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THE TURK İSH COOPERAT İ VE ASSOC İ ATION was founded at Istanbul University 
in the year 1931, under the name of the Turkish Cooperative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

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

The Society changed its name as the «Turkish Cooperative Association» in 
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations 
No. 3512. 

The General Assembly of the Association convened on 30th May 1964 
and resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordancc 
with the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Asso-
ciation should be re-written. The new Statutes draw up accordingly were 
reviewed and adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 
1965. 

The Government declared it as an Association Serving Public Interest in 
1946. The subject with which the Association is concerned is theoretical and 
practical cooperative work. Its object is to propagate cooperative ideas in 
theoretical and practical fields, to promote the cooperative spirit and ideas, 
and to support activities in this direction. 

In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association 
angages in the following activities : 

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of coope-
rative movements, commission its members or other scholars, experts and 
authors to write articles and books and prepare summaries of articles and 
books on subjects pertaining to cooperative movements and publish them. 

b. Prepare or cause to be prepared standard statutes and balance sheets 
for the various types of cooperatives. 

c. Make contacts nationally or internationally among all types of public 
and private agencies, organizations, associations and persons on the subjects 
related to cooperative movements legislation and applications, and express its 
opinion on these subjects either directly or on request. 

d. Convene academic meetings and arrange cooperative weeks, festivals 
and general cooperative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competi-
tions in different parts of the country on the subject of cooperatives. 

f. Join as member those international organizations and associations 
whose objects are similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connec-
ted with the cooperative movement concept, legislation and application and 
composed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languwxs. 

h. Participate in the conventions of international cooperative organizations, 
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Tur-
kish cooperative movement commonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the coo-
perative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is 
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the cooperative 
movement are instituted in the universities, academies and schools of higher 
learning and that institutes specializing in the cooperative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing cooperati-
ves, act as guide to them in every respect, and at the request of the member 
cooperatives and cooperative organizations have their balance sheets audited, 
as well as assist cooperatives in solving their management problems. 
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SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERAT İ FLER 

Ferit Kaya AÇIKALIN 

Sosyal Güvenlik konusu, fertlerin çal ış ma ve kazanma potan-
siyeline sahip olduklar ı  devrede gelecek endi şesi duymağa baş la-
maları  ile doğ ar, geli ş ir ve bir tak ım tedbirler manzumesi ş eklinde 
tezahür eder. Sosyal Güvenlik endi şesi ve tek başı na bu endişe-
lerden kurtulmalarmdaki zorluk, fertleri birle şirrıeğ'e ve bir tak ım 
kuruluş lara iter ve do ğ rudan veya dolayl ı  şekilde sosyal güvenlik-
lerini sağ layacak, ona huzur ve gelece ğ ine güvenle bakma haz-
zını  verecek tedbirlerin al ınmas ına giri ş ilerek içinde yaşadığı  top-
lumuna daha faydal ı  olarak çal ış mağa sevkettikten ba şka, toplu-
munda huzur içinde ya ş amas ınada yard ımcı  olur. 

Sosyal Güvenlik günümüze kadar Devletin yerine getirmesi 
gereken görevler aras ında ,sayı lmış tır. Oysaki bu hizmetin yerine 
getirilmediğ i ülkelerde Sosyal Güvenliğ in nesillerin aralar ında ve 
nesiller boyunca sürdürebilecekleri baz ı  kuruluş larda sağ lanmağa 
çalışı ldığı nı  görmekteyiz. Bunlar aras ında özellikle Kooperatifleri 
birer sosyal güvenlik kurulu ş lar ı  olarak en baş ta ele almakta fay-
da vard ır. 

Ortaklar ına hemen her türlü hizmeti götürmek ve hayatlar ı  
süresince ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri sa ğ lamak eğ'itilmeleri-
ne kadar olan bütün ihtiyaçlar ı  ile uğ raşarak onlara emin ve mut-
lu yanıtlar hazırlamak kooperatifçiliğ in tarifi içine girmiş  kavram-
lardır. Fertlerin sosyal ya ş antı ları  içinde bu gün gerek geri kalm ış  
ve gerekse ileri ülkelerde tamamen yerle şerek yerini alm ış  ve ağı r 
görevler yüklenmi ş  bulunan kooperatiflere günümüzdede birer 
sosyal güvenlik kurulu şu olarak bakmamak imkâns ızdır. 
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SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERAT İFLER : 

Ortaklar ının hayat seviyelerini yükseltmek amac ıyle ayrı lan 
fonlar, milli gelirin fertler aras ında âdil ş ekilde bölüşülmesindeki 
büyük arac ı  olma vasf ı n ın yan ı  s ıra kültürel ve sosyal sahalarda 
ortak ve onun aile çat ı s ı  altında bülunanlann ihtiyaçlar ını  karşı -
lamaktaki başarılarını  gerek tar ım içi ve gerekse tarım dışı  koo-
peratiflerde ayr ı  ayr ı  görmek mümkündür. 

Kooperatifler ayn ı  zamanda, kültürel ve e ğ itici faaliyetleriyle, 
i ş  emniyeti ve temizli ğ i ile, sağ lık ve yaşama ko şullarının geli ş ti-
rilmesinde en disiplinli ve tesirli kurulu ş lar olarak görülmektedir. 

1163 say ı lı  Kooperatifler Kanununun l'ci maddesinde belirti-
len tarif içinde «ortaklar ının belirli ekonomik menfaatlerini, özel-
likle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ın ı, karşı lıklı  yard ım ve 
kefalet suretiyle kâr gayesi gütmeksizin sa ğ layıp korumak» ş eklin-
de tan ımlanmaya çal ışı lan kooperatifçilik içinde kâr gayesinin bu-
lunmaması  ve tamamen sosyal gaye güden kurulu ş lar olarak ta-
nımlanmas ı  esasen iddiam ı z ın doğ ruluğuna kifayet etmezmi? 

Bu ana fikir etraf ında toplanarak menfaat ve mukadderat bir-
liğ i yapan hakiki ve hatta hükmi şahıslar ın, kooperatifin faaliyeti 
neticesinde en iyiye en do ğruya en k ısa ve en emin şekilde ula ş -
maları  imkan dahiline girebilecektir. 

1163 say ı lı  Kanunda ayr ıca gayeye ula şı lmas ının ve ortaklar ı n 
geleceğ inin teminat alt ına al ınmas ın ı  aç ıkça belirleyen hükümler-
de mevcuttur. 

Kooperatiflerin üst örgütler kurarak te ş kilâtlanmalan ve güç-
birliğ i meydana getirmeleri, diğer taraftan memur, i şci ve ortak-
ları  için her türlü yard ımları  yapabilecek kuruluşların tesisi ve 
iş letilmeleri için bir k ıs ım sosyal fonlar meydana getirilmesine ce-
vaz verilmesi bu kurulu ş ların sosyal olma ve sosyal güvenli ğ i sağ-
lama vas ıflarını  aç ıkça ortaya koymaktad ır. 

2834 sayı lı  Tar ım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri ile ilgili 
kanuna da göz att ığı mızda bu kabil vas ıflan görmekteyiz. 

Tar ımsal alanda ötedenberi eksikli ğ i duyulan sosyal refah ve 
bu kesimde çal ış anların geleceklerini haz ırlamaları  ve teminat al-
tına almaları  konusu bu kanunun gerekçesini te şkil etmiş  ve 1935 
yı lında bunu sağlayacak 2834 say ı lı  kanun çıkarı lmış tır. 

Ürünlerine al ıcı  bulmak, i ş lemek, arac ı  kazançlarını  üreticisi-
ne aktarmak suretiyle üreticilerin durumla= kuvvetlendirmek, 
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SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERATIFLER : 	 5 

piyasan ın zararl ı  dalgalanmalar ından korunmalar ını  temin etmekle 
birlikte üretimle ilgili araç ve gereçleri temin ve tevzi ederek ayn ı  
zamanda ülke ekonomisine de yararl ı  bir s ınıf yetiştirmek bu Ka-
nunun ruhunu te şkil ettiğ ine göre kanunu tam manasiyle sosyal 
güvenliğ i sağ layıc ı  bir kanun olarak kabul 

Tarım Sat ış  Kooperatifleri ve Birliklerinde faaliyetleri sonu-
cunda elde edilen netice gerekli ay ırımlar yap ı ldıktan sonra ortak-
lara tevzi edilir. Bu imkânlardan yararlanan kooperatiflerin var-
lıklarına bir göz atarsak bu dev tesislerin ortaklar ına ne gibi hiz-
metler götürmekte olduklar ını  daha iyi anlar ız. Bu tesisler ortak-
ların yarmlarm ın garantisini te şkil etmektedirler. 

Yeni yürürlüğe girmiş  bulunan ve bu gün için henüz tatbik 
imkanı  .bulunarr ıadan yürürlükten kald ırı lmas ı  ihtimali beliren 
1581 say ı lı  Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kurulu ş larına ili şkin 
kanunda tamamen bir sosyal hüviyet ta şı r ve ortaklar ının sosyal 
garantisini te şkil edecek kooperatif kurulu ş ların iş leyiş lerini dü-
zenler. 

Kanunun l'ci maddesi, üreticilerin aralar ında ekonomik men-

faatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihti-
yaçlar ı  sağ lamak amacıyle karşı lıkl ı  yard ım ilkesine bağ lı  koopera- 

tifler kurabilecekleri aç ıkça belirtilmi ş tir. 

Kurulacak kooperatifler tamamen orta ğı n geleceğ ini teminat 
alt ına alacak bir hayat seviyesi sa ğ lamak amacını  gütmektedirler. 

Tarım dışı  kooperatiflerde de durum hemen hemen ayn ıdır. 
En bariz misal olarak gösterebilece ğ imiz, dar gelirli zümre içinde 
yer alan esnaf ve sanatkar ın geleceğ ini teminat alt ına alacak kuru-
luş ların kurulmalar ına meydan veren 507 say ı lı  kanun tamamen 
esnaf ve sanatkar ın mesleki, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar ı  ile 

olarak örgütlenmelerini öngörmii ş  bulunmaktad ı r. Bu örgüt-
lenmeler kooperatifler ş eklinde devam ederek esnaf ve sanatkar ın 
davalarını  çözümleyecek çat ıyı  meydana getirirler. 

Tamamen kooperatifçilik prensipleri üzerine Büyük Devlet 
Adamı  Mithat Pa ş a taraf ından temelleri oturtulan ve bu gün bir 
Devlet Bankas ı  olmasına rağmen tamamen çiftçinin hizmetinde 
çalış an T.C. Ziraat Bankas ına ait 3202 say ı lı  Kanunun 3'cü mad-
desini tetkik etti ğ imizde bu vasf ı  daha aç ık olarak görmemiz 
mümkün olmaktad ır. 
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6 	 SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERATIFLER : 

Banka, «kendisinin ve ailesinin geçimini temin maksad ıyla ve 
tarım' esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki bütün 
iş leri aile reisi ve aile efrad ıyle temin ve ifa olunan vus'at ve ehem-
miyette bir zirai i ş letmeyi i ş leten küçük çiftçinin te ş kilâtlanarak 
güçlenmesini temin ve öncelikle ve özellikle kredi tevziinde ihti-
yac ını  karşı lamak üzere kurulmu ş  bir» «sosyal garanti» müesse-
sesi olarak kar şı mıza çıkmaktad ı r. 

25.12.1969' tarihinde yürürlü ğe giren 1196 say ı lı  Kooperatifler 
Kanunuda l'ci maddesindeki tarifle sosyal olmak vasf ını  ortaya 
koymaktad ır. 

Kooperatif çilikle ilgili kanunlar ında müş terek vasf ı  olarak kar-
şı mıza çı kan sosyal garanti müessesesi, gerçi bu gün sosyal garan-
ti sağ layan diğer kurulu ş lar kadar k ısa yoldan ve doğrudan neti-
celer vermez. Bununla birlikte her türlü sosyal garanti müessese-
lerinin dışı nda kalmış  bulunan tar ım sektörüne kooperatiflerden 
başka sosyal garanti yönünden faydal ı  olabilecek bir ba şka kuru-
luş  bulunduğunu da sanm ıyorui. 

Bu gün için çe ş itli problemleri bulunmas ına ve te ş kilâtlanma-
larındaki ve kurulmalar ındaki düzensiz geli şmeye rağmen ülkeye 
sosyal yönden olduğu kadar ekonomik yönden de faydal ı  olduk-
ları  inkâr edilemeyen kooperatiflerin 31.12.1973 tarihi itibariyle 
kayden 2045 Tar ım Kredi ve 653 Tar ım Sat ış  Kooperatifi d ışı nda 
sayı ları  16.760'a ula ştıkları  görülmektedir. Bu kooperatiflerin özel-
likle Tarım Sektöründe faaliyet göstermekte alanlar ın ın çoğun-
lukta olmas ı , sosyal garanti müesseseleri olarak dikkate al ındık-
larmda daha da sevindirici olmaktad ı r. 

TABLO : I (Ek - I Listedir) 

1163 Sayı lı  Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre 31.12.1973 
tarihine kadar kurulmak üzere müracaat etmi ş  ve müracaatlar ı  
mucibe bağ lanarak kay ı tlara intikal etmi ş  kooperatiflerin faaliyet 
konuları  itibariyle illere dağı lışı  ili şik listede gösterilmi ş tir. 

Kooperatiflerin kendilerindeki sosyal garanti müesseseleri ol-
ma vasıflarının ortaklar yönünden arzetti ğ i önem özellikle geli ş -
mekte olan ülkemiz için büyük önem ta şı r. Bu nedenle say ıları  20 
bine yakla ş tığı  savunulan kooperatiflerimize bir başka aç ı dan bak-
mak ve onlar ı  bu yönleri ile iyice tan ımak ve kooperatiflerin ma-
ceracı larla, istismarc ılann geçim kap ıs ı  olmamalar ı , buraları  ba-
samak yapmak isteyen politikac ılara kap ı larını  kapamalar ı  gere-
kir. Bunu temin herşeyden evvel bizzat ortaklara dü şen bir husus- 
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SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERATIFLER : 	 7 

tur. Genel Kurullarda kooperatiflerini yönetecek idarecileri seçer-
ken ortaklar b ıı  hususlar ı  gözönünde bulundurmal ıdırlar. 

Ortakların sosyal olduğu kadar ekonomik ihtiyaçlar ına da ce-
vap vermek amac ıyle kurulan kooperatiflerin güçlenmeleri kendi 
aralar ında örgütlenmelerine büyük ölçüde ba ğ lı dır. Birlikler, Mer-
kez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ inin 1163 sayı l ı  
kanunda yer almas ının as ı l amac ı  budur. 1163 sayı lı  kanunun göz-
den kaçan en büyük ,eksikliğ i olarak sermayede konulan hatal ı  s ı -
nırlamamn bu kabil üst kurulu ş ların güçlü olarak kurulmalanna 
meydan vermediğ i, kurulanların ise c ı lız bünyeli olduklar ı , ortak-
lar ının haklar ı n ı  korumak yerine kendi ya ş ama savaşı n ı  verebil-
mek Için Devletten yard ım bekler hale geldiklerini görmek bizleri 
üzmektedir. Kan ımızca kooperatifçili ğimizin en - büyük eksikliğ i 
kuvvetli üst örgütlenmeyi sağ layamay ışı ndad ı r. Bu temin edileme-
diğ i sürece say ı ları  neye var ırsa vars ın, ortak adedi ne olursa ol-
sun mevzi kalmağa ve s ınırlı  faaliyet alan ı  içinde bekleneni vere 
memeğe mahk0m olacaklard ı r. 

Hal 	olunca toplumun büyük bir sindirim sosyal garan- 
tisi durumunda olan kooperatiflerimize daha ciddi gözle bak ı lma-
s ı  yerinde olur. 

Yap ılacak i ş leme her şeyden önce ili şik tabloda gösteri-
len kooperatiflerden kaç adedinin bu gün için faal oldu ğunu tes-
bit ile ba ş lamal ı d ır. Şuras ı  muhakkakt ır ki, kuruluş  müsaadesi 
alarak kay ı tlara geçen pek çok kooperatif o safhada kalm ış  bir kı s-
mı  tescil i ş lemini tamamlatm ış  olmas ına rağmen kurucular ının 
kuruluş  genel kurulunu yapacak bilgiden dahi yoksun olmalar ı  ne 
deniyle faaliyete geçememi ş , bir k ısmı  ise fesih veya infisah duru-
muna dü şmüş  olmalarına rağmen hala kay ıtlarda faal olarak gö-
rülmektedir. Kan ımızca bu rakam oldukça yüksek ve % 50'ye va-
ran bir orandad ır. Bu durumda olan kooperatifleri istatistiklerde 
faal olarak gösterip bu rakama göre nutuk atmak ise ne dereceye 
kadar doğru olur bilemiyoruz. 

Özellikle Yap ı  ve Köy Kalk ı nma Kalk ınma Kooperatifleri ile 
Hayvanc ı lık kooperatifleri içinde gayrifaal olma oran ı  çok yük-
sektir. 

Bu temin edildikten ve hakiki !kooperatif say ısı  iyice bilindik-
ten sonradır ki bir üst örgütlenme ve planl ı  gelişmeden bahsedile-
bilir. Aksi halde yap ılanlar ve yazdanlar ka ğı t üzerinden ileriye 
gidemez. 
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8 	 SOSYAL GÜVENLIK VE KOOPERATIFLER : 

Diğer taraftan suni kooperatifle şme de maalesef önlenememi ş -
tir. Özellikle i şçi kontenjanından faydalanma amac ıyle kırsal yö-
relerin esasen mandut olan tasarruf gücü ve varl ıkları  plâns ız bir 
şekilde tüketilmektedir. S ırf kanunun bahsettiğ i istisnalardan isti-
fade için esas ında sermaye ş irketi olabilecek ve fakat kooperatif 
paravanas ı  arkas ına saklanarak bu kelimeyi istismar eden koope-
ratiflerin varl ığı nı  ise kimse inkâr edemez. Gerçi bunlar ın doğ u-
şunu bir dereceye kadar mevzuat bo ş luğuna bağ lamak mümkün 
ise de eskiden beri mevcut olan ancak son y ı llarda kendini daha 
aç ık hissettiren politik sw ı lalar bu anormal kurulu ş ların doğma-
larına yol açıııış  ve hatta diğer kuruluş larla haks ız rekabet denile-
bilecek derecede faaliyet göstermelerine sebep olunmu ş tur. 

Bir ülkede kooperatifçilik belli bir politika içinde geli ş irse 
bu gelişme üç veya be ş  sene içinde olamaz. Buna ra ğmen ülkemiz-
de, özellikle bat ı  taklitciliğ inin bu sahaya da s ızdığı , kötü bir şe-
kilde ortaya ç ıkan taklitçiliğ in bu kuruluş lara özerklik verilmesi 
gerektiğ i sloganlar ı  ile geliş tirilerek baz ı  gayretke ş lerce, hiç bir 
politika ve esasa dayanmayan plâns ız proğ rams ız rakam art ış ları -
na sebebiyet verildi ği, yerleşmiş  bulunan 35 yı llık tatbikatm ve 
alış kanlığı n bir kalemde devrilerek bu günkü durum yarat ılmış tır. 
Görüldüğü üzere kooperatifçilik konusu güvenlik yönünden ele 
alındığı  ve derinliğ ine tetkik edildiğ i takdirde bamba şka bir veçhe 
ile karşı mıza çıkmaktad ır. Bu nedenle kooperatifçiliğ i tek yönlü 
düşünmek ve kanunun tarifini sadece ekonomik aç ıdan ele almak 
hatal ı  olacaktır. 
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TARIMSAL PAZARLAMA BORDLARI ve KOOPERAT İ FLER 

Hasan Tahsin EROL 

Konuya girmeden önce k ısa bir terminolojik aç ıklamada bu-
lunmamda fayda görüyorum. 

20. Asrın sonlarında önem arzeden Pazarlama - Marketing 
kelimesi, İ ngilizce Market - Pazar kelimesinden gelmektedir. Mar-
ket, Lâtince Mercatus kelimesinden türemi ş  olup diğer Avrupa dil-
lerindeki Pazar kelimeleri de «Frans ızca Marche» gibi ayn ı  kök-
ten gelir. Pazar : Genellikle al ı c ı  ve sat ıcının karşı  karşı ya geldiğ i 
belli bir yer veya metoda refere edilmektedir. 

Pazarlama 20. Asr ın 2. yar ı s ına kadar ürünlerin üretimden >tü-
ketime kadar geçirdiğ i safhalar olarak bilinmekteydi. Genellikle 
malın tabiat ında değ iş iklik yapmadan mal ın değer kazanmas ı  pa-
zarlaman ın bir bölümü olarak mütalâa edilir. Yeni anlay ışı  ve 
çağdaş  modern pazarlama ekonomisi yazarlar ına göre (ABD, den 
Khols) pazarlama üretim vetiresini de bünyesinde bulunduracak 
şekilde, daha geni ş  bir terim olarak kullan ı lmaktad ır. 

Pazarlaman ın, pazarlama fonksiyonlar ı  diye nitelenen çeşitli 
bölümleri vard ır. Bunlar özetle; Toplama, Da ğı tım, Ulaş tı rma, De-
polama, Derecelendirme, Paketleme, Finansman ve Risk Ta şı ma, 
Talep Yaratma, Sat ış tır. 

Pazarlama Marjinleri : Pazarlamada ilk sat ıcıya ödenen para 
(fiyat) ile son tüketicinin ödedi ğ i fiyat aras ındaki fark ın yüzde 
olarak gösterilmesidir. 

Bord, İngilizce bir kelimedir Board: Heyet, Meclis, İ dare Mec-
lisi gibi konumuzla ilgili' kar şı lıkları  olmakla beraber teknik bir 
terim olarak pazarlama kelimesi ile birlikte «Pazarlama Bordru» 
ayr ı , özel bir anlam ta şı maktad ır. Anglo - Sakson ülkelerin d ışı n-
daki diğer Avrupa Ülkeleri de aynen Bord olarak kullanmaktad ı r-
lar. Biz de Bord olarak ald ık. 
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10 TARIMSAL PAZARLAMA BORDLARI VE KOOPERATIFLER 

Pazarlama terimi her türlü Tar ımsal ve Endüstriyel ürünler 
için kullanı lmas ına rağmen, Pazarlama Bordu terimi daha çok Ta-
rımsal ürünler için kullan ı lmaktadır. 

Pazarlama Bordu — Belli bir ürün veya benzer ürünlerden 
oluş an bir ürün grubunun pazarlama fonksiyonlar ın ın (fiyat ve 
sat ış  iş leri dahil) düzenlenmesi ve desteklenmesi i ş lemlerinin be-
lirli bir yetki ile uygulamaya konulmas ını  amaç edinen bir örgüt-
tür. Bir ülkede birden ziyade uygulama şekli olduğu gibi, çeş itli 
ülkelerde ürün cinslerine göre çe ş itli şekilleri de vard ır. 

Pazarlama Bordlar ı  ilk defa İngiltere'de 1929 - 1930 Dünya 
ekonomik krizinde çiftçilerin ekonomik problemlerinin çözümü ve 

sdesteklenmeleri amaciyle kurulmu ş tur. Aş ağı  yukarı  aynı  yı llarda 
Avustralya ve Kanada, Güney Afrika'da Pazarlama Bordlar ına ras-
land ığı ndan, Pazarlama Bordlar ın ın Anglo - Sakson men ş eli olduğu 
söylenmektedir. 

Bordlar ın Genel nitelikleri bir yetki ile mücehhez olmalar ı dır. 
Çeş itli Pazarlama Bordları  vard ı r. 

1) Dar anlaml ı  Bordlar bir Koordinasyon Heyeti veya belli 
bir ürün için kurulup ürün sat ış larından belli bir % kesinti ile 
çalış an örgüt niteli ğ inde olanlar. 

2) Fiyat Stabilizasyonu ile me şgul olan Bordlar. Bir rezerv 
fonlar). vard ır. Ürünün para etti ğ i iyi yı llarda fona belli oranlarda 
para yat ı r ı lır. Kötü yı llarda fon i ş letilerek fiyatlar stabilize edilir. 

3) Düzenleyici Pazarlama Bordlar ı ; Belli bir ürünün stan-
dartlar ının uygunluğu, kalite kontrol görevlerinde devlet ad ına 

Paketleme, Depolama, Ambalaj Tesisleriyle i ş leme yer-
leri, labaratuvar tart ı  yerlerine sahiptirler. Ihraç -olunan bir mal 
için Lisans bu Borddan al ını r. 

4) Tampon stok iş leriyle uğraşan, düzenkyici nitelikteki 
Bordlar; Piyasaya girerek stoklar te şkil edip, kuruluşlarla piyasa-
da rekabet düzeyinde çal ışı r. 

5) Monopol nitelikteki pazarlama Bordlar ı : Özellikle ihra-
caat için haz ırlanan tar ımsal ürünün ülkede tek al ıcıs ı  ve sat ıcıs ı  
ve fiyat düzenleyicisi durumundad ır. Söz konusu ürünün ihra-
caat ı  ya doğrudan doğ ruya Bord taraf ından ya da lisansl ı , Bord 
adına hareket eden özel sat ış  ajanlar ı  tarafından yap ı lır. 

Yukarıda s ıralanan 5 tip Tar ımsal Pazarlama Bordlar ım ke- 
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TARIMSAL PAZARLAMA BORDLARI VE KOOPERATIFLER 11 

sin s ını rları  ile ayr ı lmış  şekilde buradaki gibi her zaman görülme-
yebilir. Genellikle yapt ıkları  'görevler itibariyle bu katil bir grup 
landırma mümkün olabilece ğ i gibi görevlerin iç içe değ işik mo-
deller halinde değ iş ik ülkelerde ve değ iş ik ürün cinsleri için uygu-
lamada görülmesi de mümkündür. Her ülke kendine göre özel şart-
ları  için bir model geli ş tirebilir. 

Tarımsal Pazarlama Bordlann ın ortak nitelikleri, kamu ku-
ruluş ları  niteliğ inde bulunmalar ı , kanuni ve hukuki yetkiyi haiz 
bulunmalar ı , genellikle üreticiler için kurulmu ş  olmakla beraber, 
tüketici menfaatlerinin korunmas ında da yard ımcı  olmalar ı , üre-
ticilerle birlikte gerekti ğ inde arac ı  ve 'sat ıcıları  da bünyesinde bu-
lundurmas ı dı r. 

Devlet Kurulu ş larından Tarımsal Pazarlama Bordlarm ın Far-
kı  : Bu kuruluş lar bir Devlet Kurulu şu olmamakla beraber, söz 
konusu ürünün pazarlama faaliyetlerinde devletçe verilen yetki ve 
sorumluluğu kullan ırlar, muhtar kuruluş lardır. Hükümetten emir 
alarak i ş  yapmazlar, mali kaynaklar ı  devlet bütçesi içinde de ğ ildir. 

Tarımsal Pazarlama Bordlann ın kooperatiflerden fark ı  ise, 
Bordlar devletçe verilen bir yetkiyi kulland ıklanndan, resmi yet-
kiyi haiz olarak ald ıkları  kararlara uyulmas ı  mecburiyeti vard ı r. 
Kooperatifler bir ticari i şletme gibi çal ışı rlar. Kooperartiflerin ürün-
lerin pazarlamas ı  veya ihracaat ında aldıkları  kararlara uyulma-
masının hukuki müeyyideleri yoktur. Nihayet kooperatif kararla-
rına uymayanlar aras ında ortaklar bulunursa onlara kar şı  ortak-
Utan çıkarma gibi müeyyide uygulanabilir. Ancak Bordlann karar-
larına uyulmamas ı  halinde cezai müeyyldeler de uygulanabilmek-
tedir. 

Bordlar ın teşkilinde Anglo-Sakson ülkelerde demokratik bir 
yol izlenmekte belli bir ürün için Bord te şkili düş ünülüyorsa o 
ürünün üreticileri için bir referandum düzenlenmektedir. Yandan 
fazla üretici müspet oy kullan ırsa ve diğer üreticiler Bordla bir 
Anlaşma yaparsa Bordun ald ığı  kararlara mutlaka uymak zorun-
luğu doğuyor. Tarımsal kooperatiflerin çeş itli nedenlerle geli ş e-
mediğ i (kültür, yönetici yoksunluğu, mali olanaks ızl ık, ferdiyetçi-
lik zihniyeti vb. gibi) Ülkelerde Tar ımsal Pazarlama Bordlar ınm 
uygulamada yer ald ığı nı  görmekteyiz. Nitekim 1930 y ı l ı nda İngil-
tere'de Tar ımsal Pazarlama Kanunu kabul edildi ğ i zaman Ingil-
tere'ye Tar ımsal ürün satan Danimarka, Hollanda ve Isveç'te ülke 
çapında pazarlama kooperatifleri geni ş  örgütlenme halinde kurul-
muştur. İngiltere'de daha önceleri pazarlama kooperatiflerine ili ş - 

pe
cy

a



12 T ARIMSAL PAZARLAMA BORDLARI VE KOOPERATIFLER 

kin faaliyetler ba ş arı s ızlıkla sonuçlanmış tı . Bunun nedeni Britanya 
Adaları  çiftçilerinin muhafazakar ve ferdiyetçi tuturnlanyd ı . 

Yap ı lan incelemeler ve bizzat ki ş isel gözlemlerine göre, sebe-
bi ne olursa olsun bir ürünün pazarlamas ında güçlük çekiliyorsa 
ve yine herhangi bir sebeple kooperatifçilik geli ş tirilemiyorsa, ku-
rulan bu kabil Tar ımsal Pazarlama Bordlarmdan sonra koopera-
tifçiliğ in de geli ş mekte olduğu görülmektedir. Hat ıra şöyle bir sual 
gelebilir. Acaba hangisi önce gelir, Bord mu? Kooperatif mi? Bu-
nun cevab ı  ş ayet kociperatifçili ğ in geli ş tirilmesinde güçlük çekiyor-
sa Bord önce gelir, olmaktad ı r. 

Tarımsal Pazarlama Bordlar ı , tarım ürünlerinin değer fiyatla 
sat ı lmas ı na, spekülasyonlar ı n önlenmesine yard ımcı  olduğu kadar, 
genel olarak ülke çap ındaki a şı rı  fiyat art ış larına, enflasyona, ge-
çim güçlüklerine de olumlu etkiler yaparak genel ekonomik düze-
nin iyileş tirilmesinde de yararl ı  olmaktadırlar. 
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KOOPERATIF ÜYESI OLMAYAN IŞLETMELER 
VE KOOPERATIFOLIĞ IN TEMEL GÖREVLERI 

Dr. AXEL Bünseh'm 
1973 Yaz Sömestre 
Çalış malarmdan 

Yazan : Ali GÜLÇUBUK 	 Çeviren : Celâl UZEL 

A. TEMEL KAVRAMLAR 

Kooperatif üyesi olmayan i ş letmeler ve kooperatifçili ğ in temel 
görevleri gibi kavramlar Alman kooperatifçilik ak ımı  içinde, kuru-
luşundanberi sürekli olarak incelenmekte ve de ğerlendirilmekte-
dir. «Bu sorunun nedenlerini, ekonomide yer alan i ş letmelerdeki 
gelişmelerin kooperatif üyesi kurulu ş lara oranla daha h ızl ı  olma-
sı nın kooperatif ve kooperatif d ışı  i ş letmelerle ilgili geli şme tem-
poları nın kesi ş tikleri bir noktada belirginle şmesi nedeniyle, koo-
peratifler d ışı nda aramak gerekece ğ i inanc ınday ız.» (1). 

1. KAVRAMLARIN KARŞ  ILAŞ TIRILMASI 

a. Üye Olmayan Kuruluş lar 

Üye olmayan kurulu ş lardan, kooperatif üyesi kurulu ş lara 
benzer nitelikte olmalar ına karşı lık, üye kurulu ş lar için gerekli 
karşı t iş letmecilik i ş levlerinin (2) üye olmayanlar (3) için de uy- 

(1) HAMMERLE, R., «Das Genossenschaftliche Nichtmitgliedergeschaft», 
Heidelberg 1956, s. 7. 

(2) BANSCH, A., «Genossenschaftliche Wörterbuch», Frankfurt am Main 
1972, s. 13. 

(3) BANSCH, A., «Vorlesung zum Genossenschaftswesen II», gehaltet am 
21. Mai 1973 an der Universitt Hamburg. 
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gulanmas ı  söz konusu olmaktad ı r. Üyelik ili şkileri çerçevesi içinde 
üç tür ilişki söz konusudur : 

i. Risturn dağı t ım ı  ve akçal sorumluluklar aç ı s ından, 

ü. Ki ş ilerin iiyelikleri aç ı s ından, ve 

iii. Kooperatiflerin çal ış ma olanaklar ından yararlanma istem-
lerinde bulunabilme aç ıs ı ndan. 

Buna kar şı lık üye olmayan i ş letmelerde herhangi bir hak ya 
da yükümlülük söz konusu olmayıp çalış malar aç ıs ından bir tek 
tür ili şki vard ır: Kooperatif üyesi olan i ş letme ile mal ve hizmet 
alış veri şinden doğan bir i ş  iliş kisi (4). Bundan ba şka, a ş ağı daki 
noktalar ın da göz önünde tutulmas ı  gereklidir: 

i. Üye olmayan kurulu ş la kooperatif i ş letme biribirlerine 
benzemektedirler. 

ii. Üye olmayan ve olan kurulu ş lar biribirleriyle s ırf ekono-
mik ili ş kiler sürdürmektedirler. 

Üye olmayanlar kooperatifin çal ış mas ı  konusunda her-
hangi bir sorumluluk almazlar. 

iv. Üye olan ve olmayan kurulu ş lar aras ında yanl ız bir pazar-
lama ilişkisi söz konusudur. 

v. Üye olmayan kurulu ş lar s ırf ekonomik kazanç dü şüncesi 
alt ında çal ışı rlar. 

b. Kooperatifçiliğ in Temel Görevleri 

Genel olarak benimsenen görü ş  uyar ınca kooperatif i ş letme-
lerde görevler, üye ço ğunluğunun isteğ ine göre saptan ı r. «Koope-
ratif, varolan ko ş ullar ve değ i şen durumlar kar şı s ında üyelerin ve 
onların çıkarlar ının en iyi biçimde korunmas ını  sağ lamakla yü-
kümlüdür» (5). Bu görev, kooperatifin bütün çal ış malarında temel 
ç ıkış  noktas ını  oluş turmaktad ır. «Bütün kooperatifler üyelerin sa-
t ınalma, pazarlama ve benzeri isteklerini gerçekle ştirme yüküm-
lülüğü alt ında olup üyeler ve kooperatif i ş letme aras ında i ş  ilişki-
leri kooperatifin varolu ş  nedenini oluş turur» (6). Kooperatiflerin 

(4) HENZLER, R., «Der Genossenschaftliche Grundauftrag», s. 601. 
(5) IBID., s. 25. 
(6) IBID., s. 26. 
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büyük çoğunluğu baş langıçta dar kapsaml ı  bir görev çerçevesi 
içinde çal ışmaktayd ılar. Ancak, ekonomik geli şme süreci içinde 
kooperatiflerin görevlerinde de belirli bir geni ş leme doğmuş tur. 
Günümüzde kooperatif yöneticileri genel bir kural olarak üyelerin 
istem ve isteklerindeki de ğ iş iklikleri göz önünde tutma ve koopera-
tif olmayan iş letmelerle i ş  yapmaktan kaçmma durumunda olma-
yıp üyelerin bugünkü ve gelecekteki gereksinmelerini en iyi bi-
çimde karşı layabilmek üzere kendi inisiyatiflerine giderek daha 
çok dayanmaktad ırlar (7). Gerçekte kooperatif üyelerinin temel 
gereksinmesi de bundan başka bir ş ey değ ildir. 

Kooperatif üyeleri bugün i ş letme ekonomisinde önemleri gi-

derek artan sorunlar ve karma şı k pazar durumları  kar şı s ında 

amaçlara en uygun, en gerekli ve en yararl ı  çözüm yolların ı  ve 
yakla şı mları  kolaylıkla seçexniyecekleri için üyelerin istemlerine 

en uygun yolu benimseme biçiminde tanımladığı mız temel görevin 
önem ve değeri de giderek artmaktad ı r. 

II. SORUNLARIN ORTAYA KONMASI 

Bu çal ış malarla ilgili sorunların ortaya konmas ı , kooperatif 
üyelerinin çıkarları  ve kazançlar ı  bakımından korunmas ı  açıs ın-
dan olduğu derecede doğrudan doğ ruya kooperatifin gelişmesini 
sağ layıcı  önlemler açısından da önem ta şı maktad ır. Üye olmayan 
iş letmelerle kurulacak ili şkiler bak ımından, bu ilişkilerin kapsa-
mının ne olması  gerekeceğ i konusunda kooperatifler yasas ının bi-
rinci maddesinde öngörülen geli ştirme ilkesinin göz önünde tutul-
ması  zorunluğu vard ır. Bu bak ımdan kazanc ın üye olan ve olma-
yan kuruluşlar aras ındaki dağı lımı  sorunu, üzerinde önemle durul-
mas ı  gereken bir konu niteli ğ ine bürünmekten geri kalmayacakt ır. 

III. YASAL KURALLAR 

Yasa koyucusu, kooperatifler yasas ının 8'inci maddesinin 
l'inci fıkras ının 5'inci bendinde, bir kooperatif i ş letmenin koope-
ratif üyesi olmayan ki ş ilerle de i ş  yapabilmesine olanak sağ lamak-
tadır (8). Bu olanaktan yararlanman ın tek koşulu, kooperatifin 

(7) IBID., s. 26 
(8) HAMMERLE, R., Op. cit., s. 10. 
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ana 'tüzüğünde bu yolda bir kurala yer verilmi ş  olmas ı dır (9). 
Ancak, kredi kooperatiflerinde bu uygulamaya bir ayr ı cal ık geti-
rilmiş  olup söz konusu kooperatiflerin üye olmayanlarla aktif i ş  
ili ş kilerine giri ş meleri yasaklanm ış  durumdadır (10). Kooperatif-
ler yasas ını n yukar ıda değ inilen 8'inci maddesinin rinci f ı kras ın ın 
5'inci bendi üye olmayan kurulu ş larla iş  yap ı lmas ı n ı  genel kural 
olarak onaylamakta ise de vergi yasalar ı  açıs ından üye olmayan 
kuruluş larla yap ı lacak i ş  aç ı s ından ortaya birtak ım kı s ı tlamalar 
ç ı kmaktad ır. Gerçekten, gelir vergisi yasas ının 31'inci maddesi uya-
rınca kooperatifin kurumlar vergisinden ayr ı calandı rı labilmesi 
için vergi konusu olan i ş in yanl ızca üye kurulu ş larla yap ı lmış  ol-
mas ı , Ibir ba ş ka deyi ş le i şe üye olmayan herhangi bir kurulu şun 
karış mamış  bulunmas ı  gerekmektedir. Kurumlar vergisi konu-
sunda getirilen bu kural ayr ıca endüstri vergisi konusunda da ge-
çerlidir. 

Kredi kooperatiflerinde ise, kredilerin salt üye olanlara veril-
diğ i durumlarda vergilerden üçte bir oran ında bir indirim yap ı l-
maktad ı r. 

B. ÜYE OLMAYAN KURULU ŞLARLA İŞ  YAPMAYI DESTEK-
LEYEN VE KARŞ I OLAN GÖRÜŞLER 

1. DESTEKLEYEN GÖRÜ Ş LER 

a. Yeni Üyeler Kazamlmas ı  

«En geçerli kan ı t, üye olmayan 'ki ş ilerin 'kooperatif üyeli ğ ine 
kazand ı rı lmas ı  ya da ileride üye olabilecek ki ş ilerden olu şan bir 
grup sağ lanmas ı  ıiçin kooperatif üyesi olmayanlarla da i ş  yap ı lma-
s ının uygun olaca ğı dı r» (11). 

Üye olmayanlarla yap ı lacak i ş in ve kurulacak ili şkilerin yarar ı , 
kooperatif olanaklar ından yararland ı rı lan . ki ş ilere koopertifin üs- 

(9) Ana tüzükte bu tür bir kural yoksa, üye olmayan kurulu şla yap ı lan 
iş  geçerlidir; ancak kooperatif yöneticileri 33 ve 41'inci maddeler uya-
r ı nca zarar ve ziyan ödeme sorumlulu ğu kar şı sı nda kalabilmektedirler. 

(10) Kredi kooperatifleri için 8'inci maddenin 2'nci f ıkras ı  üye olmayan-
lara kredi verilmesini yasaklam ış t ı r. 

(11) RINGLE, G., «Leistungsbeziehungen der Genossenschaften mit Nicht-
mitgliedern», Hamburg Universitesi'nin ço ğaltarak yay ınladığı  ara ş -
t ırma, s. 4. 
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tünlüğ'rlinü ve çl ış ma ba şarı s ını  somut olarak göstererek koopera-
tife girmekten yarar sa ğ layabileceklerine inand ırmak olmaktadı r 
(12). Pazarlama dal ında çalış an kuruluş ların etkinliklerini giderek 
art ırmalar ı  sonucunda kooperatif kurulu ş lar daha titiz, daha öze-
leş tirici ve daha bilinçli bir düzeye eri şmiş lendir. «Üye kazanman ın 
en etkin yolu, kazan ı lmas ı  düşünülen kişilere ekonomik' ç ıkarla-
rının etkili bir biçimde savunulacağ' ını  göstermektir» (13). 

Bir denge i ş levini yerine getirmesi bak ımından üye olmayan 
kuruluş larla yap ılan iş in önemi azımsanmamal ıdır. Gerçekten, 
«Bir üye, önceden belirlenmi ş  bir süre önceSinden bildirerek koo-
peratiften ayr ı lma yetkisini elinde tuttu ğu için, ayrı lan üyeler ye-
rine yenilerini kazanabilme aç ıs ından üye olmayan kuruluş larla iş  
yapıf>anın önemi büyüktür ve böylece üye say ı sında denge sağ -
lanır.» (14). 

Bir kooperatifin çal ış malarını  üyelerinden oluşan oldukça dar 
bir çerçeve içinde s ınırlad ığı  durumlarda bir ya da birkaç üyenin 
kooperatiften ayr ı lması  ve üyelerin kooperatifle yapt ıkları  iş  oylu-
=inik bilerek ya da bilmeyerek azaltmalar ı  kooperatifin çal ış amaz 
duruma düşmesine yol açabilir. 

Üye olmayan kurulu ş larla da iş  yapabilme olanaklarının sağ -
landığı  durumlarda ise ciro artacak, böylece ciro art ışı  kazancın 
yükselmesi sonucunu doğuracak, kooperatifin yat ırımlar= kendi 
olanaklar ıyle finanse edebilmesi sa ğ lanacak ve çal ışmaların başarı-
lı  olabilmesi için gerekli optimal koşullara eriş ilecektir. 

b. Kooperatif Kapasitesinden Daha İ yi Yararlanma 

Çal ış ma kapasitesinin, ba ş ka kuruluş larda olduğu gibi koope-
ratiflerde de ekonomi yasalar ına göre saptanmas ı  gerekmekte; bir 
başka deyi ş le iş letme büyüklüğünün üretimde birim ba şı na en dü-
şük düzeyde kalmas ını  sağ layacak biçimde gerçekle ş tirilmesi zo-
runlu olmaktad ır (15). «Kapasiteden yararlanma oran ı  artt ıkça 
iş letmenin toplam giderleri artarken birim üretim ba şı na gider-
lerde bir dü şüş  olur. Bunun nedeni, belirli büyüklükte bir iş let- 

(12) HAMMERLE, R., Op. cit., s. 15. 
(13) IBID., s. 15. 
(14) RINGLE, G., Op. cit., s. 4. 
(15) HAMMERLE, R., Op. cit., s. 13. 
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mede değ işmez giderlerin üretim oylumu ile ba ğı nt ı l ı  olmamas ı  
ve üretim artt ıkça birim ba şı na düşen değ iş mez gider pay ı nın düş -
mesidir» (16). Bu amaca eri ş ebilmek üzere seçilen i ş letme büyük-
lüğünde kapasiteden yararlanma oran ını  yükseltebilme bak ımın-
dan salt üyelerle i ş  yapman ın yeterli olam ıyacağı  gerçeğ ini de be-
nimsemek zorunday ız (17). 

Üyelerle yap ı lan iş in bu amaca eri şmeye yeterli olamad ığı  du-
rumlarda üye olmayanlarla i ş  yapman ın da üyelerin ekonomik çı-
karları  açı s ından yararl ı  olacağı  açıkt ı r. 

2. KARŞ I GÖRÜ Ş LER 

a. Üye Olmayanların Kooperatifçilik İ lkelerine Aykırı  Bir 
Biçimde Yararland ırı lması  

Yapt ığı  kapital yat ırımlarının bir sonucu olarak bir koopera-

tif üyesi belirli bir riziko alt ı na girmektedir. Bu rizikoya kar şı l ık 

olarak ta kooperatifin sa ğ ladığı  yararlardan o da yararlanma du-

rumundadır. Kooperatif üyesi olmayanlar ı n kooperatif olanakları -

nı  kullanabilmesi ve bu yoldan belirli bir ekonomik yarar elde et-

meleri ise, onlar ın herhangi bir rizikoya girmeksizin bir kazanç 

sağ lamas ı  sonucunu doğurmaktan ba şka bir anlam ta şı maz. Bu- 

rada ortaya, aç ıkça onaylanmas ı  olas ı lığı  bulunmayan bir durum 

çıkmaktad ır: Üye olmayan ki ş i, ne kapitale kat ı lmış  ve ne de bir 
sorumluluk yüklenmiş tir. Buna kar şı l ık kooperatif kazançlar ından 

yararland ırı lmas ı  üyelerle hiç te orant ı l ı  olmayan bir avantaj ni-

teliğ ini taşı yacakt ır. 

b. Kooperatif Temel Düzeninin Değ işmesi 

Kooperatif i ş letmelerinin tipik özelliğ i, üyelerine ba ğ lı  birer 
kuruluş  olmaları d ır. Bu özellik, kooperatif olmayan kurulu ş larda 
büyük ölçüde arka plana itilebilmektedir. Üye olmayanlarla da i ş  
yapılmaya ba ş lanmasınm bir sonucu olarak kooperatifler bu özel-
liklerini yitirerek birer kazanç kurulu şu durumuna gelebilirler. 

(16) Ibid. 
(17) RINGLE, G., Op. cit., s. 9. 
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e. Vergileme Alan ındaki Sakmcalar 

Üye olmayanlarla i ş  yap ı lmas ının kooperatifler aç ı s ı ndan 
önemli sayı lafbilecek birtak ım vergilendirme sak ıncalar ı  söz konu-
sudur. Vergi ba ğışı klıklarının yitirilmesi ise, kooperatife önemli 
parasal yükümlülükler getirebilmektedir. Tar ımsal üretim ve pa-
zarlama kooperatiflerinde üyelerin elde ettikleri yararlar, Kurum-
lar Vergisi Yasas ının 31'inci maddesi uyar ınca vergi ba ğışı klıkla-
rından yararlanabihnekteddr. 

C. ÜYE OLMAYANLARLA IŞ  YAPMANIN TEMEL KOOPE-
RATIFÇILIK ANLAYIŞ I İLE BAĞDAŞTIRAB İ LME OLA-
NAKLAR' 

Kooperatiflerde çal ış maların salt üyelerden olu ş an bir grup 
ile kı s ı tlanmas ı , ekonomi biliminde kooperatifçilik temel düşünii-
şünün ana öğelerinden birisi oluş turur (18). Kooperatifler üyele-
rinin 'ekonomik ve parasal ç ıkarları nı  korumak amac ını  güden bi-
rer yard ım kuruluşu niteliğ ini taşı dıkları  için i ş letmenin ve üye-
lerin kimlikleri biribirleriyle s ıkı  s ıkiya bağ lıdır. Bu nedenle koo-
peratiflerin ilk planda yanl ız üyelerle çal ış ması  gerektiğ i ileri sü-
rülebilir. Soruna bu aç ıdan bakt ığı mızda yasa koyucunun daha ön-
ce baş ka tür bir yakla şı mı  benimsemi ş  olduğunu görmekteyiz. 
Gerçekten, 19 May ı s 1871'de yay ınlanıp yürürlüğe giren yasa gü-
cündeki tüzük, kooperatiflerin üye olmayan ki ş i ve kuruluş larla da 
iş  yapabileceklerini belirtmekteydi (19). Bu durum, günümüzde ge-
çerli olan Kooperatifler Yasas ının daha önce değ indiğ imiz 8'inci 
maddesinin l'inci f ıkras ının 5'inci bendinde de yans ımnı  bulmak-
tad ır. Ancak bu olanak birtak ım kıs ıtlamalara konu olmuş tur. Ni-
tekim yasa şöyle demektedir: «Üyelerle çal ış ma kural ı  geniş  an-
lamda yorumlanacak ve üye ve üyelik çevresinin geni ş letilebilme-
si olanaklar ını  art ı rdığı  ve üye olmayanlarla çal ış manın ana kural 
durumuna getirilmedi ğ i sürece üye olmayan kişi ve kuruluş larla 
da iş  yap ı labilecektir» (20). Bilindiğ i gibi, üye olmayanlarla çal ış -
ma kavramı , bir ilke olarak kooperatifçilik anlay ışı na da aykırı  
düşmektedir. 

(18) Zur Reform des Genossenschaftsrechts: Referate und Materialen, Bd. 
1, 1956, s. 15. 

(19) RINGLE, G., Op. cit., s. 14. 
(20) WESTERMANN, H., «Zur Reform...», Bd. 1, s. 95. 
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Üye olmayanlarla çal ış man ın ana kural durumuna geldi ğ i yer-
lerde kooperatifin, kooperatifler yasas ı n ın 81'inci maddesi uyar ın-
ca dağı tı lması  bile söz konusu 'olabilmektedir (21). 

Bugün yürürlükte olan Kooperatifçilik Yasas ı  üye olmayan 
kişi ve kurulu ş larla iş  yap ı lmas ına karşı  çıkmadığı  için durumun 
kooperatifçilik anlay ışı  ile bağdaş t ırı labilir nitelikte olup olmad ı -
ğı m incelemekte yarar vard ı r (22). Yasa, üye olmayan ki ş i ve ku-
ruluş larla iş  yap ı lmas ı nı , kazanç amac ı  ön plana geçirilmedi ğ i sü-
rece olumlu kar şı lamaktadır (23). Bu aç ıdan bak ı ldığı nda üye ol-
mayan ki ş i ve kuruluş larla i ş  yapmanm eninde sonunda koopera-
tif bakımından bir kazanç sağ layacağı  aç ık olduğu için böyle bir 
yakla şı mın kooperatifçilik amaçlar ına ve temel ilkelerine ayk ırı  
düşmekte olduğu ileri sürülebilir. Böylece ortaya gerçek anlamda 
bir kazanç kurulu şu çıkmakta ve kurulu ş  ta amac ını , piyasa ko-
şulları  altında kazanan en yüksek düzeye ç ıkarma olarak belin 
leyip izlemektedir 

Kooperatif yasalar ı n ın yeniden düzenlenmesi konusunda yap ı-
lan toplantıda ileri sürülen görü ş ler, üye olmayan ki ş i ve kuruluş . 
larla yap ı labilecek iş in kapsam ve niceli ğ i konusunda bize oldukça 
açık bir fikir verebilmektedir. Görü şmelerde, toplant ıya kat ı lanla-
rın, üye olmayan kiş i ve kurulu ş larla yap ı lacak iş  niceliğini koo-
peratifin bir önceki y ı l sağ lanmış  olan cironun yüzde onunu a şkın 
bir düzeye ç ıkarmama eğ ilimini ta şı dı kları  saptanm ış tır (24). 

D. ÜYE OLMAYANLARLA YAPILAB İ LECEK İŞİ N SINIR 
VE KAPSAMI 

Kooperatif üyesi olmayan ki ş i ve kurulu ş larla yap ı labilecek 
iş in sını r ve kapsam ı , günümüzde yürürlükte olan kooperatifçilik 
yasalarmda kesin ve aç ık olarak ortaya konmu ş  değ ildir (25). Bu 
nedenle, kooperatif üyesi olan ve olnıayan ki ş i ve kuruluş larla ya-
p ılan iş ler  arasinda göz önünde tutulmas ı  gerekli oran konusunda 

(21) Bu durumda kooperatifin üyelere yarar sa ğ lama yerine kazanç sa ğ -

lama yerine kazanç sa ğ lama amac ı na yöneldi ğ i varsayı lmaktad ı r. 
(22) RINGLE, G., Op. cit., s. 21. 
(23) IBID., s. 24. 
(24) Kooperatifçilik uygulamas ında kooperatif üyesi olan ve olmayan ki-

ş i ve kurulu ş larla yap ı lan i ş  oylumlar ı  aras ında belirli bir oran ı n göz 
önünde tutulmas ı  gerektiğ i inanc ı  ba şatt ı r. 

(25) Zur Reform... Bd. 1. s. 15. 
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kesin bir say ısaldeğer de verilememi ş tir. Ancak, Kooperatifçilik 
Yasas ı 'nın l'inci maddesi, kooperatiflerin amac ını  üyelerinin eko-
nomik ve parasal ç ı karlar ını  korumak biçiminde tan ımlamakta, 
1962'de düzenlenmi ş  olan kooperatifçilik yasalar ını  yeniden düzen-
leme toplant ı s ı  da birtak ım belirli s ın ırlar önermektedir. Söz ko-
nusu sınırlar, bir önceki y ı lın toplam cirosunun yüzde onunu a ş -
kın bir iş  oylumunun kooperatif üyesi olmayan ki ş i ve kuruluş lar-
la yap ı lmamas ı  yönünde belirlenmi ş tir. 

Ancak burada iki ayncahk kural ı  vardı r : 

i. Üretim i ş leri için, bir ba ş ka deyiş le yeni kurulu ş larda ve 
ilk üç y ı l boyunca i ş  oylumunun art ırı lmas ında; 

ü. Kapasiteden daha iyi yararlanmay ı  amaçlayan önlemlerin 
uygulanmas ında, bir ba şka deyi ş le kapasiteden i ş letme eko-
nomisi aç ısından en uygun düzeyde yararlanma amac ına 
salt üye ki ş ilerle yap ı lan i ş in yeterli olmad ığı  durumlarda 
geçici olarak üye olmayanlarla da i ş  yap ı labilmesinin sa ğ -
lanmas ı  için. 

Bu düşüncelerin ışığı  alt ında ekonomik aç ı dan ve yasa koyu-
cunun benimsediğ i temel ilkeler uyar ınca üye olmayanlarla i ş  ya-
pı lmas ına aşağı daki koşullarda izin verilemiyecektir : 

i. Yardımc ı  çal ış malarda, örneğ in üye olmayanlara büro mal-
zemesi desteği sağ lanmasında; 

Ortakl ık çal ış malarında, bir ba şka deyi ş le yasalar ve tü-
zükler uyar ınca birden çok kooperatifin bir araya gelerek 
işbirliğ i yapmas ını  gerekli k ı lan durumlarda (sütçülük koo-
peratifleri, elektrik üretim kooperatifleri gibi); 

Iş letmenin dağı lmas ı  durumlar ında, i ş letme mallar ı n ı n 
satışı  ve elden çıkar ı lmas ında. 

E. GENEL ÖZETLEME VE SONUÇLAR 

Bu incelemede amaç olarak, kooperatiflerin üye olmayan ku-
ruluş  ve kiş ilerle iş  yapabilmelerinin ne derecede uygun dü şeceğ i-
nin saptanmas ı  ve böyle bir yakla şı m ın temel kooperatifçilik ilke-
leriyle bağdaş abilirlik oran ının saptanmas ı  al ınmış t ı . 

Ortaya ç ıkan sonuçlara göre kooperatiflerin, i ş letmeyi ilgilen-
diren iç ve dış  koşulların zorunlu k ı ldığı  iş letme ekonomisi uygu- 
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lamas ı  çerçevesi içinde, üye olmayan ki ş i ve kuruluş larla da i ş  ya-
pabilecekleri anlaşı lmaktad ı r. Teknik geli şmelerin bir sonucu ola-
rak giderek h ızlanan ekonomik kalkınma, bundan doğan yeni ka-
pital fgereksinmeleri ve değ işmez giderler-  payın ın sürekli olarak 
yükselmesi nedenleriyle kooperatifler ekonomik yar ışı m aç ıs ından 
her gün biraz daha berirginle şen bir ortama itilmekte ve üyeleri-
nin ekonomik ve parasal ç ıkarlarını  korumak biçiminde özetleye-
bileceğ imiz temel görevlerini yerine getirme konusunda önemli 
zorluklarla kar şı la ş maktad ı rlar. 

Günümüz piyasas ında tüketicinin egemen olmas ı , piyasa eko-
nomisi koşulları  altında geni ş  ve güçlü bir iuisiyatif kullan ımını  
gerekli k ı ldığı  için kooperatiflerin gelecekte de, kan ımca, üye ol-
mayan ki ş i ve kurulu ş larla s ı kı  bir işbirliğ inde bulunmalar ı  ve 
böylece temel görevlerini yerine getirebilme bak ım ından kendile-
rine yerli ve sağ lam olanaklar bulabilmeleri zorunlu olacakt ır. 
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CYPRUS TURKISH CO—OPERATIVE MOVEMENT 
VIS—A—VIS CYPRUS CRISIS 

Mehmet EŞREF 
Kıbrıs - Türk Kooperatifler 

Merkez Bankas ı  Genel Müdürü 

As is known, co-op.  erative movement has found a wide field 
ol application throughout the island of Cyprus and, thanks to the 
cooperation of the communities in the island, has played quite 
successful role in the island's economy over a period of tong years. 

Unfortunately, as a result of the situation in which Turkish 
life and property were threatened when, in order to unite Cyprus 
to Greece, EOKA and the Greek Orthodox Church started a terrorism 
originally against the British which turned onto ıthe Turks who re-
fused Enosis. Several thousand Turkish peasants from 33 villages 
had to abandon their homes and move to safer areas for security 
reasons, and about 20 Co-operative S.ocieties in those villages had 
to stop their activities, depriving their members of the co-opera-
tive service. 

Accordingly, in 1960, when the status of Cyprus, was being 
defined through international treaties, the abev,e facts were borne 
in mind and the right of T'urks and Greeks alike to separate co-
operative development on a com,munal basis was recognised thro-
ugh the Constitution of the Country. 

By 1963, the Turkish community had achived considerable 
progress in the work of a rapid cooperative development it had 
undertaken by virtue of the powers bestowed upon it by the new 
Constitution. During this period of freedom from Greek discrimi-
nation, the Turkish Co-operatives had received no State assistance 
whatsoever. Until 21 December, 1963, there were 316 Co-operatives 
which had been registered and maintained their activities in the 
Turkish community. 
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The savage acts of terrorism launched against the Turkish 
community in December, 1963, with the object of uniting the inde-
pendent Cyprus Republic with Greece dealt a serious blow at the 
Turkish Co-operative movement which had just started to get into 
its stride. Thus, in consequence of the Greek attacks 103 villages 
were again compelled to become refugees, 85 Turkish Co-operati-
ves had to suspend their activities and over 25.000 Turkish inha-
bitants and Co-operatives members living in these villages lost 
the services and benefits of the Co-operative movement. 

This lot of people have not yet found the means to be reha-
bilitated or enabled to return to their villages owing to the Greek 
Cypriots' wilful obstruction. As will be seen, both in 1958 and 
1963 a large number of Turkish peasants and Co-operative mem-
bers lost all their possessions and until now have to rely on 
welfare assistance in order to make a living. However, since 15th 
July, 1974, another 15.000 Turks were added to the number of re-
fugees. 

In the period between 21,st December, 1963, and the time 
when the Turkish Peace Gperation started, the Turkish commu-
nity was forced out from the Government ,machine and the semi-
official lbodies. Not only this, but the Turkish community was 
also subjected to all sorts of inhuman economic, social and poli-
tical pressures. It would be useful if I mentioned but a fevv examp-
les below : 

b) In the case of the grain and yine crops which are exclu-
sively purchased by the Government, Turkish producers are paid 
below the prices officially fixed. 

b) In the period 1964168 all the essential goods needed for 
the agricultural sector of the Turkish community, e.g., fuel oil, 
agricultural implements, machinery and spare parts and building 
materials, were declared prohibited articles only in so far as they 
affected the Turkish community and in this way the community's 
development in the agricultural, industrial and commercial fields 
were seriously hampered. 

c) The Turkish community had been denied any share in the 
aid sent to Cyprus by the United Nations Development Programme 
and other bodies and foreign countries. 
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d) In spite of the fact that the mem ıbers of the Turkish 
community did not fail to pay the taxes, duties and ether charges 
imposed on them, the Turkish Co-operative Societies did not get 
the financial assistance which is giyen to the Greek Co-operative 
Societies from the public funds for agricultural 'development. 

e) The Greek Cypriot Administration, which kept the entire 
control of the State machinery in its hands, had, by withholding 
permits to sink wells, to establish factories and to create touristiç 
establislunents, prevented the Turkish comrnunity's economic 
development. 

f) Though every Greek Cypriot village had enjoyed electricity 
and telephone services, the Turkish community had not been al-
lowed to make full use of these boons of civilisation, in spite of 
repeated requests. 

g) Between 1964 and 1968 the Turks' freedom of movement 
was interfered with, when they had to wait for hours on end at 
roadblocks, even under inclement climatic conditions. 

These are only a few from a long list of examples. As a mat-
ter of fact, the Turks have not been treated as equal citizens in 
any field. They have been wronged everywhere and treated as 
second-rate citizens in their own homeland. They have even been 
farced to emigrate or induced to do so through grants from a 
special fund instituted by the Greek Orthodox Church for this 
purpose.. On top of all this, Greek Cypriots,led and supported by 
mainland Greeks, have from time to time attacked defenceless 
Turkish villages with all sorts of heavy weapons such as 105 mm 
mortars, recoilless-rifles, tanks, etc. 

If the Turkish Cypriots have been able to survive all these 
difficult conditions, this is du .e solely to their stamina and deter-
mination to prevent ENOSIS and the generous aid supplied by 
Turkey. 

Not content with all thes inhuman methods, and economic, 
social and political pressures, the Greek Cypriots went into action 
on 15 July, 1974, through an armed and bloody coup d'etat by 
EOKA B and Junta in Athens, with the object first of destroying 
the independent Cyprus Republic and then, through a blitzkrieg, 
of exterminating the Turkish community, in an bid to impose the 
political aspiration of union with Greece. 
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Thus, Turkey, as a guarantor power under the Treaty of Gu-
arantee of 1960, had to launch her Cyprus Peace Operation on 20 
July, 1974, with the object of preserving the independent status of 
Cyprus, of restoring law and order in the island and of saving 
the Turkish community from an imminent total extermination. 

In the course of the Turkish Peace Operation, which had been 
undertaken not with any intention of invading the island but only 
with the object of restoring peace to the island, Turkish towns 
and villages were overrun by the Greek Cypriots, who ransacked 
the Co-operatives in those places and massacred or detained de-
fenceless Turks, mostly members of Co-operatives, irrespectiv ıe 
of their ages or sex. 

In spite of all warnings the Greek Cypriot atrocities continued, 
precipitating the second peace operation. In the Turkish villages 
liberated in the north through this second operation evidence 
was found showing that Turks had been mass-murdered and that 
all the possession of the Turkish Co-operatives had been ransac-
ked. Live examples of Greek genocide against Turks had happe-
ned in Aloa, Maratha, Sandallaris and Tohni villages. Despite the 
Turkish Peace Operation, Greeks are until now holding 40.000 
Turks in Greek controlled areas as hostages to be eliminated at 
any moment. 

Communication with the Turks living in the south has been 
cut since 20 July, but where it has been possible to restore cam-
munications there are UN confirmed reports of looting and sa-
vage plundering. 

We, the followers of the Turkish Co-operative movement, 
solidly uphold the Turkish Peace Operation in Cyprus and would, 
in particular, underline that had it not been for them, Cyprus 
would have long become a colony of Greece with no alive Turk. 
We shall be helpful to any steps that will be taken for the protec-
tion of Cyprus independence and the establishment of a Federal 
Cyprus Republic resting on bi-regionaJ foundation and a system 
that will ensure the Turks' security of life and property not 
only for now but for future generations. 
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TABLO : 	

E 

1 ADANA 273 12 30 51 26 8 2 — 27 3 — 2 443 

2 ADIYAMAN 11 4 13 2 — 2 2 3 2 — 39 

3 AFYON 68 1 10 2 201 102 4 2 3 4 1 1 399 

4 AĞ RI 7 4 19 1 — — — — — — 31 

5 AMASYA 27 6 5 90 11 16 4 2 4 7 — 2 1 175 

6 ANKARA 1556 7 18 44 60 9 8 10 14 11 137 3 — 13 1 24 1 4 1920 

7 ANTALYA 164 3 8 14 71 8 38 15 6 16 4 2 349 

8 ARTVİ N 11 5 1 65 1 2 3 13 — — 3 104 

9 AYDIN 85 2 20 14 85 5 15 4 4 11 14 3 — 3 1 266 

10 BALIKES İ R 114 1 17 2 137 10 15 2 15 10 13 7 — 6 1 — 4 — 354 

11 BİLEC İ K 8 5 3 54 4 13 1 2 3 1 1 95 

12 B İNGÖL 9 2 18 1 3 2 1 — 36 

13 B İTLİ S 2 4 1 8 — 2 2 — — — 19 

14 BOLU 48 9 3 89 33 14 4 2 10 10 1 1 2 226 

15 BURDUR 24 6 1 52 1 38 — 1 2 3 — — 1 130 

16 BURSA 288 4 14 19 17 12 5 12 3 8 21 4 3 1 3 414 

17 ÇANAKKALE 46 1 10 4 68 11 20 1 2 5 4 2 — — 1 — — 1 176 

18 ÇANKIRI 17 5 1 76 10 8 2 3 1 5 — — — — 4 132 

19 ÇORUM 134 3 8 171 4 12 1 1 8 15 — — — 357 

20 DEN İ ZL İ  147 1 14 24 111 9 30 1 7 5 6 — 355 
21 Dİ YARBAKIR 113 3 2 49 — 13 — 7 187 

22 EDİRNE 26 1 4 82 17 6 3 1 4 — — — 144 

23 ELAZIĞ  73 3 — 56 — 40 2 6 — 1 — — 181 

24 ERZ İ NCAN 75 3 1 61 11 4 — 1 7 — 1 1 1 166 

25 ERZURUM 112 1 7 — 99 2 31 8 1 3 15 — — — 1 1 1 3 285 

26 ESKİŞ EH İR 160 6 20 50 5 21 1 2 2 8 1 3 1 1 281 

27 GAZ İANTEP 65 1 6 23 79 — 6 3 2 2 6 — — — 193 

28 GİRESUN 21 1 11 45 9 20 — 3 3 6 6 — 125 

29 GÜMÜŞ HANE 4 4 1 88 4 11 1 2 — 1 — 116 

30 HAKKARI — 1 — 3 — 3 — 1 — — — — — 8 

31 HATAY 67 6 16 72 25 6 5 6 1 1 1 — — — 206 

32 İ SPARTA 29 — 9 3 95 13 60 4 3 6 21 — 1 — 244 

33  İ ÇEL 185 1 9 23 84 15 23 23 35 6 20 8 2 3 — — 1 1 — 440 

34 İSTANBUL 1178 4 20 82 12 3 3 16 28 6 143 19 — 1 16 — — — 24 2 8 1565 

35 İZM İ R 429 2 23 38 96 6 43 1 19 10 65 5 — — 7 — — — — 6 — — 750 

36 KARS 57 5 1 88 — — 15 — 8 — 1 — 2 — — — — 177 

37 KASTAMONU 69 13 4 54 12 22 1 6 3 — — — — 1 — — 1 — — 186 
38 KAYSER İ  339 2 8 19 64 4 26 2 3 2 16 — — — 2 1 — 11 — 499 

39 KIRKLAREL İ  22 — 7 1 42 	 4 19 — 5 3 — — — — 1 — — 1 — — 105 
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42 	KONYA 	245 	4 	19 	7 	264 	8 80 19 	3 12 	25 	6 4 2 — — 	1 — — 699 

43 	KÜTAHYA 	80 	2 	6 	4 	184 	8 30 3 	5 6 	10 	1 	— — — 1 — — — 	— — — 340 

44 	MALATYA 	55 	 6 	1 	77 	5 20 6 	7 3 	21 	 — — 1 — — 2 — 204 

45 	MAN/SA 	59 	 14 	14 	68 	8 15 2 	1 14 	19 	4 — 1 - 1 - - 220 

46 	MARAŞ 	36 	 5 	4 	93 	2 15 2 	2 2 	5 	2 	1 - - - 170 

47 	MARD İ N 	 5 	 4 	1 	25 	— 6 2 7 	 — — — — 43 

48 	MUĞ LA 	 24 	1 	6 	1 	53 	6 17 2 7 	7 	9 	1 1 1 136 

49 	MUŞ 	 5 	 4 	1 	26 	— 14 2 	4 1 	4 — 61 

50 	NEVŞ EH İR 	21 	2 	6 	1 	23 17 5 2 	1 - - - 78 

51 	NİĞ DE 	 28 	2 	7 	2 	85 	— 37 5 	1 2 	6 	 — — — 5 180 

52 	ORDU 	 25 	 11 	1 	73 	6 . 	2 5 	— 3 	5 	5 — 10 1 - 147 

53 	Rİ ZE 	 27 	1 	5 	1 	9 	4 — 5 	1 4 	4 	5 — 25 1 92 

54 	SAKARYA 	46 	2 	9 	14 	49 	7 4 4 	2 2 	9 	2 	— — 1 1 1 153 
55 	SAMSUN 	29 	1 	7 	12 	24 	21 5 4 	4 6 	21 . 	1 	- 2 1 1 - - 139 

56 	S İİ RT 	 17 	 2 	4 	2 	— 1 — 1 - 	 1 	 - 28 

57 	Sİ NOP 	 17 	 4 	 44 	9 5 1 4 	9 	3 	— — — 96 

58 	S İ VAS 	 102 	1 	10 	4 	138 	3 12 4 12 	 1 - 287 

59 	TEK İ RDAĞ 	22 	 7 	4 	36 	— 12 5 	1 6 	3 	— 9.6 

60 	TOKAT 	 10 	 8 	 145 	13 39 5 	2 5 	9 	1 	— — — 237 

61 	TRABZON 	73 	 13 	4 	71 	6 6, 7 1 	20 	9 	1 — 29 4 — — 244 

62 	TUWCELI 	9 	 3 	1 	16 	3 3 3 1 	1 	- 	 - - - 40 
63 	URFA 	 30 	— 	8 	4 	29 12 1 	1 3 	 — — — — — 88 

64 	UŞ AK 	 14 	 6 	2 	82 	2 21 1 1 	2 	— 	— 1 - - 132 

65 	VAN 	 20 	 8 	1 	32 3 2 	8 	9 	— — — 83 

66 	YOZGAT 	34 	1 	11 	1 	86 	— 4 8 1 	3 	 — 3 — 152 

67 	ZONGULDAK 	181 	1 	10 	8 	58 	28 7 6 	21 	3 — 1- - - 2 1 	2 329 

TOPLAM 	7547 	54 	539 	513 	4514 	376 1147 224 	217 255 	871 	171 	12 2 79 20 73 5 4 	120 4 12 16760 

Tam Kredi K. 2045 
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pecya



KOOPERATIFÇILIK 
Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the publication of The Turkish Cooperative Association. It is 
published four times a year. The subscription price to the review is S 4 a ye; .1r, 
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Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Caddesi 38, Ankara - Turkey.» 
The Turkish Cooperative Association assumes no responsibility for the views 
expressed by authors whose contributions appear in Kooperatifçilik. 
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French language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For that 
reason the contents will be mainly Turkish. 

ADMINISTRATORS BOARD 

Nusret UZGÖREN, Chairman 	 Former General Director, Turkish 
People's Bank. 

Rahmi ÖNEN, Vice Chairman 	 General Director, Turkish 
People's Bank. 

Kaz ı m SEÇER, Tresurer 	  Dip. Eng. Bank of Agriculture 
Nuri ABAÇ 	  Advisor, State Planning Organisation 
Ş im ş ek ARMAN 	  Agricultural - Engineer, Ministry of 

Rural Affairs and Cooperatives 
Osman ATTİ LA 	  Pcet, Editor 
Y ı ldı r ım ERG İ DEN 	  Director Turkish People's Bank. 
Hasan Tahsin EROL 	

 
Agricultural - Econon ı ist Advisor 

Ekrem GÖL 	
 

General Director, Agricultural Credit 
Cooperatives. 

Süleyman GÖK= 	  Advisor, Turkish Agricultural Bank. 
Basri IMECE 	  Asst. Director, Public Relat ı ons 

Department of the Turkish Agricaltural 
Bank. 

Kadir KALFA 	  Agricultural Engineer, Ministry of 
Burat Affairs and Cooperatives 

Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYIM 	 Ankara University, Faculty of 
Agriculture. 

Prof. Dr. Necmi SÖNMEZ 	  Ankara University, Faculty of 
Agriculture. 

Celal UZEL 	  Engineer, Former General Director of 
Turkish Cooperative Association. 

BOARD OF AUDITORS 

Ayhan INAL 	  Accountant. 
Yusuf BAHÇE 	  Cooperative Sales Service Director of 

the Turkish Agricultural Bank. 
Ş ahinkaya D İ L 	  Asst. Director. 

pe
cy

a



TC.Z I RAAT BANKASI 
HER YERDE HER ZAMAN 

hizı netiıı izde bulu ı nnaktaıı  k ı vaı k• dtw 1 :5a,,,iZa.Mg4;¥ZIŞ  

pe
cy

a


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

