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THE TURKISH CO-OPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul Uni-
versity in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

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

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

The General Assembly of the Association convened on 30 ,th May, 1964 and 
resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance with the 
requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 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 which the Association is concerned, is theoretical and practical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theoretical and 
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

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

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

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

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

d. Convene academic meetings and arrange co-operative weeks, festivals 
and general co-operative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions 
in different parts of the country on the subject of co-operatives. 

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 connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages. 

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

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

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operative 
act as guide to them in every respect, and at the request of the member co-ope-
ratives as well as assist co-operatives in solving their management problems. 

pe
cy

a



KOOKRATINIUK 
ÜÇ AYLIK KOOPERATIF INCELEMELER DERGISI 

Sayı  42 
	

EKIM KASIM ARALIK 1978 

Dünya Kooperatifçilik Günü 	
 

Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Kooperatifçilik Ne Zaman Doğ du? 	 Harun PASTANOĞ LU 

Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin 
Fonksiyonlar ı  Ülkemizde Görülen Ba ş -
lı ca Pazarlama Sorunlar ı  ve Çözüm 
Önerileri   Dr. İP, Hakkı  İ NAN 

Uluslararas ı  Kooperatif Ili şkileri ve 
Türkiye Kooperatifçili ğ i 	

 
Dr. Cemil KIVANÇ 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Taraf ı ndan 
Üç Ayda Bir Yay ı nlan ı r. 

Say ı s ı  : 10,— TL. 

Yaz ış ma Adresi : Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Mithatpasa Caddesi 38/A Yeni ş ehir - ANKARA 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Ad ı na imtiyaz Sahibi: 
Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Yaz ı  İş leri Sorumlu Müdürü 
Hüseyin YURDABAK 

Yay ı nlanan yaz ı lar ı n sorumlulu ğ u yazarlanna 

Dizildi ğ i ve Bas ı ld ığı  Yer 
Ş ARK 

Matbaas ı  — Ankara 

pe
cy

a



CO-OPERATION 

Number: 42 	 OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 197a 

The World Co-operative Day 	 

When Was Co-operation Born? 	 

• The Functions Of 'Agricultural Marke-
ting Co-operatives, The Main Marke-
ting Problems Observed In Our Country 
And Solution Propogals   

Interntional Co-operative Relations 
And Co-operation In Turkey 	 

Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Harun PASTANOĞ LU 

Dr. İ '. Hakkı  İ NAN 

Dr. Cemil KIVANÇ 

Quarterly Published by the Turkish •o-operative Association 

Correspondance Address 

Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Mlthatpaş a Caddesi 38/A Yeni ş ehir - Ankara 

Proprietor on behalf of the Turkish Co-operative Association 

Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Responsible Editor 

Hüseyin YURDABAK 

(The opinions expressed in the articles belong to the authors) 

pe
cy

a



DÜNYA KOOPERAT İ FÇ İ L İ K GÜNÜ 

Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Kooperatifçilik toplumsal, ahlâksal ve ekonomik bir hare-
kettir. Her toplumsal hareketin kendine özgü plan, program ve 
politikas ı  vardır. 

Kooperatifçilik hareketinin de böyle plan, program ve po-
litikası  olmalıdır. Ve vard ır. 

Kooperatifçilik program ı  özlemler, istekler ve hayallerden 
değ il; gerçeklerden, deneyimlerden, s ınama ve yan ılmalardan, 
karşı laşı lan güçlüklerin sab ırla ve cesaretle gö ğüslenmesinden 
kaynaklanmış tır. 

21 Aralık 1844 tarihi kooperatif hareketin ba ş langıç tarihi 
olarak kabul edilmiş tir. Bu tarihte İngiltere'de 28 dokuma i ş çisi 
tesbit ettikleri kooperatifçilik temel kurallar ını  uygulamaya ge-
çirmi ş lerdir. Bu kurallar di ğ er uluslarca da de ğ erlendirilerek 
kabul edilmiş  olduğundan her y ı l 21 Aralık günü, kooperatifçilik 
günü olarak bütün ülkelerde kutlanmaktad ır. 

Kooperatifçilik dü ş ünce ve hareketinin kesin olarak 21 Ara-
lık 1844 de baş ladığı  söylenemez. Daha önceleri de ileriye at ı l-
mış  fikirler, uygulama uğ raşı ları  olmuş tur. Bir tak ım kuram-
cılar ç ı kmış tır. Örneğ in Fransa'da Charles Fourier (1772 -1837), 

Victor Considerant (1808-1893), Louis Blanc (1811-1882), Buchez 
(1796-1865), Cabet (1788-1856) ve Leroux (1797-1871); İngiltere 

de Robert Owen (1771'-1858), Dr. William King (1786-1865) bun-
lardandır. 
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4 	 DÜNYA KOOPERAT İ FÇ İL İK GÜNÜ 

21 Aral ık 1844 tarihinde Kooperatifçilik temel kurallar ım 
uygulamaya ba ş layan Rochdale kasabas ındaki bu 28 işçinin ha-
reketi Rochdale hareketi olarak adland ırı lmış tır. Rochdale'ci-
lere etki yapm ış  olan «Kooperatif köyler» (Villages of Co-ope-
ration) kurma önerisini yapan, toplumsal dü şünceye sahip, i ş  
adam ı  olmas ına kar şı n sosyalist olan Robert Owen; koopera-
tivizm biçiminde örgütlenmenin yararlann ı  ileri süren, dinsel 
ve ahlaksal yönü a ğı r basan bilgin Dr. William King koopera-
tifçilik hareketinin öncüleri say ı lmış t ır. Qzellikle W. King'in ya-
yınladığı  Co-operator adl ı  dergi, düşüncelerini yayma için etkin 
bir araç olarak kullan ı lmış tır. Ancak bu idealist, filozof ya da 
bilgin kiş ilerin giriş imleri yeteri kadar olumlu sonuç verme-
miş , kısa zamanda onlar ı  hüsrana uğ ratm ış tır. 

Robert Owen'in «Yeni Lanark» (New Lanark) ve Dr. Willi-
am King'in «Kooperatif ma ğ azaları  Rochdale öncüleri için bir 
deneyim olmuş  ve onlardan ders alm ış lardır. Genellikle Dr. W. 
King'in Brighton'da açt ığı  tüketim kooperatifi ma ğ azas ında ris-
turn verilmemesi, veresiye sat ış  yönteminin uygulanmas ı  sa-
k ıncalar ı  Rochdale'lilerin dikkatini çeken hususlar olmu ş tur. 

1844 yı lı  önceleri de gerek Fransa'da ve gerek 'Büyük Bri-
tanya'da kooperasyona benzer giri ş imler görülmü ş tür. Fransa'-
da «Marangozlar Birliğ i» (Association des menuisiers, Paris 
1831), «Tipoğ raflar Birliğ i» (Association des typographes, Pa-
ris 1831), «Ku;yumcular Birliğ i» (Association des bijoutiers en 
dorö, Paris 1843), « İş çi Üretim Kooperatifleri» (Cooperatives 
cuvriöres de production); «Gerçek ve sosyal ticaret» (Le com-
merce vöridique et social, Lyon 1835) halk taraf ından gerçek- , 
le ş tirilmiş  örgütlerdir. 

Büyük Britanya'da ise, kooperatifçili ğe başka yönden bir 
yakla şı m görülmektedir. Say ı ları  23 olan bu tip , giriş imlerden 
9'u İngiltere'de ve 14'ü de İ skoçya'da faaliyete geçmi ş lerdir. 

Örneğ in 1760 yı llar ında Woolwick i ş çilerinin sahip oldukları  un 
fabrikas ı , yine 1761 y ı lında İskoçya'da Fenwich'te oturan ,doku-
macılann ortaklaşa ilk madde tedariki için kurduklar ı  örgüt-
ler, 1769 da kurulan «Besin maddelerini ortakla ş a alım koope-
rasyon»lanna burada de ğ inilebilir. 1777 de kurulup 1909 da 
Glasgow da «Kinninig Par Society» ye kat ı lan «Gowen Victualing 

Society» yan ında ve 1825 y ı lında fiyat art ış ları  ve hayat pahal ı -- 

lığı  ile ve özellikle besin maddeleri (un gibi) üzerinde yap ı lan 

hile ve ihuharla sava şmak için gerçek kooperatif karekterinde 

kuruluş lar görülmü ş tür. 
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DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ 

Bu giriş im ve yakla şı mlar b ırakı larak, kooperatifçili ğ in be-
ş iğ i sayı labilecek Rochdale'lilere, hareketin ba ğ lanmas ının ne-
denleri, ileri sürdükleri ve de ğ erini hala yitirmeyen ve her ülke 
için geçerli kural ve ilkelerin ba ş arı  ile uygulay ıcısı  olmalarıdır. 

Rochdale'lilerin uyguladığı  kurallar, toplum ve insan gele-
nek ve psikolojisine yatkın olmaları , ahlak ve hakseverli ğ i gö-
zetici bir nitelik ta şı maları  ile değ er kazanm ış lardır. Bu kurallar 
o kadar etkin olmu ş lard ır ki İngiltere'de haz ırlanan ilk koope-
ratifler yasas ında yans ıması nı  bulmu ş lardı r. Kuralları  bir çok 
profesör, filezof ve yazarlar desteklemi ş ler ve öteki ülke ve ulus-
ların kooperatif yasalannda -yer almalar ında etkili olmuş lardır. 
Özellikle bir hukukçu ve avukat olan Vansittart-Neale, hare-
ketin belli ba ş lı  savunucusu olmu ş  ve kooperatiflerin hukuk yö-
nünden korunmas ı  gereken bir akım olduğu inanc ını  çevreye ve 
kamuya yaymış tı r. 

Rochdale'lilerin dü şünce ve programlar ı  alçak gönüllü bir 
ölçü içinde, toplumun geleneksel düzenine ve pratik hayat in-
siyakına daha uygun dü ş mektedir. Gerçekci yönü kuvvetlidir. 
Bu, İngiliz karakterinin bir görüntüsüdür. Ingilizlerin «Kendi 
kendine yard ım ilkesi, burada ön planda gelmektedir. Tam li-
beral bir görü şün ifadesidir. «Gemisini kurtaran kaptand ı r» 
cümlesi de bu anlamdad ır. 

Frans ızlar da o tarihlerde liberalizme dönük do ğ rultuda-
dırlar. Fazlaca duygusal ve ütopik olmalar ına karşı n, İngilizler() 
benzer sloganlar ı  ve vecizeleri vard ır. «Bırakınız yaps ınlar, 131- 
rakınız geçsinler» (Laissez faire laissez passer) ya da «B ırakı -
nız yapal ım» (Laissez nous faire) bunlardand ır. Yine Frans ı z-
lar doğ al bir düzenin varl ığı na işaret ederek «Evvela sen ken-
dine yardım et, tanrı  sana yardım eder» (Aide toi le ciel t'aide 
dera) demektedirler. Burada toplumsal olmaktan ziyade birey-
sel bir tema vard ır. Gerçekten de insan kendi kendine yard ım 
etmelidir. Her şeyi baş kas ından özellikle devlet'ten bekleme-
nin anlam ı  yoktur. Bu onur k ırı cı dır da. O halde «kendi ken-
dine» deyimini çoğullaş tırarak «Kendi kendilerimize» diye-
bileceğ iz. Baz ı  ulusal bayramlarda kar şı laş tığı mız dövizlerde 
görmekteyiz : «Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için». Bu de-
yimler kooperasyona ad ım adım bizi götürmektedir. Dr. W. 
King'in dinsel ve ahlâksal bir duyu içinde «Kendini sevdi ğ in 

kadar komşunu —yakındakilerini— de sev» demesinin anlam ı  
geniş tir. Bu çağı n başka dinlerde ve onlar ın kutsal kitaplarmda 
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DÜNYA KOOPERATIFÇ İ L İK GÜNÜ 

ve sözlerinde de vard ır. İnsan ın sosyal bir yarat ık olduğu ve her 
ınsan ın bir yak ını  ve o yakının da yakınları  doğ al olarak ola-
cağı  düşünülürse, bütün insanlar ın birbirlerinin yak ını  olduğu-
nun belirtilmek ve birbirlerini sevmelerinin istendi ğ i açığ a çı -
kar. Dinlerde bütün insanlar karde ş tirler. Bu nedenle birbirle-
rini sevmeleri gerekir buyru ğu, tanr ı saldır. Birbirlerini seven-
lerin birbirlerine dayanmalan ve güç vermeleri do ğ aldır. Koo-
peratifçiler de birbirlerini severler ve dayam ş madan güç bu-
lurlar. O halde kooperatifçili ğ in dinsel görü ş lerle de çeli ş ir ta-
rafı  yoktur. 

Rochdale öncüleri (The Rochdale Pione6-s) nin giriş miş  ol-
dukları  kooperatif hareket bu önermelerden esinlenmi ş tir. 
Bununla beraber hareketin olu ş duğu sosyal ve siyasal platform 
ilginçtir. 

XIX uncu yüzy ı lın üçte birinde "Avrupa'n ın ve özellikle İn-
giltere'nin toplumsal, siyasal ve ekonomik görüntüsü dikkat 
çekicidir. Bir endüstri memleketi olan İngiltere'de sosyal durum 
ve ekonomik geli ş im derin bir çalkant ı  içindedir. Buna ahlak-
sal çöküntü de eklenmelidir. Buhar ve elektri ğ in endüstriye ge-
niş  bir biçimde uygulanmas ı , patlama motorun icad ı , elektrik 
gücünün bir yerden uzak bölgelere tellerle ta ş mabilmesi imka-
nının oluşu insan güç ve eme ğ inin giderek endüstri alanlar ın-
dan itilmesine neden olmu ş tur. Makina art ı k çoğunlukla emeğ in 
yerini almağ a baş lamış tı r. 

iş siz ve güçsüz kalan emekçi, İngiltere'de kar ışı klıklara ve 
sosyal patlamalara neden olmu ş tur. Özellikle dokuma i ş çisinin 
içine düş tüğü sefalet biz-yük boyutlara ula ş mış tır. Içki al ıp yü - 
rümü ş tür. 1830 - 1850 tarihlerini kapsayan bu döneme, Iktisat ta-
rihçileri «Güçlülerin açl ığı » (The Hungry forties) demektedirler. 
Işçiler taraf ından, bu dönemde, baz ı  çı kış  yolları  denenmiş tir. 
Ş artist hareketi fayda, i şçilerin parlamento'ya kat ı lmalar ı  
«Avam kamaras ı » sonuç vermemi ş tir. Herkes kendi kendini 
kurtarma çabas ına dalmış tır. Bu dönemde ne kar şı lı klı  insan-
cı l ilişki, ne de sevgi kalmış tır. İngiltere'de yaş ayan insanlar, 
ayrı  bölge sakinleri, ayrı  gezegenlerin halklar ı  imiş cesine bir-
birlerinin örf ve adetlerine, dü şünce, karakter ve duygular ına 
yabanc ı  kalmış lard ır. Beslenmeleri ve yeti şmeleri ayrı , besin-
leri ayrı , giysileri ve ya ş ant ıları  ayrı . Halk İngiltere'de varl ı kl ı  
ve yoksul olarak ikiye bölünmü ş tür. Bu sosyal atmosfer içi nde 
iş çilerin kendilerine ve birbirlerine büyük bir sevgi ile dayan-
rnalarından başka ç ıkar yol yoktur. Bu dayan ış manın örgütsel 
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DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ 	 7 

a dı  Kooperatifle şme olarak belirlenmi ş tir. Yoksul insanların 
birbirlerine sarı lmaları , birbirlerine destek olmalar ı  ve bu dav-
ranışı  haklı lık ve dürüstlük ile beslemeleri ve süslemeleri onlara 
yeni yaşantı  olası lığı  verecektir. Giderek güç bulan bu istem 
Rochdale öncülerinin giri ş imini meydana getirmiş tir. 

Rochdale'liler ekonomik, toplumsal ve ahlâksal bir yakla-
şı mla programlar ım gerçekle ş tirmiş lerdir. Bu program ın en 
önemli yönü toplumsal mekanizmaya ters dü şmemesi ve onun-
la birlikte yaş ayabilmesidir. Bununla beraber Rochdale'lilerin 
bu insanc ı l tutumlar ına kar şı  çıkanlar olmuş tur. Bunların ba-
şı nda eski deneyimlerden beklenen sonucu alamayan i ş çiler 
gelmektedir. Özellikle liberal ekonomi içinde rekabetin keskin 
ve sert vuru ş lanna dayanma, sab ırla, metanetle amaca ula ş -
maga çal ış ma olas ı lığı  Rochdale'lilerin tesbit etti ğ i kuralların 
sağ lamlığı na borçludur. 

Rochdale hareketinin liderliğ ini üzerine alan Charles Ho-
warth giri ş imin ve uygulanacak ilkelerin eski deneyimlerden 
başka ögelere dayand ığı nı  bıkmadan ve yı lmadan yinelemi ş tir. 
28 dokuma iş çisinin 28 Sterling sermaye ile küçük bir dükkân 
açm ış  olmaları  önemli bir sorun değ ildir. Ası l sorun bu 28 işçi-
nin getirmiş  olduğu ve değerini hâlâ koruyan ilkelerdir. Bu il-
keler iyi kalpliliğ in, iyilik ve hakseverli ğ in, dürüst hareketin bi-
rer simgesi olmu ş  ve Rochdale'liler, «Rochdale haksever öncü-
leri» (Les Equitables pioniers de Rochdale — The .  Equitable 
Pioneers of Rochdale) ad ı  ile anı lmağa baş lanmış tır (7 ). Char-
les Howarth' ın liderliğ inde kurulan kooperatif bir «Tüketim Ko-
operatifi» dir. Derhal rakipleri taraf ından üzerlerine ş imş ekler 
yağ dırı lmağ a ba ş landı . Baz ı  çevreler (bugün dahi izlendi ğ i gibi) 
çıkarları= zedelenece ğ i kuşkusuna kap ı lmış lardı . Buna kar-
şı n giriş im olumlu bir biçimde sürüyordu. Yoksun i ş çiler gerek-
sinme duydukları  tüketim maddelerini elveri ş li bir fiyatla kar-
şı layabiliyorlard ı . önceleri giri ş imi ve sistemi yad ırgayan bir 
bölüm i ş çi giderek kooperatif giri ş ime ı sınıyorlard ı . Rochdale'-
lilerin kar şı laş tıkları  olumsuz tutum, her 'dönemde kendini gös-
termi ş tir. Yüzy ı ld.an  fazla bir süre geçti ğ i ve kooperatifçilik ha-
reketi bütün dünyay ı  sardığı  halde, hâlâ kar şı tları  bulunmak-
tadır. Kimileri bilerek, kimileri -yeniliklerden kaçarak ya da 
bilmeyerek kar şı tt ırlar. Bu kooperatifçiliğ in kara yazg ı sıdır. 

(1) Fazla bilgi için bk. A. Treub-CORNAZ, Revenons a la Source, Rochdale, 
1936 
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8 	 DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ 

Rochdale kasabas ında ba ş layan bu hareket 1864 de Mag-
deburg civar ında Neustadt'ta kurulan bir tüketim koope-
ratifi ile geli ş miş tir. Bir İngiliz modeli kabul edilen Roch-
dale üketim kooperatif hareketi yava ş  yava ş  Avrupa ülke-
lerine yayı lmağa ba ş lamış tır. 1860 yı l ı  baş langı cından iti-
baren Rochdale ilkeleri Fransa'ya, Isviçre'ye ve öteki ülkelere 
intikal etmi ş tir. Rochdale sistemin İngiltere'den kaynak-
lanmas ı  etkisini daha da güçlendirmi ş tir. İ lk Rochdale tip koo-
peratif İ sviçre'nin Schwanden de, İngiliz Kooperatif hareketini 
iyi bilen fabrikatör Jenny-Ryffel taraf ından 1863 de kurulmu ş -
tur. Onu izleyen 1865 y ı lında Bale'de, daha sonra Geneve'de, 1867 
de «La Fifflit&, ve yine İngiltere kooperatif hareketinden etki-

lenmiş  olan Edm. Pictet taraf ından « İsviçre tüketim kooperatifi 

ortaklığı ,' (La Soci8t coopk.ative suisse de consommation) 
(S.C.S.C.) kurulmu ş tur. Fransa'da 1866 y ı lına doğ ru Rochdale 

modeline göre ilk tüketim kooperatifi kurulmu ş , önerilen İngi-

liz kooperatif sistemi ilkelerini uygular olmu ş tur. Bundan son-

ra Rochdale model kooperatif sistem geni ş  boyutlara uzanarak 

dünyay ı  çepeçevre sarm ış tır ( 2 ). 

İ ngiltere'de Rochdale kasabas ı nda yal ın 28 iş çinin baş latm ış  
oldukları  hareket öteki kooperatif türlerine de etkin olinu ş tuc. 
Almanya'da 1859 da kurulan Schultze-Delitzsch (1808-1883) tipi 
kredi kooperatiflerinde oldu ğu gibi. 

Kooperatiflerin ekonomik fonksiyonlar ından ba ş ka öbür 
fonksiyonları  karşı lı klı  yard ım ilkesine dayal ı  sosyal kurulu ş lar 
olmas ı d ır. Bu bakımdan tarı m kesiminde büyük ba şarı lar elde 
etmi ş lerdir. Almanya'da Frederich Wilhelm Raiffelsen (1818- 
1888) Tar ım Kredi Kooperatiflerini bu kar şı lı klı  yard ım ilke-
sine dayamış tı r. 

XIX uncu yüzy ı lın sonlarına doğ ru Kooperatif hareketleri 
yeni kesimlerde görünür olmu ş tur. Fransa'da tar ım alanında 
1884'de, perakende ticaret alan ında 1883-1885 de, Bal ı kçı lık ko 
nularında 1913 de, In ş aat ve mesken kesimlerinde 1920 de yeni 
tip kooperatifler meydana ç ı kmış t ır. Böylece 1844 de baş layan 
Rochdale deneyimi yaln ız Tüketim Kooperatifleri türünde de-
ğ il, bütün kooperatif türleri için yararl ı  olmuş tur. Bunun için-
dir ki dünya kooperatifçileri 21 Aral ık gününü değ erlendirmek- 

(2) Bk. G. FAUQUET, Dr. Regards sur le Mouvement Cooperatif, Paris, 
1949, s. 40. 
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tedirler. Yurdumuzda da kooperatifçilik fikir ve ilkelerini yay-
ma çabas ı  içinde yar ım yüzyı la yakın bir süredenberi çaba har-
cayan Türk Kooperatifçilik Kurumu 21 Aralık gününü toplan-
tılar, konferanslar, simpoziyumlar, seminerler, aç ı k oturumlar, 
ulusal ve uluslararas ı  kongreler düzenlemek ve gerçekle ş tirmek 
suretile anmaktad ı r. 

Büyük değer verilen Rochdale haksever öncülerinin ileri 
sürdükleri ve ha' lâ canl ı lığı nı  koruyan program ve ilkelerin çok 
savs ız ve yalın olduğunu ve giderek bu ilkelere baz ı  katkı larda 
bulunulduğunu vurgulayarak s ıralamas ına geçelim. 

Her Ulus kooperatifçili ğ in kendileri taraf ından baş latildi-
ğı  ileri sürer. Frans ızlar kooperasyonun kendi ülkelerin-
de 1820 den itibaren ba ş latı ldığı  ve fikrin daha önceki tarihler-
den beri gelmiş  olduğunu kabul ederler ( 3 ). İ sviçreliler 1776 ta-
rihinden beri kooperasyonu uygulad ıklanm ileri sürerler ( 4). 
Bizde de halk aras ında özellikle köylerde mevcut kooperasyon, 
karşı lıklı  yardım ve dayan ış ma, ifadesini ( İ MECE) sözcüğünde 
bulmaktadır. 

Her Ulus'ta kaynağı nı  dinsel ya da sosyal inanış  ve bağ la-
nış tan als ınlar, şunu hemen seTlemelidir ki kooperatifçili ğ e sis-
tem getiren Rochdale öncülerinin önemi kooperasyon ideolojisi 
tarihinde yerini sürekli olarak koruyacakt ır. Bu evrensel ilke-
ler'i s ıralamakdan önce Rochdale'lilerin amaç ve programlar ı na 
kısaca değ inelim : 

Baş lıca amaç, refaha ve insanca ya ş amaya yöneliktir. Bu-
nun için üyelerin zorunlu tüketim maddelerini sağ lamak; mes-
ken gereksinimlerini kar şı lamak; Çocuklar ının okumasını  temin 
edecek yolları  haz ı rlamak; Gereksinimi duyulan tüketim mad-
delerinin üretim olas ı lıklarını  aramak; Bu üretim yerlerinde i ş  
ve çalış ma gereksinimlerini gidermek; Ki ş isel çalış malarına ola-
nak vermek için arazi sat ın almak, gereğ i saptanm ış tır ( 5 ). Ça-
ğı mızda da kooperatif giri ş imler, üyelerinin yiyim, giyim, sat ım, 
iş , vs. gibi gereksinimlerihi tatmin etmek için kurulur ve i ş leti-
lirler (6 ). 

(3) Bk. Grand Larousse Encylopclique, 1960, Cilt 3, s. 477. 
(4) Hans HANDSCH İ N, Le mouvement Cooperatif Suisse de Consommation, 

U.S.C. Bâle s. 1; bk. Hanry FAUCHERRE, Kooperatif, Çev. Selahattin 
SÖZER, Ankara, 1951 s. 18 vd. 

45) Z. F. FINDIKOĞ LU, Kooperasyon Sosyolojisi, İ stanbul, 1967, s. 32. 
(6) Bk. FAUQUET, Le Secteur Cooperatif, Paris, 1942, s. 20. 
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Rochdale'liler bu program ı  gerçekle ş tirmek için şu evrensel 
ilke ve kurallar ı  kabul etmi ş lerdir. Her yazar bu ilke ve kural-
ları  kendi görü şü açı s ından değerlendirir. Fakat temel ilke de 
birleş ik nokta, e ş tir. Kimilerine göre Rochdale ilkeleri dört'tür; 
kimilerine göre sekiz, kimilerine göre ise dokuz'dur. 

Biz burada anahtar kurallara de ğ ineceğ iz ve gerektiğ inde 
(ilerde bir yaz ı mızia aç ıklamas ını  yapmak üzere) ayr ıca diğ er 
görü ş leri kısaca ele alaca ğı z. 

Suphi Nuri İLERİ , bu ilkeleri: 1 — Mağ azada e şyanın tica-
ret fiyat ına sat ı lmas ı ; 2 — Karın mübayaa miktar ı  ve nisbetine 
göre, üyelere tevzi ve iadesi; Ş irketin demokratik bir surette 
idaresi, yani her üyenin bir tek oyu olmas ı  ( 7 ). 

İngiliz kooperatifçilerinden E. TOPHAM and J. A. HOUGH'a 
göre, ana kurallar dört tanedir : 

1 — Cari pazar fiyat ına göre pe ş in satış ; 2 — Sermayeye 
sınırlı  faiz; 3 — Kar ın üyeler aras ında al ım ve sat ımları  oran ı  
üzerinden bölü ş türülmesi; 4 — Demokratik yöntem (Her üyeye 
bir oy) ( 9 ). 

Frans ı z kooperatifçisi Louis de BROUCKERE'e göre Roch-
dale ilkeleri : 

1 — Evfian ın 'ticaret fiyat ına sat ı lmas ı ; 2 — Mübayaa mik-
tar ve nisbetine göre fazla al ınan karın tevzi ve iadesi; 3 — Ş ir-
demokratik esaslara göre idaresi ( 9). 

Profesör Bernard LAVERGNE'da Rochdale ilkelerine ba ş ka 
aç ıdan bak ıyor : 

2 — Yı l sonunda al ış  nisbetine göre kann iadesi; 2 — Ge-
nel kurallarda her pay için yaln ız bir oy, (burada her üyenin 
bir paydan fazla hissesi olmamas ı  gerekir); 3 — Açık kapı  pren-
sibi; 4 — Kooperatif idaresinin ve mülkiyetinin tüketici vekille-
rine tevdii (°°). 

(7) Suphi Nuri İLERİ , Kooperatifçilik, İ stanbul, 1931 s. 79. 
Ayrıca bk. Gaston DEFOSSE, Yo ğ altım Kooperatifçiliğ i, çev. Akil KO-
YUNCU, Ankara, s. 55 vd. Georges LASSERRE, La Cooparation. Ayr ıca 
bk. Georges LASSERRE, La Cooparation, Paris, s. 15 vd. 

(8) E. TOPHAM and J. A. HOUGH„The Cooperative Movement in Britain, 
London, 1944, s. 12. 

(9) Louis de BROUCKERE, Kooperatifçilik, Men ş e'leri - Mahiyeti - 
Çev. Avni - Mehmet Ali, İ stanbul, 1929, s. 25. 

(10) Bernard LAVERGNE, istiblak Kooperatifleri, Çev. Alaeddin Cemil, An-
kara, 1931, s. 13 vd. 
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1860 yı lında İngiltere'de yay ınlanan y ı llıkta Rochdale öncü-
leri hakkında yer alan bir yaz ıda ilkelere de değ inilmiş  ve bu 
ilkeler dokuz olarak saptanm ış tır: 

1 	Sermayeye s ınırlı  faiz; 2 — Üyeler için hilesiz g ıda 
maddeleri tedariki; 3 — Tart ı  ve ölçülerde doğ ruluk; 4 — Pazar 
fiyat ı  üzerinden pe ş in satış ; 5 — Kârlann tWelere al ış  veriş  ora-
nına göre dağı tımı ; 6 — Demokratik ilke (Bir üyeye bir oy hak-
ki); 7 ı— Yönetimin deviınsel olarak seçilecek üyelerden olu şan 
komiteler ve memurlar eliyle yürütülmesi; 8 — Kârdan ayr ı la-
cak bir kı smın eğ itime hasredilmesi; 9 — Üyelere her y ı l Ge-
nel Kurulda, düzenli rapor ve bilançolarla, kooperatifleri hak-
kında bilgi verilmesi (°°). 

Rochdale ilkelerinden kaynaklanarak giderek geli şen ve 
çeş itlilik gösteren ilkelerin ciddi bir biçimde saptânmas ı  ve ki-
milerin kendi eğ ilimlerine göre Rochdale ilkelerine bir tak ım 
yakış tırmalar yapmalarının önüne geçilmesi için Uluslararas ı  
Kooperatif Birliğ i (Alliance Cooperative İnternationale) tara-
fından aç ı lan ve yedi yı l süren anket sonunda, 1937 de Paris'te 
yapılan XV inci Kongrelerinde, yedi ilke belirtilmi ş tir ("). 

Bunlardan • 

Esas ilkeler 

1 — Giriş  serbestliğ i; 2 — Ortak ba şı na bir oy; 3 — Gelir 
art ıklarının ortaklara al ış  veri ş  tutarına göre dağı tı lmas ı  (Ris-
turn), 4 — Sermayeye verilecek faizin s ınırlandırı lması ; 

Yedek ilkeler de şunlardı r : 

5 — Siyasal ve dinsel tarafs ızlık; 6 — Pe ş in satış , 7 	Eğ iti- 
min geliş tirilmesi. 

Yukardaki dokuz ilke ile Uluslararas ı  Kooperatif Birliğ i ta-
rafından uzun bir çal ış ma sonunda saptanan ilkeleri kar şı laş -
tıracak olursak; Ortaklara hilesiz g ıda maddeleri tedariki, Tart ı  

(11) Arnold BONMER, British Co-operative, Manchester, 1961, s. 48-49. 
(12) Süheyp Nizami DERB İ L, Prof., Kooperatifler, Ankara Milli E ğ itim Ba-

sımevi, 1945 s. 10. Gaston DEFOSSE, La cooperation de Consommation, 
Jean LACROIX, La distribution Cooperative en France, Paris, 1957, s. 15 
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12 	 DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ 

ve ölçülerde doğ ruluk, Yönetimin devimsel olarak seçilecek üye-
lerden oluş an komiteler ve memurlar eliyle yürütülmesi, Üye-
lere her y ı l Genel Kurulda, düzenli rapor ve bilançolarla, koo-
peratifleri hakk ında bilgi verilmesi, biçimindeki ilkeler kald ı -
rı lmış  ve geri kalan ilkelere Giri ş  serbestli ğ i ve Siyasal ve Din-
sel tarafs ı zlık eklenmi ş tir. Kald ırı lan ilkelere gereksinme du-
yulmayışı  kanunların bu ihtiyac ı  karşı lamalarındand ı r. 

Uluslararas ı  Kooperatif Birliğ i ( İnternational Co-operative 
Alliance) taraf ından saptanan bu ilkelere bütün dünya koope - 
ratifleri usrmu ş lardır. Birliğ in 7-Eylül- 1966 günü Viyana'da dü-
zenlediğ i XXIII üncü Kongresinde, kooperatif ilkeleri üzerine 
eğ ilinmiş  ve bu ilkeler bu kez alt ı  olarak onaylanmış tır. 

Bu alt ı  ilke ş unlardır : 

1 — Aç ık kap ı  prensibi (gönüllü giri ş ); 2 — Demokratik 
yönetim; 3 — Sermayeye s ınırlı  faiz; 4 — Kar ın üyelere al ış  
veriş  oranı  üzerinden da ğı tım ı ; 5 — Eğ itim ve öğ retim uğ ra şı s; 
6 -- Kooperatiflerle i şbirliğ i Us)• Araş tıracak olursak eski kabul 
edilen yedi ilkeden siyasal ve dinsel tarafs ı zlık ve pe ş in satış  il-
kesi dış arda b ırakı lmış  ve kooperatiflerle i şbirliğ i ilkesi getiril-
miş tir. Bu revizyon modern sosyal, hukuksal ve ekonomik orta-
mın bir gere ğ i olmalıdır. 

Uluslararas ı  Kooperatif Birli ğ i taraf ı ndan uygun görülen 
ilkelere bütün dünya kooperatif hareketinin uymas ı  zorunlu& 
yoktur. Bu ilkeler zaman zaman kooperatifçilerin kar şı la ş tı kları  
karamsar ve dü şmanca davran ış ların birer savunma silah ı -

dı rlar. 

Bütün dünya kooperatifleri, bu ilkelerin bugünkü ekonomik, 
sosyal ve siyasal ko şullar kar şı sında etkinliğ ini ve koruyucu ni-

teliğ ini değ erlendirmelerinde, ona göre seçeneklerini belirtme-

lerinde özgürdürler. Ancak Uluslararas ı  Kooperatif Birli ğ ine 

girmiş  olan kooperatiflerin ya da örgütlerin bu alt ı  ilkeyi be-

nimsemeleri doğ aldır. 

(13) Tadeusz KOWALAK, Dr., Co-operatives In People's Poland, Warsaw 
1970, S. 22: Kazimierz BOCZAR, New Co-operative Principles. 
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Türk Kooperatifçilik Kurumuna gelince, Kurum henüz üye-
si bulunduğu Alyans taraf ından saptanan ilkeler üzerinde bir 
tartış maya girmemi ş  ve görüşünü bildirmemi ş tir. Onun içindir 
ki Karınca (Kooperatif Postas ı ) dergisinin ula ş tığı  500. öncü 
sayısında, Kooperatif ilkeleri yedi olarak gösterilmi ş tir. Bu iş a-
ret, 1966 yı lından sonra 1973 yı lında Cumhuriyetimizin 50 inci 
yı lı  münaselSetiyle yay ınlanan ve Hüseyin POLAT ve Tunç TA-
YANÇ taraf ından kaleme al ınmış  olan «Tüketim Kooperatif-
leri ve Sorunları » adlı  kitapta da vard ır ("). Şu halde Türk 
Kooperatifçilik Kurumu, modern kooperatif ilkeleri 'hakk ı nda 
bir seçenek belirtmemi ş tir. Bu konunun en yak ın gelecekte ele 
alı nmas ı  ve KoOperatif Hareketi ilkelerinin Alt ı  olarak kabulü 
ile, Kurumun Alyans ın görü şüne kat ı lmas ı  en içten 'emennimiz-
dir. 

Kooperatifçiliğ in erdemliliğ ini, ahlaksal, sosyal ve insanc ı.l 
yanlannı  çok iyi çerçeveleyen ve kökeni 21 Aral ık 1844 tarihine 
kadar uzanan Kooperatif Hareketin bu tarihte Rochd ş,le öncü-
leri taraf ından baş latı lması  dikkate değ er. Kooperatifçilik ülkü 
ve ilkelerinin, say ılan ne olursa olsun, ta şı dıkları  derin anlam 
ve felsefesinden bugüne kadar bir ş eyin yitirilmemi ş  ve tersine 
ülkü ve ilkeler yeni yeni konan ta ş larla bir abide halinde yük-
selir ve ya ş ar olmu ş lardı r. 

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü bütün kooperatifçi-
lere kutlu olsun... 

(14) Hüseyin POLAT - Tunç TAYANÇ, Cumhuriyetimizin 50. y ı lında Tü-

ketim Kooperatifleri ve Sorunlar ı , Ankara 1973, s. 9. 
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KOOPERATİ FÇ İLİ K NE ZAMAN DOĞ DU? 

Harun PASTANOĞ LU 

(Bu ara ş tırman ın baş taraf ı , Kooperatifçilik dergisinin 1973 y ı lı  Ocak-
Mart aylarma ait 19 uncu, Nisan-Haziran aylarma ait 20 ve Temmuz-Eylül 
aylarma ait 21 inci say ı sında yay ınlanmış tır. Bu say ıda IV. üncü ve SON 
bölümünü yayınlıyoruz). 

Diğ er Gelişmeler : 
Rochdale'de Rochdale Öncüleri ile birlik olan kimseler tara-

fından da diğ er kooperatif te ş ebbüsler de kurulmu ş tur : 

«The Rochdale Equitable Provident Sick and Burial Society» 

«The Rochdale Co-operative Card Manufacturing Society» 

«Co-operative Building Society» 

«The Co-operative Assurance Company» (sonradan bugün-
kü Co-operative Insurance Society» olmu ş tur) ... 

Rochdale Öncüleri Kooperatifi 1850 ile 1860 'yı lları  aras ında 
diğ er kooperatifler için ayn ı  zamanda bir «toptan sat ıc ı » rolünü 
de görmüş tür. Ve 1863 yı lında «Co-operative Wholesale Society» 
nin kurulmas ında büyük pay sahibi olmu ş tur (90). 1863 de, 4.013 
öyesi vardı .. 

Görülüyor ki, Rochdale öncülerinden baz ı ları  yalnız Roch-
dale'de değ il, fakat bütün bir nesil boyunca İngiliz kooperatif-
çiliğ inde önemli bir rol oynam ış lard ır. Birinci planda dört isim 
görüyoruz: Charles HOWARTH, William COOPER, James SMIT-
HIES ve Samuel ASHWORTH. Bu dört isme Abraham GREEN- 

(90) A. BONNER. a.g.e. sh. 54. 
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IS 

WOOD ad ını  da ilave etmek gerekir. 1848 de kooperatife girmi ş  
olmas ına rağmen, o da önder bir rol oynam ış tır Rochdale'in 
yaş ant ısında. 

Rochdale Kooperatifinin ba şarı s ını  izleyen yıllarda, bütün 
kuzey İılgiltere'de ve Iskoçya'da ona benzer pek çök kooperatif 
kurulmuş tur. Bu hareketin yeniden dokusu, William PARE, 
I,oyd JONES, Alexander CAMPBELL ve G.J. HOLYOAKE gibi 
eski Owenci hareketin taraftarlar ı  ile mutab ık olarak Charles 
HOWARTH ile William COOPER'in ve Samuel ASHWORTH'un 
ate ş li propagandalarm ın sonucu olmu ş tur (91). Bu yeni koope-
ratifler, model ilkeler olarak, büyük bir itibar kazanm ış  olan 
Rochdale ilkelerini kabul etmi ş lerdir. Rochdale'de bilgi almak 
isteyenlerin say ısı  hesaps ız idi. W. COOPER, kendisine gelen 
mektuplara cevap yeti ş tirebilmek için gecelerinin yar ı sını  har-
cıyordu. 

Yeni doğan bu hareket k ısa zaman içinde federal te ş ekkü-
lünü kurmu ş tur: «The Lancashire and Yorshire Co-operatiVe 
Conference Committee». Faal sekreteri W. COOPER'in oldu ğu 
bu Komite, Büyük Britanya ve İranda'da 1869 y ı lında «Co-ope-
rative Union»un kurulu şuna giden yolu hazırlamış tır. 

Müş tereken yap ılacak sat ın almalarda nas ıl bir örgütlen-

meye gidilmesi gerekece ğ i hususunda 1860 dan 1863 e kadar 

yapı lmış  bulunan müteaddit toplant ı lara W. COOPER sekreter 

olarak kat ılmış tır. ,  Nihayet, 10 ekim 1863 de, bir Toptan sat ın al-

ma te şekkülü kurulmuş tur. Bu yeni kurulu şun adı  «The North 
of England Co-Operative Agency and Depot sty Lmd» idi. Daha 

sonraları , faaliyetini bütün Ingiltere'ye yayd ığı  zaman bu top-

tanc ı  te ş ekkülün adı  kısaltı ldı  ve «Co-operative Wholesale Soci-
ety» (C.W.S.) oldu (92). 

Toptanc ı  Mağ aza'nın ilk yönetim kurulunda en geniş  yer 

Rochdale delegelerine verilmi ş ti. Ba ş kanlık GREENWOOD'a 
(93), sekreterlik James SMITHIES'e (Rochdale'de s ırasıyle sek- 

(91) Dr. G. FAUQUET, Regards sur le Movement coop Ğ ratif, «Les Equitables 

Pionniers de Rochdale et leurs leaders» adl ı  yaz ı , sh. 151 

Institut des Etudes coop Ğ rative, Paris, 1965 ayn ı  yaz ı  için : Le Coopöra-

teur suisse, 4 ekim 1944. 
(92) Biş  başka toptanc ı  mağ aza, 1968 de Iskoçya'da «Scottish Co-operative 

Wholesale Society» (S.C.W.S.) ad ı  alt ında kuruldu. 

(93) A. GREENWOOD bu görevde 1870 yı lına kadar kald ı . Sonra 1974 den 

1898 e kadar C.W.S. Bank ın yönetimini elinde tuttu. 1911 Y ılında 87 ya-

şı nda öldü. 
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16 	 KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DO ĞDU? 

reterlik, muhasip üyelik ve baş kanlık yapmış t ı ) verildi. 

Yönetim kurulunda ayr ı ca Charles HOWARTH, Rochdale'-
den bir ba şka delege T. CEETHAM ile diğ er kooperatiflerden 
üç delege vard ı . Toplam olarak, yedi üyelikten dördü Rochdale 
Kooperatifinin delegelerine verilmi ş ti. Bu oran, bu delegelerin 
kooperatif hareket içinde nas ıl bir otoriteye sahip olduklar ını  
aç ıkca göstermektedir. 

Toptanc ı  mağ azan ın ilk yı lları  güç oldu. Müesseeyi tehli-
keye atan zararlar kaydedildi. Durumu inceleyen yönetim ku-
rulu, Samuel ASHWORTH'un yard ımına müracaata karar ver-
di. ASHWORTH, Rochdale kooperatifinin geli şmesi s ıras ında 
büyük bir ticari ve idari maharet göstermi ş ti. Yönetim kurulu 
onu Toptanc ı  Mağ azanın •  yönetimi ile görevlendirdikten sonra, 
durum süratle düzeldi. 

Böylece Rochdale'li önderler yaln ız kurmu ş  oldukları  koo-
peratifin ba ş ar ı s ında pay sahibi olmad ı lar, İngiltere'de koopera-
tif Harekete eğ itimsel ve moral eylemini ve ekonomik gücünü 
kazand ıran federatif örgütlerin kurulmas ında da geni ş  çapta 

• hisse aldı lar. 

Charles HOWARTH ve William COOPER 1868 de, James 
SMITHIES 1869 da, ve Samuel ASWORTH 1871 de ebediyete göç-
tükleri zaman, onlar ın aktif yard ı mlarıyle kurulmu ş  olan «Co-
operative Union» ve «Co-operative Wholesale Society» sağ lam 
bir ş ekilde faaliyette idiler. 

İngiliz kooperatifçiliğ inin birinci safhas ı  aşı lmış tı , ş imdi bir 
diğer safha ba ş lıyordu. Birincisi gibi bir çeyrek yüzy ı l devam 
eden bu ikinci safhada iki adam birinci derecede rol oynad ı lar: 
Biri, 1874 yı l ından öldüğü 1895 e kadar «Co-operative Wholesale 
Siciety'nin başkanlığı nı  yapan JT. W. MITCHELL, diğ eri 1873 
den 1891 e kadar «Co-operative Union»un genel sekreteri olan 
E. Vansittart NEALE'd ır. 

Her iki kooperatifçi de Rochdale Öncülerinin faaliyetini, ese-
rini devam ettirmi ş lerdir. MITCHELL 1853 den sonra, Rochdale 
Kooperatifinin orta ğı  olarak, V. NEALE, İngiliz Kooperatifçili-
ğ inin kanuni statüsünün (Industrial and Provident Societies 
Act) ın hazırlanması nda ve yayınlanmas ında oynadığı  rol ile 
Rochdale liderlerinin faaliyetlerine kat ı lmış tır. 
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MITCHELL'in kuvvetli şahsiyeti «Co-operative Wholesale 
Society»nin geli ş mesine ve tuttu ğu yöne damgas ını  vurmu ş tur. 
Kooperatif üretimin, tüketim kooperatiflerine tabi olmas ı  gere-
keceğ ine inanarak, görü ş lerini «C:W.S.» toplant ılarında ş iddetle 
savunmuş  ve kabul ettirmi ş tir. 

Vansittart NEALE ise, tersine, «H ınstiyan Sosyalistlerin li-
deri ve üyesi olarak, kooperatif hareket içinde, i ş çilerin sorum-
luluğunda örgütlenmiş  üretime bir yer verilmesi gerekti ğ ini sa-
vunuyordu. I şçilerin kendilerini çal ış tıran te ş ebbüslerin yönte-
mine kat ı lmada HOLYOAKE ile birlikte Hıristiyan Sosyalistler, 
ilk neslin öncülerinin fikirlerini temsil ediyorlard ı . Fakat, V. 
NEALE, tüketim kooperatifçili ğ inin büyük önemini çabuk an-
lamış tır. Onun etkisiyle «Co-operative Union» çe ş itli koopera-
tiflerin bir toplama ve i ş birliğ i organ ı  olmuş tur. 

1844 ü hemen izleyen y ı llarda, Rochdale örne ğ ine göre koo-
peratifler kurulmağ a baş lamış tır. 

The Co-operator gazetesinin ekim 1864 tarihli say ı s ında 
William NUTTALL imzalı  bir yazıya göre, 1795 ile 1873 y ı lları  
aras ında İngiltere ve Wales'de (Galler'de) 460 kooperatif ku-
rulmu ş tur. Yı llar itibariyle kurulan kooperatifler ş öyledir (94) : 

1795 	 1 1848 	 2 1856 	 12 
1835 	 1 1849 	 5 1857 	 10 
1838 	 1 1850 	 9 1858 	 17 
1840 	 1 1851 	 10 1859 	 37 
1842 	 1 1852 	 1 1860 	 98 
1844 	 2 1853 	 5 1861 	 152 
1845 	 1 1854 	 11 1862 	 68 
1847 	 7 1855 	 9 1863 	... 2 

Rochdale'in tarihte yeri 
Halk nazarında Rochdale Öncüleri Kooperatifi ilk koopera-

tiftir. Şüphesiz ki, bu yanlış  bir kanıdır. Daha önce, yüzlerce 
kooperatif mevcut idi. Ve bunlardan baz ıları  da hala varl ığı nı  
devam ettirmektedir. 

Genel fikir, modern kooperatif hareketin Rochdale Ortakl ı -
ğı nın 1844 de kurulması  ile , baş ladığı  yolundad ır. Öncülerin ger-
çekleş tirdikleri şey, başarı  kazanan bütün ülkelerde model itti- 

(94) Consumers' Co-operation in Great Britain A.M. CARR -SAUNDERS, P. 
SARGANT FLORENCES Robert PEERS, 1942, Londra, sh. 32 

pe
cy

a



18 	 KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DOĞDU? 

haz edilen bir kooperatif tipi bulmu ş  olmaları dır. «XIX uncu yüz-
yı l sanayi ingiltere'sinin gerçek kooperatif Hareketi, 1844 de, 
aralık ayında Rochdale'de, Toand Lane'deki dükkan ın pencere-
lerinden etrafa yay ı lmış tır» (95). 

Öncülerin ba ş arıs ı , bir kooperatif dükkan ının çalış masının 
başarı lı  bir sistemini bulmalar ına dayanmaktad ır. Onlar, yalnız 
kendi çevrelerine, kendi toplumlar ına, ya da kendi zamanlar ına 
ve nesillerine münhas ır bir görü ş e sahip değ illerdi, bütün bir 
kooperatif hereketin ba ş arı sını  gözönünde tutuyorlard ı . Diğ er 
kooperatif te ş ebbüsleri te şvik etmek, onlar ın geli ş melerini des-
teklemek, ve yard ımc ı  olmakla da büyük bir hizmette bulunu-
yorlard ı . G.J. Holyoake ş unları  yazıyordu: «Kendi çevresinde 
bir mağaza kurulmas ını  düş ünen Oncüler Ortakl ığı nın sekre-
terliğ ine müracaat ederek, yürürlükte bulunan mevzuat ı  ve da-
ha etrafl ı  bilgi veren belgeleri elde edebilir... Pek çok parlamen-
to üyesi, ekonomist ve baz ı  mümtaz gazeteciler son zamanlarda 
Rochdale dükkan ını  ziyaret etmi ş ledir. ilgililer kendilerini ne-
zaketle kar şı lamış lar ve istedikleri her bilgiyi memnuniyetle 
vermiş lerdir. Gerekti ğ inde, pratik kooperatifçilik ve kendileri ta-
raf ından kooperatif kurma arzusu izhar edilen i ş çi toplant ı la-
rında bilgi istenilmesi üzerine izahat vermek üzere, evlerinden 
otuz mil uzaklığ a seyahatten y ı lmamış lardır» (96). 

Bu faaliyetler ve Rochdale Kooperatifinin ba şar ıları , 1844 
den önce kooperatif denemelerinin yap ı ldığı  aynı  yerde, pek 
çok kooperatifin kurulmas ına yard ımcı  olmuş tur. Bu bölgede 
kurulan kooperatifler, Rochdale'in metodlar ını  ve anasözle şme-
sini kabul etmiş lerdir. Bu kooperatifler, Rochdale sistemini be-
nimsemiş lerdir. 

Kooperatif Hareket burada da kalmad ı . Önçüler, üretim ko-
operatifçiliğ inde, toptanc ı lıkta, sigorta ve e ğ itimde yol gösteri-
cilik görevlerini yapm ış lard ır. Rochdale'in ortaklar ı  ulusal koo-
peratif hareketin örgütlenmesinde ve geli şmesinde büyük bir 
hisse aldı lar. Abraham Greenwood, GWS'n ın planlarını  çizdi. 
Ve onun ilk baş kanı  oldu. Bu toptanc ı  mağ azanın ilk komitesin-
de James Smithies (veznedar) , Charles Howarth ve T. Cheetham 
gibi Rochdale'ciler de vard ır. William Cooper de mağ azanın ku-
ruluşunda aktif bir rol oynad ı . Samuel Asworth mağ azanın sa- 

(95) A. BONNER. a.g.e. sh . 56 
f 96) A. BONNER. a.g.e. sh. 56 
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tıcı s ı , ve yöneticisi oldu. J.T.W. Mitchell 1874 de baş kanı  seçildi. 

1875-1898 aras ında Co-operative News'u ç ıkaran Sarnuel 
Bamford gazetesini Birlik emrine verdi. Ve harekette etkili olan-
lar ın en büyüklerinden biri oldu. 

Böylece Rochdale Haksever Öncüleri Kooperatifi yaln ız mo 

dern kooperatifçiliğ inin doğuşunu haz ırlamad ı , fakat ayn ı  za-

manda kooperatifçili ğ i yayan, geni ş leten bü..yük insanları  da ye-

tl ş tirdi. 

Öncülerden biri, bir kooperatif kolonisi kurmak ümidiyle, 
Amerika Birle ş ik Devletlerine yapt ığı  bir seyahatte öldüğ ünden 

Atlantik'e gömülmü ş tür (97). Bu kaza ba şı na gelmemiş  olsaydı , 

Birle ş ik Devletlerin sosyal tarihi acaba farkl ı  olur muydu? Kim-
bilir! 

Frans ız ekonomisti ve kooperatifçisi Prof. Ch G İDE, 1902 de 
ICA Kongresi delegelerinin Rochdale'i ziyatleri s ıras ında Roch-

dale öncülerine büyük bir kadir ş inasl ık borcunu ödemi ş tir. 
GİDE, orada, bütün dünya kooperatifçilerinin takdir ve min-
netclarl ık duygular ı nı  şöyle ifade etmi ş tir : 

«Rochdale Öncüleri kooperatiflerini kurduklar ı  devirde, 
Fransa'da İ ngiltere'de büyük ekonomistler ve sosyologlar ek-
sik değ ildi,  John Stuartt Mill, BOstiat, Proudhon'lar ı  hat ırlay ı -
nı z. Bunlar ı n Toad Lane'de olanlardan haberleri olmamas ı  müm-
kün değ ildir. Fakat onlar, orada ne gibi bir faaliyetin oldu ğunu 
ve neler yap ı ldığı nı  hiç bir vakit anlamak istememi ş lerdir. Ve 
günün birinde onlara kendi sistemlerini hiç bir talebesinin ö ğ -
renmek isteyemece ğ ini, kitaplarını  kimsenin okumak arzu etme-
yeceğ ini ve Rochdale Öncülerinin örne ğ ini milyonlarca insan ın 
izleyeceğ ini söylemiş  olsayd ı , her halde çok ş aşı r ırlard ı . 

Ey öncüler, sizlere — yaln ız bize milyonlarca insan ın ya - 
ş ant ı s ının koş ullarını  iyileş tiren, ref ah sa ğ lıyan ve bir iktisatç ı -
nın dediğ i gibi, XIX uncu yüzy ı lın baş arı  kazanan tek deneme-
sini kazand ı rmış  olman ızdan değ il, — fakat bilhassa, bütün bi-
limi, Olimlerin her türlü ilminin, kanunlarda, kitaplarda formü-
le edilen bilimin, insanlar ad ına yönettiğ iniz ve eğ ittiğ iniz il-
min, basit bir hayat süren, ac ı  ve zahmet çeken, günlük ekmek 
endiş esinin, elemeğ inin ve adaletin ortaya ç ıkışı nda sars ı lmaz 
imanın verebildiğ i derslerden ba şka derse sahip olmayan müte- 

(97) Desmond Flanagan ayn ı  yaz ı  sh. 17 
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yaz! bir kaç i şçinin basiret ve itici kuvvet konusunda giri ş tiğ i 
hareketten daha de ğ erli olmad ığı nı  göstermek suretiyle bizlere 
vermiş  olduğunuz olağ anüstü tevazu dersinden dolay ı  sizlere 
te ş ekkür ederim» (98). 

Rochdale kooperatifi, OWEN hayatta iken kurulmu ş tur, Ro-
bert OWEN bu kooperatifi basit bir dükkan gibi görerek red-
detmi ş tir. Prof. COLE, Rochdale Öncülerinin Robert OWEN'den 
aldıkları  yegane ş eyin, eğ itiinin önemini takdir etmeleri olmu ş -
tur, demi ş tir (99). 

Bazılarına göre, Robert OWEN devrin olaylar ı, üzerinde 
öyle büyük bir etkisi olan bir dü şünür değ ildir. Kendisini «Ba-
ba» diye çağı ran ufak bir grup ona ba ğ lı  kalmış tı , fakat art ı k 
halk kitlesini harekete getirmiyor ve art ık olaylar ın akışı  üze-
rinde fazla etkili olam ıyordu. 

«OWEN İST» denilen sosyalizm tamamiyle ortadan silin-
miş tir. Ve yeni sosyalizmin de bu eski sosyalizm ile do ğ rudan 
hiç bir ili ş kisi yoktur. 

EKLER : 

Rochdale Haksever Öncüleri Kooperatifinin ilk günlerinde-
ki faaliyetlerine ait tutulmu ş  notlardan ilginç bulduğumuz baz ı  
bölümleri ve kooperatif ile ilgili bir kaç olay ı  nakletmek su-
retiyle bir ara ş tırma yaz ımı zı  bitirmek istiyoruz. 

İ lk Genel Kurul toplant ı sı , Pazar, 11 Ağustos 1844. 

Karar I — Yeni kurulmu ş  olan ortaklığı n (x) iş lerini yürüt-
mek üzere a ş ağı daki kiş iler seçilmi ş lerdir : 

Miles Ashworth, başkan, (president) 
John Halt, Veznedar, (Treasurer) 
James Tweedale 
James Smithies 
James Holt 
James Bamford 
William Taylor 

(98) Charles GIDE, LE Cooperatisme, Conferences de Propagande, Paris, 
1929, sh. 211 
ve, A. BONNER. a.g.e. sh. 58 ICA Kongre Raporu, 1902 

(99) Desmond FLANAGAN, The Co-operative Movements' first 100 years, 
1844-19-44, Londra, 1944, sh. 18 

(x) Kooperatif deyimi yerine «ORTAKLIK - Society» kelimesi kullan ı lmış t ır. 
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Yönetim Kurulu üyesi (director) 
Charles Howarth, 
George rAshworth, 
William Mallalier 

Mutemet, (Trustees) 
John Bert ve Joseph Smith, denetçi (auditor) 
James Wilkinson, Ayakkab ı cı , High Street, 
Charles Barnish, Dokumac ı , spotland, 
George Healey, Ş apkac ı , Sudden Brow 
John Garside, Do ğ ramac ı , High Street, 
John Lord, Dokumac ı , Gronkey Shaw, 

Hakem (arbitrator) 

15 Ağustos 1844, Perşembe günü, Social Institute'de yap ı lan 
toplant ı  

Karar 1 — Aş ağı daki defterler ortakl ığı n kullanı lması  için 
sat ın alı nmış tır : 

Bir adet Tutanak defteri (Minute Book) 
» » Kayı t defteri (Register Book) 

Karar 2 — Ortakl ık, 15 Ağustos 1844 de kurulmuş tur. 
Karar 3 	Frendly Societies'e ili ş kin kanun ortaklığı n ya- 

rarı  için sat ın almış tır. 

Toplantı , 29 Ağustos 1944 

Karar : Bütün para cezalar ı  otaklığı n Genel Fonu'na yat ırılır. 
Karar : Sermayenin daha süratle temini amac ıyla, Ortakl ık 

fiilen faaliyete geçtikten sonra ilk on iki ay, ortakl ık dükkanın-
dan -yap ı lan muameleden ileri gelen kârdan, ya da ortakl ık payı , 
ya da paylar ı  üzerine faiz da ğı tımı  yap ı lmayacakt ır, fakat ilave 
ortakl ık payları  teşkil etmek üzere, her orta ğı n serin ayesine ek-
lenecektir. 

21 Kas ım, 1844, Yönetim Kurulu Toplant ısı  

Karar : James Tweedale ve George Ashworth Bay Dunlop 
ile görü şecekler ve e ğer al ınabilirse, E şya Deposu 12 ne tutu-
lacak ve Landlor'da onar ım yap ı lacaktır. 

28 Kas ım 1844, Yönetim Kurulu Toplant ısı  

Karar 1 -- James Tweedale, Miles Ashworth, James Saly 
Toad Lane'deki (Kurbağ a sokağı nda) binalar ın tamirat ı  iş i ile 
görevli kı lınmış lardır. 
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Karar 2 — George Ashworth, Thomas Holt dükkan ı  açmak 
için gerekli maddelerin al ınması  ile görevlendirilmi ş lerdir. 

Karar 3 1— George Ashworth be ş  shilling'e üç kanepe sa-
tın alacakt ır. 

12 Aralık 1844, Yönetim Kurulu Toplant ısı  
Karar 3 — David Brooks ve John Holt ortakl ık adına mal 

sat ın alı cı  tayin edilmiş lerdir. 
Karar 4 — Satın alınacak mallar şu maddelerden ibaret-

tir : Un, tereya ğ , şeker ve yulaf 

16 Aralık 1844, Pazartesi, Yönetim Kurulu Toplant ısı  
Karar: William Cooper Veznedar (Cashier) ve Samuel Ash-

worth sat ış  memuru (salesman) edilmi ş lerdir. Her biri, ça-

lış maları  için, saat başı na 3 peni alacaklard ır. 

23 Ocak, 1845, Yönetim Kurulu Toplant ısı  
Karar: Sat ış  memurlanna önlük ve kolluk verilir. 

27 Ş ubat 1845, Yönetim Kurulu Toplantısı  
Karar 1 — Mağ aza yiyecek maddeleri sat ışı  için aş a ğı da 

gösterilen saatlerde aç ı k bulundurulur : 
Pazartesi saat 4'den -  9 a kadar 
Çarş amba 	7 » 9 a kadar tek hizmetçi 
Perş embe 	8 » 10 a » 
Cuma 	 7 » 9 a 
Cumartesi » 	1 » 11 e » saat alt ıya kadar bir hiz- 
metçi, altıdan saat 11 e kadar ikincisi haz ır bulunur. 

6 Ekim 1845, üç ayl ı k toplant ı  
Karar : Ortakl ığı n kurulu ş  yıldönümünü kutlamak için ; 

 Salı  günü öğ leden sonra saat 5 de bir çay partisi verilecektir. Er-
kekler için giri ş  fiyat ı  9 penny, kad ı nlar için 7 penny'dir. Bütün 
ortaklar, 6 not kaidenin de ğ iş ikliğ ine muvafakatlar ını  ister bil-
dirsin, ister bildirmesinler, çay partisine ait kendi hisselerin ı  
ödemek zorundad ırlar. 

Uç ayl ık toplantı , 5 Ekim 1846 
Karar : Jas. Daly'ye ortakl ığı n hesaplarının tutulmas ı  için 

sekreter olarak her dört, ay için 10 shilling teklif ediyoruz. 

4 Ş ubat, 1850, Genel Kurul 
Karar 2: Her ortak, toplant ıda/x önce zaman ında gelirse, 

her konu üzerinde ve uygun bir biçimde dü şündüklerini söyle-
mekte tam bir özgürlü ğ e sahiptir. 
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Üç aylık toplantı , 7 Temmuz 1850 
Karar : Kaynaklar ımızın bir kı smını  bir hububat de ğ irmeni 

kurulmas ına ay ırıyoruz. 

Bu ortaklığı n Değ irmen Ortakl ığı nda tespit edilen hissesine 
göre, her ortak için ortak ba şı na be ş  shilling yatırı lacakt ır. 

28 Kas ım, 1850, Yönetim Kurulu 
Pazartesi günleri saat 1 de dükkân toptan sat ış lar için aç ık 

kalacakt ır. 

KAYNAK : A. Bonner British Cooperation sh. 526-28 

Rochdale Kooperatifi ile ilgili bir kaç anekdot 

Kooperatifteki pay ı  50 Sterline ula ş an bir kadın ortağ a ş öy-
le diyorlarmış  : «Kooperatif yak ında iflâs edecek». 

«Etsin,» diye cevap vermi ş  kad ı n. «Benim kooperatife yat ır-
dığı m ancak bir Ş ilin (X). Ş imdi ise, 50 Sterlinim var. Koopera-
tif iflâs edecek -olursa, başkasını  değ il, kendi paras ını  kaybede 
cektir». 

Buna benzer tahrikler o devirde yayg ınmış . Fakir insanlar, 
güvenlerini sarsmaya çal ış anlara güzel cevaplar veriyorlarm ış  : 

«Eğ er kooperatifimiz iflâs ederse, ancak benim ondaki pa-
ram kadarı  gidecektir, zira kooperatif bana, benim kooperatife 
yatırdığı mdan fazlasını  çoktan verdi.» 

Bütün bu cevaplar, yaln ız büyük bir akl ı  selimin değ il, fa-, 
 kat alicenap duyguların ifadesi idi de... 

Bazı  ortakların ortaklık numaraları  ile zikredilen a ş ağı daki 
olaylar, 1853 yı lında Kooperatifin defterlerinden ç ıkarı lmış tır 

«12 numaral ı  ortak Kooperatife 1844 yı lı nda girmiş tir. Kırk 
y ıldan beri alacakl ısından yakas ını  kurtaramam ış tır. Haftada 
ondan 20 ilâ 30 ş ilin tutarında mal sat ın al ıyordu. Kooperatife 
girdiğ i zaman, alacakl ı s ına 30 Sterlin borcu vard ı . Öncüler Koo-
peratifine ortak oldu ğundan buyana kooperatife 2 Sterlin, 18 
Ş ilin ödemiş  ve Kooperatiften 17 Sterlin, 10 Ş ilin ve 7 peni risturn 
almış tır. Kooperatifin sermayesine kat ı lma payı  te şkil eden 5 
Sterlin bunun dışı ndadır. Böylece, kooperatif orta ğı  olduğu sü-
re içinde en iyi kalite mal alm ış  ve fazla olarak da 20 Sterlin ka- 

(x) 20 Ş ilin = 1 Sterlin. 
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zanm ış tı . Eğ er kooperatifin kurulmas ında girmiş  olsaydı , ş imdi 
onun önemli miktarda tasarrufu olmu ş  olacakt ı ...» 

«22 numaral ı  ortak Kooperatife kurulu şunda girmiş tir. 25 
yı ldan beri alacakl ı sına borçlar ını  ödeyemiyordu. Haftada 12 
Ş ilin kadar mal satın alıyor ve aldığı  tacire, mutaden, 40 ilâ 50 
Ş ilin borçlanıyordu. 

«Kooperatife 2 Sterlin, 10 Ş ilin ödemiş  ve 6 Sterlin, 17 Ş ilin 
ve 7 Peni kar alm ış tı . Kooperatifin sermayesine kat ılma payı  
ise 18 Ş ilin 3 pendi idi.» 

114 numaral ı  ortak 1848 den beri Kooperatifin orta ğı d ır. Top-
lam olarak 15 Ş ilin ödemi ş  ve 11 Sterlin, 14 Ş ilin ve 11 Peni geri 
almış tır. Sermayeye kat ı lma pay ı  7 Sterlin, 2 Ş ilin4  11 Penidir. 
İ ki yı lda, demek ki, 18 Sterlin kazanm ış  oldu. 

131 numaral ı  ortak kooperatife, kuruldu ğu yı l, 1844 de kay-
dolunmu ş tur. Anlatt ığı na göre, 14 y ıldan beri alacakl ı sına borç-
larını  ödeyemi7,-ordu. Alacakl ısının mağ azas ından mutaden haf-
tada 9 Ş ilinlik mal sat ın alı yor, ve 20 ila, 20 Ş ilin borçlanıyordu. 
Muhtelif zamanlarda Kooperatife 1 Sterlin, 18 Ş ilin, 4 Peni öde-
miş ti. Buna kar şı lık kazanc ı  18 Sterlin, 12 Ş ilin ve 1 Peni oldU. 
Sermayeye kat ı lma payı  ise 3 Sterlin, 1 Ş ilin ve 10 Penidir. 

Mutaden çocuğunu kom şu bakkala alış  veri ş e gönderen bir 
anne, nihayet evinden bir mil kadar uzakta bulunan Kooperatife 
göndermeye karar verir. Çocuk annesine, yak ınında bir mağ aza 
varken neden kendisini bu kadar uza ğ a gönderdiğ ini sorar. An-
nesi ona, kooperatifin bir süre sonra onlara ş imdi alaca ğı  karı  
iade edece ğ ini izah eder. Çocuk dersi =yi anlar ve her sabah, koo-
peratiften al ış  verişe gitmeğe ba ş lar... 

Kaynak : Anthologie cooperative, sh. 23 

pe
cy

a



TARİMSAL PAZARLAMA KOOPERATİ FLERİ Nİ N 

FONKSIYONLARİ  ÜLKEMIZDE GÖRÜLEN BA Ş LICA 

PAZARLAMA SORUNLARİ  VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

Dr. İ . Hakk ı  İ NAN 

1) Giriş  
Tarım sektörünün geli ş mesi, ekonominin geli şmesinden so-

yutlanamayacağı na göre, tar ımın diğ er sektörlerle ili şkilerini ve 
kalkınmadaki yerini iyi bir ş ekilde saptamak gerekir. İ kinci 
dünya sava şı ndan sonra, ekonomik kalk ınmada endüstriyel al-
ternatif olarak görülen tar ım üzerinde yap ı lan Tarti şmalar, bu-
gün artık son bulmuş  ve dengeli kalk ınma fikri doğmuş tur. Ta-
nm sektörünü geli ş tirmek için, tar ım ürünlerinin arz ını  ve veri-
mini yükseltmek, ihracat ı  geniş letmek ve endüstriyel büyüme 
için gerekli olan kaynaklar ı  sağ lamak gerekir. 

Dengeli kalkınma fikrinin, ekonominin değ iş ik sektörleri-
nin birbiriyle olan ba ğı mlı lığı ndan doğduğu bilindiğ ine göre, 
bu kalkınma, üreticiler ile tüketiciler aras ındaki boş luğu dol-
duracak bir pazarlama ve da ğı tım sisteminin geliş tirilmesi ile 
gerçekle ş ebilir. Pazarlamada; fiyat mekanizmas ı  ile tüketiciden 
üreticiye bilgi transfer edilirken, aksi yönde ürün, üreticiden 
tüketiciye transfer edilir. Pazarlama mekanizmas ı  ne kadar iyi 
iş lerse, üretimde ihtisasla ş ma derecesi o kadar artar ve netice-
de ekonomik kalkınma hı zlanır. Bir baş ka deyiş le, kalkınma pa-
zarda köklü bir reform yapmay ı  zorunlu kı lar. Özellikle geli ş en 
ülkelerde, tarı msal ürünlerin piyasas ında düzensizlik çok görül-
düğünden, bu reforma daha çok gereksinme duyulmaktad ır. 
Pazar reformu olarak da tan ımlayabileceğ imiz bu hareket, en 
başarı lı  biçimde, çiftçiler taraf ından kurulan, sahip olunan ve 
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iş letilen demokratik kooperatifler taraf ından gerçekle ş tirilebi-
lir. Bu nedenle burada, tar ım ürünleri piyasas ının düzenlenmesi 
ve fiyatlar ın stabilizasyonunda tar ımsal pazarlama kooperatif-
lerinin rolü üzerinde durmak gerekecektir. 

2) Dış  Ülkelerde Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin 
Görevleri 

Kooperatifçilik hareketinde ba şarıya ula ş mış  bulunan Ku-
zey Avrupa ülkeleri ile Hollanda'da tar ımsal pazarlama koope-
ratifleri, tar ım ürünleri piyasas ının düzenlenmesinde ve tar ım 
politikasina yön vermede çok önemli görevleri üstlenmi ş lerdir. 
Özellikle, İskandinav ülkelerinde, kooperatifçilik bir sektör ola-
rak, kamu ve özel sektörden de h ı zlı  geliş miş  ve tar ım ürünle-
rinin al ım, iş leme, depolama, sat ış  gibi pazarlama fonksiyonla-
rının hemen hemen tümü ( İsveç'de ortalama % 85 i) tarım koo-
peratiflerince gerçekle ş tirilmiş tir. Bu ülkelerde perakendecili ğ e 
kadar olan pazarlama faaliyetlerinin ürüne göre % 40 ile 
% 100 ü, çiftçiler taraf ından sahip olunan ve i ş letilen koopera-
tifler kanal ıyla yürütülmektedir. Örne ğ in, Norveç'de sütün 
% 100 ü, etin % 70 i, 'yumurtan ın % 90 ı , meyva-sebzenin % 40- 
45 i kooperatifler taraf ından pazarlanmaktad ır. Diğer tarım 
ürünlerinde de durum, hemen hemen ayn ı dır ve kooperatiflerin 
tarım ürünleri piyasas ına hakim olduklar ını  gösterir. 

3) Ülkemizde Tar ımsal Pazarlaman ın Baş lıca Sorunlar ı  ve 
Kooperatiflere Dü ş en Görevler : 

Ülkemizde geleneksel ihraç ürünleri d ışı nda (pamuk, zey-
tinyağı , kuru incir, kuru üzüm, f ındık, fı stık gibi) tar ım ürün-
lerinin çoğ u özel firma ve arac ı lar taraf ından pazarlandığı  için, 
düzenli bir ürün piyasas ı  yoktur ve buna bağ lı  olarak fiyatlar ı  
stabilize etmek bugün için olanaks ı zdır. Belirli bir ürün üze-
rinde çal ış an bir kooperatifin, o ürünün piyasas ını  düzenleye-
bilmesi ve çiftçiye iyi bir fiyat verebilmesi için, ürünün en az 
% 60-70 ni toptanc ı  düzeyde pazarlamas ı  gerekir. Türkiye'deki 
uygulamada bu oranlar, belli ba ş lı  gıda maddelerini olu ş turan 
tar ım ürünlerinde oldukça dü ş üktür. örneğ in, Et ve Bal ık Ku-
rumu pazarlama kooperatifi statüsünde de ğ ilse de, kamu ku-
ruluşu olarak et piyasas ındadır ve bu piyasada ancak % 10-15 
civarında bir paya sahiptir. Süt, meyva sebze-ye ait elimizde bu 
tip  istatistikler olmamas ına karşı n, bu oranlar ın daha da dü-
şük olduğu tahmin edilebilir. TMO bir devlet kurulu şu olarak, 
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baş ta buğday olmak üzere hububat fiyatlar ının belirli bir dü-
zeyden a ş ağı  düşmesini önlemekte ve stoklama yaparak pi-
yasayı  bir ölçüde kontrol etmektedir. Ancak TMO bu ğdayın mo-
dern esaslara göre i ş lenecek ekmek ve di ğer mamüllere dönü ş -
türülmesi faaliyetlerini yapmamakta ve üreticilerle ili şkisi tam 
olmadığı  için üretime yön verme konusunda çiftçiye yay ım hiz-
metleri sunmamaktad ır. Yayım faaliyetleri konusunda T.C. Süt 
Endüstrisi Kurumu, Et ve Bal ık Kurumu içinde ayn ı  ş eyler söy-
lenebilir. Dış  ülkelerde bir alim kooperatifince yap ılan faali-
yetlerde bulunan T.C. Zirai Donat ım Kurumunun da üretimle 
olan ilişkisi çok zay ı ftır. Anılan bütün bu Kamu Iktisadi Te-
ş ebbüsleri, Tar ım Sektörüne hizmet götürdükleri halde, bir tüc-
car gibi hareket ederek, genellikle sadece al ım ve satış  faali-
yetlerini yerine getirmekte, «ürün piyasas ının düzenlenmesi» 
pazarlama faaliyetlerinin entegrasyonu ve üreticiye yeni bilgi 
ve tekniklerin verilmesi gibi çok önemli hizmetleri ihmal et-
mektedirler. Ku şkusuz bunun temel nedeni, bu kurulu ş ların 
devletce i ş letilmesi ve üst mevkilerde daha çok bürokratlar ın 
bulunuş udur. Bu kuruluş ların genellikle zarar edi ş inin bir ne-
deni de, yap ılan hizmetlerin üreticiler kadar bu kurulu ş ları  
yönetenleri ilgilendirmemesidir. 

Neticede, çiftçilerimiz kendilerini ilgilendiren pek çok ko-
nuda kooperatifler halinde örgütlenememi ş lerdir. Orgütlenmeyi 
tamamladıkları  konular ise genellikle, ihracata dönük ürünler-
dir. Ayrıca, tarım satış  kooperatifleri olarak an ı lsa da, bu ih-
raç ürünleri konusunda çal ış an kurulu ş larım ı zın kamu iktisadi 
te ş ebbüslerinden bir fark ı  yoktur. Kooperatifçilik ilkelerinden 
demokratik yönetim, risturn da ğı tı lması , kooperatifçilik eğ iti-
mi, gibi çok önemli ilkeler hiç uygulanmamakta ve kooperatif-
ler, tamamen devletin kontrolunda çal ış maktadır. Bu nedenle 
çiftçiler, kooperatiflere kendilerinin sahip olduklar ı  demokratik 
kuruluş lar olarak değ il, devletin al ım -yerleri olarak bakmakta-
dır. Çiftçi kooperatifle bütünle ş memekte, aksine ondan kop-
maktadır. 

Ülkemizde tar ım ürünleri piyasas ında bir bo ş luk olduğu 
ve kooperatiflere bu konuda çok i ş  düş tüğ ü açıktır. Tarımsal 
pazarlama kooperatifleri, modern tesislerinde çiftçinin ürünü-
nü daha iyi bir ş ekilde değ erlendirerek tüketiciye kaliteli, te-
miz ve ucuz gıda maddeleri sağ layabilirler. 
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4) Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin 
Temel Fonksiyonlar ı  

Tarımsal pazarlama kooperatiflerinin fonksiyonlar ını  üç 
ana grup alt ında toplayabiliriz. 

al Ürünü i ş leme ve pazarlama : 
Tarı msal pazarlama kooperatiflerinin önemli faaliyetlerin-

den birisi, pazarlama faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek 
ve geli ş tirmektir. 

Bunu yapabilmek için, ülkenin pazarlama bölgelerine bö-
lünmesi ve her bölgede lokal veya bölgesel bir kurulu şun faali-
yette bulunmas ı  gerekir. İ stanbul, Ankara, İzmir gibi metropo-
liten bölgeler, diğer pazarlama bölgeleri için ortak pazarlama 
alam olarak kabul edilebilir. Eğ er, kooperatifin ulusal düzeydeki 
merkez kurulu ş u, bu büyük yerle şme merkezlerinden birindey-
se, o zaman bu bölgedeki sa ış lar ulusal kooperatifce yürütülür. 

Pazarlama kooperatifleri ayr ıca, al ım ını  -yapt ıkları  ürünü de 
iş lemek durumundad ırlar. Bu kooperatifler, süt fabrikalar ı , mo-
dern kesimhaneler, paketleme ve depolama tesisleri kurarak, 
ürünleri en iyi biçimde de ğ erlendirirler. 

b) Çiftçiye yay ım hizmeti götürme 

Tarımsal pazarlama kooperatiflerinin ba ş arı lı  olabilmeleri 
için, çiftçi olan ortaklar ına üretimle ilgili en son teknikleri ve 
bilgileri vermeleri gerekir. 

Böylece, kooperatifle ortak çiftçi aras ında bir ilişki kurul-
muş  olur. 

Kaliteli ürün üretimi Pte şvik edilir ve piyasadaki talepler 
daha kolay biçimde karşı lanmış  olur. Ürünler ham maddeden 
iş lenmiş  en son ürün haline kadar geçen a ş amalarda s ık sı k 
kontrol edilir. Yay ım hizmeti, çiftçinin üretiminden, en iyi so-
nucu almas ına yard ımcı  olur. 

c) Piyasan ın Düzenlenmesi ve KOntrolu 

Tarım ürünleri piyasas ının düzenlenmesi destekleme fiyat 
politikas ına dayan ır Çiftçilerin ya şam düzeyini yükseltmek 
amac ıyla, ürün fiyatlar ının ve sübvansiyonların iyi bir ş ekilde 
saptanmas ı  gerekir. Ülkemizde daha çok politik bir araç olarak 
kullanılan taban fiyatları  yerine, çiftçi kurulu ş ları  olan koo- 
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peratifler ile devlet aras ında iki yılda veya her y ıl yapı lacak 
görüşmeler sonucu ürünler için hedef fiyatlar ının saptanmas ı  
daha yararl ı  ola6aktır. Ku ş kusuz, hedef fiyatlara ula ş abilmek 
için kooperatiflerin etkin bir biçimde çal ış maları  zorunludur. 
Bu aç ıdan piyasanın düzenlenmesi, çiftçi için amaçlanan fiyat-
ların elde edilmesi için bir ön ko ş uldur. 

Sonuç olarak, tar ımsal pazarlama kooperatiflerinin ülkenin 
tarım politikas ında önemli bir rol oynad ığı nı  söyleyebiliriz. 
Eğ er, kooperatifçilik bir sektör olarak geli ş tirilmek isteniyorsa, 
Ülkemizde devlet ve Kamu Iktisadi Te şekkülleri taraf ından ;sü-
rütülmeye çal ışı lan tar ımsal pazarlama faaliyetlerinin pazarla-
ma kooperatiflerinin sorumluluğuna verilmesi gerekir. 

Doğal olarak piyasan ın düzenlenmesi ve fiyat stabilizasyo-
nu faaliyetleri, kooperatiflerce yürütüldü ğü zaman, tüm üreti-

ciler ve ayn ı  zamanda, kooperatif in d ışı nda kalanlar ın çıkarı -

nadir. Tar ım ürünleri piy'asas ının düzenlenmesi için gereken 
finansman kaynağı , ürünün kooperatife tesliminde kesilecek 
(ürünün belirli bir yüzdesi veya kilogram ı  başı na önceden sap-
tanan bir ücret olarak) pazarlama ücretlerinden sa ğ lanabilir. 
Aynı  sekilde, ithal olunan gübreler ve tar ımsal ilaçlardan da 
belirli bir pay alarak bir fon olu ş turulabilir. Tarımsal ürünler, 
ithal olunan gübre ve ilâçlardan sa ğ lanan fonlar, ulusal koope-
ratifler taraf ından yürütülecek pazarlama faaliyetlerinin mas-
raflarını  karşı lamada kullan ı larak, piyasa düzenlenebilir. Bu 
fon, depolama masraflar ını , ürünün bol olduğu zaman yap ı la-
cak indirimli satış ların zararlar ım, reklam ve propoganda gi-
derlerini, piyasa düzenlenmesi ile ilgili primleri ve baz ı  idari gi-
derleri ve ihraca zararlar ını  kar şı lamada kullan ı labilir. 

Pazarlama ücretlerinin ürününün üreticiden pazarlama ko-
peratiflerine veya özel al ı cılara ilk sat ış ta toplanmas ı  gerekir. 
Fonun toplanmas ı  ve kooperatiflere verilecek, etkin biçimde 
kullanı lmas ını  sağ lamak için, devletin bir pazarlama örgütü 
olmalı dır. Aksi halde, fonun kullan ı lışı nı  kontrol etmek güçle ş ir. 

Ülkemizde Tar ı msal Pazarlama Sorunlarına 
Çözüm Önerileri 

Ülkemizde tarım ürünlerinin ço ğunun piyasas ı  düzensizdir. 
Özellikle, meyva, sebze, et ve süt gibi ürünlerde bu düzensizlik 
ve fiyatlarda ani ini ş  çıkış lar s ık sık görülür. Örneğ in, geçen 
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yı l, öngörülen ihracat gerçekle ş emediğ i için patates fiyatlar ı  
üretim maliyetini bile kar şı layamayacak bir düzeye inmi ş  ve 
üreticiler bundan çok zarar görmü ş lerdir. Halbuki, patates üre-
ticileri lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenerek koopera-
tifle ş selerdi, üreticiye tatminkâr bir fiyat sa ğ lamak ve patates 
fiyatlarını  dengeleyerek tüketicileri de mutlu etmek mümkün 
olabilirdi. Çünkü, .kooperatifle şme, özellikle pazarlama alan ı n-
da, aşı rı  karla çalış an arac ı  firmaların çoğunu elimine eder. 

Kooperatiflerle pazarlama, ürünün bol oldu ğu yı llarda stok-
lar yap ı lmasını , bölgeler aras ındaki üretim dengesizliklerinin 
giderilmesini, a şı rı  üretimin ihraç edilmesini sağ layarak, ürün 
piyasas ının düzenlenmesinde önemli rol oynayabilir. Bu ş ekilde 
yurtiçi talebinin de en iyi ş ekilde kar şı lanmas ı  mümkündür. 
Haftal ık veya bir kaç haftal ık dönemlerde ulusal kooperatif, 
tölge kooperatiflerinden ald ığı  raporlara göre, üretimin fazla 
olduğu bölgelerden tüketimin fazla oldu ğu bölgelere, ürün sev-
kedebilir. 

Tarımsal pazarlama kooperatiflerinin ba şarı lı  olabilmeleri 
için, üretimle olan ilişkiyi sağ lamlaş tırmaları ; bir başka deyiş le, 
ortakları  ile olan temaslar ını  sürdürmeleri gerekir. Pazarlama 
fonksiyonlarının tümünü yerine getiren bir tar ım kooperatifinin 
perakendecilik faaliyetlerine giri şmemesi veya en son giri şmesi 
lazımdır. Çünkü parekendecilik tüketim kooperatiflerinin i ş i-
dir. Ortaklarından aldığı  ürünü iş leyen ve ambalajlayan koo-
peratifin, toptanc ı  düzeyde faaliyetine son vermesi ve i ş lenmiş  
ürünü perakendecilere satmas ı  en doğ rudur. Perakendecilerin 
büyük bir bölümünü, tüketim kooperatiflerinin oli ış turmas ı  ise, 
tüketici fiyatlar ının ucuzlamas ına ve küçük perakendecilerin 
fazla olan perakendeci kârlanmn dü ş mesine neden olur ki, eğ er 
tarım kooperatifleri ile tüketim kooperatifleri i şbirliğ i yapar-
larsa, üreticinin ve tüketicinin en iyi şekilde korunmas ı  ve pi-
yasadaki ürün fiyatlarının dengelenmesi daha da kolayla şı r. 

Ülkemizde henüz tüketim kooperatiflerinin yayg ınlaşma-
mas ı  gıda maddelerinin genellikle küçük bakkallarda sat ılması , 
perakendeci karlan ıun yüksek olmasına neden olmakta ve bu 
nedenle, ayn ı  semtteki değ iş ik bakkallarda dahi fiyatlar olduk- 
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ça farkl ı  olabilmektedir. Tarı msal pazarlama kooperatifleri, pe-
rakendeci kâr ım da dikkate alarak, i ş ledikleri ürünün tüketici 
fiyat ını  ambalaj üzerine yazmak suretiyle perakende fiyatlar ı  
yurt ölçüsünde e ş itliyebilirler. Bu şekilde, tüketicinin de ürüne 
karşı  fiyat güvencesi sağ lanmış  olur. Ku ş kusuz ürünün kalite 
özelliklerinin, kullanı lma süresinin ambalaj üzerine yaz ı lması , 
tüketicinin ürüne kar şı  olan güvencesini daha da artt ıracakt ır. 
Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin bütün bu görevleri yeri-
ne getirmesi, kalite kontroluna önem vermesi, tar ım ürünleri 
fiyatlarını  düzenlemesi, gıda endüstrisinin geli şmesine de yar-
dı mcı  olacakt ır. Modern i ş leme tesislerine sahip olan kooperatif-
ler, ürün standardizasyonu, ürünlerin temiz ve s ıhhi ambalaj-
lar içinde sunulmas ı  gibi konularda da, -yararl ı  faaliyette bulu-
nurlar. İhtisasla şma ile kooperatifin sağ layacağı  iş letme fazla-
s ını  çoğ ltmak ve ortak çiftçilere daha çok risturn da ğı tma ola 
nağı  vardır. İhtisaslaşma özellikle fabrika düzeyinde önemli-
dir. Örneğ in, süt pazarlama kooperatiflerinin baz ı ları  süt ve 
ki-ema üretirlerken, di ğerleri tereya ğı  ve (veya) peynir imal 
edebilirler. Ayn ı  ş ekilde, peynir üretimi de ihtisasla şmaya ko-
nu olarak, bir koopratif sadece bir veya bir kaç tip peynir imal 
edebilir. Et i ş leme, meyva, sebze i ş leme konusunda da ayn ı  bi-
çimde, lokal i ş leme tesislerinde ihtisasla şmaya gidilebilir. 

İhtisaslaşma, lokal ve bölgesel kooperatifler aras ında ürün-
lerin değ iş imi ve üretimin merkezi bir yerden koordinasyonunu 
zorunlu k ılan Ürünlerin toptanc ı  ve perakendeci düzeylerde pa-
zarlanmas ında görülen artan i şhacmi, kooperatiflerin ortak ulu-
sal markalarla faaliyetlerini sürdürmeleri gibi birçok konularda 
müş terek ve koordine edilen bir pazarlama politikas ına sahip 
olmalarını  gerektirir. 

Sonuç olarak, lokal ve bölgesel kooperatiflerin i ş leme ve 

pazarlama politikas ının sorumluluğunu ulusal kooperatifere 
devretmesi gerekir, pazarlama politikas ının ana konuları  olan 

ürün geli ş tirme, ürünleri tan ı tıcı  markaların bulunması , satış -

ları  arttırıc ı  reklâm kampanyalarm ın yürütülmesi, genellikle 
ulusal kooperatifin faal-yetleri alan ına girmektedir. Ulusal ko-
operatif ayn ı  zamanda kooperatiflerin gelecekteki durumlar ı -

nın saptanmas ı , yatırım planlaması  gibi faaliyetlerden de so- 
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rumludur. 

Tarımsal pazarlama kooperatifleri tar ım ve tar ım dışı n-

daki kurulu ş  ve kooperatiflerle de yak ın iş birliğ i yapmal ı dır. 
Özellikle, tar ım konusunda çalış an kamu kurulu ş ları , mesleki 
kurulu ş lar ve tar ım dışı ndaki tüketim kooperatifleri, i ş birliğ i ya-
p ı lacak ba ş l ı ca organizasyonlardır. 

Kooperatifler rekâbetin zararlar ını  da ortadan kald ırırlar 
v e_ üreticilere istikrarl ı  gelirler sağ larlar. Çiftçi, bir y ı l ürününü 
özel bir firma veya al ıc ıya yüksek bir fiyatla satabilir. Ancak, 
gelecek y ı l üretimde art ış  olursa, bu fiyat ürün maliyetinin al-
tına dü şebilir. Bu nedenle, kooperatifler, özellikle çiftçilere em-
niyetli gelir sağ layan ve pazarlamay ı  ıslah eden kurulu ş lardır. 

Pazarlaman ın başarı lı  olmas ı  ve sorunlar ının çözümü ör-
gütlenmeyle de yakinen ilgilidir. Özellikle, kooperatiflerde üst 
örgütlenme ve bütünle şme önemli ve zorunludur. Bütünle ş me-
nin en güçlüğü tabandan tepeye do ğ ru gidenidir. Zaman kazan-
mak ve birim kooperatifleri k ısa sürede örgütlemek için, tepe-
c:en tabana bütünle şmeye de gidilmektedir. Ancak, bu yap ı lı r-
ken tabandaki üyelerle üst örgüttekilerin ba ğ ları  kopmamal ı -
d ır. Kooperatiflerin amac ı  bazı larının sandığı  gibi, arac ılan ta-
mamen elimine etmek de ğ ildir. Kooperatifin amac ı , üretimi ve 
pazarlamayı  ı slah ve entegre etmek, da ğı tım masraflarını  azalt-
mak, israftan kaç ınmak, pahal ı  ikilemleri önlemek ve ürünleri 
düzenli bir biçimde dğı tmakt ı r. 

Ülkemizde tar ı  msatış  kooperatiflerinin en önemli sorunla-
r ı ndan bir tanesi, Ziraat Bankas ından sağ ladıkları  kredilerin 
az ve faizlerinin yüksek olu şudur. Ziraat Bankas ı  milyarları  bu-
lan bu kredi gereksinmesini tam olarak kar şı layamadığı ndan, 
Merkez Bankas ından reeskont yoluyla sağ lamaktad ır. Bu ise, 
faiz oranlarının yüksek olmas ına ve birliklerin y ı lda yüz milyon-
larca faiz ödemesine neden olmaktad ır. Bu ş ekilde finansman 
temini, ayr ıca kooperatiflerin yönetim ve kontrolunun Ziraat 
Bankas ına geçmesine ve böylece demokratik yönetimden -yok-
sun olan kooperatiflerin pazarlamada ba şarıs ız olmalarına ne-
den olmu ş tur. Bütün bu nedenlerle, üreticiler, ürünlerinin bir- 
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FONKS İYONLARI ÜLKEMIZDE GÖRÜLEN BAŞ LICA PAZARLAMA 
SORUNI,ARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

liklerce yüksek fiyatlarla al ınmasını  ve zarar ın Devletçe kar şı -
lanmas ını  bekler hale gelmi ş ler ve kooperatifleri devlet kuru-
luş ları  olarak görmü ş lerdir. 

Sonuç olarak, tar ım ürünlerinin pazarlanmas ıyla uğ raş an 
kamu özel ve kooperatif te ş ebbüslerden, uzun dönemde üretici-
lere en yarar -11w= kooperatifler olduğunu söyleyebiliriz. Or-
tak çiftçiler taraf ından kurulup, onlar ın direkt yararlar ını  sağ -
lamaya dönük olan ve demokratik ilkelere göre çal ış an bir ta-
rımsal pazarlama kooperatiflerinin ba şarı lı  olmama ş ansı  çok 
azd ır. Eğ er, tarımsal pazarlama kooperatifi tüketim kooperatifi 
ile yakın bir işbirliğ i halinde çalışı rsa, fiyatların stabilizasyonu, 
piyasanın kontrolu ve netice olarak üretici ve tüketicilerin za-
rar görmemesi sağ lanmış  olur. 

• pe
cy

a



ULUSLARARASI KOOPERATIF ILI Ş KILERI VE 
TÜRKIYE KOOPERATİFÇ İ LİĞİ  

Dr. Cemil Kıvanç 
Kooperatifçilik Enstitüsü 

Bursa Üniversitesi 

Uluslararas ı  kooperatifler ili ş kilerini ticaret, finansman ve 
teknik yard ım-eğ itim iliş kileri diye üç grupta toplamak müm-
kün olabilir. 

Türkiye koperatifleri, uluslararas ı  iliş kilerde hem tar ım üre-
timini artt ırmak, hem de ihraç f ırsatlar' yaratmak amacWle bu 
ilişkilere kat ı labilir yahut yenilerini yaratabilir. Ancak hemen 
burada ifade etmek istedi ğ imiz bir husus; Türkiye'nin koopera-
tiflerle ilgili dış  iliş kilerini, Türkiye Milli Kooperatifler 
sağ lamas ı  gerektiğ idir. Böylelikle, yukar ıda belirtilen üç saha-
daki uluslararas ı  ilişkiler, bir milli politika çerçevesinde yürü-
tülebilecektir. 

Kooperatiflerin Türkiye'de bir Milli Kurulu ş  bünyesinde 
toplanmalar ı , faal nüfusumuzun hemen hemen 1/4 ünü temsil 
etmesi demektir. Bunun bir di ğ er anlam ı , günümüzde yeni yeni 
olu ş an dünya örgütler diplomasisinde Türkiye'nin de :,.rer almas ı .- 
dır. Bu hususu aş ağı da yeri geldikçe daha fazla aç ıklamağ a ça-
lış acağı z. 

A — Ticaret kesiminde uluslararas ı  iliş kiler ; 

Bu sahada kooperatiflerin uluslararas ı  ilk iliş kileri, Dani-
marka, Norveç ve Isveç'in beraberce kurduklar ı , İ skandinav-
ya kooperatif toptan mübayaa ş irketidir. Birinci dünya' sava şı  
sonunda, Dünya piyasalanndan, mal teminindeki güçlükleri ye-
nebilmek amacile kurulmu ş tur. 1918 yı lında kendisine bağ lı  tü-
ketim kooperatiflerile, ithal etti ğ i baz ı  mallar ı  i ş leyen fabrika-
lara mal temininde hem ucuzluk, hem de istikrar sa ğ lıyan bu 
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kooperatif, kurulu şundan sonra h ızla geli ş miş  hatta 20 y ı l sü-
reyle Isveç'te ampul piyasas ını  elinde tutan tekele kar şı  meş hur 
«Luma» ampul fabrikas ı nı  Stokholm'de kurarak burda da ba 
şanlı  olmu ş tur. Asl ında bu fabrika, uluslararas ı  kooperatif mü-
bayaa ş irketinin deste ğ i ile İ sveç Kooperatifler Birli ğ ince ku-
rulmuş tur. Fakat Avrupa piyasalar ında hakim rol oynayan am-
pul tekeline karşı  başar ı lı  olma ancak bu destekle mümkün ola-
bilmiş tir.. II. Dünya sava şı ndan sonra, Luma ampul firmas ı  İ s-
koç toptan mübayaa ş irketine de ortak olmu ş  ve Iskoçya'da ye-
ni bir ortak fabrika kurmu ş tur. 

1921 yı lında Australya, yeni Zelanda ve Güney Afrika tar ım 
kooperatifleri, beraberce Londra'da, Deniza şı rı  çiftçiler koope-
ratif Federasyonu adiyle bir limited ş irket kurmu ş lardır. Bu ku-
ruluşun amac ı  kooperatifler için mal almak ve satmakt ı . Daha 
sonra, Kenya ve Rrodezya'daki Avrupa'l ı  çiftçiler kdoperatif Bir 
liğ i de bu ş irkete ortak olniu ş tur. Böylelikle geni ş liyen iş  hac-
mi ile uluslararas ı  bir ş irket olan kurulu ş  özellikle tah ı l, süt 
mamülleri, yün ve kahve ihracat ında çok önemli rol oynam ış tır. 

Uluslararas ı  ticari ili ş kiler kooperatifler aras ında, 1929 yı -
lında yeni bir organizasyon daha ortaya ç ıkarm ış tır. Yine ta-
rım ürünleri ticaretini ve girdilerini konu alan bu yeni kurulu ş , 
Belçika, Almanya, Hollanda, Isveç ve Çekoslovakya aras ında, 
Inter-coop adiyle gerçekle ş tirilmiş tir. 

II. Dünya Sava şı  sonuna kadar kooperatiflerin uluslararas ı  
iliş kilerinde hareket görülmemekle beraber, 1947 y ı lında Ulus-
lararas ı  Kooperatif Petrol Birli ğ i kurulmuş tur. Bu organizasyo-
na 24 ülkedeki 37 kooperatif örgütleri kat ı lmış t ır. Bunlardan 
baz ı ları  Belçika, Fransa, İngiltere, İ sveç ve İsviçre'deki tüke-
tim kooperatifler ipin toptan mübayaa ş irketleridir. Diğ erleri ise 
Avustralya, İ talya, Hollanda, Güney Afrika, F. Almanya ve Bir-
leş ik Amerika'daki kooperatif Birlikleridir. Isveç ve Norvet'deki 
özel petrol tüketim ş irketleri de bu örgüte dahil olmu ş lardır. 
Mı s ı r ve Yugoslavya'daki devlet kurulu şu olan petrol kurumlar ı  
da sonradan bu uluslararas ı  kooperatif kurulu şa girmiş lerdir. 
Hindistan ve Seylan (Siri"Sanka,) daki devletçe desteklenen pet-
rol satış  ş irketleri -yine bu kurulu şun önemli müş terisi duru-
mundadır. 

Çalış ma sahas ı  petrol üretimi ve i ş lenmesi olan U.K.P.B„ 
bu alandaki başarı lı  çalış malardan sonra, ortaklarm ın talebi 
ile tarımda kullan ı lan kimyasal maddelerle, sun'i gübre ticare-
tine de baş lamış tır. 
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1956 yı lında uluslararas ı  kooperatif ili ş kilerinin ticaret ke-
siminde belki de en önemli bir kurulu ş  daha ortaya ç ıkmış tır. 
Bu uluslararas ı  kooperatif kurulu ş  Londra'daki uluslararas ı  Ko-
operatifler Birli ğ i bünyesinde, bir uzmanlar kurulu biçiminde-
dir. «Kooperatifler Toptan Mübayaa Kurulu» denen bu örgüt, 
aslında dünya kooperatifleri aras ındaki ticareti örgütlemek ama-
cını  taşı maktadır. Ortakları  aras ında karşı lı klı  ticareti ve bilgi 
alış veriş ini sağ lamak, gereğ inde danış manlık yapmak esas amaç-
lardır. Daha önce de ğ inilen İ skandinavya Toptan Mübayaa Bir-
liğ i de bu kuruluşa üye olmu ş tur. İngiliz Kooperatifleri Toptan 
Mübayaa -Birliğ i de üye olunca, söz konusu organ ın tesir alan ı  
ve nüfuzu çok artm ış tır. 

Zaman zaman toplanan uzmanlar mevcut tesisler ve kuru-
luş lar çerçevesinde ald ıkları  kararlar ı  tesislere ve ortaklara ilet- 
mekte, ortak kooperatif kurulu ş lar da bunlar ı  yerine getirmek-
tedirler. Ortaklar Avrupa Ülkelerinden (16 tüketim Kooperatif-
leri *Toptan Mübayaa örgütleridir. (Belçika, İngiltere, Danimar-
ka, F. Almanya, Finlandiya, Fransa, İ slanda, İ talya, Hollanda, 
Norveç, Avusturya, Isveç, İsviçre ve Avrupa d ışı ndan İsrail'deki 
bir kooperatif birliğ i; Hamasbir Hamarkozi). Asl ında U.K.B. ne 
üye olan her ülkenin kooperatifçi kurulu ş ları  bu Kurula üye 
olabilmektedirler. Buna ra ğmen, sadece Avrupa ülkelerindeki 
kooperatiflerin üye olu şu, mal al ınan kaynakların çeş itlilii ve 
ülkelerara,s ı  uzakl ı lıklarla aç ıklanabimektedir. 

Uluslararas ı  Kooperatif Toptan Al ı m-Satım Organ ı:nın ör-
gütleme çal ış malar ı  sayesinde, ortak kooperatifler Santos'dan 
Kahve, San Fransisko'dan bal ık ve meyve konservesi, ayr ı ca 
kurutulmuş  meyve, Buennos Aires'den taze meyve temin ede-
bilmektedirler. Zira bu şehirlerde, kurul üyesi olan, İ skandi-
navya Kooperatifler, Toptan Al ım-Sat ım Birliğ inin şubeleri bu-
lunmaktadır. Ayrıca yine ayn ı  Kurul'a üye olan Londra'daki 
Kooperatif Çay Ş irketi sayesinde ortaklar Sydney'den kuru 
meyve, Hong-Kong'dan mensucat mallar ı  ve c-yuncak, tedarik 
edebilmektedirler. 

Çe ş itli tüketim malları  için F. Almanya'n ın Westfalen Eya-
letinde kurulan çok geni ş  bir depolama merkezi, yine tüm or-
takların her türlü tüketim mallar ı  ihtiyac ına gidermektedir. 
Stokholm'de Kooperatifler Birliğ i bünyesinde kurulmu ş  olan 
tekstil kalite kontrol laboratuvar' da yine gere ğ inde uluslar-
aras ı  Kooperatif Toptan Al ım-Satım Kurulu hizmetinde çalış -
maktad ır. 
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Uluslararas ı  Kooperatif Kurulu ş larından, ticaret kesiminde 
en önemlilerinden biri de Euro-Coop'dur. Özellikle ortak pazar 
ülkelerindeki tüketim'kooperatiflerinin, kendi ortaklann ın men-
faatleri için kurduklar ı  bir toptan al ım-sat ım Birliğ i'dir. Bunun 
yanında, aynı  amaçlarla yine ortak pazar ülkelerinin ,tanm 
amaçlı  kooperatiflerin kurdu ğu, COGECA, vard ır. Merkezi Bel-
çika'da olan bu örgüt, ortak pazar ülkeleri tar ım kooperatif-
leri genel kurulu olarak isimlendirilir. 

Ticaret kesimindeki uluslararas ı  kooperatif ili şkilerinin bi-
ze gösterdiğ i manzara şudur; 

Bilhassa gelişmiş  sanayi ülkelerinin tüketim mal ı  ihtiyac ı , 
ortak kurulu ş larca sağ lanmaktadır. Belli ölçüde bir bütünle ş -
me hareketi vard ır ve özellikle dünya ticaretine hakim olan te-
kellere kar şı  baş latı lmış tır. Ancak dikkati çeken nokta, sa ğ la-
nan ba ş ar ı  belli bir dikey integrasyon (bütünle şme) yarat ı lma 
sı  ile mümkün olmu ş tur. Aynı  amaç asl ında ortak pazar yahut 
ortak ekonomik ili şkilerinin ana hedefleri içinde de görülmekte-
dir. 

Türk kooperatifleri için, uluslararas ı  ilişkilerden ç ıkarı la-
cak sonuç kanaatimizce şöyle olabilir : 

Herş eyden önce, Türkiye Kooperatifleri tar ımda ve küçük 
sanayide ülke içi dikey integrasyonu sağ lamalı , ve kurulacak 
Merkez Birlikleri, uluslararas ı  kuruluş lara üye olmağa gayret 
etmelidir. Devletin bu noktada, kooperatif üst kurulu ş lara yar-
dımcı  olması  sağ lanmalı dır. Uluslararas ı  örgüt diplomasisine 
böylece girilmiş  olunur. 

B. Bankac ı lık ve Sigorta Alan ında Uluslararas ı  Kooperatif 
iliş kileri 

Uluslararas ı  Kooperatif Bankas ı , İsviçre'nin Basel ş ehrin-
de, 12 Kooueratif Toptan-Al ı m-Sat ı m Ş irketi, bir kooperatif Ban-
kas ı  ve iki Birle ş ik Amerikal ı  Sigorta Ş irketi taraf ından, bir 
anonim ş irket olarak kurulmu ş tur. İ sviçre Bankalar Kanununa 
göre bir ticaret bankas ı  niteliğ indedir ve 20 milyon SF öz ser-
maye ile kurulmu ş tur. 16.000 adet 1000 SF'l ık B tipi, 20.000 adet 
de 200 SF'l ık A tipi hisse senedi ç ıkarı lmış tı r. Genel Kurulda, 
her ortağı n tek oyu vard ır. Bir hissedar tüm payla= 1/8 inden 
fazlas ını  temsil edemez. 

Uluslararas ı  Kooperatif Bankas ı 'nın görevleri, bir ticaret 
barrkas ı  olarak her türlü banka i ş lemlerini görmektir. 'Ancak 
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bunlar yan ı nda esas amaç, Kooperatiflerin geli ş mesi, Koopera-
tif Birliklerine ait ticaret ve üretim kurulu ş lar ı nın rasyonelizas-
yon çalış malar ı n ın desteklenmesidir. Ortak kooperatifler ve on-
lara bağ lı  her türlü kurulu ş , banka faaliyetlerinde öncelik hak-
kına sahiptir. Bankan ın, bat ı  ve doğ u Avrupa, Kuzey-Güney 
Amerika, Asya ve Güney Afrika'da i ş  ili ş kileri vard ı r. Uzun va-
dede Bankan ı n temel> hedefi, tüm dünya kooperatiflerinin fi-
nansman ve ticaret hareketlerinin bir takas merkezi olmas ı dı r. 
Uluslararasi K B nin öz sermayesi, sonradan 30 milyon SF'na 
ç ıkanlmış , ortak kooperatifçi kurulu ş lar ın say ı s ı  ise - 46'ya yük-

selmiş tir. Amerika ve Afrika'da ulUslararas ı  kooperatifler Fi-

nansman Kurulu ş ları  mevcut olmakla beraber, bunlar daha çok 
bankac ı lı k faaliyeti yerine bir nevi örgütlenme çal ış mas ı  yap-

‘maktadirlar. Özellikle Güney Amerika Kredi Kooperatifleri Bir-
liğ i, Birle ş ik Amerika, AID yard ı mları  ile ya ş amakta, sadece da-
nış manl ık hizmetlerinde faal görünmektedir. Fakat asl ı nda bu 
alanda arzu edildiğ i gibi, kooperatifleri veya projelerini finanse 
edebilinekten uzak kalmaktad ır. 

Kooperatif bankac ı lığı  alan ında da hemen hemen uluslar-
aras ı  kooperatifler ticaretindeki manzara tipik bir biçimde kar-
şı m ı za ç ı kmaktad ı r. Az geliş mi ş  değ il de, geli ş miş  ülkelerin koo-
peratifleri aralar ı nda uluslararas ı  ticaret ve bankac ı lı k iliş ki-
lerine giri ş miş ler, çok da ba ş arı lı  olmu ş lard ır. özel sektör ya-
nında, bütün dünya piyasalar ından, ortaklar ı nın ihtiyac ı  olan 
ham madde ve g ıda maddelerini, piyasada hissedilir bir a ğı rl ık 
ke.yarak sağ lamaktad ırlar. 

Ancak, dikkati çeken husus, uluslararas ı  Kooperatif Birli ğ i'- 
ne tüm üye ülkelerin kooperatifçi kurulu ş lara, her alandaki fa-
aliyetlere kat ı larak belli menfaatler sa ğ lamaları  yolu aç ıkt ı r. 
Fakat yine de bu yol kullamlarnamaktad ı r. Bunun tek sebebi, 
en az ı ndan Türkiye aç ı s ından iç veya milli örgütlenmeyi henüz 
baş ararnam ış  olmaland ı r. 

Yine uluslararas ı  kooperatif ili ş kilerden en ba ş arı l ı  olan, 
sigortac ı l ı k faaliyeti, U.K.B. (ICA) bünyesinde yürütülmektedir. 
Sigortac ı lı ktan ba ş ka, Isveç, Finlandiya, Norveç İ srail, İ ngiltere, 
Ş ili ve Birle ş ik Amerika konut Kooperatifleri Birliklerince ku-
rulan uluslararas ı  K,onut Kooperatiflerini Geli ş tirme Birliğ i de 
teknik yard ım ve tüm dünyada konut koperatifleri finansma-
mnda çok ba ş arı l ı  kabul edilmektedir. 
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Uluslararas ı  Kooperatif Ili şkilerinde, özellikle bat ı  Avrupa 
'kooperatiflerinin ba ş arı lı  olmas ında yukarıda değ inildiğ i gibi, 
dikey örgütlenmenin uzun zaman önceden tamamlanm ış  olup, 
tüm kooperatiflerin bir bütün içinde çal ış mas ından ileri gel-
mektedir. 

3. Teknik Yard ım ve Eğ itim ile ilgili Uluslararas ı  
Kooperatif iliş kileri 

Bu alanda en önemli kurulu ş , bilindiğ i gibi Londra'daki 
uluslararas ı  Kooperatifler Birli ğ i'dir. Ülkemizden sadece Türk 
Kooperatif Kurumu üyedir. 

U.K.B. de her üç y ılda bir genel kurul yap ı lmakta ve yö-
netim kurulu seçilmektedir. 

U.K.B'de organizasyon bak ımından önemli olan danış ma 
kurulları dır. Bu kurallar, toptan ticaret, bankac ı lık, sigorta 
alanlarında çal ış malar yaparlar. Ayr ıca işçi emek değ erlendir-
me kooperatifleri ile ilgili bir kurul da vard ır ki savaş tan sonra 
laaliyetini etkili bir biçimde yürütme ğ e baş lamış t ır. Bütün da-
nış ma kurulları , merkez -yönetim kuruluna ba ğ lı  organlar tara-
fından idare edilirler. Esas itibariyle tüm kurullar ın görevleri, 
kendi sahalarındaki kooperatiflerin çal ış malarında yard ımcı  ol-
mak, ve aralar ındaki temaslar ı  koordineli bir biçimde geliş tir-
mektir. 

U.K.B.'nin, köoperatifler hakk ında, Birle şmiş  Milletler Or-
ganları  olan, Uluslararas ı  Çalış ma Te ş kilat ı , (ILO) Gıda ve 
Tarım Teş kilatı  (FAO), ilim ve Kültür Organizasyonu (UNES-
CO) ile işbirliğ i yapmas ı , bu kurulu şun önemini daha da art-
tırmaktad ır. 

Türk kooperatifçiliğ inin gerek teknik yard ım gerekse, ulus-
lararas ı  kooperatif ili ş kilerini artt ırmak, ve yoğunlaş tırmak ba-
kı m ından U.K.B, ile yakın iş birliğ ine giri ş mesi son derece fay-
dand ır. 

U.K.B. dışı nda tam manasiyle uluslararas ı  olmamakla bera-
ber, az geli ş miş  ülkelere teknik yard ım konusunda faaliyette bu-
lunan kurulu ş lar da vard ır. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkele-
rinin kooperatif birliklerinin, az geli ş miş  ülkelerde kooperatif-
çiliğ i güçlendirmek için yapt ıkları  teknik ve eğ itim çalış malarını  
kapsayan uluslararas ı  örgütlerin en önemlilerinden biri ABD'de 
Wisconsin Üniversitesi bünyesindeki, e ğ itim merkezidir.. Birçok 
ülkenin kooperatif -:7öneticileri bu merkezde belli sürelerle e ğ i-
tim görmektedirler. Bu arada ABD'nin AID (Uluslararas ı  Kal- 
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kınma Örgütü) yard ı mıyle desteklenen birçok kooperatif e ğ itim 
projesi vardı r. 

Avrupa'da İngiltere'nin uluslararas ı  Geliş me Bakanlığı  bün-
yesinde yürütülen uluslararas ı  kooperatif e ğ itim çalış maları  
önemli bir yer tutmakla beraber daha çok eski ve halâ devam 
eden İ ngiliz sömürge ülkelerinde yürütülür. F. Almanya'da ik-
tisadi İş birliğ i Bakanlığı  kanaliyle kooperatiflere ve Alman-Az 
Geliş miş  Ülkeler Vakfı  ile de kooperatifçilere yap ılan uluslara-
ras ı  teknik eğ itim yardımları  önemli boyutlardad ı r. İ skandinav 
ülkelerinde de benzeri resmi veya özel kurulu ş lar vardır ve he-
men hepsi az geli ş miş  ülkelerde, kooperatiflere teknik yard ım 
amac ını  ta şı rlar. 

Uluslararas ı  kooperatifçilik faaliyetlerinden Türk koopera-
tiflerinin yararlanmas ı , yukarıda değ inildiğ i gibi, herş eyden ön-
ce kendi merkezi ve milli örgütlenmesini tamamlamas ı iıa bağ lı -
dır. Aksi halde her Kooperatif Birli ğ i veya Bakanl ık gibi resmi 
kuruluş lar, teker teker, koordinasyonsuz giri ş imlerde buluna-
cak, sağ lanabilen faydalar sadece onlara ait olacakt ır. 

Uluslararas ı  kooperatif çal ış malarına Türk koopertaifleri-
nin katı labilmesi, oralarda 'Türkiye'nin menfaatine imkânlar 
sağ lanmas ına yarayacakt ır. Aksi halde bugün olduğu gibi, söz 
konusu faydalar menfaatler ba şka ülkeler taraf ından elde edil-
mektedir. Türk Kooperatif Birliklerinin, ithalat ın büyük bir kı s-
mına hakirtı  olabilmeleri, ihracat ın geniş lemesine katk ıda bulu-
nabilmeleri, uluslararas ı  kooperatif ili şkileri iyi değ erlendrebil-
dikleri ölçüde gerçekle ş ecektir. 

Ancak şuras ı  da bir gerçektir ki, Türkiye'de kooperatifler 
kendi ekonomileri içinde henüz belli bir modele oturmamakta-
cin-. Bir yandan devlet kooperatifçili ğ i, bir yandan ba ğı ms ız de-
mokratik kooperatifçiliğ i, ikili yap ısı  sürüp gitmektedr. Kav-
ı  amlar birbirine kan ş tırı lmakta, daha üretim kooperatifleri ile 
emek değ erlendirme kooperatifleri aras ındaki farklar dahi bi-
linmemektedir. İdedlojik bilgisizlik sebebiyle, tam bir koopera-
tif karga ş alığı  yarat ı lmış tır. Birçok alanda oldu ğu gibi, en az 
30-40 yıl geri olduğumuz kooperatifçilik bilgisiyle uluslararas ı  
iliş kilere kat ı lmakla sağ lanabilecek faydaar için daha çok bek-
lememiz gerekecektir. gerekecektir. Yahut öyle yanl ış  adımlar at ılacakt ır ki, 
Türk kooperatifleri, özel ve kamu kesimi yan ında uzla ş tıncı , 
yapıcı  bir rol oynamaktan gittikçe uzakla ş acaktır. 
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