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

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

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

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

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

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

a. Conduct or cause to be conducted reses.rch on the subject of co-operative 
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publi3h them. 

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

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

d. Convene academie 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 organization 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 brouchures in Turkish and foreing languages. 

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

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
operative movement is widely diffused, that it develops and takes root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are instituted in the universities, academies, schools and that institutes 
5pezializing in the co-operaive movement are founded. 

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

, 

aperatives in solving their mana  gement problems. 
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BA Ş YAZI  

ANAYASAMIZDA KOOPERATIFÇILIK 

Türkiye'de, bugünkü anlamda «Tar ım Kredi Kooperatifleri 
Kanunu» demek olan «Memleket Sand ıkları  Nizamnamesi» 

İngiltere'de ilk kooperatifler Kanunu (The Industrial and Provi-
dent Sociaties' Act, 1852) kabulünden 15 y ı l sonra, Prusya Ko-
operatifler Kanunu (Gesetz betreffend die Privatrechtliches Stel-
lung der Erwerbs—und Wirtschaftsgenessenschaf ten) ile aynı  
yı lda, 1867 de tedvin edilmi ş tir. (1) 

27 Eylül 1920 tarihli Vekiller Heyeti karar ı  ile T. Büyük Mil-
let Meclisine sevkedilen «Kooperatif Ş irketler Kanunu Layihası » 
kanunlaşmamış tır. (2) 

1163 sayı lı  «Kooperatifler Kanunu», Türk Kooperatifçilik 
Kurumunca 1950 y ı lında tertiplenen III. Türk. Kooperatifçilik 
Kongresinde haz ırlanan kanun tasla ğı nın önayak olmas ıyla par-
lamentoca 24 Nisan 1969 günü ç ıkart ı lmış tır. (1924) den beri koo-
peratifler, Ticaret Kanununa tabi bulunuyordu.) 

K ooperatifçili ğ in ilk defa bir Anayasaya girmesine bir İ sviç- 
re Kantonunda ş ahit oluyoruz. Gerçekten 1869 tarihli Zü-

rich Kantonu Anayasası  «Devlet, karşı lıklı  yard ım ilkesi üzerine 
kurulan kooperatifçili ğ in gelişmesini kolaylaştırır ve buna yar-
dım eder » hükmünü koymuş tur. (3) 

(1) N. Hazar, «Kooperatifçilik Tarihi? ,  sf. 106-407, 187-189 ve 234, T.C. Zi-
raat, Bankası  Matbaası , Ankara —1970. 

(2)' C. Bora, «1920 tarihli Kooperatif Ş irketler Kanunu Tasar ısı •, Karınca. 
1973/437, sf. 43 ve 1973/444, sf. 8. 

(3) N. Hazar, «Kooperatifçilik Kanununun Kabulü Münasebetiyle «T.C. Zi-
raat Bankas ı  Kooperatifçilik D3rgisi•, «Say ı  22, sf. 65, Ankara 1969; 
Necdet Özdemir, «Kooperatifçilik ve Anayasam ız», «Kar ınca», sayı  1968/ 
374 sf. 63. 
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Türk Kooperatifçilik Kurumunun da devaml ı  telkinleriyle, 
Kooperatifçilik 1961 Anayasam ıza girmiştir. 51 inci maddede yer 
alan hüküm şöyledir. «Devlet, kooperatiflerin geli şmesini sağ lıya-
cak tedbirleri al ır». Bu cümle ayr nt ı ları  ihtiva etmiyen ve fakat 
akla gelen her ihtimali gözönünde tutan kapsaml ı  bir anlam ta şı -
yordu. 

12 Eylül 1980 Hareketinden ve 29 Haziran 1981 günü kabul 
edilen Kurucu Meclisin te şkili hakkındaki 2485 sayı lı  ka-

nunun ila/lindan sonra yeni bir Anayasa haz ı rlanacağı  belli olun-
ca Türk Kooperatifçilik Kurumu 1981 y ı lı  ortalarından itibaren 
bu konuda bir sı ra ilmi çal: şmalara koyulmuş  ve görüş lerini, ay-
l ık ya.y ın organı  «Karinca»n ın çeş itli sayı larında yay ınlanan ma-
kateler ve ayrca yasama organlar ı  mensuplarına ve Dan ış ma Mec-
lisi Anayasa Komisyonuna sunulan «Kurucu Meclis ve Koopera-
tifle» ve «Anayasada Kooperatifçilik» adı  broşürlerde aç ıklanmış .- 
tır. Bu faliyet ve gayretlerin gayesi, 1961 Anayasas ındaki 51 inci 
rriaide hilkmünün veya benzerinin yeni Anayasada da mutlaka 
yar almas ın ı  sağ lamak ve milli ekonomimizin ve sosyal hayat ımı -
'lin ihtiyac ına cevap verecek bir metin haz ırlanmasına yard ımcı  
olmaktı  Bundan başka, Ulusu Hükümetinin ı  Ekim 1980 tarihin-
de ilan edilen progranrnda (4) ifadesini bulan «Kooperatiflerin 
Devlet nizamını  sağ lamlaş t ırıcı , ideolojik saplant ı lara yönelmeki 
öneyici tarzda geli şmesini temin» edecek tedbirlerin gözönünde 
tutulmas ı  Kurumumuzun arzuları  arasında idi. 

7 Kas ı m 1932 günü yap ı lan halkoylamasıyla büyük bir çoğun-
lukla kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı nda kooperatif-
çiliğe gereken önemin verildiğ i ve T. Kooperatifçilik Kurumunun 
dileklerinin büyük ölçüde yerini buldu ğu memnunlukla görülmek-
tedir. (5) Gerçekten, Anayasada «Kooperatifçili ğ in Geliş tirilme-
si.) başilı nı  taşı yan 171 nci maddesinde şöyle denilmektedir : 

«Devlet, milli ekonominin yararlar ını  dikkate alarak öncelik-
le üretimin art ırı lmasın ı  ve tüketicinin korunmas ını  amaçlayan 
kooperatifçili ğin gelişmesini sağ layacak tedbirleri al ı r. 

Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi 
(:.,11.p siyasetle u ğ raş amaz ve siyasi partilerle i şbirliğ i yapamazlar.» 

(4) Lif.:19,a0 gLial re 17172 sg.ylla Resmi Gazete, -Mali istikrar> bölümü sf. 11. 

(5) 911,1982 gün ve 17863 sayı lı  Resmi Gazete. 
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ANAYASAMIZDA KOOPERATIFÇILIK 

G brüldüğ ii gibi, maddede, kooperatifçiliğ in geliş tirfmesinden 
başka, kooperatiflerin Devletin kontrol ve denetimine tabi 

oldukları  ve siyasetle uğ raş amıyacakları  ve siyasi partilerle i şbir-
liğ i yapamıyacaklar ı  belirtilmiş tir. 

Böylece, 1969/1163 say ı lı  Kooperatifler Kanunununda esasen 
mevcut olan Devlet denetiminin (Md. 86/2) ve siyaset yasa ğı n ın 
(Md. 87), bu kere bir Anayasa hükmü haline getirildi ğ i görülmek-
tedir. 

A nayasada kopoeratifçilikli ğ i ilgilendiren iki madde daha 
vard ır. Bunlar, 69 ve 172 nci maddelerdir. 

«Siyasi Partileri71, Uyacakları . dair olan 69 -uneu 
maddenin ikinci f ı kras ı  şöyledir : «,:•asi Partiler, kendi siJasetle-
rini yürütmek ve güçlendirmek amac ıyla dernekler, sendikalar, 
vakıflar, kooperatifler ve kamu niteli ğ indeki meslek kurulu şları  
ve bunlann üst kuruluş ları  ile siyasi ilişki ve işbirliğ i hainde bu-
lunamazlar. Bunlardan maddi yard ım alamazlar». Böylece, siyasi 
pextierle işbirliğ ine giremiyecek ve siyasi partilere yard ımda 
lunamıyacak kurulu ş lr aras ına kooperatifler ve bunlar ın :Birlik, 
Merkez Birliğ i, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğ i gibi ii3t kuru-
ruluş ları  da al ınmış  ve bu bir Anayasa hükmü haltne getirilmiş  
oluyor. Maddenin ne kadar yerinde ve memleket şartlarına uygun 
olduğunu belirtmeyi fazla buluruz. 

«Tüketicinin Korunmas ı » baş lığı n:. ta ş iyan 172. madde...3.e  YÖy-
le denilmektedir : «Devlet, tüketicileri koruyucu ve ay:d ıntlat ıc ı  
tedbirler al ır, tüketicinin kendilerini koruyucu giri ş imlerini l.eş -
vik eder». Tüketcinin korunmas ında akla gelen ilk çare, tüketim 
kooperatifleri halinde te şkilatlanmak olduğuna göfe, bu maddenin 
öncelikle kooperatifçiliğ i ilgilendirdiği muhakkakt ı r. 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı  Türk Milletine hay ırlı  
olsunl... 

KOOrERA/IFÇiLIK 
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EDITORIAL 

COOPERATIVE WORK IN THE CONSTITUTION 

The «Regulation of Country Funds» which was the equiva-
lent of present day «Agricultural Credit Cooperatives Bill» in 
Turkey has been codified fifteen years after (The Industrial and 
Provident Societies Act, 1852) has been passed in England, in 1867 
when the Prussian Cooperatives Bill (Gesetz Betreffen die Pri-
vatrechtliches Stellung der Erwerbs und Wirtschaftsgenossens-
chaften) in 1867 has been passed. (1) 

«The Cooperatives Company Code Brief» which has been 
submitted to the Grand National Assembly of Turkey, by the 
decree of Council of Ministers dated 27 September 1920 has not 
been passed. (2) 

The «Bill on Cooperatives» No. 1163 has been passed on 24 
April 1969 by the Parliament with the guidance of the draft bill 
prepared by the Third Turkish Ccoperative Congress arranged 
by the Turkish Cooperative Association in 1950. (Since 1924 Coo-
peratives were subject to the Commerce Law). 

We ob,serve the inclusion of cooperative work for the first 
time, in The Constitution in a Swiss Canton. The Constitution of 
Zurich, dated 1869 has the following provision : «The State facili-
tates and assists the development of cooperative movement which 
is based on the principle of mutual assistance.» (3) 

(1) N. Hazar, «Kooperatifçilik Tarihi,» sf. 106-107, 187-189 ve 234, T.C. Zi-
raat Bankas ı  Matbaası  — 1970, 

(2) C. Bora, «1920 tarihli Kooperatif Ş irketler Kanunu Ta.sans ı », Karınca, 
1973/437, sf. 43 ve 1973/444, sf. 8. 

(3) N. Hasar, «Kooperatifler Kanununun Kabulü Münasebetiyle «T.C. Zi-
raat Bankas ı  Kooperatifçilik Dergisi., «Say ı  22, sf. 1!5, Ankara 1969; Nee-
det Özdemir, «Kooperatifçilik ve Anayasam ız., «Karuıca•, sayı  1968/ 
374, sf. 63. 
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COOPERATIVE WORK IN THE CONSTITUTION 

With the continuous suggestions of the Turkish Cooperative 
Association, cooperative movement has been irroaided in the Tur-
kish Constitution dated 1981. The provision included il ı  Article 51 
is as follows : «The State takes measures which will help the de-
velopment of cooperatives». This article carried an extensive mea-
ning taking into consideration of all kinds of possibilities, not 
including details. 

After 12 September 1980 and announcement of Law No. 2485 
on the formation of Constituent Assembly which has been passed 
on 29 June 1981, it was determined that a new Constitution was 
to be prepared. Turkish Cooperative Association has started a 
series of scientific work as of mid 1981 on this subject and has 
disclosed its views in articles published in the monthly publica-
Ucu «KARINCA» ani; in brochues entitied «Conslituent Assembly 
and Cooperatives,) and «Cooperative Work in the Constitution» 
which have been distributed to the members of legislative organs 
and Constitution Committee of the Constituent Assembly. The 
aim of these activities and efforts was to p,öv:de the inclusion of 
the provisions of Article 51 of 1961 Constitution or a simL'ar one 
in the new Constitution and assist in the preparation of a text 
which will meet the requirement of our national economy and 
social life. In addition to the above, the measures to provide the 
statement included in the ULUSU Government program which 
has been announced on 1 October 1980 (4) which states «Coope-
ratives should be deveioped in a way to strengthen the state 
system, avoiding ideological deviations». 

In the Constitution of the Republic of Turkey which has been 
accepted by a great majority as a result of the Referandum on 
November 7, 1982 it has been observed that the required importan-
ce has been attributed to the cooperative work. (5) In article 171 
of the Constitution the following is stated : 

«The Sate, bearing in mind the interests of the national eco-
nomy, shall take measures to promote the development of coope-
ratives which aim to increase production and the protection of 
consumers with priority. 

(4) 1.10.19a) gün ve 17172 sayı lı  Resmi Gazete, «Mali tstikrar» bt5lil ınti sf. 11. 
(5) 9.11.1982 gün ve 17863 say ı l ı  Resmi Gazete. 

pe
cy

a



Coopera,tives shall be subject to control and supervision of the 
state and they shall not engage with politics or not to cooperate 
with political parties.» 

As seen, it has been indicated that cooperatives are subject 
to the state control and inspection and will not get engaged in po-
litics and not to cooperate with political parties. 

Thus, the state control which has been in the bill on coope-
ratives No. 1969/1163 (Article 86/2) and political restriction (Ar-
ticle 87) have been included in the Constitution. 

There are two more articles in the Constitution in connection 
with cooperatives which are Articles 69 and 172. 

Second paragraph of Article 69 on «provisions governing 
parties» is as follows 

«Political parties shall not have relations or have cooperation 
with associations, unions, foundations, cooperatives, and prof es-
sional organisations in the form of public bodies and their supe-
rior organs, in order to promote and further their party policies, 
nor shall they receive material aid from these bodies.» Thus, coo-
perative unions, central union, national cooperatives Union of 
Turkey have been included among the establishments which can-
not have cooperation and provide aid to political parties. This has 
becom.e a provision of the Constitution. It would be needless to 
say how proper is the article and complies with the conditions of 
the country. 

Article 172 on «The Protection of Consumers» the following 
is stated: «The state shall adopt measures to protect and inform 
the consumers and encourage the initiatives by them to protect 
themselves.» The first solution in the protection of consumers is 
to get organized in the form of consumers' cooperatives. The ar-
ticle surely concerns cooperative work. 

We wish the new Constitution of the Republic be for the good 
of the Turkish Nation! 

KOOPERATIFÇILIK 
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KOOPERATIFLERIN DI Ş  TICARET AÇ ISINDAN MIT  J  

EKONOMIYE KATGILARI 

Prof. Dr. Turan GÜNEŞ  

ÖZET 

Kooperatifler tüm ülkelerin d ış  ticaretinde daha geni ş  ölçüde 
yer almaya baş lamış lardı r. Bugün dünya piyasalar ında, güçlü fir-
malar karşı sında ticaret yapma ve bunlarla rekabet etme duru-
munda olan kooperatiflerin kuvvetlendirilmeleri bir ihtiyaç olarak 
belirmektedir. 

Türkiye'de kooperatifler d ış  ticarette kamu ve özel sektör ara-
sında özel bir yere sahiptir. 1976-1980 dönemi y ı llık ortalamas ı  ola-
rak yap ılan toplam d ış  sat ım miktar ını n % 6,50 si ve d ış  sat ım de-
ğ erinin .% 15,7 si kooperatiflerce olu ş turulmu;)tur. 1980 y ı lı nda, ka-
mu sektörü toplam d ış  sat ım değ erinin 0/0 15,46 s ını , özel kesim 
% 73,93 ünü, kooperatif kesimi ise Wo 10.71 ini gerçekle ş tirmiş tir. 
1976 dan beri kamu ve özel kesimin d ış  sat ımdaki payı  artmış , koo-
peratif kesiminin pay ı  ise azalm ış tı.. Bununla beraber kooperatif 
yoluyla dış  sat ımın mutlak değ erleri yıllara göre artarak 1980 de 
24 milyar liraya yakla şmış t ır. 

Ülkemizde kooperatifler d ış  pazarlara yaln ız tar ımsal ürünler 
sunmaktad ırlar. Sat ılan tarım ürünleri çe ş itleri 26 adet ile, geni ş  
bir dağı lım göstermektedir. Kcoperatiflerce d ış  sat ımı  yapı lan bu 
ürün çeş itlerinin tüm d ış  sat ımın ın üçte biri, kooperatiflerce yeri-
ne getirilmektedir. 

Dış  alım da, yurdumuzda en büyük nisbette özel kesimce ya-
pı lmaktad ı r. Kcoperatifin pay ı  diğer kesimler içinde en küçüktür. 
1976-1980 döneminde y ı llık ortalama olarak d ış  alimin % 44,26 s ı  
özel kesime, % 43,85 i kamu kesimine, % 11,79 u kooperatiflere 
aittir. Kooperatifler bu dönemde d ış  al ım değ erinin % 1,18 ini sağ -
lamış lardır. Kooperatifler ürün i ş leme hizmetleri için makina ve 
teçhizat d ış  alımında bulunmaktad ırlar. 

Kooperatifler net d ış  sat ım değeri yaratma, istihdam imkan ı  
hası l etme, ürünü adha ileri kademelerde de ğerlendirme ve tek-
noloji geliş tirme suretiyle milli ekonomiye önemli katg ılarda bu-
lunmaktadırlar. 
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I — GIRIŞ  

Ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlar ında kamu ve özel sek-
tör aras ında belirli ölçülerde yer alan kooperatifler, çe ş itli madde-
lerin ve özellikle tar ım ürünlerinin ve yiyecek maddelerinin üre-
tim, iş leme ve da ğı tımında, geniş  ölçüde yer almaya ba ş lamış lar- 

Kooperatifler. bugün ulusların yalnız kendi iç bünyelerinde 
üretim, iş leme ve da ğı tım hizmetleri ile yetinmemekte, uluslar-
arası  ticarette de önemli rol oynamaktad ırlar. 

Uluslararas ı  ticaret, içinde bir tak ım güçlükleri ve karışı klık-
ları  taşı yan bir olayd ı r. Milletlerarası  ticarette ara ş tırma noksan-
ilki., olaylar ın tanınmas ındaki ve takibindeki güçlükleri art ırmak -
tad ı". Halbuki uluslararas ı  ticarete, çok iyi haz ırlanm: ş , ilgili araş -
tırmaları  yapılmış  ve olayları  tamamen tan ımış  olarak girilmeli-
dir. 

özel ve kamu kesiminin yaptığı  dış  ticaret yan ında, kooperatif 
yoluyla dış  ticaretin geli ş tirilmesinde d ış  ticaret yap ısının ve dış  
ticaret olaylar ının tan ınması  daha çok önem kazanmaktad ır. Ya-
kın zamana kadar ulusal düzeyde etkinlik gösteren ve geli şen koo-
peratiflerin, özel kesimin daha çok hakim oldu ğu ve meselelerini 
bildiğ i ulusal s ınırlar ötesine uzanmaya ve uluslararas ı  ilişkiler 
kurmaya baş laması , dış ,  ticaretin günceliğ ini ve önemini büyük öl-
çüde art ırmaktad ır. Konunun güncelli ğ i ve önemi dikkate al ına-
rak, Türk Kooperatifçilik Kurumunun da destekleri ile, literatür-
lerin incelenmesi, konuda yay ınlanmış  ve yay:nlanmam ış  verile-
rin toplanması , kooperatiflerin bizzat ziyaret edilmesi ve bilgi top-
lan ı lması  ve bunlar ın değ erlendirilmesi suretiyle yap ı lan çalış ma-
ha, günümüzde uluslararas ı  ticarete kat ı lan Türk Kooperatifçilik 
hareketinin uluslararas ı  ticaretteki yeri ve geli ş imi incelenmiş  dış  
ticaret yolu ile ekonomiye katk ı lar ı  saptanmış  ve bu hizmet-
lerin yap ı lmasında karşı laşı lan sorunlar belirtilerek onlara çözüm 
önerileri getirilmiş tir. 
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Ekonomik kalkınma sürecinde geli ş tirilmesine çalışı lan ulus-
lararas ı  ticaret karşı sında ve ülkemizin mevcut karma ekonomi 
sisteminde, kamu ve özel sektör gibi, kooperatiflerin de, belirli gi5- 
revleri yüklenmeleri ve bunlar ı  yerine getirmeleri bir zaruret ha-
line gelmiş tir. Ülkemiz için, d ış  ticaretin günden güne daha çok 
önem kazand ığı  günümüzde yap ı lan bu çal ış ma, kooperatiflerimi-
zin bu ticaretteki yerini, rolünü ve geli şimini aç ıklamaktadır. 

— KOOPERATIFÇILIK VE DI Ş  TICARET 

Dünya'da ve yurdumuzda kooperatiflerin yapt ıkları  hizmetler 
incelendiğ i zaman, ürünlerin iç ve d ış  piyasalarda tüketicilere ve 
alıcı lara dağı t ımmda kooperatiflerin özel bir önem ta şı dığı  görül-
mektedir. Gerçekten üretimi tamamlay ıcı  ve onun vazgeçilmez bir 
parçası  olan ürünün da ğı t ım ı  ve satışı , diğer bir ifade ile pazar-
lanması , kooperatif hareketinin de vazgeçilmez bir bölümünü olu ş -
turmaktad ır. Bugün dünyan ın pek çok ülkesinde, sat ış , dağı tım 
ve pazarlama kooperatifleri bünyesinde birle şen üreticiler, bu ku-
ruluş lar vas ıtası  ile, pazar stratejilerini geli ş tirebilmekte ve sürek-
li olarak iç ve dış  pazarlarda meydana gelebilecek de ğ iş imleri ve 
gelişmeleri yakından takip edebilmektedirler. Kooperatifler, d ış  pi-
yasa için haz ı rlanmış  ürünlerini, bu piyasalarda satmak suretiyle, 
ortaklar ı  olan üreticlerin ürünlerini de ğerlendirdikleri gibi, ge-
lişmekte olan ülkelerin d ış  ticaret aç ığı = kapanmas ında yard ım-
cı  olan dövizleri de sa ğ lıyabilmektedirler. Ayr ı ca kooperatifler, ye-
ni pazarlar bulunmas ında ve bu pazarlarm geli şmesinde de etkili 
olmaktadı rlar. 

Dünya'nın bir çok ülkesinde ve pek çok ürün çe ş itlerinde, ye-
tiş tiricilerin ve devletin yard ımları  ve işbirliğ i ile kurulan koope-
ratifler, ürünlerin d ış  sat ımı nda başarı lı  olmuşlar, pazarlama= 
gelişmesini sağ lamış lar ve buna ba ğ lı  olarak da, ilgili üretim kolu-
nun daha ileri gitmesini yaratm ış lardı r. Fransa'da doğrudan doğ -
ruya kooperatiflerce yap ılan dış  sat ım, toplam tarım ürünleri ve 
gıda maddeleri dış  satımının oıo 25-30 una yükselmi ş tir. A.B.D. de, 
kooperatiflerce yap ılan dış  sat ımın oranı  global olarak 70 9 u aş -
makta, hububatta ve çayda ise % 30 a ula şmaktad ır (Nicolas 1981, 
s. Norveç'te meyve ve sebze d ış  sat ımın ın 70 40'1, süt ürünleri-
nin ise tamam ı  kooperatiflerce yap ı lmaktad ı r (Rehber 1982, s. 30- 
39). Belçika, Danimarka ve Türkiye'nin ihraç etti ğ i meyve ve seb. 
zelerin ,70 40-60'1 kooperatifler yoluyla sat ılmaktadır (Year Book 
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of Agricultural Cooperatives 1981, s. 119). Avusturya'da peynir 
üretiminin t% 50 si s  sığı r eti üretiminin % 40' ı  kooperatif yoluyla 
dış  ülkelere sat ılmaktadır (Kleiss 1980, s. 191). 

Uluslararas ı  ticarette kooperatifler giderek daha geni ş  yer al-
makta ve daha büyük roller oynamaktad ı rlar. Hatta baz ı  ükelerin 
kooperatifleri, di ğ er ülkelerin kooperatifleri ile, uluslararas ı  bir ti-
cari kuruluşta birleşerek, d ış  ticaret ili şkilerini geliştirmektedir-
ler. Ayrıca uluslararas ı  ticarette, kooperatifler aras ında, doğ rudan 
doğ ruya ticari yakla şı mların geliş tirildiğ i de izlenmektedir. 

Kooperatiflerin milletleraras ı  ticarette kendi aralar ında işbir-
liğ i yapmaları , kooperatif hareketinin ba ş lang ıç tarihinden beri 
temel hedeflerden biri olarak kabul edilmi ş tir. Ülkeler ve çe şitli 
uluslararas ı  ekonomik topluluklar, bu birle şme hareketini destek-
lemiş ler ve halen desteklemektedirler. Hatta A.B.D., Kanada ve 
İskandinav ilkeleri aras ında görüldüğü gibi, baz ı  kooperatif alan-
larında, çok uluslu kooperatifler kurulabilmektedir. Henüz yeni 
olan bu hareket, geli şme halinde devam etmektedir. 

Kooperatiflerin d ış  ticaretteki çal ış maları  çe ş itli şekiPer gös-
termektedir. Bir k ısım kooperatifler, dış  satımı , yurt içindeki özel 
firmalara ürünlerini devretmek suretiyle yapt ırırlarken, diğer bir 
k ısım kooperatifler, ya bizzat kendi kurulu ş ları  ile doğ rudan doğ -
ruya ihracatta bulunmaktad ırlar veya ihracat ı , kontrol altında 
bulundurclukarı  teş ebbüslere yapt ırmaktadı rlar. 

Milletlerarası  ticaretin yaln ız özel firmalar ve yaln ız koopera-
tiflerce yerine getirilmesinde, ekonomik sonuçlar bak ımından baz ı  
farklar belirmektedir. Daha çok kâr elde etme amac ına yönelen 
özl ticaret firmalar ı  karşı sında kooperatifler, uluslararas ı  piyasa-
larda ihracat ve ithalat politikalar ında, kendilerini hissettirmek 
tedirler. 

Kooperatiflerin hakim olduğu dış  ticarette, daha kaliteli mal-
ların, uygun pazarlama teknikleri ile sürülelailece ğ i ve dünya piya- 
salarında güvenin ancak bu şekilde sağ lanacağı , bu deneyimlerle 
anlaşı lmaktadır. Kooperatiflerin dünya piyasalar ında güçlü fir- 
malar karşı larında ticaret yapabilmeleri, onlar ın güçlendirimele-
rini bir ihtiyaç oarak ortaya ç ıkarmaktadır. 
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III — TÜRKIYE'DE KOOPERATIFLERIN BUGÜNKÜ 
DURUMU 

Yurdumuzda ilk defa 1863 de Mithat Pa şanın Memleket San-
dıkla= kurmas ı  ile başhyan kooperatif hareketi, Cumhuriyet dö-
neminde çıkartılan çeş itli yasalar ile geliş tirilmiştir. Bugün art ık 
kooperatifler, d ış  ticarette önemli rol oynamaya ba ş lamış lardı r. 
Memleketimizde d ış  ticaret ile ilgili kooperatifler tar ım alanında, 
bulunmaktadır. 

Halen tarım ile ilgili kooperatiflerin kurulu ş  ve iş leyiş i 2834, 
1581, 1196 ve 1163 say ılı  yasalar ile düzenlenmektedir. Bunların 
ilk üçü özel koperatif yasalar ı , dördüncüsü kooperatifler çerçeve 
yasasıdır. Kooperatifler, Ticaret Bakanl ığı  ile Köy İş leri ve Koope-
ratifler Bakanl ığı  bünyelerinde yer almaktadırlar. Ayrıca bir k ı -
sım kooperatifler Tar ım ve Orman, İmar ve Iskan, Sosyal Güven-
lik, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Teknoloji, Turizm ve Tan ı tım Ba- 

kanlıkla ile de ilgili. n  bulunmaktachrlar. 

Ticaret Bakanlığı , kooperatif kurulu şları  dahil olmak üzere, 
ülkenin iç ve d ış  ticaret ile ili şkin yasal düzenlemelerini yapmak-
tadın Tüm kooperatiflerin d ış  ticaret ile ilgili i ş lemleri bu bakan-
l ıkça yürütülmektedir. Yurdumuzda mevcut 42000 koOperatifin 
30153 ile % 71,97 si Ticaret Bakanl ığı na bağ lıdır. (Ticaret Bakan-
lığı  dosyaları ). 11847 kooperatif ise; Köy İş leri ve Kooperatifler 
Bak9.rı lığı nın görev alan ına girmektedir . 

Yurdumuzda kooperatiflerin ı % 36 sı  kadarı  ile büyük bir M 
huni'', tar ım alan ına aittir. Tar ımsal alanda görev yapan koopera-
tiflerın adet olarak büyük çoğunluğu da Köy İş leri ve Koopera-
tifier B ı.:kanlığı nda toplannuş tır. Tarı msal alanda faaliyet göste-
ren 14893 kooperatiften 11522 si ile % 77,37 si Köy İş leri ve Koo-
peratifler Bakanl ığı  görev alan ı  içinde bulunmaktadır (Poyraz 
1981, s. 6). 

IV -- TÜRKIYE'N İN DIŞ  TICARET YAPISI, BU YAP İDA 
DEVLET KURULU ŞLAR", ÖZEL ŞAHIS IŞLETMELE-
RI, Ş IRKETLER VE KOOPERAT İFLER İN YERI VE 
ÇALI ŞMALARI 

Türkiye dış  ticaretinde, özel ş ahıs işletmeleri, ihracatç ı  firma-
lar, ş irketler, ihracatç ı  birlikleri, kooperatifler, kooperatif birlik-
leri ve kamu kuruluş ları  olmak üzere çe ş itli kuruluş ların yer aldı- 
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ğı  karma bir yap ı  mevcuttur. Bu yap ıda, kamu ve özel kesim ile 
kooperatifler, üç ana unsuru meydana getirirler. Bu üç grup, ken-
dilerinin ihracat ını  yaptıkları  ürünlerin iş lenmesinden, dış  sat ımı -
na kadar, tüm, iş lemlerinde ayrı  ayrı  çalışı rlar. Aralarında genellik-
le bir birlik ve koordinasyon mevcut de ğ ildir. 

Dış  sat ım ve dış  alım miktarı  bakımından en büyük pay özel 
teş ebbüse aittir. Devlet istratejik ürünlerde ve belirli dönemlerde 
dış  satımı  üstlenmektedir. Ayr ı ca kamu kuruluş ları , ihtiyaçları  
olan makina ve teçhizat ile girdi d ış  al ımında da bulunmaktad ır-
lar. Kooperatifler hem d ış  al ım ve hem d ış  sat ım yapmaktadırlar. 

Özel teş ebbüs dış  ticaret alan ında şahı s firmalar ı  ve ş irketler 
şeklinde yer almaktad ı r. Ş ahıs firmaları , Türk dış  ticaretinde sü-
ratle geli şmektedir. Ş irketler ise, kollektif, komandit, anonim,  ii-
mited ve kooperatif ş irketler ş eklindedirler. Bunlardan kooperatif 
ş irketler, Ticaret Kanununa göre kurulan ve i ş liyen kuruluş lardır. 
Kooperatif ş irketler son y ı llarda kurulmamaktad ır. Diğ er ş irket-
ler 1C-i-76-1980 döneminde, y ılda ortalama 222 adet olmak üzere art-
maktadırlar. Sermaye art ışı  ise y ı lda ortalama 3,5 milyon lirad ır 
(D. I. E, Ticaret Ş irketleri, 1981). Belirli bir bölgede d ış  ticarete 
yönelen firmalar içinde, ş ahıs firmalarından sonra ş irketler gel-
mektedir. 

Tarım ürünlerinin d ış  sat ımında ş irketle şmenin özel bir yer 
aldığı  görülmektedir. Ya ş  meyve ve sebze d ış  satımında ş irketleş -
me daha çok dikkat çekicidir. D ış  ticaret ile ilgili ş irketler, d ış  sa, 
tım için ürünü tüccardan veya üreticiden, ambalaj ı  ve ambalajs ız 
olarak sağ lamakta ve d ış  sat ım hizmetlerini tamamlayarak yurt 
dışı na satmaktad ırlar. 

Firmalar ve ş irketler d ış  satımda daha güçlü olabilmek ve ara-
larında fiyat birliğ i sağ lamak için ihracatç ı  birlikleri halinde ör-
gütlenmiş lerdir. 

Yapılan hesaplamalar ile, özel te şebbüsün sağ ladığı  dış  sat ım 
değerinin toplam d ış  sat ım değerindeki payının 1976 da [70 80,01 
den 1980 de oıo 73,83 e yükseldiğ i görülmüş tür. 

Yurdumuzda d ış  ticaret ile ilgili çok say ıda, kamu kuruluşu 
vard ır. Bunlar ın bir bölümü, dış  ticaretin te şvik edilmesinde ve 
dış  ticaret ile ilgili iş lemlerin tamamlanmas ırıda görev alm ış lardır. 
Bir k ı s ı m kamu kuruluş ları  ise, bizzat d ış  ticaret yapmaktad ırlar. 
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Devlet sektörünün toplam d ış  sat ım değerindeki payının 1976 da 
% 10,86 dan 1980 de ,% 15,46 ya yükseldiğ i hesaplanmış tır. 

Türkiye d ış  ticaret yap ısında kooperatiflerin yeri ve rolü a ş a-
ğı da ayrıca incelendiğ inden burada üzerinde durulmamaktad ır. 

--- TÜRKIYE'DE DI Ş  TICARET İLE ILGILI KOOPERA-
TIFLERIN INCELENMESI 

Türkiye'de d ış  ticaret ile ilgili çeş itli tip kooperatifler mev-
cuttur. Bunların baş lıcaları ; Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlik-
leri, Köy Kalkınma, Su Ürünleri ve Tar ımsal Amaçl ı  Kooperatifler 
ve Birlikleri, Türkiye Tar ım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i, 
Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri, Temin 
ve Tevzii Kooperatifleri, Tedarik ve Kefalet Kooperatifleri, Turizm 
Kooperatifleri gruplar ında toplanmaktad ır. Bu kooperatiflerden 
halen dış  ticarette yaln ız Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri, 
Köy Kalkınma, Su Ürünleri ve Tar ımsal Amaçl ı  Kooperatifler ve 
Birlikleri ile Türkiye Tar ım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i 
olmak üzere üç grup kooperatif ve Birlikleri ilgili bulunmaktad ır-
lar. Bu üç grup kooperatif de tar ımsal kooperatiflerdir. Türkiye 
dış  ticaretinde tar ım dışı  alanlarda çal ış an kooperatif mevcut de-
ğ ildir. Bu nedenle Türkiye'de kooperatiflerin d ış  ticaret yolu ile 
milli ekonomiye katk ı ları  incelenirken, tar ımsal kooperatiflerin 
incelenmesi gerekmi ş tir. 

Belirtilen tar ımsal kooperatifler, bir taraftan ortak ürünleri-
ni dış  pazarlarda satmak, di ğ er taraftan kooperatifleri ve ortakla-
rı  için makina, teçhizat ve girdi sat ın almak suretiyle d ış  ticarete 
hem dış  satım ve hemde dış  alım yoluyla katılmaktadırlar. 

Dış  ülkelere sat ı lan tarım ürünlerinin önemli bir bölümü, yurt 
içinde koperatiflerce ve devlet deste ğ i ile al ınmaktadır. Devlet 
desteğ i ile kooperatiflerce al ınan ürünler üretimin büyük bir bölü-
münü oluş turmaktad ır. Fındık ve ayçiçeğ inde üretimn 1% 48 inip, 
gülçiçeğ inde üretimin ,% 88 inip, kuru üzürr ıde üretimin 0/0 35 
inin, antep fıstığı nda üretimin % 30 unun kooperatiflerce sat ın 
alındığı  belirtilebilir. 

Dış  ticarette yer alan Tar ım Satış  Kooperatiflerimiz 433 adet 
olup, 21 Birlik halinde örgütlenmi ş lerdir. Bunlar pamuk, üzüm, 
Incir, f ındık, antepf ıstığı , zeytinya ğı , zeytin, yerf ıstığı , bakliyat, 
gül, gül konkreti ve resinoidleri, iplik ve linter d ışı  satımı  yapmak-
tadırlar. 
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Dış  ticarette yer alan Köy Kalk ınma, Üretici, Su Ürünleri ve 
Diğer Tarımsal Amaçlı  Kooperatifler ve Birlikleri, çe ş itli tiplerde 
bulunmaktadırlar. Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçl ı  Kooperatif-
lerin amaçları  arasında, ortaklarm ın her türlü ihtiyaçlarının kar-
şı lanmas ı  için, dış  sat ım ve dış  alım yapmaları  da yer almaktad ır  
Üretici kooperatifleri, üreticileri bir araya getiren ve üreticilerin 
ürünlerini değerlendiren, kredi sağ lıyan ve iç ve d ış  pazarlarda 
ürünleri satan kooperatif kurulu ş lardır ( İçkobirlik, Gümesko  
v.b. gibi). Üretim kooperatiflerinin bir bölümü, üreticiler ile bir-
likte tüccarlar ı  da içinde bulundururlar. Ş irkete yak ın bir çalış ma 
ş ekli uygulayan bu kooperatifler (Menas ve Narko gibi), ürünlerin 
sat ımında belirli bir komisyon al ırlar. Dış  sat ımda yer alan su 
ürünleri kooperatifleri, bölgelerindeki su kaynaklar ndan yarar-
lanmada önceliğe sahiptirler. Bu kooperatifler ürünlerini kendile-
ri doğ rudan doğ ruya dış  ülkelere ihracat yapmamakta, bunları  ih-
racatç ı  firmalara satmakta ve ihracat ı  bu firmalar yerine getir-
mektedir. 

Yurdun çeş itli yerlerine da ğı lmış  olan Köy Kalk ınma Koopera-
tifleri, 14 ildeki birimleri ve üst birlikleri ad ına veya firmalar ara-
cı lığı  ile, dış  sat ım yaparlar. Köy Kalkınma Kooperatiflerinin ge-
rek doğ rudan doğ ruya ve gerekse ihracatç ı  ve arac ılar ile ihraç et-
tiğ i ürün çeş itleri oldukça fazla olup, bunlar ba ş lıca taze meyve-
ler, sebzeler, taze üzüm, yumrulu bitkiler, meyve konserveleri, 
su ürünleri, çiçek soğ anı , hali, yonga ve demonte sandık grup-
larında toplanmaktad ı r. 

Ülkemizin dış  sat ım]. 1971-1975 döneminde y ı llık ortalama 4,7 
milyon ton, 1976-1980 döneminde ise y ı llık ortalama 4,9 milyon 
tondur. 1981 de ise d ış  sat ım miktarı  9,2 milyon tona ç ıkmış tır. 

Toplam dış  sat ım miktarının en büyük bölümü özel kesimce 
yapı lmaktadır. Bunu kamu kesimi izlemektedir. 

Toplam dış  sat ımın miktarında özel kesim daima % 47 nin 
üzerinde bir paya sahip olmu ş tur. 1976-1980 y ılları  ortalamas ı  bu 
pay .% 58,04 dür. Kamu kesimi dış  sat ım nisbetleri % 30-45 ara-
sında devaml ı  dalgalanmış tır. Dönem ortalamas ı  olarak i% 35-46 
nisbeti bulunmuş tur. Kooperatif kesiminin 1976-1980 döneminde 
dış  sat ım miktarmdaki pay ı  oıo 6,50 ile diğ er kesimlere göre en kil-
çüktür. Bu pay ayrıca dönem içinde önemli derecede azalma gös-
termektedir. 1976 da 0/0 7,23 ve 1977 de i% 8,91 olan nisbet, bun-
dan sonraki y ıllarda devaml ı  düşerek 1980 de t% 3,36 seviyesine 

pe
cy

a



KOOPERATIFLXRIN DIŞ  TICARET AÇISINDAN 	17 
MILLI EKONOMIYE KATGILART 

inmiştir. 1981 in elde edilebilen verileri ile nisbetin % 1 olarak 
bulunması , kooperatifler yolu ile yap ılan dış  satımın azalmas ının 
devam ettiğ ini göstermektedir. Türkiye'nin artan d ış  sat ımında 
kooperatif pay ının yı llara göre devaml ı  azalmas ı , bu sektöre ve-
rilmesi gerekli öneme i şaret etmektedir. 

Koperatiflerce yap ılan dış  sat:m tar ım ürünlerinden oluşmak-
tadır. Bunun dışı ndaki ürünlerin kooperatiflerce d ış  sat ımı  yapıl-
mamaktad ır. 

Dış  satımda önemli bir yere sahip bulunan Tar ım Satış  Koo-
peratiflerinin daha çok kuru ve dayan ıklı  ürünlerde özel olarak 
ihtisaslaştıkları  görülmektedir. Bu kooperatiflerin 1971-1975 ve 
1976-1980 dönemleri itibariyle mukayeseli olarak d ış  satımlarının 
incelenmesi, bunlarda bir geli şmenin mevcut olduğunu aç ıkla-, 

 maktadır. 1971 - 1975 döneminde y ıllık ortalama 245 bin ton olan 
dış  sat ım, 1976-1980 döneminde 292 bin tona yükselmi ş tir. Ancak 
birinci dönemde y ı llar içinde artan d ış  sat ım, ikinci dönemde ve 
özellikle 1980 y ı lında düşmeye ba ş lamış tı r. 

Diş  sat ım hakkında ancak 1975-1980 dönemi için bilgilerin el-
de edilebildiğ i Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçlı  Kooperatiflerin 
lış  satım miktarı , yı llık ortalama 31 bin ton kadard ır. Dış  sat ım 
miktarı , dönem başı nda 36 bin tondan, dönem sonunda 23 bin to-
na inmiş tir. Daha fazla ürün çe ş idi üzerinde çal ış an bu koopera-
tiflerin, dış  sat ım yapan firmalara teslim ettikleri ürün miktarlar 
ise yükselme göstermektedir. 1976 da d ış  ülkelere sat ı lmak üzere 
firmalara sat ı lan 1420 ton ürün miktar ı , 1980 de 10397 tona ç ıkmış -
t ır. Bu dönemin y ı llık ortalaması  ise 4134,4 tondur. 1981 de bu 
miktar 17126,5 tona ula şmış t ır. Bu hal, Köy Kalk ınma ve Tarım-
sal Amaçlı  Kooperatiflerin d ış  sat ımda arac ı  kullanmalarının sü-
ratle artt ığı nı  ve kooperatif in bizzat kendilerinin yapt ıkları  dış  
sat:rn faaliyetini azaltt ığı nı  aç ıklamaktadır. Köy Kalk ınma ve Ta-
rımsal Amaçl ı  Kooperatifler d ış  sat ım için hazırlad ıkları  ürünle-
rin 19ri6 da oıo 96,2 sini bizzat kendileri d ış  ülkelere pazarlar iken, 
1980 de ancak % 69,2 sini pazarlam ış lard ır. Köy Kalk ınma ve Ta-
rımsal Amaçl ı  Kooperatiflerin ayn ı  dönemde arac ı  firmalar kul-
lanmak sureti ile ürünlerin, d ış  pazarlarda satma nisbeti 70 3,3 
den % 30,6 ya yükselmiş tir. Dönem ortalamas ı  olarak dış  sat ım 
için haz ırlanan ürünlerin % 88,4 ü kooperatifce % 11,6 s ı  arac ı  
firma ile d ış  ülkelere sat ı lmış t ır. 1981 de kooperatiflerin bizzat 
kendilerinin dış  ülkelerde satt ığı  nisbet % 52,6 ya dü şmüş , arac ı  
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firma yolu ile d ış  satım ise 0/0 47,6 ya yükselmiş tir. Bütün bu nis-
betler, yurdumuzda Köy Kalk ınma ve Tar ımsal Amaçlı  Kooperaa 
tiflerin dış  sat ımda karşı laş t ıkları  güçlüklere eğ ilinmesi gerekti-
ğ inin iyi bir göstergesidir. 

Kooperatiflerce yap ılan toplam d ış  sat ım miktarında Tarım 
Satış  Kooperatifleri Birliklerinin pay ı  yüksektir. 1976-1980 döne-
minde kooperatiflerce yap ı lan yıllık ortalama 291,9 bin ton d ış  sa-
t ımı n 0/3 90,3 ü Tarım Sat ış  Kooperatifleri Birliklerine, % 9,7 si 
Köy Kalk:nma ve Tar ımsal Amaçlı  Kooperatiflere aittir. Dönem 
içinde Tarım Sat ış  Kooperatiflerinin pay ı  1976 da % 98,7 den 1980 
de 70 85,6 ya dü ş erken, Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçlı  Koo-
p3ratiflerinin pay ı  evo 11,3 den, % 14,4 e yükselmi ş tir. Ayn ı  eğ ilim 
12.31 y ı lında da devam etmi ş tir. 1981 de Kooperatiflerce yap ılan 
toplam d ış  sat ım miktarmda Tarım Sat ış  Kooperatifleri Birlikleri-
nin pay ı  % 77,1 e inerken, Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçl ı  Koo-
peratiflerinin pay ı  70 22,9 a yükselmi ş tir. Bu durum Köy Kalk ın-
ma ve Tarımsal Amaçlı  Kooperatiflerde, d ış  pazara yönelme bak ı -
mından bir potansiyelin mevcut oldu ğunu aç ıklamaktad ır. 

Kop.ratifler, Türkiyenin d ış  sat ım değ erinde de, belirli nis-
betler oluş turmaktad ırlar. Türkiye'nin toplam d ış  sat ım' 1971-1975 
döneminde yı lda ortalama 16,0 milyar lira, 1976-1980 döneminde 
82,9 milyar lira ve 1981 de 530,7 milyar lirad ı r. 

Tarım Satış  Kooperatiflerinin y ıll ık ortalama d: ş  sat ım değeri 
1971-1975 döneminde 3,4 milyar liradan, 1976-1980 döneminde 12,5 
milyar liraya ç ıkmış , 1981 de 29 milyara yakla şmış t ı r. Köy Kalk ın-
ma ve Tarımsal Amaçl ı  Kooperatiflerin d ış  sat ım değ eri 1976-1980 
döneminde y ıllık ortalama 412,1 milyon lirad ır ve bu değer 1981 de 
969,5 milyon liraya ç ıkmış tır. 

Kooperatiflerce yap ı lan dış  sat ım değ eri 1976-1980 dönemin-
de, 19'16 da 5,8 milyar liradan 1980 de 23,7 milyar liraya ç ıkmış  
ve yı ll ık ortalama, 12,8 milyar lira olarak olu şmuş tur. Dönem or-
talaması  olarak kooperatiflerin d ış  sat ım değerinin % 96,7 si Ta-
r:m Sat ış  Kooperatiflerine, % 3,3 ü Köy Kalk ınma ve Tarımsal 
Amaçl ı  Kooperatiflere aittir. Her iki grup kooperatifin de, toplam 
kooperatif d ış  sat ım değerindeki paylar ı , y ı llara göre oldukça sa-
bittir. 1981 de ayni oranlar mevcuttur. 

Tarım Satış  Kooperatiflerinin toplam d ış  sat ım miktarındaki 
payın ın yı llara göre azalmas ına ve Köy Kalk ınma ve Tarımsal 
Amaçlı  Kooperatiflerde bu pay ın artmas ına rağmen, satış  değ e- 
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rindeki paylann, her iki kooperatif 'grubunda da oldukça sabit 
kalması, ürünleri dış  piyasalarda değ erlendirme yönlerinden bu 
iki grup kooperatif aras ında büyük farklann bulunduğunu aç ık-
lamaktad ır. Buna göre, Tarım Satış  Kooperatifleri, ürünlerine y ı l-
lara göre dünya piyasalar ında daha iyi değerler kazand ırırlarken, 
Köy Kalkınma Kooperatifleri, bu yönden ayni ba şarı ları  sağ lıya-
ma.ma.ktadırlar. Bu durum, Tar ım Sat ış  Kooperatiflerinin, ürünle-
rin toplanması , satış  için bir süre depolanmas ı , muhafazas ı  ve pa-
zar bulunmas ı  konularında daha güçlü olduklaı-nı  ve pazarlama 
deneyimlerine sahip olarak, ürünleri daha yüksek fiyatlar ile de-. 
ğerlendirebildiklerini göstermektedir. Buna, bu kooperatiflerin, s ı-
nırlı  sayıdaki ürünler için, d ış  sat ımda güçlü sat ıcı  durumları  da 
etkili olmaktad ır. Bu kooperatifler, ürünlerin hem arz ına hakim 
olabilmekte ve hemde, rakip firmalardan kendilerini koruyabil-
mektedirler. Öte yandan Köy Kalk ınma ve Tar- msal Amaçlı  Koo-
peratifler, genel olarak ülkelere pazarlad ıkları  ürünlerin arzlar ını  
yeter derecede kontrolleri alt ında tutamad ıkları  gibi, rakip firma-
ların rekabetinden de kendilerini koruyamamaktad ırlar. 

Bütün bunların sonucu olarak, 1976-1980 dönminde Tarım 
Sat ış  Kooperatifleri, kooperatiflerce d: ş  ülkelere sat ı lan ürünlerin 
yıllık ortalaması  olarak . 1% 88,4 ünü pazarlad ıkları  halde, koopera-
tiflerce elde edilen d ış  sat ım değ erinin J% 96,7 sini sağ lamaktadı r-
lar. Buna kar şı l ık Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçl ı  Kooperatif-
ler, dış arıya kooperatiflerce sat ılan ürünlerin % 11,6 s ını  pazarla.- 
dıklan halde, d ış  satım değerinin % 3,3 ünü a.labilmektedirler. 
Buradaki 0/0 8,3 nisbetindeki fark, Tar ım Satış  Kooperatiflerinin 
dış  sat ımdaki deneyimlerini haber almadaki donan ı mlarını  ve pg-
zarlama güçlerini, Köy Kalk ınma ve Tar ımsal Amaçlı  Kooperatif-
lerin ise bu konulardaki zay ı flığı nı  göstermektedir. Köy Kalk ınma 
ve Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatiflerin bu yönlerden kuvvetlendiril-
meleri gerekmektedir. 

Kooperatiflerin d ış  ülkelere yapt ığı  sat ış ların ürün gurubuna 
göre incelenmesi, geni ş  bir ürün grubunun dış  satıma konu oldu-
ğunu aç ıklamaktad ır. Hububat ın kooperatifçe d ış  sat ım yapı lmaz 
iken, bakliyattan mercimek, nohut ve fasulye, kooperatifler tara-
fından sat ı lan ürünler aras ında önemle yer almaktad ırlar. 1976- 
1980 döneminde yı llık ortalama olarak, toplam mercimek d ış  satı-
mının 15,1 nohut dış  sat ımının 0/0 2,4 ü fasulye dış  sat ımının 
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,% 84,5 i kooperatiflerce d ış  ülkelere sat ı luu ş tır. Ba.kliyat d ış  sat ı -
mmın en büyük bölümü, Güneydoğu Birlikçe yap ılmaktad ır. 

Endüstri Bitkilerinden pamuk, kooperatiflerce d ış  sat ımı  ya-
pı lan önemli bir üründür. 1976-1980 döneminde Türkiye toplam 
pamuk dış  sat ım miktarının % 52,4 i ile yandan fazlas ı , koopera-
tifçe dış  ülkelere sat ı lmış t ı r. 1981 de bu nisbet % 40 civar ındadır. 
Pamuk tohumu için bu nisbet 1971-1975 döneminde y ı llık ortala-
ma clo 5,0 pamuk ya ğı  için % 6,8 dir. 1976-1980 döneminde toplam 
linter dış  sat ımı  miktarın ın % 10,5 ve pamuk ipliğ i dış  satım mik-
tarın ın % 37,1 si kooperatiflerce yap ı lmış t ı r. Bunların dış  sat ımı , 
Çukobirlik, Antbirlik ve Tari ş 'ce yerine getirilmektedir. 

Yağ l ı  tohumlardan kooperatiflerce üreticilerden yerf ıstığı , ay-
çiçeğ i ve soya gibi ürünler sat ın alınmakla beraber, d ış  sat ıma ko-
nu olan yaln ız yertstığı d ı r. Kooperatiflerce yap ı lan yerf ıstığı  dış  
s,it ım miktar ı  yı llara göre oldukça istikrarl ı  olup hafifçe yükselme 
göstermektedir. Türkiye kabuklu yer f ıstı k' dış  sat ım miktar ının 
% 23, ı  ve iç fıst ık sat ı m miktarının 0/0 27,0 si kooperatiflerce 
yerine getirilmektedir. Bu d ış  sat ım Yerfiskobirlikçe gerçekle ş tiril-
mektedir. 

Kooperatif taraf ından ihraç edilen gül ya ğı  da devaml ı  yüksel-
mektedir. Gülbirlik taraf ı ndan yapı lan gül yağı  ch şsat ım miktarı -
nın Türkiye d ış  sat ım miktarındaki pay ı  1970-1975 dönemi ortala-
ması  olarak % 7,7 dir. 1976-1980 döneminde y ı llık ortalama 
1% 8,6 nisbetindedir. 1981 de ise bu nisbet % 9,7 ye yükselmi ş tir. 
Gülbirliğ in gül konkreti ve resinoldler d ış  sat ımı  1976-1980 dö-
neminde baş lamısMr. Y ıllara göre yükselmektedir. Dönem ort&a-
masa olarak Türkiye d ış  sat ım miktann ın 0/0 20 si kooperatiflerce 
yap-.1maktad ır. 1981 de bu nisbet % 42,1 e yükselmi ş tir. 

Taze sebzelerin koperatiflerce d ış  sat ım ı  1976 1980 dönemin-
de baş lamış t ır. Türkiye d ış  sat ımındaki pay ı  yı llara göre dalgalan-
maktadır. 1976-1980 döneminde y ı ll ık ortalama olarak Türkiye 
dış  sat ım miktarının % 0,04 ü kooperatiflerce yap ı lmış tı r. Bu nis-
bet 1981 de % 0,1 e yükselmi ş tir. Taze sebzelerin d ış  sat ımı  Köy 
Kalkınma ve Tarımsal Amaçl ı  Kooperatiflerce yerine getirilmek-
tedir. 

Kırmızı  biber d ış  sat ımı  1971-1975 ve 1976-1980 dönemlerinde 
Güneydoğu Birlikçe yap ı lmaktad ır. Türkiye toplam d ış  sat ım mik-
tarının birinci dönemde y ı ll ık ortalama olarak % 53,9 ü ve ikinci 
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dönemde % 31,1 i kooperatifçe sa ğ lanmış tır. Son dönemde 
kooperatif dış  sat ım miktarında önemli daigalanmalar olmu ş tur. 

Sert kabuklu meyveler grubundan antepf ıstığı , Güneydoğu 
Birlikçe f ındık, Fiskobirlikçe dış  ülkelere pazarlan ı r. Antep f ıst ı b ı-
nın kooperatifçe d ış  sat ımı  y ıllara göre büyük miktarda dalgalar ı-
makla beraber, dönemler itibariyle yükselmektedir. 1976-1980 dö-
nemi y ı ll ık ortalamas ı  olarak Türkiye dış  sat ım miktarının 70 55,1 
i kooperatifçe yerine getirilmiş tir. 

Fındığı n koperatifçe yap ı lan dış  sat ım ı  yı llara göre bir istikrar 
göstermekte ve dönemler itibarile artmaktad ı r. 1976-1980 döne-
minde, yı llık ortalama olarak Türkiye toplam f ındık dış  sat ım mik-
tarının (iç f ındık olarak) oıo 80,7 si kooperatifçe di ş  ülkelere sat ı l-
mış tı r. 

Elma, armut, ayva, ş eftali ve kays ı  gibi taze meyvelerin sat ışı  
Köy Kalkınma ve Tanmsal Amaçl ı  K+:)opratlfierce yap!Imakta ve 
miktarlar ı  yı llara göre büyük ölçüde dalgalanmaktad ı r. 1976-1980 
dönemi yıllık ortalaması  olarak Türkiye ya ş  meyve dış  sat ım mik-
tarın ı n % 1,8 i kooperatiflerce yerine getirilmektedir. Bu nisbet 
dönem içinde y ı llara göre % 0,4 e kadar dü ş ebilmekte, % 3,5 ka-
dar yükselebilmektedir. Taze üzümün, kooperatifçe di ş  sat ımı  ise, 
toplam dış  sat ım miktarının yı lda ortalama % 2,1 i dir. 

Kuru meyvelerden çekirdekli ve çekirdeksiz kuru üzüm ile ku-
ru incir kooperatiflerce d ış  ülkelere sat ı lmaktad ır. 

Çok büyük bir bölümü Tari ş  taraf ından yap ı lan çekirdeksiz ku 
ru üzüm dış  sat ım miktarın ı n Türkiye dış  satım miktanndaki pa-
yı , oldukça sabit bir nisbeti korumaktad ı r. 1976-1980 döneminde 
yı llık ortalama Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm d ış  sat ım ı nı n 
% 26,0 sı  kooperatifçe sa ğ lanmış t ı r. Daha çok Güneydoğ u Bir-
likçe yap ılan çekirdekli kuru üzümün, toplam kuru üzüm d ış  sa-
t ımındaki nisbeti ise oıo 1,1 dir. Tariş 'in yapt ığı  yı llık ortalama in-
cir dış  sat ımı  ise, Türkiye incir d ış  sat ımının % 14,4 ü dür. 1981 de 
bu nisbet % 18,2 ye yükselmi ş tir. 

Limon, portakal, mandalin ve di ğ er çe ş itlerden olu şan turunç-
gillerin dış  sat ı mı , hem Tar ım Satış  Koop.ı ratili (Antalya Birlik) 
ve hemde Köy Kalk ı nma ve Tar ımsal Amaçl ı  Kooperatifierce ya-
pı lmaktad ır. 1976-1980 dönemi yll ık ortalama olarak Tür- 
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kiye narenciye d ış  sat ımı nın % 0,8 i Antalya Birlik ve % 20,4 ü 
Köy Kalk ınma ve Tar ımsal Amaçlı  Kooperatifler olmak üzere % 
21,2 si kooperatiflere aittir. 

Zeytinin kooperatifçe d ış  sat ımı  y ı llara göre artmakla bera-
ber, toplam dış  sat ımdaki nisbeti 1976-1980 döneminde % 0,1 ile 
oldukça dü ş üktür. Bu nisbet 1981 de % 0,3 e yükselınI ş tir. Zeytin-
yağı  dış  sat ım ı  ise oldukça istikrars ızdır. Ancak dönemlere göre 
ko_speratifin pay ı  büyük ölçüde artm ış tır. 1976-1980 döneminde 
yı ll ı k ootalama olarak Türkiye zeytinya ğı  dış  sat ımı nın ro 52,4 ü 
kooperatifçe sa ğ lanmış t ır. Zeytin ve zeytinya ğı  Tarım Satış  Koo-
peratiflerince ihraç edilmektedir. 

Köy Kalkınma Kooperatiflerince doğrudan doğ ruya d ış  satımı  
yap:la,n çam f ıstığı nın dış  ticaretinde istikrarl ı  bir durumu mev-
cut değ ildir. 1976-1980 döneminde yaln ız 1977 de dış  sat ıma rasla-
rulmış tır. Dönem ortalamas ı  olarak Türkiye d ış  satımının ,% 8'i 
kooperatifçe yerine getirilmi ş tir. 

Hayvansal ürünlerden koperatiflerce d ış  ülkelere tiftik, koza, 
ipek ve su ürünleri pazarlanmaktad ır. 

Tiftiğ in kooperatifçe dış  sat ım ı  çok dalgalanmaktad ı r. Türkiye 
tiftik dış  sat ım miktarının 1971-1975 döneminde y ı ll ık ortalama 
% 14,1 i ve 1976-1980 döneminde y ı llı k ortalama % 23,5 u Tiftik 
Birlikçe yapı lmış tır. Koza ve ipek, Koza Birlikçe d ış  ülkelere pa-
zarlanır. 1971-75 döneminde koza dış  satı m miktar ının yı llık or-
talama % 19,1 i ve 1976-1980 döneminde % 94,2 si kooperatifçe ye-
rine getirilmi ş tir. 

Kooperatiflerce yap ı lan dış  sat ım değ erleri ve bunlar ın Tür- 

kiye toplam dış  sat ı m değ erindeki nisbetleri, dış  sat ım miktarları-
na ve bunlar ın toplam d ış  sat ımdaki nisbetlerine genel olarak ya-
kınlık gbstermektedir. 

1976-1980 dönemi ortalaması  olarak yı lda yurdumuzdan dış  
ülkelere sat ı lan mercimegin Türk liras ı  olarak değ erinin ,% 5,3 ii, 
nohut değ erinin % 1,6 s ı , fasulye de ğ erinin 0/0 18,4 ü, pamuk de ğ e-
rinin % 52,7 si, yerf ıstığı  değ erinin % 21,7 si, gülyağı , gül konk-
reti ve resinoicller de ğ erinin % 36,8 i, taze sebze de ğ erinin % 0,11 
i, kırmızı  biber değerinin % 5,6 s ı , antepfıstığı  değerinin % 23,4 
ü, fındık (iç olarak) de ğerinin % 46,2 s ı , taze meyve değerinin 
% 2.0 si, taze üzüm değerinin oıo 0,8 i, çekirdeksiz kuru üzüm de ğ e-
rinin %o 31,1 i, çekirclekli kuru üzüm; de ğerinin % 2,9 u, kuru in- 
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cir değerinin % 15,8 i, turunçgiller de ğ erinin % 18,0 i, zeytin de-
ğ erinin , % 47,8 i, zeytinya ğı  değ erinin Vo 85,2 si, çam f ıstığı  değ e 
rinin % 15,4 ü, tiftik de ğ erinin % 36,7 si, koza tohumu de ğ erinin 
% 95,3 ü ve su ürünleri de ğ erinin % 1,0 i kooperatiflerce elde edil-
miştir. Toplam d ış  sat ım değ erinde, koperatifler yo:uyla sat ış  su 
retiyle elde edilen sat ış  değ eri nisbetlerinin % 15 in üzerinde ol-
duğu ürünler; koza tohumu, zeytinya ğı , pamuk, fınd ık, zeytin, gül 
konkreti ve resinoidler, tiftik, antepf ıstığı , yerfıst ığı , çekirdeklz 
kuru üzüm, kuru incir, turunçgiler, fasulye ve çamf ıstığı dır. 

1976-1980 dönemi y ı ll ık ortalamas ı  olarak kooperatiflerce ya-
pı lan dış  sat ım miktarı  toplam dış  sat ım miktarının % 6,50 s ım, 
dış  sat ım değ eri ise; toplam d ış  sat ı m değerinin % 15,7 ini oluş -
turmaktad ı r. Dış  sat ım değ erindeki pay ı n, miktardaki paya göre 
yüksek oluşu, kooperatiflerin ürünleri d ış  ülkelerle değ erlendirme 
yönünden genel olarak etkili oldu ğ unu göstermektedir. 

Kooperatiflerin d ış  sat ımda uğ raşı  konusu o'an ü ünle. in ade-
di yı llara göre artmaktad ır. 19714975 döneminde ba ş : ı ca 19 ürün 
kooperatiflerce d ış  sat ım konusu yap ı lmakta iken, bu ürün çeid 
say ısı , 1976-1980 döneminde 26 ya yükselmi ş  ve d ış  sat ı m değeri 
artm ış t ı r. Buna rağmen bu ürünlerin toplam d ış  sat ı mmdaki pay ı  
% 10 kadar azalm ış tir. 

1976-1980 döneminde tüm sektörlerin, kooperatiflerin d ış  sa-
tım konusu yapt ıkları  ürünlerin yı llık ortalama d ış  sat ım değ e ıl 
1,135 'milyar dolard ır. Bu değer, 1971-75 dönemi y ı ll ık ortalama sa-
tış  değ erinin ,70 104,4 üdür. Buna göre, bu ürünlerin tüm sektör-
lerce yap ılan dış  sat ım', iki dönem aras ında, iki kat ı ndan fazla 
artmış tı r. Bu iki dönem aras ında koperatiflerin d ış  sat ım değ erin-
daki art ış  ise % 56,5 dir. Özel sektörün bu ürünlerin d ış  sat ım ın-
daki artış  nisbeti kcoperatifteki art ış  nisbetinden 0/ 58 daha fazla-
d ır. Diğ er bir ifade ile kooperatifler, yurdumuzun toplam d ış  sa-
tım art ışı  hareketlerine kendilerini tam olarak uydu amami lar-
dır. Kooperatiflerce d ış  sat ımı  yapı lan ürünlerde, toplam d ış  satım-
daki kooperatif pay ının 1971-1975 döneminde y ı llı k ortalama 
% 41,4 nisbetinden % 31,7 nisbetine dü şmesi, bu gerileme:2i daha 
bariz olarak aç ıklamaktad ı r. 

1976-80 dönemi y ıllık ortalama verileri, ülkem'zde, kooperatif-
lerce d ış  sat ım konusu olan ürünlerin toplam d ış  sat ım değ erinin 
üçte biri kadarının kooperatiflerce yerine getirildi ğ ini göstermek-
tedir. 
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Kooperatifler d ış  sat ı m hizmetlerine, üreticiden ürünleri top-
lama ile baş lamakta, pazar, haber ve bilgilerinin toplanmas ı , pazar 
araş tırmas ı , dereceleme ve boylara ay ırma, standardizasyon, i ş le-
me, paketleme, ambalajlama, depolama, zarar tehlikesinin kar şı -
lanmas ı , pazarlaman ın finansmanı , fiyatland ırma, kalite kontro-
lü, ürünlerin tan ı tımı  ve talep yarat ı lması  ile devam etmektedir-
ler. Pazarlama hizmetleri; d ış  sat ım muamelelerinin yap ı lması , 
gümrükleme ve sat ış  iş lemleri ile tamamlanmaktad ır. 

Kooperatifler dış  ticarette, d ış  al ım hizmetleri ile de, önemli 
görevler yüklenmektedirler. Yurdumuzun 1976-1980 döneminde 
yı llık ortalama olarak 21,1 milyon ton olan d ış  alım miktarında 
ve 218,6 milyar lira (5,7 milyar dolarl ık) dış  alım değ erinde koo-
peratifler, belirli bir paya sahip bulunmaktad ırlar. 

Türkiye'de dış  alımın en büyük pay ı  özel kesime aittir. Yap ı -
lan dış  alım miktarının 1976-1980 dönemi yı llık ortalaması  olarak 
% 44,26 s ı  özel kesime, .70 43,95 i kamu kesimine aittir. Ayni dö-
nemde toplam d ış  al ın miktarında kooperatifin y ı ll ık ortalama 
payı  ,% 11,79 dir. 

1976-1980 döneminde Türkiye toplam al ımının Türk Liras ı  
olarak değ erinin % 73,57 si özel kesimce, % 25,25 i devlet kesimin-
ce sağ lanmış t ır. Kooperatifler ise bu dönemde, toplam d ış  alım 
değerinin ancak ,% 1,18 ini yerine getirmi ş lerdir. 

Kcoperatiflerce yap ı lan dış  alım, tar ı m ürünlerinin değ erlen-
dirilmesi ile ilgili makinaların, paketleme evlerinin, soğuk tesis 
tnakInalarm ın, iş leme ve paketleme malzemeleri ile girdilerin al ın-
masını  kapsamaktad ı r. 

Dış  alı m, Tarım Satış  Kooperatifleri, Köy Kalk ınma ve Tar ım-
sal Amaçl ı  Kooperatifler ve Tar ım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birlikleri olmak üzere, ba ş Lca üç grup kooperatif taraf ından yapı l-
maktadı r. 

Tüm kooperatiflerin 1976-1980 dönemi y ı llık ortalamas ı  ola-
rak, 2,6 milyar liral ık di ş  al ımının % 96,0 s ı  ile 2,5 milyar liralık 
bölümü, Tarım Satış  Kooperatifleri Birliklerince yap ı lmış tır. Bu 
dönemde yı llık ortalama olarak Tar ım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliğ i, toplam dış  alımmın % 2,8 ile, 72,1 milyon liralık dış  
alımda bulunmuş tur. Köy Kalk ınma ve Tarımsal Amaçl ı  koope-
ratiflerin toplam d ış  alimdaki payı  ise % 1,2 dir. Y ı lLk ortalama 
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dış  alım değeri 31,8 milyon lirad ır. Kooperatiflerce yap ılan dış  
alım değ erlerinin % 40,36 s ını  alet, makina ve teçhizat, % 59,64 
ünü yardımcı  maddeler ve malzemeler olu ş turmaktadır. 

Dış  alımm kooperatiflerce yap ı lan ba ş lıca pazarlama hizmet-
leri, dış  alım kotalarının incelenmesi, al ınacak mal ın ihaleye ç ı -
karı lması , ihalenin değ erlendirilmesi, müracaat formalitelerinin 
tamamlanması  ve izin alınması , mali iş lemlerin tamamlanmas ı , 
malın taşı nması , teslim al ınmas ı , gümrüktftı  çekme ve depolama 
hizmeleridir. 

VI — TÜRK İ YE'DE KOOPERAT İFLERİN DIŞ  TICARET YO-
YOLUYLA MILLI EKONOMIYE SA ĞLADIKLARI 
KATKILARI 

Kooperatifler d ış  ticaret yoluyla milli ekonomiye, ihraç ve ithal 
edilen mal ve hizmet yönünden ve bunlar ın değ erlendirilmesinde 
yarat ı lan iş  alanı  ve istihdam yönünden önemli katk ılarda bulun-
maktad ırlar. 1976-1980 y ı lları  ortalamas ı  olarak d ış  sat ım ı  yap ılan 
4,9 milyon ton malın, 26 kalem çe ş itten oluşan 323 bin tonu koope-
ratiflerce yerine getirilmekte ve bir önceki döneme göre y ı lda orta-
lama ı % 1,25 fazlas ı  ile toplam d ış  sat ımın % 6,5 unu gerçekle ş tir-
mektedirler. Kooperatifler ayr ıca, dış  piyasalarda ürünleri daha iyi 
tan ıtmakta ve devaml ı  pazarlar elde etmektedirler. Kooperatifler 
yaptıkları  dış  sat ı m ile, 1976-80 döneminde y ıllık ortalama olarak, 
kooperatiflerce d ış  sat ım yapı lan ürün çe ş itlerinin bütün sektör-
lerce yapılan toplam dış  satım değerlerinin % 31,3 ünü sa ğ lamakta-
dırlar. 

- 
Ürünlerin iç ve dış  piyasalara haz ırlanmasında gerekli makina 

ve girdilerin d ış  ülkelerden, doğ rudan doğ ruya kooperatiflerce, yer-
lerinden ucuz olarak sat ın alınması  ile de, milli ekonomiye katk ı lar 
sağ lanmaktad ı r. 1976-1980 döneminde y ı llık ortalama olarak 2,5 
milyon ton ve 2,6 milyar liral ık dış  alım, kooperatiflerce gerçekle ş -
tirilmiş tir. Koperatifler toplam d ış  alımin % 11,79 unu yapmakla 
ve dış  al ım değ erinin 0/0 1,28 ini ucuz olarak karşı lamakla milli eko_ 
nomiye katkıda bulunmaktadırlar. 

Dış  sat ım ile dış  alım arasındaki farktan oluşan net d ış  sat ım, 
kooperatiflerce müsbet de ğer olarak olu şmaktad ı r. 1976-1980 döne-
minde net dış  sat ım yı llık ortalama 10,3 milyon liraya ula şmakta-
dır. 1976-80 döneminde y ıllık ortalama sat ı lan ve sat ın alınan mal- 
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ların değerlerinin toplam ında, dış  sat ı mın değ eri % 28,16, dış  ali-
min değ eri ise % 71,86 d ır. Buna kar şı l ık, kooperatiflerin satt ık-
ları  ve satın aldıkları  malların toplam de ğ erinde ,  dış  sat ım değ eri 
oıo 83,70 ve dış  alım değeri % 16,30 bir pay taşı maktad ır. 

Dış  ticaret ile ilgili kooperatifler, ürünün toplanmas ından dış  
satıma kadar tüm pazarlama hizmetlerinin tamamlanmas ında bü-
yük ölçüde iş  yaratmaktad ırlar. Sadece Tar ı m Satış  Kooperatifleri 
Birliklerinde 1977 de 23529 ki ş i çalış tırılmış  ve 2 milyar lira civa-
rında ücret ödermi ş tir. Çalış t ırı lan nüfus 1980 de 25845 ki ş iye ve 
bunlara yap ılan ödemeler ise 13 milyar liraya yükselmi ş tir. 

Kooperatifler d ış  pazarlar için daha kaliteli ve standard mal 
haz ı rlamaya çal ış maktad ı rlar. Ülkemizde daha , kaliteli mal üretme 
fikri, kwperatiflerden ortaklara ula şmaktad ır. Kooperatiflerin 
standard mal haz ırlamaları , ürünlere yeni de ğ erler kazand ırmak-
tadın Kooperatifler d ış  ülkelerde devaml ı  alıcı lar tutarak d ış  pazar-
lama kanallar ında mal ak ı cı lığı m geliş tirmektedirler. D ış  ülke al ı -
cı ları  ile kooperatiflerin devaml ı  temas etmeleri, teknolojik yeni-
liklerin ve ileri pazarlama tekniklerinin yurda girmesini kolayla ş -
tırmaktadı r. 

VII — DIŞ  TICARETIN GELI Ş TIRILMESINDE KOOPERA-
TİFLERE DÜŞEN GÖREVLER 

Yurdumuzda d ış  ticaretin geli ş tirilmesinde kcoperatiflere önem 
li görevler düşmektedir. Kooperatiflerimiz d ış  piyasalann istedikle-
ri malları , zaman ında, yeter miktarda ve üstün kalite ve ambalaj-
da haz ı rlamal ıdı rlar. Dünya pazarlar ına aç ı lmada, uluslararas ı  bir-
liklere ve kcoperatiflere ilgi duyulmal ıdı r. 

Kooperatiferin d ış  ticareti geli ş tirmelerinde ve uluslararas ı  iliş -
kilerde daha fazla yer almalar ında, kooperatiflerin yatay ve dikey 
örgütlerini tamamlamalar ı , devlet ile olan ilişkilerini geliş tirmele-
ri, kooperatigçilik ilkelerini tam olarak uygulamalar ı , kooperatif 
yönetiminin ve iş letmeciliğ inin ileri seviyelere götürülmesi, etkili 
kooperatif denetimlerinin yerine getirilmesi, yeni yasal düzenleme-
lerin yapı lması , dış  pazarlama teknikleri ve idaresi hizmetlerinin 
geliş tirilmesi, üretim, iş leme, planlama ve dış  satım bütünlüğünün 
sağ lanması  finansman ın güçlendirilmesi, te şvik tedbirlerinin al ın-
ması , kooperatifçilik eğ itiminin daha ileri düzeylere ç ıkarılması  ve 
yaygınlaş tırılması  gerekmektedir. 
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SUMMARY 

The co 	operatives are getting larger places in the foreign 
trade in every countries. It is necessary to strengthen cooperatives 
which are confronted to make foreign trade and complete with 
powerful trade-firms in the world markets. 

The cooperative sector has a special place among the State 
and Privlte Sectors in Turkey. As a yearly average 6,5 percent of 
total goods exported is accomplished by cooperatives in the period 
of 1976-1980. In the same period, 15,7 percent of total export value 
is also accomplished by cooperatives as yearly average. 15.46 per-
cent of total export value is completed by State, 73,93 percent by 
Priviate Sector and 10,71 percent by Cooperatives sector in 1980. 
The percent of export in the total is increasing in State and Private 
Sector and is decreasing in Cooperative sector since 1976. Howe-
ver, the alsolute valus of export made by cooperatives is increasing 
year by year and it reached to 24 bilion Türkish liras in 1980. 

The cooperatives export only agricultural products from Tur-
key to the other countries. The number of agricultural product 
varieties sold out of the countries is 26 which is considered quite 
high. One third of the total export of this kind of products is ac-
complished by the co-operatives. 

The highest parts of import is also made by private sector in 
Turkey. The share of co-operltives in the total import is the least. 
The annualy import rate of Private Sector is 44,26 percent, State 
Sector is 43,85 percent and Cooperative Sector is 11,79 percent of 
the total import quantity in the period of 1976-1980. 

The co-operatives are accomplished annualy 1,18 percent of 
the total import value in the same period. The goods imported by 
cooperatives are machines, equipments and mlterials for proces-
sing of the raw products. 

Co-operatives are supplementing the extra values to the na-
tional economy by augmenting net export values, by creating new 
job facilities for unemployed people, by processing the products 
to the futher stages and by introducing the new technology to the 
plants. 

28 
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GIDA VE TARIM KONUSUNDA 

POLİTİ K VE EKONOMİK GÖRÜŞLER ARASINDA MÜCADELE 

Yazan : Theodore W. SCHULTZ 
Çeviren : İ smail Orhan TÜRKÖZ 

«Tarım ürünlerinin müstakbel fiat ı  nas ı l olacakt ır?» sorusuna 
çeş itli cevaplar verilebilecektir. Meseleyi pür ekonomi aç ısından ele 
aldığı mız zaman gelecekte fiatlar ın düşeceğ ini tahmin etmek müm-
kün olabilecek; fakat, politik yönden yap ı lanlara bakt ığı mız zaman 
da bunun gerçekle şmesinin pek de mümkün olmadığı  görülecektir. 
«Bu arada milletleraras ı  konferanslarda yetersiz raporlar haz ırlanır 
ken sosyal dü şünceler de güçlü ideolojiler geli ş tirmeye devam ede-
cektir• Fakat ne yaz ıkki rapor ve ideolojiler g ıda üretmede yararl ı  
olam ıyacakt ır. Allaha şükür ki bitki ve hayvanlar rapor okumamak-
ta ve herhangi bir kükümetin herhangi çe ş itten bir ideolojisine gö-
re farkl ı  tutumlar göstermemektedirler.» 1976 Temmuzunda Ken-
ya'nın başş ehri Nairobi'de toplanan Milletleraras ı  Tarım Ekono-
mistleri Konferans ında yapt ığı m «Ekonomi, Tar ım ve Politik Eko-
nomi» baş lıklı  konuşmamı  bu sözlerle bitirmi ş tim. Bu makalede 
konuya o konu şmamda bırakt ığı m noktadan devam etmekteyim. 

(*) Bu makalede, Nobel ödülü kazanm ış  bir tarım ekonomisti olan Thoodore 
W Schultz, devlet müdahalelerinin, normal tar ı m ekonomı lerni, hazan 
çiftçiler b:zan tüketicilerin aleyhine, olumsuz yönde nas ı l etkilediğini 
ortaya koymaktad ır. Yazar, baz ı  gelişmiş  ülkelerde, fiatlar ın sun'i olarak 
yüksek tutulmas ı  yoluyla şehir halkının aleyhine bir politika izlenirken 
k ır nüfusu fazla olan baz ı  geliş mekte olan ülkelerde fiatiar ın küçük bir 
şehir nüfusu lehine istenerek dü şük tutulduğuna i ş aret etmektedir. 

.A B.D. nin önemli tar ım eyaletlerinden Güney Dahkota'da bir çiftlikte 
doğan Schultz  Ortabat ı  üniversitelerinden tar ım ekonomisi tahsil etmi ş , 
Tarım ekonomisi konusunda A.B.D. de yaygın bir 'line sahip olan Iowo 
Devlet Kolejinde 13 y ı l öğ retim üyesi olarak çal ış tıktan sonra, 1943 yı lın-
da Ş ikago Üniversitesi Ekonomi Fakültesine girmi ş  ve Fakultenin Dekan-
lığı na kadar yükselmiştir. Halen ayn ı  Fakültede Emeritus Profesördür. 
Tarım konularında meşhur bir yazar ve hoca olan Dr. Schultz 1979 yı lın-
da Sir Arthur Lewisle birlikte ekonomi dal ında Nobel ödülü• kazanmış tır 
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Sovyetler Birliğ i ve Çin dışı ndaki ülkelerde iki önemli g ıda ta-
hıl ımn, yani buğday ve pirincin, üretimi genellikle iyi olmaktad ı r. 
Şu anda oldukça büyük buğday stokları  mevcut bulunmakta ve bu 
ürünün fiatmın, normal arz ve talep dengesinin tayin etti ğ i fiatla-
rın önemli ölçüde alt ına düş tüğü görülmektedir. Ne varki Avrupa 
Ekonomik topluluğuna dahil olan ülkelerle Japonya ba ş ta gelmek 
kaydıyla, bazı  ülkelerde tarım ürünlerinin fiatlar ı , politik tercihlere 
bağ l ı  olarak, normalden yüksek tutulmaktad ır. Zira bu ülkeler po-
litik aç ıdan sera tar ımını  tercih etmiş  bulunmaktadırlar. Tam ak-
sine, düşük gelire sahip pek çok ülkelerde tar ım ürünlerinin fiat-
ları  düşük tutulmakta, şehir halkına ucuz g ıda maddesi temin ede-
bilmek için politik vas ıtalarla tar ım üzerine konan ipotek devam 
ettirilmektedir. 

Dünyanın her taraf ında mevcut potansiyel dikkate al ındığı n-
da; kurakl ık, kötü muson yağmurları , çeş itli zararl ılar, bitki ve 
hayvanlarda görülen salg ın hastal ıkları  gibi tabii felâketlere ra ğ -
men, önümüzdeki 30-40 y ı llı k bir dönem zarf ında zirai üretimin; ta-
lepte gelir ve nüfus art ış larından ileri gelen büyümeleri kar şı laya-
bilecek kadar büyük olaca ğı  tahmin edilmektedir. Bu makalenin 
ana amac ı , politikan ın, bu ekonomik potansiyelin gerçekleşmesine 
iınkâ,n vermediğ ini göstermektedir. Halen politika, kelimenin ger-
çek anlam ıyla ekonomiye karşı  vaziyet almış  bulunmaktad ır. 

Düşük gelire sahip ülkelerin pek çoğunda, tarım sektöründeki 
ekonomik potansiyellerin gerçekle ş tirilememesindeki sorumluluk, 
geniş  ölçüde, politikaya ait bulunmaktad ır. Şu anda, tar ımdaki geliş  
meyi sınırlandıran fiziki ve biyolojik faktörler, politik s ınırlamalar-
dan dolayı  ekonominin kötü i şlemesi sonucu, geri plâna at ılmış  bu-
lunmaktad ır. Bu durum, k ısmen, fiziki ve biyolojik sm ırlamalann, 
tarımla ilgili ara şt ırmalarla, geni ş  ölçüde azalt ı lmış  olmasından ile-
ri gelmektedir. Di ğer yandan, tar ım kalk ınması  için kullanı labile-
cek sermayede görülen art ış lar oldukça tatminkâr olmakla beraber 
genellikle yanl ış  yerlere yanl ış  biçimde tahsis edilmektedir. Bu yan.. 
lış lıklara ve diğ er politik s ınırlamalara ra ğmen, düşük gelire sahip-
ülkelerin pek çoğunda tar ım ın, an'anevi arz talep dengesini k ı rdığı  
görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak tar ım daha dinamik bir 
yap ı  kazandıkça, bu alandaki müte şebbislerin ekonomik fonksiyo-
nu önem kazanacakt ı r. 

Daima güç olmakla beraber politika ile ekonominin fonksiyon-
larını  birbirinden ay ırmak gerekmektedir. Sorumlu devlet kurulu ş - 
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lann ın salon ve koridorlar ında ekonomistlere, hükümetlerin ku-
mandası  alt ında yürütülen ekonomi politikalar ını  savunacak «el al-
tındaki adam» muamelesi yap ılmaktad ır. Devlet taraf ından tesbit 
edilen fiatlar ekonomik fiatlardan büyük farkl ı lıklar göstermekte 
ve sanki hükûmeti kontrol alt ında tutan hakim siyasi menfaat gu-
ruplarının ihtiyaçlar ına cevap veren bir politik pazar varm ış  inti-
bal yarat ı lmaktachr. Bu politik pazarlarla gerçek ekonomik pazar 
arasındaki farkl ı l ı k, dünyanın, tarım üretiminde sahip bulunduğu 
potansiyeli değ erlendirmekte u ğ rad ığı  başarı sızlıkla kilit rol oyna-
maktad ır. Bu uygulama ve politikalardan dolay ı  uzun dönemde re-
fa.hı  art ı rıc ı  imkânlarda da büyük kay ıplar görülmektedir. Dü şük 
gelire sahip pek çok ülkeler, ş ehirlere ucuz g ıda maddesi temin ede-
bilmek için, tarım ürünlerinin fiatlar ını  düşük tutmakta ve bundan 
dolayı  tarımda modernizasyonu gecikirmektedirler. Bunun tabii bir 
sonucu olarak bütün tüketiciler, uzun dönemde, tar ımda gerçek 
maliyetin azalmas ı  sonucu ortaya ç ıkacak dü şük fiatlann yararla-
r ı ndan mahrum kalmaktad ırlar. 

Hernekadar g ıda üretmek için gerekli kaynaklar k ı t ise de, dev-
letin tar ım konusunda yapt ıklarını  savunmak için giri ş ilen tartış -
malarda herhangi bir k ı l ık söz konusu değ ildir. Bundan dolay ı , gı -
da maddesi üretici ve tüketicilerinin oynad ıkları  ekonomik rolün 
en çoğa ç ıkarı lması  konusunda, pek çok kar ışı klık ve yanlış  anla-
malar mevcuttur. Kanaat ımca, bu alanda kamu te ş ebbüsleriyle 
özel teşebbüsler aras ında görülen anla ş mazl ı klar ın temelinde bu 
karışı kl ık ve yanılmalar yatmaktad ır. Bu konudaki tutars ızl ıkların 
haddi hesab ı  yoktur ve yürütülmekte olan faaliyetlerin pek ço ğu 
üretim art ış ların ı  azaltacak mahiyettedir. 

Konferanslarda yap:lan konu şmalarda ileri sürülen ideoloji ve 
teorilerle, g ıda ve tar ım konusunda hazırlanan ve haddi hesab ı  bu-
lunmayan raporlarda yaz ı lanların yaratt ığı  karışı kl ıklar ın bazen, 
hemen hemen, Babil Kulesi in ş aat ın ı n yarım kalmas ı na sebeb olan 
kanşı kl ıklarla boy ölçüş ecek bir düzeye ç ıktığı  görülmektedir. Sa ğ -
dan soldan: tar ım sektörünün dünyan ı n, üretim kapasitesini zorla-
dığı ; kimyevi gübrelerin topra ğ a zarar verdi ğ i, bitkilerin tabii ya-
pı larını  bozduğu ve enerji yönünden çok pahal ı  olduğu; modern ta-
rım teknolojisinin iyi bir toplum yaratmaya elveri ş li olmadığı  ko-
nularında sesler i ş itilmektedir. Ayr ı ca, toprak sahiplerinin yararl ı  
bir iş  yapmad ıkları  ileri sürülmekte; adaletin, ilk önceli ğ in küçük 
çiftçilere verilmesini emretti ğ i belirtilmektedir. Bu sonucu iddia, 
bilim adamlarından, sadece küçük çiftçilerin yarar ına sonuçlar ve- 
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ren yeni bitki çeş itleri geli ş tirmelerini isteyecek kadar ileri götü-
rülmektedir. Adaletin gerçekle ş tirilmesiyle ilgili bulunan ve birinci-
sine ayk ırı  düş en diğer bir istek de paras ız gıda maddesi sağ lana-
bilecek mağazalar ın açı lması  ve bunun kamuya yüklediği külfetle-
rin azalt ılması  için çiftçilerden ucuz fiatla g ıda maddesi temin edil-
mesidir. Daha serbest bir milletleraras ı  ticaret, bazılarınca, gıda ve 
diğer tarım ürünleri fiatlar ının istikrars ızlığı nda ve tar ım ürünle-
rinin ticaret şartlar ındaki gerilemelerde bir temel faktör olarak gö-
rülmektedir. Milletleraras ı  ticaretin bu ve di ğ er buna benzer olum-
suz etkilerinden kurtulmak için konan gümrük vergileri, ithalat ko-
talan, A.B.D. nce uygulanan bar ış  için Gıda program ı  da dahil ol-
mak üzere, ihracata sa ğ lanan destekler dünya g ıda üretiminin azal-
mas ına sebep olmaktad ır. 

Bir Kavram Olarak Gıda ve Tarım 

Takibedilen politikalar sonucu maruz kal ı nan ekonomik kay ıp-
lar oldukça büyük olmakla beraber, bu politik tutumlar ın sürüp gi-
deceğ i anlaşı lmaktad ır. Zira hükümetlerin, g ıda ve tarım konusun-
da yapt ıkları  ekonomik hatalardan ders almakta oldukça yava ş  ol-
dukları  görülmektedir. Nitekim 1973-74 y ı lında g ıda tah ıllarıyla 
petrol; 1974 y ı lında şeker fiatlar ında görülen h ızlı  art ış ların yarat-
tığı  şoktan önce de durum böyle olmu ş tu. 

Gıda ve tarım konusunda düşünürken tutarl ı lık ve geçerlilik 
istikametinde at ı lacak ilk ad ım ın kavramlarla ilgili olmas ı  gerek-
mektedir. G ıda nedir? Bu sorunun cevapland ırı lmas ında hükümet-
ler, ev idaresinden sorumlu ki ş ilerin derin idrakinden bile yoksun 
bulunmaktad ı rlar. Nitekim politikalar ın belirlenmesinde ve bu po-
litikaların tüketim üzerindeki tesirlerinin ara ş t ırılmasında, halk ın 
günlük beslenmesini sağ layan g ıda maddelerinin, münhas ıran bir 
çiftlik ürünüymüş  gibi mütalaa edilmesi yeterli görülmemektedir. 
Halkın her gün tüketmekte oldu ğu gıda maddelerinde tecessüm 
eden ürün ve hizmetlerin, sadece i ş lenmemiş  tarım ürünlerinden 
ibaret olmadığı , aç ıkca bilinmektedir. Tar ımdaki üretim faaliyetle-
riyle, tüketime haz ır hale getirilmi ş  bulunan, g ıda maddeleri ara-
sındaki ilişki, genellikle, oldukça zay ıft ır. Herkes taraf ından aç ıkca 
bilindiğ i gibi evlerde yenilmek üzere haz ırlanan gıda maddeleri, ha-
nımlarca yap ı lanlar ba ş ta gelmek kaydıyla, önemli üretim faaliyet-
lerine konu edilmektedir. Çiftlikteki aileler bile sadece bir kaç ürü-
nü hasat edildiğ i şekilde yiyebilmektedirler. 
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A.B.D. gibi yüksek gelire sahib bulunan ülkelerde, g ıda mad-
desiyle ilgili olarak yap ı lan harcamalar ın sadece üçte biri, çiftçile-
re ödenen «çiftlik değ eri»nden ibaret bulunmaktad ır. G ıda madde-
leri harcamalar ının geriye kalan üçte ikilik bölümü, «pazarlama 
faturas ı »ndan oluşmakta; bunun içinde yer alan i şçilik masrafları  
hemen hemen g ıda maddelerinin çiftlik kap ısındaki değ erine e ş it 
bulunmaktad ı r. Düşük gelir düzeyindeki ülkelerde «pazarlama fa-
turası»nın toplam g ıda masraflar ı  içindeki pay ı  oldukça küçük ol-
maktad ı r. Hal böyle olunca, ham g ıda maddelerinin çiftlik kap ısın-
daki değ eriyle tüketicilerin g ıda maddeleri için ödedikleri masraf-
ları  biribirinin aynıym ış  gibi değerlendirmek fahi ş  bir hata olmak-
tadı r. 

Kötü beslenmenin tar ımdaki üretime hamledilmesi vak ı asın-
da bir başka hata daha i ş lenmi ş  olmaktad ır. Meseiâ kötü beslenme-
nin bir şekli olan ş işmanlığı n tlrınala hiç bir ili şkisi yoktur. Aynı  
ş ekilde, tüketici talebleriyle ne kadar uyumlu olursa olsun, tar ım, 
kötü beslenme problemlerini çözebilecek bir bir güce sahip bulun-
mamaktad ır. Tarımla kötü beslenme aras ında yak ın bir ilişki bu-
lunduğunu varsayan kolay dü ş ünce tarz ı  aşı rı  ölçüde yarultic ı  ol-
maktadır. 

Tarımla ilgili kavramlarda görülen yetersizlikler say ı l9mıyacak 
kadar çoktur. Milli istatistiklerde tar ım bir sektör olarak görülmek-
te ve bir dizi kayna ğı n tarımda değerlendirildiğ i kabul edilmekte-
dir Nevarki klasik bir ş ekilde yap ılan bu hesaplar yan ı lt ıcı  bir ka-
rekter ta şı maktad ır. Bunlardan en önemlisi, istatistiklerin tar ımla 
uğ ra şan nüfusu doğ ru olarak göstermekte yetersiz kal ışı dı r. Bunun 
en önemli sebebi, bütün dünyada, çiftliklerde ya şı yan halk ın önem-
li bir bölümünün zaman ın ın büyük bir k ısmını  çiftlik dışı  iş lerde 
harcamakta oluş udur. Japonya'da çiftçilerin be ş te dördü zamanla-
rın ın sadece s ınırlı  bir bölümünü bu iş e ayırmaktad ı rlar. A.B.D. nde 
çiftçi ailelerinin gelirlerinin yar ısı  çiftlik d ışı  kazançlardan olu ş -
maktad ı r. Düşük gelir gurubuna dahil bulunan bütün ülkelerde de 
çiftçi aileleri çiftlik d ışı  iş lere büyük vakit ay ı rmaktadırlar. Aynı  
şekilde ücretli i şçileri doğ ru dürüst bir ş ekilde saymak da mümkün 
olamamaktad ı r. Bunlar ın hepsi çiftliklerde ya ş amadığı  gibi pek ço-
ğu da zamanlar ın ın sadece s ını rl ı  bir bölümünü tarım sektörüne 
tahsis etmektedirler. Bütün bunlara ilaveten, tar ım ın dinamik bir 
yapıya sahip oluş u, bu sektördeki müte şebbüslerin oynad ıkları  ro-
lün ekonomik değerini artt ırmaktad ı r. Ne varki bu husus, tar ım- 
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daki insan kaynaklarının katkısı  hesaplan ırken büyük ölçde ihmal 
edilmektedir. İnsangücü dışı nda kalan kaynaklar da insan kayna-
ğı  kadar heterojen bir yap ıya sahip bulunmakta ve bunlar arası n-
da gerekli ayr ım yapılamamaktadır. Çok iyi bilinen fakat zaman 
zaman unutulan diğer bir husus da tar ımdaki faaliyetlerin önemli 
bir bölümünün g ıda maddeleri dışı nda kalan ürünlerle ilgili olu şu-
dur. 

Politika ve Tarım Arasındaki Evlilik Ba ğı  

Bu baş lıkta mecazi anlamda kullan ı lan ve ayrılması  mümkün 
olmıyan cinsten bir beraberliğ i ifade eden «evlilik» tabiri sadece bir 
dereceye kadar maksad ı  ifadeye yeterli olmaktad ır. Herkesin en iyi 
yaptığı  iş te ihtisasla şmasını  esas alan bir i ştölümü uygulanmas ın-
da ideale ula şmak bir yana ona yakla şmak bile nadiren mümkün 
olabilmektedir. Bu nadir hallerde ise ideal bir politik ekonominin 
uygulanmakta oduğu ileri sürülebilecektir. Ş üphesiz, bazı  ülkeler-
de ekonomiye büyük değ er verildiğ i, optimum durumda olmıyan 
politikaların ona göre ayarland ığı  zamanlar da olmuş tur. Nevarki 
şu anda bütün dünyada, politikan ın kurduğu hakimiyet ekonomi-
nin gereklerinin yerine getirilmesini önlemekte ve onun fonksiyo-
nunu düzgün bir şekilde yerine getirmesine imkan b ırakmamakta-
dır. Bu öyle bir evliliktir ki sona erdirilmesi de kolay kolay mümkün 
olamamaktad ır. 

Politik ve ekonomik faaliyetler ba ğı msız bir ülke te şkilatımn 
iki önemli fonksiyonunu temsil etmektedirler. Bu iki fonksiyonun 
birbirine ba ğı mlı  oluş u aç:kca bilinmektedir. Bunlardan herhangi 
birinin diğerinin yerine ikame edilmesi de muhakkak ki söz konu-
su değ ildir. Ülkenin ekonomik faaliyetleri ne kadar iyi organize 
edilirse edilsin ekonominin ifa edemiyece ğ i bir tak ım lüzumlu dev-
let fonksiyonları  mutlaka mevcut bulunacakt ır. Buna karşı lık dina-
mik bir tarım ekonomisinde sadece çiftçilerin ve ev han ımlarının 
etkin bir ş ekilde yerine getirebilecekleri müte ş ebbüslere has bir ta_ 
kim fonksiyonlar ıda mevcuttur. Hem ekonomi hem de politika, 
önemli fonksiyonlar ifa ettikleri halde bunlardan her birinin oyna-
yacağı  en uygun rol ve bunlar aras ındaki iç ilişki üzerinde salim 
bir şekilde düşünmek genellikle mümkün olamamaktad ır. Zira bu 
saha doktrinlerle kar ış tı rı lıp arap saçına döndürülmü ş tür. 

Ekonomi ve politikan ın üretim ve tüketim üzerindeki etkileri-
ni birbirinden ayırabilmek için, politik pazarın bir gereğ i olalı  poli- 
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tik davraruş lara bağ lı  olarak ortaya ç ıkan sonuçlar üzerinde dur-

mak yararl ı  görülmektedir. Politik pazar; aç - k rekabet esas ına da-

yah ekonomik pazardan esash ölçüde de ğ iş iklik göstermektedir. Da-
ha önce de belirtildiğ i gibi, yüksek gelire sahip ülkelerin önemli bir 

bölümünde politik pazar, vergi ödeyen halk ve tüketiciler aleyhine 

tarım ürünleri için yüksek bir fiat uygulamaktad ır. Buna karşı lık 

düşük gelire sahip ülkelerin önemli bir bölümünde politik pazar ın 

tarım ürünlerine uyguladığı  fiat oldukça düşük bulunmaktadır. 

Gıda ve tarım politikası , bir anlamda, bir paradoksu ifade et-
mektedir. Son bir kaç on y ı llık dönemde çiftliklerde ya şı yanların 
payı  ve yararlaryla g ıda ve azim politikalar ına etki biçimleri ara-
sında güçlü fakat z ıt istikametlerde çal ış an bir ilişki teş ekkül et, 
miş  bulunmaktad ı r. Tarım'da uğ raşanlar ın genel nüfusun önemli 
bir bölümünü oluşturduğu düş ük gelir grubuna mensup ülkelerde 
gıda ve tarım politikaları  ş ehir nüfusunu ileri derecede kayırmaya 
müternayil bulunmaktad ır. Buna karşı lık Federal A'manya Cum-
huriyetindeki mütevazi çiftlik sektörünün veya Japonya'daki olduk 
ça küçük bir k ırlık yöre nüfusunun, vergi mükellefleri ve ş ehirli 
tüketiciler aleyhine tar ımı  destekleyen yasama organ ı  üzerinde -güç 
liz ve aşı rı  bir müessiriyete sahip oldu ğu bilinmektedir. Bunun, siya-
si bilimciler taraf ından yapı lmış  makul bir izah ını  ben ş ahsen bile-
memekteyim. A.B.D.nde Tarım sektöründe çal ış anlarm, toplam nü-
fusun ,% 4 ünden ibaret bulunmalanna ra ğmen, teşkil ettikleri men 
faat gurublan marifetiyle oynad ıkları  büyük rol, pek çoklarmca 
Federal Devletin yapısıyla ilgili bir çerçeve içinde izah edilmekte-
dir. 

Dünyanın her taraf ında, devletin kurduğu politik pazarın, gı -
da ve tarım ürünleri ile ilgili ekonomik pazarın iş leyiş ini aksatt ığ un 
gösteren say ısız deliller görülmektedir. 

Yüksek gelir gurubuna dahil ülkelerin, bu konudaki politik 
tahrifat lüksüne dayanabilecekleri söylenebilecekse de, düşük gelir 
gurubuna dahil ülkelerin pek çoğunda gıda maddeleri mevcudu öy-
lesine düşük ve hayat ın idamesi için zaruri olan düzeye öylesii.le 
yakındır ki bunların, politik pazarlar ınm engelleyici tesirlerinden 
dolayı  kaybedilen ilave tar ım üretiminden yaz geçmelerini anlamak 
mümkün olamamaktad ır. 
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Tarım Araş tı rmalara Sektörü 

Tarımla ilgili ve düşük gelir grubuna dahil ülkelerin ihtiyaç-
larına uygun ilmi araş tırmalarda büyük ilerlemeler kaydedilmi ş tir. 
Fakat, üreticilerin heveslerinin k ı rı lmasından dolay ı , bu araş tırma-
lar sonucu elde edilebilecek ek katk ılardan gereğ ince yararlan - la-
mamaktad ır. Her ne kadar tar ımla ilgili araş t ırmalara duyulan 
ihtiyaç devam etmekteyse de, bu konu ş u anda dü şük gelir gurubu-
na dahil ülkelerin pek çoğunda s ı n ı rlayıc ı  bir faktör o:arak görül-
memektedir. İ lki bir özel vakf ın araş t ırmalara yönelik teş ebbüsüy-
le baş latı lmış  bulunan Milletleraras ı  Zirai Ara ş t ırma Merkezleri 
önemli bir bulu ş  teşkil etmekte ise de milli zirai ara ş t ı rmalar bu 
konuda katk ıda bulunabilecek birinci derecede müesseseler olma 
vasfını  koruma.ktad ırlar. Bu tip araş tı rmaların baş arıya ulaşı p ula-
ş a.mıyacaklar:nda şüphe etmek için çok az sebep mevcuttur. Ancak 
ne varki bu konudaki nadir müte şebbis kabiliyetlere gerekenden 
çok az önem verilmekte; bunun yerine lüzumundan fazla büyü-
tülmü ş  büyük araşt ı rma kuruluş larına heves edilmektedir. Asl ın-
da, ister Milletler aras ı  Araş t ı rma Merkezi veya A.B.D. Milli Bi-
limler Vakf ı ; ister A.B.D. Tarım Bakanlığı , isterse büyük bir özel 
araş t ırma vakf ı  veya araş t ı rmaya yönelmiş  büyük bir üniversite 
olsun, akı  bir şekilde kontrol edilen büyük bir kurulu ş  yarat ıcı  
araş tmnalan dumura uğ raiLmakta ve onlar ın ölümüne sebep ol-
maktadır. Fakat incelemekte oldu ğumuz konu için daha önemli 
olan husus. bu sektörde, heveslerin k ı r ı lması  ve teşvik eksikliğ ine 
bağ l ı  olarak, araş tırmalara ve bu araş t ırmaların sonuçlarının de-
ğerlendirilmelerine tesir eden olumsuz etkilerin ortaya ç ıkmış  ol-
masıdır. 

Modernieşı ne Dinamik Bir Dengeyi Gerekli K ı lar 

Tarımın modernle ş tirilmesi ne bir plân, ne bir politika, ne de 
devletin emir ve isteğ iyle gerçekle ş ebilecek bir husustur. Modern-
leşme alelâde günlük i ş lerden farkl ı , bir ucu aç ık bir i ş lem olduğu 
için, bu konuda, çoktanberi yerle şmiş  bulunan an'anevi tanmdaki 
ekonomik dengenin bir gereğ i olan, klâsik çiftlik idaresi yeterli ola-
mamaktadı r. Modernle şme dinamik bir ekonomik gelişme olayı d ı r 
ve yeni f ırsatlardan yararlanabilmek için kaynak tahsisi ile ilgili ye 
ni kararlar ın al:nmas ını  gerektirmektedir. Bu f ırsatların, öncelikle 
anlaşı lması  ve yorumlanması , daha sonra da bunlara göre hareket 
edilmesi gerekmektedir. Tar ım araş t ı rmalarm ın katk ısı  fiziki ve bi- 

pe
cy

a



GIDA VE TARIM KONUSUNDA POL/TIK VE 	 37 
EKONOMIK GÖRÜŞLER ARASINDA MÜCADELE 

yolojik sın ırlamalar ı  azaltt ı kça üretimi art ırmak için yeni imkan-
lar ortaya ç ıkmaktad ır. Aynı  şekilde gelişen yeni sermaye imkanları  
da tar ımdaki üretim potansiyelini çoğıalmaktad ır. Bunların bir so-
nucu olarak ortaya ç ıkan ve ele al ınmaya değer gözüken her yeni 
yatırı m imkanı , mevcut dengeyi bozan ve kaynak tahsls:nde deA-
ş iklikleri gerektiren yeni bir durumun ortaya ç ıkmas ı na sebep ol-
maktad ır. Bundan dolayı  dinamik bir ekonomide bu yeni denge ge-
rekleriyle uğ raşma yeteneğ ine büyük değ erler izafe eciPmektedir. 

Kanaatımca tarımın modernleşmesinin ekonomik dinamUn-
den iki önemli sonuç ç ıkarı labilecektir. Bunlardan birincisi, ekono-
mide sürekli bir yeni denge gere ğ inin kaç ını lmaz oluşuclur• Bu ge-
reği kanunla, devlet politikas ıyla ve şüphesiz süslü sözlerle ortadan 
kald ı rmak mümkün olamamaktad ır. İkincisi ise, yeni ve daha iyi 
fırsatların anlaşı lması , yorumlanmas ı  ve bunlara göre vaziyet al ın-
ması  hususlarında müteşebbis çiftçilerin yürüttü ğü fonksiyonları -
nın devlet taraf ından yerine getirilmesinin mümkün görülmeyi ş i-
dir. 

İnsan Sermayesi : Müte şebbis Çiftçiler 

Bütün dünyada çiftçiler; maliyet, gelir ve riskle iiglli i ş lerle 
uğ raşı rlarken devaml ı  hesap yapan bir ekonomik ajan' temsil et-
mektedirler. Onlar tahsis kararlar ı nın alınmasın ı  gerektiren, kendi-
lerine ait, küçük alanlarda geli ş en şartlara öylesine hassas bir 
uyum göstermektedirler ki uzmanlar ın ekseriyeti bunlar ın ne ka-
dar etkin olduklar ını  anlamaktan aciz kaimaklad ırlar. Eğ itim ve 
sağ lık durumlarıyla, kendi alanlarında ortaya ç ıkan hadiseleri an-
lama, yorumlama ve onlara göre vaziyet alma konusundaki tecrü-
belerine ve di ğ er hususlara göle birbirlerinden farkl ı llk gösterme-
lerine rağmen çiftçiler, bu konuda, çok önemli bir insan kayna ğı -
nı  yani, te şebbüs gücünü temsil etmektedirler. Çiftliklerin çok 
önemli bir bölümünde aileyi temsil eden ikinci b ır teşebbüs daha 
bulunmakta ve ekonomik faaliyetler yönünden, ev yöneticileri ve/ 
veya ev hanımları  taraf ından temsil edilen bu te şebbüsü yürüten-
ler, kendi zamanlar ını  şu veya bu işe tahsis eder, çiftlik ürünIeriy-
le pazardan al ınmış  diğer ihtiyaç maddelerini ev üretiminde kul-
lanırken bir müteş ebbis gibi davranmaktad ı rlar. Milyonlarca ka-
d ın ve erkek küçük ölçüde üretim yapan bu ünitelere te şebbüs gü-
cü sağ lamakta ve bu anlamda da tar ım, ekonominin temerküz et-
memiş  bir sektörünü temsil etmektedir. Hükümetler, tar ımdaki 
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teş ebbüs fonksiylnunu devrald ıkları  yerlerde tan ım modernleş tir-
me görevini ifa etmekte ba şarısızlığ a uğ ramaktan kurtulamarm ş -
lard ır. Buna karş :lık hükûmetlerin tan ım millileştirmedikleri ül-
kelerde, çiftçilerin ve ev han ı mlarını n oynad ıkları  müteşebbis rol 
ve bunlara aç ık olan ekonomik f ı rsatlar büyük bir önem arzetmek-
te ve değerlendirilmektedir. 

Tarımın modernleş tirilmesinde; sulama kuyu ve kanallar ıyla, 
drenaj ve tahliye kanallar ı , yeni çeş it tarım alet ve makinalar ı , 
su pompalamak için gerekli elektrik motorlar ı  gibi sabit sermaye 
tesisleriyle; yeni tohumluk çe ş itleri, kimyevi gübre, zirai mücade-
le ilac ı , yak ıt ve elektrik temini için grekli i ş letme sermayesi bü-
yük bir ağı rlık taşı maktadır. Pencab'ta bodur Meksika bu ğday ı  çe-
ş itlerinin adapte edilmesinde de oldu ğu gibi yat ınmlarm yapı lma-
sı  kar sağ ladığı  zaman çiftçiler net gelir art ış larından yapt ıkları  
tasarruflarla gerekli ilave sermayenin önemli bir bölümünü sa ğ la-
yabilmektedirler. Buğday çiftçilerine verilen borçlar ının alterna-
tif yatı rm imkanlarmda daha karl ı  olduğunun anlaşı lması  halin-
d toplumdaki diğ er kaynaklardan da ilave bir sermaye imkan ı  sağ -
lanabilmektedir. 

Politik sermaye pazar ının, genellikle, başarı lı  bir modernleş -
tirme tecrübesine ayak uyduramad ığı  anlaşı lmaktadı r. Sermaye 
teş ekkülü de dahil olmak üzere, tar ımın modernleş tirilmesi vak ıa-
s:run baş l ıca amillnin kâr etme duygusu olduğu hususu uygulan-
makta olan doktrine ters dü şmektedir. Bu doktrin çe ş itli yönler-
den kâra kar şı  şüpheyle bakmaktad ı r : Kar ın toprağı  iş liyenlere 
gitmesi halinde bunlar ın tasarrufa ve yat ırıma ehil olmad ıkları  
ileri sürülmekte; topraklar ının başı nda oturan çiftçilere gitmesi ha 
linde bunların bu kar ı , topraks ız tar ım işçilerini istismarda kulla-
naca ğı  iddia edilmekte; topraklar ının başı nda oturmayan çiftçile-
rin yararlanmas ı  halinde bunlar müsrif bir tüketici olarak görül-
mekte; nihayet mahalli faizciler de h ırslı  ekonomik parazitler ola-
rak değerlendirilmektedirler. Sözün k ısası  tar ım potansiyelinin 
karl ı lık saikiyle harekete getirilip de ğ erlendirilmesi istenmemekte; 
karlı lık söz konusu olduğunda çiftçilerin kumu alt ına dönüştür-
dükleri gerçeğ i bilinmezmiş  gibi davran ılmaktadır. 

Yabanc ı  sermaye tedariki de tar ımın gelişmesinde nelerin uy-
gun olduğunu ortaya koyan doktrinlerce engellenmektedir. Yaban-
cı  sermaye ile finanse edilen büyük sulama ve enerji barajlan, yan-
lış  kaynak tahsislerine güzel bir misal te şkil etmektedirler. Bu ko. 

pe
cy

a



GLDA VE TARIM KONUSUNDA POLITIK VE 	 39 
EKONOMİK GÖRÜŞLER ARASINDA MUCADFIT.Tr: 

nuda elektrik enerjisi komponentlerinin durumu sulamaya nazaran 
biraz daha iyi bir manzara arzetmektedir. Barajlarda tutulan sular-
la yapilan sulamalar genellikle iki s ınırlamaya konu o'maktad ırlar. 
Herş eyden önce suyu tarlaya getirecek olan kanallar ın mevcut ol-
mayışı ndan dolay ı  sulama tesisleri genellikle yar ım kalmaktadı r. 
Ayrıca tahliye ve drenaj imUnlar ının yokluğuna pek önem varil-
memektedir. Diğer sınırlama ise kanallara su verme i ş leminin za-
manlamas ında ortaya ç:kan güçlüklerden ileri gelmektedir. Zira 
barajdan su tahliyesi elektrik enerjisi ihtiyac ı na göre ayarland ığ m-
da bu tahliye zaman ı  sulama için genellikle uygun o' ınamaktadı r. 

Sulama ve su kullan ım ının kontrol edilmesi ve geliş tirilmesiyle 
ilgili diğ er yat ı rımları , pirinç tar:m ı nda özel bir önem arzetmekte-
dir. Sulama kuyuları , elde edilecek gelirin ya.t ınm ı  hakl ı  ç ıkarmas ı  
halinde, çiftçilerin hevesle ba ş l ıyabilecekleri yat ı rmlarm biri ola-
rak düşünülmektedir. Buna kar şı l ık çiftçilerin o ı-takla ş a hareket 
etmeleri halinde dahi takatlar ın ın dışı nda kalan bir tak ım sulama 
yat ı rımları  da mevcut bulunmaktad:r. 

Tarıma tahsis edilen yabanc ı  sermayenin gittikçe artan bir bö-
lümü tarım reformlarma bağ lanmaktadı r. Bunların amaçları  genel-
likle, büyük ve küçük çiftçiler aras ındaki gelir eş itsizliğ ini azalt-
makla ulaşı labilecek olan, adalet kavramlar ı yla ifade edilmektedir. 
A.B.D. kongresi AID (Agency for International Development- Mil-
letleraras ı  Kalkınma Ajans ı ) ye bu amaçla haz ırlanacak proje`ere 
fon ayrı lması  ve teknik yard ımların bu amaçla kullan ı lması  konu-
sunda talimat vermi ş tir. Ben şahsen kongrenin, yard ım alan ülke-
lerden, 1934 yı l ından beri uygulanmakta olan kendi federal prog-
ramları  mucibince, k ı rl ık yöredeki gelir da ğı l ım ı /ı l iyileş tirici ve se-
faleti azalt ı c ı  tarım projelerini ele almalar ı nı  istemesinin başarısız-
lı kla sonuçlandığı  konusunda, uyarı lması  gerektiğ ine inanıyorum. 

Dünya Bankas ı  da, tarı m kalk ınması  için kaynak temin eder-
ken, gittikçe artan bir tarzda bu adalet yakla şı m ına bağ lanm ıya 
baş lamış t ır. Fakat ben şahsen, dü ş ük gelir gurubuna dahil ülkeler-
de takibedilen ve k ırlık yörelerdeki gelir e ş itsizliğ inin azalt ı lmasını  
amaç edinen yakla şı mın başarı sızl ıkla sonuçlanaca ğı  kanaat ına sa-
hip bulunmaktay ım. Nitekim bu yakla şı m, çok daha müsait şartlar 
alt ında, A.B.D. nde de müsbet bir sonuç verememi ş tir. Hal tkiiley-
ken aynı  yaklaşı m ın düşük gelir gurubuna dahil ülkelerde ba şarı  
kazanmas ını  beklemek sadece bir hüsnü kuruntudan ibaret olmak- 
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tad ır. Buna mukabil, ba şarı  kazanabilecek ve tar ımda üretimi en-
gellemek yerine te şvik edebilecek alternatif yakla şı mlar da mevcut 
bulunmaktad ır. Bu konuda mevcut en iyi çal ış ma meslekta şı m. G. 
Edward Schuh taraf ından yaz ı lmış  olan eserdir. Bu alternatif yak-
laşı mlarla ilgili misalleri bu eserde bulmak mümkün olabilecektir. 

Meselenin Milletlerarası. Ticaretle Ilgili Yönü 

Klasik ekonomistlerin Devlet Merkantilizmine meydan oku-
dukları  zamandan beri milletleraras ı  ticarette politika ile ekono-
mi aras:ndaki mücadele devam edip gitmektedir. Ekonomi bir kale 
olarak ingiltere'yi yan ına almaya muvaffak olmu ş  fakat Ortak 
pazara kat ı lışı yla birlikte onu da kaybetmi ş tir. Dünya çap ında alı -
nan sonuçları  kaydeden liste de yap ı lan yanş lann önemli bir bö-
lümünü ekonominin kaybetmekte olduğunu göstermektedir. Bu 
arada milletleraras ı  ticarette korumac ı l:k yeniden kuvvet kazan-
maya baş lamış  bulunmaktad ır. Her ne kadar dünyan ın her tara-
fında tar ım ın nisbi avantaj ı  büyük ölçüde mahalli özelliklerden 
kaynaklanmaktaysa da pek çok ülkeler ticaretin sa ğ ladığı  ekono-
mik yararlardan vazgeçmeyi uygun bulabilmektedirler. Bu durum-
da politikan ı n hakimiyetini sürdürece ğ i sonucuna varılabilecektir. 

Gerçekten, her ba ğı msız devlet tar ım ürünleri için kendisine 
has bir politik pazara sahip bulunmaktad ır. Bu politik pazarlann, 
ekonomik pazarlann fonksiyonunu engellemek gibi, ortak bir özel-
liğ i mevcuttur. Ekonomik engellerin te şekkülünde ticaret sm ı rla-
ma.lan kilit rol oynamaktad ır. Bu s ın:rlamalar ın milli tarım araş -
tırma programları  veyahut da Milletleraras ı  Zirai Araş t ırma Mer-
kezleriyle ortadan kald ırılması  tabiat ıyla mümkün değ ildir. Keza, 
bu s:nırlamalardan, adalet sa ğ lama amacına yönelmi ş  küçük-çift-
çi pNogramlan ile veya dü şük gelir gurubuna dahil olan ülkelerde-
ki kötü beslenmeyi hafifletmek için planlanm ış  programlarla kur-
tulmak da söz konusu olamamaktad ır. 

Potansiyel tarım ürünleri ithalatc ısı  olan baz ı  ülkelerin, koy-
dukları  dış  ticaret engelleriyle, dü şük gelir gurubuna dahil ülke-
lerin ha.t ın sayı lı  bir bölümünün tar ımdan kâr sağ lama imkanı-
nın, önemli ölçüde azalt ı ldığı  bilinmektedir. Bu engellere konu , 

olan ürünler oldukça uzun bir liste te şkil etmektedir. Dış  ticarete 
konan sm ırlamalara en güzel misal, kam ış tan elde edilen şekere 
uygulanmakta oland:r. Ş eker üretiminde mukayeseli avantaj ka-
mış a ait olduğu halde; Sovyetler -Birli ğ i, A.B.D. ve Avrupa ülkele- 
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ri gibi ı l ık iklim kuşağı nda bulunan baz ı  ülkeler, yüksek maliyette 
pancardan şeker imal etmekte ısrar göstermektedirler. Bunun bir 
sonucu olarak dünyada tüketilen şekerin beş te ikisi yanlış  yerler-
de üretilmektedir. 

Hernekadar milletleraras ı  tar ım ürünleri pazarlar ı  çeş itli sı -
mrlamalara tabi tutulmakta ise de bu pazarlarda dü şük gelir gu-
rubuna dahil ülkelerin yararlanabilecekleri baz ı  imkanlar mevcut 
bulunmaktadır. Ne varki bu ülkeler de iç politika gerekleri dola-
yısıyla bu imkânlardan faydalanamamaktad ırlar. K ısaca, milli po-
litikalar, tar ımın çeş itli dallar ının ülkeler aras ında veya bir üke 
içinde belirli yerlerde sahip bulundu ğu nisbi avantajl ı  durumun-
dan yararlanmam ıza ciddi bir engel te ş kil etmektedir. 

Ticaretin, diğer ürünlerin fiatlar ına nazaran, tar ım ürünleri-
nin fiatlarm ı  bask ı  alt ına aldığı  konusunda bir ba şka görü ş ün var-
lığı  da bilinmektedir. Fakat, tar ım ürünleri ticaret şartlarında gö-
rülen, millletleraras ı  ticaretinin sebep oldu ğunu ileri süren bu gö-
rüş  tamamen yanlış tır. Eğ er, milletleraras ı  ticarete konu olsun ve-
ya olmasın, bu ürünlerin gerçek fiatlar ı  zamanla devaml ı  bir dü-
şüş  göstermemi ş  olsayd ı  mutlak gelir ve tüketim düzeyinin bugün-
künden önemli ölçüde düşük olmas ı  gerekecekti. 

Tarım ın Modernleş tirilmesi ve Politika 

Düş ük gelir gurubuna dahil ülkelerde s ıradan çiftçilerin önem 
li bir politik etkisi yoktur. Bunlar siyasi pazar ın insaf ına terkedil-
miş lerdir. Tar ımda fiatlar, karlar ve gelir önemli meseleleri te şkil 
etmektedir. Fakat, tar ımın moder,  nleş tirilmesi söz konusu oldu ğu 
zaman politik pazar, k ısa görüş lü, yava ş  ve meseleleri hafife alan 
bir tutum içinde olmaktad ı r. Politik, pazar k ısa görü ş lüdür. Çün-
kü; modern girdilere yat ırım yaparak zamanla üretim maliyetleri-
nin dü ş ürülebileceğ ini ve dolay ısıyla hem ş ehir hem de k ı rlık yöre 
sakinlerinin hakiki gelirlerinin art ırı labileceğ ini görememektedir. 
Ayrıca, politik pazar, pek de yayg ın olmamakla beraber, tar ımın 
ekonomik gereklerine uyum gösterse bile, onu modernle ş tirme iş-
lemini düzenleme ve yöntem konusunda lüzumundan fazla vurdum 
duymaz ve a ğı r iş liyen bir tutum içinde olmaktad ır. Benim burada 
belirtmek istediğ im husus, bu modernleşme hadisesinin ekonomik 
veçhesinin politika düzenleyicilerinin büyük bir bölümünün asla 
idrak edemeyece ğ i kadar kompleks ve incelik isteyen bir konu olu-
şudur. Modernle şmenin gerçekle şmesi tar ım araş tı rmaların, üze- 
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rinde durmağa değ er yeni üretim imkanlar ı  karşı sında çiftçilerin 
tav ır alabilmelerini, endüstri taraf ından üretilen bir dizi tar ım 
girolilerinin kullan ılmasını , ilave sermayeyi; etkin insangücü, ser-
maye ve pazar ı ; çiftlik halk ına eğ itim ve sağ lık hizmetleri götür-
mek suretiyle insangüsü stoklarm ın geliş tirilmesini ve bunun gibi 
çeşitli ve ayrıntı lı  gayret ve faaliyetleri gerektirmektedir. 

Modern tarımın bir zaman perspektifi içinde ortaya ç ıkan bir 
tak ım temel ekonomik özellikleri vard ır ki politikan ın kısa görüş -
lü tutumuyla bunları  görmek mümkün olamamaktad ır. Burada 
bunlardan beş  tanesini belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 
(1) Tar ım sektörü ekonominin geri kalan sektörlerine göre gerile-
mektedir. Bunun anlam ı  g ıda ve giyim hammaddesi üretmek için 
tarıma ülkenin toplam kaynaklar ından gittikçe azalan bir bölü-
münü tahsis etmenin gerekli olaca ğı dır. (2) Tarım sektöründe ger-
çek maliyetlerdeki dü ş üşün bir sonucu olarak, tar ım ürünlerinin 
ticaret şartları , diğer ürünlere nazaran, kötüle şmektedir. (3) Ha-
va şartlarının olumsuz etkileri bir yana b ırak ılacak olursa dünya 
tarımının barış  yı llarındaki normal yı llık üretimi oldukça büyük bir 
kararl ı lık kazanm ış  bulunmaktadır. Gerçekten tar ımın, kapasite 
kullanımında görülen art ış  ve azalış lara ve bunun bir sonucu olarak 
işsizliğ e konu olan sanayii sektörüne nazaran daha büyük bir istik-
rar gösterdiğ i bilinmektedir. (4) Modernleşmenin, hava ş artlarının 
tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltaca ğı  anlaşı lmaktadır. 
A.B.D. nde Büyük Ovalarda üretilen bu ğday ve ayr ı ca mısır kuşa-
ğı nda üretilen m ısır ürünlerinin miktar ı  bu gelişmeyi teyit eden 
deliller olarak değ erlendirilebilecektir. (5) Çiftçilerin ifa ettikleri 
müteşebbis bir fonksiyonun hükûmet taraf ından müessir bir ş ekil-
de yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Tarı mın modernle ş tirilmesi söz konusu olduğu zaman ekono-
mik pazarın yerine politik pazar ikame edilememektedir. Politik 
pazar ın, bu gerekleri ancak kötü bir ş ekilde karşı layış  sebepleri ara-
sındaki aşağı daki hususlar say ı labilecektir: (1) Dü şük gelir guru-
buna dahil ülkelerin önemli bir bölümünde politikac ı lar, mevcut 
ş ehir nüfusu için derhal ucuz g ıda temin edilmesinden yana bir po-
litika takibetmeye eğ ilim göstermektedirler. Fakat tar ımın çabucak 
modernleş tirilmesini istemek beyhude bir gayret olmaktad ır. Zira 
kapasite artırıcı  yat ırımlar uzunca bir zamana gerek gösterdi ğ i için 
bu konuda kestirme bir yol mevcut bulunmamaktad ır. Diğer yan 
dan çiftçilerin gerekli yat ırımları  yapmaları  için bir kaç yı l devam 
eden optimum teşvikler yeterli olmamakta, bunlar ın daha uzunca 
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bir süre devam etmesi gerekli görülmektedir. (2) Bu ülkelerin po-
litikacı ları  kârl ı lıktan nefret etmektedirler. Di ğer yandan modern-
leşmenin çiftçiler için kârl ı  olmaması  halinde tarımın üretken di-
namiğ ini geliş tirmek de mümkün görülmemektedir. (3) Gerekli 
ek sermaye büyük ölçüde, modernle şme hadisesinin bölünmez bir 
parçası  olan, yeni çeş it sermaye ve girdilere yap ılan yat ırımların 
karlı lı lğı na inanan çiftçilrin yapacaklar ı  tasarruflardan sa'ğ lana-
bilmektedir. (4) Emtia anla şmaları  iyi bir politika arac ı  olarak 
düşünülebilirse de bunlar tar ımı  te şvik eden bir özellik ta şı rnamak-
a,d ırlar. Bu vesileyle şunu da belirtelim ki bir şans eseri olarak em-
tia anlaşmaları  kısa ömürlü olmaktad ır. Bu anlaşmalar yürürlük. 
te oldukları  sürece, konu edindikleri emtiayla ilgili faaliyetlerin 
modernle şmesine engel te şkil etmektedirler. (5) Tar ım ürünlerinin 
pazarlanmasmdan sorumlu olan ve bu ürünlerin al ım ve satımla-
rını  altına alan heyetler, ihraç ediebilir mallar ın nisbi 
avantajlarını  tahrip etme eğ ilimi göstermektedirler. Bunlar çiftçi-
lere ödenen fiatlarla ihracat fiatlar ı  arasındaki farktan dolay ı  bir 
süre için hükümete iyi bir gelir sağ layabilmekteyseler de zamanla 
üretim düş tükçe ihraç edilebilir mal ın miktar ı  ve buna, bağ lı  ola-
rak gelirde de düşüş ler görülmektedir. Bu pazarlama heyetleri po-
litik bakımdan etkin ki ş ilerin de patronu haline gelmektedirler. Bu 
heyetler, çiftçilerin ekonomik refahlar ı  ile ilgili olarak hiç bir ilgi 
ve insafa sahip bulunmamaktachrlar. (6) Dü şük gelir gurubuna 
dahil ülkelerin çoğu yüksek maliyette kimyevi gübre üretimini te ş  
vik etmektedirler. Bu durum da, gübre kullan ı ldığı nda karşı lığı  
derhal alınabilecek olan, yüksek verimli çe ş itlerin yeti ş tirilemesi-
ni ve yayg ınlaş tınlmasm ı  önlemektedir• 

Kötü beslenme ile tar ımın modernleşmesi aras ındaki münase 
betin hem incelenmesi müşküldür, hem de dünyan ın çeş itli bölge 
ve ülkelerinde farkl ı lıklar arzetmektedir. Ş ahsen, bu konuda bir 
teklif geliş tirmek için beslenme hakk ındaki bilgilerimizin yeterli 
olduğunu sanm ı yorum. Meselâ ş iş manlık kötü beslenmenin yük-
sek gelir gurubuna dahil ülkelerde çok rastlanan bir çe ş ididir. Hal-
buki bu ülkeler ileri ölçüde modernle şmiş  bir tarım sektörüne sa-
hip bulunmaktad ırlar. Tabiat ıyla hiç bir kimse ç ıkıp da bu ş iş-
manlık probleminin çözülmesi için tar ımın modernleş tirilmesinin 
yavaş latı lması  gerektiğ ini ileri sünniyeeektir. 

Düşük gelir gurubuna dahil ülkelerde kötü beslenmenin se-
bepleri, sonuçları  ve ş ümulu hakkında daha ciddi karışı klıklar 
mevcuttur. Son y ıllarda meseleyi dünya çap ında ele alan beslen- 
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me uzmanlar ı , bu problemin boyutlar ını  tesbit eder ve eski çal ış -
maları  yeniden değ erlendirirken meselenin yayg ınlığı  konusunda-
ki eski tahminleri oldukça küçültmektedirler. Fakat her şeye rağ -
men kötü beslenme dünyan ın önemli bir bölümünde ciddi bir 
problem olma vasf ını  sürdürmektedir. Ancak, her ş eye rağmen, hem 
ekonomik hem teknik aç ıdan mümkün olan modernle şmeyle ger-
çek fiatlar ı  düşürerek tar ım üretiminin artt ırı lması  yoluyla, ger-
çek gelirlerin yükseltilebilece ğ i ve buna bağ lı  olarak tüketicilerin 
daha çok ve daha iyi g ıda maddelerine olan taleplerinin art ırıla-
bileceğ i de bir gerçektir. 

Kanaat ımca, daha iyi beslenme halk sa ğ lığı nı  geliştirmenin 
bir arac ıd ır. Sağ lığı  geliş tirici faaliyetleri düzenlemek için de: G ı -
da maddesi, beslenme sa ğ lık hizmetleri, salg ın hastal ık kontrolü, 
refah, şahsi faaliyet v,  e özellikler gibi sağ lığ a olan talebi ve arz ı  
belirleyen faktörleri bilmek yararl ı  olacakt ı r. Diğer yandan, tarım 
ürünleri için uygulanan fiat politikalarm ın üretime, ayr ıca pro-
tein ve kalori tüketimine olan etkisi üzerinde çok az durulmu ş tur. 

Gıda ve tar ım ürünlerinin fiatlar ın ı n düşük tutulmas ını  ada-
lete ulaşman ın bir arac ı  olarak dü şünen hükümet politikalar ı , ta-
rımın modernleşmesini büyük ölçüde güçle ş tirmektedir. Adalet 
idealine böyle bir yakla şı m; dü ş ük fiat politikalarm ı n, şehirlerde 
yaşı yan fakirlerin gerçek gelirlerini artt ı •acatn ı  ve bu uygulama-
dan sadece büyük çiftçilerin zarar görece ğ ini ileri süren bir dokt-
rine dayanmaktad ır. Fakat, düşük gelir gurubuna dahil ülke'erde 
çok fakir durumda olanlar ın büyük bir bölümü, köylerde ve çiftlik-
lerde ya ş amaktad ır. Bu politikalarla bunlar ın ekonomik durumla-
rı  daha da kötüle şmektedir• Ayn ı  şekilde tar ımın modernle şmesi 
sayesinde g ıda tahı lların ın gerçek üretim maliyetlerinin dü ş ürül-
mesi irrıkânı  da önlenmekte ve buna bağ l ı  olarak g ı da maddeleri-
nin daha ucuza sat ı lmasıyla elde edilebilecek olan refah kazançla-
rından da mahrum kal ınmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, şe-
hirlerde görülen g ıda maddeleri k ı tl: ğı n ın ve karne uygulamalar ı-
nın da bu politikan ın bir sonucu oldu ğunu ileri sürmek de müm-
kün olabilecektir. 

Gıda ve tarım konusunda mevcut politik pazarla ekonomik 
pazar aras ındaki farkl ı lıkları  azaltmak için bir ekonomist neler ya-
pabilecektir? Yap ı labilecek şey ne olursa olsun, ekonornistlerin, 
hükümet kurulu ş ları n ı n eli alt ında tuttuklar ı  bir ki ş i olarak ka-
bul edilmeleri halinde bunun gerçekle ş tirilmesi mümkün değ ildir. 
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EKONOMIK GÖRÜŞLER ARASINDA MÜCAD1  F 

Onların bir avukat ıymış  gibi davranmak ve politik pazardaki dav-
ranış larını  makul göstermek için gayret sarfetmekle ş üphesiz hiç 
bir ş ey çözülmü ş  olmıyacakt ır. Böyle bir tutum ekonomi ilmini 
ucuza satmak anlam ına gelecektir. Kanaat ımca ekonomistlerin 
yapacaklar ı  ilk iş , düşük gelir gurubuna dahil ülkelerde g ıda ta-
hılları  ve lif nebatlar ında görülen üretim düşüklüğüne, büyük öl-
tir. Yap ı lacak ikinci iş , hükümetlerin, tar ımın modernleşmesini 
engelleyen çe ş itli politika ve programlar ıyla yönetim kurallarından 
her birinin olumsuz sonuçlar ını  analitik bir ş ekilde ortaya koy-
maktır. Bu konuda gerekli analizlerin ancak çok önemsiz bir par-
çası  ekonomistler taraf ından yürütülmektedir. 

Ekonomistler taraf ından yap ı lması  gereken üçüncü ve en 
önemli görev ise ülke ba şı nda çal ış malar yaparak politik ve ekono-
mik pazarların rol ve fonksiyonlann ı  belirliyen mevcut müessese-
lerin yetersizliklerini cesaretle ortaya koymakt ır. Çünkü uzun dö-
nemde müesseseler, fikirler ve siyasi dü şünceler üzerine bina edil-
mektedir. «Toplumun teşkilatland ı rı lması » gibi ötedenberi devam 
edip gelen önemli bir mesele üzerinde köklü ve ciddi dü ş üncelere 
gerçekten çok az rastlanmaktad ır. 

tKaynak Eocnomic Impact No: 31) 

pe
cy

a



. 
I ı 	ııı i.Jtil 	111 it ikili IL 11.11.1ai: İ L 1,11' 

46 

ASIRLIK HİZMETİN 
SEMBOLÜ 

T.C. ZIRAAT BANKASI 
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T. C. ZIRAAT BANKASI TEFTİŞ  HEYETI 

Özet 

Nurettin, HAZAR 

T. C. Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyeti Türkiye'de en eski Tefti ş  
Heyetlerinden birisidr 

Bilindiğ i gibi Ziraat Bankas ı  Memleket Sandıklarının istihale-
siyle (Bankaya dönüşmesiyle) 1888'de kurulmuş tur. Tefti ş  mües-
sesesinin baş langı c ı na 1867 tarihli Memleket Sand ıkları  Nizamna-
mesinde raslamaktay ız. Bu duruma göre Ziraat Bankas ında Tef-
tif Heyeti gelene ğ inin 115 yı llık bir geçmiş i vardır. 

1888-1891 yı llarında Bankada ayr ı  bir Tefti ş  Heyeti te şkil edil-
memiş tir. Bu dönemde Bankanın tefti ş  iş leri, Ziraat Nezareti Mü-
f ettiş lerince yürütülmü ş tür. 

1892 tarihinde Teftiş  iş lemleri hakk ında Bankaca bir Talimat-
name ç ıkarı lmış  ve banka muamelelerini bilen kendi memurlar ı  ara 
sından ilk müfettiş ler al ınmağa baş lanmış t ır. Ancak Müfetti ş ler 
için ayrı  bir seksiyon oluş turulmamış , bunlar doğ rudan doğruya 
Umum Müdürlüğ e bağ lı  sayı lmış lardır. 

İ lk yıllar tayin olunan müfetti ş lerin çoğu ilk mektep, birkaç ı  
rüştiye mezunudur. Yüksek tahsilli ilk müfetti ş  1898 yı lında gö-
reve başhyan Ahmet Viz ıni'dır. 

Ş imdiki Teftiş  Heyeti Başkanlığı nın nüvesi, 1926 yı lında ih-
das edilen «Müfetti ş i Umumilik» ile kurulmu ş tur. 

Müfettiş lerin yüksek mektep mezunlar ı  arasından seçme s ı-
navı  ile atanmalarına 1926 yı lından itibaren ba ş lanmış tır. 

Ziraat Bankası  Teftiş  Heyeti, genç kabiliyetler için bir mektep 
olmuş , geniş  teşkiath Bankaya değerli idareciler yetiş tirmiş tir• 
Bir çok müfettiş ler, Bankan ın en üst kademesinde görev alm ış  ve 
Türkiyenin öteki mali müesseselerinin yeti şmiş  eleman kaynağı  
olmuş tur. 50'den fazla Banka Müfetti şi Ziraat Bankası  başta ol-
mak üzere, çe ş itli kuruluş larda Genel Müdürlük ve Hükümetlerde 
Bakanlık mertebesine yükselmi ştir. 
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T. C. Ziraat Bankas ının faaliyetinde özel bir mevki i şgal etme-
si ve mevcut seksiyonlar aras ında kuruluş  tarihi bak ımından en 
eskilerindne birisi olmas ı  gözönünde tutularak Te şkilât bölümü-
nün sonunda Tefti ş  Heyetine y,er verilmi ş ir• 

T. C. Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyeti memleketimizdeki en eski 
tefti ş  teşkilâtlarındandır. Müfetti ş lik Mesle ğ i, Memleket Sandık-
ları  ile baş lamış tır. Gerçekten, Mithat Pa şanın teklifi ile Sand ık-
lara, Müfetti ş  unvanı  ile eleman tayin edilmesi, 28 Ş aban 1284 
(1867) tarihli iradei seniye ile kabul edilmi ş tir. 

17 Rebiyülevvel 1284 (1867) tarihli Memleket Sand ıkları  Ni-
zamnamesi de 28 ve 29 uncu maddeleri ile tefti ş  müessesesine yer 
vermiş tir. 

Sandık hesaplarının nasıl tutulacağı na dair olan 28 inci mad-
dedede «... ve varidat yekûnundan masarifat tenzil olundukta 
mevcudu Sand ık olmak laz ım gelen para o anda me şhut olacağı n-
dan ve i şbu Sandıklar laz ımgelenler taraf ından tefti ş  olundukta 
şunu yazmam ış  idim, falan ı  kaydedecek idim yollu itirazat kabul 
olunmıyarak...» denilmektedir. 

29 uncu madde de «... Sand ığı n ma,sarifa.t ı  ile köylülere veri-
lenlerin miktarı , müstakrizlerin isim ve kefil ve mevadd ı  sairesi 
ikraz esas defterine bak ı ldıkta malüm olaca ğı ndan, bunun dahi 
tefti ş  memurları  taraf ından vukubulacak eseleye (sorulacaklara) 
cevap verilecek yolda dikkatlice tutulmas ı  ve silinmiş  hâkedilmiş  
olmaması  ihtar olunur» hükmü bulunmaktad ır. 

Nizamnamede yer ald ığı na göre, bu uygulaman ın Menafi San-
dıkların ın Ziraat Bankas ına dönüş tüğü tarihe (1888 e) kadar de-
vam ettiğ ine şüphe yoktur. Bu duruma göre Bankan ın Teftiş  He-
yeti geleneğ inin 110 yı lı  aş kın bir geçmiş i vardır demektir. 

Ancak 1888 tarihli Ziraat Bankas ı  Nizamnamesi (Md. 22) Ban 
kanın tefti ş  ve denetimini Ziraat Nezareti Müfeti ş lerine verdiğ in-
den, ilk yıllarda ayrı  bir Teftiş  Heyeti te şkil edilmemiş tir. Madde 
metni şöyledir : Bankan ın muamelat ını  teftiş  etmek ve Nizamna-
menin tamamen mevkii icraya vaaz ına nezaret eylemek ve sâl mu-
hasebesini tetkik ve Bankaya müteâllik malf ımatı  laz ıma ve mü-
tealât ı  mahsuslarını  Meclisi İ darede beyan ve ledelicap Ticaret ve 
Nafia Nezaretine ve Bankan ın Merkezi idaresine iş 'ar etmek Zi-
raat Müfetti ş lerinin cümlei vezalfindendir.» 
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Ticaret ve Nafia Nezareti; 12 cemaziyülahir 1306 1 Şubat 1305 
(1889) tarihli Tahrirat ı  Umumiyesinin son paragraf ındaki «... her 
ne vakit murat edilirse canibi Hükümetten Sand ık muarnelat ının 
teftiş  olunacağı  ve bir fesat ve suistimal görüldü ğü halde gerek 
Meclis Reisinin ve gerek Şube Memurunun i şden el çektirilece-
ğ i...» yolundaki talimatının yanlış  ve Bankaya zarar verebilecek 
şekilde tatbik edildiğ inin görülmesi üzerine, Vilayetlerle müstakil 
Liva Mtasarnflıklarma 18 Kanunisani 1308 (1892) tarihinde bir 
Tahrirat ı  Umumiye göndermi ş tir. Bu Tahrirat ı  Umumiyede; «... 
mezlear şubelerin kuyut ve muamelat ının indelicap Canibi Hükü-
metten teftiş  olunması  iş 'a k ılınmış  ise de Bankan ın umum zürra 
ile muamelâtı  kesiresi olmakla beraber ahaliden arzu edenlerin 
tevdi eylediğ i mebabiğ i faizle kabul etmek gibi nizamen ifas ıyla 
mükellef bulundu ğu vezaif icabınca muhafazai haysiyet ve itbar ı  
pek mühim ve nazan halkda kesri emniyet ve itimad ı  mucip pek 
küçük bir muamele vukuu muamelat ı  esasından sektelendirerek 
Bankay ı  pek büyük zararlara u ğ ratacağı  cihatla emri tefti şde ihti-
yatkarane ve mütehass ırane davran ı lması  lazım olduğu halde her 
nas ılsa bazı  kazalarda buralan nazan dikkate al ınmıyarak bazan 
ehemmiyeti maslahatm ademi takdirinden ve bazan da garazi 
mahsusaya tebaiyetten dolay ı  banka sand ıkları  ve defterleri olur 
olmaz sebeplerle sureti aleniyede mühürlenip muamelât tatil olu-
narak teftişe kıyam olunduğu... teftiş  edilen bir sand ık memuru-
nun henüz leyh ve aleyhinde bir netice has ı l olmaksız- n gazeteler-
le aleyhinde bendler ne şrettirildiğ i, maatteessüf görülmektedir._ 
bankanın vaziyetiyle gayri mütenasip ve anzar ı  nasda haysiyet ve 
itibarını  selb bir yolda müdaharat vukuu bittabi teciz olunam ıya-
cağı na... dahi teseyyüp buyurulm ıyacağı  derkâr bulunduğuna bi-
naen bu bapda bir kaidei muttaride ittihaz ı  lazımeden görülmüş -
tür... tahkikat icras:na lüzum göründü ğü halde hemen sa.nd ığı n 
ve defterlerin mühürlenmesine ve memurun i şden elçekdirilmesi-
ne ibtidar olunmay ıp keyfiyetin kaymakaml ıklarda,n mutasarnf-
lıklara iş 'anyla livalardan ya makam ı  vilayet... vas ı tasıyla veya-
hut muhaberat ile vakit geçmemek üzere do ğ rudan doğ ruya Neza-
reti Acziye müracaat olunarak buraca icray ı  tahkikata tayin edi-
lecek bir memur vas ı tas ıyla veyahu Nezareti Acziyeden vaki ola,- 
cak iş 'ara göre bir vasıtai münasibe ile nizamı  dairesinde ... muk-
tezas ının ifası  hususunun usul ittihaz ıyla keyfiyetin tamimen teb- 

(*) 1892 11/fayısmilan 199-1 tarihine kadar Ziraat Bankas ı  Umum Müdürü, ek 
görev olarak Ziraat Umum Müdürli',:_t ıi vazifesini de yapmakta idi. 
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liğ i Ziraat Bankas ı  ve Ziraat Müdüriyeti Umumiyesinden (*) ifa- 
de olunmuş  ve ehemmiyeti madde cihetiyle bervechi mukarrer...» 

13 Mayıs 1305 (1889) tarihinde ç ıkart ılan bir Tahriratı  Umu-
miyede, Ziraat Müfetti ş lerinin çalış ma usulleri ve vazifeleri daha 
geniş  bir şekilde aç ıklanm:ş tır. 

6 Teşrinsani 1306 (1890) tarihini ta şı yan Şuabata Tahriratt 
Umumiye'de ise, şube idare meclislerinin te ş ekkül tarzları , Ziraat 
Müfettiş leri ile Şube Memurlar ının Meclislerin tabii azalan olduk-
ları , Ziraat Müfetti ş lerinin tefti ş  dairesi dahilinde hangi livada bu-
lunursa bulunsunlar oran ın Ş ube Meclisi içtima ında haz ır olabile-
cekleri, ücret dahi alabilecekleri anlat ı lm: ş t ı r. 

24 Kanunuevvel 1306 (1890) tarihli bir ba şka Tahrirat ı  Umu-
miyede, Tahrirat ı  Umumiye mecmualann ın birer nushasm ı n mak 
buz karşı lığı nda Ziraat Müfetti ş lerine teslim edileceğ i şubelere bil-
dirilmiş tir. 

Bundan başka, 22 Nisan 1305 (1889) tarihli Cibayet Nizamna-
mesinin 10 uncu maddesi, maarif hissesi dolay ıs ıyla ve bu bakım-
dan, Banka hesaplar ının esas ve muavin defterlerini tetkik ve tef-
tiş  etme yetkisini, Maarif Nezaretine ve onun ad ına Maarif Müdür-
lerine veya tayin edecekleri ş ahıslara b ırakmış tı r. 

Ancak gerek Ziraat Nezareti Müfetti şlerinin ve gerekse Maa-
rif Nezareti yetkililerinin bankac ılığ a kâfi vukuflan olmadığı  ve 
bu yüzden tefti ş  ve murakebenin lay ıkı  ile yapı lmadığı  anla şı ldı -
ğı ndan, Bankan ın kendi elemanlar ı  aras ından bankac ı lık muame-
lelerini bilen Müfetti ş ler tayin edilmesine karar verilmi ş tir. Bu 
maksatla hazrlanan 20 May ıs 1308 (1892) tarihli Ziraat Bankası  
Ş ube ve Sandlklanyla Mezkür Bankaya Merbut Müessesatl Saire-
nin Sureti Tefti ş ine Mübeyyin Talimatname iradei seniyenin tas-
tikine iktiran etmi ş  ve aynı  yıl Banka Müfetti ş lerinin tayinine baş -
lanmış tır. 

1892 Teftiş  Talimatnamesi ile Banka Müfettiş lerine; şube ve 
sandıkları n hesap ve muameleleri4i tefti ş  etmek ve teşkilâtta tet-
kik ve tahkikat yapmak görev ve yetkisi vrilmi ş tir. 

Talimatnameye göre, Müfetti ş ler, tefişe baş lamadan evvel 
yanlarında bulunan ve vazif eli olduklar ı:d' gösterir Ticaret ve Na-
fia Nezareti Celilesinden verilmi ş  bir yazıyı  mahallin en büyük 
Mülkiye Memuruna ibraz edeceklerdir (Md. 2). 
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Teftiş in nas ıl yapılacağı  1 inci maddede şöyle anlatılmış tır : 
«Müfettişler Ziraat Bankas ı  Ş ube ve Sandıklanyla Ziraat Mektep-
len ve nümune tarlalar ının bilcümle ahvâl ve muamelâtr Maliyesi-
ni, defatir ve evrak ı  hesabiyesini, mezkür çiftlik ve tarlann anbar-
larında bulunan zahireyi, sair e şyayı , demirba,ş  alât ve edavat ve 
hayvanat ını , ve gayrimenkulleri muayene ve defterlerle kar şı laş-
tıracaklard ı r». 

Bundan sonra Talimatnamede; tefti ş in süresi, şube ve sand:k-
ların kaç senede bir tefti ş  edileceğ i, tahkikat ın ne şekilde ytirütü-
leceğ i, tarafs ız hareket edilec ğ i, idari Merkeziye ile devaml ı  irtibat 
halinde olunacağı , tefti ş  lâyihalann ın ve teftiş  defterlerinin nas ı l 
tutulup muhafaza edilece ğ i bir önceki tefti ş le ilgili iş lemlerin ne 
ş ekilde kontrol edileceğ i, harc ırah ve maa ş lar ının ne şekilde alma-
catı  ve hangi ahvâlde mes'ul tutulacaklar ı  geniş  bir şekilde gös-
terilmiştir. 

Talimatnamenin sonuna bir de lâyiha (rapor) örne ğ i konul-
muş tur. 

5 Haziran 1309 (1893) tarihli Tahrirat ı  Umumiyede bir liva 
dahilinde bazı  kazaları n vakit yetersizli ğ i sebebiyle Müfettişçe tef-
ti ş i mümkün olmazsa buraların livanın Şube Müdürüne tefti ş  et-
tirilebileceğ i, şu kadar ki, ertesi sene o yerin tefti ş inin mutlaka 
müfettişlerce yap ı lacağı , bundan başka şube memurlannın kendi-
lerine bağ lı  sand ıkları  senede en az birer defa tefti ş  edecekleri, mü-
fetti şler taraf ından tefti ş  edilenlerin dahi tefti ş  tarihinden alt ı  ay 
geçtikten sonra Şube memurlar ı  taraf ından tekrar tefti ş  edileceğ i 
tamim 

8 Kânunuevvel 1309 (1893) günü Müfetti ş lere Mahsus bir Tah 
rirat ı  Umumiye (Teftiş  Genelgesi) yayınlanmış tır. Bu Tahrirat ı  
Umumiyede lâyiha ve fezlekelerin (tefti ş  ve S oruşurma raporlan-
rıı n) tanziminde gözönünde tutulacak noktalar izah edilmi ş tir. 
Bunlar aras ında; yolsuzluk hallerinin tesbiti, içten el çektirme, 
zimmet, ihtilâs ve hilekârl ığı  görülenler hakk ında eksiksiz muame-
le yap ı lması  lüzumu gibi hususlara a ğı rlık verilmi ş  ve iş leri eksik 
bı rakan müfetti ş lerin harc ırahları  kendilerine ait olarak tekrar 
hadise yerine gidip tefti ş  ve tahkikat ı  tamamiamağa mecbur tu-
tulacaklan anlat ı lmış tır. 

26 Mayıs 1310 (1894) tarihinde «Ziraat Bankas ı  Müfettiş leri-
ne Tamimen Tebli§ine Lüzum Görülen Mevad» ad ıyla şubelere ye- 
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ni bir Tahriratı  Umumiye yollanarak 20 May ıs 1308 (1892) tarihli 
Teftiş  Talimatnamesinin tatbikatta aksayan baz ı  hükümlerine 
aç ıklık getirilmiş tir• 

Bu Tahrirat ı  Umumiyede; teftiş i tamamlanan şube ve sand ık-
lara alt lAyihalar ı n, bitiş  tarihinden itibaren 15 gün içinde muhak-
kak tanzim edilip İdareyi Merkeziye gönderilmesi, tefti ş  def tarla-
rinin teftiş in bitiminden itibaren bir ay içinde şubelerin cevapla-
rıyla birlikte bir yaz ıya bağ lı  olarak bir torbayla İ dareyi Merkezi-
ye postalanmasa tashihe ve ıslaha muhtaç olan eksikliklerin ş ifa-
hen anlat ılmak ve tamamlanmakla beraber ayr ıca bir varakaya 
yaz ı lı p mühürlenerek bir nüshas ı nın mahallinde bırak - lmas ı  ve 
diğer nüshasının lâyihalarla birlikte Umum Müdürlüğ e sevkedil-
mesi, şüpheli görülen ve suistimale müsait olan hallerde - mesul-
lerinin tevil ve inkânna yer b ırakmamak üzere - müsebbiplerinn 
tahriren isticvap edilerek evrak ının lâyihaya tefti ş  
sı rası nda tetkik ve muayeneden geçirilen defterler ve evrak ı  müs-
bite üzerine bir işaret konulup her sahifesine ve yekün hanesine 
«görülmüş tür» ibaresinin yaz ı larak müfettiş lik mührü ile mühür-
lenmesi lüzumu belirtilmi ş tir. 

Bu izahattan anlaşı lacağı  üzere, bugünkü müfetti ş lik resmi 
mührü kullan ı lması , paraf atma, imzalama ve mühürleme usulü o 
zamandan (1892) itibaren uygulanma ğa baş lanı lmış tır. 

Teftiş  Talimatnamesinin yürürlü ğe girmesine ve Bankan ın 
kendi müfetti ş leri vazifeye ba ş lamas ına ra ğmen, baz ı  yerlerde Zi-
raat Nez,areti Müfetti şlerinin halâ, Ziraat Bankas ı  şube ve san-
d ıklarını  teftiş  etmeğe devam ettiklerinin görülmesi üzerine durum 
Banka İdaresince Ticaret ve Nafia Nezaretine bi'd;rilm; ş tir. Ad ı  
geçen Nezaret de Babiâliye yazarak talimat istemi ş tir. Babiâliden 
gelen 15 May ıs 1310 (1894) tarihli 28 numaral ı  cevapta tefti ş  hak-
k ı nın artık Banka Müfetti ş lerine ait olduğu aç ı klanmış t ır. Bunun 
üzerine Ziraat Bankas ı  Umum Müdürlüğünce, te şkilâta 14 Haziran 
1310 (1891) tarihin ta şı yan bir tamim gönderilerek, Ziraat Mü-
fettlş lerinin şube ve sand ıkları  tefti ş  edemiyeceklerini ve tefti ş  ve 
tahkik i ş lerinin münhas ı ran Banka Müfetti ş lerince yap ı lacağı  teb-
liğ  edilmiştir. Bu tamim aynen şöyledir : 

«Ziraat Bankas ı  Şuabat ın ın Ziraat müfetti ş lerine dahi tefti ş  
ettirilmesi hakk ında Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaret-1 behiye-
sinden vaki olan iş 'ar ve olbapta Bab ıâli canib-i samisi ile Ticaret 
ve Nafia Nezaret-i celilesi beyninde cereyan eden muhabere üzeri- 
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ne şeref vürut edne 15.5.1310 tarih ve 38 numaral ı  tezkire-i sami-
ye-i cenab-i sadaret penahide, Banka iptida-i te şekkülünde ziraat 
müfettiş lerine bir vazife-i tefti ş iye verilmiş  ise de muahheren gö-
rülen lüzuma mebni Banka için mahsusen müfetti ş lr tâyin ve is-
tihdam olunmas ı  hususuna irade-i seniye-i hazreti h afetpenahi 
ş eref müteallik buyurulmas ıyla ziraat müfett ş 'erin:n vaz'fe-i tef-
tiş iylerine mahal kalmad ığı ndan kemafissabik mü::tandem olduk-
ları  mahaller Banka ş ubeleri meclisinde â.za olarak bulunmalar ı  
ve ancak devlet memuru ve meclis âzâs ı  sıfatıyla ziraat müfettiş -
lerinin Banka hakk ında vereckleri maltimat ve ihbarat ın dahi na-
zarı  dikkate al:narak ona göre icra-i tahkikat olunmas ı  lâzım gele-
ceğ i emir ve iş 'ar buyrulmuş  olduğ undan beyan ı  keyfi'yete iptidar 
olundu» denilmektedir. 

«ziraat Bankas ı  Müfetti ş lerine Yaz ı lm ş t ır» kayd ım ta.?yan 
20 Eylül 1310 (1894) tarihli bir di ğ er Tahrirat ı  Umumiyede; Ş ifa-
han tenbih ve ihtar edilen hususlar için Müfetti ş lerin varaka tan-
ZiM etmek yerine bu maddeleri de lâyihalar ına almaları  dolayı -
sıyla gözetilen maksad ın hası l olmadığı  ve her madde hakk ında 
ş ubelere tafsilath tenbihnameler gönderilmesi meeburiye'i ile kar-
şı  karşı ya kalı ndığı  hatırlat ı larak, bundan sonra bu noktalara dik-
kat edilmesi ve mevzubahis varakalar ı n bar nüshas ı  şubeye bı rakil-
makla birlikte, İdareye gönderilecek nushas ın ın şube memuruna 
mühürlettirilmesi lüzumu belirtilmektedir. Bundan ba şka, Umum 
Müdürlükte dosya tutulmas ı  azulüne laylhalarm 
ş ubelerde saklanan bir deftere ayr ı ca dercine lüzum kalmadl ı  da 
Tahrirat ı  Umumiyede tenbih edilmiş tir. 

Ziraat Bankas ına 1308 (1892) tarihinde ilk defa yedi müfet-
tiş  alı nmış tı r. Bunların hepsi ilk mektep mezunu olup adları  ile 
tayin ve meslekten ayr ı lış  tarihleri şöyledir Hasan Tevfik (1 Şu- 
bat 1892 - 31 Kas ım 1893),, Hayrettin (12 Ş ubat 1892 - 10 Kas ım 
1893), Raşit (25 Haziran 1892 - 7 Aral:k 1892), Mehmet S ıtk ı  (3 
Temmuz 1892 - 31 Ocak 1895), Servet (1 Ağustos 1892 - H Ekim 
1895), Niyazi (11 Ağustos 1892 - 6 Ocak 1893) ve Nam ı k (21 Ağus-
tos 1892 - 28 Mayı s 1894). 

Teftiş  Talimatnamesinde müfetti ş lerin bağ lı  bulunacaklar ı  
merci belirtilmemiş tir. Ancak bunlar ın, tayini, sevk ve idareleri 
fiiliyatta doğ rudan doğ ruya Umum Müdürlükçe yapı lmış tı r. 
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1893 - 1897 yılları  aras ında dokuz müfetti ş  daha al ınmış tır. 
Bunlardan alt ısmın hangi mektebi bitirdiğ i bile bilinmemektedir. 
Ötekilerden birisi ilk mektep, ikisi rü ş tüye mezunudur. Bu ilk rüş -
tüye mezunu müfetti ş ler; 1867 Trabzon doğumlu Ali Necati ile 
1860 Amasya doğumlu Abdülhalim Hilmi'dir. Sırasıyla, 15 Eylül 
1893 ve 7 Nisan 1896 tarihlerinde Bankaya girmi ş  ve 31 Ocak 1904 
ve 10 Ocak 1904 tarihlerinde ayr ılmış lartır. 

1898 yeni bir dönemin baş lang ıc ı  olmuş tur. Çünkü Bankan ın 
iş lemlerinin geniş lemesi sebebiyle tefti ş  esas ve usulleri hakk ında 
değ işiklik ve yenilikler yap ılması  lüzumunun duyulmas ı  üzerine 
30 Teş rinisani 1314 (1898) tarihinde yeni bir Tefti ş  Talimatna-
mesi hazırlanarak yürürlüğ e konulmuş tur. 

Eski Talimatname ile o zamana kadar ç ıkarılan bütün Tahri-
rat ı  Umumiyelerin yerine kaim olmak üzere haz ırlanan ve «Ziraat 
Bankas ının Teftiş  Talimat:d ır» baş lığı nı  taşı yan bu Talimatname-
nin bölümleri şöyledir 

Birinci Fas ı l 

İkinci Fası l 

Üçüncü Fas ıl 

Dördün Fas ı l 
Beş inci Fas ıl 

Altıncı  Fası l 

Yedinci Fas ıl 

Sekizinci Fası l 

Vezaif ve Selâhiyet (Md. 1 - 10) 

Teftiş in Sureti İ cras ı  (Md. 11 - 18) 

: Tefti ş  Layihasının Sureti Tanzimi (Md. 
19 - 26) 

Tahkikat ın Sureti İcras ı  (Md. 27 - 35) 

Evrak ı  Tahkikiyenin Sureti Tanzimi 
(Md. 36 - 39) 

Vlüfetti ş in Tav ır ve Hareketi ve Mes'ull-
yeti (Md. 40 - 43) 

Banka Memurin ve Müstandeminin Mü-
fetti ş lere Karşı  Vezaifi (Md. 44 - 45) 

: Lâhika (Md. 46 - 47) 

Yeni Talimatnamenin 1 inci maddesine göre, Müfetti ş lerin 
«teftiş» ve «tahkikat» olarak iki vazifeleri vard ır. Talimtanamede 
bu vazifelerin mahiyetleri şu ş ekilde aç ıklanmış tır : 

«Teftiş  : Bir Ş ube veya Sand ığı n hesabat ve muamelât ı  Ban-
kanın nizamat ve taVmat ı  ile kar Nizamnamesi, İ cra Kanunu ve 
Damga Resmi Nizamnamesi gibi taallûku bulunan nizam- ı  saire 
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dairesinde cereyan etmi ş  ve mevelıdat ı  tamam bulunmu ş  ve Ban-
kanın hukuku muhafaza ve emvali telef ve israftan vikaya edilmi ş  
olup olmadığı nı  kuyut ve muhaberat ın tetkiki ile meydana ç ıkar-
maktır. 

«Tahkikat : Hariçten vaki olacak i ş tar ve ş ikâyetle veya ida-
re-i rnerkeziyeden vuku bulacak tebligat üzerine veyahut esna-i 
teftişte görülecek bir emareye binan mmurin ve müstandemin'n 
bir güna su-i hal ve hareketleri vukuu isti şmam edilmesi halinde 
haricen ve dahilen tetkikat ve tefti ş at ve isticvabat icras ı  ile ha-
kikaten bir fenal ık vuku bulmu ş  olup olmadığı nı  ve olmuş  ise de-
recesini ve ne sebeble irtikâp olundu ğ tınu meydana koimakt ır.» 

Talimatnamede tefti ş  ve tahkikat ın nası l yap ı laağ  ve ne şekil-
de layiha ve fezleke tanzim edilece ğ i anlatı lm:ş tı r. 

Müfettiş lerin tayinleri ve bağ lı  bulunacakları  merciler hak-
kında bir sarahat olmad ığı ndan, eski uygulaman ı n devam ettiğ i an-
laşı lmaktad ır. 

1332 (1918) y ı lına kadar devam eden bu dönemde 41 Müfetti ş  
tayin olunmu ş tur. Bunlardan 16 s ının hangi mekebi biirdikleri 
belli değ ildir. 10 Müfettiş in ilk ve 11 Müfetti ş in rüş tiye ve 1 tane-
sinin de idadi tahsilli olduklar ı  kayı tl ıdı r. Ancak 3 ünün yüksek 
tahsilli olduğu görülmektedir. Böylece Ziraat Bankas ı  Tefti ş  Heye-
ti camiasına ilk defa yüksek mektep bitirmi ş  bir Müfett' ş 'n 1898, 
ikincisinin 1900 ve üçüncüsünün de 1914 y ı lında gi:m' ş  olduğu tes-
bit edilmektedir. 

İ lk yüksek tahsil yapm: ş  Müfettiş  Ahmet Kdz ım'dır (1871-?). 
İstanbul 1871 doğumlu olan Ahmet Kaz ım Bey, Mülkiye Mektebi 
Yüksek kısmmı  Temmuz 1890 da bitirerek, Kuzguncuk Rü ş tüye-
sinde kısa süren Türkçe Muallimliğ inden sonra 11 Kasım 1891 ta-
rihinde Ziraat Bankas ına girmi ş tir. Merkez Muhasebe Müdürlü ğü 
Mukayyit Muavinliğ i, İstanbul ve Mülhakat ı  Şubesi Muhasebe Bi-
rinci Kâtipliğ i ve Dedeağ aç Ş ubesi Müdürlüğünden sonra Eylül 
1898 tarihinde Ziraat Bankas ı  Müfettiş i olan Ahmet Kaz ım Bey 
Nisan 1890'a kadar Müfetti ş likte kalmış tır. (*) 

(*) Müeellitoğ lu Ali Çankayanın «Yeni MilUdye Tarihi ve Millkiyeliler> ad-
lı  eserinde (Cilt III, sf 444), Ahmet Kim Bey'in bundan sonra Bey-
rut, Konya ve Edirne Şube Müdürlüklerinde bulundu ğu, 14 Kas ım 1909 
tarihinde Maliye Nezaretine geçti ğ i, burada çeş itli illerde D3fderdarl ık 
yaptığı  ve 1927 y ılında emekliye ayrıldığı  ve fakat ölüm tarihinin tesbit 
edilemediğ i açıklanmış tır. 
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İkinci Yüksek tahsilli Müfetti ş  Banka kayd ına göre 1866 İs- . 

tanbul doğumlu, Mülkiye mezunu, Sergis (Serope Nores) Berber-
yan'dır (1867 - 1946). Müfetti ş liğ i. 17 Ocak 1900 - 19 Ağustos 1906 
tarihleri aras ına raslamaktad ır. (*) 

Ahmet Ktiz ım'dan 16 ve S. N. Berberyan'dan 14 yı l sonra He-
yete giren, Hukuk Fakültesi mezunu, İstanbul doğumlu Selahattin 
Şakarcan'dı r (1890 _ 1932). S. Ş akarcan'ın Müfettiş liğ i 29 Nisan 
ile 1 Nisan 1932 tarihleri aras ındadar. 

1874 Halep doğumlu Mustafa Nedim Tezel ise Ziraat Bankas ı  
Teftiş  Heyetine giren ilk idadi (lise) bitirmiş  müfettiş tir. Ad ı  ge-
çenin müfetti ş liğ i 27 Nisan 1911 - 26 Ekim 1927 tarihlerine tesadüf 
etmektedir. 

(*) Mileellitoğ lu Ali çankaya'run «Yeni Mülkiye Tarihi ve Millkiyeliler• adl ı  
oserindeki (Cilt III sf. 277-278, Md. 166) bilgiler banka kay ıtlarından fark-
l ıdır. Buna göre; 1867 do ğumlu olan bu Müfetti ş in adı  Serope Nores 
Derberyan'dı r. Serkis, mes'eğ i sarrafl ık olan, babasın ın adıd ı r. Sorope 
Nores Berberyan Temmuz 1887 de Mülkiye Yüksek k ısmını  bittikden 
sonra Şurayı  Devlet Tanzimat Dairesi Mtilazimii ğ ine tayin olundu. 25 

Ağustos 1889 tarihinde, yeni kurulan Ziraat Bankas ının Umumi Muha-
sebe Kaleme Mulmyyitliğ ine nakledildi. 30 Aral ık 1900 tarihinde, aç ılan 
irriUham kazanarak Banka Müfetti ş liğ ine; May ı s 1910'da Umumi Muha-
sebe Kalemi Müdürlüğüne getirildi. 14 Eylül 1912 tarihinde Maliye Ne-
zaretine geçti. Bu Nezarette Muhasabat Umum Müdürlü ğüne kadar yük-
seldi. 1 Temmuz 1921 de emekli olduktan sonra Ba ğdat'a gitti. 1923 y ı-
lında kurulan Irak Hükümetinin hizmetine girerek Maliye Bakanl ığı n-
da çeş itli vazifelerde bulundu. 1930 dan itibaren hayat ını  Paris'te geçip. 
di. 1946 yı lında orada öldü. 

Maliye Nezareti Memurlar ı  için aç ı lan Mektepte Usuli Defteri (Mu-
hasebe) dersi Muallimli ği yapmış  ve ders notlar ı  1328 (1912) de Istan-
bul'da Kader Matbaas ında Muhasebei Umumiye» adıyla bası l-
mış tı r. 

Maliye Bakanl ığı ndaki dosyalar dahil çe ş itli kaynaklardan takvi- 
yeli olarak verilen bu bilgilerin Banka kaynaklar ından daha doğ ru ve 

sağ lam olduğunu kabul etmek yerinde olur. Bu taktirde Serkis o ğ lu, 
Serope Nores Berberyan'm 25 Ağustos 1889 dan 14 Ey ill 1912 ye kadar 
Ziraat Bankasında çalış tığı  ve bunun 30 Aralık 1900 -MaTıs 1910 tarilı -
leri arasındaki elokubuçuk yı llık süresinin milfetti ş likte geçti ğ ini kabul 
etmek laz ımdır. 

öte yandan ş imdiye kadar bilinenin (T.C. Ziraat Bankas ı  Teftiş  
Albürnü sf. 11) aksine, S. N. Berberyan'rn, Teftiş  Heyetinin ilk değ il 
ikinci yüksekmektep mezunu üyesi olduğu anlaşı lmaktadır. 
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Müfettiş  Serope Nores Berberyan hakk ında verilen izahattan 
da anlaşı lacağı  üzere, Ziraat Bankas ı  Müfetti ş liğ ine ş imdi olduğ u 
gibi, o zaman da aç ı lan müsabaka imtihan ı nı  kazananlar al ınmış -
t ır. Buradan ortaya ç ıkan bir başka gerçek de, ı 893'den itibaren 
Müfettiş  olarak girenlerin baz ı lar ının hangi mektebi bitirdi ğ inin 
eldeki Banka kay ı tlanndan tesbit edilememesinin, onlar ın tahsil-
siz olabilece ğ i ş üphesini cloğ urmasma yer clmad ığı d ı r. Nitekim, tah_ 
sil durumu bilinmeyen Ahmet Kâzim Beyin yüksek mektep (Mül-
kiye) mezunu oldu ğ u bu kere yap ı lan incelemeden anla şı lmış t ır. 

1317 (1901) tarihinden itibaren Müfetti ş  Muavinlerinin Mü-
fetti ş lerin refakat ında yeti ş tirildiğ i tesbit edilmiş tir. Ancak Mua-
vinlerin Müfetti ş lerin yan ında ne kadar kald ı klar ına ve ne zaman 
Müfettiş liğe yükseltildikle ıine dair bilgiye raslanamam ış t ır. Teftiş  
Talimatnamesinde de buna dair bir aç ıkl ık bulunmamaktad ır. 

Bu duruma göre yukar ıda say ıs ı  verilen 41 Müfetti ş ten 36 s ı -
nın Müfettiş , Muavini olarak al ınarak Müfettiş  refakat ında yetiş ti-
rildiğ ine hükmetmek laz ımgelir. 

Bu dönemin müfetti ş leri aras ında yukar ıda adlar ı  geçenler-
den ba şka uzun hizmet veren Ahmet Hamdi (*) (1873 - 1937, Mü-
fetti ş liğ i : 1901 - 1937) ile sonradan Umum Müdür Muavini (1920- 

1923), Umum Müdür (1923) ve İdare Meclisi Azas ı  (1927-1938) 
olan Abdulkadir Zeki Güçlü dikkati çekmektedir. Birçok müfetti ş  
yetiş tiren ve 27 y ıl (1 May ı s 1910 - 30 Haziran 1937) Müfetti ş lik 
yapan, bir aral ık Bankac ı l ık Mekebi Müdürlüğünde bulunan Ab-
durrahim Ş ermet'i (1875 - 1937) de bunlara ilâve etmek lâz ımdır. 

1908 Meş rutiyetinden sonra Ziraat Bankas ının memleket ihti-
yac ına daha çok cevap verebilir hale getirilmesi için yap ı lan ısla-
hat dizisinden olarak 23 Mart 1332 (1916) tarihli Ziraat Bankas ı  
Kanunu kabul edilmiş tir. Bundan alt ı  ay sonra da, daha kanunun 
Nizamnamesi yap ı lmadan, 1 Eylül 1332 (1916) tarihli Tefti ş  Tali-
matnamesi ç ıkarı lmış tı r. Böylece 1898 alimatnamesi 18 y ıl sonra 
yürürlükten kalkm ış  oluyordu. 

Yeni Tefti ş . Talimatnamesinde; müfetti ş lerin vazife ve s&âhi-
yetleri, tefti ş  ve tahkikatta yap ı lacak iş ler, lâyiha ve fezlekelerin 
tanzim ş ekilleri, bir İ zahname ölçüsünde geni ş  bir tarzda, anlat ı l- 

(9 Ahmet Hamdi, ayn ı  zamanda, elde foto ğ rafı  bulunan on eski Müfettistir. 
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mlkta ve fakat Tefti ş  Heyeti teşkilat ve kadrosundan, Müfetti ş  
Muavini ve Müfettiş lerin tayin usullerinden söz edilmernektedir• 
Bununla birlikte, eski gelene ğ in devam ettirilerek, tefti ş  mesleğine 
musabaka imtihan ı  ile eleman al ınmasına mümkün mertebe özen 
gösterildiğ ine ve Müfetti ş lerin gene doğ rudan doğ ruya Umum Mü-
düre bağ lı  bulunduklarına, şüphe yoktur. 

Bu Talimatnamenin yürürlükte kald ığı  1927 ye kadar geçen 
onbir yı l içinde 32 Müfettiş  alınmış t ı r. En çok tayin 1926 y ı lında 
olmuştu : 24 Müfetti ş , 32 Müfettiş ten 2 sinin tahsil durumu belli 
değildir, ı l ilk mektep, 6 s ı  rüştüye, 17 si idadi ve muadili ve 6 sı  
yüksek mektep mezunudur. 

1917 y ı lına ait Ziraat Bankası  Te şkilât Kanunda üç s ını f üze-
rinden Müfettiş ler ve ayrıca Müfetti ş  Muavinleri kadrosu kabul 
edilmiş tir. Müfettiş  Muavinleri için 1.250 - 1.750 ve I inci, II nci 
ve III. sınıf Müfettiş ler için 2.000 - 4.000 kuru ş luk kadrolar ihdas 
edilmiş tiı . 

1919 y ılı  için haz ırlanıp Babiâliye verilen ve fakat kabulü ger-
çeklemilyen Te şkilât Kanunu Lâyihas ında Öngörülen seksiyonlar 
arasında bir de «Tefti ş  Ş ubesi» bulunmakta idi. Layihada bu Şu-
benin görevi şöyle tarif edilmiş tir : «Teftiş  Şubesi, ta ş ra ve ş ube 
sand ıklarm ı  müfetti ş ler marifetiyle tefti ş  ettirilip vurud edecek 
evrak ı  tetkik ve neticeyi tefti şlye üzerine yap ılacak muarnelat ı  ta-
yin ve takip eder.» 

1919 da Yunan i şgaline uğ r ıyan İ zmir'de, istilâc ılarca te şkil 
edilen Ziraat Bankas ı  Umum Müdürlüğü için haz ırlanan Talima-
t ın 17 nci maddesinde ş öyle denilmiş tir «Müfettiş lik vazifesini, 
Muhasebe idaresinin Müdürü ifa eder. Her şubenin laakal senevi 
bir defa tefti ş  edilmesi lazımdır. Sand ıklar ise her alt ı  ayda bir 
teftiş  edilir. Müdüri Umuminin emriyle fevkalade tefti şat da icra 
edilir.» 

25 Nisan 1920 de Umum Müdürlük nam ına i numara ile ilk 
Tahriratı  Umumiyesi neş redilen Ankara'daki Ziraat Bankas ı  Ida-
resinin 27 Ş ubat 1921 tarihli İdare Meclisi toplant ısında kabul edi-
len Umum Müdürlük kadrosu aras ında «Tefti ş  Kalemi Mümeyyiz-
liğ i» adlı  yeni bir kadro bulundu ğu görülmektedir. Bu, 1923 yı lı  
için hazı rlanıp İdare Meclisinin 24 Aralık 1922 tarihli toplan ısında 
kabul edilen kadrolarda da devam ettirilmi ş tir. Ancak bu sefer 

pe
cy

a



T. C. ZIRAAT BANKASI ikx.ı isş  HEYETI 	 59 

«Teftiş  Kalemi Mümeyyizliğ i» «Tefti ş  Şubesi'ne çevrilmiştir. La-
kin bu şubeyi bir Tefti ş  Heyeti Müdürlüğü veya Reisliğ i mahiye-
tinde dü şünmeğe imkan yoktur. Çünkü «Teftiş  Ş ubesi»nin bir Mü-
meyyizin yönetiminde 5 ki şilik bir memur kadrosundan ibaret ol-
duğu kararda belirtilmi ştir. Bu bak ımdan adı  geçen Ş ubenin, mü-
fetti ş lerin büro iş lerini çeviren bir Kalemden ibaret oldu ğu aç ıktı r. 

Teftiş  Heyeti Reisliğ i anlam ına gelecek ilk te şkilâtlanma 1926 
yılında olmuş tur. Bu tarihte bir «Müfetti ş i Umumilik» ihdas edi-
lerek, 19 Nisan 1926 günü bu göreve Müfetti ş  Fuat Pakter getiril- 

miştir. 

Ziraat Bankas ını  Anonim Ş irket haline getiren 1923/444 say ı lı  
kanunun 28 Temmuz 1926 tarihli Nizamnamesinde Banka Tefti ş  
Heyeti ile ilgili bir hüküm bulunmamaktad ır. Bununla birlikte ye-
ni Ninazmnamede gösterilen geni ş  iş lemleri yapacak Banka te şki-
latının teftiş inin de ona göre gözönünde tutulmas ı  gereğ i düşünül-
düğünden, 1927 yılında çağı n icaplarına uygun ve Bankan ın ihti-
yac ına cevap verecek bir Türkiye Ziraat Bankas ı  Tefti ş  Heyeti Ta-
limatnamesi ve ayrıca Müfetti ş  ve Müfettiş  Muavinlerine mahsus 
Dahili Talimatname hazırlanarak yürürlüğe konulmuş tur. 

1927 Talimatnamesinde eski Tefti ş  Talimatnamelerinde olm ı -
yan yeniliklere raslanmaktad ır. Müfetti ş lerin s ıfatların ın belirtil-
mesi, Müfetti ş  Muavini ve Müfettiş lerin tayin ve terfi şekillerinin 
anlatı lması , Müfettiş  Muavinlerinin staj süre ve usulleri ile ehliyet 
imtihanının belirli esaslara ba ğ lanması  ve en önemlisi Tefti ş  He-
yetinin doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe bağ lı  bir birim ha-
line getirilmesi bunlar ara,s ındadır. 

Talimtanmenin 1 inci maddesinde «Türkiye Ziraat Bankas ı  
Heyeti Teftiş iyesi, doğ rudan doğ ruya Müdüriyeti Umumiye mev-
cut Müdürü Umumiyenin mümessili s ıfat ıyla teftişat ve tahkikat 
icra eder» denilmektedir. 

Talimatnamenin 2 nci maddesi şöyledir : «Heyeti Tefti:;iyeyi 
Müdüriyeti Umumiyenin emrinde bulunan Müfetti ş i Umumi ida-
re eder. Müfetti ş i Umumiyenin refakat ında daimi bir Muavin ile 
lüzumu kadar memur bulunur. Maahaza icab ı  halinde manat ıkı  
teftiş iyelerine irtibatları  mahfuz kalmak şartıyla lüzumu kadar 
Müfettiş  veya beray ı  muavenet muvakkaten Müfetti ş i Umumi re-
fakatında çalış t ırılabilir.» 
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Madde hükümünden de anla şı lacağı  üzere, Tefti ş  Heyetinin 
bugünkü çalışma ve hiyeralş i esasları . Heyet Reisi durumundaki 
Müfettiş i Umumi ve Muavini ile Teftiş. Kalemi o zaman (1927 de) 
belirlenmiş tir. 

Talimatnamenin 3 üncü maddesine göre Müfetti ş i Umumi, 
her üç ayda bir tefti ş  raporlar' üzerine ilgili servislerce al ınan ka-
rarlar hakk ında bilgi vermekle ve Müfettiş lerin tayin, terfi ve sair 
iş lerini haz ırlay ıp Umum Müdürlüğün tasvip ve tastikine arzet-
mekle vazifelidir. 

12 nci madde Müfettiş  Muavinlerinin tayin, terfi ve stajlarm ı  
tanzim etmektedir. Madde hükmü şdyledir : 

«Heyeti Tefti ş iyeye intisap edecek zevat bidayeten Müfetti ş  
Muavini olarak bilmüsabaka al ını r. Sinleri yirmiden aşağı  otuzdan 
yukarı  olanlar müsabakaya dahil olamazlar. Müsabakan ın ş eraiti 
sairesi ve imtihan program ı  Müfettiş i Umumilikçe ,tarızim ve Mü-
düriyeti Umumiyenin kabul ve tasvibine arz olunur. Müsabaka ne-
ticesinde isbat ı  liyakat eden Müfetti ş  Muavinleri Müdüriyeti Umu-
miyenin müsaadesiyle merkezi idare Şuabatı  muhtelifesincle ve 
Müfettiş ler refakatinde alt ı  aydan bir seneye kadar staj gördükten 

sonra Müfettiş  tayin edilmek üzere ayr ıca bir ehliyet imtihanma 
tabi tutulur. İş bu ehliyet imtihan ında ibrazı  muvaffakiyet eyli-
yenler münhal vuku buldukça 4 ncü s ınıf Müfettiş liğ e kayıt ve 
idhal olunurlar. 

«Ehliyet imtihan ında muvaff ak olmayanlar birinci imtihan 
tarihinden altı  ay sonra ikinci bir imtihana tabi tutularak, bun-
da dahi ademi muvaffakiyeti sabit olanlar Heyeti Tefti şiye kadro-
sundan ihraç edilir. Mamafih Bankan ın sair hidemat ında istih-
dam olunabilirler.» 

Talimatnamenin Müfettiş lerin tayin, terfi mükâfatland ırlma 
veya cezaland ırmasına ilişkin 13 ve 14 üncü Maddelerinde, Müfet-
tiş lerin iki sene bir s ınıfta hizmetten sonra üst s ını fa yükseltilebi-
lecekleri, iyi veya kötü halleri görülenlerin taktirname ile taltif 
edilebilecekleri veya cezaland ırılabilcekleri kayı tlıdır. 

Dahili Talimatnanı e, daha çok tefti ş  ve tahkik usullerini an-
latan bir izahname mahiyetindedir. 

pe
cy

a



T. C. ZIRAAT BANKASI ı r2•'IŞ  HEYETI 	 61 

Umum Müdürlükçe alınan bir karara göre, 1926 dan itibaren 
Müfettiş  Muavinliğ i imtihanlarma al ınacaklar ı n Mülkiye, Hukuk 
ve Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi mezunlar ı  olmaları  laz ımdı r. 
Fakat istisnaen lise mezunu Banka memurlar ından Bankac ıl ık 
Mektebini bitirmiş lerin veya hariçten lise mezunu olanlardan li-
yatakat göstereceklerin de Müfetti ş  Muavini olabilecekleri öngd-
rülmüş tür. Bununla birlikte, 1930 y ı lından itibaren Müfetti ş  Mu-
avinliğ i yalnı z yüksek mektep mezunlanna hasredilrni ş tir. 

Bu tarihten itibaren Müfetti ş  Muavinliği staj süresi iki y ı la 
çıkar ı lmış t ır. Ankara, İstanbul ve İzmir Kontrolörlüklerinde ve 
Müfettiş  refakat ında staj gördükten ve re'sen tefti ş  yapt ıktan son-
ra tabi tutulduklar ı  ehliyet imtihan ında ba şarı l ı  olan Müfetti ş  
Muavinleri IV. sın ı f Müfettiş liğ e getirirlerdi. Müfetti ş ler k ıdem ve 
yeteneklerine göre bir sm ıftan ötekisine geçirilerek I. s ını f Müf et-
tiş liğ e kadar yükselebilirlerdi. 

Bir yı ldan beri Tefti ş  Heyetinin başı  durumundaki Müfetti ş i 
Umumi; 13 Nisan 1927 tarihinde Heyeti Teftisiye Müdürü, 
2 Ekim 1928 gününden itibaren Tel Müdürü ve 9 Ağustos 1930 
tarihinde Tefti şi Heyeti Müdürü olmuş tur. 17 Haziran 1931 tari-
hinde ç ıkarı lan 9 say ı lı  tamimle Tefti ş  Heyeti Müdürlüğü kaldın-
larak, buna ait i ş lerle Müfetti ş lerin sevk ve idaresi Umum Muha-
sebe Müdürlü ğüne bağ lanm ış  ise de, k ısa bir süre sonra, 9 Ocak 
1932 de 2 say ı lı  tamimle tekrar Tefti ş  Heyeti Müdürlü ğü ihdas edil-
miştir. 1 Ekim 1934 den itibaren makam ın unvan ı  Tefti ş  Heyeti 
Reisliğ i olmuş tur. 

Tefti ş  Heyeti Reisi unvanlyla ilk görev yapan Müfetti ş , 1 Ocak 
1932 tarihinden beri Tefti ş  Heyeti Müdürü unvan ıyla esasen aynı  
iş i gören, Mithat Dülge'dir, M. Dülge'nin bu vazifesi, Umum Müdür 
Muavinliğ ine tayin edildiğ i 30 Haziran 1938 tarihine kadar sürmü ş- 
tür. 

1927 Talimatnamesi onbe ş  yı l yürürlükte kald ıktan sonra yeri_ 
ni 1942 tarihli Teftis Heyeti Talimatnamesine b ırakmış t ır. 

Bu dönemde (1927 - 1941) Banka Tefti ş  Heyetine, Müfetti ş  
Muavinliğ i imtihan ını  kazanark 75 ki ş i girmiş tir. Bunlardan 3 ü 
Orta mektep, 4 ü lise ve 68 i yüksek mektep mezunudur. 

Banka 1937 y ı l ında Anonim Ş irket olmaktan ç ıkarak, T. C. zi-
raat Bankas ı  adıyla iktisadi Devlet Te ş ekkülü halini ald ığı , İstan-
bul Emniyet Sandığı ndan başka, 1929 da kurulma ğ a ba ş lıyan zirai 
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(tarım) kredi kooperatifleri ile 1935 y ı lında kanunu ç ı kan tarım 
satış  kooperatifleri de Bankan ın denetimine verildi ğ i halde, Teftiş  
Heyetine ait 1927 Talimtnamesi ancak 1942 de yeniden ele al ınmış -
tır. 

1942 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyeti 
Talimatnamesi, geçen zaman içinde kaydedilen geli ş meler de dik-
kate al ınarak haz ırlanmış tı r. 

Talimatnamenin Heyetin görev ve yetkilerini tesbit eden 1 in-
ci maddesinde ş öyle denilmektedir : «T. C. Ziraat Bankas ı  Teşkilâ-
t ı  ile Bankan ın murakabesine tabi te şekküllerin tefti ş  ve muraka, 
besi ve icabedenler hakk ında tahkikat icras ı  vazife ve selâhiyetini 
haiz olan Tefti ş  Heyeti; bir Reis ve bir Reis Muavini ile kadroda ta-
yin edilecek miktarda Müfetti ş  ve Müfettiş  namzetlerinden terek-
küp eder». Heyete Reis Muavini olacaklar ı n I. sınıf Müfetti ş lerden 
veya Müfetti ş likten gelme Müdürler aras ından seçileceğ i 8 inci mad 
dede belirtilmiş tir. Kayı tlı  olmamakla birlikte, Reisler için de ayn ı  
niteliklerin aranaca ğı  tabiidir. 

Yeni Talimatnamenin 2 - 4 üncü maddelerinde Müfetti ş  Mua-
vinlerinde aranacak nitelikler ile bunlar ın tabi tutulaca ğı  staj ve 
imtihanlar izah edilmi ş tir. Buna göre Müfetti ş  Muavinliğ i imtiha-
nına, Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu), Hukuk Fakültesi, Yüksek 
Iktisat ve Ticaret Mektebinden ba şka, Iktisat Fakültesi ile Maarif 
Vekâletince musaddak yabanc ı  memleketlerdeki muadillerinden 
mezun olanlar da girebilirler. 

30 yaşı n ı  geçmemiş  olmak şart ı  devam etmektedir. 

Staj süresi iyi y ıldan üç yı la çıkarı lmış t ır. Bu süre içinde IT-
mum Müdürlük servisleriyle şubelerde ve Müfetti ş  refakat ında 
staj gördükten ve re'sen tefti ş te bulunduktan sonra Müfetti ş lik 
yapabilecek liyakatta olanlar ın ehliyet imtihan ına ça ğ rı lacakı  ön-
görülmüştür. Ehliyet imtihan ında başarı l ı  görülenlerin Müfetti ş -
liğ e geçirileceğ i, başarı lı  olannyanlarm sabit vazifelere al ı nacağı  
veya Bankayla ilişkilerinin kesilece ğ i aç ıklanmış tı r. 

Giriş  ve Ehliyet imtihanlar ınm; Umum Müdür Muavinlerinin 
birisinin başkanlığı nda, Teftiş  Heyeti Reisi, Hukuk İş leri Müdürü, 
Mali ve Zirai Mü ş avirlerden, Umum Müdürlükçe uygun görülecek 
Ş ube Müdürlerinden kurulu bir heyetçe yap ı lacağı  hükme bağ -
lanrruş tır. 
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Müfettişlerin k ıdem ve ehliyetlerine göre birinci s ın ıf Müfet-
tiş liğe kadar yükselebilecekleri ve idarece istenirse Umum Müdür-
lükte sabit vazifelere veya Ş ube Müdürlüklerine nakilleri imkân ı  
verileceği Talimatnamede belirtilmi ş tir. 

Talimatnamenin 10 uncu maddesi dokuz Tefti ş  Bölgesi tesbit 
etmiş tir. Bunlar; Ankara, İ stanbul, Samsun, Trabzon, Kütahya, 
Izmir, Antalya, Mersin ve Diyarbak ı r Bölgeleridir. 

1942 Talimatnamesinin yürürlükte kald ığı  1942 - 1952 y ı lları  
arasında Tefti ş  Heyetine, hepsi de yüksek tahsilli 65 Müfetti ş  Mu-
avini al ınmış tır. 

1953 yı lında, 1942 Talimatnamesi elden geçirilerek, günün ih-
tiyac ına göre yenilenmi ş tir. 

T. C. Ziraat Bankasz, Tefti ş  Heyeti Yönetmeli ğ i ad ını  taşı yan 
1953 Yönetmeliğ inin getirdiğ i yenilikler a ş ağı da aç ıklanm ış tı r. 

Başmüfettiş lik unvanı  ihdas edilmiş tir. 

Yönetmeliğ in 3 üncü maddesine göre, 10 y ı l müfetti ş lik yap-
tıktan sonra görevden ayr ı lmış  bulunan Müfetti ş lere İ dare Meclisi 
kararı  ile Fahri Müfettiş lik unvam verilebilece ğ i kabul edilmiştir. 
Bununla birlikte, 1958 yı lında yap ı lan değ iş iklikle Fahri Müfetti ş  
olabilmek için gereken süre 6 y ı la indirilmiş tir. 

1962 den itibaren Orta Do ğ u 'Üniversitesi idari Ilimler Fakül-
tesi mezunlar ının da Müfetti ş lik Muavinliğ i imtihan ına girebile-
cekleri kabul edilmi ş tir. 

Giriş  ve ehliyet için ayr ı  iki imtihan heyeti düş ünülmü ş tür. 

Müfettiş  Muavinliğ i giriş  imtihan; Müfettiş ler, Umum Mü-
dürlükteki Müdürler ve Mü ş avirler aras ından Umum Müdürün se-
çeceği beş  kiş i ile tabii üye olarak nitelendirilen Umum Müdür 
Muavinleri, Umum Kâtip ve Tefti ş  Heyeti Ba şkanından te ş ekkül 
eden bir Heyet taraf ından yap ı lır. Umum Müdür Muavinlerinden 
birisi bu Heyete ba şkanl ık eder. 

Ehliyet (yeterlik) imtihan ı  Heyeti şunlardan meydana gelir 
Tabi-i üye durumundaki Umum Müdür Muavinleri, Umum Kâtip 
ve Teftiş  Heyeti Başkan ından başka, Müfettiş , eski müfetti ş  ve 
Fahri Müfetti şler aras ından Umum Müdürlükçe seçilecek be ş  kiş i 
Umum Müdür Muavinlerinden birisi Heyete ba şkanl ık eder. 
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Her iki Heyete, Umum Müdürün istedi ğ i zaman bizzat girip 
çalış malara kat ı lacağı  ve başkanlık edeceğ i tabiidir. 

Sınavla'', önce yaz ı lı  yapı lır. Ikinci ve son safha olan sözlüle-
re, ancak yaz ılı larda başarı lı  olanlar girer. Yaz ı lı  =aylar, müfet-
tişlerden kurulu üçer ki ş ilik heyetlerin gözetiminde yap ı lı r. 

Dokuz olan Tefti ş  Bölgeleri altıya indirilmiş  olup, merkezleri 
şu ş ehirlerdir : Ankara, Istanbul, Izmir , Adana, Trabzon ve Diyar-
bakır. 

Banka iş tirâklerinden olan anonim ş irketlerin idare meclis-
'erinin karar ve istekleri üzerine Müfetti ş ler, bu kurulu ş larda tef-
tiş , inceleme ve soru ş turma yapabilirler. 

Müfetti ş lerin çalış malarını  kolaş laş tırmak ve raporlar ı n dü-
zenlenme usul ve ş ekline kesinlik vermek bak ımından, aynca, 1957 
yılında Tefti ş  İzahnamesi ile Soruş turma İzahnamesi hazırlanmış -
tı r. İzahnamelerde yürürlükteki mevzuat ile Banka Tefti ş  Heyeti-
nin asırlık gelenekleri gözönünde tutulmu ş tur. 

Müfettiş lerin çal ış maları  için yazlık ve kış lık olmak üzere iki 
ayrı  proğram haz ırlanmas ı  ve kış  mevsiminde daha çok büyük 
merkezlerde kalmalar ına imkân verilmesi olumlu bir gelişmedin. 

Mesleğ e giriş , yeterlik ve yabanc ı  dil sınavlar ına usul bakımın-
dan aç ıklık getirmek için 1971 y ı lında T. C. Ziraat Bankasi, Tefti ş  
Kurulu S ınav Yönetmeli ğ i çıkart ı ldı . 

1953 Yönetmeli ğ i 1978 yı l ında değ iş ikliğe uğramış tır. Buna 
göre Ba şkan Muavinliğ i ikiye çıkarılmış  ve ikincisinin k ıdam esa-
sına göre Müfettiş ler taraf ından seçilmesi usulü kabul edilmi ş tir. 

Müfettiş  unvanlarma, Ba şmüfetti ş ten önce gelmek üzere, Mü-
şavir Müfetti ş lik eklenmiş tir. 

Müfettiş lerin bir üst s ını fa yükselmeleri için gerekli süre üç 
yılla s ınırlandırı lmış tır. 

Turne süreleri, Müfetti ş lerin mensup oldukları  sın ıflara göre 
3 - 6 ay olarak tesbit edilmi ş tir. Yani baz ı  müfettiş ler ancak 6, 5, 
4 ve hatta 3 ay turneye ç ıkarak ş ube tefti ş lerinde bulunacaklar, 
geri kalan süreyi büyük merkezlerde, özellikle Ankara'da oturacak 
lardı r. İş in icabından ve Bankan ın ç ıkarlarından çok baz ı  Müfet- 
tiş lerin dinlenmelerini gözeten böyle uygulamaya son vermek üze- 
re Yönetmelikte gereken d ğ iş ikliğ in yapı lması  lüzumu aç ıktır. 

pe
cy

a



T. C. ZIRAAT BANKASI TEFTI.S. HEYETI 
	

ss 

Banka Truş  Heyetinn yukarıda aç ı klanan tarihinin ve tekâ-
mül safhaların ın aş ağı da sı ralanan sekiz dönemde gösterilmesi 
mümkündür. 

I — 1867 - 1888, Memleket ve Menafi Sand ıkları  dönemi, 

II — 1889 - 1891, Ziraat Bankas ı  Nizamnamesinin 22 nci 
maddesinin uygulandığı  ve Ziraat Nezareti Müfetti ş lerinin görev 
yapt ıkları  dönem, 

III — 20 Mays 1892 - 1897 aras ı  1892 Teftiş  Talimatnamesi 
dönemi, 

IV — 30 Kasım 1898 - 1 Eylül 1916 aras ı , 1898 Teftiş  Tali-
matnamesi dönemi, 

V —i Eylül 1916 - 1926 aras ı , 1916 Teftiş  Talimatnamesi 
dönemi, 

VI — 1927 - 1941 aras ı , 1927 Tefti ş  Talimatnamesi dönemi, 

VII — 1942 - 1952 aras ı , 1942 tarihli T. C. Ziraat Bankas ı  
Teftiş  Heyeti Talimatnamesi dönemi, 

VIII — 1953 yı lından sonraki T. C. Ziraat Bankas ı  Teftiş  He-
yeti Yönetmeli ğ i dönemi. 

Memleket ve Menafi Sand ıkları  sırasındaki müfetti ş  miktarı  
hakk ında elimizde bilgi bulunmamaktad ı r. 1892 yı l ında Bankanın 
7 Müfettiş i vard ı . Bankanın 100. Yı lında (1863) Tefti ş  Heyeti kad-
rosunda 90, Cumhuriyetin 50. Yılında (1973) 97 ve Atatürk'ün 
100. Doğum Yıldönümünde (1981) 135 Müfetti ş  ve Müfettiş  Mua.- 
vini bulunduğ u tesbit edilmiş tir, 

Fiili kadronun sınıflar itibariyle Kas ım 1963 ve Temmuz 1981 
miktarları  aşağı daki tabloda gösterilmi ş tir : 

TABLO : 

Başkan vo Müşavir 	Baş- 	Müfet- 	Müfettiş  
Yıllar Başkan Mua. Müfetti ş  müfettiş 	tiş 	Muavini Toplam 

1953 	2 	 2 	41 	45 	90
. 

1991 	3 	 29 	20 	49 	34 	-135 
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Temeli, Memleket Sand ıklarında 1867 de ihdas edilen. Müfet-
tiş liklere dayanan, 20 May ıs 1892 yılında ilk Talimatnamesi ç ıka.. 
rı lan bugünkü T. C. Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyeti memlekertimizhı  
en eski ve köklü kurulu ş larından birisidir. Teftiş  Heyeti; genç ka-
biliyetler için bir mektep olmuş , geniş  teşkilâtl ı  Bankaya de ğ erli 
idareciler yeti ş tirmiş tir. Birçok Müfettiş  Bankan ın en üst kade-
mesinde görev alm ış  ve hatta Türkiyenin öteki büyük mali mües-
seselerinin yeti ş miş  eleman kayna ğı  olmuş tur. 50 nin üstünde Zi-
raat Bankas ı  Müfetti ş i çeş itli kurulu ş larda Genel Müdürlük ve 
Hükümetlerde Bakanl ık mertebesine yükselmi ş lerdir. 

Bunlar aras ında T. C. Ziraat Bankas ı  Genel Müdürleri Abdül-
kadir Zeki Güçlü (1923), Mithat Dülge (1950 - 1960), Adnan Uy-
sal (1960 - 1963), Âkil Kitapç ı. (1963 - 1966), Fikret Aktekin (1966), 
Sabahattin Serifoğ lu (1966 - 1971), Turgut Erdem (1979 - 1980), 
Genel Müdür Vekili Zekeriya Turgay (1971 - 1972) vardır. 

Umum Müdürlüğ e yükselen ilk Müfettiş  ise, Serkise ğ lu Serope 
Nores Berberyandı r (1866 - 1946). Ad ı  geçen Maliye Nezareti Mu-
hRsabat Umum Müdürlüğünde bulunmuş tur. Bundan sonra birçok 
T. C. Ziraat Bankas ı  Müfettiş i; T. İş , T. Halk, T. Emlak Kredi, T. 
Garanti, T. Turizm, T. Vak ıflar, T. C. Merkez, T. iller, T. Sinai Kal-
kınma, Osmanl ı , T. Ticaret, Eski ş ehir, İstanbul, Yap ı  ve Kredi, S ı -
nai Yat ırım ve Kredi, T. Kredi, Devlet Sanayi ve i şçi Yat ırım Ban-
kaları  ile Demirbank, Ege Bank, Akbank, Ş ekerbank Genel Müdür-
lüğünü yapm ış lard ır. Anadolu, Şark, Başak, Ankara ve Güven Si-
gorta Ş irketlerini, T. C. Emekli Sand ığı nı , T. Ordu Yardımlaşma 
Birliğ ini, T. Zirai Donat= Kurumunu ve baz ı  Tarım Sat ış  Koope-
ratifleri Birliklerini de bunlann aras ına katabiliriz. 

Görev başı nda ve görev uğ runa öldüğü veya öldürüldü ğü için 
vazife şehidi sayabileceğ imiz müfettiş lerimiz de eksik değ ildir. Bun-
lardan, turne esnas ında geçirdiğ i araba kazas ında kaybettiğ imiz 
Murat Alpsoy (1933 - 1966) ile Anadolu Bankas ı  Genel Müdürü iken 
akıl hastası  bir müş terinin kurş ununa kurban giden Alaattin Kor-
kut (1922 - 1978) ilk akla gelenlerdir. Müfetti ş  Reşat Aksan. (1912- 
1979) ise, Osmanl ı  Bankas ı  Genel Müdürlüğünden emekli olduk-
tan sonra teröristler taraf ından öldürülmü ş tür. 

Müfetti ş . Hasan Polatkan (1915 - 1961) Halak Saman, Medeni 
Berk, Halil Ayan (1904 - 1953) ve Fenni İslimyeli Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetlerinde Bakanl ık yapmış lardır. 
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Prof. Süheyp Nizami Derbil (1891 - 1961), Niivit Ataç, Ali ş â-
kir A ğaoğ lu, Hasan Refik Ertu ğ , ve Nurettin Hazar, Süleyman 
Ar ısoy (1936 - 1978) Üniversite ve resmi ve özel Yüksek Okullarda 
Öğ retim Üyeliklerinde bulunmu ş lardı r. 

Müfettiş liğ in, özellikle yurdun en ücra kö şelerine kadar yay ı.1- 
m.Lş  ve çoğ unun mahrumiyet bölgesi denilen ş artlar içinde bulun-
duğ una kimsenin şüphesi olmıyan şubeleri çal ış ma alanı  edinen 
Ziraat Bankas ı  Müfettiş liğ inin, şerefli bir meslek oldu ğu kadar fe-
ragat ve fedakarl ık istiyen bir sanat oldu ğu da muhakkak't ı r. Yal-
nız kabiliyetli ve çal ış kan olmak Müfetti şlik için yeterli de ğ ildir 
aynı  zamanda, zor ve a ğı r çal ış ma ve yaşama şartlar ına tahammül 
ve sab ı r gücü de laz ımd ı r. Bu ise bir heves ve a şk iş idir. Me -.1ek 

Türkiyenin gerçekleri oldu ğu gibi kabul edilir, çekilen zor-
luklara karşı lık ilerde elde edilecek fayda ve avantajlar gözden 
ırak tutulmaz ve Müfetti ş lik yalnız bir geçim kayna ğı  değ il ayni 
zamanda bir vatan hizmeti telakki edilirse zorluklara katlanmak 
kolaylaşı r, belki de hiç zorluk hissedilmez. 

Müfetti ş liğ in kuvveti bundan ileri geliyor. Ziraat Bankas ı  Mü-
fettiş lerinin, memleketi en iyi tan ıyan birer komple meslek adam ı  
olarak yetişmelerinin sebebi budur. Hevesten, dayanma gücünden, 
sabı rdan yoksun olanlar ı n bu mesleğe girmeğe yanaşmamalar ı  ve 
girenler varsa k ısa sürede kopmalar ı  bundan ileri ge'mektedir. 

Yukarıda görüş leri değ iş ik bir ifade ile doğ rulaması  bak mı n- 
dan, bu bahse, T. C. Ziraat Bankas ının 100. Kurulu ş  Yı ldönü-

mü münasebetiyle 1963 de yayınlanan «T. C. Ziraat Bankas ı  Tefti ş  
Albümü» adlı  kitaba zaman ı n Genel Müdürü A'kil Kitapç ı 'nın yaz-
dığı , hiçbir sat ırına kat ı lmamağ a imkân olm ıyan, yüksek edebi de-
ğerdeki Önsözüyle son vermek istiyoruz : 

«Memleket hizmetinde ş erefli geçen 100 y ı lı  doldurmuş  bulu-
nan muhterem müessesemizin hayatiyetinde Tefti ş  Heyetimiz kıy-
metli bir mevki işgal eder. 

«Titiz eleman seçimini, disiplinli mesai ve ciddi kariyer tatbi-
kat ını  ananevi bir haslet halinde muhafaza edegelmi ş  o:mak, ZI- : 

 raat Bankası  Tefti ş  Heyetini mümtaz bir heyet olarak hakl ı  bir 
şöhrete sahip k ıhnış tır. 

«Memleket bankac ı lığı /1ln yüksek sevki idare kademelerine 
verdiğ i elemanlar ının değ erli hizmetleri uzun maziye dayanan cid-
di çalış maların en parlak semeresini temsil etmektedir. 
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«Türk Bankac ı lığı n ın son çeyrek as ır zarf ında kaydettiğ i sü-
ratli gelişmede Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyetinden yeti şmiş  değer-
lerin muvaffak hizmetlerinin büyük hissesi vard ı r. 

«Bankam ızın 100 ncü yı l ın ı  idrak etmesi gibi müstesna bir ve-
sile ile Teftiş  Heyetimizin haz ırlad ığı  bu hat ıra albümü, tefti ş  ha-
yat ım:z ın art ık hepsi tatl ı  olmuş  hikayetlerinin haf ızalar ımızda 
canlanmasına imkan verecektir. 

«Soğuk kış  gününde at s ırt ı nda geçen uzun seyahatin, küçük 
Anadolu kasabas ının mütevazi otelinde geçen hayat ı n, muvaffak 
bir tefti ş  vermek için bütün samimiyetiyle didinen o feragat sahi-
bi alicenap ajans müdürünün, banka memurunun hikayesini bu 
albüm bize tekrarl ıyacak. 

«Teftiş  Heyetimizin hakk ın rahmetine kavu şmuş  eski men-
suplar ı nın hat ı ralarm ı  ihtiramla anar, tefti ş  manzumesinin eski 
ve yeni mensuplarını  sayg ı  ve sevgiyle selarnlar, eski bir mensubu 
olmakla iftihar etti ğ imiz güzide Heyetimize müstakbel hizmetle-
rinde de sonsuz ba ş arı lar dilerim.» 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1. T.C, Ziraat Bankas ı , •Cumhuriyetimizin 50, y ı l ı nda T.C. Ziraat Ban-
kas ı  1923-1973'., sf. 121-122, T.C. Ziraat Bankas ı  Yay ınları  Nu. 2, Bilinen, Ba-
sm ı evi, Istanbul - 1979; 

2. T.C. Ziraat Bankas ı , .Yüzyıllık Teşkilath Zirai Kredi. Sf. 208-213, T. 
C. Ziraat Bankas ı  Yayınları , Güzel Sanatlar Matbaasi, Istanbul - 1984; 

3. T.C, Ziraat Bankası , «TC. Ziraat Bankas ı  Teftiş  Heyeti Albümü», sf. 
3-30, Bası ldık' yer ve y ı l belirtilmemiş tir; 

4. Dr. Yusuf Saim Atasagun, .Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ı  1888- 
1939», sf. 94-105 ve 1 ı13, Kenan Bas ımevi ve Klişe Fabrikas ı , Istanbul - 1939; 

5. Müfettiş  Nüzhet Taçoy, «Memleket Sand ıklar ı  Olarak Kuruluşundan 
Buyana Ziraat Bankas ı  Teftiş  Kurulunun Tarihçesi üzerine Bir ara ş tı rma>, 
14/8/1981 giinlü rapor (bas ı lmam ış t ı r). 
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INSPECTION BOARD OF THE AGRICULTURAL BANK 

SUMMARY 

The Inspection Board of the Agricultural Bank is one of the 
oldest Inspection Boards in Turkey. 

As known the Agricultural Bank has been established in 1888 
by converting the Country Funds into a bank. The starting of the 
inspection institution has been mentioned for the first time in the 
Country Fund Regulation dated 1867. Accordingly, the Inspection 
Board tradition at the Agricultural Bank is 115 years old. 

Between 1888--1891 no other Inspection Board had been es-
tablished in the Bank. During this pericd the inspection function 
of the Bank has been conducted by the Inspectors of the Agri-
cultural Bank. 

In 1892 a bwk of instructions on the inspection procedures 
by the Bank has been published and the first inspectors have been 
employed from among the employees of the bank who were fami-
liar with the banking system. 

However, a separate section for inspection has not been 
established and they were considered to be attached directly to 
the General Directorate. 

In those first years most of the inspectors assigned have been 
either elementary or secondary school graduates. The first ins-
pector who had higher education was AHMET KAZIM, and start-
ed to work in this capacity in 1898. 

The core of the present day Inspection Board has been the 
«General Inspection Department» founded in 1926. 
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As of 1926 the assignmen of inspectors has been accomplish-
ed as a result of selection examination giyen to higher educa-
tional institution graduates. 

The Inspection Board of the Agricultural Bank has become 
a kind of school for young qualified personnel and many valuable 
administrators have been trained for the bank with an extensive 
organization. Many of the inspectors have served on top level po-
sitions of the Bank and thus became a source for trained per-
sonnel for other financial institutions in Turkey. More than 50 
Inspectors have been raised to the positions of Director General 
mainly at the Agricultural Bank and at various other establish-
ments and also became ministers in various cabinets, 
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bol sanş  
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