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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul Uni-
versity in the year 1931, undcr 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 chonged its neme into the «Turkish Co-operative Assocition» 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 
rosolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance w;th 
ti-:e requirements of the planned economy ara, the Statutes of the Association 
should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were revicwed and 
adopted by the General Asscmly at its meeting on 27th Juno, 1965. 

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

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

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-cpsrative 
movement, commission its members or other scho!ars, experts and authors to 
write articles and books and prepare sumrnaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish 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 
those subject 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 compctitions 
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives. 

f. Join as member those international organization and associot 	whose 
objects ore 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-
pose,d of books, periodicals and brouchures in Turkish and foreing languages. 

h. Participate in the convertions of International co-operative organizations, 
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement commenly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
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 
spozializing in the co-operative 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 resguest of the member co-
operatives in solving their management problems. 
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BA Ş YAZI 

Kurumumuzun Yeni Yag ı n Organ ı  

«Caoperation in Turkey» 

Nurettin HAZAR 

«Kooperatifçilik» dergisi Türk Kooperatifçilik Kurumu-
nun ilk yay ın organ ı dı r. Derginin ilk say ı s ının bas ımının üze-
rinden önümüzdeki Kas ım ay ında 53 yıl geçmiş  olacakt ır. Ne 
yaz ık «Kooperatifçilik» bu süre içinde düzenli ve devaml ı  çık-
mamış , 1931 - 1941 y ı lları  aras ında ancak 10 nüsha ne ş redil-
miş tir. Derginin üç ayda bir muntazaman ne ş rine ancak 1970 
Aralığı nda ba ş lanabilmi ş tir. Bilindiğ i gibi bugün ilmi yaz ı lar, 
araş tırma ve inceleme sonuçlar ı  «Kooperatifçilik» te yay ım-
lanıyor. 

Kurumumuzun ikinci yay ın organı  olan ayl ık «Karınca» 
dergimiz 1934 Haziran ından beri hemen hiç aksamadan oku-
yucularına ula ş maktad ır. Daha çok her s ı n ıf kooperatif çiye 
hitap eden bir «halk dergisi» karekterini ta şı yan «Karınca» n ın 
50. Y ı ldönümünü önümüzdeki Haziran içinde kutlamağ a ha-
z ırlan ıyoruz. Bu vesileyle bu dergimizin 570. nüshas ını  «Ka-
rmea'mn. 50. Yıl Özel Sayısı » olarak ne ş redeceğ iz. 

Ş imdi, yayın hayat ımız ın yar ım asr ını  tamamladığı  bu 
s ırada Türk Kooperatifçilik Kurumu, okuyucular ının karşı s ı -
na üçüncü bir peryodik yay ın organı  ile daha ç ıkmaktad ır. 
Türk Kooperatifçilik Hareketini d ış  âleme tan ı tma gayesini 
güden bu dergimiz, yabanc ı  dilde olacakt ır. «Cooperation in 
Turkey» (Genossenschaftswesen In Der Türkei = Coopera-
tion en Turguie) ad ını  ta şı yacak olan derginin yaz ıları , esas 
itibariyle ingilizce olacak, fakat almanca, frans ızca ve arapça 
yazı lara da yer verilecektir. Alt ı  aylık olacak olan «Coopera-
tion in Turkey» her yı lın Nisan ve Eylül aylar ında ç ıkacakt ır. 
Bu dergide; ilmi görü ş ler, Türk Kooperatifçilik Hayat ına dair 
araş tırma ve incelemelerin snuçlar ı , olaylar ın haber ve yorum-
ları  bulunacakt ı r. 
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Nurettin HAZAR 

Yabanc ı  dilde bir yayın organ ına neden lüzum görülmü ş -
tür, bu te ş ebbüsten ne gibi faydalar beklenmektedir? Bu so-
runun cevab ını  kı saca ş öyle vermek mümkündür : 

1) Cumhuriyetten sonra büyük hamle yapan Türk Koo-
peratifçili ğ i bugün kendisini iktisadi ve sosyal hayat ımızda 
kabul ettirmi ş tir. Fikri alanda yüzlerce kitap ne ş redilmiş , bir 
çok peryodik yayınlar gelip geçmi ş , her türden kooperatiflerin 
say ı s ı  40 bini aş mış , ortak miktarlar ı , tahsil edilmi ş  sermaye-
leri ve iş  hacimleri de ona göre ço ğalmış tır. Art ık günümüzde, 
kamu ve özel sektör yan ında Türkiye'de, Dr. G. Fauquet'in var-
lığı nı  savunduğu, (x) bir de «Kooperatif Sektör» den bahsedil-
mektedir. 

İş te böylesine ileri Bat ı  ülkeleri ile by ölçüşür hale gelmi ş  
bulunan kooperatifçili ğ imizi dış  dünyaya tan ı tmak yeni yay ın-
dan beklediğ imiz ilk hizmet olacakt ır. 

2) Gazi Mustafa Kemal'in 29 Ekim 1933 de hedef gös-
terdiğ i «muas ır medeniyet seviyesi»ne ula şmada epeyce me-
safe al ındığı na şüphe yoktur. Bu mesafenin içinde kooperatif-
lerin yeri inkâr edilemez. Öte yandan, kooperatifle şme olaymm 
baş l ıbaşı na bir medeniyet eseri olduğunu ve bunun toplumla-
rın medeniyet seviyelerinin ölçülmesinde bir miyar say ı ldığı nı, 
bilenlerdeniz. 

Yeni dergimiz, Türk Kooperatifçili ğ ini anlatmakla, aynı  
zamanda Türk Milletinin medeniyet seviyesi hakk ında da dosta-
düş mana gerekli bilgiyi ve yerine göre cevab ı  vermiş  olacaktır. 

3) 60 ıncı  yılını  geçen Ekim'de kutlad ığı mız Cumhuriyet 
Türkiyesinin iktisat, sanat, kültür, e ğ itim alanında eriş tiğ i 
noktay ı  belirtmek ve Türkiye'nin büyüklü ğünü göstermek için 
de «Cooperation in Turkey'in iyi bir araç olabilece ğ ini düşünü-
yoruz. 

(*) Dr. G. Fanquet (Türkçesi : Dr. Arif Hikmet özümerzifon), «Koo 
peratifçilik Sektörü», İ smail Akgün Matbaas ı , İ stanbul - 1948. 
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KURUMUMUZUN YEN İ  YAYIN ORGANI : 

«COOPERATION IN TURKEY» 

4) Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ş iarmı  koo-
peratifçili ğe uygularsak, Milletleraras ı  Kooperatifçilik İ lkele-
rinden « İş birliğ i İ lkesi» nden bu yolda faydalanman ın pekâla 
mümkün olduğunu görüyoruz. Çünkü bu ilkenin gere ğ i olarak, 
çe ş itli memleketlere mensup kooperatifler aras ında kurulacak 

s ıcak bağ lar ve yak ın münasebetler milletleraras ı  dostluğa ve 
barış a hizmet edecektir. Atatürk'ün eseri olan Türk Koopera-
tifçilik Kurumunun yeni dergisi, O'nun ö ğüdünün gerçekle ş -
tirilmesinde üzerine dü ş en rolü yerine getirmek amac ındadır. 

5) Kooperatifçilik alan ında Türkiye'nin kazand ığı  nazara 
ve tatbild tecrübelerden, geli şmekte olan ülkeleri de yararlan-
dırmak da Türklüğün yardımsever, insanc ı l ve iyiliksever ka-
rakterine ve dolay ı s ıyla kooperatifçilik ruhuna pek uygun dü-
şecektir. Üstelik o memleketlere Bat ıdan çok Türk Koopera-
tifçiliğ inin örnek olabileceğ ini kabul etmek doğ ru olur. 

6) Dünya Kooperatifçilik Bas ınına Türk Kooperatifçili-
ğ inden bahsetmek f ı rsat ı  verilmiş  olacakt ır. 

7) Yazarlar ımızın yabanc ı  dilde yaz ıp söylemek al ış kan-
lı klarının artmas ına yard ımcı  olunmuş  bulunulacaktır. 

8) «Cooperation in Turkey» den beklenen bir hizmet de, 
16 Aral ık 1983 tarihinde resmen te ş ekkül etmi ş  bulunan «Türk 
Kooperatifçilik Eğ itim Vakfı » nın tanı tılmas ına yard ımcı  
olmas ıdır. 

Yeni dergimizin hay ırlı  ve uzun ömürlü olmas ını  diliyoruz. 

Kooperatifçi selâmlar ımızla pe
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Editorial 

The New Puhlicarion Organ OF Our Associairon : 

«Cooperation in Turkey» 
Nurettin HAZAR — 

The review «Kooperatifçilik» is the first publication organ 
of the Turkish Cooperative Association, and will attain its 53rd 
birthday in next November. During this time, the «Koopera-
tifçilik» was not published in a regular and punctual manner, 
and only ten issues came out in the period from 1931 to 1941. 
It is only in November 1970 that the regular quarterly publi-
cation of this review could be started. The scientific contribu-
tions, studies and research reports are now published in the 
«Kooperatifçilik». 

The second organ of our Association, the review «Kar ınca», 
has reached its readers without interruption since June 1934. 
We are preparing to celebrate the Kar ınca's fiftieth anniver-
sary this June. The 570th issue, to be published in June 1974, 
will constitute the anniversary publication. - 

At this time when its publication life nears half a century, 
the Turkish Cooperative Association offers a third periodical, 
which will be published in foreign language. This new publi-
cation, to bear the title of «Cooperation in Turkey - Genossensc-
haftswesen in der Turkei - Cooperation en Turquie», will be 
essentially in English, though articles in German, French and 
Arabic will also appear in its pages. This biannual review will 
be on the market i nApril and September to present scientific 
contributions, results of research work on the Turkish coo-
peratin and news plus analyses of current events. 

As for the reasons for the publication of a periodical in 
foreign language and the benefits expected from such an ini-
tiative, the following may be said : 

1) The Turkish cooperative movement which has made 
a great elan after the proclarnation of the Republic, 
has now imposed itself in the country's economic and 
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THE NEW PUBLICATION ORGAN OF OUR ASSOCIATION : 

uCOOPERATION IN TURKEY» 

social life. Hunderds of books have been published in 
this field, untold numbers of periodicals have come 
and gone, the number of cooperative societies has 
already exceeded forty thousand, their membership 
and paid capitals as well as their turnovers have con-
sequently skyrocketed. Together with the public and 

private sectors in Turkey today, the so-called «coope-
rative sector» with the words of Dr. G. Fauquet is one 
to be contended with. 

Consequently, to make the Western World acquainted 
with the Turkish movement which has attained pro-
portions comparable to the international cooperative 
brotherhood will be the first service expected from 
this new publication. 

2) There is no doubt that considerable *distance has been 
covered on the road toward «the contemporary civili-
sation level», shown as the national target by Gazi 
Mustafa Kemal on 29th October 1933. No one can deny 
the place of the cooperatives in these efforts. Likewise, 
we are fully cognizant of the fact that the cooperation 
itself is a product of civilisation and that the coope-
ration ratio is a yardstick of the degree of civilisation 
of a giyen society. 

Thus, this new periodical will be a mirror of the 
Turkish civilisation while depicting the cooperative 
movement in this country. 

3) We feel that the «Cooperation in Turkey» will be a 
good vehicle to show the economic, artistic, cultural 
and educations achievements of the Republican Tur-
key at its sixtieth anniversary an to expose the gran-
deur of this country. 

4) When we apply the logo which may be translated as 
«Peace at home, peace in world over» of Atatürk to 
the cooperatin, we can say with certainty that the 
principl e of collaboration may well benefit from this 
opproach since the closeties and relations to be estab. 
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Nurettin HAZAR 

lished among the cooperatives of different countries 
will serve the International friendship and peace. The 
new periodical of the Turkish Cooperative Association 
founded under the guidance of Atatürk aims at fulfil-
ling its duties to contribute to the attainment of this 
obj ective. 

5) To permit the developing countries to benefit from 
the theoretical and practical experience gained by 
Turkey in the field of cooperation will be in line with 
the humanitarian and philanthropic character of the 
Turks and consequently with the cooperation spirit. 
In that connection, it is appropriate to say that the 
Turkish cooperation rather than the Western one is 
more suitable for the developing countries. 

6) This periodical will lead to information in the Western 
press to appear more often on the Turkish cooperative 
movement. 

The ability of Turkish authors to express themselves 
in a foreign language will be greatly developed. 

8) Another service to be performed by this review will 
be to become instrumental in making better known 
the «Turkish Cooperative Education Foundation which 
has offically came into existence on 16 December 1983. 

We sincerely hope success and longevity to this new 
publication. 

With our best cooperative greetings... pe
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Tarımsal Pazarlama Hooperatiflerinde Ürün 
Alımlar ı  ve Ürün Bedellerini Ödeme Şekilleri 

Doç. Dr. İ . Hakkı  İNAN * 

• 	1. GİRİŞ  

Tarımsal pazarlama kooperatifleri arac ı lığı yla ortaklar ın ürün-
lerinin alımında ve ürün bedellerinin ödenmesinde uygulanan yön-
temleri üç grupta toplamak mümkündür : 

a) Kooperatif taraf ından ortaklardan sat ın alman ürün be- 

dellerinin tümünün veya önemli k ı smının, ürünün teslim 
edildiğ i anda ödenmesi (Pe ş in ödeme), 

b) Alımı  yap ılan ürünler sat ıldıktan ve kooperatifin sat ış  
masrafları  düş üldükten sonra ürün bedellerinin ödenmesi, 

c) Alımı  yap ılan ürünlerin biriktirilmesi suretiyle bulunan 
net birikim fiyat ı  üzerinden ürün bedellerinin ödenmesi. 

2. Peş in Ödemeye Göre Ürün Al ın-darı  

Çiftçiler, ürünlerini hasat ettikleri ve sat ış a haz ır hale getir-
dikleri zaman, genellikle paraya ihtiyaç duyduklar ından, ürünü 
kooperatife teslim ettiklerinde, bedelini nakit olarak almay ı  tercih 
ederler. Çiftçinin sat ış  anında paraya ş iddetle ihtiyac ı  olmasa dahi, 
peş in satış  alış kanlığı ndan vazgeçmesi kolay değ ildir. 

Kooperatiflerin öz sermayelerinin s ınırlı  olması  ve iş letme 
sermayesi s ıkıntıs ı  çekmeleri, peş in ödeme yapan kooperatiflerin 
bir takım sorunlarla kar şı laşmalarına neden olmaktad ır. Ancak, 
ortaklarının nakit talebini dikkate alan kooperatifler, bu talebi 
karşı lamak için ürünün tümünü sat ın alma ve peş in ödeme yolunu 
seçmektedirler. 

Kooperatifin pazarlama masraflar ı  düşükse, lokal yarış mac ılara 
göre ortaklar ına daha yüksek fiyatlar sa ğ layabilir. Eğer pazarlama 
masraflar ını  belirli bir düzeyden a ş ağı ya düşürmek mümkün de-
ğ ilse, kooperatifin piyasa fiyat ından al ımlarda bulunmas ı  daha 

(*) A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü öğ retim Üyesi. 
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Doç. Dr. i. Hakk ı  İ NAN 

iyidir. Böyle bir durumda, al ım sırasında ödenen bedele ek olarak, 
rasyonel çal ış an bir kooperatifin bir miktar risturn da ğı tmas ı  
mümkün olabilir. Eğer, yıl içindeki alımlarda ödenen bedeller fazla 
miktarda ise, risturn küçük tutulabilir veya risturn da ğı tı lmayabi-
lir. Peş in ödeme miktar ı  ile y ıl sonunda dağı tı lacak risturn mik-
tarını  belirleyen lokal yar ış ma piyasasının durumudur. Kooperati-
fin yetkili yöneticilerinin ürün piyasas ını  yakından izlemesi ve fi-
yatlara göre, ortaklar ına ne kadar pe ş in ödemede bulunabilecekle-
rini kestirmeleri gerekir. Bu tahmini yaparken, ürünün al ımı, iş -
lenmesi ve ta şmması  gibi faaliyetler dolayısile ortaya ç ıkacak mas-
rafların nasıl karşı lanacağı  da dikkate al ınmalı dır. 

Peş in ödemeye göre al ımm özellikleri a şağı daki şekilde özet-
lenebilir : 

a) Çiftçi ürününü kooperatife teslim etti ğ i zaman, genellikle 
bedelini tam olarak al ır. Baz ı  kooperatiflerin ürün bedeli-
nin bir kı smını  teslim anından önce avans ş eklinde ödedik-
leri de görülmektedir. 

2) Alımı  yap ılan ürünler tart ı lır, kontrolü yap ı lır, derecelen-
dirilir ve yöneticinin piyasa deneyine göre belirlenen fiyat 
üzerinden ortaklara ürün bedelleri ödenir. Ürün al ım fi-
yatları  rakip firmalar ın fiyatlarından aşağı  olmamalıdır. 
Eğer piyasa yarış malı  bir piyasa değ ilse, kooperatifin sağ -
layacağı  fiyatlar, kooperatifin sat ış  ve iş leme masraflar ı  
ile pazarlama riskleri dikkate al ınarak tespit edilmelidir. 

b) Kooperatifin kâr ı  ortaklara, teslim edilen ürün miktarma 
veya ortakl ık paylar ına göre dağı tı lır. Ortakl ık sermayesi-

ne göre kârm da ğı tımı , kooperatifçilik ilkelerine ayk ırı  
olmas ına rağmen, özellikle A.B.D. ndeki hububat ve patates 
üreticileri kooperatiflerinin ço ğunda uygulanan bir yoldur. 

c) Ürünün alım fiyatı  belirlendikten sonra, piyasadaki fiyat 
dalgalanmalar ı  ile pazarlama riskleri kooperatif taraf ın-
dan yüklenilmek zorundad ır. Piyasan ın çok dikkatli bir 
şekilde izlenmesi ve ortaklara ürün bedellerinin plânl ı  bir 
ş ekilde ödenmesi gerekir. Kooperatif yükselen fiyatlardan 
yararlanmakta, dü şen fiyatlardan ise zarar görmektedir. 
Fiyatların ne zaman dü ş eceğ ini ve ne zaman yükselece ğ ini 
kestirmek özellikle talep esnekli ğ i düşük bitkisel ürün- 
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TARIMSAL PAZARLAMA KOOPERAT İ FLER İ NDE ÜRÜN ALIMLARI VE 

ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME Ş EK İ LLER İ  

lerde güçtür. Fiyatlar ın ne zaman yükseleceğ i bilinse bile, 
ne kadar yükselece ğ ini bilmek hemen hemen mümkün de- 
ğ ildir. Halbuki kooperatif için bunu bilmek daha önemlidir. 

d) Fiyat konusundaki risk ve belirsizlikler, kooperatif için her 
zaman mevcut olduğuna göre beklenebilecek zararlar ı  kar-
şı lamak amac ıyla, kooperatifin yeterli düzeyde mali kay-
naklar ı  bulunmal ı dı r. Piyasada fiyat garantisi olmayan ve 
fiyatlar ı  yıldan yı la dalgalanan so ğan, patates gibi ürün-
lerde bu fonlar gerçekten zorunlu olmaktad ır. 

2.1. Peş in Ödemeyle Alimin Yararlar ı  

Pe ş in ödemeyle alimin yararlar ı  oldukça fazlad ır ve genellikle 
üreticiler taraf ından tercih edilir 

Bu ş ekildeki al ımlarda, çiftçiler ürünlerine kar şı lık ödenecek 
fiyat ı  bildiklerinden, kooperatife kar şı  güven duyarlar. Pazarlama 
faaliyetlerindeki risk ve belirsizliklerin bir k ı smı  ortadan kalkar. 

Ürünün tesliminden önce avans ş eklinde ödemede bulunan koo-
peratifler, ortaklar ının acil ihtiyaçlar ını  karşı lama , olanağı  bul-
duklarından avantajl ı  durumdad ırlar. 

Bu al ım ş eklinde ürün bedelinin tamam ı  teslim an ında pe ş in 
olarak ödenmeyebilir. Ancak, yöntemin ba ş arı l ı  olabilmesi için 
pe ş in ödenecek miktar ın ürün bedelinin % 50 sinden a ş ağı  olma-
mas ı  gerekir. E ğer, kooperatifler çiftçiye önemli miktarda pe ş in 
ödemede bulunamazlarsa veya çiftçinin bütün ürününü zaman ında 
alamazlarsa, ba ş arı  ş anslar ı  azal ır ve rakip firmalarla yar ış mada 
zor durumlarda kalabilirler. 

Peş in ödemeyle al ımlar ın uygulanmas ı  diğer yöntemlere göre 

daha kolayd ır. Kooperatif bu yöntemle i ş  hacmini artt ırmada zor-
luklarla kar şı laşmaz. 

Ortaklar ı  ile sözle şme yapan kooperatifler, sözle ş meye pe ş in 
ödemeyle al ıma dair bir madde koyarlarsa, çok say ı da ortağı n söz-
leşme imzalamas ı  beklenebilir. 

Pe ş in ödemeyle al ımlar muhasebe aç ı s ından da baz ı  kolaylıklar 
sağ lar. Baş ka bir deyi ş le, bu ş ekildeki al ımlann hesab ı  kolayca ka-
pat ı labilir. Ilerde de ğ inilebileceğ i gibi, biriktirme yönteminde k ı s-
mi ödemeden ötürü muhasebe aç ı s ından çe ş itli hesapların açılması  
gerekir. 
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2.2. Peş in Ödeıneyle Ablum Sakıncaları  

Yığı n halinde al ımlarda kooperatifin i ş letme sermayesi ihtiyac ı  
artar. Özellikle ürünlerin depolanmas ı  ve daha yüksek bir fiyat 
için bekletilmesi durumunda, ek finansman ihtiyac ı  daha da arta-
cakt ır. Böyle bir durumda ilave pazarlama masraflar ından ötürü, 
kooperatifin mali yükü ço ğalır ve sonuçta bazan ürün sat ılana ka-
dar ortaklar ın beklemeleri gerekebilir. 

Peş in alımlar kooperatife ilave riskler getirir. Bu risk özellikle 
fiyat dü ş üş lerinde artaca ğı ndan, verimin dü şük olduğu bir yı lda 
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hatta böyle bir y ıl kooperatifin 
ilk kuruluş  yı lına rastlarsa, kooperatifin sonu dahi olabilir. 

Kooperatifçiliğ in yararlar ı  çabuk unutulduğu halde, zararlar ı  
unutulmaz ve kooperatifi uzun süre olumsuz ş ekilde etkiler. 

Peş in alımlarda kooperatifin sorumlu yöneticisinin yetene ğ i 
önemli rol oynar. Yönetici yetenekli ve ürün piyasas ını  iyi bilen bir 
kiş i olmalı  ve ortaklarla sürtü şmeden hareket etmelidir. Yetenekli 
bir yönetici bulmak için kooperatifin normalin üstünde bir ücret 
ödemesi zorunlu olabilir. Piyasa fiyatlar ının çok üstünde ödemede 
bulunarak çiftçileri kooperatife çekmek, ürünün tart ı lması  ve ka-
lite kontrolunun yap ı lmasında gevş ek davranmak kadar tehlike-
lidir. Bu nedenle, yönetici çok dikkatli olmal ıdı r. 

Peş in ödemeyle alım, kooperatifçili ğ in ruhuna ve pazarlama 
kooperatiflerinin ilkelerine ters dü ş en bir uygulamad ır. Bu ş artlar-
da kooperatif, ortaklarma en elveri ş li fiyatı  sağ layan kuruluş  ol-
maktan çok, kârlarla ilgilenen arac ı  tüccar durumuna dü şer. Bu-
nunla birlikte, kâr dü şüncesi çiftçinin ürününe yüksek fiyat veril-
mesine tamamen engel de de ğ ildir. 

Alımlarda pe ş in ödemeyi şart ko şan ortaklar ın kurduğu koo-
peratifin faaliyetini tam bir kooperatifçilik faaliyeti olarak nitele-
mek mümkün değ ildir. Çünkü bu çeş it kooperatifler, ortak d ışı  
iş lere giri ş emiyeceklerinden i ş  hacimlerini geni ş letemezler. Eğer 
kooperatif kâr ını  sermaye paylar ına göre dağı tıyorsa, amaç kâr ol-
duğundan, kooperatif baz ı  kooperatifçilik özelliklerine ra ğmen te-
melde ş irket görüntimündedir. 

Peş in ödeme ile al ımlarda nakite olan ihtiyaç fazla olduğundan 
ürünlerin bir an önce sat ılmas ı  gerekir. Daha yüksek fiyatlar ı  bek-
leyememek ise, kooperatifin ve dolay ısile ortaklar ın aleyhinedir. 
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TARIMSAL PAZARLAMA KOOPERAT İ FLER İ NDE ÜRÜN ALIMLARI VE 

ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME ŞEK İ LLER İ  

3. Ayrı  Ayrı  Satışa Göre "Ürün Alımları  

Bu yöntemde orta ğı n ürünü, alım yapıldıktan sonra ayr ı  bir 
hesapta toplan ır ve sat ış  sonrası  masraflar dü şülerek elde edilen 
net kazanç üreticiye ödenir. Al ımdan sat ış a değ in fiyat değ iş iklik-
leri riskiı;ti kooperatif yerine, ortak yüklenir. Kooperatif arac ı  tüc-
car gibi değ il, ortaklarını  temsil eden ekonomik bir kurulu ş  şek-
linde faaliyet gösterir. 

Lokal kooperatif ortaklar ının ürününü iki ş ekilde satar. Birin-
ci şekilde ortaklar ının ürününü satan kooperatif sat ış  masraflanna 
karşı lık bir komisyon al ır. İ kinci ş ekilde ise, ortak çiftçi fiyatlar ı  
uygun gördüğü zaman, kooperatife telefon, telgraf veya mektupla 
bildirerek ürününün tümünü veya bir k ısmını  satmalarını  ister. 
Fiyat sat ışı n yapı ldığı  gün belirlenir ve çiftçiye bildirilir. Bu şekilde 
satış lar A.B.D. de hububat ve çeltik kooperatiflerinde görülmekte-
dir. Kooperatif, hububat ın silolarda muhafazas ı  için çiftçiden be-
lirli bir ücret al ır. 

Kalifornia meyva kooperatiflerinde de ço ğunlukla çiftçilerin 
ürünleri ayrı  ayrı  sat ı lmaktadır. Meyvalar genellikle üreticiler ta-
rafından derecelenip paketlendi ğ'inden, bu yöntemi kolayl ıkla uy-
gulamak mümkündür. 

3.1. Yöntemin Yararlar ı  ve Sakıncaları  

Yöntemin yararlar ı  şöyle özetlenebilir : 

Kaliteli ürün yeti ş tiren üretici, fiyat aç ıs ından daha avantaj-
l ıdır. Biriktirme yönteminde dereceleme yap ılamadığı  zaman, kali-
teli ürünün getirece ğ i fazla fiyat diğ er üreticilerle payla şı lır. 

Peş in alım yöntemine göre, bu yöntemde finansman ihtiyac ı  
daha azd ır. Kooperatifin riski azalaca ğı ndan, yöneticinin çok tec-
rübeli olmas ı  da gerekmez. 

Bağı ms ız satış lar ile günlük küçük miktarlarda çok say ıda sa-
tış lar için pratik ve kullan ış lı  bir yöntemdir. Ya ş  meyva ve sebze 
satış lar ında biriktirme yöntemine göre daha olumlu sonuçlar verir. 
Norveç'de Kürk Pazarlama Kooperatifleri, ortaklar ımn ürünlerini 
bu yöntemle (müzayede usûlü ile) satmakta ve sat ış  masraflar ı  dü-
şüldükten sonra kalan ürün bedelini üreticiye ödemektedirler. 
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Yöntemin sakıncalar ı  ise şunlardır : 

Baz ı  ş artlarda üreticiye yüklenen sat ış  v.b. masraflar yüksek 
olabilir. Organize bir sat ış  şekli olmadığı ndan, kooperatifin düzenli 
bir ş ekilde pazarlama faaliyetinde bulunmas ı  da güçleşebilir. 

Kooperatifin defter tutma masraflar ı  artar ve ayr ıntı lı  hesap 
tutulmas ı  gerekir. 

4. Biriktirme (Pooling) Yöntemin Göre Ürün Alimlan 

Biriktirme (Pooling) o derece önemli bir kooperatif faaliyetidir 
ki, bazen yanl ış  olarak kooperatiflerin bütün pazarlama faaliyetleri 
bir sözcükle tammlamr. 

Biriktirme, çok sayı da kooperatif orta ğı nın ürününü bir araya 
toplamak ve belirli bir dönem süresince yap ılan ortalama pazarla-
ma masraflar ını  düşerek derecelenmi ş  ürün için ortaklara ortalama 
bir net fiyat ödemektir. 

Basit sözcük anlam ı  ile alınırsa, biriktirme ürünlerin koopera-
tife akışı nı  sağ layan bir iş lemdir. Birikim (pool) ise ço ğu zaman 
biriktirme i ş ini yapan kooperatife verilen isimdir. Örneğ in, A.B.D. 
de ve Norveç'de kooperatiflere Wheat Pool, Milk Pool gibi isimler 
verildiğ i görülmektedir. Pamuk, tütün, yapa ğı  v.b. ürünlerin pa-
zarlanmas ında görev alan pek çok kooperatif A.B.D. de birikim 
(pool) olarak an ılır. 

Bunun sonucu olarak baz ı  kooperatifçiler, bütün kooperatifleri 
bu ş ekilde isimlendirmiş lerdir. 

Biriktirme ise kooperatiflerin yayg ın bir iş letmecilik faaliyeti 
olarak kabul edilmi ş tir. Genelle ş tirilirse, bütün birikimlerin koo-
peratif olduğu söylenebilir. Ancak bütün kooperatiflerin birikim 
olmadığı  da unutulmamal ıdır. 

Verilen bilgilerin ışığı nda biriktirme kavram ını  şu şekilde aç ık-
lamak mümkündür : «Biriktirme, i ş letme sermayesi, risk ve mas-
raflara ortaklar ın toplu olarak kat ılmaları  ve sorumluluk yülden-
meleri ve bu katk ı lara göre kârlann payla şı mıdır». Bu tanıma göre 
biriktirme, ürünlerin, fiyatlar ın, masraflar ın ve kârlann ortalama 
değerlerinin bulunmas ı  iş lemidir. 
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TARIMSAL PAZARLAMA KOOPERAT İ FLER İ NDE ÜRÜN ALIMLARI VE 
ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME Ş EK İ LLER İ  

4.1. Masrafların Biriktirilmesi 

Ürünler ister biriktirilsin veya istenirse bir defada sat ın alın-
s ın, pazarlama masraflar ını  ürünün her bir ünitesine göre belirle-
mek mümkün olmad ığı ndan, masraflar biriktirilmek zorundad ır. 

Tarımsal pazarlama kooperatiflerinde i ş letme masraflar ını  iki 
grup alt ında toplamak mümkündür : 

a) Ürünün sat ışı  ve değ erlendirilmesi s ıras ında ortaya ç ıkan 
ve doğ rudan doğ ruya sat ı lan partiyi ilgilendiren masraflar, 

b) Yıl boyunca sat ışı  yap ı lan ürünlerin tümünü ilgilendiren 
genel karakterdeki masraflar. 

Birinci gruba giren masraflar, ta şı ma ve yükleme araçlar ının 
yakı t, yağ  gibi ulaşı mla ilgili masrafları , paketleme ve ambalaj 
masraflar ı , fazla mesailer, ürün zayiatlar ı  v.b. masraflard ır. İ kinci 
gruptakiler ise amortismanlar, vergi, faiz, kira, sigorta, tamir, ba-
k ım, aylıklar ve yöneticilere ödenen ücretlerdir. Genel masraflar 
sabit karakterdeki biriktirilen masraflar olup, adaletli bir ş ekilde 
ürünlere da ğı tı lır. 

Kooperatif değ erlendirdiğ i her bir birim ürün için genellikle 
belirli bir pazarlama masraf ı  tespit eder ve depolama, paketleme, 
dereceleme ve i ş leme gibi ek hizmetler için ayr ıca ücret al ır. Ör-
neğ in, ürün fiyat ının % 3 - 5 gibi bir k ı smı  bu çeş it masraflar kar-
şı lığı  kesilir ve gerçekle şmiş  masraflar ın oran ı  bu orandan daha 
düşük ve y ı l sonunda risturn ş eklinde ortaklara geri ödemede bu-
lunulur. Hayvan pazarlama kooperatiflerinde de benzeri bir uygu-
lama görülür ve genellikle 100 birimlik bir canl ı  ağı rlık için bir 
kaç birimlik bir pazarlama masraf ı  alınır Yıl sonunda veya pazar-
lama faaliyeti sonundaki gerçekle ş me durumuna göre çiftçiye ilave 
masraf yükleme durumu söz konusu olabilir. E ğer, kooperatifin 
pazarlad ığı  ürün say ı s ı  çoksa, indirekt masraflar ın tespiti ve dağı -
tımı  güçleş ir. 

Masraflar ın dağı tımında ürün değerinin belirli bir % si veya 
fiziksel ünite esas ı -  kullamhr. Ürün değ erinin % sine göre mas-
raflar ın belirlenmesi, nisbeten kolay olup, her y ı l küçük bir ayar-
lama gerektirir. Pazarlama masraflar ının piyasa fiyat değ iş iklikleri 
ile bir ilişkisi yoksa, birim a ğı rlık veya adet, düzine v.b ba şı na 
belirli bir ücret tespiti daha uygundur. 
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Değer esas ına göre belirlenen pazarlama masraf ı , yüksek de-
ğerli ürünlerde çok yüksek olabilir. Ayn ı  ş ekilde fiziksel ünite esa-
sına göre belirlenen pazarlama masraf ı  ise, düşük değerli ürünler 
için ağı r gelebilir. Çünkü aynı  malın kaliteli olan ının da birimi ba-
şı na ayn ı  pazarlama ücreti al ınacakt ır. 

4.2. Ürünlerin Biriktirilmesi 

Masraflar ın biriktirilmesinden başka, pek çok kooperatif, or-
takları= ürünlerini de biriktirir. Biriktirmeye konu olan ürün-
leri iki gruba ay ırmak mümkündür : 

a) Ekonomik biçimde değerlendirebilmek için fiziksel olarak 
karış tırı labilen ürünler, 

b) Ayrı  ayrı  değ erlendirilmesi gereken ürünler. 

Süt fabrikalar ına gönderilen sütler birinci gruba girer. Her 
çiftçinin gönderdiğ i sütten ayr ı  ayrı  peynir, yoğurt veya tereya ğ  
imal etmek ekonomik aç ıdan imkâns ızdır. Bu nedenle, her orta ğı n 
gönderdiğ i az miktardaki ürün, fiziksel aç ıdan biriktirmeyi zorun-
lu kı lar. Sütün biriktirilmesi, yüzy ıllarca önce İ sviçre ve Fransa 
Aplerinde ya şı yan köylüler taraf ından uygulanmış , bu iş lemi yapan 
kuruluş lar peynir birlikleri olarak isimlendirilmi ş tir. Bu uygula-
malar belkide tarihte kaydedilmi ş  ilk tarımsal ürün biriktirme 
faaliyetleridir. 

Paketleme evlerine gönderilen f ınd ık, kuru üzüm, f ı stık gibi 
ürünler ile silolara yollanan her çe ş it hububat da fiziksel olarak 
karış tırılabilen ürünlerdir. 

İ kinci gruba giren ürünler yumurta, patates, sebze, meyva, pa-
muk v.b ürünlerdir. Bilindiğ i gibi, yumurtalar viyollerde, patates 
ve soğ an çuvallarda, meyva-sebze sand ı k veya kutular içinde amba-
lajlamr. Bu nedenle kooperatif, ambalajlanm ış  ürünleri sütteki gibi 
fiziksel olarak kar ış tırmadığı ndan, ürün özellikleri korunmu ş  olur. 
Bu ortaklarm ürünlerini ayr ı  ayrı  değerlendirerek pazarlamak 
mümkündür. 

4.3. Gelirlerin Biriktirilmesi 

Satış  gelirlerinin biriktirilmesi en önemli biriktirme şeklidir. 
Burada sat ış  gelirlerinden , kooperatifin biriktirme için yapt ığı  mas-
raflar, yedek akçe v.b. fonlar için ay ırdığı  ihtiyatlar dü şülür ve ka-
lan miktar ortaklara da ğı tı lır. Gelirlerin biriktirilmesi 3 şekildedir : 
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ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME Ş EK İ LLER İ  

a) Ürünler derecelere ayr ı lmadan biriktirilir ve bütün ortak-
lara aynı  ortalama net ürün fiyat ı  uygulanır 

b) Baz ı  ürünler derecelendirilir ve bu derecelere göre ürün 
sahiplerine farkl ı  fiyatlar uygulan ır 

c) Bütün ürünler derecelere ayr ı lır ve ürünler standart grup-
lar halinde ayr ı  ayrı  biriktirilir. Burada ürün bedelinin 
ödenmesinde her derece için gerçekle ş miş  net fiyatlar uy-
gulanabildiğ i gibi, her derece için ödemede farkl ı  bir uygu-
lama söz konusu olabilir. 

Bölge birliklerine kat ı lmayan bağı ms ız lokal (birim) koopera-
tiflerin çoğu, ortaklarının ürünlerini derecelere ay ırmazlar. Süt ve 
hayvan pazarlama kooperatifleri bu ş ekilde çal ışı rlar. Yani süt, 
içindeki yağ , protein ve ölü hücre say ı s ına, besi hayvan ı  ise et ka-
litesine göre derecelere ayr ı lmaz. Süte litre hesab ına, besi hayvan ına 
ise canl ı  ağı rlığı na göre fiyat verilir. 

Böyle bir uygulama ile kaliteli ürün yeti ş tiren çiftçileri mü-
kffatland ırmak mümkün de ğ ildir. Hatta bu uygulama, kalitenin 
iyileş tirilmesinde olumsuz bir rol oynamaktad ır. Kaliteli ürüne da-
ha yüksek fiyat veren kooperatifler, tar ım ürünlerinin kaliteleri-
nin düzeltilmesinde büyük bir teşvik unsurudurlar. 

İ kinci biriktirme şeklini bir örnekle aç ıklamak durumu daha 
anlaşı lır hale sokacakt ır. Meyva suyu üreten bir kooperatif i ş let-
rnede iki kalite derecesine ayr ı lmış  portakal olduğunu ve ikinci 
kalite portakal ın ayr ıca iş lem göremeyecek kadar az oldu ğunu 
varsayal ım. Bu takdirde, ikinci kalite portakal ile birinci kali ce 
portakal kar ış tırı larak sadece bir kalitede portakal suyu üretilecek 
ve sat ılacakt ır. Ortaklar ın ürün bedellerinin ödenmesinde kalite 
derecelerinin esas al ınmas ı  gerekir. Halbuki bir tek biriktirme söz-
konusudur. 

Üçüncü uygulama şekli en çok bilinen biriktirmedir. Ürünler 
derecelere ayr ı larak ayrı  ayrı  biriktirilir. Her bir biriktirmeden 
sağ lanan gelire göre ortaklara ortalama bir net fiyat üzerinden 
ürün bedelleri ödenir. 

Gerçekle ş miş  satış  gelirlerine göre yap ılan ödemede ürün kali-
tesi dikkate al ınır ve ortağı n pazarlama masraflar ındaki hissesi 

düşülerek çiftçiye ödemede bul ımulur. Pazarlama masraf ının he-

saplanmas ında bazen sabit bir ölçü kullan ı lır. Örneğ in, bir meyva 
pazarlama kooperatifi, kaliteye göre meyva sand ığı  başı na belirli 
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bir pazarlama ücreti koyabilir. Bu yöntemin yarar ı , ürün genellikle 
iş lendiğ inde ve al ım ile sat ımdaki kalitelerin farkl ı  olduğu zaman 
görülür. Baş ka bir deyi ş le, kooperatif tecrübi yarg ıya dayanan bir 
ücreti daha önceden belirlemek zorundad ır. Yöntemin sak ıncas ı  
ise, pazarlama masraflar ı  ile satış  fiyatlarının önceden tahmin edil-
mesi zorunluluğudur. 

Ortalama biriktirme fiyatlar ının nas ı l hesaplanacağmı  teorik 
bir örnekle göstermek mümkündür (Tablo: 1). Örnekte kooperatif, 
her çiftçinin teslim etti ğ i ürünün a ğı rlık ve kalitesini dikkate ala-
rak ve fiili sat ış  gelirlerine göre ortaklaraödemede bulunmaktad ır. 

Tablo : 1 
Ortalama Biriktirme Fiyatlarını  Hesaplama Yöntemi 

Ürün 

I. Kalite Il. Kalite III. Kalite 

Çiftçi Ali 	 1500 kg 
» 	Hasan 	 2000 kg 
» 	Ahmet 	 2500 kg 

2000 kg 

4500 kg 

3000 kg 
1000 kg 

Toplam 	 6000 kg 6500 kg 4000 kg 

Kooperatifin Sat ışı 	1500 kg x 30 TL. 
2000 » x 25 TL. 
2500 » x 20 TL. 

2000 kg x 18 TL 
4500 kg x 20 TL. 

4000 kg x 16 TL. 

Toplam Sat ış  145.000 TL. 126.000 TL. 64.000 TL. 

Sat ış  masraflar ı  (% 2) 2.900 TL. 2.520 TL. 1.280 TL. 

Net Sat ış  Tutar ı  142.100 TL. 123.480 TL. 62.720 TL. 

Ürünün Ortalama Kg Fiyat ı  23,68 TL 19,00 TL. 15,68 TL. 

Çiftçi Ali'ye Ödenen 	Çiftçi Hasan'a Ödenen Çiftçi Ahmet'e Ödenen 
Ürün Bedeli 	 Ürün Bedeli 	 Ürün Bedeli 

1500 kg x 23,68 = 35.520 2000 kg x 23,68 = 47,360 2500 kg x 23,68 = 59.200 

2000 kg x 19,00 = 38.000 3000 kg x 15,68 = 47.040 4500 kg x 19,00 = 85.500 

1000 kg x 15,68 = 15.680 

3500 kg 73.520 5000 kg 94.400 8000 kg 160.380 

Kooperatif in Sat ış  Durumu 

Toplam Sat ış  Tutar ı  335.000 

Sat ış  Masraflar ı  (% 2) 6.700 

Net Sat ış  Tutar ı  328.300 

Toplam Çiftçiye ödenen 

Ürün 	Bedeli 328.300 

Fark 0 

ti 
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ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME SEK İ LLER İ  

Fiyatlar ın yükseldiğ i dönemlerde özellikle biriktirme dönemi 
uzunsa, satış  gelirlerini adaletli bir ş ekilde dağı tmak mümkün ol-
mayabilir. Böyle durumlarda biriktirme dönemi k ısaltılır. Bunu bir 
örnekle göstermek mümkündür. 

A çiftçisinin 20 Eylülde kooperatife 500 kg patates teslim etti-
ğ ini ve bu tarihte piyasada patatesin 8 liradan i ş lem gördüğünü 
varsayal ım. Kooperatif çiftçiye kilogram ba şı na 7 TL. avans vermiş  
olsun. B çiftçisi ise kooperatife 10 Ekimde 500 kg patates günde-
riyr. 10 Ekimde serbest piyasada patates fiyat ı  9 TL. d ır. B çiftçisi 
kilo başı na 8 lira avans alm ış tır. Kooperatif biriktirdi ğ i patatesi 
10 liradan Kas ım ayında satarak 10000 liral ık satış  geliri elde edi-
yor. Bu ana kadar A çiftçisi 3500, B çiftçisi 4000 lira avans alm ış tır. 
Kooperatif her iki çiftçiye kilo ba şı na 1 er lira daha avans verir. 
Bu ş ekilde çiftçiler, patatesi kooperatife teslim ettikleri zamanki 
piyasa fiyat ını  elde etmi ş  lurlar. Geriye 1500 lira kal ır ki, bu para 
bölünerek A ve B çiftçilerine 750 şer lira daha verilir ve böylece 
A çiftçisi 4750 lira, B çiftçisi ise 5250 lira alm ış  olur. Halbuki nor-
mal bir biriktirme döneminde her çiftçi 5000 er lira alacakt ır. Bi-
riktirme dönemini kısaltarak 'çiftçinin eline geçen piyasa fiyat ına 
yaklaş tı rmak mümkün olmaktad ır. Bu durum, fiyatlar yüksek iken 
ürün teslim eden çiftçilerin kooperatiften biriktirme yoluyla daha 
iyi bir fiyat sağ lamalar ına yol açar. Ba ş ka bir deyiş le, ürün bol ve 
fiyatlar dü şük iken ürün teslim eden ortaklar daha dü şük bir bi-
riktirme fiyat ı  elde edeceklerdir. 

4.4. Biriktirmede Başarının Ş artları  

En basit birikitrme iş lemi, bir lokal kooperatifin tek bir ürün 
veya ürün standard ı  üzerinde dar bir alanda ve çok k ısa bir piya-
sa dönemi için çal ış mas ı dır. Ürün sayıs ı  çoğaldıkça, çal ış ma alanı  
geniş ledikçe ve dönem uzunluğu artt ıkça, biriktirme giderek zor-
laşı r. Bölge birlikleri ile merkez birliklerinin biriktirme sorunlar ı  
lokal (birim) kooperatiflerden çok daha kar ışı k ve zordur. Biriktir-
me zorlaş t ıkça ürün al ımlarımn finansmanı  da zorlaşı r. 

Ürün sayısı  ve her üründe çe ş it sayı sı , pazarda tüketicilerin ta-
lep ettiğ i ve kooperatifin eknomik faaliyetine izin verdi ğ i ölçüde 
olmalıdır. 

Biriktirmede ba ş arı lı  olabilmek için dikkate al ınacak genel 
hususlar şunlardır : 

19 

pe
cy

a



Doç. Dr. İ . Hakk ı  INAN 

a) Ürünlerin derecelere ve kalite standartlar ına ayrı lmas ında 
titiz davramlmas ı , 

b) Biriktirme alanlar ı  ile biriktirme dönemlerinin uygun bir 
biçimde tespiti, 

c) Masrafların dağı tımında ve kalitelere göre ürün bedelleri-
nin ödenmesinde temel olarak muhasebe kay ı tlarının doğ ru 
olarak tutulmas ı , 

d) Biriktirmenin finansman ının planlanmas ı  ve icras ı , 

e) Biriktirme dönemince ürünlerin en iyi şekilde değerlen-
dirilmesi, 

f) Ortaklara e ş it muamelede bulunmas ı , 

Özel ş artlarda bu genel tedbirlere baz ı  ilâveler yapmak müm-
kündür. 

4.5. Biriktirme Dönemleri 

Ürünlerin biriktirme dönemleri bir kaç saatten (ürünün yük-
lenmesi gibi) bir y ıla kadar değ iş ebilen süreleri kapsayabilir. Dö-
nemler, elde edilen gelirlerin ortaklara en iyi şekilde dağı tılabil-
mesi amac ıyla farkl ı  uzunlukta olmaktad ır. 

Değ iş ik biriktirme dönemleri ve bu dönemlerde genellikle bi-
riktirilen baz ı  ürünler a ş ağı da gösterilmi ş tir : 

a) Tek yükleme birikimi (besi hayvanlar ının biriktiirlmesi) 

b) Günlük biriktirme (çe ş itli yaş  sebzeler, çilek v.b) 

c) 3 - 4 günlük biriktirme (patates) 

d) Haftal ık biriktirme (yumurta, patates, so ğ an) 

e) 15 günlük biriktirme (tereya ğ ) 

f) Aylı k biriktirme (tereya ğ , peynir, süt, turunçgil meyvaları) 
g) Mevsimlik biriktirme (elma, armut, erik, ş eftali, pamuk) 

h) Yı ll ık biriktirme (yün, tiftik, tütün) 

Hayvanların yükleme ve ta şı ma masraflar ının mevsimlik veya 
yı llık olarak biriktirilmesi uygun olmakla birlikte, her yükleme ve 
taşı manın satış  gelirinin ayrı  ayrı  biriktirilmesi daha do ğ rudur. 

Gelirlerin biriktirildiğ i dönem ile masraflar ın biriktirildiğ i dö-
nemin her zaman ayn ı  uzunlukta olmas ı  gerekmez. 
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TARIMSAL PAZARLAMA KOOPERAT İ FLER İ NDE ÜRÜN ALIMLARI VE 

ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME Ş EK İ LLER İ  

Satış  gelirlerinin biriktirilmesinde biriktirme dönemi uzunlu-
ğuna etki yapan faktörler şunlardır : 

a) Tarımsal üretimin özellikleri, 
b) Ürün çeş idi ve niteliğ i, 
c) Pazar ş artlar ı , 
d) Ortak çiftçilerin istekleri, 
e) Kooperatif yönetimi 
a) Tarımsal üretimin özellikleri : Buğday, pamuk, tütüri, fm-

dik ve yün gibi y ı lda bir kez üretilen ürünlerde mevsimsel birik-
tirme uygulanablir. Süt, besi hayvan ı , tavuk, yumurta, tereyağ  ve 
peynir gibi sürekli üretilen ürünlerde ise biriktirme dönemi, ayl ık 
ve mevsimlik fiyat de ğ iş ikliklerine göre belirlenir. 

b) ürün çeşidi ve niteliğ i : Kı sa sürede bozulan ve i ş lenmeden 
depolanamayan ürünlerin biriktirme dönemi k ısadır. Ş eftali, ar-
mut, çilek, domates gibi tar ım ürünleri hasattan hemen sonra sa• 
tı lmak zorundad ır. Bu nedenle, ş iddetli fiyat dalgalanmalar ına konu 
olan bu ürünlerin biriktirme dönemleri çok k ısaChr. Ancak, ya ş  
meyva ve sebzelerin bir k ısmı  iş lenir veya dondurulursa, biriktir-
me dönemi uzat ılabilir. 

c) Pazar şartları  : Eğer piyasada ani fiyat de ğ iş iklikleri gö-
rülüyorsa, örne ğ in mevsim başı nda, ortas ında ve sonunda fiyatlar 
aras ında önemil farklar mevcutsa, biriktirme dönemleri de buna 
uygun olarak düzenlenmelidir. E ğer bir kooperatif orta ğı , mevsim 
başı nm fiyat avantaj ından yararlanmak istiyorsa, onu uzun bir dö-
nemin ortalama fiyat ını  kabul ettirmek imkâns ızdır. Böyle bir 
durumda çiftçi için günlük biriktirme veya tek ta şı ma birikimi 
daha uygun olabilir. Örneğ in, hayvan pazarlama koopertiflerinde 
fiyatlar, çoğunlukla tek yüklemeye göre veya baz ı  ş artlarda haftal ık 
olarak biriktirilir. Çünkü hayvan fiyatlar ı  çok sık değ iş ebilmektedir. 

A.B.D. ve İ skandinav ülkelerinde yumurta pazarlama koopera-
tifleri fiyatlar ı  haftal ık olarak biriktirirler. Çilek gibi ürünlerde ise 
günlük biriktirme kullanı lır. 

Baz ı  şartlarda biriktirme, de ğ iş ik piyasalardaki fiyat farkl ı-
lı kları  sonucu zorunlu olabilir. Örne ğ in, bir kooperatif ayn ı  günde 
birden fazla piyasada sat ış  yaparsa ve bu piyasalarda ayn ı  kalite-
deki ürüne farkl ı  fiyatlar verilirse, elde edilen sat ış  gelirlerinin bi-
riktirilip, ortalama fiyat ve masraflar ın ortaklara ula ş tırılmas ı  en 
uygunudur. 
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d) Ortak çiftçilerin istekleri : Bazı  ş artlarda çiftçiler biriktir-
me döneminin kı salt ı lmas ını  veya biriktirmeden vazgeçilmesini is-
teyebilirler. Örneğ in, A.B.D. de baz ı  pamuk kooperatifleri mev-
simlik biriktirme yerine zaman zaman tercihli sat ış  yöntemini uy-
gularnış lardır. Bazı  yumurta koperatifleri ise ortaklar ının nakit ih-
tiyaçlar ını  karşı lamak amac ıyla günlük biriktirmeyi tercih etmi ş -
lerdir. 

e) Kooperatif yönetimi • Kooperatif yönetiminin amac ı , ortak-
ların ürünlerini rakip firmalara göre daha elveri ş li ve garantili bir 
fiyatla pazarlamak ve pazarlanan toplam ürün için yüksek bir or-
talama biriktirme fiyat ı  elde etmektir. 

Yöneticilerin yüksek bir ortalama fiyat elde edebilmeleri için, 
ürünü pazara zaman ında ve en iyi ş ekilde sevketmeleri gerekir. K ı -
sa biriktirme dönemleri, iyi planlanm ış  bir pazarlama faaliyetinin 
baş arısız olmas ına neden olabilir. 

Kooperatiflerin uzun y ı llar uygulad ıklar ı  ve başarı l ı  sonuçlar 
aldıklar ı  biriktirme dönemleri biriktirilen ürünlere göre ş öyledir : 
Süt ve süt ürünleri genellikle ayl ık olarak biriktirilir. Yumurta 
büyüklüklerine göre haftal ık olarak biriktiirlir ve sat ış  gelirleri 
ortaklara her hafta ödenir. Çilek pazarlayan kooperatiflerin ço ğ u 
günlük biriktirmeyi tercih ederler. Hindi pazarlayan kooperatiflerde 
ise, yılbaşı  ve bayramlarda belirli ve özel biriktirme dönemleri gö-
rülür. Örneğ in, yılbaşı  biriktirme dönemi Avrupa ülkeleri ve Ame-
rika'da Noeli de kapsad ığı ndan 15 gün kadard ır. Lokal potates koo-
peratifleri haftal ık, aylık ve mevsimlik biriktirme yaparlar. 

4.6. Biriktirme Alanının Büyüklüğü 

Biriktirme alan ı  birim kooperatifin hizmet etti ğ i alan, bölge 
birliğ inin alanı  veya merkez birliğ inin tüm üretim sahas ı  olabilir. 

Ürünlerin kalite farkl ı lkları  ve lokal faktörler, biriktirme alan ı -
nın büyüklüğüne etki eden faktörlerdir. Ayr ıca kooperatif ortak-
larına e ş it muamele de bu alan ın tespitinde önemli rol oynar. 

Üretim alanlar ının farkl ı lığı , özel pazarlama hizmetleri ve tü-
keticilerin de ğ iş ik talepleri, ülke çap ındaki tek bir biriktirme uy-
gulamasını  genellikle baş arı sız kı lmaktadır. Örneğ in, ülkemizde ye-
tiş tirilen pamulkar ın kaliteleri Çukurova, Antalya ve Ege bölgele-
rinde farkl ı  olduğu gibi, pazarlama fonksiyonlar ı  ve talepler de 
değ iş iktir. Bir bölgede baz ı  çeş itler daha erken sat ı labilmekte ve 
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ayrıca her bölgede pamu ğun gördüğü iş lemler farkl ı  olabilmektedir. 
Eğer bütün ürünler ayn ı  yerde biriktirilirse, baz ı  ortak üreticilerin 
memnun olmayacaklar ı  doğ aldır. Örneğ in, düşük kalite nedeniyle 
satışı  geciken ürünler daha uzun süre depolanm ış  olabilir. Bu tak-
dirde kaliteli ürün yeti ş tiren üreticiler bundan zarar göreceklerdir. 
Böyle durumlarda bir yerine iki, üç veya daha fazla say ıda birik-
tirme alanına ihtiyaç duyulabilir. A.B.D. de ürünü bir tek alanda 
biriktirmek isteyen pamuk ve tütün kooperatifleri zaman zaman 
ciddi sorunlarla kar şı laşmış lard ır. 

Biriktirme alanı  ne kadar küçük olursa, risk de o kadar büyür 
ve sorumluluk buna paralel olarak artar. Dereceleme, paketleme ve 
ürünlerin özellikleri, biriktirrne alanlar ından sağ lanabilecek ka-
zançlar ın tespitinde önemli rol oynarlar. Her biriktirme alan ının so-
rumluluğu kendisine ait olduğundan, merkezi bir otoritenin yok-
luğunda birim kooperatifler güç durumlarda kalabilmektedirler. 
Büyük biriktirme alanlar ında dereceleme, paketleme ve di ğer pa-
zarlama fonksiyonlar ı , merkezi yönetimin istediğ i gibi düzenli ve 
itinalı  bir ş ekilde yapılmayabilir. 

Kalifornia Meyva Kooperatiflerinde biriktirme alan ı , bir birim 
kooperatifin lokal alan ı  veya daha büyük bir bölge olabilmektedir. 
Yaş  meyva ve sebzede birim kooperatifler lokal biriktirmeyi tercih 
etmektedirler. Bölgesel biriktirme ise kuru meyvalar (kuru üzüm, 
fıstık gibi) konusunda uygulanmaktad ır. 

A.B.D. de yumurta kooperatifleri, genellikle lokal düzeyde ve 
haftal ık biriktirme yoluna gitmektedirler. 

4.7. Biriktirmenin Yararlar ı  

a) Biriktirme ile pazarlama risklerini azaltmak ve yaymak 
mümkündür. Risklerin ço ğu ortadan kalkmasa da, bireysel olarak 
çiftçilerin kar şı laş acaklar ı  zarar tehlikesi oran ı  düşer. Fiyatlar ın 
karars ız ve belirsiz olduğu piyasalarda ürünlerin sat ışı  kumar gi-
bidir. 

Biriktirmede ayn ı  kalitedeki her ürün çe ş idi için, bunlar hangi 
pazarlarda ve hangi fiyatlarla sat ı lırsa satı ls ın, ortalama bir fiyat 
sözkonusudur. Bir ba ş ka deyiş le, değ iş ik pazarlara gönderilen ürün-
lerin satış  gelirleri toplan ır ve uğranı lan zararlar, fireler vb. ürii- 
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nün sahibine değ il, bütün ortaklara da ğı tı l ır. Bu aç ı dan kooperatif 
biriktirme, maliyetine yap ılan kollektif bir sigorta gibidir. Bu si-
gortadan en iyi ş ekide yararlanabilmek için, biriktirmeyi geni ş  
alanlara yaymak, uzun süreler için ve büyük miktarda tar ım ürünü 
üzerinde uygulamak gerekir. 

b) Kooperatif yönetim kurulu, ürünleri planl ı  ve programl ı  
ş ekilde pazarlama olana ğı nı  bulur. Pe ş in parayla ürün al ımında, 
alimin finansman ı  açısından ürünün derhal sat ı lması  zorunludur 
ve bu durum ise yönetimin elini, kolunu ba ğ lar. 

Biriktirme için genellikle ortaklarla kooperatif yönetimi ara-
sında sözleş me yap ı l ır. Eğer bu sözle ş meler uzun dönemleri öngö-
rüyorsa, kooperatifin pazarl ık ve satış  gücü artar. Örne ğ in, koope-
ratif, fena hava ş artlar ının neden olduğu belirli bir miktardaki dü-
şük kaliteli ürünü, normal ürünle birlikte satmak imkan ını  birik-
tirme ile bulabilir. 

c) Biriktirme, ürün fiyatlar ının stabilizasyonunda da önemli 
rol oynayan bir araçt ır ve bundan ötürü uzun dönemde ortaklar, 
kooperatife daha fazla güvenirler ve al ış veriş lerini artt ırırlar. 

Bugün pekçok ülkede süt, biriktirme için ideal bir ürün kabul 
edilmektedir. Ortaklardan sat ın alınan süt, ister pastörize edilsin, 
isterse i ş lenerek peynir, etreya ğı  v.b. ne dönü ş türülsün, üreticiye 
ödenen bedel, süte göredir. Süte göre biriktirmenin yararlar ı  çok-
tur. Ortaklar aras ında bir aynm yap ılmamakta ve sürekli bir süt 
piyasas ı  oluş turulmaktad ır. Aşı rı  süt üretiminin en iyi ş ekilde de-
ğerlendirilmesi ve tüketicilerin süt ihtiyaçlar ının noksans ız karşı -
lanması  mümkün olur. 

Kuzey Amerika ve iskandinavya ülkelerinde Bütün biriktiril-
mesi ile değ iş ik mamüller üreten lokal kooperatiflerin kendi arala-
rında yarış maları  önlenmiş  ve üreticilere tatminkar bir fiyat sa ğ -
lanmas ı  mümkün olmuş tur. Bu ş ekilde, tüketicilere de düzenli ola-
rak süt ve mamüllerini ula ş tırmak imkanı  doğmuş tur. Bu ülkelerde 
biriktirmeden önce lokal kooperatifler, tereya ğı  ve peynire göre 
daha karl ı  olan pastörize sütü çok miktarda satabilmek için bir-
birleriyle yar ış maktayd ılar. Bu yar ış ma sonunda süt fiyat ı  düş -
tüğü için, hem üreticiler zarar görüyor ve hem de süt mamüllerinin 
üretimi düzenli ve yeterli olmuyordu. 
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d) Biriktirme, kooperatiflerin finansman i ş ini kolaylaş tırır. 
Kooperatifler, ürünün al ımı  s ıras ında üreticilere genellikle belirli 
miktarda bir ödemede bulunurlar. Bu ödemeyi yapabilmek için ge-
reken paran ın bankalardan kredi ş eklinde temininde, biriktirilen 
ürünler önemli bir teminatt ır. Ayn ı  zamanda kooperatifler, dü şük 
faizli kredi temininde çiftçilere göre daha avantajl ı  durumdadı r-
lar. Kooperatif pe ş in alımda mali risklerin tümünü yüklenirken, 
biriktirmede mali riskin önemli bölümünü ortak üreticiler ta şı r. 
Alı m s ı ras ında ödenecek paran ın miktarı  gibi konular sözle şme ile 
belirlenir. 

e) Kooperatifler, bulunduklar ı  piyasada i ş lem gören ürünle-
rin önemli kısmını  kontrol edebiliyorlarsa, fiyat tespitindeki rolleri 
fazlad ı r. Bu aç ı dan biriktirme hizmeti, piyasan ın düzenlenmesinde 
önemli bir araç olmaktad ır. Kooperatiflerin piyasay ı  kontrol edebil-
meleri ve fiyatlar ı  istikrarl ı  hale getirebilmeleri için, en az ından 
bu piyasan ın % 50 sinden fazlas ına sahip olmalar ı  gerekir. Eğer bu 
oran % 60 - 70 civar ındaysa, fiyat stabilizasyonu daha da kolay-
laşı r. 

4.8. Biriktirmenin Sak ıncaları  

a) Baz ı  kooperatifler, ürünleri kalitelerine göre derecelendir-
medikleri için, biriktirilen ürün için ortalama tek bir fiyat belir-
lenir ve bütün ortaklara bu fiyattan ödeme yap ı lır. Böyle bir du-
rumda kaliteli ürün yeti ş tiren çiftçiler kooperatife kat ılmazlar veya 
ürünün genel kalite düzeyi dü ş er. Bu olumsuz sonucu önlemek 
için, toprak, iklim ve tar ım tekniğ i ş artları  birbirine benzeyen bir 
bölge, biriktirme alan ı  olarak seçilmelidir. 

b) Eğer biriktirme sonunda ortaya çok say ıda ürün derecesi 
çıkıyorsa, sağ lanan kârdan daha fazla masraf yapmak gerekebilir. 
Örneğ in, A.B.D. deki baz ı  pamuk ve tütün kooperatiflerinde 200 
hatta 300'e varan ürün kelitesi, yani biriktirme söz konusu ola. 
bilmektedir. Bunlar ın bazı larında biriktirilen ürün, sadece 700 - 800 
kg. kadar iken, di ğ erlerinde 3000 tona ula ş abilmektedir. 

c) Biriktirme, ödemede gecikmelere neden olabilir. Böyle du 
rumlarda ortaklar ın kooperatife olan güveni sars ı lır. En son öde-
me için uzun süre beklememek amac ıyla bazen kısa biriktirme dö-
nemlerini uygulamak ba ş arı lı  sonuçlar verebilmektedir. 
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d) Piyasada fiyatlar dü şmeye baş ladığı  zamanlarda sat ış lar da 

ağı r gidiyorsa, kooperatif zor durumlara dü şebilir. Biriktirme so-

nuçlarını  almayan ortaklar, böyle durumlarda kooperatif yönetimini 

suçlayabilirler. 

4.9. Pazar Fiyatları  ile Biriktirme Fiyatlar ı  Arasmdaki İ lişkiler 

Fiyatlar ın nisbi olarak stabil oldu ğu dönemlerde üreticiler, 

ortalama biriktirme fiyat ına genellikle itiraz etmezler. Ş ekil : 1 de 

de görüldüğü gibi, pazar fiyatlar ı  kooperatifin al ım fiyatının za- 

man zaman üstünde, zaman zamanda alt ındadır. Kooperatifin bi- 

riktirme dönemi süresince pazar fiyatlar ına göre satış  yaptığı  var-
sayı lmış  t ır. 

Bir;lefiPın e .1)6'netni 

,staka: I 

. Fiyatların artt ığı  dönemlerde çiftçiler, genellikle fiyatlardan ş i-

kâyet etmezler. Biriktirme dönemi süresince sat ış ların periyodik 

olarak yap ıldığı  düşünülürse, ortalama biriktirme fiyat ı  mevsim ba-

şı ndaki pazar fiyat ının üzerinde, mevsim sonu fiyat ının ise alt ında-

dır (Ş ekil : 2). 
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TAR İ MSAL PAZARLAMA KOOPERAT İ FLER İ NDE ÜRÜN ALIMLARI VE 

ÜRÜN BEDELLER İ N İ  ÖDEME Ş EK İ LLER İ  

81,ikiirr ıne Z43t-tern; 

Ş eLti: 

Baz ı  çiftçiler, ürünlerini biriktirmeyip saklayarak, mevsimin en 
yüksek fiyat ına satabileceklerini dü şünebilirler. Ancak, çiftçilerin 
çoğu ayn ı  yola başvurduklarında mevsim ba şı  fiyatlar ı  daha yüksek. 
mevsim sonu fiyatlar ı  ise daha düş ük olacakt ır. 

Genellikle söylemek gerekirse, fiyatlar ın arttığı  dönemlerde or-
taklar ın kooperatife kar şı  davran ış ları  olumludur ve böyle zaman-
larda ortak say ı s ı  da artar. Kooperatifin mali durumu da iyile ş e-
ceğ inden, üye desteğ i ve kredisi artar. 

Fiyatlar ın düş tüğü dönemlerde ise durum tamamen farkl ıdı r. 
Satış ların yine periyodik olarak yap ıldığı  kabul edilirse, ortalama 
biriktirme fiyat ı  mevsim ba şı  fiyatlar ından daha düşük olacakt ır 
(Şekil : 3). Çiftçilerin ço ğu ürünün mevsim başı nda sat ı lmas ı  ge- 

413.1ri,ki-rene bbn ıtorW 

43ek;1:3 
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rektiğ i fikrinde birleş ecek ve kooperatifin ürünün tamam ı nı  satma-
mas ın ı  ele ş tiri konusu yapacaklard ır. Ürününü mevsim ba şı nda 
yüksek fiyatla satabilen çiftçiler, ortak çiftçilerin memnuniyetsiz-
liklerini açığ a çı karmalar ına neden olurlar. Ortak çiftçiler ürünle-
rini biriktirmektense, mümkün olduğu kadar erken ve yüksek fi-
yatla satmay ı  tercih ederler. Böyle dönemler, biriktirme için dene-
me dönemleridir ve bu dönemlerde faaliyeterini durduran koopera-
tif sayı s ı  az değ ildir. 

4.10. Biriktirmenin Piyasa Fiyatlarına Etkisi 

Kooperatiflerin biriktirme ile fiyatlara etkisi san ıldığı  kadar 
büyük değ ildir. Ancak kooperatifler, al ıcı ların iyi bir şekilde pa-
ketlenmiş , derecelenmi ş , kaliteli ve isim yapm ış  ürünleri biraz daha 
fazla fiyattan sat ın almalarını  sağ layabilir, öte yandan bu avantaj 
sadece kooperatiflere ait de ğ ildir. Yani, fiyat olu şumunda arz ve 
talebin birlikte etkisinin dikkate al ınmas ı  gerekir. Kooperatifin 
arz yönünden fiyatlara etkide bulunabilmesi için, biriktirilen ürün 
miktar ının bölge üretiminin önemli bir bölümünü olu ş turmas ı  ge-
rekir. Ayrıca, arz ın sürekli biçimde kontrol edilebilmesi de güçtür. 

Biriktirmenin büyük ölçüde uygulandığı  durumlarda, ba ş lıca 
ürünlerin çiftlik avlusu fiyatlar ını  bir dereceye kadar yükseltmek 
mümkün ise de, toptanc ı  ve perakendeci fiyatlar ını  etkilemek güç-
tür. Meyva sebze hallerinde ve tar ım ürünleri toptanc ı  piyasalar ın-
da yüzlerce arac ı , komisyoncu varken, kooperatif yöneticilerinin sa-
tış  fiyatlar ına tesir edebilmeleri oldukça zordur. E ğer, bir ürüne 
ait arz ın büyük bir bölümünü kooperatif elinde tutuyorsa, toptanc ı  
fiyatlar ına bir ölçüde etki yapmak mümkündür. 

Düzenli piyasas ı  olmayan ürünlerde biriktirme yapan koopera-
tiflerin piyasa fiyatlar ını  etkileme imkâm daha fazlad ır. Merkezi ve 
etkin bir kontrolla birlikte biriktirme i ş lemi, çiftçilerin ürünlerine 
daha yüksek bir fiyat sa ğ layabilir. 

4.11. Satm Alma Biriktirmeleri 

Tarımsal üretim girdilerinin dü şük maliyetle al ımında, birik-
tirme yöntemini uygulamak mümkündür. Kooperatifin sat ın alaca-
ğı  üretim girdisi, örne ğ in kesif yem için 3 ay veya 6 ay öncesinden 
belirli bir fiyatla yem fabrikas ı  ile anlaşma yap ı larak her ay muay-
yen miktarda yem al ımında bulunulur. Yem fabrikalar ı  aylar ön- 
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cesinden garantili bir piyasa bulduklar ından, daha az kâr marj ı  
ile çalış abilirler. Çiftçiler de yemi daha ucuza temin etmi ş  olurlar. 
Yem konusundaki uygulama daha çok hayvan pazarlama koopera-
tifleri taraf ından uygulanmaktad ır. Diğer üretim girdileri konusun-
da da ayn ı  uygulama yap ılabilir. 

5. SONUÇ 

Biriktirme, kooperatif kurulu ş lara özgü bir faaliyettir. Özellik-
le, tarım ürünlerinin pazarlanmas ıyla yakından ilgili olup, mas-
rafların, ürünlerin ve gelirlerin biriktirilmesi şeklinde uygulan ır. 
Biriktirmede baş arı lı  olabilmek için, üreticiler aç ışı ndan uzun 
vadeli sözleşmelerin, kooperatif yöneticileri aç ı sından ise büyük 
satış  hacminin bulunmas ı  gerekir. Kooperatiflerin, biriktirilecek 
ürünün çe ş idini, kalite derecelerini, biriktirme döneminin uzunlu ğu-
nu ve biriktirme alan ını  en iyi şekilde saptamas ı  gerekir. Masrafla-
rın ve gelirlerin hesaplanmas ı  ile dağı tı mında kullanı lan muhasebe 
metotlar ımn da biriktirmenin ba ş arı sına etkisi fazladır. 

Biriktirmenin risklerin azalt ılmas ı  ve yayg ınlaş tırı lmas ı , koo-
peratifin i ş  hacminin artt ırı lması , piyasan ın kontrolu, kaliteli üre-
timin tanı tılması , kooperatifin faaliyetlerinin geni ş letilmesi ve plan-
lanabilmesi gibi yararlar ı  vardır. Sak ıncalar ı  ise, hesaplamalar ın ve 
satış ların sonuçlarının geç al ınabilmesi, piyasadaki özel durum-
lardan yararlanma imkan ının kıs ı tlı  oluşu, baz ı  ş artlarda yönetimin 
çok kompleks iş leri yapmak zorunda olu şundan ötürü masraflar ın 
artmas ı  olarak s ıralanabilir. 

SUMMARY 

Pooling is a unique method adapted to the cooperatives by fa-
cilitaling operation at cost. It is so widespread among agricultural 
marketing cooperatives many of them are just called as pools. The 
cooperatives that are generally named «pools» are the ones that 
pool products, sales receipts, and expenses before dividing the net 
returns among the member patrons. In this respect, it is evident 
that all cooperatives are not pools, but all pools are cooperative, 

The main purpose of pooling is to distribute marketing risks 
among the members who deliver their products to the pool. The 
success of pooling depends on the area to be included vvithin a pool, 
pooling period and thegrades of quality. 
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Unless these factors are well evaluated, there is no assurance 
that pooling would give better results for the farmers, 

As a rule, an advance payment is made to farmers. The final 
payment is made when all of the products in the pool have been 
sold. 

Pooling can operate efficiently, provided that all contributors 
are treated in an equitable manner. 

Farmers' purchasing cooperatives may also pool members' or-
ders for farm supplies before any goods are bought. 
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Kalkmakta Olan Ülkelerde Kooperatiflerin 
Hukuki Meseleleri M 

Yazan : Hans H. Münker (**) 
Çeviren : Kadir Arac ı  

1.1. Kalkmmakta Olan 'Ülkelerde Hukuk : 

Alman hukukunda kooperatif hukukunun ticari i ş letmeler hu. 
kuku içerisinde düzenlendiğ i ve dernek konusunu düzenleyen özel 
hukukun bir bölümünü te ş kil ettiğ i malümdur. Kamu hukuku ni-
telikli kooperatifler (avc ı lık, su temini ve arazi geli ş tirme dernek 
ve kooperatifleri gibi) de mevcuttur. Ancak bunlar özel hukuki dü-
zenlemelere sahip olup kooperatif kanunu ile ba ğ lıdırlar. 

Halbuki bu şekilde aç ık ve sade bir s ınıflama, kalkınmakta 
olan memleketlerin ço ğunda mümkün değ ildir. Asya ve Afrika'da-
ki ülkelerin ekseriyetinde; büyük ölçüde sömürge devrinden kalma 
modellere dayanmakta olmas ına rağmen, kalkınmakta olan ülke-
lerde mevcut özel - nitelikli meselelere çare bulmak dü şüncesi ile 
hazırlanan, özel kooperatif kanunlar ı  mevcuttur. Bindokuzyüzlü y ı l-

ların başı nda kabul edilen bu kanunlar, eski dostlar ının kooperatif 
hukukları  ile aynı  değ ildir. Sömürgeci güçler taraf ından haz ı rla-
nan bu modern kooperatif mevzuat ına ilaveten, kalk ınmakta olan 
ülkelerin zaman ımıza kadar geçerlili ğ ini koruyagelen, kar şı lıklı  
yardıma dayanan otantik i şbirliğ i şekillerini ihtiva eden ve yaz ı lı  
olmayan kurallar ı  da vard ır. Yaln ız, büyükçe olan ülkeler kendi 
ticari ortakl ıklar kanunlar ını  milli seviyede düzenlemi ş lerdir. Bu 
kanunlar sab ık sömürgeci memleketlerin kanunlar ından onlarca y ıl 
sonradan kopya edilmi ş lerdir. Daha küçükçe olan ülkelerde sab ık 
sömürgeci güçlerin ticari ortakl ı k mevzuatları  doğ rudan doğ ruya 
uygulamaya konulmu ş tur. (Mesela Yukar ı  Volta'da Frans ız Ş irketler 
Kanunu) Kalk ınmakta olan ülkelerin hepsinde devlet, sosyal ve 
iktisadi alanlardaki faaliyetlerin te şvik edilmesinde önemli bir rol 

Law and .State, Vol. 24, Y ı l 1981, S. 110-121 

(**) Marburg Üniversitesi, Kalk ı nmakta Olan Ülkelerde Kooperatifçilik Enstitüsü 

Öğ retim Üyesi 
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oynamaktad ır. Bunun anlam ı , kamunun ve kamusal te ş ebbüslerin 
çok farkl ı  faaliyet alanlar ından çalış makta olduklar ıdır. Bu çalış -
malar Alman hukukunda özel hukukun s ınırları  içerisinde sayılan 
konulara kadar uzamaktad ı r. 

Bu ş ekilde kooperatif hukuku bir yanda gönüllü derneklere 
dayanan kendi kendine yard ım te ş kilatlar ının hukuki çerçevesi ola-
rak kabul edilir ve demokratik olarak seçilen idarelere sahip iken; 
diğer taraftan, devlet ile kooperatifler aras ındaki iliş kileri düzen-
leyen pekçok kurallar ı  ihtiva eder. Kalk ınmakta olan ülkelerde 
Kooperatifler Kanunu, kamu hukuku a ğı rlı kl ı  özel cemiyetler kanu-
nu ş eklinde ortaya ç ıkar; Hükümet destekli ve denetimli koopera-
tifleri düzenleyen bir çe ş it kanun olarak. 

Işaret etti ğ imiz yalnızca bu birkaç husus, kalk ınmakta olan 
ülkelerde hukukun özellikleri hakk ında, özellikle de, kooperatif 
hukuku ve özellikleri konusunda özlü bir aç ıklama te ş kil eder. 

1.2. Paralel Hukuk Sistemleri : 

Kalkınmakta olan ülkelerde hukukun karekteristik yönü; ku-
ral olarak birbirleri ile ahenkli milli bir hukuk sistemi te ş kil edecek 
bütünlüğe sahip olmayan, karşı lıklı  olarak birbirleri üzerinde tesir 
icra eden niteli ğ ine rağmen, iki veya daha çok say ıda hukuk sis-
temlerinin birlikte mevcut olmas ıdır. Yaz ı lı  olmayan hukuka para-
lel olarak, bağı ms ız devletlerin yasama organlar ı  taraf ından kabul 
edilen kanunlar da mevcuttur. Ayr ıca müslüman devletlerin kendi-
lerine has dini hukuk ve yarg ı  sistemleri vard ır. Yerli hukuk ku-
rallar ı  pel çok Afrika ülkesinde hâlâ yürürlüktedir. Yaz ı lı  olmayan 
bu hukuk kuralları , «Geeneksel Hukuk» kavram ının çoğunlukla 
çağ rış tırdığı nın aksine çağdışı  ve statik değ ildir. Genellikle, özellikle 
kırlık alanlarda, yürürlükte olan fakat ayn ı  zamanda kasabalar ın 
geleneğ i yaşatan k ı s ımlarında da geçerliliğ ini bir ölçüde koruyan 
yerli hukukun sahip oldu ğu büyük önem devam etmektedir. 

Kı smen koloniyel dönemlerden derlenen k ısmen de yeni kuru-
lan devletlerde, eğ itim ve karekterlerinde eski sömürgeci güçlerin 
hukuk mefhumlar ı  hâkim hukukçu ve siyasetçiler taraf ından; par-
lamentolar ı  bağı ms ızlığ a kavuş tuktan sonra haz ırlanan yeni « İ thal 
Hukuk», çoğunlukla uygulama alan ını  modern sektörde, nüfusun 
küçük bir kesiminde bulabilmektedir. Kalk ınmakta olan ülkelerin 
ş artlarına adapte edilmemi ş  olan bu «yeni» hukuk, ilgili memleket 
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vatanda ş larının çoğunluğu taraf ından anlaşı lmış  değ ildir : Böylece 
adı  var kendi yok, hayali hukuk sistemleri ortaya ç ıkarı lmış tı r. 

Köklü, doğmatik ve pragmatik mahalli hukuk mefhumlarm ın 
ve milli hukuk sistemlerinin ilerleyerek geli şmesine yönelik bir 
hukuk biliminin mevcut olmamas ının bir sonucu olarak; bağı m-
sızlığı n kazan ılmasmdan sonra bütün hukuk kodlar ı  aynen diğer 
ülkelerden iktibas edilmi ş lerdir. (Mesela Mı sır Medeni Kanunu 
1971 - 1973 yılları  aras ında Sudan taraf ından peyderpey adapte 
edilmiş tir. Ki bu kanun Frans ız Medeni Kanunu esas al ınarak ha-
zırlanmış  bir kanun idi. Aynı  şekilde Rene David taraf ından Ethi-
opya Medeni Kanunu kaleme al ınmış tır.) 

1.3. Kalkınma Hukuku : 

Kalkınmakta olan ülkelerin hukuki problemleri hakk ında ka-
nun yap ıcı lar ve ilim adamlar ının aralarındaki tartış malar, uygun 
hukuk teknolojisi için yap ılan araş t ırmalar ve Üçüncü Dünya ül-
kelerinde nüfusun büyük kesiminin ihtiyaçlar ına cevap veren yeni 
hukuki düzenleme te şebbüsleri; bir yeni hukuk disiplininin mey-
dana gelmesine sebep olmu ş tur. Kalk ınma Hukuku ad ı  verilen bu 
sistem geni ş  bir alanda kabul görmekte ve hala önemli say ılabile-
cek bir tart ış ma konusu te ş kil etmektedir. 1972 y ı lından bu tarafa 
Paris-V Üniversitesi Kalk ınma Hukuku Bilimi Enstitüsü (Univer-
site Rene Descardes, Paris V, Institut des Sciences Juridiques de 
Development) Paris'te bu alanda ara ş tırma grupları  ile donat ılmış  
özel bir ara ş tırma kursu imkan ı  sağ lamış tır. Amerika'da bulunan 
Kalk ınma Hukuku Milleteraras ı  Merkezi (The International Centre 
for Law in Development - New York) isimli ve milletleraras ı  mer-
kez haline gelen kurulu ş  ta bu mesele ile me ş kul olmuş tur. Kal-
kınma Hukuku kısaca hukukun genel mefhumlarmdan şu yönler-
den farkl ı lık arzeder : 

Kalkınma Hukuku, 

— Maksad ı  hükümet taraf ından planlanan istikamette kalkm-
manın yönlendirilmesi ve te şviki olan kurallar (Sosyal hukuk mü-
hendisliğ i) 

— Eğ itimle ilgili kurallar 

— Özel ve kamu hukuku nitelikli kuralların bir arada bulun-
duğu (i) kalkınma istikametini tayin edici ve kalk ınmanın esas te ş - 
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vikçisi, itici gücü olarak devletin (ii) hukuk kurallar ı  ve idari emir-
lerin müeyyidesini te ş kil eden hükümler ve ayr ıcalıkları  ihtiva eden 
kurallar. 

— Belirli bir alanda uygulamalar ın düzenlenmesi maksad ı  ile 
hazırlanmayan ancak, arzu edilen sonuca, gerçek kalk ınmaya ula-
şı ldığı nda değ iş tirilmesi zorunlu ve gerekli olan düzenlemeler, 

— Kanun koyucu taraf ından belirli şartlarda hukukiliğ i gözar-
dı  edilen, klasik hukuk normlarmdan farkl ı  düzenlemeler, mesela 
belirli bir zaman sürecinde uygulanmak üzere haz ırlanmış  olmakla 
birlikte gelecek içinde hukuki hale getirilen kurallar. 

(Bu ş ekildeki kalk ınma hukukunun bir misali, Japon Birle ş ik 
Yardım Kanunu (1961) dur; Bak ınız, Gunawardana, Lionel : Amal-
gamation of Primary Cooperatives, The Japanese Experience, Inter-
national Cooperative Alliance, Regional Office and Education Centre 
for South East Asia, New Delhi, 1973) 

1.4. Kalkınma Hukukunun Önemi : 

iş aret etti ğ imiz gibi, hukukçu noktayı  nazarından kalk ınmakta 
olan ülkelerdeki durum; yerli hukuk sistemi ile yeni ithal hukuk 
kodlarının birlikte mevcudiyeti ile karakterize edilebilir. Yeni milli 
devlet taraf ından kabul edilerek geçerli k ı lman tek bir hukuk sis-
temi, hukukun niteli ğ i hakkındaki şüpheler, eski yap ının (ki sana-
yileşmiş  ülkelerde eğ itim görerek yeti ş miş  elit tabaka taraf ından 
sevilmemektedir) a ğı r ağı r değ iş tirilmesini yeni bir değerler siste-
minin kurulmas ını  sağ layacak çal ış maları  daha da lüzumlu hale 
getirmektedir. Bu manada «yeni», «ithal» ile e ş it kabul edilemez. 
Yeni değerler eski yaz ı lı  olmayan kuralların yeniden adapte edil-
mesini veya diğer ülkelerden iktibas edilen baz ı  normlar ın sentez-
lerini de ihtiva edebilir. Sosyal, iktisadi, kültürel ve siyasi kalk ın-
mayı  te şvik edecek bu çal ış malarda devlete destek olmada mev-
zuat ın önemli bir rolü mümkün hale getirilebilir. 

Diğer taraftan, hukukun önemi kalk ınman ın bir vası tas ı  ola-
rak gözard ı  edilmemelidir. Hukuk kalk ınmayı  etkileyen pekçok 
faktörden birisidir. Mesela genelde, kalk ınmakta olan ülkelerde nü-
fusun büyük çoğunluğunun yeni meydana getirilen hukuki düzenle-
melerden habersiz olu şudur. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzdesi- 
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nin yüksekliğ i, eğ itim imkanlar ının yetersizli ğ i, mevzuat ın geniş  
kitlelerce kullan ı lan dillere tercüme edilmesini zorla ş tıran hatta 
imkans ızlaş tıran dil ve ş ivelerdeki çokluk ve çe ş itlilik, yaz ı lı  hu-
kukun müessiriyetini çok büyük çapta s ınırlamaktad ır. 

Çok s ı k karşı laşı lan bir husus da; yeni hukukun uygulama bak ı -
mı ndan modern sektör (mesela ş ehir alan ının bir kı smında) ile s ı -
nırlı  olu ş udur. Üstelik uygulama da ço ğunlukla güçtür. Devletin 
hukuki ve idari vas ı talar' ekseriyetle yeni hukukun ba ş tan baş a bü-
tün memlekette uygulanmas ını  gerçekle ş tirmeye müsait değ ildir. 
Uygulamayı  sağ layıcı  gerekli sistemin kurulmas ı  ve iş letilmesi için, 
lüzumlu personel ve teknoloji yetersizdir. 

1.5. Farkli Hukuk Alanlarında Farklı  Meseleler : 

Kalkınmakta olan ülkelerde yeni mevzuat ın meydana getirilme-
si ile hukukun belirli alanlar ına bağ lı  farkl ı  meseleler ortaya ç ı k-
maktad ır. Bu bak ımdan mesela ticaret hukuku, ticari organizas-
yonlarla ilgili hukuk, çek hukuku, Mübadele Hukuku, Banka Hu-
kuku; adaptasyondan kaynaklanan meseleler do ğurmamaktad ır. 
Çünkü, bu alanda yerli hukukun rekabeti asgaridir. Hiç denecek 
kadar azd ır. Dahas ı , hukukun bu alan ında uluslararas ında yakınlaş -
mayı  sağ layacak, çe ş itli uyuş mazl ık ve anla şmazl ıklarla uğ raş an mil-
letleraras ı  kuruluş lar ve standartlar geli ş tirilmi ş tir. Bu standartlar ın 
önemi kalkınmakta olan ülkelerce bu alandaki yabanc ı  standartla-
rın adaptasyonunun kolay olmas ı  yanında milletleraras ı  ticari iliş -
kilerdeki bağı ml ı lığı n bir sonucu olarak kaç ınılmazlığı  yüzünden, 
gözard ı  edilemezler. 

Durum aile, miras ve arazi islah hukuku bak ımından farkl ı dı r. 
Bu yönleri ile yaz ı lı  olmayan hukukun geleneksel normlarında her-
hangi bir değ iş iklik yap ı lmas ı  çok daha zordur. Burada muhtemel 
herhangi bir değ iş ikliğ in yönü meselesi çok ş iddetli hissedilir; yerli 
hukukun modernizasyonu, yabanc ı  hukukun vaaz ı , yada yerli veya 
«modern» hukuk aras ında bir senteze ula şma te ş ebbüsü ile ilgili 
meseleler. 

Bu tür özel problemlerle daha teferruatl ı  olarak inceleyece ğ imiz 

kooperatif hukukunda da kar şı laşı lmaktadır. 
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2. Kalkınmakta Olan Ülkelerde Kooperatif Hukukunun 
Özellikleri 

Kalkınmakta olan ülkelerin ço ğunda hükümetler taraf ından uy-
gulamaya konulan planlara göre; kooperatiflerin k ırlık alanlarda 
nüfus kitlesinin iktisadi ve sosyal kalk ınmalarında; bizzat aktif ka-
tı lmalarının sağ lanması  düşüncesi ile harekete geçilmesinde sonuç 
alıcı  bir rol oynamas ı  öngörülmektedir. 

Aynı  ş ekilde kooperatif kanunu, asgari seviyede bir ya ş amayı  
başarabilen nüfusun bu kesiminin menfaat ve ihtiyaçlar ı  ile uzlaş -
tırı lmalı  ve ayn ı  zamanda modern sektördeki kendi kendine yard ım 
maksatl ı  te ş kilâtlara uygulanabilmelidir. (kredi, konut, tüketim ve 
nakliyat kooperatifleri) Bu husus «geleneksel» ve modern sektörün 
her ikisinde de kooperatiflerin ihtiyaçlar ına bir kooperatif kanu-
nunun adil bir düzen sağ layıp sağ layamayacağı  meselesini ortaya 
çıkarmaktad ır. Yahut da kooperatifler kanununa ilaveten, do ğrudan 
doğ ruya mahalli kendi kendine yard ım teşkilatlar ını  düzenleyen 
bir kanuna özel bir ihtiyaç bulunup bulunmad ığı  meselesi ortaya 
çıkmaktad ır. (Karşı laş tırınız: Münkner, Hans —H. (ed) : Wege zu 
einer afrikanischen Genossenschaft —Bir Afrika Kooperatif inin 
Doğuşuna Giden Yol—, Institut für Kooperation in Entwicklungs-
landern, Studien und Berichte Nr. 11 Marburg 1980; Münkner, 
Hans —H. : The Legal Status of Pre-cooperatives, Frierdich 
—Ebert-Stiftung, Bonn 1979). 

Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun en büyük kesimine hizmet 
maksatlı  kooperatifler hakk ındaki hukuki düzenlemelerin, ülke-
deki mahalli dillere tercüme edilebilecek ş ekilde basit ve özlü bir 
dille kaleme al ınmas ı  ş arttır. Öte yandan, Kooperatiflerle ilgili 
hukuki kurallar ın bir ölçüde karma şı k olması  kaçını lmazd ır çünkü, 
kooperatif ülke ticaretine i ş tirak etmeye te ş ebbüs eder ki bunun 
anlam ı ; muhasebe ve denetimle ilgili benzeri düzenlemlerin aç ıklığ a 
kavuş turulmas ının ş art olduğ'udur. 

Kalkınmakta olan ülkelerde kooperatifler genellikle hükümetin 
yard ımı  ile kurulurlar ve ekonomik olarak çal ış abilecek hale gelin-
ceye kadar bir geçi ş  dönemi için mesuliyeti kendilerine b ırakı lan 
devlet memurlar ı  taraf ından gözetilir ve yönetilir. Devlet yard ımı -
nın boyutları , niteliğ i, bu yard ımdan faydalanma ş artlar ı  ve uygun 
bir ş ekilde kullan ılmasında devlet denetiminin muhtevas ı  koopera-
tif kanununda veya ilgili diğer hukuki düzenlemelerde mevcut ol-
malıdı r. 
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2.1. Kooperatiflerin Kurulu ştma Ait Meseleler; Kurulu şunu 
Henüz Tamamlamış  Kooperatifler (Pre-Cooperatives) 

Kooperatiflerin kurulu şunun devlet taraf ından çok fazla te şvik 
edildiğ i ülkelerde; 

— Kooperatifçilik konusunda bilgi ve becerisi bulunmayan ke-
simlerin kooperatif te ş ebbüslere iş tirakinin teşvik edildiğ i yerler, 

— Bir kooperatif i ş inde iş  teknikleri öğ'renilinceye kadar, ku-
ruluş  safhas ında aylar ın hatta y ı lların geçtiğ i yerlerde, 

— Bu tür te şebbüslere i ş tirak etmeleri için te şvik maksadı  ile 
bazı  yardım ve ayrıcalıkların (vergi avantajlan, kredi program ve 
desteğ i gibi) kooperatif üyelerine tan ındığı  yerler 

Yalnızca kalkınmakta olan ülkelerde değ il Alman ve diğer Av-
rupa ülkelerinde de benzer teori ve uygulamada; pekçok çetin hu-
kuki meseleler ortaya ç ıkmaktad ır. 

Mesela, henüz mal al ım satımına baş lamamış  kooperatiflerde 
bu kooperatiflerin hukuki durumlar ı  hakkındaki soru; yani bu ku-
ruluşun kuruluş  aş amas ında bir dernek mi yoksa kurulu şunu 
mamlamamış  kooperatif (pre-cooperatives) mi oldu ğu ve yeni bir 
kooperatif olarak tescilinden önce kurucu üyelerinin mesuliyetleri-
nin niteliğ i gibi 

Bir başka mesele ise; usulüne uygun bir kooperatif kurulu şu-
na doğ ru ilk ad ım olmak üzere, normalde üyeliğ in gerektirdiğ i yü-
kümlülükleri ifa edemeyecek bu yüzden kooperatiflere kat ı lamayan 
nüfus kesimine kendi kendine te ş kilatlanma f ırsatı  ve kendi kendi-
lerine durumlar ını  iyileş tirme f ırsat ı  vermek için, basit şekilli ma-
halli kendi kendine yard ım teşkilatlar ının daha az geli şmiş  böl-
gelerde kurulmas ının gerekli olup olmad ığı dır. 

Mümkün olduğu kadar çok kendi kendine yard ım grubuna 
faaliyetlerinin gerektirdi ğ i hukuki mesuliyeti vermek için tescil 
ş artlar ı  nas ıl düzenlenmelidir (bir banka hesab ına sahip olma 
hakkı , kredi programlar ına kat ı lma hakkı , sorumluluklarının sınır-
landınlmas ı  ihtimali), aynı  zamanda tescil ve resmen tan ınma gibi, 
kooperatif gibi bir te ş kilatın yalmca kooperatiflere tanmm ış  ayrı-
calıklardan faydalanmak üzere kurulmas ının önlenmesi için tescil 
kuralları  nasıl tesbit edilmelidir? (Aynı  meseleler Ortak Pazarda 
üretici gruplar için de geçerlidir) 
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Ortak gayenin gerçekle ş tirilmesi için üyelerin koperatif te şki-
lata gönüllü i ş tirakleri nas ıl sağ lanabilir? Kooperatif te ş kilat ve faa-
liyetine aktif ş ekilde kat ılmaya bir fert nas ı l motive edilebilir? 
Demokratik olarak hedeflerin tesbiti, karar al ınması  ve denetim 
arzusu ile kooperatifin iktisadi ba ş arı s ı  nas ıl bağ daş tırı labilir? 
Devlet kooperatiflere ne gibi yard ım edebilir ve bu yard ımın tesiri 
ne olur? (mali, iktisadi yard ımlar ve hukuki ayr ıcalıklar) 

2.2. Hükümet Kefaletindeki Kooperatiflerle Ilgili Mevzuat 

Koperatiflerin kurulu şunun özellikle devlet taraf ından te şvik 
edildiğ i kalk ınmakta olan ülkelerde kooperatifler kanununda dev-
letin kooperatifler üzerindeki denetimi özellikle koperatiflerin içi ş -
lerine devletin müdahale s ınırların belirlenmesi konular ında dev-
letin. teşviki ile ilgili hükümlerle birilikte düzenleme bulunmal ıdır. 

Bu muhtevada «kooperatif hukuku'nun» nosyonu mevcut Koo-
peratifler Kanunu ve ilgili tüzüklerin normlar ı  ile kısaca aç ıkla-
namaz. Fakat devlet kooperatif geli ş tirme dairelerinin te şkilat, gö-
rev fonksiyonlar ı  ve mükellefiyetleri kadar devlet kooperatif te ş -
vikçi, denetçi ve yöneticilerinin asgari ehliyet, fonksiyon ve kari-
yerleri ile ilgili de düzenlemeleri de ihtiva etmelidir. Bu devletin 
teşvikçi fonksiyonu ile teşvik çevresi ve kontrol görevleri bir yanda, 
diğer yanda ise kooperatiflerce talep edilen gerekli özerklik dere-
cesi aras ında bir dengenin kurulmas ı  meselesini ortaya ç ıkarmakta-
dır. Özellikle üyelerin kooperatif faaliyetlerine i ş tirakinin sağ lan-
mas ı  için, özendirme ve te şvikte kısmtıdan kaçımlması  için şuurlu 
bir çaba gösterilmelidir. Kooperatif kurulu ş larda bir çe ş it bürok-
rasinin geli şmesini önleyici her çaba ayn ı  zamanda gösterilmelidir. 
(Karşı laş tırınız. Münker, Hans-H. : Die Rolle der Staatlichen Ent-
wicklungsbürokratie bei der Förderung von Selbsthilfe Organisa-
tionen —Devlet Kalk ınma Bürokrasisinin Kendi Kendine Yard ım 
Teş kilatlar ımn te şvikindeki Rolü—, Rabels Zeitchrift für auslan-
disches und Internationales Privatrecht, Vo. 44, 1980, No. 1, p. 17-40) 

2.3. Kooperatif Cemiyetlerin Yatay ve Dikey Te şkilatlanması  : 

Ortak meseleleri halletmek, yatay seviyede bölü ş türmek, mer-
kezi teşkilat ve birlikler kurmak için kooperatiflerin mahalli ve mil-
li seviyede organize i şbirliğ ine teşebbüsleri, ki bu ba ş langıçta hu-
kuki bir te ş kilata istinad ettirilmeksizin yap ı lmakta olmas ına rağ -
men, geçen as ırda kooperatif öncüleri taraf ından tasarlanmakta idi. 

38 

pe
cy

a



KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERDE KOOPERAT İ FLER İ N HUKUK İ  MESELELER İ  

Kooperatiflerin her seviyede i şbirliğ i yapmaları , Milletleraras ı  
Kooperatifler Birli ğ i tarafından 1966 yı lında kooperatifçili ğ in te-
mel prensiplerinden birisi olarak ilan edildi. Gruplararas ında reka-
bet ve çe ş itli rasyonalizasyon ş ekillerinin yayg ın olduğu bir çağda, 
endüstrile ş miş  ülkeler; kooperatiflerin geli şmesinde ve üyelerinin 
yükseltilmesinde, te şkilat olarak etkinli ğ inin korunmas ında enteg-
rasyonun çok büyük öneme haiz oldu ğu görüşüne vard ılar. 

Entegrasyon lehindeki olumlu tav ır, kooperatiflerle rekabet 
halinde olanlardaki güvensizlik, onlar ın pazar ortaklar ı  ve bir en-
tegre sistem içerisinde sistemin niteli ğ inden kaynaklanan pazar 
gücündeki artmadan dolay ı  bizzat devletteki güvensizlik ile çeli ş -
mektedir. 1867 tarihli Prusya Kooperatif Kanununda düzenleme-
nin yalnızca ilk kademe kooperatifleri kapsamasm ın temel sebep-
lerinden birisi bu idi. Asya ve Afrika'da kooperatif kanunlar ının 
karekterize yönü, ikinci ve üçüncü dereceli kooperatiflerin kurul-
mas ı  konularına yer verilmemesi idi. (1904 tarihli Hind Koopera-
tif Kredi Dernekleri Kanunu, 1931 tarihli Ghana (Alt ın Sahili) Koo-
peratif Cemiyetleri Kanunu), Hukuki bir mesnedi bulunmamas ına 
rağmen, ikinci derecede kooperatif birlikleri ve birle şmeleri, ger-
çekte ortada birle şmeyi gerektirecek ş artlar yok iken, Prusya'da 
1860 Gaha'da 1930 y ı llarında kurulmu ş tur. 

Kalkmmakta olan ülkelerde günümüzde, kooperatifleri düzen-
leyen kanunlarda; merkezi birlikler ve federasyor ılar gibi koopera-
tiflerin te ş kilath işbirliğ indeki çıkarları  hukuken koruma kapsa-
mına al ınmaktad ır. Yaln ızca Frans ızca konu şulan baz ı  Afrika ül-
kelerinde kooperatiflerin milli seviyede üst te ş kilatlar ı  mevcut de-

ğ ildir. Asya ve Afrika'da bulunan İngilizce konuşan ülkelerde en-
tegre kooperatif sistemleri aç ı kça te ş vik edilmektedir. (Meselâ Koo-

peratif Geli ş tirme Komiserliğ i Kenya, Sudan ve Zambiya'da birinci 
seviyede bir kooperatifin herhangi bir kooperatif birli ğ ine kat ı l-
mas ını  emredebilmektedir. (Kar şı laş tırınız: 1966 tarihli Kenya 
Kooperatif Cemiyetler Kanunu, (m. 9); 1974 tarihli Sudan Koope-
ratif Kanunu (m. 9); 1970 tarihli Zambia Kooperatif Cemiyetler 
Kanunu (m. 18). Baz ı  kanunlarda ise, bütün kooperatifler için tek 
bir milli federasyonun kurulabilece ğ i hükmü yeralmaktad ır. (Mese-
lâ Tayland'da) 

Almanya'da söz konusu düzenlemelerin benzeri ise; tescilli bü-
tün kooperatiflerin bir kooperatif üst te ş ekkülüne kat ılma mükel- 
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lefiyetinin getirilmesi ve hükümete de tescilli kooperatiflerin dene-
tim hakk ının kaç federasyona b ırakılacağı nın tayini yetkisinin ve-
rilmesi, şeklinde ortaya ç ıkmaktad ır. Almanya'da bugün mevcut 
entekrasyon bir as ırlık bir gelişmenin sonucu olmas ına ve zaman 
zaman da değ iş en iktisadi ve sosyal şartlara adapte edilmek zo-
runda kal ınmış  iken, pekçok geli şmekte olan ülke hükümet çevre-
lerinde hakim olan kanaat şudur ki kendi kendine kooperatiflerin 
entekrasyona gitmelerinin ve birbirleri ile rekabet halindeki sendi-
ka ve federasyonlann huzur içerisinde birarada ya ş amalarının ger-
çekleşmesine kadar beklenemez. ( İ talya, Belçika ve Fransa'da gö-
rüldüğü gibi) 

Bunun yerine, hükümetler merkezi planlama vas ıtas ı  ile arzula-
nan entekrasyon ş ekillerini geliş tirmeye çal ış makta ve bunlar ı  hu-
kuki ve idari tedbirlerle uygulamaya çal ış maktadırlar. Bu husus 
devletin kendilerine pekçok mali te şvikler ve diğer teş vik vas ı tala-
r= sunduğu kooperatiflerin (Mesela yukar ı da sözü edilen Japon 
Birleşme Yardım Kanunu) gönüllü katk ıları  ile, kısmen de idari 
baskı ların sonucunda gerçekle şmektedir. (mecburi birle şme, katı l-
ma ve tekel haklar ının merkez kooperatiflerine verilmesi gibi) Ül-
keden ülkeye değ işen bu çe ş it idari tedbir tecrübeleri, ş imdiye kadar, 
olumsuz sonuçlar vermi ş tir. 

Mal ve eşya sat ınalma ve dağı tımının hukuki veya fiili tekeline 
sahip entegre bir kooperatif bünyesinde, ortaya kanunsuz bir kar-
telleşme durumunun ç ıkması  ile doğan mesele, Asya ve Afrika'da 
İngilizce konu şulan ülkelerin çoğunda şu ş ekilde halledildi; Koope-
ratifler Kanununda bir üyenin mal al ım veya sat ımından doğan 
borçlar ı  bakımından bir kooperatif cemiyetle sözle şmeye girme-
si veya kooperatifin rolü bulunmas ı  ile değ iş ebilmesinin ticare-
tin engellenmesi ve s ınırlandırıcı  bir sözleşme kabul edilmesi ile. 

2.4. Kooperatiflerin Geli ştirilmesi ve Teşviki İ le Vazifeli 
Kuruluş lar : 

Kalkınmakta olan ülkelerde uygulanan devlet destekli koope-
ratif mefhumu, ş u temel hipotezlere dayanmaktad ır : Kooperatifleri 
teşvik ve gelişmelerine önayak olan devlet, ba ş langıç döneminde be-
lirli değ iş ik tedbirlerle kooperatiflere destek olur, kooperatifler 
kendi kendilerine yeter hale geldiğ inde bu desteğ ini çeker. Yetmi ş  
yı la yaklaş an hükümet destekli kooperatif tecrübesinden sonra, 
bu teorinin yaln ızca istisnai durumlarda uygulama bulabilece ğ i 
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açıkt ır. (Mesela İ srail ve Kıbrı s'da) Devletin müdahale ve deneti-
minde sistematik bir azalma yerine, kalk ınma olan ülkelerin he-
men tamam ında devlet kooperatif te şvik idareleri ile sözkonusu gö-
rev bakımından bir geni ş leme tecrübesi ya ş andı . Aynı  ş ekilde, sü-
resi belirli olmayan bir geçi ş  dönemi sonunda; devlet deste ğ indeki 
kooperatiflerin sorumluluklar ının diğer kooperatiflere b ırakılma-
sının mümkün olmadığı  tesbit olundu. Teşvik faaliyetleri ile geçen 
onlarca y ı ldan sonra, kooperatiflere dan ış manlık, denetim, tefti ş  
ve memur ve yönetim kadrosunun e ğ itim mesuliyetini üstlene-
bilecek kooperatif yap ılarının meydana getirilmesinin mümkün ola-
bileceğ i isbatlanamamış tır. Üstelik hükümetlerin kooperatifçili ğ i 
geliş tirme için kurduğu idareler de memurlar ının kendi iş lerini ko-
rumak ve kariyerlerini devam ettirmek endi şesinden kurtulamadığı , 
sıkı  ve kat ı  bir bürokrasi ile faaliyetlerine devam edegelen yap ılar 
haline gelmiş lerdir. Bu ş ekildeki bürokrasi, mesuliyetlerinin azal-
tılması  yerine birleş tirilmesi ve geniş letilmesi ile ilgilenmiş lerdir. 
Bu problemlerin halli ile ilgili özel teklifler ve tavsiyeler Milletler-
aras ı  Çal ış ma Teş kilatı  Kooperatif Bürosu taraf ından tesbit olun-
muş tur. Ayrıca da değ iş ik sonuçları  ile uygulanmış tır. 

Afrika - Asya K ırlık Alanlar Yeniden In ş aa Teşkilatı  bu mese-
lenin halli için yeni tekliflerini 1966 y ılında açıkladı . İ lk hedefi 
eğ itim olan bu teklifler geçici te şvik faaliyetleri ile sürekli idari 
vazifelerin birbirinden ayr ılmasına isnad ediyordu; mesela mevcut 
kooperatif idare şubelerinin (tescil, denetim, kooperatiflerin da ğı -
tı lması) gibi sını rlı  sürekli görevli bölümler halinde k ısımlara ay-
rı lması  ve görevleri zaman içerisinde kooperatiflerin kendilerine 
b ırakı lacak bir kooperatif geli ş tirme merkezi gibi. 

Bu özel geli ş tirme modeli O. Odede ve K. Verhagen yaz ılan bir 
makalede incelenmi ş tir. (The Organisation of external Supervision 
as an Integral Part of Promoting Cooperative Development; Coo- 4 

 peration as an Instrument for Rural Development, International 
Cooperative Alliance, London 1978, p. 98. v.d.) 

Odede ve Verhagen'e göre, kooperatif destekleme maksad ı  ile 
hükümet desteğ inde kurulan üst te şekkülün koperatif haline geti-
rilmesi, merkez taraf ından desteklenen kooperatiflere merkez his-
selerinin sat ın alma hakkının tanınmas ı  ile sağ lanabilmesi müm-
kündür. Hisse ço ğunluğu kooperatiflere geçinceye kadar kat ı lma 
hakkı  kademeli olarak artt ırı lacak, merkezin karar organlarmda 
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vazife alma haklar ı  art ırı lacak, gerekli iktisadi güce kavu ş tuktan 
sonra da kooperatif merkez yönetimi kooperatiflere geçecektir. 
Geliş tirme Merkezinin kadrolar ı , yalnızca işverenleri değ iş miş  ola-
/ ak, mevkilerini . koruyacaklard ır. 

Bu ş ekildeki bir modelin uygulama meseleleri, Iran'da Hanel 
ve Müller taraf ından yap ı lan kooperatif ara ş tırmalarında ele alm-
mış tır. (Hanel, A. - Müller, J.O.; On the Evaluation of Rural Coo-
peratives with Reference to Govermental Development Policies - 
Case Study Iran, Göttingen 1976) 

3. Bu Alanda Alman Kooperatif Bilimirdn Fonksiyonu : 

Alman kooperatif bilimi yukar ıda özetlenen meseleler için 
çareler ara ş tırmada; hem teorik hem de pratik katk ıda bulunabilir. 
Araş tırma süresinde, iktisatç ı lar, yönetim uzmanlar ı , tarım iktisat-
çı ları , sosyologlar, eğ itimciler ve hukukçular aras ında disiplinler-
aras ı  işbirliğ i teşvik edilmeli ve bu süreç içerisinde kalk ınmakta 
olan ülke temsilcilerinin i ş tiraklerine de öncelik verilmelidir. (Mar-
burg Üniversitesi İ ktisat Bölümü Profesörleri ile Endonezya Ban-
dung Ş ehri Eyalet Üniversitesi İ ktisat Fakültesi Profesörleri ara-
smda ara ş tırmalarda birkaç y ıl sürecek bir işbirliğ i planlanmak-
tad ır.) 

Kooperatif Hukukunda kar şı laş tırmalı  araş tırmalar, daha ge-
niş  bir çerçevede yap ılmalı dır; yalnızca tan ımlara dayanan kavram-
lar üzerinde değ il ayn ı  zamanda grup bünyelerinin incelenmesi dü-
şüncesi ile analitik - fonksiyonal bir seviyede ve kendi kendine yar-
d ım teş kilatlar ında tipik menfaat uyu şmazlıklarına çareler bulmak, 
bu şekildeki araş tırma bulgularının farkl ı  kültüre sahip memleket-
lere transfer imkânlarm ı  ara ş tırmak ş eklinde yap ı lmalı dır. 

Daha büyük bir ağı rlık, kalk ınmakta olan ülkeler için uygun 
hukuki bir teknolojinin sağ lanmas ı  bakımından özellike basit ken-
di kendine yardım teşkilatlar ına ait hukuki düzenlemelerde ve bu 
konuyu düzenleyen «Kalk ınma Kanunu»na verilmelidir. Bu tür bir 
araş tırma sonuçlar ı  Avrupa hukukunun geli ş tirilmesinde de sözko-
nusu olabilir. 

Eğ itim sahasında, yetiş tirme programlar ı  ve yetiş tirme yard ım-
ları  geliş tirilmelidir. 

Kalkınmakta olan ülkelerde, ve di ğer kalk ınmış  ülkelerde ül-
kenin kalkınma meselesi hakkında pratik bilgilere sahip mahalli 
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uzman yetersizliğ i vardır. 1964 y ılından beri Kalk ınmakta Olan Ül-
kelerde Kooperatifçilik Enstitüsü, sözkonusu aç ığı  mezuniyet son-
ras ı  kooperatifçilik konusunda uzman iktisatç ı lar yeti ş tirerek (Dip-
lom - Genossenschaftsökonomen) kapatmaya çal ış maktadır. Şu ana 
kadar büyük ço ğunluğu Afrika ülkelerinden 93 ö ğ renci mezun ol-
muş tur. Endonezya, Bandung Üniversitesi ile Marburg Üniversite-
leri aras ındaki işbirliğ i aynı  zamanda, Bandung'ta kooperatif eko-
nomisi dalında yetiş tirme kurslar ı  düzenlenmesinin planlanmas ını  
da kapsamaktad ır. 

Genel Eğ itim Hedefleri; 

— Yabanc ı  modellere entellektüel ve kültürel ba ğı mlılıktan 
kendilerini koruyarak, ülkelerinin özel meseleleri için çareler ge-
liş tirebilecek öğ retim görevlilerinin yetiş tirilmesi, 

— Eğ itim programlarının bütün kademelerinde bir reform 
yapılmas ı , 

— Kooperatif iktisadi dal ında uygulayıcı , uzman ve müstakbel 
bilim adamları  ile üniversite ve kolej ö ğ retim görevlilerinin yeti ş -
irilmesini sağ layıcı  kursların düzenlenmesi 

Geleceğe yönelik bir özel görev; yabanc ı  hukukun adaptasyonu 
manasında olmamak üzere, ilgili ülkelerden hukukçu ve uygulay ıcı-
ları= işbirliğ i ile ülkelerin özel milli hukuk müessese ve mevzu-
atlarının geliş tirilmesi için hukuki konsültasyonun yap ılmasıdır. 
Bu hususta, Alman Milletleraras ı  Kalkınma Vakfı  (Deutsche Stif-
tung für Internationale Entwicklung») 1980 y ılında kooperatif hu-
kuku ve siyaseti konusunda iki semineri Eylül ve Ekim aylar ında 
düzenlenmi ş tir. «Orta ve Do ğu Afrika'da Kooperatif Hukukunun 
Geliş imi-Kar şı laş tırmalı  bir Yaklaşı m» konulu bu seminerde ilgili 
ülkelerin kooperatif geli ş tirme idarelerinin üst dereceli yetkilileri 
ve hukukçular, bu iki bölgedeki memleketlerin çoğunun kar şı laş tık-
ları  kooperatif hukukunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili meseleleri 
tartış tılar Bu toplant ının sonuçları  Doğu ve Merkezi Afrika'da th 
Ülkelerde kurulmu ş  bulunan Reform Komisyonlar ına sunulmuş tur. 
Asya'da Kooperatif Hukuku konusunda bir seminerin Alman Mil-
letleraras ı  Kalkmma Vakfı  tarafından 1981 yı lının baş larında dü-
zenlenmesi planlanmış tı r. 
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Yeniden De ğerlendirme 
Yrd. Doç. Dr. Taner KIRAL(*) 

ÖZET 

Para kıymetinde meydana gelen dü şmeler nedeniyle, te şebbüs 
bilançolarmda yer alan iktisadi k ıymetler, gerçek değerlerini ifade 
etmekten uzakla şı rlar. Bunların gerçek değerlerine getirilmesi, çe-
ş itli «yeniden değerleme» tekniklerinin uygulanmas ı  ile mümkün 
olabilmektedir. Ülkemizde 21.1.1983 tarih ve 2791 say ılı  kanunla, 
1.1.1983 tarihinden geçerli olmak ve 1983 y ılı  sonuna kadar tamam-
lanmak üzere yeniden de ğerleme yapmalar ı  imkânı  verilmiş tir. Ya-
saya göre, bilanço esasma göre defter tutan te şebbüsler, amortis-
mana tabi iktisadi kıymetler! ile bunların birikmiş  amortismanları-
m, 1972 - 1982 dönemi için yine yasayla belirlenen katsay ıları  uygu-
lamak suretiyle değerleyebileceklerdir. 

Zamanla para k ıymetinde meydana gelen dü şmeler nedeniyle 
teşebbüslerin, sahip olduklar ı  iktisadi kıymetlerin değerlerinde bir 
ayarlamaya giderek bunlar ı , günün değerlerine getirmelerini ifade 
eden yeniden de ğerleme, bat ı  dillerindeki «r&aluation» kar şı lığı  
olarak kullan ılmaktadı r. 

Yeniden değerleme için yap ılan tanımlarda, genellikle hareket 
noktas ı  paranın satın alma gücündeki dü şme olmaktad ır. Fiyatların 
artmas ı  nedeniyle para k ıymetinin düşmesi, iş letme bilanço ve gelir 
tablolarının ifade güçlerini menfi yönde etkilemekte ve bunlar ın, 
yönetim i ş inde görev alanlara, mali durum ve i ş letme sonuçlar ı  
hakkında sağ lı klı  bilgi vermelerini güçleş tirmektedir. Bu bak ımdan 
yap ı lan tanımlarda; bilançolar ın revizyonu, k ıymet ölçülerinin bir-
leş tirilmesi, tekrar değ erleme, fevkalade de ğerleme, düzeltme ve 
hakiki değerlere getirme gibi ifadeler kullan ı lmak suretiyle i ş let-
melerin sahip olduklar ı  iktisadi k ıymetlerin evvelce iktisap bedel-
leriyle bilançolarda yer alan k ıymetlerinin, günün aktüel k ıymet-
lerine getirilmesi anlat ı lmak istenmektedir. 

(*) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarrm Ekonomisi Bölümü Ö ğ retim Üyesi 
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Yeniden değerlemenin ilk uygulamalar ı , Birinci Dünya Harbin-
den sonraki dönemlerde Almanya ve Çekoslavakya'da, İ kinci Dün-
ya Harbinden sonraki dönemlerde ise Fransa, Belçika, İ talya, Avus-
turya, B. Almanya ve Hollanda'da görülmektedir (1). 

Çeş itli ülkelerde yap ı lan yeniden değerlemenin muhtelif ş ekil-
lerde uyguland ığı  görülmektedir. Baz ılarında yeniden değerleme ih-
tiyari tutulurken, baz ı larında mecburi tutuldu ğunu, bazı  ülkelerde 
para reformu tedbirleriyle ele al ınırken bazı  değerlerinde h ızlandı -
rılmış  amortisman yolları  ile veya «lifo» yöntemiyle envanterin be-
nimsenmesi gibi uygulamalar ın olduğu görülmektedir. 

Enflasyon nedeniyle fiyatlarda meydana gelen art ış ların önlen-
mesiyle ilgili olarak ülkelerin alacaklar ı  tedbirler dikkate al ındığı n-
da yeniden değerleme «bir defal ık» veya «sürekli» olabildi ğ i gibi 
iş letmeler için «mecburi» veya «ihtiyari» de olabilmekte ayr ıca de-
ğerlemeye tabi tutulacak iktisadi k ıymetler yönünden de «genel» 
veya «k ı smi» olabilmektedir (2). 

Yeniden Değerleme İ le Sağ lanacak Yararlar 

Evvelce i ş letme kay ı tlarına geçmi ş  olan iktisadi kıymetlerin, 
enflasyon h ızının yüksek olduğu dönemlerde, muhasebedeki «rakam-
ların değ iş mezliğ i» prensibi gereğ ince bilançolarda iktisap bedelle-
riyle yer almas ı  ve bunlardan amortismana tabi olanlara, kay ı t de-
ğeri üzerinden amortisman ayr ı lmas ı , fiktif kârlar ın ortaya ç ık-
masına neden olmaktad ır. Bu kârlar ın vergilendirilmesi ve da ğı -
t ı mı  ile, düşük amortismanlar nedeniyle gerekli yenileme tonlar ı-
nin oluş turulamamas ı  gibi nedenler, i ş letmeleri ekonomik yönden 
dar boğazlara sokmaktad ır. Bu ve benzeri nedenlerle yap ı lacak 
yeniden değerleme ile sağ lanabilecek yararlar ı  aş ağı daki gibi özet-
lemek mümkündür : 

— Iktisadi kıymetlerin yeniden de ğerlenmeleriyle mali tablo-
larda yer alan muhasebe verileri gerçek de ğerlerine getirilmi ş  ola-
caktır. 

— Yapı lacak yatay i ş letme mukayeseleri için daha 'sağ lıklı  bir 
zemin oluş turulabilecektir. 

(1) D.P.T. Teşebbüs Bilancolar ı n ı n Yeniden Değ erleme Yoluyla Düzeltilmesi, 2. 

Bask ı  Yay ı n No: DPT - 1404 - KD - 284, Ankara 1975, s. 9. 

(2) Ya ş ar Karayalç ı n, Yeniden De ğ erleme, Banka ve Ticaret Hukuku Ara ş t ı rma 

Enstitüsü Yay ı n No: 146, Sevinç Matbaas ı , Ankara 1983, s. 6. 

45 

pe
cy

a



Yrd. Doç. Dr. Taner KIRAL 

— İş letmeleraras ı  maliyet farkl ı laş mas ı  ve vergi yüklerinin 
dağı lımındaki eş itsizlik bir ölçüde de olsa giderilebilecektir. 

— Iş letmelerde sağ lı kl ı  karar alma imkân ı  doğ abilecektir. 

— İş letme sermayelerinin gerçek de ğerlerine yükseltilmesi ile 
tahvil ihrac ı  mümkün olabilecektir (özellikle anonim ş irketlerde). 

— Değerlemeden önce bir bak ıma gizli ihtiyat durumunda bu-
lunan iktisadi k ıymetler gerçek de ğerlerine getirilerek, i ş letmelerin 
kredi temin edebilme ölçülri art ırılacakt ır. 

— I ş letmelerin, gerçek durumlar ını  görmek için, düzeltilmiş  
mali tablolar haz ırlamaları  gerekmeyecektir. 

— Ayrılacak amortismanlar ın normal seviyesine yükselmesiyle 
sabit değerlerin yenilenebilmeleri için gerekli fonlarm te ş ekkülü 
sağ lanabilecektir. 

— Fiktif kârlar ın önlenmesiyle, bir bak ıma enflasyon vergisi 
denilebilecek vergi verilmeyecek ve sermaye erozyonu önlenebile-
cektir. 

Yeniden Değerlemenin Ekonomik Etkileri 

Teş ebbüslerin sahip olduklar ı  iktisadi k ıymetlerden amortis-
mana tabi olanların, yükselen yeni değerleri üzerinden ayr ı lacak 
amortismanlar ı  da artacağı ndan bunun kâr, maliyet, vergi ve fiyat 
gibi konulardaki etkileri, ana hatlar ıyla aşağı daki gibi özetlenebilir. 

— Maliyet fiyatlarına etkisi : Bir maliyet masraf unsuru olan 
amortismanlar ın artan yeni değerler üzerinden ayr ı lmasıyla mali-
yetlerin de artaca ğı  beklenebilir. 

— Fiyatlar üzerine etkisi : Her ne kadar fiyatlar arz ve talep 
dengesine göre te ş ekkül ediyorsa da, ürün fiyatlar ını  kendi tespit 
edebilen te ş ebbüsler için, artan maliyete göre fiyatlar ın da artabi-
leceğ i düşünülebilir. 

— Kârlara ve vergilere etkisi : Maliyet art ış larının fiyatlara 
kısa dönemde intikal ettirilememesi halinde kârlarda bir azalma, 
uzun dönemde ise art ış  beklenebilir. Buna bağ lı  olarak da vergi-
lerde baş langıçta bir azalma olaca ğı  tabiidir. Uzun vadede ise vergi 
tahsilât ında artış lar olacakt ır. 
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— Sermaye birikimi üzerine etkisi : Yeniden de ğerleme fon-
larının sermayeye eklenmesi ve yeni amortisman seviyeleri ile net 
sermaye korunacağı ndan, sermaye birikimine etkisi müspet ola-
caktır. , 

Yeniden Değerleme Yöntemleri : 

Yeniden değerleme yap ılırken kullanı lacak yöntemler konusun-
da çeş itli görüş  ve yaklaşı mlar bulunmaktad ır. Bunlardan sabit k ıy-
metlerin değerlemesiyle ilgili olarak takdir usulü ile katsay ılar usu-
lü üzerinde durulacakt ır. 

a) Takdir usulü 

Yeniden değerlenecek sabit k ıymetlerin bu usulle yeni değer-
lerinin bulunmas ında eksperlere ba şvurularak, bunlar ın, iktisadi 
kıymetlerin yeni değerlerini bulmalar ı  sağ lanır. Burada eski ve yeni 
net değerler aras ındaki fark, pasifte aç ılacak bir fon hesab ında 
gösterilerek sabit k ıymetler hesab ına verilmektedir. 

Her bir iktisadi k ıymetin, sahip olduğu özelliğe göre tek tek 
de al ınması , usulün avantaj ın belirtirken, subjektif yakla şı mların 
işe girmesi, zaman almas ı  ve iş letmeleraras ı  farkhlaşmaları  ortaya 
çıkarmas ı  yönleriyle uygulama alan ında yer bulmas ını  güçleş tir-
mektedir. 

b) Katsayılar usulü 

İş letmeleraras ı  mukayesenin sağ lanmas ında daha objektif bir 
yaklaşı m olarak görülen bu usulde de ğerleme i ş i daha kolay ve 
masrafs ız yapılabilmektedir. Bu usulde sabit k ıymetler, para k ıy-
metindeki düşüş lere uygun olarak tespit edilen katsay ı larla çarp ı l-
mak suretiyle değerlenmektedirler. Bu usulde, amortismanlar ın ele 
alunşı  ile ilgili olarak iki farkl ı  uygulama ortaya ç ıkmaktad ır. 

aa) İ dari Metod 

Bu metodda sabit k ıymetler, kay ıtlara giri ş  bedellerinin, bun-
ların amortismanlar ı  ise ayrı ldıkları  yılların katsay ı lanyla çarp ı l-
mak suretiyle değ erlenmektedir. Bu ş ekilde bulunan yeni net değer 
ile eski net değer aras ındaki fark, pasifte aç ılacak bir kar şı lık fon 
hesab ından gösterilmektedir. 
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Bu yöntemi bir örnekle inceleyelim • 

1979 yı lında 100.000.— liraya al ınan sabit k ıymet için uygu-
lanmakta olan amortisman oran ı  % 10 olsun. Değerleme katsay ı -
ları  da 1979 için 4, 1980 için 3, 1981 için 2 ve 1982 için 1 olsun. 

Yıllar 	S.K. Değeri Amortisman 
% 10 

Yeni 
Katsayı 	Amortisman 

1979 	100.000.— 10.000.— x 	4 = 40.000, 
1980 10.000.— x 	3 = 	30.000.— 
1981 10.000.— x 	2 = 	20.000.— 
1982 10.000.— x 	1 = 	10.000.— 

100.000.— TL. 

Sabit kıymetin 
yeni değeri = 100.000 x 	4 = 400.000.— TL 
Eski net k ıymet = 100.000 — 	40.000 = 	60.000.— TL. 
Yeni net kıymet = 400.000 — 	100.000 = 300.000.— TL. 
Net değer artışı  = 300.000 — 	60.000 = 240.000— TL. 

Tanzim edilecek bir mahsup fiş iyle muhasebe kay ı tlarındaki 
görünüm şöyle olacakt ır : 

Sabit Kıymetler H. 	 300.000.— 

Birikmiş  Amort. H. 	 60.000.- 

Yeniden değ erleme Fonu H. 	 240.000.— 

      

Sabit Kıymetler H. Birikmiş  Amort. H. Yeniden Değ . Fonu H. 

100.000.—

_300.000.-
400.000.— 400.000.— 

            

    

40.000.— 

60.000.— 

100.000.— 

     

240.000.— 

 

           

           

         

240.000.— 

 

            

            

            

Böylece sabit k ıymetler 400.000.— liraya ve Birikmi ş  Amortis-
manlar da 100.000.— liraya yükseltilmiş  olacak ve 240.000.— liral ık 
net değer art ışı  bilançonun pasifinde aç ı lacak Yeniden De ğ erleme 
Fonunda gözükecektir. 
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Bu sabit k ıymetin yeni değeri, geri kalan 6 y ı ll ık ömrü içinde 
yine °/o 10 oran ıyla amortismana tabi tutulursa (400.000 x % 10 x 6 
yı l) 240.000.— liral ık bir kı smı  amorti edilmiş  olurki burada 
60.000.— liral ı k amorti edilmemi ş  bir kı s ım kalacakt ır. Bu durum-
da ya amortisman oran ı  değ iş tirilecek yada bakiyenin bir seferde 
itfas ına gidilecektir. Bu usulün de ğerleme i ş lemlerini güçle ş tirme-
si, net değer art ışı nı  yükseltmesi gibi diğer sak ıncaları  da bulun-
maktad ır. 

bb) Net Değerlerin Değerleme Metodu 

OECD uzmanlar ından P. Lauzel'in ortaya koydu ğu bu metodda 
(1) sabit k ıymetlerin birikmi ş  amortismanlar ı  toplamı , iktisa-
di kıymetin muhasebe kay ı tlarına girdiğ i yılın katsayı s ı  ile çar-
p ı larak değerlenmektedir. Eski ve yeni net de ğ erler aras ındaki fark 
ise net değer art ışı  olarak değ erleme fonunda gösterilmektedir. 

metoddaki örneğ i tekrar ele alarak bu yönteme göre in-
celeyelim : 

Yıllar Sabit Kıymet Değeri Amortisman % 10 Katsayı  

1979 100.000.— 10.000.— 4 

1980 10.000.— 3 

1981 10.000.— 2 

1982 10.000.— 1 

40.000.— 

Amortismanlar ın yeni değeri = 40.000 x 4 = 160.000.— TL. 

Sabit kıymetin yeni değ eri 	= 100.000 x 4 = 400.000.— TL. 

Eski Net Değ er = 100.000 — 40.000 = 60.000.— TL. 

Yeni Net De ğ eri = 400.000 — 160.000 = 240.000.— TL. 

Net Değer Art ışı  = 240.000 — 	60.000 = 180.000.— TL. 

(1) Yalc ı n Amanvermez, Yeniden De ğ erleme, Mars Matbaas ı , Ankara 1982, s. 58. 
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300.000.— 

120.000.— 

180.000.-- 

Sabit Kıymetler H. 

Birikmiş  Amortismanlar H. 

Yeniden Değerleme Fonu H. 

Sabit Kıymetler H. Birikmi ş  Amort. H. Yeniden Değer. Fonu H. 

	

100.000.— 	 40.000.— 

	

300.000.— 	 120.000.— 

	

400.000.— I 	 160.000.— 	 180.000.— 

Görülüyorki bu yöntemde yeniden değerleme fonu, idare metodun-
dakine nazaran daha dü şük çıkmaktadır. 

Bu usulde sabit k ıymetin yeni değeri, geri kalan 6 yıllık ömür 
içinde, evvelce uygulanmakta olan % 10 oran ı  ile amorti edildiğ in-
de, itfa edilmemi ş  bir kalan b ırakmamaktad ır. Ayrıca uygulanmas ı  
kolay bir yöntem olup bütün te şebbüsler ayn ı  katsayıyı  kullanacak-
larından objektif bir özelliğe de sahip bulunmaktad ır. Burada kul-
lanılacak katsay ıların genel fiyat endekslerine uygun olmas ı  ge-
ı  ekmektedir. Iktisadi k ıymetlere dahil bütün kalemlerin ayn ı  oran-
da fiyat art ış ları  göstermeyeceğ i hususu dikkate al ındığı nda, bun-
ların yeniden değerlemesi için tek bir katsay ının yetersiz kalaca ğı  
hususu, yöntemin zay ıf taraf ını  teşkil etmektedir. 

Ülkemizdeki Durum 

Yeniden değerleme konusu ilk defa 205 say ı lı  kanunla 19.2.1963 
tarihinde vergi mevzuat ımıza girmiş  ve Vergi Usul Kanunumuza 
eklenen geçici 11 inci maddede yer alm ış tır. Ancak yirmi y ıl kadar 
bir süre geçmesine ra ğmen tatbikat ına geçilemeyen yeniden de 
ğerleme müessesegi, 21.1.1983 tarih ve 2791 Say ı lı  Kanunla (1: 
1.1.1983 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmu ş tur 

180.000.— 

Yrd. Doç. Dr. Taner KIRAL 

Bu iş lemlerin muhasebeleş tirilmesi ise şöyle olmaktadır 

(1) 4.1.1961 Tarih ve 213 Say ı l ı  Vergi Usul Kanunu ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Say ı  
Değ erli Wşğ itlar Kanununda De ğ iş iklik Yap ı lmas ı  Hakk ı nda Kanun, 221.1983 

tarih ve 17936 say ı l ı  Resmi Gazete. 
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YENIDEN DEĞ ERLEME 

Bu kı s ımda V.U.K. geçici 11 inci madde ile 15 Mart 1983 tari-
hinde yayınlanan Genel Tebliğ  (1) esas al ınarak ülkemizde yap ı la-
cak uygulaman ın esaslan özetleme ğe çal ışı lacakt ır. 

1. Yeniden Değerlemenin Kapsamı  

Bilanço esas ına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve 
adi ş irketler de dahil olmak üzere ferdi i ş letme sahibi Gelir Vergisi 
mükellefleri ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri, bilançolanna kay ı t-
lı  iktisadi kıymetleri, Kanunda yaz ı lı  istisnalar dışı nda yeniden 
değerleyebilirler. 

Yeniden değ erleme, bu hakka sahip Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin bilançolar ına dahil amortismana tabi iktisadi k ıy-
metler ile bu k ıymetler üzerinden ayr ı lmış  olan ve pasifte gösteri-
len amortismanlar hakk ında uygulanacakt ır. 

Imtiyazl ı  ş irketler ile dar milkellefler kapsam d ışı  bırakılmış tır. 

Ayrıca, iş letme hesab ı  esas ına göre defter tutan mükelleflerin, 
serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbab ı  ile zirai 
iş letme hesab ı  esas ına göre kazançlar ı  tespit edilen çiftçilerin, i ş let-
melerine dahil amortismana tabi iktisadi k ıymetlerini yeniden de-
ğerlemeye tabi tutmalar ı  mümkün değ ildir. 

2. Yeniden Değerlemenin Süresi 

İş letmelerindeki iktisadi k ıymetleri yeniden değ erleme konu-
sunda iş letmelere zorunluluk getirilmemiş tir. Ancak sermayesinin 
tamamı  Devlete ait Iktisadi Devlet Te şekkülleri ile 1982 takvim y ı -
lında yeni ortak olmak suretiyle sermaye art ırımında bulunmu ş  
ve bu sermayeleri tescil edilmi ş  olan kurumlar, yeniden değerleme 
yapmakla yükümlü kı lınmış lardır. 

Yeniden değerleme, 1982 takvim y ılı  sonu itibariyle düzenlenen 
bilançolarda yer alan iktisadi k ıymetler ve bunlara ait amortisman-
lar esas al ınarak bu tarihlerde veya 1983 y ı lı  sonuna kadar yap ıla-
bilecektir. 

Bu haliyle yeniden değerleme sürekli olmayacakt ır ve daha çok 
ihtiyari bir özelliğe sahiptir. 

(1) Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ i S ı ra No: 151, 15 Mart 1983 tarih ve 17988 
say ı l ı  Resrrii Gazete. 
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3. Yeniden Değerlemeye Tabi Iktisadi K ıymetler yeniden de-
ğerlemeye tabi tutulacakt ır. Ancak bo ş  arazi ve bo ş  arsalar kapsam 
dışı  b ı rakılmış tır. Bu durum özellikle tar ım iş letmeleri için önem 
ta şı makta olup, yeniden değerleme bilançolar ı  iş letmenin tam mal 
varlığı  bilançosunu göstermeyecektir. 

Yeniden değerlenecek iktisadi k ıymetlere; gayrimenkuller (bo ş  
arazi ve arsalar hariç), tesisat ve makinalar, ta şı t ve demirba ş lar 
gibi kalemler girmektedir. 

Değ eri 5000.— liray ı  geçmeyen iktisadi k ıymetler, ilk tesis gi-
derleri, peş temall ıklar vb, kalemler kapsam d ışı  bırakı lmış tı r. 

4. Yeniden Değerleme Usulü 

Yeniden değerlenecek iktisadi k ıymetler ile bunlar ın birikmiş  
amortismanları , bu iktisadi k ıymetlerin bilançoya dahil edildikleri 
yı l için tespit edilmi ş  olan katsayı  ile çarp ılmak suretiyle değ er-
lenirler. 

Yeniden değerlemede esas al ınacak katsay ılar : 

1982 yı lı  için 1 
1981 » » 2 
1980 » » 3 
1979 » » 4 
1978 » » 5 
1977 » » 6 
1976 » 7 
1975 » » 8 
1974 » » 9 
1973 » 10 
1972 ve daha önceki y ıllar için 11 

Amortismana tabi sabit k ıymetler için yeniden de ğerleme sü-
resi 10 y ıl alınmış  olup 1972 den önceki y ıllar için de yine 11 kat-
sayı s ı  uygulanacakt ır. 1982 yı lında katsayı  1 kabul edilmekle bu 
yılda bir artış  öngörülmediğ i anlaşı lmaktad ır. Halbuki söz konusu 
yılda Toptan E şya Fiyatlar ında % 25,3 oran ında bir art ış  olmuş tur. 
Aynı  ş ekilde 1972 yı lından önce de art ış lar olmuş tur. Örneğ in, 1971 
yı lına nazaran 1972 de % 18 oran ında fiyat art ışı  olduğunu burada 
belirtmek gerekmektedir. Kabul edilen katsay ıların, muhtelif yı l-
larda iktisap edilen sabit k ıymetlerin değerlerini bugünün değ erle- 
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rine getirme derecesi, bu katsay ı ların, Toptan Eşya Fiyatlar ındaki 
art ış  seyrini izlemesi ile mümkün olabilmektedir. Bu ili ş kiyi araş - 
tı rmak için düzenlenen Tablo 1 incelendiğ inde, yeniden değerleme 

Tablo 1 : Yeniden De ğerleme Katsayı  İndeksleri ile Toptan E şya 
Fiyatları  İndeksleri 

Y ı llar 	Yeniden 	Yeniden 
Değ erleme 	Değ erleme 
Katsay ı s ı 	İ ndeksi 

Tcptan Eş ya 	Yeniden Değ er- 	Toptan Eş ya 
Fiyatlar ı 	leme Zincirleme 	Fiyatlar ı  

İ ndeksi (1) 	İ ndeksi 	Zincirleme 
İ ndeksi 

1972 	11 100.0 100.0 100.0 100.0 

1973 	10 109.9 120.5 109.9 120.5 

1974 	9 122.0 156.4 111.0 129.8 

1975 	8 137.4 172.2 112.6 110.1 

1976 	7 157.1 199.0 114.3 115.6 

1977 	6 183.5 246.9 116.8 124.1 

1978 	5 219.8 376.7 119.8 152.6 

1979 	4 274.7 517.5 125.0 137.4 
1980 	3 365.9 1279.8 133.2 247.3 

1981 	2 549.5 1750.3 150.2 136.8 
1982 	1 1098.9 2192.3 200.0 125.3 

Bülteni, 1983 	I 	- 	III, 	s. 	82; 1979 IX - 	XII, 	s. 	88; 1974 (1) 	D İ E, 	Ayl ı k 	istatistik 
XI 	- XII, s. 	100. 

indeksinin, Toptan E şya Fiyatları  indeksi ile paralel olarak artma-
dığı , hatta bu değ erin yar ı sı  civar ında kaldığı  görülmektedir. Zincir-
leme indeksler incelendi ğ inde ise muhtelif y ıllarda meydana gelen 
artış lar aras ında da bir uyum bulunmad ığı  anlaşı lmaktadır. Sabit 
kıymetlerin yeniden de ğ erlemesinde kullanılan katsay ıların, bun-
lara ait de ğerleri günümüz seviyesine getirmedeki uygunlu ğu, 
bu duruma göre, tart ış ma götürebilir. 

Ş imdi yasayla kabul edilen yeniden de ğerleme usulünün uy-
gulamas ını  bir örnekle aç ıklamak yararl ı  olacakt ır. 

1980 y ı l ı  içinde 2.000.000.- liraya iktisap edilip, i ş letmeye da-
hil edilen ve 1980 - 1982 yı llar ında % 25 oran ında amortisman ay-
rı lmış  bir iktisadi k ıymetin, 1982 hesap dönemi sonu itibariyle ye- 
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niden değerlemeye tabi tutulmas ı  halinde, hem iktisadi kıymetin, 
hem de bunun birikmi ş  amortisman ımn, 1980 yı lı  için belirlenmi ş  
3 katsayı  ile çarp ılmas ı  gerekecektir. 

— İ ktisadi k ıymetin değeri = 2.000.000 x 3 = 6.000.000.— TL. 

— Birikmi ş  amortismanlar = 1.500.000 x 3 = 4.500.000.— TL. 
olacaktır. 

5. Yeniden Değerlemeden Doğacak Değer Artışı  

Yeniden değerleme ile ortaya ç ıkacak değer art ışı nı  hesapla-
mada Kanun «net de ğer artışı » usulünü benimsemiş tir. Bunun için 
yeniden değerlemeden önceki ve sonraki net bilanço aktif de ğer-
lerinin tespiti gerekmektedir. 

Net bilanço aktif de ğeri, iktisadi k ıymetlerin bilançonun akti-
fine kaydedildikleri de ğerden, bu kıymetler için ayr ılmış  olup bi-
lançonun pasifinde gösterilen birikmi ş  amortismanlann ın indiril-
mesi suretiyle bulunan miktar ı  ifade etmektedir. Bu durumda de-
ğer art ışı , amortismana tabi iktisadi k ıymetlerin yeniden değerle-
meden önceki net bilanço aktif de ğerinin, bu kıymetlerin katsay ı -
lar ile çarp ılmas ından sonra bulunacak net bilanço aktif de ğerinden 
indirilmesi suretiyle hesaplanacakt ır. Bu şekilde bulunan değer 
artışı , bilançonun pasifinde özel bir fon hesab ına almacaktır. 

Ş imdi yine örneğ imize dönerek duruniu inceleyelim : 

Yıllar İktisadi Kıymetin Değeri Amortisman % 25 Katsayı  

1980 
1981 

1982 

2.000.000.— 500.000.— 

500.000.— 

500.000.— 

3 

2 

1.500.000.- 

İ ktisadi kıymetin yeni değeri = 2.000.000 x 3 = 6.000.000.— lira 

Birikmi ş  amortismanlar ın yeni değeri = 1.500.000 x 3 = 
4.500.000.— lira 

Yeni net bilanço aktif de ğ eri = 6.000.000 — 4.500.000 = 
1.500.000.— lira 

Eski net bilanço aktif değeri = 2.000.000 — 1.500.000 = 
500.000.— lira 
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1.000.000.— 

1.000.000.— 

YEN İ DEN DEĞ ERLEME 

Net değ er art ışı  = 1.500.000 — 500.000 = 1.000.000.— lira 
Bu iş lemlerde ortaya ç ıkan sonuçların muhasebe kayd ı  aşağı -

daki gibi yap ı lacakt ır. 

İ ktisadi Kıymet Hesab ı 	4.000.000.— 

Birikmiş  Amortisman H. 	 3.000.000.- 

Değer Art ış  Fonu H. 	 1.000.000.— 

İktisadi Kıymet H. 	Birikmiş  Amor. H. 	Değer Artış  Fonu H. 

Böylece İ ktisadi Kıymet Hesab ının borcuna 400.000.-- lira 
daha gelerek de ğ eri 6.000.000.— liraya yani yeniden de ğerleme ile 
bulunan değere yükseltilmiş  olacakt ır. Aynı  ş ekilde Birikmi ş  Amor-
tisman Hesab ının alacağ' ına 3.000.000.— lira daha gelerek 
4.500.000.— liraya ula şı lmış  olacakt ır. Net  değer art ışı  olan 
1.000.000.— lira ise pasifte Değ er Art ış  Fonu Hesab ının alacağı nda 
yer alarak kay ı tlar tamamlanmış  olacakt ı r. 

6. Gelir Vergisi Mükellefleri Taraf ından Yapılacak Yeniden 
Değ erleme 

Bilanço esas ına göre defter tutan ferdi i ş letmeler, kollektif, adi 
komandit ve adi ş irketler yeniden de ğ erleme yapabileceklerdir. Ye-
niden değ erleme sonucu ortaya ç ı kan değer art ışı , bilançonun pasi-
find bir art ış  fonu hesab ında tutulacakt ır. 

Bu iş letmelerin, değer art ış larını  sermayeye ilave etmeleri 
mümkün değ ildir. Bu art ışı n, başka bir hesaba nakledilmesi veya 
iş letmeden çekilmesi halinde, o dönemin kazanc ı  sayı larak vergilen-
dirilmeleri gerekecektir. 

Yukarıda say ı lan gelir vergisi mükellefleri, amortismanlar ı , 
yeniden değerlemeye tabi tuttuklar ı  iktisadi k ıymetlerin yeni değer-
leri üzerinden değ il, önceki değ erleri üzerinden ay ıracaklard ır. 

Gelir vergisi mükellef i bu iş letmelerin, de ğ er art ış  fonlarm ı  
sermayelerine ilave edememeleri ve yeni de ğ erler üzerinden amor- 

	

2.000.000.— 	 1.500.000.— 

	

4.000.000.— 	 3.000.000.- 

	

6.000.000.— 	 4.500.000.— 
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tisman ay ıramamalar ı  nedeniyle yeniden de ğerleme, bu iş letme bi-
lançolarının gerçekçi duruma getirilmesinden öteye bir ş ey getir-
memektedir. 

7. Kurumlar Vergisi Mükellefleri Taraf ından Yapılacak 
Yeniden Değerleme 

Yasada belirtilen Kurumlar Vergisi mükellefleri, bilançolarm-
da yaz ı lı  iktisadi k ıymetleri ve birikmi ş  amortismanlar ını  yeniden 
değ erlemeleri halinde doğacak değer art ışı nı  dilerlerse sermayeleri-
ne ilave edebileceklerdir. Bu ş ekilde sermayeye eklenen değer ar-
tış ları  «iş letmeye ilave edilmi ş  kıymetler» kabul edilerek Gelir Ver-
gisi Kanunu gereğ ince vergilendirilmeyeceklerdir. Çünkü kurum ka-
zanc ının tespitinde, dönem sonucu ve dönem ba şı  öz sermayeleri 
aras ındaki farktan, i ş letmeye ilave edilen k ıymetler indirilmekte, 
iş letmeden çekilen k ıymetler ise ilave edilmektedir. 

Türk Ticaret Kanununa göre (1) anonim ş irketler, ödenmi ş  ser-
mayelerine göre tahvil ç ıkarabildiklerinden, sermayeye eklenecek 
değer artış ları  bu ş irketlere yeni tahvil ihraç etme olana ğı nı  sağ -
layacakt ır. 

Kurumlar Vergisi mükellefleri 31.12.1983 tarihine kadar yeni-
den değerleme yapmalar ı  halinde 1983 takvim y ılında amortisman-
larını , iktisadi kıymetlerin yeni de ğerleri üzerinden ay ırabilecekler-
dir. Ancak gayrimenkul amortismanlar ı , bunların eski değeri üze-
rinden ayrı lacakt ır. Yeni değerler üzerinden ayr ı lan amortisman-
lar maliyetlere dahil edilebilecektir. 

8. İktisadi Devlet Teşekküllerinde Yeniden Değerleme 

Kurumlar Vergisi mükellefi olan ve sermayesinin tamam ı  Ha-
zineye ait bulunan İ ktisadi Devlet Te ş ekkülleri yeniden değerleme 
yapmak zorundadırlar. 

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan, kanunla kurulan 
ve esas amac ı  kamu hizmeti görmek olan Kamu İ ktisadi Teş ebbüs-
leri yeniden değerleme kapsam ına girmemektedir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere bağ lı  olarak faaliyette bulunan 
Döner Sermayeli Kurumlar ise yeniden de ğerlemeye tabi bulunma- 

, 
maktadırlar. 

(1) Türk Ticaret Kanunu, md. 422. 
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Zusammenfassung 

Die Tatsachlichen Werte der ökonomische Gegenstaende, die in 
den unternehmen-bilanzen aufgestellt sind, können wegen die Ver-
luste an Kaufkraft des Geldes nicht der Wirklichkeit entsprechend 
ersehen werden. Deren Reelwerte kar ın man durch die verschiedene 
«Neu Bewertung» oder «Wieder Bewertung»'s teschniken ermittelt 
werden. Wegen der seit Jahren ansteigende Preise in der Türkel, 
wurden den Unternehmen am 21.1.1983 durch das Gesetz Nummer 
2791, die möglichkeit gegeben, ihre Bilanzwerte neu zu bewerten. 
Das oben genante Gesetz hatte die Geltung vom 1.1.1983 bis zum 
Ende des Jahres. 

Bilanzpflichtige Unternehmen können nach diesem Gesetz ihre 
Gegenstaende, die noch abgeschrieben werden sollen tmd dessen 
kumulierte Abschreibungen für das Periode 1972 - 1982 wieder be-
werten. Bei der «Wieder Bewertung» müssen durch das Gesetz 
Festgelegte Multiplikatoren benutzt werden. 
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Türk Ticaret Kanunu 

4.1.1961 Tarih ve 213 Say ı lı  Vergi Usul Kanunu ile 21.2.1963 Tarih 
ve 210 Say ı lı  Değerli Kâğı tlar Kanununda Değ iş iklik Yapılması  
Hakk ında Kanun, 22.1.1983 tarih ve 17936 say ı lı  Resmi Gazete. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ i S ıra No: 151, 15 Mart 1983 tarih 
ve 17988 say ı l ı  Resmi Gazete. 
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HABERLER 

Türk Kooperatifçilik 
Eğ itim Vakfı  Faaliyete Geçti 

11 Şubat 1984 günü toplanan Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı  
Kurumlar Genel Kurulu Türk Kooperatifçilik Kurumu Konferans sa-
lonunda toplanarak gündemdeki meseleleri görü ş müş tür. Kongre-
nin Ba ş kanlığı nı  Niyazi YÜKSEL, Ba ş kan Yard ımcı lığı nı  Ömer Nafi 
GÜVENLI ve kâtipliklerini Ak ın Ş EH İ RLİ OĞ LU ve Mehmet Nedim 
YILMAZ yapm ış lardır. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Ba ş kanı  Vakfın 
kuruluş  çalış malarını , Vakıftan beklenen gayelerin nelerden ibaret 
olduğunu, Vakfa ayr ı lan varl ı klar ın değer ve mahiyetini ve muhte-
mel geli şmeleri anlatt ı . 

Daha sonra seçimlere geçildi : 

Buna göre Yönetim Kuruluna : 

Hikmet B İ ÇENTÜRK 
Kâmil ÖZDEMİ R 

Aydın IMAMOĞ LU 

İ . Akın Ş EH İ RLİ OĞ LU 

Niyazi YÜKSEL 

Kâz ım SEÇER 

Doç. Dr. Rasih DEMIRCI 

Dr. Ş enol ERDOĞAN 

Nail TAN 

Denetleme Kuruluna : 

Hüseyin Turgut ÖZDENER 

Turan TEKELI 

Ayhan İ NAL' ın 

seçildikleri anlaşı ldı . 
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Her iki Kurula seçilen üyeler Genel Kuruldan sonra toplanarak 
aralar ında işbölümü yapmış lard ır. Buna göre Vak ıf Yönetim Kurulu 
Ba ş kanl ığı na Hikmet B İ ÇENTÜRK, Ba ş kan Vekilliğ ine Kamil ÖZ -
DEMIR, Mali İş ler Üyeliğ ine Aydın IMAMOĞLU ve idari İş ler Üye-
liğ ine Ak ın Ş EH İ RLİ OĞLU seçilmiş lerdir. 

Denetleme Kurulu Ba ş kanl ığı na ise Hüseyin Turgut ÖZDENER 
getirilmi ş lerdir. 

«Kooperatifçilik» Türk Kooperatifçilik Vakf ına ba ş ar ı lar diler. 

XI. Türk Kooperatifçilik Kongresi 

Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ından düzenlenen «XI. Türk 
Kooperatifçilik Kongresi Türk Kooperatifçiliğ inin Kurucusu Mithat 
Paş a' n ın ölümünün 100. Y ı ldönümü münasebetiyle 19 - 21 Aral ık 
1984 tarihleri aras ında Ankara'da milletleraras ı  seviyede , 

yap ı lacakt ı r. 

Kongre'nin ana konular ı  : 

I — Günümüz Ekonomilerinin Meseleleri ve Bu Meselelerin Çö-
zümünde Kooperatiflerin Rolleri, 

II — Kooperatiflerin Yatay ve Dikey Te ş kilatlanmalar ı  ve Bu-
nun Ekonomiye Etkileri. 

III — Kooperatifçiliğ in Geleceğ i'dir. 

Kongre «Mithat Pa şa ile Baş layan Türk Kooperatifçilik Hareke-
tinde Kaydedilen Geli şmeler» adl ı  açı lış  tebliğ i ile baş hyacakt ı r. 

Kongre iş lerini düzenlemek üzere Kurum bünyesinde bir «Kong-
re Tertip Kurulu» te şekkül etmiş tir. Kurul Doç. Dr. Rasih DEMIRCI'- 
nin baş kanlığı nda Nail TAN, Dr. Ş enol ERDOĞAN, M. Nedim YIL-
MAZ, Irfan Ünver NASRATTINOĞLU ve Dr. Taner KIRAL'dan iba-
rettir. 
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ün 
arkadaşı n

ug
ız Aysel ın 

ni

B

kahı  var... 

Biriniz paralar ı  
toplas ın...Biriniz koşsun 

iş  Bankas ı 'na.. Als ın 
bir "Mavi Armağan". 

Sunun Aysel'e. Arkada ş ça... 
en iyi dileklerle. 

O, beğ endiğ i gibi değ er- 
lendirsin "Mavi Armağ an" ıni... 

İ ster balay ında... İ ster 
döndükten sonra. 

Ayser in bugün 
en mutlu günü. 

Paylaşan bu mutluluğ u. 

Mavi Armağan", seçkin, 
sayg ın bir para 
armagan etme 

iş  Bankas ı 'nda hesab ı  
olsun olması n, herkes 
"Mavi Armag-an"dan 
yararlanabilir. 

Armağan edeceğ i paray ı  Mavi Armağ an 
olarak sunmak isteyen, bir iş  Bankas ı 'na 
uğrar... Sunacağı  kimsenin ad ı n ı , soyadını  
özel "ödeme çeki"ne yazd ı m... Armağan 
etmeyi düşündüğü parayı  yat ır ı r... özel zarfı  
içinde Mavi Armağan ı  al ı r. 

Sunulan kimse, Mavi Armağ an' ın ödeme 
çekini dilediğ i i ş  Bankas ı 'na getirir... 

Paras ı n ı  gönlünce değ erlendirir. 

TÜRldlrE BANKASI 
"Pararuzın, istikbalinizin emniytti? 
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İ nsanlar. ve  Kuruluş lar 
Başard ı klar ı  ve ülkpve Kazand ı rd ı kları  

Eserlerle övünebilirler... 
Bankalar Için de bu Böyledir. 

Özel kanunla kurulmu ş  bir devlet bankas ı  olarak biz. 
yapt ı kları m ızia övunebiliyor, yapacaklar ı m ız ı n heyecan ı n ı  duyuyoruz. 

Bugüne kadar. 

• 350.000 vatandasun ıza 11.5 Milyarliial ı k ev kredisi verdik. 

• 17.800 adet konut yapt ı rarak vatandaş lar ı m ıza da ğı tt ı k. 

• 1400 adet kooperatif in 75808 adet orta ğı na kredi vermek 
suretiyle birer yuvaya kavusturduk. 

• İ stanbul - Ataköy r Levent. Ankara - Yenimahalle ı  Telsizler. 
İ zmir - Denizbostanlicla ve yurdumuzun di ğ er yörelerinde 
büyük modem mahalleler kurduk. 

• 6600 adet konutun yap ı m ı na ise devam ediyoruz. 	. 	: 

Hergün ortalama 3000 k ış i bankam ızda b ı r hesap aol ırarak Devlet Govencesindezt 
Yüksek Pazden ve en üst düzeyde sördurdu ğ umuz 

Bankacı l ı k H ızmetlennden yararlanmaktagr. 
Yapt ıklar ım ı  teveccuhünuzun eseri say ı yor, kati< ılr ı n ızta daha 

da iyi hizmet vereceğ imce Inanıyoruz 
Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  vazgecerneyeceg ıniz bankadtr. 

TÜRKIYE 
EMLAK KREDI 

'BANK ASI 
" size avantaj sağ lar'  
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kucak dolusu 
para... 
MlLLİ  
PIYANGO ı dan 
ş ans 
ayda 3 kez gülüyor... 

ÖZEL 
günlerdeki çekili ş lerimizden 
bir bilet de siz al ı n, 
kucak dolusu paraya kavu ş un... 
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TÜRK KOOPERATİFÇİ LİK KURUMU YAYINLARI VE 
KURUMDAN SAĞLANACAK KITAPLAR 

1 	Tarımsal Kalkınmada Kooperatifçilik VI. Türk Kooperatif- 
çilik Kongresinde verilen Tebliğ  ve Tart ış malar (2 cilt) 	 200.- TL. 

2 - 1163 Sayı lı  Kooperatifler Kanununun Uygulanmas ında Koo-
peratiflerin Durumu ve Sorunlar ı  VII. Türk Kooperatifçilik 
Kongresinde verilen Tebli ğ  ve Tartışmalar   300.- TL. 

3 - Kooperatiflerin Ekonomik ve Sosyal Kalk ınmasındaki Rolü 
ve VIII. Kongre Tebli ğ  ve Tart ış maları  	  300.- TL. 

4 - Ekonomik ve Sosyal Geli şmeler Kar şı s ında Türkiye'de Koo-
peratifçilik Politikas ı  IX. Türk Kooperatifçilik Kongresi 
Tebliğ leri 	  300.- TL, 

5 - X. Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ leri 	  500.- TL. 
6 - Az Geliş miş  Ülkelerin Ekonomik ve Toplumsal Kalk ınmas ında 

Kooperatiflerin Rolü 	  100.- TL. 
7 - Kooperatifçilik E ğ itimi 	  100.- TL. 
8 - Dünya Kooperatifçili ğ inden Örnekler 	  100.- TL, 
9 - Çe ş itli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı  	 100.- TL. 

10 - Kooperatiflerde Muhasebe 	  100.- TL. 
11 - Az Gelişmiş  Ülkelerde Kooperatif ve Devlet 	  100.- TL. 
12 - Kooperatif Ş irketler 	  50.- TL. 
13 - Kooperatifçilik ve Ilkokul 	  50.- TL. 
14 - Kooperatifler Kanunu ve Gerekçesi 	  50.- TL. 
15 - Altın yapan Köy 	  200.- TL. 
16 - Tüketicinin Sorunlar ı  ve Kooperatifçilik 	  100.- TL. 
17 - Kooperatifçilik Bilgisi 	  100.- TL. 
18 - Büyük Mağ azac ılık ve Tüketim Kooperatifçili ğ i 	  100.- TL. 
19 - Kooperatifçilik ve Kooperatifçilikle Ilgili Yay ınlar 

Bibliyoğ rafyası  	  100.- TL. 
20 - Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü şünceler 	  120.- TL. 
21 - Atatürk ve Türk Kooperatifçili ğ i 	  150.- TL. 
22 - Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı  	 150.- TL. 
23 - Türkiye Ekonomisinde Tar ımsal Amaçlı  Kooperatifçilik 

Iş letmeleri 	  350.- TL. 
24 - Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı sından Milli Ekonomiye 

Katkıları  	  0 T 
25 - Köy Kalk ınma Kooperatiflerinde Yönetim 	  150.- TL. 

. 

26 - Atatürk Kooperatifçilik ve Türk Kooperatifçilik Kurumu 	 200.- TL. 
27 - The Co-operative Movement In Turkey And Its Expected 

Developments 	  200.- TL. 
28 - Cooperatives In Developing Countries And Turkish Experience 200.- TL. 

DERG İ LER İ M İ Z 
Üç Aylık KOOPERATİFÇİLİ K Dergisi Y ıllık Abonesi 	 700.- TL. 

Aylık KARINCA Dergisi Yı lık Abonesi 	  1.500.- TL. 

N O T : Ödemeli gönderme usulü baz ı  aksaklıklar nedeniyle uygulanmamak-

tadır. 
ANCAK : Sat ın al ınacak kitaplar ın bedelleri yekûnuna 1 adet kitap olur ise 

50.- TL., Listedeki kitaplar ın yarısı  olduğu takdirde 150.- TL., bütün 
kitaplar istendi ğ i takdirde 250.- TL. PTT masraf ım ekleyip Kurumun 
«T.C. Ziraat Bankası  Ankara - Kızı lay Şubesi 630/4 sayı lı  hesabma» 

yatıril ır ve bir mektupla Kuruma istenen kitaplar bildirilirse hemen 
adresinize postalan ı r. 

ADRES : Mithatpa şa Caddesi No. 38/A Yeni ş ehir - ANKARA 
TEL  : 31 61 25 - 31 61 26 
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KOOPERAT İ FÇ İ L İ K 

Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the 	publication of the Turkich Co-operative Association, it is 

published four times a year. The subscrition price to the review is S 4 a year, 
air mail included, Correspondance relating to the review should be sent to «Türk 

Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Caddesi 38/A, Ankara - Turkey.» 
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views 
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik. 

Proprietor on behalf of 

The Turkish Co-operat ı ve Association 

Nurettin HAZAR 

Editor - in - chief 

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

Editorial Board 

Kei= SEÇER 

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  — İ .Ü. NASRATTINOĞ LU 

Bülent AKBA Ş  — Alâaddin KORKMAZ 
Each issue of the review will contain some articles, research notes, communica-
tions book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or 

French language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For 
that reason the contens will be mainly Turkish. 

Managing Board 

Nurettin HAZAR 	 : President 
Niyazi YÜKSEL 	 : Vice President 

Kaz ı m SEÇER 	 : Treasurer 
Bülent AKBAŞ 	 : Member 
Hikmet B İ ÇENTÜRK 
Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  
Dr. Ş enol ERDOĞ AN 

Mehmet GÖNEN 
Ayd ı n İ MAMOĞ LU 
Ayhan İ NAL 
Irfan Ünver NASRATTINO Ğ LU 
Ak ı n Ş EH İ RLIOĞ LU 
Nail TAN 
Özdemir ÜNSAL 
Nedim YILMAZ 

BOARD OR AUDITORS 

Sezai YÖRÜK 	 : President 

Turan TEKEL İ 	 : Member 

Ömer Nafi GÜVENL İ  
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