KOOPERAT İFÇ İLİK
SAYI: NUMBER : 86
EKİM - KASİM - ARALİ K 1989
OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 1989

1163 SAYILI KOOPERAT İ FLER KANUNUNDA YAPILAN
DE ĞIŞ IKLIKLER (PANELI) ÖZEL SAYISI

TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU
• 1931 •

pe
cy
a

THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of
1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing at that
date.
The Society changcd its neme into the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with
the requirements of the , planned economy ero the Statutes of the Association
should be re-writton. The new Stcrtutes ctrcrwn up accordingly were reviewed and
adopted by the General Assemly et its meeting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association .s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative idecs in theorectical and
practical fields, tb promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
ongages in the following activitied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
wrlte articles and books and prepare summar ıes of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish them.
b. Prepare or cause to be prepered standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or internmionally among all types of public ana
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislatlon and applications, and express its opinion on
these 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. seminere and general knowledge competit ı ons
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organizction and associations whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, clOsely connected
with the co-operative movement concept, legislation and application and composed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. PartIcipate in the comertions of international co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement commenly known.
I. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is wldely diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schoois, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universitics, academies, schoois and that InstItutes
spezializing in the co-operat ı ve movernent cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
act as guide io them in every respect, and at the resguest of the member coOperOtiveS in solving their management problems.
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Saygı Değer Kooperatif Severler,
Bu sütunlarda defalarca yazd ık, fakat ne kadar fazla yaz ılsa önemi hiç bir şekilde azalmayan ve gündemden hiç bir şekilde kalkmaması gereken husus, her hangi bir konuda ba şarıya ula şmanın sininin e ğitim ve ö ğretimden geçti ğidir. Gereği gibi ve yeteri kadar e ğitilememiş , kooperatifçilik e ğitim ve ö ğretimi yayg ınla ştırılamamış bir toplumda bu konuda
varılacak yer ve al ınacak mesafe belli bir s ınırı geçememektedir. E ğitim ve öğretimin pek
çok araç ve gereci olmakla beraber en ba şta geleni ve en önemlisi muhtelif yay ınlardır. Bu
bakımdan yayınların sayıca ve hacimce çok yap ılması , tesirlilik ve kalite aç ısından tatminkar olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ve ö ğünerek ifade etmeliyiz ki, Türkiye'
de kurulu şundan beri tam 58 y ıldır Türk Kooperatifçilik Kurumu, kooperatifçili ğin yurt
sathında gelişmesi ve yayılması için ne şriyat yapmakta ve belli bir ölçüde de olsa kamu
oyuna etkili olmaya gayret sarfetmektedir.
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Sevgili Okuyucular,
Biz yine Türk Kooperatifçilik Kurumunun yay ınları konusuna dönersek şunları söyleyebiliriz. Yukar ıda ifade etmi ştik ki, bizim kurum olarak iki tip yay ınımız bulunmakta,
bunlardan birincisi kitaplar, ikincisi de periyodik olarak muntazam bir şekilde neşrettiğimiz dergilerimizdir. Önceki paragraflarda kitaplar üzerinde, çok etrafl ı bir şekilde olmasa
bile belli bir seviyede durulmu ştur. İ kinci tip yay ınlarımız olan dergilerimize gelince; malumları olduğu üzere, bunlar ba şta 55 yıldır arahksız olarak yayın hayat ına devam eden popüler kooperatifçilik dergisi, kooperatif postas ı "Karınca" gelmektedir. Kar ıncamızı takip
eden diğer bir yayın organımız ise her üç ayda bir yay ınladığımız elinizdeki ilmi ara ştırma
dergimiz "Kooperatifçilik"dir. Kooperatifçilik dergimiz de oldukça uzun bir süreden beri
yayın hayat ına devam etmekte ve özellikle genç ara ştırıcıların çalışmalar ını , başta kooperatifçilik kamu oyu olmak üzere umumi-efkara iletmektedir.
Bir diğer periyodik ne şriyatımız ise yabancı dilde yayınladığımız "Cooperation in Turkey"dir. Bu dergimiz de 11. nüshasını idrak etmiş bulunmaktadır. Türk Kooperatifçilik Kurumumuz bu yay ını ile hem kooperatifçilik aç ısından, hem de tanıtım bakımından dışa
aç ılma düşünce ve gayesiyle hareket etmi ş ve bunda da büyük ölçüde ba şarı kazanmıştır.
Çünkü "Cooperation in Turkey" dergisi yurt d ışındaki kooperatifçi çevrelerden her geçen
gün artan bir şekilde talep edilmektedir.
Bilindiği gibi geçen yıl yayınlamaya ba şladığımız ve bu yıl bir yaşını geçmiş bulunan
"Karınca Karde ş " çocuk dergimizin de yay ınlarımız arasında özel bir yeri vard ır. Zira bu
dergi ile okul ça ğındaki yavrularımıza daha küçük ya şta kooperatifçilik sevgisi, yard ımlaşma ve dayanışma duygusu verilmeye çalışılmaktadır. Yine itiraf etmeliyiz ki, Kar ınca Karde şin çocuklarımıza ula şmasında baz ı ciddi sıkıntılar vardır. Bu sıkıntı ve problemleri a şmak için belli bir müddetten beri ara ştırmalar yap ılmakta ve bunlar ın bertaraf edileceğine
de inanmaktay ız. Hem kar ınca karde ş hem de diğer periyodik yayınlarımız, hatta kitap
şeklindeki ne şriyatımız ile ilgili çalışmalar yap ılmakta ve bu konuda haz ırlanan rapor Yönetim Kurulunda tart ışılarak, yayıtılarımızın daha etkili hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu hususta ki yardımlarına' da her zaman beklemekteyiz.
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Değerli Okuyucular,
Elinizdeki "Kooperatifçilik" Dergisi 1989 y ılının son sayısıdır. Bu sayı ile 1989 yılı
kapanmakta ve gelecek say ı ile 1990 yılı aç ılacaktır. Bugüne kadar oldu ğu gibi bundan sonra da yayınlarımızın başarılı ve etkili bir şekilde devam edece ğine olan inancımız sonsuzdur. Fakat burada hemen şunu ifade etmeliyiz ki, bir dergiyi ya şatan, onu etkili kılan, kitlelere maleden ve ba şarıya götüren yayınlayıcıları kadar da okuyuculandır. Bu bakımdan,
aziz okuyucularımızın yardım ve te şviklerine her zamankinden daha fazla ihtiyac ımız bulunmaktadır.
Elinizdeki sayı , esasen bir özel say ı olarak düşünülmüştü. Fakat bu arada bir iki makale
daha konularak dergi zenginle ştirilmi ştir. Geçtiğimiz yıl Türk Kooperatifçilik E ğitim Vakfımız 1163 sayılı 1969 tarihli kooperatifçilik kanununun de ğiştirilmesi ve 3476 say ılı 1989
tarihli yeni kooperatifçilik kanunu ile ilgili bir seminer yapm ış ve bu seminere konunun uzmanları katılmış , eski ve yeni kanunlar mukayese edilerek tart ışılmış ve bu konulardaki görüşler dile getirilmi ştir. İşte kooperatifçilik Dergimizin bu say ısında büyük ölçüde bu seminerin tebliğlerine yer verilmi ştir. Seminerin aç ış konuşmasını Vakfın Genel Başkanı ve Kurumumuz Yönetim Kurulu üyesi Say ın Kamil Özdemir yapm ış ve tebliğci olarak da Prof.
Dr. Rasih Demirci, Melahat Tavşancıl, Esen Figen, Muammer Niksarl ı , Mehmet Bağçeci
ve M. Uğur Küçükaltan kat ılmışlardır. Seminen değerli kooperatifçi ve Kurumumuzun eski
genel başkanlarından Sayın Prof. Dr. Fahri Halil Örs yönetmi ştir. Yukarıda da ifade edildiği, gibi elinizdeki sayının ağırlığı bu seminerin tebliğlerine ayrılmıştır. Bu arada muhterem
Dr. Yusuf Ekinci'nin "Ahilik ve Esnaf Ahlaki" üzerine bir incelemesi ile genç bilim adam ı
adayı Serdar Sağlam'ın "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)" üzerine yapt ığı bir tetkik makalesi yer almaktadır. Bu şekilde dergimizin bu say ısı daha da zenginle ştirilerek zevkle okunacak hale getirilmeye gayret edilmi ştir.
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Sevgili Kooperatifçiler,
Hepimizin bilip inand ığımız gibi kooperatifçilik bir a şk, inanç meselesi ve gönül i şidir.
Gerçekten bu konuda amatör bir ruh ve heyecan ile çal ışmak gerekmektedir. Aksi halde
mesafe almak son derece güçtür. Türk Kooperatifçilik Kurumu da bugüne kadar, şerefli ve
başarılı yarım asrı geçen tarihi içinde, meseleyi böyle alg ılamış ve büyük olmasa bile mütevazi başarılar elde etmiştir. Daha büyük başarılar elde etmek için üstün bir gayret ve azim
göstermektedir. Bu konularda da ba şta üyeleri olmak üzere bütün kooperatif severler ile
okuyucularının desteğine ihtiyaç duyulmaktad ır.
Bu duygu ve düş üncelerle Yüce Allah'dan bütün okuyucular ımıza sağlık ve mutluluklar
diliyor, selam ve saygılarımızı yolluyoruz.
Hoşça kalma ...!
Kooperatifçilik

Sayı : 86
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PANELI YÖNETEN Prof.Dr. FAHRI HALİL ÖRS'ÜN
AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Kooperatifçiler ve De ğerli Konuklar;
Panelimizin konusu (1163 say ıh Kooperatifler Kanununun baz ı maddelerinin değiş tirilmesi ve bu Kanuna iki ek maddenin eklenmesi hakk ında Kanun) ile getirilen tâdilatm
olumlu ve olumsuz yönlerini irdelemek ve bu de ğişiklikler muvacehesinde kooperatif politikamızın alacağı istikameti tesbit etmek ve varsa yeni de ğişiklik teklifleri olu şturmaktır.
Panelimize, Sanayi ve Ticaret Bakanh ğı , Tarım Orman ve Köyişleri Bakanh ğı , T.Esnaf
ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birli ği Merkez Birliği, Pankobirlik, Kent Koop,
Türk - Konut, Yol- Koop ve Koop Kur temsilcileri kat ılmaktadır. Sayın temsilcilere söz vermeden önce Kooperatif Hukukumuzun k ısa bir özetini yapmak ve bugünkü durumuna temas etmekte yarar vardır.
Kooperatif hareketi, insan toplululdar ında doğuştan mevcut olan dayanışma, birlik ve
beraberlik içinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar ı , birlik ve beraberlik içinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar ı karşılama çabasının bir kelime ile kooperasyon duyusunun bir aksiyon
olarak su yüzüne ç ıkması demektir.
8
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Kooperatifçilik hareketi XIX.mc ı yüz yılda liberal iktisadi sistem içinde do ğan ve ancak bu sistem içinde mâna ve varh ğma koruyabilen bir gelişimdir.
Kooperatifler ilk a ğızda herhangi bir kanuni temele dayanmaks ızm, Devlet otoritelerince korunmaks ızın, mevcut örf, âdet ve teamüllere uyularak kurulmu şlardır. Kooperatifçilik fikri ve hareketi ne bir filozofun nede bir politikac ının kafasında ç ıkmıştır. O bir halk
te şebbüsü olarak yay ılmıştır.
Sanayiin ve kapitalizmin kuvvet buldu ğu, makinalar ın insan emeği yerine geçen yeni
çağda iktisadi ve sosyal durumlar ı ağırla şan emekçiler, ekonomik menfaatlar ını ve özellikle
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını karşılıklı yaldım, dayanışma suretiyle sağlayıp koruma amac ı ile var olmuşlardır.
Kooperatif hareket o dönemde hiç bir yerden yard ım ve te şvik görmemiş aksine kamusal, sosyal hatta siyasal çevreler taraf ından yadırğanmıştır
Kooperatif hareket ba şlangıçta ç ıkar çevrelerinin direnmesi kar şısında pek ba şarılı
olamam ışlar ancak ortaya atm ış oldukları fikir ve ilkeler, yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine, bilim ve teknolojinin bu kadar ilerlemesine ra ğmen, değerlerini ve uygulama kabiliyetlerini hâla muhafaza eder olmu şlardır.
ilk hareket Avrupa'da sanayinin ilerlemi ş olduğu İngiltere'de görülmüştür. İngiltere'de
Tüketim kooperatifleri, Fransa'da Üretim Kooperatifleri, Almanya'da Kredi Kooperatifleri,
İtalya'da Emek Kooperatifleri olarak güç kazanm ışlar ve bu tür kooperatifler o memleketlerin iktisadi ve sosyal şartlarına göre ve üyelerin mesleki ve geçim ihtiyaçlar ına cevap
vermek üzere inki şaf etmişlerdir.
İngiltere'de Roçdell öncüleri (Pionnier de Rochdale) inip ba şlattıkları ve ilân ettikleri
ilkeler tarihi olan 21 - Aralık - 1844 den 8 yıl sonra 7 - Ağustos - 1852 tarihinde Kooperatifçilik ile ilgili ilk kanun ç ıkarılmış ve bazı değişiklerden sonra 1893 tarihinde son şeklini
bulmuş ve halen uygulan ır olmuştur. Son derece liberal ve genel olan fakat kooperatifçilik
prensip ve ilkelerini aç ıkca ta şımayan hele hiç bir cezai müeyyideye yer vermemi ş olan bu
kanun, kooperatiflerin do ğmasına ve yaşamalarını rahatlıkla sürdürmelerine yararh bir ortamı getirmiştir. Kooperatifler daha ziyade akdi esaslara göre kurulmakla, sorunlarm ı tüzük
ve yönetmeliklerle hal etmektedirler.
Kooperatifler için, bugün İsveç, Norveç, Danimarka Hollanda, Finlandiya, İtalya,
Fransa, İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi Avrupa memleketleriyle Av ıısturalya 'da ; Japonya, Çin, Hindistan gibi Asya memleketlerinde yüz y ılı geçen bir süredenberi özel kooperatifler kanunlar ı bulunmakta ve kooperatif e ğitimi ve literatürü geni ş bir yer tutmaktad ır.
Bize gelince:
Bir Tarım kuruluşu olarak 1863 yılında Mithat Pa şa'nın Niş eyaleti Prot kasabas ında
meydana getirdiği kendine özgü (Memleket Sand ıkları) ile sonralar ı adı 1883 tarihinde (Menafi Sand ıkları)na çevrilen bu müesseseler birer nizamnameye deyanm ışlar ve 1888 tarihinde kurulan Ziraat Bankas ının nüvesini te şkil etmişlerdir.
Cumhuriyetten sonra 1923 tarihinde ç ıkarılan (İstihsal Alım ve Sat ım ortaklık nizamname numunesi) ni mahiyeti itibariyle tam bir kooperatifçilik hukuku olarak kabul edilmese bile; yine bir anlam ta şımaktadır.
Osmanlı döneminde Tanzimat-ı Hayriye'nin ilk yapt ığı islâhat arasında 1850 tarihinde
(Kanunname-i Ticaret) ad ı altında bir ticaret kanunu kabul edilmiştir.O zamana kadar ticari
ihtilaflar Hukuku örfiye ve ticari âdetlere göre hal olunmaktayd ı . Fransızlar' ın 1807 tarihli (15 - Eylül - 1807) Kara Ticaret Kanunundan naklen tercüme suretiyle al ınan ve 75
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1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNDA,
3476 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DEĞIŞIKLIKLERIN DEĞERLENDIRILMESI VE
YENI DEĞIŞIKLIK ÖNERILERI
Melahat Tav şancil(*)

I — GI RI Ş :

pe

Bilindiği gibi, kanunlar genel ve soyut düzenlemelerdir. Bu nedenle Kooperatifler Kanunda yapılan baz ı değişikliklerin de uygulamada tereddütlere yol açmas ı kaç ınılmazdır.
Bu tereddütler zaman içinde ilgili Bakanhklar ın uygulamaları , doktrinin, ilgili kişi ve kuruluşların katkıları ve mahkeme kararlar ıyla giderilecektir. Ancak de ğişikliklerin ve genel olarak kooperatifler kanunu düzenlemelerinin beklenen amaçlara tam olarak hizmet edebilmesi için ; kooperatif ortaklar ının kendi sorunlarına sahip ç ıkması ve kanunlar ın kendilerine verdiği yetkileri kullanabilmesi, ayr ıca kooperatifçilik e ğitiminin geli ştirilmesi gerekmektedir. Kooperatifçilikle ilgili kamu ve özel kurulu şlara Kooperatifler Kanununun iyileştirilmesi yanında, bu aç ıdan da önemli görevler dü şmektedir.
Bu toplant ının, kooperatifçilik sorunlar ının derli toplu tart ışılması ve değişikliklerin
olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi aç ısından, çok yararlı olacağı kuşkusuzdur.
II — DEĞI ŞIKLIKLERIN OLUMLU YÖNLERI :
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler içinde, konut yap ı kooperatiflerinin say ı sal ve işlevsel bir a ğırlığı bulunmaktad ır. Toplu konut uygulamas ının başlamasıyla bu kooperatiflerin h ızla çoğalması , bunların sorunlar ının kamuoyuna yans ımasma
(x) Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı Te şkilatlandırma Genel Müdürlüğ ü Kontrolörü.
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neden olmuş ve kooperatifler kanunu hükümleri bu sorunlar ın çözümünde veya önlenmesinde yetersiz kalm ıştır. Bu şartlar kaç ınılmaz olarak, kanun de ğişikliğinin daha çok yap ı
kooperatiflerinin sorunlar ına yönelik olması sonucunu do ğurmuştur.
Getirilen de ğişikliklere maddeler itibariyle baktığımızda;
1 - Ortaklığın devrinin yönetim kurullarının insiyatifinden ç ııkarılarak serbest b ırakılması , orta ğa kooperatife yat ırdığı paranın değer kaybetmesinden kaynaklanan zarar ını karşılama olanağı yaratm ış , ortaklığın devri işleminden, kooperatif tüzel ki şiliğinin
veya yöneticilerinin hakkaniyete aykırı bir şekilde menfaat temin etmeleri önlenmi ştir.
2- Kooperatif ortakl ığından ç ıkarılma nedenlerinin anasözle şmede aç ıkca gösterilmesi
gerektiği ve bu nedenler d ışında kişinin ortaklıktan ç ıkarılamayacağı şeklindeki hüküm
kooperatif ortaklar ının , "haklı sebep" gibi subjektif bir kavrama dayan ılarak ortakhktan
ç ıkarılmasının önlenmesi bakımmdan, olumlu bir de ğişikliktir.
Yine yap ı kooperatiflerinde ç ıkarılan ortak mahkeme veya genel kurul karar ıyla ortaklığa dönse dahi, ç ıkarılma kararı kesinleşmeden yerine yeni ortak al ınması nedeniyle konut
veya işyeri alamaması durumu ortaya ç ıkmakta, ortakhktan ç ıkarılma kararı kesinleşinceye
kadar ortak genel kurullara kat ılamamakta ve kooperatifte bu süre içinde ortaktan ödeme
talep edememekte idi.
Bu sorunlar ın çözümü aç ısından, haklarındaki ç ıkarılma kararı kesinle şmeyen ortakların yerine yeni ortak al ınamayaca ğının, ortaklarm, ortakl ık hak ve yükümlülüklerinin
ç ıkarılma karar ı kesinle şinceye kadar devam edece ğinin hükme bağlanması yerinde bir
değişiklik olarak değerlendirilmelidir.
3- Özellikle parasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, kanun ve anasözle şme hükümlerine göre ortakl ıktan ç ıkarılma nedenidir. Bu durumda yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin orta ğın genel kurula kat ılmasını engelleme gibi ikinci bir yaptırıma bağlanması gerekli olmad ığı gibi, bu hüküm kooperatif yönetimlerince hazirun listelerinin düzen,
lenmesi sırasında keyfi veya hatal ı olarak uygulanmakta idi. Yine özellikle yap ı koopera
tiflerinde bir orta ğın ortaklığa kaydından itibaren 6 ay genel kurula kat ılamaması , önemli
genel kurul kararlar ının küçük bir ortak grubunca al ınması gibi sakıncalı sonuçlara sebep
ola bilmekteydi .
Bu aç ılardan bakt ığımızda genel kurula kat ılma şartlarında getirilen de ğişikliklerin
yerinde oldu ğunun kabulü gerekmektedir.
4- Kanunu 42.. maddesine yap ılan ilavelerle genel kurullara ba şka organlara devredilemeyecek baz ı yetkiler verilmiştir.
Bunlar; gayrimenkul al ımınde ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğ ini, yerini ve azami fiyat ını , satılacak gayrimenkulun asgari fiyat ını belirlemek,
imalat ve in şaat işlerinin yapıtırı lma yontemini belirlemek ve yap ı kooperatifinin ortak sayısı ile yap ılacak konut veya i şyeri sayısını belirlemektir.
Bu düzenlemeden önce kooperatif ortaklar ının, özellikle yap ı kooperatiflerinde, temel
faaliyet konular ı olan gayrimenkul alımı , satım' ve in şaatlar ın yaptirılmasında, yönetim kurullarının emri vakilerini kabul etmek d ışında yapabilecekleri bir şey bulunmamakta,
ayrıca kooperatiflere konut ve i şyeri sayısının üzerinde ortak kaydedilerek bir çok ki şinin
mağduriyetine sebep olunmaktayd ı .
Gayrimenkul alımı konusunda genel kurula yetki verilmesi ele ştirilmektedir. Ancak
burada genel kurulun al ınacak gayrimenkulu tam olarak belirlemesi gerekmeyip, baz ı kıstaslar belirlemesi yeterli bulunmaktad ır. Yıllarca, konut yap ılmaya elverişli olmayan arazilerin
fahiş fiyatlarla alınıp, binlerce kooperatif orta ğının mağdur edildiğide düşünülürse, koope13

Kanun de ğişikliğinden sonra ciddi ele ştiriler getirilmemi ş olması , ilgili kişi ve kuruluşların bu konuda fazla haz ırlıklı bulunmad ığını göstermiştir.
Mevcut düzenlemelerin doğru olarak anla şıhp uygulanması için ise, vasıflı eleman çalıştırılabilecek mali imkana sahip ilgili kurulu şların vatanda şlara ücretsiz dan ışma hizmeti
vermesinin büyük yararı olacaktır.
Kooperatiflerin sa ğlıklı işleyebilmesi için ortakların haklarını zamanında ve yerinde
kullanmasının yanında, kooperatif organlarmda görev yapan ki şilerin doğru bilgilendirilmesinin büyük önemi bulunmaktad ır. Bu hususların temin edilmesi kooperatif organlar ının
işlevlerine uygun olarak çal ışmasını da sa ğlayacaktır.
Bu nedenlerle, ilgili kamu ve özel kurulu şların kooperatifçilik e ğitimi konusunda çalışma yapması gerekmektedir.
V — DEĞİ SİKLİK ÖNERİLERİ :
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1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu zaman içinde, mahkeme kararlar ıyla, doktrinle ve
uygulamalarla desteklenmi ş , bu anlamda ülkemizde bir kooperatif hukuku önemli ölçüde
oluşmuş bulunmaktad ır. Bu nedenle, Kooperatifler Kanununun kooperatiflere yeni bir i şleyiş tarzı getirecek şekilde tamamen de ğiştirilmesi olu şan kooperatif hukukunun ve geleneğinin de yok edilmesi anlamma gelece ğinden, temel işleyiş ve yerle şmiş maddeler korunmandır.
İhtiyaçtan doğacak kapsamlı değişiklikler yapılırken, kanun sistemati ğinin sağlanması
amacıyla kanun tamamen değiştirilse dahi, yerle şmiş maddelere içerik itibariyle kanunda
yer verilmelidir.
Bu genel yakla şım içinde, yapılması gerektiği düşünülen en önemli değişiklikler kısaca şu şekilde sıralanabilecektir;
1- Konutlooperatiflerinde ortaklar ın, konut tipleri dışında grupland ırılmasına, kooperatiflerce kısım kısım' konut yap ılmasına izin verilmemelidir.
2- Ç ıkan ve ç ıkarılan orta ğın kooperatifteki alacak ve haklar ının geciktirilmeden ödenmesi için düzenlemeler yap ılmalıdır.
3- Kooperatifin belirli say ısal ağırlıktaki ortağına, biraraya gelerek kooperatifi özel
denetçilere denetlettirebilme yetkisi verilmelidir.
4- Kanun değişikliği ile gündemde olmaksızın görüşülecek konular ın genel kurul sırasında gündeme dahil edilebilmesi için getirilen, ortaklar ın 1 /10'unun görüşmelere geçilmeden önce yazıh önerge vermesi mecburiyeti, kald ırılmalıdır.
5- Kooperatiflerin tasfiyesinin, belirli şartlar alt ında basitçe gerçekleştirilmesi imkanı
sağlanmalıdır.
6- Kooperatif üst kurulu ş genel kurullarmda, ortaklar ın temsili konusunda aç ık düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktad ır.
7- Kooperatiflerin tutmakla zorunlu olduklar ı defterlere kooperatifler kanununda yer
verilmesi ile defter, belge ve varl ıkların devir teslim mükellefiyetinin düzenlenmesi yararl ı
olacaktır
8- Denetçilerin görev ve yetkilerinin derli toplu aç ık bir şekilde belirlenmesinde fayda
bulunmaktad ır.
9- Yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu ve ibra konusunun Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine gidilmesine gerek kalmayacak şekilde, kooperatif kanunu içinde düzenlenmesi
faydalı olacaktır.
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KOOPERATIFÇILIK

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
DEĞİŞİKLİĞİ
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I — KANUN DEĞI ŞIKLIĞININ OLUM YÖNLERI
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 1969 y ılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, ç ıkarıldığı yıldaki şartlar gözönüne al ındığında Kooperatiflerimizin geli şmesinde büyük bir bo şluğu doldurmanın yanında önemli mesafelerin alınmasında yardımcı olunmuştur. Nitekim
k6operatiflerimizin üst kuruluşlarını kurabilmeleri 1163 say ılı kooperatifler kanunu ile
miimkün olmuştur.
Bu gün ülkemizde muhtelif sektörlerde hizmet vermek maksad ıyla 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre kurulmu ş 24 çeşitli 60 binin üzerinde kooperatif vard ır. Kooperatiflerimizin, sayı yönünden bu kadar fazla olmalar ına rağmen üzülerek söylemek gerekir ki
Ülke Ekonomisine sa ğladıkları katkı istenilen seviyeye ula şamamıştır. Bu demektirki kurulan kooperatifler ve birlikler sosyal ve ekonomik yönden s ıhhatli bir yap ıya kavu şamamıştır.
Ayrıca kurulan kooperatiflerin baz ıları kötü niyetli yöneticilerin elinde amac ından
(x) Tarım Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı , Teskilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü.
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uzaklaşmış kendilerine ümit ba ğlayan ortaklar ı iyi niyetlerinin istismar edilmesine sebep
olmuştur. İş te bu sebeplerle 102 maddeden ibaret olan 1163 say ılı kooperatifler kanununun günümüz ihtiyaçlar ına cevap vermediği görülerek 25 maddesi değiştirilmek, 2 Ek ve
3 Geçici madde eklenmek suretiyle 6.10.1988 gün ve 3476 say ılı kanun yürürlüğe konmuştur.
1163 Sayılı kanuna göre kurulan özellikle tar ımsal amaçlı kooperatifler üst birlikler
şeklinde te şkilatlanmalar ını arzu edilen şekilde gerçekleştirememişlerdir. 1163 say ılı
kooperatifler kanunu birliklerin faaliyet bölgelerine sosyal ve ekonomik etkinlikleri
olacak şekilde kurulmasına imkan vermemektedir. 7 kooperatifin birle şmesi ile ilçe seviyesinde dahi birlik kurulu şu gerçekle ştirilmektedir. Bu şekilde çok say ıda Birlik kuruluşuna gidilmesi, kurulan birliklerin ekonomik yönden güçsüz olmas ına ve dolayısıyla çevresine faydal ı olamadığı gibi kendi aralar ında rekabete düşmelerine de meydan vermektedir. Diğer taraftan, kurulu şu kolayca gerçekle ştirilen ekonomik yönden güçsüz,
herhangi bir faaliyeti bulunmayan veyahut da amac ından uzaklaşmış kooperatifler hukuki
varlıklarını uzun süre devam ettirmektedirler. Bu durum kooperatifçilik aç ısından kötü örnek te şkil etmekte ve kooperatifçili ğimizin geli şmesini engellemektedir. Bütün bunlar adeta
bir kooperatif enflasyonunun ortaya ç ıkmasına sebep olmu ştur.
1163 sayılı kooperatifler kanununda yap ılan değişiklerle ;kooperatif ve üst kuruluşlarınan sıhhatli bir şekilde teşkilatlanmaları ve ekonomik yönden güçlü bir yapıya kavuşmaları sağlanmış olacaktır.
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Şöyle ki; ayn ı çalışma konularına sahip kooperatifler aras ında ilgili Bakanlığın belirlediği bölgelerde birden fazla kooperatif birli ği kurulamayacağı gibi, yine aynı çalışma
konularına sahip kooperatif birliklerinin de birden fazla Merkez Birli ği kuramıyacağı hükmü getirilmiştir.Diğer taraftan üç y ıl olağan genel kurulunu yapmamas ı ,amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tesbiti halinde kooperatiflerin da ğılacağı, ayrıca
konut kooperatiflerinin anasözle şmede belirtilen i şleri gerçekle ştirmesi halinde ayr ılacağı
hükümleri getirilmiştir.
Kooperatif ve Birliklerin ekonomik yönden güçlü bir yap ıya kavu şa bilmesi için evvelce 100 TL. olan bir ortakl ık payının değeri 10.000 liraya ç ıkarılmış kooperatife girecek
ortakların en fazla 1.000 pay olarak 10 milyon TL.ye kadar sermaye yüklenebilme imkan ı
getirilmiştir. Üst kurulu şlara gidişte ise sermaye tavan ı serbest b ırakılmıştır. Ayrıca, sermayeyi te şvik için ortaklar ın sermaye paylarına Devlet tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek şartıyla faiz verilebilece ği ve' ortak d ışı işlemlerden elde edilen kar ın ortaklara sermaye paylar ı oranında dağıtılabileceği hükmü getirilmiştir.
Anayasam ızın da emretti ği gibi kurulan kooperatiflerin ortaklar ına faydalı bir şekilde
faaliyet gösterebilmesi icin denetim yetkisi art ırıldığı gibi kooperatif Merkez Birliklerinin,
bunların kurulmadığı hallerde birliklerin kendisine ba ğlı birimleri denetleyece ği ve Merkez
Birliklerinin kooperatiflerin e ğitim ihtiyacını karşılayacağı hükmü getirilmi ştir.
Ayrıca kooperatiflere kredi veren kamu kurulu şları, belediyeler ve ilgili bakanlıklara
teknik özellikler ve kalite aç ısından denetim yapmak yetkisi getirilmi ştir. Yeni kanun ile
siyasi faaliyet yasa ğının kapsamı genişletilmiş ve ayrıca Genel Güvenlik, Asayiş ve Kamu
düzenini bozmaya yönelik faaliyetler de yasak kapsam ına alınmıştır.
Tarımsal amaçlı kooperatifler yönünden yeni kanun ile getirilen en önemli yenilik;
18

Bunların yatırım faaliyetlerinin Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanhğınca düzenlenen Yönetmelik esasları dahilinde bütçeden ayr ılacak ödenekler yoluyla dü şük faizli kredilerle
desteklenebilece ğidir.
1163 sayıh Kooperatifler Kanununun ceza yönünden her hangi bir yapt ırım gücü bulunmamaktaydı .
Yapılan kanun değişikliği ile kanunda yer alan görevlerini yerine getirmeyen kooperatif ve birliklerin yöneticilerinin fiilin önemine göre bir aydan iki y ıla kadar hapis ve ellibin
liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezaland ırılacağı, yine kanunda yer alan
görevleri yerine getirmeyen Kooperatif ve Birliklerin Denetim Kurulu Üyelerinin suçun
önemine göre bir aydan alt ı aya kadar hapis ve ellibin liradan be şyüzbin liraya kadar ağır
para cezası ile cezaland ırılacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, siyasi faaliyet yasa ğı ile ilgili hürriyeti bağlayıcı cezaların paraya tahvil edilemiyece ği belirtilmi ştir.
1163 sayılı kanunda yap ılan değişikliklerle; say ıları süratle artan yap ı kooperatiflerinin, kötü niyetli yöneticilerin eline dü şmesi önlenerek samimi vatanda şlarımızın istismar
edilmesi giderilmi ş olacaktır. Dolayısıyla ortaklarm hak ve menfaatlerinin kötü niyetli
yöneticilere kar şı korunması sağlanmış olacaktır.
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II — DEĞI ŞIKLIKLERIN OLUMSUZ YÖNLERI
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1163 Sayılı kanunun 46. maddesinde de ğişiklik yap ılacak"Dörtten az olmamak üzere
ortaklar ın en az 1/10'u taraf ından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yaz ılı
olarak bildirilecek hususlar ın gündeme konulması zorunludur." hükmü getirilmiştir. Ancak
bu değişiklik Genel kurullarda i şlemeyecek durumdadır. Türk Ticaret kanunundan faydalarularak Genel Kurulun yerinin, yap ılış tarihinin ve gündeminin Ticaret Sicili Gazetesinde
ilan tarihi ile toplant ının yapıhş tarihi arasında 15 günlük süre bulunmas ı gerekmektedir.
Böyle olunca 20 günlük süre henüz gündem belli olmad ığından 15 güne nazaran erken bir
süre olmaktadır.
3476 sayılı kanunun 3. Geçici maddesinde intibakla ilgili olarak "Halen kurulmu ş
ve faaliyette bulunan kooperatifler, anasözle şmelerini iki yıl içerisinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundad ırlar. Bu hususa riayet etmeyen kooperatifler da ğılmış sayılır" hükmü getirilmiştir. Bu şekilde kooperatiflere yeni kanuna intibak için hüküm getirilmesine rağmen kooperatif üst kurulu şların ayrıcalık tanınmak suretiyle kanunun 2. geçici
maddesinde" Bu kanunun yürürlük tarihinden önce tüzel ki şilik kazanm ış olan kooperatif
üst kurulu şları bu kanun hükümlerine göre kurulmu ş sayılır" denmiştir. Bu durum ortaklarına fayda sağlamayan, amacından uzakla şmış bazı kooperatif üst kurulu şlarının devam ını
temin etmektedir.
III — DEĞI ŞIKLIKLER I ŞIĞINDA KOOPERATIFÇILIK POLİTİKAMIZ
Bakanhğımız öteden beri politika olarak kırsal alanda tek tip, çok amaçlı kooperatiflerin kurulup geli şmesini benimsemiş bulunmaktadır. Değişik anasözle şmelerle, değişik
konu ve isimlerde kooperatiflerin kurulmas ının dağınıklığa ve kaynak ısrafına sebep .olacağı
kanaat ına varılm ıştır.
1163 sayıh kooperatifler kanuna göre kırsal alanlarda tar ımsal amaçlı , Bakanhğımız
görev kapsamı içerisinde 9 çe şit kooperatif kurulmu ş bulunmaktadır. Bu durumun da ğı19

nıklığa sebep olmak suretiyle kooperatif enflasyonunu yaratt ığı görülerek benzer konuda
faaliyet gösteren kooperatiflerin birle şmesi hedef alınarak 9 çe şit kooperatifin anasözle şmeleri yeniden hazırlanmış ve evvelce yürürlükte bulunan anasözle şmelerden baz ıları birleştirilerek Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin kurulu şları 4 Anasözleşmede toplanmıştır.
Bunlar ;
1 - Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
2 - Su Ürünleri Kooperatifleri,
3 - Sulama Kooperatifleri
4 - Pancar Ekicileri Kooperatifleridir.
3476 Sayılı Kanun; kooperatif birliklerinin ekonomik yönden güçlü olmas ı maksadıyla, aynı çalışma konularına sahip kooperatiflerin birlik kuralbilece ğini ve ilgili Bakanlığın belirlediği bölgelerde ayn ı çalışma konularına sahip kooperatiflerin birden fazla birlik
kuramıyacağını hükme bağladığmdan a şağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren kooperatif birliklerine ait örnek anasözle şmeler hazırlanmıştır.
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1 - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli ği,
2 - Hayvancıhk Kooperatifleri Birliği,
3 - Su Ürünleri Kooperatifleri Birli ği,
4 - Ormancılık Kooperatifleri Birli ği,
5 - El Sanatları Kooperatifleri Birli ği,
6 - Sulama Kooperatifleri Birliği,
7 - Tarım Kooperatifleri Birli ği,

pe

yapılan bu düzenlemeler ile ekonomik yönden güçsüz ortaklar ına faydalı olamayan kooperatiflerin da ğılacağı , bazı kooperatiflerin de birbirleriyle birle şmek suretiyle daha güçlü yapıya kavuşacaklar ı düşünülmektedir. Diğer taraftan kooperatif birliklerinin kurulu şu gönüllü ve ihtiyaçtan do ğacak, dolay ısıyla ortaklar ına hizmet götürmekten ba şka bir maksatları
olmayacakt ır.
IV — VARSA DE ĞI ŞIKLIK TEKLIFLERI
Ülkemizde kooperatiflerin kurulu ş ve işleyişi 5 değiş ik kanun için düzenlenmektedir.
Her kanunda kurulu ş , organlar, sermaye, muafiyet kapsam ı yönünden birbirlerine nazaran
farklılıklar bulunmakta bu da kooperatif çe şitleri aras ında ayrıcalıklara sebep olmaktad ır.
Bu itibarla uzun vadeli çözüm olarak bütün kooperatiflerin bir kanun çerçevesinde
toplanarak farkl ı uygulamalar ın ortadan kaldırılması yerinde görülmektedir. Bu sa ğlanamadığı taktirde yalnızca tarımsal amaçlı kooperatiflerin kurulu ş ve işleyişlerinin bir kanun
çerçevesinde toplanarak tek bir kurulu ş tarafından yönlendirilmesi yoluna gidilmelidir.
Kısa vadeli çözüm olarak; 3476 say ılı kanuna intibak mecburiyetinin kooperatif üst
kuruluşları içinde getirilmesi, 46. Madde de yer alan ortaklar taraf ından gündeme ilave
yapılması için 20 gün önceden müracaat mecburiyetinin 10 güne indirilmesi yan ında,
1163 sayılı kanunun muafiyetlerle ilgili maddesinde de ğişiklik yapılarak Tarım Kredi ve
Tarım Satış Kooperatifleri için tan ınan sınırsız muafiyetlerin kıt imkânlar ı sahip kırsal alandaki kooperatifler için getirilmesi yerinde görülmektedir.
20
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Türk Kooperatifçilik E ğitim Vakfının, bu paneli düzenlemesi ve bize lütfedip konu şma
zemini haz ırlamasına, teşekkür ediyor yüksek heyetinize sayg ılar ve sevgiler sunuyorum.
Konumuz gayet aç ıktır. T.B.M.Meclisince 6.11.1988 tarihinde kabul edilen ve Resmi
Gazetenin 19970 say ıh nüshasında yayınlanarak 25.10.1988 tarihinde yürürlü ğe giren
3476 sayılı Kanunun getirmiş bulunduğu yenilikler, olumsuz yönleri ve değiştirilmesi
gereken maddeleri hakk ında, düşündüklerimizi bu panel vesilesiyle arz ve ifade etmektir.
Konuya girmeden evvel bir kanun tasarısının hazırlanışma ve takip edilen yolun seçilmesi
hususundaki düşüncelerimizi arz ve ifade etmeye çal ışacağız.
Kanunlar evvela kamuoyuna benimsetilmeli, temayül yoklamalar ı yapılmalı ve ondan
sonra tasarı haline getirilip mercine intikal etmelidir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun tasarı olarak ele alınması , T.B.M. Meclisine intikalinden sonra takip edilen yolun ve metodun neler oldu ğunu kısaca ifade etmeye çal ışacağım.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu tasar ı olarak ele alınmadan evvel, Türk Kooperatifçilik Kurumunda isti şare nitelikte iki toplant ı yap ılmıştır. Bundan sonra daha evvelce haz ırlanan tasarılar toparlanm ış üç aylık bir çalışmadan sonra, yeni bir metin haz ırlanarak T.B.
M.Meclisine tarafımızdan verilmiş ve iki adet kanun tasarısı da günün Ba şbakanı ziyaret edilerek, böyle bir tasarm ın tarafımızdan hazırlanarak Millet Meclisi Ba şkanlığına verildiği
ifade edilmi ştir.
Kanun metninin tasarı haline gelmesinde ilk çalışmalar, kurumun o günkü ba şkanı
Nusret UZGÖREN, Celal UZEL ve Avukat İbrahim DOĞAN katılmışlardır.
Bundan sonra; Millet Meclisi Ba şkanlığına tarafımızdan bir önerge verilmi ş , Tasarının
bir geçici komisyonda görü şülmesi talep edilmi ştir. Geçici komisyon 20.1.1967 tarih ve
Millet Meclisinin 34 ncü birle şiminde kurulmu ş ve 15.3.1967 tarihinde toplanarak arasından başkanlığa Bursa Milletvekili Kasım Önadımı , sözcülüğüne de Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Boyacıoğlunu seçerek çalışmaya başlamışlardır.
Tasarı konuşmaya ba şlanılmadan evvel, geçici komisyon kooperatifçilikle alakah bu
hususta ihtisas' olan kurum ve kurulu şları 12 toplant ısına davet etmi ştir.
Geçici korn'isyon 12 celse toplanm ıştır. Bu toplant ılar 4 aya yakın bir süre devam et-

* Türkiye Esnaf i ıe Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli
kan ı

ğ i Genel Ba ş -
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miştir. Tasarı üzerinde 76 saat çal ışılmış , 102 maddelik tasarının 82 maddesinde değişiklik
yapılmıştır. Çalışmalarını tamamlayan geçici komisyon, 15 sahifelik raporunu haz ırlam ış
ve 1 ncı maddesinde aynen a şağıdaki görüşlere yer verilmi ştir.
MADDE: 1- Bütün Türk vatanda şları kooperatif kurmak hakk ına sahiptir. Kooperatiflere girmek ve ç ıkmak herkesin ihtiyarmdad ır. Bir kimse dilediği nisbette sermaye koymak
ve dilediği müddet muamele yapmas ı kendi arzusuna ba ğhdır. Kooperatif ortaklar ı aralarındaki münasebetleri anasözle şmelerle düzenlerler. Tasar ı hiçbir zorlayıcı hüküm getirmediği
gibi; bu kurulu şların Hükümet emri ile yukardan a şağıya idare edilme görüşünü reddetmektedir. Buna göre kooperatifler hür nizam içinde serbest te şebbüs gücünü desteklemek, toz
haline gelmiş küçük sermayelerin birle şerek bir özel sektör kayna ğı yaratan müesseseler
olarak çalışacaklard ır.
Toplant ıya davet edilen kurum ve kurulu şların adları aşağıdadır.
TARIM BAKANLIĞI
TICARET BAKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞ I
KÖYİŞ LERİ BAKANLIĞI
T. ZİRAAT ODALARI BİRLIĞI
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: Hasan Tahsin EROL (Paz.Dairesi Şb.)
: Orhan İNAN (Teşkilatlan. Umum Md.)
: Gündüz Yayço (Hüldırn)
: Mesut.Ba şkaya (Koopera.Dairesi B şk.)
: Ya şar Erkenoz (Müşavir)
Teoman Tangör (Vazifeli Memur)
Ömür Ün1ü(Vazifeli Memur)
TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU : Nusret Uzgören (Ba şkan)
Nucet Gökalp Midayim
İbrahim Doğan
Celül Uzel
T. Halk BANKASI
: Sıtkı Özan (Umum Müdür Huavini)
Türkan Özlük
T.C. ZİRAAT BANKASI
: Cevat Akyol (Kooperatifler Müdürü)
Ayhan Erol(Kooperatifler Müdür Mv.)
T.ÇİFTÇİ TE ŞEKKÜLLERİ FEDERASYONU : Burhanettin Anipa şaoğlu (YX.I3ye)
ANKARA ESNAF KEFALET KOOPERATIFI : Abdullah Caner (Ba şkan)
CANKAYA ESNAF KEFALET KOOPERATIFI :Fehmi Genç ( Ba şkan )
TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNE ĞI
TÜRK İŞ KONFEDERASYONU
TÜRKİYE TICARET ODALARI SANAYI ODALARI VE BORSALAR B İRLIĞI
ESNAF KEFALET KOOPERAI İFLERISİRLİK KOOPERATIFI
1163 sayıh Kooperatifler Kanunu 9.2.1966 tarihinde Millet Meclisi Ba şkkılığnıa verilmiştir. Ticaret Komisyonu 30.6.1067 de konuyu rapora ba ğlam ış ve 30.6.1967 de Millet
Meclisi Başkanlığına göndermi ştir. Millet Meclisi 24.4.1969 da kanunun müzakerelerini
tamamlam ış ve Cumhuriyet Senatosuna sevk etmi ştir. Kanun Resmi Gazetede 10.5.1969
tarihinde yayınlanmış ve 1163 numaray ı olarak yürürlüğe girmiştir. 1163 say ılı Kooperatifler Kanunu bir geçici maddeyle kooperatiflere iki y ıl intibak süresi tanımıştır.İntibak için iki yıl yetmediğinden, bir maddelik bir Kanun teklifi 16.11.1971 senesinde Millet Meclisince kabul edilmiş ve 17.11.1971 tarihinde yay ınlanmıştır. Bu kanun 1496 numarayı almıştır. Kanunda
Ulusu Hükümeti zamamnda,yay ınlanmıştır. Bu kanun 1496 numaray ı al,
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mıştır. Kanunda Ulusu Hükümeti zaman ında,yapı kooperatifleri ile alakal ı kücük bir değişiklik yapıhnış ve ilk ciddi değişiklik 19 ncu maddenin tadiliyle 12.6.1987 yıhnda yapılmış
ve 3381 numarayla ne şredilmiştir.
Türkiyede ilk defa ç ıkarılan ve 1969 da yürürlüğe giren müstakil bir kooperatifler kanununun, tasarım hazırlanış' Millet Meclisinde müzakeresi ve Meclis genel' kurulundan
kabulünden sonraki safhası kısaca bundan ibarettir.
9.2.1966 da Meclise verilen bu Kanun geçirdi ği safhalar dikkate al ınırsa 24.4.1969
da kabul edilmiştir. Geçen süre dört yıla yakmdır.
Bugün üzerinde görüşlerimizi ifadeye çalışt ığımız 3476 numaralı Kanun ise, 15.5.1988
günü 07/101-2173-02870 say ı ile Hükümet tarafından Meclise sevk edilmi ştir.
DEĞERLI DİNLEYENLER
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Bu tasarı hazırlanırken ilk günden beri, ilgi duyanlardan ve kamuoyundan itina ile
gizli tutulmuştur. Tasarının hazırlandığı duyulursa bu iş engellenir kuşkusuna yap ılınmış
ve buna itina gösterilmi ştir. Tasarı Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanhğmın görevlendirdiği,
şahıslar tarafından hazırlanmış bulunmaktadır.
Bizim böyle bir tasarnun haz ırlandığnu, tasarının Hükümetten Meclise intikal ettirilmesine karar verdiği günün akşamı, Televizyon Haberlerinde Devlet Bakan ı Mehmet YAZAR'ın Beyanatından haberimiz olmuştur.
Tasarı bizim elimize bu beyanattan sonra geçmi ş , Başbakan Turgut ÖZAL' ın 1 Mayıs
pazar günü yapm ış bulundukları (Esnaf ve Sanatkarlar Zirvesinde) Kanun tasar ısı tarafımızdan eleştirilmiştir. Tasarının eleştirilen en önemli maddeleri; 4,5,38,78 ve ek 2 nci maddesidir. 4 ve 5 nci maddeleri, tip anasözle şmeleri öngören, bu tasar ı kooperatifçiliğimizi hürriyeten mahrum bir hale sokmaktad ır. Bu teşebbüs Türk kooperatifçiliğinde tam bir irtica
hareketidir. 1935 y ıllarına dönüş hevesleridir. Bu anlayış kooperatiflerimizi 54 sene öncesine götürme teşebbüsüdür. Bu görüş modern kooperatifçilikten, hür kooperatiften kopma
ve anlamsız bir görüşü savunma gayretidir.
Ciddi bir kooperatifçi buna razı olamazdı ;(1 May ıs günü Başbakanın yaptığı zirve
toplantısında, konu tarafımızdan gündeme getirilmiş ve Sayın Başbakanın bilgisine sunulmuştur.)
Başbakan; bu konu şmamızm üzerine Tar ım, Orman ve Köyi şleri Bakanına hitaben,
Hüsnü Bey arkada şları dinlediniz (Biz ademi merkeziyetten yanay ız merkeziyetçi görü şün
sahibi değiliz) burada konu şan arkadaşlarını davet et, bu tasar ıyı düzelt diye Tar ım, Orman
ve Köyişleri Bakanına emir vermiştir.
3 Mayıs 1986 de, Tarım Bakanhğma davet edildik, bu toplant ıya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Teşkilatlandınna Genel Müdürü Nevzat Cizre'de kat ıldı. Bu toplantıda da,
görüşlerimizi ifade ettik ve Merkez Birliklerin tefti ş yetkisi verilmesi konusunu da, teklif
etmiş bulunuyorduk.
Tasarı Millet Meclisi Başkanlığınca 10.5.1988 günü 846 say ı ile Sanayi ve Ticaret Komilyonuna havale edilmi ştir.
Sanayi ve Ticaret Komisyonu hiçbir kurum ve kurulu ştan temsilci davet etmeden, 13.
5. 1988 günü tasarıyı müzakereye almış ve aynı gün kabul ederek, aynı tarihte tasar ı Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere, Millet Meclisi Ba şkanlığına gönderilmiştir.
T.B.M.Meclisi Ba şkanlığı aynı tarihlerde, Kanun tasar ısını Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale etmi ş ve müzakeresini istemi ştir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu 25.5.1988 günü müzakereye alarak, kabul etmi ştir. Bu arada
Bursa Milletvekili İlhan A şkın ile Merkez Birliğimiz temas kurmu ş ve tasar ının, bazı maddelerinin tadili için haz ırladığı önergeleri, bu arkada şımıza vermi ş ve müzakerede kendisine
yardımcı olması istenmi ştir.
Kanun tasar ısı 26.5.1988 per şembe günü Meclis matbaas ında bası larak 27.5.1988 cuma
günü Millet Meclisi genel kuruluna sevk edilmi ştir.
Bu tasar ı 1987 ye kadar ç ıkacak Kanunlar arasına alındığ„ından, Komisyonlardan süratle geçirilmi ştir. Ancak Esnaf Te şkilatı tarafından yap ılan bu te şebbüsle, Kanun tasar ısı
Eylül devresine barakılmıştır.
Bundan sonra bu Kanun tasar ısı çalışmaları , Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı ağırlık koymuş tip anasözle şmeyi öngören maddeler düzeltilmi ş tefti ş ile alakalı hususlar tasarıda yer
almış , sermaye ile alakalı madde düzeltilerek, Millet Meclisinde Eylül döneminde müzakereye alınmıştır.
Haziran döneminde ertelenen bu kanun tasar ısı ile ilgili olarak, Merkez Birliğimiz genel
yönetimi i şi ele alm ış ve mevzuat komisyonu toplayarak, tasar ının son şeklinin(7) maddesinin değiştirilmesi hakkında çalişmalar yap ılmıştır.
Tasarının 4,5,7, 14,38,78 ve ek 2 nc maddenin de ğiştirilmesi için önergeler haz ırlan,
mış Millet Meclisi Grup idarecilerinden Ni ğde Milletvekili Haydar Özalp makam ında ziya:
ret edilerek, haz ırlanan önergeler mahiyetleri hakkında izahat verilmi ş bu maddelerin de ğiştirilmesi için kendilerinden yard ımcı olmaları rica edilmiştir.
Bunlardan ba şka matbaada basılan Kanun tasar ısında, intibak süresini gösteren bir
madde bulunmuyordu. Bunun içinde Merkez Birliğimizce tasar ıya ilave edilmek üzere bir
geçici 3 öncü madde düzenlenmi ş , bu düzenlenen madde ile di ğer maddeler, Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'ya gönderilmi ştir.
Kanun tasar ısının Millet Meclisinde müzakeresi sırasında, Merkez Birliğimiz büyük bir
hassasiyetle neticeyi izlem ş ve Millet Meclisi Grup Sekreteri ile irtibat ını sürdürmü ştür.
Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde kanunun (5) nci maddesi de ğişikliğe uğramış ,
(14) ncü maddesinde bir de ğişiklik yap ılmış , Teftiş meselesi ile alakah (75)nci madde düzeltilmiş ve geçici (3) ncü madde kabul edilerek tasar ı bize göre bir ölçüde iyile ştirilmiştir.
Bu kanunun olumsuz yönlerini, a şağıdaki şekilde izah etmek mümkündür.
a) 3 ncü maddesi
b) 38 nci maddesi
c) 78 nci maddesi
ç) 93 ncü maddesi
BU MADDE TADİL EDİLMEMİŞTİR.
d) Ek 2 nci maddesi
Bu maddenin 4 ncü bendinin 2 nci fıkrası madde metninden ç ıkarılarak, cezalar ın
paraya çevrilemez hükmü kald ırılmalıdır.
DEĞERLİ DİNLEYENLER
3476 sayılı Kanunun haz ırlanışı ve yap ılan çalışmaları , olumlu ve olumsuz yönlerini
bu kısa sürede arz ve ifadeye çal ıştım. Beni sab ır ve nezaketle dinlemi ş olmanızdan dolayı ,
hepinize te şekkür ediyor saygılar sunuyorum.
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1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNDA
YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

Prof. Dr. Rasih Demirci (*)

1163 sayılı 'Kanun çerçevesi içerisine, Tar ım Kredi ve Tarım Satış gibi özel kanunlar ı
olanlar d ışında kalan diğer kooperatif türleri ve bunlar ın yönetimi alınmıştır. Söz konusu
kanunun ç ıkarılışı , hiç şüphesiz 194011 yıllardan beri yap ılan tartışma zemininin etkisine
ve Ticaret Kanununda yer alan kooperatiflerle ilgili maddelerin yetersiz olu şu sebebiyle
bir kanuni düzenleme yapma ihtiyac ına bağlanabilir. Bilindiği gibi, 1163 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 1969 yılına kadar, memeleketimizde koaperatifier, Ticaret Kanununa tabi
olduklar ı gibi 26.6.1956 tarihinde yürürlü ğe giren 6762 sayıh Türk Ticaret Kanununun
485-508. Maddeleri ile bu Kanunun anonim şirketlere ait hükümlerinin uygulanmas ı suretiyle kurulup faaliyet göstermekteydiler. Türk Kooperatifçili ğinin Ticaret Şirketi hüviyeti
ile kurulup işletilmesi mümkün olmadığından hareket edilerek kooperatifierin bünye ve
karakterlerine uyan yeni ve özel bir kanun ç ıkarılmıştır.
1163 say ılı Kanunun ç ıkarılışı , esas itibariyle Anayasam ızda kooperatifçiliğin te şviki
ile ilgili maddelerin bir bak ıma uygulamaya sokulu şudur. Gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalar ında bu konuda aç ık hılkumler yer alm ış tır. Nitekim halen yürürlükte olan Anayasamain 171. Maddesi ile Devletimize "Devlet Milli Ekonominin yararlar ını dikkate alarak
öncelikle üretimin art ırılmasını ve tüketicinin korunmas ını amaçlayan kooperatifçili ğin
gelişmesini sa ğlayacak tedbirleri al ır" görevi verilmi ştir.
Şunu açıkça ifade edelim ki, 1966 y ılında Kanunun ç ıkarılması için Büyük Millet
Meclisine sunulan gerekçede, 1988 y ılında kanunun baz ı maddelerinin de ğiştirilmesi ile
ilgili teklif gerekçesinde, farkl ı hükümetler taraf ından ele ahnmış olmasına rağmen, çağdaş
kooperatifçilik anlay ışına uygun bir ifade ve üslüba rastlanmaktad ır.
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Nitekim 1966 yılında Millet Meclisi Ba şkanlığına sunulan gerekçede yukar ıda ifade
etmeye çal ıştığımız ortamın oluşturulması ile ilgili çalışmalar da zikredilmekte ve "bu
tasarının getirdiği yenilikler uluslararas ı kooperatif anlay ışına uygundur... Gerek Türk ve
gerek yabancı uzmanların yıllardan beri devam eden tenkitleri kooperatifçilik hukukumuzun yeni tasar ı ile ortaya konan şekline kuvvetli bir temel olacak niteliktedir. Ayr ıca 1944
yılında toplanan Türk Kooperatifçilik Kongresinin dileklerine uyuldu ğu ve Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ından hazırlanan bir tasarının 1947 yılında ikinci kooperatifçilik
kongresine sunulduğu, neticede yeniden haz ırlanan tasarının, hükümetçe davet edilen kooperatifçilik uzman ı M. Colombain tarafından haz ırlanan tasar ı ile birlikte 1950 yılında Üçüncü Türk Kooperatifçilik Kongresinde sunuldu ğu zikredilmiştir. Sunulan tasarının uzmanlarca defalarca incelendi ği ve 1963 yılında toplanan Be şinci Türk Kooperatifçilik
Kongresinde de üzerinde durularak teblig konusu yap ıldığı, tatbikatc ıların çoğunluğunun
bulunduğu kongrede, ihtiyaçlara uygunluk derecesi tart ışılmış ve gözden geçirilmi ştir, denilmektedir. Bu da gösteriyor ki, kanunun ruhu itibariyle devlet müdahalesinin asgariye
indirildiği, hükümet görev ve yetkilerinin aç ıklığa kavu şturulduğu bu kanunda, Türk Kooperatifçilik Kurumu önderlik etmi ştir.
Kanun, çok iyi niyetlerle ç ıkarılmış bir kanundur. Ancak, uygulamada hatalar sonucu
bazı konularda ba şarıya ula şılamamıştır. Gelişen şartlara intibak edebilmek, ayr ıca mesken
kooperatifçili ği konusunda istismar' önlemek bakımından 1988 yılında Meclise sunulan
tadil teklifinin gerekçesinde de, kooperatifçilik anlay ışımız aç ısından son derece olumlu
yaldaşıldığını müşahade etmekteyiz. Nitekim kanun teklifinin gerekçesinde "Bugün dünyada bir çok geli şmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, genel ekonomik faaliyetleri içerisinde;
devletin müdahalesi olmadan, ancak, devletin yol gösterici ve destekleyici oldu ğu kooperatifler, gönüllü, i şbirliğinin bir yönlendirme vasıtası şeklinde organize olmuş bir ekonomik faaliyet şeklidir' denilmektedir. Kooperatifçilere bu gözle bak ıldığına göre, kooperatiflerin gelişmesi için gerekli tedbirler alındığında, bat ı dünyasında kooperatifçlik bak ımından
ulaşılan seviyeye gelineceğini ümit etmek istiyoruz.
Türkiye'de maalesef devletin müdahalesinin iyi tayin edilmemi ş olması , devletin kooperatiflerin denetimi ile yetinmemi ş olması ve hatta kendi politikas ının bir aracı olarak
görmesi kooperatif hareketin geli şmesine zararlar ı ortaya ç ıkmaktad ır. Devletin kooperatifçiliğe destek olmasının faydalarını da azaltmaktad ır. Devletin güdümünde olan kooperatiflerde müdahalenin s ınırının iyi belirlenmemiş olması veya belirlenmek istenmeyi şi devletin desteği ile yaşayan kooperatiflerde organizasyon içi meseleler ortaya ç ıkarmaktadır:
Kooperatif organizasyonlarda e ğer kooperatif i şleyişinde görev alan menfaat gruplar ı varsa,
burada ba şarıh bir işletmecilik yapabilmek için, bu gruplar-aras ında bir uyu şma sağlamak
gerekir. Yoksa menfaat çat ışması güçlenip gelişeceğinden diğer gruplar ın pasif davran ışları
işletmenin verimliliğ ini büyük ölçüde etkiler, hatta ortadan kald ırabilir. Grupların kooperatifin işleyişine tam olarak kat ılması mümkün olmayaca ğindan kooperatifin i ş hacmi daralır
ve dolayısı yla kooperatif piyasa müessiriyetini kaybeder ve piyasadan çekilir. Türkiye'de
hakim olan güdümlü kooperatifçilikte bu tür ba şarısızhk söz konusu olmakta ve kooperatifler işletme olmaktan ç ıkıp bir devlet orgaıru haline dönüşmektedirler. Konuyu bu aç ıdan
değerlendirdiğimizde 1163 sayılı Kanun, memleketimizde genel ekonomi içerisinde, kooperatiflerin, devlet müdahalesi olmadan, vatanda şların serbest iradesine ba ğlı olarak, gönüllü işbirliği ile kurulan hür teşebbüsler olarak görülmekte oldu ğunun bir işaretidir.
Ancak, son değişiklikler her konuda olduğu gibi bizi tereddütlere sevkeden baz ı hu26
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susların bulunduğudur ki, o da acaba bu kanun de ğişikliği bir tepki konuyu mahiyetinde
midir? De ğişiklik, değişen şartlara uyum için mi yap ılmıştır? Yoksa son zamanlarda denetimi oldukça güçleşen konut kooperatifçili ğinde ortaya ç ıkan bazı yolsuzluklar ve usulsüzlükleri önleme amac ı ile mi kanuni düzenleme yap ılmıştır.
Uygulamadan gelen arkada şlar bu konuyu aç ıklığa kavuşturacaklard ır. Ancak, şu hususu burada ifade etmek isterim: Kanunlar ihtiyaçlara uygun bir şekilde ç ıkarıhrsa uzun
ömürlü ve kabili tatbik olur, Tepki kanunlar ının ömrü demokrasilerde s ınırlıdır.
Demokrasi fikri geli ştikçe, toplumda demokrasi şuuru yaygmlaştıkça tepki kanunları yerini toplumun ihtiyacı olan ve demokratik geli şmeyi hızlandıracak kanunlara b ırakır.
Yapı kooperatiflerinin en büyük zaafı bir kısım yöneticilerin şahsi çıkarlarını düşünerek kendilerine verilen yetkileri suistimal etmelerinden do ğan güvensizlik duygusudur.
Bazı şeyler vardır ki, " ş uyuu vukuundan beterdir" ifadesi tam yerini bulur. Pek çok kooperatif kanun ve ana sözle şme hükümlerine göre dürüst ve namuslu yöneticiler elinde ortakları için çok olumlu sonuçlar alırken, baz ı kooperatifler suiniyetli yöneticiler taraf ından mağdur edilmektedir. Neticede olumlu sonuç olanlardan hiç bahsedilemezken, türlü
oyunlar ve hilelerle ortaklar ını dolandıran ve aldatan kooperatif ba şkanları ve yöneticileri
afişe edilmiş , bu da kamuoyunda bütün kooperatifleri şaibe altına sokmu ştur.
Birbirini tanıma imkanına sahip 20-40 ortaklı küçük çaptaki kooperatiflerde yönetim,
denetim ve üyeler daha yak ın ve iç içe oldu ğundan, bunlarda güvensizliğe yol açacak söylenti ve iddialar fazla etkili olma ınakta, lüzum gördüklerinde yöneticiler gayri resmi olarak
genel kurul üyelerinin ço ğunluğ unu bir araya getirmek, suretiyle mes'elelerini çözmektedirler. Ancak, çok ortakl ı ve anonim hüviyetli büyük kooperatiflerde bu tür yakınlaşmalar
mümkün olamamaktadır. Ortaklar aras ındaki farkhlıklar ve diyaloğ zorluğu kooperatif
yapısını etkilemektedir. Bunlar ın Yönetim Kurullar ı tamamen veya kısmen profesyonel
olduğu ve önemli bir sosyal ve mali gücü yönetti ğinden, hizipler olu şmakta, taraflar birbirini yıpratmaktadırlar.
Esasen kötü niyetle i ş başına gelenlerin bu niyetlerini kuvveden fiile ç ıkarmaya te şebbüs edecekleri, safhalar bellidir. İlk suistimal kap ısı arsa tedariki olabilir. Arsa sahibi ile
anla şan yöneticiler söz konusu arsay ı satın aldıkları fiattan daha yüksek bir fiata kooperatife maletmek suretiyle kazanç sa ğlayabilirler.
İkinci kapı , projelerin yapımı , onayı ve kredi ç ıkarılması konuları olabilir. üçüncü
kapı olarak -işin ihale edilmesi veya müteahhit seçimi dü şünülebilir. Bunlara, toplu malzeme alımı, üyelere kura yoluyla yer tahsislerinin yap ılması ve şayet varsa, gayrimenkul satışı direkt paraya ve menfaate taallük eden konular eklenebilir. İşte bu safhalarda ve de
özellikle arsa alımı ve inşaat ihalesi gibi büyük meblâ ğlann döndüğü iki ana safhâda gerek
denetçilerin ve gerekse üyelerin geli şmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip etmeleri gerekir.
Genel Kuruldan yetkili olarak i şbaşına gelen denetçilerin harekete geçmesi, gerekirse
1163 sayılı kanunun 86 ve 90. maddeleri uyar ınca ilgili bakanhktan müfetti ş istenerek,
bunların sonuç raporuna göre genel kurul toplant ıya çağrılabilir. Zira esas, denetim, ortakların denetimidir.
1163 sayılı kanunun 42. maddesi esas itibariyle yap ı kooperatifleri için çok önemli
olan ve bu kooperatiflerle ilgili olabilecek suistimalleri önlemek aç ısından gayrimenkul
alım, satımmı , imalat ve in şaat işlerini yaptırılma yöntemini belirlemede ve özellikle yap ı
kooperatiflerinde kooperatifin ortak say ısı ile yapılacak konut veya i şyeri sayısını tesbit
etme yetkisinin genel kuruldan ba şka kurullara devredilmeyece ği hükmünü getirerek,
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ortaklar ın denetimini daha yo ğunlaştırm ış olmaktadır. Ancak, genel kurulun bu yetkisinin özellikle 42. maddenin 6 ve 7 bendlerinin Panko Birli ğin bünyesinde bulunan üyeleri
birim kooperatiflerde kullan ılması oldukço zor olacakt ır.
Esasen Türkiye'de kooperatifçilik konusunda devletin hassasiyeti ortadad ır. Devletin
kontrol ve denetim fonksiyonunu genel kurul toplant ılarında hükümet komiseri bulundurmak şeklinde kullanmaktad ır. Ayrıca bir şikayet vaki olduğu takdirde, ilgili bakanhk gerektiği kadar müfetti ş yollayarak lüzum görülen incelemeyi yapt ırmak durumundadırlar.
Ancak, ne varki, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı mevcut kadrosu ile bu görevi ifa edecek
durumda değildir. Bakanlık elindeki müfetti ş sayısı ile, değil kendi denetim alanına giren
kooperatifleri denetlemek, suç duyurusunda bulunulan kooperatifleri bile denetlemekten
uzaktır. Bu esasen Türkiye'de kooperatifçili ğin başarısızhğının ana sebeplerinden biridir.
Basına ve kamu oyuna int ıkal eden suistimal olaylar ı kooperatiflerin karalanmas ına, kooperatifçilik hareketinin duraklamas ına yol açmaktadır. Bu denetim yetersizli ğinin kooperatifçiliğiıı geli şmesinde bir ba şıboşluk yaratacak nitelikte oldu ğu söylenebilir.
Kooperatifler demokratik kurulu şlardır ve üyeleri kendilerini yönetecek kurullar ı
kendi aralar ından seçerler ve onlar ı denetlerler. Kooperatif denetiminde esas olan budur.
Ancak, küçük tasarruf sahiplerinin, Küçük üretici ve tüketici gruplar ının te şkilandığı
bu kurumlarda devletin kanunlar ına güvenerek bir araya gelen insanlar ımızın devlet tarafından korunmaya al ınmasını tabi kar şılamak gerekir.
Devletin cari mevzuatta yetkisi olmakla beraber yeterince kullanamad ığı denetim ve
kontrol hakkını , seçimle gelen yönetim kadrolar ının icraat ına engel olmadan, hatta onlar ın
kanunlardan ve genel kuruldan ald ıkları yetkileri hakkıyla değerlendirmelerini sa ğlayacak
şekilde kullanması lazımdır. Kooperatiflerin şaibe altına düşerek zaafa u ğramalar ı ve sonucunda ortaklar ın mağdur olması keyfiyeti devletin yönlendirici ve e ğitici manada denetlemede görevini üstlenmesiyle önlenebilir. Özellikle büyük kooperatiflerde, gerekli olan
bütün safhalarda etkili bir denetimin yap ılması şartlarımızda kaç ınılmaz görülmektedir.
Türkiye'de üyelerin denetiminin etkili olabilmesinin yolu e ğitimden geçer. Fakat şimdiye kadar bu konuda bir geli şme kaydedildiğini söylemek mümkün değildir, Kooperatif
üyeleri, ortak olduklar ı kooperatifin amaçlar ının şuurunda değillerse, yöneticiler, seçildikleri yönetim kurullarının yönetimi için gerekli bilgiye sahip de ğillerse, başarılı olmak
mümkün müdür? Bugün art ık piyasa şartlarında faaliyet gösterilmek için yöneticilerin ekonomik, hukuk, muhasebe gibi çe şitli konularda bilgili kılınmaları gerekir. Kanunun 94.
Maddesinde kooperatifçili ğin tanıtılması , organizasyonu ve buna benzer hizmetler için kooperatiflerin y ıllık bilânçolar ına göre müspet gelir gider fark ından %1'nin bakanhklar emrinde bir fonda toplanmas ı öngörülmektedir. Münferit kooperatiflerin e ğitim konusunda çabaları bir yana, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nın bugüne kadar bu konuda zikre de ğer hiç bir
faaliyetine şahit olmadık. Kanunda e ğitim için öngörülen bu fon maksadma uygun kullamlam ıyorsa, bunun sorumlulu ğu ilgili bakanlık üst kademe yöneticilerine aittir.
Eğitim de amaç; kooperatif ortak ili şkilerini en, iyi duruma getirmektir. Üyeler kooperatifleri ile şuurlu bir şekilde ilişkilendirilirse, o zaman ba şarılı bir kooperatif çal ışması
mümkün olur. Kooperatiflerin ortaklar ına sağladıkları hizmetler kadar, onlar ın eğitimininde
ortak-kooperatif ili şkilerinin artırılmasının önemi büyüktür.
Bir konuya daha değinmemiz gerekli olmu ştur. Kooperatifler demokratik kurulu şlardır. Ortaklar ın ekonomik-çıkarlarını korumak, menfaat sa ğlamak amac ıyla faaliyet gösterirler. Seçme ve seçilerek yönetme hakk ı ortakların en tabii hakkıdır. Bu anlamda kooperatifler bir demokrasi oküludurlar. Bu görü şe katılmamak mümkün de ğildir. Ancak koope28
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ratifler bu hüviyetlerinin geri plana itilerek, k ısır parti gelişmelerinin bir arenası haline getirilmesi, kooperatifin ainaçlar ından szpt ırılması kabul edilebilecek bir geli şme değildir.
Özellikle baz ı kimselerin siyasette kooperatifleri bir atlama ta şı ve bir araç olarak görmelerini kabul etmek mümkün de ğildir. Kooperatifler kanununda, kooperatif yöneticilerinin
siyasetle bu manada u ğraşmaları yasaklanmıştır.
Kanunun değişiklik gerekçesinde"Kooperatifçiliğin Devlet nizamlını sağlamlaştırıcı ,
ideolojik sapmalara yönelmeyi önleyici ve ülkemizin sosyal ve ekonomik bünyesine uygun
bir tarzda gelişmesini temin etmek için kooperatiflerid siyasi maksatl ı ve genel güvenlik
ve asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetlere hiç bir şekilde katılamayacağına
ait yasaklayıcı hükümler getirilmi ştir" denilerek, getirilen siyaset yasa ğından ne anla şıldığı
açıkça ortaya konmuştur. Yoksa genel ekonomik politikay ı kooperatifçilik aç ısından tenkit etmek, kooperatifç ıiliğin gelişmesi için taleplerde bulunmak siyaset yasa ğı kapsamı dışındadır. Bu madde, geçtiğimiz yıllarda birlik ve birim kooperatiflerde ideolojik amaçl ı
görülen faaliyetlerin tekrar ını önlemek gayesiyle getirilmiştir. Bilindiği gibi madde ve gerekçesi hukuki aç ıdan bakıldığında bir bütündür. Bu gelişme kooperatiflerde particili ğin ve
ideolojik yuvalanmanın önlenmesi aç ısından bakılırsa olumludur. Zira her türlü kooperatiflerimiz particilikten de çok zarar görmü ştür.
1163 sayılı kanunda son yapılan veya yap ılmayan bazı değişiklikleri şöyle sıralamak
mümkündür;
—8. Madde değiştirilerek kooperatif ortakl ığına girme şartları kesin hatlarla belirlenmi ş ve
yapı kooperatiflerinde konut i şyeri ve ortak sayısının genel kurulca belirlenece ği hükmü
getirilmiştir.
Böylelikle kooperatif yöneticilerinin arsa imkanlar ı üzerinde ortak kaydedilmesi önlenerek, bir kısım ortakları konut veya i şyeri alamamaları sonucu mağdur olmalarının önlenmesi amaçlanmaktad ır.
—14. Madde değişikliği ile de ortaklık devri konusu aç ıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca
ortaklıktan ç ıkarılma sebeplerinin ana sözle şmede aç ıkça yer alması getirilerek eski metinde yer alan, "anasözle şmede yer alan sebepler dışındaki haklı sebeplerle de ortaklıktan
çıkarılmak mümkündür" hükmü kaldırılarak keyfilik ortadan kaldırılmıştır. Diğer taraftan çıkarılma işlemi kesinle şmeden, yeni ortak al ınamayacağı hükme bağlanmıştır.
Ortaklık paylarını düzenleyen 19. Maddesinin de ğişmesi olumlu bir geli şmedir. 1987
yılında 3381 sayılı kanundan daha önce 30.000.-TL olarak s ınırlandırılan ortaklık paylarının 500.000.—TL'na ç ıkarılması ile kısmi bir rahatlık getirilmekte, bu defaki de ğişiklikle
ortaklık payının 10.000.TL ve azami pay s ınırının 1000 olarak kabul edilmesi ve. Bakanlar
Kurulunun kararı ile on katı kadar art ırılabilceği hükmünün büyük kolaylıklar sağlayacağını söylemek mümkündür. Daha önce 30-40 orta ğa sahip köy kalkınma kooperatiflerinin
ortaklık payları toplamı ile herhangi bir yatırımın özkaynak oranının, gerçekle ştirmeleri
ya da bir ihracaat yapmalar ı mümkün değildir. Şimdilik bu değişiklikle belirli bir süre
için bu madde i şlerlik ta şıyacaktır. Esas olan, ortaklar ın finans gücü dikkate al ınarak, bu
miktarın genel kurul kararıyla artırılabilmesidir.
- Kooperatif gelir-gider farklar ı bölüşülmesi ve paylara faiz verilmesi ile ilgili olan 38.
madde yapılan değişiklikle daha önce ortak verilecek faiz haddi, en çok %7 oran ı sınırlandırılmış ken ödenecek faiz haddi, devlet tahvillerine verilen en yüksek faiz haddine kadar ç ıkarılarak, sermaye birikimi te şvik edilmiştir. Ayrıca ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanını dağıtılamayacağı hükme bağlanmış iken, bu hasıladan ortaklara sermaye paylar ı
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oranınında dağıtılabileceğinin ana sözle şmede hükme bağlanabileceği esası getirilerek sermaye birikiminin ön plâna al ındığı görülmektedir.
—Kanunun 26. Maddesinde "Kanun ve ana sözle şme ile tespit edilen yükümlülüklerini
yerine getirmeyen ortaklar ın genel kurula kat ılamayacaklar ı hükme yer almaktayd ı . Oysa,
kanunun 16. Maddesinde ortal ıktan ç ıkarılma konusunda nihai karar ın genel kurula ait
olduğu yazılıdır. Bu durumda, ortaklıktan ç ıkarılma işlemi tamamlanmadan ba şka bir ifade ile genel kurulca ortakl ıktan ç ıkarılması kesinle şmeden, yönetim kurulu karar ıyla bir
üyenin genel kurula kat ılmasını önlemek sakıncalıydı . Bu hüküm kaldırılarak, ç ıkarılma
işlemi kesinleşmeden her ortağın hakkını kullanması sağlanmıştır.
—Kanunun 45. Maddesi değiştirilerek, genel kurulun ça ğrılma şekli yine ana sozle şmeye
bırakılm ış , ancak genel kurulun sevk ve idaresi aç ıkhğa kavu şturularak; ortaklar veya üst
kuruluş temsilcileri arasında seçilen ba şkan ve üyelerce yap ılacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, yap ı kooperatiflerinde ortaklar ın şahsen veya temsilen en az 1 /4'ünün haz ır bulunmaları şartı getirilmiş tir. Böylelikle genel kurulun çok az ortakla toplanarak keyfi kararların alınması önlenmek istenmiştir.
— Ancak, de ğişen bir madde de, olağan genel kurul toplant ısının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az y ılda bir defa yap ılması hükmü getirilmiştir. Buna göre hesap devresi Aral ık sonunda sona eren kooperatifin uzun bir süre sonunda hesaplar ını denetlemesi ve ilk 6 aylik dönemde genel kurul karar ına dayanmadan harcama yapmas ı sakıncalıdır.
— Madde 11'de ortakl ıktan ç ıkma hakkının kullanılmasının 5 yıl gibi uzun bir zamanla sırurlandırılabileceğ i hükmü muhafaza edilmi ştir. Bu kooperatifçili ğin serbest giri ş ilkesini
zedelemektedir.
—Kanunun 80.Maddesinde öngörülen Dan ışma Kurulunun görev, yetki, çal ışma şekli ve
şartları , Ticaret Bakanlığı 'nın hazırlayacağı bir tüzükle tespit edilmesi yer almaktad ır.
Kanunun öngördüğü Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu, yeter say ıda
Merkez Birliği Kurulmadığından te şkil edilmemiş , kanunda bu konuda bir süre de belirtilmemiştir.
—Kanunda kooperatif üyelerinin, özellikle k ırsal alanda ve tar ım sektöründe çal ışanların
sosyal güvenliğe kavuşmasını özendirici bir madde yoktur. Örne ğin Bağ-Kur gibi bir kuruluş örnek alınarak üyelerin kooperatifleriyle yapt ıkları işlemler oranında kabullenecekleri
bir pirim vermek suretiyle sosyal güvenceye kavu şmaları mümkün olur kanaatindeyim.
—Kanunun 19. Maddesinde "her kooperatifin i ştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya şirketlerce öncelikle kar şılanır" hükmü aynen kalm ıştır. Bu fıkra hükmü i şlememektedir. Çünkü, bankalar ın ve şirketlerin kredi şartlar ı kendi mevzuatlarında belirlidir. Kooperatifler ancak bu_wflar ı yerine getirebildikleri ölçüde bu kurulu şlardan kredi alabilmektedirler. Bu şartları yerine getirmeden bu konuda bir öncelik almalar ı
mümkün -değildir.
1163 sayılı kanun değişikliğinde getirilen müeyyideler ve a ğır cezai sorumluluklar,
intibak süresinin kısa tutulması , isim değiştirmenin konut kooperatifleri d ışında yersiz
oluşu gibi bazı tenkit edilecek yanlarmı burada ifade edebiliriz. Fakat esas olan uygulamadan alınacak sonuçlara göre hüküm vermektir. Bu bak ımdan uygulamayı görmekte yarar
var. Ayrıca bu kanun 20 y ıllık bir geçmiş e sahip, birlik, merkez birli ği, danışma kurulu
teşkili ile maddelerinin i şletilmediğ i herkesin mâlumudur. Gönlümüz 1163 sayılı kanunun
her maddesinin i şletilmesinden yana ve bu konuda ilgili bakanl ıklara büyük görevler dü şmektedir.
30

KOOPERATIFÇ İLIK

Sayı : 86

EKIM - KASIM - ARALIK 1989

pe

cy
a

1163 SAYILI YASA DEĞI ŞIKLIĞININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERI
DEĞI ŞIKLIK ÖNERILERI VE KOOPERAT İFLE ŞME POLİTİKAMIZ
Yılmaz Edik*
I. Genel Değerlendirme ve Olumlu Değişiklikler.
1863 Yılında "Memleket Sandıkları " ile başlayan Kooperatifle şme hareketimiz günümüze kadar, sosyal ve ekonomik geli şmelerin olu şturduğu ihtiyaçlar gere ği muhtelif yasalarla düzenlenmi ştir. Halen yürürlükte bulunan 1581 Say ılı Yasa "Tarım Kredi Kooperatiflerini ve Birliklerin, 3186 ve 2834 Sayılı Yasalar" Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini" 1196 Sayılı Yasa "Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerini" ve 1163 Say ılı
Yasa ise bu kooperatifler d ışında kalan tüm kooperatifleri düzenlemektedir.
İ lk defa 1961 Anayasas ı ile bir Devlet politikas ı olarak belirlenen Kooperatifle şme haretemizde; 1969 Yılında yürülüğe giren ve Kooperatiflerimize müstakil hukuki hüviyet kazand ırılmasını amaçlayan 1163 Say ılı Yasa'n ın kabulü bu alanda önemli bir geli şmedir.Tüm
Kooperatifleri düzenleyen bir etkinli ğe sahip olmamasına rağmen 1163 Say ılı Yasanın
uygulamada bulundu ğu 20 Yıllık sürede şüphesiz ki kooperatiflerimizin geli şmesinde olumlu katkıları vardır. Ancak; toplum yap ısındaki hızlı değişimin etkisiyle Kooperatif mevzuat ı
da yetersiz kald ığından yeniden düzenleme ihtiyac ı doğmuştur. Nitekim; 16.11.1971 gün
ve 1496 Sayılı 18.6.1981 gün ve 2475 Sayılı , 12.6.1987 gün ve 3381 Sayılı Kanunlarla
birkaç madde de yap ılan kısmi değişiklikleri takiben son olarak 6.10.1988 gün ve 3476
Say ılı Kanunla ihtiyaçlar ın gerektirdiği düzeyde olmamakla birlikte daha kapsamh de ğişiklikler yap ılmıştır.
3476 Sayılı Kanunun gerekçesinde tüm kooperatiflerin sorunlar ına yasal aç ıdan köklü
ve kalıcı çözümler getirilmesi amaçlanmas ına rağmen; gerçekle şen değişikliklerin bu kapsamda olmad ığı daha ziyade son yıllarda konut kooperatiflerinde ya şanan ve toplumda sözkonusu kooperatiflere güveni önemli ölçüde sarsan sorunlar ın çözümünü hedef alan düzenlemelere önem verildiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen yap ılan de ğişiklikler şüphesiz ki
kooperatiflerimizin gelişimini hızlandıracak önemli düzenlemeler olmu ştur. Nitekim:
a) Kooperatifle şme fikrinin toplumda benimsenmesi ve yay ğınlaşarak gelişmesinde
en önemli unsur olan güven'in sa ğlanmasında Kamu Kurum ve Kurulu şlarının isimletıin
kullanılarak fertlerin yan ıltılrnasuu önlemek üzere yap ılan değişiklik; tasarruf imkâılları
kısıtlı fertlerin ve kooperatifle şme fikrinin korunması aç ısından yararlı olmuşur. (D.K.
Mad: 1)
b) Kooperatif ortaklar ının ileride düzeltme yolu olmamalar ı için; Ortaklık telaplerinin
daha ciddi olarak ara ştırılması hususunda Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi, özellikle
konut kooperatiflerinde en çok istismar konusu olan fazla ortak kaydetmenin önlenmesi
için sayısal tesbit yetkisinin Genel Kurul'a verilmesi ve ortakhk devirleri ile ortakhktan ç ı
karılmalarda ve ay ıca ç ıkan ortak yerine yeni kay ıtlarda idarenin keyfi tutumunun engellenmesi suretiyle; ortakl ık haklarının güvenliği sağlanmıştır. (D.K. Mad: 2-3-4)
c) Ekonomik aç ıdan güçsüz kitlelerin olu şturduğu kooperatiflerin şüphesiz ki en büyük
sorunu finansman yetersizli ğidir. Kooperatifler ve Birliklerde sermaye art ışı yoluyla öz
kaynak miktarını geliştirici,düzenlemeler kooperatiflerin hizmet etkinli ğini arttıracaktır.
Diğer taraftan, tar ımsal amaçlı kooperatiflerin yat ırım faaliyetlerine finansal destek sa ğlanması da; kırsal kesimin sosyo ekonomik yap ısı nedeniyle daha güç durumda bulunan ve
mevcut kooperatiflerin % 20'sini olu şturan tarımsal amaçlı kooperatiflerin geli ştirilmesi
* Edik, PANKOB İRL İK Personel ve Mali I şler Dairesi Baskanıd ır.
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aç ısından son derece isabetli bir düzenlemedir. (D.K. Mad: 5)
d) Ortakların Genel Kurula iştirakini zorla ştıran hükümlerin kald ırılması da genel kurul
kararlarının etkinliğini arttıracaktır. (D.K.Mad: 6)
e) Kooperatiflerde ve Birliklerde sarmaye art ışını teşvik amacıyla; paylara verilen faiz
oranının yükseltilmesi ile ortak dışı işlem gelirlerinin dağıtılmasının imkan verilmesi ve Birliklede Otofinans için Fevkalade Yedek Akçe ayr ılması yeterli olmamakla birlikte kısmen
3 '41 etkili olacaktır. (D.K.Mad: 7-8).
f) Özellikle yap ı kooperatiflerindeki istismar ı önlemek amacıyla; gayrimenkul al ım,
satım, imâlat ve inşaat işlerinin esaslarm ı tesbit ve yap ı kooperatifi ortak ve konut say ısını
kararlaştırma yetkilerinin Yönetim Kurulundan Genel Kurula al ınması , bu alanda işlemleri
disipline edecek yararl ı bir düzenlemedir. Ancak diğer kooperatif kurulu şları aç ısından
uygulama zorluklar ı getirecektir. (D.K.Mad: 9)
g) Yıllık faaliyet sonuçlar ının açıklanarak, ortakların denetim ve (mayına sunulduğu
olağan genel kurullar; uygulamada baz ı yöneticilerin hesap vermekten kazmmalar ı nedeniyle çoğu kez zamanında ve gerektiği şekilde yapılamamakta, bu husus kooperatif- ortak
ilişkilerini zayıflatarak kurulu şun çöküşüne varan olumsuz geli şimi re neden olmaktad ır.
Yapılan yeni düzenlemelerle yönetim ve denetim kurulu d ışında Birliklere ve Bakanl ığa da
çağrı yetkisi verilmek ve 6 aylık zaman sınırı getirilmek suretiyle toplant ının mutlaka yapılması sağlanmıştır. Diğer taraftan gündeme al ınacak azınlık talepleriyle gündemde olma'yan İmsusların görüşülmesi için getirilen yeni hükümler; her y ıl seçim talep ve mücadelerini
önleyerek yönetimde istikrar ve dolay ısıyle icraatta etkinli ği sağlayacaktır. (D.K. Mad:
10-11-12)
h) Ortaklara ek ödeme yüklemlerinde gerekli olan ancak yaln ızca konut kooperatiflerince kamu kurlu şlarmdan kullanılan kredilerde aranmayan karar nisab ı ; yeni düzenlemede tüm kooperatiflere te şmil edilerek, kamu kredilerinin kullan ımında idareye rahatlık
getirilmiş tir. (D.K. Mad :1 3)
ı) Kooperatifin en yetkili icra organı olan Yönetim Kurulunda görev alacaklarm ve
Genel Kurul adına gözlemcilik yapan denetçilerin bu yetkilerini kötüye kullanmalar ını önlemek ve. T. Ceza Kanunun göre mahkümiyetleri olanlar ın Yönetim ve Denetime gelmelerini engellemek amac ıyla getirilen hükümler; Yönetim kalitesini ve Denetimin etkinli ğini
arttıracaktır. Denetçilerin de Yönetim Kurulu üyelik şartlarını araştırmak ve bu şartlara
uymayanların görevlerine son vermekle yükümlü tutulmalar ı , Yasa hükmüne i şlerlik kazandıracaktır. (D.K. Mad: 14-16)
i) Gayrimenkul alımlarında usül ve amaca uygunlu ğu zorulu kılan, tanıtım ve ortak
kaydı için verilen bilgi ve belgelerin gerçek d ışı olmasını yasaklayan, diğer taraftan Yönetim Kurulu üyeleri ve Personele Kooperatifle ticaret yapma yasa ğı getiren hükümler; Yönetim yetkisinin kooperatif ve dolay ısıyle ortaklar aleyhine kullanılmasını önlemektedir.
(D.K. Mad: 15)
j) Kooperatiflerimizin güçlü bir organizasyona ula şmaları için Birlikler şeklinde örgütlenmeleri sağlanırken, Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde aynı amaçlı birden fazla Birliğin
kurulmasının yasaklanması ; bu alanda aslında kısıtlı olan kaynakların ısrafııiı önleyecektir.
Diğer taraftan ta şıdıkları büyük sorumluluklara rağmen yeterli etkinliğe sahip olmayan Birliklere denetim yetkisinin verilmesi de; bu kurulu şların kendilerine ba ğlı birimler üzerindeki yaptırım gücünü kısmen de olsa artt ırmış olacaktır. (D.K. Mad: 17-18-19).
k) Kooperatiflerin da ğılma sebepleri yeniden düzenlenmi ş ; amacını gerçekle ştiren ya
da gerçekle ştirmesinin mümkün olmadığı Bakanlıkça mahkemeye tescil ettirilen Kooperatiflerin varhklarma son verilerek, amaç d ışı kullaırulmalarnu önleyecek tedbirler getirilmi ştir. ( D.K. Mad: 20)
32

1) Yasanın uygulanmasında, Kooperatifleri desteklemek amac ıyla ihdas olunan fonlann kullanımında, gerektiğinde bağımsız denetim kurulu şlarını görevlendirmede ilgili Bakanhğa düzenleyici tasarruflarda bulunma yetkisi verilerek; ba ğlı kooperatiflerin faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, koodinasyon ve denetiminde daha etkili hale getiriln ıiştir.
( D.K. Mad: 21-22-23-24)
m) Siyasi faaliyet yasağının kapsam ı genişletilerek kooperatiflerin ekonomik ve sosyal amaçlar dışında politik ve ideolojik amaçlara alet edilmelerini önleyici yasal tedbirler
arttırıhnıştır. (D.K. Mad: 25)
n) Nihayet değişiklik kanunu ile yapılan en önemli düzenleme; i şlenen suçların gerektirdiği ağırhkta cezai müeyyidelerin getirilmesi olmu ştur. Böylece Kooperatifler Yasas ına
işlerlik ve etkinlik kazandırılmış olmaktadır.(D.K.Mad: 26)
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II. Değişikliğin Olumsuz Yönleri:
Kanunda yapılan değişikliklerin bu olumlu yönlerine ra ğmen özellikle yap ı kooperatifleri dışında kalan diğer kooperatif kurulu şlara uygulama zorluğu ve buna ba ğh olarak
getirilen cezai müeyyideler nedeniyle Yönetimde sorun yaratan düzenlemeler_de olmu ştur.
Nitekim:
a) Yapı Kooperatiflerindeki istismar ı önlemek amacıyla Genel Kurulun devredemiyece
ği yetkiler içine alınan gayrimenkul alım, satım, inşaat ve imalat usül ve asaslar ına ilişkin
yetkilerin yönetimden alınması ; diğer kooperatif türlerinde bu konularda faaliyetin gerektirdiği ve kısa sürede alınması gereken zorunlu kararlara engel oldu ğundan, icranın etkinliğini azaltacak ve uygulamada ciddi aksamalara neden olacakt ır. Bu itibarla, söz konusu
,değişiklik yapı kooperatifleri için bir istisna hükmü olarak b ırakılmalı ancak diğer kooperatifler bu kapsamdan ç ıkarılmalıdır. (D.K. Mad: 9-15 son para ğraf)
b) Olağan Genel Kurulun toplanmas ı için getirilen zaman sınırı olumlu bir düzenleme
olmakla beraber süre uzun tutulmu ştur. Müteakip faaliyet yılının yarısına kadar yap ılan ve
belkide Genel Kurulca müdahaleyi gerektiren uygulamalar veya haklar ında amme davası
aç ılan Yönetim Kurulu üyeleri hakk ında verilecek kararlar ın gecikmesini asgariye indirmek
için süre azami 3 veya 4 ay olmand ır. (D.K. Mad: 11)
c) Azınhğın talebine istinaden yap ılacak gündeme madde ilâvesi konusuna, uygulamadaki sorunlar ı gidermek üzere aç ıklık getirilmeli ve toplant ıdan 20 gün önce yap ılacak
yazılı başvurunun Noter tasdikli olması sağlanmandır. Toplantı esnasında yapılacak yazılı
boşvuruda ise; talep sahiplerinin taman ının toplantıda bulunmaması halinde yine noter
tasdikinin aranması yerinde olacakt ır. (D.K. Mad: 12)
d) Genel Kurulca verilecek tasfiye karar ında özel bir nisap aranmamas ı ve ana sözle şmeye bırakılması ; Kooperatifin gelece ği ile ilgili böyle önemli bir konuda ve özellikle ikinci toplant ıda azmhğın kayan ile varlığının yitirmesine neden olabilecektir. Bu hususun
kayıtlı ortakların esas alındığı ve asgari 2/3 oranı ile smırlanarak kanun hükmü haline
getirilmesininin daha doğru olacağı düşünülmektedir (D.K. Mad: 26)
III. Değişiklikler Işığında Kooperatifçilik Politikam ız:
Yüzyıh aşkın geçmişe rağmen arzulanan duzeye henüz ula ştnamadığımız Kooperatifçiliğimizin yavaş gelişmesinde şüphesiz ki, sosyo-ekonomik ve Kültürel muhtelif sebepler
mevcuttur. Ancak geli şme çabasında olan Ülkemizde bu konuda en önemli faktörün;
sosyal ve ekonomik kalkınmada kooperatiflerin etkili bir araç oldu ğunun henüz gerçek
anlamda benimsenmemiş olmasıdır. Nitekim; 1961 ve 1982 Anayasalar ında kooperatifçiliğin geliştirilmesi için her türlü tedbirin alınacağı belirtilmesine rağmen, bu alanda gerek33

pe

cy
a

li olan idari, mali ve yasal destek yetersiz kalm ıştır. Özellikle milli gelirden çok düşük pay
alan ve bu nedenle de tasarruf gücü s ınırlı olan tanm kesiminde yaşayanların oluşturduğu
kooperatifler, sayısal çokluğa rağmen yeterli etkinliğe ulaşamamışlardır. Ancak özel Kanunlarla kurulan ve yakın zamana kadar Devletin tar ım sektöründe ürün destekleme ve kredilendirme aracı olarak değerlendirdiği Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerimizin
bugün ulaştıkları potansiyel bu özel politikan ın sonucudur. Diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin ise yeterli destekten yoksun oldu ğu görülmektedir. Son yıllarda konut aç ığı" [nın
giderilmesi amacıyla önemli miktarda fon tahsis edilmesi, yap ı kooperatiflerine de bir ölçüde etkinlik kazand ırmıştır.
Kooperatifçili ğimizin gelişim sürecinde şüphe yokki 1969 yılında kabul edilen 1163
sayıh Kooperatifler Kanunu'nun önemli bir yeri vard ır. Devletin kooperatifçiliğe sağladığı
en önemli yasal destek olan bu Kanunda yakla şık 10 yıldır ihtiyaç duyulan de ğişiklikler
için uygulayıcı kuruluşlarm ve ilgili Bakanhldann teklifleri Meclis komisyonularma kadar
ulaştırılmış ancak konuya gereken önem verihnedi ğinden yasalaşmamıştır. 13u durum henüz tüm kooperatifleri ekonominin etkili bir arac ı haline getirecek kapsamlı bir politika
izlenmediğini göstermektedir.
Kooperatif kurulu şlar ve onlarm temsilcileri olarak mü şterek özlemimiz; Ülkemizde
demokratik kooperatifçiliği sözde ve görüntüde de ğil, özde gerçekle ştirerek bu kurulu şları
güçlendirip sosyo - ekonomik geli şmenin itici gücü haline getirmektir. Geli şme çabasındaki
ülkelerde bu düzeye ula şabilmek için sosyal ve ekonomik yap ının gereği olarak genellikle
Devletin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerle Kooperatifçiler olarak Devletten
Yasal, idari ve Mali destek beklentilerimiz vard ır. Ancak Devlet bu görevini yaparken:
—Ülke kalkınmasına yönelik faaliyetlerinde; kooperatiflere gereken önemi vermeli ve
onları kalkınmanın etkili bir arac ı olarak benimsemelidir.
—Kooperatifçilik bilincinin toplumdaki geli şme sürecine bağlı olarak; gerektiğinde
kooperatiflerin yönetiminde de yol gösterici ve yard ımcı fonksiyonunu yerine getirmeli,
ancak; her halükarda kooperatifleri, hür demokratik kooperatifcilik ilkelerinin uyguland ığı
kişiliğe ve güce kavu şturmayı hedef almandır.
—Kaynak ısrafını önlemek üzere; Tar ım kesimindeki kooperatiflerin prensip olarak
fonksiyonel bakımdan " çok yönlü" olmaları esasını benimsemelidir.
—Tekel ürünü niteliğindeki yada Devletin bu niteliği kazandırmakta yarar gördüğü ürünlerin üretimi ile ilgili kooperatifler için; Pancar Kooperatiflerinde oldu ğu gibi Devlet Kooperatif i şbirliğini etkili kılan bir organizasyon tercih edilmelidir.
—Tarım kesiminde, aynı amaçla kurulmuş olan çok sayıda kooperatif yerine; makro
düzeyde yap ılacak çalışmalara göre tesbit edilerek kalk ınma plânlanyla koordinasyonu
sağlamak kaydiyle, bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte te şkilatlanmış ancak
sayıları az, ortak adetleri ve sermayeleri fazla güçlü kooperatiflerin kurulmalarm ı teşvik
etmeli ve desteklemelidir.
Mevcut Kooperatiflerimizin bu esaslar do ğrultusunda iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve
sosyal yap ıya uygun bir kooperatifle şmenin sağlanarak kalkınmamızın etkili bir arac ı haline getirilebilmesi için:
1) Kalkınma aracı olarak kullanılması gereken Kooperatiflerin, bu hedef do ğrultusunda
yönlendirilmesi için; Kooperatiflerin te şviki ve desteklenmesi gereken yöreler ve Kooperatif türlerinin tesbitinde Devlet Plânlama l'e şkilâtı ile Tarım Kooperatiflerin üst düzeydeki
Merkez örgütünün koordinasyonu sa ğlanmalı ve ülke çap ında müşterek hedef tesbitleri
yapılmalıdır.
2) Kooperatiflerin kurulu şuna izin verilirken; kurucular taraf ından bu maksatla yap ılan
müracaatlar"Kooperatiflerin Merkez Birli ğinde" toplanmalı ve Birlik, faaliyet konusundaki
34
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ihtiyacı ve kalkınmanın genel politikasını esas alarak kooperatifin kurulmas ının uygun
olup olamıyacağının incelenmesinden ve uygunluk onay ından sonra kurucuların Bakanlığa
müracaatlar ı sağlanmalıdır. Böylece; kurulu ş öncesi denetimle gereksiz ve güçsüz Kooperatiflerin kurulmalar ı önlenmelidir.
3) Bütün Kooperatifleri ve dolay ısıyle tarımsal amaçlı kooperatifleri düzenleyen tek
bir "Kooperatifler Yasası " çıkarılarak, tüm kooperatifler bu Yasa kapsam ına almmah ancak
Kooperatiflerin özelliklerinin gerektirdi ği hususlar Anasözle şmelerinde düzenlenmelidir.
4) Güçlü bir kooperatif organizasyonunun gere ği olan üstörgütlein amaçlar ı doğrultusunda kurulmalar ı teşvik edilmeli, ancak; Birliklerin görevlerini gere ğince yapabilmeleri
için de idari ve mali yönden güçlenmeleri sa ğlanmalıdır. Bu amaçla; Kooperatifler Yasas ında, birim Kooperatiflerin Birliklere i ştirak payları smırlandırılmamalı ve Birliklerin birim
Kooperatifler üzerinde idari etkinliklerini sa ğlayacak bağlayıcı hükümler getirhnelidir.
5) T.Milli Kooperatifler Birliği'nin kurulması teşvik edilmelidir. Devletin Kooperatiflerle ilgili genel politikasının tesbit ve uygulanmasında ; Devlet Kooperatif i şbirliği üst düzeyde bu Birlik arac ılığı ile koordine edilmeli ve yönlendirilmelidir.
6) Tasarruf imkanları kısıtlı olan fertlerin olu şturduğu Kooperatifleri finanse edecek
güçlü bir bankanın kuruluşuna öncülük edilmeli ve bu bankaya Devlet mali yönden de yardımcı olmalıdır.
7) Tarımsal endüstrinin yat ırım proğramları doğrultusunda geliştirilmesi için öncelikle
Kooperatiflerden yararlanmal ı ve bu amaçla; projeleri Devletce haz ırlanmış Tarımsal Kuruluşların Kooperatiflerce kurulmas ı ve kurulmuş olanlara da i ştirak etmeleri te şvik edilmeli ve mali aç ıdan desteklenmelidir.
8) Toplum yapısının değiştirilip geliştirilmesinde en etkili faktör olan e ğitim, şüphesiz
ki; Kooperatifler için de ayn ı derecede önemlidir.Kooperatifçilik fikrinin topluma benimsetilmesi, bilgili kooperatifçilerin yeti ştirilmesi ve özellikle tar ım kesiminin sosyo - ekonomik
ve kültürel yap ısını n sür'atle geli ştirilmesi için; kooperatifçilik e ğitimine gereken önem verilmeli ve özellikle ilk ve orta ö ğretim ders programlar ı arasına alınarak örgün e ğitim yoluyla, ayrıca Radyo ve Televizyonda düzenlenecek devaml ı proğramlarla da yaygın eğitim
suretiyle kooperatifçilik e ğitimi sağlanmalıdır.
Kooperatifçiliğimizde beklenen geli şimin sağlanmasında; öncelikle 1163 Say ılı Yasanı n tüm kooperatifleri kapsayan ve yukar ıda belirtilen köklü değişikliklere imkan verecek
hükümleri ihtiva eden tek bir "Kooperatifler Yasas ı " haline getirilmesinin gere ğine inanıyoruz.
IV. Değişiklik Önerileri:

•
Kooperatifçiliğimizdeki yasal da ğınıklığın devammda Israr edildi ği takdirde; 1163
Sayılı Yasanın tüm Kooperatiflerin ve özellikle tarım kesiminde faaliyet gösteren ortak sayıları fazla kuruluşların sorunlar ına kalıcı çözümler getirmesi için, söz konusu Yasada
aşağıda belirtilen değişikliklerin en kısa sürede yap ılması gerekmektedir:
1- Ekonomiye yük te şkil edecek güçsüz Kooperatiflerin Olu şmasını önlemek üzere,
Kooperatifin kurulu ş izni verilirken ilgili Birlik veya Merkez Birli ğinin yazılı onayı almmalı ve Yasanın 2. Md. de bunu sağlayacak düzenleme yap ılmalıdır..
2- Kooperatiflerin kuruluş ve gelişmelerinde yard ımcı olmak amacıyla, Kamu Kurum
ve Kurulu şlarının Kooperatiflerde görevlendirece ği elemanlarının görev yasağına bu alanda
istisna tanınmah ve Yasanın 9. Maddesi buna göre düzenlenmelidir.
35
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3- Kooperatiflerde sermaye birikimini h ızlandırmak üzere; Devlet kurulu şlarının öncülüğünde projeye dayalı olarak üretim yapanlarla, ürünleri Devletin destekleme ahmlar ı
kapsam ında bulunan ortaklarm apellerinin ürün bedellerinden tahsilini sa ğlamak için Yasanın 19. veya 27. Maddeleri yeniden düzenlenmelidir:
4- Müsbet Gelir-Gider Farkının bölünmesinde mevcut Kanunun getirdi ği temel prensibe
katılmakla beraber, genelde tüketim kooperatifçili ğini özendiren ve bu alanda etkili olan
risturn uygulamasının, üretim ve hizmet fonksiyonlar ını yürüten çok ortakl ı kooperatifler
için yetersiz bulunduğu ve özellikle ortaklar ı münavebeli üretim yapan kooperatiflerde
dengesiz kâr da ğılımı sebebiyle sakıncalar yaratt ığı dikkate alınarak; Yasan ın 38. Maddesi
yeniden düzenlenmeli ve bu nitelikteki kooperatiflerde zorunlu ristrun oran ı azalt ılarak,
sermayeye verilecek faiz yükseltilmeli veya Kurumlar Vergisi muafiyeti tan ınmak kaydıyle
sermaye üzerinden kâr da ğıtımı sağlanmalıdır.
5- Kooperatiflerin kaynak yetersizli ğini gidermede yardımcı olmak üzere; Yasan ın
39. maddesinde yap ılacak tadilatla, asgari yedek akçe oran ı yasal olarak daha yüksek tutulmandır.
6- Kooperatifin hayatiyeti ile ilgili Da ğılma veya Birle şme konularındaki Genel Kurul
kararlar ında karar nisab ı yalnızca kat ılan ortaldarm de ğil, tüm ortaklar ın sayısı esas alınarak tesbit edilmeli ve nisap aranmayan 2. toplant ılarda çok az orta ğın alacağı kararla Kooperatifin kaderine etkili olunmas ı önlenmeli ve bu amaçla Yasan ın 51. Maddesi tadil edilmelidir.
7• Genel Kurullara ortaklarm bizzat kat ılmaları esas olmakla birlikte, özellikle tar ım
kesiminde faaliyet alan ı yaygın ve ortak say ıları birim kooperatif bazında 50 bin veya 100
bin'e ula şarak güçbirliği oluşturmu ş kooperatiflerde, bu say ıdaki ortak kitlesinin kat ılımını sağlayarak genel kurul yap ılması maddeten mümkün olam ıyacağından; daha etkili bir
temsil için, ortak say ısı 5.000 den fazla olan kooperatiflerde"Temsilciler Genel Kurulu"
nun oluşmasını sağlayacak şekilde Yasan ın 54. maddesi yeniden düzenlenmelidir.
8- Kooperatif yönetiminde etkili bir icraata imkân verecek istikrar ın sağlanması için;
Yönetim Kurulu seçimlerinin 4 y ılda bir yapılması ve bu amaçla da Yasan ın 57. Maddesindeki "En çok" ifadesinin kaldırılması gerekmektedir.
9- Yönetim ve Temsilin sınırlarını belirleyen 59. Maddeye yap ılan ilâveyle getirilen
ticaret yasa ğı , yalnızca kooperatifle olan ili şkileri kapsamaktad ır. Oysa, Kooperatifin u ğraş
konusuna giren faaliyetlerde bulunmak da yasak kapsam ına alınarak; içra orgamn ın ve Kooperatif personelinin rekabet unsuru olu şturmaları veya Kooperatifin mevcut imkânIar ım
kendi ç ıkarlarına kullanmalar ı önlenmeli ve madde metni buna göre yeniden düzenlenmelidir.
10- Birim Kooperatiflerin Birliklerde, Birliklerin de Merkez Birli ğinde temsili; bu kuruluşların Yönetim Kurullarının iştiraki ile sağlanmalıdır. Yasanın buna imkân veren 73.
maddesi hükmü ihtiyari nitelikten ç ıkarılıp kesin hale getirilmelidir. Zira; Kanun, Ana Sözle şme ve Genel Kurul kararlar ı doğrultusunda Kooperatifi sevk ve idare eden Yönetim Kurulu, Kurulu şun politikasını en iyi bilen ve uygulayan organ niteli ğindedir. Bu özellikleriyle
üst Birliğin faaliyetlerinin kurulu ş amaçları doğrultusunda sürdürülmesinde daha bilinçli
ve etkili olma özelli ği vardır. Bunun yerine Genel Kurulda seçilmek suretiyle gelecek di ğer
temsilcilerin, kooperatif faaliyetlerine daha uzak bulunmalar ı nedeniyle Birlik Genel Kurulunda alınacak isabetsiz kararlar sonucu; Birim Kooperatiflerle olmas ı gereken koordinasyonun sağlanması zorla şacaktır.
11 - 1163 Sayılı Yasada Birlikleri düzenleyen hükümler son derece yetersizdir. Koope36

pe

cy
a

ratif güçbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi aç ısından Yasanm bu kurulu şlara verdiği
görev ve sorumluluklar ı gereğince yerine getirebilmeleri için; sorumluluklar ına uygun yetki
lere de sahibolmalar ı gerekmektedir. Bu itibarla; Birliklerin ba ğh kooperatifler üzerinde
etkinliğini sağlayacak ve Onlar ın müşterek politikalar do ğrultusunda verecekleri yasal
talimatlara uymalarnu emredici düzenlemeler yap ılmalıdır.
12- Yasanın 75. Maddesinde yap ılan değişiklikle Denetim'e etkinlik kazandırılması
önemli bir gelişmedir. Ancak bu yetkiyi Merkez Birlikleri ile sınırlamak yerine Birlikler
nezdinde de denetim ünitelerinin kurulmas ına imkan sa ğlanması , oto kontrolü daha etkili
hale getirerek Merkez Birli ğinin ve Devletin denetim yükünü azaltacakt ır.
13- Birliklerin kuruluşundaki 7 Kooperatiften olu şan sayısal çokluğun Merkez Birliklerinin kurulmasında da aranmas ı , Kooperatifçilikle güçbirli ğini olumsuz yönde etkilemektedir.Bu durum özellikle birim kooperatifleri geni ş ortak kitlesinden olu şan Birliklerin Merkez Birliği kurmak için tabanda küçülerek Birlik say ılarını artt ırmak üzere kendilerini zorlamalarına ve bölünmelerine neden olmaktad ır. Oysa üst örgütlenme; şekli olmaktan çok
güçbirliğinin getirdiği ihtiyaçtan doğmalıdır. Bu nedenlerle, Yasanın 76. Maddesi tadil
edilerek Merkez Birli ğinin oluşmasında 3 adet Birli ğin varlığı yeterli olmal ıdır.
14- Üst örgütlenmenin son birimi olan ve henüz kurulmam ış bulunan T.Milli Kooperatifler Birli ğini düzenleyen hükümler de yetersizdir. Kurulu şun esaslarm ın daha detaylı
belirtilmesi ve özellikle Birlik ve Merkez Birliklerinin, Milli Birlik nezdinde birim kooperatiflerdeki ortak say ıları esas alınmak suretiyle temsil a ğırlığı kazanmalar ı sağlanmalı ve Yasanın 77. Maddesi yap ılacak değişiklikle; bu husus Ana Sözle şmeye bırakılmadan Yasa
hükmü haline getirilmelidir. Bu suretle, kuruldu ğunda temsilden kaynaklanacak ve kooperatif guruplar arasında ç ıkar çat ışmasına neden olabilecek muhtemel problemler de ba şlangıçta kısmen önlenmiş olacaktır.
15- Yasanın 83. Maddesinde; Tasfiye sonucu mamelekin payla ştırılması için Ana Sözleşmede mamelekin ortaklara payla ştırılacağına ilişkin hüküm olmaması halinde, varlığın
T.Milli Kooperatifler Birli ğine devri öngörülmektedir. Oysa, Birim Kooperatifin veya Birliğin tasfiyesinde mamelekin ilgili Kooperatif Birli ği veya Merkez Birliğine devrinin yap ılması ; varlık birikiminin kendi kaynağında kalmasını ve daha adil bir tahsisin yap ılmasını
sağlayacağından Madde metninin bu yolda tadili uygun olacakt ır.
16- Devletin dolayh ve etkili deste ğini ifade eden"Muafiyetlerin" 1163 sayılı Yasada
daha geni ş kapsamlı olması ve özellikle müstakil Yasalar ı gereği bazı tarımsal kooperatiflere uygulanan şekliyle yer alması ; hem kooperatifçili ğimizin genel olarak desteklenmesi,
hem de aym kesime hizmet veren kurulu şlar arasındaki farklı imldnlarm eşitlenmesi aç ısından gerekli görülmektedir. Yasanm 93. Maddesi bunu sa ğlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.
17- Yasanın 94. Maddesi değiştirilerek, Tamtma ve E ğitim Hizmetlerini Sa ğlayacak
Fon'un, kuruluşların bağlı oldukları Bakanlıklara tahsisi suretiyle da ğıtılması yerine; ayrı
tüzel kişiliğe sahip " Kooperatifçilik E ğitim ve Ara ştırma Enstitüsü" kurularak ve Enstitüye
tahsis edilmesi ve her türlü kooperatifin e ğitim ve ara ştırma ihtiyaçlarının bu merkezden
karşılanması sağlanmalı ve ayrıca fon miktarı da bu amaca uygun düzeye ç ıkarılmalıdır.
Yukarıda değindiğimiz yapısal değişikliklerin sağlanması ve buna imkan verecek yasal
düzenlemelerin getirilmesi suretiyle istikrarh ve tutarl ı bir kooperatifçilik politikas ı izlenmesi sonucu; Kooperatiflerimizin Ülkenin sosyo-ekonomik kalk ınması= etkili bir aracı
haline gelmeleri mümkün olabilecektir.
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1163 SAYILI KOOPERATİ FLER KANUNU
DEĞIŞIKLIĞ I ÜZERINE
Mehmet Bağçeci (*)

Sayın Ba şkan, Muhterem Hocalarım ve Sayın Misafirler,

pe

Sözlerime ba şlamadan önce Türk Kooperatifçilik E ğitim Vakfının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunununda yap ılan 6.10.1988 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe
giren 3476 say ılı yasayla getirilen de ğişikliklerin tatbikat ında olumlu ve olumsuz yünlerin
aydınlaması ve aç ıklanması için tertipledi ği bu panelden dolay ı Türkiye Yapı Kooperatifleri Merkez Birli ği olarak te şekkürlerimizi arz ederiz.
A — MaIumlarm ız olduğu üzere Ülkemizde Kooperatifçili ğin geliştirilmesi amacıyla
1969 yılında yürürlüğe konulan 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 20 y ıllık uygulaması
sırasında bazı önemli değişikliklere gerek duyulmuştur. Bu değişiklik ihtiyacı , özellikle
sayısı bilhassa Toplu Konut ve Kamu Ortakl ığı Kanunu ç ıktıktan sonra hızla artan yap ı
kooperatiflerinde son yıllarda meydana gelen yolsuzluklar ile ortaklar ın bundan ileri gelen
maddi ve manevi kay ıplarının önlenmesi amacmdan kaynaklanmaktad ır.
Bu amaçla, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunununda yap ılan 3476 sayılı yasayla getirilen değişikliklerden esas amaç say ısı binlerle ifade edilen ve ortak say ıları milyonları aşmış
Yapı Kooperatiflerine yard ımcı olmdktır.
Ülkemiz nüfusu % 2,5 gibi bir h ızlı nüfus artışına sahnelenmektedir. Sosyal ve ekonomik gelişme sonucu kırsal kesimden nüfusun şehirlere doğru kaymasına bunun tabii sonucu
olarakta şehirlerde büyük nüfus art ışlarına neden olmaktad ır. Tabii olarakta nüfus art ışı ve
akışı hızlı kentle şmeyi, bu 'da konut ihtiyac ını artt ırmaktadır.
Ülkemizdeki yıllık konut ihtiyacı ile üretilen konut sayısı arasındaki açığın kapatılmasındaki en iyi yol şüphesiz kooperatiflerdir.
(*) Bağçeci, TÜRK - KONUT Hukuk Mü şaviridir.
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Ancak, bu da ço ğu kez insanlar ımızın acı sürprizlerle kar şılaşmalarıyla sonuçlanm ış ,
son yıllarda birçok Kooperatif yolsuzluklara Kamuoyunu me şgul etmiştir. Konut inşaat
maliyetlerinin oldukça yüksekliği, kredi imkanlarının azaldığı bir ortamda, insanlar ımızın
bir ev sahibi olabilmek için son derece s ınırlı imkanlarını zorhyarak çalışmaları , onları seçecekleri Kooperatif yönünde iyi bir ara ştırma, titiz bir seçimle kar şı karşıya bırakmıştır.
İşte 1163 sayıh Kanunda 3476 sayılı yasayla yap ılan değişiklik bilhassa kooperatiflerde olabilecek yolsuzluklara önleyebilmek amac ını taşımaktadır. Yapılan değişiklikleri
şöyle bir grupla şma içerisinde toplayabiliriz:
1 — Kooperatiflerin amaçlar ı doğrultusunda çalışmalarını yapabilmek için yap ılan
değişiklikler: Bu de ğişiklikleri; Md.2'de Kamu kurum ve kurulu şlarının ismini alamayacakları, Md. 46- Üyelerin oldu bittiler ile kar şılaşmamaları için, Md. 52 - Kredilerden yarar/
lanmayı çoğunluğ un •iradesinden ç ıkarmıştır. Md. 81-Fonksiyonu sona eren kooperatiflerin tüzel ki şiliğinin sürdürülmesinin engellemesi, Md.92-Kooperatif ve Üst Kurulu şların siyasi faaliyet ğösteremeyece ği (bu madde yeni ba ştan düzenlenmi ştir).
2— Sözlerimizin ba şında belirtti ğimiz Kooperatiflerde olabilecek yolsuzluklar ı önliyebilmek için yapılan değişikliklerdir. Md.8-Yönetim Kurullarının ortaklar ile ortak (almak istiyenleri, Kooperatifin zarara u ğramaması için ortaklık şartlarına uyup uymadığının ara ştırılması , suistimalleri önliyebilmek için ortak say ısının genel kurulca kararla ştırılacağı veona göre ortak ahnabilece ği, Md.14-Yönetim Kurulu ancak 10.Md.'de belirtilen ortaklık şartlarını taşımayan kişileri ortaklığa kabul etmiyecektir. Md. 42 - Gayrimenkul alımında ve sat ımında, imalat ve in şaat işlerinde ve ortak sayısı ve konut sayısını genel
kurulun tesbit etmesi, Md. 56. De ğişik Kooperatiflerden menfaat temin etmeyi önlemek
gibi değişiklikler ile suistimallerin önlenmesi amaçlanm ıştır.
3— Denetim yönünden yapılan değişiklikler; Bilindiği üzere denetçiler Kooperatiflerini denetlemekle mükelleftir. Md. 65. Denetçiler için Yönetim Kurulu üyeli ğindeki seçilme şartları aranmıştır. Keza Kooperatflerin kendi kendilerini denetleyebilmek amac ıyla
Md. 75- Merkez Birliklerinin Kooperatifleri denetliyece ği, eğitim ve öğretim ihtiyaçlar ını
giderebileceklerini getirmi ştir. İlgili Bakanlığa da yukarıdaki denetimlerin yanısıra Kooperatifleri denetleme yetkisi verilmi ştir. Md. 90- Ek: 1 'deki gibi Yap ı Kooperatifleri için bu
ilgili Bakanhk T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanh ğı 'dır.
4—Mali ve diğer konulardaki de ğişiklikler; Md. 19-Pay değeri 10.000.-TL.'na ç ıkarılmıştır.
Bu yeni hükümlere Kooperatiflerin uyabilmeleri için iki y ıl süre verilmiştir. Başlıca
yapılan değişiklikler bunlardır. Olumludur. Ancak, Yap ı Kooperatifleri için ayr ı bir Kanun
düzenlenmesi lazımdır. Günümüz şartlarında Yap ı Kooperatiflerinde yedek akçe ve fon
ayrılması diye birşey sözkonusu olamaz. Daha do ğrusu Md. 38 ve 39 Yap ı Kooperatifleri
için uygulanmamandır.
B — İnsanların en tabii ihtiyaçlar ından birisi barınma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın giderilmesinde baz ı unsurlara dikkat etmek gerekir. Bir konut yap ılırken sağlıklı 'olup olmadığı ,
ula şımı (altyap ısı ) ve estetiği. önemlidir. Günümüzde konut politikaları yapılırken bunlara
pek dikkat edildiği söylenemez. Bilhassa konutun ihtiyaçlar ı giderip gidermiyece ğine dikkat edilmeksizin küçük konutlar te şvik' edilmiştir. Bunun yanısıra mimarı bakımdan Türk
Tipi diyebileceğimiz bir konut üretilememi ştir. İnsanların maddi ve manevi durumuna dikkat edilmeden konut üretilmiştir. Türk Toplumunun aile yapısına uygun, tabii ve çoğrafi
şartları dikkate alınarak konut üretimi yap ılmalıdır. Kentlerimizde nasıl barınırsan bar ıın
felsefesinden dolayı büyük oranda gecekondula şma gelişmiş , yapılan diğer imarlı yerler ise,
39
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apartman tipinde konutlar ın üretimini gerçekle ştirdiğinden yeşil alanlar yok denilecek seviyeye düşmüş , bunun getirdi ği sorunlar aitmi ş , hava kirliliği başlamış , sağlıksız yapılaşma
ruhi sorunları da beraberinde getirerek, gelecek nesillerin sa ğlıklı bir ortamda yeti şmelerini
engellemiştir.
Bu yapılaşmanın vakit geçirmeksizin onar ılması yeni konutlar ın insan ın-laza, aile yap ısana uygun olabilmesi için neler yap ılması gerektiğine de kısaca değinmek istiyorum;
Mademki konut, barınma ihtiyacımız içindir, Türk insanınında belirli şekilde ruhu ve manevi bakımdan bulunan değerlere önem verilmeli ve buna göre konut üretimlerinin gerçekleşmesi şarttır. Bunun için cemiyetin temeli olan aile yap ımıza bakmam ız lazımdır. Aile
herşeyden önce manevi bir yap ıya sahiptir. Fertler biyolojik bakimdan birbirlerine ba ğlı
oldukları kadar ruhi bak ımdan da bağlıdır. Bunların belirli ahlaki değerleri mevcuttur.
Mesela; anne, baba ve çocuklar ı bir odada yat ıramazsımz. Tuvaleti evde belirli biryere
koymak zorundasınız, mutfakta veya misafir kabul etti ğiniz salonla tuvaleti bir araya getiremezsiniz.
Belirli bir ça ğa geldikten sonra, kız ve erkek karde şleri bir odada yat ıramazsınız.
Bunları ve burada sayamad ığımız birçok hususlar ın dikkate al ınarak konutlar ın bu şekilde üretilmesi gerekmektedir. 2. çocuklu bir aile 40 nı 'lik bir konutta nasıl barındırılabilir?
Diğer bir husus, ailenin bu yap ısına uygun, planlı konut üretirken toplu konut alanlarınında yörenin co ğrafi ve tabii şartlara uygun olmas ı lazımdır. Kara iklimi olan bir yere akdeniz iklimindeki bir konut yapı lmamalıdır. Maalesef bu hususlara da pek dikkat edildi ği
söylenemez. Büyük pencerelerin kara iklimi ku şağında yap ılan apartmanlar ın yüzlerini
kapladığını gözlemekteyiz. (temel e ğitim ve ortaokullar ın tip projelerinde gözlendi ği gibi)
Esas olarak iktidarlar çok katl ı apartmanlar ın üretilmesinden ziyade şehirlerin yaygınla ştırılarak, bilhassa altyap ısı yapılmış yani yolu, suyu, kanalizasyonu bitirilmi ş ve
elektriği gelmiş arsalar ın üretilerek ucuz, taksitle ve uzun vadeli olarak halka da ğıtılmasına
temin etmelidir.
Özellikle bahçeli evlerin te şvik edilmesi, lazımdır. İnsanların buralardan şehir merkezlerindeki işyerlerine çabuk ve kolayca yeti şebilmeleri için ucuz, süratli ula şım araçlar ı konulmalı , insanlar ın şehirlerden uzakla şarak iskanlar ı te şvik edilmelidir.
Kentle şmede önemli bir hususta, gerekti ği kadar ye şil sahaların çok katlı binalara göre
bırakılmamasıdır. Türk insanı tabir caizse tabiatla kucakla şan ve onunla içli dışlı olan insan
tipidir. Bat ı insanı tabiat ı seyretmeyi daha çok sever. Ye şil sahaları , park ve bahçeleri ona
göre yapm ışlardır. Türk insanı ise bunun tamtersidir. Istanbul'daki Y ıldız, Emirgan, Gülhane parklar ı bunların örnekleridir. Ankara'da da bat ı tipi park ve bahçeler meydana getirilmeye çalışılmış , insanlarımız benimsemediği için sıkıcı hale gelmiştir. Bu nedenle pek itibar görmemiştir.
Sonuç olarak, insanımızın yalnız barmması için değil, maddi ve manevi yap ısına uygun, değerlerini korumayı amaçhyan, kaybetmesine meydan vermiyen, altyap ısı önceden
bitirilmiş , geniş park ve bahceleri olan, ye şil sahaları yeterli olan kentle şmenin geliştirilmesi şarttır. Elzemdir.
Vakit geçirmeden gelecek nesillerimize iyi bir miras b ırakabilmemiz için bu yönde çalışmak gerekmektedir. Te şekkür ederim.
Saygılarımla,
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Sayın Başkan, sayın dinleyiciler ve sevgili hocam ız Nusret Uzgören'e ve onun şahsında
değerli kooperatifçi büyüklerime, a ğabeylerime şükranlarımı sunuyorum. Tüm konuşmacılar, şu ana kadarki konuşmalarinda bir yerde birle şiyorlar, yasada değişiklik yap ılması
lazımdı . Konut kooperatiflerindeki geli şmeler, ondaki çok hızlı büyüme ve çoğalma bunun
nedeni olarak gösteriliyor. Say ın Başkanım sanıyorum bunu tesbit ettiler, bir konut kooperatifi birliği yöneticisi olarak bana tolerans tan ırlarsa, kamu oyunun aydmlanması için yararlı olur.
Değerli arkadaşlar, konuşmama ba şlarken sevgili Kasım Önadım ağabeyime şunu söyleyeyim, Allah'a şükür ki Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanlığının hazırlam ış olduğu teklif
değil de Ticaret ve Sanayi Bakanlığının hazırlam ış olduğu teklif üzerinde çal ışıldı . Çünkü
onu düzeltmek daha zor olacakt ı, sanıyorum bunu tesbit etmiş bulunuyorsunuz? Bu nedenle mutluluğumu söylemek istiyorum, her iki bakanl ıkta da bu konu üzerinde çalışan hiç
bir arkadaşıma söyleyecek sözüm yoktur, onlar verilmi ş olan bir siyasi kararın gereğini
yerine getirmeye çalışmışlardır, bir devlet memuru olarak.
Yeri geldiğinde niye bir siyasi karar oldu ğunu söyleyeceğim.
Ancak izin verirseniz zaman kaybetmemek için hızla değişikliğe uğrayan maddelerin
olumlu, olumsuz yanlar ını söylemek istiyorum.
Sayın Tavşangil'in sıraladıldarım sırayla söylüyorum: Ortaklığın devriyle ilgili yeni düzenlemeye kat ılıyoruz, olumlu. Ç ıkarılma nedenlerinin yeniden düzenlemesine kat ılıyoruz,
olumlu. Çıkan ortakların kararı kesinle şinceye kadar yerine ortak yaz ılmaması kararına
katıhyoruz, olumlu. Genel kurula kat ılma şartı olarak konut kooperatiflerine alt ı ay önce
üye olma ko şulunun kaldırılmasına katılmıyoruz ve de tehİikeli buluyoruz. Amaçlayan şey
şudur efendim, aç ık söyleyeyim:
• Bir takım insanlar hapishaneden ç ıkıp orda edindikleri üç-be ş dostla dışardaki üç-be ş
dostu biraraya getirip böylelikle yedi ki şi biraraya gelip konut kooperatifleri kuruyorlar,
bir tane tabela asıyorlar, bir de gazeteye ilan veriyorlar ve bu kooperatif oluyor. ve altı ay
dolmadan kurucular genel kurulu gibi genel kurulunu yap ıyorlar. Arsa alım, ihale gibi bir
kooperatifin son gününü ilgilendiren her türlü karar ı bu şekilde aldıkları gözlendiği için altı
aylık süre koşulu getirilmiştir. Peki ben kooperatifi bu amaçla kötü bir insan olarak kurdum, ortak kaydına başlamadan yedi ki şiyle kurucular kurulu olarak genel kurulu yapt ım,
yine bu kararı aldım, ondan sonra ortak kaydetmeye ba şladım, engelleyebildik mi kötü
(*) Niksarl ı, TÜRK

-

KOOP Genel Sekreteridir.

41

pe

cy
a

niyetli insanlar ın bu davranışım? Peki bir de tersini söyleyim size, yar ın benim genel
kurulum var ileri görü şlü değilim, altı ay önden alt ı ay sonraki genel kurulumu dü şünemedim, ama bugün bana istihbarat geldi, yar ın seni yıkacaklar. Kooperatifte de k ırk elli tane
boş yer var, bu ak şam oturacağım onları dolduracağım, e ş-dost, akraba, arkada ş yarın iktidar olmayı sürdüreceğim, olmaz böyle şey.Biz bunu olumlu bulmuyoruz, aksine tehlikeli
buluyoruz.
(Onu öbür şeyde tart ışalım efendim, izin verirseniz önerilerimiz var/Bu sözler teypte
işitilemeyen bir konuşma üzerine yap ılmıştır.)
Yönetim Kuruluna devredilemeyecek yetkiler:
Kooperatiflerin, konut kooperatiflerinin esas büyük kay ıbı, esas sıkıntısı , zaman kaybının yarattığı bunalım ve pahalıhktır. Pratik işleyişini şu anda görmedim. İşlemede bir
sorun ç ıkarmayacaksa, biz denetimi gerçek ortaklann yapt ığı denetim olarak görürüz.
Şu anda bakanhğımızın elinde 48 tane denetim elemanı var, bilmem kaç bin tane kooperatif denetlettireceksiniz, mümkün de ğil. En iyi denetim, ç ıkar ilişkisi bulunan kimsenin,
kendi ç ıkan için yapaca ğı denetimdir. Orta ğın kendi denetimidir. Ortaklarm temel kararlara katılması amaçlaruyorsa, böyle bir de denetim öngörülüyorsa, hay hay biz buna var ız,
yeterki işleyişinde bir sorunla kar şılaşılmasm.
Olağ an genel kurul süresinin ilk alt ı ay olması , olumlu. Bir sorumuz yok. Gelelim,
genel kurul toplant ı çoğunluğ una, bir de vekalet müessesesi var. Bir bölü dörtle kooperatifler genel kurullarını toplarlar. Esas düzeltilmesi gereken bunlard ı . Bu hükümle 400 ki şilik
bir kooperatifin kaderini 26 gerçek ki şinin eline teslim ediyorsunuz. 26 gerçek kişinin.
Nası l oluyor bu ? Kooperatif bir bölü dörtle genel kurulu toplar. Evet bir de vekalet müessesesi var, beni ba ğışlayınlar, büyüklerim, benim en büyük sıkmtım budur, şöyle bir adi
kağıt yerde bulun, üzerine de birisi basm ış olsun, yaz ı yazacak yeri bulunsun yeter, bunu
vekalet name olarak kullan ıyoruz, ben falan ki şiyi bu kooperatif genel kurulunda vekil
tayin ettim, kim kontrol edecek, kim bu falan ki şi? Bu imza doğru mu değilmi? Böyle bir
vekalet müessesesi ile biz 100 ki şiyi 100 oyu bulduğunuz zaman genel kurulu topluyorsunuz, 100 olmasına da gerek yok, 50 gerçek ki şi, 50 de le vekaletname ta şıyorsa yani iki
elini kaldınyorsa, genel kurul toplanm ış oluyor. Bunlardan 26 tanesi iki elini kaldu ırsa,
400 kişilik bir kooperatifin kaderini tayin etmi ş oluyorsunuz. Konut kooperatifçili ğinin
temel sorunlar ından bir tanesi budur.Bunun çok ciddi tutulması lazım .Burada insanların çıkan sözkonusudur. Ama maalesef insanlar ımız ç ıkarının bozulduğu hissetmediği zaman ç ıkarlarını koruma zahmetine girmiyorlar. O halde biz kooperatifçili ği bütün ekonomik
çıkarların yanısıra demokratik ç ıkarımız için de istiyorsak, bir okul olarak de ğerlendirmek
zorundayız. Türkiye'ye demokrasi hiçbir zaman şehir devletlerinden ba şlayarak gelmedi,
hep yukardan a şağıya gelmeye çalışıyor. O halde biz bu kooperatif genel kurullar ını
demorkasinin kökle şmesi, sağlamlaşması için birer okul olarak, bir tart ışma platformu olarak da kullanmak zournday ız. Bu çok önemli bir konudur.
Bir kişinin birden çok ayn ı amaçla kooperatifte yönetici olmamas ı :
Bakın sayın konuşmacılar, toplantıyı açan abimiz dedi ki, üçüncü sektör, kooperatifçilik sektörü, Türkiye'de bunun d ışındaki iki sektörde mi amatörlük var ki biz de amatör
olalım. Nasıl olacak bu? Artık uzmanlık çağını yaşıyoruz. Uzmanla şma, görev payla şma,
her görevi ehlinin yapması gereken ça ğı yaşıyoruz. Çağı atlayacaksak böyle atlar ız. İki tane
sektörde profesyonellik olacak,öteki sektörde amatörlük olacak,olmaz öyle şey. Bu kararla
ben kooperatifçiliğin gelişmesinin engelleneceği kanısındayım. Denetlemek istiyorsak,
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denetim mekanizması çoktur. Amatörlerin eline teslim edersek, amatörlerin açaca ğı zarar
daha çok olur. (Efendim ben uyarınıza uyuyorum, yalnız izin verirseniz bir şeyi söyleyeyim., bana o kadar tolerans tan ıyın.)
Kooperatifler siyaset yapar yapmaz diye bir k ısır tart ışma var. Siyaset kavram ı konusunda her halde bir mutabakat ımız olmadğı için bu tart ışma yapılıyor, gibi geliyor bana.
Hangi konuyu ben nasıl anlataca ğım, size örnek vereyim: Ben gidiyorum, bir kooperatifin
genel kuruluna, kredi olaylaruu anlataca ğım. Kredi konular ıını anlatacağım; geliyor, gelmiyor, yetiyor, yetmiyor. Ben hangi üslupla anlataca ğım, hangi sözcükleri kullanacak- ım ki,
para-kredi politikalar ına, ekonomik politikalara değinmemiş olayım? Divan ba şkanı benim
siyaset yapıp yapmadığımı nasıl saptayacak? Ki müdahale yapmad ğı taktirde en büyük
sorumluluk onun, üç aya kadar, paraya çevrilmeyen, tecil edilemeyen para cezas ı . Nasıl
saptayacak. Kime göre ben siyaset yap ıyor olacağım, kime göre tersi olacak? Bu sevimsiz
bir olaydır: siyaset iyi do ğrudur, kutsal bir olayd ır, ulusunu, milletini, vatanını , seven
herkesin kendi bireysel çemberini k ırıp, bilgi birikimini bu insanlardan bu milletten alm ış
olduğu bilgileri toplumun tümüne kulland ırmak için siyaset yapar, biz siyaseti öyle anl ıyoruz. Yasak niçin konur? Kötü olan şeyin yapılması için konur. Siyaseti, siyasetçiyi kötü
göstermek bu memleketin gelece ği için hayırlı bir olay değildir. Ama neyi nerede nas ıl
yapacağımızı uılmek kaydıyla. Siyaset kooperatifte yasak, sendikada yasak, demekte
yasak, şu kurumda yasak, bu kurumda yasak, nerede serbest? Nere& serbest? Bak ın efendim, böylelikle siyasetin ve siyasetçinin seviyesini dü şürmeye hakkımız yoktur, kötü örneklerden hareketle bir noktalara var ırsak, vatana , millete, memlekete yaz ık olmuş olur.

Sn. Niksarlı'nın İkinci Turdaki Konu şması:
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Sayın Başkan, biz bu yasada yap ılan değişikliklerin sadece konut kooperatiflerine faturasının çıkarılmasını devletin bir çaresizli ği olarak görüyorum, oysaki burda çok fazla
bir şey yapılmamıştır, bu yasa de ğişikliğiyle. Çok fazla bir şey yapılmamıştır. Yapılan
değişikliklerdeki olumlu yanları, Bakanhktaki temsilci arkada şımla paylaştım Hiç bir sorunumuz yok. Önemli olan insanlar bir kabahat yapt ıktan sonra nasıl cezalandırılacağı man
tığı değildir. İnsanların bilerek veya bilmeyerek suç i şlemelerini kabahat yapmalar ını önleyecek bo şlukları kapam ıştır, yani boşluklar yaratmamakt ır. Ben diyorum ki bu yasada
bir çok şey cezaya bağlanmış , bir bir çok şey, düzeltilmiş ama temeldeki bir takım boşluklar ihmal edilmi ş , görülmemiş , biz şunu söylüyoruz, bizim temel dü şüncemiz her şeyi devletten beklememeye dayand ır. Önce ihtiyaz sahipleri ihtiyaçlarını tarif ederler. O ihtiyaçlarını karşılayacak güçlerini biraraya getirirler ve ihtiyaçlar ını karşılamaya çalışırlar. Güçlerinin yetmediği yerde devlet devletli ğini yapar. Her şeyi devletten beklersek hiçbir şey
yapamayız. Gücü bellidir, devletimizin,. Ancak devletin de söyledi ği şeyi yapması lazım.
Ben konut kooperatiflerinin önemli bir k ısmının yöneticisinin uğursuz insanlar olmasından
dolayı art niyetli insanlar olmas ından dolayı konut kooperatifleri üzerinde bu kadar gürültü ç ıkarıldığı kanaatinde de ğilim. Toplumun tüm uğursuz insanlarım art niyetli insanlar ın' getirip konut kooperatiflerine yönetici yapacaks ınız. Böyle şey yoktur. Bakın ne vardır
biliyor musunuz? Konut kooperatifleri genelde bir çok şeyi devletten beklemi şlerdir. Geçmişte, devlet konut lçredileriyle ilgili bu güne kadar varm ış olduğu sözlerde büyük yarul ğı43
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lara düşmüştür. Devletin taahhüt etti ği kredi zaman ında verilmediği için, devletin ba şlangıçta taahhüt ettiği kredinin maliyetler içerisindeki pay ı oranı son güne kadar korunamad ığı için konut kooperatifleri ekonomik konjonktürde y ıllardır geçilememi şlerdir. Türkiyede ortadad ır, insanlarm giderek tasarruf güçleri zay ıflamaktadır, tasarruf e ğitimleri zayıflamaktadır, kredinin gücü zayıflamaktadır. İnsanların ekonomik gücü üç sene önce yola
çıkmışsınız üç sene önceki şartlar değişiktir, üç sene geçmi ştir, be ş sene geçmiştir, kooperatif bitememiştir. O halde bu uğursuz yöneticiler yüzünden bitememi ştir diyemezsiniz
olmaz böyle şey. Devletin başlangıçtaki taahhütleri yerine getirilmi ş olsaydı , o kredinin
maliyetler içerisindeki ağırlığı o inşaat süreci içindeki korunabilseydi konut kooperatifleri
ile ilgili değerlendirmelerin bu kadar kötü olaca ğı kanısında değilim, ben. Bu ekonomik
konjonktürün bir cilvesi bütün bu kooperatiflerin faturas ını , konut kooperatiflerinin yöneticilerinin üzerine ç ıkarıyor. Sonuna kadar her türlü devlet denetimine "evet" diyoruz.
Ancak siz yasa ç ıkarırken, kooperatifler ve üst kurulu şlarına kredi veren kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyeler ve ilgili bakanl ıklar diye herkesi denetçi tayin edip, hiç biri
denetim yapmazsa o zaman konut kooperatifleri yöneticilerinden kimsenin şikayetçi olmaya hakkı yoktur. Konut kooperatifleri yöneticileri diyorlar ki: " Bizi denetleyin."
Ne zaman, suç i şledikten sonra polis gibi yakalay ıp denetleyen bir mekanizma de ğil,
sürekli bir denetim, e ğiten, öğreten, yol gösteren, yönlendiren bir denetim. Ama siz koca
Bakanlık içerisindeki denetim elemanlar ının sayısını 50 dolayında tutarsan ız ve birde gelip
burda 60 bin tane kooperatiften bahsederseniz o 60 bin tane kooperatifin yan ısıra o denetim elemanlar ı aynı zamanda belli şirketleri de denetlemekle görevli ise, görev alan ına
o da giriyorsa, niye kooperatifçileri suçluyoruz? Biraz da görevini yapmayan devleti
suçlama cesaretini gösterelim..
(Bana izin verirseniz bir iki cümle daha söylemek istiyorum.)
Evet, bu yasanın yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vard ır. Bu yasa yeniden gözden
geçirilirken, denetimle ilgili hükümlerin i şler bir hale getirilmesini sa ğlamak lazım, bir ...
İki : Kooperatif ortaklar ının, yani bu kooperasyondan yararlanan insanlarm bu çal ışmalara
daha fazla kat ılımını, daha fazla denetlemelerini ve kararlara daha geni ş katılımını sağlayıcı
önlemler ahnması , hükümler konulması lazımdır. Biraz önce 400 ortakh örnek bir kooperatif olayını anlattım. Bunların olması lazım. Bir de sayın hocama kat ılıyorum da ben kaç tane Rasih Demirci bulayım ki bu kooperatif genel kurullar ında hükümet temsilciliği yapsın.
Hükümet komiserliği var ya.Kaç tane bulaca ğım?Ben kaç tane Rasih Demirci bulaca ğım da
genel kurallarda divam ba şkanlığı yaptııracağım ? Siz buraya yazm ışsınız ki, siyaset yapmasına izin verirse divan ba şkanı şu cezalara çarpt ırılır. Konuşturmuyor seni rica ediyor,
korkuyor. Korkutmuşuz, ürkütmüşüz. Adam karkutmayLa hiç bir şeyin önüne geçilmez.
Şu siyaset sözcü ğünü de bir netle ştirmemiz laz ım. Siyaset yapanları bir yerde çok yüceltip
başımızda tak yapacağız, bir yerde de korkutulacak şeyler gibi göstereceğiz,lıayır, bunlar
içorkulacak şey değil. Ama parantez içinde söylüyorum: Neyi nerede ne zaman ne şekilde
Yapacağımızı bilmek kaydıyla. Eğer birileri siyaset sözcü ğünü istismar etmi ş birileri siyaseti
anar şi ile karıştırmış birisi siyaseti partizanlık olayıyla karış tırmış diye yeni hükümler getirirsek, yanlış yapmış oluruz. Bizim de bu toplant ılarda siyasetcilere bir şeyler üretmemiz
lazım, onlara bir şeyler söylemeye hakkımız olsun, bir şeyler söyleyelim ki, onlar da bizim
söylediklerimizden yararlanabilsinler.
Teşekkür ediyorum.

-
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1163 SAYILI KOOPERATIFLER KANUNUNDA
YAPILAN DE Ğ IŞIKLIKLER ÜZERINE

N.U ğur Ktiçiikaltan (*)

Sayın Ba şkan, Değerli Konuklar;
Sözlerime, Kooperatifler Yasas ında yapılan son değişikliklerle ilgili olarak, gerekli açıklamaların ve tartışmalann yapılması imkanını sağlayan, Türk Kooperatifçilik Eğitim
Vakfının değerli yöneticilerine te şekkür ederek ba şlıyor,

(x) Küçükaltan, YOL - KOOP Genel Müdür Yardune ısıd ır.
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Türkiye Yol- İş Sendikası Üyeleri Tüketim Kooperatifleri Birli ği ve şahsım adına hepinize saygılarımı sunuyorum.
24 Nisan 1969 tarihinde kabul edilen 11ö3 say ılı Kooperatifler Kanununda de ğişiklik
yapan 3476 sayı h " 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun baz ı maddelerinin de ğiş tirilmesi
ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi hakk ında Kanun" 25 Ekim 1988 gün 19970 say ılı
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.
Yapılan değişiklikler üzerindeki görü şlerimi yasanın 1. maddesinden ba şlayarak aç ıklamaya çalışacağım. Bu nedenle bana ayrılan 20 dakikalık süreyi bölümlere ay ırmadan
kullanabilmem için Say ın Başkanın iznini rica ediyorum.
Türk Kooperatif mevzuat ının temel yasası diye bilinen 1163 sayılı yasaya ilişkin olarak
1980 yılından itibaren tam 4 kez de ğişiklik tasarısı hazırlandığı halde, bu tasarıların Parlementoda görü şülememesi nedeniyle kadük kalmalar ı', 3476 say ılı yasanın önemini vurgulayan hususlardan bir tanesidir.
10 Ağustos 1969, tarihinde yürürlüğe giren 1163 say ıh yasa; ülkemizdeki kooperatifçiliğin hızla gelişmesi ve bu geli şmeye paralel olarak yeni sorunlarla karşılaşması üzerine,
özellikle ba şta konut yap ı kooperatifleri olmak üzere yolsuzluk iddialar ının kamuoyunu
günlerce me şgul edecek hale gelmesiyle yirminci y ılında yetersiz kald ığı gözlenen 9 maddesinin tamamen, 15 maddesinin k ısmen değiştirilerek; ikide ek madde eklenmesiyle yeni
şeklini alm ış ve uygulamaya geçmi ş bulunuyor.
Yapılan bu değişikliklerin en önemli yönü, Kooperatifler ve yöneticiler hakk ında son
zamanlarda ortaya ç ıkan olumsuzlukların giderilebilmesini temin için, kamu otoritesini
artırıcı hükümler ihtiva etmesi, yasada belirtilen görev ve sorumluluklar ın yerine getirilmemesi halinde a ğır cezai yapt ırımların uygulanabilecek olması dır.
Yasanın, özellikle dikkat çeken cezai yapt ırımlarının caydırıcı niteliği ile yönetim ve
denetim kurulu üyelerinin sorumluluk duygular ını artırması halinde bir çok olumsuzlu ğun
önlenebilece ğini şimdiden söylemenin doğru olacağı kanaatindeyim.
Konuşmamm bu bölümünde 1163 sayılı yasanın tart ışılmasında yarar gördüğüm
maddelerinden bahsetmek istiyorum.
1163 say ıh yasanın, Kooperatiflere ili şkin tek yasa olmay ışı , 1581 sayılı Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun, 3186 Say ılı tarım Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri
hakkında Kanunun ve 1196 sayılı Tütün Tarım Sat ış Kooperatifleri Kanununun, ülkemizdeki Kooperatifleri ilgilendiren di ğer yasalar olduğ u, bu yasalarda hüküm bulunmad ığı
zaman Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlere ili şkin hükümlerinin uyguland ığıda malumlarıdır. Bu mevzuat çoklu ğunun yanı sıra, ülkemizdeki kooperatiflerle ilgili kamu kuruluşlarının fazlalık. ' da dikkat çekicidir. Yap ılan yasa değişikliğinde mevzuatların birle ştirilmesine yönelik düzenlemenin bulunmay ışı ve kooperatiflerle ilgili çok say ıdaki kamu kuruluşu arası nda uyumlu çal ışma imkânının yarat ılmayışı kanaatimizce büyük eksikliktir.
Yasanın 1. ve 9. maddeleri Kooperatif kuracak ve kooperatiflere ortak olacak tüzel
kişilikleri eskisi gibi tek tek sayarken tüketim ve konut kooperatifçili ği alanında çok olumlu girişimleri bulunan sendikalar ın, bilinen bu ba şarıh çalışmalarına rağmen bu tüzel ki şiler arası nda yer almay ışı ise oldukça dü şündürücüdür.
Yasanın 2. maddesinde son de ğişiklikle yer alan 4. paragraf kooperatiflerin kamu
kurum ve kurulu şların ın isimlerini kullanarak, vatanda şları yanıltmaların ı önlemek için
düşünülmüş olmakla beraber, kanaatimce uygulamada istenilen sonucu veremeyecektir.
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Kooperatiflerin ismine bakarak ortak olan ki şiler, kooperatiflerine sahip ç ıkmaz, kongrelerine kat ılmazlarsa sonuçta kooperatifin ismi ne olursa olsun yan ılacaklar ve zarara u ğrayabileceklerdir.
Ayrıca, isim değişikliği ile ilgili olarak tanınan sürenin ülkemiz ko şullarında yeterli
olıııad ığr görülmüş , tanınan yasal süre bitti ği halde, isim değişikliğini gerçekle ştiremeyen
yüzlerce kooperatif kalm ıştır. Ünvanlar ını 6 ayda bu kanuna uygun hale getirmeyerek tescil işlemini gerçekle ştiremeyen yöneticilerin durumu şimdi ne olacakt ır?
Yasanın değ iştirilen 8. maddesi yönetim kuruluna ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasozle şmede gösterilen ortakl ık şartlarını ta şıyıp ta şımadıklarını ara ştırmak zorunluluğunu getirmiştir. Bu görevi yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerine bir
aydan 6 aya kadar hapis, ellibin liradan be şyüzbin liraya kadar a ğır para cezası verilmesi
gerekmektedir.
Kanaatimizce, kooperatife ortak olmak için müracaat eden, medeni haklar ı kullanma
yetkisine haiz gerçek ve tüzel ki şilerin, kooperatif anasözle şme hükümlerini bütün hak ve
ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini bildiren yaza ile yönetim kuruluna ba şvurduklarmda,
ortaklık şartlarını ta şıdıklarını da bu yaz ıda beyan etmeleri, yönetim kurulunun bu ara ştırmayı yapma zorunlulu ğunu ortadan kald ırmaya yeterli bir sebep olarak de ğerlendirilebilmelidir. Kooperatifçilikte güven unsuru çok önemlidir. Yanl ış beyanm sorumluluğunu
yönetim kurulu üyelerinin de ğil, beyanda bulunan kişinin ta şıması daha doğru bir uygulama olacakt ır.
Yap ı kooperatiflerinde konut, i şyeri ve ortak say ısının genel kurulca belirlenmesi,
yönetim kurulunun genel kurulca kararla ştırılan sayının üzerinde ortak kaydedememesi,
uygulamada istismara pek aç ık olan yedek üyeliğin kaldırılmasına yönelik olumlu bir değişikliktir.
Yasanın 14. maddesinin 3. fı krasında yapılan değişiklikle, ortaklık haklarının, ortaklık
niteliğine haiz kiş ilere, kooperatifi devreye sokmadan ,devredilebilmesi, 16. maddede gerçekleştirilen değişikliklerde de, ortaklıktan ç ıkarılma sebeplerinin anasözle şmede tek tek
belirtilmesi ve bu sebepler dışında herhangi bir sebeple ortakl ıktan çıkarılma işleminin
yapılmaması ve ç ıkarılma kararı kesinle şinceye kadar ortakhk hak ve yükümlülüklerinin
devam etmesi ortak lehine gerçekle ştirilen değişikliklerdir.
Yasanın 19. maddesinde yap ılan değişiklik, bir ortakhk pay ının değerini en az 10.000
liraya ç ıkarırken, kooperatife ortak olacaklar ın en çok 1000 pay alabileceklerini hükme
bağlam ıştır. Kooperatif üst kurulu şlarına girmek isteyen birim kooperatiflerin en az 50
pay taahhüt etmeleri de bu maddede yer alm ıştır. Maddenin kooperatiflerin sermaye yönünden güçlenmesini sa ğlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi olumlu bir değişikliktir.
19. maddenin 5. paragrafında tarımsal amaçlı kooperatiflerin yat ırım faaliyetleri için dü şünülen ve uygulanan dü şük faizli kredi imkanlar ının aynı şekilde tüketim kooperatifçiliği
için de düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Yasanın 26. maddesi, eski hali ile en çok tart ışılan maddelerinden bir tanesi idi. Yap ılan değişiklik bu tart ışmaları maalesef bitirecek nitelikte bulunmam ıştır. Yap ı kooperatifi
ortağı , üyelik süresine bakılmaksızın genel kurula kat ıldığı halde, diğer kooperatif ortaklar ının bu haktan mahrum bırakılmalarını n sebebi bir türlü anla şılamamaktad ır.
Ortak gereksinimleri olan ki şilerin, karşılıklı yardım ve dayan ışma yolu ile kooperatif
kurumları , kooperatiflerin üretece ğ i mal ve nizmetlerden en az maliyetle yararlanmalar ı
en ba şta gelen amaçlar ındandır.
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Bu amaçla yola ç ıkan ortaklar ın sermayelerine verilebilecek s ınırlı faizin, devlet tahviline verilen en yüke faiz oran ına ç ıkarılması , kooperatifin kurulu ş amacı dışında çalış masına sebep olabilecek bir husustur.
Kooperatifler hiçbir şekilde ortak olanlar ın parası ile ortak olmayanlara hizmet sunrnamalıdırlar. Ortak say ılarını çoğaltarak, ortaklar ın kooperatifle olan bağhlıklarmı art ırıcı
çalışmalar yapmalıdırlar. Aksi halde sermaye şirketi gibi hareket edip, kâr amac ı güden kuruluşlara benzerler. Yasan ın bu maddedeki de ğişikliği, kooperatifleri ortak d ışı satışa te şvik eden, ortak d ışı sat ışları cazibeli hale getiren bir mahiyet arzetmektedir.
Burada yasa koyucunun, kooperatif sermaye birikiminin halând ırılmasını ve artmasını ve artmasını düşünerek yeniden düzenledi ğine inandığım 38. madde ile kooperatifçilik
anlayışına bağdaşmayan bir tutum takınıldığını üzülerek belirtmek zorundayım.
39. maddede yap ılan değişikliğ in, birliklerde % 5 fevkalade yedek akçe ayr ılması zorunluluğ unu getirmesi olumlu olarak nitelendirilmektedir.
Yasanın değiştirilen 42. maddesi genel kurulun devir ve terk edemeyece ği yetkiler
arasına, gayrimenkul alımmda ve satımında takip edilecek usul ile al ınacak gayrimenkulun
niteliğini, yerini, azami fiyat ını , satılacak gayrimenkulun asgari fiyat ını belirlemek görevini
de ilave etmiştir.
Hızlı karar alma ve uygulama kooperatiflerimizin geli şmesi, ortak menfaatlerinin kounması aç ısından, kooperatifçlikte çok önem arzeden bir husustur. Genel kurullar ın yukarıdaki ayrıntılara inerek, gerekli incelemeleri yapmas ı kanaatimizce hem zaman, hemde
zemin yönünden imkansız görülmektedir. Bu konuda al ınacak kararlar ın gecikmesi, fırsatların kaç ırılmasına sebep olabilecek, kooperatifin genel yararm ın gerçekle ştirilmesi konusunda yönetiminin aciz kalmas ına sebebiyet verebilecektir.
>Yasanın çağrı 'ya ilişkin 43. maddesi ile 44. maddesi arasındaki ilişki nedeniyle, çağrıya yetkili olanlar aras ında "Dört ortaktan az olmamak ko şuluyla ortak say ısının en az onda
birinin" de yer alması kanaatimizeygun olacakt ır.
Yasanın genel kurulun şekli ile ilgili 45. maddesinin değişikliğinde yer alan son paragraf ; "Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kurulu ş temsilcileri arasından seçilen
başkan ve üyeler taraf ından sağlamr" şeklindedir.
Burada, üst kurulu ş temsilcilerinin birim kooperatiflerin kongrelerinde div -an heyetinde
yer alıp alamayacakları hususu gündeme gelmektedir.
Yasa değişikliğine uygun olarak haz ırlanan tip ~sözle şmelerde bu ibarenin aynen
yer alması , genel kurulların sevk ve idaresinin ortak olmayanlar taraf ından yönetildi ği şekli
ile yorumlanıp iptal kararlarına sebep olmayacak m ıdır?
Kanaatimizce yasanın bu para ğrafında geçen "üst kurulu ş temsilcileri" deyimi, kooperatif birliklerinin kongreleri için dü şünüldüğüdür.
Yasanın gündede ilgili 46. maddesinde yap ılan değişiklik ortaklara yönetim kurulunun hazırladığı gündeme hem genel kurul öncesinde, hemde genel kurul s ırasında müdahale
etmeleri imkanını vermektedir. Ancak, kanun, anasözle şme ve iyi niyet esaslar ı ile genel
kurul kararlar ına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlar ının iptali için genel
kurul öncesi verilen bir önergenin oylama sonucu gündeme al ınmaması genel kurulun en
yetkili organ olarak güvenilirli ğine gölge düş ürebilecek bir uygulamad ır.
Yasanın yönetim kurulunun üyelik şartları ve ücretine ili şkin 56. maddesinde yap ılan
değişiklikle, haklarında kamu davası aç ılmış bulunan yöneticilerin pe şinen suçlu addedilerek, ilk genel kurul toplant ısına kadar görevlerinin devam ının sağlanması , ancak yönetim
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kurulunca genel kurul gündemine dava devam ediyor bile olsa, azilleri veya göreve devam
etmeleri konusunda madde konulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu maddenin yeniden
düzenlenmesinde yarar görülmektedir.
Yasanın 59. maddesinde yap ılan değişikliklerle, konut yapı kooperatiflerinin, arsa
alınm ış gibi gösterilerek ortaklar ını kandırmaları önlenmiş , kooperatif yöneticilerinin kooperatifle ticari muamele yapmalar ı yasaklanmış , eksik, yanhş ve yanıltıcı ilan vermelerinin
önüne geçilecek vatanda şların doland ırılmaları engellenmiştir. Değişiklikler olumludur.
Yasanın denetçilerle ilgili 65. maddesine bir f ıkra eklenmi ş , 66, 67, 68 ve 69. maddelerinde ise bir de ğişiklik yapılmamıştır. Ancak denetim kurulunun etkinli ğini artıran baz ı
hususlar 56/2, 56/4. maddelerde yer alm ıştır.
Kooperatif birliklerinin kurulu şuyla ilgili olan 72. maddeye ilave edilen 3. paragrafta ilgili Bakanl ığa, belli bölgeler belirleyerek ayn ı bölgede birden çok kooperatif birli ği
kurulmasını yasaklama yetkisini tan ımıştır. Bu yetki kooperatif kurulu şların özyap ısını zedeleyici, kimi kooperatiflere kar şı sınırlayıcı bir baskı aracı olarak kullanılabilecek bir yetkidir.
Kooperatif birliklerinin e ğitim ve denetimle ilgili 75. maddesinde yap ılan değişiklik,
birliklere; kooperatifin e ğitim ve denetimi ile ilgili tüm yetkileri veren çok olumlu bir
gelişmedir.
Yasanın kooperatif merkez birliklerine ili şkin 76. maddesinin son paragraf ında yer alan
"Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar" hükmü, geli şmeyi sınırlayıcı bir yakla şım olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca, yasa değişikliğinden önce kurulan, ayn ı konularda çalışan kooperatif birliklerinin, değişen bu madde ile durumlar ı ne olacaktır?
Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri ile ilgili 86. maddeye eklenen 5. f ıkra, uygulama sırasında çok önemli sonuçlar verebilecek niteliktedir. Bakanl ığın bu madde ile
düzenleyici tasarruflarda bulunma yetkisine kavu şması , aksayan yünlerin al ınacak tedbirlerle kısa sürede giderilmesini sa ğlayabilecektir.
87. madde ile genel kurullara kat ılan Bakanlık temsilcilerine ödenecek ücretin, kooperatiflerce Maliye veznesine yat ırılması zorunluluğu getirilmiştir. Genel kurulun kanunlara, anasözle şmeye ve gündeme göre yürütülmesini temin ve denetleme ile görevli bulunan
temsilcilerin Bakanlık adına görev yapt ıkları ve Bakanlıkça görevlendirildikleri hepimizin
malumlarıdır. Kaldı ki her türlü müracaat ın yapılmasına ra ğmen Bakanlık temsilcilerinin
hazır bulunmadığı toplantıların da gerçekle ştirilmeleri aynı maddenin son paragrafı gereğince mümkün bulunmaktad ır.
Bu nedenle temsilci ücretlerinin Bakanl ık tarafından kar şılanması daha uygun olacaktır. Maddenin yeniden düzenlenmsinde yarar vard ır.
Günümüzde, kooperatiflerin denetim ihtiyaçlar ının tümüyle Bakanlıkça karşılanması
mümkün olmadığı gibi, kısa ve uzun vadelerde de mümkün olmayaca ğı bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle, yasan ın 90. maddesinde, Bakanl ığın yanı sıra kooperatiflere kredi veren
kamu kurum ve kurulu şları tarafından, verilen kredinin amaca uygun kullanılıp kullandmadığının ara ştırılma yetkisi verilmi ştir.
ilgili Bakanlık ayrıca 91. maddenin tan ıdığı yetkiye istinaden, kooperatif üst kurulu şlarını , ilgili müesseseleri, bağımsız denetim kuruluşlarını denetleme i şleri için görevlendirebilmektedir.
Kooperatifçilik harekette ya şamsal öneme haiz denetimin bu yolla yaygınlaştırılarak
sonuçlarnd ırılması çok olumlu bir değişikliktir.
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Yasan ın siyasi faaliyet yasagı ile ilgili 92. madd'esinde yer alan"Genel güvenlik, asayi ş
ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet" tabirinin netle ştirilmesi gerekti ği kanaatindeyim. Çok esnek olan bu deyimin kooperatiflerin geli ş mesini ve faaliyetlerini engelleyici
nitelikte görmekteyim.
Kooperatifçili ğin gelişmesi, finansman yönünden desteklenmesi amac ı ile olu ş turulan,
kooperatifierin vergi ve harçlardan muaf tutulmas ı na ili ş kin 93. maddesinde yer alan 4. f ıkranın en kısa sürede yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Yasas ı 'ndaki
muafiyet şartlar ını yerine getiren bir kooperatifin bu f ı kra gere ğ i kurumlar vergisi ınükellefi olması ve Maliye Bakanl ığının ilgili birimlerinin kurumlar vergisi yasas ı yerine, kooperatifler yasasındaki bu madde gere ğince kooperatiflerden vergi istenmesi ilginç bir görünüm
arzetmektedir.
Ayrıca, ülkemizde birliklerin kurulaca ğı bölgelerin henüz belirlenmemi ş olması ve yeterince üst birlik bulunmamas ı nedeniyle, kooperatiflerin bu madde gere ğ i üst birliklere katılma zorunluluğunu yerine getire ınediklerini aç ı klamakta yarar görüyorum.
Yasaya, 3476 sayılı yasa ile ilave edilen 1. ek maddede, tar ı msal amaçlı kooperatifler
ve üst kurulu şlar için Tar ım Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı , diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için de Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı ilgili Bakanl ıklar olarak tesbit edilmi ş tir.
Bu nedenle, 44. maddede yer alan imar ve iskan Bakanl ığı ibaresinin madde kapsam ından ç ı karilarak, maddenin yeniden düzenlenmesi gerekti ğ i kanısındayım.
Cezai sorumluluğa iliş kin Ek Madde 2'de yer alan "Bu madde de görülen hürriyet ba ğ layıcı cezalar parayla tahvil edilemez" hükmünün uygulamada yarataca ğı sorunlar vard ır.
Örneğin yasanın 2. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ederek 6 ay içerisinde ünvanlarmı 1. maddede belirlenen esaslara uygun hale getirip tescil ettir ıneyen yönetim kurulu üyeleri için bu hüküm nas ı l uygulanacaktır? Bu nedenle cezai sorun ı lulukla ilgili maddelerin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekti ğ i kanaarindeyim.
Yasanın değişen, deği şmesi gereken maddeleri hakk ı ndaki görü şlerimi burada bitirirken, de ğişikliklerin kooperatife güveni art ırmak, olumlu sonuçlar almak, kooperatif hareketi güçlendirmek gibi benzeri düsüncelerden hareketle yap ıldığına inanıyorum.
Kooperatifierin; az yada çok büyük topluluklar taraf ı ndan, demokratik ilkeler çerçevesinde, kendi kendilerine yard ım anlayışı ile bilerek, inanarak ve dürüst davranarak, toplumsal düzeyde özlenen günleri ya şayabilmek amacı ile kurulduklar ını göz önünde bulunduran hükümetler, kooperatifçili ği destekleyerek, kredi imkanlar ı sağlamalıdırlar. KooperatifHükümet ilişkilerinin sorun olacak boyutlara varmas ın ı engelleyerek, onlar ın kalkınmada
güçlü bir araç olarak kullan ılması için deneyimli kooperatifçilere planlama düzeyinde görev vermelidirler.
Firma gücünün olaganüstü boyutlara ula ş tığı günümüzde, bireylerin ekonomik özgürliıklerini kullan ırken ba şkalarına zarar vermeyecekleri tek örgüt olan kooperatiflerin, ya şanan ba şarısızhkiar nedeniyle sars ılan güvenilirliklerinin yeniden sa ğlanması na yard ımcı
olmalı dırlar.
Ortaklar ının içinde bulunduğu zor ko şulları iyileştirmek için çal ışan kooperatiflere
hükünıetlerce yap ılacak özel yard ımların önemi çok büyüktür.
Ancak, hükümetlerin kooperatiflere sa ğladığı destek, açt ığı kredi, yapt ığı yard ım karşıhğında, onları kendileri için bir araç olarak kullanmamalar ı , onları yönetmeye ve denetim
alt ında tutmaya çal ışmamaları gerekiyor.
Özgürlük ve demokrasi a şığı ülkemiz insanlarının arzu ettikleri kooperatiflere k ısa
zamanda kavu şmalarını diliyor, hepinize tekrar sayg ılarım ı sunuyorum.
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Ahi, karde ş , arkada ş , gören, dost, yiğit anlamında kullanılır.
Ahilik, hem sosyal hem de kültürel yap ıya ait bir terim olarak:
Birbirini seven; birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu bar ındıran
işi, kutsal çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallar ına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve
sanatkörların, iş sahiplerinin, ç ıraklarm, kalfalar ın ustaların meydana getirdi ği sağlam bir te şkilat manasını ta şır.
Yüzy ıllarca Türk Sosyal adâletini, Türk ekonomisini, i ş hayat ını Batılıların bugün dahi
hayranlıkla ifade ettikleri örnek bir düzenleme ile geli ştirmişlerdir.
AHİLİK VE ESNAF AHLAKI

pe

Esnaf ve sanatkârlar her ülkenin ekonomik ve sosyal hayat ında önemli rol oynayan bir
istikrar unsuru olarak kabul edilmektedir. Gerek büyük i şletmelerin, gerekse vatanda şların ihtiyaçlarının önemli bir bölümü esnaf ve sanatkörlarca kar şılanmaktadır. Ilu ekonomik faaliyetler, az sermaye ile ve güç çal ışma şartları altında gerçekle ştirilmektedir. Teknik, ekonomik ve sosyal şartlar, bazı mal ve hizmetlerin küçük i şletmelerce üretilmesinin daha verimli
olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, sanayileşmeye paralel olarak hizmet sektöründe çal ışanların
oranlarının da yükselmesi, geli şen ülkelerde esnaf ve sanatkörlar ın ekonomik hayattaki yerini
daha da artt ırmaktad ır.
Amerika Birle şik Devletlerinde, 1979-1983 y ılları arasında istihdam kapasitesi, büyük sanayide % 6.3 artarken küçük sanayide % 10.2 artm ıştır. Yine ayn ı dönemde, imâlat sanayinde isdihdam enterasan bir tablo göstermi ştir. Büyük sanayideki % 16.6 gerilmeye kar şılık küçük sanayide % 7 artış olmuştur. Bu ülkedeki genç insan gücünün (16-24 ya ş) % 66'sı küçük
işletmelerde isdihdam edilmektedir. (1) Daha da ço ğaltılabilecek bu bilgiler, geli şmiş ülkelerde oldu ğu gibi kalkınan ülkelerde de esnaf ve sanatkörlar ın ekonomik hayattaki öneminin giderek artt ığı hiçbir tereddüte meydan b ırakmayacak şekilde ortaya koymaktad ır. .
(1) Yal ı m, Güler "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Te şebbüslerinin Ekonomimizdeki yeri, Önemi•ve Tan ı tılması, Küçük ve Orta Boy Sanayi Te şebbüslerinin Sorunları, Çözüm Yollar ı
ve Geli ş tirilmesi Semimerlerinde sunulan tebli ğ , Milli Prodüktivite Merkezi 1987.
(*) Ekinci, MEB Müste şar Yardı mcısıd ır.
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Durum ülkemizde de ayn ıdır. Esnaf ve sanatkürlannuz ekonomik hayat ımızın önemli bir
unsurudur. Onlar sayesinde çok dar ve s ıkı bir ihtisaslaşmanın teşebbüs ruhunu öldünnesi önlenmekte, insan zekas ının en verimli şekilde değerlendirilmesi sa ğlanmaktadır.
Esnaf ve sanatkârlar sadece ekonomik de ğil, aynı zamanda sosyal hayat ın ızın da önemli
bir unsuru, ayrılmaz bir parçasıdır. Kimin, nerede ve nas ıl ürettiğini bilmediğimiz mallan bile
onlar vasıtasıyla temin eder, her gün onlarla yüz yüze geliriz. Esnaf ve sanatkârlar ile münasebetimiz olmadığı bir günü dahi düşünmek, hemen hemen mümkün değildir.
Günlük hayatımızda bu kadar iç içe olduğumuz esnaf ve kanatkürlar ile olan münasebetlerimizin şekli ve ölçüsü son derece önemlidir. Her şeyden önce insanlar al ışveriş yaptıkları
esnaf ve sanatkârlara güvenmek zorundad ırlar. istedikleri malı aranılan kalitede ve uygun fiyatla bulmak isterler. Ödedikleri bedelin kar şılığını almak isterler. Onlardan tatlı sözler duymak güler yüz görmek isterler. Onları kendilerinin bir parças ı kabul edip, "bizim bakkal",
"bizim berber" demek isterler. Bütün bu istekler esnaf ve sanatkürlarla mü şterileri arasındaki
nıünasebeti sadece maddi ve menfaatlere dayal ı bir münasebetler zinciri olmaktan ç ıkarıp ona
insani ve ahlaki boyutlarda kazand ıdır.
Şüphesiz, esnafın dükkanı , bir hayrat de ğildir. O yapmış olduğu malın veya görmüş olduğu hizmetin kar şılığını alacakt ır. Ancak, daha fazla kür lurs ıyla müşterisini aldatan veya
ona kalitesiz mal veren esnaf ın "pabucunun dama at ılması " gerektiği hususunda herkes hem
fikirdir.
"Pabucun dama atılması " deyimi yakla şık sekiz asırdan beri Müslüman Türkler aras ında
kullanılmaktadır. Ahiliğin kurucusu ve esnaf ve sanatkârlann piri olan Ahi Evran ayakkab ıcı
esnafının bulunduğu çarşıdan geçerken onların yaptığı ayakkabıları inceler, hileli gördüklerini dama atarm ış . Böyle bir olay vuku bulunduğundan haber h ızla esnaf arasında yayıhr,
"... falanca ustan ın pabucu dama at ıldı " denilirmiş , Pabucu dama at ılan usta, utancından haftalarca insan içine ç ıkamaz kimsenin yüzüne bakamaz, kendini affettirmek için elinden gelen her şeyi yaparm ış . Çok zaman bunlar kafi gelmez terk-i diyar etmek zorunda kahrm ış .
Burada en önemli husus Ahi Evran ın bir esnaf temsilcisi olmasına rağmen esnafı en ağır. şekilde cezalandırmaktan çekinmeyişidir. Bu durum belki de bir meslek te şekkülünün güçlenmek
için.kendi üyesini cezalandırarak, oto-kontrol metodunu kullanmasının ilk örneğidir. Bu modern metodu sekiz yüz y ıl önce kullanan atalarımız ahi birlikleri ile yüzyıllarca MüslümanTürk toplumunun ekononlik, sosyal ve kültürel hayat ında önemli bir rol oynamıştır. Böylece
esnaf ve sanatkarlarm toplum içinde hak ettikleri mevkiye gelmesini sa ğlmışlardır.
Bugün ahilik denilince esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir. Bu terimler adeta
birbirleri ile bütünle şmiştir. Halbuki 12. yüzy ılda ahilik bir esnaf te şkilatı olarak değil, herkese aç ık bir teşkilat olarak kurulmu ştur. Ancak, ahilik dü şüncesi zaman içinde esnaf ın ruhunu
yansıttığı için bütün esnaf hiçbir zorlamaya tabi olmaks ızın ahi birliklerinde toplanmış ve
onu bir esnaf te şekkülü haline getirmi ştir.
Ahilik düşüncesinde esnafı cezbeden şey nedir? Bu soruya cevap verebilmek için ahili ği
kuran düşünceden bahsetmek gerekecektir.
12. yüzy ılda Müslüman-Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel yap ısında önemli
değişiklikler meydana gelmekteydi. Bu de ğişikliklere karşı insanlar birbirinden farkl ı tavırlar
alıyorlardı . Bu tavırları üç ana grupta toplamak mümkündür.
Birinci gurubu meydana getiren Türk Sultanlar ı ve yüksek tabaka, İslami hayat tarz ının
yerleşmesi ve kökle şmesi için üstün gayret sarfediyor, hiçbir fedekarl ıktan kaç ınmıyorlardı .
Bunlar İslamiyete aykırı olan şaman inancının hatıralannı canlandıracağı endişesiyle, İslamdan önceki tarih ve geleneklere kar şı ilgisiz kalmaktaydılar. Türk Sultanlan, gerek siyasi haki52
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miyetin sembolü olmak ve gerekse şehirlerde oturan Müslüman Türkleri İslami esaslara göre
idare etmek amacıyla ele geçirilen her şehire, Iran ve Arabistan'dan getirilen İslam uleması
veriyorlardı (2). Devlet tarafından desteklenen bu ulema eski Türk geleneklerine kar şı hoşgörüşsüzdüler. Halbuki Türkler " İslamlığı katı şeriat kaideleri içinde de ğil, geniş ve yumuşak
bir ruh ve mana ile anlayarak (3) kendilerine izah eden mutasavv ıf Türk Türk devri şlerinin
telkinleriyle kabul etmi şlerdir.
İkinci grubu meydana getiren kitleler, birinci grubun aksine, İslami inanç ve hayat tarzindan çok eski Türk geleneklerine ve şamani inançlara bağhydılar. Yerle şik hayat tarzına
uyum sağhyamayan bu kitleler, Islamiyeti de bir şamani kalıntıları devam ettiren bir tarzda
benimsemişlerdi. (4) Bu kitleler devlete kar şı çatışmacı bir tavır almışlar ve bütün bir ortaçağ boyunca meydana gelen ayaklanmalar ın İran' ın kışkırtması dışındaki sebeplerden biri,
belki de birincisi budur.
"Hakkım ızda Devlet etmi ş fermanı . Ferman padişahın dağlar bizimdir."
Üçüncü grup ise İslam inancı ile Türk geleneklerini kayna ştıran orjinal bir sentez meydana getirmi ştir. Bu gruptakiler devlete kar şı tavır almıyorlar, aksine içtimai huzurun bağlanması için ona yard ımcı oluyorlard ı . İslam dininin koyduğu islami beynelmilelciliğini samimiyetle kabul ediyorlard ı . Lakin İslama aykırı olmayan geleneklerine s ıkı sıkıya bağlıydılar. İşte bu grup geli ştiği düşünce istikametinde taraftarlar ını te şkilatlandırarak "Ahi Birliklerini"
kurmu şlardır.
AHİ BIRLIKLERININ KAYNA ĞI
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XIII. yüzy ılın ortalarından itibaren Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli rol oynayan ahi birlikleri tayna ğını araştıran bazı bilim adamlarının isim ve
biçim benzerliklerine bakarak bu te şkilatı Bizans Loncalannın bir devamı saymışlardır.
Ancak, Ahi Birlikleri üzerinde yap ılan ara ştırmalar çoğaldıkça geiçek biraz daha ayd ınhğa ç ıkmakta ve bu iddiaların hiçbir temele dayanmad ığı anlaşılmaktadır.
Osnıanlı nıüesseseleri üzerinde Bizans' ın büyük tesiri oldu ğu iddialarını "İsbat edilmesi
gereken bir görü ş " de ğil de "ispat edilmi ş bir mesele" gibi görenler, bu pe şin hükümlerine
paralel olarak ahi birliklerini de Bizans Loncalar ının bir devamı olarak görmektedirler.Ancak
umumi çerçeve içinde bu iddialann hiç de do ğru olmadığı Fuat Köprülü tarafından ispat
edilmiştir.
Ahi birliklerinin Bizans localar ının devamı olarak görenler Türk Medeniyeti hakkında
son derece olumsuz pe şin hükümlere sahip olanlard ır. Osmanlı toplum yapısının feodal olduğu şeklindeki pe şin hüküm ile hareket edenler de, Ahi birliklerini Bat ı Ortacağının temel birliklerinden biri olan Loncalar "Corporation" gibi dü şünmekteydiler. Apaç ık bir peşin hükümden hareket eden bu düşünce sahipleri, "Bat ı feodalitesi içinde loncalar kapitalizmin ön
hazırlıklarını gerçekle ştirditleri halde, Osmanlı toplum yapısı içinde Ahi Birlikleri ayn ı fonksiyonu niçin ifa edeme-mi şlerdir?" şeklindeki sorulara cevap bulamamaktad ırlar. Son zamanlarda yap ılan ciddi ara ştırmalar ile, Osmanh toplum yap ısıyla Batı toplum yapısı arasındaki
(2) Akda ğ , Mustafa, Türkiye'nini iktisadi ve içtimai Tarihi, Tekin Yay

ınevi,

3. Bası m Cilt 1, Ankara-1973, s. 13.
(3) Turan, Osman, Selçuklular ve İslamiyet Turan Ne şriyat y.y.
İstanbul, 1971, s.12.
(4) Güllülü, Sabahattin, Ahi Birlikleri, dtüken, Yay

ınları İstabul -1977

s. 23.
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farklar daha aç ık bir hale gelmekte ve bu çe şit iddiaların hiç bir mesnede dayanmad ığı daha
iyi anlaşılmaktadır.
Bizans Locaları ile Ahi Birlikleri arasındaki farklann başlıcalarını belirtmek faydalı olacaktır. Çünkü, bu bilgileri Ahi Birlikleri Bizans Loncalar ının devamı şeklinde gören düşüncelerin ne kadar temelsiz oldu ğunu aç ıkca göstermektedir.
Türkler Anadolu'ya gelirken, burada bulunan yerli esnaf, loncalar halinde te şkilatlanınış tı. 13u te şkilatın aynı yerde kurulan ahi birlikleri üzerinde hiçbir tesirlerinin olmad ığını söylemek doğru olmaz. Ancak, bu te şkilatlar arasındaki farkhhklar, Ahi Birliklerini Bizans Loncalannm bir kopyası olduğu şeklindeki iddiaları geçersiz kılmaktad ır.
Bizans Loncaları devlet tarafından bazı kamu görevlerini yerine getirmek üzere kurulmu ş
mesleki bir te şkilattır. Ahi birlikleri ise devlet ororitesinin d ışında kurulup geli şmiştir. Gerçi
bu teşkilat da bugün kamu görevi olarak kabul etti ğimiz birçok görevleri yap ıyordu. Ama,
bunları yapmak zorunda olduklar ı için değil, kendi toplum anla şıyına uygun olduğu için yapıyorlardı . Bu konuda onları zorlayan kendi ahlak anlay ışları dışında hiç bir kuvvet yoktu.
Bizans loncaları devletin sıkı denetim ve gözetimi altında çalışırdı . Her hangi bir loncaya
üye olabilmek için imparator ya da imparatorun görevlendirmi ş olduğu kişilerden birinin
onayını almak gerekirdi. Loncalara giren bir daha ay ırlamamaktaydı . Ahi birliklerinde ise
doğrudan bir devlet denetimi yoktur. Kurulu ş yıllarında devlet Ahi Birliklerinin yönetimine
kanşmamıştı r. Daha sonraki dönemlerde ise birlik yönetimine seçilen baz ı görevlilerin görevlerine hükümet yetkililerinin onay ıtıda sonra ba şlaması prensip getirilerek dolayl ı bir denetim
sağlanmıştır. Ahi Birliklerine üyelik serbesttir.Üyeli ğe kabul işlemleri ti şkilat yetkililerince
yapılır ve devlet buna müdahale etmez, üyeler de istedikleri zaman te şkilattan ayrılabilirdi.
Bizans loncaları yalnız tüccar ve sanatkarlar ı üye olarak kabul ederlerdi. Bir bak ıma lon-,
calar kurulu şta ekonomik amaçhyd ı . Ahi Birliklerinde ise ahilik prensiplerini kabul eden ve
iş i olan herkes üye olabilirdi. Bu te şkilatta ekonomik amaç da vard ır. Ancak, bu tek ve ana
amaç değildir.
Bizans lonlacalırın kast yap ısı ta şımalarına ve kan gruplar ı haline dönüşmelerine kar şılık
ahi birlikleri hiçbir zaman kan gruplar ı haline dönüşmemiş ve böylesi birlikler içinde genellikle karşılanan kastlaşma eğilimine karşı ç ıkmıştır. Bizans loncalarının kastla şmasını sağlayan önemli bir özellik olarak gözüken, farklı loncalar aras ındaki evlilik yasağı ise Ahi Birliklerinde sözkonusu de ğildir.
Ayrıca, loncalar mili bir toplumun bir toplum yap ısını meydana getirecek şekilde te ş kilatlandıkları ve bunu gerçekle ştirdikleri halde ahi birlikleri, s ınıflı toplum yapısına karşı
çıkmış ve buna göre te şkilatlanmıştır.
Ahi
Aralarında bu derece önemli yap ı ve amaç farkı bulunan Bizans loncalar ı ile
Birliklerini birbirlerinin devamı olan te şkilatlar olarak sayman ın hiç bir hakl ı sebebi yoktur.
Bu izahlardan anla şılacağı gibi ahilik çatışması değil barışç ı inkarcı değil inançlı şekilci
değil, öze önem veren bir dü şünce tarz ıdır. Bu özellikleriyle Ahilik esnafın gönlünde taht
kurmuş , onların desteğini sağlamıştır. Bugün esnaf ve sanatkarlanm ızın düşüncelerinde
bu izleri görmek mümkündür. Türk esnaf ve sanatkarlar ının içtimai aç ıdan güvenilir bir istikrar konusu oldu ğunu biliyoruz.. 12 Eylül öncesi ortaya ç ıkan,varan ve milletimizin hayatına kasteden anar şı hadiselerine karışan esnaf ve sanatkarlar ın sayısının çok az olması bu
görüşü doğrulamaktad ır. Artık biliyoruz ki, ülkemiz için esnaf ve sanatkar,
Ananevi isdihdam ve üretimdeki yarat ıcı ve düzenli çalışma anlay ışıyla iktisadi hayat ımızın denge unsurudur.
- Toplumda kimseyi rahats ız etmeyen ve kimseye yük olmayan bir kitledir.
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- Siyasi ve içtimai her türlü anormal çalkant ıya karşı istikrar ve huzurun teminat ıdırlar. Zararl ı akımlardan etkilenmezler.
- Yaşamları , hareketleri, töreleri ve ahlaki yap ıları itibariyle, sosyal bünyenin kontyucusudurlar. Vatan ına,milletine ve inançlar ına bağlı dırlar.
- Mütevekkil, çal ışkan, saygılı ve tutumludurlar. Kı saca Türk esnaf ve sanatkarlar ının
büyük çoğunluğu Ahilik düşüncesini ya şatan insanlard ır. Bu insanlar ın esnaf ahlakı anlayışında Ahilik şekillenmi ştir.
— Ahilik insanı "esref-i mahlukat" olarak kabul eder ve ona insan oldu ğu için saygı
gösterir. Bu anlay ış ahilerin din. dil , ırk, renk cinsiyet ay ırımı gözetmeksizin herkese adil
davranmalar ı prensibini ortaya koymu ştur. Bu prensipp sebebiyledir ki, H ıristiyan veya
Rumları aldatan veya onlara hileli mal satan baz ı esnaf hiç tereddüt edilmeden cezaland ırdmıştır.
Ahilerin ekonomik te şkilatlanmalan da kendi ahlak anlay ış larına uygundu. "Orta sanddıkları "bu te şkilatlaıımada önemli bir unsurdur. SSK ve Emekli Sandığı ile Bağ -Kur öncesinde kurulan 'bu düş ündürücü sosyal güvenlik sistemi bile, tek ba şına kanunla de ğil, ahlaki,
kurallarla olu ş turulan 700 y ıllık bir organizasyonu i şaret eder.
Her Ahi Birli ğinin Orta Sand ığı , Esnaf Vakfı , Esnaf Sand ığı veya Esnaf Kesesi denilen
bir yard ımla şma sandığı vardır. Teşkilat bu yardım sandığı vasıtasıyla üyelerini tefeciden korur, gerek özel gerekse i ş hayatı için lazım olan kredileri da ğıtırdı .
Her esnaf, •mahn ın sat ışından el edilen belirli bir yüzdeyi, orta sand ığına yat ınrdı . Ayrıca terfi harçlar ı ile teşkilata ait müklerin kiralar ı ve çe ş itli bağışlar sandığın diğer gelirleri
arasındaydı . Kise-i Humayun dışında, bağımsız bir "Kise-i ahiyan ".. Bu ba şhbaşına bir sistem dir.
Orta Sandığında toplanan paralardan te şkilat için lüzumlu harcamalar yap ılırdı . Birliğe
ait mülklerin tamir masraflar ı , çeşitli vergiler, görevlilerin maa şları , sosyal gayeli esnaf toplantılarının giderleri, fukaralara çe şitli vesilelerle yap ılan yardımlar esnaftan maddi durumu
iyi olmayı p hasta veya sakat olanlara yap ılan yardımlar, te şkilatın gelirlerini artt ırmak için
satın alınan mülklerin bedelleri ve çe ş itli sosyal hizmet giderleri, bu sand ıktan karşılanırdı .
Bugünkü Sosyal Güvenlik Sistemine yahut fonlara benzeyen yan ı , idare ve tasa•rufun, ahlak ı
bir sistem halinde, meslek ulular ına bırakılm ış olması dır.
Te şkilat için gerekli harcamalar yap ıldıktan sonra, artan paralar, esnafa kredi olarak verilir veya hammadde temininde kullan ılırdı . Esnafa laz ım olan hammadde, te ş kilat tarafı ndan sat ın alınarak üyelere da ğıtılırdi. Satın alınan malın bedeli orta sand ığından ödendikten sonra, dağıtım işlemine ba şlanırdı . Bu dağıtımda genellikle ustaların meslek kidemleri gözönünde bulundurulur, k ıdemli ustalara daha çok hammadde verilirdi. Ancak, bu dağıtımda ifrata kaç ılmazd ı . Yani en kıdemli ve en k ıdemsiz ustalara verilen hammadde aras ında 2-3 kat ından daha fazla fark bulunmazd ı .
Bugün esnaf ve sanatkarlar ımızın para sıkıntısı çektiğinde, bankadan önce kom ş usuna
müracaat etmesinin, kaza geçiren bir esnaf ın yartımlarına Bağ -Kur'dan önce arkada şlarının
ko şmasının ve yardım toplanmasının sebepleri ahilik ruhunun bir devam ı olarak anla şılma
lı dır.
Bugün esnaf ve sanatkarlar, sosyal güvenlik bak ımından Bağ -Kur'a kredi bak ımından
Halk Bankas ına, i şyeri yaptı rım konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanl ığına bağlı dır. Bu bağ ları uzatmak mümkün. Kı saca esnafın iş yapabilmek için çok sayıda mahatab ı vardır. Adeta
esnaf zamannun yar ısını bir iş yapmadan muhataplar ı arasında mekik dokuyarak geçirmektedir.
55

pe

cy
a

Bugün, ahi birliklerinde oldu ğu gibi, esnafın muhatab ını bire indirmek elbette mümkün
değildir. Ancak, bunları azaltmak mümkündür. Bunu yapmak çok hay ırlı bir iştir. Ayrıca
esnafın kendi aralar ındaki yardımlaşmanın teşvik edilmesi de gerekmektedir.
Ahilik insan ı bir bütün olarak ele alm ış ve onu bütün yönleri ile birlikte geli ş tinmesi
gerektiği üzerinde durmu ştur. Ayrıca ahiler yanlarında çalışan çırak ve kalfalara emekleri
sömürülecek varl ıklar gibi de ğil, yeti ştirilecek ve ileride i şyeri temin edilecek bir insan gibi
bakmışlardır. Bu düşüncenin izlerini, bütün y ıkıcı tesirlere ra ğmen zamanımızda dali görmek
mümkündür. Baz ı bölgelerimizde ç ırak ve kalfalar bayram namaz ından ç ıktıktan sonra doğru
ustalarının evine giderler. Ustalar mecbur olmad ıkları halde ç ırak ve kalfalar ına bayramlık
dırlar. Askerden gelen kalfa önce ustas ının yanına uğrar. Bütün bunlar gösteriyor ki esnaf
ile çırağı veya kalfası arasında işçi-işveren değil baba-oğul arasındaki münasebetlere benzeyen candan ba ğlar vard ır. Velilerin akl ına da çocuklarının ustaları tarafından istismar edileceii gelmezdi.Çocuk velisi tarafından ustaya"eti senin kemi ği benim" denilmek üzere teslim
edilirdi. Velinin bu davranışının sebebi çocu ğunu sevmemesi veya onun yaramazl ık yapacağını bilmesi değildi. O bilirdi ki, çocuğunu teslim edece ği usta onu en iyi şekilde yeti ştirmek
için elinden geleni yapacak, gerekti ğinde onu cezaland ıracak. Çocu ğun yan ında söylenilen
"eti senin kemiği beni" sözü bir nevi babal ık otoritesinin bir bölümünün ustaya devredilmesi manasına da gelmektedir. Ustaya bu şekilde teslim edilen ç ırağl usta kendi oğliı gibi
davranır onun iyi bir sanatkar olarak yeti şmesi için hiçbir fedakarl ıktan kaç ınmazdı .
Çırak işe başlayınca kendisine o i şyerinde çal ışan kalfalar aras ından iki "yol karde şi"
verilirdi. Bunlar ç ırağın yetişmesinde,problemlerin çözümünde yard ımcı olurlar, ona a ğabeylik yaparlard ı . Başka birifade ile Ahilerin i şyeri, işveren ile çalış anların sürekli menfaat
çatışması içinde olduğu, çalışanların birbirlerinin yerini almak için u ğra ştığı bir sava ş meydam değil,baba oğul ve karde şlerin bulunduğu bir sıcak aile yuvasındır.
Usta ç ıra ğın sadece işyerindeki meslek e ğitiminden değil, anı zamanda umumi ve dini
eğitiminden de sorumluydu. Ç ırak zaviyeye de kaydolur, orada umumi ve dini e ğitmini
tamamlardı . Zaviyeler bir "miskinler tekkesi" de ğil, zaman zaman kad ıların, müderrislerin de
ders verdi ği bir ilim-irfan oca ğıydı Çeşitli zamanlarda tertiplenen esnaf toplant ıları ve kış
gecelerinde düzenlenen "yaren (yaran sohbetleri" ile de sosyal hayata uyum sa ğlınırdı . (5).
"Yaren Sohbetleri'nin' düzenleni ş şekli de Ahilikteki ahlak anlay ışını yansıtması bakımından önemlidir.
Yaren sohbetlerinin haz ırlıkları her y ıl Kasım ayında yap ılırdı . Önce sohbet düzenlemek
isteyen aynı yaş grubundaki 7-8 genç bir araya gelirler, sevip sayd ıkları ve maddi durumu iyi
olan iki arkada ş seçilirdi Bunlardan ya şça büyük olan ı "Yaren Ba şı ", diğeri ise "Yaren Kahyası " olurdu. Yaren ba şı ve yaren kahyas ı belli olduktan sonra durum toplant ıya iştirak edebilecek olanlara duyrulur, 20-25 ki şilik bir grup meydana getirilirdi. Bu gruba dahil olan herkese "yaren" denilirdi. Her yaren grubunda gençler, orta ya şlılar ve ya şhlar bulunurdu. Ya ş hların sayısı 5-6'yı geçmezdi. Bo ş zamanlarında sosyal hizmetler de gören yaren gruplar ı genellikle üç ayl ık bir dönem sonunda da ğıhr ve yeni gruplar meydana getirilirdi.
Yaren ba şı , grubu idare eder ve gerekti ğinde onları cezalandırırdı . Gençler gibi, ya şhlar
da onun emirlerine uymak zorundayd ılar. Yaşlıların her hususta di ğer yarenlerden hiçbir farkı yoktu. Mecliste otururken ya ş sırası esas olduğundan, yaşlılar yaren ba şının etrafında bulunurlar, en gençler en e ş a şağıda otururlard ı . Velhasıl, sohbetin bütün adap ve erkanına itaat
etmek her yarenin görevi oldu ğu gibi, itaat etmeyenleri cezaland ırmak da ''yaren ba şı 'nın
vazifesiydi. Cezalar suçun a ğırılığına göre verilirdi. En ağır ceza sohbetten ihraç edilmek,
(5) William, Ouchi, Teori 2 ilgi Yay ıncılık, İstanbul 1987, s. 37.
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hatta meslekten sürülmek derecesine varan bir ceza idi.
Sohbetin yap ılacağı gece, bütün yarenler ak şam ezanından bir saat sonraya kadar sohbet
yapılacak eve gelmek zorundaydılar. Mazereti olanlar, durumu yaren kahyas ına daha önceden bildirmek zorundayd ı. Toplantıya ilk önce yaren kahyas ı gelir ve yap ılan hazırlıkları
kontrol ederdi. Toplant ıya gelenler teker teker odaya al ınırdı . Yaren ilk defa odaya girerken,
yaren ba şı dahil olmak üzere içeride bulunan herkes aya ğa kalkardı . Kap ıdan içeri giren yaren odanın ortasında ve herkese sa ğ elini göğsüne koymak suretiyle "selamün aleyküm" diyerek yüksek sesle selam verirdi. Yaren ba şı "ve aleyküm selam" diyerek selama kar şılık verdikten sonra herkes yerine otururdu. Elde sigara veya kahve ile aya ğa kalkılmazdı . Kim olursa
olsun, toplantıya geç gelenler için merasim yap ılmazdı . Yani geç kalanlar için ayağa kalkılmazdı. Bunlar ayrıca cezaland ırılırdı.
Burada önemli husus, bir yaren sohbetinde de ğişik yaş grubundan insanların bir arada
bulunması ve eğelenmesidir. Ayrıca yaren ba şının genç olmasına rağmen üyeler içinde ya şlıların bulunması da dikkat çekicidir. Böylece gençler sayg ı duydukları babaları yaşlarındaki
insanları yönetibilmek olgunlu ğuna eri şirken yaşlılar da mükemmel bir e ğitimcilik örneği verirlerdi.
Şüphesiz insanlar hatadan azade de ğillerdir. Ç ıraklar da zaman zaman suç i şleyebilirlerdi. Ancak esnaf te şkilatında çok zaman suç i şleyen ç ırağın yerine onun ustas ına ceza verilirdi. Bunun sebebi ustan ın bir işveren gibi değil, çırağın her türlü e ğitiminden sorumlu bir ba
ba gibi görülmesi anla şılmasıdır.
Çırak bir işyerinde çalışırken ne diğer bir sanatkar onun ustas ından ayartmay ı , ne babası onu bir başka ustaya vermeyi, ne de çocuk ba şka bir dükkana kaçmay ı düşünürdü. Bu meslek ahlaki Bat ı düşüncesinde tenkid edilmi ş ,herkesin daha iyi iş imkanı bulduğu yerde çalış masının veya şirketin daha iyi eleman bulunduğu zaman işçisini değiştirmesinin verimlili ği
arttıracağı savunulmuştur.Çünkü Bat ı düşüncesinde çalışanı işyerine ba ğlayan tek şey menfaattır. Bütün do ğruların Batı düşüncesinde olduğuna inanlar böyle kabul ederler. Ancak,
özellikle Japonya'nın gösterdiği gelişme ve kalkınmanın sebeplerini derinlemesine ara ştıranlar Bat ı düşüncesinin ciddi yanlışlarını ortaya ç ıkarmaya başlamışlardır. Konumuzla ilgili olarak bir Japon 'un hatırasını anlatmak faydalı olacaktır.
"Bir Japon üretim firmas ının genç yöneticilerinden biri şu ilginç olayı anlatıyor. "Fir
mamızın bir Amerika şirketi ile ortak yat ırımı var. Bu i ş için beni iki yıllığına Amerika'ya
gonderdiler. Orada kald ığım sürede birçok tecrübe edindi ğim gibi, Amerikalı yöneticilerin
gerçekten çok yetenekli olduklar ını gördüm .Fakat Amerikalıların kokteyl partileri beni çok
şaşırttı . Hemen hemen her genç yönetici kokteyl partilerinden nefret etti ğini söylüyor. "Durup saatlerce içiyor ve asl ında konu şmak istemediğimiz kişilerle konuşuyoruz" diyorlar Madem bu kadar nefret ediyorlar, neden hala gitmekte ısrar ediyorlar. Onu bir türlü anlayamadım Sonra sebebini ç ıkardım. Amerikalı lar yeni bir işe ne zaman ihtiyaçlar ı olabileceğini
kestiremiyorlar. Çal ıştıkları firma, alit oldukları bölümde kısıntı yapmaya karar verirse, bu
insanlar işlerinden olacakt ır. Bu yüzden, Amerikalılar çevrelerini hep geni ş tutmak zorundadırlar. Öteki firmalardaki ki şilerle sürekli temasta olmal ılar ki, ihtiyaçları olduğunda kendi
dallarında hemen yeni bir i ş bulabilsinler. Japonya'da hepimiz yeni bir i ş aramak zorunda
kalm ıyacağımızı bildiğimiz için kokteyl partiler vermeyiz" (6)
Genç Japon yönetici Bat ı düşüncesinin bir yanh şını ortaya ç ıkarıyor. Batı ülkelerinde
çalışanlar zamanlarının önemli bir bölümünü işten ç ıkarmaları halinde, çalışabilecekleri başka işyerini hazı rlama gayretlerini harcamak mecburiyetindedir. Çünkü ne çal ışanın işverene,
(6) Güllülü, a.g.e. S. 105.
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ve ne de işverenin çalışana güveni vard ır. Bu güvensizlik birçok olumsuzluklara sebep olur.
Mesela işveren i şçilerine yeni beceriler ö ğretecek e ğitim programlarına para yat ırmak istemezler. Çünkü yeni beceriler kazanan i şçinin başka şirkete gitme şansının artacağım, bunun
olması halinde yaratt ıklan paranın boşa gideçeğini düşünürler. i şçiler de birgün rakip firmada çalışacaklarını düşünerek kendi i şyerlerine sadakat göstermezler. Bu şartlar alt ında insanlar nasıl huzurlu olur, verimlilik nasıl artar?
Yukarıdaki örnekten anla şılacağı gibi, gözü başkalarının çöplüğünde olan horozlar misali
çalışan insanların, ne işyerlerine ne de kendilerine faydas ı olur. Bunun için çalışanlar i şyerlerine sadakatla ba ğlı olmalı , işverenler de yanlannda çal ışanları istismar etmemeli ve onlar ı
korumalıdırlar. Bu koruma bir lütuf de ğil borçtur. Ahilik h ırs kapısını kapayarak istismarı ve
işyeri değiştirmeyi önlemiştir. Bu sayede i şyeri aile yuvasına„dönmüştür.
Bugün icra planlar ında çalışanlara, i şveren mensubiyet şuuru kazandırılması için tedbirler alınması istenilmektedir. Bu nas ıl sağlanacaktır? Atalarımız bunu eski denilen ancak
bizce eskimeyen ve eskimeyecek olan - Ahilik ahlaki ile sağlamışlardır. Bugün de yine Ahilik
Ahlaki ile çalışanlar i şyerlerini bir aile yuvası gibi görebilirler. Türk esnaf ve sanatkarlan Ahilik düşüncesini küllemiş şekilde de olsa gönüllerinde yaşatmaktad ırlar. Ahilikte esas olan helal kazançtır. Ahinin doğru olması ve hak ettiğinden fazla kazanma yoluna sapmamas ı bir ahlak kaidesidir. Türk kültürünün zeminini ve ruhunu te şkil eden Allah, insan ve devlet anlay ı:
şında, yüksek bir ahlak yatt ığı açıktır. Yüksek ahlak ölçülerini hayat tarz ı haline getirnıekle
sağlanan,Allah korkusu ve sevgisine bağlanır. Bu yüzden yüksek ahlak, hak hukuk ve adaleti
Allah adına isteme manasına da gelir. (7). Hakkına razı olmayacak mal ına fazla fiyat isteme,
zenginleşme, hırsıyla karanlık ve dola şı k kazanç yollarma sapma gibi haram kazanç yollanna
Ahilik müsaade etmez. Ahilik mal biriktirme ve y ığma pe şinde ko şan haris ve istirmarc ı ticarete kar şıdır.
Ahi hiç ölmiyecekmiş gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çal ışan, kendi
emeği ile gecinen ve kimseye muhtaç olmayan insand ır. O çalışmayı ibadet bilir, helal kazanç pe şinde koşar, helalinden kazan ır. Helal yerlere ve karar ınca harcar. Müşterisini yolunacak kaz, kom şusunu düşman görmez.
Ahiler "her koyun kendi baca ğında asılır" diyen insanlar de ğildir. Onlar bilirler ki, komusundaki yangı n kendilerine de sıçrar. Ferdin kendini kurtarmas ının hiçbir anlam ı yoktur.
Önemli olan herkesin saadete ula şmasıdır Bunun için sabahleyin ilk mü şterisi ile alış-veriş
yapan bir Ahiye ikinci bir müşteri gelirse ve kom şusu henüs alış-veriş yapmarnışsa, müşteriye bütün samimiyetle söyle derdi:
'Kusura bakma efendim. Allah (C.C) bereketini vere, ben sabah siftah ımı yaptım.
Senin istediğin mal karşı dükkanda da var. O daha siftah etmedi siz .ıdan alın.
Komşusuna giden müşteriyi çekme',... için tifflü şaklabanhklar yapan ve bunu rekabetin gereği olarak gören anlay ıştan ne kadar farkl ı bir ahlak anlay ışı .
Bunlar anlatıldığı zaman, "Ahiler rekabeti bilmiyorlard ı. Onun için başarılı olmadılar
ve ahi birlikleri yıkıldı. Rakibine müşteri veren bir ticaret anlay ışı olamaz "diyenlerin say ısı maalesef az değildir.
Her şeyden önce şunu belirtelim ki Ahiler rekabeti biliyorlard ı . Ama, rekabeti müşteri
çalmak için hileli yollara ba şvurarak değil, dahi iyi ve daha kaliteli mal üreterek yap ıyorlar(7) Sad ık K.Tural, Kültürel Kimli ğimiz üzerine Dü şünceler, KTB Yay ınları, 1988
S. 88-106.
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di. Ahilik, daha fazla kazanmak, spekülasyon ve rekabet yapmak yerine kar şılıklı yardım ve
sosyal dayanışma esaslarına bağlı kalmayı tercih etmi şlerdir. Ferdi te şebbüs serbest kazanç,
mesleki h ıirriyet, menfaat çat ışması yerine, bütün topluma hakim olan bir nizam ve sosyal
adalet duygusu, din ve ahlak kaideleri üzerine kurulmu ş barışcı geleneklerle geli şen bir meslek mukaddesat ı ve i ş ahlaki Ahili ğin ahengini sağlamıştır. (8).
Ahilikteki ahlak ve ekonomi anlay ışı sanatkarların işleri ile bütünle şmelerini sağlıyarak
işi zevk olduğu çalışma şartlarını meydana getirmiştir. Sanatkarlann i şine kendi ruhunu yansıttığı bu çalışma şartları içinde rekabet daha fazla mal üretme şeklinde değil, daha mükemmel eser yapma şeklinde ortaya ç ıkmıştır.
Ahi ahlaki= müsaade etmedi ği şeylerden biri de sık sık iş değiştirmedir. Herhangi bir
işte karar k ılmayarak s ık sık iş değiştirmek ancak sebats ız ve istikrarsız bir ruh yapısına sahip olanları n gösterece ği davranıştır. Böyle insanlar ahi olabilecek ruh disiplinine sahip kimseler olarak kabul edilmezlerdi.
Ahi sistemine uygun olarak i ş hayatının düzenlenmesinde de ahi birlikleri, toplumu biri
bütün olarak ele alıp, bütün sosyal grupların menfaatlerini dü şünmüşlerdir. Çat ışmacılığı reddederek, uzla şmacı sosyal ve ekonomik münasebetlerin kurulmas ını gaye edinen ahi birliklerinin bu özelliği, sosyal huzuru sağlama aç ısından, insanhğa ışık tutacak temel motifleri
taşımaktad!!.Ahi birlikleri, üretim ile tüketim aras ında denge kurarak üretici ile tüketici aras ındaki
münasebetlerin sosyal huzuru sa ğlıyacak şekilde gelişmesinin devamına çalılşmışlardır.
Bu maksatla zaman zaman üretim snurlamalar ı getirerek eme ğin değerinibulmasınısağlar
ken geli ştirilen narh sistemi ve standartla şma ile de küketicinin korumas ını sağlamıştır. Sadece kaliteli üretim ve ücret politikas ı değil, fiat ve standardizasyon politikalar ı da, ahilik sisteminin unsurlarıdır.
Üretilen mallarda standart arama tüketicinin korunmas ı bakımından son derece önemli
idi. Her birlik imal ettiği malın standarad ına göre fiyatlarını tesbit ederdi. Mesela, bir ayakkabı alan insan, ödediği fiyata göre bunu ne kadar zaman giyebilece ğini bilirdi. Belirtilen zamandan önce, ayakkab ı kullanılmaz hale gelirse, ayakkab ıyı aldığı sanatkara görürerek paras ını geri alırdı . Standartlar ve narh konulmakla kifayet edilmemekte, uygulama devaml ı bir
gözetim altında bulundurulmakta idi. Bunlara uymayanlar kendilerine ders etrafa ibret olacak şekilde cezaland ırılırdı . Konulan nizama uymayanlar suçlar ına göre cezalaı\a çarptırılırdı.
Bu çe şit davranışla cezalandırılanlara "yolsuz" denilirdi.
Yolsuz, hammaddeyi piyasadan alamaz, kimse ona mal satmaz, o yapm ış olduğu malı
kimseye satamazd ı . Yoksul kahvelere kabul edilmez, cemiyet toplant ılarmagiremez, herkes
ondan kaçar ve nefret ederdi. Esnaf ın kendi içinde kurdu ğu bu oto-kontrol sistemi son derece dikkat çekicidir.
Ahi birliklerinin tüketiciyi korumak için ald ığı tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanmas ı
hususunda gösterilen hassasiyet yüzy ıllarca devam etmiştir. Zaman zaman esnaf tarafından
tesbit edilen satandartlar ve narhlar padi şah fermanı haline getirilmi ştir.
Ahiler müşterilerine daima saygılı olmuşlar, onları veli -nimet kabul etmişlerdir. Din,
dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün müşterilerine e şit davramrlardı . Müşterisini kandıran,
ona bozuk veya pahal ı mal satan esnaf cezaland ırdırdı . Hıristiyanlara bozuk mal sattığı
için cezalandırilan esnaf görülmüştür. O devirlerde böyle bir adalet ve meslek ahlaki, Bat ılı
(S) Evliyao ğlu, Gökhan, Türk Iktisat Tarihi. Hareket Yay. İstanbul .1977 S. 133
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XVI. yüzyılı sonlarıda Batı sanayi ürünlerini Anadolu pazarlar ını kaplaması sonucu Müslüman-Türk esnafı bir yandan hammadde sıkıntısı çekerken, bir yandan da üretti ği e şyaya
alıcı bulamamaktaydı . Bu ekonomik krizde iki ayn grubun esnaf aras ına karıştığı görülmektedir.
Bu gruplardan biri sermaye sahipleridir. Bunlar mamül e şyadan çok hammadde ticareti
yapıyor, esanf ve sanatkarlar ı bu yoldan kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışıyorlardı.
Sermaye sahiplerinin sanayi alan ına yönelmeleri sonucu dili birliklerinde sermay-emek
bütünlüğü parçalanmış , bu da te şkilat organizasyonunun temelini sarsm ıştır. Buradaki en
önemli husus sermaye sahiplerinin üretici ile tüketici aras ında değil, üretimle üretici arasına
girmiş olmalarıdır. Esnaf ve sanatkarlar ın üretim faaliyetlerini önemli ölçüde yönlendirdikleri
halde tüketici ile muhatap olmayan sermaye sahiplerinin üretim alan ına herhangi bir yenilik
getirmedikleri söylenebilir.
Esnaf arasına katılmak suretiyle ahi birliklerinin çözülmesini haz ırlayan ikinci grup ise
kendilerine esnafl ık hakkı verilen askerler ile çift bozarak şehre inen köylülerdir. Art ık loncalaşmış olan ahi birlikleri köyden şehre yapılan göçlere kar şı çıkmışlardır. Hükümetin de bunlardan "Çift bozan akçesi" olarak bir çe şit ceza almasına ra ğmen bu göçlere engel olunamamıştır. Hemen belirtelim ki, çe şitli içtimai şartların ziraattan sanayi alan ına aktard ığı bu
emek dolapları halinde yığılıp kaldığını düşünemeyez. Bu dönemde üretim ve üretici aras ıemek dolaplan halinde yığılıp kaldığığını düşünemeyiz. Bu dönemde üretim ve üretici aras ına girmiş olan sanayici s ınıfların, ahi birliklerince gerçekle ştirilen geleneksel üretim organizasyonuna karşı , bu köylü grupların kullandığı muhakkaktır.
Osmanlı ekonomisinin zay ıflamasının bir sonucu olarak yeniçeri ve sipahi gibi askeri
zümreler sanat hayat ına el atmışlar, bunlara 1785 y ılında ç ıkartılan bir fermanla esnafl ık
hakkı tanınmıştır.
Esnaf arasına katılan bu gruplar ahi birliklerinin çözülmesine do ğrudan ve dolaylı tesir
olmuştur. Do ğrudan tesirlerinin ba şında bu grupların bazı karlı alanlara bütünüyle hakim olmaları , buralarda ahi ahlak kaidelerine uymayan bir üretim ve ticaret hayat ı geliş tirmeleri gelmektedir. Bunlar elbirli ğiyle ahi birliklerinin imtiyaz ve selahiyetlerini çi ğneyerek, en karl ı
iş alanlarına yönelmişler ve "yeniçeri zorbal ığı " sayesinde buralara hakim olmaya ba şlamışlardır. Ele geçirdikleri ticaret ve sanat alanlar ı nda, ahi ahlak kaidelerinin hiç birini uygulamaya yanaşmayan bu gruplar en küçük müdahalede silahla ortaya ç ıkmaktaydılar. Bütün bunlar
ahi birliklerinin fonksiyonlarını kaybederek çözülmelerine sebep olmu ştur.
Bu gelişmelerin ahi birlikleri üzerindeki dolaylı etkilerine gelince, bu etkiler de şu şekilde ortaya ç ıkmaktadır. Birçok 'karl ı iş alanlann ı kaybeden hammadde darl ığı çeken, işe yarar ç ırak ve kalfalar ı yerıiçeri esnafı arasına katılan bu zümreler, yava ş yavaş geçimlerini temin edemez duruma gelince, gelenekli üretim organizasyonunun d ışına çıkmaya başlamışlardır. Böylece onlar da üretimde hammaddeden k ısmaya ve kırpmaya ba şlamışlardır. Bu yüzyılda esnafa kar şı yöneltilen ele ştirilerin, üretimde gelenekli kurallara ba ğlı kalınmadığı noktasında yoğunlaşmasının sebebi de budur.
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Çözülme sonucu loncala şan ahi birlikleri, daha sonra "gedikler" haline dönü şmüştür.
Resmi terim olarak gedik kelimesine ülkemizde 1727 y ılından itibaren rastlan ılmaktadır.
Gedik kelimesi Türkçe'dir. Tekel ve imtiyaz anlam ına gelir ki, sahiplerince yap ılacak işi
başkalarının işleyememesi ve sataca ğı şeyi başkalarının satmaması şartıyla, hükümet tarafından verilen senedin içindeki hükümlerin kullan ılması ve yürütülmesidir. Bu tarzda esnaf ve sanatkarlık 17 Haziran 1861 tarihine kadar devam etmi ş , bu tarihte ç ıkartılan bir tüzükle
sanat ve ticarette tekel usulü kald ırılmıştır. Loncalar 1912 y ılında ç ıkartılan kanunla tamamen ilga edilmiştir.
Burada bir noktaya bilhassa belirtmek gerekiyor. O da tamamen fonksiyonsuz hale geldikten sonra bile, birliklerin uzun süre ya şamakta direnmi ş olmalarıdır. Her şeye ra ğmen
me şrutiyete kadar Istanbul'da özellikle "pestemalc ılar" esnafı arasında yaşatılmaya çalışılan
ahi geleneği bu tarihten sonra bütünüyle kaybolmaktad ır. Cumhuriyetten sonra ç ıkartılan
tekke ve zaviyeleri yasaklayan kanun bu birliklerin son kal ıntılarını da silip götürmektedir.
Bugün bizim de hayranlık ile incelediğimiz Ahilerin meslek ahlakına sahip esnaf ve sanatkarlarımızın sayısının hızla artması , eline, beline, diline sahip insanların sayısının toplumda
çoğalması refah ve huzurumuzun teminat ı olacaktır. Bunun için esnaf ve sanatkarlanma ın
gönlünde zaten var olan Ahilik ruhunu canland ırmak ve yeni ustaların kulaklarına şu sözleri
söyleyerek onlara işyeri açmak için ruhsat vermek gerekmektedir.
"Harama bakma, haram yeme, haram içme,
Doğru, sab ırlı , dayanaklı ol.
Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze ba şlama.
Kimseyi kandırma, kanaatkar ol.
Dünya mal ına tamah etme. Yanh ş ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken
Yumuşak davranmasn ı bil ve kendin muhtaç iken bile ba şkalarına
verecek kadar cömert ol.
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GİRİŞ
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) F ırat ve Dicle nehirleri üzerinde in şaatlar ı sürdürülen 13 büyük projeden medyana gelmektedir. Bu projelerin 7'si F ırat, 6'sı Dicle nehirleri
üzerinde bulunmaktad ır.
GAP Projesi 21. Yüzy ılda az bir zaman kala ülkemiz aç ısından büyük bir ümit ışığı gibi
görülmektedir. Bu proje ile yeralt ı suları dahil olmak üzere yakla şık 1,8 milyon hektar arazinin sulanması ve 22 milyar kwh/y ıl elektrik enerjisi istihsal edilmesi planlanm ıştır (1).
GAP denilince sadece enerji ve sulama tesisleri anla şılmamalıdır. GAP barajlar, hidroelektrik santralleri, ve sulama tesisleri ile birlikte her çe şit alt yap ı dahil olmak üzere, ula ştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerden kurulu geni ş bir gelişme projesidir (2).
GAP'ın faaliyete geçmesinden sonra ülkemiz tar ım ürünlerinin istihsalini ikiye katlarken, tar ıma yönelik sanayisini ğüçlendirecek, i şsizlik azalacak, adeta Türkiye'ye bir Türkiye daha kat ılmış olacaktır. Topraklar ı ülkemizin birçok yerine göre hayli verimsiz say ılan,
nadasa bırakılmaktan dolayı birkaç yıldan bir ürün alınan ve kuraklık yüzünden ekim yap ılmayan pek çok saha da sulu tarıma aç ılacaktır. Sulu tarım bu bölgeye senede 2-3 defa ekilebilen topraklar ı hediye edecektir. Hatta, bölgenin iklimi dahi sulama ile de ğişecektir. Fakat bütün bunların yanında bu bölge ba şta olmak üzere ülkemizin zor ve buhranl ı günler geçirebileceğini de gözden uzak tutmamak gerekir. Bat ının 200 yılda aldığı mesafeyi 30-40
yılda alan Türkiye'nin geçirdi ği sıkıntıları gözönüne getirirsek, ayn ı mesafenin belki on kat ını 8-10 senede atlatmak durumunda kalacak olan Güneydo ğu Anadoluyu pek çok problemin beklediğini düşünmek gerekir. Şu günlerde henüz nüfus tahminleri yap ılmış ; fakat
bölge ve şehir planlamasına geçilmemiş olduğundan sıhhatli sonuç alınamadığını düşünebiliriz. Buna kar şılık, GAP projesinin bütün inşaatının sona ermesinin akabinde bölge nüfusunun birkaç kat artaca ğını söyleyebiliriz. Bu çerçeve içerisinde, birdenbire ortaya ç ıkacak
dev şehirler, hızla artan nüfus, bu bölgenin cazibesine kap ılm ış işsizler ordusu, macerac ılar,
hemen zenginle şiveren köylüler,da ğılan a şiretler ve ataerkil yap ılar çok uzak köylerde ortaçağ hayatı yaşarken, kendilerini sanayi toplumunun ortas ında buluveren insanlar ve bunun
gibi ilk bakışta bile akla gelebilecek daha pek çok mesele bu bölgenin ve Türkiye'nin ba şını
epey ağrıtacağa benzemektedir.
O halde GAP Projesi sadece sulama ve enerji hatta bunlara ait alt yap ı ve şehirle şme tarım ve ulaştırma gibi faktörlerden ibaret de ğil, içerisinde bir y ığın sosyal ve kültürel meselenin de yer aldığı daha geniş bir proje olmand ır.
Fakat her ne olursa olsun, GAP prbjesi son tu ğlanm da yerine konulaca ğı 2010'1u yıllara kadar ki, 20-30 senelik dönemin gündemindeki en önemli mesele olacakt ır. Bu yılları
"GAP'11" yıllar demek pek yanl ış olmaz.
(*) Sağ lam, H. Ü. Sosyoloji Bölümü Ars. Görevlisidir.
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A— GAP PROJESİ
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a) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESI:
Bu çalışmada Güneydo ğu Anadolu Bölgesini sadece GAP çerçevesinde sm ırlandıracağız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 74.000 km.'lik bir bölge sahasına sahiptir. Bu alan içinde
batıdan doğuya Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbak ır, Mardin, siirt bulunmaktad ır (3). GAP
projesinin sınırları arasına ise; Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbak ır'ın tamamı ve Gaziantep,
Siirt ile Adıyaman'ın bir kısmı girmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesine karasal bir step iklimi hakimdir. Akdeniz ikliminin tesiri batıdan doğuya doğru azalır ve karasal bir niteliğe bürünür. Üç yaz ay ı , haziran, temmuz,
ağustos ve eylül sıcaklık ortalaması 25'den fazlad ır. Güneydoğu'Nun yaz kuraklığı 6 ay sürer. Şanhurfa'da üç yaz ayında ve eylülde yağış ortalaması 2 mm.Yi geçmez (4).
Yıllık ısı ortalamalar ı Diyarbakır'da 15,7, Mardin'de 16 Şanhurfa'da 18,2 civarındadır (5). Bölgedeki yaz mevsiminin uzunluğu ve buna bağlı olarak buharla şmanın yüksekliği kurakhğın temel sebebidir.
Yıllık yağış ortalaması güneyde Harran ve Birecik civar ında 400'mm.'nin alt ında, kuzeye doğru 500 ve hatta 400 mm'ye kadar ç ıkmaktadır. Ceylanpınar 271 mm., Mardin 635
mm., Nusaybin 454 mm., Şanlıurfa 452 mm., Diyarbakır ise; 487 mm.'dir (6).
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli özli ği, ülkemizin en fazla düzlüğe sahip
bölgesi olmasıdır. Fırat ve Dicle'nin kıyı ovaları ile birlikte Suruç, Harran, Çeylanpmar, Nusaybin ve Silopi ovaları proje içinde yer almaktad ır.
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b) GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ TEKNIK ŞEMASI:
Güneydoğu Anadolu Projesinin ilk çalışmaları 1936'da Fırat nehrinin Keban bo ğazmdaki akım ölçümleri ile ba şlatıldı . 1960 larda genişletildi. 1970'de A şağı Fırat'ın fizibilite
çalışmaları tamamlandı. Daha sonra F ırat Dicle 'nin öteki projeleri eklenerek GAP günümüzdeki durumuna ula ştı.
GAP bölgesi bugünkü haliyle Türkiye'nin üretim potansiyeli ile kar şılaştırıldığında aşağıdaki tabloya yakın bir görüntü ortaya ç ıkmaktadır.
GAP KAYNAKLARI
Türkiye Toplammm

Proje Alanı
Nüfus
Sulanabilir Arazi
Yeraltı Suları
Hidroelektrik Enerji
Petrol
Fosfat

Onda biri
Onbirde biri
Dörtte biri
Dörtte biri
Dörttebiri
Tainamı
Tamamı

Fakat bu potansiyelin sulamada ancak %2'si, enerji üretiminde ise, % 02'si geli ştirilebilmiştir.
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Gap sisteminin Fırat nehri üzerinde yedi, Dicle üzerinde ise alt ı projeden meydana geldiğini söylemiştik. Bu projeler:
GAP ALT PROJELERI

TOPLAM

509

SULANACAK ALAN (ha)
706.208

146.500
82.685
74.410
89.000
126.080
37.744
213.000
60.000

444
483
670
315
3.830
1.000

121.000

26.127

1.656.627
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1 .Aşağı Fırat
2. Karakaya
3. Sınır Fırat
4. Suruç Baziki
5. Göksu Araban
6. Adıyaman-Kâhta
7. Gaziantep
8. Dicle Kralkızı
9. Batman
10. Batman Silvan
11. Garzan
12. Ilısu
13. Cizre

ENERJİ ÜRETIMI
(Gwh/Yıl)
8.245
7.354
3.170
107
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Fırat alt sistemi içinde 1974'de hizmete giren Keban baraj ı ile 1986'da su tutmaya ba şlayan Karakaya d ışında en önemli öğe Aşağı Fırat Projesidir.
1— Aşağı Fırat Projesi, Atatiirk Baraj ı , Urfa-Harran sulaması , Mardin-Ceylanpmar sula
ması , Siverek-Hilvan Pompaj sulamas ı , ve Bozova pompaj sulamasından meydana gelmektedir. Bu proje ile 8.245 milyar kwh enerji üretilmesi ve 706.208 hektar arazi sulanmas ı planlanması planlanmaktadır.
a) Atatürk Baraj ı ve Hidroelektrik Santrali:
1990 yılında hizmete girmesi beklenen Atatürk Baraj ı ülkemizin en büyük barajı ve hidroelektrik santralı olacaktır. Kullanılabilir su miktarı yılf.'a 12 milyar m3 civarında olan baraj yılda 8,1 milyar kwh/elektrik enerjisi üretecektir. Atatürk Baraj ı toprak kaya dolgu tipinde 179 m. yüksekliğindedir.
b) Bu proje çerçevesi içerisindeki Şanhurfa tünel sistemi ise, her biri 26.4 km. uzunluğunda ve 7.62 metre iç çap ında beton kaplama iki tünelden ibaret olup dünyan ın bu alandaki en uzun tünel sistemidir.
c) Şanlıurfa Hidroelektrik. Santrali:
Şanhurfa tüneli ç ıkışından sonra ana iskele kanah üzerinde ve senede 124 milyon kwh/
elektrik enerjisi istihsal edecektir.
2— Karakaya Projesi:
inşaatına 1976 yıhnda başlanan Karakaya baraj ı ve Hidroelektrik santrali beton komer
tipinde, su depolama hacmi 9,6 milyar m3 ve senelik elektrik enerjisi istihsali de 7 milyar
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354 milyar kwh'dir.
1986 Haziranında su tutmaya ba şlayacak olan baraj 1989'da devreye girecektir.
3- Sınır Fırat Projesi:
a) Birecik baraj ı ve H.E.S., kurulu gücü 672 mw. ve y ılhk enerji üretimi 2.518 milyon
kwh.
b) Karagam ış Barajı ve H.E.S.,
4- Suruç-Baz ıkı Projesi:
146.500 hektarlık arazi sulanacakt ır.
5- Adıyaman-Kahta Projesi:
4 adet baraj ve 5 adet hidroelektrik santralinden meydana gelmektedir.
Yıllık enerji toplam ı 509 milyon kwh ve sulanacak arazi 77 409 hektar olacakt ır.
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6- Adıyaman-Göksu-Araban Projesi:
Bu proje ile 71 600 hektar alan sulanacakt ır. Proje içindeki Çataltepe baraj ı da planlama saflıasındadır.
7- Gaziantep Projesi:
Bu proje ile toplam 89.000, hektar arazi sulanacakt ır. Proje kapsam ında Hancağız, Kayacık ve Kemlin baraj ı bulunmaktadır.
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8- Kralkızı-Dicle Projesi:
a) Kralkızı Barajı ve H.E.S, bu proje ile 126.000 hektarl ık alan sulanacak ve 142 milyon kwh elektrik enerjisi elde edilecektir.
b) Dicle Baraj ı ve H.E.S:
298 milyon kwh. elektrik enerjisi elde edilecektir.
9- Batman Projesi:
Bu proje 185 mw kurulu güç ile y ılda 483 milyon kwh elektrik enerjisi elde edilmesini
hedef alm ıştır. 38.000 hektar arazi de sulanacakt ır.
10- Batman-Silvan Projesi:
160 mw kurulu güç ile 1150 X10 kmw enerji istihsal edilecektir.
11- Garzan Baraj ı ve H.E.S.
60.000 hektarlık arazi sulanacakt ır.
12- Ihsu Projesi ve H.E.S.:
Kurulu gücü 1200 mw ve 3830 milyon kmw elektrik enerjisine sahiptir.
13- Cizre Baraj ı ve H.E.S.:
89.000 hektarlık arazi sulanacak ve 240 mw kurulu güç ile 1.208 milyon kwli. elekt"
elde edilecektir.
Bunun yanında GAP alanında olmakla birlikte münferit projeler vard ır Bunlar; Hac ıhı65

dır projesi, Mardin-Derik-Dumluca Projesi, Silvan sulamas ı , Silopi-Nerdiş Projesi, GarzanKozluk projesidir.
Projesi hazır olan veya planlama, master plan veya ön etüd a şamasında olan projeleer
şunlardır;
Ç ınar-Göksu projesi, Ç ınar Dilaver projesi, Dipni ve Mardin-Silopi projesi
Sulama projelerini bir tablo üzerinde şu şekilde sıralayabiliriz:

İŞ LETME TARIHI

ALANI (ha)

NITELIĞI

Fırat Göksu Araban

Tabi Akış

2010

82.700

F ırat Adıyaman Kahta

Tabi Akış

2010

74.410

F ırat Baziki

Tabi Akış

2010

44.900

Fırat Bozova

Pompa

2010

55.300
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KAYNAK ADI

F ırat Sivenek Hilvan

Pompa

2010

180.300

Fırat Gaziantep

Tabi Akış

2010

89.000

Tabi Akış

2010

101.600

Tünel

1989

328.608

Tünel

2010

328.608

Fırat Suruç
Fırat Harran
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Fırat Mardin Ceylanp ınar
Dicle Sağ Sahil

Tabi Akış

2010

126.0

Dicle Sol Sahil

Tabi Akış

1996

213.000

Dicle Batman Sa ğ Sahil

Tabi Akış

1996

18.758

Dicle Batman Sağ Sahil

Tabi Akış

2010

18.968

Dicle Garzan

Tabi Akış

2010

60.000

Dicle Nusaybin

Tabi Akış

1993

19.000

Dicle İdil

Tabi Akış

1993

70.000

Dicle Silopi

Tabi Akış

2010

32.000

(8)
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c) GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESI VE TARIM:
Güneydoğu Anadolu projesinin gerçekle şmesi ile birlikte tar ım ürünlerinde çok büyük
artışlar olacaktır.
Bazı ürünlerden beklenen art ışlarm şu şekilde gerçekle şeceği tahmin edilmektedir:
,

1984
ÜRÜNLER

TÜRKIYE ÜRETIMI

GAP İ LE
BEKLENEN
NET ARTIŞ

580.000

685.402

Tütün

177.529

18.888

14.308.375

4.098.895

1.807.904

1.327.820

Pancar
Yağlı Tohumlar
Mısır
Pirinç
Sebze - Bostan
Hayvan Yemi
Bağ

Meyve

1.500.000

117.869

168.000

141.838

12.398.950

3.513.842

4.836.454

1.092.898

3.300.000

47.922

23.000

66.458

1.303.900

660.019
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Antep Fıstığı
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Pamuk (lif)

(9)

Görüldüğ ü gibi, yukarıdaki tabloda yer alan ürünlerin pek ço ğu GAP öncesi bu bölgede
yaygın olarak yeti ştirilen ürünler arasında yer almamaktad ır. Hem iklimin ıhmanla şması ,
hem de sulu tar ıma geçilmiş olunması mahsül çe şitlerni de art ıracaktır. Ülkemiz için iktisadi öneme haiz olan sebze ve meyva çe şitleri göz önüne alınarak ona göre ürünler seçilmesi
hususunda çal ış malar yapılmaktadır. Yukarıdaki tabloya tahil tar ımını da ilave edersek karşımıza yine benzeri manzara ç ıkacaktıır,. Fakat Çukurova bölgesinde tah ıllar daha çok kış
tarımı içerisinde dü şünüldüğünden GAP'ta da aynı durum söz konusu olacaktır. Yani kışın
tahıllar, yazın ise sulu tar ımın gereği olarak soya, mısır, yer fıstığı , susam vs. yeti ştirilebilecektir.
Tarım ürünlerindeki bu art ışı diğer faktörleri hesaba katmadan sadece ziraatin kendi
kuralları aç ısından yaklaşırsak, şu meseleler öncelikle bizleri beklemektedir, yahut ziraatçi67

ler bu konular üzerinde durmaktad ırlar. Arazinin düzle ştirme çalışmaları , yetiştirilecek
mahsül çeşitlerinin seçimi,
d) GÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGES İNDE NÜFUS HAREKETLERİ :
1985 sayımma göre ülkemizin nüfusu toplam 50.664 458 ki şi olarak tesbit edilmi ştir.
Bu nüfusun 23.798.701'i şehirlerde 26.865.575'si ise köylerde ya şamaktad ır. 1980-1985
seneleri nüfus art ış hızı %24,88'dir. (10)
Bölgeler itibariyle de en yüksek nüfus art ış oranı da %39,96 ile Güneydoğu Anadolu
bölgesinde görülmüştür. Şanlıurfa en hızlı nüfus art ışına sahip il olarak birinci sırayı alırken,
Diyarbakır da ilk be ş ile arasında yer alm ıştır.

Şanlıurfa
Kocaeli
İstanbul
İçel
Diyarbakır

%O
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İ LLER

55.38
43.68
41.76
40.64
36.61
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GAP illeri nüfuslarını da şu şekilde görebiliriz.

TOPLAM

1985

1980

1985

Adıyaman

346.892

367.595

430.728

Gaziantep

715.936

808,695

966.490

Mardin

519687

564.967

652.069

Şanlıurfa

597.277

602.736

795.034

Diyarbakır

651.233

778.150

934.505

Siirt

381.503

44.583

524.741
4.303.567
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ŞEHİRLER

KÖYLER

Adıyaman

150.991

297.773

Gaziantep

642.938

323.552

Mardin

244.000

408.069

Siirt

237.014

287.727

Diyarbakır

472.055

462.450

Urfa

401.450

393.584

2.146.448

2.155.119
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Sonuç olarak Güneydo ğu Anadolu Bölgesinde de Türkiye ortalamalar ına yakın rakamlar ç ıkmaktadır. Gaziantep'te şehirlerin nüfusu çok a ğır basarken, Mardin ve Ad ıyamanda
köy nüfusunun çok fazla oldu ğu dikkati çekiyor. Bunun d ışında diğer illerin köy ve şehir
nüfuslarnun pek fazla olmad ığı görülüyor.
Türkiye'de zaman zaman nüfus tahmini ara şt ırmaları yapılmaktadır Bunlardan ilki
1974 senesinde düzenlenmi ştir. Bu tahminlerde model olarak 1963'de imar ve iskan Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi uzmanlar ından Dr. Ernest H. Jurkat taraf ından yapılan ve şehir
nüfus tahminlerinden bir model geli ştirilmişti. Daha sonra benzeri bir çal ışma da 1975 senesinin nüfus say ım sonuçları dikkate alınarak gerçekle ştirilmişti. (11).
Bu tahmine göre, 1975 yılında 16.865.000 şehirli nüfus yirmibe ş yılda ortalama %5,16
artış göstererek 2000 y ılında 61.255.000 kişiye ulaşacaktı . Buna paralel olarak şehir sayısında da önemli art ış olacağı , dönem başında 278 olan şehir sayısına 276 yeni şehrin dahil
olmasıyla 2000 yılında 554'e ula şacağı tahmin edilmişti.
1975'de toplam nüfusun %41.8'i şehirlerde yaşarken, 1980'de %48.2, 2000 y ıhnda ise
%91,6'sının şehirlerde bulunaca ğı tahmin edilmekteydi. (12).
Şimdi bu ara ştırmanın bizi asıl ilgilendiren kısmı illere göre yap ılan tahminlerden GAP.
a dahil olanlar olacak.
İllerin Şehir Nüfus Tahminleri (Bin Ki şi)
(1980-2000)
1990

1995

2000

Adıyaman

200

298

416

Diyarbakır

563

735

969

69

Gaziantep

993

1.333

1.768

Mardin

256

336

446

Siirt

274

349

443

Urfa

553

710

899

2859

3.761

4.941

(13)

1991
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Bu çalışmalar yap ılırken GAP projesinin hesaba kat ılmamış olması hemen dikkati çekmektedir.
Şu anda GAP projesi için nüfus tahminleri de Ba şbakanlık Devlet Planlama Te şkilat ına
bu bölge ile ilgili ara ştırmaları yürüten ünite yetkilileri taraf ından 3 şekilde birbirlerinden
farklı olarak yürütülmektedir. Bunlardan birincisi Türkiye Hesaba kat ılmadan sadece bölgenin kendi içerisindeki nüfus art ışı , ikincisi ise güçler dikkate alınarak ve diğeri ise bütün
Türkiye göz önüne al ınarak haz ırlanan nüfus tahminleridir.
Bu tahminlere göre, "GAP kapsam ına giren illerin 1980-1985 dönemı nüfus artış hızları= gelecek yı llarda da aynen devam edece ği varsayımı altında yap ılan tahminlere göre;
1985 yılında 4,4 milyon olan GAP illeri toplam nüfusu 2000 y ılında 8.6 milyona, 2010 y ılında da 13,3 milyona ula şacaktır. 2010 yılında Türkiye toplam nüfusunun 80 milyon olacağı tahmin edildiğinde toplam nüfusun %16,6'sı GAP bölgesinde yaşıyor olacaktır. Bütün
bu projelerin devreye girmesi ile bölge muhtemelen göç veren niteli ğini kaybedecek, göç
alır bir niteliğe bürünecektir. Bu görü ş çerçevesinde bölgenin tahmin edilen 13,3 milyonluk
nüfusu daha da yüksek olabilecektir (14).
Türkiye'deki şehirleşmenin karakteri ele alındığında sanayile şmenin çekiciliğinden ziyade kırın itiminden kaynaklanan bir şehirle şmenin sözkonusu olduğu görülür. Bu bölge
belki tarım ve tar ıma dayalı sanayile şme ve şehirleşmenin getirdi ği yeni iş alanlar ı ile güç
merkezi haline gelecektir. Fakat bölge nüfusunun beklenenden çok fazla olmas ı da ihtimal
dahilindedir.
Aşağıdaki ara ştırma da Güneydoğ u Anadolu projesi alan ında gerçekle ştirilen sulamaların yaratacağı istihdam ve kı r nüfusu üzerinde bir tahmin çalışmasıdır.
EKLENEN
YENI ÜRÜN
TARIMSAL
ESKI ÜRÜN
KIRSAL
DESENİNDE
DESENİNDE
ALANDA EK
İSTİHDAM
İSTİHDAM
İSTİHDAM
NÜFUS
YILLAR
133.120

109.997

94.000

196.611

1995

344.947

109.997

264.970

554.214

2000 '

207.337

60.814

146.523

306:469

157.845
2010

142.315

TOPLAM

3.507.778

41.743
1.028.871

111.547

233.313

100.572

210.391_

2.478.867

5.184.820
(15)
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Bu grafi ğe göre eklenecek nüfusun. 5.184.829 ki şilik kısmı ilave kişi olarak tahmin
edilmiştir. Bu nüfus karl ık bölgeye yerle şecektir. Böylece k ırlık bölgelerde de şehirlerde olduğu gibi yeni yerle şme şekilleri doğacaktır. Bunun yanında tıpkı Çukurova'da olduğu gibi
mevsimi& işçilik te ortaya c ıkacaktır.
GAP bölgesi ve Adana'da toprakta çal ışan ailelerin dağılımı :
Kiracı Aileler

Topraksalar ın
Bütün Oran ı (%)

Toplam Aile

2037

49.430

22.07

Diyarbakır

255

101.336

45.28

11.476

51.729

35.02

Mardin

4.035

85.844

43.22

Siirt

376

56.602

44.95

Şanlıurfa

433

73.576

42.33

TOPLAM

18.615

416.470

Adana

14.154

175.199

Gaziantep
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Adıyaman

.

40.27
15.04
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1950 Tarım alanlarının işletme büyüklüklerine göre dağılımı ;
A; Toplam aile sayısı yüzdesi
B;Toplam tarım arazisi yüzdesi

TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ

0.50

50-100

100.200

200

Diyarbakır

A 67
B 30

15
18

15
34

3
19

Gaziantep

A 36
B5

36
20

Mardin

A 43
B9
A7
B3
A 17
B2

33
20

6
15
13
14

13
61
11
58

54
37
22
11

34
41
28
10

5
20
33
84

Urfa
Siirt

(17)
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Aynı tabloyu bir de 1966'da görelim
İ LLER

O - 50

50-100

100.200

200

Adıyaman

A 833
B 25.2

8.2
16.1

4.6
16.7

3.4
42.0

Diyarbakır

A 73.4
B 13.5

11.8
9.7

8.2
13.8

6.6
6.3

Gaziantep

A 72,1
B 24.7

16
20,4

Mardin

A 77.9
B 21.9

10.6
12.8

17
17

49
4.9

Urfa

A 32.9
B 4.4

23.4
10.6

23.8
19.8

19.9
65.2

Sür

A 83.3
B 18.2
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7,5
18,9

7.8
13.1

6.2
16.1

4,4
3,6

3.7
52.1

B 18.3

Tarım işletme büyüklüklerinin da ğılımı (1081)

0 50

50-100
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İ LLER

100.200

200 +

Adıyaman

A 73
B 23

13
17

8
21

5
38

Diyarbakır

A 76
B 17

11
11

7
14

6
57

Gaziantep

A 49
B 13

23
18

18
27

9
42

Mardin

A 79
B 24

9
13

7
19

9
44

Urfa

A 46
B8

23
14

18
20

12
59

A: Toplam aile sayısı yüzdesi
B: Toplam tar ım arazisi yüzdesi
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Bu tablolardan da görüldüğü gibi, toplam arazinin yakla şık %40'lık bölümüne büyük işletmeler sahip olmaktad ır. Birbirini takip eden bu grafiklerden önceki GAP bölgesindeki ailelerin %40'ının topraksız bulunduğu görülmektedir. Tar ıma aç ılan bölgeler bu oran ın daha
da artmasına yol açabilir.
e) GÜNEYDOĞ U ANADOLU PROJESI BÖLGESINDE E ĞITIM:
1975

1980

1985

OKUMA-YAZMA

OKUMA-YAZMA

OKUMA-YAZMA

BİLMEYEN

BİLEN BİLMEYEN

BİLEN

Bİ LMEYEN

Diyarbakır

40.75

59.12

41.18

58.82

52.16

47.69

Şanlıurfa

35.18

64.23

37.98

61.97

47.86

34.58

Gaziantep

54.78

45.09

57.40

42,57

70.66

28.90

Adıyaman

36.41

63.30

43.95

56.05

61.80

38.05

Siirt

34.24

65.62

36.06

63.93

50.74

48.32

Mardin

35.33

64.44

36.18

63.69

47.96

51.81
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BİLEN
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1975'lerde %40 olan okuma yazma oran ı 1985'e kadar hızla artarak %60'lara yükseliyor. Fakat köylerdeki okuma yazma ve h ızlı kurslarla sağlanan eğitimin sıhhatini de dikkate alırsak bu oranın daha da a şağılara ineceğini düşünebiliriz. Fakat ilk, orta ve yüksek
okulların da sayı olarak ülkenin di ğer bölgelirnden hiç te a şağı kalmadığını söylemeliyiz.
GAP tamamlandığında yeti şmiş çiftçi ihtiyacı kendisini hissettirecektir. Babadan kalma tarım usulleriyle ekim yapan köylüler art ık çok fazla ve uzmanlık gerektiren mahsülleri yeti ştirmek zorunda kalacaklard ır.
Ülkemiz hakkında ara ştırma yapmış batılı yazarlar "Türk köylü" adl ı çalışmasıyla
Sterling ve "Türkiye" isimli eseriyle Herslag bu• bplgelerdeki tar ımın Hititler devrinden beri
pek fazla değişikliğe uğramad ığını söylerler. Çiftçiler ayn ı usullerle çalımaktad ırlar. Biraz
mübalağh bir iddia olmakla birlikte doğruluk payı taşıyan bu iddialar GAP'la sona ermek
durumundad ır.
f) GAP PROJESINDE SOSYO-KÜLTÜREL YAPIDA BEKLENEN DE ĞI ŞMELER:
AT ve GAP şu anda Türkiye'nin gündemindeki iki önemli konu olarak durmaktad ırlar.
Ortak Pazar'a girmemiz halinde de GAP' ın faaliyete geçmesinden sonra da ülkemizde çok
hızlı değişmeler yaşanacakt ır. Fakat her ikisinin birlikte gerçekle şmesi halinde bu sürat daha da artacakt ır.
Gaziantep'i hariç tutarsak GAP s ınırları dahilindeki bölgeler Türkiye'nin Doğu Anadolu ile birlikte en geri kalm ış yerleri arasındadırlar. Fakat GAP' ın devreye girmesinden sonra73
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ki senelerde bütün yöreleri pe şinden sürükleyebilecek bir potansiyele sahip olacakt ır. gerikalmışlığın bu derece derinliği proje tamamland ıktan sonra ya şanacak kültürel de ğişme ve
çatışmaların yoğunluk kazanmasında önemli rol oynayacakt ır.
1960'larda 32 milyonluk bir nüfusu bar ındıran memleketimizin 2000 y ılında 64 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. K ırk yıllık bir zaman dilimi içerisinde nüfusu ikiye katlanacak olan ülkemizin bugüne kadar ya şandığı ve yaşayacağı çalkantılar göz önüne getirilirse, benzeri meseleleri daha kısa zamanda ya şamak durumunda kalabilecek olan GAP bölgesinin geçirece ği merhaleler daha iyi anla şılabilir. Elbetteki GAP bölgesi Türkiye'nin d ışında değildi. Çalkantılardan bu bölgeler de paylar ına düşeni aldılar.
GAP bölgesinde eskisi kadar olmamakla birlikte a şiret bağlarının güçlü olduğu bir vakıadır. Durkheim ve Tönneies'teki cemaat ili şkileri içerisinde ele alabilece ğimiz ve ben şuuru yerine biz şuurunun etkili oldu ğu aşiret yap ıları yeni zirai teknoloji kar şısında sarsılacaklardır. Uzun dönemde a şiretin önde gelenleri, toprak sahipleri, olurken di ğerleri de toprak işçileri haline geleceklerdir. Bunun yan ında hızlı değişme sonunda a şiret reisleri gibi
varlıklarını başka kanallarda devam ettiremeyecekler de ğişmeyi engelleyiciler olarak ortaya
çıkabilirler. Göçerlik, a ğalık, kabilecilik, kan davası değişmeye tepki gösteren unsurlard ır.
Bölgede yalnızlık, celahet, hareketsizlik yayg ın haldedir. GAP bölgesindeki in şaatlar için
dökülen para, hızlı değişimin çırkları arasında ezilecek insanlar içinde de harcanmal ıdır.
Hızlı değişmenin problemlerini halen yaşamaktayız. Şehirlerimizin büyük çoğunluğu
gecekondu bölgeleriyle sar ılmış durumdadır. Mesken meselesi halledilebilmi ş bir mesele değildir. GAP bölgesinin önemli dertlerinden birini mesken ihtiyac ı te şkil edecektir. Gecekondulaşmaya engellemek ve mekan in şaat ı geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Hızlı şehirle şmenin getirdikleri konusunda Türkiye'nin belli bir tecrübesi olmu ştur. Bu bak ımdan bu
problemlerin önüne geçmek veya daha tehlikesiz atlatmak mümkün olacakt ır.
GAP bölgesinde henüz şehir planlamaları tamamlanmam ış durumdadır. Bu geçikme
pek çok alanda kendisini hissettirecektir. Mesela şu anda 200.000 kişilik bir nüfusa sahip
bulunan Şanlıurfa çok kısa bir zaman sonra 1,5 milyona kadar ç ıkacaktır. Şehrin arazisi de
çok fazla genişleyecek ve civardaki köy ve bucaklar şehirn sınırları içinde kalacaklard ır. Fakat köylere yol ve su götürmek için faaliyet gösteren Köy Hizmetleri bu görevini h ızla sürdürmektedir. Halbuki hizmet götürürlen köyler yakın zamanda GAP'a dahil olacaklar ı gibi
Şanlıurfa dinin sınırları içinde kalacaklard ır. Bu takdirde dikilen elektrik direkleri tekrar
sökülecek su kanallar ı iptal edilecek ve şehir planı çerçevesi içerisinde yeniden yap ılmak
zorunda kalacaklard ır. Bu arada da tabii ki, emek ve kaynak bo şu boşuna israf edilmi ş olacaktır.
GAP tamamlandığı takdirde bölgeler arası dengesizlik de en az ından doğu için ehemmiyetini kaybedecektir. Nüfusun artmas ı burada tüketilecek mamülleri de cazip hale getireceğinden belli bir dönemden sonra nüfusunun kendi tüketicili ği ara meslekleri ve hizmet
sektörünü de güçlendirecektir.
GAP faaliyete geçtiğinde bölge pazar ekonomisine tamamen aç ılacağından yollar ve
ula şım da önem kazanacakt ır. Ulaşımın iktisadi olduğu kadar insanları kaynaştırma, kültür
ahşverişini de sa ğlamak gibi başka fonksiyonu da bulunmaktad ır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde refahla birlikte ya şanabilecek ac ıların en aza indirilebilmesi için devletin insan ına güvenmeli ve ta ş binalar kadar insana da yat ırım yapmalıdır.
Gelecek zamanlar içinde o insanlar ın istismar edilmemesi için gayret sarfedilmelidir. Baraj-
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lar ve Hidroelektrik santrallerini yapabilen bir devlet mesken meselesini de bu proje içinde
düşünerek şehirler in şa edilebilmelidir. GAP bölgesinin bir alt ına hücum yaşamamasına çalışmandıır.
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26- Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İ lgili Bibliyografya (Yay ın No. 55)
27- XI. Milletlerarası Türk: Ğoperatifçilik Kongresi- Tebli ğ ler (Yayın No. 57)
28- XI. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yaym No.59)
29 Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ışmaları Aç ısından Yatay ve Dikey
Bütünleşme Hareketleri (Yay ın No. 60)
30- Tarımsal üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ımına Uygulanabilirli ği (Yayın No. 61)
31- Marketing Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United
States Of America (Yayın No 63)
32- "Dünyada Mekân" Konut Kooperatifleri Semineri-Tebli ğler- (Yayın No. 64)
33- "Altı n Bilezik"Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Semineri-Tebli ğler-(Yay ın No. 65)
34- "Bir Lokma Bir H ırka" Tüketim Kooperatifleri Semineri-Tebli ğler (Yayın No.66)
35- XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğler- (Yayın No. 68)
36- XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yay ın No. 69)
37- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ınması
Gereken. Tedbirler- Ara ştırma - (Yay ın No. 70)
38 Anadolu Basınında Kooperatifçilik (Yay ın No. 71)
39- Bütün Değişiklikleriyle Kooperatifler Kanunun (Yay ın No. 72)
40- Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim
Kooperatiflerinin Durumu ve Geli şme Imkânları -Araştırma (Yay ın No. 73)
41- Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yap ısı ve Ülke Ekonomisindeki
Yeri- Seminer Tebliğler (Kooperatifçilik Dergisi özel Say ısı : 48)
42- Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğu Bünyesinde
Entegrasyamı-Seminer tebli ğleri (Yayın No. 74)
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Each issue of the review will contain some articles, research notes, communications
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.
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HALKBANK,Türk ekonomisinde
çok önemli bir yer i şgal eden
esnaf ve sanatkarlarimal,
küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmelerimizi, serbest meslek
sahiplerimizi krediler açarak
desteklemek göreviyle kurulmu ş
bir bankadır... Ülkemizin bu
görevi üstlenmiş tek bankas ıdır.

HALKBANK
Çalışana... iiretene kaynak.

