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

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

The Society changcd its neme ı nto the «Turk ı sh 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 23 years of exprience and in accordance with 
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 

should be re-written, The new Statutes drawn up accordingly were reviewed and 
adopted by the General Assemly at its meet ı ng 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, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association 
orıgages 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 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish them. 

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

c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public ana 
privote agencies, organizations, associations and persons on the subjects related 
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on 
these subject either elirectly or on request. 

d. Convene acadcmic meetings and arrange co-operative weeks, festivals and 
general co-ope;ative conventions. 

e. Conduct lectures, courses. seminars 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 ore similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed 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 co-
operativo movement is w:de:y diffused, that it develops and takes, root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are instituted in the universities, academies, schools and that Institutes 
spezializing in the co-operat ı ve moverrent cre founded. 

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

operatives in solving their management problems. 
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BAŞYAZI 

İLM İ  ARAŞ TIRMALAR VE YAYINLARIMIZ 

İ lmi araş tı rmalar, teknolojik geli şmeler, toplumlar ı n iktisadi ve sosyal geli şmeleri-
nin temelidir: Dolay ı s ı yla gelişmiş  toplumlar ilmi araş tırma, geli ş tirme faaliyetleri ve 
teknolojik üstünlük sebebiyle mevcut konumlar ı na gelmi ş lerdir. An ı lan toplumlar mev-
cut seviyeleri ile de yetinmemekte, ilmi ara ş tırma geli ş tirme faaliyetleri için büyük meb-
lağ lar ay ırmakta, elveri ş li ortamlar olu ş turmakta, fertleri ve kurumlar ı  bu koniıda yön-
lendirmektedirler. Bu toplumlarda sadece merkezi otoriteler de ğ il, üniversiteler vak ı flar, 
ş irketler ve bağı ms ız araş tı rma kurumlar ı  ilmi faaliyetlerle u ğ raşmakta dolay ı s ı yla da bu 
ülkelerde bilgi birikimi, bilgi teknolojisi ve teknolojik geli şmeler gerçekle ş mektedir. 

Türkiye'ye bakarsak, bu aç ıdan tablonun pek içaç ıc ı  olmad ığı n ı  söylemek zorunda-
y ı z. Ülkemizde bat ı lı  gelişmiş  toplumlar ın seviyesinde ara ş t ırma kurumu, ara ş tırma yap-
ma imkan ı , fı rsat ı  ya da benzeri olu şumlara rastlan ı lmamaktad ı r. Son y ı llara kadar an ı -
lan faaliyetlerde sadece tek bir kurulu ş  olan üniversiteler bile son on y ı lda bu özelliğ ini 
kaybetmi ş tir. Üniversite d ışı nda da başka kurum ya da kurulu ş lar bilimsel faaliyet ya da 
teknoloji ile uğ raşmamaktad ır. Nal böyle iken Alt ı ncı  Beş  Y ı ll ık Kalk ı nma Plan ı  döne-
minde bu faaliyetlere ayr ı lacak pay ın Gayri Safi Milli Has ı la'n ın yüzde birine yükselti-
leceğ i belirtilmektedir. 

iktisadi ve sosyal geli şmenin yolunun h ı zl ı  bir bilgi üretiminden geçtiğ i dü ş ünül-
düğ ünde Türk Toplumun durumunun önümüzdeki y ı llarda bugünkünden daha kötü ola-
cağı n ı  söylemek yanl ış  olmaz. 

İş in bir ba şka yan ı  da bilimsel araş tırma ve çal ış maları n bütün zor imkan ve şart-
larla yap ı lm ış  olsa dahi yay ınlanmas ı  ve okuyucuya ula şmas ı nda varolan güçlüktür. 

Yay ı nevleri son beş  on yı lda magazin ve dedikodu türü d ışı nda kitap ya da benzeri 
şeyleri basmaya cesaret edememektedirler. Çünki ülkemizde "en ciddi" say ı labilecek il-
mi eserlerin tirajlar ı  ya da bask ı  adetleri bin ya da ikibin civar ı nda kalmaktad ı r. Ayrıca 
bilimsel araş t ı rma ve inceleme dergisi say ı sı  da çok s ı n ı rl ı  olup, yap ı ları  faaliyetler- 10 ta-
mam ı n ı  değerlendirecek düzeyde de ğ ildir. Faaliyetin çok k ı t olduğ u bir toplumda iıı .eri-
ne yayı nlama güçlüğ ünü de eklediğ imiz de sonuç hiç de iç aç ı c ı  görülmemektedir . 
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Iş te elinizdeki dergi bu aç ıdan büyük önem arzetmektedir. Hem kooperatifçilik, 
hem de içinde bulundu ğ umuz toplumun baz ı  problemleri ile ilgili ara şurmalann destek-
lenmesi, en az ından yay ı nlanmas ı  için yay ın faaliyetlerini sürdürmektedir. Ş imdiye ka-
dar oldukça önemli say ı labilecek ara ş tı rmalar ı  siz okuyucular ı m ıza ulaş tı rm ış tır. Bun-
dan sonra da bu görevini daha iyi yapmaya çal ış acakt ır. Bu aç ı dan dergimizin sahifeleri 
Kooperatifçilikle doğ rudan veya dolayl ı  olarak ilgisi olan ara ş tırmalara aç ıktı r. 

İş te bu say ım ızda da oldukça önemli birkaç çal ış may ı  size sunuyoruz. Bunlardan 
i>rof. Dr. Rasih Demirci'nin incelemesi. Demirci'nin incelemesinin ba ş lığı  "Türki-

ye'' ,  Tarım Satış  Kooperatifleri Sistemi". Tar ı m Satış  Kooperatitlerinin mevcut siste-
ti!i ı - bölümler halinde tan ı tarak mevcut durumunu inceleyen bu ara ş tırma oldukça 

tesbitler ve teklifleri ihtiva etmektedir. 

Bir başka araş t ı rma - inceleme yaz ı sı  da Prof. Dr. Celâl Er ve Dr. Fikret Ak ınerden 
tarafından ortakla şa kaleme al ınm ış . Yaz ı  şeker pancan ı slah ı  ile ilgili olup ba ş lığı  "Ş e-
ker Pancar ı  Islah ında İ lk Çal ış malar". Pancar ın k ı sa bir tarihçesinin verildi ğ i ve Ameri-
ka'daki ilk ıslah çalış malanndan kı saca bahsedilen yaz ı  Türkiye'deki ı slah çal ış maları  
hakkında da okuyucular ı m ıza bilgi vermektedir. 

Kooperatifçilik konusunda bir yaz ı  da Yrd. Doç. Dr. Remzi F ı nd ıkl ı  tarafından ha-
z ı rlanan "Toplum Kalk ınmas ı  ve Kooperatifçilik" baş l ıkl ı  inceleme. Bu yaz ıda da özetle 
toplum kalk ı nmas ı  kavram ı nın izah ı  yap ı larak Kooperatiflerin toplum kalk ınmas ı nda 
önemi konusunda bilgiler veriliyor. 

Kooperatifçilik ve Halk Bankas ı 'n ı n Esnaf ve Sanatkar Kefalet Kooperatifleri ile 
ili şkilerini ortaya koymaya çal ış an bir yaz ı  daha sunuyoruz ki, bu yaz ı  Kemâl Görmez 
ve Suat Mart taraf ı ndan kaleme al ı nmış . "Türkiye'de Kooperatifçilik ve Türkiye Halk 
Bankas ı 'n ı n Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri İ le ili şkileri" baş l ığı n' taşı yan 
yaz ıda kooperatifçilik hakk ı nda genel bigiler verildikten sonra Esnaf ve Sanatkarlar Ke-
falet Kooperatifleri vas ı tası yla Halk Bankas ı  tarafından esnafa verilen krediler konusun-
da bilgiler veriliyor. "Türkiye'de Koopera ıifçiliğ in Geliş imi, Devlet ve Demokrasi" ba ş -
l ı kl ı  oldukça ilginç ve yeni görü ş ler ortaya koyan bir yaz ı  da Esat Öz taraf ı ndan kaleme 
al ı ndı . Bunlara ilaveten Süleyman Eryi ğ it'in haz ı rladığı  "Çağ daş  iktisadi Sistemler ve 
Islam'da İnsan" isimli bir makalesi ile birlikte dopdolu bir Kooperatifçilik sunman ı n se-
vinci içindeyiz. 

Önümüzdeki say ı larda daha iyisini yapmak arzusunday ız. 

Sayg ı lanm ı zla. 

Kooperatifçilik 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI : 88 	NISAN - MAYIS - HAZIRAN 1990 

TÜRKİYE'DE TARIM SATI Ş  KOOPERATIFLERI SISTEMI 

Prof. Dr. Rasih DEM İRCİ  

GIRIŞ  : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ında ve 5 Y ı ll ık Kalk ınma Planlar ı nda, kooperatif-
çilik ve kooperatifierin milli ekonomiye olan katk ı larından önemle bahsedilmektedir. 
Buda göstermektedir ki, k ırsal kesime hizmet götüren çiftçi te şkilâtlarm ın desteklen-
mesi gerekmektedir. Devlet, yüz y ı l ı  aşkın bir süredir, çe ş itli kooperatiflerin sa ğ lam te-
mellere dayanarak kurulu şunu temin etmek amac ı yla, bu kooperatiflere büyük destek 
olmu ş  ve bu konuda önemli rol oynam ış tır. Esasen kooperatifçili ğ in temel felsefesi aç ı -
sı ndan bak ı ldığı nda, bugün devlet kurulu ş ları n ın s ık ı  kontrolu altı nda bulunan koopera-
tiflerin, daha önceki durumlar ı na göre, yani, ba ğı msız kooperatifier haline dönü ş türül-
meleri arzolunmaktad ır. Kooperatiflerin de artan oranda bir otonomiye sahip olmas ı  sa-
yesinde, Devlet kooperatiflerin günlük i ş lerine ait faaliyetlerle u ğ raş ma zorunluluğ un-
dan kurtulacakt ır. Beş inci Beş  Y ı ll ık Kalk ınma Planları nda da belirtildi ğ i gibi, Tar ı m 
Satış  Kooperatiflerinin, kendi kendilerine yeterli hale gelmesi, bir ticari te şebbüs gibi 
faaliyet göstermesi ve herhangi bir Devlet müdahalesinden ar ınm ış  birer bağı msı z mü-
essese olarak çal ış mas ı  mümkün olacakt ır, bu ancak zaman alacakt ı r. Gerçekten son uy-
gulanan Be ş  Yıllık Kalk ınma Plan ında "Üreticilerin mahsullerinin en iyi şekilde değ er-
lendirilmesi ve üretimin art ırı lmas ı  için; Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri Birliklerinin kuru-
luş  amaçlar ı na uygun olarak faaliyet göstermesi, sübvansiyon amac ı yla tahsis edilen 
fonları n zaman ında geri dönüş ümünün temin edilmesi ve bu birliklerin rasyonel çal ış -
mas ını  sağ lamak amac ı yla her türlü tedbir al ı nacakt ır" denilerek Tar ı m Satış  Koopera-
tiflerinin yeni bir reorganize tabi tutulaca ğı  ifade edilmektedir. Ne var ki bugüne kadar 
ciddi bir teşebbüsün yap ı ldığı n ı  da söylemek güçtür. Geçti ğ imiz y ı l Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı  salonları nda yap ı lan ve Tarı m Satış  Kooperatiflerini konu alan sempozyum 
belki uyarıc ı  nitelikte bir ad ımdı . Ancak bize göre b ırak ın siyasi karar ı , Tarı m Satış  
Kooperatifleri bürokrasisinin bu konuya olumlu bakmad ığı  artık gün ışığı na ç ı km ış tı r. 
Devlet Planlama Te şkilatının bu konuda; Dünya Bankas ı  Projesi çerçevesinde yapt ırd ığı  
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araş t ı rman ı n görev tan ı m ı nda "düzenleme ne olursa olsun, esas hedef; ortaklar ın ürünle-
rini mübayaa edecek, bu ürünleri karl ı  bir şekilde satacak ve yeterli bir mali disiplin ile 
ortaklar ın yüksek menfaatlerine uygun çal ış acak etkin bir sistemin çal ış t ı nlması  gere-
kir" diyerek, çok müsbet ve cesur bir ad ı m atm ış tır. Ne var ki uygulamada bir arpa boyu 
yol al ınmam ış , yap ı lan çal ış ma rafa kald ırı lmış  görünmektedir. Tar ım Satış  Kooperatif-
leri sisteminin, kendi karar mekanizmas ı na sahip ve kendi kendine yeter kooperatiflerin 
geliş imini gözönüne al ınarak, bu yöndeki geli şmeleri h ızland ı rmak gerekir. Onun için 
aşağı da Tarım Sat ış  kooperatiflerinin mevcut sistemini ( Ş ekil 1) bölüm bölüm tan ı tarak 
mevcut durumu incelemeye çal ış acağı z. 

Tanm Satış  Kooperatiflerinin amac ı , ortaklar ı n ürünlerini mübayaa ederek bunlar ı  
en iyi şekilde pazarlamakt ı r. Bir başka ifade ile, Tar ı m Satış  Kooperatiflerinin amac ı , 
ortaklann ın ürünlerini karl ı  bir şekilde satmak ve bunlann ürünlerini, i ş ledikten sonra 
değ erlendirmektir. Tar ı m Satış  Kooperatiflerinin ana sözle şmelerinde yer alan di ğ er iki 
önemli amac ı  ise, ortaklar ına ve diğ er üreticilere uygun şartlarda girdi temin etmek ve 
ortaklar ı n ekonomik menfaatlerini korumakt ı r. Tarı m Satış  Kooperatiflerinin bu amac ı , 
bir kooperatifi di ğ er te şebbüslerden ay ı ran bir noktad ır. Bu husus, ortaklar ı n ekonomik 
durumlar ı nın geliş tirilmesi olarak ifade edilebilir. 

Türkiye'de tar ı m ürünlerini pazarlayan baz ı  kuruluş lar dayan ıks ı z ürünlerin ticare-
tini yaparken, Devlet Tar ı m Satış  Ko.operatifleri ve Kamu Iktisadi' Te şebbüsleri (K İT) 
arac ı lığı yla dayan ıkl ı  ürünlerin ticaretini yapmaktad ı r. Dayan ıkl ı  olmayan tar ım ürünle-
rinin ticareti genellikle özel sektör ve baz ı  belediyeler taraf ı ndan yap ı lmaktad ı r. Pamuk, 
fı nd ık, zeytinya ğı , kuru incir, kuru üzüm ve Antep f ı stığı  gibi dayan ıkl ı  ürünler Tanm 
Satış  Kooperatifleri taraf ından pazarlanmaktad ı r. Diğer taraftan, bu ğday, arpa, çavdar, 
yulaf, m ı s ı r gibi ürünler Toprak Mahsulleri Ofisi, anason biral ık arpa gibi ürünler Tekel 
taraf ı ndan ve 1982 y ı l ından bu yana şeker pancar ına ilaveten ayçiçeğ i ve soya fasulyesi 
de Tarı m Sat ış  Kooperatifleri yan ında Panko Birlik taraf ı ndan pazarlanmaktad ır. Bu 
ürünlerin tamam ı  destekleme al ı m ı  kapsam ında bulunmaktad ı r. Ayrı ca küçük bağı ms ı z 
Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri ise, bal, çay, ya ş  meyve, sebze ve süt gibi dayan ı ks ız ürünler-
le uğ raş maktad ı r. 

2. Tar ım Sat ış  Kooperatifleri ve Ortaklar ı  

Bugün Türkiye'de yakl şı k 426 birim kooperatifin olu ş turduğu 21 Tarı m Satış  Koo-
peratifi Birli ğ i mevcuttur. Bunlardan 4'ü, Izmir'de Tari ş  Birlik ad ı  alt ında, 5'i ise, Gazi-
antep'de Güneydoğ u Birlik adı  alt ında faaliyet göstermektedir. Tar ım Satış  Kooperatif-
lerinin çoğ u birlikler şeklinde organize olmu ş  durumdad ır, ancak birkaç ba ğı msız Tarı m 
Satış  Kooperatifi de mevcuttur. Bunlardan baz ı ları n ın faaliyetleri, yetersiz kalmalar ı  so-
nucu durdurulmu ş  ve varl ı kları  sadece kağı t üzerinde kalm ış  olmasına rağmen, faaliyet- 
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lerini başarı  ile sürdüren sözgelimi Adana - Kozan'da bulunan Bal Kooperatifi gibi baz ı  
kooperatifler de mevcuttur. Tar ım Satış  Kooperatiflerine kay ı tl ı  ortak say ı s ı  626.000'dir. 
Bu kooperatiflerin çal ış an personel say ı sı  ise 23.000 ki ş iden fazlad ır. 

Birim kooperatifler genellikle tek ürün üzerinde faaliyet göstermektedir. Yani, çe-
ş itli ürünler yeti ş tiren bir üretici, mahalli seviyede birden fazla kooperatife ortak olmak 
durumundadır. Bu bir üretici için dezavantajd ır. Çünkü, her kooperatife ayr ı  ayrı  ortak-
lık pay ı  ödenmekte, buna kar şı lık yeterli ve tatminkâr bir menfaat sa ğ lanmamaktad ı r. 
Mahalli seviyede kooperatiflere ait olan tesislerden ortakla şa faydalan ılmas ı  ve yöneti-
min de paylaşı lmas ı  maliyet düşmesine sebep olabilmektedir. Tari ş  ve Güneydoğ u Bir-
lik'e bağ lı  birim kooperatifleri buna örnek verilebilir. 

Tarım satış  kooperatifleri birim seviyede, bugün kar şı  karşı ya bulunduklar ı  prob-
lemler sebebiyle bağı msız faaliyet gösterememekte ve etkili olamamaktad ırlar ve dola-

. y ı sıyla kendi kendine yard ı m ve işbirliğ i ortam ı  yarat ı lamamaktad ı r. 

Birim kooperatif ve Birlik yöneticileri de dahil, bugün herkes, birim tar ı m satış  
kooperatiflerinin genellikle Birli ğ in birer ş ubesi veya sat ın alma, i ş leme, depolama üni-
tesi gibi çal ış tıklarını  ifade etmektedirler. Bu kooperatifin ortaklar ı , seçimle gelen ve 
mevzuatla belirlenmi ş  birer yönetim ve denetim kurullar ı  bulunmas ına rağmen, yine bi-
rim kooperatiflerin ba ğı msız birer kurulu ş  olduğunu söylemek zordur. Zira, sözgelimi 
birim kooperatifin e ğer müdürü varsa, birlik taraf ı ndan tayin edilmekte ve birim koope-
ratifleri'de çal ış an personelin maa ş ları n ı  veya ücretlerini de yine birlik vermektedir. Yö-
netim Kurulu'nda genellikle elemanlar ın işe al ınmas ı  veya iş ten ç ıkarma, birli ğ inin tali-
matlann ın tartışı lmas ı  ve otomatik olarak onaylanmas ı  dışı nda fazla bir konu görü ş ül-
memektedir. Çok nadir olarak da, fiyatlar ve di ğ er baz ı  önemli konularda ilgili birliğ e 
görüş  bildirilmektedir. Yönetim Kurulu toplant ı ları n ı n önemli gündem maddelerinden 
biri de genellikle huzur haklar ının bir an önce ödenmesi ile ilgilidir. 

Denetim Kurulunun en önemli fonksiyonu, genellikle denetlemede kooperatifin i ş -
lemlerini Genel Kurul ad ı na düzenleyecekleri raporu Genel Kurul onay ı na sunmaktan 
ibarettir. Bu fonksiyon semboliktir. 

Birim kooperatiflerin, ortaklar ın taahhütlerinden hareketle y ı ll ık tahmini mübaya-
lann ı  bağ l ı  bulunduklar ı  birliğ e bildirmek zorunda olup, daha sonra toplad ı kları  ürünleri 
Birliğe devretmekte veya Birlik ad ı na depolamaktad ırlar. Ürünlerin nas ı l değ erlendire-
ceğ ini Birlik Yönetim Kurulu taraf ından kararla ş tır ı lmaktad ır. Teslim al ı nan ürün mik-
tarı  bildirilen tahminin alt ında olursa birim kooperatifler sorumlu tutulmaktad ı r. Birim 
kooperatifler, yat ırı m ve geli ş tirme fonu gibi fonlar ı n kullan ı lmas ı  hususunda da birlik-
lerin talimatlar ı na göre hareket etmek durumundad ırlar. Ayr ıca, birim kooperatifler tara-
fından ortaklar ı na sağ lanan kredilerin verili ş  ve geri ödeme şartları  da yine Birlik tara-
fından tespit edilmektedir. 
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Türkiye'de ilk Tar ım Satış  Kooperatifleri 1914 y ı lında Aydın'da incir Üreticileri-
nin giriş imi ile bağı ms ız ve kendi kendine yönetim esas ı na dayal ı  olarak kurulmu ş tur. 
Tarı m Satış  Kooperatiflerinin devlet kontrolüne girmeleri, özellikle bunlar ın destekleme 
al ımlann ı  yürütmeye baş ladıklan döneme rastlanmaktad ır. 

Kooperatif ile ortaklar aras ındaki ilişkinin yoğunluğunu şu kriterlerle ölçmek 
mümkündür. 

- Ortaklann kooperatifte temsil edilmesi ve kooperatif faaliyetlerine kat ılma dere-
celeri. 

- Ortaklar ın kooperatife satt ı ldan ürün miktar ı . 

- Kooperatiflerin ortaklar ı na sağ ladığı  hizmetlerin niteli ğ i ve çe ş itliliğ i. 

Bugün Türkiye Tar ım Satış  Kooperatifleri sisteminde, kooperatifler ortaklar ınca, 
kooperatifler tüccarlara kar şı  koruyucu bir müessese olarak görülmektedir. Ortaklar 
kooperatifler olmad ığı  takdirde, çiftçilerin tüccarlara kar şı  korunmas ız kalacaklann ı n 
bilinci içindedirler. Üreticiler, tüccarlar ın ürünlerine dü ş ük fiat vermelerinden korun-
mak için kooperatife girmektedir. Ortaklar ın büyük bir k ı sm ı  kooperatifi daha ziyade 
hükümet bürosu olarak görmektedirler. Dolay ı sı yla ortaklar ı n kooperatif faaliyetine ak-
tif olarak kat ı lmamaktad ı rlar. Ortaklar ile kooperatif aras ı nda meydana gelen tek ili şki, 
ürünü teslim ettikleri veya girdi sat ı n almak için kooperatife geldikleri zamand ı r. Koo-
peratif - ortak ili şkisinin yetersiz olmas ın ın bir sebebi de, y ı ll ık faaliyet raporlar ı  ile 
mali duruma ili şkin raporlann genel kurulda görü ş ülmesinden önce ortaklara da ğı t ı lma-
mas ı d ır. Asl ı nda mali konulardaki bilgileri yetersiz olan ortaklardan aktif bir i şbirliğ ine 
gitmeleri beklenemez. Ortaklann yönetime kat ı lma konusunda da ilgisizdirler. Ortakla-
nn kooperatife olan ilgisizlilderinin bir başka önemli sebebi de bu kooperatiflerin baz ı  
istisnalar hariç, ortaklanna risturn ödememesidir. Asl ı nda kâr edilmesi halinde i ş lem 
oran ında risturn ödenmesi ana sözle ş me gereğ idir. Bu hususta kooperatiflerde uygula-
nan yöntem şudur; Kooperatif risturn ödemeye karar verdi ğ i zaman bunu ortaklar ına du-
yurmamaktad ır. Haklar ı n ı  bilmeyen ortaklar da, kooperatiften risturn talep etmemekte-
dir. Kooperatif ise duyuru yapmakla isteksiz davranmakta ve risturnlan, sermayesini ar-
tı rmak amac ı yla kullanmaktad ı r. Bu konuda, baz ı  birlikler tarafından öne sürülen görü ş  
ise, risturn da ğı t ı m ın ı n yaln ı zca tüketime hizmet etti ğ i ve kârlann muhafaza edilerek, 
ortaklara da ğı tı lmamas ı n ı n, onlar için daha avantajl ı  olduğ u şeklindedir. Yöneticiler, ris-
turn dağı t ı lmad ığı  takdirde olu şan fonlar ın yat ı nma yöneltilmesi halinde, daha fazla ele-
man istihdam edilece ğ i ve bununla ortaklar için dolayl ı  olarak bir fayda sa ğ landığı n ı  gö-
rü ş  olarak ifade edebilmektedirler. 

Tarım Satış  Kooperatifleri Anasözle şmesine göre, ortaklar ürünlerinin tamam ın ı  
kooperatife teslim etmek zorundad ırlar. Bu kooperatif prensiplerine de uymaktad ır. An- 
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cak, uygulamada bu sözde kalmaktad ır. Çünkü, ürünlerin sat ışı nda belirleyici olaq fak-
törler fiat ve ödeme şartland ır. Ayrıca, ortaklardan yönetimin sat ınalma kampanyas ı  
bakı m ı ndan, tahmini üretim miktar ının bir kısm ın ı  kooperatife vermeyi taahhüt etmesi 
istenmektedir. Taahhütün yerine getirilmemesine kar şı , anasözle şmede yer alan, sözge-
limi oy verme ve seçilme hakk ını  kaybetmek gibi, hükümler yeterince etkili de ğ ildir. 
Aslında, ortaklann kooperatife olan ilgileri ve ili şkileri de yeterli seviyede de ğ ildir. Bu 
durum ortaklar aç ı sından son derece mant ıklı  bir davran ış tır. Kooperatifler ürünleri için 
ve uygun ödeme şartları  sağ lamadıkça, bu yaklaşı m ı n değ işmesi beklenmemelidir. 

Diğer taraftan birim kooperatiflerin veya Birliklerin, ortaklar ına sağ layacağı  hiz-
metlere ili şkin belirli bir politika te şkil etmemiş tir. Kredi verilmesi, yay ı m hizmetleri, 
toprak analizi gibi hizmetlerin adedi, çe ş idi ve kapsam ı  Genel Müdürlerin insiyatifinde-
dir. Ede edilen kârlann ortaklara payla ş tırı lmas ı  tamamen Birliklerin faaliyet politikala-
rına bağ lıdır. Bu durum, özellikle Destekleme al ı mı  yürüten Birlikler için geçerlidir. 
Gerçekte, baz ı  birlikler elde edilen kârlan ortaklar ına dağı tmamaktad ırlar. Bu durum 
ise, kooperatif prensiplerine ve gerekse anasözle şme hükümlerine ayk ı rıdır. Denetleme 
alan ına tabi olmayan de ğer ürünlerle uğ raşan birlikler ise, genellikle ortaklar ı na yeterin-
ce hizmet götürmenin ön şartının, Devletin bu ürünleri destekleme kapsamina almas ı  ol-
duğunu belirtmektedirler. Bu birlikler, imkânlann ın ve sermayelerinin s ı n ı rl ı  olmas ı  se-
bebiyle ortaklar ına tatminkâr bir hizmet veremernektedirler. Bu hizmetlerden yararlanan 
ortaklar genellikle, önceki mevsim ürününü kooperatife teslim etmi ş  olan ortaklard ı r. 
Ortaklara sağ lanan bu hizmetler, sat ı lan ürün üzerinden daha önceden belirlenmi ş  bir 
yüzde olarak verilmektedir. Baz ı  birim kooperatifler, bağ l ı  oldukları  birliklerin sağ la-
dıkları  imkânlar çerçevesinde ortaklar ına s ı n ı rl ı  da olsa baz ı  hizmetler vermeye çal ış -
makta ve bu şekilde ortaklar ının taleplerini bir ölçüde kar şı layabilmektedirler. Asl ı nda 
sağ lanan hizmetlerin ortaklann ihtiyaçlar ı na ve taleplerine tam anlam ıyla cevap vermesi 
gerekmektedir. Ortaklara sa ğ lanan girdi çe ş itlerinin art ı rı lması , ortaklar için e ğ itim 
programları nın düzenlenmesi, pazarlama imkanlar ın ın geliş tirilmesi, tabanda arzu edi-
len taleplerdir. Asl ında birim kooperatifler, girdi ihtiyaçlar ın ı  ortaklann ı n taleplerine 
göre belirlemekte ancak, yine de sa ğ lanan girdiler ihtiyaca tam olarak cevap vermemek-
tedir. Ortaklar ı n eğ itim ek gelir getiren faaliyetlerin te şviki ve yayı m faaliyetleri gibi ek 
hizmetler ise yok denecek kadar azd ı r. 

Tarı m Satış  Kooperatifleri sistemini daha iyi anlayabilmek için, birim kooperatif 
birlik ilişkilerini iyi bir şekilde incelemek gerekir. Birim kooperatifler birinci derecede, 
birlikler ise ikinci derecede kooperatiflerdir ve bunlar birim kooperatiflerin yetersiz kal-
dığı  iş leme, pazarlama, girdi temini gibi sahalarda faaliyet göstermek üzere kurulmu ş -
lardır. Gerçekte bugün birçok Birlik, büyük yat ırım ve bilgi gerektiren anlamda`faaliyet 
göstermektedirler. 

Tarı m Satış  Kooperatifleri Birlikleri, birim kooperatifler gibi genelde tek ürün üze 
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rine faaliyet göstermektedirler. Mahalli seviyede ise, birçok ürün yeti ş tiren çiftçiler de-
ğ i ş ik ürünlerle uğ raşan kooperatiflerin orta ğı  olmak durumundad ır. Buna kar şı l ık, her 
birim kooperatif, belli bir birli ğ in ortağı d ır. Çe ş itli ürünlerle uğ raşmak, değ iş ik iş leme 
faaliyetleri ve özel yat ırı m gerektirmektedir. Aynca bu sistemle, o ürünü yeti ş tiren çift-
çilerin menfaatlan korunmu ş  olacakt ır. 

Tanm Satış  Kooperatifleri Birliklerinden sadece TARI Ş  ve GÜNEYDOĞ UBIR-
LIK'in yönetimi bir ayr ı cal ık göstermektedir. Tari ş 'de 4, Güneydoğ ubirlik'te 5 birlik or-
taklaşa bir yönetim payla şmaktad ırlar. Bu birliklerin ayr ı  yönetim kurulmas ı  olmas ına 
rağmen, ortak bir yönetimleri ve bir Genel Müdürleri vard ı r. Birlikler faaliyetlerine gö-
re, bölümlerine göre bölümlere ayr ı lm ış t ır. Ancak uygulamada, Birlik organizasyon ya-
pı lannda bir standartla şma görülmemektedir. Ayr ıca, bölümlerin göreve sorumluluksa-
halar ı  birbiriyle çak ış maktad ır. Sözgelimi "kooperatif ş ubesi ayn ı  zamanda satı nalmalar-
la *aş makta, muhasebe şubesi ise, ayn ı  zamanda pazarlama ile u ğ raşmaktad ı r". 

Birliklerin Mevcut yap ı s ı  ve Birliklerle ilgili hizmet incelendiğ inde, bu Birliklerin 
yarı  otonom kamu kurulu şu niteliklerini ta şı dığı  ve devletin a şı r ı  denetimi altında oldu-
ğu sonucuna var ı labilmektedir. Bu durum, destekleme al ı m ı  uygulamas ı ndan sorumlu 
olmayan Tanm Sat ış  Kooperatifleri için de geçerlidir. 

Kooperatif Birlik ili şkilerine gelince; mali ili şkiler aç ı s ı ndan bak ı ld ığı nda, birim 
kooperatiflerinin sermaye paylar ın ın % 80'ini Birliğ e transfer etmek zorunda oldu ğ u gö-
rülmektedir. Ancak, bundan birim kooperatifin elde etti ğ i herhangi bir menfaati yoktur. 
Yönetim aç ı s ından bak ı ldığı nda ise, birim kooperatif müdürünün Birlik taraf ı ndan atan-
dığı  görülmektedir. Dolay ı s ıyla müdür de Birliğ in talimatlar ı  doğ rultusunda hareket et-
mek durumunda kalmaktad ır. Birini kooperatiflerin birliklerdeki temsilcileri, asl ında 
temsilcilik müessesesini daha iyi yürütebilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri birim koo-
peratif müdürleri olmay ıp, her 400 ortak için bir temsilci Genel Kurul taraf ından seçil-
mektedir. Özet olarak, Birliklerin sahibinin birim kooperatifler de ğ il, tam tersine, Birlik-
lerin birim kooperatiflerin sahibi oldu ğ u ve birim kooperatiflerin faaliyetlerinin hepsi-
nin kontrolünü ellerinde tuttuklar ı  söylenebilir 

2. Tar ım Sat ış  Kooperatiflerinin Destekleme Al ı m ı ndaki Rolü 

Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri, hububat d ışı nda kalan pamuk, fı nd ı k, zey-
tinyağı , kuru incir, kuru üzüm, antep f ıstığı , yer f ıstığı , ayçiçeğ i, soya fasulyesi gibi 
ürünler için destekleme al ımları  program ın ı  yürütmektedirler. Baz ı  küçük bağı ms ı z Ta-
nm Satış  Kooperatifleri ise bal, çay, ya ş  meyve, sebze ve süt gibi ürünlerle destekleme 
al ı m ı  yapmaktad ırlar. Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri, bu ürünleri destekleme fiyat ı ndan sa-
tı n alan birer devlet kurulu ş u gibi hareket etmektedirler. Bu durum Tar ım Satış  Koope- 
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ratifleri gerek ortaklar ve gerekse ortak olmayan üreticilerle ili şkide bulunmak duru-
mundad ırlar. Destekleme al ı mları  fiyatlar ı  bir dizi politik ve ekonomik öncelikler göz-
önüne alınarak birliklerin pek katk ı s ı  olmadan tespit edilmektedir. Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı , Tarım Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  ve Hazine ve D ış  Ticaret Müste şarlığı 'n ı n 
ayrı  ayrı  belirlediğ i fiyatlar, Ekonomik i ş ler Yüksek Kurulu'na sunulmakta ve kesin fi-
yat tespiti bu kurulda yap ı lmaktad ır. Destekleme al ı mları n' uygulayı c ı  kurulu ş lar olan 
Tarım Satış  Kooperatifleri, ürünleri sat ı n alırken Ziraat Bankas ı  fonlarını  kullanmakta-
dır. Bu fonlar, ürünlerin i ş lenmiş  ve i ş lenmemi ş  şekliyle iç ve d ış  piyasalarda sat ışı  için 
de kullan ılmaktad ır. Tarım Satış  Kooperatiflerinin destekleme al ı m ı na tabi ürünlerin 
mübayaas ı  ve depolama& konular ında oldukça etkin oldu ğ u söylenebilir. 

Destekleme al ım ı  s ı ras ında ortaya ç ıkabilecek zararlar Devlet taraf ından karşı lan-
maktad ır. Bu faaliyet sonunda kâr elde edilmesi halinde bunlar ı n kullan ı m ı  Bakanl ık ta-
rafından kararla ş tı rılmaktad ır. Ürünlerin sat ışı ndan Tar ı m Satış  Kooperatifleri teorik 
olarak Ziraat Bankas ı 'ndan ald ığı  borçları  geri ödemek zorundad ı r. Ancak ürünün ayn ı  
mali y ıl içerisinde sat ı lmamas ı  ve iş lettne masraflar ı= zaman ında kay ı tlara geçmemesi 
gibi sebeplerden dolay ı  bu borçlar zaman ında ödenmemekte ve Tar ı m Satış  Kooperatif-
lerinin Ziraat Bankas ı 'na olan borçlar ı  yüksek miktarlara ula ş maktad ı r. Bunun sebepleri 
şu şekilde s ıralanabilir : Her şeyden önce destekleme al ımlarına tabi ürünlerin sat ın al ın-
ması , iş lenmesi ve satışı  aras ında büyük zaman farklar ı  vardı r. Tar ım Satış  Kooperatif-
leri bu ürünleri, gerek al ı c ı  bulamamalar ı , gerekse Bakanl ığı n maliyeti alt ı nda satış a izin 
vermemesinden dolay ı  uzun süre depolamak zorunda kalmakta ve bu durum bankadan 
sağ lanan borçlar ı n faiz yükünün a şı n oranda artmas ına sebebiyet vermektedir. Tüccarlar 
için böyle bir durumun söz konusu olmad ığı  veya bu tür sorunlarla çok az kar şı laş tıklar ı  
rahatl ıkla söylenebilir. Fiyatlar ı , değ işen piyasa şartlar ına göre ayarlama esnekli ğ inden 
yoksun olmaları , ortak olmayan üreticilerden sabit fiyatla ürün almak üreticilerden sabit 
fiyatla ürün almak durumunda kalmalar ı  ve nihayet destekleme al ı mları  program ı ndan 
dolayı  Tarı m Satış  Kooperatifleri ihracatc ı lar ve tüccarlar kar şı s ı nda dezavantajl ı  duru-
ma düş mektedirler: Tar ım Satış  Kooperatifleri Bakanl ığı n onay ı n ı  almak durumunda ol-
duklarından değ işen piyasa şartlar ına zaman ında uyum sağ layamamaktad ı rlar. Buna 
kar şı lık tüccarlar istedikleri ürünü istedikleri zaman al ı p satabilmektedirler. Tar ı m Satış  
Kooperatifleri, Ortak veya Ortak olmayan üreticilerden ve hatta tüccarlardan, kendileri-
ne verilen miktardaki ürünleri her zaman ve şartla destekleme al ı mlan kapsam ı nda satı n 
almak durumundad ırlar. Tar ım Satış  Kooperatifleri, destekleme al ı mları ndan dolay ı  bü-

yük zararlara u ğ ramaktad ırlar. Ayrıca, Tar ım Satış  Koperatiflerinin, a şı rı  eleman istih-
dam ı  ve i ş letmelerin atı l kapasite ile çal ış malar ı ndan kaynaklanan yüksek sabit maliyet-
leri vard ır. Baz ı  Tarım Satış  Kooperatiflerinin i ş letme kredileri de dahil, Ziraat Banka-
sından aldıkları  kredileri destekleme al ı mlan dışı nda ba şka amaçlar içinde kulland ıklar ı  
belirtilmektedir. Buna örnek olarak i ş letmelere yap ı lan yat ırı mlar verilebilir. Bu duru-
mun tam anlam ı yla aç ıklığ a kavu ş turulmas ı  için detayl ı  bir denetlemenin yap ı lmas ı  ge- 
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reklidir. Ziraat Bankas ı , Tarı m Satış  Kooperatiflerinin i ş letme masraflann ın % 15'ini 
otomatik olarak kar şı lamak zorunda bulunmaktad ır. Tarım Satış  Kooperatifleri, faaliyet-
lerini belirten sebeplerden dolay ı  etkin bir şekilde yürütememektedirler. Bu i ş letme kre-
dileri, son zamanlara kadar Devlet ad ına ürün al ın ıp al ı nmamas ına bağ lı  kalmaks ızın 
Tarı m Sat ış  Kooperatiflerinin destekleme al ımlarından dolay ı  ortaya ç ıkan masraflar ını  
bile karşı layamam ış tır. Sağ lanan bu i ş letme kredilerinin ba şka 'amaçlarla ve özellikle 
nakit ak ım ın teminat altına al ınmas ı  için kullan ı ldığı  belirtilmektedir. 

Konuya kooperatif yönünden bak ıldığı nda, destekleme al ı mlarından elde edilen 
karlann ortaldanna da ğı tı lmas ı  gerekmektedir. Bu karlann da ğı tı lması , Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı 'nın bu konudaki kararına bağ lıd ı r. Ancak çok az say ı daki Tarım Satış  Ko-
operatifi bu kooperatifi ortaklar ına dağı tmaktad ır. Kooperatif yönetimi destekleme al ı mı  
program ı n ı  uygulamas ı  durumunda, ortak olmayan üreticilerin ürünlerini de almakzo-
rundad ırlar Bu durumda, destekleme al ım ın ın mevcut uygulamas ını n kooperatif pren-
sipleriyle çeli ş tiğ ini göstermektedir. 

Destekleme al ı mlar ı ndan elde edilen ve ortaklara da ğı tı lmayan kadarı  ile destekle-
me al ı m ını n ın finansman ı  için kullan ı lan fonlar, ortak d ışı  faaliyet olarak nitelendirildi-
ğ inden, iş letmelerin yat ı rı m ı nda veya bugünkü muhasebe sistemi ile bulunmas ı  müm-
kün olmayan başka amaçlar için kullan ı ldığı  ifade edilmektedir. Hatta bu yat ırımlar için 
ortaklara dan ışı lmamaktad ır. Dolay ı s ı yla Tarı m Satış  Kooperatifleri ne ortaklar ına he-
sap vermekte ve ne de ortaklar ı  elde edilen kal-ların paylaşı lmas ı  veya kullan ı lmas ında 
söz sahibi olabilmektedirler. Bu sebeplerden dolay ı  da ortaklar ı n Tarı m Satış  Koopera-
tiflerine sağ lad ıkları  destek azalmaktad ır. Ortaklann desteğ i önemli ölçüde bunlar ın 
kooperatiften sağ lad ıkları  menfaat ve faydaya ba ğ l ıd ı r. Bu faydalann ba şı nda Tar ım Sa-
tış  Kooperatiflerinin katk ı sın ı n bulunmadığı  satı n alma faaliyeti gelmektedir. Burada 
destekleme al ı m ı n ı n ortaklann kooperatiflerini desteklemeleri üzerinde fazla etkili ol-
mad ığı  söylenebilir. 

3. Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri ve Birliklerinin ili ş kide Bulundu ğ u Kurum ve 
Kurulu ş lar 

Tar ı m Satış  Kooperatifleri ve Birliklerinin ili şkide bulunduğu kamu kuruluş unun 
başı nda Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  gelir. Bu bakanl ığı n ise kooperatifler sorumlu biri-
mi ise Teşkilâtland ı rma Genel Müdrlü ğü'dür. Bu genel müdürlük kooperatiflerin kuru-
luş  ve sicil i ş lemlerini yürütmek, Tar ı m Satış  Kooperatiflerini denetlemek veya destek-
lemekle görevlidir. Tar ı m Satış  Kooperatiflerinin faaliyetlerini izleyerek, ortaya ç ıkan 
ihtilaflarda hakemlik de yapmaktad ır. Teşkilatland ırma Genel Müdürlü ğ ü destekleme 
alı mların ı  da yürüterek, Tar ı m Satış  Kooperatiflerine destekleme al ı mları  ile ilgili mü-
bayaa, sat ın al ı nan ürünlerin değerlendirilmesi bu hizmetler için finansman sağ lanmas ı  
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için gerekli tedbirlerin al ınmas ından sorumludur. Ayr ı ca, bu birim, Tar ım Satış  Koope-
ratiflerinin muhasebe usulleri ve mecburi olarak tutacaklar ı  defterleri tesbit etmek ve 
depolama ve ilk iş leme hüviyetindeki i ş letmeler ile ambalajlama gibi tesislerin yap ı m ı  
için izin vermek durumundad ır. Tarım Satış  Kooperatifleri sisteminin incelenmesinde, 
bunlar ın devlet tarafından a şırı  derecede denetim alt ında tutulduğ u ve bu yüzden de ken-
di insiyatifi ile hareket etme kabiliyetinin çok s ı n ırl ı  kaldığı  anlaşı lmaktad ır. Esasen bu 
durum, Tarım Satış  Kooperatiflerini bir devlet kurulu şu gibi gören kooperatif ortaldan-
nın davran ış larından da anlaşı lmaktad ır. 

Tarım Satış  Kooperatifleri sistemini ilgilendiren ikinici kamu kurulu şu Ziraat Ban-
kas ıdır. Banka, 1000'i aşkı n şubesi ve Tar ı m Satış  ile Tarım Kredi Kooperatifleri kana-
lıyla çiftçilere kredi sa ğ lamaktad ır. Tarım Satış  Kooperatiflerine destekleme al ım ı  faali-
yetlerinin yürütülmesi, girdi temini, i ş tirakler ve i ş letmeler gibi kooperatiflerin kendi 
faaliyetlerinde kullan ı lmak üzere kredi aç ı lmaktad ır. Ziraat Bankas ı  destekleme al ı mlan 
için belirli bir faiz uygulamaktad ır ( 49.5 gibi ), ancak sa ğ lanan bu krediler geri öden-
mediğ inde ise bile ş ik faiz uygulandığı ndan, borç yükü artmamaktad ır. Tarım Satış  Koo-
peratiflerinin Bakanl ığı n izni olmadan herhangi bir ticari kredi almas ı  mümkün değ ildir, 
kooperatiflerin, bankaya olan borçlan sebebiyle kredi kapasiteleri art ınlamamaktad ı r. 
Nitekim, bu borçlar ın bir k ısmı  1975, 1978, 1981 ve 1983 y ı llarında gerek Hazineden 
direkt transfer yoluyla ve gerekse tahvil ç ıkarma yoluyla silinmi ş tir. 

Tarım Satış  Kooperatiflerini etkileyen birdi ğ er kamu kurulu şu da Merkez Bankas ı -
d ır. Merkez Bankas ı , Tarım Satış  Kooperatiflerine aç ı lan kredi faizlerini tespit edilme-
sinde, borç iptali (tahkimi) faaliyetlerinde rol almak suretiyle sistemi etkilemektedir. Pe-
riyodik borç erteleme mekanizmas ı , Tarım Satış  Kooperatiflerine temin edilen büyük 
sübvansiyonlar anlam ı na gelmektedir. Bu mekanizma faaliyetlerin etkinli ğ inin büyük 
oranda dü şmesine sebeb olmakta ve Tar ım Satış  Kooperatifleri Birliklerini, borçlar ı n ı  
zaman ında geri ödeme yapma bask ı sından kurtarmaktad ı r. 

Tarı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı 'da, Tar ım Sat ış  Kooperatifleri ile ilgili baz ı  
alanlarda faaldir. Bu Bakanl ı k bütün ülke çap ında sahip oldu ğ u yay ı n teşkilât ı  ile Tar ı m 
Satış  Kooperatifi Ortaklar ı  ile temastad ı r. Ayr ıca Bakanl ık Ekonomik I ş ler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu'nda hububat destekleme fiyatlar ı  ve diğ er ürünlerin destekleme fi-
yatlar ıyla ilgili görüş  vermektedir. Yine bakanl ıkça desteklenen ikinci ürün tar ı mından 
elde edilen ürünlerin bir k ısm ı  Tanm Sat ış  Koperatifleri taraf ından pazarlanmaktad ı r. 
Mesela soya da olduğu gibi kooperatiflerin (Çukobirlik) i ş leme ve depolama faaliyetle-
rine girmelerine sebeb olmaktad ı r. 

Tarı m Sat ış  Kooperatifleri sistemi ile ili şki kuruluş lar aras ında "Para ve Kredi Ku-
rulu"da say ılabilir. Bu kurulu ş  Tarı m Satış  Kooperatiflerinin yat ınmlann ın onaylanma-
sından sorumludur. Aynca Kooperatif sistem içinde; Hazine ve D ış  Ticaret Müste şarl ı - 
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ğı 'n ın da önemli rolü bulunmaktad ır. 

Türkiye'de kooperatifler, faaliyet alanlar ı  ile ilgili kanunlar ı , teşvik ve denetimi al-
tında olduğ u Kurum ve kurulu ş lar bakımı ndan çeş itlilik göstermektedirler. Burada dik-
kati çeken, nokta gerek kooperatiflerin ba ğ l ı  olduğ u kamu kurulu ş ları  aras ı nda ve gerek-
se kooperatifler aras ında koordinasyon eksikliğ i bulunmas ıdır. Bu durum, özellikle ta-
nmsal üretimi te şvik eden Tar ım Kredi Kooperatifleri , i ş leme ve pazarlamaya a ğı rlık 
veren Tar ı m Satış  Kooperatifleri için geçerlidir. 2834 say ı l ı  Kanuna göre, tar ım Kredi 
Kooperatiflerine ortak olacakki ş ilerde Tar ım Satış  Kooperatiflerine ortak olma şartı  
aranmaktad ır. Bu düzenleme ile, üreticiler ürünlerinin tamam ı nı  Tarım Satış  Kooperatif-
lerine teslim etmek zorunda b ırakı lmış tı r. Tar ı m Satış  Kooperatifleri ise sat ış lardan elde 
ettiğ i gelirin bir kı sm ın ı  Tarım Kredi Kooperatifinden sa ğ ladığı  borçlara kar şı lık göster-
me ve bu miktar ı  ortaklara ödeme hakk ı na sahip olmuş , ancak kredi ve pazarlamaya ili ş -
kin bu teorik bağ  uygulamada başarı l ı  olamam ış tır. Çünkü bu uygulaman ın ortaklara bir 
faydas ı  olmadığı  gibi, tüccarlar ın rekabet gücü de uygulama kar şı sında çok artm ış t ır. 
Mevzuatta yap ı lan değ iş ikliklerle bu uygulama kald ı rı lmış  ve Tar ı m Kredi ile Tar ı m Sa-
tış  Kooperatifleri aras ında hiçbir bağ  kalmam ış tı r. Asl ında bu iki kooperatifin ayn ı  yer-
de benzer hizmetleri sa ğ lad ıkları  ve paralel olarak çak ış tıklar ı  görülmektedrir. 

Tarı m Satış  Kooperatiflerinin Merkez Birli ğ i bulunmamaktad ır. Milli seviyede 
merkezi bir te şkilâtın olmamas ı  sebebiyle, bunun üstlenece ğ i görev, yetki ve sorumlu-
luklar Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'na dü ş mektedir. 

Tar ım Sat ış  Kooperatiflerinin tefti ş  ve denetim mekanizmas ı  birlik müfetti ş leri ve 
diğ er ilgili kurulu ş ları n müfetti ş leri taraf ı ndan yürütülmektedir. Bu görev kanunlarla 
müfetti ş lerine verilmi ş tir. Ancak bakanl ık bu görevi ba şka kurulu ş lara devredebilmekte-
dir. Bakanl ık k ısmen Ziraat Bankas ına devretmi ş tir. Banka, birlikleri periyodik olarak 
denetlemekte ve denetleme raporlar ı  mahalli ş ubeleri arac ı lığı yla Bakanl ığ a simulmak-
tadın 

5. Tar ı m Sat ış  Kooperatiflerinin Yönetimi 

Birlik ve birim kooperatifler, anasözle ş meler yoluyla sağ lanan kanuni bir düzen 
içerisinde faaliyet gösterirler. Bu kooperatiflerin yönetim sistemi kabaca incelendi ğ inde 
sistemin demokratik bir yap ı dan çok, bürokratik bir yap ı da olduğ u göze çarpmaktad ı r. 
Sistemin yeterince incelenebilmesi için a ş ağı daki 5 hususun iyi değerlendirilmesi gere-
kir. 

a) Sorumlululdann dağı l ı m ı , 
b) Kararlar ın nas ı l oluş turulduğ u, 
c) Kararları n nas ı l uygulandığı  
d) Yönetim ile bilgi ak ışı  aras ındaki ili şkiler 
e) Kontrolun s ın ı rları  
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Ş ekil 2 

Kooparatif Faaliyeti ( Devlet Destekleme Al ı m ı  D ışı ) 
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Ş ekil 3 

Devlet Destekleme Program ı n ı n Unsurlar ı  

P İ  YASA 

BAKANLIK 
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BK = BIRIM KOOPARATIF 
A = YÖNET İ M KURULU 
B = DENETIM KURULU 
C = GENEL KURUL 
D = DEVLET DESTEKLEME ALI MI ICRA EDEN KURULU$LAR 
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Destekleme aç ı sından bakı ldığı nda bu hususlar ile ilgili yetkilerin tamam ı yla Sana-
yi ve Ticaret Bakanl ığı  elinde olduğu görülmektedir. Kooeratiflerin, gerçek faaliyet 
alanları  aç ısından bak ı ldığı nda ise, birlikler seviyesinde bir merkezile şme dikkati çek-
mektedir. (Ş ekil 2 ve 3). 

Yönetim kademelerinde sorumluluklar ın dağı lım ına gelince; kooperatiflerin faali-
yet alan ı  ve destekleme al ımlann ın faaliyetlerinde yönetim sisteminin dikey konumu-
nun hiyerarş ik bir yap ıda olduğ u görülür. Devletin bu sistem üzerindeki etkisi oldukça 
fazlad ır. Bu da göstermektedir ki; strateji tespiti, faaliyetlerin yönlendirilmesi, hedefle-
rin tespiti gibi konularla ilgili kooperatiflerin karar verme mekanizmas ı  içerisinde değ il 
Bakanl ık tarafı ndan verilmektedir. 

Kooperatif gerçek faaliyetleri aç ı sı ndan bak ı ldığı nda sorumluluğ un daha çok birlik 
yönetim kademesinde olduğ u görülmektedir. 

Birliklerin destekleme al ı mları  ile ilgili görevleri bulunmad ığı  dönemlerde belirli 
bir oranda bağı ms ı z bir statüye kavu ş tuklan, ancak Bakanl ığ a bağ' ı ml ı l ıklarm ı n değ iş -
mediğ i görülmektedir. Ayr ıca her iki halde de herhangi bir karar ı n uygulanmas ı  için ge-
rekli finansman ı n genellikle Ziraat Bankas ı  tarafından sağ lanmas ı  dikkati çekmektedir. 

Kararlar ın oluş turulmas ında ise; destekleme al ı mları  ve bir ölçüde birliklerin faali-
yetleri ile ilgili temel kararlar ın Bakanl ık tarafı ndan al ınmas ı , Birlik ve Birim kooperatif 
kurumların ı n karar verme görevine katk ıda bulunma şans ı n ı  azaltığı  gözlenmektedir. Bi-
rim kooperatiflerin yönetim kurul karar defterleri incelenirse, bu kurullarda i ş  politikas ı  
tespitine ili şkin herhangi bir karar ittihaz edilmedi ğ i görülür. Bu kurullardan beklenen, 
Birlik seviyesinde al ınan kararlar çerçevesinde hareket etmeleridir. 

Kararlar ın uygulanmas ına gelince; Bakanl ık elinde bulunan merkezi yönetim, bu 
kuruluş lara iş  politikaları  ve uygulamaları na ilişkin direktifler vermektedir. Destekleme 
alı mlarındaki sorumlulukları  ile ilgili bölümleri ise, bu direktiflerin kanuni dayana ğı n ı  
oluş turmaktad ır. Uygulaman ın yerine getirilebilmesi için gerekti ğ inde kanuni müeyyi-
deler uygulanabilmektedir. Daha sonra da ifade edece ğ imiz gibi, birlik genel müdürü 
Bakanl ık taraf ından tayin edilmektedir. Ziraat Bankas ı  tarafı ndan sağ lanan destekleme 
ve iş letme kredilerinin kullan ı m ı  yine banka müfetti ş leri taraf ı ndan takip edilmektedir. 
Bürokratik aç ıdan son derece etkin olan bir sistem dolayl ı  olarak yarat ı c ı  olmalar ı n ı  en-
gellemekte ve potansiyel i ş  verimini etkilemektedir. Bunun sonucu olarak bütün birlik 
ve birim kooperatiflerde; ba ğı ms ı z olabilmek ve bunu sağ lamak için daha fazla serbest-
lik fikri dile getirilmektedir. Bu durum birliklerin pazarlama yöneticileri taraf ı ndan daha 
yoğun bir şekilde hissedilmektedir. 

Yönetim ve bilgi akışı  konusu kı saca ifade edilirse; Birlik ve birim kooperatiflerde 
çalış an personelle yap ı lan görüşmelerde, bilgi ak ışı n ı n dikey yönde ve daha çok yukar ı - 
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dan yukar ı ya a şağı ya olduğ u ve Birli ğe üye birim kooperatifler aras ı nda bile çok az 
yatay ili şki olduğ u belirlenebilir. Daha üst kademeler ise, birlikler aras ında oldukça 
ümit verici yatay i ş birliğ i görülmektedir. Bu da, daha ziyade birbiriyle ticaret yapan 
birliklerde mevcuttur. Birliklerin bazen tohum üretimi, gübre üretimi, ayçiçek ya ğı  
üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren benzer ş irketlere yat ır ı m yaptığı  görülmüş tür. 
Birliklerin birbirine borç temin ettiklerine dair baz ı  örnekler de mevcuttur. Ayn ı  ürü-
nün toplanmas ı , iş leme tabi tutulmas ı  v.b. hususlarla ilgili olarak birlikler aras ında 
işbirliğ i yap ı lmaktad ır. Bu tür ili şkilere örnekleri çoğ altmak mümkündür. Sözgelimi 
Tari ş , Çukobirlik pamuk piyasas ı  ile ilgili bilgi al ış veri ş inde bulunmakta, Trakyabir-
lik ve Karadeniz Birlik ayçiçe ğ inin iş lenmesi hususunda işbirliğ i yapmaktad ırlar. 

Yönetim kontrolünün kapsam ı  ise oldukça geni ş tir. Tar ı m Satış  Kooperatifleri-
nin bütün faaliyetleri üzerinde resmi kontrol ve birliklerin ba şarı sı  üzerine rütun de-
netleme mekanizmalar ı  mevcuttur. Denetleme ve kontrol organlar ı  olarak; Bakanl ık 
Tefti ş  Kurulu, Ziraat Bankas ı  Teftiş  Kurulu, birlik tefti ş  hey'eti; seçimle belirlenen 
denetleme kurulu üyeleri, bakanl ık ve Ziraat Bankas ı  ad ı na denetim kuruluna kat ı lan 
temsilciler ve birim kooperatifler denetimi kurulu say ı labilir. Ş üphesiz bakanl ık ve 
Ziraat Bankas ı na ait denetçiler bunlar aras ında en önemli olanlard ır. Birlik seviye-
sindeki denetim kurullar ı  taraf ı ndan haz ı rlanan raporlar ço ğ unlukla detayl ı  olmayan 
ve nadiren baz ı  tavsiyeleri kapsayan raporlard ı r. Dolay ı s ı yla bu raporlar ın gerek ba-
kanl ık ve gerekse Ziraat Bankas ı  üzerindeki etkisi yetersiz kalmaktad ır. 

Denetim mekanizme ile ilgili görü şmelerde, birlik yöneticilerinin genellikle 
birle ş tikleri nokta, ba ğı ms ı z bir denetim mekanizmas ın ı n gerekliliğ i olmuş tur. Yap ı -
lan denetimin daha çok mali karakterde oldu ğu, analiz ve de ğ erlendirmelerle olmas ı  
gerekenden daha az yer verildi ğ i kanaati yayg ı nd ı r. 

Otoriter, bürokratik yönetim biçimlerinin sorunlar ından biri, esneklikten yok-
sun olmalar ı  ve zaman içinde pasif kalmalar ı d ır. Böyle bir sistemin, geli şme potansi-
yeline sahip olmayan ve bir kooperatif organizasyonu gibi insan kayna ğı na dayan-
mayan basit i ş letmelerde s ı n ı rl ı  bir başar ı  ş ans ı  olabilir. 

Türkiye ş artlar ında böyle bir sistemin geçerlili ğ inin iyi değ erlendirilmesi gere-
kir. Çünkü, Tar ı m Satış  Kooperatifleri kurulduklar ı ndan bu yana daha karma şı k bir 
yap ı ya kavuşmu ş lar, daha geli ş mi ş  teknolojileri kullanmaya ba ş lam ış lar ve dahas ı  
rekabet şartlar ı n ı n hakim olduğ u daha karma şı k yap ıdaki pazarlara girmek durumun-
da kalm ış lard ı r. 

Destekleme al ı mlar ı  çerçevesinde yönetim konusunu incelerken bir noktay ı  be-
lirtmekte yarar umuyoruz; eme ğ in karşı lığı n ı  alabilmesi aç ı sından destekleme al ı m-
lann ı n baz ı  temel g ıda ve'diğ er ihracaat ürünlerini yeti ş tiren ki ş ilere sağ ladığı  destek 
ve tar ı m sektörüne sağ ladığı  faydalar ı  tart ış mak gerekmez. Destekleme al ı mlar ı nın 
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uygulanmamas ı  halinde üretici fiatlarının tüccarlar taraf ından en dü şük seviyeye indiri-
leceğ ine şüphe yoktur. Ayrıca bu sistem içerisinde ürünleri üreticilerden daha büyük 
miktarlarda sat ın alan baz ı  tüccarlar ın rolünü de küçümsemek de mümkün değ ildir. 

Destekleme alunlan program ın ın uygulanmas ında; ürünler, fiatlar, kalite, mali 
kaynaklar ve geri ödeme planlar ı  v.b. i ş  politikaları  bakanl ık tarafı ndan tesbit edilmekte-
dir. Burada birliklerin rolü ise, program ın yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak ve 
birim kooperatiflerin faaliyetlerini kontrol etmek şeklindedir. 

Bu yapı  içerisinde Tarım Satış  Kooperatifleri ortaldanna çe ş itli pazarlama hizmet-
leri götürme hususunda kendi kendine karar verme esnekli ğ ine sahip değ ildirler. Mesela 
birlik yönetimi herhangi bir ürün için destekleme al ım fiatı  üzerinde fiat vererek ürünü 
satmalma imkan ına sahiptir. Ancak bunun için de bakanl ığı n onay ı n ın al ınmas ı  gerekli-
dir. Fiatlar ı  piyasa şartlarına göre süratle ayarlamak hususundaki güçlüklerden dolay ı  
birçok sipari ş  kay ıplar' meydana gelmektedir. 

Kı saca ifade etmek gerekirse birlikler ve birim kooperatifler destekleme al ı m ı  uy-
gulamas ında (toplama, satmalma, depolama, sat ış  i ş lemleri v.b.) destekleme politikas ı n ı  
yürüten birer devlet kurulu şu gibi hareket etmektedirler. Hal böyle olunca, Tar ım Satış  
Kooperatifleri, ortaklar ı  tarafından birer devlet kurulu ş u gibi görülmektedir. 

Milletleraras ı  alanda kooperatiflerle ilgili olarak yap ı lan çalış malar, kooperatiflerin 
nakit alumma ilişkin Devlet sektörü programlar ını  yürütme sorumlulu ğ unu yüklendikle-
ri halde, Devlet tarafından a şı rı  bir şekilde kontrol alt ına al ındıklarını  göstermektedir. 
Ülke çapında gerekli olan böyle bir durumda Devlet, tabii olarak kamu kaynaklar ı n ı n 
kullan ı m ını  takip etmek ve korumak zorundad ı r. Bu bak ımdan, nakit-ak ım sorumluluğ u-
nu, yani mali yönetimin Tar ım Satış  Kooperatiflerinden al ınmas ı  ve fakat destek al ımla-
n ile ilgili diğer faaliyetlerin Tar ım Satış  Kooperatifleri eliyle sürdürülmesini mümkün 
kılacak bir sistemin geli ş tirilmesi yerinde olacakt ı r. Bu sistemin tabi'i sonucu olarak da 
devletin bu kuruluş lar üzerindeki denetim yoğunluğ u azalacakt ır. 

Kooperatif şeklinde kullan ı lan bir te şebbüste, mesela birim kooperatifler taraf ı n-
dan kurulan bir birlikte, bu birlik birim kooperatifler taraf ı ndan yaln ızca hizmet sağ la-
yan bir organizasyon olarak kurulmam ış  olup, bunun hedef ve i ş  politikalar ı n ın ortaklar, 
yani kooperatifler taraf ından tesbit ve kontrol edilmesi gerekti ğ i normal olarak beklene-
cektir. Bu durum ilk kurulduklan y ı llarda ve destekleme al ım programları n ın baş lama-
sından önce birlikler içinde geçerli idi. Bugün ise şartlar Tamamiyle de ğ i ş miş tir. Birim 
kooperatifler birliklerin yönetiminde çok az etkiye sahiptirler. Dolay ıs ı yla ortaklann ta-
leplerine cevap verebilecek durumda da de ğ ildirler. Bunun sonucu olarak da ortaklar, 
birim kooperatiflere yeterli destek sa ğ lamamakta ve ana sözle şmelerde belirtilen taah-
hütleri yerine getirememektedirler. Bu durum çok normaldir, zira, birim kooperatifler 
herhangi bir ürün için sadece destekleme fiat ı n ı  verebilirken, tüccarlar ayn ı  ürün için da- 
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ha yüksek fiat verebilmekte, ayr ıca bu i ş lem s ıras ında ortakl ık pay ı  v.s. için kesinti yap-
mamakta ve en önemlisi teslimat s ırasında nakit ödeme yapmaktad ırlar. Bu durum, bi-
rim kooperatiflerin ortaklar ına sağ ladığı  hizmetlerin yetersizli ğ ine ve dolay ısıyla bunla-
nn kooperatifleriyle olan ilgilerinin azalmas ına tipik bir misaldir. 

Tarı m Satış  Kooperatiflerinin destekleme al ımlan programdaki görev ve sorumlu-
lukları  ortaklann ihtiyaçlar ına daha esnek bir şekilde yaklaşmalanna engel olmaktad ır. 
Destekleme al ımlann ın bugünkü mevcut uygulamas ı  yönetimin zamanı n ı  çok fazla i ş -
gal etmektedir. Destekleme al ımlan ve iş letme kredisi temin etmede sa ğ lanan kolayhk-
lar birliklerin finansman ında önemli bir kaynak olmu ş tur. Bunun bir sonucu olarak, bir-
likler, gerek ortaklann ihtiyaçlar ına cevap verme ve gerekse ortakl ı k sermaye kat ı l ım 
payların ın artmas ı  için fazla bir çaba göstermemi ş lerdir. Birliklerin bir k ı sm ı  da "ortak 
dışı  faaliyetler" olarak adland ı rı lan faaliyetleri baş latm ış lard ır. Bu faaliyetlerin düzenle-
niş  amac ı , birliklerin kendilerini ba şka kaynaklardan finanse etmeleridir. Ancak, bu uy-
gulama, birlik ortaklann ı  efde edilen kârlardan mahrum b ı rakmış tır. Bu uygulamadan 
ise, genellikle birliklerde çal ış anlar faydalanm ış lardı r. 

Birim kooperatiflerin yönetiminde buna benzer politikalar ın etkisi oldukça önemli-
dir. Bu uygulama ile birim kooperatiflerin birer ünitesi haline dönü şmekte ve faaliyetle-
ri birlik tarafından sevk ve idare edilmektedir. Birim kooperatif yöneticileri mevcut şart-
lar alt ı nda faaliyetleri geli ş tirmek, yenilikleri uygulamak ve ortaklar ın taleplerini gerek-
tiğ i şekilde karşı lamak hususunda yetersiz kalmaktad ırlar. 

Neticede kooperatif faaliyetleri dü şünüldüğ ünde ve destekleme al ımlan yönünden 
bak ı ldığı nda, mevcut sistem birliklerin, birim kooperatifler ile olan ili şkilerini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Burada gerekli olan daha ba ğı msı z ve kendi kendisini sevk ve 
idare edebilecek bir birim kooperatif yönetim şeklidir. Bu yönetim şekli, ortaklar ve 
kooperatif aras ı nda yeni ve geçerli bir ili şkinin kurulmas ı n ın tek geçerli yolu görülmek-
tedr. Zira burada ortaklar ı n beklentisi, kooperatif te şebbüsün yine kendileri taraf ı ndan 
belirlenen ihtiyaçlara cevap verebilmesidir. 

Birlikler ve Birim kooperatiflerde yönetim sistemi incelenirken„ Tar ı m Satış  Koo-
peratiflerinin faaliyetler iile ilgili kanuni düzenleme ve talimatlar ı n ı n kaynağı n ı n göz-
den geçirilmesinde yarar vard ır. Tarı m Satış  Kooperatifleri; 3186 say ı l ı  kanun, birlik ve 
birim kooperatiflerin tabi oldu ğ u anasözleşmeler, yönetim faaliyetlerine ait Bakanl ı k ve 
Birlik talimatları , destekleme al ı mlar ı  ile ilgili talimatlar, bakanl ıkça çe ş itli konularda 
yay ı nlanan tebliğ  ve yönetmelik çerçevesinde yönetilmektedir. Bunlar, kooperatiflerin 
kurulu ş  amaçlar ı  ve bu amaçlara ula şmak için takip edilmesi gerekli stratejiye ait husus-
lar belirleyen kanuni düzenlemelerdir. 

Bu kooperatif sistemini olu ş turan unsurlar, kooperatif ve onlar ı n ortakland ır. Sis-
tem ve onu meydana getiren ortaklar birim kooperatifler ve birlikler birbirine ba ğ lı  ve 

20 

pe
cy

a



s ı kı  ili şkiler içerisindedirler. Tar ı m Satış  Kooperatiflerinde t ı pk ı  diğ er yönetim sistemle-
rinde olduğ u gibi kanun ve yönetmeliklerle belirlenmi ş  özel faaliyet alanlar ı  vard ır. Ana 
amaç ortaldann menfaatlerinin gözetilmesidir. Kooperatif yönetiminin ana amac ı , kanu-
nunun 1. ve 5. maddelerinde, birim kooperatiflerin amaçlar ı  anasözle şmenin 5. ve bir-
liklerin amac ı  da Anasözle şmesinin 4. maddesinde belirtilmi ş tir. Üreticilerin desteklen-
mesi hem birim kooperatiflerin ve hem de birliklerin, amac ın ı  teşkil etmektedir. 3186 
sayı l ı  kanunun 1. maddesinde üreticilerin; 

- Mesleki faaliyetleri ile ilgili girdileri temin etmek 

- Ürünlerin mümkün olduğu kadar en iyi şartlarda değ erlendirmek, pazarlanmas ı  
için gerekli tedbirleri almak, 

- Ortakların ekonomik menfaatlerini korumak amac ıyla Tarı m Satış  Kooperatifleri 
kuracaklan belirtilmi ş tir. 

Birlik ve birim kooperatifler bu gayelerin yan ıs ı ra, ayr ıca görev verildi ğ i takdirde, 
devlet ad ına destekleme al ımların' yürütmekle yükümlüdürler. Destekleme al ı mlan ön-
celeri kooperatiflerin geli ş mesine katk ıda bulunmakla beraber son y ı llarda birçok birlik 
için normal bir kooperatif görevi haline gelmi ş tir. 

Tarı m Satış  Kooperatifleri sistemi içerisinde, Bakanl ık en yüksek karar merciini 
temsil etmektedir. Bilhassa, destekleme al ı mları  program ı n ı n yürütülmesi aç ı s ından ba-
k ı ldığı nda bakanl ığı n kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesinden pazarlama politikalan-
n ın tesbitine kadar her konuda önemi ve etkisi büyüktür. Kredi temininde en önemli ve 
temel finansman kayna ğı n ı  ise Ziraat Bankas ı  teşkil etmektedir. Banka kooperatif veya 
destekleme al ı mlan program ı  konusunda, bakanl ık veya hükümetten talimat almaktad ı r 
ve ayrıca banka bu konuda tekel durumundad ı r. Zira, birlik ve birim kooperatifleri için, 
3186 say ı l ı  kanunda böyle bir imkân tan ı nmas ı na rağ men, finansman sa ğ layabilecekleri 
başka kaynak bulunmamaktad ı r. 

Birlik yönetimi kanunda yer ald ığı  şekilde temel politikalar ve organizasyon hak-
k ında kararlar ı n verildiğ i bir organd ır. Bu organ, kooperatif sisteminin yürütülmesi için 
gerekli olan ve birim kooperatiflerin organizasyonunu da içine alan temel politikalann 
tesbit edilmesinden sorumludur. Tar ı m Satış  Kooperatifleri kanunu ve Anasözle ş mesi 
yaln ızca birliklerin kendi kararlar ı n ı  uygulama yetkisi vermektedir. Yani, birim koope-
ratiflerin özerkli ğ i s ı n ırl ıd ır. Anasözleş meye göre birlikler: özellikle girdi temini depola-
ma, denetim, finansman, personel politikas ı , yat ı rı m politikas ı , kapasite kullan ı m ı , halk-
la ilişkiler ve eğ itim alanlar ı nda kooperatif faaliyetlerinin planlanmas ı  ve koordinasyo-
nundan sorumludur. Birlik yönetimi, Genel Müdür, Yönetim Kurulu, Birlik Genel Ku-
rulu ve Denetim Kurulundan olu ş maktad ı r. Ş ekilde Birliklerin - destekleme al ımlan da-
hil - organizasyon ve yönetim sistemleri görülmektedir. 
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Genel Müdür, Sanayi ve Ticaret Bakan ı n ın tavsiyesi üzerine ortak kararname ile 
atanmaktad ır. Özlük hakları  bakı m ından Bakanlığ a bağ lı  olan, Genel Müdür maa şı nı  
Birlikten al ı r. Genel Müdür üçüncü şah ıslara karşı  birliğ i temsil eder ve bu temsil yetki-
sini vekâletle devredebilir. Genel Müdür Yard ı mc ılar ı  yüksek öğ renimli, ekonomi ve 
kooperatifçilik konular ında yeterli tecrübeye sahip olmand ırlar. Bu özellikte olanlar, 
Genel Müdür'ün tavsiyesi ile birlik yönetim kurulu karar ı  ve Bakanl ığı n onay ı  ile yar-
dı mc ı  olarak atanabilirler. Genel Müdür ayn ı  zamanda yönetim kurulu ba şkarudır ve ge-
rektiğ inde iki oy hakk ına sahiptir. Personel politikas ını  tayin eder, atama ve i ş ten ç ıkar-
mada sorumludur. Büyük Birliklerde personel dairesi vard ır. Destekleme al ımlarında 
Genel Müdür Bakanl ık ve Ziraat Bankas ı  ile yakın işbirliğ i içindedir. Destekleme al ım-
ları  olmadığı  dönemlerde kanunun öngördü ğ ü hususlar çerçevesinde birli ğ i sevk ve ida-
re etmede serbest gibi görünmekte ise de, bu serbestlik ve esneklik yine de s ınırl ıd ır. Bu 
sı n ı rl ı  yetkilerin olumsuz etkileri yöneticiler taraf ı ndan pazarlama ve i ş letmelerin faali-
yetlerinde ş iddetle hissedilmektedir. Özellikle Bakanl ık taraf ından pazarlama ile ilgili 
kararlar ı n yavaş ladığı  dikkati çekmektedir. Di ğ er taraftan nakit ak ı mı n sevk ve idaresi 
büyük oranda Ziraat Bankas ı  tarafı ndan kontrol edilmektedir. Bu durum ise, belli bir li-
mit üzerindeki harcamalar için Bakanl ık izni almas ı  gereken Genel Müdürler için önem-
li bir engeldir. 

Yönetim kurulunda, Birlik Genel Müdüründen ba şka, Birlik genel kurulu taraf ı n-
dan 2 y ı l için seçilen 4 üyesi daha vard ır. Bu üyelerin tahsil derecelerinin en az ilkokul 
mezunu olmaları  yeterlidir. Destekleme al ı m ı  sıras ında yönetim kurulu üye say ı s ı  artar. 
Devleti temsilen 1 Bakanl ık, -1 Ziraat Bankas ı  ve 1 de Ba şbakanl ık Hazine ve D ış  Tica-
ret Müste şarl ığı  temsilcisi yönetim kuruluna kat ı l ır. Buna göre yönetim kurulunun Des-
tekleme Al ı m ı  s ı ras ında 8, normal dönemlerde 5 üyesi vard ır. Yönetim Kurulu, Birli ğ in 
gerekli görevlerinin yerine getirilmesinden ve yeterli koordinasyonun tesis edilmesin-
den sorumludur. Tabii bu sorumluluk, Bakanl ığı n talimatlar ı  doğ rultusunda ve Ziraat 
Bankas ına sağ lanan finansman imkânlar ı  çerçevesinde yürütülmektedir. Teorik olarak 
Yönetim Kurulu, Bakanl ığı n ve Genel Müdürün izin verdiğ i ölçüde karar verme hakk ı -
na sahiptir. Bu anlamda kurulun, "kooperatif otonomisi" çok s ı n ı rl ı  kalmaktad ır. Birlik-
lerin mevcut en büyük problemlerinden biri, yönetim kurulu üyeleri ile ilgilidir. Baz ı  
yönetim kurulu üyeleri yüksek teknoloji ve yat ır ı mlar gerektiren i ş leme faaliyetlerinin 
karma şı klığı nı  ve boyutlar ı n ı  kavramakta güçlük çekmektedirler. Ayr ıca, çeş itli iş letme-
lere sahip birliklerde, s ı n ı rl ı  kaynaklar ı n hangi i ş letmelerde öncelikle kullan ı lmas ın ı n 
gerektiğ i hususunun tesbitinde sorunlar ortaya ç ıkmakta, yani bu tip meseleler yönetim 
kurulunun kapasitesini a şmaktad ır. 

Birlik Genel Kurulu, birim kooperatiflerin genel kurullar ı nda iki y ı l için seçilen 
temsilcilerden meydana gelmektedir. Kooperatiflerin temsilci say ı s ı  kay ı tl ı  ortak say ı sı -
na göre tesbit edilmekte olup, ilk 400 ortak için 2, bundan sonra gelen her 400 ve bunun 
yarı s ı n ı  geçen say ıda ortak için 1 temsilci seçilmektedir. Genel kurul, genellikle y ı lda 
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bir defa toplanmakta, ayr ıca yönetim kurulu, denetim kurulu ve Bakanl ık taraf ı ndan da 
toplantıya çağnlabilmektedir. Genel Kurul, Birli ğ in en yüksek karar orgamd ır. Ancak, 
destekleme al ımları  sırasında geçerli değ ildir. 

Denetim Kurulu, genel kurul taraf ı ndan seçilen en az ortaokul mezunu olan 2 üye 
ile Bakanl ık ve Ziraat Bankas ı  tarafından atanan, yüksek okul mezunu birer üyeden 
meydana gelir. Denetim Kurullar ı , genellikle Yönetim Kurullar ı n ı n faaliyetlerini fazla 
eleş tirmeden onaylamaktad ırlar. Ancak, bu durumun son y ı llarda değ işmeye ba ş lad ığı , 
son y ı llarda oldukça ayr ıntı lı  raporlar da haz ırlanmaktad ır. 

Birim kooperatiflerin yönetim yap ı s ı  da, birliklerin yönetim yap ı s ına benzemekte 
ve ayn ı  fonksiyonlardaki organlara sahiptir: Müdürlük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
ve Denetim Kurulu. 

Birim kooperatiflerde Genel kurul, 3186 say ı l ı  kanuna göre en yüksek karar orga-
nıdır. Anasözle şmede bu kurulun görevleri; Yönetim ve denetim Kurulu üyelerini seç-
mek veya azletmek, y ıllık bilançolan kabul etmek, bütçeyi onaylamak, faaliyet raporla-
nnı  tesbit etmek, bütçeyi onaylamak, faaliyet raporlar ı n ı  tesbit etmek ve Birlik Genel 
Kurulu için Kooperatif temsilcilerini seçmek. Ortaklar ı , seçtikleri kurul üyeleri yoluyla 
karar verme safhas ında yer almaktad ırlar. Kurul üyelerine fahri statüde olmalar ı na rağ -
men "Huzur Halda" ödemektedir. Birim kooperatiflerinin yöneticisi Birlik taraf ından ta-
yin edilmekte ve özlük haklar ı  da birlik tarafı ndan verilmektedir. Birim kooperatiflerin 
sevk ve idaresi, seçimle gelen Denetim Kurulu, Birlik Müfetti ş leri, Bakanl ık ve Ziraat 
Bankasmca denetlenir. Banka Müfetti ş leri daha çok verilen kredilerin belirlenmi ş  amaç-
lar için kullan ı lıp kullan ı lmadığı n ı  denetler. Genel Kurul teorik olarak en yüksek karar 
olmas ına rağmen, uygulamada sevk ve idare Birlik taraf ından tayin edilen yönetici tara-
fından, dolay ıs ıyla Birlik tarafından yürütülmektedir. 

Birim kooperatiflerde Genel Kurul, y ı lda bir defa toplan ır ve kat ı lan ortaklann her 
biri bir oy hakk ına sahiptir. Ancak uygulama, birim kooperatiflerin iki y ı lda bir toplan-
dığı , baz ı ların ı n da uzun yı llar toplant ı  yapmad ığı  görülmektedir. Yönetim ve Denetim 
Kurullar ı , Genel Kurulu toplant ı ya çağı rabilmekte, Birlik de toplant ı  talebinde buluna-
bilmektedir. Birim kooperatif herhangi bir Birlik bünyesinde yer alm ı yorsa, Bakanl ı k 
toplant ı  talebinde bulunabilmektedir. Birlik Genel Kurullannda al ınan kararlar ı n uygu-
lamadan önce, Birlik taraf ından onaylanmas ı , bağı ms ız birim kooperatiflerde ise Bakan-
lık onay ın ın al ı nmas ı  gerekmektedir. Bu izahlarda anla şı lmaktad ır ki; birim kooperatif-
lerin genel kurullar ı  en yüksek karar organlar ı  değ ildir ve bağı ms ı z hareket edememek-
tedirler. Dolay ı sıyla, karar verme ve insiyatiflerini kullanma konusunda hareket alanlar ı  
sınırlıdı r. 

Birim Kooperatiflerin Yönetim Kurullar ı nın 5 üyesi bulunmakta ve bu say ı  destek 
al ı mı  olsun, olmas ın değ işmemektedir. Kurulun dört üyesi genel kurul taraf ından iki y ı l 
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için seçilmekte, birlik taraf ından atanan müdür, yönetim kurulu üyesi olmaktad ır. Yöne-
tim Kurulu üyesi seçilebilmek için en az bir y ı llık ortağı  olmak, okuma yazma bilmek 
ve kooperatife vermeyi taahhüt etti ğ i ürünün en az % 50'sini teslim etmi ş  olmak şartları  
aranmaktad ır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanmak zorundad ır. Müdür veya 
vekili toplantıda haz ır değ iı se, kurul karar alamamaktad ır. Kurul teorik olarak, faaliyet-
ler, yat ırımlar, personel ile ilgili i ş ler v.b. hususlarda karar verme yetkisine sahiptir. An-
cak, kanunda verilen bu yetkileri gere ğ i gibi kullanmamaktad ır. Kurul üyelerinin koope-
ratifte etkilerinin çok az olduğ unu düşünmelerinden bu durum kaynaklanabilirse de, ku-
rul üyelerinin herşeyi onayladıklan görülmektedir. Kurul üyelerinin e ğ itim farkl ı l ıkları  
dolay ısıyla, yönetici kararlar ı  kurullarda aynen onaylanmaktad ır. Kooperatifle şmeyi ve 
kooperatife ortak olmay ı  teşvik etmesi gereken kurul üyeleri, bu tür faaliyetlerin uygu-
lanmas ında ve hatta pl'anlanmas ında pasif kalmaktad ı rlar. Bütün buok ır at ı l organizas-
yon yap ısın ın oluşmasına sebep olmaktad ır. Türkiye'de Tar ım Satış  Kooperatifleri bün-
yesinde; ortaldann e ğ itimi, yararl ı  teknik konularda eğ itim programlar ı , kooperatifin fa-
aliyetleri ile ilgili toplant ı lar v.b. faaliyetlerin hemen hiç organize edilmedi ğ i görülmek-
tedir. Hatta, en aktif ortaklann bile, kooperatifi biri ürün taahüdünde bulunmak, di ğeri 
ise, ürün teslim etmek üzere y ı lda iki defa ziyaret ettikleri bir vak ıadır. 

Dahili bir denetim organ ı  olan Denetim Kurulu, iki y ı l için seçilen iki üyeden mey-
dana gelir. En az ilkokul mezunu olan bu üyeler, yönetim faaliyetlerini genel kurul ad ı -
na denetlerler. Uygulamada bu kurulun bir etkisi yoktur. Zira bu kurul tavsiyelerinin uy-
gulanmas ın ı  sağ lamak için bir müeyyideye sahip de ğ ildir. Kanuna göre, herhangi bir 
konuda onaylama yetkisi yoktur. Bu yetki, Birlik ve Devletin elindedir. Denetleme Ku-
rulu üyelerinin görevi, birim kooperatiflerinin hesaplar ını  kontrol etmektir. Ancak ne 
var ki, denetleme kurulu üyeleri bu konuda ihtisas sahibi ki ş iler değ ildirler. 

Birim kooperatiflerin organizasyon yap ı sı  kanunda yer almaktad ır. Ancak uygula-
mada üyelerin yönetime i ş tirakinde baz ı  engeller vard ır. Bu engeller, gerek yöneticiler 
ve gerekse kooperatif ortaklar ı  tarafından bilinmektedir. E ğ er amaç, men-faatlerini ko-
ruyan çiftçiler ,toplulu ğu tarafı ndan kontrol edilebilen ve modern zirai geli şmenin gerek-
lerini yerine getirebilecek bir kooperatif sisteminin kurulmas ı  ise, Anasözle şı ne ve de-
netim mezanizmalar ı  dikkatle incelenmeli ve gerekli de ğ iş iklikler yap ı lmal ıdır. 

Birim koperatiflerinin müdürleri, Genel Müdür'ün teklifi üzerine yönetim kurulu 
tarafından tayin edilmekte, ancak bu ataman ı n Bakanl ık tarafı ndan onaylanmas ı  gerek-
mektedir. Birlik, yöneticilere birim kooperatifin sevk ve idaresine ili şkin ayrıntı l ı  tali-
matlar vermektedir. Birim kooperatifler finansman aç ı s ı ndan tamamen Birliğe bağı ml ı  
olduğundan kendi insiyatifinde olan ve ortaklar ın talepleri üzerine harcayabilece ğ i her-
hangi bir kayna ğı  yoktur. Birim kooperatiflerinin bir k ı sm ında 20 - 30 ki ş inin çal ış mak-
ta olmas ı na rağmen, çok az faaliyet söz konusudur. Aynca birim kooperatiflerin bir k ıs-
m ı  atı l kapasite ile çal ış an iş letme ve depolara sahiptir. Bunun sebebi ise, birliklerin, or- 
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taklar ın ürünlerini destekleme al ım ı  fiat ın ı n üzerinde satın almamalarıdır. Ayrıca birim 
kooperatiflerin tüccarlarla ticaret yapan ve ürünlerini tüccarlar ın elindeki iş letme ve de-
polara veren ortaldarma bu hususta verebilecekleri fazla bir imkan da yoktur. Bir yöne-
tici için bu durumun sebeplerini ortaklara aç ıklamak imkansı z olduğ undan görüş  ayrı ca-
liklarmın ç ıkmas ı , kooperatife bağ lanan ümitlerin sönmesi ve duyulan güvenin sars ı lma-
sı  kaç ını lmaz olmaktad ır. Yöneticiler, kooperatifin girdi sat ış ların' te şvik edememekte-
dir, çünkü elindeki stok Birlik tarafından temin edilen s ın ı rlı  bir stoktur. Bir Birlik ele-
mani olan yöneticinin insiyatifini kullanmas ı  da beklenemez. Yönetici tipik olarak i ş ini 
kaybetmekten korkan ve bu yüzden risk alt ına girmemeyi tercih eden temkinli bir ki ş i-
dir. Baz ı  yeni Birliklerde (Karadeniz Birlik, bir ölçüye kadar Trakya Birlik) de ğ iş ik bir 
yaklaşı mla ortaklara hizmet götürülmesi daha a ğı rl ıkl ı  olarak ele al ı nmaktad ır. Çoğ un-
lukla bir birim kooperatifin öneticisinin görevi a ğı rd ır, çünkü bu ki ş i ortaklar ın ihtiyaç-
ları  ile menfaati aras ındaki çatış man ı n tam ortas ı nda yer almaktad ır. Ortaya ç ıkan prob-
lemler kı smen de yöneticilerin kiş iliğ inden kaynaklanmaktad ı r. Çünkü, ne kadar te ş vik 
unsuru sağ lan ırsa sağ lans ın, mevcut sistem, mesle ğ inde ilerlemeye engel olan ve meslek 
aç ısından olumsuz etkiler iolan bir sistemdir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI 88 	NISAN - MAYIS - HAZIRAN 1990 

Ş EKER PANCARI ISLAHINDA İLK ÇALIŞ MALAR 

Prof. Dr. Celül ER ( 1 ) 
Dr. Fikret AKIN ERDEM (2) 

GIRIŞ  : 

Tarı msal üretimin arunlmas ı  ve kalitesinin yükseltilmesinde yeti ş tirme tekniğ i ka-
dar bitki ı slahm ın da önemi büyüktür. Ekonomik önemlerine göre ıslah çal ış malar ı  baz ı  
bitkilerde ileri derecede ele al ınm ış , bazı larına ise çok az yer verilmi ş tir. Ş eker pancar ı  
da ıslah çalış malarında önemli derecede pay ını  alan bitkilerden biridir. 

Bitkilerin kültüre al ı nmas ı , tabiatta yabani olarak bulunan formlan içerisinden iyi 
olanları  seçmekle baş lar İnsan seçimi öğ rendikten sonra da bitki ıslah ı  uygulamaya ba ş -
lanm ış  demektir. Bu şekilde baş layan çal ış malar, daha sonra bugünkü kültür bitkilerinin 
elde edilmesinde büyük rol oynam ış tır. Geniş  anlamda bitki ı slah ı ; bitkinin genetik ya-
p ısın ı , ekonomik faydalar ı  gözönünde bulundurularak de ğ i ş tirme ve geli ş tirme ilgili bir 
bilim ve sanat dal ı  olarak tarif edilebilir. 

PANCARIN TARİHÇESİ  

Ş eker pancar ı nın tarihi hikayesi oldukça de ğ iş iktir. Araş tırmac ı lar ellerindeki pek-
çok değ iş ik bitki türü ile çal ışı rlarken, şeker pancar ı  içinde birçok iddialar ileri sürül-
mektedir. Birçok Yunanl ı  filozof pancann bir t ıp bitkisi olduğ undan ve pazarlarda al ın ı p 
satı ldığı ndan bahseder. M.Ö. 75 y ıllarında tabiat tarihçisi Plinus pancar ı  siyah ve beyaz 
olmak üzere iki çe ş ide ay ırırken; kökünün, tohumunun ve yapra ğı n ı n sayı s ı z hastal ı kla-
ra ş ifa olduğunu aç ıklamaktad ır. Baz ı  kaynaklarda şekerin ilk şeker kam ışı ndan elde 
edildiğ ini ve ilk şeker üreten memleketin Hindistan oldu ğ undan bahsedilir. 

(1) A. Ü. Zir. Fak., Tarla Bitkileri Bölümü o ğ r. Üyesi, Ank. 
(2) S. Ü. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü Nr. Üyesi, Konya. 
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Bunun yan ında Mı sır'da 2000 y ıl önce mezar ta ş larında bulunan bitki resimlerinin 
arkeologlar taraf ından pancar resimleri oldu ğu ileri sürülmektedir. Baz ı  kaynaklarda 
Mezopotamyada kırmızı  pancann çok eskiden yeti ş tirildiğ ini ve Yunanistan'a finikeliler 
tarafından getirildiğ ini, oradan da Sicilya, Roma ve Bat ı  Avrupa'ya yay ı ldığı ndan bah-
sedilir. Lippmann'a göre ise kültür bitkisi olarak Beta Genus'una ilk önce M.Ö. 2. yüz-
yı lda Sicilya'da rastlanm ış , oradan Suriye'ye ve bilâhare Babil'e gitti ğ i belirtilmiş tir. 

Baz ı  kay ıtlarda ise pancann islam ın doğ uş  y ıllarında araplar taraf ından yeti ş tirildi-
ğ i, daha sonra haçl ı  seferleri ile bu pancarlann Anadolu'dan Avrupa'ya götürüldü ğ ü 
aç ıklanmaktadır. 

Bugün Anadolu'da birçok yerde pancara çükündür veya çö ğ ündür denilmektedir. 
İranl ı lar, Asya ve Anadolu'daki Türkler, Beta kar şı lığı  olarak uzun süre çükündür 

kullanm ış lard ır. Daha sonra arapçadaki pancar kelimesi olarak dilimize girmi ş tir. 
Yunan ve Bizansl ılar ise bu kelimeyi pantzaris olarak alm ış lardır. Pancar ın Akdeniz k ı -
yı lanndaki ismi Sicilya'dan yay ılmış  olduğu için Seuklan veya Sikeilad ı r. 

Bitki evoluasyonunda yabani pancarlardan kültür pancar ına geçiş in ş u şekilde ol-
duğ u tahmin edilmektedir. Çok eski devirlerde insanlar muhtemelen yabani pancarlar ı n 
yaprak ve köklerini toplay ıp yiyecek olarak kullanmaya ba ş lam ış lard ı r. Daha sonra bun-
dan hoş lanmaları  nedeniyle tohumlar ı n ı  uygun yerlerde ekip üretmi ş lerdir. Zamanla da 
bu bitkiler aras ından uygun tipleri seçerek bir seleksiyona gitmi ş ler ve böylece ilk ıslah ı  
baş latm ış lardır. 

Ancak şeker pancar ın ın tarihi çok eski olmay ı p, son iki yüzy ı l içinde ı slahç ı lar ı n 
meydana getirdi ğ i ve insanlığı n hizmetine sundu ğ u bir bitkidir. Bugünkü şeker pancar ı  
bitkisi, ı slah araş tı rmalar ı= başarı sı  olarak takdim edilebilecek nitelikte bir çal ış man ı n 
sonucunda elde edilmi ş tir. 

AVRUPA'DA İ LK ISLAH ÇALI ŞMALARI 

1947 y ı l ında bir Alman Kimyageri olan Andreas Marggraf Beta türü bitkilerin, şe-
ker kamışı  gibi şeker ihtiva etti ğ ini bulmu ş  olmas ı na rağmen, pancardan şeker üretmek 
veya şeker varl ığı n ı  geliş tirmek için bir çal ış ma yapmam ış tır. Margraf beyaz mongold, 
kı rm ı z ı  kök ve kırm ız ı  mongold üzerinde çal ış m ış tı r. Margraf ın bu bulu ş u ancak 40 y ı l 
sonra talebesi Franz Karl Achard taraf ı ndan prati ğe intikal ettirilmi ş tir. Bu sebeple Ac-
hard şeker endüstrisinin babas ı  olarak kabul edilmektedir. Achard ilk seleksiyonlar ın ı  
Almanya'n ın Mağdeburğ  şehri civanndaki çiftliklerin hayvan beslemek amac ıyla yeti ş -
tirdikleri yemlik pancarda yapm ış tır. Ancak, Achard' ın seleksiyon yapt ığı  yemlik pan-
car populasyonunun oldukça heterogen oldu ğ u kay ı tlarda belirtilmektedir. Achard be-
yaz denli, beyaz etli, koni biçimindeki köklerin di ğerlerinden daha fazla şeker ihtiva 
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ettiğ ini tespit etmiş tir. Bu materyallerden elde etti ğ i tohum, Almanya'n ın Kreyn şehrin-
de bir fabrika kuran Freiherr von Kopp taraf ı ndan kullan ı lm ış tır. Bu şekilde Achard ve 
Kopp'in müş terek gayretleri sonucunda dünyadaki bütün şeker pancarlann ın anası  ola-
rak kabul edilen Beyaz Silezya Pancan (White Silesian) meydana getirilmi ş tir. 

Beyaz Silezya pancan, şeker muhtevas ı  bakım ından çok büyük değ iş iklikler gös-
termekteydi. Bu konudaki literatür kay ı tları  çok değ iş ik olmakla beraber, bu pancardan 
fabrikasyon sonunda % 5-6 oran ında şeker al ındığı  bildirilmektedir. İ lk fabrikalar çok 
iptidai olduğ undan Beyaz Silezya pancann ın hakiki şeker varlığı  muhtemelen fabrikas-
yon sonunda bildirilenden % 3 - 4 daha fazlayd ı . 

Fransa'da 1810 y ı lları nda baş layan şeker fabrikasyonu, von Kopp'nin tohumu, yük-
sek kalitesi sebebiyle büyük rağbet görmüş  ve bu sayede von Koopy ıslah çal ış malarına 
devam edebilmi ş tir. 

18001ü y ı llarda pancar kökünün şeker muhtevas ı n ı  ölçecek yeterli bir metodun bu-
lunmay ışı , şeker pancar ın ın geliş imini özellikle zor bir duruma solcmu ş tur. Zira, o za-
manlarda henüz polarimetre geli ş tirilmemi ş tiye kabaca bir tuz banyosunda yüzdürme 
metodu ile seleksiyon yap ı lmaktayd ı . Louis de Vilmorin'in ondokuzuncu asr ın ortalar ın-
da şeker pancan ıslah metodlann ın geli şmesinde kullan ı lmak üzere gümü ş  çubuk (Sil 
ver- İngot) metodunu bulmu ş tur. Bu metod ıslahç ı lann seleksiyonlar ın ı  bütün pancann 
yoğunluğ u yerine şerbetin özel yoğ unluğ u üzerinde yapmalar ı na imkân sağ lam ış tır. Vil-
morin ayn ı  zamanda yeni geli ş tirilmi ş  olan ve polarimetre ile de denemeler yapm ış tı r. 
Polarimetre 1860 y ı lında pancar köklerinin kalitesinin tayininde herkes taraf ından kabul 
edilen bir alet olmu ş tur. 

Louis de Vilmorin, ı slahta döl sistemini ke ş feden oldukça me şhur bir ara ş tırmac ı - 
Vilmorin ve oğ lu, şeker pancar ın ı n şeker üretme kabiliyetini arturmada bu sistemi 

kullanm ış lard ır. Bu sistemde, elde mevcut çe ş itlerin üstün vas ı fl ı  anaç bitkileri seçil-
mekte ve bu anaç bitkilerin dölleri de ğ erlendirmeye tabi tutulmaktayd ı . Bunlar içerisin-
de yaln ızca üstün vas ıf gösteren döller tohum üretimi ve daha sonraki ı slah çal ış malar ı  
için muhafaza edilmekte ve di ğ erleri at ı lmaktayd ı . Vilmorin'ler, bu metodu ve yeni la-
boratuvar tekniklerini kullanarak şeker pancar ı n ın kalitesini geli ş tirmede çok çabuk ba-
şarı  sağ lamış lard ı r. 

Avrupa'da pancar şekeri endüstrisi ondokuzuncu asr ın ortalar ından itibaren süratle 
yay ı lmış t ır. Bu sebeple pancar tohumuna kar şı  geni ş  ölçüde istek artm ış  ve geni ş leyen 
bu endüstrinin talebini karşı lamak amac ı yla ticari tohum firmalar ı  kurulmaya baş lamış -
tır. Çe ş it geliş tirme, tohum üretimiyle çok yak ı ndan alakal ı  olduğ undan, bu konudaki 
geliş im hemen tamamen tohum firmalan taraf ından ortaya konmu ş tur. Bu arada Avru-
pa'n ın çeş itli yerlerinde kurulan ticari firmalar ı n hepsi, ıslah metodu olarak Vilmorin'in 
döl ıslah ı  sisteminin değ iş ik şekillerini kullanm ış lardır. 
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20. yüzy ı l ı n başı nda pancar çe ş itleri daha az heterojen, hektara şeker verimi 6 - 
tona ula ş mış , şeker varl ığı  ise % 16 - 18 aras ındad ı r. Ş eker pancan ıslah ında son 40 y ı l-
da diğer ıslah çal ış malanna göre daha çok geli şmiş  ve uygulamalarda genetik esaslar ön 
plana ç ıkm ış tır. 1930 ve 40'l ı  y ı llarda şeker aç ı s ından zengin diploid çe ş itler elde edil-
mesine rağ men, düşük kör veriminden dolay ı  zay ı f rand ı man elde edilmiş tir. 1940'11 y ı l-
lardan sonraki çe ş itlerde özellikle yüksek verim (E-tipi) ve şeker varl ığı  üzerinde durul-
muş tur. 

1950'li y ı llarda ıslahç ı lar poliploid çeş itlerin ı slahında ba şan sağ lad ı lar ve tetraplo-
id (4x) materyal elde ettiler. Elde edilen bu tetraploid çe ş itler 60'l ı  y ı llara kadar Avru-
pa'da en iyi çeş itler olarak piyasada kullan ı lma imkân ı  buldu. 

AMERİ KA'DA İLK ISLAH ÇALİŞ MALARİ  

Amerika Birle ş ik Devletlerinde, pancar şekeri endüstrisinin ba ş lang ı c ı , 1870 y ı l ı n-
da California'da Awarado şehrinde bir fabrikan ı n kurulmas ı yla baş lar. Bu fabrikan ın ve 
daha sonraki y ı llarda kurulan fabrikalar ın tohumları , Avrupa'daki tohum firmalar ından 
temin edilmekteydi. Ancak Avrupa'dan sa ğ lanan bu tohumlar ın düş ük kalitede olmas ı  
ve birtak ım hastal ı klara mukavim olmay ışı  Amerika'da kurulan ilk fabrikalar ı n baş arı -
s ı zl ı klann ı n baş l ıca sebepleridir. Böylece ABD'ye adapte olacak çe ş itlerin ara ş tı r ı lmas ı  
konusunda ilk te şebbüs 1890 y ı l ında yap ı lm ış tır. İ lk seleksiyon çal ış malar ı n ı n bir k ısm ı  
James H. Shepard' ı n önderliğ inde 1907 y ı l ı nda ba ş lat ı lm ış tı r. Daha sonra Frederich J. 
Prithard seleksiyonlara devam etmi ş tir. Bu iki ara ş tırmac ı  da Avrupa'dan getirtilen to-
humlarla çal ış malard ı r. 

Birinci Dünya Savaşı yla ara verilen tohum ithali sebebiyle tohum ihtiyac ı  için bir-
takı m teşebbüsler yap ı lm ış sa da genellikle, çal ış malar Avrupa mitlerinin reprodüksiyo-
nu şeklinde devam etmi ş tir. Sava ş tan sonra da Avrupal ı  tohum ş irketleriyle rekabet zor-
luğ u, ABD'de esasl ı  ı slah programlar ı n ı  daha da geciktirmi ş tir. 

1950'li y ı llar ın pancar ı slah ı  aç ı s ı ndan devrim say ı labilecek en önemli iki olay ı , 
genetik monogermin bulunmas ı  ve sitoplazmik erkek k ı s ı rl ı ktan yararlan ı larak hibrid 
çeş itlerin elde edilmesidir. Bir Rus göçmen olan Savitsky'nin 1948 y ı l ında ABD'de bir 
tohum tarlas ında birkaç monogerm bitki bulmas ı , şeker pancannda sitoplazmik erkek 
kı s ı rlığı n ı n tan ı mlanmas ı  ve melez ı slah ı nda bunun kullan ı lma imkan ı n ı n aç ı klanmas ı  
ile ayn ı  zamana rastlar. Bu olaydan önce ABD'deki melez m ı s ı rı n başar ı s ı  ve baz ı  şeker 
pancar ı  tek melezlerinin heterosis demostrasyonunda önemli geli ş melerin görülmesi, 
pancar ı slahc ı lan aras ı nda heterosis ı slah ı  konusunda bir ilgi doğ mas ı na sebep olmu ş tur. 

Bugün dünyadaki ticari genetik monogerm tohumlar ı n kaynağı  çoğunlukla Sa-
vitsky'nin 1948'de bulduğ u iki monogerm bitkinin neslidir. Bu bitkilerin en önemli özel- 
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liğ i tohumlarının tek rüşeymli olmalanyd ı . Yoksa agronomik karakterleri çok yeterli de-
ğ ildi. Avrupalı  ıslahcı lar bu materyali 1952 y ı lından itibaren kullanmaya baş lam ış tı r. 
Avrupal ı  ve Amerikalı  ıslahc ı lar bu materyalin agronomik karakterlerini geli ş tirmek 
için çalış tılar ve ilk monogerm çe ş it 1958 y ılında Amerika'da ve 60'l ı  y ı llarda Avrupa'da 
elde edilmiş tir. Genetik monogerm tohumlarla seyreltme ve teklemesiz ekim gerçekle ş -
tirilerek, mekanizasyonda çok önemli bir ba şarı  sağ lanmış tı r. 

TÜRKİYE'DE ISLAH ÇALI ŞMALARI 

Türkiye'de araş tırma faaliyetleri, 1932 y ı l ında Almanya'dan getirtilen iki uzmanla 
bunları n iki Türk asistan ının Uşak'ta deneme ve ha şere laboratuvann ı  kurmas ı yla baş la-
m ış tır. Daha sonra bu laboratuvar 1935'te Eski şehife taşı nm ış tır. Bu arada ara ş tırma ve 
uygulama alanlarında yurt dışı nda yetiş tirilen elemanlarla takviye gören bu laboratuvar 
1951 y ı lında "Zirai Araş tırma Laboratuvan" ve "Teknoloji Laboratuvan" haline dönü ş -
türülmü ş tür. Bu laboratuvar 1959 y ı l ında Ş eker Enstitüsü ad ı  altı nda birle ş tirilerek ara ş -
tırma ve ıslah faaliyetleri organizeli bir şekilde baş latı lm ış t ır. Ş eker Enstitüsü 1965 y ı -
lında Etimesgut'a taşı narak ara ş tı rma faaliyetlerinin merkezi olarak görev yapmaktad ı r. 

Türkiye'de esas ı slah çal ış maları  Ş eker Enstitüsü'nde ba ş latı lm ış tır. Ülkemizin şe-
ker pancar ı  tohum ihtiyac ı , şeker sanayiinin kurulu şundan beri Alman KWS firmas ı  ta-
rafından temin edilmi ş tir. Ş eker sanayiinin hammaddesi olan pancar ı n üretilmesinde, to-
humluk yönünden d ış  ülkelere bağı ml ı l ıktan kurtulmak amac ıyla 1964 y ıl ında ilk defa 
ıslah çal ış malar ı na ba ş lanm ış  ve 1975 y ı l ında ilk yerli diploid sentetik çe ş idimiz olan 
Türkşeker - 1 tescil edilmi ş tir. Bunu daha sonra 1986 y ı lında multigerm anisoploid 
Türkşeker Poli 861, 862 ve 863 çe ş itleri takip etmi ş tir. Ancak şeker pancar ı  ı slah ında 
önemli bir aşama olarak kabul edilen monogerm hibrid çe ş itlerin ıslah ı  çal ış malar ı n ı n 
yan ında diğer mukavemet ıslahı  programları  da halen devam etmektedir. Bu ba şarı l ı  ça-
lış malar neticesinde en k ı sa zamanda memleketimiz şartlarına uygun genetik monogerm 
çeş itler elde edilecektir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI 88 	NISAN - MAYIS - HAZIRAN 1990 

TOPLUM KALKINMASI VE KOOPERATİFÇ İLİ K 

Yrd. Doç. Dr. Remzi FINDIKLI 

GİRİŞ  : 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde devletin ülke kalk ınmas ını  yaln ız başı na gerçek-
leş tirmesi mümkün olamamaktad ır. Devletin imkan ve kaynaklar ı  kalkınma için yeterli 
değ ildir. Bu nedenle ço ğu kez halkın da ülke kalkınmas ına devletin yan ı nda kat ılmas ı , 
kalkınma çabalar ını  desteklemesi beklenmektedir. Esasen kalk ınma çabalar ı nın başarı  
ve etkinliğ i açısından bu bir zorunluluktur. Halk ın, gönüllü ve bilinçli olarak ülke kal-
kınmas ına kendi kaynak ve imkanlar ı  ile katı lması  olay ı  kısaca "toplum kalk ınmas ı " 
olarak ifade edilmektedir. 

Toplum kalkınması  çal ış maları  dünyada ilk kez 2. Dünya Savaşı 'ndan sonra baş la-
mış tır. 1944 yı l ında "Afrika Toplumunda Kitle E ğ itimi" isimli raporda "Kitle E ğ itimi" 
olarak ifade edilen bu terim, 1948 y ı lından itibaren "Toplum Kalk ınması " diye kullan ı l-
maya baş lanmış tı r. 1948 y ı lında Afrika idaresi Cambridge Konferans ı nda halk eğ itimi 
yerine kullan ılmaya baş lanan toplum kalkı nmas ı  şöyle tan ı mlanmış tır : 

"Toplumun kalkınma faaliyetlerine aktif olarak kat ı lmas ı  ve mümkünse girişkenli-
ğ i ile daha iyi ya şama standartlar ına kavu şabilmesi için giriş ilen çabad ır". 

Toplum kalkınması  kavram ı  ülkemiz için yeni bir kavram de ğ ildir. Halen gelenek-
lerimizde ya şayan, gönüllülük çerçevesi içinde toplu çal ış may ı , işbirliğ ini, karşı lıkl ı  yar-
dımlaşma ve dayan ış mayı  sağ layan "imece" ve "vak ı f" uygulamalar ını n bir benzeri ola-
rak kabul edilebilir. Dolay ı sıyle toplum kalk ınması  Türklerin kendi bulduğ u ve imece 
kültüründe formüle etti ğ i tarihi bir kalk ı nma yöntemidir. Nitekim Osmanl ı  yönetiminde 
sadrazaml ığ a kadar yükselmiş  olan Halil Rifat Pa şa, toplum kalk ınmas ı  yöntemini başa-
rı l ı  bir şekilde uygulam ış tır. Halil Rifat Pa şa valilik yaptığı  Sivas'ta 1882 - 1885 yı lla-
rında devletin kaynaklar ı  yan ında halk ın gücünü de harekete geçirerek özellikle yol ko-
nusunda başarı l ı  sonuçlar alm ış , köylünün durumunu iyileş tirmek için gerekli gördüğ ü 
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tedbirleri "Tembihname"lerle halka yaym ış tır. Hatta günümüzde atasözü gibi kullan ı lan 
ve dünya karayolu ula şı m ı  için pir parola halini alan "gidemedi ğ in yer senin değ ildir", 
sözü yine Halil Rifat Paşa'ya aittir. Günün tekni ğ ine, halkın gücünü ve al ı nterini katan 
bu yöneticimiz, Sivas' ın bugün de yararlanmakta oldu ğ u yol ağı n kurrnuş tur 1  . Geçmiş  
dönemlerde başarı l ı  örneklerini gördü ğ ümüz toplum kalkınmas ı  kavram ı  gerek yönetici-
ler gerekse halk taraf ından kolayl ıkla benimsenmektedir‘ Ne var ki ülkemiz, kendi öz 
deneyini en az bilen, geçmi ş  tecrübeler üzerinde en az dü şünen ve onlardan yararlanma-
mı  en az bilebilen bir ülke say ı lmaktad ır. 

Toplum kalk ınması  yöntemi ülkemiz için oldukça eski bir uygulama olmakla bir-
likte zamanla terkeffilmi ş tir. Ancak İkinci Dünya Savaşı n ı  müteakip dünyada uygulama-
ya konan bu yöntem planl ı  döneme geçi ş le birlikte ülkemizde yeniden ilgi görmü ş  ve 
ilk defa Birinci Be ş  Yı ll ık Kalkınma Plan ında yer almış tır. Gerçekten toplum kalk ınma-
s ı  yönteminin ülkemiz şartlarına uygunluğu Birinci Planda kabul edilmi ş tir. Sözkonusu 
planda toplum kalk ı nmas ı , kitleleri eğ itecek, birlikte çal ış maya sevkedecck, toplum ya-
pı sında istenen değ iş ikliklerin gerçekle şmesini sağ layacak bir yol, toplumsal güçleri ha-
rekete geçirmeye yarayacak önemli bir kalk ınma arac ı  olarak benimsenmi ş tir. Toplum 
kalkınmas ı  çal ış malar ında kalk ınma çabaların ı n etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 
toplumda dernek, vak ı f ve kooperatif gibi gönüllü te şkilatları n kurulmas ı , devletle bu 
kuruluş ların işbirliğ inin sağ lanmas ı  temel hedeftir. 

İkinci Beş  Yı ll ı k Kalk ı nma Plan ı , toplum kalk ınmas ı  konusuna, önceki plan döne-
minde yap ılan çal ış malar ın değerlendirilerek mahalli toplumlarda te şebbüs gücünün ge-
liş tirilmesi için gerekli düzenlemeler aç ı sından yaklaş mış ur. Bu ilk iki plan döneminde 
yap ılan toplum kalk ınması  çal ış maları  bir ölçüde başarı l ı  olurken, Üçüncü Plan döne-
minde toplum kalk ı nmas ı n ı n artık planlarda yer almad ığı  ve bu uygulamadan vazgeçil-
diğ i görülmektedir. 

Ancak, 1974 y ı lında gerçekle ş tirilen K ı brı s Barış  Harekat ı  s ı rası nda ülkemize karşı  
uygulamaya konan silah ambargosu ile toplum kalk ı nmas ı  konusu tekrar gündeme gel-
mi ş tir. Silah ambargosuna kar şı  o günlerde ülkemizde ba ş lat ı lan "kendi uça ğı n ı  kendin 
yap" kampanyas ı  ile halktan askeri ve sivil amaçl ı  kamusal hizmetlere katk ıda bulunma-
sı  istenmiş  ve halk da bu ça ğ rıya olumlu cevap vermi ş tir. Nitekim o dönemde halktan 
toplanan yard ı mlarla ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii) kurulmu ş tur. Yine 
1980'lerde baş lat ı lan "kendi okulunu kendin yap" parolas ı  ile halk okul yap ı m ı na ülke 
çapı nda önemli katk ı larda bulunmu ş tur. Nitekim bu kampanya halen devam etmektedir. 

Diğer taraftan kalk ınmada pilot bölge seçilen Tokat'ta halk - devlet i şbirliğ i, bir 
başka deyi ş le toplum kalk ı nmas ı  yöntemi ile önemli ba şarı lar sağ lanmış  ve "Tokat Mo-
deli"nin 1987 icra Program ı nda diğ er illere de te şmil edilmesi istenmiş tir. 

Toplum kalk ı nmas ı  herşeyden önce organize bir kalk ınmad ır. Bu kalk ı nma yönte- 
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minde devlet muhatap tek tek ki ş iler yerine, bu amaçla kurulmu ş  olan teşkilatlarla i şbir-
liğ i yapmaktad ır. Bilindiğ i gibi toplum kalk ınmas ı n ın sağ lanmas ında baş ta kooperatifler 
olmak üzere vak ı flar, köy kalk ındırma dernekleri, sosyal yard ımlaşma ve dayanış ma 
dernekleri, okul ve yurt yapt ırma dernekleri gibi gönüllü kurulu ş lar önemli rol oyna-
maktadırlar. Bu çal ış mada sosyo - ekonomik bir kalk ı nma ve işbirliğ i yöntemi olan koo-
peratifçilikle benzer yöntemleri kullanan toplum kalk ı nmas ı  ilişkisi tartışı lmaya çal ışı la-
caktır. 

I. Toplum Kalk ınması  Kavram ı  

Toplum kalkınmas ı  kavram ı , dilimizde İngilizce "community development" deyi-
minin kar şı lığı  olarak kullan ı lmaktad ı r. Ancak deyimi olu ş turan iki kelimeden biri olan 
"kalkınma" (development) üzerinde bir anla şmazl ık yokken, "toplum" olarak tercüme 
edilen "community" kelimesinin kar şı lığı  konusunda tart ış malar vard ır. Bilindi ğ i gibi 
İngilizce "community" sözcü ğ ünün Türkçe kar şı lığı  "toplum" değ il, "topluluk" veya 
"cemaat"tir. "Toplum", "cemiyet" deyimiyle e ş  anlaml ı  olup büyük insan topluluklar ın ı  
ve milletleri içermektedir 2  . 

Toplum kalkınmas ının standart bir tan ım ı  yoktur. Hatta metodoloji yönünden ke-
sin bir hükme varmak için ileri sürülen görü ş ler de tatmin edici de ğ ildir. Bu nedenle bu 
konuda yap ı lan tan ımlardan önce, deyimi olu ş turan "toplum" ve "kalk ınma" terimleri 
üzerinde durmak yararl ı  olacaktır. 

"Toplum" kelimesi, fertleri aras ında bir topluluğ a ait olma bilincinin doğduğ u, top-
lumla ilgili ortak sorunların çözümünde fertlerin sorumluluk ta şı maya hazır olduklar ı  
çok amaçl ı  gruplaşma olarak tan ımlanmaktad ı r 3  . Ancak, toplum kalkınmas ında söz-
konusu olan toplum daha çok küçük toplum birimleridir. Küçük toplum kapsam ı na ilgi-
lilerin bilinçli katı lışı  ile devletin yard ı mları n ı n birle ş tirilebileceğ i şehir ve kasabalann 
yeni olu şan mahalleleri, köy ve köy gruplar ı  şeklinde olu şan kırsal toplumlar girmekte-
dir. 

"Kalkı nma" kavram ı  iki aşamada aç ıklanabilir : 

1. Manevi (kültürel) kalk ınma, 2) Maddi kalk ı nmadır. Manevi kalk ınma, toplum-
daki insanlar ın kültürel, zihniyet ve davran ış  tarzlar ında meydana gelen de ğ işmelerdir. 
Bu bak ımdan toplum kalk ınmas ı  esasen insan ın kalk ı nmas ıd ı r 4  . İ nsan ın kalkınmaya 
inandınlmas ıd ır. insan ın eğ itimi, ihtisaslaşmas ı , bilgi ve dü şüncesinin geli ş tirilmesi kal-
kınman ın manevi ve kültürel temelini te şkil eder. Toplumda kültürel yap ı  denince, "bi-
lim, teknoloiji, sosyal tabakala şma, fertlerin zihni ve ahlaki yetenekleri ile din anlay ış la-
n, siyasi dü şünce tarzlan, daha iyiyi elde etme azim ve cesaretlerini içeren unsurlar" 
anlaşı lmaktad ı r 5  . Maddi kalk ınma ise, maddi değerlerle ölçülen ve daha çok milli ge- 
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lirle ifade edilen bir kalk ınmadır. Toplumun tarımsal, ekonomik ve benzeri faaliyetler 
sahasın ın ıslah ve geliş imini sağ lamak suretiyle ça ğ daş  seviyeye ulaş tı rmaktır. Bir baş -
ka deyişle günümüzde kalk ınma "ulusunun mutluluğ unu sağ lamakla yükümlü ülke yö-
neticilerinin yetenekli, ileri görü ş lü, erdem ki ş iler aras ından seçilmesi, ülkenin doğal 
kaynaklar ının etkin ve yararl ı  bir şekilde kullan ı lmas ı , insangücünün kültürel yap ıs ın ın 
belirli bir seviyeye ulaş tırılması  ve akı lc ı  bir sanayileşmenin gerçekle ş tirilmesi olarak 
tanımlanabilir 6  . 

Toplum kalkınmas ı  görüldüğ ü gibi maddi ve manevi kalk ınmayı  birlikte içermekte 
ve bunlar birbirlerini tamamlamaktad ırlar. Gerekli teknoloji ve tar ım aletlerini kullan-
mas ını  bilemiyen bir halk kitlesi için bunlar hiç bir şey ifade etmez. 

Bu aç ıklamalardan sonra toplum kalk ınmas ı  kavram ı  daha kolay anla şı labilir. Bu- 
na göre "toplum kalk ınmas ı , herşeyi devletten, toplum d ışı  güçlerden beklemek, hayat-
ları n ı  ilgilendiren konularda toplum içi veya d ışı  kiş ilerin verdi ğ i kararları  uygulamak 
yerine, mahalli toplumun kendiinin karar vermesi, güçbirli ğ i yapmas ı , özgücüne da-
yanmas ı , kendi özüne yeni kavu ş mas ı , kalkınman ın anahtar ı nın kendi elinde bulundu ğ u-
nun fark ına varmas ı  anlam ında bir toplumsal değ işme sürecidir" 7  . Toplum kalkınmas ı  
bu aç ıdan mahalli toplum üzerinde bask ıya ve zora dayanmayan, gönüllülü ğ e ağı rlık ve-
ren, tabandan tavana do ğ ru gönüllü kat ı lı ma dayanan demokratik bir kalk ınma yöntemi-
dir. 

Birleş miş  Milletlerin kullanm ış  olduğu tan ıma göre toplum kalk ınmas ı , "küçük 
toplulukların içinde bulundukları  ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ı  iyileş tirmek ama-
cı yla giriş tikleri çabalar ın, devletin bu konudaki çabalar ı yla birle ş tirilmesi, bu topluluk-
ları n milletin bütünüyle kayna ş tınlması , milli kalkınma çabalar ına tam olarak katk ıda 
bulunmaları n ın sağ lanmas ı  sürecidir" 8  . 

Diğer taraftan Devlet Planlama Te şkilatı  ise, toplum kalk ınmas ı , çeş itli hizmet ve 
çalış maları n yapı lmas ı , dernek, kooperatif gibi te şkilatlar ın kurulmas ı  ve idare ile toplu-
lukların işbirliğ inin sağ lanmas ı nı  kavrayan bir çal ış madır 9  . 

Yukar ıda verilen tan ımlardan ç ıkarı lan sonuca göre toplum kalk ınmas ı , halkı n or-
tak ihtiyaçlar ı nı  çözümlemek üzere örgütle şmesini öngörmektedir. Halk ın kendi sorun 
ve davalar ını  hür bir seçme prensibi içinde çözmesi insan tabiatma en uygun olan ıdır. 
Bu nedenle, halk ın kendi sorunları nın çözümlenmesinde demokratik bir atmosfer içinde 
hareket ederek giri şkenliğ i ele almas ıd ır. Ancak bunun için halk ın dernek, kooperatif, 
vakıf ve diğer kurullar şeklinde örgütlenmesi, devletin de bunlara paralel olarak halk ı n 
giriş imlerini, kalk ınma çabalarını  özendirecek, destekleyecek, yol göstericilik yapacak 
biçimde yeni düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. Dolay ıs ıyla toplum kalk ı nmasm ı n 
hem eğ itim hem de örgüt yönü vard ır. 

35 

pe
cy

a



Il. Toplum Kalk ınmas ı= Amac ı  ve Kapsam ı  

Kalk ınma planları nda toplum kalkınmas ı n ın amac ı  şöyle özetlenmektedir. Ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlarda toplu kalk ınma için gösterilmesi gereken çabalar ı n kü-
çük toplum ölçeğ ine kadar yayg ınlaş tırı lmas ı  ve kalkınma sorunlarına halk ı n rasyonel 
yaklaşı m ının sağ lanmas ı  ve benimsetilmesidir. Ayr ıca bu temel amaçlar, devlet - halk 
kaynaşması nda uyarma, eğ itim ve demokratik te şkilatland ı rma yolu ile toplumdaki te-
şebbüs gücünü desteklemektedir. Toplum kalk ınmas ında hareket noktas ı  olarak köyler 
seçilmiş tir. Toplum kalk ınmas ından amaç küçük toplumlar ın, yani köy topluluklar ı nı n 
kalk ındırı lmas ı  olmakla birlikte, şehirler de bu kapsam içine al ı nm ış tır. Bir başka ifa-
de ile toplum kalk ınması  sadece köy kalk ınmas ı  ile sın ırlanamaz. Ş ehirler de bu yön-
temden yararlanmaktad ı r. 

Kentlerin h ı zla büyümesi, baş ta alt - yap ı  olmak üzere okul, yol, su ve ula şı m gibi 
bir çok ihtiyaçlar ı  da beraberinde getirmi ş tir. Kentsel bölgelerin geli ş tirilmesi, sefalet 
bölgelerinin ay ıklanmas ı  toplum kalk ı nmas ı  yöntemi ile daha kolay ba şarı labilir. Ş ehir-
sel toplum kalk ınmas ı  köylerin kalk ı nmas ına göre daha avantajl ıd ı r. Çünkü şehirlerde 
teknik hizmetler köylere oranla daha ileridir. Ş ehirsel toplum kalk ı nmas ı  yöntemleri, şe-
hirlerdeki sorunlar ı n çözümünde halk, endüstri, üniversite ve di ğer grup liderlerini dev-
let elemanlar ı  ile birleş tirerek toplu harekete ikna bak ı m ı ndan daha uygundur 1 ° . 

III. Toplum Kalk ı nmas ına Gidilmesinin Nedenleri 

Gerek köylerde gerekse şehirlerde biriken sorunlar ı  toplum kalk ı nmas ı  yöntemi 
içinde çözmeyi zorunlu k ı lan nedenleri üç grupta toplamak mümkündür 11  . 

a) Ekonomik Nedenler 

Ülkemizin ekonomik yap ı sı  içinde tar ı m ın pay ı  ağı r basmakla birlikte, bu potansi-
yelin yeterince de ğerlendirilebildiğ i söylenemez. Bu durum, bir taraftan i ş letmelerin ya-
p ı ları n ın küçük ve organize olmamalar ına bağ lan ırken, diğ er taraftan da üreticilerin pi-
yasa tercihlerine uygun üretim yapma tekni ğ inden yoksun olmaları na bağ lanabilir. 

H ızl ı  kentle şme, kırsal kesimin iticiliğ i gibi nedenlerle mevcut tar ım alanları  boş  
kalmakta veya yeterince de ğ erlendirilememektedir. I ş te bu sorunlar k ısa dönemde ve 
yaln ız devletin s ı nırl ı  imkanları  ile çözülemedi ğ inden konuya mikro ve makro aç ıdan 
bakmak gerekmektedir. Burada ister köydeki ister şehirlerdeki kimselerin ellerindeki 
küçük kaynaklar ı n rasyonel bir şekilde üretim sürecinde birle ş tirilmesi sözkonusudur. 
Tabandan böyle bir hareketin ba ş latı lmas ı  sadece kamu kaynaklar ı  ile karşı lanamayaca-
ğı ndan mahalli halk ı n da katı l ı m ı n ı n sağ lanmas ı , h ı zl ı  bir ekonomik kalk ı nman ı n temel 
şartlar ından biridir. Bunun sağ lanmas ı nda mahalli yöneticilere büyük görev dü ş mekte-
dir. 
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b) Sosyal Nedenler 

Günümüz dünyas ı  hızlı  bir değ iş im geçirmektedir. Küçük toplumlar ın bu geli şme 
ve değ iş imi izlemesi mümkün olamamaktad ı r. Bu nedenle, küçük toplumlar ı n uyarı lma-
ları , eğ itilmeleri ve demokratik bir şekilde te şkilatlandırı lmaları  gerekir. 

Toplumda iç çeki şmeleri azaltmak, fı rsat eş itliğ ini sağ lamak, kalkınma çabalar ın ı  
güven içinde gerçekle ş tirebilmek için sağ l ı klı  bir sosyal yap ıya ihtiyaç vard ır. Sağ l ıkl ı  
toplum, demokratik bir düzende kendisini dengeleyebilecek iç dinanniklere sahip birtop-
lumdur. Böyle bir toplumda h ızlı , istikrarl ı  ve dengeli bir kalk ınma için gerekli şartlar 
mevcut demektir. 

c) Politik Nedenler 

Toplum kalkınmas ı  temelde demokratik dü ş ünce ve yaşam ın geçerli ülkelerde söz-
konusudur. Sosyalist ülkelerde toplum kalk ınmas ı  olay ı  yoktur. Durum böyle olunca, 
yönetici kadrolar ülke çap ında genellikle çoğ unlukta bulunan küçük toplumlardaki seç-
menlerin oylar ına dayanarak olu şacakt ı r. Yönetici kadrolar ın, seçmenlerin "duyuyan ih-
tiyaçlan"n ı  dikkate almadan, "gerçek ihtiyaçlar" yönünde eldeki k ı t başka alanlara ay ı r-
mas ı  dü ş ünülemez. Toplum kalk ınmas ı ndan bir yandan kat ı lmal ı  yönetime benzer 
şekilde siyasi sorumluluklar ı n vatandaş lara, öte yandan da iktisadi gücün topluma da ğı -
tı lmas ı  konusunda yararlan ı lmaktad ır 12  . 

IV. Toplum Kalk ı nmas ın ı n Kooperatifçilikle Ili şkisi 

Kooperatifler, k ı sa süre öncesine kadar sadece ortaklar ı n ı  ve ortaklann ın ç ıkarlar ı -
n ı  koruyan kurulu ş lar olarak görülüyorlard ı . Oysa günümüzde kooperatifler sadece or-
taklann ı  ve ortaklann ın yaşad ığı  çevreyi değ il, daha geni ş  bir çevreyi, milli kalk ınmay ı  
ve milli kalkı nma planların ı  da ilgilendirmektedir. Hatta kooperatifler sadece ekonomik 
bir kalk ı nma arac ı  değ il, ayn ı  zamanda sosyal ve kültürel bir e ğ itim arac ı d ı r 13  

Kalk ınma, organize bir üretim ve organize bir tüketimi gerektirir. Kentle köy ara-
s ındaki mesafeyi kapatmak, dengeli kalk ı nmay ı  sağ lamak, organize üretim ve tüketim 
ilişkilerini düzenleyen kooperatif çal ış malara bağ l ıd ır. Bu nedenle, toplum kalk ı nmas ı  
ile kooperatifler aras ı nda yak ı n bir ilişki vard ı r. Her iki kalk ı nma yönteminin amaçlar ı , 
ilkeleri ve kapsam ı  aras ı nda büyük bir benzerlik vard ı r. Toplum kalk ı nmas ı  bireylerin, 
gruplar ın, küçük ve büyük toplum birimlerinin kalk ınmas ı nda etkili bir kalk ı nma arac ı  
olduğu gibi kooperatifler de ayn ı  amaçlar ı  gerçekle ş tirmek için kullan ı lan bir kalk ı nma 
arac ıd ı r. Kooperatifçilikte gönüllülük esas olduğ u gibi, toplum kalk ı nmas ında da esast ı r. 
Kooperatifçilikte kendi kendine yard ım ve 'karşı l ıkl ı  yard ı mlaşma duygular ı  temel amaç 
olduğu gibi toplum kalk ınmas ında da ayn ı  amaç güdülmektedir. 
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Toplumları  sosyo - ekonomik bak ı mdan iyile ş tirmek, her iki kalk ı nma arac ı n ın da 
özünü teşkil eder. Bireylerin ve gruplar ı n tek tek ve s ınırl ı  imkanlarla yapamad ıkları  i ş -
leri başarmak yine her iki çal ış man ın da temel amaçlan aras ındadır. Her iki çal ış man ı n 
gıdas ın ı  her kademede eğ itim ve her kademede koordinasyon ve i şbirliğ i, demokrasinin 
yaşama ve geli ş tirilmesi te şkil eder 14  . 

Gelişmekte olan ülkelerde halk ın genel eğ itim seviyesi dü şük olduğu gibi, halk, 
kalkınmasını  engelleyen sorunlar ın öncelik sıras ına koymada, çözüm yolu bulmada, 
kaynakların ı  harekete geçirmede ve bu konularda örgütle şmede yetersiz kalmaktad ır. 
Toplumda kendi kendine yard ım eğ ilim ve eylemi geli şmemiş tir. Bu ortamda koopera-
tifçiliğ in halk giri şkenliğ ine dayal ı  olarak geli şmesini beklemek uzun süre alabilir. Bu 
süreyi kısaltmak sosyal devletin ana görevlerinden biridir. Bunu kooperatifçilik ilkeleri-
ne bağ lı  olarak sağ laman ın yolu, toplumun değer yarg ılannda ve davran ış lannda kalk ın-
maya en uygun ortam ı  olu ş turacak ve kendi kendine yard ı m eğ ilim ve davran ış ların ı  ge-
liş tirecek yönde bir e ğ itim program ının uygulanmas ıdır 15  . 

Kooperatifler için gerekli şartlar ve e ğ itim ihtiyac ı  aynen toplum kalk ınmas ı  için 
de geçerlidir. Devlet, kooperatifler için nas ı l halk ı  eğ itmek ve örgütlemekle yükümlü 
ise, toplum kalk ı nmas ı  için de bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundad ır. 

V. K ırsal Kalkınma ve Kooperatifler 

Toplum kalkınması  bir bak ı ma kırsal kesimin, yani köylerin kalk ınd ınlmasıdır. Bir 
başka deyi ş le, devletin halkla elele vererek köylerin kalk ınd ınlması  hareketidir 16  . Son 
yıllarda sanayi alan ındaki önemli gelişmelere rağ men Türk ekonomisi tar ıma bağ lı lığı n ı  
büyük ölçüde korumaktad ır. K ırsal alanda yaşayanların büyük kı sm ı  geçimlerini tar ı m-
dan sağ lamaktadır. Kırsal alanda meydana gelen aksakl ıklann kı sa zamanda giderilebil-
mesi, bu kesimde yaşayan halkı n gönüllü katı l ım ıyla kurulacak iktisadi te şkilatlarla 
mümkün olabilecektir. Bütün dünya ülkelerinde k ırsal kesimdeki te şkilatlanma ile ilgili 
bir çok model geliş tirilmiş tir. Ancak bu modellerin en ba şarı lı  olanlar ı ndan biri olarak 
"Kooperatif Model" dikkati çekmektedir. Ancak gerek kooperatif te şebbüs şeklinin, ge-
rekse diğer iktisadi i şbirliğ i şekillerinin toplumun sosyo-kültürel yap ı s ına uygunluğ unun 
sağ lanmas ı  konusuna özel önem verildiğ ini gözden uzak tutmamak gerekmektedir 17  . 
Toplum kalkınmas ında da yine uygulanacak yöntemlerde toplumun sosyo - ekonomik 
durumu mutlaka dikkate al ınmalı dır. Halkın benimsemiyeceğ i yöntemlerin ba şanl ı  ola-
mı yacağı  aç ıktır. 

VI. K ırsal Kesimde Iktisadi Nitelikli Kurulu ş lar Olarak Kooperatitler 

Türk köylerinde iktisadi amaçl ı  gönüllü kuruluş lardan en yayg ın olan ı  kooperatif-
lcrdir. Türk köylerine kooperatiflerin yayg ı n olarak giri ş i 1935 y ı lı nda kooperatifçilik 
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hareketinin kurulmağ a karar verilmesiyle ba ş lar. 

Kırsal kesimde üç tür kooperatifin yayg ınlığı  dikkat çekmektedir. Bunlar ba ş ta Ta-
rı m Kredi Kooperatifleri, Tar ı m Satış  Kooperatifleri ve Köy Kalk ınma Kooperatifleri-
dir. Kırsal geli şme aç ı sından en önde gelen kooperatif türü Köy Kalk ınma Kooperatifle-
ridir. Bu nedenle toplum kalk ınmas ın ı n gerçekle ş tirilmesinde en etkili örgütlenme şekli 
olarak köy kalk ınma kooperatifleri gösterilebilir. 

Köy kalkınma kooperatifleri çok amaçl ı  örgütlerdir. Son y ıllarda hükümetler k ırsal 
kesimin hayat standard ın ı  yükseltmek için bu tür kooperatiflerin geli şmesini te şvik et-
miş lerdir. Tar ım kredi ve tar ı m satış  kooperatiflerinden farkl ı  olarak köy kalk ınma koo-
peratifleri mahalli örgütler olup, merkezi bürokratik örgütlerin yerel uzant ı sı  kimliğ ini 
taşı mamalctad ırlar. Başka deyi ş le gönüllü kurulu ş lard ır. Tipik olarak köy kalk ı nma koo-
peratifleri tek köy baz ında kurulmaktad ı r 18  . 

Köy kalk ınma kooperatifleri ba ş lang ıçta yani 1960'l ı  y ı lların ortalar ında yurt dışı -
na i şçi olarak gitmek isteyenleri te ş vik amac ı yla kurulmuş tur. Yurt d ışı na gitmek iste-
yen köylülerin kalk ınma kooperatiflerine üye olmalar ı  tercih edilmi ş tir. Kooperatif üye-
si olanları n her ay kooperatiflerine belli bir miktar para göndermeleri taahhüt alt ına 
al ınmış tır. Bu politikan ın sonucu olarak köy kalk ınma kooperatiflerinin say ıs ında h ı zl ı  
bir artış  gözlenmiş se de başarı lı  kooperatif say ı s ı  s ı n ırl ıd ır. Bunun nedeni ise, kooperati-
fi köy kalkınmas ın ın bir arac ı  değ il, Almanya'ya i şçi olarak gitmenin bir arac ı  olarak 
görülmesindendir 19  . 

Köy kalk ınma kooperatiflerinden ba şar ı l ı  olanları n say ıs ı  s ı n ırl ı  olmakla birlikte 
bunlardan birtak ım önemli deneyimler ve sonuçlar sa ğ lanmış tır. Başarı l ı  olanlar ın nas ı l 
başarı  sağ ladıkları , başans ızlann neden ba şarı s ız olduklar ı  araş tı rmac ılara önemli ipuç-
ları  sağ lamış tı r. Ba şarı l ı  kooperatiflerde kooperatife duyulan güven artm ış , yeni deney-
lere girilmesi te şvik edilmi ş , daha önce dostane olmayan bir çevrenin iç dayan ış mas ı n ı  
güçlendirmi ş , ortak eylem için elveri ş li bir bağ lam oluş turmu ş tur. 

Köy kalk ı nma kooperatifleri aras ı nda toplum kalk ınmas ı  bak ı m ından oldukça ba-
şarı l ı  örnekler ç ıkm ış tır. Bir misal olmas ı  bak ı m ı ndan Konya'n ı n Bey şehir ilçesine bağ l ı  
Huğ lu ve Üzümlü Kooperatiflerinin isimleri ülkemizde ço ğ u kimse, taraf ı ndan bilinmek-
tedir. Sözkonusu kooperatifler ev tipi el sanat ından üyelerin kooperatif örgütlenme bi-
linci içinde emek ve sermayelerini birle ş tirmeleriyle örnek bir yan sanayie dönü şmüş -
tür. Huğ lu'da oturanlar art ık basit bir tar ımsal üretim yapmamakta, kendi köyünde bir 
sanayici, üretici ve kendi kendinin patronu olarak çal ış maktad ır. Huğ lu'lular üretimden 
tüketime dikey entegrasyonu tamamlam ış , köyde ekonomik ve sosyal kalk ınma gerçek 
anlamda sağ lanm ış , istihdam sorunu kalmam ış  ve köyden kente göç olay ı  olmamış tır 20 

 . Bu gibi başarı lı  kooperatiflerin say ıların ın artmas ı , toplum kalk ınmas ı n ın da amac ı  
olan köy kalk ı nmas ın ı n sağ lanmas ına önemli katk ı larda bulunacakt ı r. 
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VII. Kooperatiflerin Toplum Kalk ı nmas ına Katk ı lar ı  

Bilindiğ i gibi kooperatifler ortakla şa üretilip ortakla şa tüketilen, ortak sorunlara 
karşı  birlikte kar şı  koymayı  öngören bir i ş  ve güçbirliğ i şeklidir. Kooperatiflerin faaliyet 
alan ı , ortaklann ın kendi başı na yapabilece ğ i iş lerin bitti ğ i yerde baş lamaktad ır. Bir baş -
ka ifade ile, kooperatifler, ortaklann ın kendi kaynaklar ı n ın yetmediğ i alanlardaki ihti-
yaçlarına yeni güç ve kaynak sağ layabildiğ i için başarı l ı  olabilmektedirler. Kooperatif-
ler yine hane ekonomisinin piyasa ile bağ lantı  kuracağı  noktada devreye girmektedir. 
Köylünün ihtiyaç duyduğ u girdileri toptan daha iyi fiyatla sat ın almas ı , ürünlerinin iş le-
nerek değerlendirilmesi ve toplu pazarl ık gücü ile ürünlerinin de ğer fiyatına satı lması  
gibi olumlu i ş levleriyle kooperatifler toplum kalk ınmasında gerçekten etkili olmaktad ır. 

Kooperatifler sermayeden çok insanlar ve hizmetlerden meydana gelen bir kurum-
dur. Dolay ı s ı yla kooperatif kurmada esas olan ki ş inin arkada ş larından kar etmeyip on-
larla birlikte kar etmesidir. Kazan ırken de kaybederken de birlikte hareket edilmektedir. 

Bütün dünyada kooperatifçilik, sosyal demokrasi üzerinde durmaktad ır. Üyeliğ in 
aç ık ve serbest olu şu, her üyenin tek bir oya sahip olmas ı , ortaklara e ş it haklar tan ınma-
s ı nı  gerektirmektedir. Kooperatifler ırk, din ve siyasi bak ı mdan tarafs ı zd ı r. Kooperatif-
çilikte devaml ı  kazanma ve büyüme imkan ı  olduğundan i ş  hacmine göre dağı t ı lan te-
mettüler te şebbüsün geli şmesine ve rekabetin artmas ı na sebep olmaktad ır 21  . 

Iktisadi hürriyetin, siyasi hürriyetin de esas ı  olduğu hemen her toplumda kabul 
edilmektedir. Köylerimizde iktisadi gücün birkaç elde topland ığı  ötedenberi bilinmekte-
dir. Siyasi ve iktisadi istikrars ı zl ık sebebiyle bu durum y ı llarca süregelirken ş imdi art ı k 
kooperatiflerin geli şmesiyle bu durum sona ermektedir. 

Kooperatifler, aileye, dar ve geni ş  çevreye kar şı  sorumluluk telkin ederek mevcut 
kültür ve değer farklar ı n ı  ortak bir amaç etraf ında birle ş tirir, toplumda anla şmazl ığı  
azalt ır ve dayan ış may ı  artt ırabilir 22  . 

Kooperatiflerin topluma sa ğ lad ığı  bir diger fayda da e ğ itim hizmetleridir. E ğ itim 
hizmetleri aras ı nda üyeleri temsili meclis sistemine al ış tırma, seçilen üyenin sorumlulu-
ğu, mali konularda tecrübe kazanma, kaliteli mal üretimi ö ğ renme, kendi imkanlar ına 
göre yaşama, paran ın kullan ı l ışı , tutum, okuma al ış kanl ığı n ı  geliş tirme, kar şı l ı kl ı  sosyal 
bağ l ı l ık duygusunu geliş tirme, tolerans ve kar şı l ıkl ı  anlay ış  gibi insani konulan üyelere 
kazand ırmaktad ı  r 23 . 

Insanl ığı n inkişafı  hep insanla insan aras ı ndaki kooperasyon hareketiyle atba şı  Bit-
miş tir. Tabiat ın büyük zorluklar ına, s ıcağa ve soğ uğa, av hayvanlar ı na, açl ığ a elinde hiç 
bir tabii silah ı  olmaks ızın galip gelebilme kabiliyeti insanlar aras ı ndaki işbirliğ ine bağ l ı  
olmuştur. Bu gerçek hiç değ ilse sulamada, evleri in şa etmede olduğu kadar lisan ın, bil-
ginin, ve ilmin geli şmesinde de geçerlidir 24  . 
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Çal ış man ın başı nda da belirtildi ğ i gibi toplum 'kalkı nmas ın ı n esas ın ın olduğu gibi 
kooperatiflerin esas ın ı  da insan te şkil etmektedir. insan ın kalkınması , kalkınmaya inan-
dınlması , kalkınmada sorumlulu ğ un insana verilmesi, insana de ğer verilmesi, kalk ı nma-
nın insan ın mutluluğu için olmas ı  gerek toplum kalkınmasın ı n, gerekse kooperatiflerin 
temel amac ıdır. Bu amaçla her iki yöntemden yararlan ı lmaya çal ışı lmaktad ı r. 

VIII. Sonuç : 

Toplum kalk ınmas ı , elbirliğ i, gönülbirliğ i ve ülkü birli ğ i içinde halkla devletin ül-
ke kalk ınmas ına katkıda bulunmalar ıdı r. 

"Kendine yard ı m edene, Allah da yard ım eder" sözü, bir tecrübenin ürünüdür. 
Kendi kendine yard ım etme ruhu, insanlardaki gerçek geli şmelerin esas ıd ır. Eğ er bu 
ruh, toplumda yayg ınlaşı rsa ülkede milli güç ve azmin kayna ğı  olabilir. Dış ar ı dan gelen 
yard ımları n etkisi az olurken, içeriden gelen, kendi kendine yard ımla sağ lanan geli şme-
ler insanlara güç ve güven vermektedir. 

Herşey halk için olacak, fakat halk hiç bir şey yapmayacaksa, bu toplumun hür 
vicdan ı n ı  y ıkar ve te şebbüs gücünü köreltirken ayn ı  zamanda da despotizme yol açabi-
lir. Oysa tecrübeler göstermi ş tir ki, toplumda kendi kendine yard ı m etme (self - help) 
duygusu sağ l ıkl ı  ve tutarl ı  bir yöntem olacakt ı r 26  . 

Demokrasi, tabiat ı  gereğ i kollektif bir ruhu, toplumsal mutabakat', dayan ış may ı  ve 
birlikte çal ış may ı  gerektirir. Bir sorumluluk rejimi olarak demokrasi ayn ı  zamanda top-
lumsal sorumluluk ve yönetime kat ı lmay ı  da gerektirir. Ülkemizde halk ı n devre d ışı  b ı -
rak ı ld ığı  gibi, ş irketle şme, kooperatitle şme ve birlikte çal ış ma gibi teşkilatlanmalar da 
engellenmi ş tir. 

Bir ülkede kalkınma topyekun milletin i ş idir. Kalk ı nma memura havale edilemez. 
Devlet milletten ayn dü şünülemez. Eğ er devlet milletten ayr ı  düş ünülürse, millet kuru 
bir kalabal ık haline gelir. Millete ra ğ men millet prensibi art ı k geçersizdir. İş te toplum 
kalk ı nmas ı , milletin kalkı nma konusundaki yükümlülüğünün bilincine varmas ı yla orta-
ya ç ıkm ış  bir yöntemdir. Toplum kalk ı nmas ıyla devlet - millet kayna ş mas ı  daha belirgin 
bir hal almaktad ı r. 

Toplum kalk ınmas ı nda canl ı  bir örnek olmas ı  bak ı m ından "Tc; kae ı n zikredilmesi 
uygun olacaktı r. 1984 - 1986 tarihleri aras ı nda Tokarta uygulanan pilot proje uygulama-
sında "kamu imecesi" denilen toplum kalk ı nmas ı  yöntemiyle başarı lı  sonuçlar elde edil-
miş tir. Burada, merkezden sa ğ lanan s ın ı rl ı  kaynaklara halk ın gönüllü kat ı l ı m ı  katı lmış  
ve maliyetlerde % 75 oran ı nda tasarruf sağ lanmış tır. Devletin sağ lad ığı  6 milyarl ık yat ı -
nm parasına karşı l ık halk ı n katı lı m ı yla 24 milyarl ık yatırı m yap ı lmış tır 27 . 
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Çalış mam ı zı  bir m ısra ile noktalamak yerinde olacakt ır. 

Sana senden gelir bir i ş te ddd laz ı msa 
Ümidini kes zaferden ba şkas ı ndan imdat laz ı msa. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI 88 	NISAN MAYIS - HAZIRAN 1990 

TÜRKİYE'DE KOOPERATİFÇİLİK VE TÜRKIYE HALK 
BANKASI'NIN ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET 
KOOPERATIFLERI İLE ILIŞ KILERI 

Yard. Doç. Dr. Kemâl GÖRMEZ 
Suat MART 

I. GENEL OLARAK KOOPERATİ FÇİLİK VE 
TÜRKIYE'DEKI DURUMU 

1. Kooperatifçilik, tan ım ı , tarihçesi ve ortaya ç ıkış  nedenleri 
A. Tan ım ı  

Çeş itli kooperatif tan ı mlan yapı labilmektedir. Ancak üzerinde tam olarak anla şı l-
m ış  bir tan ı ma rastlamak mümkün değ ildir. Buna rağmen her tan ı m ı n içerdiğ i ana fikir, 
ihtiyaçtan dolay ı  ortaya çıkan karşı lıklı  yardımlaş mad ır. 

Kooperatif, fertlerin tek ba ş ları na yapamayacaldan veya birlik beraberlik içinde 
yapmalannda yarar bulunan iş leri en iyi şekilde ve maliyet fiyat ına yapmak üzere daya-
n ış ma suretiyle ekonomik güçlerini biraraya getirmeleridir. 

Birbirine inanan ve güvenen insanlar ın belli bir amaca eri şmek için birlikte ve or-
taklaşa yapm ış  oldukları  uğ raş  ve çal ış malar da kooperatifçili ğ in bir ba ş ka tan ım ıd ı r. 

Kooperatifçilikte toplumun "dar gelirli kesimin" birle şmek suretiyle elde ettkikleri 
güçle, maddi ve kültürel ihtiyaçlar ı n ı  daha kolay temin etme esas ı  hakimdir. Ekonomik 
ve sosyal kalkınma ve geli ş mede önemli bir araç olarak kullan ı lan kooperatifler ister ge-
liş miş  ister az geli şmiş  olsunlar, bütün ülkelerce geni ş  ölçüde kullan ı l ı r durumdad ırlar. 

Kooperatifi en geni ş  şekilde üretim, tüketim, kredi, konut sa ğ lama gibi baş l ı ca 
ekonomik ihtiyaçları  karşı lamak amac ıyla kendi istek ve arzular ı  ile bir araya gelen ve 
bu ihtiyaçları  karşı lamak için kendi ekonomik çabalar ı  ile bir i şyeri ye iş letme meydana 
getiren insanlar ın birleş meleridir, şeklinde tarnmlayabiliriz. 

Kooperatifler, genel olarak tar ım ve tarı m dışı  kooperatifler olmak üzere iki gruba 
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ayrı lmaktad ır. Kooperatif hareketinin bir bütün olmas ı na rağ men yine de tar ım koopera-
tifleri ve tar ı m dışı  kooperatifler olmak üzere gruplanan kooperatifler aras ındaki fark 
gözardı  edilemez. 

Müş terek ekonomik ihtiyaçlar ını  karşı lamak amac ıyla ki ş ilerin biraraya gelmesi ile 
oluşan kooperatifler, ortaklar ının kendi aralar ında demokratik ilkeler ışığı nda seçtikle-
rince yönetilirler. Ortaklar ı= kiş isel güçlerini ve kendi kendine yard ı m ı  kolaylaş tıran 
ve koordine eden kooperatifler, ya şamlar ın ı  ve gerçek yerlerini ancak ki ş ilerin bütünle ş -
tiğ i, toplumun refah ın ı  sağ lamay ı  amaçlayan demokratik bir ortamda bulurlar. 

Kooperatifler iki yönlü bir yap ı  görünümündedirler. Birincisi, sosyal yönü, di ğ eri 
ise ekonomik faaliyetleri yürüten bir i ş lem olmas ı d ı r. Bu ikili yapı  günümüz kooperatif-
çilik disiplinini yaratm ış tır. Toplum içinde kar şı  görü ş ler aras ı nda onlar ı n barış an taraf-
lann ı  bünyesinde toplama ve yeni bir görü ş  ve anlay ış , toplumsal ya şamda e ş itlik, taraf-
s ızl ık, demokratik yönetim görü ş ünü getirme ve güçlendirme özelli ğ i de vard ı r. İş te bu 
görüşe kooperatifçilik diyoruz. 

Yukar ı da yaptığı m ız tan ı mlamalardan sonra kooperatiflerle ilgili temel yasal dü-
zenleme olan 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanunu'na, değ inmek istiyoruz. Bu Kanunu 1. 
maddesi ; "Tüzel ki ş iliğ i haiz olmak üzere ortaklar ı n ın belirli ekonomik menfaatlerini 
ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n ı  kar şı l ı kl ı  yard ı m, dayan ış ma ve kefa-
let suretiyle sağ lay ıp korumak amac ı yla gerçek ve kamu tüzel ki ş ilikleri ile özel idare-
ler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf ı ndan kurulan değ iş ir ortakl ı  ve de-
ğ i ş ir sermayeli te şekküllere kooperatif denir" şeklinde bir tan ı mlamaya yer vermi ş tir. 
An ı lan Kanun 6.10.1988 tarihinde 3476 say ı l ı  Kanun ile k ı smi değ i ş ikliğe uğ ram ış tı r. 
25.10.1988 tarih ve 19970 say ı l ı  Resmi Gazete'de yay ı mlanan Kanunda yap ı lan değ i ş i-
kere yeri geldikçe de ğ ineceğ iz. 

B. Tarihçesi : 

Kooperatifçili ğ in tarihcesinde belli ba ş l ı  birkaç ülkedeki durumu ele almakta yarar 
görüyoruz. Bu ülkelerden ilki olan İ ngiltere'de kooperatifçilik hareketleri Robert 
OWEN'la ba ş lam ış tır. Hak e ş itliğ i, görev e ş itliğ i ve ortak mülkiyet temel görü ş lerini ge-
liş tirmek ve bunu da kooperatifle şme ile uygulamak istemi ş lerdir. Bir diğ er önder ise 
Dr. William KING'dir. Daha çok tüketim kooperatifleri konusuna e ğ ilen King, verimli-
lik art ışı yla, tüketicilikten üreticili ğe geçiş le sorunlar ı  gidermeye çal ış m ış t ır. Bir başka 
önder ise, Rochdale Haksever Öncüleridir. İ lk defa kooperatifçilik ilkelerini ortaya koy-
muş  ve yay ı lmas ına yard ı mc ı  olmuş lard ı r. Bu ilkeler ; 

peş in satış  ilkesi, 
piyasa fiyatına satış , 
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sermayeye faiz verilmesi, 
risturn ilkesi, 
siyasi ve dini tarafs ı zl ık ilkesi, 
eğ itime önem verilmesi ve fon ayr ı lmas ı , 
demokratik yönetim ilkesi 

Ayn ı  yı llarda Charles FOURIER'le Fransa'da da ba ş layan hareketin temeli şudur; 
"arac ı lar fiyatların yükselmesine ve toplumsal sorunlara neden olurlar." Çözüm ise dü-
zeni değ iş tirmek ve kooperatifle şme olarak görülmü ş tür. İkinci olarak Louis De 
BLANC' ı  görüyoruz. İ lk kez Blanc taraf ından "yedek akçe ayr ı lmas ı " konusu gündeme 
gelmi ş tir. Üçüncü olarak da Charles GIDE ve Nim Okulu Frans ız kooperatifçili ğ inin ge-
liş mesine çaba gösterenlerdir. Nim Okulu siyasal duygulardan ve ihtilallerden uzak, 
ı l ı ml ı  ve demokratik bir yolu sal ık vermektedir. 

Almanya'da orta s ın ı f halk ın dertlerine çözüm için Frederic Wilhelm REIFFEIN-
SEN tarafından baş latı lan kooperatifçilik hareketi kredi sand ıklar ı n ı n kurulmas ı  ve ta-
r ım kredi kooperatiflerine geçi ş le devam etmi ş tir. İ ngiltere ve Fransa'daki dar gelirlile-
rin kendi kendine yard ı m, kendi kendini yönetme ve sorumlu olma ilkeleri ile bu alanda 
hızli—bir geli ş me göstermi ş tir. Kooperatifler bölge, eyalet ve memleket sand ıkları  olarak 
örgütlenmi ş tir. 

İ srail örneğ inde ise, Tnuva ad ı  verilen kooperatifler birli ğ i tarı msal ürünlerin al ış  
- veriş i ile me şguldür. Kibultz ve Mo şavlar bu alan ı n iki önemli kurulu şudur, Tüketim 
kooperatifleri olarak Hamashbir ile yap ı  kooperatifleri olarak da Shikun-Ovidim'ler de 
faaliyet gösteren di ğ er kooperatif kurulu ş lard ı r. 

C. Kooperatifçilik Hareketinin Ortaya Ç ı k ış  Nedenleri : 

Kooperatifçilik hareketinin ortaya ç ıkma nedenlerini ekonomik ve toplumsal ne-

denler olmak üzere ikiye ay ırabiliriz. Bunlardan daha yak ı ndan incelersek; birincisi eko-
nomiktir. 

İ kincisi ise toplumsal nedenlerdir. 19. yy' ı n ikinci yar ı s ı nda ve 20. yy' ın baş ları nda 

sosyal dü ş ünce alan ı ndaki geli ş meler bu nedeni temellendirir. Serbest de ğ i ş im, serbest 
üretim, makine ve sanayiinin gün geçtikçe geli ş mesi sonucunda ekonomik ve siyasal ay-
r ı l ıklar, yavaş  yavaş  yoksullarla burjuvazi aras ında gittikçe gerginle şen ortam ı  doğ ur-

mu ş tur. İş te bu ortamda sermayeye kar şı  zay ı f durumda olan bireyler kendi kendine yar-
d ım ve dayan ış mayı  sağ lamak için kooperatifle ş me yoluna gitmi ş lerdir. 
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2. Kooperatifçiliğ in Türkiye'de Ortaya Ç ı kışı  : 

Kooperatifçilik hareketinin Türkiye'de ortaya ç ıkışı  çok eski dönemlere rastlamak-
tadır. Yurdumuzda görülen imece uygulamas ı  toplumumuzun hiçbir kar şı lık bekleme-
den işbirliğ i ve yardımlaşmas ında bir sistem getirmi ş tir. İmece üretim faktörleri aras ın-
da bir ilişki kurmadan yöre halk ının gerek bireysel ve gerekse köyün toplumsal 
ihtiyaçların ı  karşı lamada işbirliğ i kurrnaland ır. Toplumda bu temel anlay ış lar ve çal ış -
ma düzeni ile dayan ış ma sistemi mevcut iken özellikle tar ım alan ında daha verimli bir 
üretim sağ layabilmenin yolları  aranmış tır. BU konudaki önder kiş i zaman ın Niş  valisi 
Mithat Paşa'dır. 

Kooperatifçilik hareketinin Türkiye'de ortaya ç ıkışı n ı n iki ana bölümde ele almak 
istiyoruz. Birinci dönem Cumhuriyet öncesidir. ikincisi ise Cumhuriyet sonras ı dır. 

A. Cumhuriyet Öncesi: 

İ lk defa 1863'de Mithat Pa şa tarafından Pirot kasabas ı nda Memleket Sand ıkları  de-
nilen sistem geli ş irilmiş . 1883'de sermayesinin art ır ı lmas ı  ve aşar vergisinin yükseltil-
mesi ile ismi Menafi Sand ıkları  haline gelen bu olu ş um 1888'de Ziraat Bankas ı 'n ın ku-
rulmas ı  ile ortadan kald ınlm ış tır. 

1914 y ı lında ilk kez kooperatif kavram ı n ın sı fat olarak kullan ı ldığı  bir ortakl ık ku-
rulmuş tu. Bu ortakl ık Milli Aydın Bankas ı  ve onun kurduğ u Ayd ı n Incir Üreticileri Or-
talcl ığ'idı r. 

B. Cumhuriyet Sonras ı . 

1923 y ı l ından sonraki kooperatif çal ış malar ı  Kemal Atatürk taraf ı ndan h ı zland ı nl-
mış tı r. Yap ı lan düzenlemeler ve ilgili Kanunlar ile kooperatifle ş me h ı zlanm ış ur. 1850 
y ı l ında ç ıkartı lan Kara Ticaret Kanunu'na 1924 y ı l ı nda eklenen 15. madde ile koopera-
tifler de kanunda yer alm ış t ı r. Yine ayn ı  y ı l ç ı kartı lan 498 say ı l ı  İ tibari Zirai Birlikler 
Kanunu ile tar ı m kooperatiflerinin ilk mevzuat! olu ş turulmu ş tur. Bu kanunlarla ortakla-
ra kiş isel ve ortaklar ın garanti vermesi ile kredi sa ğ lanmas ı  ve bağı ms ı z örgütler kurul-
mas ına yol aç ılmış tır. 

1926 Ticaret Kanunun anasözle şme zorunluluğu getirilmi ş tir. Bunlara ek olarak 
1470 say ı l ı  Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu (1929), 1935 tarihli 2836 say ı l ı  Tarı m 
Kredi Kooperatifleri Kanunu, 1956 tarihli Ticaret Kanunu, 1969 tarih ve 1163 say ı l ı  
Kooperatifler Kanunu ve en son olarak da 1988 tarih ve 3476 say ı l ı  Kanun ile 1163 sa-
y ı l ı  Kanununun şu maddeleri değ iş tirilmiş  ya da ekleme yap ı lmış tır; 2,8, 14, 16, 19, 26, 
38, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 56, 59, 65, 72, 75, 76, 81, 86, 87, 90 ve 92. maddeleri bu de- 
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ğ iş iklik ya da eklemelere yeri geldikçe değ ineceğ iz. 

1163 say ılı  Kanunun 2. maddesine eklenen f ıkra ile "kooperatifler ve üst kurulu ş -
ların ın ünvanlarmda, kamu kurum ve kurul'u ş lann ın isimlerine yer verilemez " (Madde. 
1) hükmü getirilmiş tir. 

8.maddesinde yap ı lan değ iş iklikle yönetim kuruluna ortaklar ile ortak olmak için 
müracaat edenlerin ortakl ık şartların ı  taşı yıp taşı madıklann ı  ara ş tırma zorunluğ u getiril-
miş tir. Ayrıca yap ı  kooperatiflerinde ortak say ısın ın genel kurulca belirlenece ğ i ve yö-
netim kurulunun bu say ıyı  aşamayacağı  kaydedilmi ş tir (Madde. 2) 

16. maddede yap ı lan değ iş iklikle de, ortaklann ortakl ı ktan ç ıkanlma şartları  açıkca 
anasözleşmelerde gösterilmesi gerektiğ i belirtilerek keyfi ç ıkarmalar önlenmek istenil-
miş tir. Bu yetki daha önce genel kurulundu. Ayn ı  madde ile ortakl ı ktan ç ıkarı lma kararı  
kesinle ş inceye kadar ki ş ilerin ortakl ık hak ve yükümlülüklerinin devam edece ğ inin be-
lirtilmesidir (Madde. 4). 

19. maddenin 12.6.1987 tarih ve 3381 say ı l ı  Kanunla değ iş ik ikinci, üçüncü ve be-
ş inci fıkralan değ iş tirilmiş tir. Ortakl ık pay ının değ eri 100.TL'den 10.000.TL'ye, taahhüt 
edilebilen pay say ı s ı  ise 300'den 1.000'e ç ıkartı lmış tır. Kooperatif üst kurulu şuna iş tirak 
edenlerin ise en az 50 pay taahhüt etmeleri zorunlu ğ u getirilmi ş tir. Tar ımsal amaçl ı  koo-
peratiflerin yat ı rı m faaliyetleri için bütçeden ayr ı lacak ödenekler yoluyla dü şük faizli 
kredi verilmesi kararla ş tırı lmış ur (Madde. 5). 

26. madde de yap ı lan değ iş iklikle genel kurul toplant ısına kat ı lmak için gerekli 
olan üyelik süresi 6 aydan 3 aya indirilmi ş . Ayrıca yapı  kooperatifleri için bu şart aran-
mayacakt ır (Madde. 6). 

38. Maddede yap ı lan değ i ş iklikle de ortaklar ın sermaye paylar ına genel kurul kara-
tı  ile N. crileeek olan faiz ödemeleri yine anasözle şmede belirtilmek üzere %7 iken Dev-
let Tan, il lerine ödenen en yüksek faiz haddine kadar ç ıkartabilecektir (Madde. 8). 

maddadeki yedek akçe oran ı  üst kuruluş larda %10 dan %15'e ç ıkartı lm ış tı r. 
(7051 fevkalade yedek akçedir (Madde.. 9). 

Olağ an toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ye en az y ı lda 
b ır defa yap ı lmas ı  zorunlu hale getirilm iş tir (Madde. 11). 

Üyelik şartlar ında yap ı lan değ iş iklik ile üyelerin "ayn ı  türde başka bir kooperatifin 
yönetim kurulu üyesi olmamas ı " şartı  aranmas ı  ve üyelik şartların ın denetcilerce ara ş tı -
nlacağı  belirtilir. Bu şartları  taşı mayanlann görevlerine yönetim kurulunca son verilir. 
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen ayl ık ücret, huzur hakk ı , risturn ve 
yolluk dışı nda hiçbir ödeme yap ı lamaz (Madde. 14.) 
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Yine yap ı lan bir değ i ş iklikle kooperatiflerin denetimi birliklerin yönetim kuni)1;. 
nndan al ı narak daha üSt bir kurulu ş  olan kooperatif merkez birliklerine verilen , 
"Merkez birlikleri kendilerine ba ğ l ı  birlik ve kooperatifleri denetler ve bunlar ı n eğ ilim 
ve öğretim ihtiyaçlar ını  karşı lar. Merkez birliğ i kuruluşu tamamlanamad ığı  hallerde. 
birlikler kendisine bağ l ı  kooperatifleri denetleyebilirler. Üst kurulu ş larca yap ı lan de ı k--- 
tim sonuçlar ı  ilgili bakanl ığ a bildirilir". Ayrıca kendilerine yönelik denetim ve eğ itim 
hizmetlerine ait giderlere i ş tirak etmeleri de gerekir. 

90. maddede Ticaret Bakanl ığı na verilen tefti ş  ve denetleme yetkisi yeni düzenle-
me ile "kooperatifler ve üst kurulu ş ları na kredi veren kamu kurum ve kurulu ş lar ı  ile be-
lediyeler ile ilgili- bakanl ı klar; verilen kredilerin aç ıl ış  gayesine uygun olarak kullan ı l ıp 
kullart ı l ınad ıg ı n ı , plan ve proje uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite aç ı s ı ndan denetle-
nebılirler..." şeklinde değ iş tirilmiş tir (Madde. 23). Devam eden maddede ise Ticaret Ba-
kan* yerine "ilgili bakanl ık" kavram ı na yer verilerek di ğ er bakanl ıklarda tefti ş  ve de-
netleme ile görevlendirilmi ş tir (Madde. 24). 

1163 say ı l ı  Kanunun 92. maddesi siyasi faaliyet yasa ğı ndan bahsederken yeni dil , 
 zenleme "kooperatif ve üst kuruluş lar; siyasi maksatl ı  veya genel güvenlik, asayi ş  ve ka-

mu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif ve üst kurulu ş  faaliyet-
leri bu maksatlara alet edilemez" şekline gairilmi ş tir. Ayn ı  maddenin 2. f ı kras ı nda; 
Kooperatif ve üst kurulu ş lar siyasi partilerden ve te şekküllerden veya birinci f ı krada 

belirtilen faaliyetlerde bulunan ki ş i ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yard ım 
kabul edemezler, bunlara maddi yard ımda bulunamular. Kooperatif ve üst kurulu ş lar ı -
nı n yönetim ve denetim kurullar ı , kuruluş ları n ı  temsilen siyasi partilerin yapaca ğı  her-
türlü-  toplant ı ya kat ı lamular" denilmek suretiyle kooperatif ve üst kurulu ş lar ı  siyasi ha- 

d ışı nda tutulmak istenmektedir. 

Bu son Kanunla kooperatif ve üst kurulu ş lar ı n ı n yakla şı k 20 y ı ll ık bir aradan sonra 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulmas ı  ile getirilen yenilikleri ya da eklemeleri bu şekilde 
özededikten sonra halihaz ırda faaliyet gösteren kooperatif tiplerine de ğ inmek istiyoruz. 

3. Türkiye'de Kooperatif Türleri : 

Kooperatifi« türlerine göre ay ırı ma tabi tutulurken, genellikle yap ı ldığı  üzere, 
bağ lı  olduğ u bakanl ıkları  dikkate alaca ğı z. 3476 say ı l ı  Kanun'un 26. maddesi "ilgili ba-
kanlık" deyiminden, bu Kanun kapsam ı ndaki tar ı msal amaçl ı  kooperatifler ve üst kuru-
luş ları  için Tarı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı , diğ er kooperatifler ve üst kurulu ş ları  
içinde Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'na bağ l ı  olanlar olmak üzere ikiye ayr ı l ı r. 
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A. Tar ı m, Orman ve Kiiyi ş leri Bakanl ığı 'na Ba ğ l ı  Kooperatif ve 
Üst Kuruluş lar ı  : 

Köy kalk ı nma kooperatifleri ve üst kurulu ş lar ı , 
Orman köyleri kalk ınma kooperatifleri, 
Bal ı kç ı l ı k kooperatifleri ve üst kurulu ş lan, 
Çay üretim ve sat ış  kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Toprak ve su kooperatifleri, 
Pancar üretimi ve sat ışı  kooperatifleri ve üst kurulu ş u, 
Hayvan üreticileri tedarik ve pazarlama kooperatifleri, 
Elektrik üretim kooperatifleri, 
Toprak ve tar ı m reformu koperatifleri 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kurulu ş lard ır. 

Yukarıda sayd ığı m ız kooperatiflerden Köy Kalk ı nma Kooperatifleri Bakanl ığı n 
te şviki ile 1965 y ı l ı nda kurulmaya ba ş lanm ış  ve 1971 y ı l ında da Köy - Koop k ı sa ad ı  
ile merkez birliklerini kunnu ş lard ır. Köy kalk ı nma kooperatifleri çok amaçl ı  olmalar ı  
yönünden di ğ erlerinden ayr ı lmaktad ı r. Çal ış ma alan ı n ı  pancar, orman, topraksu, hayvan 
üretimi, pazarlama, çay üretim ve sat ış , bal ı kç ı lık ve elektrik kooperatifleri gibi dallarda 
geni ş letmi ş tir. 

Tarı msal iş letmelerin planlanmas ı , taşı n ı r ve ta şı nmaz malları n, araç ve gereçlerin 
sağ lanmas ı , kooperatife al ı nan makina ve aletlerin üreticilerin kullan ı m ına sunumu, 
ürünlerin saklanmas ı , i ş lenmesi, pazarlanmas ı , ortaklar ı n ı n sağ l ı k ve kültürel yönden 
koruma ve geli ş tirme, maden ve enerji kaynaklar ı  bulma ve geliş tirme Köy kalk ınma 
kooperatiflerini birkaç görevidir. Buna yak ı n bir çok özelliğ i daha bünyesinde bar ı nd ı -
ran kooperatiflerin ortak say ı s ı  800.000 civar ı ndad ır. 

B. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'na Bağ l ı  Kooperatif ve Üst Kurulu ş lar ı  : 
Tar ı m satış  kooperatifleri ve üst kurulu ş lar ı , 
Tütün tar ı m satış  kooperatifleri ve üst kurulu ş lar ı , 
Esnaf kefalet kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Yap ı  kooperatifleri, 
Sanayi sitesi yap ı  kooperatifleri, 
Nakliye kooperatifleri, 
Temin ve levzi kooperatifleri, 
İ stihsal ve sat ış  kooperatifleri, 
Küçük sanat kooperatifleri, 
Yay ı n kooperatifleri, 
Yard ı m kooperatifleri, 
Sigorta kooperatifleridir. 

Yukar ı da say ı lan kooperatifler ortaklar ı n kredi ihtiyac ı n ı  karşı lad ığı  gibi, kefalet 
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usulü ile de ortaklar ı nın maddi s ık ı nt ı ları n ı  atlatmalar ına yard ımc ı  olmay ı  hedetlemek-
tedir. Bunun yan ı sıra ortaklann ın ürünlerini teslim alarak anbarlamak, i ş lemek, satmak, 
hammadde temin etmek, araç ve gereç temini, ev sahibi olunmasina destek olmak ve 
sosyal güvenlik davalar ın ı n halli konusunda yard ı mc ı  olmaya çalış maktad ırlar. 

Küçük esnafın maddi teminat bulup verememesi sebebiyle ve Ticaret bankalar ı n-
dan kredi sağ l ı yamamalan yüzünden'tar ı m kredi kooperatiflerine benzer bir şekilde or-
taklann müş terek kefaletlerine dayanan ve bankalardan alacaklar ı  krediye böylece kefa-
let etmek üzere kurulan kooperatiflere esnaf kefalet kooperatifleri ad ı  verilmektedir. 

II. Türkiye Halk Bankas ı  ile Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatiflerinin ili ş kisi : 

1. Türkiye Halk Bankas ı  : 

İ lk kez 1933 y ı l ı nda 2284 say ı l ı  Kanunla bankac ı lık alan ı na giren Türkiye Halk 
Bankas ı  (Halkbank), orta s ı n ı fı  olu ş turan esnaf ve sanatkârlann kredi ihtiyaçlar ı n ı n kar-
şı lanmas ı  amac ı  ile kurulrnu ş tur. 

1950 y ılı nda 5652 say ı l ı  Kanunla sermayesi 10 milyon TL'ye ç ıkart ı lan bankaya 
Halk Sand ıkları  ile esnaf ve sanatIcârlar ın, küçük sanat kooperatifleri gibi esnaf te şek-
küllerinin kredi ihtiyaçlar ın ı n kar şı lanmas ı  da eklenmiş tir. Bu değ iş iklilderle 1951'den 
itibaren Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri kurulmaya ba ş lanm ış tır. 

1964 y ı lı nda yap ı lan düzenlerneyle (258 say ı l ı  Kanunla), Halk Sand ıklar ı  Halk-
bank' ı n birer şubesi haline getirilmi ş tir. Bunun yan ı  s ıra kurulmaya devam eden ve say ı -
ları  her geçen gün artan Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatiflerinin denetimi de bankaya b ı -
rak ıld ı . 

1969 y ı l ında 1 milyara yükseltilen sermayesi sonra 100 milyara, ve daha sonra 500 
milyara ç ı kart ı lm ış ur. Bugün hemen her ilçede ş ubesi bulunan banka yurt ekonomisinde 
önemli role sahiptir. 

Halkbank' ı n kuruluş  amac ı n ın esnaf ve sanatkârlar ın kredi ihtiyaçlar ını  kar şı lamak 
olduğ unu beliruni ş tik. İş te bu hüküm Ana statünün 4. madesinde ş u şekilde belirtilmek-
tedin 

- Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiinin ve di ğ er sanayi kurulu ş ları n ı n, 
bunları n kurduklar ı  ş irket, kooperatif ve meslek kurulu ş ların ı n ihtiyaç duyduklar ı  kredi-
yi sağ lamak, proje kredileri vermek, dan ış manl ık yapmak, proje ve teknik bilgi ak ışı  ile 
onları  desteklemek. 
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- Yukar ıda say ı lan kesimlerin ihtiyac ı  olan girdilerin ve makine - tesisat ı n üretim 
ve temini amac ıyla ortakl ıklara katı lmak, kurulmuş  ortakl ı klara i ş tirak etmek ve bu gibi 
ortakl ı lclann ın kurulmas ına yard ı mc ı  olmak. 

- Kooperatifçiliğ in geli şmesi için eğ itim çal ış maları  yapmak. 

- Üretimin pazarlanmas ına ve tan ı tı lmas ına yard ı mc ı  olacak çal ış malarda bulun- 
mak. 

Banka bu amaç ve faaliyet konular ında yaptığı  çal ış maları  Kooperatif Kredileri 
Müdürlüğü arac ı lığı  ile yürütmektedir. 

2. Esnaf ve Sanatkârlar ı n Tan ı m ı  : 

Esnaf ve sanatkârlar ı n tan ı mlar çe ş itli yasalarca yap ı lmış tı r. Hem Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) hem de 507 say ı l ı  Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nca yap ı lan tan ı mlama-
lar aşağı da verilmi ş tir. Bu tan ımlar aras ı ndaki fark ise, TTK' ı n dolayl ı  bir tan ı rplama 
yapmas ı , 507 say ı lı  Kanunun ise tan ı m yönünden derneklere kay ı t olmay ı  önplana ç ı -
kartmas ıd ı r. 

- TTK' ı n 17. maddesi, "ister gezici olsun, ister bir dükkan ın muayyen bir yerinde 
sabit bulunsunlar, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çal ış ması na da-
yanan ve kazanc ı  ancak geçimini sağ lamas ına yetecek derecede az olan sanat ve ticaret 
sahipleri tacir değ ildir.." demek suretiyle esnaf ı n tan ı m ı n ı  vermektedir. 

- 507 say ı l ı  Kanun ise, " ... ticaret sicili ve dolay ı s ıyla ticaret ve sanayi odalar ı na 
kay ı tları  gerekmiyen, ayn ı  niteliğ e sahip olmakla beraber, ayr ı ca çal ış tığı  sanat ve mes-
lek, hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisas ı n ı  değ erlendiren hizmet, meslek ve küçük sa-
nat sahipleriyle bunlar ı n yanlar ı nda çal ış anlar ve geçimlerini ı n ı rl ı  olarak kamyonculuk, 
otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimselerin 1. maddede belirtilen amaçlarla kura-
caklar ı  dernekler bu kanun hükümlerine tabidir" demektedir. Bu hüküm Kanunun kap-
sam ı n ı  vermekle kimlerin bu Kanuna tabi olduklar ı n ı  belirtmektedir. 

A. Esnaf ve Sanatkarlara Tan ı nan Bağı s ı kl ı klar : 

Kendisini esnaf niteli ğ inde görerek mesle ğ i ile ilgili olarak kurulmuş  bir derneğe 
kaydettiren ve bunu belgeleyen esnaf ve sanatkâr ile küçük sanayici niteli ğ inde bulu-
nanlar ı n kredilendirilmeside bu küçük i ş letmelerin varl ıkları n ı  koruyabilmeleri için baz ı  
ayrıcal ıklar tan ı nmış tı r. 

Gider vergisi muafiyeti : Kefalet kooperatifleri arac ı lığı  ile kulland ı rı lan kredi faa- 
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liyetleri gider vergisinden istisna edilmi ş tir. 

Damga vergisi ve Harç ba ğışı kl ığı  : Esnaf ve sanatkâarlar kefalet kooperatifleri or-
tağı  olmayan esnaf, sanatkar ve küçük sanayicilere Derne ğe kay ı tl ı  olup olmad ıklar ına 
bakı lmaksız ın her türlü Damga vergisi ve Harç istisnas ı  uygulanmaktad ır. 

Düş ük oranl ı  faiz uygulamas ı  : Mesleki kredilerde esnaf ve sanatkârlar lehine dü-
şük oranlı  faiz uygulamaktad ı r. 

Faiz fark ı  uygulamas ı  : ihtisas kredileri için T.C. Merkez Bankas ı 'nca bankaya be-
lirlenen oranlarda faiz iadesinin yap ı lmas ı  öngörülmektedir. 

B. Kooperatifin Amac ı  ve Çal ış ma Konular ı  : 

507 say ı l ı  Kanunun 3153 say ı l ı  Kanunla değ iş ik 1. maddesi, "Esnaf ve küçük sanat 
sahipleriyle bunlar ı n yanlar ında çal ış anlar ın müş terek ihtiyaçlar ı n ı  karşı lamak, mesleki 
faaliyetlerini kolayla ş tı rmak, mesleğ in genel menfaatlerine uygun olarak geli şmesini 
sağ lamak, meslek mensuplar ı n ı n birbirleriyle ve halk ile , olan ili şkilerinde dürüstlüğ ü ve 
güveni hakim k ı lmak üzere meslek disiplini ve ahlâk ın ı  korumak maksad ı yla kurulan 
kamu kurumu niteliğ inde tüzelki ş iliğ e sahip meslek kurulu ş lar ına Esnaf ve Küçük Sa-
natkârlar Derne ğ i denir" şeklinde bir tan ı mla ile kooperatiflerin amac ı n ı  ve çal ış ma ko-
nular ı n ı  vermektedir. Kanunda belirtilen amaç ve çal ış ma konular ı  Esnaf ve Sanatkârlar 
Kefalet Kooperatifleri ana sözle ş melerinin 2. maddesinde aç ı kca belirtilmiş tir. Buna gö-
re; 

Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlarm mesleki faaliyetleri için gerekli kre-
diyi sağ lamak üzere kefil olmak, 

- Genel kurul karar ı  al ı nmak şartiyle ihtiyat fonlar ı ndan ortaklar ı n ı  ilgilendiren her 
nevii mesleki, sosyal ve s ı hhi tesislerle sigorta kurumlar ı  meydana getirmek veya kurul-
muş  olanlara iş tirak etmek ve ayr ı ca Kooperatifler Kanununun 40. maddesi hükmü uya-
nnca yard ı m kurulu ş ları  vücuda , getirmek; 

- Ortaklar ı na banka teminat mektubu sa ğ lamak üzere kefil olmak, 

- Ortaklar ı na verilen kefalet ve yap ı lan kredilendirmelerin .toplam ı  esas tutularak 
Yönetim Kurulu karar ı yla Türkiye Halk Bankas ı  Genel Müdürlü ğ ü veya diğ er bankalar 
emrine borç senedi ihdas edebilmek, 

- Sermaye ve sair varl ıkları ndan ortaklar ı nı  ilgilendiren konularda, ekonomik faali-
yetler yapmak, ş irket kurmak veya kurulmu ş  ş irketlere ortak olmak. 
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C. Kooperatiflerin Kurulu ş  iş lemleri : 

Herhangi bir il, ilçe yahut bucakta Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi kuru-
labilmesi için o yerin; nüfusu, co ğ rafi ve ekonomik durumu, ula şı m imkanları , piyasa 
faaliyetleri ve ticari özellikleri sonucu yap ı lan incelemelerin olumlu sonuçlanmas ı  ge-
rekmektedir. 

Kooperatifin kurulmas ından önce o yerde bir esnaf ve sanatkârlar derne ğ inin ku-
rulmuş  ve kooperatifin kuruculann ın da bu derneğe üye olmalan şart ı  aran ır. 

Kuruluş  i ş lemlerinin yürütülmesi için üç ki ş ilik bir komite kurulur. 15'i esnaf, 15'i 
sanatkâr olmak üzere 30 ki ş ilik kurucu ortağı n ad ve soyadlar ı , doğum tarihleri, mesleki 
dernek sicil numaralar ı , iş  ve konut adresleri belirtilmek suretiyle Anasözle şmenin son 
sayfas ı na yaz ı l ır. 3153 say ı l ı  Kanunla yap ı lan değ iş iklikle kurulu ş  iş lemi için en az 50 
kiş inin isteğ i ve Bakanl ığı n izni aranmaktad ı r. 

Böylece haz ırlanan Anasözle şmelerden 3 tanesi kurucular taraf ı ndan imzalanarak 
noterlikce onan ır. Kurulu ş  sermayesinin 1 / 4'ünün milli bir bankaya yat ı nlmas ı  ile al ı -
nan makbuzla birlikte bu 3 adet Anasözle şmenin yan ı nda 4 tane daha kat ı larak Sanayi 
ve Ticaret Bakanl ığı 'na verilerek onaya sunulur ve mülki idare amirli ğ ine verilir. 

Bakanl ık, 50 kurucu üyenin sanatkârlar ve esnaf niteliklerini ta şı yıp ta şı madıklan-
nı  kontrol etmek, kooperatif kuruldu ğunda bir miktar plasman tahsis edilip edilemiyece-
ğ ini Halkbank'tan sorar. Bakanl ığı n onay ı  üzerine Anasözle şme mahalli ticaret siciline 
kaydedilir. Tescilden sonra sermayenin geri kalan ı  da bankaya yat ırı larak sermayenin 
tamam ı  yatı rı lmış  olur. 

Tescilden sonra kooperatifin Anasözle ş mesi Ticaret S icil Gazetesi'nde ilan edilir. 
Ilan edilecek hususlar şunlardır; 

Anasözle şmenin tarihi, 
Kooperatifin amac ı , konusu ve varsa süresi, 
Kooperatifin ünvan ı  ve merkezi, 
Kooperatifin sermayesi ve her ortakl ık pay ı n ın değ eri, 
Ortakl ık pay ın ı n ada yaz ı n olduğ u, 
Ayni sermaye konmu ş  ise bunun akçeli değ eri, 
Kooperatifin ne suretle temsil olunaca ğı  ve denetlenece ğ i, 
Yönetim Kurulu üyeleri ve temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlar ı , 
Yönetim kurulu kararlann ın üyelere ne suretle bildirileceğ i, 
Kooperatif şubeleri gibi hususlar' kapsar. 
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D. Ortakl ık Ş artlar ı  : 

Kooperatif üyelerinin tasmalar ı  gereken şartlar ı  Anasözleşmenin 3. maddesinde 
ş u şekilde say ı lmış ur 

Medeni haklar ı  kullanma ehliyetine sahip olmak, 
Hı rsızlık, emniyeti suistimal, sahtekarl ık, clolandı nc ı l ık gibi yüz kızartıc ı  suçlardan 

biriyle mahkum olmam ış  olmak, 
507 say ı l ı  Kanunun 2. ve 6. maddelerinde tarif edilen özellikleri ta şı yan esnaf ve 

sanatkar siciline kay ı tl ı  olmak, 
İş  ve konut yerinin kooperatifin çal ış ma bölgesinde bulunmas ı , 
Başka bir esnaf ve sanatkarlar kooperatifine üye olmamak 
Ortağı n verilen kararlara uyma taahhütnamesi vermi ş  olmas ıdı r. 

Ortak say ı s ı n ı n sınırs ı z olmas ına rağmen hizmet imkan ı  ve plasman durumuna gö-
re ortak al ı n ır. Ortakl ığ a üye kabulünde yönetim kurulu yetkilidir. 

Ortakl ı ktan ölüm hali hariç ne şekilde ayr ı lma olursa olsun bu ki ş ilerin sorumlulu-
ğu ayrı l ış ları ndan itibaren bir y ı l sürer. 

F. Sermaye, Pay, Sorumluluk 

Son y ı llarda kulland ınlan krediler arunlm ış ur. Halkbank taraf ından kulland ınlan 
kredilerdeki limitler a şağı da verildiğ i şekilde güncelle ş tirilmi ş tir. 

Anasözle ş rnenin 12 ile 14. maddeleri aras ı nda yeralan sermayenin en alt limiti be-
lirtilmiş tir. Bu sermayenin 1 / 4'ü pe ş in ödenirken kalan ı  ise tescili takiben ödenmekte 
dir. Kooperatiflerin sermayeleri de ğ iş ir özelliktedir. Daha önceleri ayni sermaye konma 
seni yasaklayan hüküm kald ırı lmış  ve anasözle şmede belirtilerek konulabilece ğ ini 
belirtmi ş tir. 

Ortakl ık paylan nama yaz ı l ı  olup, bir ortakl ık senedinin k ıymeti 100.- TL.'den 
10.000.- TL'ye ç ıkart ı lm ış ur. Bir ortak hiçbir şekilde bir ortakl ık pay ınclan az ve 1.000 
ortakl ık pay ından fazla taahhütte bulunamaz. Kooperatif üst kurulu ş ları na iş tirak eden-
ler ise en az50 pay taahhüt ederler. Bir ortakl ık papy ı n ı n değeri Bakanlar Kurulu karar ı  
ile 10 kat ına kadar art ırabilir. 

Ortağı n şahsi alacakl ı ları , ancak ortağ a ait faiz ve gelir gider farklanndan hissesi 
ne düşen miktar ı  ve kooperatifin dağı lmas ında ona eklenecek pay ı  haczettirebilirler. Or-
taklann tek ba ş lar ı na sorumlu olacaklar ı  miktar kooperatiflerin ortak pay ına göreli ola-
rak gösterilmektedir. 
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G. Kooperatifin Organlar ı  : 

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin üç organ ı  vard ır. Genel kurul yöne-
tim kurulu ve denetçiler kurulu. 

a. Genel Kurul : 

Tüm ortaklar ı  temsil eden en yetkili kuruldur. Her orta ğı n bir oy hakk ı  vard ır. Or 
tak isterse bu hakk ın ı  bir başka ortağ a kulland ırabilir. Ancak her ortak birden fazla orta-
ğı  temsil edemez. E ş  ve birinci derecede yak ı nlar için temsilde ortakl ık şart ı  aranmaz. 

Genel Kurulunun bilanço, gelir - gider fark ı  hesablamak ve müsbet gelir - gider 
fark ının dağı t ımak, faaliyet raporunun tetkik ve kabul etmek, yönetim kurulunu ve de 
netçiler kurulunu seçmek, senelik bütçeyi müzakere ederek karara ba ğ lamak, anasözle ş  
menin değ iş tirilmesi, kooperatifin çal ış mas ı  için gerekli gayri menkul sat ı n alı nmas ı  ve-
ya mevcut gayrimenkulün sat ı lmas ı  gibi konularda karar verme görevleri vard ır. 

b. Yönetim Kurulu : 

Kooperatif i ş leri Yönetim Kurulu taraf ı ndan yürütülür. Yönetim Kurulu ve yedek 
üyeler Genel Kurulca en çok dört y ı l için gizli oyla kendi üyeleri aras ı ndan seçilir. An-
cak genel kurul karar ı  ile aç ık oyla da seçim yap ı labilir. Seçilecek üye say ısı , 5 den az 
9'dan çok olamaz. Ancak, ortak say ı sı n ın 1.000 'den fazla oldu ğu kooperatiflerde en çok 
11 üye seçilebilir. 

Bir ortağı n bu kurula üye olabilmesi için Türk vatanda şı  olmas ı  şartt ı r. Süresi do-
lan üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Üye say ı s ı  kadar da yedek üye seçilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplant ı s ı n ı  takiben ilk toplant ı ları nda asgari 
bir y ı l için bir başkan, bir veya iki vekil seçerler. isterlerse d ış arı dan bir müdür görev-
lendirilebilinir. Ba şkan veya bir üye, murahhas üye seçilmek suretiyle kooperatifin i ş le-
rini yürlitür. 

Kooperatifi, resmi dairelercle, mahkemelerde ve üçüncü şah ı slara kar şı  Yönetim 
Kurulu temsil eder. Kooperatif ad ı na yap ı lan tüm i ş ler dolay ı s ı yla sorumluluklar ı  koo-
peratife aittir. Kurul üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak bunlar ı n sorumlu 
luğ u beş  yı l boyunca devam eder. 

Yönetim Kurulu üyeleri, ortakl ık i ş lemleri d ışı nda kooperatifle i şbirliğ i, yapamaz 
lar. Ayda en az bir kez toplanmak zorundad ır. Bu üyelere yaptıkları  iş lerin kar şı lığı nda 
genel kurulca belirlenen oranlarda ücret veya huzur hakk ı  ödenir. Müdür ve personele 
verilecek ücreti, bütçeye konulmak suretiyle Yönetim Kurulu tayin eder. 
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C. Denetçiler Kurulu: 

Denetçiler, genel kurul ad ı na kooperatifin bütün i ş lem ve hesaplar ın ı  tekkik`eder. 
Denetçilerin, ortaklar aras ında veya genel kurulca istendi ğ inde biri hariçten muhasebe 
bilgisi olan kimse olmak üzere üç ki ş iden ve o kadar da yedek üyeden olu şmas ı  gerekir. 

Denetçilerin görevleri süresince, yönetim kurulu ile murahhas üye ve müdürü bi-
rinci, ikinci ve üçüncü dereceden akrabalar ı  ve i ş  odaklar ından olmamalar ı  şartt ır. 

Denetçiler Kurulu, genel kurulca en az bir y ı l, en çok dört y ı l için seçilir. Müddeti 
dolan denetçilerin yeniden seçilmeleri mümktündür. istifa eden veya ortakl ık s ı fatı  orta-
dan kalkanlar ın yerine yedeklerin ça ğnlmas ı  gerekir. 

Kurul, üyeleri her zaman i ş ten çekilmek hakk ı nı  taşı rlar. Çekilen denctçiler, istifa 
dilelcçelerini yönetim kuruluna verirler. Kurul kooperatifin i ş lerini ve defter kay ı tlar ı  ile 
mevcutlann ı , genel kurul ad ına incelerken ve yönetim kurulunda oylamaya kat ı lmamak 
şartı yla bulunabilirler. 

H. Kefalet Verme İş leri ve Kefalet Kredilerinin Tesbiti: 

Bilindiğ i gibi, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri, kefalet kredisi alanlara 
bu kefaleti veren kurulu ş lardı r. Dolay ı s ı yla Halkbank' ı n kefalet kredisi mü ş terisi duru-
mundad ırlar. Yönetim Kurulu kredinin orta ğı n ilgili olduğ u i ş leri kendi imkanlar ı  ile ba-
şaramayaca ğı  hallerde istenmi ş  olmas ına ve mutlaka üretimi art ı r ı c ı  iş lerde kululan ı lma-
sma dikkat eder. Genel Kurul ile finanse eden banka ve ba ğ l ı  bulunduğu birliklerin 
gerekli ve faydal ı  gördüğ ü tedbirleri almaya mecburdur. 

Yönetim Kurulu, kefalet kredisi talep eden her orta ğı n iktisadi ve mali durumunu 
inceledikten sonra ve 49. maddeye göre, istihbarat raporu düzenlendikten sonra, ödeme 
kabiliyetine göre, kefalet kredisi haddini tayin etmeye yetkilidir. 

I. Esnaf ve Sanatkfı rlara Kulland ı rı lan Nakit Krediler: 

Mal üretimi ve onar ı mı  ile uğ raşan sanatkarlara kulland ı nlacak kredilerin nitelik 
yönünden önemi gözetilerek gerek kooperatif kefaletiyle gerekse do ğ rudan kulland ır ı lan 
Nakit Kredi ve Teminat Mektuplar ı  Kredisi limitleri anasözle ş melerinde değ i ş iklik ya-
p ı larak ortak sorumlulu ğ unu ortakl ık pay ı n ı nn tutar ı n ı  100 kat ı na ç ıkaran Esnaf ve Sa-
natkarlar Kefalet Kooperatiflerinin A grubu sanatkarlar için kulland ınlacak krediler 
10.000.000.TL'ye yükseltilmi ş tir. Bu limit ş ube yetkisi ile kulland ınl ır. 

a. İskonto Kredileri 

Esnaf ve sanatkarlar ın kısa vadeli döner sermaye ihtiyaçlar ı nı n karşı lanmas ı  ama-
c ı yla verilmektedir. A grubu sanatkarlar için 1.000.000.TL, B grubu için esnaf için de 
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1.000.000.TL.'dir ve vadesi bir ayla dokuz ay aras ı nda de ğ iş mektedir. 

b. Senet Kar şı l ığı  Avans Kredileri: 

İ skonto kredilerinin verili ş i gibi nedenlerle verilir. A grubu için 10.000.000.TL, B 
grubu için 5.000.000.TL.'dir. 

c. İş letme Kredileri 

Esnaf ve Sanatkarlar I ş letmelerinin ihtiyaç duyduklar ı  hammadde al ı m ı  amac ı yla 
kulland ınlmaktad ır. A grubunu 10.000.000.-TL olan kredi B grubu için 
5.000.000.TL'dir. En az bir en çok dört y ı la kadar kulland ı nlan kredilerin mü ş terinin is-
teğ ine göre ayarlanan vadesi vard ır. 

d. Tesis Kredileri 

Mal üreten A grubu ile hizmet üreten B grubu için i ş letmelerine ihtiyaç duyduklar ı  
makina, araç ve gereçlerin al ınmas ı  için kulland ı nl ır. Kredi limit A grubu için 
10.000.000.TL, B grubu içinse 5.000.000.-TL ve vadesi asgari iki y ı l, azami beş  y ı ld ı r. 
Altış ar ayl ık taksitlerle geri dönü şü sağ lan ır. 

e. Ödeme Kaydedici Cihaz 

Katma Değ er Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazlan kullanmalar ı  mec-
buriyeti hakk ı ndaki 3100 say ı l ı  Kanunla ilgili Maliye ve Gümrük Bakanl ığı n ı n 3 seri 
nolu tebli ğ i 18.6.1985 gün ve 18788 say ı l ı  Resmi Gazete'de yay ı mlanm ış t ı r. Bu neden-
le, yukar ı da belirtilen cihazlar ın kullan ı lmas ında esnaf ve sanatkarlarla yard ı mc ı  olmak 
için kefalet kooperatiflerinin ortaklar ı na ödeme kaydedici cihaz kredisi vermektedir. 

Kredi iki-üç y ı l vadeli olarak kulland ınl ı r. Bu bakı mdan Tesis Kredilerini and ı r ı r. 
Kredi limiti, sat ı n al ınacak cihaz ı n fatura bedelinin %70'ini geçemez ve bir defaya mah-
sus kulland ır ı l ı r. 

f. Takograf Cihaz ı  Kredisi: 

Yolcu ve yük nakli yapan otobüs, kamyon ve çekici türü araç sürücülerinin h ı z li-
mitlerini ve çal ış ma sürelerini tesbit etmek ve denetim alt ı na almak amac ıyla ilgili mad-
de gereğ ince araçlarda takograf ve kullan ı l ır durumda olma mecburiyeti getirilmi ş  bu-
lunduğ undan; 

Ankara ilinden ba ş lamak üzere araçlara bu aletlerin monte edilmesi için al ınmas ı  
mecburiyeti kar şı s ı nda. 

Fatura bedelinini %70 oran ında, 2-3 y ı l vadeli olarak Borçlu Cari Hesap şeklir le 
altı  ayl ık taksitler halinde, tesis kredisi şeklinde kulland ınlmaktad ı r. 
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Bu kredi yaln ızca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle şöför-
ler ve nakliyecilere verilmektedir. Y ı ll ık faiz oran ı  %35'dir ve kredi fatura kar şı lığı nda 
verilmektedir. 

h. Esnaf ve Sanatkarlara Kulland ı llan Teminat Mektuplar ı : 

Genel olarak Teminat mektublan Resmi Daire ve kurulu ş lara özel ve tüzçel ki ş ile-
re karşı  yüklenilen bir taahhüdün yerine getirilmesine kar şı l ık belirlenmi ş  bir meblağı n 
ödeneceğ ini kabul ve taahhüt eden bir banka mektubudur. 

Teminat mektuplar ı , kesin teminat mektubu, avans teminat mektubu ve serbest ko-
nulu teminat mektubu olmak üzere çe ş itlere aynl ı r. 

Kesin teminat mektubu, taahhüt edilen i ş in sözleşme koşulları na uygun olarak za 
man ı nda ve noksans ız olarak yerine getirilece ğ ine garanti mektuplard ır. Lehtar üstlendi-
ğ i iş i, gerek nitelik, gerekse zaman yönünden sözle şme koş ullarına uygun olarak yerine 
getirmezse, muhatap mektup tutar ın ı  bankadan isteme hakk ı na kavu ş ur. 

Geçici teminat mektubu, her hangi bir art ı rma - eksiltmeye veya ihalede kat ı lma 
imkan ı  sağ layan teminat mektupland ı r. Bu mektupla banka, mektuh lehdar ın ı n artı rma 
veya eksiltme şartnamesine uymamas ına yani ihale üzerinde kald ığı  halde sözleşme 
yapmas ı  veya kesin teminat ı  yapt ırmamas ı  halinde tesbit edilen mebla ğı n derhal ödene-
ceğ ini taahhüt eder. 

Avans teminat mektuplar ı , baz ı  taahhütler için önceden ödeme yap ı lmas ı  gereken 
hallerde ihaleyi yapan kurulu ş  taahhütte bulunan kurulu ş lara ilerideki hakedi ş lerinden 
mahsup edilmek üzere bir miktar pe ş in ödemede bulunabilirler. Bu durumda verilecek 
avans için borçludan al ı nan mektuba Avans Teminat Mektubu denir. 

Serbest konulu teminat mektuplar ı , yukarı da belirtilen konular d ışı nda kalan i ş ler 
için verilen mektuplar ı , yukar ıda belirtilen konular d ışı nda kalan i ş ler için verilen mek-
tuplard ır. Bir ödemeye ve nakdi bir borçlanmaya kefalet için veyahut bunlar ın d ışı nda 
kalan herhangi bir konunun sa ğ lanmas ı  için verilir. 

ı . Ş öför ve Nakliyecilerin Kulland ığı  Krediler 

Bu kredi türleri ise ta şı tları n bak ı m ve onarı m gibi amaçlarla kulland ır ı ldığı  gibi, 
taşı t alabilmeleri için de kulland ır ı lmaktad ı r. 

Bu kredileri ş u şekilde sayabiliriz; Taşı t onarı m kredisi, kaza kredisi, ta şı t edinme 
kredisi gibi. Taş y ı t onarım kredisi 3.000.000.-TL ila 10.000.000.TL aras ı nda ve 1-4 y ı l 
vadelidider. Kasa kredisi ise 10.000.000.TL.'dir. Ta şı t edinme kredileri de 10.000.000.- 
Trdir. Tanker; treyler çekici ve benzeri araçlar için kredi tahsis edilmez. Bu kredilere 
yapı lan ekleme ile yerli , üretim taksi al ı mlarında fatura bedelinin %70 ini kredi kapsam ı - 
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1985 y ı l ından itibaren ortaya ç ıkan yeni bir kredi türü ise dizel kredisidir. 3 y ı l 
içinde geçerli olan bu kredi azan ı i fatura bedelinin %70'i ve 1.500.000.TUdir. Son kredi 
çeş idi ise taksimetre kredisidir. Ta şı t onar ı m kredisi ile ayn ı  nitelikte olan kredi limiti 
3.000.000:Midir. 

i. Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Hareketi 

Türkiye'de ilk defa kefalet kooperatifi kurulmas ı  hareketi 1951 y ı lında baş lam ış t ı r. 
İ lk kooperatif Ankara'da, ikinci Eski şehir'de ve üçüncüsü de Bursa'da lcurulmu ş tur. 

Her geçen y ı l kooperatif ihtiyac ı  artm ış , kefalet kooperatifleri ile kredi bulma ko-
laylaş tırı lmış , kooperatifler esnaf ve szanatkarlara ayn ı  zamanda dan ış manl ık hizmetleri 
vermiş tir. 

Böylece 1952 y ı l ında 11 olan kooperatif say ıs ı  1960 da 141, 1970 y ı lı nda 465 ve 
1980 y ı lında 756'ya yükseltilmi ş tir. Bugünse say ı n ın 800'ü geçmiş  olmas ı  geli ş menin 
işaretidir. 

Esnaf ve kefalet kooperatiflerinin kurulu ş  amac ı , gerek teminat açabilrnek ve ge-
rekse i ş i ve işyerinin doğ rudan kredi almas ı na mani te şkil eden, küçük teşebbüs, erbab ı -
na kooperatif olarak müteselsil ve mü ş terek bir sorumlulukla, itibar yaratmalar ı  ve kredi 
kaynağı na güven vererek kredi edinmelerini sa ğ lamaktadı r. 

Her geçen gün artan üye say ı sı  ve kefalet limitleri ile bu kooperatif h ızla yaygın
laşmaktad ır. 1960 y ı lı nda Halkbank tarafından kullanchnlan kredi 160.000.000.TL- iken 
1985 y ı lı  itibari ile 90.000.000.000.-TL'ye kadar yükseltilmi ş tir. Ortak say ı s ı  ise 1951 
yı lında 78 iken 1985 de 750.000 civar ındad ır. Ancak yeni kanun ile birlikte birçok üye 
üyelikten aynlm ış tır. Bu say ı  bugün için 500 bin dolay ındad ır. 

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin üst kurulu ş u olarak bir merkez bir-
liğ i ve yirmialt ı  bölge birliğ i bulunmaktad ır. Bu bölge birlikleri, Adana, Ankara, Bursa, 
Konya, Çorum, Malatya, İzmir, Denizli, Ayd ı n, Samsun, Ordu, Trabzon, Ş anl ı urga, Te-
kirdağ , İ stanbul, Kastamonu, Manisa, Erzurum, Burdur, Bolu, Çanakkale, Hatay, Gazi-
antep, Bal ıkesir, Kahramanmara ş  ve Zonguldak'tad ır. Merkez birli ğ i ise Ankara'dad ır. 

Esnaf've Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri bu haliyle ihtiyaçlara tam olarak cevap 
veremez ya da tam fonksiyonel çal ış malarda, Esnaf ve Sanatkar dayan ış ma ve onlar ı n 
ticari kurulu ş larla ticari ili şkileri aç ı s ı ndan oldukça önemli yere sahip kurulu ş lard ır. 
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KOOPERATİFÇ İ Lİ K 	SAYI : 88 	NISAN -MAY İ S - IIAZIRAN 1990 

TÜRKİYE'DE SOSYAL - SIYASAL DEĞ IŞ ME VE 
KOOPERATİ FÇ İLİ K: KOOPERAT İFÇ İLİĞİ N 
GELI Ş IMI, DEVLET ve DEMOKRASI, 1867 - 1950 

Esat ÖZ (*) 

ÖZET: 

Bu makalenin amac ı , Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin geli ş imini sosyo - po-
litik değ i şmeler çerçevesinde incelemektir. Özellikle tek parti dönemi ve çok partili 
yasal hayata dönü ş üm süreci içinde kooperatiçilik anlay ış  ve uygulamalar ında ne gibi 
değ iş iklikler meydana gelmi ş tir ? Değ işmeler, özellikle kooperatifler, devlet ve toplum 
ilişkilerinde yeni bir geli ş meye yol açm ış  m ı dı r ? Bu sorularm cevaplar ı  aran ı rken karşı  
l ı kl ı  bir etki şelim üzerinde de durulmu ş tur. Çalış ma, kooperatifçilik hareketinin ba ş lan-
gı c ı  olarak kabul edilen 1867 tarihi ile demokrasiye geçi ş in yaşandığı  y ı llar olarak kabul 
edilen 1940'ların ikinci yar ı sı  aras ındaki zaman kesitiyle s ı n ırl ıdı r. 

DÜNYADA KOOPERATİ FÇİLİĞİ N DOĞ UŞ UNA ve 

GELI Ş IM İ NE GENEL Bİ R BAKIŞ  

Kooperatifçili ğ in doğ uş una geçmeden önce, kooperatifi k ı saca tan ı mlayal ı m. 
Kessler, "Kooperatifçilik" isimli eserinde kooperatifleri, "üyelerine üretime veya tüketi-
me yönelik konularda yard ı m etmek amac ıyla, kendi ortak i ş letmeleri etraf ı nda çal ış -
mak için insanlar ı n serbestçe iktisaden birle şmeleri, biraraya gelmeleri" şeklinde tan ım-
lamış ur 1 . Fı nd ı koğ lu, Kessler'in tan ımı n ın nazariyede kald ığı n ı  belir ı tikten sonra şöyle 
bir tan ı m yapmaktad ır 

( * ) G Ü Ikt. Id. Bil. Fak. Kamu Yön. &il. Ara ş . Gör. 
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"Uretim, kredi, tüketim ve mesken temini gibi ba ş l ıca ekonomik ihtiyaçlann temi-
ni maksad ıyla kendi irade ve arzu ve iradeleriyle bir araya gelen, bu ihtiyaçlan kar şı la-
mak için kendi iktisadi gayretleriyle bir i şyeri ve iş letme vücude getiren insanlar ı n bir-
leşme te şebbüsüdür" 2 . 

Bu tan ı mlar "ideal" kooperatif tan ımlarıdır ve batıda ortaya ç ıktığı  özelliklerinden 
hareket edilmi ş tir. Özellikle azgeli şmiş  ülkelerde, kooperatiflerin devlet eliyle kurduru-
lup, geli ş tirilmeye çal ışı ldığı  düşünüldüğünde tan ı mların eksik olduğu söylenebilir. Bu-
nun yan ı nda, kooperatifler, özünde iktisadi amaçl ı  olmas ı na rağ men, hem topluma, hem 
de üyelerine yönelik olarak yerine getirdi ğ i iş levler aç ısından sosyal ve siyasal bir öne-
me ve etkinliğ e de sahiptir. Sosyal geli şmeye katk ıda bulundukları  gibi,bir bask ı  grubu 
rolü de oynayabilirler. K ısaca belirtmek gerekirse, kooperatifler, sanayi devrimiyle ya şı t 
olan sosyal ve iktisadi amaçlar ı  ve iş levlere sahip modem bir örgütlenme tipi olarak ta-
n ı mlanabilir. Diğ er modem örgütlerden (dernekler, sendikalar partiler) ayr ı lan temel yö-
nü ise onlara göre daha çok iktisadi amaçl ı  olmaland ır. 

Gerçekten de kooperatiflerinde bir parças ı  olduğu modern örgütler, 18. yüzy ı lın 
ikinci yar ıs ında ba ş lay ı p 19. yüzy ı lı n ilk yarı s ı nda olgunlaşan Sanayi Devriminin yarat-
maya baş ladığı  sosyal ve iktisadi sorunlar ı n ve yap ın ın içinde doğ up geliş miş lerdir. Bu 
atmsofer içinde toplumun savunma mekanizmalan olan örgütler aras ı nda kooperatifler 
önemli bir yere sahip olmu ş tur. 18. yüzy ı l içinde İ ngiltere'de Robert Owen'in geli ş tirdiğ i 
kooperatif hareketini, daha sonra "Rochdale Öncüleri" ismini alan yeni bir kooperatif 
hareketi izlemi ş tir. Ayn ı  yı llar içinde Fransa ve Almanya'da da kooperatifçilik deneme-
lerinin yaşand ığı  görülür 3 . Bu hareketlerin ortak yönlerinden birini, artan sosyal ve ikti-
sadi bunal ımları  yenebilmek amac ı yla tabandan gelen bir hareket olmalar ı  olu ş turuyor-
du. Münkner'in ifadesiyle; 

"Kooperatifler ba ş langı çta yasal birer örgüt de ğ il, sosyal ve ekonomik birolayd ı . 
Herhangi bir kooperatif mevzuat' mevcut de ğ ilken kooperatifler vard ı . Kooperatifçilik 
ak ı m ı n ın öncüleri bu hareketi kendi deneylerinin sonucunda geli ş tirdiler. Bu öncüler ça-
lış malar ın ı  kooperatif ideolojisi veya teorisi ile s ı n ırlamay ıp, görüş lerini uygulama ala-
n ına koydular ve bu uygulaman ın birey davran ışı n ı n temel kurallar ına ve ekonomiye 
uygun olduğ unu kan ı tladı lar... Kooperatiflerle ilgili yasalar ı n haz ırlık çal ış maları  yap ı -
lırken (1852 y ı l ı nda İ ngiliz Kooperatifler Yasas ı , 1867 y ı l ında Prusya Kooperatifler Ya-
sas ı) bu çal ış maların yap ı ldığı  ülkelerde kooperatifler faaliyet göstermekteydi..." 4 . 

Geli şmekte olan ülkelerde ise genelde 19. ve 20. yüzy ı lda görülen modernle ş me 
süreci içinde do ğ muş lard ır. Bu ülkelerdeki kooperatifçilik hareketi, modernle şme hare-
ketinin karakteristik özelli ğ i olan devletin ve bat ı  eğ itimi alm ış  elitlerin güdümünde ge-
lişme niteliğ ini taşı r 5 . Digby, bu geli şmeyi şöyle özetler : 

"Tarı m toplulukları nn ı  çoğunun karşı l ı kl ı  yard ı m geleneğ ini sürdüregelmelerine 

6 I 

pe
cy

a



rağmen; Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde modern kooperatifçilik hareketi-
nin kendiliğ inden ve kolayl ıkla geliş tiğ i söylenemez. Fikir yukar ı dan aşağı ya yay ı lmış -
tır. ilk arzu, baz ı  hallerde kooperatiflerin Avrupa ülkelerindeki geli şmesini izleyen ay-
dınlardan, fakat çok kere devletten gelmi ş tir" 6 . 

Kooperatifler, zamanla, sosyal ve ekonomik geli şmeye paralel olarak yoğ unluğ u 
ve önemi artan bir örgütlenme biçimi olmu ş lardır. Bu süreç içinde, "toplumsal alan"1, 
giderek temsil etme niteliğ i kazandıklan ve ekonomide de önemli roller oynamaya ba ş -
ladıklan görülmü ş tür. 1970'lerin başı nda Tanzanya'da tar ı msal ürün ihracat ı nın 1 / 3'ü, 
Kenya'da kahve üretiminin % 86's ı , Uganda'da % 29'u ve Bat ı  Nijerya'da da bütün tar ım 
ürünlerinin ihracat ın ı n % 26's ı  kooperatifler arac ı lığı yla gerçekle ş tirilmiş tir 7 . 

Kooperatif örgütlerin benzer şekilde diğer gönüllü örgütlerle (menfaat gn ıplanyla) 
birlikte, kalk ınman ı n bir arac ı  olmanın yan ında "demokratikle şme süreci"nin geli şmesi-
ne de katkıda bulunmaya ba ş ladıklan söylenebilir. Kooperatifler, benzer toplumsal, eko-
nomik ve kültürel kurulu ş lar gibi, üyelerinin ortak menfaatlerini savunmak, di ğ er yan 
dan da "katı lım bilinci"nin geliş tirmek gibi bir amaca hizmet etmi ş lerdir. Örneğ in, geliş -
mekte olan ülkelerde, özellikle son bir kaç - on y ı l içindeki demokrasiye dönü ş üm süre-
cinde, gönüllü örgütlerin oynad ığı  özendirici, destekleyici rolde kooperatifler de belli 
bir yere sahip olmuş lard ır 8 . Ancak bunlar ın etkinliğ i ile toplumun kurulu ş larına sahip 
ç ıkma düzeyi, kooperatiflerin yasal - siyasal konumu ve yönetimin bak ışı  aras ı nda doğ -
rudan bir ilişki vardır. 

TÜRKİYE'de KOOPERATİ FOLİĞİ N DOĞ UŞ U VE GELIŞ IMI 

imparatorluk Döneminde Kooperatifçilik 

Türkiye'de kooperatiçilik dü şünce ve uygulamas ı , yakla şı k 120 y ı llık bir geçmişe 
sahiptir. 1867'de Mithat Pa şa'n ın kurduğ u "Köy Sand ıklar ı " (veya memleket Sand ı kla-
n) denemesiyle baş layan kooperatifçilik uygulamas ı  üzerinde, bat ıda geli şen hareketin 
genel bir etkisi göze çarpar. Özellikle Türkiye'nin sahil şeridindeki bölgelerde görülen 
bu uygulamayla, pazar için üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi amac ıyla, onlara kredi 
verilmesi düş ün ülm ü ş tür. 

Mithat Pa şa, muhtaç köylüye verilecek kredi için, devlete ait bo ş  arazinin köylüler-
tarafından imece usulü ile ekilmesi sonucunda elde edilecek ürünün sat ışı ndan sağ lana-
cak geliri kulland ı rmayı  planlam ış tı n Ürün, ihtiyar heyetleri arac ı lığı yla sat ı lacak ve ka-
za sandı klarına verilecekti. Kaza sand ıkların ı n yap ı s ı  ise oldukça kanna şı kur Muteber 
insanlar, öğretmen, kaymakam, ilçe idare kurullar ı  ile mahkeme üyelerinin meydana ge-
tirdiğ i bir kurul denetimi, ilçe halk ın ı n seçtiğ i bir emin de yönetimi iistlenmi ş tin S ın ı rl ı  
bir uygulama imkan ı  bulan bu sand ıklar, 1888 y ı l ında bütün sermayesi ile birlikte Ziraat 
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Bankas ı 'na devredilmi ş tir 9 . Devlet taraf ı ndan devaml ı lığı  sağ lanamayan (sağ lanmayan 
demek daha doğ ru olur) bu uygulama toplum taraf ı ndan da yeterince benimsenmemi ş -
tir. 

Büyük ölçüde yerellik unsuru a ğı r basan uygulaman ı n (bir bürokrat ı n öncülüğ ünde 
baş lam ış  olmas ı na rağmen) bu özelliğ inin altında, batı daki geliş melerden esinlenmenin 
yattığı n ı  söylemek yanl ış  olmaz. 1888'deki de ğ i ş iklikte ise, genel ekonomik - siyasal so-
runların ağı r basması  ve yöneticilerdeki merkeziyetçi e ğ ilim rol oynamış ur. F ınd ıkoğ -
lu, dönüşümü haklı  olarak şöyle değ erlendirir 

"Memleketin her tarafına az ve çok da ğı lmış  olan 'Menafi Sand ıklan'n ı n sermaye-
leri, merkeziyetçi bir usul ile tek bir müessede toplan ıyor. Bu vaziyette,kooperatifçi zih-
niyet, köylünün ayağı na hatta çar şı  ve pazar ı na giden zirai kredi temini ve yard ım dav-
ran ışı  tarz ındaki halk hareketi iflas ediyor demektir" 1 °. 

Cumhuriyet öncesi dönemle ilgili olarak, Ayd ın'da 1915 y ı lında kurulan bir "kcio-
peratire daha de ğ inmek gerekir 11 . Ege bölgesindeki incir üreticileri, ülkemizde ilk de-
fa doğ rudan kooperatifçilik anlay ışı na uygun olarak kurduklar ı  ve o y ı llarda Ticaret Ka-
nunu'nda ad ı  bulunmayan kooperatif örgütün ismini mevzuatla ili şkilendirmek amac ıyla 
"Kooperatif Ayd ın incir Müstahsilleri Anonim Ş irketi" koymu ş lard ır. Milli mücadele-
nin baş lamas ı yla faaliyetlerine ara veren kooperatife daha sonra tekrar i ş lerlik kazand ı -
rılmış ur 12 . 

Cumhuriyetein İ lk Y ı llar ında Kooperatifçilik 

Cumhuriyet'in ilân ından sonra kooperatiflere yönelik ilk düzenleme 1924 tarihli 
"Itibari Zirai Birlikleri Kanunu"du,r. Temelde kooperatifçili'ğ i geli ş tirmeyi amaçlayan bu 
kanun, devletin, tar ı m kooperatiflerine geni ş  ölçüde müdahalesine yol açan kanunlar ı n 
dayanağı  olmas ı  aç ı sı ndan önem ta şı r 13 . Cumhuriyet'in ilk y ı llarındaki kanuni düzen-
leme aray ış ları , uygulamadaki ba şarı s ı zl ı k sonucunda daha sonra da devam etmi ş tir. 
1926 tarihli Ticaret Kanunu'nun alt ı nc ı  fasl ın ı n kooperatiflere ayr ı ldığı  görülür. Toplam 
25 maddeden olu şan bu fas ı l, kooperatif ş irketlerin kurulu ş u, ortak ve sermaye de ğ i ş ik-
likleri, iiçüncü ki ş ilerin ç ıkarlar ı n ın korunmas ı  konusuna aynlm ış ur. Türkiye'deki ihti-
yaçlar ın bir sonucu olmaktan öteye, al ınd ığı  ülkelerin özelliklerini ta şı yan kanun, koo-
peratifle şmeye imkân tan ı mas ına rağmen, genel bir düzenleme ve te şvik unsurlar ı n! 
içermez. 

Kooperatifçilik uygulamas ı n ın başarı s ızl ıkla sonuçlanmas ı , 1929 y ı l ı nda yeni bir-
düzenlemeyi zorunlu k ı lmış tır. "Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu", cumhuriyet döne-
minde devletin tar ım kooperatifleriyle do ğ rudan ili şkisini gösteren ve düzenleyen ilk 
önemli belgedir. Kanunla, "itibari zirai birlikleri" yerine "zirai kredi kooperatifleri" ku- 
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tutmas ı  öngörülmekteydi. Yeni düzenlemeyle, kooperatiflere nispeten bir serbestlik ve-
rilmiş  ve baz ı  vergi ve mükellefiyetlerde muafl ık tan ınm ış tı r 14 . 

Ülkedeki sosyal ve ekonomik sorunlar ın ağı rlaş tığı  bir dönemde yap ı lan bu düzen-
leme ile yönetimin çiftçileri kredilendirerek tanmsal üretimi artt ırmak istedi ğ i görül-
mektedir. 1929 Dünya Bunal ım ının ve Serbest F ırka denemesinin yaratt ığı  sorunların, 
mevcutlanyla eklemle şmesi sonucunda, CHP yönetiminin köylüye ve tar ımsal üretime 
verdiğ i önem artm ış tır. 1931 y ı lı nda "Türk Kooperatifçilik Cemiyeti'"nin kurulmas ına 
öncülük edilmesi, bunun açık bir i şaretidir 15 . 1930 y ı l ında hayata geçirilen "Zirai Kre-
di Kooperatifleri Kanunu" çerçevesinde 1932 y ı lına kadar, 51.500 köylünün ortak oldu-
ğu 572 kredi kooperatifi kurulmu ş tur 16 . 

1931 y ı l ında kabul edilen CHP program ında da kooperatifçilikle ilgili bir madde 
yeralm ış tır. Maddede Ziraat Bankas ı 'nı n çiftçileri destekleyici şekilde organize edilece 
ğ i şeklinde bir ibareye de rastlanmaktad ır. " İktisat Baş l ıklı" kısm ı n 4. maddesi şöyledir: 

"Çiftçimizi kredi ve istihsal kooperatifleri gibi iktisadi te şekküllere mazhar etmek 
ve bu teşekkülleri terakki ve tekamül ettirmek gayedir. Büyük azazi ve çiftlik sahipleri-
nin zirai kredileri rehin mukabili temin olunacakt ır. Zirai kredinin ana müessesesi olan 
Ziraat Bankam ızı  kanuni murakabe alt ında bulunduracak surette sahiplendirmek ve faa-
liyetini daha ziyade zirai sahada teksif etmek tedbiri al ınacaktır. Bankan ın sermayesini 
zirai hareket ve faaliyetlerin inki şafın ı  temin edecek k ıymete ç ıkarmak, esasl ı  çal ış ma 
mevzuumuz olacakt ır" 17 . 

1930'LARDA TEK - PARTI YÖNETIMI VE KOOPERATIFÇILIK 

1930'1u y ı llara kadar "merkezden çevreye do ğ ru" temel özelliğ ini koruyan Türk 
kooperatifçilik hareketi, bu y ı lların ortalar ı nda tek - parti yönetimininin daha kat ı  ve 
merkeziyetçi nitelik ta şı mas ı n ın da etkisiyle yeni bir boyut kazan ı r. 1935 y ı l ı nda kabul 
edilen iki kanun kooperatifleri yeni ba ş tan düzenler. Doğ al olarak, yap ı lan düzenlemeler 
oldukça bürokratik ve anti-demokratiktir ve bu y ı llardaki dernekler politikas ı yla benzer-
likler gösterir. 1935 düzenlemesine, otoriter yönelimin yan ında, 1929 tarihli kanunun 
uygulamas ı ndaki aksakl ı kların da yol açtığı  söylenebilirl'8 . 

1935 tarih 2834 say ı l ı  "Zirai Satış  kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu" ile 2836 sa-
yı l ı  "Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu" kooperatifleri tamamen Ziraat Bankas ı n ı n ve 
Hükümetin denetimine sokmu ş tur. Kanunlara göre, kooperatiflerin tüzüklerini ziraat 
Bankas ı  haz ırlar ve İktisat Bakanl ığı  ile hükümet onaylar. De ğ iş iklikler de ayn ı  suullere 
tabidir. Zaten 2834 say ı l ı  kanunun 4. maddesinde "kooperatifler kendi nizamnameleri 
için hiç bir muhtariyete malik de ğ ildirler" denmektedir. 12. maddesinde de "gerek koo-
peratif, gerek kooperatif birli ğ i bütün faaliyetlerinde, Ziraat Bankas ı  ile İktisat Vekaleti- 
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nin mürakabesine tâbidir" hükmü yeralm ış t ı r. Kooperatiflerin gayri menkul sahibi ola-
bilmeleri çin de Iktisat Vekaletinin onay ın ı  almalar ı  gerekir 19 . 

Görüldüğ ü gibi, s ıkı  bir denetim ve vesayet alt ında bulunan kooperatifler bir "ka-
mu kurulu şu" durumuna getirilmi ş lerdir. Bir yabanc ı  gözlemcinin deyi ş iyle, " 
...sistemde ortaklann katk ı s ı  dikkate al ınmadan dış arıdan idare ve kontrol şartlar ı n ı n te-
sisi için ne gerekliyse yap ı lmış tır" 20 . Bu kanunlar ın düzenlediğ i alan ın dışı nda kalan 
kooperatiflerin durumlar ı  da pekiçaç ı c ı  değ ildir. Ticaret Kanunu'nun düzenledi ğ i bir 
kooperatif ş irketin kurulabilmesi için uzun bir bürokratik i ş lemin yerine getirilmesi ge-
rekmekteydi. Suphi Nuri, 1935 y ı l ı nda yay ı nlanan bir makalesinde bunlar ı  21 madde 
halinde s ı ralad ıktan sonra, yaz ı s ına şöyle devam etmektedir : 

" Bu faydal ı  ve yeni mesleke halk ı  alış tırmak, sevdirmek laz ım gelirken yukar ı da 
sayd ığı m ız gibi bir sürü idari muameleler ve masraflar ile göz korkutmakta insanlar ı  ga-
yeden, gayeyi muvafakiyetten uzakla ş tı r ır. Binaenaleyh her şeyden evvel kooperatille-
rin kurulmas ı nı  gayet amen, basit ve ucuz bir ş ekle bağ lamak için uğ ra ş mak ve kanunla-
r ı m ız ın tadil ve tahihlerini ona göre yapmak gerektir." 

Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin geli şememesinin en önemli sebeplerinden 
birini burada aramak, gerekir. Genellikle ba şarı sı z bir uygulamaya yolaçt ığı  kabul edilen 
bu düzenlemelerle, devletin genel bir denetimi ve te ş vikinden öteye, kooperatiflerin ta-
mamen devletin güdümüne sokulmas ı  amaçlanm ış t ır. Genel kabul gören bir görü ş e göre 
de kooperatif hareketinin geli şebilmesi için devlet, temel bir insiyatife sahip olmal ıd ı r. 
Bununla birlikte müdahale zamanla azalmal ı  ve kalkmal ı d ı r. Kooperatifçilikle ilgili dü-
zenlemelerin böyle bir amac ı nı n bulunmas ını n hayati bir öneme sahip oldu ğ u unutulma-
mal ı d ır 22 . Kooperatifçilikte, ortaklar aras ı nda "katı lı m bilincinin geli şmesi, dayan ış ma 
ve mü ş terek sorumluluk duygusunun yerle ş mesi durumunda başarı  beklemek gerekir. 
Tek - parti dönemindeki mevcut siyasal ve yasal atmosfer buna elveri ş li olmam ış tı r. 

ÇOK PARTILI HAYATA GEÇ İŞ  SÜRECINDE KOOPERAT İ FLER, 

DEVLET VE TOPLUM 

Birinci Kooperatifçilik Kongresi : Kooperatiflerin "Özerkle şme" Talepleri 

Türk Kooperatifçilik Derne ğ i'nin öncülüğünde düzenlenen kongre, çok partili siya-
sete geçi ş in gündeme geldi ğ i bir tarih olan 1944 y ı l ın ın son ay ı  içinde topland ığı ndan 

önemli bir giri ş im olarak kabul edilmelidir. Bu tarihte, İ kinci Dünya Sava şı n ı n sonu bel-
li olmuş , Dünyada demokrasi rüzgarlar ı  esmeye baş lam ış tı r. Türkiye'de milli şef döne-
mi hukuken devam etmesine ra ğmen, bas ı n üzerindeki bask ı  k ı smen kalkm ış t ır. Yakla-
şı k altı  ay sonra da (1945 y ı l ı  ortalannda) muhalif partilerin kurulmas ı na imkan sağ laya- 
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cak aç ıklamalar yap ı lacaktır. Böyle bir dönemde kooperatifçilik kongresinin toplanma-
s ı , öncelikle, kooperatifçilik uygulamalar ından istenen sonuçlar ın elde edilemediğ ini ve 
sorunların tartışı lmak istendi ğ ini gösterir. 

Kongrenin aç ı lışı nda CHP adına Zonguldak Milletvekili M.E. Erie ş irgil'in yaptığı  
konuşmadan Türk kooperatifçilik deneyiminin baar ısız olduğu sonucu ç ıkarılabilir : 

" ... Kongrenin Türk kooperatifçili ğ ine memleketin gerçeklerine göre bir istikamet 
gösterece ğ ine ve her çe ş it kooperatiflerimizin geli şmesi için gerekli şartlan sağ l ıyacak 
pratik tedrbirler ortaya koyaca ğı na şüphe etmiyoruz. Ş una inan ı yoruz ki sizin çal ış mala-
nm ızla ortaya konacak eser memleketin iktisadi ya şay ı na tesir etme mevkiinde olanlan, 
Türk kooperatifüçili ğ i bak ımından, bir çok noktada ayd ınlatacaktı r..." 23 . 

Tek parti ideolojisi daha dönü şüme uğ ramadığı  için, kooperatifler, resmi anlay ış a 
göre yine iktisadi ve sosyal amaçlar ve politikalar aç ı s ından bir "araç"t ırlar : 

"Arkada ş lar bilirler ki Partimiz Türk Milletinin ayn ı  s ınıflardan mürekkep değ il, 
türlü mesleklerden terekküp etmi ş  bir camia olarak tan ı r. S ı n ı f mücadelesi yerine sosyal 
düzeni ve dayan ış mayı  ve menfaaderi aras ı nda ahenk temin edecek bir iç politika takibi-
r.i einreder. Kooperatiflerde bu sosyal gayeye yarar." 24 . 

Türkiye'nin çe ş itli yörelerinden gelen 200'ü a şkı n delegenin katı lı mı yla gerçekle-
şen kongrede sunulan tebli ğ lerde de koperatifçili ğ in geliş tirilmesi istenmi ş tir 25 . Bun-
dan da önemlisi, çoğ unluğ unu delegelerin olu ş turduğ u komisyonların raporlar ında, ko-
operatiflerin kendi birliklerini olu ş turmalar ı , kendi özel organlanna sahip olmalar ı , koo-
peratiflere vergi muafiyetleri tan ınması  gibi isteklere rastlan ı lmaktad ır. Örneğ in, "Tarım 
Kooperatifleri Encümeni"nin raporu şu cümlelerle bitmektedir : 

" Kooperatifçilik memleketimizde geçen senelere nisbetle daha derine do ğ ru git-
mekte ve daha ziyade kök salmakta oldu ğ undan kooperatiflerimiz de yava ş  yavaş  kendi 
özel organlar ın ı  isteyen ve muayyen merkezler etraf ında toplanarak, birbirlerini ikmal 
ve itrnam eden, toplu ve birbirleri ile ilgili te şekkülleri haline gelmek ihtiyac ı n ı , duyan 
uzviyetler halini alm ış tır. Bu istek ve ihtiyaçlar ileride daha kuvvetle isteklerini duyura-
caktı r... 26.  

Bunlara ek olarak, kongre komisyonlar ı na delegeler taraf ından sunulan "özel dilek-
ler"de bu tür talepler daha aç ık bir şekilde görülür "Terziler, Haz ır Elbiseciler ve Dikici-
ler Koperatifleri" temsilcilerinin dilekleri bu aç ıdan dikkat çekmektedir. 

"1- Kooperatif müdürlerin heyeti idare taraf ından intihab ı  şayan ı  arzudur. (Çünkü 
meslek arkadaş ları ndan olmas ı  icabeder.) 2..... 3. Birlik kurulmas ı  kabil olursa faydal ı  
olur. Ancak kooperatiflerden seçilmi ş  âçzalardan mürekep olmas ı  şartiyle. 4. Koopera-
tiflerin izin taahhüt i ş lerinden mütevellit imalâtta vergiden muafiyetinin temini imkân ı - 
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nın araş tırılması ..." 27 . 

Sorunları  biriken, denetimden ve bürokrasiden bunalan çiftçilerin ve küçük esna-
fm, mevcut şartlar içinde isteklerini yans ı tmaya çal ış tıkları  görülmektedir. Talepler 
özellikle geli şmiş  yörelerdeki (Marmara ve Ege Bölgesi) esnaf, tüccar ve çiftçi koopera-
tiflerinin ( kooperatifçilik bu yörelerde daha çok geli şmiş tir) temsilcilerinden gelmi ş tir. 
Bu gelişmeler ülkedeki sisayal dönü şümle de ilişkilidir. Dünyada ve Türkiye'de yeni dö-
nemin baş lamış  olmas ı , - doğal olarak - geni ş  toplumsal kesimlerin önemini artt ı rm ış tı r. 
Dolay ısıyla, geniş  kitleleri temsil eden (en az ından ilgilendiren) kooperatiflerin varl ığı  
ve faaliyetleri de önem kazanmaktad ır. Ayrıca İkinci Dünya Sava şı 'n ın sebep olduğ u so-
runlar Önemli boyutlardad ır. Böyle bir dönem, kongrenin toplanmas ı nı  gerektirdiğ i gibi, 
kongrenin toplanm ış  olmas ı , demokrasiye geçiş  sürecini besleyici bir rol de oynam ış t ır. 
Belirli ölçülerde de olsa sorunlar ın dile getirilmesi, ekonomik destekle birlikte özerklik 
(serbestlik) istekleri, yönetimi, bu ve benzeri konulara kar şı  daha duyarl ı  davranmaya 
zorayan unsurlardan biri olarak görülebilir. 

Diğ er Gelişmeler 

Çokpartili hayata geçi ş  süreci boyunca, mevcut kooperatifçilik mevzuau de ğ işme-
mesine rağmen, uygulamada bürokrasinin denetim ve bask ı s ın ı n azaldığı nı  söylemek 
mümkündür. Bu dönemde ülke içinde ve d ışı nda devletçilik uygulamalar ı n ı n eleş tiril-
mesi, devletin ekonomiye müdahalesinin azalt ı lmas ı  isteklerinin artmas ı  28  , kooperatif-
çilik politikaları  üzerinde rol oynam ış tır. Demokrasiye dönü şüm sürecinde toplanan 
kooperatifçilik kongrelerinde (1947, 1950, 1953) al ınan kararlar, yabanc ı  uzmanların ra-
porlar' ve kitlelerin artan öneminin paralelinde kooperatiflere verilen destek de artm ış -
tı r. Fı nd ı koğ lu, bu y ı llardaki dönü şümü şöyle özetlemektedir: 

"... otoriter bir siyasi rejimin tesirlerini ta şı yan 2834 ve 2836 say ı lı  iki Zirai Koo-
peratif Kanununu, İkinci Dünya Harbi sonunda - siyasi rejimin çok partili bir idareye in-
kilâp etmesi neticesinde - de ğ iş tirme temayülleri belirmi ş , yerli ve ecnebi kooperatif 
müteahhı slar ının tenkidleri bu temayülleri kuvvetlendirmi ş tir. Koperatif hukuku etraf ın-
daki siyasetimiz, henüz hareket ve cereyan halinden müsbetle şme devresine geçmemi ş  
ise de bizim için ortadaki cereyan ve temayüllerin k ıymeti daha büyüktür. Zira bunlar ı n 
realite ile alâkas ı n ın derecesi, do ğ acak ,mevzuat ın tesir ve tatbik derecesini de arurack- 
ur." 28 . 

Kooperatifçili ğ e verilen önemdeki artışı , bu dönemdeki parti programlar ı ndan da 
izlemek mümkündür. 1945 tarihli CHP program ında, 1930'lardaki programlardan farkl ı  
olarak, kooperatifçiliğe daha çok önem verildi ğ i, tarımsal kooperatiflerin yan ında t"ke-
tim ve yap ı  kooperatiflerinin de te şvik edileceğ i (ilk defa) belirtilmi ş tir 30 . 
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Tar ım Kredi Kooperatiflerinin Ortak Say ıs ı  ve Ald ı klar ı  Kredilerin 
Y ıllara Göre Dağı l ım ı  

Yıllar 
Kooperatif 

say ısı  
Kooperatifleşmiş  

köy say ıs ı  
Ortak 
say ısı  

Y ı l içinde 
alınan kredi 

1940 543 4.437 138.126 11.840.244 
1942 531 4.553 154.416 18.789.699 
1944 531 5.165 177.166 34.076.752 
1946 735 7.754 307.658 89.241.437 
1948 966 9.429 390.257 97.769.811 
1950 900 9.277 438.410 107.769.496 
1952 1.187 12.637 617.353 258.300.517 
1954 1.356 14.219 773.739 246.482.492 

Kaynak : D.P.T. Kooperatifçilik Sorunlan Ara ş tırmas ı , Ankara, 1972, s. 58 - 59 ve 83. 

Tablo incelendiğ inde, 1940 y ı l ından 1950'lere doğ ru hem kooperatif üye say ı s ı -
nın, hem de kooperatiflerin Ziraat Bankas ından aldığı  kredi miktann ın giderek artt ığı  
görülecektir. Bu, çiftçilerin ve devletin kooperatiflere daha çok önem vermeye ba ş lad ı -
ğı = bir göstergesidir. Art ış la, siyasal dönü ş ümle birlikte kitlelerin rolü aç ıkça hissedil-
mektedir. Özellikle, 1944 - 1946 ve 1950 - 1952 y ı lları  aras ında kredi miktarlar ı ndaki 
yükselme, dikkat çekicidir. 

SONUÇ 

Buraya kadar yapı lan aç ıklamaların da gösterdiğ i gibi, siyasal konjonktür ile koo-
peratifçili ğe verilen önem ve kooperatiflerin sosyal - siyasal rolü ve i ş levleri aras ı nda 
aç ık bir ilişki vardır. Türkiye'de de kooperatifler, (di ğer geleneksel toplumlarda görül-
düğ ü gibi) devlet ve modernle ş meci elitler tarafı ndan kurulmu ş  ve desteklenmi ş tir. Bu-
nun sosyo - ekonomik geli ş miş lik seviyesi ile ili şkili olduğ u aç ıkt ır. Kooperatifler, kuru-
lu ş  yönteminin özelli ğ inin de etkisiyle iktidarlar ın sosyal, siyasal ve ekonomik politika-
lann ın yürütülme araçlar ından biri olarak görülmü ş , bu olgu, tek - parti döneminde iyice 
belirginlik kazanm ış tır. Ancak, dönemdeki merkeziyetçi - bürokratik anlay ış  ileri safha-
lara vard ığı ndan kooperatifçilik hareketi arzu edilen seviyede geli şememiş tir. 

1940'l ı  y ı llarda, daha önceki kooperatifçilik anlay ış  ve uygulamaları n ın nispeten 
değ işmeye ba ş ladığı  gözlenir. Değ iş im kendiliğ inden geli şen bir süreç olmam ış tır. Top-
lumsal ve ekonomik sorunlar ın ağı rlaş mas ı n ı n yan ı nda, çok partili hayata geçi ş  sürecin-
de, kitlelerin öneminin artmas ı n ı n da önemli rolü olmuş tur. Bunun ilk önemli gösterge- 
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lerinden biri 1944 y ı lı nın son ay ı  içinde toplanan Kooperatifçilik Kongresidir. Kongrede 
değ iş ik yörelerden gelen kooperatif temilcilerinin sorunlar ı n ı  dile getirmesi ve özellikle 
de - belirli ölçülerde de olsa - "özerklik" taleplerinde bulunmas ı  dikkat çekmektedir. Bu 
ve benzeri forumlar ın ve taleplerin çok partili siyasal hayata geçi ş i teşvik edici bir etki 
yaptığı n ı  söylemek mümkündür. 

Yukarıda söylediklerimiz demokrasiye geçi ş le kooperatifçilik aras ı ndaki kar şı lıkl ı  
ilişkinin bir yönüdür. Diğer yönünü ise, kooperatifçilik politikalar ındaki değ iş meler 
oluş turur. Siyasal iktidar, yar ış mac ı  bir siyasal ortamda kitlelerin taleplerine daha çok 
"kulak asmak" durumunda kalm ış tı r. Kredi miktarlar ındaki artış , devletçi - bürokratik 
politikalarda yumu ş ama, parti program ında kooperatifçili ğ e daha çok verilen önem, bu-
nun aç ık bir kan ı tıdır. Çokpartili hayata geçi ş  süreci, bu aç ıdan CHP'nin "ç ıkar gruplar ı " 
siyasetinin de ğ iş meye baş ladığı  bir dönemi ifade eder. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYİ  88 	NISAN - MAYİ S - HAZIRAN 1990 

ÇAĞ DAŞ  İ KTİ SADİ  S İ STEMLERDE VE İ SLAMDA İ NSAN 

Süleyman .  ERYİĞİ T 

GIRIŞ  

İ nsan davran ış lan'n ın geri plan ı nda, bu davran ış ları  belirleyen inanç, ahlaki ilkeler 
ve düş ünceler ihmal edilemiyecek kadar önemli olmaktad ır. Iktisat teorileri'nin ve sis-
temleri'nin gerisinde de teoriye önemli ölçüde etki yapan din, felscfi sistem, ahlaki 
inanç veya dü şüncelerin önemini de gözard ı  etmemek gerekmektedir. Yani zihniyet; ha-
yata, dünyaya, maddeye bak ış  ve onu yorumlayan tesirler ... Baz ı  yazarlar buna ideoloji 
ad ı nı  vererek iktisat teorisi savunucular ı n ı n ya da tahlilcilerinin ideolojik eğ ilimlerinin, 
vard ıkları  sonuçta, yorumlannda ve tahlillerinde önemli oldu ğunu belirtmektedirler 1  . 
Bu çal ış mada bu etkilerin varl ığı  herhalde bulunacakt ı r. 

İ ster ideoloji denilsin, ister zihniyet ad ı  verilsin insan ın, eş yay ı , maddeyi, hayat ı  
yorumlayışı , dünyayla, maddeyle ve diğ er insanlarla kurduğ u müşahhas ya da mücerret 
ilişki, hayat anlay ışı , yaşama biçimi, hayat ı n önemi, inan ı yorsa ölüm ötesi hayat telakki-
si insan ın davran ış  biçimlerini şekillendirmektedir. Bu vak ı alar iktisadi davran ış ları n ge-
ri plan ındaki zihniyet dünyas ı n ı n ipuçlar ı n ı  vermektedir. Gerçekten içki içmenin günah 
ya da yasak olduğ una inanan insan onu kullanmamakta veya kullanmamaya çaba sarfet-
mektedir. Bu insan için bu tür maddelerin bu amaçla üretilmesinin de bir anlam ı  olma-
yacakt ı r. İş te insan davran ışı n ı  şekillendiren bir inanç olgusu. 

Çağ daş  iktisat sistemleri insan ve toplum refah ı n ı  ve mutluluğunu hedef ald ığı  id-
dias ıyla yola ç ı kmış lard ır. Yani teorik olarak iktisadi sistemlerin odak noktas ı nda insan 
vard ır. Bütün iktisadi tahlillerde ve gayelerde insan vard ır. iktisadi sistemlerin amac ı n ı n 
insan mutluluğ unu sağ lamak olduğ unun yan ı s ı ra bu mutluluğu yaratacak olan da yine 
insan ı n kendisidir. Ba şka bir deyi ş le iktisadi sistemler, insan ihtiyaçlar ı n ı n karşı lanmas ı -
na yönelik bir ili şkiler ve davran ış  biçimleri bütünü oldu ğ u gibi insan zihniyetinin, duy-
gu, ahlak ve inanç sistemlerinin etkisi alt ındad ı r. Sistemin yaratt ığı  sonuçları n (refah ı n) 
ulaşmas ı  ve istifadesine sunulmas ı  gereken varl ı k da insan ın kendisidir. 

Teorik olarak bu böyle iken gerçekten insan dü şünce ve tecrübesinin ürünü olan 
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iktisadi sistemlerde bu sağ lanabilmiş  midir ? Yani insan, onun ihtiyaçlar ı  ve mutluluğ u 
temel hareket noktas ı  olarak al ı ndığı  kabul edilirse, sistem, ihtiyaçlar ı , beklentileri, 

amaçlar ı , tatmini, mutlu olabilme vas ı taları  ile kompleks bir varl ık olan insan ı  bu taraf-
ları  ile yerli yerine oturtabilmi ş  midir ? 

Bu yaz ıda iktisadi sistemler aç ı sından insan ın sistem içindeki yeri ve tarifi tart ışı l-
maya çal ışı lacaktır. Sistemi insan dü şüncesi yaratm ış tır. Ancak sistemi insan yaratm ış  
olmas ı na rağmen sistemin kontrolu ve hayatiyeti insan ı n elinde midir ? Aksine, kendi 

yarattığı  sistem içinde insan, sistemin varl ığı  ve hayatiyetinin devam ı  için bir araç hali-
ne mi gelmiş tir ? Başka bir bakış  aç ı s ı  var m ı d ır, varsa o bak ış  aç ı s ında insan ın konumu 
nedir ? Bu sebeple s ıras ıyla Kapitalizm, Sosyalizm ve İslamda insan anlayışı , insan ı n 
yeri tart ışı lmaya çal ışı lacakt ır. 

I. KAPİTALİZM VE İ NSAN 

Kapitalizm (daha geni ş  tabiriyle Liberal Kapitalizm) insan ı  hemen baş ta ekono-
mikdüş ünen ve karar veren "Homo Economicus" olarak tan ımlar. 

" İnsan bir varl ık (yarat ık) değ il, tabiatı n ürünüdür. Onun varl ığı  herhangi bir nihai 
gayeye muhtaç değ ildir. O mükemmeldir ve o, odur. 

" İnsanl ı k nihai gerçektir ve bu hayat ı n öne ıni ve nihai hedefleri hayat ı n içinde 
aranmal ı dı r, ötesinde değ il. 

" İ nsan türü mükemmelli ğ e insanüstü bir gücün yard ı m ı  olmadan ula şabilir." 

" İnsan ın geleneklik, liberal tasavvuru dört ilkede özetlenebilir : Hazc ı lı k (hedo-
nizm), ak ı lc ı l ık (Rasyonalizm), ferdiyetçilik ve hürriyet." 2  . 

Görülüyor ki kapitalizmde insan, insanüstü bütün otoritelerin zincirini k ı rm ış t ı r. 
İ nsan akl ı  ve tecrübesi ihtiyaçlar ı n ı  kar şı layabilmek için bütün güce sahiptir. Insan ı  da 
yine insan tarif edebilir. İnsan ı n tarifinin ve ihtiyaçlar ı n ı n insan ı n akl ı  ve tecrübesiyle 

bulduklar ın ı n dışı nda bir yerlerde aramam hiç anlam ı  olmad ığı  gibi, gelecekte de insan 
akl ı  ve tecrübesi insan için en iyiyi insan üstü hiçbir yard ı ma gerek olmadan bulabile-
cektir. İnsan hürdür, gerek maddesiyle gerekse manas ıyla hürdür. As ı l olan insan dü ş ün-

cesi ve ya şanan hayatt ı r. Yaşanmas ı  gerekenin nas ı l ve ne kadar olmas ı  gerekti ğ ine in-
sanı n akl ı  cevap bulabilir. Vahye hiç gerek olmad ığı  gibi, vahyin hayat ı n bütün 
cephelerinde de zincirleri k ı rılmal ı , vahiy bilgi kaynağı  olmaktan ç ı kar ı lmal ıd ır. Bu 
dünyada insan ve madde vard ır. Bu dünyada Tanr ı n ı n iş i yoktur. Tanr ı  bu dünyadan eli-
ni eteğ ini çekmelidir, dünyay ı  insan akl ına ve tecrübesine b ırakmal ı dır. Bu, refah ı , mut-
luluğu, zenginliğ i bulmak için yeterlidir. Hem Tanr ı  zaten kendine dü şen görevi yapm ış , 
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Tabii bir düzeni yaratm ış tır. O tabii düzen art ık Tanr ı ya hiç gerek olmadan her şeyi yerli 
yerine oturtacakt ır. Burada insan Tabii Düzenin en mükemmel varl ığı  olduğuna göre o 
da hürriyetlerini kullanabildi ğ ince kullanabilmelidir. Nas ı l olsa kiş ilerin karşı lıkl ı  hürri-
yetleri birbirlerini s ını rlayacaktır. Ekonomik düzende de bu böyledir: "b ırakın ız yapsı n-
lar, bırak ı n ız geçsinler." 

Kapitalizm bu felsefi temeller üzerine in şa etti ğ i "insan (tüketici) davran ışı  teorisi-
nin ekonomik rasyonalizm ve faydac ı lığı n ürünüdür. Bu teori faydan ın maksimizasyo-
nunu (azamile ş tirilmesini) tüketici için en önemli amaç olarak görür. Fayda sadece ho-
mo economicus olarak davran ı ldığı nda, yani tek amaç en yüksek düzeyde ekonomik 
kazanç ve tek uyar ıc ı  para olduğ unda maksimize edilecektir 3  . 

Neo - klasikler iktisat ilmini "k ı t kaynaklar ın sinirsiz olan ihtiyaçlar aras ı nda bö-
lüş tünne ilmi" olarak tarif ederler. Yani iki temel varsay ı m vard ır. Bunlardan ilki kay-
naklar ın kı t olmas ı  ikincisi ise bunun tam tersi yönde ihtiyaçlann .  sonsuzluğ u, s ı mrsızlı -
ğı d ır. Fakat daha sonra "Marjinalistler" olarak adland ırı lan iktisat ekolü mensuplan, 
ihtiyaçlar ın her zaman s ın ı rs ız olmadığı n ı , k ı sa vadede s ın ırl ı  olabileceğ ini kabul etmi ş -
lerdir. Onlara göre ihtiyaçlar kar şı land ıklan müddetçe ş iddetlerini kaybedecekleri için 
bir noktada s ı fır, daha sonra negatif olabilece ğ ini savunurlar. Klasik örnek olarak susa-
mış  bir insan için ilk bardak su ile, daha sonrakilerin tüketiciye sa ğ lad ığı  fayda ve haz 
eş it değ ildir. Su içilmeye devam edilirse, birnoktada fayda ve haz s ı fır olacak daha son-
ra içilen suyun faydas ı  olmadığı  gibi, zarar ı  dahi olabilecektir. Yani, fayda negatifle ş -
cektir. 

Bu görü şü "Marjinalistler" dediğ imiz psikolojiye dayanan iktisat ekolü mensuplar ı  
matematikle ş tirmi ş ler ve bunu "Azalan Marjinal Fayda Kanunu" şeklinde formülle ş tire-
rek talep nazariyas ı na temel yapm ış lard ı r 4  . Gerçi, halen faydan ın ölçülebilirli ğ i veya 
ölçülemezliğ i üzerinde tart ış malar devam etmekle birlikte, ihtiyaçlar ın karşı lanmas ına 
devam edildikçe sağ lanan faydan ın azalaca ğı , bir noktada s ı fır olacağı , devam edildikçe 
de negatifle şeceğ i yaşadığı m ız bir gerçektir. 

Fonksiyonel bu ili şki ve kaide tek ba şı na bir insan için böyle olduğ u gibi, bütün bir 
toplumsal ekonomi için de geçerlidir. ihtiyaç ve herhangi bir nes ıı k lin ki ş i ya da toplu-
ma sağ layacağı  fayda talebi belirleyecektir. Talebin kar şı lığı  ise üretimdir, mal ve hiz-
mettir. İhtiyaçlar ı n karşı lanmas ı yla azalan fayda (marjinal fayda) talep miktar ı n ı  belirle-
yecektir. Talebin olamayaca ğı  bir ekonomide üretimin bir anlam ı  yoktur ve üretim 
kaynak israf ından başka bir şey değ ildir. Öyle ise, ihtiyaçlar ve dolay ı s ıyla talep devam-
l ı  ayakta kalmal ıdır. Bunun için talep kamç ı lanmal ı , değ iş ik fayda ve ihtiyaç sahalar ı  
yaratı lmal ıd ır. Bu süreç ekonomik düzenin dengesi ve devam ı  için de şartt ır. İş te kapita-
lizmin temel dinamiğ i budur. Talep canlanacak, buna kar şı l ık olarak üretim devaml ı  ar-
tacakt ı r. Talebin dü ş tüğ ü veya talep olmas ı na rağmen üretimin talebe cevap veremedi ğ i 
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anlarda ekonomide dengesizlikler ve t ıkanmalar ba şgösterecektir. Geli şmiş  kapitalist 
ekonomilerde kaynaldarla ilgili bir darl ık ş imdilik söz konusu olmadığı  için ekonomi 
yap ının dinamizminin ve h ız ının devam ının sağ lanabilmesi için talep devaml ı  te ş vik 
edilmekte, yeni ihtiyaçlar yarat ılmaktad ır. Fakat, az geli şmi ş  veya geli ş mekte olan eko-
nomilerde hemen i ş in başı nda kaynaklar ın yetersizli ğ i sebebiyle (buna kar şı lık talebin 
devaml ı  artmas ı  sonucu) talebi emecek veya kar şı layacak üretim k ısa ve orta vadede ar-
tinlamadığı nclan ekonomileri bir türlü rahata kavu şârnamaktad ır. Ilginç olan bir durum 
da geliş miş  ekonomilerde adeta günlük zaruri ihtiyaçlar haline gelmi ş  olan şeyler, geliş -
memiş  veya gelişmekte olan ekonomilerde lüks ihtiyaçlar niteli ğ i taşı mas ı na rağmen 
gelirden bağı msız olarak ciddi boyutlarda talep edilmekte, ancak bu talebe cevap vere-
cek üretim art ışı  sağ lanamadığı ndan enflasyon probleminden bu ekonomiler yakalar ını  
bir türlü kunaramamaktad ırlar. 

Kapitalizmde insan ın tüketici olarak ekonomideki konumu, davran ışı  hatta siste-
min devam ı  için nas ı l davranması  gerektiğ i yukar ıda aç ıklanmaya çal ışı ldıktan sonra, 
olay ın üretim boyutuna da k ısaca bakmak gerekmektedir. 

Kapitalizmin ilk k ıpırtılann ın belirmeye ba ş ladığı  zamanlarda bu hareketlenmenin 
geri plan ında motive edici zihniyetin önemli katk ı lar sağ lad ığı  ve bu etkilerin dini mo-
tiflerle yüklendiğ i söylenmektedir (Mesela Max Weber). Klasik iktisatç ı lann tipik insa-
nın ın "Homo - Economicus" oldu ğ u, ancak bunun insani tek ba şı na tarife yetmeyece ğ i-
ni" iktisadi faaliyette bulunan insan ı n milli, mahalli hususiyetlerine, k ısaca onun 
zihniyet dünyas ına da eğ ilmek gerekti ğ i" görü şü önem kazanm ış tı r. Bu görü ş  sahipleri 
kapitalizmin geli şmesindeki zihniyet dünyas ı  üzerine dikkat çekmi ş lerdir. Bilhassa Rö-
nesans ve Reform'dan sonra ortaya ç ıkan, zincirlerini k ırmış  ak ı l (Rasyo) sayesinde sa ğ -
lanan geli şmelerin yan ında bu geli şmelerin geri plan ındaki zihniyet faktörünün önemli 
olduğ u, rasyonalizmin zihniyetten önemli ölçülerde yararland ığı , hatta onu kulland ığı  
belirtilmektedir 5  . Özellikle protestanl ığı n ve kalvinizmin tesirini Sabri F. ÜLGENER-
şöyle özetlemektedir. "Kalvinizm disiplinli - rasyonel i ş  ve meslek ethosu ile bir yandan 
modern burjuvazinin karakter çizgilerini yontup şekillendirirken, öbür yandan ayn ı  i ş  ve 
çal ış ma esprisi içinde eğ itip yetiş tirdiğ i emekçi taban ını  sistemin hizmetine koşuyordu. 
Eline ne geçtiğ ini hesaba ktmadan "Tanr ı  buyruğ udur diye" kendini aras ı z - fas ı las ız, 
feragatli bir çal ış ma düzenine adam ış  bir emekçinin henüz k ı mı ldama çağı ndaki sanayi-
le şmeye ucuz ve disiplinli insangücü olarak nas ı l bir destek sağ ladığı  ortadad ır. 

Patronu ile emekçisiyle Tanr ı  rızas ın ın ancak düzenli-rasyonel bir meslek çerçeve-
sinde muntazam, aral ıks ız çal ış ma disiplini ve israfs ız, gösteri ş siz bir yaşama kar şı lığı  
elde edilebilece ğ i inanc ı  henüz k ıpırdama halindeki burjuva toplumuna, hem de madde 
yönüyle cihazlanma diye ortada bir şey yok iken moral cihazlanman ın neticelerini aç ık - 
seçik görebiliyoruz. Bir tarafta nefsani haz ve zevk cihetine kapal ı  bir tutum, daha do ğ -
rusu tutumluluk, diğ er tarafta aral ıks ız metodik bir çal ış ma ve yaratma. İkisinin birle ş i- 
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minden doğ an şaşı rtı c ı  sonuç ise şu; durup dinlenmeden yarat ı lan servetin israfa ve gös-
teri şe giden yol kapal ı  olunca önünde bo ş  bulduğ u tek yöne (tekrar yat ı rım ve üretime) 
kullan ı l ışı  ve sonunda belki mutaass ıp kalvinistin hayalinden geçirmedi ğ i ve asla hoş  
görmeyeceğ i ölçüde maddi birikim : Kapital ve İş te Kapitalizm." 6  . 

"Nihayet, Ortaça ğı n mistisizmi yerine Protestanizm, maddi hayat ı  yüceltir, maddi 
refahta öbür dünya ile ilgili (ilahi) gücün bir ödülünü görür. Bundan ötürü Tanr ı  kat ında 
makbul bir kiş i olmak için, insanlar dünyal ıklarm ı  zenginleş tirmeye gayret edeceklerdir. 
Bu nedenle protestan ülkeler, yahudilere geni ş  bir tarzda aç ık hale geleceklerdir." 7  . 

Hiç ş üphe yoktur ki, bugünkü kapitalizm ve kapital y ığı n ı  mutaass ıp kalvinistin 
veya protestan ın asla hayalinden geçirmedi'ğ i ve hoş görmeyeceğ i ölçüde bir mahiyet ka-
zanm ış tı r. 

Bu ve benzeri görü ş ler, geri plandaki dini, ahlaki bir zihniyet faktörünü de destek 
alarak kapitalizmin nas ı l bir ivme kazand ığı n ı  ve kapital y ığı lmas ı ndaki yönünü göster-
mektedir. Dün, dini motiflerle yüce bir erdem olan üretim ve sermaye terakümü bugün-
tüketim ve daha fazla fayda teminine ve haz almaya yerini b ı rakm ış tır. Kapitalizm artık 
ilahi ödüle kap ı ları n ı  kapatm ış tı r. Sistemdeki rasyonalizm ba ş lang ı çta ilahi fayda zemi-
ninden hareket etmi ş  te olsa, bugün için kapitalist sistemde dünyevi fayda ve zenginlik, 
güçlülük en önemli saik ve gaye özelli ğ ini ta şı maktad ı r. Istenen; bu dünyada güç ve 
zenginliktir. Faydan ına yüzü sadece bu dünyaya dönüktür. 

Artık, üretimde ilahi bir kudsiyet sözkonusu de ğ ildir. Üretimin kutsall ığı  üzerine 
düşen vazifeyi yerine getirmi ş  ve devreden ç ıkmış tı r. Ş imdi üretimi belirleyecek olan 
fayda ve ihtiyaçt ı r. Herhangi bir ekonomide tüketici ki ş i ya da gruplar ayn ı  zamanda 
kendi tüketimlerini devam ettirebilmeleri için üretmek zorunda olduklar ına göre, tüke-
tim toplumu haline gelen kapitalist toplumlarda gerek üretici, gerek tüketici ki ş i ya da 
gruplar al ış t ı klar ı  veya ulaş mak istedikleri refah seviyesi için çal ış acak, üretecek ve tü-
keteceklerdir. Taraflardan herhangi birisi fonksiyonunu yerine getiremezse (asl ında ta-
raflar ayn ı  olmaktad ır) denge bozulacakt ı r. Öyle ise, dengenin devam ı  için talep devam-
lı  canl ı  ve artan olacak, buna uygun üretim cevap verecektir. 

Özet olarak kapitalizimde (Iktisadi Liberalizm) esas, "Laisse faire" ilkesinde anla-
m ı n ı  bulmuş  temel espridir. 

Liberal - Kapitalist iktisatta "ak ı l" ve "ak ı lc ı lık" tek veridir. Liberallere göre ak ı l 
ya da tabii mant ık (Kanun) bütün fiziksel ve toplumsal bilimlerde tam ve yan ı lmaz bilgi 
edinilmesini sağ layabilir, bunların kanunlar ı n ı  bulabilir 8  . 

Böylece iktisadi liberalizm, metafizikle yüklü felsefeden, kapitalizmin temel i ş le-
yiş  kurallar ı n ı , amac ı n ı , iktisat politikas ı n ı  ç ıkarm ış tı r. Özel mülkiyet, bireysel giri ş im 
ve serbest rekabete dayanan, kendi dahili kanunlar ına göre tabii uyum içinde i ş leyen 
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toplum kendiliğ inden maksimum refaha ula şabilir 9  . 

B) SOSYALİ ZM VE İNSAN 

Sosyalist öğ reti sanayi ihtilanin etkisiyle ortaya ç ıkan sosyal dengesizliklerin etki-
siyle kapitalizme ve kapitalist teoriye bir tepki olarak do ğ muş tur. Marx ve Engels tara-
fından teorisini geli ş tiren "sosyalist öğ reti" kaynağı n ı , bir yandan XIX, yüzy ı l kapitaliz-
minin doğurduğu somut gerçeklerden, bir yandan da liberalizmin kayna ğı  olan "tabii 
kanun" felsefeyi ve "faydac ı " felsefeden alm ış tı r. Ayr ıca, XIX, yüz ı l Batı  Avrupas ı ndaki 
diğ er fikir ak ı mlar ı nın da büyük ölçüde etkisinde kalm ış tı r 10  . 

Liberalizmin temelindeki ak ı lc ı l ık sosyalizmin de temelini olu ş turmuş tur. Gerçek-
te, liberal, ö ğ retinin tabii düzeni ile Marksizmin "komünist toplumu" belirlenen amaçlar 
itibariyle birbirine inan ı lamayacak ölçüde benzemektedir. Her ikisi de, ki ş inin ki ş i ile, 
toplumla, s ı nı fların s ın ı flarla, toplumlar ın toplumlarla ç ıkar çeli ş kisi olmadığı , çatış ma-
nın ortadan kalktığı , sı n ı flar ın bulunmadığı  bir toplum hayal ederler. Her ikisi de devle-
tin i ş levlerini minimuma indirme amac ı ndad ır. Laisser - Faire devletin kendili ğ inden 
yok olmas ı  öngörüsü ile ayn ı  amaca dönüktür. Her ikisi de bireyler için özgürlük iste-
mektedir. Ki ş iyi bağ layan kay ı tlardan, kurumlardan kurtarmak gere ğ i temel ilke olarak 
her iki öğ retide de kabul edilmi ş tir. Üretimin ihtiyaca yönelik kalmas ı  her iki öğ retinin 
nihai amac ı d ır. Liberal öğ retinin mallar ı n marjinal faydas ı n ı , yani ihtiyaçları  fiyatları n 
yans ı ttığı  tezi, komünist toplumda ihtiyaçlara göre üretim ve bölü şüm ilkesine çok ya-
k ı nd ı r. Üstün bir ak ı lc ı l ığı n toplumsal - iktisadi düzene egemen olmas ı  her iki öğ retinin 
gerisinde yatmaktad ır. Tabii düzen, pozitif de ğ il de normatif, yani var olan ı  aç ıklayan 
değ ilde var olmas ı  gerekeni saptayan ilkeler dizisi olarak kabul edilirse, komünizmin 
gerçekle ş tirmeye çalış t ığı ndan farkl ı  birşey değ ildir 11  

İ nsan için tek veri yine onun akl ıdı r. Bunun dışı nda ve ötesinde bilgi kayna ğı  ve 
güç odağı  olmadığı  gibi, vahiy bu teoride de mutlak olarak devre d ışı ndadı r. 

İ nsan ı n ilk çağ larında (ilkel toplumlar döneminde) ekonomik ve sosyal yap ı  nas ı l 
bir tabii düzen üzere bulunuyor idiyse, yar ı n da öyle olacakt ı r. Kapitalizm, böyle biruı -
bii düzene ulaş mada bir sapma veya bir ara dönemdir. Kapitalizm, egemenki ş i ya da ki-
ş ilerin (s ı n ı flar ı n) hakim düzenidir. 

Marksizm de de içinde ya şad ığı m ı z dünyadan öte (ölüm sonras ı ) bir dünya yoktur. 
İ nsan, bu dünyada tabiat ı n bir mahsulü olarak var olmu ş tur. Bu dünyada ya ş ayacak, bu 
dünyada ölecek ve her şey bitecektir. Öyle ise, bu dünyadaki nimetlerden, zevklerden ve 
hazlardan bütün insanlar azami fayday ı  sağ lamal ı d ı r. 

Bu dünyadaki çat ış malar ı n, kavgnlarin çpi-sch itretim araçlar ına sahip olanlarla ol- 
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mayanlar ın mücadelesidir. Hakim s ın ıflar tabii düzenden sapmalan ile ekonomik yap ı  
ve refah ı  kendi lehlerine kullanmaktadırlar. Kollektif mülkiyetin ve adil bir gelir bölü ş ü-
münün temini için gerekirse ihtilallerle, kavgalarla sonuca gidilmelidir. ,  Ve böylece ko-
lektif mülkiyet ve tabii düzen sağ lanmal ıd ır. Sistemde kavga, mücadele ve iktisat teori-
sinin odak noktas ında görüldüğü gibi yine mülkiyet, zenginlik, faydac ı lık... vard ır. 
Mülkiyet tek belirleyicidir. "üst yap ı " olarak adland ınlan Tanr ı , din, ahlak, ideoloji in-
san düş üncesinin kendi iradesiyle yaratt ığı  ve kendisini bağ ladığı  soyut varl ıklar ve ve-
himlerdir. Asl ı nda, hakim güçlerin hakimiyetlerini devam ettirebilmeleri için insanlan 
aldatmada kulland ığı  gerçekte olmayan şeylerdir. 

Faydac ı lık, marksizmde de temel ilkelerden biridir ve insan ı n ihtiyaçlar ı  fayda 
üzerine in şa edilmi ş tir. Bu teoride de faydan ın yüzü yine sadece bu dünyaya dönüktür. 
Yaşanan dünyadan sonra herhangi bir hayat olmad ığı na göre ekonomik davranmak zo-
runda olan insan ın yaşanan dünyan ın dışı nda fayda sağ layabileceğ i hiçbir faaliyet söz 
konusu değ ildir. 

"Marksist ekonomik görü ş ü Homo - economicus'tan asla sapm ış  değ ildir. Gerçek-
te, Marks' ın diyalektik materyalizmi bir yönüyle bu dok ırinin tarihi perspektiften yeni-
den ifadesidir. Bu yüzden, marksist ekonomilerdeki baz ı  son eğ ilimler tüketici tercihle-
rinin bir izah' olarak fayda teorisinin ilk marjinalist formüllerinin etkilerini 
sergilemektedirl 2 . 

II. ISLAM'DA İKTİ SADİ  HÜKÜMLER VE İ SLAM 

İ slam'da insanlar için hayat ı n her sahas ında olduğ u gibi iktisat sahas ında da hü-
kümler va'zedilmi ş tir. Bütün dinlerde olduğ u gibi ağı rl ıkl ı  olan hükümler İslam'da da 
normatif (olmas ı  gerekeni aç ıklayan ve gösteren) hükümlerdir. Ancak pozitif olan, (yani 
var olan ı  yaratı l ış  gereğ i) ifadeleri de Kur'an birçok yerinde ifade etmi ş tir. Bu ifadeler 
insan ı n, dünyan ın, insan - dünya ili şkilerinin, insan - insan ili şkilerinin yarat ı l ışı n bir so-
nucu olarak nas ı l oldukların ı  aç ı klarlar. Gerek Kur'an'da gerek hadislerde va'zedilen bu 
hükümleri pozitif ve normatif olanlar şeklinde incelemek mümkün olacaktı r. 

A - İ SLAMDA İNSAN HAKKINDA POZITIF İ KT İ SAD İ  IFADELER 

İ slam, aslen normatif olmakla birlikte pozitif iktisadi ifadeler ve hipotezlerden 
mahrum değ ildir 13  . Kur'an' ı n birçok yerinde (ve hadislerde) pozitif olan ifadeler vard ır 
ve bu ifadelerin belirtilmesi konumuz için son derece önemli olmaktad ır. 

"Kad ınlara, oğullara, kantar kantar alt ı na ve gümü şe, nişanl ı  atlar ve develere, 
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ekinlere kar şı  aşı rı  sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmi ş tir. Bunlar dünya hayat ı -
nın nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah kat ındadı r." (Ali İmran 3 / 14) 

"Gerçekten insan mallara pek dü şkündür." (Âdiyat 100 / 8 ) 

"Hiç kimse yar ın ne kazanacağı nı  bilemez." (Lokmân 31 / 34) 

"Allah nzkı  kullanna bol bol verseydi, yeryüzünde azarlard ı . Fakat O (nzk ı) dile-
diğ i ölçüde indirir. Çünki O, kullar ının haberini aland ır, onları  görendir." (Ş ura 42 / 27) 

Yukarıda zikredilen ayetlerden ilk ikisi insan ın yaratı lış  olarak eğ ilimlerinin, zaaf-
lann ın, insiyaklannın ne olduğunu aç ıklar. Gerçekten insan mal, zenginlik, itibara ol-
dukça dü şkün yaratı lmış tır. 

Üçüncü ayette günümüz iktisat teorilerinin de kabul etti ğ i bir vakıa aç ıklanm ış tır 
Belirsizlik. Bütün insanlar için yar ın belirsizdir. Firma teorilerinde, yat ırım kararlar ın ın 
verilmesinde yan= nas ı l olacağı n ı  bilebilmek çok önemli olmaktad ır ve genellikle na-
sı l olacağı  da kesin olarak kestirilemez. Bugünün ekonomik ve mali göstergelerinden 
hareketle projeksiyon yap ı larak yarının nas ıl olacağı  belirlenmeye çal ışı lır. (Mesela, ka-
pitalist ekonomilerde yat ırım kararın ı n verilmesinde kullan ı lan kriter "sermayenin mar-
jinal verimliliğ i"dir. Bu tatbikatta yat ırı m ın yarınki beklenilen getirilerinin bugünkü faiz 
hadleriyle ilişkilendirilmesi sonucu yat ır ı m ın yapı l ıp yap ı lamayacağı na karar verilir. 
Yatınmın gelecekte sağ layacağı  getirilerin verimlili ğ i bugünkü faiz haddinden yüksek 
ise yatırım yap ılabilecektir). Yar ın ın belirsizli ğ i tar ım üretimi için çok daha önemli ol-
`naktad ır. Çünki, tar ı m üretimi insan iradesinin d ışı nda kontrol edilemeyen (kurakl ık, 
hastal ık v.b. gibi) değ işkenlerin tesirine son derece aç ıktır. 

Son ayet, iktisat ilminin temel ilkesi olan "k ı tlık" ı , kaynaklann k ıt olduğunu aç ık-
lar ve İ lahi irade'nin bunu böyle yaratt ığı n ı  vurgular. (Çünki dünya sadece bir imtihan 
sahas ıd ır) Aç ıktır ki, kaynakların kı t olması  iktisat ilmini doğ urmu ş tur veya k ı t olan 
kaynaklar iktisat ilminin konusudur. (Mesela, k ı tlığı  hiç çekilmeyen hava iktisada hiç 
konu teşkil etmez.) 

B. İSLAMDA İNSAN HAKKINDA NORMATIF IKTISADI IFADELER 

İslam, yukarıda kısmen aç ıklanmaya çal ışı ldığı  gibi, insan ı  tan ı mlayan pozitif ifa-
delerin yan ında, doğ mas ı  istenen, ferdi veya içtimai iktisadi sonuçlar için vazedilmi ş  
hükümlerle doludur. Hemen ba ş ta Islam' ı n beş  şartı  (Kelimei şahadet, namaz, oruç, ze'- 
kat, hac) ile İman ı n şartları  (Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret günü-
ne,kadere, hay ır ve şerrin Allah' ın dilemesiyle olduğuna inanmak) bu tür normatif hü 
kiimlerin başı nda gelirler. Bunlar, Islam'da kabulu şart olan temel normatif hükümlerdir. 
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Bu temel şartlann her birinin ayr ı  ayrı  ve birlikte iktisadi ve sosyal cepheleri vard ır. Za-
ten İ slam'daki normatif hükümlerin sadece ferdi, sadece sosyal veya sadece iktisadi ol-
duğ unu söylemek güçtür. Çünki, bütün hükümleri fen baz ından hareketle sosyal hayat ı  
tanzime yöneliktir. Sosyal hayat ın vazgeçilmez bir cephesi olan iktisadi b ır bütünlükten 
koparmak yanl ış  sonuçlara götürür. 

Bu temel normatif hükümlerin d ışı nda kalanlar say ı lamayacak kadar çoktur ve 
bunlar Islam' ın bütününün birer parças ıdırlar. Yeri geldiğ ince bundan sonraki k ıs ımlar-
da bunlara temas edilecektir. 

C. İSLAM'DA INSAN 

İ slam, öncelikle insan ı  kâinattaki varl ıklar içinde en tepedeki mevkie oturtur. İ n-
san, "Eşref-i Mahlukatt ır." Yani, yarat ı lm ış lann en şereflisidir. Dünyadaki her şey onun 
aşağı sında, onun için yaratı lmış tı r ve onun hizmetine sunulmu ş tur. Hiçbir şey insan ı n 
üzerinde değ ildir. 

" İnsan doğ duğ u zaman mecazi olarak ifade edersek, Allah taraf ından kendisi için 
haz ı rlanm ış  Kâinat Sofras ında ağı rlan ı r. Sofra sadece yeryüzü ve Kainat ı n maddi şeyle-
rini ihtiva etmez. Fakat, ayni zamanda tabii kanunlar ı  (Allah' ın kanunlan - Sünnetullah), 
insan ın kendi varl ığı n ı , duyguları nı  ve zihni kabiliyetlerin v s. ihtiva eder 14  

İnsan, "E ş ref-i Mahlukat," olman ı n yan ında İ lahi Iradenin yaratmas ıyla türlü çeli ş -
kilerle yüklüdiir. İnsan, Allah için, kendisine lutfedilen bu s ı fatı  kaybetmek istemiyorsa, 
şerefli kalmak istiyorsa kendisinde bulunan iyi taraflar ı , zay ı f ve çirkin taraflanna ha-
kim k ılma çabas ı  içinde olmal ıdır. Güzel olan ile çirkin olan aras ı ndaki tercih kavgas ını  
insan ı n nas ı l yapabileceğ i ise Kuran ve hadislerle bir yol gösterici olarak her konuda be-
lirtilrni ş tir. Yani, insan yarat ı l ıp kâinat sofras ı na yolcu edildikten sonra Kur'an' ı n tabi-
riyle "ba şı boş  b ırak ı lmam ış tı r." Önünde imtihan sahas ı  olan dünyada say ıs ı z engeller 
vard ır ve insan bu engelleri Islam' ı n emrettiğ i yönde aşmakla mükellef k ı l ınm ış t ır. 

İ yi taraflar ı n ı  kötü taraflar ına hakim k ı lmak çabas ı  içinde olan insan anlay ışı  ile 
kapitalizmin, marksizmin ya da sosyalizmin her davran ışı n ı  sadece ekonomik menfaat-
lerinin belirled ğ i "Homo-Economicus" aras ı ndaki temel fark hemen ba ş ta ortaya ç ık-
maktad ı r. 

Islam'da insan için bu dünya "sadece bir oyundan ibarettir." (Ankebut, 29 / 64 - 
En'am, 6 / 32). Dünya son değ ildir, "Ahiret yurdu sak ınanlar için daha iyidir" (En'am, 6/ 
32). Dünya nimeti "mallar ve çocuklar asl ı nda birer s ınamad ır ve büyük mükafaat Allah 
katındad ır". (Enfal. 8 / 28). 
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Diğ er gaml ık İ slami bir esast ı r. Müslümanlar di ğer müslümanlar ı  kendilerine ter-
cih edebilecek bir olgunlu ğ a (imana) sahip oldu ğ unda kârnil inanm ış  olacaklard ır. İ n-
san, sadece kendi ç ıkarlarını  düşünen birisi olmad ığı  gibi, en az kendi ç ıkan kadar di ğer 
insanların da ç ıkarın' gözetmelidir. "Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar ı  (di-
ğerlerini) kendilerinden üstün tutarlar. Nefsinin tamahkarl ığ' ından korunabilmi ş  kimse-
ler, iş te onlar saadete erenlerdir." (Ha şr, 35 / 9 ). 

Islam'da insan üretim ve tüketim aras ına s ıkış mış  ve sadece maddi tatminini aza-
miye ula ş tırmaya çalış an bir varl ık değ ildir. " İnsan hayat ından, onu nas ı l geçirdiğ inden, 
gençliğ inden, onu nas ıl tamamladığı ndan, mal ından, onu nas ı l kazandığı ndan ve nereye 
hareadığı ndan ve bilgisini nas ıl kullandığ mdan sorulacakt ır." (Hadis) 

"Islam'da insan ın (ister üretici-ister tüketici olarak kulland ığı  hiçbir şey) iktisadi 
olarak serbest olsa bile, ahlaki bak ı mdan serbest değ ildir 15  . İnsana sadece bunlar üze-
rinde tasarruf ve yararlanma yetkisi verilmi ş tir. Kazand ı klarında, mallarında ve zengin-
liginde diğ er insanlar ın da hakkı  vard ır ve "mal sadece zenginler aras ında dolaşan bir 
metâ" olmamal ıdır. 

D. ISLAM'DA İNSAN DAVRANİŞİ  

Islam'da insan ın bu dünyada yarat ılış  gayesi öncelikle "Allah'a ibadettir." Ölümden 
önceki hayat ile sonraki hayat birbirlerinden kopuk de ğ il, önceki sonrakinin "tarlas ı "d ır. 

"Tüketici davran ışı  bu ilkelerden iki şekilde etkilenir. Birincisi tercih edilen bir ha-
reketin iki sonucu vard ır; onun bu hayattaki etkisi ve ileriki hayatta ortaya ç ıkacak daha 
sonraki etkisi.Bu nedenle böyle bir tercihten elde edilecek fayda bu iki etkinin ş imdiki 
değ erlerinin toplam ıdır. İkincisi, ki ş inin gelirinin alternatif kullanma say ı s ı , bu dünyada-
ki faydalar da hesaba kat ılarak art ınlabilir. Karz- ı  hasen (güzel borç) vermek, fakir ve 
muhtaçlara yard ım etmek, hayvanlar ı  korumak, gelecek nesillerin refah ı  için harcama 
yapmak, birey için k ısa dönemde hiçbir fayda olmasa bile toplum hayat ın ı n iyileş tiril-
mesi (refah ın yayg ınlaş tırı lmas ı), iyilik yapman ın yayg ınlaş tırı lmas ı  ve idamesi ve ben-
zerleri bu tür alternatif kullan ım örnekleridir. Kapitalizmin (ve sosyalizmin) rasyonellik 
kavram ında, hemen fayda sa ğ lamamas ı  nedeniyle böyle bir harcama söz konusu de ğ il-
dir. Böylece, ki ş inin gelirini kullanabileceğ i pek çok alteratifin varolmas ı  islami kültür-
de pozitif bir yarar sa ğ lamaktad ır. Oysa komünist ve kapitalist rasyonalizmdeki kazanc ı , 
sıfır veya negatif olacakt ı r 16  . 

Başarı , insan için servet terakümü de ğ il, "Allah' ın rızas ı " olarak tan ı mlanm ış tı r. İ n-
san her türlü faaliyetinde bu amac ı  gözetti ğ inde başarı l ı  olmuş  olacaktı r. Zenginlik, ça-
lış ma, yard ı mlaşma, üretim, tüketim Allah nzas ı  için olacakt ı r. Dolay ı s ı yla, çal ış mak, 
iiretmek, tüketmek, zenginlik Allah' ı n rızas ı na (başarıya) götürdüğ ü oranda te şvik görür, 
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hatta O'nun r ızas ı n ı  kazanmak esas amaç oldu ğ unda bütün iktisadi gayretlerde ibadet ni-
teliğ i kazanacak, ki ş inin bu dünyadaki faydas ın ı  artırdığı  gibi ahirette elde edece ğ i fay-
day ı  da artıracak, ki ş i için toplam fayda da bu ikisinin toplam ından oluşacaktır. Yani, 
insan için fayda ekonomik boyutunun da ötesinde Allah' ın nzas ıd ır. 

Mal ve servet insan ın çal ış ma ve gayretlerinin sonucu elde etti ğ i şeylerdir. Ancak 
bu dahi Allah' ın o çal ış ma ve gayretlerinin kar şı lığı  olarak insana ihsan ettiğ i nimetler-
dir. Dilerse hiçbir şey vermeyebilir. Sünnetullah (Allah' ı n bu dünyada bağ ladığı  sebeb -
sonuç ilişkisi ) üzere, çal ış an, gayret eden kar şı lığı n ı  alacakt ır. Üretilen mal ve zenginlik 
kiş iye sağ ladığı  faydan ın yan ında servet olarak y ığı lamay ıp ekonomiye gireceğ inden 
toplumsal refahta da bir etki yapar. (Zekai, infak, sadaka harcama vs. ile). Çünki servet, 
nisap miktar ı n ı  aş tığı nda zekata konu olacak, nisab ı  aşan kı sı m % 10 ila 40 aras ında de-
ğ işen (konu olan servete göre) ekonomik dola şı ma girmek zorunda kalacakt ır. Kiş iler 
zekat dışı nda yard ıma muhtaç insanlara iktisadi de ğ er kayd ırmak zorundad ırlar. 

Islam'da maddi zenginliğ in tek ba şı na bir değ eri yoktur, Ona bu de ğ eri veren o 
zenginliğ in gördüğ ü hizmet ve gayedir. İ slami öğ retide madde - zenginlik insan ın bu 
dünyadaki ihtiyac ını  karşı laman ın yan ında, Allah' ın hoşnutluğuna götürmede en önemli 
araçtır. Çünki, bir hadiste Peygamberimiz "Yoksulluk neredeyse inançs ızlık olacakt ır," 
buyurmu ş tur. "Allah nimetleri kulunun üzerinde görmek isteyeektir." 

Islam' ın maddeyi değ erlendiri ş i, onun maddi tarafıyla değ il ilgi tarafı ylad ı r. Bir ha-
diste de denildi ğ i gibi, "her ne şey ki seni Rabbi'nden çekip kendisiyle me şgul ederse 
dünya iş te odur.". İslam mal ı , mal varl ığı n ı  kibir, gurur metal, çokluk yar ışı  olduğ un-
dan17  ve kiş iyi Allah'ın rızas ından çekip uzakla ş tırdığı  anda kar şı sına al ı r. 

Kapitalist ve marksist teorilerin ö ğ retilerini üzerine in şa ettikleri ekonomik davra-
nış , faydac ı l ık ve rasyonalizm İ slami öğ retide onlardan çok farkl ı  mahiyettedir. Islam'da 
da insan ekonomik davranmak zorundad ır. Ancak, "müslüman ı n zaman ufkunun ölü-
mün ötesine uzamas ı " 18  ekonomik ak ı lc ı  ve faydac ı lığı n da ölümün ötesine uzamas ı  
sonucunu doğ urur. Yani, Islam'da fayda, maddi (iktisadi) zenginli ğ in bu dünyada sağ la-
dıkları  ile, ölümden sonraki hayatta sa ğ layacaklar ından oluşur. Böylece, gerek bu dün-
yada elde edilen gerekse ahirette elde edilecek faydan ın büyüklüğ ü islami anlamda eko-
nomik davranmalda mümkün olacakt ı r. Müslüman ı n duas ı  da bu yönde geli ş ir 
"Allah'ım bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik ver." İ slamda ekonomik davran ış , 
başarı  (Allah nzas ı  - Felah)' ın maksimizasyonu olarak ifade edilebilir 18  . 

İ slamda üretim kendi dinamik tabii seyri içinde, hiçbir suni zorlamaya maruz kal-
madan oluşan ihtiyaçlara göre yap ı lmal ıdı r. Üretimin miktar ını , çeş idini belirleyen içti-
mai seviyede toplumun nüfusunun art ışı , şehirleşmenin yayg ınlaş mas ı  vs. gibi sebepler-
le ortaya ç ı kacak olan tabii ve zorlamas ı z olarak ortaya ç ıkan ihtiyaçlard ır. Yığı nla 
üretimin yap ı l ıp, sonra reklam, propoganda v.b. vas ı talarla talebin körüklenmesi, suni 
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olarak talep yarat ı lmas ı  söz konusu değ ildir. 

Ihtiyaçlar bir görü ş  olarak Gazali ve Ş atibi tarafından Kıdandaki ve hadislerdeki 
İslami Öğ reti ve emirler incelenerek üç seviyede ele al ınm ış tır. 

(i) - Zaruriyet; İnsanların hayatlarını  sürdürebilmek için gidermek zorunda (ve üre-
türnek) zorunda olunan beslenme, sa ğ lık, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlardır. 

(ii) - Hâciyât; Zaruriyat kategorisinde say ı lan ve benzeri olan ihtiyaçlann kar şı lan-
masmdan sonra gelen ihtiyaçlard ır. Mesela, soğuk iklimlerde oturulan yerin dö şemesi 
kaplanmadan olmaz. Buradan hareketle s ıcak iklimlerde basit bir has ır kaplama hâciyâ-
at iken, so ğuk iklimlerde hal ı  hâciyât konumunda mütalaa edilecektir. Bilgi edinmeyi, 
eğ itimi geliş tirmek haciyat konumuna girer. 

.(iii) - Tahsiniyat; yukar ıdaki kategorilerde yer alan ihtiyaçlar ın karşı lanması ndan 
sonra, ferdin gelir seviyesi ve toplumun tamam ı nın ortalama hayat standard ı  ile ilişkili 
olarak üretilen veya talep edilen bütün iktisadi nesneler tahsiniyat kategorisine girer. 
Yani hâciyâatın sını rlarının ötesindeki faaliyetleri ve nesneleri ihtiva eder. Ba şka bir 
deyi ş le zanıriyat ve haciyât ın dışı nda kalan, hayat ı  tamamlayan, süsleyen, ayd ınlatan ve 
zarif hale getiren nesneleri ihtiva eder. Mesela ifrata gitmeden hal ı lar, iyi kalite mobil-
ya, evin diğer lüks say ılabilecek mefru şatları  vs. gibi, olmadığı nda herhangi bir zorluk 
ve s ıkıntı  doğurmayacak konfor sağ layı cı  şeylerdir 20  . 

Bu üç kategori aras ında s ınırlar kesin olarak birbirinden ayr ı lmış  değ ildir. Ki ş i bu 
kategoriler aras ında birinden diğerine hareket edebilir, seyyaliyet vard ır. Kiş inin hangi 
kategoride bulunaca ğı nı  belirleyen kriter, o ki ş inin gelir seviyesi ile içinde yaşad ığı  top-
lumun ortalama refah seviyesidir. Çünki, İslamda insanlar "sarfettikleri zaman ne israf 
ederler ne de cimrilik, ikisi aras ında orta bir yol tutarlar" (Furkan, 25 / 67) "Kendisi için 
istediğ i bir şeyi ba şkaları  için de istemedikçe insan kamil bir inanm ış  olmayacakt ı r." 
(Hadis). Böylece bir toplumda zaruriyet cinsinden ihtiyac ı n ı  gideremeyen insanlar bulu-
nurken, diğer bir k ı sım insanların üçüncü (Tahsiniyat) ve hatta ikinci (Hâciyât) cinsin-
den ihtiyaçlar ı nı  karşı lamalan ahlaken do ğ ru olmayacaktı r. İ slam ölçü olarak sosyal ha-
yât  koymaktad ır. Ekonomide yukar ıda say ı lan ihtiyaçlar üretimi 
belirleyecek, toplum aralar ında derin iktisadi mesafeler olmayan bir yap ı  kazanacaktı r. 

SONUÇ 

Çağdaş  iktisadi sistemlerdeki insan anlay ışı  ile Islam ın insan anlayışı  hemen iş in 
.aşı nda farkl ı  noktalardan hareket etmektedir. 

Çağdaş  iktisadi sistemler olan Kapitalizm ve Sosyalizmin insan ı , dünyavi fayda ci- 
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hetinden ekonomik dü şünen, karar veren, bunun için ya şayan, rasyonel davranan, fayda-
c ı  bir ki ş idir. Ekonomik davran ış , rasyonalizm ve faydac ı lığı n yüzü sadece bu dünyaya 
dönüktür ve bu sistemlerde ölüm ötesi bir hayat, bir fayda sözkonusu de ğ ildir. Kapita-
lizm ferd'e s ınırs ız bir hürriyet tan ımakta, "bırakı nız yapsınlar, b ırakın ız geçsinler" esp-
risi ile insan ı  insanüstü bütün kay ı tlardan s ı y ırmaktad ı r. Sosyalizm de insan ı  yine insan-
üstü bütün kay ı tlardan s ı yırmakta ancak, ferdi bu defa cemiyet içinde yoketmekte, kay-
betmektedir. Ferdi zaaf, arzu ve insiyaklara hiç önem atfetrnemektedir. 

İ slam ise bunlar ın dışı nda ve üzerinde orta biryol tutmaktad ı r. İ slamda fert şahsiyet 
olarak anlam kazanmalcta, toplum kupkuru bir fertler bütünü de ğ il bir şahsiyetler bütü-
nü, harmonizasyonu olmaktad ır. Fert toplum içinde kaybolmad ığı  gibi, toplumun üze-
rinde de değ ildir. İnsan araç (vas ı ta) değ il esas olandı r. Herşey onun içindir, onun hiz-
metine koşulmu ş tur. O Allah' ın yaratıp yeryüzü sofras ı nda ağı rladığı , misafir etti ğ i en 
şerefli varl ıktır. Ancak eninde sonunda dönü ş  Allaha"d ı r. 

D İ PNOTLAR : 

(1) Baktn ız, Gülten Kazgan, Iktisadi Düş ünce veya Politik Iktisad ın Evrimi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 
1984,s. 19. 

(2) Enes Zerka, "Islam iktisad ı  : İnsan Refaluzza Bir Yakla şı m", Çev. Ahmet Tabako ğ lu, Islam Iktisa-
di Araş t ı rmalara, Dergah Yayınları , Istanbul, 1988, s. 27. 

(3) Munzir Kahf, "Islam Toplumunda Tüketici Davran ış  Teorisine Bir Katk ı ", Çev. Hüner Ş encan, is-
lam Ikiisadt Araş ttrmaları  Dergah Yay ınları , Istanbul : 1988, s. 39. 

(4) Ahmet Tabako ğ lu, Islam ve Ekonomik Hayat, D I .B. Yay ı nları  Ankara : 1988, s. 45. 
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(6) Ülgener, Islam Tasavvuf ve Çözülme..., s. 43. 
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Üre... 
Toprağa kuvvet, ürüne bereket 

İ STANBUL GÜBRE SANAY İİ  

Aül-ı LS 	' 	 TELEFON 
	 ı  1,1, 	FAKS , 2' 	ı 	I 
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