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Başyazı

Değerli kooperatif dostları; 
Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından; “Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve 
istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla 
karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk teşkilatlar” 
olarak tanımlanan kooperatifler dünya ekonomik sisteminde önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 
280 milyon kişiye istihdam yaratan kooperatif sektöründe faaliyet gösteren ilk 300 kooperatif 
işletmesinin küresel ciro rakamı de yaklaşık 2,15 trilyon ABD dolarıdır. Bu büyüklüğü ile sektör 
G20 ülkelerinde toplam istihdamın %12’lik bölümünü karşılamaktadır. Dünyada yaklaşık bir milyar 
insanın kooperatiflere üye oldukları da bilinmektedir. Ülkemizde ise 2016 verilerine göre kooperatif 
sayısı 84.232 ve kooperatif ortakları sayısı ise 8.1 Milyon’dur. Bu da ülkemizde yaklaşık her 10 
kişiden birinin kooperatif üyesi olduğunu göstermektedir. Özellikle pandeminin de etkisi ile ortaya 
çıkan mevcut ekonomik yapıların kırılgan dokusu karşısında, kırılgan ekonomilerin dirençliliğini 
artırmaya yönelik önerilen yeni ekonomik modellerde öne çıkan kahverengi ekonomi yerine  yeşil 
ekonomi ve dayanışmacılık gibi vurguların yanı sıra doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye 
geçiş yönündeki talepler/taahhütler yakın dönem ekonomi politikaların temel istikameti olma 
potansiyeline sahiptir. 

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış 
yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini 
bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne 
alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da artmaktadır.  Bu bağlamda 
ekonomik kalkınma ve çevre hakkı dikatomisi her geçen gün varlığını daha yoğun hissettirmektedir. 
Bir yandan insan refahının göstergesi olarak ortaya çıkan tüketim ekonomisi uygulamaları diğer 
yandan da sınırlı doğal kaynaklar problemi karşısında geliştirilen “çevreye duyarlı kalkınma”, 
“sürdürülebilir kalkınma” gibi kalkınma odaklı çözüm önerileri sorunu çözmekten öte daha da 
kronikleştirmiş görünmektedir.  Son yıllarda başta uluslararası toplum olmak üzere bir çok ülke 
“çevre” odaklı ekomomik modeller ve çözüm önerilerine odaklanmak gerekliliği üzerine politika 
önerileri inşa etmektedir. 

Bu çerçevede  Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO ), 30 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Cenevre’de düzenlenecek Uluslararası Çalışma Konferansı öncesinde İnsana Yakışır İş Sosyal 
ve Dayanışma Ekonomisi (SDE) hakkında yeni bir rapor yayınladı . 

Rapor beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’nin dünyadaki 
durumunu açıklamaktadır. Rapor, “sosyal ve dayanışma ekonomisi” teriminin evrensel bir 
kabul görmediği tespitini ortaya koymaktadır
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Rapora göre, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi (SDE), sosyal veya kamusal amaçlı, gönüllü 
işbirliğine, demokratik ve katılımcı yönetişime, özerkliğe ve bağımsızlığa dayalı ekonomik 
faaliyetlerde bulunan, kuralları kâr dağıtımını yasaklayan veya sınırlayan kurumsal birimleri 
kapsamaktadır. Bu çerçevede SDE’nin ana paydaşlarının başında kooperatif işletmelerinin yer 
alacağı açıktır.

Raporun ikinci bölümünde SDE’nin İnsana Yakışır İş Gündemi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi altındaki küresel kalkınma önceliklerine katkılarından bazılarından bahsedilmektedir.

Üçüncü bölüm ILO’nun üçlü bileşenlerinin SDE ile ilişkisini, dünyanın dört bir yanından örnekler 
kullanarak aktarmaktadır.

Raporun dördüncü bölümünde; ILO’nun, tarihsel arka planı, mevcut programları, kalkınma 
işbirliği politikası ve ortaklıklar ve kapasite geliştirme faaliyetlerine özel olarak odaklanarak, SDE 
üzerindeki çalışmalarını açıklanmaktadır

Son bölümde, SDE’nin insana yakışır iş ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının nasıl 
güçlendirileceğini incelenmektedir. Raporun bu bölümünde SDE’nin gelişimini kısıtlamaya 
devam eden çeşitli engellerden bahsetmekte ve diğerlerinin yanı sıra SDE için elverişli bir 
ortam geliştirmeyi ve SDE değerlerini ve ilkelerini açıkça tanıyan bir mevzuatın kabul edilmesini 
önermektedir.

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın beklenen sonuçlarından biri, “sosyal ve dayanışma 
ekonomisi” teriminin, ilgili ilke ve değerleri de dahil olmak üzere evrensel bir tanımının yapılması 
önerisidir. 

Başta ABD ve AB olmak üzere bir çok ülkede karşılık bulan yeşil ekonomi kavramı ülkemizde 
de orta vadeli programda “yeşil kalkınma devrimi” olarak formüle edilmiş ve 2053 Türkiyesi 
için karbon nötr hedefini içerecek bir muhteva taşımaktadır. Pandemi Koronavirüs sonucu ortaya 
çıkan krizin yalnızca sosyal, sağlık ve ekonomik nitelikte olmadığını, aynı zamanda çevresel 
olduğunu da gösterdi. Zira yüksek düzeyde hava kirliliği ve sera gazı emisyonu olan şehirler ve 
ülkeler daha yüksek COVID-19 yayılma ve ölüm oranları yaşadı. Dolayısı ile zaten insanoğlunun 
doğal kaynaklar üzerindeki yoğun tüketim baskısının bir paradigma değişimi içerecek şekilde 
sorgulanmasını esas alan tartışmaların politikaya dönümeye başladığı bir dönemde ortaya 
çıkan Covid-19 pandemisi bu konudaki tartışmaları da hızlandırdığı gibi politika taleplerini ve 
taahhütlerini de hızlandırmıştır. 

Kahverengi ekonomi yerine önerilen yeşil ekonomi politikarana dayalı döngüsel ekonominin ILO 
tarafından tartışmaya açılan Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi (SDE) kavramı ile paralellik 
gösterdiği açıktır. Dolayısı ile tüm dünyada hızla bir politika belirleme anahtar sözcüğü olarak ortaya 
çıkan döngüsel ekonmomi uygulamalarının en önemli paydaşının kooperatifler olması gerektiği 
göz ardı edilmeden kooperatifleri destekleyen politikaların da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
dönüşüme aynı zamanda kooperatiflerin de hazır olması gerekmektedir.

Tüm okuyucularımıza, Karınca dergimizin 1024. sayısının faydalı olması temennisi 
ile sağlıklı bir yaşam,  bol kazançlı günler ve huzurlu bir bayram diliyorum. 



KARINCA    5

YÖNETİM KURULUMUZ
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

YÖNETİM KURULUMUZ
PANKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Prof. Dr. Nevzat AYPEK , Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY,  
Sayın Hüseyin AYDIN  ve  Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Türk Kooperatifçilk Kurumu Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY 
ve Eğitim Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat AYPEK 

Pankobirlik Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan 
Sayın Tolga DEMİRHAN’a 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Ziyarette Kurum Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat 
ERSOY Türk Kooperatifçilik Kurumu ile 
Pankobirlik’in geçmişte ortak faaliyetlerde 
bulunduğunu bu ilişkilerin devamı konusunda 

Prof. Dr. Nevzat AYPEK , Sayın Tolga DEMİRHAN
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY,
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nevzat AYPEK ve
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Müdürlüğü’ne atanan 

Sayın Hüseyin AYDIN’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Kurum Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat 
ERSOY Türk Kooperatifçilik Kurumu ile 
tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile öteden beri ortak ilişkilerin olduğunu bu ilişkilerin 
devamı konusunda ve bundan sonra yapılacak iş birliğine de hazır olduklarını belirtti. Ersoy, 
kurumun geçmişteki ve bundan sonra yapacakları faaliyetlerden bahsetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Hüseyin AYDIN ise faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra günümüz ekonomik sorunlarının çözümünde kooperatiflerin rolü, 
Türkiye’de kooperatifçilik hareketi ve beklenen gelişmeler ve kooperatifçilik politikası nasıl olmalı 
konularında sohbet toplantısı yapmışlardır. 

ve bundan sonra yapılacak iş birliğine de hazır olduklarını belirtti. Ersoy, kurumun geçmişteki 
ve bundan sonra yapacakları faaliyetlerden bahsetti. Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin 
ekonomiye katkıları ve Türkiye’de Tarımda kooperatifçiliğin geleceği hakkında sohbet etmişlerdir.
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    *Dr., Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

1) Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. 

2) 10/5/1969 tarihli ve 13195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3) Çalışmamızda, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu için “KK” kısaltması kullanılmıştır.

KOOPERATİF YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ 

SORUMLULUKLARINDA  
FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL 

İLKESİ1

Soner ALTAŞ*

Özet
Kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. 
Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin hukukî sorumluluklarında, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu’nun 98’inci maddesi ile yapılan yollama gereği, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim 
şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, geçmişte hukukî sorumluluk 
uygulamasında genel kabul gören mutlak teselsül anlayışını terk ederek, farklılaştırılmış teselsül 
ilkesini benimsemiştir. Teselsülen sorumlu bulunan miktarda her bir yönetim kurulu üyesi 
açısından farklılaşmaya gidilmesine izin veren farklılaştırılmış teselsül ilkesi önemli bir yeniliktir. Bu 
çalışmada, kooperatif yönetim kurulu üyelerine karşı açılan sorumluluk davalarında uygulanacak 
olan farklılaştırılmış teselsül ilkesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler : yönetim kurulu, hukuki sorumluluk, aynı zarar, tek başına zarar, farklılaştırılmış 
teselsül.

1. Giriş
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu2 (KK3)’nun 62’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Yönetim 
Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm haricinde, KK’da yönetim kurulu 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4600-0466
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üyelerinin hukukî sorumlukları detaylı bir şekilde düzenlenmemiş, 98’inci maddesinde ise 
“Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki Anonim 
şirketlere ait hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilerek,  Türk Ticaret Kanunu’nun anonim 
şirketlere dair hükümlerinin kooperatiflere de uygulanması kuralı benimsenmiştir. 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu4 (TTK5)’nun anonim şirketlere ilişkin 549 ilâ 552’nci maddelerinde özel hukukî 
sorumluluk hallerine yer verilmiş, 553’üncü maddede ise hukukî sorumluluğa ilişkin genel hüküm 
düzenlenmiştir. 

Bu genel hükme göre, kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve anasözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem kooperatife hem ortaklara hem 
de kooperatifin alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olurlar. Yönetim kurulu üyeleri 
aleyhine sorumluluk davası açma hakkı kooperatife, ortaklara, iflas halinde iflas idaresine ve 
kooperatifin alacaklılarına tanınmıştır. 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilmesi için bir zararın oluşması ve bu zarara kusur 
ile sebebiyet verilmesi şarttır. Hüküm, hem doğrudan hem de dolayısıyla zarara uygulanır6.

Sorumlu olan yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve 
sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği 
günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak, anılan fiil cezayı gerektirip, Türk 
Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu 
zamanaşımı uygulanır. 

Sorumluluk (tazminat) davası, kooperatifin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde 
dava açılır. TTK, hukukî sorumluluğa ilişkin bu düzenlemeler yanında, birden fazla kişinin 
verdiği zararın tazminine, bir başka deyişle müteselsil sorumluluğa ilişkin olarak, bugüne kadar 
geçerli olan mutlak teselsül anlayışı yerine, teselsülen sorumlu bulunan miktarda her bir borçlu 
bakımından farklılaşmaya gidilmesine cevaz veren farklılaştırılmış teselsül ilkesini kabul ederek 
bu alanda önemli bir yeniliğe imza atmıştır7. İşte bu çalışmada, kooperatif yönetim kurulu üyelerine 
karşı açılan sorumluluk davalarında uygulanacak olan farklılaştırılmış teselsül ilkesi üzerinde 
durulacaktır.

2. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından Farklılaştırılmış 
Teselsül 

Farklılaştırılmış teselsül, alacaklıyı, borçlulardan birinin aczinden koruma amacına hizmet etmeye 
devam eden, ancak teselsül ilişkisinde her bir borçlunun kusurunun ve diğer şartların dikkate 
alınmasını öngören, bu sayede hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygun çözüm sağlamayı 
hedefleyen hukuki bir kurumdur. 

Farklılaştırılmış teselsülde, borçlular arasındaki teselsül ilişkisi devam etmekle birlikte, mutlak 

4) 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

5) Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK” kısaltması kullanılmıştır. 

6) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem:23, Yasama Yılı:2, S.Sayısı:96, Nr.112

7) Göktürk, Kürşat, Can, Mehmet Çelebi, Farklılaştırılmış Teselsülün –Özellikle- Dış İlişki Bakımından Anlamı 
ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.2, S.2, 2011, s.249
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teselsüle nazaran, borçlu lehine bir iyileştirme söz konusu olmaktadır. Farklılaştırılmış teselsül 
ilişkisi, adından anlaşılacağı üzere bir müteselsil borç ilişkisidir. 

Müteselsil borcun iç ve dış ilişkiye dair hükümleri farklı olmakla birlikte, bir borcun “müteselsil” 
olarak nitelendirilmesinde, borçlular arasındaki (iç) ilişki değil, alacaklı ile borçlular arasındaki 
(dış) ilişki esas alınır. Bu bakımdan farklılaştırılmış teselsülde de borçlular, mutlak teselsülde 
olduğu gibi, alacaklıya karşı müteselsilen sorumludur. Dolayısıyla borç ilişkisinin mahiyetine 
uygun düşüğü ölçüde müteselsil borca ilişkin genel hükümlerin, farklılaştırılmış teselsülde de 
uygulanması mümkün ve gereklidir8 . 

Müteselsil sorumluluk, kısaca, birden çok kişinin birlikte verdikleri zarardan dolayı zarar görene 
karşı birlikte sorumlu olmaları anlamına gelir. Müteselsil sorumluluk “ağırlaştırılmış sorumluluk” 
demek değildir. Sorumluluk dolayısıyla tazminat hukukunu, uygun nedensellik bağı kuralları 
yönetir. Bunun doğal sonucu olarak, kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin şirkete birlikte değil 
de tek başlarına verdikleri zarardan, müteselsilen değil, tek başlarına sorumlu olmaları gerekir. 

Zarardan sorumlu olmayan, yani uygun nedensellik bağının dışında kalan kişinin alacaklının 
korunması uğruna sorumlu tutulması, müteselsil sorumluluk kavramına açıkça aykırı olduğu gibi 
hukuka ve adalete de terstir. Bu çerçevede, müteselsil sorumluluğun uygulandığı hallerde, önce, 
sorumluların tek başlarına ve birlikte verdikleri zarar birbirinden ayrılmalıdır. İkinci olarak birlikte 
verilen zararda da kusurun ağırlığına ve diğer indirim olgularına göre farklılaştırılmış teselsüle 
gidilmelidir. Böylece birlikte verilen zararda her bir tazminat yükümlüsüne isnat edilebilen zarar 
da belirlenmelidir9. 

Farklılaştırılmış teselsül, teselsülün asıl amacı olan alacaklıyı, borçlulardan birinin aczinden 
koruma amacına hizmet etmeye devam eden, ancak teselsül ilişkisinde her bir borçlunun 
kusurunun ve diğer şartların dikkate alınmasını öngören, bu sayede hakkaniyete ve menfaatler 
dengesine uygun çözüm sağlamayı hedefleyen hukuki bir kurumdur. Farklılaştırılmış teselsülde, 
borçlular arasındaki teselsül ilişkisi devam etmekle birlikte, mutlak teselsüle nazaran, borçlu 
lehine bir iyileştirme söz konusu olmaktadır10. 

Bilgili ve Demirkapı’ya göre, farklılaştırılmış teselsül ile amaçlanan, yönetim kurulu üyelerini 
kusurları oranında müteselsilen sorumlu tutmaktır11. Helvacı ise, farklılaştırılmış teselsülü, kısaca, 
iç ilişkide kural olarak ileri sürülebilecek olan kusurun derecesine ilişkin değerlendirmenin dış 
ilişkide ileri sürülebilmesi imkanı olarak tarif etmiş; farklılaştırılmış teselsül gereğince, yönetim 
kurulu üyelerinin, aynı oranda kusura sahip olmadıklarını ileri sürmek suretiyle tam teselsülden 
kurtulacaklarını ve sadece kendi kusurları ölçüsünde tazminata mahkum edilebileceklerini 
belirtmiştir12.

Oysa, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK13) döneminde yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluklarını gerektiren hallerde, kusur derecesine bakılmaksızın müteselsil sorumluluk 
uygulanmaktaydı. 

8) Göktürk ve Can, 2011, s.253-254

9) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu

10) Göktürk ve Can, 2011, s.253.

11) Bilgili, Fatih, Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri (5.bs.), Dora Yayıncılık, Bursa, 2017, s.295.

12) Helvacı, Mehmet, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül”, Prof. 
Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s.84.

13) Çalışmamızda, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “ETK” kısaltması kullanılmıştır. 
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Burada uygulanan teselsül “tam teselsül” idi. Yani, davacı, sorumlu yöneticilerin kusur derecesine 
bakmaksızın tazminatın tamamını birinden ya da hepsinden talep edebilmekteydi. ETK’da 
yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunda tam teselsülün benimsenmesi ile davacılara 
sorumlu yönetim kurulu üyelerini birlikte dava etme imkanının tanındığı, böylece davacılar lehine 
bir düzenleme yapıldığı (üyelerin kusursuzluklarını ispatlayarak sorumluluktan kurtulmaları 
mümkün olmak kaydıyla) ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumlulukları nedeniyle 
birbirlerini denetleme yükümlülüklerini gereğince yerine getirecekleri ileri sürülerek, müteselsil 
sorumluluk savunulmaktaydı14. 

Buna karşılık, teselsül prensibinin son zamanlarda eleştirilmesi TTK’da da kendini göstermiş 
ve İsviçre Hukuku’nun da etkisiyle bu prensip yeni yürürlüğe giren kanunla farklılaştırılmış ve 
müteselsil sorumluluk yerini “farklılaştırılmış teselsül”e bırakmıştır. 

Buna göre, aynı zarardan sorumlu olan yönetim kurulu üyelerinin her birinin, dış ilişkide bireysel 
indirim sebeplerini ileri sürerek zararın tamamından değil, kendi kusurlarına isnat edilebilecek 
oranda sorumlu tutulmalarına olanak sağlamaktadır. ETK’nın aksine, yönetim kurulu üyelerinin 
zararın tümünden sorumlu olmaları değil, kusurlarının derecesine göre farklılaştırılmış müteselsil 
sorumlulukları söz konusudur. Başka bir deyişle, yine müteselsil sorumluluk geçerli olmakla 
birlikte eski kanundan farklı olarak davacı açtığı tazminat davasında hâkimden her bir davalının 
tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir15.

Müteselsil sorumluluk, TTK’nın 557’nci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin ilk fıkrasında; 
“Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her biri, 
kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu 
zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.” denilmektedir. Bahse konu fıkrada 
yer alan “aynı zarar” ibaresi ile “birlikte verilen zarar” kastedilmiştir. Fıkrada sorumluların 
“tek başına verdikleri zarar”dan söz edilmemiştir. Hükümde yer alan “bu zarardan” ve “aynı 
zarardan” ibareleri bu farkı vurgular. 

Mahkemenin, talep edilen şirket zararında önce “aynı zarar” ve “tek başına verilen zarar” 
ayrımı yapması gerekliliğini ortaya koyar. Zararın tümü davacı tarafından “aynı zarar” diye 
nitelendirilerek talep edilmiş olsa bile mahkeme bu araştırmayı yapacak, ondan sonra teselsülde 
farklılaştırmaya gidilecektir16.

Bu yönüyle, TTK’nın m.557/f.1 hükmü “farklılaştırılmış teselsül” öğretisini hükme bağlamıştır. 
Farklılaştırılmış teselsül, kısaca, iç ilişkide kural olarak ileri sürülebilecek olan kusurun derecesine 
ilişkin değerlendirmenin dış ilişkide ileri sürülebilmesi imkanıdır. Farklılaştırılmış teselsül 
gereğince, kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, aynı oranda kusura sahip olmadıklarını ileri sürmek 
suretiyle tam teselsülden kurtulacak ve sadece kendi kusurları ölçüsünde tazminata mahkum 
edilebileceklerdir. 

Farklılaştırılmış teselsül ile, aynı zarardan sorumlu olan yönetim kurulu üyelerinin her birinin, dış 
ilişkide bireysel indirim sebeplerini ileri sürebileceği; zararın ancak kusuru ölçüsünde ve durumun 
gereklerine göre kendisine yükletilebilecek miktarından sorumlu olacağı benimsenmiştir17.

Farklılaştırılmış teselsül öğretisi, müteselsil sorumluluğun “birlikte verilen zarar” için söz konusu 
14) Helvacı, 2013, s.82

15) Kırkan, Merve, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, 
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 2013, s.66.

 16) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

17)  Helvacı, 2013, s.84
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olabileceği, birlikte verilen zarar dışındaki sorumluların tek başlarına verdikleri zararlardan, 
sadece zararı verenin sorumlu tutulması gerektiği ve müteselsil sorumluların teselsül tavanına 
kadar, kusurlarına ve somut olay gerçeğine göre zararı tazmin etmeleri anlayışına dayanmaktadır. 
Bu yaklaşım m.557/f.1 hükmünde, “aynı zararın” tazmini ibaresi bağlamında, birlikte zarar 
vericilerden, yani tazminat yükümlülerinden her birinin kusuruna ve durumun gereklerine göre ve 
her birine “şahsen isnat edilebildiği ölçüde” şeklinde ifade edilmiştir18. 

Bu halde, zarara tek bir kişi sebep olmuşsa farklılaştırılmış teselsül uygulanmayacağı gibi, birden 
fazla kişinin ayrı ayrı verdikleri zararlar söz konusu ise müteselsil borç ilişkisi doğmaya¬cağından, 
yine farklılaştırılmış teselsül uygulanamaz19.

TTK’da yer alan düzenlemenin gerekçesinde, farklılaştırılmış teselsül anlayışının ilkeleri şu 
şekilde sıralanmıştır:

1) Farklılaştırılmış teselsül, birlikte zarar verenlerin dış ilişkideki sorumluluklarını düzenlemektedir; 
yoksa bu hüküm sorumluların iç ilişkideki sorumluluk ilişkileri hakkında öngörülmüş bir rücu hükmü 
değildir.

2)  Müteselsil sorumluluğun kabul edildiği durumlarda (çoğu kez) zararın bir kısmı, müteselsil 
sorumlular tarafından birlikte verilebilir, bir kısmı da, tazminat yükümlülerinden bazılarının, şirkete 
ilişkin hükümler anlamında hukuka aykırı, kişisel eylem ve kararlarının ürünü olabilir. Örneğin; 
A, B, C, D, E adlı üyelerden oluşan bir yönetim kurulunda bu üyelerin tek başlarına ve birlikte 
verdikleri toplam zarar 4.000 TL ise ve bunun 2.000 TL’si bu beş kişi tarafından birlikte verilmiş, 
geriye kalanın 1.000 TL’si A, 500 TL’si D ve 500 TL’si de E’ye tek başlarına isnat ediliyorsa, 2.000 
TL’den A, B, C, D, E müteselsilen ve zararın diğer bölümünden de kendilerine isnat edilen tutarda 
A, D ve E tek başlarına sorumlu olurlar. 

Konuya davacı açısından bakıldığında “aynı zarar”, “tek başına verilmiş zarar” ayrımı 
davacının aleyhinde değildir. Örneğe dönersek: Davacı ispat ettiği 4.000 TL tutarındaki zararın 
2.000 TL’sini A, B, C, D, E’den müteselsilen, 1.000 TL’sini A’dan, 500 TL’sini D’den, 500 TL’sini de 
E’den alacaktır. Böylece zararın tümü karşılanacaktır. 

D ve E’nin ödeme güçleri bulunmadığı için 1.000 TL’nin tahsil edilememesi davacının zararın 
tümünü elde etmesine engel olur. Ancak, bu kayıp farklılaştırılmış teselsül anlayışının ürünü değildir; 
kayıp D ve E’nin durumundan doğmaktadır. Bunlar tek başlarına dava edilmiş olsalardı, zarara 
uğrayan gene bu kayıpla karşılaşacaktı. Eski anlayışta 1.000 TL de A, B ve C’den istenebiliyordu. 
Ancak bu müteselsil sorumluluk kavramı ile açıklanamayan haksız bir uygulamaydı. Çünkü A, B 
ve C bu suretle nedensellik ilkesi dışında sorumlu tutulmaktadırlar20. 

TTK’nın konuya ilişkin gerekçesinde farklılaştırılmış teselsülün alacaklının aleyhine olmadığı ifade 
edilmesine karşılık, Helvacı, farklılaştırılmış teselsülün tam teselsüldeki durumun aksine borçlu 
lehine bir düzenleme olduğunu21, ayrıca hem tam teselsülde, hem de farklılaştırılmış teselsülde 
bir mağduriyetin söz konusu olduğunu, zira, tam teselsülde yönetim kurulu üyelerinden birisi 
veya bazılarının aslında % 100 kusurlu olmadıkları, daha az kusurlu oldukları halde tazminatın 
tamamını ödemek suretiyle mağdur olduklarını, farklılaştırılmış teselsülde ise, yönetim kurulu 
üyeleri kusurları oranında sorumlu oldukları için, özellikle bütün üyelerin malvarlığı tazminat 

18)  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

19)  Helvacı, 2013, s.86

20)  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

21)  Helvacı, 2013, s.85
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borcunu ödemeye yetmediğinde, bu defa alacaklının mağduriyetinin ortaya çıkacağını, bu yönüyle 
farklılaştırılmış teselsülün adil bir sistem olmadığını ileri sürmüştür22.

Farklılaştırılmış teselsül sistemini açıklayabilmek için düzenlemenin gerekçesinde başka bir 
örnek de verilmiş olup, bunu kooperatife şu şekilde uyarlayabiliriz: Yatırım için arsa arayan 
bir kooperatifte, yönetim kurulu üyesi  A, kardeşine ait bir arsayı aldırmayı planlamaktadır. Bu 
amaçla, kimseye haber vermeden avukata da bir satış vaadi sözleşmesi hazırlatmış ve ona 1.000 
TL ödemiştir. 

Sözleşme (geçersiz olmasına rağmen) A ile kardeşi arasında imzalanmıştır. Planını yönetim 
kurulu üyesi B’ye açan A ondan yardım istemiş ve kardeşinin B’ye bir miktar para vereceği 
vaadinde de bulunmuştur. B, bazı emsaller göstererek söz konusu arsanın fiyatını savunacaktır. 
Yönetim kurulu A, B, C, D ve E’den oluşmaktadır. 

Konunun karara bağlanacağı gün D ve E, A’nın, TTK’nın 393’üncü maddesine göre toplantıya 
katılamayacağı itirazında bulunmuşlarsa da bu itiraz A, B ve C’nin oyları ile reddedilmiştir. D ve E 
ayrıca, arsanın emsalleri ile fiyatını karşılaştıran ve imar durumunu gösteren bir uzman raporunun 
kurula sunulabilmesi için toplantının ertelenmesini önermişlerdir. 

Bu öneri de A, B ve C’nin oylarıyla reddedilmiştir. Toplantıda B emsaller hakkında yanıltıcı bilgiler 
vermiştir. Sonuçta B’nin yaptığı karşılaştırmaların ciddi olduğuna inanan C’nin de katılması ile 
arsa A, B ve C’nin oyları ile alınmış ve para ödenmiştir. Bir yıl sonra kurul tamamen değişmiştir. 

Bu arada arsanın imar durumu olmadığı da anlaşılmıştır. Yeni kurul, avukata ödenen 1.000 TL 
de dahil olmak üzere 5.000 TL zarar için A, B, C, D, E’ye karşı sorumluluk davası açıp bu tutarı 
davalılardan müteselsilen talep etmiştir. 

Mahkeme D ve E bakımından davayı reddetmiş, birlikte verilen bir zarar olmadığı gerekçesiyle 
avukata ödenen 1.000 TL’den tek başına A’yı sorumlu tutmuş, 4.000 TL için de A, B, C’yi 
müteselsilen sorumlu bulmuştur. 

Mahkeme A ve B’nin yaptıkları anlaşma dolayısıyla olayda kasıtları bulunmasına karşı, C’nin 
Kanunun 393’üncü maddesini ihlâl eden davranışını kusur olarak nitelendirip ona TBK m.51 ile 
52’yi uygulayıp müteselsil sorumluluktaki payını yüzde doksan olarak belirlemiştir. 

Buna göre 1.000 TL, A tarafından ödenecektir. A, B, C müteselsil sorumludur. 

Ancak A ile B’nin sorumluluk tavanları 4.000 TL iken C’nin sorumluluk tavanı 3.600 TL’dir. Bir 
an için B’nin ödeme gücünün bulunmadığını düşünelim. Şirket 4.000 TL’nin tamamını A’dan 
alabilecektir. 

Bu tavan C için 3.600 TL’dir. A ve B’nin ikisinin de varlıksız, C’nin zengin bir kişi olduğunu 
varsayarsak 3.600 TL C’den istenebilecektir. 

Olayda A ve B’nin ödeme güçleri bulunmadığı için şirket 1.400 TL kayıptadır. Ancak bu 
farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk anlayışının ürünü değildir. 

Çünkü 1.000 TL’lik kayıp, birlikte verilen zarardan kaynaklanmamaktadır. 

Uygun nedensellik kurallarına göre bunu C’den istemek, bunun için müteselsil sorumluluk 
kavramını kullanmak hem yanlış olurdu, hem de adalete aykırı düşerdi. 400 TL’lik kayıp ise genel 

22)  Helvacı, 2013, s.86-95
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hükümlerin ve hâkimin takdirinin doğal sonucudur. 

Yeni anlayış davacıyı (adalet temelinde) kayba uğratmamış, onun zararı kanuna aykırı olarak 
başkalarına yüklemesine engel olmuştur23.

3) Gerek aynı zarar, gerek tek başına verilen zarar belirlenirken mahkeme (şartları varsa) 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)24‘nun 5125  ve 5226 nci maddelerini de uygular. 

Bu gereklilik m.557/f.1’deki “bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre” 
hükmünde ifadesini bulmuştur. TBK’nın 51 ve 52nci maddeleri ayrıca iç ilişkide rücu dolayısıyla 
da uygulanabilir27 . 

Yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, farklılaştırılmış teselsül hesabının davacı tarafından 
yapılıp ona göre dava açılması zordur. 

Bu nedenle, TTK’nın 557’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Davacı birden çok sorumlu kişiyi 
zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin aynı davada her bir davalının tazminat 
borcunu belirlemesini isteyebilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hüküm, zarara uğrayanı yani, çoğu kez kooperatifi, gereğinde ortağı veya alacaklıyı, m.557/
f.1’deki ayrıştırmayı, yani farklılaştırılmış teselsül hesabını bizzat yapıp buna göre davayı açmak 
zorunluluğundan kurtarmak amacıyla öngörülmüştür. 

Gerçekten de, söz konusu hesabı yapmak güçtür. Bu sebeple davacıya “zararın tamamını” 
dava etmesi olanağı tanınmış ve ayrıca müteselsil sorumluların (dış ilişkide) tazminat borçlarını 
teker teker tespit etmesini mahkemeden talep etmek hakkı verilmiştir. 

Hâkim bu belirlemeyi aynı davada yapacaktır28. Mahkemenin, talep edilen şirket zararı bakımından, 
önce “aynı (=birlikte verilen) zarar” ve “tek başına verilen zarar” ayrımı yapması gerekir. 

Zararın tümü davacı tarafından “birlikte verilen zarar” diye nitelendirilerek talep edilmiş olsa 
bile, mahkeme, bu araştırmayı yapacak, ondan sonra teselsülde farklılaştırmaya gidilecektir29. 

Tek başına verilen zarar farklılaştırılmış teselsülün ve tabi müteselsil sorumluluğun kapsamında 
değildir. 

23)  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

24)  4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

25)  Türk Borçlar Kanunu’nun 51inci maddesinde “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun 
gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, 
borçlu güvence göstermekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

26)  Türk Borçlar Kanunu’nun 52’nci maddesinde “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın 
doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı 
indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde 
yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir.” hükmü yer almaktadır.

27)  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

28)  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

29)  Helvacı, 2013, s.87 
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Bir usuli kolaylık sağlanarak, birden fazla sorumlunun zararın tamamı için birlikte dava 
edilebilmesinde ve bu davada uğranılan tüm (tek başına/birlikte verilen) zararların toplamının 
talep edilmesinde, zararın tamamı birlikte ve tek başına verilen zararları kapsasa bile, her bir 
davalı tek başına sebep olduğu zarardan kendisi sorumludur. 

Tek başına veya birlikte verilen zarar ayrımını yapacak olan hakimdir30.

TTK’nın bu konuda getirdiği bir diğer yenilik de rücuya ilişkindir. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda, sorumluluk davasında müteselsil sorumlular arasındaki rücuu düzenleyen bir hüküm 
bulunmamaktaydı. 

Öğretide de bu konu üzerinde durulmamış; Yargıtay da ilkesel nitelikte herhangi bir karar 
vermemişti. Anılan eksiklik TTK’nın 557’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile giderilmiştir. Anılan 
fıkraya göre, birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak 
hâkim tarafından belirlenecektir. 

TTK ile getirilen bu hükümde ödemede bulunan sorumlulardan birinin bağımsız bir rücu davası 
ikame etmesi halini düzenlenmekte ve rücuun sorumlular arasında belirlenmesi öngörülmektedir. 
Hükmün bu özelliğinin önemi, rücuun sorumluluk davasının davalıları ile sınırlandırılmamış 
olmasıdır. 

Gerçekten yedi üyeli bir yönetim kurulunda sorumluluk davası üç üyeye karşı açılmış olsa bile 
rücu kararı yedi üyeyi yargılayarak verilebilir; bağımsız rücu davası da üç üye hakkında değil 
de daha fazla üyeyi kapsayacak şekilde açılabilir. Bu olanak hükümde “birden çok sorumlu” 
sözcüğü ile vurgulanmıştır. 

Bunun için 557’nci maddenin üçüncü fıkrası, rücu davasının sorumluluk davasının davalılarına 
değil, müteselsil sorumlular aleyhinde açılabileceğini öngörmüştür. Hükme uygun olarak hâkim 
rücu davasında rücuu tüm sorumlular yönünden durumun gereklerini dikkate alarak belirler, 
kusurun ağırlığını ve TBK m.51 ile m.52 hükümlerini dikkate alır31 .

3. Özet Ve Sonuç 
Kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. 
Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin hukukî sorumluluklarında, KK’nun 98’inci maddesi ile yapılan 
yollama gereği, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

6102 sayılı TTK bu konuda mutlak teselsül anlayışını terk ederek, farklılaştırılmış teselsül ilkesini 
benimsemiştir. 

Farklılaştırılmış teselsül ilkesi, müteselsil sorumluluğun birlikte verilen zarar için söz konusu 
olabileceği, birlikte verilen zarar dışındaki sorumluların tek başlarına verdikleri zararlardan, 
sadece zararı verenin sorumlu tutulması gerektiği ve müteselsil sorumluların teselsül tavanına 
kadar, kusurlarına ve somut olay gerçeğine göre zararı tazmin etmeleri anlayışına dayanmaktadır. 

Zarara tek bir kişi sebep olmuşsa farklılaştırılmış teselsül uygulanmayacağı gibi, birden fazla 
kişinin ayrı ayrı verdikleri zararlar söz konusu ise müteselsil borç ilişkisi doğmaya¬cağından, yine 
farklılaştırılmış teselsül uygulanamaz.

30)  Helvacı, 2013, s.90 

31)  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324
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Bununla birlikte, farklılaştırılmış teselsül hesabının davacı tarafından yapılıp ona göre dava 
açılması oldukça zordur. 

Bu nedenle, TTK’nın 557’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Davacı birden çok sorumlu kişiyi 
zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin aynı davada her bir davalının tazminat 
borcunu belirlemesini isteyebilir.” hükmüne yer verilerek, davacıya “zararın tamamını” dava 
etmesi olanağı tanınmış ve ayrıca müteselsil sorumluların (dış ilişkide) tazminat borçlarını teker 
teker tespit etmesini mahkemeden talep etmek hakkı verilmiştir. Hâkim bu belirlemeyi aynı davada 
yapar. 

Farklılaştırılmış teselsül, bu yönüyle, kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin kusur derecelerini 
dikkate almakta ve kusuru nispeten az olan üyeler lehine sonuçlar doğurmaktadır.  

Kaynakça :
Bilgili, Fatih, Demirkapı, Ertan (2017). Şirketler Hukuku Dersleri (5.bs.). Bursa:Dora Yayıncılık.

Göktürk, Kürşat, Can, Mehmet Çelebi (2011). Farklılaştırılmış Teselsülün Özellikle Dış İlişki 
Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması. İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, s.247-283  

Helvacı, Mehmet (2013). “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış 
Teselsül”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 2013/2, s.85-96.

Kırkan, Merve (2013). Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul:Kadir Has Üniversitesi.

Komisyon Raporu : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas 
No:1/324, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:23, Yasama Yılı:2, S.Sayısı:96, Nr.112
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*Ticaret Başmüfettişi,Ticaret Bakanlığı

Özdem SATICI 
TOPRAK*

KOOPERATİFLERDE 
YENİ BİR 

DÜZENLEME: 
ELEKTRONİK GENEL 

KURUL 

I - Giriş
Kooperatifler, gönüllülük esasına göre gerçek ve tüzel kişilerden oluşturulmuş, esas 
amacı ortaklarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olan kuruluşlardır. Ortaklar amaçlarını 
gerçekleştirirken genel kurul toplantıları vasıtasıyla bir araya gelir. Yılda bir defa yapılması yasal 
zorunluluk olan olağan genel kurul toplantılarında kooperatifin geçmiş hesapları, gelecek bütçesi, 
yöneticilerin ibrası, yapılan faaliyetler müzakere edilir. 

Bu nedenle, ortakların genel kurul toplantılarına katılımı kooperatif hakkında bilgi edinmelerinin 
en dolaysız yolu olup, ortakların muhtelif haklarını kullanmaları açısından da önem taşımaktadır. 
21/10/2021 tarihinde kabul edilen 7339 sayılı Yasayla bu katılımın artması amacıyla yakın 
zamana kadar fiziki olarak yapılması gereken genel kurul toplantılarının elektronik ortamda 
da yapılabilmesinin yolu açılmış ve konuyu düzenleyen yönetmelik 14/01/2022 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

II - Düzenleme, Amacı Ve Kapsamı

II.1. Düzenleme 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na 7339 sayılı yasayla eklenen düzenlemeye göre, 
kooperatiflerde genel kurul toplantısı ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik 
ortamda da yapılabilecek; genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy verme, fiilen katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır. 
(KK Md. 45/7) Bu bağlamda, mevcut düzenlemelere göre kooperatif genel kurul toplantılarının 
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tamamen elektronik ortamda yahut tamamen fiziki katılımla yapılması söz konusu olabileceği gibi, 
toplantılar bazı ortakların elektronik ortamda bazılarının ise fiziki olarak iştirak etmesi suretiyle de 
gerçekleştirilebilecektir.

II.2. Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı
Bilindiği üzere, elektronik genel kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticaret şirketlerinde 
uygulanmaya başlanmıştı. Anılan Kanun’da anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda 
katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün 
hukuki sonuçlarını doğuracağı belirtilmiş ve bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenen 
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 
28/08/20212 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. (TTK Md.1527/5)  

Bu bağlamda, 7339 sayılı yasa ile Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu düzenlemeye paralel olarak 
kooperatiflerin elektronik ortamda genel kurul yapabilmesi imkânı getirilmiş ve ortakları uzak 
mesafelerde bulunan veya ortak sayısı fazla olan kooperatiflerde aynı anda aynı mekânda bulunma 
sorununun ortadan kaldırılması ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır.1 

Ancak, 6102 sayılı Kanun’da anonim şirket yönetim kurulu ve limited şirketler müdürler kurulu 
toplantılarının da elektronik ortamda yapılabilmesi mümkün kılınmış iken, kooperatif yönetim 
kurulu toplantılarının bu şekilde yapılabilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. (TTK 
Md.1527/1)          

Diğer yandan, elektronik genel kurul toplantısı, 1163 sayılı Kanun, 18/4/1972 tarihli ve 1581 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış 
Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatifler, kooperatif 
birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından icra edilebilir. 
(Yön. Md. 4/1/g)

III. Elektronik Genel Kurul Yapabilme Şartları

 III.1. Ana Sözleşmenin Cevaz Vermesi
Elektronik genel kurul yapmak isteyen kooperatifler için öncelikli şart, Ticaret Bakanlığı’nca 
düzenlenerek 14/01/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerde Elektronik Ortamda 
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin 1 no.lu ekinde yer alan metnin2  kooperatif ana 
sözleşmesinde olduğu gibi yer almasıdır. (Yön. Md.5/1)    

 1) https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss283.pdf

 2)  14/01/2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kooperatiflerde elektronik Ortamda Yapılacak 
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 1 no.lu ekine göre, kooperatif ana sözleşmelerinde “Genel kurul toplantısına 
elektronik ortamda katılım” başlığı altında “Kooperatifin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan ortakları 
bu toplantılara, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 
4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik 
ortamda yapılır. Kooperatif, 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ortaklarının genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak 
elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden 
ortakların ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.” Şeklindeki 
hükmün bulunması şarttır.
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Dolayısıyla, genel kurul toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen kooperatiflerin 
öncelikle ana sözleşme değişikliğine gitmeleri, bu amaçla hazırlayacakları yeni ana sözleşme için 
ilgili bakanlıktan3  izin alınmasını takiben genel kurul toplantılarında ana sözleşme değişikliği için 
fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu ile karar almaları gerekmektedir. (KK Md.42/2/1, 3/1, 51/2) 

 
III.2. EKGS Sisteminin Kurulu Olması

Elektronik bir toplantı yapabilmenin temel koşullarından biri de toplantının icrasını mümkün 
kılacak teknik bir sistem kurulması ve işler hale getirilmesidir. Kooperatifler bu sistemi kendileri 
kurabilecekleri gibi dışarıdan da temin edebilirler. (Yön. Md.12, 4/1/ç) 

Bu bağlamda, kısaca EKGS olarak adlandırılan elektronik genel kurul sistemi,  1163 sayılı 
Kanunun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda genel kurul yapacak 
kooperatiflerin kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini ifade etmek üzere, 
elektronik genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen kooperatifler, genel kurul toplantılarına 
ilişkin Kanun ve ana sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi 
ortakların incelemesine sunulması zorunlu olan belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri 
güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda öngörülen süreler içinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Elektronik Genel 
Kurul Sistemi’nde ortakların erişimine sunmak; ana sözleşmelerinde Yönetmelik 1 no.lu ekinde 
yer alan hüküm bulunan kooperatifler, yapacakları elektronik ortamdaki genel kurul toplantısında, 
ortakların ve temsilcilerin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini 
sağlamak zorundadır. (Yön. Md.6/1, 5/2, 4/1/ç)         

IV. Toplantının İfası

IV.1. Toplantı Öncesi
Elektronik ortamda genel kurul ifa edilebilmesi için ortakların da bazı yükümlülükleri yerine 
getirmeleri gerekir. Bu bağlamda genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri 
aracılığıyla katılmak isteyen ortaklar bu tercihlerini EGKS’den kooperatife bildirmelidir. (Yön. 
Md.7/1) 

Genel kurula temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi 
zorunludur. (Yön. Md.7/2) 

Tüzel kişi ortak adına, birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EGKS’de yapılacak bildirimler tüzel 
kişi imza yetkilisince tüzel kişi ortak namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla 
imzalanmalıdır. (Yön. Md. 7/4, TTK Md.1526/4, KK Md.55/4) 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren ortak bu tercihini EGKS’de geri 
alabilecek, elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan ortağın kendisi veya 
temsilcisi genel kurul toplantısına şahsen katılamayacaktır. (Yön. Md.7/5) 

 3)  İlgili Bakanlık; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst 
kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlığını, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığını ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için Ticaret Bakanlığını ifade eder.
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IV.2. Toplantıya Katılım 
Genel kurula elektronik ortamda katılım, ortakların ve temsilcilerin güvenli elektronik imzaları 
ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılan ortaklara ve 
temsilcilere ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS’den alınacak, bu liste, toplantıda hazır 
bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılacaktır. (Yön. Md.8/1-2) 

Dolayısıyla, hem fiziki hem elektronik katılımın olduğu kooperatiflerde genel kurul toplantılarına 
ait iki farklı hazirun cetveli oluşturulacaktır.

 IV.3. Toplantının İcrası
Toplantı, fiili ve elektronik ortamda aynı anda açılacak; toplantının açılabilmesi için Kanun, ilgili 
mevzuat ve ana sözleşmede yer alan şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de 
tespiti yapılacaktır. (Yön. Md.9/1) 

Ortak ve temsilci, elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik 
olarak iletecektir. (Yön. Md.10) 

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem 
maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını EGKS üzerinden kullanacak, 
her gündem maddesi toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı 
oylanacaktır. 

Ortak ve temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremeyecek; oylama 
sonucu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilecektir. Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa 
elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhini tutanağa işletecektir. (Yön. Md.11) 

 

V. Sonuç 
TBMM’de kabul edilen 21/10/2021 tarih ve 7339 sayılı yasayla birlikte anonim ve limited 
şirketlerde olduğu gibi Kooperatiflerde de genel kurulun elektronik ortamda yapılabilmesine 
imkan sağlanmıştır. Genel kurula katılımı artırmak ve toplantı maliyetlerini düşürmek amacıyla 
getirilen bu düzenlemeye göre elektronik ortamda genel kurul yapmak isteyen kooperatiflerin 
ana sözleşmelerinde bu yönde hüküm bulunması, ayrıca elektronik genel kurul sisteminin işler 
olması gerekmektedir. Toplantıya elektronik olarak iştirak edenler ilgili gündem maddesine ilişkin 
oylarını EGKS üzerinden kullanacaklar; genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride 
bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiilen katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 
doğuracaktır. 

Kaynakça
1-T.C.Yasalar (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu)

2-14/01/2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kooperatiflerde elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”
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1. Giriş
Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine dayalı bir sistem olan kooperatifçiliğin geçmişi, 
insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak modern kooperatifçiliğin ise oldukça sonraları, 1844 yılında 
Sanayi Devrimi sonrası İngiltere’de bir aktivist, girişimci ve düşünür olan Robert Owen öncülüğünde 
kurulmuş ve tekstil işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaç edinmiş bir tür 
tüketim kooperatifi olduğu kabul edilmektedir. Modern kooperatifçilik, Fransa ve Almanya’da tarım 
ve kredi alanlarına yönelirken dünyanın diğer bölgelerinde de hızla yayılmıştır.  

Günümüzde, dünyada yaklaşık 2,6 milyon kooperatif ve bu kooperatiflerde bir milyarı aşkın ortak 
sayısı ile ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir yere sahiptir. Global bir bakış açısı içerinde 
dünyada ki kooperatifler, toplam istihdamın %0.19’unu ve ortak sayısı ise dünya nüfusunun 
yaklaşık %16,3’ünü oluşturmaktadır. 

Dünyada ki kooperatiflerin yıllık ciroları, toplam 2,9 trilyon dolar ile küresel ekonominin yaklaşık 
%4,3’ünü oluşturan dev bir potansiyele sahiptir. Kooperatiflerin kavramsal olarak özellikle Türkiye 
gibi ülkelerde yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği öğelerinin ön plana çıkarılarak birer vakıf veya 
dernek gibi algılanmaları, Türk kooperatifçiliği için önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 

Çünkü küresel ekonomi içinde Türk kooperatiflerinin olmayışı ve bu sonuçtan hareket edilerek 
bunun nedenlerinin sorgulanmasında, bazı önemli sorunların aşılmasa gerektiği vurgulanmaktadır. 
Kısaca Türk kooperatifçiliğindeki işletmecilik girişimcilik sorununun aşılamaması, maalesef 
Türk kooperatifçiliğini yardımlaşma kurumları gibi algılanmasına neden olmaktadır. Bu 
konuda kooperatiflerle ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra güçlü ve sağlam temelli eğitim ve 
uygulamalarının çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. 

*Doç. Dr. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kooperatifçilik ABD

Ertuğrul GÜREŞCİ*

TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNİN 
BAŞARISINI DOĞRUDAN 
ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ 

FAKTÖR OLARAK 
KOOPERATİFLERDE 
İŞLETMECİLİK VE 

GİRİŞİMCİLİK SORUNU
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2. Dünyada Başarılı Kooperatifler
Bir kooperatifte başarının temel ölçüsü nedir? Bu konu ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ileri sürülebilir. 
Örneğin ortak sayısı ve kooperatif sayısı gibi, ancak bu veriler yeterli değil hatta başarı için çok 
fazla da anlam içermemektedir. Örneğin Türkiye’de yaklaşık 59,7 bin kooperatifte 6,6 milyon 
kooperatif ortağı bulunmaktadır. Bu sayılar dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça 
iyi bir rakamdır. 

Ancak kooperatiflerin başarısı daha çok yıllık ciroları ve istihdam ettiği insan sayısı ile 
ölçülebilmektedir. Kısaca, ülkemizde kooperatiflerin yıllık toplam cirosu 300 milyon Euro 
civarında olup bu toplam cirosu, dünyadaki başarılı bir kooperatifin bile cirosundan daha düşük 
bir düzeydedir. 

Türkiye en çok kooperatife sahip ikinci Avrupa ülkesi olmasına karşın ortak sayısı, çalışan sayısı ve 
yıllık ciro sıralamalarında ilk üç ülke arasında bulunmamaktadır. Bu durumun temel nedeni nedir? 
Bu sorunun cevabından önce dünyadaki başarılı yani bir başarı ölçüsü olarak yıllık cirolarına göre 
ilk 10’a giren kooperatiflerin listesi aşağıda verilmiştir.

Sıra Kurum                                 Ülke Faaliyet                           Türü
1. Groupe Crédit Agricole       Fransa Finansal Hizmetler Tüketici/Kullanıcı
2. REWE Group                   Almanya Toptan ve Perakende     Ticaret/Üretici
3. Groupe BPCE                   Fransa Finansal Hizmetler Tüketici/Kullanıcı
4. Zenkyoren                   Japonya Sigorta Üretici
5. Zen-Noh                   Japonya Tarım ve Gıda Üretici
6. ACDLEC-E. Leclerc           Fransa Toptan ve Perakende     Ticaret/Üretici
7. Nippon Life                   Japonya Sigorta Mütüel
8. Groupe Crédit Mutuel         Fransa Finansal Hizmetler Tüketici/Kullanıcı
9. State Farm                   ABD              Sigorta Mütüel
10. Nonghyup (NACF)      Kore              Tarım ve Gıda                Üretici

Yukarıdaki listeye göre dünyada cirosu en fazla olan kooperatifler genellikle finansal, sigorta ve 
gıda piyasasında olan ve başta Avrupa olmak üzere, ABD ve Japonya’daki kooperatiflerdir. 2020 
yılında hazırlanan bir başka rapora göre, ilk 300’e giren kooperatiflerin toplam cirosu 2.146 milyar 
dolar olduğu tespit edilmiştir. 

Kooperatif türü açısından bakıldığında, ilk 300’ün neredeyse yarısını, tarım kooperatifleri ve 
perakende kooperatiflerini kapsayan 133 kooperatif işletmesinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu ve benzeri veriler, dünyada kooperatiflerin başarısı için birer gösterge olarak kullanılmaktadır. 
Söz konusu bu kooperatiflerin başarısındaki ortak özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Serbest piyasa ekonomisine sahip olan ülkelerdedirler,

2. Birer işletmecilik anlayışı içinde hareket ederek piyasada oluşturmuşlardır,

3. Birer girişimci anlayışı içinde piyasa koşullarına göre hareket etmektedirler,

Kısaca dünyada kooperatiflerin başarısı, bulundukları piyasa, faaliyet alanları ve en önemlisi 
faaliyetlerinde birer girişimci gibi davranmaları ve işletmecilik kurallarına göre hareket etmeleri ile 
örtüşmektedir.
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4. Türkiye’de Başarılı Kooperatifler
Önceki bölümlerde verildiği üzere bir kooperatifin başarısı yıllık cirosu, istihdamı ve iktisadi ve 
sosyal yaşama yapmış olduğu katkısıyla ölçülebilmektedir. Yıllık ciroya bakıldığında Türkiye’de 
dünyada ki başarılı sayılabilecek ilk 300’e giren kooperatif bulunmamakla birlikte istihdam 
yönünden de benzer bir durum söz konusudur. 2015 yılında Cooperatives Europe Key Figures 
2015 çalışmasında Türkiye’de yıllık cirosu en fazla olan iki kooperatif, 1,2 milyon Euro ile Pankobirlik 
ve 1,1 milyon Euro ile Tarım Kredi Kooperatifi gelmektedir. Bu sıralamada Marmarabirlik, Tariş, 
Fiskobirlik gibi tarım satış kooperatifleri de yer alabilmektedir. Kooperatif ortağı bakımından ise 
konut yapı kooperatifleri, tarım kredi kooperatifi diğer tarım satış kooperatifleri de sıralamaya 
girebilmektedir. Son zamanlarda bölgesel ve sektörel bazda Tire Süt Kooperatifinin başarılı 
olduğu da söylenebilir. Türkiye’de mevcut kooperatiflerin başarısında genel olarak aşağıdaki 
sonuçlar elde edilebilir:

1. Sektörel bazda sanayiye hammadde oluşturan ürünler için kooperatifler. (Şekerpancarı-
şeker fabrikaları-Pankobirik) örneği gibi,

2. Endüstriyel değeri olan, ihracata konu olan ve devlet tarafından destekleme 
kapsamında olan ürünler için kooperatifler. (Tariş, Maramarabirlik, Fiskobrlik ve diğer 
Tarım Satış Kooperatifleri)

3. Kredi ve finansman açısından geniş bir ortak kitlesine sahip ve devlet bankası ile 
birlikte hareket eden kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri)

4. Süt ve süt ürünleri gibi işleme değeri olan ve piyasada etkin olan daha bölgesel bazlı 
kooperatifler (Tire Süt Kooperatifi vs).

İfade edilen bu kriterler ve ölçütler, Türkiye’de başarılı olan kooperatiflerin gerek dünya gerekse 
Avrupa sıralamasında ilk 300’e girmedikleri anlaşılmakla birlikte kendi içlerinde ve ileride ilk 100 
veya 300’e girebilecek potansiyele sahip olan kooperatifler oldukları anlaşılmaktadır. Ancak 
büyün bu genellemeler sonucunda, Türkiye’de kooperatiflerin başarısını etkileyen temel faktörün 
işletmecilik ve girişimcilikle ilgili sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Elbette bir takım yasal, idari ve 
finansal sorunları, Türk kooperatifçiliği için önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Ancak temelde 
bir kooperatifin girişimcilik eğilimi ve bir işletme gibi yani kar amaçlı olarak piyasa koşullarına göre 
hareket etmesi de bu başarıdaki en önemli etmenler arsındadır. 

1995’den 2020’ye kadar olan dünya kooperatifçilik günü temalarında özellikle 2000’li yıllarda sonra 
işletmecilik ve girişimcilik temalarının vurgulandığı bir gerçektir.  Bunlardan bazıları aşağıdaki 
gibidir:

2009: Kooperatif işletmeler aracılığıyla ekonomik canlanmayı harekete geçirmek

2010: Kooperatif işletmeler kadınları güçlendirir.

2011: Gençlik; kooperatif girişiminin geleceği.

2012: Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar.

2013: Kooperatif işletmeler kriz dönemlerinde güçlü kalır.

2014: Kooperatif işletmeler herkes için sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirir.

Türkiye’nin 2012-2016 ve 2019-2023 Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planlarında da Türk 
kooperatifçiliğin sorunları bir işletmecilik anlayışı içinde ele alınmış, SWOT analizleri yapılmış, 
üstün, zayıf ve geliştirilmesi gereken bölümleri sıralanmıştır. Bu eylem planlarında Türk 
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kooperatifçiliğinde ki geleneksel yapının yani klasik yardımlaşma ve dayanışmacı yaklaşımın 
baskın olduğu anlaşılmış bunun yerine işletmecilik ve girişimcilik anlayışı ile yaklaşılması gerektiği 
de vurgulanmıştır. 

5. Sonuç
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de Covid 19 Pandemisi ile yaşana sağlık krizi ve beraberinde 
gelinen ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki artış herkesi derinden etkilemektedir. Özellikle 
piyasaların giderek tekelleşmesi ve stokçu anlayış içinde hareket edilmesi dünyanın birçok ülkesini 
daha da olumsuz etkilemektedir. Üretici ile tüketici arasındaki uçurumun bu tür ekonomik krizlerin 
temel nedeni olduğu da sıkça tartışılmaktadır. Üreticilerin aynı zamanda piyasada etkin olabilmesi 
ve gıda tedarik zincirinde etkin rol alması daha çok örgütlenmelerine yani kooperatifleşmelerine 
bağlı olacaktır. Türkiye’de sayı ve ortak bakımında yeterli ölçülerde olan kooperatifçiliğin maalesef 
yıllık cirosu ve istihdama katkısı yönünde dünya sıralamasında yer almadığı görülmektedir. Bu 
duruma etkili olan faktörlerin yasal, idari ve finansal boyutları olmasına rağmen en büyük sorunun 
kooperatifçilik anlayışından kaynaklandığı söylenebilir. Türk kooperatifçiliğinin gelenekçi yapısı 
ve devletine etkinliği, kooperatiflerin işletmecilik anlayışı ve girişimcilik eylemlerini olumsuz 
etkileyebilmektedir. Türk kooperatifçiliğinde uluslararası kooperatifçilik ilkelerinin etkin uygulanması 
ve büyük kooperatiflerdeki anlayışın benimsenmesi artık elzemdir. Bu konuda devlete düşen 
görevlerin yanı sıra üniversitelerin ve STK’ında yapacakları kooperatifçilik girişimciliği eğitimleri 
ve örnek kooperatifçilik uygulamalarının tanıtılarak rol modeller oluşturulmasında fayda olacaktır. 

Kooperatifçilik düşüncesinin yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği ile işletmecilik faaliyetlerinin 
sürdürülmesi ve girişimcilik ile yani iş fikrini işe dönüştürme ile pekiştirilmesi kooperatiflerde 
başarının temel anahtarıdır. Türkiye’de kadın girişimciliğini kooperatifler yolu ile desteklenmesi 
buna örnek verilebilir. Ayrıca kooperatiflerde ki devlet-bürokrasi baskısının da azaltılması başarı 
için önemi bir gelişme olduğu da söylenebilir. 
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1. Giriş
Sağlık hizmetleri finansmanı sağlık politikalarını belirleyen kişilerin sürekli olarak gündemlerinde 
yer almaktadır. Sağlık sistemlerinin, bireyin güvenilir bir şekilde doğumundan yaşlı bir bireyin etkin 
bir şekilde hizmet almasına kadar olan süreçte etkisi bulunmaktadır. Sağlık hizmeti hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm topluma sunulan temel ihtiyaçlardan biri olması sebebiyle sağlık hizmetleri 
finansmanı ülkelerin sağlık politikalarında gündem halindedir. Doğum ve ölüm oranları, salgın 
hastalık, aşılama, ilaç endüstrisi gibi birçok etken sağlığın harcamalarına ivme kazandırmakta, 
sağlıkta finansman kaynağının artmasına neden olmaktadır (Demirci, vd., 2020).

Sağlık hizmeti sunumunda adalet ve eşitlik ilkesi benimsenmekte olup kaynağın etkili ve verimli 
kullanılabilmesi için sağlık finansmanının önemi oldukça büyüktür. Kişi başına düşen gelir, 
kişilerin sağlık durumlarının iyi halinin devam ettirilmesine yönelik bilincin artması, gün geçtikçe 
hastalıkların ve hasta sayısındaki artışlar kaynağın etkili ve verimli kullanılmasının önemini 
arttırmaktadır. Tüm bu süreçlerde karar vericilerin analitik düşünme yönteminden yararlanarak 
karşılaşılan problemleri parçalara ayırarak, problem hakkında detaylı bilgiler toplayarak, 
problemlerle ilgili verileri analiz ederek ve inceleme yaparak sağlık sistem modelleri ve sağlık 
hizmetleri finansmanında kullanılan yöntemler hakkında karar vermeleri gerekmektedir. Aksi 
taktirde sağlık harcamalarındaki artışlar her geçen gün yükselmekte ve finansal sürdürülebilirliği 
riske sokmakta sağlık harcamalarının bütçedeki payını da arttırmaya devam etmektedir. 

2. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Kullanılan Yöntemler
Sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan yöntemlerin temelinde sağlık sistemlerini oluşturan 
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ana etmenler yer almaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde sağlık hizmetlerinin finansmanını 
vergilere dayalı finansman, cepten yapılan ödemeler, özel sağlık sigortası ve sosyal sağlık 
sigortası olmak üzere dört ana başlıkta incelenmektedir.   

2.1. Vergilere Dayalı Finansman
Sağlık hizmetlerinin finansmanında sıklıkla kullanılan bu yöntem, vatandaşlardan çeşitli şekillerde 
toplanan ve bir havuz da toplanan sonrasında devlet yetkililerince gerekli sektörlere dağıtılan 
kaynakları ifade etmektedir. Vergiye dayalı bu finansman sisteminde vatandaşlar sağlık hizmetleri 
ile alakalı yaptıkları katkılar ile ödedikleri için hizmetten yararlanma aşamasında sadece devlet 
tarafından belirlenen katkı payını ödemektedirler (Evans, 2002)

2.2. Cepten Yapılan Ödemeler
Cepten yapılan ödemeler, her sağlık sisteminde var olmakla birlikte, sağlık hizmetleri ihtiyacının 
nerede, ne zaman meydana geleceğe ne kadar maliyeti olacağının bilinememesi sebebiyle tek 
başına bir sağlık hizmeti finansman yöntemi olması tam anlamıyla doğru değildir. Bu yöntemde 
yapılan ödemeler, vatandaşlar herhangi bir mal veya hizmeti satın olması sürecinde bu mal veya 
hizmetin bedelinin devlet ya da kurumlar tarafından ödenmeme durumunda ceplerinden doğrudan 
yapılan ödemeler olarak ifade edilmektedir. Cepten yapılan ödemeler finansmanının temel amacı 
modern sağlık sisteminde kullanıcılara belli noktalarda katkı sunmaktır. Bu durumların en bariz 
örneği cepten ödeme olmayan hizmet sunumlarında gereksiz hizmet kullanımının artmasıdır. 
Sınırlı olan kaynakların bu sebeplerle verimsiz kullanılması asıl ihtiyaç halinde o hizmetin 
sunulamamasına neden olmaktadır. Sağlık sisteminin bu tarz sorunları ortadan kaldırması cepten 
ödemeler ile belli bir oranda engellenmektedir (Tatar, 2011).

2.3. Özel Sağlık Sigortası
Özel sağlık sistemi finansmanında geri ödeme kurumu olan firmalar özel sağlık sigortasına sahip 
olan kurumların ve bireylerin sağlık risklerini sigortalamaktadır. Fakat bu sistem de cepten ödeme 
sistemi gibi birçok açıdan sağlık sisteminin tamamında yer alamaması gerekmektedir. Temel 
amaç devlet tarafından finanse edilmeyen ödemelerin özel sigortalar tarafından sağlanması 
olmalıdır. Özel sigorta ile sosyal sigorta arasındaki en önemli fark risklerin havuzlanma şeklinden 
kaynaklanmaktadır. Sosyal sigortada vatandaşların ödemesi gereken primler, gelir düzeyleri ile 
ilişkili olup sağlık statüsü ile hiçbir ilişkisi bulunmazken, özel sektörde ise vatandaşın ödeyeceği 
prim büyük oranda sağlık statüsü ya da sağlık riskleri ile ilişkilendirilmektedir (WHO, 2002). 

2.4. Sosyal Sağlık Sigortası
Sosyal sigortanın en önemli ilkesi sosyal dayanışma ilkesidir. Sosyal sağlık sigortanın temel 
amacı, dayanışma ilkesi çerçevesinde vatandaşların korunmasını sağlamak olduğundan 
vatandaşların sağlık statüsüyle ve riskleri ödenecek primler arasında bir ilişki kurulmaz. Bir başka 
ifade ile bireyin sağlık riskleri yüksekse daha fazla prim, düşükse daha az prim ödememektedir. 
Özel sağlık sigortasında ise bunun tam zıttı bir durum söz konusudur (Saltman, Dubois, 2004). 

Bu sistemde sağlık hizmetleri hem işverenin hem de çalışanın, ilgililer tarafından belirlenen kurallar 
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çerçevesinde bireylerin gelirleri esas alınarak primlerin oluşturulan bir havuzda toplanması ve 
sonrasında sağlık ihtiyacı durumunda bu kaynaklardan yararlanılarak sunulmaktadır. Bir ülkede 
kullanılacak sağlık hizmeti finansmanının belirlenmesinde dikkate alınması gereken bazı kriterler 
bulunmaktadır, bunlar; ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, uygulanabilirliği, mali 
kapasite, verimlilik, hakkaniyet, hizmet sunucusu ve hizmet sunumu davranışı, tüketici ve talep 
davranışı olarak sıralanabilir. Eğer bu kriterler dikkate alınmadan ülkeler sağlık sistemlerini ve 
sağlık hizmetleri finansman yöntemlerini belirlerse bu sistem ve yöntemler başarılı bir şekilde 
uygulanamayacaktır.

3. Geri Ödeme Türleri
Sağlık hizmetlerinde geri ödeme sistemlerini düzenlerken belirgin bulunan özellikler, genel bazda 
finansal risk derecesi, zaman yönelimli ve ödeme birimidir. Ödeme birimi, yapılan her bir tahlil 
için gerçekleştirilen ödemelerden, ilgili birimlere aktarılan devlet bütçeleri gibi belirli bir sayı 
adına zaman dilimi indikatör olarak baz alınır ve yapılan ödemeler değişiklik gösterebilmektedir 
(Akyürek, 2012).

3.1. Hizmet Başına Geri Ödeme
Sağlık hizmeti sunan kurumlara, verdikleri her bir hizmet için önceden belirlenmiş standartlar 
üzerinden ödeme yapılmasını öngörmektedir. Bu sistem de diğer sistemler gibi içerisinde 
hem olumlu hem de olumsuz birçok yorumu barındırmaktadır. Olumsuz eleştiriler ise; sağlık 
hizmet sınıflandırmasının hizmeti almak isteyen bireylerin gereksinimleri olmasa bile hizmetten 
faydalanması, hizmet sunumunda kalitesizlikten kaynaklanan âtıl hizmetin gerçekleşmesi, ihtiyaç 
olmadığı halde hastaya zarar verebilecek işlemlerin uygulanması olumsuz eleştirilere kapı 
açmaktadır. 

Bu kavramlara mütemadiyen, hizmet başına yapılan ödemelerin en olumsuz tarafı ise; diğer ödeme 
türlerine nazaran daha fazla ücret talep edilmesidir. Sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilirken 
destekleyici bir politika içerisinde bulunduğu için doktorlar tarafından sevilen bir yöntem olduğu 
bilinmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda bulunan özenle hareket etme ve ileri tıbbi cihaz 
kullanımına bağlı olarak hastaların takdirini kazanan bir sistem olmuştur (Normand, Weber, 
1994).

3.2. Gün Başına Geri Ödeme
Güne bağlı şekilde gerçekleşen bu sistemde geri ödeme kurumu sağlık kuruluşlarına yapılan 
her işlem baz alınarak gün sayısınca ödeme yapılmaktadır. Bu sistem en çok da yatışlı tedavi 
programları içerisinde kullanılmaktadır. Retrospektif olarak yapılan analizler sonucunda sağlık 
hizmeti kuruluşuna ödeme yapılmaktadır. En basit örnekle temeline inmek gerekirse; yatışlı 
tedavilerde bulunan günlük külfet, bir zaman aralığı içerisinde halkın belirli bölümüne ve kalınan 
gün sayısınca hesap edilerek bir analiz yapılmaktadır. 

Ödemenin sayısal karşılığını bulabilmek adına maliyet ve gün sayısının çarpımıyla elde 
edilmektedir. Retrospektif analiz yapılamaması durumunda, ödeme kurumu ve sağlık kuruluşları 
arasında maliyet, gün, hastalık durumları gibi göstergeler üzerinden analiz yapılmaktadır. Prospektif 
ödeme türü olan bu sistemlerin en büyük dezavantajı ise sağlık kuruluşlarının sistemi suiistimal 
etmesidir. Bu sistemin uygulandığı yerlerde ise suistimallerle mutlaka karşılaşılabilmektedir 
(Akyürek, 2012).
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3.3. Tanı İlişkili Gruplar Temelli Ödeme Sistemi
1970 yılında Sağlık Hizmetlerinde Kalite unsuru ortaya çıkınca temelinde vakaları baz alan bir 
sistem ortaya çıkmıştır. Bu sistemin ortaya çıkmasındaki ana faktör benzer veya aynı olan sağlık 
problemleri aynı çatı altında toplamaktır. Özellikle yatış yapılan tedavilerde kategorize etmekte 
önemli bir yöntem olan bu sistem maliyet ve hastalık tipine göre analiz imkânı sağlamaktadır. Bu 
sistem bireyin öncelikle problemine göre sonrasında yapılan tüm işlemler üzerinden kategorize 
edilmesini sağlamaktadır (Narlı, 2011). 

Bu sistemi sadece geri ödeme sistemi olarak düşünmek tamamen yanlış olmakla beraber 
hastanenin iç yapısına her zaman entegre bir sistemdir. Hastane içerisinde hangi sağlık problemiyle 
başvuru yapıldığının analizini yapmaktadır. Hastanelerin kaynaklarına iyi bir perspektifte bakmak, 
sağlık kuruluşları arasındaki farklılıkları belirlemek ve sadece ulusal değil küresel bir yorum 
yapmayı sağlayan bir sistemdir. Tüm bu faktörlere bakılarak verimliliği ölçmenin en önemli çıktısı 
olduğu bu sistemde düşünülmektedir (Aral, 2014). 

Bu sistemin kullanıcılar tarafındaki en önemli artıları; hastalık tiplerini ortaya çıkarmak, sağlık 
kuruluşunun gereksinim duyduğu bölüme önem vermesi olarak görülmektedir (Aydemir, Ağırbaş, 
2017). 1970 yılından itibaren çok büyük bir rağbet gören bir sistem haline gelmiştir.

3.4. Kişi Başına Geri Ödeme
Bu sistem, ödeme kurumunun sağlık kuruluşlarına belirli bir zaman aralığında hasta başına 
sabit ücret tarifesi uyguladığı bir sistemdir. Bu sistemin en temel özelliği hizmet miktarının 
ödeme üzerinde etkisinin bulunmamasıdır. Özellikle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde sıkça 
kullanılan bir sistemdir. Doktor, her bir hastayı sisteme kaydetmekte ve bu istatistik sonucunda 
belirli bir ücret almaktadır. İşlemin öneminin olmadığı bu sistemde sabit ücret esas alınmaktadır 
(Tengilimoğlu, vd., 2009).

3.5. Global Bütçe Ödemesi
Ücrete bağlı olarak hizmet kalitesini iyileştiren ve bu konuda sınır çizen bir kavram olarak 
tanımlanabilir. Bu sistem farklı konular altında incelenebilmektedir. Ödeme kurumunun çizdiği 
sınırlar çerçevesinde kuruluşun hepsine veya belirli bir kısmına bu sistem uygulanabilmektedir. 
Özellikle düzeyi aşan ödemeler ve karışık ek ücretlere karşı güvence sağlamamaktadır. Belirlediği 
sınırlar içerisindeki en geniş kapsam tüm bakımları içeren zaman dilimini ifade etmektedir 
(Akyürek, 2012). 

Tüm bakımları kapsayan ödeme oran maliyeti tek bir çatı altında toplanmış ve belirli bir miktar 
üzerinden hareket edildiği bilinmektedir (Casto, Leyman, 2006); faaliyet süresince oluşan 
maliyetleri; ayakta tedavi merkezleri, bakım evleri, hastaneleri ve klinikleri kapsamaktadır, 
laboratuvar, radyoloji, patoloji ile ilgili tüm üst yazıları ve içeriklerini kapsamaktadır, cerrahi bakım 
için doktorlara ödenen ücretleri kapsamaktadır, evde bakım hizmetlerinin külfeti belirtilen bütçe 
ödemesi kapsamında yer almaktadır.

4. Analitik Düşünme Yöntemi ve Becerileri
İnsanlar günümüz dünyasında gerçekleştirmeleri gereken işlerle farklı ortam ve koşullarda 
karşılaşmaktadırlar. Bu işleri gerçekleştirmek için bazı problemlerle başa çıkarak karmaşık 
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problemlerin üstesinden gelerek sorunları çözmeleri gerekmektedir. Sorunların kolayca çözülmesi 
için sorunların tespit edilerek sınıflandırma yapılması ve bu şekilde çözüme kavuşturmaya 
çalışmaları kişilere kolaylık sağlamaktadır. Problemleri çözmeden önce yaklaşım biçimlerinin 
belirli düşünce yöntemleri doğrultusunda yapılması, problemleri küçük parçalara bölerek ve 
analiz ederek çözmeye çalışılması gerekir. Belirtilen yöntemler ise analitik düşünme yardımıyla 
gerçekleştirilebilir.  

Analitik düşünme kavramı özellikle son zamanlarda iş ilanlarında başta olmak üzere karşımıza 
çıkmakta olup analitik düşünme becerisinin gün geçtikçe önem kazandığı bilinmektedir. Analitik 
düşünme becerisine sahip olarak problemleri analiz etmek ve çözüm bulmak için analitik düşünme 
yöntemlerini bilmek bu şekilde tespit yapmak gerekmektedir. Günümüz eğitim sistemlerinin de 
temel amaçları arasında yer alan becerilerden biri analitik düşünmedir. Bu beceriye sahip kişiler 
gelişimlerini devam ettirdiklerinde iş hayatında ve toplumda karşılaşılan sorunlarda danışılan 
kişiler olmaktadır. 

Kendilerini geliştirdikleri için ilgili sorunlara doğru çözüm yolları bularak ve doğru çözüm 
yöntemlerini tespit ederek problemleri çözmeye çalışırlar. Analitik düşünme nedir dediğimiz 
zaman karşıma çıkan tanımlamalara baktığımızda; bireylerin karşılaştığı problemleri etkili ve 
hızlı bir şekilde çözebilmesini sağlayan düşünce yöntemi olduğu, farklı bir kaynakta iste analitik 
düşünme nesneyi bulunmuş olduğu içeriğinden önce ayırmayı ardından kategorilere ayırarak 
özelliklerine odaklanılmasını ve nesnelerin davranışlarını açıklamak için kullanılan yöntem olarak 
ifade etmektedir (Basu, 2004). 

Diğer bir tanımlama da ise bütüncül düşünmenin aksine daima nesneleri ayrı ele almak veya bir 
sistemin çalışmasını sağlayan parçaların nasıl bir etkileşimde bulunduklarına bakmak gerektiğini 
ifade eder. Analitik düşünmede sürecinde olan bireyler karşılaştıkları büyük sorunları daha küçük 
ve basit parçalara bölerek, bölünmüş olan parçalara çözümler üretmeye çalışacaklardır. Dewey 
bu konuyu şu şekilde örneklendirmiştir; araba tamiri konusunda iyi olan bir tamircinin arabayı 
tamir ederken izlemiş olduğu yol olarak açıklanabilir. Arabanın her parçasının işlevlerini ayrı ayrı 
bilmeli ve bu fonksiyonların bir araya gelerek nasıl çalıştıklarını göz önüne getirmeli bu şekilde 
tamir etmelidir. Bu şekilde arabanın bir parçası bozulduğunda ya da değiştirildiğinde çalışma 
sisteminin nasıl olacağını tahmin etmesine yardımcı olacaktır (Dewey, 2007).

Analitik düşünme ile zor ve karmaşık problemleri daha basite indirgeyerek, gerekli durumlarda 
tek tek ele almak ve yönetilebilir şekilde küçük parçalara ayırıp metodolojik açıdan problemleri 
incelemeyi sağlayan yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bir bütünü anlayabilmek için 
analitik düşünme yardımıyla onu oluşturan küçük parçalardan başlamak ve bu şekilde bütünü 
anlayabilmeye çalışmak daha faydalı olacaktır. 

Analitik becerilerin kapsamış olduğu alt beceriler vardır, bu beceriler sırasıyla; problemleri küçük 
parçalara ayırabilmek problemler hakkında bilgi toplamak, problemleri analiz etmek ve inceleme 
yapmak, karar verme ve problem çözme teknikleri becerileri olarak sıralanmaktadır. Bireylerin 
genel başarılarının ve verimliliklerinin artması için analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri 
gerekmekte olup bu becerilere sahip olarak kişi kendilerine güçlü yön kazandırmış olur. Bireyler 
iş hayatında ve günlük hayatında karşılaştığı sorunları kolayca çözebilir. 

Teknik özelliklerini ifade ettiğimiz analitik düşünme becerisi; düşünme, konuşma, tartışma, 
yorumlama gibi günlük hayatta ve iş hayatındaki eylemleri gerçekleştirirken, yeni öğrenilen 
bilgileri temellendirirken, yeni düşünceler üretip bilgiler öğrenirken analitik düşünme yöntemlerini 
kullanmak oldukça önemlidir. 

Bu yöntemler sayesinde hem eylemler üzerinde bireylerin kontrolü artmış olup hem de eylemlerin 
sonucunda elde edilen çıktıların kalitesi artmaktadır. Bilimsel araştırma süreçlerinde de sıklıkla 
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analitik düşünme yöntemi kullanılmakta olup bilimsel araştırmaların sürdürülebilir olması içinde 
kullanılan bu yöntemler analitik temele dayandırılmaktadır. 

Düşünmeyi gerektiren bu yöntem özellikle 19. ve 20. yüzyılda bilimin ilerlemesinde analitik 
düşünmenin katkısıyla gelişmekte olan bilimsel yöntemlerinde büyük katkılar sağladığı 
bilinmektedir. Bilim insanları kullanmış oldukları bu yöntemleri kullanarak günümüzde etkisi çok 
fazla olan yeni icatlar ve keşifler ortaya çıkartmaktadırlar (Heddens, William, 2001).

Analitik düşünme yönteminin net olarak belirlenmiş tekniği ve yolu bulunmamaktadır. Ancak bu 
düşünme becerisine katkı sağlayan yöntemler vardır. En sık destek alınan yöntemler; verilerin 
analizini yapmak, eleştirel düşünmek etkili iletişim kurmak, araştırmalar yapmak ve problemleri 
çözmektir. Düşünmek için zaman ayırmak, matematik problemleri çözmek, detaylara önem vererek 
bağlantıları incelemek ve dünya görüşünü geliştirmek analitik düşünme becerisini geliştirmek için 
oldukça faydalıdır.

Eleştirel Düşünme: Eleştiri kelimesi toplumun içerisinde olumsuz bir kelime olarak algılanmaktadır. 
Ancak eleştirel düşünme sadece olumsuz olarak düşünülmemeli olumlu tarafların da dile getirilmesi 
olarak ifade edilmesi gerekir. Bu düşünce yöntemi ile karşılaşılan problemler tüm yönleriyle ele 
alınabilir. Öncelik olarak problemi meydana getiren sebepleri anlamak en iyi yol göstericidir çünkü 
ilk olarak problemleri anlamak problemleri çözmekten daha zor ve önemli bir konudur. Konulara 
eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak analitik düşünme süreci geliştirilerek problemler hakkında daha 
doğru saptamalar yapılabilir.

Verilerin Analizini Yapmak: Problemleri oluşturan nedenleri belirledikten sonra çözüm yollarına 
odaklanmak gerekir. Bu duruma odaklanırken gerekli olan verilerin nasıl incelendiğini iyi analiz 
etmek gerekmektedir. Analitik düşünme yönteminin ana kısımlarında biri de veri analizlerini 
yapmaktadır.

Araştırma Yapmak: Analitik düşünme becerisinin en önemli parçalarından biri ise araştırma 
kısmıdır. Problemin ne olduğunun tespitinden sonra çözüm yollarını belirlemek için detaylı 
araştırmalara başlamak gerekir. Araştırma yaparken konu ile ilgili kişilerle görüşmek, konu ile 
bağlantılı kaynakları bulmak ve o kaynakları incelemek gibi araştırma yöntemlerini kullanmak 
gerekmektedir.

İletişim Kurmak: Etkili iletişim kurma süreci problemle karşılaşıldıktan itibaren problemi tespit 
ederken, problemlerle ilgili araştırma yaparken, bu problemlere çözüm yolları bulurken sürekli 
olarak içinde bulunulan süreçtir. Konu ile ilgili düşüncelerin geliştirilebilmesi için toplanılan 
bilgilerin ilgili bireylere ve gruplara iletilmesi oldukça mühimdir. İletişim kurulurken bilgilerin net ve 
tam olarak aktarılması ve etkili bir iletişim gerçekleştirilmesi önemlidir. 

Problem Çözmek: Problemlerin çözümleri geliştirilirken araştırmada elde edilen verileri detaylı 
olarak analiz etmek ve ardında verileri düzenlemek gerekir. Problem çözme becerileri geliştirilirken 
analitik düşünmenin önemli bir yönü de güçlendirilmektedir (Burke, 2013).

5. Sağlık Hizmetleri Finansmanında Analitik Düşünme
Sağlık hizmetleri finansman yöntemlerinin temelini sağlık sistemleri oluşturmaktadır. Bu nedenle 
belirlenen sağlık hizmeti finansman yöntemi uygulanan sağlık sistemi ile uyumlu olmalıdır. 
Bir ülkede sağlık hizmetleri finansmanda başarıya ulaşmak için yöntemi belirlemeden ve 
uygulamadan önce bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış bazı kriterler dikkate alınarak yöntem 
seçilmeli ve uygulanmalıdır. 
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Sağlık hizmetleri finansman yöntemlerinden sadece birinin kullanılması yerine bazı durumlarda 
birden fazla yöntemin bir arada doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Bahsedilen bu 
süreçlerde karar vericilerin analitik düşünme yöntemi çerçevesinde problemlere yaklaşıp detaylı 
araştırmalar yaparak ve problemleri parçalara bölerek çözmeye çalışması ve o doğrultuda karar 
vererek uygulamalardan sürdürülebilir sonuçlar elde etmesi yüksek ihtimaldir.

Sağlık denilince hekimlik ve hemşirelik algısından ziyade ilerleyen zamanlarda farklı meslek 
gruplarını içine alarak sağlık kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. 

Değişim ve farklı disiplinlerin bir arada olması, sağlık kaynaklarının ve finansmanın artmasına, 
yönetilmesine ihtiyacı doğurmuştur. Bu sebeple sağlık hizmetlerinde artan maliyetler, sağlık 
kaynakları kullanımı ve finansmanın sağlanması konusu eskiye oranla ön plana çıkarak daha 
fazla önem kazanmıştır. 

Tüm dünyanın ortak sorunu olan sağlık hizmet sunumunda bireylerin finansal açıdan sağlık 
hizmetine ulaşabilmeleri için sürdürülebilir kaynakların olması temel bir ihtiyaçtır. Kaynağı 
verimli bir şekilde kullanmak ve kaynağı adaletli bir şekilde dağıtmak, bireylerin yoksullaşmasını 
engellemek en önemli hususlardır. 

Sağlık harcamalarının ve sağlık hizmetleri finansmanın her ülkenin ekonomisinden almış 
olduğu katkı farklı olup bu pay her ülkede tartışılmakta ve sağlık politikalarını belirleyen kişilerin 
sürekli olarak gündemlerinde yer almaktadır. Sağlık sistemlerinin, bireyin güvenilir bir şekilde 
doğumundan yaşlı bir bireyin etkin bir şekilde hizmet almasına kadar sorumluluğu bulunmaktadır 
(Demirci, vd., 2020). 

Doğum ve ölüm oranları, salgın hastalık, aşılama, ilaç endüstrisi gibi birçok etken sağlığın 
harcamalarına ivme kazandırmakta, sağlıkta finansman kaynağının öneminin artmasına neden 
olmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda adalet ve eşitlik ilkesi benimsenmekte olup kaynağın etkili 
ve verimli kullanılabilmesi için sağlık finansmanının önemi oldukça büyüktür. 

Kişi başına düşen gelir, kişilerin sağlık durumlarının iyi halinin devam ettirilmesine yönelik 
bilincin artması, gün geçtikçe hastalıkların ve hasta sayısının artması, kaynağın etkili ve verimli 
kullanılmasının önemini arttırmaktadır. 

Analitik düşünme yöntemi doğrultusunda verilerin analizi yapılarak belirtilen problemler tespit 
edilerek problemlerin odak noktalarına odaklanıp gerekli uygulamaların yapılması gerekmekte 
olup aksi taktirde sağlık harcamalarındaki artışlar, finansal sürdürülebilirliği riske atıp sağlık 
harcamalarının bütçedeki payını arttırmaya devam edecektir. 

Finansman kaynağı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkelerde aynı finansman yöntemi 
benimsense bile, sağlık hizmetleri örgütlenme şekilleri, hizmete erişim, ödeme yöntemleri gibi 
değişkenlik gösteren kurallar sebebiyle de ülkeden ülkeye farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 

Bu noktada, yapılacak araştırmalar doğrultusunda ve analitik düşünce kapsamında eski ve yeni 
gerekli kıyaslamaların yapılarak sağlık politikalarında değişime gitmek, iyileştirmelerde bulunmak 
ve ülkelerarası sağlık sistemlerin karşılaştırılması ile olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir 
(Kocasoy, 2014).

Bilindiği üzere sağlık hizmet sunumu ve finansmanı hizmet sunumunu gerçekleştirenler ile finanse 
edenler arasında bir transfer süreci veya kaynak değişimi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti 
ne zaman ihtiyaç duyulacağı belli olmayan ve ihtiyacın ortaya çıktığında ise maliyetlerin belirsiz 
olması sebebiyle üçüncü tarafların müdahale süreçlerini de barındıran bir yapıdır. 

Ülkemizde bu süreçte sosyal sigorta modeli uygulanmakta olup AB ülkelerinden farklı bir yöntemle 
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ilerlenirken, Güney Avrupa rejim grubu ile de benzerlik taşımaktadır. Sosyal sigorta modelinin 
uygulandığı ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin başlıca gelir kaynağı, işçi ve işverenlerden 
alınan sigorta primi olarak adlandırılan paralardan oluşur. Bu bağlamda ülkemizde dedikleri 
prim oranı ve prim miktarı, işçilerinkinden daha yüksek olup hatta kimi sigorta kolları için sadece 
işverenler prim ödemektedirler. 

İşçi ve işverenlerin yanında, devletin de sosyal güvenliğin finansmanına katkısı her geçen gün artış 
göstermektedir. Bu süreçte analitik düşünme becerisine sahip karar vericiler adı geçen verilerden 
yararlanarak ileriye yönelik olarak yapılması gereken uygulamaları ele alıp değerlendirmelerde 
bulunarak; gelecek projeksiyonu oluşturmak suretiyle devlet; primlere benzer biçimde ödemelerde 
bulunarak, sağlanan sosyal gelirlerle ilgili ödemelere katılarak, sosyal güvenlik kurumlarının 
yönetim giderlerini karşılayarak, anılan kurumların bilanço açığını kapatarak, vergi indirimi gibi 
kolaylıklar tanıyarak sosyal güvenliğin finansmanına büyük katkı sağlamaktadır (Tatar, 2011).

Analitik düşünme yöntemi sürecinde sağlık hizmetlerinin finansman modeli belirlenirken; 

• Uygulanabilirlik: Hangi finansman modeli seçilirse seçilsin toplum tarafından kabul 
edilebilirliği ön planda olmalıdır.

•  Verimlilik: Seçilmiş olan finansman modelinde maliyetlerinin yönetimi ve etkin 
kullanılması esastır.

•  Talep: Kullanılan sağlık hizmeti türünü ve düzeyini etkileyen durumdur. Bireylerin 
daha az veya daha çok sağlık hizmetini kullanmaya teşvikine neden olabilir.

• Arz: Seçilen finansman yöntemi ile hizmet sunan kişi veya kurumların davranışını 
etkileyebilmektedir. Bu süreçte söz konusu kriterler önem taşımaktadır.

Nitekim sağlık hizmetlerinin finansman modelini belirlerken her ülkede göz önüne alınması 
gereken temel kriterler vardır ve bu kriterler her model için farklı sonuçları beraberinde getirir. 

Bu kriterlere ek olarak sağlık hizmetlerinin geçmişten gelen finansman ve örgütlenme şekli, 
buna ilişkin olarak toplumda oluşmuş genel anlayış ve kabuller, kültürel etmenler ve geçmişten 
itibaren yaşanan deneyimler de seçilen finansman modelinin hem şeklinin belirlenmesinde hem 
de işleyişinde önemli rol sahibidir. 

Burada özellikle vurgulanması gereken konuların başında, hem toplum hem de finansman sistemi 
açısından mükemmel bir modelin olmadığı, her modelin kendine göre avantaj ve dezavantajlarının 
olduğu ve bir ülkede çok iyi işleyen bir modelin bir başka ülkede tamamen o ülkeden kaynaklanan 
sebepler nedeniyle aynı sonuçları vermeyebileceğinin altını çizmek gerekmektedir. 

Bu nedenle genel olarak ele alınan sağlık finansman modelleri ile ilgili tartışılan konuların her 
ortamda farklı sonuçları ortaya çıkarabileceğini de ayrıca düşünmek gerekmektedir (Kaya, 
Yılmaz, 2020).

Sağlık hizmetleri finansmanında analitik düşünme yöntemiyle ekonomik araştırmaların yapılması, 
verilerin detaylı olarak analiz edilmesi, genel kabul gören bilgilerin dahi doğruluğunun tespit edilip 
sorgulanması, finansman alanındaki soyut kavramların doğru bir şekilde yorumlanması, aynı 
şekilde karşılaşılan problemler karşısında kök nedenlerine inerek doğru çözüm yollarının bulunup 
ekonomik etkenler değerlendirilerek maliyet etkililik ve maliyet fayda gibi verimlilik analizlerinin 
yapılarak daha etkin ve daha verimli bir alt yapı kurarak süreçlerin en etkili şekilde yönetilmesi 
sağlanacaktır.
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1) Suna Kili; A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri “Senedi İttifaktan Günümüze”, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 269, Tarih Dizisi: 19, s. 143; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 
Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007, s. 42.

2)  Süheyl Batum, Anayasa ve İnsan- 99 Soruda Çağdaş Bir Anayasa, Cumhuriyet Kitapları, 3. baskı: Nisan 2011, 
s. 71.

Mehmet Yasin 
ERKAN*

1961 ANAYASASI 
HAZIRLIK SÜRECİ 
VE ŞEKİL-İÇERİK 

ANALİZİ

Giriş
27 Mayıs 1960’ta bir grup subayın yönetime el koymasıyla gerçekleşen askeri darbeyle mevcut 
anayasa lağvedilmiştir. Tüm siyasi faaliyetler askıya alınmış, yapılan açıklamalarda sivil idareye 
geçişin tekrar sağlanacağı ve yeni bir anayasa hazırlanacağı söylenmiştir. Ardından yeni bir 
anayasa taslağının hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır. Bir süre sonra anayasal kurumların, 
kurumlar arası ilişkilerin ve sivil idarenin nasıl olacağı hususlarını içeren bir anayasa taslağı halk 
oylamasına sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir.

Kurucu Meclis
13 Aralık 1960’ta kabul edilen 157 sayılı kanun ile Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi’nden 
meydana gelen bir “Kurucu Meclis” kurulmuştur.1  

Yeni anayasayı hazırlamakla görevlendirilen Kurucu Meclis, yeni meclis seçilinceye kadar yasama 
yetkisi ile yürütme organını denetleme yetkisini de kullanmıştır. 2 

Milli Birlik Komitesi’nin Kurucu Meclis içindeki yetkileri Temsilciler Meclisi’nden fazladır. Temsilciler 
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Meclisi sadece Anayasa ve seçim yasalarının hazırlanması konularında Milli Birlik Komitesi’nden 
fazla yetkili kılınmıştır. 3

Kurucu Meclis’in amacı, 157 sayılı kanunun 2. maddesinde “demokrasi ve hukuk devleti 
esaslarını gerçekleştirip teminat altına alacak olan yeni bir anayasa ile yeni seçim kanununu 
en kısa zamanda tamamlayarak en geç 29 Ekim 1961 tarihinde iktidarı yeni seçilecek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne” devretmek olarak ifade edilmiştir.4  Kurucu Meclis’in kabul 
edeceği anayasa, ancak halkoyuyla onaylandıktan sonra kesinleşip yürürlüğe girecektir.5 

Kurucu Meclis geniş bir temsil grubunu içeren bir oluşumdur. İlber Ortaylı’nın belirttiğine göre 
“Demokrat Partililerden başka herkes kurucu meclisin içinde yer almaktadır.” 6  Bunun 
yanı sıra Şeref Gözübüyük’ün belirttiğine göre Temsilciler Meclisi’nde bulunan parti temsilcileri 
arasında CHP temsilcileri büyük çoğunluğu oluşturmuştur. 7 

Kurucu Meclis’in çalışmaya başlamasından bir hafta sonra siyasi partilerin faaliyete geçmesine 
müsaade edilmiştir. Seçimlerin yapıldığı tarihe kadar 11 yeni parti kurulmuştur. 8  Çalışmalarına 
6 Ocak 1961’de başlayan Kurucu Meclis’in içinden bir süre sonra bir “Anayasa Komisyonu” 
oluşturulmuştur. 9 

Bu komisyon, Temsilciler Meclisi’ne göndereceği metni hazırlarken siyasi partilerin anketlere 
verdiği yanıtlardan da faydalanmıştır. 10

Anayasa Komisyonu
Temsilciler Meclisi’nin, 9 Ocak 1961 tarihinde üyelerini kendi mensupları arasından seçerek 
oluşturduğu “Anayasa Komisyonu”, yeni anayasa çalışmalarına hemen başlamıştır. 11 Anayasa 
Komisyonu yeni anayasa tasarısı hazırlarken birçok hukuki metinden faydalanmıştır. Bülent 
Tanör’ün belirttiğine göre 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında yararlanılan dış metinler; Fransız, 
İtalyan ve Federal Almanya Anayasaları ile 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 1948 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir.12

3)  Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 17.Bası, Ankara, 2010, S. 138. 

4)  Suna Kili; A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri “Senedi İttifaktan Günümüze”, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 269, Tarih Dizisi: 19, s. 144.

5)  Suna Kili, 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Boyut Matbaacılık A.Ş., 1. Basım, 
Aralık 1998, s. 22.

6)  İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları, (yıdısudsh), s. 132.

7)  Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 17.Bası, Ankara, 2010, S. 138.

8)  Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion Yayınevi, Genişletilmiş 4. Baskı, Mart 2007, s. 151.

9)  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007, s. 42.

10)  Suna Kili, 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Boyut Matbaacılık A.Ş., 1. Basım, 
Aralık 1998, s. 24.

11)  İsmet Giritli, Kısa Türk Anayasa Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 1991, s. 80.

12)  Bülent Tanör, İki Anayasa 1961-1982, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 3.(Tıpkı) Baskı, Nisan 1994, İstanbul, 
s. 29.
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Temsilciler Meclisi’nde CHP temsilcileri büyük ağırlığa sahip olduğundan, bu partinin anayasal 
tezlerinin anayasallaşması kolayca gerçekleşmiştir. 14 Ocak 1959 tarihinde yayınlanan “İlk 
Hedefler Beyannamesi”nde yer alan talepler komisyonda değerlendirilerek tasarı içerisine 
alınmıştır.  Ayrıca Anayasa Komisyonu’nun yaralanabileceği metinler arasında Darbeciler 
tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar başkanlığındaki beş hukuk profesörüne 
hazırlatılan ve 12 Haziran 1960’ta yayınlanan geçici anayasa da vardır. 13  

Geçici Anayasa’nın hazırlandığı günlerde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocaları 
da kendiliğinden bir anayasa tasarısı hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. İstanbul Üniversitesi 
hocalarının hazırladığı tasarı “İstanbul Tasarısı”, Ankara Üniversitesi hocalarının hazırladığı 
tasarı ise “Ankara Tasarısı” olarak anılmıştır. 14  

Yeni anayasa hazırlanırken tasarıda demokratik düzeni gerçekleştirmek amaç edinilmiş ve buna 
öncelik verilmiştir. 16  

Komisyonun hazırladığı tasarı öncelikle Temsilciler Meclisi’nde tartışılmıştır. Ardından Milli Birlik 
Komitesi’nde görüşüldükten sonra 27 Mayıs 1961’de Kurucu Meclis’te yapılan birleşik toplantıda 
2 çekimser oya karşılık 260 oyla kabul edilmiştir. 9 Temmuz 1961 günü halk oyuna sunulmuştur. 
Katılımın %80’in üzerinde gerçekleştiği referandumda geçerli oyların %61.5’i Evet, %38.5’i Hayır 
yönünde çıkmıştır.17  

Böylece 1961 Anayasası kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde halk oyuyla kabul edilip 
yürürlüğe giren ilk anayasa olarak tarihe geçmiştir.

1961 Seçimleri ve Yeni Meclis
Genel seçimlerin 15 Ekim 1961’de yapılmasının ardından yeni meclisin toplanmasıyla Kurucu 
Meclis’in tüzel kişiliği son bulmuştur. 18  Seçilen milletvekilleri, referandumda kabul edilen yeni 
anayasaya uygun olarak çalışmaya başlamışlardır.

1961 Anayasası’nın Şekli ve İçeriği
1961 Anayasası kendinden önceki anayasalardan daha ayrıntılı ve daha uzundur.19  1961 

13)  Ergun Özbudun, Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu: 1961 Anayasası Üzerindeki Kurucu Meclis 
Görüşmeleri, liberal düşünce, Yıl 17, Sayı 68, Güz 2012, s. 7, Erişim Adresi: http://www.libertedownload.com/LD/
arsiv/68/02-ergun-ozbudun-turkiye’de-anayasa-yargisinin-dogusu.pdf, Erişim Tarihi:.3.11.2015.

14)  Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 22. Baskı, İstanbul, 2008, s.352-353.

15)  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007, s. 42.

16)  Mehmet Turhan, Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeni’nin Gerekleri, s. 404-405, Erişim Adresi: http://
www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg8/mturhan.pdf, Erişim Tarihi: 10.12.2015.

17)  Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 11. Baskı, Bursa- Ağustos 2014, s. 137.

18)  Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş (‘Anayasa Hukuku’na Giriş), İmaj Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, 
Ankara, s. 287.

19)  Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş, İmaj Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Ankara, 2007, s. 287-288.
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Anayasası hazırlayanlar, bu anayasayı özellikle 1950-1960 arasında yaşanan sorunların bir daha 
yaşanmamasını sağlamak düşüncesiyle tasarlamışlardır.20

9 Temmuz 1961’de kabul edilen ilk haliyle 10 yıl yaşayan 1961 Anayasası21  157 madde ve 
22 geçici maddeden meydana gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk yıllarında yapılan anayasalardan farklı olarak “Başlangıç” ve “kenar başlıkları” kısımları 
bulunmaktadır. 22

Kendinden önceki anayasalara nazaran oldukça kapsayıcı ve ayrıntılı olan 1961 Anayasası, bir 
önceki anayasayı yürürlükten kaldıran ve bu anayasanın yapılmasını emreden askerler ve militer 
zihniyete sahip kişiler tarafından bazı konularda eksik, bazı konularda fazla görülmüştür. Özellikle 
kapsadığı temel haklar ve özgürlüklerin Türkiye’ye fazla olduğu düşünülmüştür. Nihayetinde 12 
Mart Muhtırası sonrasında 1971 ve 1973 yıllarında köklü değişikliklere uğramıştır. Toplamda 1961 
Anayasası’nda yedi kez değişiklik yapılmıştır.

1961 Anayasası, 156. maddesinde; Başlangıç kısmında anayasanın dayandığı temel görüş ve 
ilkelere yer verildiğini belirtmiş ve Başlangıç kısmının Anayasa metnine dahil olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca aynı maddede, kenar başlıklarının sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu 
ve maddeler arasındaki sıralanma ve bağlantıyı gösterdiğini belirtip bu başlıkların, Anayasa 
metninden sayılmadığını ifade etmiştir. 23 

1961 Anayasası’nın temel mantığının ve içeriğinin anlaşılabilmesi için “Başlangıç” kısmının 
iyi okunması gerekmektedir. Metnin hemen başında “Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve 
davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 
27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti” cümlesi ifade edilerek Anayasa ve Hukuk dışı 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı halkın direnme hakkı olduğu 
belirtilmiştir. Buna ek olarak 1961 Anayasası’nı çiğnemeye çalışan ya da çiğnemeyi planlayanlara 
karşı satır arasında bir uyarı sezdirilmiştir. 24

1961 Anayasası’nda başlangıç bölümünde ‘iktidara bazı haklarını devrederek onu var etmiş 
halkın, iktidarın meşruluğunu kaybettiği durumda, buna direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 devrimini yaptığının’ belirtilmesi, Anayasa’da J.Locke felsefesinin etkisinin olduğunu 
göstermektedir. J.Locke, insanların temelde özgür ve eşit olduklarını ancak siyasal iktidarın bir 
parçası olabilmek ve temel haklarını (hakların güvence altına alınması hakkı, yaşam, özgürlük ve 
mülkiyet hakkı) daha iyi kullanabilmek adına bazı haklarını iktidara devrettiklerini savunmuştur. 
Buna göre şartlar gerektirdiğinde iktidarı var eden halk, haklarını savunmak amacıyla iktidara 
direnebilecektir. 25 

20)  Türkiye Çalışmaları Grubu, “50. YILDÖNÜMÜNDE 27 MAYIS’I HATIRLA(T)MAK”, Stratejik Düşünce 
Enstitüsü (SDE), Ankara–2010, s. 27, Erişim Adresi: http://www.sde.org.tr/userfiles/file/SDE-RAPOR%2027%20
MAY%C4%B1s-yeni-t.pdf, Erişim Tarihi: 2.12.2015; Suavi Aydın¸Yüksel Taşkın, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, 
İletişim Yayınları, 1. BASKI, İstanbul, 2014, s. 71-72.

21)  Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş, İmaj Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Ankara, 2007, s. 287.

22)  Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 337.

23)  Suna Kili; A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri “Senedi İttifaktan Günümüze”, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 269, Tarih Dizisi: 19, s. 230.

24)  Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 80.

25)  Ergun Özbudun, Anayasa Hukuku, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2692, Açıköğretim Fakültesi Yayını 
No: 1658, s. 4; Ahmet Taşkın, Baskıya Karşı Direnme Hakkı, TBB Dergisi, (Hakemli makaleler) Sayı 52, 2004, s. 52, 
Erişim Adresi: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-52-17, Erişim Tarihi: 1.12.2015.
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Dolayısıyla Başlangıç’ta direnme hakkından bahsedilerek 27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlere 
meşruluk sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir.

1961 Anayasası’nın Başlangıç Bölümü
1961 Anayasası’nın Başlangıç kısmı içerisinde “milletimizi... milli birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden” söz edilmiştir. Böylece 1924 Anayasası’nda 
yer alan milliyetçilik ilkesi değiştirilerek “Türk Milliyetçiliği”ne yer verilmiştir. 26

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ilk kez 1961 Anayasası’nın başlangıç kısmında yer almıştır. 
Bu durum başlangıç kısmının anayasaya dahil olduğu göz önüne alındığında daha da önemli 
hale gelmektedir. Ayrıca “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi Anayasanın ikinci maddesinde 
Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken “başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan” hükmü 
gereği Cumhuriyetin bir niteliği ve özelliği haline gelmektedir. 27

Başlangıç metnin sonuna doğru Türk Milleti’nin Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna 
sahip olduğu ifade edilmiştir. Ardından, “İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal 
adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı 
mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak” 
amacıyla “Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasa”, “asıl 
teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete 
ve fazilete aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet” edilmiştir. Böylece bir anayasa ilk kez 
emanet edilmiş ve bunun için genelde güvenlik güçlerinin kullandığı bir kelime olan “bekçilik” 
kelimesi kullanılmıştır.28

1961 Anayasası’nın başlangıç kısmı hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında ideolojik 
vurguların dikkat çekici olduğu söylenebilir. Anayasa yazımında kullanılan bazı kelimeler ve 
ifadeler ile hem anayasayı hazırlayanların değerlerinin hem de siyasi alana hakim olması istenen 
değerlerin ön plana çıkarıldığı gözlemlenebilir.29

  Ayrıca 1961 Anayasası’nın tamamı okunduğunda Başlangıç metninin çizdiği ilkesel çerçevenin 
anayasanın içeriğine yansıdığı da görülebilir.

26)  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007, s. 43.

27)  Hamza Eroğlu, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Atatürkçülüğün Bir Temel İlkesi, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları, Ekim 2004, Ankara, s. 28-29, Erişim Adresi: http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/20141112_
yurttasulhpdf.pdf, Erişim Tarihi:7.12.2015.
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Vedat 
SADİOĞLU*

TÜRKİYE’DE  
TARIMIN  TEMEL  

DİNAMİKLERİ  
ÜZERİNE  GENEL  BİR 

DEĞERLENDİRME

Giriş
Tarım sektörü, bir ülkenin ekonomik gelişme sürecine değişik kanallardan katkı sağlamaktadır. 
Tarım, ülkelerin nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam etmekte, dünya nüfusunun beslenmesi 
için zorunlu gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, sanayi ürünleri için 
talep yaratmakta, tarımsal ürün ihracatı yoluyla toplam ihracata katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 
tarım, ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturmakta ve göreli fiyatlar yoluyla sınaî birikimini 
desteklemektedir. Tarımın bu temel dinamiklerini idrak etmek ve bu bağlamda sektörü yönetmek 
gerekmektedir.

Tarım sektörü; uzun yıllar ekonominin temel unsuru olmuş, ancak son yıllarda önceliğin sanayi 
sektörüne kayması sonucu Türkiye ekonomisinde nispeten önemi azalmıştır. Bununla birlikte, 
ulusal gelirimizin yaklaşık % 15’ni ve istihdamın % 19,6’sını oluşturması nedeniyle tarım 
sektörü, ekonomik olduğu kadar sosyal sektör özelliği de taşımaktadır. Tarım, ülkemizde hala 
doğa koşullarına bağlıdır. Bundan dolayı risk ve belirsizlik fazladır. Tarım ürünlerinin arz-talep 
esnekliği düşük ancak üretim periyodu diğer sektörlere göre uzundur. Bu özellikleri ve toplumda 
sosyal dengelerin sağlanması ve korunmasına katkıları, ürünün korunması ve bunlarla ilgili 
pazarlama olanaklarının zor ve diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi etkenleri içinde 
barındırmaktadır. Tarım sektörü¸ ülkelere göre değişmekle birlikte, piyasa ekonomisinin en yaygın 
uygulandığı ülkeler dâhil birçok ülkede üretim-tüketim zinciri içerisinde desteklenmektedir. 

Tarım sektöründe mevcut risk ve belirsizlikler yanında, paranın geri dönüşüm hızının düşük ve 
sermaye birikiminin yetersiz ve buna bağlı olarak yatırımların az olması sektörde desteklemeleri 
ve teşvikleri gerektirmektedir. Bu makalenin amacı, Türkiye’de tarımın temel dinamiklerini 
anlamaya çalışmak ve Türkiye’nin ekonomik gelişme sürecine tarımın yaptığı katkıları genel 
olarak değerlendirmektir. 

*Araştırmacı Yazar  (vsadioglu1960@hotmail.com)
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Tarımı  Oluşturan  Temel Dinamikler  Nelerdir?
Dinamik; fizik biliminin bir dalı olarak “hareketli, her an değişebilen, durağan karşıtı” olarak 
tanımlanmaktadır. Felsefi alanda ise, “devimsel, devinim durumunda olan ancak devinimi 
yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren” 
bir kavram olarak ele alınmaktadır.

Sektörel anlamda ise dinamik sözcüğü, iş kolları açısından değerlendirildiğinde, o iş kolunun 
ilerleme hızına, ivmesine ve sektörel konumuna etki yapan etmenlerle birlikte bu etmenlerin 
neden olduğu hareketler arasındaki ilişki anlaşılmaktadır. Sektörel alanda her iş kolu için ortak 
olan çeşitli dinamikler olduğu gibi her bir sektörel faaliyetin kendine özgü iç ve dış dinamikleri 
vardır. Tarım sektörünün gücü ve amacına erişimi dinamiklerinin iyi ve sağlıklı işlemesiyle doğru 
orantılıdır. Diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de bazı temel dinamiklerin tanımlanması 
ve analiz edilmesi gerekir. Ayrıca karar vericiler, yöneticiler vb. tarım sektörüne değer katmalı, 
tarıma destek olmalı ve bilfiil tarımı desteklemelidirler. Ülkemizin tarım sektöründe uzun yıllardır 
faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına, ülkemiz tarım sektörü dinamiklerini 
anlama konusunda büyük görevler düşmektedir. 

Örneğin; henüz ithalat ve ihracat dâhil, toplam ürün pazarımızın büyüklüğü konusunda gerekli 
ulusal veri tabanı oluşturulamamıştır.  Diğer taraftan, bu pazarın yoğunluğu hakkında, yani hem 
tür ve çeşit bazında hem de bölgesel dağılımın ölçülmesinde yeterli bilgiye erişilememektedir.

Bu konuda, gelecek için bazı kestirim ve öngörülere yönelik birtakım çalışmalar varsa da yeterli 
değildir. Örneğin, hayvancılık sektörümüzün durumu ortada iken yem bitkileri tohumu konusunda 
hala bir pazar araştırması ve öngörü mevcut değildir. Doğrudan ithalat bağımlısı olduğumuz bazı 
yem ham maddeleri için alternatif arayışında da başarılı olduğumuz söylenemez.Tüm tarımsal 
ürünler için pazar hacminin belirlenmesi konusunda, resmi ve özel sektördeki paydaşların 
ortaklaşa çalışmasıyla elle tutulur bir sonuca ulaşılabilir. Kısaca, pazar dinamiğinin yapısı tam 
olarak bilinmediği sürece pekçok sektörel iyileşmenin sağlanması mümkün değildir. Rekabet 
konusunda ise çiftçilerin ve büyük şirketlerin diğer ülkelerdeki rakipleri karşısında, bazı haklarının 
ilgili resmi kuruluşların düzenleme ve girişimleriyle daha özenle korunması gerekmektedir.

Tarımsal  Girdilerin  Önemi
Türkiye’de tarımsal girdi piyasasında arzu edilen atılımlar bir türlü tam olarak atılamamıştır. Girdi 
üreten (gübre, tohum, zirai ilaç, yem vb.) şirketlerin oluşturduğu iş kolunun büyük bir bölümü, 
en hızlı kazanç sağlayan gündelik ticarete (al-sat) doğru kaymaktadır. Özellikle son 20-30 yılda 
ülkemizde sayıları büyük bir hızla artan bu şirketler Ar-Ge, Ür-Ge, yenileşme (inovasyon) vb. 
işlerle uğraşmadan sadece ‘al-sat-devlet desteği al’ yolunu tercih etmişlerdir. Bu tür şirketlerin 
sayıları artmakla birlikte kalite anlamında bir artış söz konusu değildir.

Resim 1: Türkiye’de 
tarımsal faaliyetler, 
bölgelerin iklim çeşitliliği 
nedeniyle farklı alanlarda 
yoğun bir şekilde 
yapılmaktadır. Tarım, 
ülkemizde büyük oranda 
doğa koşullarına bağlıdır.



KARINCA    39

Fikri - Sınai   Mülkiyet  Haklarının  Önemi 
Türkiye’de fikri-sınaî mülkiyet hakları özellikle tarımsal üretim açısından henüz gelişim sürecinde 
olan sorunlu bir alandır. Bu bağlamda, Türkiye’de tohumculuk başta olmak üzere tarımsal girdi 
sektörünün gelişimine gerçekten gönül vermiş ve bu konuda her türlü riski göze alarak sektörü 
geliştirme faaliyetlerini sürdüren araştırıcı kuruluşlar için birçok beklenti söz konusudur. Yabancı 
muadilleriyle kıyasıya rekabet etmeye çalışan Türk özel sektör şirketleri için ‘sınaî mülkiyet 
hakları’, başta patent, marka, lisans konuları olmak üzere bazı istisnai uygulamaların da yetkili 
otorite ve ilgili diğer resmi merciler tarafından ivedilikle ele alınması gereken önemli bir alandır.

Teknoloji  Kullanımının  Önemi
Türkiye’de tarımsal alanda teknoloji kullanımı ve teknolojiye erişim dinamikleri konusunda 
sektörde faaliyet gösteren firmalar için birtakım kısıtlamalar söz konusudur. Bazı Avrupa Birliği 
ülkeleri (İspanya, Portekiz, Çekya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve Romanya) ile İran, Mısır, 
Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ve daha birçok ülkede biyoinformatik, biyoteknolojik, genomik 
araştırmalar alanlarında tohumluk araştırmaları ve üretimi kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.

Türkiye’de henüz bu tür üretimlerin sınırlı olması nedeniyle Ar-Ge faaliyetlerinin de örtülü 
şekilde engellenmesi gelecekte ülkemizin bu teknolojilerin gelişimi bağlamında çok gerilerde 
kalmasına neden olabilir. Tarımda teknoloji kullanımının gecikmesi, ülkemizin tarımsal üretiminde 
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Tarımsal teknolojinin son model araçlarından biri de kuşkusuz 
özel kameralarla donatılmış insansız hava araçları (dronlar) ve bunların kaydettiği görüntülerdir. 
Bu dronların kaydettiği görüntüler, çeşitli yöntemlerle anlaşılır ve kullanılabilir hale getirilen 
yazılımlarla çiftçinin hizmetine sunulabilir. Bu teknoloji özellikle bitkisel hastalıklar ve zararlılarının 
tespiti, izlenmesi ve mücadelesinde giderek yaygınlaşmaktadır. Başta verim olmak üzere yıllık 
ürün tahminlerinde, evrelerin ve değişimlerin izlenmesi amacıyla bitki ıslahı çalışmalarında ve 
tarım sigortası hasar tespitinde de dron teknolojisinin kullanımı giderek artmaktadır. Görüntüleme 
ve raporlama ağırlıklı işlemlerde yapay zekâdan da faydalanan bu yeni teknolojinin kullanımı için 
kapasite geliştirilmesine yönelik mesleki eğitime daha çok önem verilmeli ve kaynak ayrılmalıdır.

Bitki  Islahının  Önemi
Bitki ıslahı, istenen özelliklere sahip tarım ya da süs bitkileri elde etmek için, insan eliyle uygulanan 
eşleştirme ve seçme yöntemlerine verilen genel isimdir. İnsanlar da istedikleri özelliklere göre 
bazı bitkileri seçip diğerlerini eleyerek bitki türlerini bir seçime tabi tutarlar. 

Bitki ıslahı, insanların ihtiyacı olan çeşitlerin elde edilmesiyle ilgili olduğu için çözümleyeceği 
sorunların devamlılığı söz konusudur. Bitki ıslahı, üreticilerin ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek yeni çeşitlerin elde edilmesine yardımcı olur.

Ar-Ge konusunda sektörün en önemli dinamiği sayılabilecek bitki ıslahına yönelik, özellikle 
moleküler biyolojinin nimetlerinden yeterli ölçüde yararlanıldığını söylemek zordur.  Geleneksel 
bitki ıslahında modern biyoteknolojik yöntemlerin kullanılarak oldukça kısa sürelerde sonuca 
erişilebilmekte iken, bu konuya yeterince kaynak ayrılmamaktadır.

Ülkemizde  Tarımı  Oluşturan  Temel  Dinamiklerin  Önemi
Ülkemizde tarım sektörünün son 25-30 yılda ulaştığı seviye ve gelişim dikkate alındığında, 
kazanımların korunması ve ileriye götürülmesi zorunluluğu günümüzde tarım sektörünün sahip 
olduğu ve giderek artan stratejik değeri bağlamında daha da önem kazanmıştır. Sektörün 
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ilerlemesi yönündeki çabalar, paydaşların kayda değer bir bölümü tarafından aynı hassasiyetle 
algılanmadığı ve değerlendirilmediği sürece başarılı olması pek mümkün görülmemektedir. 
Sektörde amaca ulaşmak için söz konusu paydaşların aynı noktadan bakmaları sonuç alınabilmesi 
için gereklidir. Önemli olan avantajların maksimize edilerek, dezavantajların olabildiğince bertaraf 
edilebilmesidir.

Resim 2: Türkiye’de 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı 
bazı Araştırma ve 
Enstitüler, ulusal ve 
yerel anlamda sebze ve 
meyve çeşitlerinde ıslah 
çalışmaları yapmak ve 
bunları sonuçlandırarak 
üreticilerin ve tarımla 
uğraşan diğer 
kesimlerin hizmetine 
sunma yükümlülüğünü 
taşımaktadır.

Bu süreçte, yetkili otoritenin de meslek kuruluşları dâhil sektörün bütün mensuplarına karşı adil 
ve eşit mesafede olması gerekir.  Paydaşların bu konuda taşıdığı iyi niyetlerinden hiçbir şüphe 
duyulmamasına rağmen, önceliklerin farklılaşması bu amaca ulaşmada en büyük engel olarak 
karşımıza çıkabilir. Cumhuriyetimizin, yaklaşan 100. Yıldönümünde ülkemiz tarım sektörünün 
nerede olması gerektiği konusunda önemli kararlar alınmalı ve adımlar atılmalıdır. Dolayısıyla 
yukarıda sıralanan dinamiklerin yanı sıra sektörel gerçekler, ulusal ve uluslararası makro 
değişimler göz önünde bulundurularak tüm paydaşların katılımı ve mutabakatı ile milli hedeflerin 
daha öngörülü ve gerçekçi tanımlanması gerekmektedir.

Resim 3: Tarımın önemli bir 
parçasını oluşturan hayvancılıkta, 
bölgeye uyum sağlamış hayvanlar, 
çevresel koşullarda ve yemlerle 
beslenmektedir. Hayvansal 
üretimde daha çok bitkisel yem 
kullanılması, bitkisel üretimde 
ise hayvan gübrelerinin organik 
gübre olarak değerlendirilmesi ve 
münavebe getirilmesi nedeniyle 
bitkisel ve hayvansal üretim bir 
bütün olarak ele alınmalıdır.

Hedeflerin  Belirlenmesinde  Alternatif  Yaklaşımlar
1. Bölgesel güç olma yolunda mevcut pazarlarla yetinmeyip diğer alternatif hedef 

pazarların belirlenmesi ve bu pazarlara yönelik pazar araştırmalarının önceden ve 
titizlikle yapılması gerekir.

2. Gerek yeni pazarların oluşumuna ve gerekse hedef pazarlara girişe imkân sağlayacak 
ekonomik ve politik planların oluşturulması, teşviklerin güncellenmesi gerekir.

3. Pazara yönelik planlı üretimin gerçekleştirilmesinde en önemli araç olan tarımsal 
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desteklerin sadece başlangıçta “iyi tasarlanması” yeterli değildir. Bu çok önemli üretim 
planlama enstrümanının aynı zamanda etkilerinin ve sonuçlarının bilimsel yöntemlerle 
ele alınması gerekir. Planlamanın bölge bazlı olarak en objektif şekilde ölçülmesi ve 
destek birim değerlerinin her yıl -gerekirse yılda iki kez- güncellenmesi gerekir.

4. Rekabette hâlihazırda elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi için gelişmiş 
ülkelerdeki teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve üreticilerin bunlara kolay ve 
ucuz şekilde erişimlerinin temin edilmesi gerekir.

5. Gerek iç pazarda yerli sektörün ağırlığının artırılması ve gerekse hedef pazarlarda 
sürdürülebilir kalıcılığın sağlanması için teknolojiye erişim, kullanım oranının artırılması 
ve teknolojiyi geliştirme yönünde ihtiyaçların belirlenmesi gerekir.

6. Sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik programlar 
hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Ayrıca tarımsal eğitime çeki düzen verilerek, 
ara eleman yetiştirilmesine yeniden başlanması gerekir.

7. Mevcut Ar-Ge kaynaklarının sektörün talepleri doğrultusunda ve sektör kuruluşlarının 
da kontrolünde ve etkin bir şekilde kullandırılması gerekir.

8. Sektörün en önemli dinamiklerinden biri olan kaliteli ve yeterli miktarda girdi üretim ve 
kullanım desteklerinin çok tutarlı ve akılcı tespit edilmesi gerekir.

Sonuç  Ve  Öneriler
Değerlendirmelerde en dikkat çekici husus tarım sektöründe formalite sayısının fazlalığı ve 
kurumsal çeşitliliktir. 

Öneriler kısmında da görüleceği gibi yeterince kanun ve kurum-kuruluş bulunmasına rağmen, 
tarımsal üretim sürecinin tüm aşamalarında ciddi sorunlar süregelmektedir. Sistemde yer alan 
kişi ve kurumların iyi niyetine rağmen politikalar ya uygulanamamakta ya da uygulamaların 
maliyeti getirisini aşmaktadır. 

Bu yüzden tarım politikalarına yaklaşımda değişiklik gereği ortak noktaların belirlenmesi en önde 
gelenidir. 

Bu yaklaşım uzun dönem perspektifi olan üretkenliği artırıcı politikalara kaynak olarak özetlenebilir. 
Bu çalışmanın ortak sonuçları aşağıda özetlenmektedir:

• Tarım sektöründe ve politikalarda değişim kaçınılmazdır. 
• Dünyadaki değişimlere ayak uydurmak tarım sektörü için sancılı olacaktır. 
• Devlet, bu geçişte sosyal problemler yaratmamak ve kırsal alanda yaşayan nüfusun 

gelir güvencesini sağlamak için tedbirler almalıdır. 
• Üreticilerin güçlenmesini sağlayacak kurumsal ve yasal düzenlemeler süratle ele 

alınmalıdır. 
• Kırsal alanda yaşayanların toprak ve diğer tarımsal üretim kaynakları üzerindeki 

baskısını diğer sektörlere kaydırmak amacıyla eğitim çalışmaları başlatılmalıdır. 
• Üretici ile tüketici arasındaki bağları kısaltacak ve geliştirecek düzenlemeler yapılmalıdır. 
• Uluslararası ve bölgesel anlaşmalarla verilen taahhütlerin uzun dönemdeki etkilerini 

dikkate alarak, gerekli çalışmalar anlaşmalardan önce yapılmalıdır. 
• Orta ve uzun vadede ülkemiz tarım sektörü büyük bir değişikliğe uğrayacaktır. Önceden 

belirlenen sorunların giderilmesi veya söz konusu değişimlerin etkisinin azaltılması 
amacıyla kırsal alanda katılımcı yaklaşım ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

• Tarım sektöründeki fazla nüfus kısa vadede azaltılamayacaktır. Bu nedenle tarım 
işletmeleri yapısında kısa vadede bir değişim beklenilmemelidir. 

• Tarım işletmelerinin uygun büyüklüklere çıkartılması kısa vadede beklenilmemektedir. 
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Kırsal alanda gelir artırıcı ve gelir düzeyini yükseltici politikalar, ürün farklılaştırılması ve 
doğrudan gelir ödemeleri araçları ile yapılmalıdır

• Uzun vadede Türkiye tarım topraklarının henüz gelişmiş ülkeler tarım toprakları kadar 
kirletilmemiş olmasından yararlanarak, temiz toprak, temiz teknoloji, temiz tarımsal 
ürün üretimi geliştirilerek, dünya pazarlarındaki rekabet gücünü ve fiyatlarını artırmak 
mümkündür.

• Geri kalmış yörelerde kamu yatırımlarına ya da kooperatif yatırımlarına ihtiyaç vardır. 

Resim 4: Tarım sektörünün 
kendine has özelliklerinden 
dolayı diğer sektörlere 
göre dezavantajlı olduğu 
belirtilerek dünyanın 
gelişmiş ülkeleri başta 
olmak üzere, hemen 
her ülkesinde tarım 
sektörüne özellikle 
destekleme anlamında 
müdahale edilmektedir. 
Bu müdahaleler yani tarım 
politikaları ve bunların 
uygulamaları, tarımın temel 
dinamiklerini anlamak 
açısından çok önemlidir.
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İrfan Ünver 
NASRATTINOĞLU*

BAĞIMSIZLIĞIN 75. YIL 
DÖNÜMÜNDE 

KARDEŞ PAKİSTAN VE 
KEŞMİR MESELESİ

Bilindiği gibi “pak” temiz demektir. Pakistan ise, “Temiz İnsanlar Ülkesi” anlamını içerir. 
Bu ülkenin, Türk Milleti nezdindeki önemi çok büyüktür. Zira orada milyonlarca kandaşımız, 
candaşımız yaşamaktadır. Bu nedenledir ki, Pakistan’a giden bir kişi, orada, hiçbir ülkede 
göremeyeceği itibarı, sevgiyi, saygıyı görecektir.

75 yıl önce bağımsız bir ülke olarak dünya coğrafyasında yerini alan bu ülkenin, istiklâl sürecinde 
önemli yeri olan  Allame  Muhammed İkbal, 1930 yılında  Allahabad’da, Müslüman aydınları 
bir araya getirdi. Bu toplantıda Pakistan’ın temelleri atıldı. 1933’de Cambridge’de öğrenci olan 
C.Rahmit Ali, “Ya şimdi, ya asla!” başlıklı bir broşür yayımlamış ve kurulacak olan İslam 
devleti’nin adının Pakistan olmasını önermişti. Hindistan’da, 1937 yılında yapılan seçimlerde 
Müslümanlar büyük bir zafer elde ettiler. 

Bu zafer Hinduları telaşlandırdı; yoksul Müslümanları da yanına alan Gandi yoğun bir 
propagandaya girişti. Bunun üzerine Muhammed Ali Cinnah harekete geçerek, Müslümanları 
yeniden örgütlendirdi. 23 Mart 1940’da Lahor’da toplanan Müslümanlar, Bağımsız Pakistan 
çözümünü benimsediler. 

1945-1946 seçimlerinde Müslümanların durumları daha da güçlendi. Seçim sonuçları, Hindular’la 
birlikte İngilizler’i de telaşlandırdı, zira Müslümanlar, bağımsız bir devlet kurma yolunda epeyce 
yol almışlardı.

1946 yılı Ağustos ayında Nehru’nun kurduğu hükümete Müslümanlar karşı çıktılar. Yer yer 
meydana gelen çatışmalardan sonra, ülke bir iç savaşa sürüklendi. Ekim ayında hükümete 
Müslümanlar da girdiler; ama çatışmalar önlenemedi.

Nihayet 14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın bağımsızlığı ilan edildi. Bu, İngiliz Milletler Topluluğu 
çerçevesinde elde edilen bir bağımsızlıktı. Ama artık bir Bağımsız Pakistan Devleti kurulmuştu. 

*Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi ve KOOP-KUR Üyesi
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Ülkenin Genel Valilik görevini, bir anlamda Devlet Başkanlığını Kaid-i Azam Muhammed Ali 
Cinnah üstlenmişti. Ne var ki bir yıl sonra, 1948 yılında bu büyük lider, hayata gözlerini yummuştu.

1956 yılında Kurucu Meclis’in kabul ettiği Anayasa ile birlikte tam bağımsız Pakistan İslam 
Cumhuriyeti ilan edildi. Ülkenin ilk cumhurbaşkanlığını General İskender Mirza üstlendi. 

Pakistan Cumhuriyeti,  sık sık hükümet ve cumhurbaşkanı değiştirdi; bu arada askeri darbeler 
oldu. 

Şurası bir gerçektir ki; zaman zaman çok partili demokratik bir sisteme de bürünen Pakistan’da 
yönetim kimin ya da hangi siyasal partinin elinde olursa olsun; Türkiye’ye karşı uygulanan 
politikalar aynen devam etmektedir. Bu politika, kayıtsız şartsız, Türkiye’nin yanında yer almak 
ve her platformda Türkiye’yi desteklemektir. Nitekim, Birleşmiş milletler Genel Kurulunda yapılan 
müzakerelerde, Pakistan delegesi, Türk delegesiyle aynı doğrultuda oy kullanmaktadır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonraki gelişmelerde Pakistan, her şeye rağmen, Türkiye’yi 
desteklemiş ve sonraki aşamada KKTC’ni tanımıştır. Gerçi, ABD baskısı ve tehditleriyle, tanımanın 
resmi boyutu geri alınmıştır ama; o günden bu yana, İslamabad’da, KKTC’nin temsilciliği 
bulunmaktadır. 

Kardeş Pakistan Devleti’nin sorunları ile Türkiye’nin sorunları büyük ölçüde benzerlikler 
arzetmektedir. Türkiye’nin altını oymak, bölüp parçalamak için, sinsi sinsi çaba harcayan dış 
güçler; benzeri çalışmaları Pakistan’da da yapmaktadır. Örneğin, İngiltere ile Hindistan, sürekli 
olarak Pakistan’in iç işleriyle oynamaktadır!...

Pakistan İslam Cumhuriyeti, 796,096 Km.karelik toprakları ve 100 milyonu aşan nüfusu ile dev 
bir ülkedir. Ekonomisi, sanayisi, tarımı, ticareti; ulaştırma, eğitim ve sağlık  gibi önemli konularda 
kaydettiği aşamalar ile hızla büyüyen, dev bir ülke…Ve muhteşem tarih ve kültür hazineleriyle 
dolu bir ülke…

Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan Rawalpindi yakınlarındaki yazılı kayalar; İskitler, Parslar, 
Kuşanlar, Ak Hunlar, Persler, Türkler ve Timuroğulları’ndan kalan gizemli sanat abideleri…Ekber 
Şah’ın inşa ettirdiği kale; Cihangir, Şah Cihan, Evrenzeb’in Lahor’da inşa ettirdikleri sayısız 
eserler; yine Lahor’da Şah Cihan’ın yaptırdığı ünlü Şalimar Bahçesi…Türk asıllı Sultanların Sind 
Eyaletinde, Haydarabad yakınlarındaki anıt mezarları…

Bütün bunlara bakınca görülüyor ki, Pakistan’da yaşayan insanlar, Türk milleti’nin gerçek 
kardeşleridir…

Bu kardeşlerimiz Milli Mücadele yıllarında, dişlerinden tırnaklarından keserek topladıkları paraları, 
Mustafa Kemal Atatürk’e göndermişlerdir.  

Atatürk’ün de, bu parayla, Türkiye İş Bankası’nın temelini atmış olduğu, bilinen tarihi 
gerçeklerdendir. Yani bugün, Türk bankacılığının önde gelen kuruluşu olan Türkiye İş Bankası, 
Pakistanlı kardeşlerimizin gönderdikleri paralarla kurulmuştur.

Kuşkusuz, Milletimiz bütün bunları unutmamıştır ve unutmayacaktır. Unutmamış olduğumuzun 
somut kanıtı, Pakistan’da meydana gelen doğan afetlerden sonra, halkımızın, yardım konusunda 
gösterdiği duyarlılıktır. Devlet eliyle yapılan birkaç milyon dolarlık yardımın yanı sıra, çeşitli 
kuruluşlar da kardeş ülkeye yardım etmişlerdir. 

Keza yıllarca yönetiminde bulunduğum, başkanlığını da yaptığım, merkezi Ankara’da bulunan 
Türkiye-Pakistan Kültür Derneği de 130 Milyar TL göndermiştir. Bu dernek çok sayıda yeni giysi 
temin etmiş ve bunları da Pakistan’a yollamıştır.
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Keşmir
Hint Yarımadasında, Himalaya Dağlarının eteklerinde bulunan Keşmir, kuzeyindeki Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Uygur Özerk bölgesi ve Afganistan ile sınırdaştır. Bu bölgenin  güneybatısında 
Pakistan, güneydoğusunda Hindistan, kuzeydoğusunda Tibet ve biraz da Tacikistan yer 
almaktadır. Özgür ve işgal altındaki Keşmir’in yüzölçümü toplam  100,569 Km.kare; nüfusu ise 10 
milyonun üzerindedir. Bu özellikleriyle Keşmir, yeryüzündeki  184 devletin 87’sinden  daha geniş 
bir alana sahiptir ve 114 devletten daha fazla nüfusa sahiptir.

Keşmir, kuzeyde Baldistan, güneyde Cammu, doğuda Ladak ve batıda Gilgit Eyeletlerine 
ayrılmaktadır. Buradan çıkan İndus, Celum ve Çenab gibi büyük ırmaklar, Pakistan’a doğru akar. 
Başkent Srinagar 1768 metre yükseklikte kurulmuş olup medrese, cami ve türbeleriyle ünlüdür. 

Diğer önemli yerleşim bölgesi olan Cammu, vadinin güneyinde yer alır. Denizden 1500-1800 
metre yüksek olan Keşmir vadisinin verimli topraklarında pirinç, buğday, mısır ve arpa gibi tarım 
ürünleri yetiştirilir. Meyvecilik, hayvancılık ve ipek böcekçiliği de yapılan bölgede bakır, demir, 
çinko ve mermer madenleri çıkarılır. Keşmir, coğrafi ve doğal güzellikler bakımından dünyanın en 
güzel yerlerinden biridir.

Keşmir, Gazneli Mahmut, Cengiz Han ve Timur tarafından ele geçirilemedi. Hint Racalarının yanına 
paralı asker olarak giren Türk asıllı Şah Mir Svati, becerileri sayesinde kısa zamanda yükselerek, 
Raca Sinha Deva’ya vezir oldu. Deva’nın ölümünden sonra Keşmir tahtını ele geçirerek bölgeye 
hakim oldu ve Keşmir Sultanlığı’nı kurdu. Şah Mir Svati’nin neslinden gelen sultanlar 1339-1589 
yılları arasında bölgeyi yönettiler ve İslamlaştırdılar. Babür’lülerden Ekber Şah 1589’da bölgeye 
hakim olarak Keşmir Sultanlığı’na son verdi. 1739’da Nadir Şah’ın Afganistan Krallığına ilhak 
ettiği Keşmir’i 1819’da Sih Mihracesi Ranjit Singh ele geçirdi ve bu sülale İngiliz vesayeti altında 
1947 yılına kadar ülkeyi yönetti.

1990 yılından bu yana her yıl, 5 Şubatta Pakistan’da “Keşmirle Dayanışma Günü” kutlanmaktadır. 
Bu günün amacı, Keşmir sorunu için uluslar arası alanda kamuoyu oluşturmak ve gerekli desteği 
sağlamaktır. 5 Şubat 1989 tarihinde başlatılan “Keşmir Demokrasi Yılı”, giderek, her yıl aynı 
tarihte bir dayanışma gününe dönüşmüştür.

Türkiye-Pakistan Kültür Derneği (ki Türk Kooperatifçilik Kurumu üyesi olan birçok kişi, bu derneğin 
de üyesi olup, aralarında başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaparlar da vardır), 1990 yılından bu 
yana, Pakistan Büyükelçiliği ile işbirliği yaparak “Keşmirle Dayanışma Günü” düzenlemektedir. 

Pakistan ile Hindistan’ı zaman zaman savaşın eşiğine getiren Keşmir sorununun ne olduğuna da 
kısaca değinmekte yarar görüyorum.

Olay, 1947 yılında başladı…Hindistan hiçbir hakkı olmadığı halde Cammu ve Keşmir’i işgal 
etti. Oysa bu bölgede yaşayan insanların tamamına yakını Müslümandı ve onların Pakistan’a 
katılmaları gerekirdi. Ya da en azından bağımsız bir Keşmir devleti kurulmalıydı. Buna da, insanlar, 
kendileri karar vermeliydi. Hindistan, Müslüman Keşmir’lilerin feryatlarına kulak asmadığı gibi, 
terör estirmeye başladı. 

Sorun, B.M. Teşkilatına götürüldü. B.M. Güvenlik Konseyi, 13 Ağustos 1948 ve 5 Ocak 1949 
tarihlerinde, bölge halkına self-determinasyon hakkını veren karar tasarılarını kabul etti. B.M. 
Güvenlik Konseyi, Cammu ve Keşmir’in Hindistan toprakları olmadığını vurguluyor ve bölgede 
yapılacak bir halk oylamasıyla, halkın iradesinin saptanmasını ve tarafların da buna göre hareket 
etmeleri gerektiğini karar altına alıyordu. Yani, Cammu ve Keşmir’de yaşayan Müslüman halk, 
isterse bağımsız bir devlet kurabilir, isterse Pakistan’a veya Hindistan’a katılabilirdi.
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Hindistan, B.M. kararlarını görmezden geldiği gibi; bölgeye yığdığı 700 bin dolayındaki bir ordu 
ile, katliamlar yaparak, halkı sindirmeye çalıştı. Estirilen korku ve teröre rağmen, mücadeleyi 
sürdüren Müslüman Keşmirliler, bugüne kadar 75 binden fazla şehit verdiler. 

Adeta, yabancı askeri güçler tarafından işgal edilmiş olan Keşmir’de insan haklarının ihlal 
edilmekte olduğu, uluslararası insan hakları kuruluşlarınca da belgelenmiştir. B.M.Teşkilatı ve 
O’nun başındaki Genel Sekreter de durumun vehametini bilmektedir. 

Keza B.M.Güvenlik Konseyi de, Daimi Delegeler de Keşmir gerçeğini bilmektedir. Ne var ki; 
ezilenler, sömürülenler, kendi ülkesinde esaret hayatı yaşayanlar ve öldürülenler Müslüman 
olunca; New York’ta dünyanın düzenini sağlamakla görevli olanlar, kör ve sağır olmakta; haksız 
ve güçlü olandan yana tavır almaktadır!...

Kuşkusuz, Keşmir’de olup bitenlere, Pakistan Devleti kayıtsız kalmamaktadır. Pakistan daima 
Müslüman Keşmir halkının yanında olmuş ve onları desteklemiştir. 

Üstelik, Hindistan ile, üç kez savaşa girmiştir. Bugün bu iki ülke, nükleer silahlara sahiptir ve 
Güney Asya’da, Keşmir sorunu nedeniyle, nükleer bir savaşın patlaması, uzak bir ihtimal değildir.

Öyleyse, B.M.Genel Sekreteri, teşkilatının almış olduğu kararların uygulanması için neden gayret 
sarfetmiyor, acaba?.Diye sormak,insan haklarından yana olan herkesin hakkıdır.

Sanırım, bu sorunun yanıtını en iyi, Türk Milleti bilir. Kıbrıs konusunda hazırlanan Anan Planını 
Türk tarafı kabul edip, Rum tarafı reddettiği halde, B.M.Teşkilatı neden kılını kıpırdatmamış ise; 
Keşmir’deki mezalime de aynı nedenle sessiz kalınmaktadır.

Muhtemel bir Pakistan-Hindistan savaşı, sadece Güney Asya’yı değil, bütün dünyayı olumsuz 
yönde etkileyecek bir savaş olacaktır! O halde, yüreğinde insanlık duygusu tükenmemiş olan 
tüm milletlerin, Keşmir sorunu ile ilgilenmeleri ve çözümünün bir an önce ve barışçı yollardan 
gerçekleştirilmesi için çaba harcamalıdır.
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*emrullahguney@gmail.com

YAYLALARIMIZ 

Emrullah GÜNEY*

Fiziksel coğrafyada plato…Beşeri ve ekonomik coğrafyada yayla…

‘’ Orman içindeki açıklıklar ya da ağaç sınırının üstünde  bulunan ve genellikle yaz 
aylarında hayvanların otlatılmak üzere götürüldükleri, kışın erişilemeyen doğal dağ 
otlakları…’’

Yaylanın tanımı böyle olsa da yeterli değil…Orman dışında da yaylalar var. Tek bir ağacın olmadığı 
bozkırlarda yaşayan halk da yaz sıcakları bastırdı mı, yaylalara çıkar. 

O yükseltilerde hauvan sürüleri için ot örtüsü olsa da ağaç bulunmaz.

Toroslarda Bürücek yaylasından, kyzeyde Caniklerde Yürücek Yaylası ülkemizin pek önemli 
varsıllık kaynakları, ulusal değerlerimizdir.

Yukardaki tanımda yalnız hayvan varlığı bulunuyor. Oysa yayla deyince insan dışlanamaz. 
Yaz sıcakları bastırınca, daha doğrusu erken baahar sıcakları insanları etkilemeye başlayınca 
yaylalara çıkış hazırlığına girişir.

Hayvanları, çobanları ile birlikte yaylaya çıkan varsıl ailelerin yanında, tek bir koyunu, keçisi 
olmayanlar da yaylanın yolunu tutarlar. 

Varsıl saray yavrusu konağında; yoksul da kulübesinde yaşayarak 3-4-5 ay, ekonomi ve sayfiye 
yaylacılığı etkinliklerinde yerlerini almış olurlar.

Prof Cemaleddin Alagöz diyor ki : ‘’ Akdeniz memleketleri yazı hem sıcak, hem de yağmursuz 
kurak memleketlerdir. Sağanak yağmurları müstesnadır. 

Hazirandan itibaren yazın devamlı sıcakları nebatları, insanları yakıp kavurmağa başlar. Bununla 
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beraber Akdeniz kıyılarının talihi var : Buralarda denizle kara adeta kucaklaşmış bulunur. 

Bu sayede yağışlı, nisbeten ılık geçen kış yılçağında (mevsim) yiyeceğini ovalarda bulan davar 
sürüleri yaz gelince dağlara sığınırlar ve karınlarını oralarda doyururlar : Atlas Dağlarında, 
İspanyol Sierralarında, Pirenelerde, Cevenne’lerde, Alplerde, Apeninlerde, Balkanlarda ve 
Anadolu Dağlarında yazlı dağ otlakları vakit vakit kışlık ova mer’alarının yerine kaim olur.

Coğrafya bakımından göçebelik hayvan  besleme tarzının bir neticesidir. 

Yılçağdan yılçağa hayvanları yüksek yerlere ve bu yerlerden ılık iklimli alçak mıntakalara 
göndermek veya götürmek yaylacılık (transhumance) denilen vakıayı teşkil eder. 

Yaylacılıkta hayvanlar ve onlarla birlikte mahdut bir insan kütlesi yer değiştirir. 

Bundan da kolayca anlaşılır ki göçebelikle ( nomadisme ) yaylacılık aynı şey değildir. Göçebenin 
sabit bir köyü yoktur; toprağa bağlı değildir; çiftçilik yapmaz, yapsa da bunun kendine mahsus 
karakteri vardır. 

Yaylacı ise muayyen köylerle dağ otlakları arasında muayyen yollarda hareket eder. 

Göçebneliğin sahası çöller, yaylacılığın hakiki vatanı ise koyunun da yurdu olan Akdeniz 
memleketleridir. Ve bu memleketlerde yaşayan bütün kavimler ve milletler iklimin kendilerini icbar 
ettiği yaylacılığı yapmışlardır ve yapmakta bulunuyorlar.

……………………..

Yaylacılık konusunda ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır ve yenileri de yazılmaktadır. Ekonomi, 
coğrafya, tarih, istatistik, sosyoloji gibi dallar bu konuyu irdelemektedirler.

Biz bu yazıda Toros yayları üzerinde duracağız. İlerde Doğu Anadolu’yu ve Karadeniz yaylalarını 
ayrı yazılar olarak ele almayı planlıyoruz.

…………………………

Eyyam-ı buhur…Sıcaklığın artmasıyla havadaki nem oranının arttığı günlerdir…İnsan değildir 
yalnızca etkilenen. 

Koyunlar da hassastır. Sıcaklar bastırdı mı, yönlerini dağlara çevirip koro halinde melemeğe 
başlarlar. 

Bu, sahiplerine ‘’ bizi artık yaylaya çıkar, vakti geldi,’’ mesajıdır. 

Onları kış soğuğundan koruyan yünleri kırkıldıktan sonra yayla yollarına düşülür ve uzaklığa göre 
bir, iki, üç günde oraya ulaşılır.

Yaylacılık geleneğinde yıllara göre değişim de gözlenmektedir. 

Ailenin yaşlıları ısrarla, alışık oldukları yüksekliklere çıkarken, genç bireyler deniz kıyılarını, 
kumsalları yeğlemektedirler. 

Bu konuda Çukurova’da önemli gelişmeler olmuştur. 

Gelir düzeyinin artmasına bağlı olarak aileler motorlu taşıtlara kavuşmuşlardır. 

Böylece yaylaya çıkma ya da deniz kıyısına ulaşmada eskiden günler süren yolculuklar, 
karayollarının gelişimine koşut olarak  birkaç saate inmiştir.
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Çukurova , Hatay, Antep, Maraş insanı hangi yaylalara çıkarak sıcak yaz aylarının bunaltısından 
kurtulur !

Tufanbeyli ( Höketce,Mağara) : Kürebeli-Obruk  Yaylası.

Saimbeyli: Çatak Yaylası.

Mersin (eski İçel ) : Gözne Yaylası , Namrun Yaylası,  Soğucak Yaylası, Aslanköy 
dolayı yaylalar, Sorgun Yaylası , Fındıkpınarı Yaylası, Gökbelen Yaylası, Uzucaburç 
dolayı.

Osmaniye : Zorkun Yaylası, Hasanbeyli Yaylası, Alaman Pınarı Yaylası.

Feke : İnderesi Yaylası.

Aladağ : Meydan Yaylası.

Karaisalı : Kızıldağ Yaylası.

Pozantı : Tekir Yaylası, Akçatekir Yaylası, Fındıklı Yaylası, Çamardı Yaylası, 
Çamlıyayla, Belemedik Yaylası, Bürücek Yaylası.

Kozan : Horzum Yaylası, Çulluuşağı Yaylası, Göller Yaylası.

Kadirli : Savrungözü, Kastal, Çokak-Akifiye, Halbur, Mazgaç, Dokurcun, Yoğunoluk, 
Maksutoğlu, Gürlevik, Çardak, Çevlik, Akarca, Çığşar, Kızıloluk, Böğme, Tahta, 
Bağdaş, Kıratlı yaylaları.

İskenderun : Amanos-Nur Dağı Yaylaları…Sarımazı, Soğukoluk, Kıcı, Nergislik 
yaylaları.

Antakya : Topraktaş, Belen (Beylan,Gerdane), Güzelyayla. Batıayaz yaylaları.

Erzin :Kocadüz, Üçkoz, Karıncalı yaylaları.

Samandağ: Teknepınar Yaylası.

Gaziantep: Sofdağı Yaylası.

Maraş : Başkonuş, Yavşan yayları, Ahir Dağı yükseltileri, Tekir Yaylası.

İslahiye : Hızır Yaylası, Altınüzüm dolayı.

Silifke : Kırobası Yaylası.

……………………..

Yaylalarımızın değerini biliyor muyuz ?

Doğal bitki örtüsünü korumada özenli davranış gösterebiliyor muyuz?

Dedelerimizden miras kalmış eşsiz, benzersiz bu doğal varlıklarımızı torunlarımıza korunmuş, 
geliştirilmiş olarak devretme konusunda bilinçli miyiz ?

İnsan etkisiyle –antropojen – ortaya çıkmış dağ bozkırlarının yeniden bitkilendirilmesi , orman 
oluşması konusunda özveri gösterebiliyor muyuz ?

……………………
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Yaylalarımızın değerini bilelim.

Hassas, kırılgan ekosistemleri korumak için özveride bulunmazsak, bir zamanlar Afrika’nın 
endemik bitki varsılı,  gür ormanlarına sahip olduğu halde nerdeyse ağaçsız kalmış Habeşistan 
yaylalarına (Etiyopya) ya da Madagaskar Adasına benzeyebilir güzel ülkemiz.

1960’lara değin keçi yollarından çıkılan inilen yaylalarımıza günümüzde motorlu taşıt trafiğinin 
yaygınlaşmasına bağlı olarak çift şeritli, asfalt kaplı yollardan gidilip gelinmektedir. Her gelişme 
yaylalara, reliefe, bitki varlığına zarar vermektedir. Bugün 2 şeritli yol, ilerde yetmeyecek; 4 şeritli 
olması için kamuoyu baskısı gelecektir. 

Motorlu araç sayısının artması yalnızca yolların genişlemesi, ormanların bölünmesi sonucunu 
doğurmakla kalmıyor; saydam, temiz yayla havasının da karbon monoksitle ağulanmasına neden 
olmaktadır.

Yaylalara artan ilgi, yoğun baskı yalnız bitkileri, ormanları etkilemekle kalmamakta; yeraltı su 
düzenine, kaynaklara, akarsu ve göllere de zarar vermektedir.

Yaylalarımızın envanteri var mıdır ? Gelişim planına göre uygulamalar ne durumdadır ?

Spor etkinlikleri konusunda yaylalarımızdan yararlanmak ? Trekking, rafting…Bu etkinlikler için 
bir planlama var mıdır ?

……………………

Özetle, yaylalarımız en değerli hazinemizdir. Beşeri ve ekonomik açıdan her yayla bir değerdir. 
Fakat bu kırılgan ekosistemler sonsuza değin gidecek de değildir. 

Bencil duygularla insanın bitmeyen istekleri karşısında yaylalar da gün gelir; isyan edebilir.

Dedelerimizden miras kalmış yaylaları torunlarımızın da kullanabilmesi için bencil davranışlardan 
uzak durmak, planlamayı iyi yapmak en önemli koşuldur.

……………………..

5 Kasım 2021.
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