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Ülkemizde bugünkü anlamda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapısı, büyük devlet
adamı Mithat Paşa tarafından1863 yılında Nis Valiliği yaparken “Memleket Sandıkları” adı
altında oluşturulmuştur. Daha sonra Cumhuriyet döneminde 1924 yılında çıkartılan “İtibari
Zirai Birlikler Kanunu”, 1929 yılında yayınlanan 1470 sayılı “Zirai Kredi Kooperatifleri
Kanunu” ve 1935 yılında yürürlüğe giren 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu”
ile modern kooperatifçilik anlayışı kurumsallaşmış ve hukuki normlara kavuşturulmuştur.
1972 yılında çıkartılan 1581 sayılı Kanunla Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bölge
Birlikleri ve Merkez Birliği şeklinde teşkilatlanmaları gerçekleştirilmiş, 1985 yılında ve daha
sonra 1995 yılında 1581 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle ihtiyaca cevap verecek gerekli
düzenlemeler yapılmış ve Tarım Kredi Kooperatifleri daha demokratik bir yapıya
kavuşturulmuştur.
2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununda” Tarım Kredi kooperatiflerine;
ortakların üretimlerini düzenlemek, artırmak ve kıymetlendirmek için ucuz üretim kredisi
temin etmek ve tarımsal girdi, alet ve makine tedariki suretiyle ortaklarını zararlı kredi
yollarına başvurmaktan alıkoymak ve böylece yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünü geliştirmek
gibi görevler yüklendiği görülmektedir.
Ancak son zamanlarda, çiftçilerimiz tarafından

komisyonumuza yapılan pek çok

başvuruda, çiftçilere ucuz kredi temin etmek, üretim maliyetlerini düşürmek, çeşitli tarımsal
girdileri daha ucuza mal etmek, çiftçiler arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek ve
benzeri amaçlarla faaliyetini

sürdürmesi gereken Tarım Kredi kooperatiflerinin

uygulamalarından şikayet edilmektedir.
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Özellikle alınan kredilere uygulanan faiz oranları ve yeniden yapılandırılan borçlara
uygulanan faizlerin çok yüksek olduğundan dolayı borçlarını ödeyemediklerini ve
tarlalarının,traktörlerinin haciz yoluyla ellerinden alınmaya çalışıldığı, ayrıca, çok eskiden
uygulamaya konan müteselsil kefillik uygulaması nedeniyle de, borcunu zamanında ödeyen,
sorumlu ve itibarlı üyelere, borcunu ödemeyen üyelerin borçlarının da ödetilerek
cezalandırıldıkları

ve

birçok

birlik

merkezinde

yolsuzlukların

ve

usulsüzlüklerin

olduğu,yönünde pek çok şikayetin gelmesi üzerine;
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu 20.12.2006 tarihli 18 inci toplantısında“Tarım
Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin ödemeleri yapılandırılırken faizlerinin çok yüksek
olduğu, ödemelerde mağduriyetlerin doğduğu ve kooperatifin üyeleri arasındaki müteselsil
kefillik uygulamasından dolayı, üyelerin hiç tanımadıkları diğer üyelerin borçlarını ödemek
durumunda bırakıldıkları ve kooperatiflerde yolsuzluk ve usulsüzlükler olduğunu” ” belirten
yukarıdaki dilekçeleri, aynı içerikli olması ve birbiriyle bağlantısından dolayı birlikte
incelemiş ve karara bağlamıştır.
Dilekçelerde özetle;
2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununda” Tarım Kredi kooperatiflerinin;
ortakların üretimlerini düzenlemek, artırmak ve kıymetlendirmek için ucuz üretim kredisi
temin etmek ve tarımsal girdi, alet ve makine tedariki suretiyle ortaklarını zararlı kredi
yollarına başvurmaktan alıkoymak ve böylece yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünü geliştirmek
gibi görevler verilmiş ve bu amaçla kurulmuşken;
- Özellikle, son zamanlarda alınan kredilere uygulanan faiz oranları ve yeniden
yapılandırılan borçlara uygulanan faizlerin çok yüksek olduğundan dolayı çiftçilerin,
borçlarını ödeyemediklerini ve tarlalarının,traktörlerinin haciz yoluyla ellerinden alınmaya
çalışıldığı,
-Çok eskiden uygulamaya konan müteselsil kefillik uygulaması nedeniyle de, borcunu
zamanında ödeyen, sorumlu ve itibarlı üyelere, borcunu ödemeyen üyelerin borçlarının da
ödetilerek cezalandırıldıkları ve birçok birlik merkezinde yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin
olduğu belirtilerek, bu hususlara bir çözüm bulunması talep edilmektedir.
Gündem konusu hakkında İçtüzüğün 116 ncı maddesi çerçevesinde yapılan usulî
incelemede, Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin ödenmesinde ve birlik
merkezlerindeki usulsüzlüklerden dolayı yargıya intikal eden hususların yargı mercilerinin
görev alanına girdiği için Komisyonda görüşülemeyeceğine karar verilerek, İdarenin
kullanacağı inisiyatifle çözülebilecek sorunlarla sınırlı olmak kaydıyla,

başvuruların ele

alınması ve esastan incelenmeye tabi tutulması benimsenmiştir
Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği temsilcileri dinlenmiş, Komisyon
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Başkanlığının konuyla ilgili olarak yapmış olduğu yazışmalar ve araştırmalar sonucu elde
edilen bilgi ve belgeler incelenmiştir.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi özetle:
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kanunla kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bir
kurum olduğunu,üyelerin kooperatife

olan borçlarının ödenmesinde ve borçların

yapılandırılmasında meydana gelen sorunlu ve sıkıntılı vakaların hemen hemen hepsinin 2001
yılından önceki dönemlere ait olduğunu,
2001 yılına kadar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin daha çok, hükümetin belirlemiş
olduğu politikalar doğrultusunda Hazineden tahsis edilen kaynakları çiftçilere kredi olarak
vererek bir aracı kurum niteliğinde birisinin parasının başka birisi için harcadığını, durum
böyle olunca, krediler verilirken hak sahipleriyle ilgili olarak gerekli hassasiyetin
gösterilmeyip yeterli araştırma ve incelemelerin yapılmamış olabileceğini,
2001 yılında çıkartılan 4684 sayılı yasa ile; Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi
borçlarının faizlerinin silinmesine dair Kanunların ve Kararnamelerin tamamının yürürlükten
kaldırılarak bundan böyle, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan kişilerin gerçek üretici
olmasına dikkat edileceği, bu kurumdan kredi alıp da ödemeyerek devlet faizini silsin, affetsin
düşüncesinde olan kişilere fırsat verilmeyeceğini, görev zararlarının oluşturulmaması için,
kurumlardan, hem Ziraat Bankasına hem de Tarım Kredi kooperatiflerine kendi kaynaklarını
bulma zorunluluğu getirildiğini, bu nedenle de 2001-2003 yılları arasında kendi öz kaynakları
dışında hazineden hiçbir ek imkan verilmediğini,
2001 yılında faizlerin çok yüksek olduğunu, buna bağlı orak tarımsal faizlerin de %
134 lere çıktığı hatta % 153 leri gördüğü bir dönem olduğunu, üstelik bir de 2001 krizine
yakalanmışsa çiftçinin, borcunu ödeyemeyip, çok güç durumlara düşeceği için, 2003 yılında
4876 sayılı Kanun çıkarılarak çiftçi borçlarının yeniden yapılandırıldığını,
4876 sayılı Kanununla yapılanın, bir borç affı olmayıp, çiftçinin ürününün o günkü
değer artışı ne ise o kadar bir faiz hesaplaması yapılarak borçların yeniden yapılandırıldığını,
eski faizlerin alınmadığını, bu durumda, borçlarda % 60 ‘a varan oranda azalma olduğunu
ayrıca, peşin ödemelerde de % 30 oranında bir indirim daha yaptıklarını,
Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan 580 bin kişiden 546 bin kişinin kendilerine
müracaat ederek 4876 sayıl Kanundan yararlanmak istediklerini, bunlardan 520 bin kişinin
borçlarını ödeyip kapattıklarını, 24 bin kişisinin ise borçlarını ödemediğini, hiç başvuru
yapmayan yaklaşık 35 bin civarındaki borçlunun ise durumlarının biraz karışık olduğunu,
bunlardan bir kısmının çiftçi olmadığı halde kredi kullandığını, bir kısmının adreslerinden
göçüp gittiklerini, usulsüz şekilde kredi kullananların olduğunu, bu durumlara meydan veren
6

görevlilerle ilgili olarak ta gerekli tahkikatların yapıldığını, bazı dosyalarla ilgili olarak
cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, devam eden davaların olduğunu ve
ilgili disiplin kurullarının çalışmaya devam ettiklerini,
4876 sayılı kanun kapsamında başvuru yapıp ta borçlarını ödemeyen 24 bin kişiye,
veya eksik ödeyenlere, Yönetim Kurulu Kararıyla tekrar, ödeme kolaylığı sağlayacak şekilde
bir düzenleme yaptıklarını, 2001 yılından sonra çiftçi bankaya olan borcunu ödemese bili,
kendilerinin bu borcu çiftçi adına bankaya ödediklerini,
Tüm bu kolaylıklar sağlandığı ve borçlar yeniden yapılandırıldığı halde maalesef, hala
kafalarında, Tarım Kredi Kooperatiflerini Devletin bir kurumu ve Devletin bu kurum aracılığı ile
üretici olsun olmasın köyde ve kırsal alanda yaşayan vatandaşına yardım elini uzattığı bir kuruluş
olarak gören ve yine eskisi gibi Devletin bu borçları affetmesini bekleyen, kendi borçlarını
diğer kefillere ödetmeye çalışan üyelerin de olduğunu,
Müteselsil kefalet uygulaması ile ilgili olarak;
Tarım

Kredi

Kooperatiflerince

kullandırmış

oldukları

olan

Ziraat

bu

T.C.

minvalde

kredilerin

Bankası

uygulanan

2000

kaynağının

olması

senet

yılı
Kanun

hasebiyle

sistemi

olan

ve
gereği

banka

öncesinde
tek

fînans

tarafından

müşterek

ve

ortaklarına
kuruluşu

belirlenen

müteselsil

ve

kefalet

sistemi ile senet düzenlenip kredi kullandırıldığı,
Bu sistemde en fazla 20 en az 3 kişiden oluşan senetlerin müştereken düzenlenip ilgili
ortaklar tarafından imzalanmak sureti ile ortak çiftçilerin borçlanıp aynı zamanda ilgili senet
de imzası bulunan ortakların birbirlerine kefil olduklarını,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin

kredi kullanımını sınırlandırması ve kendi öz

kaynaklarından ağırlıklı kredi kullandırmasına başlanılması ile birlikte müteselsil kefalet
uygulamasına son verilmiş ve 18.03.2004 yılında çıkarmış oldukları 1225 sayılı Genelge ile
değiştirilen Kredi Yönetmeliği gereği Kredi Genel Sözleşmesi ile kredi kullandırmaya
başlandığını, bu sistemde; ortakların kendi getirmiş olduğu kefillerle birlikte bir defaya
mahsus kredi sözleşmesini imzalamakta ve vade boyunca sözleşmesi dahilinde kalmak
kaydıyla kendisinin veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekilinin tek imzası ile kredi
kullanabilmesi gibi çok büyük bir kolaylık getirildiğini, aynı zamanda kefillerini kendilerinin
seçerek, müşterek-müteselsil kefalet sisteminden kurtulduklarını böylece, herkesin, kime kefil
olduğunu açık bir şekilde bilip hatta, gerekirse borç ödemesini takip edebileceklerini,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili olarak;
Bölge Birliklerinde bulunan kontrolör ve Merkez Birliğindeki müfettişlerin her türlü
ihbar ve şikayeti dikkate alarak gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıklarını, son üç yıldır
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müfettiş sayılarında azalma olmasına rağmen, eskiye göre, yapmış oldukları denetim ve
inceleme sayısının iki kattan daha fazla olduğunu, bu konulardaki ihbar ve şikayetlerin tüm
yöneticiler tarafından ciddiyetle takip edildiğini,
Şu an, Türkiye’nin her yerine dağılmış şekilde 1926 kooperatif ve buralarda çalışan
5700’ e yakın personelin olduğunu, bu kadar dağınık bir yapıya sahip olan bir kurumda az da
olsa bazı usulsüzlük ve yolsuzlukların da olabileceğini, ama, kesinlikle bunların
müsebbiplerinin

himaye görmeyip ciddi ve hızlı bir şekilde gerekenlerin yapıldığını,

soruşturmanın niteliğine göre gerektiğine cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunduklarını ve suçu sabit görülenlerin iş akitlerinin feshedildiğini ifade etmiştir.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Temsilcisi özetle:
Tarım Kredi Kooperatiflerine kullandırmış oldukları kredilerin tamamının 4876 sayılı
Kanun kapsamında olduğu için, söz konusu kanunun avantajlarından faydalanılarak tüm
borçların kendilerine ödendiğini,

Tarım Kredi Kooperatiflerinin haricinde kendilerinin de

çiftçilere kredi verdiklerini, 4876 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 220 bin çiftçi üzerindeki
821 trilyon alacaklarının yeniden yapılandırıldığını, bunlardan 27 bin çiftçiden 90 trilyona
yakın bir alacaklarının olduğunu, bu kişilere yeni ödeme süreleri ve indirimler yapmak
suretiyle ödeme yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını, hiç müracaat etmeyen 40 bin civarında
borçlunun bulunduğunu, bunlar için de 1 Mayıs 2003 tarihi itibariyle kanun kapsamında
hesaplama yaparak gerekli indirimlerin yapıldığını, birikmiş faiz tutarından da yüzde 40
indirim yaparak bunu da taksitle ödemek isteyenlere yüzde 30’u peşin, iki yıl yine hiç faiz
uygulamadan iki eşit taksitte ürün sezonuna denk gelecek şekilde ödeme imkânı getirdiklerini,
birikmiş faizleri defaten ödemek isteyenlere de defaten indirim yaptıklarını belirtmiştir.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi özetle:
Ürün fiyatlarının hedeflenen enflasyon oranında arttığını, kredi faizlerinin ise
enflasyon üzerinde

% 17.5 civarında seyrettiğinden, faizlerin yüksek olmasından şikayet

ettiklerini, % 7 ile 13.5 arasında değişen indirimli faizlerin olduğunu ancak, bu kredinin hiç
borcu olmayanlara verildiğini, yapılandırılmış borcu, taksiti olanlara bu kredinin verilmemesi
nedeniyle çiftçilerin diğer özel bankalardan % 25- 30 arasında değişen faizlerle kredi almak
zorunda kaldıklarını,
Ama esas sorunun müteselsil kefaletle ilgili olduğunu, müteselsil kefalette, çiftçilerin
birbirlerinden habersiz birbirlerine kefil edildiklerini, daha sonra borçlarını ödemeyenlerle
ilgili olarak herkese ihbarname gönderilip kefillerin hepsinin mal varlıklarının

ipotek

edildiğini, kefil kendi hesabına düşen borcu ödemiş olsa bile onun malının üzerindeki
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ipoteğin kalkmadığını, yani kefiller benim üzerime düşen borcu ben ödeyeyim de ipoteği
kaldırın dediği halde kalkmayıp devam ettiğini belirtmiştir.
Komisyonca Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:
Komisyonumuzca, gerek ilgili kuruluşlarla yapılan yazışmalar gerekse yapılan diğer
incelemeler ve araştırmalar neticesinde;
- 2001 yılına kadar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçiye vermiş olduğu krediyi
dönemin hükümetleri tarafından belirlemiş olan politikalar doğrultusunda, Hazineden alarak
çiftçilere aktardıkları, çiftçiyle Hazine arasında gerekli bilgi, belge ve kayıtları tutan aracı bir
kurum görevini üstlendiği,birisinin parasının başka birisi için harcayan konumunda olunca
krediler verilirken hak sahipleriyle ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmeyip yeterli
araştırma ve incelemeler yapılmadan, geri dönmesi mümkün olmayacak kredilerin de verilmiş
olduğu,
- Yine 2001 yılında çıkartılan 4684 sayılı yasa ile; Tarım Kredi Kooperatiflerine olan
kredi borçlarının faizlerinin silinmesine dair Kanunların ve Kararnamelerin tamamının yürürlükten
kaldırılarak, görev zararlarının oluşturulmaması için, kurumlara, hem Ziraat Bankasına hem de
Tarım Kredi kooperatiflerine kendi kaynaklarını bulma zorunluluğu getirildiği,
- 2003 yılında

çıkartılan 4876 sayılı Kanunla

çiftçi borçlarının yeniden

yapılandırılarak, eski faizlerin alınmayıp borçlarda % 60’a yakın azaltma yapılıp, peşin
ödemelerde % 30’ a varan bir indirim daha yapıldığı,
- Borçlu olan 580 bin çiftçiden 546 bin kişinin kendilerine müracaat ederek 4876
sayılı Kanundan yararlanmak isteyerek bunlardan, 520 bin kişinin borçlarını ödeyip
kapattıkları, 24 bin kişisinin ise borçlarını ödemediği, hiç başvuru yapmayan yaklaşık 35 bin
civarındaki

borçludan bir kısmının çiftçi olmadığı halde kredi kullandığı, bir kısmının

adreslerinden göçüp gittikleri, usulsüz şekilde kredi kullananların olduğu,
- Azda olsa, Tarım Kredi Kooperatiflerini Devletin bedava kredi veren bir kurumu
olarak görmeye devam eden ve üretici olsun olmasın köyde ve kırsal alanda yaşayan vatandaşına
yardım elini uzattığı bir kuruluş olarak gören ve yine eskisi gibi Devletin bu borçları affetmesini
bekleyen, kendi borçlarını diğer kefillere ödetmeye çalışan üyelerin de olduğu,
- Müteselsil kefalet uygulamasına, 18.03.2004 tarihinde çıkarmış oldukları 1225 sayılı
Genelge ile son vererek, değiştirilen Kredi Yönetmeliği gereği, “Kredi Genel Sözleşmesi” ile
kredi kullandırmaya başlandığını, bu sistemde; ortakların kendi getirmiş olduğu kefillerle
birlikte bir defaya mahsus kredi sözleşmesini imzalayarak, vade boyunca sözleşmesi
dahilinde kalmak kaydıyla kendisinin veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekilinin tek imzası
ile kredi kullanabilmesi gibi çok büyük bir kolaylık getirildiği, aynı zamanda kefillerini
kendilerinin seçerek, müşterek-müteselsil kefalet sisteminden kurtuldukları böylece, herkesin, kime
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kefil olduğunu açık bir şekilde bilip hatta, gerekirse borç ödemesini takip edebilmekte oldukları,
- Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı 1926 tane kooperatif ve buralarda çalışan 5700
yakın personelin olduğu, dağınık bir yapıya sahip olan böyle bir kurumda yolsuzlukların ve
usulsüzlüklerin de olabileceği, bu gibi durumlarda ilgililer tarafından gereğinin yapıldığı,
Anlaşılmıştır.
Karar: Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin ödemeleri yapılandırılırken
faizlerinin çok yüksek olduğu, ödemelerde mağduriyetlerin doğduğu ve kooperatifin üyeleri
arasındaki müteselsil kefillik uygulamasından dolayı, üyelerin hiç tanımadıkları diğer üyelerin
borçlarını ödemek durumunda bırakıldıkları ve birçok birlik merkezinde yolsuzlukların ve
usulsüzlüklerin olduğunu

içeren dilekçeler hakkında, yukarıda yapılan değerlendirmeler

doğrultusunda:
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarından dolayı İcra iflas ve Borçlar Kanunu
hükümleri doğrultusunda icra takipleri ve haciz işlemleri başlatılan dilekçilerin, aleyhlerine
açılan davaların sonlandırılması ve yeni dava açılmasının engellenmesi talepleri

yargı

mercilerinin görev alanına girdiğinden, İçtüzüğün 116 ncı ve 117 nci maddesine istinaden
reddine,
Müteselsil kefillik uygulamasına,
18.03.2004 tarihinde çıkarılmış olan

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince

1225 sayılı Genelge ile son verildiğinden, bundan

sonraki uygulamalar için bu sorunun giderildiği ancak; 2004 yılından önceki uygulamalar
için geçerli olduğundan Merkez Birliği tarafından

15.08.2006 tarihinde 581 sayılı Genel

Mektupla “vadesi geçen alacaklarının tahsilinde, Borçlar Kanunu ve İcra îflas Kanunu
hükümlerine göre takibi esas olmakla birlikte, icraya verilen alacakların, asıl borçlu ortak ile birlikte
takibe konulan senette ki müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaları bulunan diğer
ortakların icra takibine başlanılmasına rağmen öncelikle asıl borçludan tahsiline, asıl borçlunun
borcu ödeyecek her hangi bir mal varlığı kalmaması halinde kefillerine gidilmelidir.” Şeklinde
yayımlanarak tüm birliklere duyurulan talimata titizlikle uyulmasının sağlanmasına,
Kooperatif ve birliklerdeki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili olarak her türlü ihbar,şikayet
ve duyumların titizlikle ele alınarak gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmaların yapılmaya devam
edilerek, üyeler arasında doğabilecek güvensizliğe fırsat verilmemesi gerektiğine,
3071 sayılı Kanun ve Meclis İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince, itiraz yolu açık
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
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Yahya AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili
Başkan

Alaettin GÜVEN
Kütahya Milletvekili
Başkanvekili

Kenan ALTUN
Ardahan Milletvekili
Sözcü

Ali TEMÜR
Giresun Milletvekili
Katip Üye

Abdülmecit ALP
Bursa Milletvekili
Üye

Mustafa EYİCEOĞLU
Mersin Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Cahit CAN
Sinop Milletvekili
Üye

Mahmut GÖKSU
Adıyaman milletvekili
Üye

Muharrem CANDAN
Konya Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Şevket ARZ
Trabzon Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Faruk KOCA
Ankara Milletvekili
Üye

Zeynep Damla GÜREL
İstanbul Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Ali Rıza GÜLÇİÇEK
İstanbul Milletvekili
Üye
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