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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of
1934 amended its Statutes ı n conformance with the cond ı tions prevailing at that
date.
The Society changcd its neme ı nto the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 23 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association
should be re-writton. The new Statutes drown up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly et its meeting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ,s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
ongages in the following activitied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
write articles and books and prepare summaries of orticles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish th.ern.
b. Prepare or cause to be preparecl standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public and
private agencies, organizations, assoc:ations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on
these subject either .directly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-ope,otive conventions.
e. Conduct lectures, courses. scminars and general knowledge competit ı oı s
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organizciion and associations whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Assoc;ation, closely connected
with the co-operative movement conccpt, legislation and application and composed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. Participate in the comertions of International co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement commenly known.
I. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative moven-1cm is w:dely diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universitics, academies, schools and that InstItutes
spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
net as guide to them in every respect, and at the resguest of the member co-

operatives 1n solving their management problems.
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Türk Kooperatifçilik Kurumu 1931 y ı lından beri kooperatifçilik sahas ı nda faaliyet gösteren ve ilmi tarafs ızl ığı herkes tarafından kabul ve teslim
edilmi ş bulunan gönüllü bir kuruluş tur. Kurumumuz faaliyete ba ş ladığı andan bugüne kadar tertip ettiği konferans, forum, seminer, simpozyum ve
pek çok di ğer toplantılarla, yayınladığı kitap; toplantı, simpozyurn, konferans ve seminer tebliğ leri; ayrıca yaptırarak neş rettiği araş tırmalar ve coh
uzun müddetten beri ç ıkard ığı periyodik dergilerle toplumumuzda kooperatifçilik kamu oyu olu ş masına büyük katk ılarda bulunmuş ve halen de bu
görevini başarı ile devam ettirmektedir. Türk Kooperatifçilik Kurumu kooperatifçilik konular ında akademik çalış malar yapan ve yaptıran bir mektep hüviyeti ile ülkemizde kar şı lıkl ı yardı mla ş ma ve dayan ış ma fikir ve idealinin geliş mesi ve yayg ı nlaş masına hizmet etmi ş ve bu hizmetleri zaman
zaman devlet tarafından da dikkate alınm ış tır. Bu cümleden olarak kooperatifçilik tarihi ve literatüründe önemli bir yeri olan 1163 sayı lı kooperatifçilik kanununun ç ıkarılmasında da büyük gayretler sarfetmiş tir.
Türk Kooperatifçilik Kurumumuz yukar ıda zikrettiğimiz periyodikler
cümlesinden olarak aylık ne ş rettiği KARINCA dergisinin aral ıks ız bir şekilde 615 say ı ç ıkarı lması n ı temin etmi ş ve bunu yay ınlamaya devam edecektir. Karı nca dergisi daha ziyade aktüel bir kooperatifçilik dergisi olması yan ında, devaml ı olarak kültürel, ekonomik, sosyal ve zirai konularda ne ş riyat yapmaktad ır. Elinizdeki KOOPERATIFÇILIK dergisi ise her üç ayda
bir yay ı nlanan ve bu say ısı ile 79. say ısına ulaş m ış, daha ziyade araş tırmaların neş redildiği ilmi hüviyeti haiz bir yay ın organıdır. Bu dergide genellikle üniversitelerimizde asistan ve araş tırma görevlisi olarak çalışan genç bilim
,......adamların ın yapt ıkları araş t ırmalar baş ta olmak üzere, uygulamada konusunda uzmanlaş m ış kimselerin çalış malarına yer verilmektedir. Türk Koo-

peratifçilik Kurumumuz bir yandan memleket içinde kooperatifçilik çal ış malarına devam ederken, diğer taraftan da hem Türk kooperatifçilik hareketini tan ı tmak ve hem de Türkiye'nin bilhassa turistik ve kültür zenginliklerini yurt d ışı nda göstererek yabancı ları n ülkemize kar şı olan ilgilerini çekmek amac ıyla belli bir süreden beri yılda iki defa olmak üzere ba ş ta İngilizce olmak üzere, almanca, frans ızca ve arapça lisanlarında "COOPERATION
IN TURKEY" isimli bir di ğer neş riyatı da devam ettirmektedir. Bu ne ş riyat baş ta milletlerarası kooperatifçilik te ş ekkülleri olmak üzere, çok say ı da yabancı ülkeye, milletleraras ı kuruluşa ve Türkiye'de büyükelçili ği bulunan memleketlerin elçiliklerine gönderilmektedir.
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Türk Kooperatifçilik Kurumu milletleraras ı kooperatifler birliği baş ta
olmak üzere bir çok milli ve milletler aras ı te ş ekkülle devaml ı münasebet
halinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemde ba ş ta Amerika Birle şik Devletleri olmak üzere, Ortak Pazar memleketleri ve Balkan ülkeleri ile kooperatifçilik konusunda ciddi ili ş kilerde bulunmu ş ve memleketimizi ve kooperatifçiliğimizi buralarda tanı tmak ve Türkiye hakk ında olumlu intibalar temin etmek ve geli ş tirmek için büyük gayretler sarfetmi ş tir. Ayr ıca islam ülkeleri kooperatifler birliğini oluş turmak ve islam ülkelerine bu konuda liderlik ve öncülük yapmak için te ş ebbüslerde bulunmu ş tur. Bu te şebbüse baz ı islam memleketleri müsbet cevap vermi ş olmakla beraber bir kısm ı ndan
da beklenen ilgi görülememi ş tir. Yaln ız kurumumuz bu alandaki faaliyetlerine bundan önce de olduğ u gibi devam etmeyi kararla ş tırm ış tır.
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Türk Kooperatifçilik Kurumumuz geçti ğimiz üç y ıllık dönemde muntazaman y ı llık mali kongrelerini zaman ında yapm ış ve bu y ı l yapt ığı genel
kurulda da yönetim kurulunu ve di ğer organların, yenilemi ş tir. Ayr ıca geçtiğimiz 1987 y ı lın ı n aralık ay ı içinde geleneksel bir ş ekild e tertiplediği ve
her üç y ı lda bir muntazaman tekrarladığı 12. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi'ni Ankara'da Milli Kütüphane salonlar ı nda yapm ış tır. Bu kongreye Bat ı Avrupa, Balkan ve islam ülkelerinden oldukça fazla say ıda kooperatifçi katılm ış ve bunların bir k ısm ı da kongremizde tebli ğ sunmu ş lardır.
Aktedilen 12. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi son derece ba şarılı olmu ş ve kongreye kat ı lan yabancı lar çok iyi ve müsbet intibalarla ülkemizden ayr ılm ış lardır. Bundan sonra da yurt dışı kooperatifçilik faaliyetlerimiz ve Türkiye'yi tan ıtma gayretlerimiz ayni şekilde sürecektir.
Burada ifade edilmesi gereken bir baş ka husus da hükümetin 1163 say ı lı kooperatifler kanununu yenileme faaliyetleridir. Halen ülkemizdeki kooperatiflerin sayısı oldukça fazla ve bunlar çok de ğişik bakanlıkların kontrolu altında bulunmaktad ır. Yeni e ğilim, Türkiye'de çok de ğişik sahalarda faaliyet gösteren kooperatiflerin ba ş ta Tarı m Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı olmak üzere, imar ve Islain Bakanl ığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı 'nın
kontrolu altında toplanmasıd ır. Bu konularda kurumumuzun görüş ve düşünceleri genel baş kan ım ız tarafı ndan ifade edilmiş tir. Hazırlanan yeni tasarın ın olgunlaş tırıld ıktan sonra bir an evvel kanunlaş tırılmasında say ısız ya-

rarlar vardır. Bu konuda üzerinde önemle durulmas ı gereken husus, bütün
kooperatiflerde ve özellikle yap ı kooperatifçiliği alanında hem devlet denetiminin ve hem de kooperatiflerin kendi öz ve iç denetimlerinin en etkili bir
şekilde yap ı labilmesini temin etmektir. Bu husus hem kooperatiflere bel ba ğlamış ortakların hakların ın korunmas ı aç ısından hem de Türk Kooperatifçilik hareketinin geli şip yaygı nlaşarak daha ileriye gidebilmesi açısından
büyük bir önem arzetmektedir.
Kooperatif ve kooperatifçili ğe devletin müdahalesinin kooperatifçilik
prensipleri açısından en az seviyeye indirilmesi arzu edilmekle beraber, büyük ölçüde devlet fonlara ve kredileri ile kaynaklar ını kullanan kooperatif
organizasyonların mutlaka kontrol edilmesi, iyi niyet sahibi olmayan ki ş i
ve kurulu şların faaliyetlerinin önlenmesi gerekti ğine yürekten inan ıyoruz.
Yaln ız hemen ifade etmeliyiz ki, kooperatiflere ve kooperatiflerin yönetim
kurullarına devlet müdahalesinin asgari seviyeye ı naırı tmes ı nı n ae ızoope ıdtifçilik prensipleri aç ısından gerekliliğini açık bir şekilde vurgulamak durumunday ız.
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Türk Kooperatifçilik Kurumu olarak her zaman ve meke ında söylediğimiz gibi ve fadliyetlerimizi devaml ı bir ş ekilde o sahaya yoğ unlaş tırdığım ız
gibi, kooperatifçilik hareketinin ba şarıya ulaş masın ın birinci şartı eğitimdir. özellikle kooperatiflerde ortakların kooperatifçilik konusundaki bilgi
ve görgülerini ş uurlu ve etkili bir biçimde artırabildiğimiz takdirde, kooperatiflerin iş leyi ş leri, ortakları n kendi haklarına sahip çıkma ve bu şekilde
de üyesi bulunduklar ı kooperatif te ş kilatları en iyi bir tarzda denetleyecekleri açık bir gerçektir. Bunu temin etmenin yolu da ifade edildi ği gibi, ş uurlu bir kooperatifçilik e ğ itimi almakla mümkün olacakt ır. Bu konuya inand ığım ız için bundan bir müddet önce Türk Kooperatifçilik Kurumumuzun
önderliğinde bir kooperatifçilik Eğitim Vakf ı kurulmas ına karar verilmiş
ve bu müessese büyük gayretler sarfedilerek dikkat ve ihtimamla geli ş tirilmiş tir. Eğitim Vakf ım ız kooperatifçilik e ğitimi yapt ırmak üzere baş ta kooperatifçilik tahsili veren müesseselerin öğrencilerine burs vermek olmak üzere, çok yönlü eğitim faaliyetleri yapmaya devam etmektedir.
Yukar ıdan beri izah etmeye gayret etti ğimiz bütün faaliyetlerimize önümüzdeki bu yeni dönemde de artan bir azim ve i ş tiyakla devam edilecek ve
kooperatifçilik sahas ındaki çalış malarım ız üstün bir görev ve sorumluluk anlay ışı ile, daha doğ ruya, daha iyiye ve daha güzele erişebilmek için sürdürülecektir. Türk Kooperatifçilik Kurumumuz, cemiyetimizdeki kooperatifçilik
konusunda üstlendiği fonksiyonunu yerine getirirken, bu güne kadar hiç bir
hizip ve iç çeki ş meye meydan vermeden do ğru bildiği yoldaki çalış malarına bütün üyelerinin i.ş tiraki ile el ve gönül birliği içinde devam etmi ş tir, bundan sonra da bu prensiplere azami ölçüde dikkat ve riayet ederek çalış maların ı ' yürütmeye bilhassa itina gösterecektir. Kooperatifçilik konusunda başarılı olabilmek için bu prensi be ihtiyaç oldu ğ unun suuruna sahiptir.
Değerli Okuyucularım ız;
Elinizdeki üç ayl ık ilmi kooperatifçilik dereimizin bu say ısında birbi-

rinden vnemli konular ver almaktad ır. Bunları n başı nda Türk Tarı m ı nda
Toprak ve Arazi Kayuilar ı, Milli Yard ım ve Sosyal Hizmet Sistemi Kurulmalıd ır, Tüketicilerin Korunmasına ilişkin Bir Ekonomi Hukuku Yakla şı m ı ve Tip Sözle ş meler, Tüketicinin Korunmas ında Temel Cözüm: Tüketim Kooperatifleri ve Kooperatiften Ç ıkma gibi önemli konular ı ayd ınlatacak yaz ılar yer almaktadır. Her ülke için önemli olmakla beraber Türkiyemiz için tar ı m ı n özel ve önemli bir yeri vard ır. Tarı m ı n temeli ise toprak ve arazi varlığıd ır. Tarı m toprakların ın ve tarım yap ı lan arazileri,' iyi
kullanılması ve verimliliklerinin art ırılarak muhafaza edilmesi üzerinde önemle durulması gerekli bir mesele olarak karşı m ıza ç ıkmaktad ır. Çeş itli sebeplerle ve bilhassa sanayileş me faaliyetlerinin artması ile tarı m toprakları ve verimli araziler h ızl ı bir şekilde kay ıp olmaktad ır. Bu konuda gerekli tedbirler daha fazla gecikilmeden alınmalıd ır. Toplumumuzda yard ımlaş ma ve sosya hizmet sistemlerinin ve kurulu ş ların ın geliş tirilmesi her geçen gün önemini daha da artırmaktad ır. Bu alanda da daha ciddi gayretlerin gösterilmesi sosyal devlet anlay ışı n ı n en önemli gereklerinden biridir.
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Bilindi ği gibi her cemiyette mal ve mamüllerin üretici ve tüketicileri bulunmakla ve herhangi bir mal, mamül ve hizmetin üretenden tüketene ve
kullanana aktarılmas ı, gerek üreticinin ve gerekse tüketicinin korunmas ı ve
her iki grub arasındaki denge noktas ının bulunması büyük bir ehemmiyet
arzetmektedir. Bilhassa büyük ş ehirlerde ve nüfusu kalabalık merkezlerde
tüketicilerin korunmas ı mekanizmas ın ın iyi bir ş ekilde çalış tırılması gerekmektedir, hiç şüphesiz bunun için en iyi ve denenmi ş, başarılı olduğu tecrübelerle tesbit edilmiş araç tüketim kooperatifçiliğidir. Memleketimizde
de bu alanda başarılı olabilmek için tüketim kooperatifçilik!' üzerinde, ısrarlı bir ş ekilde durulması ve uygulamadaki aksakl ıkların giderilmesi ş artt ır.
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Herhangi bir kooperatife girmek ne kadar tabi bir olay ise, ortak arzu
ettiği takdirde kooperatiften ç ıkmak da o kadar normal ve tabi bir hak olarak müteala edilmelidir. Zaten kooperatifçiliğin en önemli prensiplerinin
başı nda ortaklık için hür irade şartı aranmakta, ortğa hiç bir kimsenin,kooperatife girmek için herhangi bir tesiri sözkonusu değildir. Demokratik ve
hür kooperatifçilik anlay ışı budur. Bu düstur hür parlamenter sistemlerde
aynen uygulanmaktad ır. Ayni durumu kooperatiften ayr ılma ve hakların ı
alabilme açısından her ortak için uygulanabilmelidir. Bu da yine kooperatifçilikteki hür irade ve demokratiklik ilkesinin bir ba şka şekilde tezahürüdür.
Yukar ıda k ısaca izah etmeye çalış tığı m ız konular hakk ında, elinizdeki
bu say ıda daha etraflı bilgiler verilmektedir. Verilen bu bilgilerin bütün
hooperatifçiler için faydalı olacağına inanmaktay ız. Bu vesile ile önümüzdeki yeni dönemin Türk Kooperatifçileri ve kurumumuz için hay ırlı, baş arılı ve mutlu olmas ın ı temenni ediyoruz.
Sağlıcakla kalma!

KOOPERATİFÇ İ LİK

KOOPERATIFÇILIK

Say ı : 79
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KOOPERATİ FLERDEN Ç İKMA
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Yrd. Doç. Dr. R ıza AYHAN (*)
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"Tüzel ki şili ği haiz olmak üzere ortaklar ının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını karşılıklı yardım ve dayan ışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacı ile gerçek ve tüzel ki şiler ile, özel idareler belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf ından kurulan de ği şir ortaklı ve değişir sermayeli te şekküller" (Koop. K. m. 1) şeklinde tarif edilen kooperatifin amac ının ekonomik oldu ğu
söylenir. Ancak gerçekte, kooperatifin kendisi ekonomik bir amaç takip etmez. Kooperatifin çal ışması ile ortaklar ının ekonomik durumlar ı geli ştirildi ği için, "iktisadilik" ilkesi, kooperatif ortaklar ı için sözkonusudur. Bu kooperatifin, içe dönük bir şahıs birliği
olmasından kaynaklan ır. Gerçekten de; kooperatif, faaliyetlerinden kural olarak sadece
ortaklar ının istifade etti ği bir şahıs Kooperatiflerde ortaklar, sair ortakl ıklarda
oldu ğu gibi kazanç elde etmek ve payla şmak için de ğil, ekonomik ihtiyaçlarını sağlamak,
mesleki menfaatlerini korumak, güven alt ına almak, di ğer bir söyleyi şle ekonomilerini geliştirmek için bir araya gelirler.
Kooperatifde birle şenlerin amacı ticaret yapmak de ğil, ortağın tüketim maddeleri
gibi olağan ihtiyaçlar ından, meslek edinmek gibi olağanüstü ihtiyaçlarına, mesleki faaliyetine, sa ğlığına, çe şitli risklere kar şı güven alt ına alınmasına kadar geni ş bir alanı kapsayan huuslarda, orta ğın ekonomisini geli ştirmektir. Bu sebepten, kooperatif amac ının elde edilmesini sağlayan veya buna do ğrudan do ğruya etkili olan araç, sermaye de ğil, da-

(*) S. Ü. Hukuk Fakültesi Ö ğretim Üyesi

yan ış ma, kar şı lı kl ı yardım ve kar şılıklı yararland ırmad ır. Bunun neticesi kooperatifte merkez kavram sermaye de ğ il, ortaktır2 .
Kooperatiflerde, orta ğı n ki ş ili ği kooperatif i ş letmesinin temel unsurunu te ş kil eder.
Zira amac ı n elde edilmesi do ğrudan do ğruya orta ğı n ki şili ğine ba ğlıdır. Ancak, orta ğın
ki ş ili ğinin önemli olması ve kooperatif i ş letmesinin temel unsurunu te ş kil etmesi, ortağı n bizzat çal ış ması manasına gelmez. Kooperatiflerin geçerlili ğini, ortakların i şletmeye
aktif kat ılma karar ına ba ğlamak do ğru olmaz. Kooperatif toplumsal bir hedefe yarma gayesini güder. Bu da iktisaden zay ı f durumda bulunanlar ı n desteklenmesi ve geli ştirilmesidir3 . Bunu temin için de orta ğı n bizzat çal ış ması gerekmez. Orta ğın kooperatif aç ısından önemi; kanunun ve özellikle esas mukavelelerin orta ğa yükledi ği borç ve yükümlerde; Mesela, bir süt ürünleri ve süt de ğ erlendirme kooperatifinde, amac ı n elde edilmesi, ancak ortaklar ı n belirli bir ölçüye göre tesbit edilmi ş miktarda sütü, kooperatife teslim etmeleri gibi, di ğer ki şi birliklerinde görülmeyen hallerde ortaya ç ıkar4 .

I

—

GENEL OLARAK ÇIKMA

a

Buraya kadar yapt ığım ız izahlardan anla şılacağı gibi, kooperatiflerde ki şi unsuru
ve bilhassa ortakl ı k önemli bir kavram olmaktad ır. Kooperatifte merkez kavram ı oluş turan orta ğı n, kooperatif orta ğı iken fonksiyonu ne kadar önemli ise, orta ğın kooperatiften ç ı kması ve bilhassa bunun neticeleri aç ısından önemli olmaktad ır. Biz bu çal ış mamızda Türk hukuku aç ısından kooperatiften ç ı kmayı ve bunun hukılki neticelerini incelemeye çalış aca ğız.
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Çe şitli özel hukuk birliklerinde üyeli ğe ait bütün hak ve mükellefiyetlerin sona ermesi, üye ile birlik arasındaki bütün ili şkilerin kesilmesi anlam ına gelir. üyelik ya orta ğı n
kendi iste ğ i ile ya da istek d ışı hadiselerin gerçekle şmesi ile sona erebilir. iste ğe bağlı olanlar, orta ğın ayrılması (ç ıkma) veya üyelik hakk ını n devri stiretiyle; istek d ışı olanlar ise,
orta ğı n ölümü, görev ve hizmetin bitmesi ve nihayet orta ğın ç ı karılması şeklinde ortaya
ç ı kar.
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Bütün bu hallerde sona eren ç ıkan veya ç ıkarılan orta ğın üyeli ğidir. Kural olarak
özel hukuk birli ği devam eder s .
1- üyelik Kavram ı ve Mahiyeti

özel hukukta bütün şahıs birliklerinin ortak nitelikleri, bu birle şmelere kat ılan şahısların karşılıklı ve biribirine uygun irade beyanlar ı ile bir gaye etrafında bir "birlik"
olarak toplanmalarıdır. Kanun koyucu birle şmenin şekil ve türüne göre bu birli ğe, hak
ve mükellefiyetlerin sujesi olabilme bak ımından özel bir varlık tanımıştır6 .
Kanun koyucu taraf ından tanınan bu özel varlık, yalnız hak ve mükellefiyetlerde suje olma yönünden, yani üçüncü şahıslarla olan münasebetler bak ımından de ğil, üyeler arasındaki hukuki münasebetler (iç ili şkiler) bakımından da ortaya ç ıkmaktadır. Bu gaye etrafında bir "birlik" olarak toplanan şahısların birle şmelerinde kurulu şda oldu ğu kadar,
sonradan yeni üyelerin birli ğe kat ılmalarında da, ad ı geçen birlik ile birlik üyeleri arasında, nev'i şahsına münhasır (sui generis) bir tak ım hak ve vecibeler ortaya ç ıkar. İşte birlik ile üyeleri arasındaki bu münasebetler, hukuk iliminde özel bir kavram alt ında toplanırlar ve buna "üyelikten do ğan ili şkiler" kısaca "üyelik" adı verilir 7 .
8

üyelik, çe ş itli hak ve mükellefiyetler ta şıyan, birlik ile bir bağ tesis eden ili ş kiler
bütünüdür8 . üyelik kavram ı altında bir tak ı m mameleki ve idari hak ve mükellefiyetler
söz konusudur. Bu manada üyelik bir bütün olarak kazan ılır ve yine bir bütün olarak sona erer. üyelik bir bütün olarak kazan ılıp, yine bir bütün olarak sona erdi ğine göre, üyelik haklar ını n devir kaabiliyeti olup olmad ığı , üyeli ğin söz konusu edildi ği şahı s birle ş melerinin tipine göre ayrı ayrı ele alınmalıdır9 .
2- Kooperatiflerde üyelik (Ortakl ık) Kavram ı ve Mâhiyeti
Kooperatifler, ortaklar ını n ekonomik menfaatlerini sa ğ lamak maksadıyla kurulan
(Koop. km. 1) de ğ işir ortakl ı özel hukuk ki şi birlikleridir. Kooperatifin, dernek ve ortaklı ktan farklı bir ki şi birli ği olması , ortak sı fat ının kazanılması ve kaybedilmesi ile ortaklı ktan do ğan hak ve mükellefiyetlere yans ımıştır. Bu sebepten, orta ğın, sı fat ı kazandığı
andan kaybedinceye kadar, sahip oldu ğu hukuki durumu, bu ki şi birli ğinin özellik ve niteliklerine iıygun yapı dadır 1° .
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a

Kooperatiflerde, birli ği oluş turan ki şilerin nitelikleri oldukça önemli bir yer tutar l ı . Her şeyden önce "sa ğlama ve koruma amac ı " (Koop. k-1; İ sviçre Bk.m. 828; Alm.
Koop. K. m. 1) sadece ortaklar ın ki şiliklerini, yani ortaklar ı n kendilerini konu al ır. Bundan baş ka, kooperatifin amac ının elde edilmesi, bizzat orta ğın ki şili ğine bağlıdır. Ş öyle
ki, amacı n elde edilmesi için ne ortakl ı klarda oldu ğu gibi sermayeye, ne de derneklerde
görüldü ğü gibi, aidat, ba ğış gibi bir katk ıya ihtiyaç vard ır; daha da fazlas ına, orta ğı n karşılıklı yard ımına, dayanışmasına, kefaletine ihtiyaç duyulur. Amac ı gerçekle ştiren araçlar do ğrudan do ğruya " ş ahsrdirler.
Kooperatiflerde merkez 'kavram olan orta ğı n ş ahsının önemi, ortak s ı fat ının kazanılmasında ve kaybedilmesinde de önemini gösterir. Ortakl ı k sı fat ını n kazanılması nda ve
kaybedilmesinde sermayeye, daha do ğru ifade ile malvarl ığına ili şkin hususlar rol oynamaz 12 . Ortaklık senedi bile, pay ı değ il, orta ğın bizzat kendisini yans ıtır". Kooperatiflerde, ki şilerin niteli ği, kooperatifin i şleyi şinde de önemini gösterir. Ş öyle ki, kanunlarda aktif bir kat ılmayı öngören bir düzenleme getirilmi ştir (İ sv. Bk. m. 867).
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Kooperatiflerde, birli ği olu şturan ki şilerin nitelikleri son derece önemli oldu ğuna
göre, ortakl ığa giri şte ve üye s ıfatının kazan ılması nda di ğ er birliklerden farkl ı düzenlemelere tâbi tutulmas ı normaldir. Ancak kooperatiflere ortak olma hususunda geçerli olan
"aç ık kapı " ilkesi, acaba, s ınırlandırılmışmı olmaktadı r. Hem giri şin engellenmesi, hem de
kişinin kooperatife giri şini zorlayıcı yönde uygulama yap ılması ile "aç ı k kapı " ilkesinin
istisnaları ortaya ç ıkacakt ır.
A- Aç ık Kapı ilkesi
Aç ı k kapı ilkesi, kanun ve ana sözle şmedeki giri ş ş artlarını gerçekle ştiren ve ortak olma talebinin reddi için hakl ı bir sebep bulunmayan herkese, kooperatifin kap ısının kapatılmaınası ve böylelikle fera ekonomik menfaatlerin korunmas ı imkanı nın aynı durumda olanlara tanınmasını ifade eder. Bunun neticesi olarak, her isteyenin, kanun ve ana sözleşmedeki hükümlere uyarak, kooperatiften ayr ılabilmesi hakkı da ilkeyi tamamlar ve ç ıkma hakk ına hâkim bir di ğer ilkeyi şekillendirir 14 .
Kooperatifler, ki şilerin ekonomik yararlar ını sağlamak ve korumak amac ı ile kurul9

dukları için, aynı ekonomik ihtiyaçlar ı duyan ki şilerin bu birlikte yer almalar ı tabir karşılanmal ıdır. Esasen kooperatif birlikleri üyelerinin (ortaklar ının) sadece dayan ış ma ve
kefaletleri ile de ğil, özel ve kamu kurulu ş larının yard ımı , devletin bütçesine konan fonlardan katk ısı , vergi ba ğışıklığı , tek kelime ile sosyal ekonomik etkiler sayesinde do ğup güçlenmektedirler (Koop. K. m. 9). öyle ise, ayn ı sosyal ve ekonomik yap ı da bulunan ki ş ilerin kendilerine uygun dü şen kooperatif birliklerinden ayn ı ölçüde istifade etmesi onlar için bir hak say ılmalıdır".
Zaten, kooperatifteki de ği şir ortaklı ve de ği şir sermaye (Koop, K. m. 1) unsurlar ı ,
aç ık kapı ilkesinin tabir bir sonucudur. Ancak, aç ı k kapı ilkesi, her isteyenin istedi ği şekilde kooperatife girebilece ğini, ya da kabul edilmesi gerekti ğ ini ifade etmez I6 . Aç ık kapı ilkesinden istifade ederek kooperatife girmek isteyenler için herhangi bir s ınırlama getirilememesine ra ğmen, ortak say ısı nı n sabit olmaması ilkesi saklı kalmak ş artıyle, ana sözle şmeye kooperatife girme hususunda ayr ıntılı hükümler konulabilir.

a

Aç ı k kapı ilkesi, her ne kadar, kooperatife giri ş ilkesini hüküm altına almaktaysa da,
aynı zamanda da kooperatiften ç ıkışı düzenleyen bir di ğer ilkenin de temelini te ş kil eder.
Kooperatife giri ş kapısı , girmek isteyenlere nas ıl kapat ılamazsa, ç ı kış kapısı da ç ıkmak
isteyenlere kapat ılamaz. Ancak, as ıl amaç kooperatifin korunmas ı oldu ğu için, her isteyenin her istedi ği zaman kooperatiften ç ı kması da söz konusu olamaz. Kooperatife giri ş te "aç ı k kap ı ilkesi"nin uygulanmas ı nda oldu ğu gibi, ç ı kışta da, ana sözle şme esaslarına
riayet etmek şartt ır.
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Burada hemen şunu belirtmemiz gerekir ki, ana sözle ş meye konulacak bir hükümle
"aç ı k kap ı ilkesi" do ğrudan do ğruya veya dolay ısı yle ihlal edilemez. Kanun koyucu "kooperatifin korunmas ı ilkesini de nazara alarak aç ık kapı ilkesinin sınırlarını tesbit etmi ş tir. Aç ı k kap ı ilkesine iki halde: Kanundan I7 ve ana sözle ş meden" do ğan sını rlamanın
getirilerek kooperatife giri ş sı nı rland ırılabilir l 9 Ş u kadar ki, bu hükümler kooperatife girmeyi a şırı derecede güçle ş tiremezler.

B- Kooperatife Üye (Ortak) Olman ın Şartları
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Ki şi birli ği olan kooperatiflerde üye olmak hususunda "Aç ı k kapı ilkesi"nin Kooperatifler Kanununda (m. 1/2, 2, 10, 13) aç ıkca kabul olundu ğu ku ş kusuzdur. Ancak yine

de sözle ş me hürriyetinin, kooperatife üye olmakda, s ınırsız olarak uygulanaca ğı söylenemez. Bu bakı mdan kooperatife üye olmak için kanun koyucu baz ı şartlar öngörmü ştür.
Bunları şahsi ve şekli ş artlar olarak ikiye ayırabiliriz.
a) Kooperatife Giri ş te Şahsi Ş artlar

Kanun koyucu kooperatife üye olmak isteyenlerde baz ı ş artlar aramıştır. Bu ş artlar
gerçek ve tüzel ki şiler aç ısından ayn ayrı ele al ı nmalı d ır.
aa) Gerçek Ki ş iler Bakım ından Kooperatife Üye Olman ın Ş ahsi Ş artları
aaa) Kanundan Do ğan Sınırlar
Koop. K. m. 8 Kooperatif ortakl ığı na girebilmek için özel ki şilerin" medeni hakları kullanma yeterli ğine sahip olmaları gerekir." hükmü ile gerçek ki şiler aç ısından kanun10

dan do ğan bir şart getirmi ştir. Kanun koyucu ancak bu suretle, kooperatifin as ıl amac ı
olan "dayan ış ma"nın sağlanabilece ğ ini ve kooperatif kurucular ı ile ortakl ığa istekli olanların sözle şme yapma ehliyetini kazanabilece ğini, başka bir ifadeyle, iktisadi' ve iltizamt
muamelelerde bulunabilece ğini belirtmi ştir.
Yargıtayımız reşit olmayan küçüklerin kooperatife üye olamayaca ğını , olmu ş ise üyeliklerinin geçersizli ğinin dâvft edilebilece ğini kabul etmi ş tir 2 ' 22 Küüperatife üye olmak
"evli kadınları n" bir i ş ve sanatla u ğraşması manasına gelmedi ği için, bunlar kocalarını n
iznini almaksızın (MK.m. 159) kooperatife üye olabilirler. Kendilerine kanani mü şavir
tayin edilenler de kooperatife üye olabilirler (MK. m. 379).
bbb) Ana Sözle şmeyle Getirilen Sınırlar
Ana sözleşmeye konacak mecburi hükümleri düzenleyen Koop.K.m. 4 /b.3'e göre "Ortaklık sıfat ını kazandıran ve kaybettiren" hal ve şartların ana sözle şmeye yaz ılması şarttır. Bu hükümle, ortak s ıfatını kazand ıran hal ve ş artların gösterilmesi istenirken, ayn ı zamanda, aç ık kapı ilkesinin sınırlandırılmasına da imkan verilmi ş tir 23 .

a

Koop. K. m. 4/b.3 ile ana sözle ş meye konulacak ş artlarla aç ı k kap ı ilkesine sı nı r getirilmesi maddi, şahsi veya mahalli nitelikte olabilir 24 . Kooperatif kurucular ı için aranan
bu nitelikler, kurulu ştan sonra aslen veya devren ortak olacak olanlarda da aynen aranacakt1r25
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bb) Tüzel Ki şiler Bakımından Kooperatife Üye Olman ın Ş ahsi Ş artları
aaa) Kanundan Do ğan Sınırlar
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Ortaklık sıfatını n kazanılması ve kaybedilmesini düzenleyen Kooperatifler Kanunu'nun ikinci kısmında 9.madde Kooperatiflere ortak olacak tüzel ki ş ileri göstermektedir.
Buna göre "özel idareler belediyeler, köyler gibi kamu iktisadi' te ş ebbüsleri ve kooperatifler amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatifin kurulu ş larına yardımcı olur, önderlik
eder ve ortak olabilirler" (Koop. k. nı . 9). Kooperatife ortak olacak tüzel ki ş iler kanunla
sınırlandırılmış oldu ğu için, yorum ile de olsa, geni şletilemez. Meselâ, ticaret ortakl ı kları (Kollektif, Komandit, Anonim, Limited) amaçtaki ayk ırılık nedeniyle kooperatiflere
ortak olamazlar26 .

bbb) Ana Sözleşmeyle Getirilen Sın ırlar
"Ortaklık sıfat ını kazand ıran ve kaybettiren hal ve şartlar" ın ana sözle ş mede yer alması mecburiyetini . getiren Koop. k. m. 4/b.3 gere ğince, ana sözle ş meyle kooperatife ortak olabilecek tüzel ki şilere sınır getirilebilir. Bu s ı nırlar maddi, mahalli veya ş ahsî olabilir.
b) Kooperatife Giri şte Ş ekli Ş artlar
Ortaklar, kooperatifler kanununun kabul etti ği esaslar dahilinde hak ve vecibelerinde
e ş ittirler (Koop. K. m. 23). Bu sebeple kurucu ortak olma veya sonradan ortakl ığa girmek,
ortaklı k payını n miras yolu ile geçmesi suretiyle ortak olmak, hak ve vecibelerde farkl ılı k
yaratmaz.
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Kooperatifler, medeni' haklar ı kullanmaya ehil olan yedi orta ğın ana sözle ş meyi imzalamalari, bu imzalar ı n noterce tasdik edilmesi (Koop. K. m. 2), Ticaret Bakanl ığı 'nca iznin verilmesinden sonra tescil ve ilan ile kurulurlar (Koop. k.m. 3).
Tüzel ki ş ilik kazanm ış olan bir kooperatife ortak olabilmek için ise baz ı şekli i şlemlere ihtiyaç vard ır.
aa) Ortak Olma Talebi
Koop. K. m.8, mucibince, "
Ortak olmak isteyen özel ki şiler, kooperatif anasözle ş mesi hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul etti ğini belirten bir yaz ı ile
kooperatif yönetim kuruluna" ba ş vurmalıd ırlar. Bu müracaat kooperatifi olu şturan sözle ş menin taraf ı olma iste ğ ini gösteren bir icapt ır27 .
Kanun koyucu Koop. K. m. 8'de kooperatife ortak olabilmek için aç ı kca "Yaz ılı müracaat"tan bahsetmesine ra ğ men, yargıtayımız 28 (Yaz ılı müracaatın sıhhat de ğil, ispat ş artı oldu ğ u görüş üyle), sözlü olarak yap ılan müracaatlar ı n dahi geçerli oldu ğu görü şünü savunmu ş ve bunun "aç ı k kapı ilkesi"nin bir neticesi oldu ğunu belirtmi ş tir.

a

bb) Kooperatifin Yetkili Organlar ının Kararı
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Kooperatif orta ğı olunabilmesi için, kooperatife ortak olmak isteyenin icab ının, kooperatif yetkili organ ı nca kabul edilmesi gerekir. Kooperatif yetkili organ ı nın verece ği bu
karar sarih veya z ımn7 olabilir. Ancak, kooperatife üye olmak isteyenin yapt ığı icab ın uygun bir süre içinde reddedilmemi ş olması ortaklığın kabulü anlam ına gelmez (BK. m. 6).
Ortaklık sı fat ı , yetkili organ ı n sarih veya z ımni kabulünü gerektirir.
Ortak olmas ı isteyenden aidatlar ın tahsil edilmesi, mükellefiyetleri yerine getirmesi için
kendisine yaz ı lar yaz ı lması , imzal ı ortakl ık senedinin verilmesi üyeli ğin kabulü anlam ındadı r" .
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Aç ık kapı ilkesinin neticesi olarak gerekçesiz ve subjektif mülahazalarla ortakl ık talebi
reddedilemez 30 . Ortaklı k talebinin reddi halinde, talebi reddedilen ki ş i henüz ortak sı fat ını
kazanmam ış olaca ğı ndan, genel kurula itiraz edemez. Ancak yönetim kurulu veya genel
kuruldan verilen red karar ına karşı , böyle bir karar ın iptali clâvâ edilebilir 31 32
.

cc) En Az Bir Ortakl ık Payı Alınması Mecburiyeti
Koop. K. m. 19 gere ğince "Kooperatife giren her şahıstan 33 en az bir ortakl ık payı
alınması gerekir...' . Kooperatif orta ğı olma talebinde bulunan ki şinin talebi yetkili organlarca kabul edildi ği takdirde üyelik haklar ının kullan ılabilmesi için en az bir ortakl ık
payı almak mecburiyetindedir (Koop. k.m. 19).
II— KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA
Kooperatif ortakl ığı , ya orta ğın kendi iste ğiyle, ya da istek d ışı vakaların gerçekle şmesi ile son bulur. Iste ğe ba ğlı olanlar, orta ğı n ayrılması (ç ıkma) veya ortakl ık hakkını
devretmesi suretiyle söz konusu olur. Istek d ışı son bulmalar ise, orta ğın ölümü, görev ve
hizmetin bitmi ş olması , nihayet orta ğın ç ıkarılması şeklinde gerçekle şir. Biz çal ış mam ızı Koop. K. m. 10-13, yani ç ıkma ile sınırland ırmak istiyoruz.
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Kanunumuzun ç ıkmayı düzenleyen hükümleri olan 10-13. maddeleri İ sviçre Bk. nun
842-845 maddelerinden iktibas edilmi ştir. Ancak, kanunumuzun, kooperatifin orta ğı n ç ıkma talebini kabulden kaç ınması halinde istifas ını düzenleyen 13. maddesi İ sviçre Bk.nda
bulunmamaktadır. Buna mukabil, ç ıkma hakkının iflas ve haciz hallerinde kullan ı lmasın ı
hükme ba ğlayan İ sviçre Bk. m. 845, kanunumuza al ınmam ış tır. Anılan hüküm uyar ınca,
ana sözle şmelerin orta ğın ayrılma dolay ısı ile kooperatif malvarl ığı ndan bir pay verilmesini öngördü ğü hallerde, ç ıkma hakkı , iflas halinde, iflas idaresi, hisseye haciz konuldu ğu
takdirde ise, icra memurlu ğu tarafından kullanıhr35

a

Kooperatifin amac ı , ortakların ekonomilerini geli ştirmek ve korumak oldu ğu için,
kooperatife giri şte oldu ğu gibi, ç ıkış ta da aç ık kapı ilkesi benimsenmi ş tir (Koop. K.m.
1, 10-11). Her orta ğın kooperatiften ç ıkma hakkı (koop. K.m. 10) olmas ı na ra ğmen, bu
hak hem kayıtsız ve şartsız de ğildir, hemde bu hakkın tamamen ortadan kald ırı lması mümkün değildir (Koop. k.m. 11).
Koop. K. m. 10'da iç her orta ğın ç ıkma hakkı na sahip bulundu ğu ifade edildikten
sonra, 11. maddede "Ortakl ı ktan ç ıkmanın sınırlandırılması " düzenlenmi ş ve 12. maddede ç ıkmanın bildirme (ç ıkmanın ihbarı ) yolu ile kullanılması kabul edilmi ştir. Baş ka bir
ifadeyle, ana sözle şmede aksi hükme ba ğlanmamışsa, ortağa, kooperatif ili şkisini tek taraflı bir irade aç ıklaması ile kesebilme hakk ı , kanunen tanınmıştır.
1- Kooperatiften Ç ıkış ta Kabul Edilen Esaslar
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A) Kooperatiften Ç ıkışta Aç ık Kapı Ilkesi

Kooperatifçilik için esas olan serbest giri ş - aç ık kapı ilkesinin kooperatifler kanununda
benimsendi ğini gösteren hükümler çok aç ıktır. Kooperatifleri giri şe kapatmak kadar, kooperatiflere girmi ş olan ortaklar ın kooperatiflerden ç ıkmasına müsaade etmemek Anayasam ızın 48. maddesinde tanzim edilmi ş olan sözle şme hürriyetine ve BK. ndaki akit serbestisi prensibine ayk ırılı k te ş kil eder.

pe

Kooperatiflere giri şte oldu ğu gibi, ç ıkış ta da aç ık kapı ilkesinin uygulanması laz ım
geldi ği, Yargıtayımız tarafından kabul edildi ği 36 gibi, Isviçre Federal Mahkemesi de "ç ıkma hakk ı nın zorla ş tırıcı " özellikte olmamak suretiyle k ı sıtlanabilece ğini 37 belirterek, kural olarak ç ıkışın serbest oldu ğunu kararla ştırmışt ır.
Aç ık kapı ilkesinin kooperatife giri şte oldu ğu gibi, ç ıkış ta da uygulanaca ğını kabul
eden hukuk sistemimiz; İsviçre'de de kabul edildi ği gibi, bu prensibin mutlak olmad ığı nı
ve bazı şartlara ba ğlanabilece ğini (Koop. K.m. 11) hükme ba ğlamıştır. Ancak, bu sınırlama, İ sviçre Federal Mahkemesinin de m aç ı kça belirtti ği gibi "zorla ş tırı cı " nitelikte bir sınırlama olmamal ıdır.
Aç ık kap ı ilkesine "ç ıkma" münasebetiyle getirilen s ınırlaman ın ortak-kooperatif menfaati dengesine göre tesbit edilmesi gerekir. Gerçekten, bir orta ğı n kooperatiften hiç ç ıkam ıyaca ğı n ı , ana sözle ş meyle, hükme ba ğlamak, nasıl, orta ğın menfaatini ihlal ederse; Ortakları nın ekonomilerini geli ş tirmek maksadıyla kurulan ve tüzel ki şiliği haiz kooperatiften
her an ç ıkı labilece ğini düşünmek de, kooperatifin menfaatlerini ihlal eder.
0 halde kı stasın, ç ıkışı zorlaştırıcı ve kısıtlayı cı şartların ortak-kooperatif menfaatler
dengesini bozmayacak şekilde tesis ettirilmesi gerekir. Bunun istisnas ını "haklı ve önemli
sebepler" te ş kil etmektedir. Ç ıkmayı sın ırlayan ş artlar ne olursa olsun, orta ğın kooperatiften ç ı kması haklı bir sebebe dayan ıyorsa, ç ıkman ın sınırlarının tesiri kalmaz (Koop. k.m.11).
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B) Kooperatiften Ç ıkış ta Aç ık Kap ı ilkesinin İstisnaları
Kooperatif, Koop. K.m. 11 gere ğince, amacını gerçekle ştirmek maksad ıyla, orta ğın
kooperatiften serbest ç ıkışına kısıtlamalar getirilebilir. Bu k ısıtlamaların "zorlaş tırıcı "
mahiyette olmamas ı gerekir39 . Hukukumuzda kabul edilen ve aç ık kapı ilkesinin sınırlarını tesbit eden haller ş unlardır:
a) Orta ğın Ç ıkması Halinde Kooperatifin Varl ığın ın Tehlikeye Düşmesi

a

Ortakların kişili ğinin çok önemli oldu ğu kooperatiflerde, ortaklardan bir veya birkaç ının makul olsun veya olmasın, herhangi bir sebeple ortakl ıktan ayrılmak istemeleri
halinde, yönetim kurulu veya icab ında genel kurulca durumun incelenmesi sonucunda,
bunların ayrılması halinde gerek maddi, gerekse ortaklar ın yüklendikleri şahst sorumluluktan dolay ı, kooperatifin faaliyeti ve bilhassa mevcudiyeti tehlikeye dü şecekse veya
ç ıkma halinde kooperatife önemli zarar verecek bir durum görüldü ğü takdirde, ilgili mahkemeye müracaat ederek ayr ılmak isteyen ortak veya ortaklar ın, faaliyetin devam ını sa ğlamaya imkân verecek miktarda muhik bir tazminat ödemelerini talep edebilecektir (Koop.
K.m. 10)4° . Bu takdirde ortak, ya ortakl ığın devamına karar verecek ya da hükmedilecek
tazminat ı ödeyecektir.
Tazminat talebinde bulunulabilmesi için:

cy

aa) Anasözle şmede tazminat ödenece ğine dair bir hükmün bulunması,
bb) Orta ğın ç ıkması halinde kooperatif varl ığının tehlikeye dü şebilecek olması gerekir. Tazminatın miktar ı ve muhik sebep, her olay ı n özelliklerine göre mahkemece tesbit
edilecektir41
b) Ç ıkma Hakkını n, Belli Bir Süreyle, Sın ırlandırılması

pe

Koop. K. m. 11/1 mucibince "Kooperatiften ç ıkma hakkının kullanılması anasözle şme ile en çok be ş yıl için sınırlandırılabilir". Bu ş artı n geçerli olabilmesi anasözle şmede
aç ıkca yaz ılı olmasına ba ğlıd ır. Böyle bir hükmün anasözle şmede bulunmaması halinde
yönetim veya genel kurul taraf ından orta ğın ç ıkması belli bir süreyle engellenemez.
Anasözle şmede yer alan ç ıkmayı erteleyici sürenin be ş yıllık üst sınırı emredici niteliktedir. Anasözle şme ile be ş yıldan uzun bir süre belirlenmi şse, kanunlarda aksine hüküm
yoksa, bu sürenin be ş yıl olarak kabulü do ğru olacakt ır.
C) Ç ıkmanın İ hbarının Süresinin Tesbiti

Anasözle şmede daha kısa bir süre belirlenmemi şse, ç ıkış , ancak bir hesap senesi sonu
için en az alt ı ay önceden haber verilerek yap ılır (Koop. K. m. 12).
d) Ç ıkan Orta ğa Yap ılacak Ödemelerin Geciktirilmesi

"Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye dü şürecek nitelikteki" iade ve ödemeler, anasözle ş mede daha kısa bir süre tesbit edilmi ş olsa bile genel kurulca üç y ılı aşmamak üzere
geciktirilebilir (Koop. K. m. 17/11)
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Bu hususla ilgili sı n ırlay ıcı ş art anasözle ş meye konulabilece ği gibi, kooperatif genel
kurtı lunca al ınacak bir karar ile de tesbit edilebilir. Ancak genel kurulun böyle bir karar
alabilmesi, her halde kooperatifin mevcudiyetinin tehlikeye dü şmesi şart ına ba ğlı olacakt ır (Koop. k.m. 17/II).
2 Kooperatiften Ç ıkışta Hakl ı Sebep Kavram ı
-

Koop. K. m. 11/I mucibince, kooperatiften ç ı kma hakk ının kullanılması en çok be ş
yı l süre ile s ınırland ırılabilirse de, bu süre içinde de "hakl ı ve önemli sebeplerin" varl ığı
halinde ç ı k ı labilir (Koop. K.m. 11/II). Hakl ı ve önemli sebeplerin varl ığı halinde ç ıkma,
ancak, anasözle ş mede bu husus aç ı kca öngörülmüş ise kullanılabilir.
Mehaz İ sviçre BK. m. 843/11 'den farkl ı olarak, sadece "önemli" de ğil aynı zamanda "hakl ı " sebeplere de yer veren Kooperatifler Kanunu m. 11/II, kooperatiflere has, haklı ve önemli sebep kavram ı nın ne oldu ğunu belirtmemi ştir. Bu sebeple ba şta TK ve BK olmak üzere, di ğer hukuk dallar ında da yer alan hakl ı ve önemli sebep kavram ını meydana
getiren unsurları n burada da geçerli olaca ğını kabul etmek gerekir 42 .

cy
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Haklı ve önemli sebep kavram ını izah için, Kollektif Ş irkette haklı ve önemli sebep
kavram ı ndan istifade edebiliriz. Zira, aralar ında önemli farklar bulunmas ına ra ğmen, her ikisinde de orta ğı n ş ahsiyeti, di ğer bir söyleyi ş le ki şisel unsur önem kazand ığı için TK. m. 187'
deki tan ımın kooperatiflere de tatbik edilece ğini belirtebiliriz 43 . Buna göre: " Ş irketin kurulu şunu mikip olan fiili veya ş ahsi mülahazalar ın ş irket maksadm ın husulünü imkansız kılacak veya güçle ş tirecek surette ortadan kalkm ış olması " (TK. 187) haklı sebeptir. Bu hükmü kooperatiflere tatbik edecek olursak, ki ş iyi bir kooperatif orta ğı olmaya yönelten fiili
ve ki ş isel mülahazalar ın, kooperatifin amac ının elde edilmesini veya o ortak aç ısından gerçekle ş mesini imkansız k ılacak veya güçle ş tirecek sebepler, Koop. K.m. 11 anlam ında haklı
ve önemli sebeptir diyebiliriz'.
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Sebebin hakl ı ve önemli say ılması nda di ğer ortaklar ı n kusurlu olmasına ihtiyaç yoktur.
Ç ı kmak isteyen orta ğın, di ğer ortaklarla birlikte kusuru olabilece ği gibi, kusur ile ilgili olmaksızı n ortaya ç ı kan durumlar da hakl ı ve önemli sebep kabul edilebilir. Yarg ıtayımız,
i ş lerinin bozulmas ı nedeniyle dört seneden beri pancar ekimini terkeden kooperatif orta ğını n ç ı kma talebinde "hakl ı ve önemli sebeplerin varl ığını kabul etmi ş tir45 . Genellikle kabul edildi ği gibi, büyük görü ş ayr ı lıklar!: meslekte de ği şiklik; sahip olunan topra ğın i ş letmesinde de ği ş iklik, haklı sebep olu şturur46 .
Haklı sebeplerle kooperatiften ç ı kma hususunda temas etmek istedi ğimiz di ğer bir
mesele, anasözle ş mede buna imkan tan ınmış olması nın mecburi olup olmad ığıd ır. Koop.
K.m. 11/II'de "haklı ve önemli sebeplerle orta ğın ç ı kabilece ği hususunda anasözle şmeye
hüküm konulabilir" denilmektedir. Bu halde Koop. K. m. 11/I'de belirtilen süreleri beklemeye ihtiyaç yoktur. Hakl ı ve önemli sebeplerin neler oldu ğunun anasözle ş meye yaz ılması mümkün oldu ğu gibi, anasözle şmeye sadece "hakl ı ve önemli sebeplerin" varl ığı halinde orta ğın ç ıkma hakk ının sözkonusu oldu ğu genel bir ifadeyle de belirtilebilir.
Buradaki asıl mesele, anasözle ş meye, "hakl ı ve önemli sebeplerle" ç ıkma hususunda,
hüküm konulmamas ı halidir. Bu durumda mesela, meslek de ği ş tirilmesi halinde dahi, kooperatif ortakl ığından ç ıkmak mümkün olam ıyacakm ı dır? Kooperatiflerde ki şisel unsur
son derece önemli oldu ğundan, ki şiyi kooperatif orta ğı olmaya sevkeden fiili ve ş ahsi mülahazalar ın, kooperatifin amac ının elde edilmesini veya o ortak aç ısından gerçekle şmesini
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imkansız kılacak veya güçle ştirecek sebeplerin ortaya ç ıkmasıyla, anasözle şmede hüküm
bulunmasa dahi, Koop. K. m. 11/II'nin geni ş yorumlanarak, orta ğa ç ıkma hakkının tan ınması , menfaatler dengesi aç ısından do ğru olur kanaatındayız.
Haklı sebep ile orta ğın kooperatiften ç ıkması halinde Koop. K. m. 10 uyarınca tazminat istenecek midir? Bu durumda, e ğer haklı sebep orta ğın kusurundan birlikte kusurundan
veya kendi ki şili ğinde, ekonomik şartlarında ve yap ısında ortaya ç ıkan herhangi bir de ğişiklikten do ğmuş ise, Koop. k. m. 10 mucibince ç ıkma tazminatı istenebilmelidir. Fakat
haklı sebeplerin olu şmasında ortağa yüklenilebilecek bir kusur yoksa veya haklı sebep konu de ği şikli ğinden, i şletme şeklindeki büyük görüş farkhlıklanndan do ğuyorsa tazminat
istenmesi yoluna gidilemiyecektir 47
3- Kooperatiften Ç ıkmanın Şartları
Yukarıda da izah edildi ği gibi, her orta ğın kooperatiften ç ıkma hakkı vardır (Koop.
k.m. 10). Bir orta ğın hiçbir surette kooperatiften ç ıkamıyacağına dair taahhütler hükümsüzdür (Koop. k.m. 11/III).
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Her ne kadar kooperatiften ç ıkma serbest ise de, ç ıkma için kanunda ve anasözle şmedeki şartlara riayet edilmeden kooperatiften ç ıkma sözkönusu olamaz.
A) Kooperatiften Ç ıkmanın Kanuni Şartları

Koop. K.m. 10'da her orta ğın kooperatiften ç ıkma hakkına sahip bulundu ğu ifade
edilmi ş ve 12. maddenin kenar ba şlığından ve ratio logis'den (Kanun koyucunun amaç ından) anla şıldığına göre, an ılan hakkın, ç ıkmanın ihbarı yoluyla kullanılması kabul olunmu ştur. Di ğer bir ifadeyle, orta ğa, kooperatif ile ili şkisini tek taraflı bir irade aç ıklaması ile
kesebilme hakkı kanunen tan ınmıştır.
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a) Ç ıkmanın ihbarı

Kooperatiften ç ıkmak isteyen gerçek ve tüzel ki şiler, ç ıkma iste ğini kooperatif yönetim kuruluna bildirmek zorundad ırlar (Koop. K.m. 12). Ç ıkmanın bildirilmesi konusunda
kanunda aç ık bir hüküm bulunmamas ına rağmen, yaz ılı şekilde yapılması, isbat hukuku aç ısından önemlidir. Bunun hak içinde ç ıkmayı haber vermenin sözlü veya yaz ılı yapılması neticeyi istahsal için farkl ılık do ğurmaz 48 .
Orta ğın kendi arzusu ile ç ıkma iste ği, yönetim kurulunca incelenir. Istek kabul edildi ği
takdirde keyfiyet karara ba ğlanır.
aa) Ortakl ıktan Ç ıkmayı Kabulden Kaç ınma
Kooperatiften ç ıkma tek tarafl ı bir irade aç ıklaması ile yenilik do ğuran bir i şlemdir49
şka bir ifadeyle, orta ğın istifasının (ç ıkma iste ğinin) kabulüne, ihtiyaç yoktur. Ç ıkmaBa
bildirimi, yenilik do ğuran bir hakt ır ve tek tarafl ı irade aç ıklaması ile hukuki sonuçlarını
meydana getirir. Ancak, kooperatif, üyenin ayr ılması için gerekli şartların gerçekle şmediğini ileri sürerek, ç ıkma iste ğ ini reddedebilir. Kooperatif yetkili organ ının ç ıkma iste ğini red
iradesini aç ığa vurması , ç ıkman ın kabule ba ğlı bulunduğunu göstermez. Bu takdirde ayr ılmak isteyen orta ğın "ç ıkma dile ğini", noter arac ılığı ile, kooperatife göndermesi gerekir
(Koop. k.m. 13) 5° .
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Koop. K. m. 113 uyarınca "kabulden kaç ınma" hakkı , ç ıkma bildirmesinin hukuki
niteli ğini de ği ş tirmez, çünkü, bu hak, kooperatife, kanun ve anasözle ş mede öngörülmüş
bulunan, ç ıkma bildirimini kullanmaya ili ş kin şekli ve maddi şartlar ın gerçekle şip gerçekle ş medi ği, gerçekle ş memi ş ise bu sebeplerle reddetmek hakk ı nı vermektedir. Yoksa bildirim kabule ba ğlı de ğildir" . Ç ıkma iste ğini reddeden yönetim kurulu karar ı hakkı nda genel kurula itiraz yetkisi bulunmamaktad ır. Bu durumda ç ıkma iste ği reddedilen ortak, "Ç ı kma dile ğini" noter arac ılığı ile kooperatife bildirir (Koop. K. m. 13).
Kooperatif, noter arac ılığı ile gönderilen "ç ı kma dile ğine" ra ğmen görüşünde ısrar
ederse, ihtilafı mahkeme hükme ba ğlar. Kooperatiften ç ıkma, ister noter arac ıl ığı ile bildirilen "ç ıkma dile ği"ne kooperatifin ses ç ıkarmamas ı sonucu, ister mahkeme hükmü sonu=
cu olsun, "bildiri tarihinden itibaren" gerçekle şir. Bu bildirim, orta ğın ç ıkma yolundaki
irade aç ıklamasını kooperatife ilk defa bildirdi ğ i tarihtir. Çünkü, noter arac ılığı ile yap ılan ikinci bildirim, sadece ç ıkma iradesinin aç ığa vuruldu ğunun isbat ı amac ı na yöneliktir" .
bb) Ortakl ıktan Ç ıkma Talebinin Zaman ı

a

Anasözle ş mede daha k ı sa bir süre belirtilip, hesap y ılı içinde de ç ıkışa müsaade edilmedi ği sürece, ç ı kış , ancak hesap y ılı sonu için ve en az alt ı ay önceden haber verilerek
yapılabilir (Koop. K. m. 12). Süreye riayet edilmeden yap ı lacak talepler ancak müteakip
dönem için i ş leme konu olabilir (Koop. K. m. 12).
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4) Kooperatiften Ç ıkma Sebepleri

Kooperatiften ç ı kma sebepleri şahst hallerden do ğabilece ği gibi, anasözle ş mede de
ortaklara kooperatiften ç ıkma halleri düzenlenebilir.
A) Ş ahsi' Hallerden Do ğan Ç ıkma Sebepleri

pe

Ortaklar şahsi sebeplerle ç ı kma talebinde bulunabilirler. Ç ı kma iradesini bildiren ortak, ç ı kma sebebini bildirmek zorunda de ğildir 53 . Ancak, orta ğın ç ı kması , kooperatifin
mevcudiyetini tehlikeye dü şürüyorsa, ayr ılmak isteyen orta ğın, muhik bir tazminat ödemesine dair hüküm anasözle şmeye konulabilir.
B) Ortaklara Anasözle şme İle Tanınan Ç ıkma Sebepleri
Anasözle ş mede, ortaklara, kooperatiften ç ıkma hakk ı tanıyan haller öngörülmesi
mümkündür. Bunlar, sözle şme yapma hürriyetinin neticesi olarak serbestçe tesbit edilebilir.
C) Kanunda Belirtilen Ç ıkma Sebepleri
Kooperatiften ç ıkma iradesinde, ç ı kma sebebinin belirtilmesine ihtiyaç olmamas ına
rağ men, Kooperatifler Kanunu'nun baz ı hükümleri, ç ıkma sebebi sayılan halleri belirlemi ş tir. Buna göre:
a) Ortaklar ın şahsi sorumluluklar ını n ağırlaştırı lması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkı nda alınan karara kat ı lmayan ortaklar, karar ı n ilânından ba ş layarak lie ay içeri-
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sinde kooperatiften ç ı kmak istediklerini bildirebilirler. Bu takdirde ç ı kmak isteyen ortaklar al ınan kararla ba ğlı olmazlar. Ayr ıca ortak, ç ı kma hakk ı nı bu sebeple kullanm ış sa,
ç ıkma tazminat ın ı (Koop. K. m. 10) ödemekle mükellef de ğildir (Koop. K.m. 52).
b) Birle ş me neticesinde da ğı lan kooperatifin ortaklar ı için şahsi sorumluluk veya ek
ödeme yükümlülü ğü do ğdu ğu veya a ğırlaştığı takdirde, birle ş me kararı na kat ı lmam ış olan
ortaklar, karar ın ilânı tarihinden ba şlamak üzere üç ay içinde kooperatiften ç ı kma ihbarında bulunabilir. Ç ıkma, ç ıkman ı n ihbarı ile gerçekle şir. Bu sebebe dayanan ç ı kma taleplerinden dolay ı , ç ıkma tazminat ı (Koop. K. m. 10) istenemez (Koop. K.m. 84).
5- Ç ıkma Talebinin Yap ılaca ğı Organ
Koop. K. m. 13'den dolay ı sıyla anla şıldığına göre, ç ı kmak isteyen orta ğın müracaat
edece ği organ yönetim kuruludur. Ancak, bu yetkinin, anasözle ş meye konulacak hükümle, genel kurula verilmesi de mümkündür. Fakat bu yetkinin, genel kurul d ışında bir komite ya da görevlerinin niteli ği itibariyle ç ı kma i ş lemine yabanc ı bir organa, meselâ denetçilere verilmesi mümkün de ğildir. Koop. K. m. 54 gere ğince genel kurul yerine temsilciler kurulunun varl ığı halinde, temsilciler kuruluna da, ç ıkma için müracaat edilebilir 54

a

III— ÇIKMANIN NETİ CELER İ

1) Ayrılma Pay ı

cy

Aç ı k kap ı ilkesinin gere ği olarak her orta ğı n anasözle ş mede ve kanunda öngörülen
kurallara uyarak kooperatiften ç ı kabilece ğini ve ç ıkman ın bildirimle olaca ğını yukarıda
izah etmeye çal ışmış tı k 55 . Ç ı kma dile ğinin bildirilmesiyle, kooperatif ile ortak aras ındaki hukuki ba ğ çözülmüş olur. Kooperatif ile ortak aras ındaki hukuki ba ğın çözülmesi, her
iki tarafı n hak ve mükellefiyetlerini tamamen kald ırmaz. Kooperatif ile hesapla ş ma (Koop.
K. m. 17) ve ayr ı lan orta ğı n sorumlulu ğunu düzenleyen Koop. K. m. 36 taraflar ın hak ve
mesuliyetlerinin devam ını düzenleyen hükümlerdir.
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Çı kma ile ortakl ık sıfat ı sona eren orta ğın, kooperatif varl ığı üzerinde hakkı olup olmadığı , varsa bu hakların nelerden ibaret bulundu ğ u anasözle ş mede gösterilir. Bu haklar,
yedek akçeler hariç olmak üzere orta ğın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplan ır (Koop.
K. m. 17/1).

Ortakl ık sıfat ının sona ermesi halinde, orta ğın kooperatife kar şı olan bütün borçlar ı nın muaccel olacağına dair bir kay ıt anasözle şmeye konulabilir 56
Kooperatifler Kanunu m. 17 genel bir hükümdür. Zira, ister ç ıkma, ister ç ı karılma ş eklinde olsun, ayrı lma nedeni ile, orta ğa bir pay ödenmesinin gerekti ği her mal maddenin kapsamı içine girer.
A) iade Edilecek Haklar
Ortakl ıktan ç ı kan veya ortaklık sıfatı kalkan ortakların kendilerinin veya mirasç ıları n ın kooperatif varl ığı üzerinde hakları olup olmad ığı ve bu hakların nelerden ibaret oldu ğunun anasözleş mede gösterilmesi gerekir (Koop. K. m. 17).
Çı kma veya ç ıkarılan ortaklara kooperatif varl ıklarından nakit olarak verilecek para18

larla, orta ğı n sermaye olarak yat ırd ığı i ştirak pay ı , mevduat ve sair alacaklar ı ayrı lma pay ın ı olu ş turur. Kooperatiflerin giderlerini kar şılamak için al ınan aidatlar (masraf kar şı l ı kları ) genellikle verilmezler 57 . Ayrı ca, ç ı kma ve ç ıkarı lma kazWillm ış hakları ihlâl etmez58.
Meselâ, yap ı kooperatiflerinde ayr ılma tarihinden önce kooperatif arsas ı veya daireleri üzerinde ortak lehine bir hak do ğmu ş sa bu hak ihlâl edilmi ş olmaz.

B) Ayrılma Payının Hesab ı
Koop. K. m. 1 7/1 c. 2 uyar ınca "ayrı lma pay ı , yedek akçeler hariç olmak üzere, orta ğı n ayrı ld ığı yı l bilançosuna göre hesaplan ır". Bu duruma göre; ayr ı lan orta ğa yedek
akçeden pay verilmeyece ği gibi, ayrılma pay ının tesbiti için özel bir bilanço da düzenlenmez. Sadece o y ıla ait bilanço esas al ı nır (Koop. K. m. 171 c. 2) 59 Yedek akçeler ile, kanunun "Fon" diye adland ırdığı , belli bir amaca tahsis edilmi ş
akçeler d ışı nda kalan paralardan, anasözle ş meye konulacak hükümle, pay ayr ılması mümkün olabilir. Bu konuda yap ılacak düzenlemede orta ğın sermaye veya mevduat ından k ısmen veya tamamen yoksun kalaca ğı hakk ı nda bir hüküm getirilemez (Koop. k. m. 1 7/111).

C) Ayrılma Pay ının iade Zamanı
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Ayrılan orta ğı n ayr ı lma pay ını , orta ğı n ayrıld ığı y ıl bilançosuna takip eden y ı lda ödenmesi gerekir. Ancak, kanun koyucu, kooperatifin varl ığını korumak için emredici hükümler koymu ştur (Koop. K. m. 1 7 II). Ş öyle ki, anasözle şme ile ayrılma payı n ın ödenmesi,
belirli bir süre ile geciktirilebilir, vadeye ve taksitlere ba ğ lanabilir.
E ğer, sermaye ve mevduat ın iadesi ve ayr ıca orta ğa yap ı labilecek ödemeler (faiz, gelir-gider fark ı ) kooperatifin varl ığı n ı tehlikeye dü şürebilecek nitelikte ise, anasözle ş mede
daha k ı sa bir süre öngörülmü ş olsa bile, genel kurul iade ve ödemeleri üç y ı la kadar geciktirme karar ı vermek hakk ına sahiptir 60 . Ayr ı ca bu durumda kooperatif muhik bir tazminat dahi isteyebilir (Koop. K. m. 1 7 II c. 1-2).

pe

Ortakl ık sıfat ı sona eren kimselerin veya mirasç ılarının kooperatife kar ş i talep hakları , bunları isteyebilecekleri günden ba ş layarak be ş yı l geçmekle zaman a şımı na u ğrar (Koop.
K. m. 1 7/11 c. 3) 61 . Kanunda ç ıkan ve ç ı karı lan orta ğı n haklar ını n iadesi yönünden bir ay ı rım yapılmaması na ra ğmen, anasözle şmeye konulacak hükümlerle, haklar ın iadesi konusu
ç ı kma ve ç ı karı lma halleri için ayr ı ayrı düzenlenebilir62
2) Ayrılan Orta ğın Sorumlulu ğu

Türk/Isviçre sisteminde, kooperatiften ayr ılan orta ğın, ayrı lmasından sonra do ğan
kooperatif borçlar ından mutlak olarak sorumsuzlu ğu kabul edilmi ş tir. Ayn ı sisteme göre, ayr ılan ortak kural olarak, ayr ılmasından, önce do ğmu ş olan borçlardan da mesul değildir. Fakat bu sorumSuzluk nisbi bir nitelik ta şır. Ş öyle ki, orta ğın ayr ılmasından itibaren bir y ıl veya anasözle ş mede öngörülen daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas ederse, ayrı lan ortak ayrı lmasından önce do ğmu ş olan kooperatif borçlardan sorumlu tutu1ur63 . Bu süre içinde kooperatif iflas etmez ise, ortakl ık sıfat ı sona ermi ş kimse, sona erme tarihinden önce do ğmu ş olan borçlar için sorumlu t , ı tulamaz (Koop. K.m. 36/1-11.
Sorumlulu ğ un sözkonusu oldu ğu bu bir yıllık sürenin anasözle ş me ile sadece uzat ılabilece ği öngörüldüğü için, anasözle şme ile, sorumluluk için, bir y ıldan daha k ı sa bir sü-
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re öngörülemez. Bir y ıllı k veya anasözle şme ile öngörülmüş , daha uzun bir sürenin ba ş langıcı , "ayr ılışı n kesinle ş ti ği" tarihtir 64
.

SONUÇ
Kooperatifler Kanunumuz, kooperatife giri şte oldu ğ u gibi, kural olarak kooperatiften
ç ı kış ta da aç ı k kapı ilkesini kabul etmi ştir. Her orta ğın kooperatiften ç ıkma hakk ının oldu ğu aç ı kca kabul edilirken (Koop. K. m. 10), bir orta ğın hiçbir surette kooperatiften ç ı kam ıyacağına dair taahhütlerinde hükümsüz oldu ğ u belirtilmi ştir (Koop. K. m. 11/III).
Ancak, kooperatif anasözle ş mesinde ortaklı ktan ç ıkma hakk ını n kullanılması nın bazı
şartlara ba ğlı tutulabilece ği, meselâ, anasözle şme ile ç ıkma hakk ın ı n en çok be ş yıl için
sınırlandırılabilece ği (Koop. K. m. 11/I) kabul edilmi ş tir. Kooperatifler Kanunu, İsviçre
Bk. m. 843'den esinlenerek, tesbit edilen süreden evvel orta ğın haklı ve önemli sebeplerin
mevcut olması halinde kooperatiften ç ıkabilece ği hususunda anasözle ş meye hüküm konulabilece ğini kabul etmi ştir (Koop. K.m. 11/II).

a

Ç ı kma hakk ı n ı n süre ile s ı nırlandırılmasında ve anasözle şmede ç ı kma süresi ile ilgili
herhangibir hükmün bulunmamas ı halinde kanaat ımızca, önemli olan, orta ğın kooperatiften ç ı kma hakk ı nı n bulundu ğunu kabul etmektir. Bu sebeple Koop.K.m. 11/II'nin ş u şekilde yaz ılması daha isabetli olurdu kanaat ındayız: "Anasözle ş mede hüküm olmasa dahi,
ortak, hakl ı ve önemli sebeplere dayanarak kooperatiften ç ıkabilir".
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Ortakların kooperatiften ç ıkması , özellikle bu ç ıkış ların aynı veya yakın zamana rastlaması , kooperatifin mali durumunu sarsabilir. Bu itibarla, kooperatifin menfaati ile orta ğı n ç ı kma hakkı arasında makul bir denge kurulmas ı gerekmektedir. Bunu nazara alan
kanun koyucu, ç ı kma halinde kooperatifin mevcudiyetinin tehlikeye dü şmesi sözkonusu
oldu ğu hallerde, orta ğın muhik bir tazminat ödemesine dair bir hükmün anasözle ş meye
konulabilece ğini (Koop. K. m. 10) belirtmekten ba ş ka; ç ıkışın ancak bir hesap senesi sonu için ve en az alt ı ay önceden haber verilerek yap ılabilece ğini hükme ba ğlamıştır (Koop.
K. m. 12). Ayrıca, Koop. K. m. 17/II'de "Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye dü şürecek
nitelikteki iade ve ödemeler, anasözle ş mede daha k ısa bir süre tesbit edilmi ş olsa bile, genel kurulca üç y ıla kadar geciktirilebilir" hükmü konulmu ştur.
Kooperatiften ç ıkma hakk ı , aç ı k kapı ilkesinin tabii bir neticesi oldu ğu için, kooperatif yönetim kurulu, orta ğın istifasını kabulden imtina edecek olursa, ortak ç ıkma iradesini noter arac ılığı ile bildirir. Bildiri tarihinden itibaren ç ıkma gerçekle şir (Koop. K. m. 13).
Ç ı kma iradesinin bildirilmesi ile ç ı kmanın gerçekle şmesine ra ğmen, orta ğın kooperatifle hesapla şma (Koop. K. m. 17) hakk ı oldu ğu gibi, Koop. k. m. 36 mucibince, ayr ılmasından sonra da baz ı hallerde sorumlulu ğu da söz konusu olabilmektedir.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS AUSTRITTSRECHT DER GENESSENSCHAFT
Dem freien Ei ntrittsrecht entspricht das freie Austrittsrecht. In übereinstimmung mit
dem früheren Genessenschaftsrecht gewaehrleistet auch das neue Gesets den Austritt, wenigsten solange nicht die auflösung der Genossenschaft beschlossen ist. Jedoch nimmt das neue
.
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Gesetz zugleich gegen die Ubertreibungen des bundesgerichtlichen Praxis Stellung, die bis
in die neuere Zeit hinein aus der Ungültigkeit eines Verzichtes auf den Austritt die Enzulaessigkeit von Austrittserschwerungen gefolgert hatte.
Die Statuten können den Austretenden zur Bezahlung einer angemessenen Auslösungssumme verpflichten, "wenn nach den Umstaenden durch den Austritt der Genossenschaft
ein erheblicher Schaden erwaechst oder deren Fortbestand gefaehrdet wird". Ungültig bleiben auch in Zukunft Statutenbestimmungen, die jeden Austritt verunmöglichen oder übermaessig erschweren, etwa dadurch, dass der austretende Genossenschafter alle seine Rechte
oder Anwartschaften.
Kraft ausdrücklicher Gesetzesvorschrift können die Statuten dagegen den freien Austritt
zeitlich, naemlich bis auf fünf Jahre, ausschliessen (türkische Gen. G.S. -11); eine solche Abrede kann auch durch Vertrag zwischen Genossenschaft und Mitglied gültig getroffen werden. In diesen Faellen steht einem Genossenschafter, der nicht laenger mitmachen will,
waehrend der genannten Frist nur die Kündigung aus wichtigten Gründen offen, über deren
Berechtigung der Richter zu entscheiden hat. Die Pflicht zur Zahlung einer angemessenen
Auslösungssumme gilt, sofern sie in den Statuten ausgesprochen ist, auf für diesen Austritt
wichtigsten Gründen (türkische Gen. G. s- 11).
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Die Kündigungsfristen, die vom austretenden Mitglied zu beobachten sind, werden
entweder von den Statuten umschreiben oder vom Gesetz bestimmt. Nach Gesetz betraegt
die die Kündigungsfrist ein halbes Jahr, vom Schluss der Geschaeftsperiode an gerechnet;
die Statuten können diese Frist abkürzen und den Austritt auch im Laufe des Geschaeftsjahres gestatten (türkische Gen. G. s. -12).
Mit dem Austritt haengt sodann die weitere Frage zusammen, ob der Austretende einen
Anteil aus dem Vermögen der Genossenschaft herausverlangen dürfe. Hierüber entscheiden
Anterior Segment'de Healon
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ausschliesslich die Statuten, die einen solchen Abfindungsanspruch, z.b. auch in Gestalt der
Rückzahlung von Anteilscheinen (türkische Gen. G. s-17) gewaehren können.
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TÜRK TARIMINDA
TOPRAK VE ARAZI KAYIPLARI

GIRI Ş
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Dr. Mehmet SAHİN (*)
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Tar ı msal kalk ı nman ı n esas ı n ı tar ı ma elveri ş li toprak ve tar ı ma elveri ş li arazi varl ığı te ş kil
etmektedir. Bir memlekette tar ı ma elveri ş li toprak ve arazi sahas ı ne kadar fazla ise tar ı msal kalk ı nma dolay ı sı yla da milli kalk ı nma o derece çabuk ve ba şar ı l ı olur. Topraklar ı tar ı ma elveri ş li
olmayan, tar ı ma elveri ş li arazi sahalar ı yetersiz olan ülkeler beslenme bak ı m ı ndan d ışa ba ğı ml ı
olacaklar ı ndan milli kalk ı nmalar ı n ı sa ğ layamad ı klar ı gibi açl ı k problemi ile de kar şı kar şıya gelirler. Öyle ki bu durum vuku bulacak harb y ı llar ı nda büyük tehlike boyutlar ı na ula şı r. Zira20.
asr ı n bu son yar ı s ı nda birçok zirai mahsul stratejik madde s ı n ıf ı na girmektedir.
İ lk ça ğ lardan beri insan topluluklar ı aras ı nda k ı yas ı ya bir mücadele ve yar ış ba ş lam ış t ı r. Bu yar ış fertler aras ı nda olduğ u gibi günümüzdeki modern topluluklar yani milletler aras ı nda da bütün h ı z ı yla sürüp gitmektedir. Bu yar ışı kaybeden milletler kazanan milletlerin güdümüne girmektedirler. Bu yar ış ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, bilimsel vs. sahalar ı n tamam ı nda amans ı z bir şekilde devam etmektedir.
Yukarda belirtilen sahalarda yar ışı kazanan ülkeler kaybedenleri ekonomik, kültürel,
sosyal, siyasal ve bilimsel alanlarda etki alt ı na al ı p sömürdükleri gibi topraklar ı n ı da zamanla ele geçirerek ba ğı msı zl ı klar ı n ı da ellerinden almaya çal ış maktad ı rlar.

(*) Ziraat Yük. Müh.
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Demek ki milletlerin ellerinde mevcut olan topraklar ı n d ış dü ş manlar ı dün oldu ğ u gibi bugün de mevcuttur. Yar ışa devam edip pusuda beklemektedirler. Özellikle, Türk milletinin elindeki topraklar ı n d ış dü ş manlar ı tarih boyunca ve bugün de çok h ı rsl ı , ac ı mas ız
ve amans ı zd ı r. Yukarda belirtmeye çal ışt ığı m ı z sahalarda yar ışı kazanan dü ş man ülkeleri
yar ışı kaybeden Osmanl ı İ mparatorlu ğ u'na çullanarak üç k ıtal ı devletimizi çökertmi ş ler
ve topraklar ı m ı z ı elimizden alm ış lard ı r. Bugün de dört bir yandan bu yar ışı kaybetmemizi
bekleyen dü ş manlar elimizde kalan topraklar ı da gasbetmeye heveslenmektedirler. Bu nedenle ya şamak için bu yar ışı kazanmak zorunday ı z.
Topraklar ı m ı z ı n d ış düş manlar ı yan ı nda iç dü ş manlar ı da bulunmaktad ı r. Bunlar ı n
ba şı nda erozyon, yang ı nlar, çorakla ş ma gelmektedir. Zaten milletler aras ı ndaki yar ış man ı n en önemlilerinden birisi de tar ı msal alanda üstün verim ve teknoloji seviyesine eri ş mektir. Bu da tar ı ma uygun toprak ve arazi varl ığı ile mümkündür. Tar ı ma elveri ş li toprak ve
arazi varl ığı n ı n devam ı n ı sa ğ lamak ise onu elden ç ı karmamak ve azaltmamakla mümkündür.

a

Bugün Türkiye'de tar ı ma elveri ş li olan toprak ve arazi varl ığı büyük bir h ı zla azalmaktad ı r. Bu durum bu gidi ş le önümüzdeki y ı llarda çok tehlikeli boyutlara ula şacakt ı r.
Biz bu yaz ı m ızda tar ı ma elveri ş li toprak ve arazi varl ığı n ı n kayb ı na sebep olan faktörleridü ş manlar ı - tan ı tarak bunlara kar şı al ı nacak tedbirleri makale muhtevas ı içerisinde belirtmeye çal ışaca ğı z.
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a) Erozyonla Meydana Gelen Toprak ve Arazi Kay ıpları :

Yeryüzünde iki türlü erozyon mevcuttur. Bunlardan birincisi yarat ı l ışı n bir gere ğ i
olan tabii erozyondur. Yer yüzünde hüküm süren tabiat olaylar ı bu erozyonu dengeledi ğ inden bu erozyon çe ş idi ile meydana gelen toprak ve arazi kay ı plar ı asgari ölçüler içerisindedir.
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Topraklar bir tak ı m toprak olu ş faktör ve süreçlerinin etkileri ile uzun y ı llarda olu ş maktad ı r. Mesela 5 cm kal ı nl ığı ndaki bir topra ğı n olu ş umu için 1000-2000 y ı ll ı k bir süre
gerekmektedir. Bu şekilde olu şan topraklar tabii erozyona maruz kald ığı nda mevcut olan
tabii bitki örtüsü topraklar ı n bir yerden ba ş ka bir yere ta şı nmas ı na engel olmaktad ı r.
Erozyonu meydana getiren iki ana kuvvet su ve rüzgard ı r. Her iki kuvvet de tahribat ı n ı ç ı plak arazilerde gösterirler. Su erozyonu tahribat ı n ı daha ziyade, ç ı plak olan meyilli
arazilerde göstermektedir. Gerek yüzey ak ış sular ı , gerek yan dere, dere, çay, ı rmak gibi sular meyilli yerlerden kopar ı p sürükledikleri topraklar ı birlikte al ı p götürmekten ve ba ş ka
yerlere y ığ maktad ı rlar. Ayr ı ca büyük bir bölümünü de göl ve denizlere ta şı maktad ı rlar.
Akan sularla deniz ve göllere ta şı nan verimli toprak miktar ı çok büyük boyutlara ula ş m ışt ı r.
Rüzgar erozyonu ise ç ı plak olan hem meyilli hem de düz arazilerde topraklar ı yerlerinden sürükleyerek ba ş ka yerlere ta şı y ı p biriktirmektedir. İ ster su ile isterse rüzgarla olsun yerinden ta şı nan tar ı ma elveri ş li topraklar büyük toprak kay ı plar ı n ın yan ı nda hem taşı d ı klar ı yerlerdeki hem de birikme yapt ı klar ı yerlerdeki tar ı ma elveri ş li arazileri ortadan
kald ı rmakta ve tar ı m yap ı lamaz hale getirmektedirler.
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Bu dü ş manlara kar şı al ı nacak tedbirleri ş öylece s ı ralayabiliriz. Önce ülke sath ı n ı kaplayan tabii bitki örtüsünü bilinçsiz, amaçs ı z, bilgisiz, sorumsuz bir şekilde bozmamal ı y ı z
ve tahrip etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. Tabii bitki örfilsJ bozulmu ş olan k ı sı mlarda acilen bilimsel toprak ve su muhafaza tedbirlerini , -,gulamaya koymal ı y ı z. Bu toprak ve su
muhafaza tedbirleri iklim ve bölge şartlar ı na ba ğ l ı olarak çok çe şitlilik arzetmektedir.
b) Çorakla şma :
Ülkemizde tar ı ma elveri ş li toprak ve arazi kay ı plar ı na sebep olan ikinci en büyük dü şman çorakla ş mad ı r. Çorakla ş ma da erozyon gibi tabii ve h ı zland ı r ı lm ış olarak ikiye aynlabilir. Tabii çorakla ş ma normal süreçler alt ı nda meydana gelmekte ve tar ı msal aç ı dan herhangi bir problem arzetmemektedir. Ancak insanlar ı n müdahalesi ile ortaya ç ı kan çorakla ş ma bütün toprak ve arazi kay ı plar ı na sebep olmaktad ı r.
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Çorakla ş ma problemi altyap ı tedbirlerinin al ı nmadan intensif tar ı ma geçilmesi neticesinde ortaya ç ı kmaktad ı r. Bunda e ğ itim seviyesinin dü şük olmas ı da büyük rol oynamaktad ı r. Barajlar ı n yap ı lmas ı ve GAP projesinin tamamlanmas ı ile Türkiye'de büyük bir tar ı m
alan ı sulama imkan ı na kavu ş mu ş ve kavu şacakt ı r. Ancak sulamaya al ı nacak sahalar ı n temel
toprak ve drenaj etütleri yap ı l ı p drenaj tedbirleri al ı nmad ığı ndan belli bir süre sonra h ı zl ı
bir çorakla ş ma ortaya ç ı kmaktad ı r. Mesela I ğ d ı r Ovas ı 'nda drenaj tedbirleri al ı nmadan sulu
tar ı ma geçildi ğ inden dünyan ı n en verimli topraklar ı aras ı nda yeralmas ı gereken ova topraklar ı n ı n hemen hemen yar ı s ı ndan fazlas ı çorakla şarak tar ı m yap ı lamaz hale gelmi ştir. Böylece büyük bir arazi parças ı tar ı m d ışı kalm ışt ı r. Bu büyük tehlike Konya Ovas ı gibi kapal ı
havza görünümündeki bütün Orta, Do ğ u ve Güneydo ğu Anadolu'nun çok verimli Alluvial
Ovalar ı n ı tehdit etmektedir. Bu tehlike Konya, Erzincan ve Çukurova gibi alluvial ovalarda
şu anda bile büyük arazi ve toprak kay ı plar' ortaya ç ı karm ışt ı r. Bugün Güneydo ğ u Anadolu Bölgesinde çorakla ş ma yok denecek durumdad ı r. Ancak belirtti ğ imiz tedbirler al ı nmad ığı takdirde GAP projesinin tamamlanmas ı ndan sonra h ı zl ı bir çorakla ş ma süreci ortaya
ç ı kacakt ı r.

Bu vesile ile ilgililerin GAP projesi içerisine giren sulama sahalar ı nda çorakla ş ma tehlikesinin ortaya ç ı kmas ı na mani olmak için bölgenin temel toprak ve drenaj etüt ve haritalar ı n ı n yap ı larak gerekli drenaj tedbirlerinin al ı nmas ı nda hassasiyet göstermelerini temenni
ediyoruz. Zira çorakla ş ma bir kere ortaya ç ı kt ı m ı art ı k çorak topraklar ı ı slah edip çorak
arazileri tekrar tar ı ma kazand ı rmaya geli ş mekte olan ülkelerin ekonomik ve teknolojik gücü
kâfi gelmemektedir. Öyleyse al ı nacak en güzel en ekonomik ve en kolay tedbir çorakla ş maya yol açacak problemleri sulu tar ı ma geçmeden bertaraf etmektir.
c) Aşırı Otlatma :
Ülkemizde birçok konular kendi kaderine terkedilmi ş lerdir. Bunlar içerisinde tar ı msal
konular bir hayli yekun tutmaktad ı r. İşte mer'a ve çay ır sahalar ı n ı n otlat ı lmas ı konusu da
kendi kaderine terkedilmi ş konulardand ı r. Bu konu büyük bir tar ı m problemi olu şturmaktad ı r.
Uzun y ı llard ı r büyük ve küçük ba ş hayvanlar ilkbaharda daha otlar ye şerir ye şermez
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mer'alara sal ıverilmekte taki kar ya ğı ncaya kadar. Otlatma i ş lemi hiçbir bilimsel esasa dayanmamaktad ı r. Bu şekildeki a şı r ı otlatma sonucu mer'alardaki besi de ğeri yüksek olan
otlar ı n nesli hemen hemen tükenmi ştir. Yerini besi de ğeri dü şük otlar ile çe ş itli dikenler
alm ışt ı r. Böylece tabii bitki örtüsü çok seyrekle ş mi ş tir. Ayr ı ca mer'a topraklar ı hayvanlar
taraf ı ndan kesif bir şekilde bast ır ı larak birçok fiziksel toprak özellikleri deforme edilmi ştir.
Böylece ç ı plakla şan ve özellikleri bozulan topraklar rüzgâr ve özellikle yüzey ak ış
sular ı na kar şı mukavemetini kaybederek erozyona u ğramaktad ı r. Mer'alar i şe yaramaz
ç ı plak alanlar halini almaktad ı r. Bu yolla çok büyük boyutlardaki topraklar ve araziler tar ı m d ışı kalm ış lard ı r. Bu süreç bugün bütün ş iddeti ile devam etmektedir. Mer'alann yan ı nda otlar ı hasat edilen çay ı r sahalar ı da a şı r ı otlatmaya tabi tutularak ayn ı akibete sürüklenmektedir.

a

Bunun önüne geçmek için yap ı lmas ı gerekli i ş lemleri şöylece s ı ralamak mümkündür.
Önce münavebeli otlatma sistemi getirilmelidir. İ kinci olarak a şı r ı otlatma ile elden ç ı km ış olan sahalarda mer'a ı slah ı yap ı lmal ı d ı r. Otlar belirli bir seviyeye gelmeden mer'alar ı n otlat ı lmas ı yasaklanmal ı d ı r. Ah ır hayvanc ı l ığı ve besicili ğe gerekli de ğer verilmelidir.
Hayvanc ı l ı kla u ğra şan çiftçilerimiz bu konuda yeteri kadar e ğ itilmelidir. Bütün bu tedbirler vakit geçirilmeden uygulanmaya konulmal ı d ır. Zira bu konu Türkiye hayvanc ı l ığı n ı n geli ş mesini önleyen faktörlerin ba şı nda gelmektedir.
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d) Meyilli Sahaların Tarıma Aç ılması :

Makinal ı tar ı m ı n ba ş lamas ı ile tapu kadastro problemi halledilmemi ş olan ülkemizde
meyilli mer'a ve hazine sahalar ı h ı zla tar ı ma aç ı ld ı . Böylece tabii vejetasyonu bozulan meyilli sahalar ı n topraklar ı rüzgar, yer çekimi ve büyük ekseriyetle ş iddetli ya ğış lar sonucu
meydana gelen yüzey ak ış sular ı na kar şı koyam ı yarak erozyona maruz kalmaktad ı r. Böylece zaten ince olan yüzey toprak tabakas ı n ı kaybeden meyilli sahalar büyük arazi kay ı planna u ğramaktad ı r. Buralardan ta şı nan topraklar ve kaba molozlar ta şı nd ı klar ı yerlerdeki verimli topraklara sahip arazilerin üzerlerini örterek ikinci derecede arazi ve toprak kay ı plar ı na sebep olmaktad ır.
Türk tar ı m ı ndaki bu problemini halletmek için tapu-kadastro probleminin bir an önce
çözümlenerek fertlerin kendilerine ait olmayan sahalar ı i ş lemeleri önlenmelidir. En önemli
tedbir ise tar ı mda milli bir meyil seviyesi tesbit edilerek onun üzerindeki meyile sahip arazilerin i ş lenmesi kesinlikle yasaklanmal ıd ı r. Bu meyil s ı n ır ı % 10 veya daha a şağı olmal ı d ı r.

e) Orman Yangınları ve Orman Sahalarının Tarıma Aç ılması :
Ormanlar genellikle sa ğ l ı k, engebeli ve fazla meyilli sahalarda yeralmaktad ı r. Bu sahalarda tar ı ma elveri ş li olan yüzey toprak tabakas ı çok s ığd ı r. Ancak üstte kal ı n bir organik
madde tabakas ı bulundu ğ undan bu tabaka bitkilere besin deposu vazifesini görmektedir.
Orman örtüsünün yang ı nlarla yokedilmesi sonucu verimli ince toprak tabakas ı aç ı kta kalmaktad ı r.
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Orman yang ı nlar ı ya dikkatsizlikten ç ı kmakta ya da kas ıtl ı olarak bölgede ya şayan
köylüler taraf ı ndan ç ı kar ı lmaktad ı r. Bu kast ı n sebebi yanan sahay ı tar ı m arazisi haline getirmektir. Bir de son devirierde bir tak ı m vatan ve millet dü ş manlar ı da anar ş i terör ve dehşet salmak kast ı yla ormanlar ı m ı z ı ate şe vermi ş lerdir. Her ne suretle olursa olsun orman
örtüsü yak ı lan yerler ister tar ı m yap ı lsı n isterse yap ı lmas ı n h ı zla erozyon kuvvetlerinin etkisine maruz kalarak zaten çok ince olan verimli yüzey toprak tabakasm ı kaybederek ta ş
ve moloz y ığı n ı na dönü ş mektedir. Tar ı ma aç ı lan k ı sı m daha k ı sa sürede tahrip olmaktad ı r. Böylece verimli orman toprak ve arazileri kaybolup gitmektedir. Bu tür yerleri yeniden a ğaçland ı rarak orman haline getirmek çok masrafl ı ve pek çok uzun zaman gerektirmektedir.
Ülkemizde bu yolla meydana gelecek milli servet, toprak ve arazi kay ı plar ı n ı önlemek için orman içi köylerini ba ş ka yerlere nakletmek gereklidir. Mesela kurulan yeni sanayi bölgelerine, GAP projesi uygulama sahalar ı na orman içi köylerinin nakledilmesinin,
konumuz aç ı sı ndan oldu ğ u gibi ekonomik, sosyal ve kültürel aç ı lardan da büyük faydalar sa ğ layaca ğı kanaat ı nday ı m.

a

f) Hatalı Şehirle şme:
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Gerek Selçuklular zaman ı nda gerekse Osmanl ı lar zaman ı nda yerle ş me yerleri ve şehirler da ğ l ı k ve tepelik arazilerde yani tar ı ma elveri ş li olmayan k ı s ı mlarda k ıirulmu ştur.
Bu durum savunma imkanlar ı yla birlikte iyi arazilerin korunmas ı hedefini de gerçekle ştirmi ştir. Cumhuriyet döneminde ve özellikle şehirle şme sürecinin h ı zland ığı 1950 y ı llar ı ndan sonra şehir ve kasabalar ı n etraf ı nda bulunan tar ı ma çok elveri ş li araziler üzerinde h ı zla evler ve apartmanlar dikilmeye ba ş lam ışt ır. Böylece Türkiye'nin tar ı ma en elveri ş li toprak ve arazileri yerle ş meye hasredilmi ş ve edilmektedir. Kolay ve ucuz oldu ğ u için benimsenen bu yol bu gidi ş le belki yar ı m as ı r sonra ülkede tar ı ma elveri ş li toprak ve arazi yeter-
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sizli ğinin baş sorumlusu haline gelecektir.

Ş ehirle ş me sonucu elden ç ı kan bu çok verimli toprak ve arazilerin tekrar tar ı ma kazand ı r ı lması imkans ı zd ı r. Bu yolla toprak ve arazi kayb ı n ı önlemek için yeni yerle ş im sahalar ı n ı n mutlak surette engebeli, meyilli tepelik k ı sı mlarda seçilmesi gereklidir.

g) Hatalı Sanayile şme :

Yerle ş me alanlar ı nda oldu ğ u gibi sanayile ş me alanlar ı da Türkiye'nin tar ı ma en elveri ş li toprak ve arazileri üzerinde kurulmaktad ır. Yine kolay ve ucuz oldu ğ u için taban araziler sanayi tesislerinin kurulmas ı na hasredilmektedir. Ayr ı ca bu tesislerin kurulmas ı çok
plans ız ve pro ğrams ı z oldu ğ undan rastgele ve da ğı n ı k olarak serpi ştirildi ğ inden gerekenden çok daha fazla arazi ve toprak kay ı plar ı na sebep olmaktad ır. Büyük şehirlerin etraflar ı ndaki verimli araziler bu şekilde elden ç ı km ış durumdad ır.
Bu yolla meydana gelen toprak ve arazi kay ı plar ı n ı önlemek için sanayi tesislerinin
planl ı , pro ğraml ı bir şekilde tar ı ma elveri ş li olmayan veya en az elveri ş li olan topraklar
ve araziler üzerinde kurulmas ı na azami dikkat sarfedilmelidir.
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h) Arazilerin Çok Küçük Parçalara Bölünmesi ve Meyil İstikametinde Yap ılan Siirüm :
Türkiye'de uygulanan miras sistemine göre ölen baban ı n b ı rakt ığı araziler evlatlar aras ı nda e ş it olarak taksim edilmektedir. Böylece çok uzun y ı llard ı r sürüp gelen bu sistem arazilerin çok küçük parçalar bölünmesine sebep olmu ştur. Pek çok say ıdaki bu küçük arazi
parçalar ı aras ı nda b ı rak ı lan sı n ı r kesimleri ülke çap ı nda büyük arazi kay ı plar ı do ğ urmaktad ı r.
Araziler payla şı l ı rken genellikle uzun kenar ve meyil istikametinde taksim edilmektedir. Makinal ı tar ı m nedeniyle yap ı lan i ş lemler makinalar ı n rahat çal ışabilmesi için uzun
kenar ve meyil istikametinde olmaktad ı r. Bu şekilde toprak i ş lemeleri topra ğı n özellikle
ya ğış lardan sonra meydana gelen yüzey ak ış sular ı ile kolayl ı kla ta şı nmas ı n ı sa ğ lamaktad ı r. Pulluk ve tekerlek izleri toprak kay ı plar ı n ı kat kat art ırmaktad ır. Meyil artt ı kça bu
yolla meydana gelen toprak ve dolay ı sı yla arazi kay ı plar ı daha büyük oranlarda artmaktad ır.
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1. Uygulanan Nadas Sistemi :

a

Ülkemizde bu şekilde toprak ve arazi kay ı plar ı n ı önlemek için miras sistemi de ğ i ştirilmelidir. Ayr ı ca tarla tar ı m ı ndan çiftlik tar ı m ı na geçilmelidir. Zira bugün ortalama olarak
bir çiftçi ailesinin tarla say ı sı 5-7 civar ı ndad ır. Çe ş itli mevkiilerde bulunan bu tarlalarda tar ı m yapmak fazla zaman, i ş gücü ve enerji kay ı plar' meydana getirmektedir. Arazi toplula şt ı rmas ı ile sa ğ lanacak olan çiftlik usulü tar ı m sistemi ekonomik aç ıdan da büyük faydalar sa ğ layacakt ır.
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Türk tar ı m ı nda, bilhassa Orta, Do ğ u ve Güneydo ğ u Anadolu Bölgeleri ile geçit bölgelerinde uzun y ı llard ı r nadasl ı tah ı l ziraat ı uygulamas ı yap ı lm ışt ır. Bu uygulama bugün de
yayg ı nd ı r. Bu durum ekonomik kay ı plar yan ı nda toprak kay ı plar ı da meydana getirmektedir.
Nadas yap ı larak bir devre bo ş ve ç ı plak b ı rak ı lan arazilerde hem rüzgâr hem de su
erozyonu vas ıtas ı yla fazla miktarda verimli yüzey topra ğı ta şı narak ba ş ka sahalara nakledilmektedir. Bu i ş lem yoluyla tar ı ma elveri ş li toprak ve arazi kay ı plar ı önemli ölçülere varmaktad ı r.
Nadas sistemi kuru tar ı m sistemidir. Gerek akarsulardan gerekse bol miktarlarda bulunan yeralt ı 'sular ı ndan faydalan ı larak kurak bölgelerdeki tar ı m arazileri sulanabilir hale
getirilirse nadas sistemi ortadan kald ır ı larak bu yolla meydana gelen toprak ve arazi kay ı plar ı önlenmi ş olur.
i. Anız Yakma :
Anadolu'nun birçok yerlerinde hasattan sonra geride kalan an ız bilgisizlik nedeniyle yakı lmaktad ır. An ı z yakman ı n birçok zararlar ı vard ır. Bunlardan en önemlileri mikro
ve makro faunan ı n imhas ı ile arazilerin ç ı plakla şt ı nlarak erozyon amillerine kar şı koruması z hale getirilmesidir.
An ız ı yak ı lan araziler nadasa terkedilen arazilerden çok daha kolayl ı kla rüzgâr ve
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su taraf ı ndan ta şı nmaktad ı r. Yani bu yolla toprak ve arazi kay ı plar ı daha büyük oranlarda vuku bulmaktad ı r. Zira nadasl ı sahada toprak yüzeyi nisbeten kesekli olmas ı na kar şı l ı k anaz ı yak ı lan toprak yüzeyi tar ı msal i ş lemler nedeniyle toz yap ı dad ır. Elbetteki tamamen toz bir yüzeye sahip olan arazilerde meydana gelecek kay ı plar çok daha büyük
olacakt ır.
Bu yolla meydana gelecek toprak ve arazi kay ı plar ı n ı önlemek için an ıı z ı n kesinlik
le yak ı lmamas ı gereklidir. K ışı geçiren an ı z çürümekte ve ertesi y ı l yap ı lacak tar ı msal i şlemlere engel te ş kil etmemektedir. Ayr ı ca topra ğ a organik madde ilavesiyle birlikte bir
k ı sı m fiziksel toprak özelliklerini de düzeltmektedir.

j) Tahıl ve Bazı Baklagil Bitkilerinin Yolmak Suretiyle ve Orakla Hasad ı
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Ülkemiz tanm ı nda hakim sistem küçük aile çiftçili ğ idir. Bu nedenle bir yandan ekonomik ve verimlilik nedenleri bir yandan teknolojik nedenler dolay ı s ı yla tah ı l bitkilerinin
hasad ı bir çok yerlerde hala orakla yap ı lmaktad ır. Bu sistem k ı sa bir süre önce kuru tar ı m
sahalar ı nda hakim hasat sistemiydi. Orakla hasat edilen tah ı l bitkileri kökleri vas ıtas ı yla
çok verimli olan yüzey topraklar ı birlikte kald ırmakta ve kendinin ta şı nması ile de toprak
kay ı plar ı na neden olmaktad ı r. Di ğer taraftan yine kuru ziraat sistemi uygulanan sahalarda yeti ştirilen mercimek, nohut, burçak gibi baklagil bitkileri elle yolunmaktad ı r. Elle yolunan bu bitkilerin kökleri topraktan ç ı karken birlikte çok verimli olan yüzey topraklar ı
birlikte ta şı yarak toprak kayb ı meydana getirmektedir. Uzun devirler boyu süre gelen
bu hasat sistemi verimli toprak kayb ı nda bir hayli zararl ı olmaktad ı r.
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Bu şekilde toprak ve arazi kay ıplar ı n ı n önlenmesi için verimi art ır ı m ı tedbirler olan
gübre kullanma ve sulama imkanlar ı geli ştirilmelidir. Makinal ı hasat süratle yayg ı nla şt ır ı lmal ıd ı r. Bu imkanlar sa ğ lan ı ncaya kadar tah ı l bitkilerinin orak yerine t ırpanla hasad
edilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

k) Şeker Pancarı Sökümü :

Ş eker pancan tar ı m ı nda çiftçiden al ı nan pancarda ya ğış durumu ve toprak tekstürüne göre de ği ş ik oranlarda toprak bulunmaktad ır. Bir k ı sı m şeker pancar ı çiftçisi a ğı rl ı ktan ve i ş çilikten kazanmak amac ı yla pancar ı n ı bilerek toprakl ı ve çamurlu olarak satmak
istemektedir. Ş eker sanayii ziraat te ş kilat ı ise buna fire uygulamasi yapmaktad ı r. Bu fire uygulamas ı bilimsel olarak toprak için asgari % 5 seviyesindedir. Bu oran baz ı y ı l ve yerlerde % 10'a kadar ç ı kmaktad ı r.
Türkiye'de üretilen y ı ll ı k şeker pancan miktar ı son y ı llar ortalamas ı 12.000.000 ton
civar ı ndadir. Asgari toprak firesini % 5 olarak al ırsak bu pancar ı n ta şı d ığı toprak miktar ı
600.000 ton eder. Bir dekar arazideki tar ı ma elveri ş li verimli toprak miktar ı ortalama 250
tondur. Sökülen pancarla ta şı nan y ı ll ı k toprak miktar ı n ı buna bölersek y ı lda 2400 dekarl ı k bir araziye tekabül eden verimli toprak Türk tar ı m ı ndan uzakla şı p gitmektedir. Böylece toprak ve araziler verimsizle ş mektedir.
Bunun önüne geçmek için pancar çiftçisine pancarla birlikte giden topraklar ı n ken-
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disi ve ülke tar ı m ı aç ı sı ndan ta şıd ığı önem iyice anlat ı ld ığı gibi çamurlu pancarlar ı n al ı nmamas ı ve temiz pancara ücret art ışı getirilmesi zannederim en uygun yoldur.
1) Yetersiz E ğitim ve Sorumsuzluk :
Ş uras ı bir gerçektirki bugün çiftçilerimizin tar ı msal teknik bilgiler seviyesi dü şüktür. Yukarda belirtti ğimiz konular ile birlikte di ğer bilimsel tar ı m metotlar ı hakk ı nda yeterli bilgilerle donat ı lmam ış olan çiftçilerimiz ellerindeki toprak ve arazileri bilimsel olarak kullanamamaktad ı rlar. Bunlar ı n tabii sonucu olarak da bilimsel e ğ itim seviyeleri yüksek olan ülkelerle mukayese edilemeyecek oranda toprak ve arazi kay ı plan ortaya ç ı kmaktad ı r.

a

Öbür taraftan çiftçilerimizin d ışı nda kalan şehirle ş me, sanayile ş me gibi konularda
da bilgisizlik ile birlikte sorumsuzluk da büyük önem kazanmaktad ı r. Zira yap ı lan bu hatal ı i ş ler dolay ı sı yla toprak ve arazi kayb ı na sebep olmak gelecek nesillere kar şı herhangi
bir sorumluluk ta şı maman ı n aç ı k bir tezahürüdür. Tüm di ğer konularda oldu ğ u gibi toprak
ve arazi kay ı plan konusunda da sorumsuzluk ba şta gelen amillerdendir.
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Asl ı nda bu dünya bir emanetler dünyas ı d ır. Hal böyle olunca üzerinde ya şad ığı m ı z
topraklar bize atalar ı m ı zdan emanet b ırak ı lm ışt ır. Biz de bu emaneti gelecek nesillere b ırakaca ğı z. Ancak ş u varki bu emaneti o ş ekilde koruyup gözetelim ki gelecek nesiller bize
rahmet okusunlar.
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MILLI SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HIZMET SISTEMI
KURULMALIDIR
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Gİ RİŞ
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Yrd. Doç. Dr. Kadir ARICI (*)

İ nsan sosyal bir varl ıkt ır. Cemiyet içerisinde ya ş ar. insano ğlu hayat ı boyunca pek
çok tehlikelere maruz kalabilmektedir. Kimi tabiat ş artlarından (sel, deprem, yang ın, vb.),
kimi insan ın canlı ve ölümlü olma niteli ğinden (hastal ık, yaşlıl ık, kaza ve ölüm vb.) kimisi
de sosyal bir varl ık olmasından (i şsizlik gibi) kaynaklanan bu tehlikelerle insano ğlu her devirde mücadele etmek ihtiyac ını hissetmi ştir.
insano ğlunun ad ı geçen tehlikelerin sonuçlar ından olabildi ğince az etkilenmesi ve
meydana gelen zararlar ın telafisi maksad ıyla geliştirdi ği tedbirler ve buldu ğu teknikler
sosyal güvenli ğin konusunu teş kil eder.
Gelece ğini garanti alt ına almak, sosyal güvenli ğini sağlamak maksad ıyla insano ğlu
önce ferdi teknikler dedi ğ imiz ferdi teknikler dedi ğimiz ferdi tasarruflar ve benzer yollarla tehlikelere kar şı tek ba şına mücadele yollar ına ba şvurmu ştur. Ancak bunun yetersiz
kaldığını tecrübe eden insanl ık, sosyal yard ımlaşma ve dayan ışmanın hâkim oldu ğu sosyal yard ımlaşma, özel sigorta, sosyal sigorta gibi bir tak ım kollektif teknikler geli ştirmiştir ı iktisadt, siyasi' ve sosyal alanda ya şanan tecrübeler ve meydana gelen geli şmeler bir
(*) G. ü. iktisadi ve idüri Bilimler Fakültesi
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taraftan yeni yeni tehlikelerin ortaya ç ıkmasına sebep olurken, di ğer taraftan da bu tehlikelere uygun yeni sosyal güvenlik tedbirlerinin al ınmasına, yeni tekniklerin geli ştirilmesine yol açm ışt ır.
Tehlikelerin meydana getirdi ği zararlar ın, kayıpların en kısa zamanda ve insan ı en
az etkileyecek şekilde giderilmesini hedef alan kollektif tekniklerden birisi de sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemleridir. Sosyal yard ım ve sosyal hizmetlerin sosyal güvenlikte özel bir yeri bulunmaktad ır.
Sosyal yardımlaşma ülkemizde çok yayg ın olmasına ra ğmen maalesef henüz sistemli bir sosyal yard ım ve hizmet te şkilâtlanmasına gidilememiştir. Çok da ğınık sosyal hizmet ve sosyal yard ım uygulamaları mevcuttur.
Bu çalışmanın gayesi mevcut sosyal yard ım ve sosyal hizmet uygulamalar ındaki dağınıklığı tesbit etmek ve bu da ğınıklığın giderilerek, bir milli sosyal yard ım ve sosyal hizmet sisteminin nas ıl kurulması gerekti ği hususunda düşüncelerimizi ortaya koymakt ır.
I. GENEL OLARAK SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HIZMET KAVRAMI

a

Sosyal yard ım ve sosyal hizmet kavramlar ı çok defa farkl ı muhtevalar içerisinde
farkl ı mânâlarda kullan ılmaktad ır. Bu sebeple öncelikle bu kavramlar ın teknik bakımdan anlam ı ve muhtevasını tesbit etmek gerekir.
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1. Sosyal Yard ım ve Sosyal Hizmet Kavram ı

pe

Sosyal yard ım kavram ı başlang ıçta her türlü sosyal yard ımlaşmalar ı ifade eden bir
kavramd ır. İnsanlar ın birbirlerine karşılıksız, iste ğe ba ğlı, herhangi bir zorlamaya gerek
kalmaksız ın yaptıkları maddi ve hizmet yard ımlaşmaları bu anlamda sosyal yard ım sayılıyordu. Bu bakımdan geleneksel sosyal güvenlik tedbirlerinin tamam ı ; dini saiklerle ve dini kuruluşlarca yap ılanlar, aile içi, aşiret ve kabile içi yard ımlaşmalar, kom şuluk, akrabalık ve merhamete dayal ı yardımlar, dolayısıyla devletin ve özel ki şilerin karşılık beklemeksizin muhtaç olanlara yapt ığı ayni, nakdi ve hizmet yard ımları bu kavram içerisinde sosyal yard ım sayıllyordu 2 .
Sosyal gelişmeye paralel olarak ihtiyaçlar ın da icabı olarak zaman içerisinde sosyal yard ım kavram ı sosyal yard ım ve sosyal hizmet olmak üzere iki farkl ı kavram haline
gelmiştir. Bu arada fertler aras ında, özel ve tüzel ki şiler arasında, yap ılan sosyal yardımlaşma ile devletin vatanda şlara yapt ığı sosyal yardım ve sosyal hizmetleri de daha bir belirgin hale gelmiştir.
Sosyal yardım kavram ı ihtiyaç içerisinde bulunan, fakr-ü zaruret içerisine dü şen insanlara devlet taraf ından veya gerçek ve hükmi şahıslarca yap ılan karşılıksız ayni (mal
ve eş ya cinsinden) ve/veya nakdi (para cinsinden) bütün yard ımları ifade eder 3 . Teknik
anlamda sosyal yard ım ve sosyal hizmet kavramlar ı daha çok bu mânâda devlet taraf ından yap ılan yardımları ifade etmektedir 4 . Şu halde sosyal yard ım "toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma dü şen bireylerine ve dar gelirlilere,
insanlık onuruna yara şır bir hayat düzeyi sa ğlama amacıyla devlet bütçesinden" kar şılıksız olarak ve ço ğunlukla gelir kontrolüne dayal ı şekilde yap ılan nakdi' yard ımları ifade eder 5
.
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Sosyal hizmet kavram ı ise sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ayni veya hizmet
yardım ı olarak de ğil hizmet şeklinde yap ılan yard ımları ifade etmektedir. Ad ından da
anlaşılacağı üzere bu yard ımlar hizmet götürülmesi veya sa ğlanması biçiminde yap ılan
sosyal yard ımlardır.
Sosyal hizmet kavram ına kişi, aile ve cemiyetin refah ını sağlayacak bütün hizmet
yard ımlarını dahil eden görüşler de bulunmaktad ır. Bu görüşler sosyal hizmet kavram ına sosyal refah kavram ının taşıdığı rnânây ı vermeye çalış an görüşler olarak kabul edilmek gerekir. Bu görüş sahipleri çocuk ve aile sa ğlığı, aile planlaması hizmetlerini, konutla ilgili hizmetleri sosyal hizmet kavram ına dahil etmektedir 6 .

a

Teknik anlamda sosyal hizmet kavram ı kendi ellerinde olmayan sebeplerle fakrü
zaruret içerisinde olan, kimsesiz bak ıma muhtaç bulunan veya korunmas ız kalan fertlere ülke şartlar ı içinde insan haysiyetine yara şır asgari bir hayat sürmesini sa ğlamak maksadıyla devlet taraf ından karşılık gözetilmeksizin ve ço ğunlukla durum tesbitine dayal ı
olarak yap ılan hizmet yard ımlarını ifade eder 7 . Sosyal hizmet yard ımları ile yardıma muhtaç düş kün, kimsesiz, kendi geçim veya/ve bak ım ını tek ba şına karşılayamayan kimselere sa ğlanan hizmet yard ımları ile onlar ın baş kalarına muhtaç olmaları ve insan haysiyeti ile bağdaşmayan durumlara dü şmeleri önlenmektedir. Bu hizmet yard ımları ço ğunlukla beslenme, bar ınma ve e ğitim ve ö ğretim ve tedavi hizmetlerinden olu şmaktad ır.
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Sosyal hizmet ve sosyal yard ım kavramlar ı günümüzde özel kurulu şların bu maksatla yapt ıkları yardım ve sa ğladıkları hizmetlerin d ışında münhasıran devlet taraf ından
yapılan yardımları ifade etmektedir. Bu kavramlar birbirini bütünleyen —bir paran ın iki
yüzü gibi— iki kavram niteli ğindedir8 .
2. Sosyal Yard ım ve Sosyal Hizmetin Sosyal Güvenlik Sistemi içerisindeki Yeri
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Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri sosyal yard ım ve sosyal hizmetler, sosyal sigorta ve özel sigorta sistemlerinden meydana gelmektedir 9 . Sosyal güvenlik şemsiyesinin bütün ülkeyi ve bütün vatanda şları kapsaması beklenir. Bu manada sosyal güvenlik bir milli
dayanışma sistemidir l°
Sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemi modern sosyal güvenlik anlay ışında sosyal
güvenli ğin altyap ısını meydana getirir. Mükemmel bir sosyal güvenlik sistemi iyi düzenlenmiş , iyi iş leyen bir sosyal yard ım ve sosyal hizmetler sisteminin varl ığı halinde kurulabilir.
özel sigorta, sosyal sigorta ve munzam sosyal güvenlik sistemlerinin sosyal yard ım
ve sosyal hizmetler sisteminden önce ortaya ç ıkması ve gelişmesi, sosyal yard ım ve sosyal
hizmet sisteminin maliyetinin büyük olmas ından kaynaklanmaktad ır. Çünkü bu sistem
ancak kalk ınm ış ve refah seviyesi yüksek ülkelerde mükemmel şekilde kurulabilir ve i şletilebilir. Bu sebeple sistem, di ğer sigorta tekniklerinden sonra geli şebilmektedir.
Ancak art ık sosyal güvenli ğin küçük bir az ınlığın faydalanabildi ği bir imtiyaz olduğu anlayış ve devirler geride kalm ıştır" . Dolayısı ile sosyal bir devletin sosyal güvenlikteki ilk amacı , asgari seviyede de olsa ülke çap ında ve bütün vatanda şları kapsayan bir sosyal
yardım ve sosyal hizmet te şkilatının kurulması ve bunun vatanda şlara bir hak olarak sa ğlanması olmalıdır.
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II. TÜRK SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HIZMET SISTEMININ
GENEL VAZİYETİ
Milli' seviyede bir sosyal yard ım ve sosyal hizmet sisteminin kurulmas ının bir ihtiyaç
oldu ğunu kabul ederek işe başladık. Ancak bu sistemin milletimizin kültür de ğerlerini ve
çağdaş gelişmeleri ba ğdaştıran bir esprisi bulunmak gerekir. Bu sebeple detaya inerek çalışmanın amac ının ikinci planda kalmasını önlemek amac ıyla genel hatlar ı ile sosyal yard ım
ve sosyal hizmetler alan ında tarihi geli şmeler ve mevcut durum hakk ında baz ı hususlara temas etmek istiyorum.
1. Tarihi Gelişimi :
Türk toplumlarında sosyal yardımlaşmanın nisbi olarak di ğer toplumlara göre daha
yaygın ve fazla oldu ğu genellikle kabul edilmektedir. Yerli ve yabanc ı gözlemcilerin ve ara ştırıcıların tesbitleri bu yöndedir.
Türk sosyal yardım ve sosyal hizmet sisteminin tarih içerisindeki geli şimini etkileyen
iki önemli faktör mevcuttur. Bunlardan birisi tarihten beri gelen devlet gelene ğimiz, diğeri
ise islam dininin sosyal yard ımlaşma ve dayan ışma hususundaki de ğerleri ve emirleridir.
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Milletin bütün fertlerinin rahat ve huzurunun sa ğlanması "devlet baba" kavram ında
sembolleşen devlet gelene ğimiz içerisinde "devletlü"lerin "esas vazifesi kabul edilmekte
ve onların başarılı idarelerinin bir k ıstası olarak kabul görmekteydi. Büyük Göktürk Hakanı Bilge Ka ğan' ın orhun abideleri diye bilinen ta şlara "aç milleti tok eyledim, ç ıplak milleti giydirdim" mealinde nak şederek b ırakt ığı gelenek, devletin 'vatanda şlara asgari seviyede sosyal güvenlik sa ğlama mükellefiyetine dairdir. Devlet baba anlay ışının temellerini bu
tarihe kadar gitti ği böylece ortaya ç ıkmaktad ır.
Türklerin müslüman olmas ından önceki devirlerde sahip oldu ğu bu anlayış onların kitle halinde müslümanl ığı benimsemeleriyle daha da geli şmiş ve güçlenmiştir.
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Bu dönemde "mesuliyet sahibi devlet", vatanda şları birer vediatullah -Allah ın emaneti- olarak gören devlet anlay ışı bütün müslüman devlet ve toplumlarda kabul görmü ş ve
vatanda şların devlete bak ışı bu anlayışa paralel olarak geli şmiştir 12 . Devlet baba telâkkisi,
günümüzde büyük bir vatanda ş kesiminde bu şekilde bir anlay ışı ifade etmektedir. Bu anlayış bütün vatanda şların asgari seviyede korundu ğu, kollandığı, hiç kimsenin devletten ba şka, muhanete muhtaç olmad ığı, bırakılmad ığı bir sosyal devlet anlayışı sayılabilir.
Islâm dini sosyal yard ımlaşma ve sosyal dayan ışmaya büyük değer vererek te şvik etmektedir. Yetim ve kimsesizlerin, kakatlar ın, çocuk ve ihtiyarlar ın, bakıma ve Yard ıma
muhtaçlar ın korunması hem Kur'an-ın emirleri hem de peygamberin söz ve davran ışları ile
emredilmekte ve te şvik edilmektedir 13 .
Geleneksel sosyal yard ım ve sosyal hizmet kurumlar ının gelişmiş olmasının kayna ğında bu teşvikler yatmaktad ır. Vakıf sisteminin geli şerek yayılması, bu anlay ışın bir sonucudur. özellikle Selçuklu ve Osmanl ı devirlerinde Türk ülkesinin bir vak ıf cenneti haline geldiği, halkın büyük devlet adamlarını n da önderlik ve öncülü ğü ile sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde gönüllü kat ılımının en üst seviyeye ç ıkartıldığı bilinmektedir. Bu sayede, sosyal
yardım ve sosyal hizmetlerde gönüllü kat ılımını n en üst seviyeye ç ıkartıldığı bilinmektedir.
34

Bu sayede sosyal yard ım ve sosyal hizmet ihtiyac ının da önemli ölçüde giderildi ği tesbit
edilmiştir".
Temelleri islam karde şliğ ine dayanan AhIlik ve ona ba ğlı olarak geli şen esnaf ve
zanaatkarlar ım ız ın meslek te şekkülleri olan loncalarda meslekiçi sosyal yard ımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerine rastlamak mümkündür. Loncalar bünyesinde olu şturulan teavün sand ıkları sosyal yard ımlaşma vasıtaları olarak kabul edilmektedir' s . Bu sandıkların şehirlerde sosyal dayan ışma ve yardımlaşma ihtiyacına önemli ölçüde cevap verdiği bilinmektedir.
Ozetlersek Cumhuriyet dönemine kadar olan devrede sosyal yard ım ve sosyal hizmetler alan ında gönüllü yard ımlaşma esasına dayanan vakıf ve meslek içi yard ımlaşma
sandıklarının hâkim oldu ğu, ferdi yard ımlaşmanın gelişmiş oldu ğu bir yap ı mevcuttur.
Bu dönemde do ğrudan devletçe i şletilen ve teknik anlamda sosyal yard ım ve sosyal hizmet amac ıyla kurulmu ş müesseseler yoktur.

a

Ancak bu dönemde büyük devlet adamlar ın ın tesis etti ği sosyal yardım ve sosyal
hizmet amaçl ı sayısız vak ıf, imaret, a ş evi, kervansaray, hastahane gibi kurulu şlar mevcuttur. Bunlar büyük bir ihtiyaca cevap vermekteydiler. Günümüze kadar gelen "Etfal Hastahanesi, Darül Aceze" gibi kurulu şlar bu dönemin tipik örnekleri olarak gösterilebilir.
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Bu dönemde devlete hizmet edenler, ilim adamlar ı ve sanatkürlar ın, büyük komutanların da kendilerine belirli bir topra ğın geliri veya idaresi b ırakılmak suretiyle sosyal
güvenli ğe kavuş turuldu ğu da vakidir.
Cumhuriyet idaresi haklar ve yönetilen yöneten münasebetinde köklü de ğişiklikler meydana getirmiş tir. Ancak sosyal hizmet ve sosyal yard ım sistemi bak ım ından meydana gelen de ğişikliklerin ayn ı oranda gerçekle şti ğini söylemek mümkün değildir.
Osmanlı döneminden miras kalan geleneksel sosyal yard ım müesseseleri bu dönemde de büyük ölçüde varlıklarını muhafaza etmektedirler. Sosyal yard ımlar alanında vak ıfların yanında gönüllü sosyal yard ım ve sosyal hizmet amaçl ı dernekler yeralmaya ba şlam ışt ır.
Bu dönemde sa ğlık, eğitim, belediye hizmetleri gibi vatanda şı yakından ilgilendiren kamu hizmetlerinin sistemli ve düzenli bir şekilde kurulması, sosyal sigorta te şkilatları= yaygınlaştırılması sosyal yard ım ve sosyal hizmetler bak ımından da belirli bir ihtiyacı gidermiştir. Ancak 1980'lere gelinceye kadar sosyal yard ım ve sosyal hizmetler alanında devletin çal ışmalarının yeterli olmad ığı görülmektedir.
Bu dönemde sosyal yard ımlar konusunda ç ıkart ılan belli başlı kanunlardan baz ıları şunlardır:
— 15.5.1957 tarih ve 6972 say ılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakk ında Kanun
— 24.2.1968 tarih ve 1005 say ılı İ stiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Ş eref Ayl ığı Bağlanması Hakkında Kanun
— 1.7.1976 tarih ve 2022 say ılı 65 Yaşını Doldurmu ş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Ba ğlanması Hakkında Kanun
— 3.11.1980 tarih ve 2330 say ılı ve 23.4.1981 tarih ve 2453 say ılı Baz ı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunlar
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— 24.5.1983 tarih ve 2828 say ılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
— 29.5.1986 tarih ve 3294 say ılı Sosyal Yard ımlaşma ve Dayan ışmayı Teşvik Kanunu
Bu tabloyu inceledi ğimizde son yıllarda sosyal yard ım ve sosyal hizmet alan ında
önemli gelişmelerin oldu ğu görülecektir.
2. Sosyal Yard ım ve Sosyal Hizmetlerde Mevcut Durum
Son yıllarda katedilen büyük mesafeye ra ğmen bu alanda bir sistem ve te ş kilat birliğine henüz kavu şulamam ışt ır. Özellikle 2828 ve 3294 say ılı kanunlar müstakbel bir sistem için haz ırlanma fırsatı verebilecek özelliklere sahiptir.
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme-Kurumu
2828 sayılı kanun ile ilk defa sosyal hizmet alan ında yetki ve görev bak ımından bir
bütünlüğe kavu şulmuştur. Devlet sosyal hizmetlerde ilk defa do ğrudan ve sistemli bir teşkilâtlanmaya gitmi ştir.
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun amac ı kanunda "korunmaya, bakıma veya yard ıma muhtaç aile, çocuk, sakat, ya ş lı ve di ğer kişilere sosyal hizmet götürmektir (m. 1). Kanunda sosyal hizmet ise "ki şi ve ailelerin kendi bünye ve çevre ş artlarından do ğan veya kontrolleri d ışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklar ının giderihnesine ve ihtiyaçlar ının karşılanmasına, sosyal sorunların ın önlenmesi ve çözümlenmesine yard ımcı olunmasını ve hayat standartlar ının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve pro ğramlı hizmetler bütünüdür (m. 3/a).
Sistem esas olarak devletin denetim ve gözetiminde, halk ın gönüllü katk ı ve kat ılımı da sağlanarak bir bütünlük içerisinde yüriitülecektir. Sistem co ğrafi ve fonksiyonel bak ım ından, dengeli ve görev bo şlu ğu b ırakmayacak şekilde ülke çap ında düşünülecek ve
düzenlenecektir (m. 4).
Sistemde halkın sosyal yard ım ve sosyal hizmet faaliyetlerine i ş tirak etmesine de
imkan haz ırlanmasının kabul edilmesi dikkate de ğer bir husustur.
Kurumun vatanda şlara sa ğlayaca ğı başlıca sosyal hizmet sahalar ı şu şekilde belirlenmiştir:
i)
ii)
iii)
iv)

Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet,
Muhtaç sakatlara hizmet,
Muhtaç yaşlılara hizmet
Di ğer hizmetler,

Bu hizmetler kurumun te şkilat bünyesinde yer alan a şağıdaki hizmet birimlerince
yürütülecektir:
i) Aile ve çocuk hizmetleri daire ba şkanlığı,
ii) Yeti ştirme yurtlar ı daire başkanlığı,
iii) Yaşlı hizmetleri daire ba şkanlığı ,
iv) Sakatlar ı n ve felçlilerin rehabilitasyonu daire ba şkanlığı ,
v) Genel sa ğlık hizmetleri daire baş kanlığı
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Sosyal hizmetler alan ında bu önemli başlangıcın gerisinde 1982 anayasasında konuya verilen özel yerin pay ı vardır. Anayasa devlete sosyal güvenlik alan ında gerekli tedbirleri alma ve te şkilat ı kurma yükümlülüğü getirmiştir (m. 60). Ayr ıca sosyal güvenlik alanında özel olarak korunmas ı gerekenler aç ıklanm ıştır. Bunlar;
i) harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul gazileri
ii) Sakatlar
iii) Yaşlılar
iv) Korunmaya muhtaç çocuklard ır.
Devlet bunlar ı korumak, kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sa ğlamak, topluma
intibak etmelerine, topluma kazand ırılmalarına yardımcı olmak, gerekli te şkilat ı kurmak
ve kurdurmakla yükümlüdür (m. 61).
B) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve Uygulamalar

a

ülkemizde sosyal yard ımlaşma alanında önemli bir merhale ve geli şmeyi temsil eden
hukuki düzenleme 29.5.1986 tarih ve 3294 say ılı Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanunu ile gerçekle ştirilmiştir. Bu kanunla devletin önderli ğinde vatanda şlar mecburi bir sosyal yard ımlaşmaya sevkedilmektedir.
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Kanunun amac ı "fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatanda şlara
yardım etmek ve sosyal adaleti peki ştirici tedbirler alarak gelir da ğılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sa ğlamak, sosyal yard ımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek"tir (m.1)
Kanunun getirdi ği imkanlardan faydalanabilmek için gerekli şartlar tesbit edilmi ştir. Kanun kapsam ında;
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i) Fakr-ü zaruret ve muhtaç durumda bulunmak
ii) Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurulu şlarına tabi olmayan ve bu kurulu şlardan
aylık almamak,
iii) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmu ş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda şlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan faydalanmamak,
iv) Geçici olarak küçük bir e ğitim ve ö ğretim imkanı sağlanması halinde topluma
faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek durumda bulunmak.
şartlar ını taşıyanlar dahil edilmi şlerdir (m. 2).

Fonun özellikleri dikkate alındığında onun bir sosyal yard ım kurumu oldu ğu görülecektir. Özellikle fon kapsam ındakilerin genel özelli ği muhtaçlıkt ır. Sosyal yardım sistemlerinde başlıca fon kayna ğı bütçe gelirleri olmaktad ır. 3294 sayılı kanun sisteminde
sistemin gelir kaynaklar ı devlet gelirleri ile özel şahıslardan sosyal yard ım amaçlı kesintilerden elde edilecek gelirlerden müte şekkildir. Bu gelirler T.C. Merkez Bankas ı'nda aç ılacak "Sosyal Yardımlaşma ve Dayan ışmayı Teşvik Fonu'nda toplanacakt ır (m. 4). Devlet
bu fonu bir taraftan baz ı bütçe gelirlerinden sosyal yard ımlaşma maksadıyla vazgeçerken (trafik ceza has ılat ının yarısı gibi), di ğ er taraftan bütçeye bu amaçla ödenek konulmasını da kabul etmektedir. Ayrıca fona özel şahıslar da mecburi nitelikte ödemek yapmak zorundadırlar. Mesela yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanan gelir ve Kurumlar Vergisine ilaveten ödeyecekleri yüzde birlik miktar,
petrol ürünlerinin sat ışlarından her kilogram için kesilecek birer lira da oldu ğu gibi. Bu
suretle sosyal yard ım amaçlı bütçe vasıtasıyla sağ lanan gelir transferi, ayr ıca özel şahıslar yolu ile, ikinci bir defa daha gerçekle şmektedir.
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Fon sistemin mali kayna ğı fonksiyonuna sahiptir. Sistemin özü bu kaynakta toplanan paralar ın vakıf sistemi yolu ile ilgililere ulaştırılmasına dayanmaktad ır. Vakıflar il
ve ilçelerde kurulmas ı öngörüler ve "Sosyal Yard ımlaşma ve Dayan ışmayı Teşvik Fonu"nda toplanan kayna ğın ülke çap ında ihtiyaç sahibi vatanda şlara nakdi ve ayni olarak da ğıt ılmak ve bu kanunun amac ına uygun çal ışmalarda bulunmas ı " öngörülen te şkilatlar olarak dü şiinülmüştür (m. 7/1). Vak ıfların kurucular ı da kanunla tesbit edilmi ştir. Buna göre "mülki idare amirleri vakf ın tabii baş kanı olup, illerde belediye ba şkanı,
emniyet müdürü, defterdar, milli e ğitim gençlik ve spor il müdürü, sa ğlık ve sosyal yardım il müdürü ve müftü; ilçelerde belediye ba ş kanı, ilçe emniyet üst görevlisi, mal müdürü, milli eğitim gençlik ve spor ilçe müdürü, Sa ğlık ve Sosyal Yard ım Bakanl ı ğ' ı 'mn ilçe üst
görevlisi ve müftü "vak ıfın tabii mütevelli heyet üyeleridir. Ayr ıca bu heyette "her faaliyet
dönemi için il ve ilçelerde hayırsever vatanda ş lar arasından valinin seçece ği üçer kiş i" yeralacakt ır (m. 7). Vakıfların gelir kaynaklar ı da tesbit edilmi ştir. Vakıflar ın gelirleri arasında;
Sosyal Yard ımlaşma ve Dayan ışmayı Teşvik Fonu'ndan aktar ılacak miktarlar,
Mahalli idare bütçelerinden % 2 oran ında ayrılacak paylar,
Her nevi fitre, zekat kurban derileri ve ba ğırsak yard ımlarından,
Vakıfların kuracaklar ı işletme ve iştiraklerden aktar ılacak gelirler
Di ğer gelirler

a

i)
ii)
iii)
iv)
v)

sayılmaktad ır (m. 8).

cy

Vakıflar muhtaç durumda olanlara yard ım ı ihtiyaç durumu hakk ında mahalli din görevlileri, muhtarlar vas ıtası ile araşt ırma yapt ırdıktan sonra ve talebe ba ğlı olarak yapmaktadır.
Gerek fon yönetimi gerekse vak ıfların faaliyetleri hakk ında vatandaşların şikayetlerine de rastlanmaktad ır 16 . Ş ikayetlerin kayna ğında fonun yönetim yap ısı ve vakıfların kuruluş sistemi bulunmaktadır. Çünkü,
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17.7.1986 tarih ve 19167 say ılı Resmi Gazete'de yay ınlanan "Sosyal Yard ımlaşma
ve Dayan ışmayı Teşvik Fonu Yönetmeli ği"nde Fon'daki kaynaklar ın vakıflara tahsisi ile
fonun yönetimini sa ğlayacak kurulun üyeleri belirlenmi ştir. Kurulda;
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Başbakanca görevlendirilecek ve kurul ba şkanlığı yapacak bir Devlet Bakan ı
Başbakanl ık Müsteşarı
İ çişleri Bakanl ığı Müsteşarı
Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı Müsteşarı
Başbakanl ık Vakıflar Genel Müdürü

bulunmaktad ır (Yön. m. 3).
Bu kurulun fon gelirlerini da ğıtmada dikkate almak zorunda oldu ğu kriterler de tesbit edilmiştir. Bu kriterler,
i)
ii)
iii)
iv)
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0 yerin nüfusu,
Mahalli halkın vakıflara yapt ığı ba ğış ve teberruların miktarı,
O yerdeki i şsizlik durumu,
Vakıflar taraf ından kanun amac ına uygun olarak haz ırlanacak sosyal yard ımlaşma ve dayan ışmayı teşvik mahiyetindeki projeler

olarak tesbit edilmi ş tir (Yön. m. 8).
Kurul kararlar ı n ı n Başbakan' ın onay ı ile yürürlüğe girece ği de metinde yer almaktad ır.
Ş imdi fonun ve vak ıflar ın yap ıları dikkate al ındığı nda fon yönetiminde siyasi iktidar ı temsil eden hükümetin hakimiyeti görülecektir. Kriterler de esnektir. Fon yönetiminde görev alan üyelerin siyasi geli şme ve yap ıların en fazla etkiledi ği kişiler oldu ğu görülmektedir. Bu durum fonlar ın da ğıt ım ında çok kolayca partizanl ığın ortaya ç ıkabilece ği
olarak kabul edilebilir. Fon kaynaklar ı partizan amaçlarla taraftarlar ını ödüllendirme, muhaliflerini cezaland ırma ya da oy almada bir ş antaj vasıtası olarak kolayl ıkla kullanılabilir.
Sistemin vakıf esasına dayand ırılması da üzerinde durulmas ı gereken bir ba şka husustur. Vak ıflar ın gelirlerinde istikrar ın nasıl temin edilebilece ğ i bilinmemektedir. Gelirlerindeki bu belirsizlik vak ıf faaliyetlerinde bir ahenksizlik yarat ılabilir. Vakıf sistemi merkezi idareye göre formalite ve bürokrasi bak ım ından bir tak ım avantajlara sahip bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine daha kolay ula ş abilmesi de sözkonusudur.

cy

a

Ancak sistemin vak ıf esasına dayand ırılması bir başka yönden önem ta şımaktad ır.
Çünkü vak ıf sistemi ile kamu yard ımlarının transferinin yap ılmasında görülebilecek bütün eksiklikler vak ıf müessesesine de zarar verebilecektir. Vak ıf müessesesinin geleneksel
tarihi fonksiyonu ve misyonunda gönüllü halk yard ımlarının sosyal maksatla ihtiyaç sahiplerine ulaşt ırılması vardır. Devletin bu maksatla vak ıf kuruluşuna destek sa ğlaması takdir edilecek bir hareket olur. Ancak getirilen sistemin özünde vak ıflar birer araçtan ba şka
bir şey de ğildir. Çünkü vak ıflar ın işleyişi devlet yard ım ının devam ına, fon kaynaklar ından
düzenli bir gelirin teminine ba ğlı kılınm ışt ır.
D) Di ğer Sosyal Yard ım Uygulamaları :

Yukarıda kısaca aç ıkladığımız iki müessese müstakbel bir sosyal yard ım ve sosyal
hizmetler sistemine geçi ş imkanı verebilecek niteliktedir.
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ülkemizde bu iki düzenleme yan ında kamu sosyal yard ımları sa ğlamak maksadıyla
bir tak ım sosyal yard ım uygulamalar ı yap ılmaktad ır. Özel kurulu ş ve şahıslarca yap ılan
sosyal yardımlar ve kurulan sosyal yard ım ve sosyal hizmet amaçl ı kuruluş ve vakıflar dışında devletin bu konuda yapt ığı düzenlemelerden ba şlıcaları aş ağıdadır:
i) 11.8.1941 tarih ve 4109 say ılı Kanunla belediye encümenleri ve köy ihtiyar heyetleri vasıtası ile yap ılan muhtaç asker ailelerine sosyal yard ım sistemi,
ii) 24.2.1968 tarih ve 1005 say ılı kanunla İ stiklal madalyas ı verilmiş bulunanlara
vatani hizmet tertibinden ş eref ayl ığı bağlanması sistemi,
iii) 3.11.1980 tarih ve 2330 say ılı Kanunla görevleri nedeniyle yaralanan veyahut
ölen kamu görevlilerine tazminat verilmesi ve ayl ık bağlanması sistemi,
iv) 23.4.1981 tarih ve 2453 say ılı Kanunla yurt d ışı görevi sebebi ile yurt d ışında
tedhiş veya suikast sonucu ölen, yaralanan veya sakat kalanlara tazminat verilmesi ve aylık bağ lanması hakk ında getirilen sistem,
v) 16.12.1960 say ılı kanunla yabanc ı ülkelerde Türk kültürüne hizmet eden ö ğretmenlere yard ım yap ılması hakkında kanunla getirilen uygulama,
vi) 1.7.1976 tarih ve 2022 say ılı kanunla getirilen 65 yaşını doldurmuş muhtaç,
güçsüz ve kimsesiz Türk vatanda şlarına ayl ık ba ğlanması sistemi.
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Burada yaln ızca isimlerinden söz etti ğimiz sosyal yard ım uygulamalar ın ın ortak
yönü hepsinin kamu sosyal yard ımları olmalar ıd ır. Bu sistemlerle geni ş bir vatanda ş kitlesi istifade kamu sosyal yard ımlarından sosyal yard ım alma imkanına sahip olmu şlardır.
özetlemek gerekirse kamu sosyal yard ımları alan ında bir da ğın ıklık, bir sistemsizlik hâkimdir. Sosyal yard ımlaşmada henüz kamu kesimi özel kesimin gerisinde bulunmaktadır. Kamu sosyal yardımları idari bakımdan bir çat ı alt ında değ ildir.
III. Mİ LLİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HIZMET Sİ STEMİ KURULMASI
Mevcut sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalar ım ız ı k ısaca incelendi ğ inde çağın ihtiyaçlar ına cevap verebilecek bir bütünlü ğe ve kapsama sahip bulunmad ığı anlaşılacakt ır.
Halbuki sosyal devlet anlay ışı sosyal yard ım ve sosyal hizmet konusunda da ça ğdaş
ihtiyaçlara uygun bir sistemin kurulmas ına müsait bir anlayışı ifade eder.
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Anayasam ızda yer alan "Herkes sosyal güvenlik hakk ına sahiptir. Devlet bu güvenli ği
sağ layacak gerekli tedbirleri al ır ve teş kilat ı kurar (A.Y. m. 60). hükmü de bu anlay ışın bir
ifadesidir. Sosyal devlet anlay ışı ülkemizde devlet baba gelene ğ i ile sağlam temellere de
kavuşturulabilir. Bu çerçeve içerisinde devletin milli seviyede ve bütün ülkede yayg ın, kapsaml ı bir sosyal yard ım ve hizmetler sisteminin kurulmas ı art ık hem bir ihtiyaç hem de
ça ğın gerektirdi ği bir davran ış olacakt ır.
Kurulacak sistem mutlaka milli' de ğerler üzerinde ve ça ğdaş ihtiyaçlara cevap verecek ş ekilde kurulmal ıdır. Sistem bu konudaki ça ğdaş ilmi gelişmeleri ve tecrübeleri de dikkate almal ıd ır.
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Kurulacak sistem için takip edilmesi gereken asgari prensipler aras ında şu hususların yer almasının faydalı olacağına inanmaktay ız.
i) Sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemi bir tek çat ı altı nda teş kilatlandırılmalı
ve yönetilmelidir.
ii) Sistemin yönetimi Sa ğlık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığı 'na verilebilir. Bütün sosyal
güvenlik kurumlar ının bir çat ı alt ında toplanmas ı gerçekle şti ğinde ilgili bakanlığın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı olmasında fayda vard ır.
iii) Sistemin maksadı sosyal yard ım ve sosyal hizmetlerin en kapsaml ı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ula şt ırılması olmalıdır.
iv) Sistemin uygulamasında uzman bir kadro görev ahnal ıdır.
v) Sistemin nihai gayesi vatanda şların hiç bir zaman ba şkalarına el açmalar ı ve muhtaç olmalarına gerek kalmayacak bir büyüklü ğe ulaşmak olmal ıdır.
vi) Sistem bütünüyle devlet deste ğ i ile ayakta kalabilecek şekilde mali kaynaklara sahip bulunmalıdır.
vii) Özel kurulu ş larca kurulacak vak ıflar, sosyal hizmet müesseseleri ve özel şahısların
yardımları kurulacak bir sistemin tamamlay ıc ı yard ımlar ve kaynaklar olarak görülmelidir.
Bu arada halen kurulmu ş olan sosyal yard ımlaşma ve Dayan ışma Vak ıfları ise halk ın gönüllü katk ılarının sosyal yard ım ve hizmet maksad ıyla kanalize edildi ği, halkın des40

te ği ile ayakta kalacak ve halk taraf ından idare edilecek munzam sosyal yard ım kurulu şları haline getirilerek korunma ve geli ştirilmelidir.
SONUÇ
Sosyal yardımlaşma duygusu halk ın arasında yaygın bir duygudur. Bu duyguda
ve destek alan yayg ın bir sosyal yard ımlaşma ve sosyal hizmet faaliyetleri de vard ır.
Devletin son y ıllara kadar sosyal yard ım ve sosyal hizmetler alan ında öncülük görevini yeterince ifa edemedi ği de bilinmektedir. Ancak son y ıllarda bu alanda büyük geli şmelerin sa ğlandığı gözlenmektedir.
Muhanete muhtaç olmama duygusu insan ım ız ın fazlaca hissetti ğ i bir duygudur. Devlet baba anlay ışı bu bakımdan devlete sosyal yard ım ve sosyal hizmetleri bak ımından da
bir takım mükellefiyetler yüklemektedir. ülkede dilencili ğin kökünün kaz ınılması , hiç
kimsenin muhanete muhtaç b ırakılmaması Türk insan ının devletinden daima bekledi ği
bir kamu hizmetidir.

a

Halihaz ırda kurulan sosyal yard ım ve sosyal hizmet gayeli sistem ve uygulamalar ın
da ğınık, sistemsiz ve ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kald ığı ortadadır.
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Bu noktada mevcut sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu te şkilat ı esas alınmak üzere yeni bir organizasyonla ülke çap ında teş kilatlanm ış , her tür sosyal yard ım ve
sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu milli sosyal yard ım ve sosyal hizmet teş kilat ı kurulmal ıdır.
Mevcut vak ıf sistemi gücünü milletten alan munzam bir sosyal yard ım gönüllü kuruluşu olarak kabul edilmelidir.

-
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Bu suretle ça ğın yüz karası olan dilencilik art ık tarihe kar ışmalıd ır. Sosyal güvenlikte milli' politikanın hedefi asgari seviyede de olsa iyi i şleyen bir sosyal yard ım ve sosyal
hizmet kurulu şunun kurulması olmalıdır. Primli sistemler bu kurulu ş üzerinde daha sa ğlıklı olarak kurulabilir ve i şlerler.
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Tüketicinin korunmas ı içinde bulundu ğ umuz aylarda ülkemizin en önemli ve k ı sa
zamanda çözüme kavu şturulmas ı gereken meseleleri aras ı na girmi ştir. Konu hemen hergün gazete, dergi kitap gibi yaz ı l ı bası nda, radyo ve televizyon gibi yay ı n organlar ı nda g:.indeme getirilmekte ve kamuoyunun dikkati çekilmektedir.
Tüketicinin kavram ı na tarihin her devrinde rastlamak mümkündür. Diyebiliriz ki tüketici dün do ğ mam ışt ır, bugün varl ığı n ı sürdürmektedir yar ı n da sürdürecektir. Tüketicinin tarihini Adem ile Havva'n ı n cennetten kovulmas ı na sebep olan hadiseye kadar götüren ler vard ı r' .
İ lk ça ğ lardan zaman ı m ı za kadar kanun koyucular ı n tüketicilerin korunmas ı için
çe ş itli düzenlemeler yapt ı klar ı n ı görmekteyiz. Nitekim bu kanuni düzenlemelere antikitede raslad ığı m ı z gibi Cumhuriyet devrinden beri Roma'da bilhassa 12 Levha Kanunlar ı nda aç ı kca rastlamaktay ı z. 12 Levha Kanunlar ı ndaki sat ı c ı ya mal ı n kalitesi hakk ı nda kamuoyunun önünde bilgi verme mükellefiyeti tüketicinin korunmas ı na yönelik bir
kanuni düzenlemedir. Milattan Önce Il. yüzy ı lda Roma Belediyelerini köle sat ışı ile u ğ-

(*) G. ü. iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
(**) "Tüketiciler Günü" münasebetiyle Kurumumuz ad ına verilen tebliğ (15.3.1987Ve)
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ra şanlar ı n köle al ı c ı lar ı na bunlar ı n fiziki hatalar ı hakk ı nda bilgi verme mecburiyetinde
tabi tutmu ş bu mecburiyet, Cumhuriyetin sonuna do ğru hayvan al ı m sat ı mlar ı na te ş mil
edilmi ştir.
Orta Ça ğ da tüketicilerin himayesine yönelik tedbirlerin daha da artm ış oldu ğ unu
görmekteyiz. Ş ehirlerde yap ı lan ticarette sadece mü şteri çekmek için de ğ il imalat şeklinin al ı c ı taraf ı ndan kontrol edilebilmesi için sokakta faaliyetini sürdüren sat ı c ı lar ı n imalatta kulland ı klar ı hammaddelerin kaliteleri hakk ı nda sokaktan geçenlerin görebilecekleri şeklinde aç ı kta imal etmeleri emredilmi ştir. Bu suretle mesleki koprerasyonlar ı n kalite kontrollerini titizlikle yapmalar ı n ı imkân sa ğ lanmaktad ı r.

a

Fransa Kral ı 9. Lui'nin 1481 y ı l ı nda yay ı nlad ığı ferman 2 ilginç oldu ğ u kadar düş ündürücüdür de. Sözü edilen fermana göre ta ş ve benzeri şeyler kar ışı m ı tereya ğı satan
sat ı c ı lar ı n satt ı klar ı kar ışı k tereya ğı halk ı n huzurunda kafas ı na yapişt ı nlacak, fail güneşin yağı eritmesine ve köpeklerin failin ba şı n ı yalamas ı na kadar bekletilece ğ i düzenlenmekte ve su kar ışt ı r ı larak süt satanlar ı n ise san ı klar ı sütün honi ile doktor veya berberin
hayati tehlike raporlar ı na kadar a ğı zlar ı na doldurulaca ğı belirtilmektedir. Böyle bir ceza
barbar bir ceza olarak de ğerlendirilebilir mi? sorusuna 20. as ı r medeniyetimizde milyonlarca tüketiciye yüksek dozda zararl ı kimyasal bile şimleri tükettiren üreticilerin barbarl ığı ile telif etmek mümkün müdür sorusu ile cevap vermek dü şünülebilir.
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Tüketicilerin korunmas ı n ı n tarihi' geli ş imi içinde, bilhassa Osmanl ı sisteminde yeralm ış bulunan esnaf loncalar ı n ı n etkisi büyük olmu ştur. Mesela; ayakkab ı imal edenlerin
kurduklar ı (pa ş makç ı lar loncas ı ) geli ş tirdi ğ i bir otokontrol sistemi ile bozuk ayakkab ı
imalini adeta imkans ı z hale getirmi ştir. Sistem ş u şekilde çal ış makta idi; pe ştemal kuşanan usta dükkan açabilir ve imalata ba ş layabilir. Bu ustadan ald ığı ayakkab ıdan ş ikayet eden tüketici ayakkab ı y ı loncaya götürürdü, lonca ba ş kan ı ayakkab ı da imalat hatas ı
bulundu ğ u sonucuna var ı rsa yapan ustay ı da dinledikten sonra, ayakkab ı y ı oturdu ğ u yerin arkas ı na atard ı 3 . Dilimizdeki papucu dama at ı lmak tabiri bu törenden gelmektedir.
Zira, genellikle lonca a ğas ı binan ı n d ışı nda divan kurar ve arkas ı na att ığı ayakkab ı da binan ı n dam ı na dü ş erdi. Bunun üzerine usta pe ştemal ı n ı ç ı kar ı r, katlay ı p ba ş kan ı n minder ı nin yan ı na koyar, dizini öperek geri geri gider temennah edip, oday ı terkeder. Bunun
üzerine eski usta dükkan ı n ı kapatmak ve ba ş ka ustan ı n yan ı na kalfa olarak girmek zorunda kal ı rd ı . Tüketicilerin korunmas ı na ili ş kin tarihimizdeki düzenlemeler aras ı ndaki
en önemli kanun 1680 y ı l ı nda Sultan 4. Mehmet taraf ı ndan ç ı kar ı lan kanundur. Bu kanun 2. fasl ı nda ehli sanayiin baz ı suçlar ı na 3 fasl ı nda ise di ğ er baz ı iktisadi' suçlara yerverilmi şti. Selçuklular devrinde ise (884-921) ç ı kar ı lan "Alaüddevle Bey Kanunu" diye
an ı lan kanunda ölçümden tah ı l saklayandan tah ı l ı n kap ı ile al ı naca ğı , eksik tartan ı n satt ığı ndan dirhem ba şı na bir akçe verece ğ i veya hadde tabii tutulaca ğı ifade edilmektedir 4 .
Tüketicilerin korunmas ı na ili ş kin düzenlemelerde önemli tüketici hareketlerine öncülük eden Amerika Birle ş ik Devletleri'dir. Amerika'da 1966 y ı l ı nda genç bir avukat olan
Nadir'in yay ı nlad ığı Öldüren Otomobiller kitab ı ', kamuoyunda geni ş yank ı lar uyand ı rm ış ve General Motor üretti ğ i otomobilleri piyasadan geri çekmek zorunda kalm ış t ır. Öyleki otomobilin sat ışı bu kitab ı n yay ı nlanmas ı ndan sonra % 93 gerilemi ştir. Fakat kudretli şirket genç avukata kar şı mücadeleyi sürdürmü ş ve özel hayat ı yla ilgili bir skandal or44

taya ç ı kararak kamuoyunda Nadir'i küçük dü şürmü ş, sonra da ona uzla ş ma teklif etmi ştir. Avukat uzla ş ma teklifini reddederek ş irket genel müdürü aleyhine dava açma yolunu
tercih etmi ş bunun üzerine General Motor resmen ve ilan yoluyla Nadir'den özür dileyerek ona 425.000 dolar ödemi ş , Nadir de bu parayla Washington'da 100'den fazla uzman ı n çal ışt ığı kamu yarar ı na ara şt ı rma grubu olu şturarak tüketici haklar ı n ı savunmaya devam etmi ştir.

a

Nadir'in mücadelesi Avrupa tüketicilerini çok etkilemi ş ve Nadir ı'inek al ı narak Demokratik Bat ı ülkelerinde tüketici liderleri ortaya ç ı km ış ve tüketicilerin te ş kilatlanmalar ı h ı zlarim ışt ı r. Tarihi geli şim itibariyle üreticilerin tüketicilerden çok önceleri te ş kilatlanmaya ba ş lad ı klar ı görülmektedir. Tüketiciler uzun zaman organizasyonsuz kalm ış lard ır.
Tüketicilerin organizasyonun gere ğ ine ilk i şaret eden Devlet Ba ş kan ı Kenedi'dir. Kenedi
15 Mart 1962 tarihinde Kongre'ye gönderdi ğ i mesaj ı nda ş öyle demekteydi; "Bizler hepimiz tüketiciyiz. Tüketiciler milli ekonomi harcamalar ı n ı n üçte ikisini gerçekle ştirmektedir. Bu bak ı mdan çok önemli ekonomik bir güçtürler. Bununla beraber bu önemli ekonomik grup etkili bir organizasyondan yoksundur. Tüketicilerin korunmas ı milli menfaatlar ı n korunmas ı anlam ı na gelir, fakat milli menfaatler hepimizi ilgilendirdi ğ i halde tüketici
meseleleriyle aram ızdan küçük bir az ı nl ı k ilgilenmektedir." 6
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Tüketici kavram ı na sosyo-profesyonel s ı n ıfland ı rmada yer verilmemektedir. Halbuki sosyal s ı n ıfland ı rmada i ş çi ve i şveren ayr ı m ı vard ı r. Daha ba ş ka bir ifade ile üreticiler ve tüketiciler şeklinde ekonomik bir s ı n ıfland ırma yapmak mümkün de ğ ildir. Zira; modern dünyan ı n vatanda ş lar ı ndan yar ı s ı üretici yar ı sı tüketicidir. Ayn ı zamanda tüketici
olan üretici, üretici olan da duruma göre tüketici olabilecektir 7 .

pe

Tüketiciler organizasyonunda görülen gecikme veya ülkemizde oldu ğu gibi tüketicilerin organizasyondan yoksun olu ş u, tüketim olay ı n ı n hem mesleki bir olay olmamas ı ndan yoksun olu ş u, tüketim olay ı n ı n hem mesleki bir olay olmamas ı ndan hem tüketicilerin sosyal şartlar ı n ı n farkl ı olmas ı ndan kaynaklanmaktad ır. Zira mesele yüksek gelir sahibi tüketicilerle asgari ücret sahibi olan tüketicileri tüketici haklar ı n ı n savunulması için biraraya getirmek zordur. Birinciler üretim mallar ı n ı n fiyatlar ı n ı n pahal ı l ığı na fazla ald ı rmadan al ış -veri ş yaparken, ikinciler tüketim mallar ı sat ı n al ı rken mallar ı n fiyatlar ı ile mecburen yak ı ndan ilgilenirler, yani bu iki tip tüketicinin ne ihtiyaçlar ı ne menfaatleri ne de tükettikleri mallar birbirleriyle benzerlik arzetmezler. Ayn ı zamanda tüketicinin tan ı m ı n ı
yapmakta güçlükler ortaya koymaktad ı r. Ekonomi ilmi arac ı tüketici ve nihai (sonuç)
tüketici olmak üzere yap ı lan ikili ay ır ı m ı benimsememektedir 8 . Çünkü, arac ı tüketici tüketim faaliyetini mesleki faaliyeti icab ı yapmaktad ır. O halde tüketici; bir mal ı n nihai
al ı c ı sı d ı r veya tüketmek için mal ı sat ı n alan kimsedir. Tüketme tekrar satmamak gayesiyle sat ı n alma i şidir 9 .
Frans ı z ihtilalinin çe ş itli mesleki organizasyonlar ı ortadan kald ı rmas ı ticarette tamamen serbestli ğ in tan ı nmas ı tacirler aras ı nda mesleki organizasyon taraf ı ndan sa ğ lanan oto
disiplini ortadan kald ı rm ış ve tüketiciler tacirlerin insaf ı na b ırak ı lm ışt ır. Onlar taraf ı ndan
sömürülmeye ba ş lanm ışt ı r. Bu halde yani disiplin sa ğ layan korporasyonlar ı n kald ı r ı lmas ı ndan do ğan bo ş luk çe ş itli kanunlarla doldurulmaya çal ışı lm ış t ır. Bilhassa 20. yüzy ı l ı n
ba şı ndan itibaren kanun koyucunun müdahaleci düzenlemeleri ile bozuk mal imal eden
45
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üreticilere çe ş itli para ve hapis cezalar ı uygulamalar ı yayg ı nl ı k kazanm ışt ı r. Ancak; ülkemizde de görüldü ğü üzere IdnunT metinlerin çoklu ğ u ve yetersizli ğ i tüketicilerin korunmas ı nda etkili olamam ış tüketim toplumunda fiyatlar ı n abart ı lm ış ş ekilde artmas ı engellenememi ş piyasaya sürülen yeni mamüllerin zararl ı etkileri çok geçmeden anla şı lmaya
ba ş lanm ış ve yeni durumlara kanunlar ı n adapte olamad ığı görülmü ştür. Bu sebeple de tamamen tüketicinin korunmas ı na müteallik kanun düzenlemelere gidilmi ş ve geli ş me ekonomisinin hukuku olarak de ğerlendirilen ekonomi hukuku l° , konular ı n ı n aras ı nda tüketim hukuku yer almaya ba ş lam ışt ı r.
Tüketim faaliyeti tarih boyunca daha çok insanlar ı n hayatlar ı na devam edebilmeleri için gerekli bulunan ihtiyaçlann giderilmesi için yap ı lm ışt ı r. Bu temel ihtiyaçlar yemek,
içmek ve giyinmektir. Az geli ş mi ş ülkelerde veya geli ş me yolunda olan ülkelerde bu hal
yine devam etmektedir.. Yani, az geli ş mi ş ülke insanlar ı genellikle bu hayati ihtiyaçlar ı n ı
kar şı layacak tüketim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Asl ı nda en fazla korunmas ı gereken
tüketiciler az geli ş mi ş ülke tüketicileridir. Çünkü, Birle ş mi ş Milletler G ı da Te ş kilat ı 'n ı n
tesbitlerine göre 20-30 ya ş grubu aras ı nda ve 65 kilo a ğı rl ığı nda olan insanlar ı n s ı hhatli
bir hayat sürebilmeleri günde 3200 kalori almalar ı na ba ğ l ı d ı r.
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Az geli ş mi ş ülke insanlar ı n ı n gelirlerinin hemen hepsi bu kaloriyi almak için harcanmakta, baz ı ülke vatanda ş lar ı n ı n ise bu kaloriyi alacak gelire sahip olmad ı klar ı görülmektedir. Sanayi ülkelerinde bu ihtiyaçlar ortadan kalkmamakta isede; bu ihtiyaçlar için
sarfedilen miktarlar gelirlerinin sadece bir k ı sm ı n ı meydana getirmektedir. Mesela Fransa gibi ülkelerde daha 1950 y ı l ı nda Frans ı z vatanda ş lar ı n ı n gelirlerinin % 44,8'inin yiyecek ve t ı bbi masraflara harcand ığı 20 y ı l sonra ise bu rakam ı n % 40'a indi ğ i tesbit edilmi ştir" . Dü ş ük gelirli ailelerin gelirleri daha çok yiyecek maddelerinin teminine tahsis edilirken hayat seviyesinin artmas ı ile de art ı k arzular ihtiyaçlar ı do ğ urmaya ba ş lam ış t ı r. Gelirler artt ığı zaman fertler gelirlerini tatil, kültür, moda ve baz ı dayan ı kl ı tüketim maddelerini de ğ i ştirme yolunda harcamaktad ı rlar. Tüketici psikolojik, sosyolojik hatta psikanalitik etkilerle tüketim faaliyetinde bulunmaktad ı r.
Bu geli ş me yeni üretim mallar ı n ı n piyasaya sürülmesinde de kendini göstermektedir. Yiyecek maddelerinin çe ş itleri s ı n ı rs ı z şekilde artt ığı gibi güzellik mustahzarlar ı ile
temizlik maddelerinde de adeta hergün yeni üretimler piyasaya sürülmektedir. Buzdolab ı ,
çama şı r makinalar ı gibi ev aletlerinin yan ı s ı ra teyp, televizyon, elektrofon, foto ğraf makinalar ı , video, bilgisayar gibi kültür vas ıtalann ı n say ı s ı giderek artmaktad ı r. Dahas ı da
hertip imalat kendi aralar ı nda da çe ş itlilik arzetmektedir. Bu halde tüketiciler için sat ı n
al ı nacak mallar ı seçmede güçlükler do ğ maktad ır. Hatta bir yazar ı n belirtti ğ i gibi art ı k
ça ğı m ızdaki rekabet (farkl ı l ı klar rekabeti) haline gelmi ştir 12 . Her üretici mal ı n ı di ğerinden ay ı racak yeni bulu ş lar ortaya koymaya yönelmi ştir. Bugün art ı k üretimin talebe ba ğl ı oldu ğ u esprisi savunulamaz durumdad ır. Adam Smith'in 1776'da ortaya koydu ğ u üretimin tüketim için yap ı ld ığı prensibi Keynes'in ekonomik faaliyetin esas gayesinin tüketim oldu ğ u görü ş leri terkedilmi ş ve tam rekabetin çanlar ı çalmaya ba ş lam ış t ı r. John
Galbraith'in analizinde isabetli olarak ortaya koydu ğ u gibi talebin üretime k ı lavuzluk yapmad ığı aksine üretimin talebe k ı lavuzluk yapt ığı gerçe ği anla şı lm ışt ı r.
Herne kadar Marksizmden ilham alan baz ı yazarlar kapitalist üretimin gayesinin in46

san ı n ihtiyaçlar ı n ı tatmin de ğ il sadece kazanç sa ğ lamak için yap ı ld ığı n ı ileri sürmekte iselerde, üretim mallar ı n ı n bollu ğ unun üretimlerinin hangi gayeyle yap ı l ı rsa yap ı lsı n baz ı temel tüketim mallar ı n ı n az bulunmas ı hatta baz ı mallarda k ıtl ığı n bulunmas ı ndan daha iyi
değ il midir? Nitekim üretim mallar ı n ı n kollektifle ştirildi ğ i ülkelerde hala tüketicinin orta
ve düşük kalitedeki mallar ı elde edebilmek için uzun kuyruklar olu şturduklar ı da bir vakiad ır. Kollektivist bürokratlar ı n elinden tüketicinin kurtulmas ı beklenirken demokratik sistemle yönetilen ülkelerde tüketicilerin korunmas ı n ı gaye edinmi ş de letlerin tüketici ile
üretici aras ı nda gerekli diyaloglar ı kurdu ğ u ve devletle tüketici meselelerini tart ışarak tüketici lehine sonuçlar ald ı klar ı n ı görmekteyiz. Gayrimemnun y ığı nlar ile kamu iktidarlar ı aras ı nda arac ı l ı k görevini bu dernekler üstlenmi ş lerdir. Devletin bu arac ı kurulu ş lara
kar şı davran ışı onlar ı n etkinli ğ ine ba ğ l ı olmaktad ır. Etkili bir tüketici derne ğ ine devlet
yabanc ı kalamaz. Devlet bu derneklerle diyalog kurma ihtiyac ı n ı duyacakt ır.
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Nitekim bu derneklerin faaliyetleri sonucu, 1966 tarihinde Fransa'da kurulan Institut National Delaconhsonmation (Tüketici Millt Enstitüsü)'nu kamu kurumu niteli ğ inde
bir kurulu ştur. Bu kurulu ş hükümet temsilcileri, meslek temsilcileri ve tüketiciler temsilcilerinden olu ş maktad ı r. Bu kurum içinde önceleri üreticilerin temsilcileri devaml ı olarak
tüketici temsilcilerine şüphe ile bakm ış lar ve onlar ı sürekli şekilde tenkit ederek haks ız rekabet yapmakla suçlam ış lard ı r. Zamanla üretici temsilcileri tüketicilerle uzla ş ma yoluna gidilmesi gere ğ ini duyarak onlarla kurulda birlikte çal ış mak zorunda olduklar ı n ı anlam ış lard ı r. Böylelikle tüketiciler a ğırl ı klar ı n ı hissettirmi ş lerdir. 1972 y ı l ı nda liberal liderlerden
Frans ı z Cumhurba ş kan ı Valery Giscard D'Estaing Maliye ve Ekonomi Bakan ı oldu ğ u devrede Fransa'da tüketici probleminin gitgide çözüme kavu şturuldu ğ undan bahisle toplumun
sosyal ve ekonomik partönerlerinin tüketicilerinin problemlerine ciddi yakla şı mlarda bulunduklar ı n ı , bu problemlerinin kamu iktidarlar ı ile tüketici hareketinin temsilcilerinin ba ş
ba şa verip halletmeleri gereken problemler oldu ğ unu vurgulam ış t ır. Bu suretle tüketici organizasyonlar ı kamu iktidarlann ı n güvenini kazanm ışt ı r. Sonuçta da kamu iktidarlar ı tüketici organizasyonlar ı n ı n ihtiyaçlar ı n ı kar şı lamaya ve onlara yard ı mcı olmaya ba ş lam ış lar-
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d ı r. Dolay ı sı ile tüketiciler bütün toplumun sosyal ve ekonomik partönerlerinden biri haline
gelmi ştir.

Amerika ve Fransa'n ı n yan ı nda tüketicinin korunmas ı ile ilgili dikkat çekici geli ş me
bilhassa İ sveç'te görülmektedir. İ sveç'te tüketici Ombutsman' ı 1971 tarihinde olu şturulmu ş tur. Isveç tüketici Ombutsman' ı üreticiler ile tüketiciler aras ı nda arabuluculuk yapmas ı için
tasarlanm ışt ır 13 . İ sveç tüketici Ombutsman' ı n ı n tüketiciyi koruma yolunda yapt ığı ba şar ı l ı çalralar sebebiyle İ sveç tüketici cenneti olarak an ı lmaktad ır.
İ sviçre'de ise daha çok Tüketim Kooperatifleri yolu ile tüketici hak ve menfaatleri korunmaya çal ışı lmaktad ı r. Bilhassa İ sviçre Migros Tüketici Kooperatifleri Dünya Tüketim
Kooperatifçili ğ inde ba şar ı l ı faaliyetleri ile önde gelmektedir".
Japon Konsümerizmi di ğer alanlarda oldu ğu gibi di ğer ülkelerin konsümerizminden
tamamen ayr ı özellikler göstermektedir. Hatta Japon Tüketici Korunmas ı na sald ı rgan tüketicilik diyenler de vard ır' s . 1968 y ı l ı nda bir Japon Kad ı n Derne ğ i bir fabrika ile anla şarak
üyelerinin kozmetik üretim maddelerine olan ihtiyaçlar ı n ı kendilerinin kar şı laması n ı üzeri47

ne alm ış ve piyasa fiyat ı ndan 10 kat dü şük fiyatla üyelerine kozmetik ürünler pazarlam ışt ı r. 1968-1970 y ı llar ı aras ı nda her ay 200 bin ünite ürünü üyelerine göndermi ştir. 1970
y ı l ı nda bu kad ı n derneğ i bir reklam kampanyas ı açarak piyasada bulunan bütün güzellik
müstahzarlar ı n ı n de ğerli oldu ğ unu fakat ambalajlan yüzünden 10 misli pahal ı sat ı ld ığı n ı
ilan etmi ş ve yeni bir fabrika kurarak üretti ğ i ürünlerini de ği ş meyen tek fiyatla pazarlam ışt ı r. Bu derne ğ in sat ıştan elde etti ğ i kazanç y ı l sonunda 7,5 milyon dolara yükselmi ştir. Japon Tüketici mücadelesi tüketim maddelerinin fiyatlar ı ile mücadele ile ba ş lam ış
ve bu mücadele giderek boykotlara ba şvurmak suretiyle geli ş me kaydetmi ştir. Mesela;
1970 yaz ı nda ba ş lay ı p 1971 ilkbahar ı nda sona eren ve sekiz ay süren televizyon sat ı n almama boykotu bu boykotlar ı n en ilginçleri aras ı ndad ır.
Televizyon sat ı n almama boykotu sonucu televizyon sat ı c ı lar ı n ı n zarar ı 600 milyon
dolar ı geçmi ştir. 8'inci ay ı n sonunda televizyon fiyatlar ı nda dü şüş kalitede ise düzelme
görülmü ştür. Japon Kad ı n Dernekleri çok önemli bir bask ı grubu olu şturmaktad ı rlar.
Japon Kad ı n derneklerinin üye say ı s ı n ı n 15 milyonu geçti ğ ine i şaret edersek ne derece
güçlü olduklar ı kendili ğ inden anla şı lacakt ı r.
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Belirtmek gerekir ki, tebli ğ imizin konusu çe ş itli ülkelerdeki konsümerizm hareketinin geli şimini incelemek de ğ ildir. Zaten bu yola ba şvurdu ğ umuz takdirde zaman ı n yeterli olamayaca ğı n ı bilmekteyiz. Ancak; dünyan ı n geli ş mi ş demokratik ülkelerinde konsumerizm hareketinin çe ş itli safhalar geçirilerek bu günkü yerini ald ığı n ı belirtmek gerekir.
Bu yüzden tebli ğ imizde dünya konsümerizminin geli ş imi üzerinde k ısaca durmu ş bulunmaktay ı z. Görülmektedir ki bu ülkelerde tüketiciler iki a şamadan geçerek bugünkü yerlerini alm ış lard ı r. Bu a şamalardan birincisi ülkemizin şimdi içinde bulundu ğ u durumdur.
O da tüketicilerin korunmad ığı veya yeterince korunamad ığı a şamad ır".
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İ kinci a şama ise tüketicileri üretciler gibi toplumun sosyal ve ekonomik partönürlerinden biri olarak kabul eden a şamad ı r ki, bu a şamada i ş in içine ekonomik hukuku girmektedir. Biraz önce de belirtti ğ imiz gibi ülkemizde henüz üzerinde yeterince durulmam ış bulunan ekonomik hukukunu l7 geli ş me ekonomisinin hukuku olarak de ğerlendirmek mümkündür. Geli ş me ekonomisinin ise esasl ı konular ı ndan birisi de tüketim hukukudur.

II. TÜKETIM HUKUKU

Tüketicinin korunmas ı için yeni ve özel tedbirlere duyulan ihtiyaç en çok bat ı n ı n
geli ş mi ş ülkelerinde kendisini hissettirdi ğ i için A.B.D. ve Kanada olmak üzere tüketim
hukuku İ ngiltere, Fransa, Almanya, İ sviçre ve Belçika gibi ülkelerde geli ş me kaydetmi ş tir. Anglo-Sakson hukukunun Commun Lawe'a dayanmas ı n ın ortaya koydu ğ u özelliklere ra ğ men, ba şvurulan tedbirler bütün ülkelerde ana hatlar ı ile a şa ğı yukar ı ayn ı d ır' 8 . Yaln ı z her ülkenin uygulamas ı nda ihtiyaçlar ı n çe ş idine göre tedbirlere a ğı rl ı k verilmektedir.
Esas gaye olarak tarih olarak kanun koyucular savunma bak ı m ı ndan kuvvetleri aras ı nda
dengesizlik bulundu ğ unu kabul ettikleri iki taraf aras ı nda zay ıf olan ı korumak için yürürlükteki hukuk kurallar ı nda de ğ i ş iklik yapm ış lar veya yeni hükümler getirmi ş lerdir.
Ekonomik bak ı mdan güçsüz olanlar ı n korunmas ı ülkemizde 1961 Anayasas ı n ı n 2'nci
48

maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ve 41. maddesinde öngörülen iktisadi ve sosyal hayat ı n adalete göre düzenlenmesi yani sosyal devlet ilkelerinin gere ğ i olarak hükme
ba ğ lanm ış bulunmaktayd ı . Yürürlükte bulunan Anayasam ı z ise; daha ileri giderek tüketicilerin toplumun sosyal bir partnörü oldu ğ unu kabul etmi ş ve 171. madde ile devlet, tüketicileri koruyucu ve ayd ı nlat ı c ı tedbirler al ı r, tüketicilerin kendilerini koruyucu giri ş imlerini te şvik eder yolunda bir düzenleme yaparak Türk Pozitif Hukukunda Tüketim Hukukuyla ilgili en üstün hukuk normunu ortaya koymu ştur.
1982 Anayasas ı 'n ı n 171. maddesi ile yap ı lan bu düzenleme Türk Hukuk ve Ekonomi sistemine ekonomik bak ı mdan zay ıf olanlar ı n lehine yap ı lm ış bulunan bir müdahaledir.
Anayasa siyasi iktidara bu yetkiyi verdi ğ i halde henüz siyasi' iktidar anayasan ı n verdi ğ i bu
yetkiyi kullanmam ış ve hatta anayasan ı n icra organ ı na verdi ğ i görev ask ı da kalm ışt ır. Hernekadar hükümet tüketicilerin korunmas ı ile ilgisi bir kanun tasar ı s ı haz ı rlam ışsa da bu tasar ı di ğer tasanlarda oldu ğ u gibi kadük olmu ştur. Ancak; tasar ı n ı n kanunla ş mamas ı n ı n sebebini tasar ı gerekçesi ile birlikte tetkik edildi ğ inde konuyu ihata etmekten uzak hukuk
tekni ğ i bak ı m ı ndan hatal ı , yeterince üzerinde durulmadan haz ı rlanm ış oldu ğ una ba ğ lamak
mümkündür.
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Tüketici a şı r ı fiyatlara hukuka ayk ı r ı rekabet s ı n ırlamalar ı na aslan payl ı genel i ş lem
şartlar ı na taksitli ve ön ödemeli sat ı mlar ı n ve tüketici kredilerinin tehlikelerine kar şı baz ı
özel hukuk mevzuatlar ı ile korunmaktad ı r. B.K.'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen
sözle ş me serbestisine M.K. 1. maddesi ile hakimlere tan ı nm ış kanun koyucu gibi hareket
etme, haklar ı n ve borçlar ı n yerine getirilmesinde iyi niyet kurallar ı na uymay ı öngören
M.K. 2. Fl ki ş ili ğin korunmas ı n ı düzenleyen M.K. 24, Ahlâka ayk ır ı sözle ş meleri yasaklayan B.K. 19 F2'deki düzenlemeler ile müdahale edilebilmektedir 19 . Mahkemeler bu genel
kurallara dayanarak sözle şme serbestisine tüketiciyi koruyucu s ı n ırlamalar getirebilirler.
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Di ğer taraftan B.K. nun tüketiciyi korumaya matuf hem de emredici olan kurallar ı
aras ı nda gabin, sorumluluktan kurtulma şartlar ı n ı n hükümsüzlü ğü (M.d. 99, 100 F) a şı r ı
cezai şart ı n uygulamas ı (M.d. 11 F3) taksitli sat ış larda al ı c ı n ı n sömürülmesini önleyen
(M.d. 223, 224 ve bile ş ik faizin yasaklama ğa ili ş kin (M.d. 308) hükümleri örnek olarak
gösterilebilir. Ayn ı zamanda Ticaret Kanununun haks ı z rekabetle ilgili düzenlemeleri ile
sözle ş me serbestisini s ı n ırlayan 1466'nc ı maddesi tüketicilere etkili bir özel hukuk korumas ı sa ğ lamaktad ı r.
Böylece geni ş anlamda tüketim hukuku kamu ve özel hukuku alanlar ı nda yay ı lm ış
olan tüketiciyi koruyucu nitelikte olan kurallar ı n bütününü olu şturmaktad ır.
Dar anlamda tüketim hukuku ise, tüketicinin taraf oldu ğ u sözle ş melerde bu sözle şmelerin kurulma ve icra safhalar ı nda yap ı lan müdahalelerde bilhassa iltihaki akitler de denilen tip sözle ş meler veya genel i ş lem şartlar ı dolay ı s ı ile ç ı kan haklar demetine tüketici
veya tüketim hukuku diyebilmekteyiz 20 .
Her iki anlamda tüketim hukuku da tebli ğ imizin ba şı nda belirtti ğimiz gibi ekonomi
hukukunun incelemeleri aras ı na girmektedir. Tebli ğ imizin bundan sonraki bölümünde dar
anlamda tüketim hukuku konular ı aras ı nda yer alan genel şartlar ı içeren sözle ş meler veya
49

önceden yaz ı lm ış tip sözle ş meler, y ığı n sözle ş meleri denilen sözle ş meler üzerinde duraca ğı z.

III. GENEL İŞ LEM Ş ARTLARI :
— Tİ P SÖZLE ŞMELERE — KAR ŞI TÜKETİCİ KORUNMASI

Son y ı llarda ülkemizde, tüketicilerin şartlar ı n ı de ğ i ştirmeleri mümkün olmayan y ığı nlara mal ve hizmet sunan büyük s ı nat ve ticârt i ş letmelerin ve üyelerinin yararlar ı n ı korumay ı amaç edinmi ş meslek kurulu ş lar ı taraf ı ndan önceden yaz ı l ı olarak haz ırlanan genel i ş lem
şartl ı tip sözle ş meler artan bir h ı zla ço ğalmaya ba ş lam ışt ı r. Bir otomobil sat ı n alan veya
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sigorta poliçesi imzalayan ve yolcu bileti sat ı n alan, mektupla e şya sat ı n alan veya bir banka i ş lemi gerçekle ş tiren, bir mesken kiralayan tüketici daha önceden haz ı rlanm ış sözle şmeleri imzalayarak ihtiyaçlar ı n ı gidermektedir. "Rasyonalizasyon Zorunlulu ğ u" sonucu
ortaya ç ı kan standard hükümleri içeren ve tüketicileri oldu ğ u gibi kabul etmesi gereken
bu sözle ş melere y ığı n (kitle) sözle ş meleri ad ı verilmektedir 21 .

Hukuk literatüründe ise bu sözle ş melere Frans ı z hukukundan esinlenerek iltihaki
akitler (Contrats D'adhesion) denilmektedir.
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Önceden yaz ı l ı olarak haz ı rlanm ış tip sözle ş meler tüketiciler için tehlike arzedebilirler, zira, sözle ş me taraflardan biri veya taraflardan birinin menfaatlerini temsilen bir organizasyon eliyle haz ı rlanmakta daha sözle ş menin imza safhas ı nda denge tüketici aleyhine bozulmakta kötüye kullan ı lacak şartlar tüketiciye dikte ettirilmektedir. Tüketici sözle ş menin yap ı lmas ı nda sözle ş me şartlar ı ndan haberdar olmadan r ı zas ı n ı tam olarak aç ı klamaktad ı r. Bu şartlar ı n varl ığı ndan haberdar olup, de ğ i ştirilmesini veya şart ı n kald ı r ı lmas ı n ı istedi ğ i
takdirde kar şı taraf taraf ı ndan reddeilmekte ba ş ka bir mal veya hizmet üretene ba şvurdu ğ unda ise daha a ğı r şartlarla kar şı la şabilmektedir. Böylelikle ekonomik bak ı mdan güçlü olan taraf tüketiciye şartlar ı n ı kabul ettirmek suretiyle sözle ş me serbestisi ilkesini çi ğ neyerek imtiyaz ı durumuna gelmektedir. Önceden yaz ı olarak düzenlenen sözle ş melerin şartlar ı uzman
hukukçular taraf ı ndan bütün ihtimaller gözetilerek emredici hükümlerin s ı n ı rlar ı na kadar bu
şartlar ı kullananlar ı n yarar ı na olacak tespit edilir, hatta bazen kar şı taraf ı n hukuk bilgisinin
veya mücadele gücünün zay ıfl ığı ndan yararlan ı larak 'amir hükümlere ayk ı r ı şartlara da yer
veri Imektedir 22
Bu yüzden genel şartlar aras ı nda emredici olmayan hukuk kurallar ı n ı n sözle ş menin
taraflar ı aras ı nda adalete uygun olarak sa ğ lad ığı dengeyi tüketici aleyhine bozan sorumluluktan tüketiciyi kurtarmak, emredici hukuk kurallanndan ise tüketiciyi haberdar etmek
ve sözle şmenin mübhem hükümlerinin tüketici lehine yorumlanmas ı n ı sa ğ lamak üzere 9 Ara50

l ı k 1976 tarihli Alman 23 10 Ocak 1978 tarihli Frans ı z kanunlar ı üzerinde önemle durulmas ı gereken düzenlemeler getirmi ş bulunmaktad ı r 24.

A) 9 Aral ı k 1976 Tarihli Alman Kanunu
Sözü edilen Alman Kanununun 1. maddesinde genel i ş lem şartlar ı n ı n kanuni tan ı m ı
yap ı lmaktad ı r. Maddeye göre, "Çok say ı da sözle ş meler için önceden formüle edilen ve
sözle ş menin kurulmas ı s ı ras ı nda taraflardan birinin (kullanan ı n) di ğerine ko ştu ğ u şartlar
genel i ş lem şartlar ı d ı r 25 .
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Tip sözle ş melerde amaç pazarl ığı önleyecek vakit kazanmak ve belirli ticaret kollar ı nda ayn ı veya benzer meseleler ortaya ç ı kaca ğı na göre yeknesakl ığı ve geli ş meyi sa ğlamakt ı denilebilir. Ortak ve tehlikeli nitelikleri ise kuvvetli ve te ş kilatlanm ış sat ı c ı n ı n karşı s ı nda zay ıf ve ihtiyaç sahibi tüketiciyi biraz önce belirtildi ğ i gibi ya kabul et ya da sözle ş meden vazgeç diktas ı ile kar şı kar şı ya b ı rakmas ı d ı r 26 . Di ğer taraftan önceden sözle şmeye bas ı lm ış şartlar ı n tüketiciye sanki kanun hükümlerinin tekrar ı hissiri vermesi de sak ı nca yaratabilir. Genel şartlar ı n ne zaman r ı za mutabakat ı n ı n içinde say ı laca ğı na karar
vermek için aktin kurulu ş u ve tüketicinin iradesini aç ı klamas ı şekline göre her hadiseye özgü verilere dayanmak gerekecektir. Bu durumda as ı l olan tüketicinin şartlar ı bilerek ve anlayarak kabul etti ğ inin tesbitidir. Genel şartlar sözle ş me metninde dikkat çekecek şekilde yaz ı lm ış olmal ı veya ayr ı bir metinde bulunuyorlarsa o metne aç ı k yollama yap ı lmal ı d ı r. Alman Kanununda bu kanundan önce tüketicinin şart ı n mevcudiyetini bilmesi gerekti ğ i ölçüsü kabule haz ı r oldu ğ unu isbat külfeti yüklenmi ş tir 27 . Sözle ş meye ters dü şen veya sürpriz şartlar Alman sisteminde kanun hükmü gere ği tüketiciyi ba ğ lamamaktad ı r. Sözle ş meye ters dü ş me kavram ı çok defa hakkaniyetle birle şti ğ inde, bu çözüm tüketicinin
ağı r şartlardan korunmas ı n ı sa ğ lamaktad ı r. Ayn ı zamanda biraz önce belirtildi ğ i gibi sözle ş mede bulunan mu ğ lak, anla şı lmas ı güç şartlar, genel i ş lem şartl ı tip sözle ş meyi haz ı rlayan sat ı c ı aleyhine yorumlanmaktad ı r 28 . Genel Şartlar aras ı ndaki bir şart ı n konusu tüketicinin kanunun kendisine sa ğ lad ığı baz ı haklardan feragat etmesi ise bu şart ı n aç ı k ve
kesin olarak ifade edilmi ş bulunmas ı ve kanuni hükmün emredici olmamas ı na ba ğ l ı bulunmaktad ı r.

Alman Kanununda tip sözle ş melere konulmas ı yasak edilen şartlar aras ı nda ikili
bir ay ı r ı m yap ı lm ış ve bu şartlar ı n neler oldu ğu teker teker say ı lm ışt ı r 29 . Birinci gruba
giren şartlar sekiz tehlikeli şart olup, bunlar ı n hükümsüzlü ğüne mü şahhas hadisenin du
rumuna göre hâkim karar verecektir. İ kinci grup şartlar ise, hakimin takdir hakk ı na ba ğl ı kal ı nmaks ı z ı n hükümsüz say ı lan 16 çe ş it şartt ı r.

ı sı
B) 10 Ocak 1978 Tarihli Frans ı z Kanunu ve Tüketicileri Koruma Kanunu Tasar
Genel i ş lem şartlar ı na ili ş kin Alman Kanunundan geni ş ş ekilde istifade edilerek
51

haz ırlanm ış bulunan Frans ı z Kanununda ayn ı zamanda Avrupa Konseyi'nin tüketicilerin
yapt ı klar ı sözle ş melerdeki kötüye kullan ı lan şartlara uygun denetim usullerine ili ş kin karar tasar ı s ı ndan da istifade edilmi ştir. 27 Ş ubat 1976 tarihli bu karar tasar ı sı nda üye devletlere, tüketicilerin standard hale sokulmu ş veya şartlar ı n ı müzakere etmek ve etkilemek
imkan ı n ı tan ı nmayan mal ve hizmet sa ğ lanmas ı na yönelik kötüye kullan ı lan şartlara karşı korumak amac ı yla etkili hukuki çözümler getirmesi ve denetim sistemi kurulmas ı tavsiye edilmekteydi. Frans ı z kanun koyucusu konseyin bu tavsiyesini de gözeterek 10 Ocak
1978 tarihli kanunu kabul etmi ştir. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen kanun Alman Kanunundan fazla farkl ı özellikler ta şı mamaktad ı r".
Ancak Frans ı z kanununda Alman kanununda düzenlenmi ş bulunan tip sözle ş melere konulmas ı yasak olan şartlar ı n hepsi al ı nmam ış ve uygulamada ise bu kanunun etkili olamad ığı yetersiz kald ığı görülerek yeni bir tüketiciler kanunu düzenlenmesi için Montpellier
Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi Ö ğ retim Üyelerinden Prof. Calais-Auloy Ba ş kanl ı ğı nda bir komisyon olu şturulmu ştur 31 . Bu komisyon (La Commission De Refonte) 10
Ocak 1978 tarihli kanundan farkl ı olarak önceden yaz ı lm ış tip sözle ş melerle (Contrats
pre rediges) ilgili yeni bir düzenleme teklifi getirmi ştir. Komisyonun görü şüne göre tip sözle ş meler tüketicilerin temsilcileri ile mal ve hizmet üretenler veya onlar ı n temsilcilerinin
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mü ştereken yapacaklar ı toplant ı larda her iki taraf ı nda görü ş leri al ı nmak suretiyle haz ı rlanmaktad ı r 32 . Ancak; bu görü ş meler sonunda haz ı rlanacak tip sözle ş melerin tamamen dengeli sözle ş meler olaca ğı dü şünülmemelidir. Tüketiciye teklif edilen tip sözle ş meler tüketicilerin temsil edildi ğ i toplant ı larda haz ı rlanm ış olsalar bile yine kanuni hükümler bu sözle ş meler içinde uygulanmal ı d ı r.
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Tüketiciler tek ba ş lar ı na genellikle mal ve hizmet üreticileri kar şı sı nda kendilerini
küçük görürler. Ş ayet tüketiciler toplu görü ş meler için organize bir şekilde grupla şı rlarsa bu küçüklük duygusu ortadan kalkar. Yanl ı z tüketicilere toplu görü ş me imkan ı n ı n tan ı nmas ı tüketim hukuku mevzuat ı n ı n ortadan kald ı r ı lmas ı na yolaçmaz. Fakat tüketiciye
tan ı nm ış bulunan toplu müzakere imkan ı tüketici hukukunu tamamlay ı c ı rol oynar. Böylece mal ve hizmet üretenlerin gittikçe say ı lar ı artan, anla şı lmas ı güçle şen elveri şsiz kanun hükümleri yerine sosyal ve ekonomik geli ş meye kolayca adapte olabileceklerini sa ğlayan yeni bir müessese önerilmektedir. Tasar ı n ı n haz ı rlanmas ı ndan önce mal hizmet üretenlerle veya mesleki organizasyonu ile tüketici dernekleri aras ı nda bu yol denenmi ştir.
Mesela, kirac ı larla ev sahipleri aras ı nda yap ı lan sözle ş melerde, sat ış sonras ı bak ı m ve NFx
50-002 Garanti normunda ve kullan ı lm ış otomobil sat ı mlar ı nda kullan ı lan tip sözle ş me
tüketici temsilcileri ile meslek temsilcilerinin görü ş meleri sonucu haz ı rlanm ışt ı r. Fakat
çok ümit ba ğ lanan bu uzla ş malar beklenen sonuçlar ı vermemi ştir. Çünkü, mesleki kurulu ş lara bu uzla ş malara uyma mükellefiyeti kanunen yüklenmemi ştir. Bu yüzden az say ı da meslek grubu bu uzla ş ma şartlar ı na ba ğ l ı kalm ış lard ı r 33 .
Frans ı z Tüketicileri Koruma Bakanl ığı tüketiciler ve üreticiler aras ı nda kalite sözle şmeleri yapmalar ı n ı te şvik politikas ı yeterli olmam ış , komisyon bu görü ş melerden umulan sonucun al ı nabilmesi için mesleki organizasyonlar ı n görü ş me sonucu uzla şı lan konulara uyma mükellefiyetFni getiren kanuni bir düzenleme yap ı lmas ı na karar vermi ştir. Komisyon i ş kanununda düzenlenmi ş bulunan toplu sözle ş me kurallar ı ndan esinlenmi ş fakat i ş kanunun konuyla ilgili madde metinlerini aynen benimsememi ştir. Zira, tüketiciler52

le mal hizmet verenler i ş çi ve i şverenler aras ı ndaki ili ş ki birbirlerinden oldukça farkl ı d ı r. Bu
fark ı ortaya koymak için komisyon toplu sözle ş me terimi yerine toplu uyum görü ş meleri
tabirini tercih etmi ş lerdir. Komisyon taraflar ı görü ş me yap ı p yapmamakta serbest b ı rakmaktad ı r. Çünkü görü ş me taraflar ı n serbest iradelerine b ı rak ı lmad ığı takdirde görü ş me
ad ı n ı almaz. Buna kar şı l ı k taraflar ı n görüş meleri sonucunda yapt ı klar ı uzla ş ma şartlar ı na
uyma mecburiyeti getirilmi ştir.
Bu durumda yap ı lan uzla ş ma mesleki' organizasyonlar ı n bütün üyelerine ayn ı zamanda baz ı şartlar alt ı nda mesleki organizasyonlar ı n faaliyetlerini sürdürdükleri bütün sektörlerde uygulanacakt ı r. Böylelikle toplu uyum görü ş meleri sonucunda var ı lan uzla ş malar
1) Ola ğan Uzla ş malar, 2) Te ş mil Uzla ş malar olmak üzere ikiye ayr ı lmaktad ı r.
1- Ola ğan Uzla ş malar :

a

Bu ıı zla ş malarda taraflardan biri tüketicilerin temsilcileri di ğer taraf ise üreticilerin
mesleki organizasyonlar ı d ı r. Tüketici temsilcilerinin uzla şma görü ş melerinde taraf olabilmeleri için 27 Aral ı k 1973 tarihli kanunun 46. maddesinde belirtilen şartlardan ba ş ka
komisyon 3 ayr ı ş art aramaktad ı r. Sözü edilen kanunun 46. maddesi bir derne ğin tüketicileri temsil edebilmesi için;
— Declare edilmi ş bir dernek veya kamu yarar ı tan ı nm ış bir dernek olmas ı 3 ,
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— Dernek konusunun tüketicilerin korunmas ı n ı amaç edinmi ş olması na ba ğ lamaktad ı r. Komisyon ise, bir derne ğ in tüketicileri temsil edebilmesi ve toplu uzla ş ma görü ş melerine taraf olabilmesi için 3 ayr ı kriter öngörmektedir. Bunlar:
— Tüketici derne ğ inin üye say ı s ı ,
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— Mal ve hizmet üreticisi organizasyonlar ı ndan tüketici derne ğ inin ba ğı ms ı z olmas ı ,
-- Tüketicilerin haklar ı n ı koruma faaliyetinde aktif olmalar ı d ı r. Bu kriterlerden en
önemlisi tüketici derne ğ inin ba ğı ms ız olması kriteridir. Mesleki organizasyonlar ı n do ğrudan ve dolay ı s ı ile etkisinde bulunan tüketici derneklerinin tüketicilerin temsil etmesi düşünülemez. Bu hususta ölçü i ş kanununun 133/2. maddesi ile getirilen ölçüyle e ş de ğerdir.
Yani, nas ı l sar ı sendikalar i ş çileri temsil edemezse, üreticilerin etkisinde bulunari tüketici
dernekleri de tüketicileri temsil edemeyecektir 35

Tasar ı tüketici derne ğ inin temsilci olabilmesi için asgari üye say ı s ı n ı n tesbitini öngörmekte ve şartlar ı e ş it olan dernekler aras ı ndan eskisinin temsilcili ğ inin kabul edilmesini tavsiye etmektedir 36 .
Baz ı tüketici derneklerinin temsil yetkisi ülkenin veya ekonomik bir sektörün tamam ı için söz konusu olabilir. 27 Aral ı k 1973 tarihli kanunun sözü edilen 46. maddesi
tüketici derneklerinin mahkemede dava açabilmeleri yetkisinin kamu otoritesi taraf ı ndan
verilece ğ ini hükme ba ğ larken komisyon bu karar ı değ i ştirmeye gerek görmemi ş fakat
temsilcilik kaabiliyetinin tesbiti deyiminin kullan ı lmas ı n ı n yerinde olaca ğı n ı belirlemi ş tir. Ayn ı zamanda komisyon tüketici derneklerinin tüketicileri temsil kriterlerine uyup
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uymad ı klar ı n ı n kamu yetkilileri taraf ı ndan tesbit edilece ğ ini kararla şt ı rm ış t ı r. Ülke çap ı nda tüketiciyi temsil edecek derneklerin temsil yetkileri Tüketicileri Koruma Bakanl ığı 'n ı n
karar ı ile tayin edilir. Mahalli tüketici derne ğ inin temsil yetkisi ise mülki idare amirleri kararlar ı ile belirlenir. Bu kararlarda ayn ı zamanda temsil yetkisinin süresi belirlenmelidir.
Tasar ı gerekçesinde milli planda temsil görevi verilecek olan tüketici derneklerinin say ı s ı n ı n fazla olmamas ı na dikkat edilmesi gere ğ ini i şaret edilmektedir 37 .
Ola ğan uzla ş malar ı n di ğer taraf olan mal ve hizmet üreticilerinin mesleki organizasyonlar ı n ı n temsil yetkisi konusunda komisyon herhangi bir öneri getirmemi ştir. Mesela, ma ğazalar zincirine sahip olan bir ş irket ile ola ğan uzla ş ma görü ş meleri yap ı labilece ğ i
gibi demiryollar ı i ş letmeleri ilede ola ğan uzla ş ma görü ş meleri yap ı labilecektir. Çünkü mes-

cy

a

leki organizasyon terimi hem kamu hem de özel sektör i ş letmelerini ifade eder. Ba ş ka bir
ifade ile temsil yetkisi olan tüketici derne ğ i gerek özel sektör gerek kamu sektörü i ş letmelerinin mesleki organizasyonu ile ola ğan uzla ş ma görü ş meleri yapabilecektir. Taraflar
aras ı nda yap ı lan görü ş meler sonucu var ı lan uzla ş ma mesleki organizasyonlar ı n bütün üyelerini biraz önce belirtti ğ imiz gibi ba ğ lay ı c ı niteliktedir. İ ki tarafta kendi insiyatifi ile olağan uzla ş ma görü ş melerini sürdürürler. Tüketici Koruma Ba ş kanl ığı bu görü ş meler yap ı lmas ı n ı te ş vik eder. Fakat taraflardan herhangi birisini görü ş me yapmaya zorlayamaz. Taraflar görü ş me yap ı p yapmamakta serbest b ı rak ı lm ışt ı r. Ancak, görü ş meye karar verdikleri takdirde bir kamu kurumu niteli ğ inde olan "Tip Sözle ş melerde Kötüye Kullanma Ş artlar ı Komisyonu''nun fikrini almak zorundad ı rlar 38 . Zira bu komisyon tip sözle ş melerin
kötüye kullanma ş artlar ı n ı tayinle görevlendirilmi ştir. Komisyon uzmanlardan olu şturulmaktad ı r ve görü ş menin taraflar ı na sözle ş melerin dengeli bir şekilde yap ı lmas ı na yard ı mc ı olur. Taraflar aras ı nda yap ı lan uzla ş ma yaz ı l ı olarak tesbit edilir, taraflarca imzalan ı r.
Uzla ş ma metninde;
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a) Uzla ş man ı n mesleki' ve co ğ rafi uygulama alan ı ,
b) Sözle ş meden vazgeçme, sözle ş meyi yenileme veya sözle ş meyi yeniden gözden
geçirme şartlar ı belirtilmelidir.
Uzla ş ma metni e ğer uzla ş ma milli' planda ise Tüketici Koruma Ba ş kanl ığı na, uzla ş ma mahalli planda ise Bakanl ığı n mahalli te ş kilat ı na tevdi edilir, uzla ş ma tevdi tarihinden itibaren yürürlü ğe girer 39 .
2) Te ş mil Uzla ş malar ı

Komisyon raporunda mahalli planda yap ı lan ola ğan uzla ş malar ı n milli planda veya
sektör baz ı nda te ş mil edilebilmesini önermektedir. Bu halde ola ğan uzla ş malar ülke çap ı nda te ş mil edilir. i ş lemin yerine getirilebilmesi için Tüketicileri Koruma Bakanl ığı 'n ı n
Tüketicileri Milli Komisyonu'nun ve Tüketici Temsilcileri ile Mesleki' Organizasyon Temsilcilerinin görü ş leri al ı narak Bakanl ı kça karara ba ğ lan ı r.
Tasar ı da ayr ı ca uzla ş malar ı n ilan şekli ve uzla ş ma şartlar ı na uyulmad ığı takdirde
taraflar ı n ba ş vuracaklar ı kanun yollar ı , çe ş itli müeyyideler öngörülmü ş bulunmaktad ı r.
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SONUÇ
Ülkemiz mevzuat ı nda tüketicilerin genel i ş lem şartlar ı na kar şı korunmas ı na ili ş kin
özel herhangi bir kanuni düzenleme olmad ığı gibi genel olarak tüketicileri korumaya matuf spesifik bir kanunda yürürlü ğe girmemi ştir. Tüketiciyi korumaya yönelik özel kanun
düzenlemelerinin geli ş mi ş ülkelerde etkili olaca ğı görü şü ile de konu geçi ştirilemez. Çünkü en fazla korunmas ı gereken tüketici az geli ş mi ş veya geli ş mekte olan ülkelerin tüketicileridir. Zira, bu ülke tüketicileri tebli ğ in ba şı nda da söz konusu etti ğ imiz üzere, gelirlerinin tamam ı n ı zaruri ihtiyaç maddeleri için harcamak zorunda olan tüketicilerdir.
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi genel kanun hükümlerinin zorlay ı c ı yorumlar ı ile de konuya çözüm getirilemez. Borçlar Kanunu'nun sorumluluktan kurtulma şartlar ı n ı n hükümsüzlü ğ üne ili ş kin 99 ve imtiyaz suretiyle verilen sanat ı n icras ı deyiminin icras ı resmi izin veya ruhsata ba ğ l ı olan meslek ve sanatlar ı da kapsam ı na alacak biçimde
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yorumlanmas ı tüketicilerin genel şartlar ı ndaki bir taraf ı kay ı r ı c ı hükümlere kar şı korunmas ı n ı sa ğ lamaktan uzakt ı r. Hernekadar sigorta genel şartlar ı n ı Ticaret Bakanl ığı 'n ı n ön
denetimine ba ğ l ı k ı lan 7397 say ı l ı kanunun 28. maddesi ile önemli ad ı mlar at ı lm ış sa da
sigorta ş irketlerinin sigortal ı lara önceden haz ı rlanm ış poliçelerdeki özel şartlar ı dikte ettirdikleri de bir gerçektir.
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Tüketicinin Korunmas ı konusunda Kas ı m 1971'de bir tasar ı haz ı rland ığı Millet Meclisi'ne sunuldu ğ u fakat sonradan bu tasar ı n ı n geri al ı nd ığı bilinmektedir. i ş ba şı nda bulunan hükümet ise 18 maddelik Tüketicinin Korunmas ı hakk ı nda kanun tasar ı s ı n ı T.B.M.M.
ye sunmu ş fakat tasar ı kanunla ş mam ışt ı r. Bu tasar ı ba ş lang ı çta da belirtti ğ imiz gibi, incelendi ğ inde baz ı olumlu yakla şı mlar ı na ra ğmen Türk Tüketicisinin ihtiyaçlar ı na cevap
verecek özellikte olmadığı görülmektedir. Tasar ı n ı n kadük olmas ı bir bak ı ma isabetli olmu ştur. Tasar ı n ı n madde madde incelenmesi dinleyenleri yorabilir. Ancak tasar ı da tebli ğ imizde üzerinde durdu ğ umuz Tip Sözle ş melerle ilgili herhangi bir önerinin mevcut olmad ığı n ı belirtmek gerekir. Di ğer taraftan tüketici organizasyonlar ı n ı n hukuki durumu da
tasar ı da aç ı kl ığ a kavu ş mam ışt ı r. Nitekim tasar ı n ı n Tüketici Dernekleri ba ş l ığı n ı ta şı yan
3. k ı sm ı n ı n 10. maddesinde Tüketici Derneklerinin Dernekler Kanununa göre kurulmas ı
öngörülürken bu derneklerin hangi k ı staslara göre temsil yetkisini haiz olacaklar ın ı , yetkileri Milli' Plânda ve Mahalli Planda nas ı l te ş kirklanacaklann ı , gelirlerini nereden temin
edecekleri hususlanna aç ı kl ı k getirilmemi ştir.

Yeni düzenlemelerde, tebli ğ imizin kanun koyucunun ilgisini çekmesini temenni etmekteyiz.
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KOOPERATİFÇ İLİK

Say ı :79

OCAK— Ş UBAT—MART 1988

TÜKETICININ KORUNMASINA TEMEL Çözüm :
TÜKETIM KOOPERATIFLERI
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Dr. Ahmet ÖZÇELİ K (*)
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Tüketim kooperatiflerinin genel olarak amac ı; iyi kalitede ve uygun fiyatta çe şitli
tüketim mallar ı temin ederek, üyelerinin gerçek gelirlerini art ırmak ve ya şam düzeylerini
yükseltmek olarak ifade edilebilir. Tüketici durumundaki ki şilerin büyük bir ço ğunlu ğunun
özellikle sanayi inkilabından sonra geçim s ıkıntısı çektikleri söylenebilir. Tarıma dayalı
ekonomi ve piyasa ekonomisinin hakim oldu ğu ve piyasa ekonomisine henüz girmemi ş
bir ülkede tüketim kooperatiflerinin geli şme imkanı yoktur. Çünkü mevcut şartlar böyle
bir teş kilatlanmaya ihtiyaç göstermemektedir. Çünkü, tar ımsal faaliyetlerin a ğır bast ığı
bir ekonomide, üretim birimi küçük aile i şletmeleri olup bunlar ya sadece öz tüketimlerini karşılayacak miktarda ve nitelikte ya da kendilerinin istihsal edemedikleri baz ı maddeleri elde edebilmelerini sa ğlayacak kadar bir art ık üretmektedirler. Böyle pazar için üretim yap ılmayan bir ekonomide, zaten az ve s ınırlı olan ihtiyaçlar ın karşılanması zor olmamaktad ır. Ancak sanayi inkilabı ve onu takip eden geli şmeler, özellikle i ş bölümü, pazara dönük y ığın üretimin önemini art ırmıştır. Bu durumda tüketim kooperatifleri de önem
kazanm ışt ır. sanayi inkilab ı ile tarımsal işgücünün sanayie aktar ılması konusu da realize
olmaya başlam ıştır. İşgücünün k ırsal alandaki dar çevresinden, şehirlerin geni ş çevresine
gelmesi, ki şilerin tüketim al ışkanlıkları ve kal ıplarında önemli de ğişiklikler yapm ış , ihtiyaç maddelerinin çeşitlenmesini temin etmi ştir. Daha önceleri kendi kendine yeterli üretim yapan küçük i şletmeler, sanayileşme sürecinin ortaya ç ıkardığı yığın üretim yapan
(*) A. Ü. Ziraat Fakültesi
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büyük i şletmeler kar şısında rekabet edemez duruma gelmi şler ve bunun neticesi olarak,
büyük ölçekli üretime geçmek ya da ortadan kalkmak durumu ile kar şı karşıya gelmişlerdir.
Tüketim kooperatifleri yukar ıda belirtilen amac ı gerçekleştirirken, di ğer taraftan
işçilerin çalışma ve yaşam imkanlarının geliştirilmesini saklarlar. Piyasan ın üretici ve tüketici yararlarına uygun bir şekilde olu şmasına katk ıda bulunarak; ekonominin sa ğlıklı
büyümesi ve geli şmesine yardımcı olmak, piyasada düzenleyici rol almakta tüketim kooperatiflerinin fonksiyonlar ı arasında bulunmaktad ır. Tüketim kooperatiflerinin amaçları anasözleşmede şu başlıklar halinde belirlenmi ştir :
a) üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve di ğer sat ıcılardan ucuza sat ın alacağı tüketim maddelerini ortaklar ının istifadesine sunmak,
b) Di ğer tüketici v.s. kooperatiflerle i şbirli ği yapmak,
c) Ortaklarının sigorta ihtiyaçlar ına arac ı olmak,
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d) Ortaklar ın çeşitli ihtiyaçlarından lüzum ve zaruret görülenleri yurt d ışından ithal etmek. Bu amaçla gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst kurulu şları ile işbirli ği
yapmak ve bu kurulu şlara üye olmak,

cy

e) Gayelerine uygun gördü ğü her nev'i gayrimenkulleri sat ın almak ve yapt ırmak,
gerekirse ihtiyaç fazlasını satmak,
f) Konusu ile ilgili i şletmeler kurarak ortaklar ının ihtiyaçlar ı için üretim ve faaliyette bulunmak, bu konuda kurulmu ş kurulu şlara iştirak etmek,
g) Ortak ve personel için yard ım fonları kurmak,
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h) Kooperatif taraf ından temini ve da ğıtım ı mümkün olmayan zaruri ihtiyaç maddeleri için ortaklar ına kredi vermek,
z) Kooperatif amac ının gerçekleşmesi için kredi bulmak
Günümüzde tüketim kooperatifinin amaçlar ı arasına, tüketicinin korunmas ı için tüketicinin e ğitilmesi gibi konularda girmektedir. Çünkü, ekonomik ve sosyal hayat ın gelişmesi, mal ve hizmetlerdeki çe şitlili ğin artışı, teknolojinin ve medeniyetin sundu ğu yeni
imkanlar, tüketici durumunda olan ki şileri, tüketim tercihlerinde büyük bir şaşkınlığa ve
çaresizli ğe u ğratm ışt ır. önceleri s ınırlı sayıda olan mal ve hizmetler, çok büyük bir geni şleme ve çeşitlilik göstermiş, tüketici bu mal ve hizmetleri seçip, kullan ırken bir hayli zorlanır duruma gelmiştir. Sa ğlığa zararl ı olma konusunda çeşitli ambalaj tekniklerinin gelişmesi ile aldığı mallarda yan ılgıya u ğrayıp u ğramadığının tereddütü içinde kalm ışt ır.
Amerika ve Bat ı Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ba şlayan tüketicinin korunması faaliyetleri ve bu yöndeki kurumla şmalar, ülkemizde yeni yeni gündeme gelmiş bulunmaktadır. Bunun neticesi olarak son y ıllarda Türk Standartlar ı Enstitüsü
taraf ından konuyla ilgili faaliyetler ba şlat ılmış t ır. Ayrıca bir kısım büyük Ticaret Odalarının bünyelerinde kurulan tüketiciyi koruma bürolar ı da olumlu ad ımlar olarak say ılabilir. Ancak meseleyle ilgili kanuni mevzuat ın gerçekle ştirilmesi, yani Tüketiciyi Koruma
Kanunu'nun ç ıkarılması henüz mümkün olamam ıştır. Piyasaya arzedilen mallar ın sa ğlığa
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zararl ı olup olmad ıkları ile tüketicinin ödedi ği paranın karşılığını alıp almadığı konusunu
sadece yasalarla,diizenlemek yeterli olmayacakt ır. Zira kanunlar ın belli bir sene sonra eskimesi ve sosyal hayat ın gerisinde kalabilecek olması başka aray ışları zorunlu kılmaktadır.
Bu konuda Bat ı ülkelerinde tatbik edildi ği gibi çeşitli faaliyet sahalar ında Tüketiciyi Koruma Birlikleri organizasyonuna gidilmesi yararl ı olabilecektir. Yan ıltıcı faaliyetler, aldatıc ı reklamlar, sat ış teknikleri, piyasada iyi ve kötü mallar ın bir arada bulunması, kasıtlı
kötü mal üretimi ve arz ının devam ı yanında, kasıt olmaksızın hatalı, kusurlu, hileli ve bozuk malların bulunması, bunların insan sa ğlığını tehdit etmesi, ço ğu defa tüketiciyi verdiği paranın çok alt ında bir de ğerde, parasının karşılığı olmayan bir mal ı almaya sevketmektedir. Bunun için al ıcı mutlaka piyasay ı, firmalar ı, markaları ve fiyatları kendi imkanları nisbetinde kontrol etmelidir. Tabiiki tüketiciyi korumak için öncelikle devletin
bu konuya a ğırlık vermesiyle birlikte, yararl ı faaliyette bulunan tüketici birliklerinin de
teşekkül ettirilmesi gereklidir.
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Özellikle, İskandinav ülkeleri olan Isveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve Izlanda
ile Ingiltere'de tüketicinin korunmas ı bir devlet görevi kabul edilerek, bu amaçla gerekli
mevzuat ç ıkarılmış , merkezi hükümet ve ta şra teşkilatları kurulmu ştur. Yani bu ülkelerde fiyat ve kalite yönünden aldat ılan tüketicinin ba şvuracağı merciler te şkil edilmiştir.
Tüketici anlaşmazlıklarının çözümlenmesi için süratle karar alabilen mahkemeler kurulmuştur.
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İskandinav ülkelerinde, ortak bir Bakanlar Konseyi bünyesinde tüketici i şleriyle u ğraşmak üzere bir komite kurulmu ş ve bu komite arac ılığıyla tüketici politikalar ı harmonize edilmeye başlanmıştır. Bu ülkelerde devlet, özel sektör ile yak ın bir işbirliği ve diyalo ğa girmiştir. Devletin rolü gerekli mevzuat ı ç ıkarmak ve düzenlemeleri yapmakt ır. Hukuk dışı bir uygulama söz konusu de ğildir. Toplum ç ıkarlarına aykırı hareket eden firmaların bunun karşılığı cezalar ı kanuni normlar içinde belirlenmi ştir. Gayri kanuni hareket eden firmalara devlet uyar ıda bulunmakta ve ikna metodunu tatbik etmektedir. Mahkemeye verilen firma say ısı çok azdır. Mevzuat ın ç ıkarılmasında ve denetimlerde özel sektörün büyük iştiraki mevcuttur.
İskandinav ülkelerinde ve İngiltere'de, tüketicinin korunmas ı meselesiyle, tüketiciler
tarafından kurulan te şkilatlar ile tüketiciyi koruyan kamu te şekkülleri dayan ışma içerisinde u ğraşmaktadırlar.
Tüketicinin korunmas ı yönünden bu memleketlerde çok önemli bir sektör olan tüketici kooperatiflerinin geli şimi aşağıda kısaca belirtildikten sonra, bu te şekküllerin Türkiye'deki durumu ele al ınacakt ır.
İ ngiltere'de gerçek anlamda ilk tüketim kooperatifi 1844 y ılında 28 dokuma işçisi
tarafından 28 sterlin sermaye ile kurulmu ştur. Çok amaçl ı bir kooperatif özelli ğini taşıyan
bu kurtıluşta tatbik edilen çal ışma prensipleri, milletlerarası kooperatifçilik prensiplerinin
esaslarını teşkil etmiştir. Kooperatifin gerçekle ştirmek istedi ği amaçları şunlardı : Yiyecek, giyecek ve ihtiyaç maddelerinin ucuza temini için ma ğaza açmak, üyelerinin hayat
şartlar ının yükseltilmesi için sat ın almak ya da kiralamak suretiyle konutlar temin etmek,
iş siz olan ya da' ücreti yeter seviyede bulunmayan i ş çiler için uygun sahalarda üretime geçerek istihdam sa ğlamak, işsiz ya da ücreti düşük olan i şçiler için araziler sat ın almak imkanlarını yaratmak, üretim, da ğıtım, eğitim ve idari konulardaki güçlerin birle ştirilmesiyle
birleştirilmiş bir topluluk meydana getirmek ve bu tür topluluklar kuracak derneklere yardımcı olmak, içinde alkolsuz içki içilecek bir konuk evi açmak.
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Rochdale Öncüleri, daha sonra sosyal faaliyetlerini de art ırarak, Sa ğlık ve Cenaze
Kaldırma Kooperatifi, Sigorta Kooperatifi ve Yap ı Kooperatifi kurmu şlardır. Toptan mal
temin etmek ve depolama hizmetini görmek üzere 1863 y ılında milli seviyede toptan alım
ve üretim teşkilatı olan Toptanc ı Mağaza Kooperatifini kurmu şlardır. Bundan sonra da
Kuzey İngiltere Endüstriyel Toptanc ı Tedarik Kooperatifi Limited Ş irketi adıyla toptancı mağaza kooperatifini kurmu şlardır. 1923 y ılında ise Toptanc ı Mağaza Kooperatifleri
Birli ği, İngiltere ve Iskoçya Toptanc ı Mağaza Kooperatifleri taraf ından meydana getirilmiştir. 1869 y ılında kooperatifler birli ği, 1872'de ise ortaklar ın ve üye kooperatiflerin tasarruflarını de ğerlendirmek amac ıyla bankac ılık bölümü kurulmu ştur.
II. Dünya Harbi sonras ında ticari firmalarla rekabet edebilmek için tüketim kooperatifleri 50 bölgede birle ştirilmiştir. Birim kooperatif say ısı azalırken, üye say ısı fazla,
rekabet gücü yüksek olan büyük ölçekli kooperatif kurulu şlar teşekkül ettirilmi ştir. Bunun neticesinde 260 adet birim kooperatif kalm ış ve bunlar ın 50 adedi Ingiltere'deki tüm
kooperatif sat ışlarının % 80'ini realize etmi ştir.
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Avrupa'nın en büyük gıda teşkilat ı ünvanını kazanm ış bulunan Kooperatifler Toptan Alım ve üretim Te şkilatı (C.W.S.) bugün İ ngiliz Kooperatiflerinin üretim ve pazarlama işlemlerini yönlendiren kurulu ştur. Bu krulu şa ba ğlı olan Kooperatifler Bankas ı ve
Sigorta Kurulu şu ülkede kendi konular ında faaliyet gösteren te şkilatlar içinde ön sahada
yer almaktad ırlar.
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Bugün, İngiltere'de tüketicinin ekonomik ve sosyal yönden korunmas ı meselesi çözümlenmiş bulunmaktad ır. Bunun yanında tüketim kooperatifleri, piyasada aktif ve düzenleyici bir rol oynamaktad ırlar. Özel ve kamu te şebbüsünün bir arada mevcut oldu ğu
İngiltere ekonomisinde, kooperatiflerde üçüncü bir sektör olarak yerini alm ışt ır. Bunun
gerçekleştirilmesinde Devlet ile kamu kurulu şları, kooperatif kurulu şlar ve tüketici te şkilatları arasında tatminkâr bir i şbirli ğinin bulunması önemli rol oynamaktad ır.
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İngiltere'de, yöresel ve bölgesel kooperatifler, Toptan Al ım ve üretim Teşkilatı 'na bağlıdır. Bu teşkilatın çalışma sahaları ve ba ğlı kuruluşları ise şunlardır: ilaç ve kimyasal madde üretimi, tüketim mallar ı üretimi, dayanıklı mallar üretimi, petrol istasyonları, Endüstriyel üretim Kooperatifleri Federasyonu, Kooperatif Bankas ı, Kooperatif Si
gorta Kuruluşu, kooperatif seyahat otelleri, Koop. Bas ın Yayın Kuruluşu, di ğer yan kuruluşlar. Toptan al ım ve üretim teşkilatının üst kurulu şu, Kooperatifler Birli ği'dir. Bu
teşkilat ın bölümleri ise; ekonomik ara ştırmalar, endüstriyel ili şkiler, politika ve eğitim
seksiyonlarıdır.
1974 yılında 260 olan Tüketim Kooperatifi say ısı yıldan yıla azalan bir seyir takip
ederek 1983 senesinde 130 adede düşmüştür. Aynı dönemde gerek üye say ısı, gerekse kooperatiflerde çal ış an personelin miktar ında yine azalmalar olmu ştur. 1974 ve 1983 y ılları
için sırasıyla üye sayısı 10.846.000'den 8.687.000'e çal ışan personel miktar ı ise 150.000'
den 90.000'e gerilemiştir.
Tüketim kooperatifçili ği hareketinin en fazla geli şme şansı bulduğu ülkelerin başında İskandinav ülkeleri gelmektedir. Çünkü bu ülkelerde tüketim kooperatifleri üretim ve
tüketim faaliyetlerini birlikte yürüterek tüketicinin ekonomik ve sosyal yönden korunmasında büyük önem taşımaktadırlar. Hatta Norveç 'te "Tüketiciler Bakanl ığı " kurulmu ş ve
tüketicilerin bütün problemleri ile ilgili çal ışmaları yürütmektedir. İsveç'te tüketici meseleleriyle u ğraşan bir Devlet Bakanl ığı kurulmuştur. Danimarka'da ise bu i şle İçişleri Ba60

kanl ığı meşgul olmaktad ır. İskandinav ülkelerinde tüketici ayd ınlatma, bilgi sahibi yapmak için faaliyet gösteren bir çok enstitü ve demekte mevcuttur.
Danimarka'da, tüketim kooperatiflerinin alanlar ı FDB denilen birlik taraf ından organize edilmekte olup, üyelerin ihtiyac ı olan gı da maddelerinin üretimi, bu Birli ğin başlıca faaliyetini te şkil etmektedir. •
Finlandiya'da, Tüketim Kooperatifleri Toptanc ı Birli ği 1904,' Genel Kooperatifler Birli ği 1908 yılında kurulmu ş olup 1916 senesinde Merkez Birli ği (KK) kurulmu ştur. Tüketim kooperatifi üyeleri içinde çiftçiler, memurlar ve sanayi i şçileri a ğırlık taşımaktadır.
Norveç'te, tüketim kooperatifleri, özellikle fiyatlar ı düzenleyici rolleri yönünden
ekonomik hayatta önemli rol oynamaktad ırlar.

pe

cy

a

Isveç'te tüketim kooperatifçili ği hareketinin geli şmesinde 1899 senesinde kurulan "Kooperativa Förbundet"in (KF) etkisi büyük olmu ştur. 1904 yılından itibaren KF
hem Merkez Birli ği, hem de Toptanc ı Mağaza olarak çal ışmaya başlamıştır. KF alt ve
üst kurulu şlar arasındaki i şbirli ğinin en iyi örneklerinden birisi olarak faaliyetini sürdürürken, birim kooperatiflerin üretim, pazarlama ve da ğıtım işlerinde de yard ımcı olmuştur. Isveç'te birim tüketim kooperatiflerinin say ısı 1978 senesinde 650, üye say ısı ise 853
bin kişi olup, çalışan personel miktar ı 63.000 kişidir. İsveç'teki KF grubu kooperatifler piyasasının beşte birini elinde tutmaktad ır. KF; Danimarka, Finlandiya ve Norveç'in
merkezi kooperatif te şkilatlarıyla birlikte iskandinav Kooperatif Toptanc ı Ortağı ismiyle dünya piyasasında çalışan ve çe şitli memleketlerde merkezleri ve acenteleri bulunan
müşterek bir al ım teşkilatı kurmuştur. KF kendi mal ı olan baz ı üretim müesseselerini i şletti ği gibi başlıca firmalarla i şbirliği yaparak da mal imalat ı yapmaktadır. Tüketicinin
malı ve sermayesi ona ait olan KF'nin bütün faaliyetleri tüketicilerin menfaat ına yönelik
bulunmaktadır. KF'nin ortakl ığı, bütün vatandaşlara aç ıkt ır. KF'nin; et, konserve, ekmek, margarin, un, ayakkab ı, lastik, elektrik ampulü, makarna, suni yün, süperfosfat, porselen, elbise, hesap makinası gibi fabrikalar ı ile gıda maddelerini kontrol laboratuvarlar ı
mevcuttur. KF bu yap ısı ile gerçek üretim kooperatiflerine geçi şin örneğini yaratmaktadır.
Türkiye'de, tüketim kooperatifçili ği hareketi 1912-1913 y ıllarında Ahmet. Cevat
Emre tarafından başlatılmıştır. Ülkemizdeki tüketim kooperatifçili ği hareketlerini ba şlıca üç devreye ay ırmak mümkündür: 1) İkinci Meşrutiyet Devresi ve 1912 Te şebbüsü,
2) Mütareke Devresi ve 1922 Te şebbüsü, 3) 1924-1925'ten bugüne kadarki Cumhuriyet
Devresi.
Bunlardan ilk ikisi yalnız Meşrutiyet ve Mütareke devrelerinin İstanburu için sözkonusu olabilirken, üçüncüsü Cumhuriyet devrinin Ankara's ı ile başlamıştır.
Ülkemizde ilk tüketim kooperatifleri 1913 senesinde İstanbul'un bir kaç mahallesinde kurulmuştur. Ancak fazla başarılı olamam ışlardır. Bu kooperatifler I. Dünya Harbi sırasında İaşe Nezareti taraf ından da ğıtılan şeker, gazya ğı v.b. ihtiyaç maddelerini üyelerine temin etmek şeklinde değerli hizmetler yapm ışlar ise de, savaştan sonra kapanm ışlardır. Çünkü bunlar sava ş esnasında resmi bir dairenin erzak da ğıtma görevini yüklenmi şler ve buhran kalkt ıktan sonra da himayeden yoksun b ırakılmışlardır.
Tüketim kooperatifçili ğinde ikinci deneme yine Istanbul'da yap ılmış ve Memurin
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Erzak Kooperatifi kurulmu ştur. Kooperatif, Istanbul'daki memurlar ın geçim sıkıntısı çekmeleri neticesinde vücuda getirilmi ş ve kuruluşunun ilk günlerinde ba şarılı olmuştur. Yönetmeliklerinde bulunan bo şluklar ve yaln ız gıda maddeleri satmaları bunların gelişmelerine engel olmu ştur.
üçüncü uygulama, Kurtuluş Savaşı 'nın kazanılmasından sonra 1925 yılında "Ankara Memurlar Istihlak Kooperatifi'nin kurulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kooperatifin
kurulmasında Devlet yard ımı olmuş ve memurların üyelik paylarının ödenmesinde kolaylıklar sa ğlanm ıştır. Kooperatif o gün için oldukça yeterli bir sermaye ile i şe başlamış ve
başarılı olmuştur. Ş ehir nüfusunun h ızla art ış göstermesi neticesinde kooperatif dört ayr ı
semtte şube açm ışsa da bunlar daha sonra kapat ılmıştır. Kooperatif Ikinci Dünya Harbi
yıllarında sat ışlarını sürekli art ırm ışt ır. Bu artışın, fiyatların yükselmesi ve odun, kömür,
şeker gibi maddelerin da ğıtımının kooperatife verilmesinden kaynakland ığı anlaşılmaktadır. Kooperatif ortak d ışı sat ışlara da fazla yer vermi ştir. 1950 yılına kadar kooperatif
faaliyetlerine devam etmi ştir.
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Bu üçüncü denemeden sonra tüketim kooperatifçili ği hareketi bütün yurda yay ılmaya başlam ışt ır. 1932 ve 1942 senelerinde Istanbul'da iki ayr ı memur tüketim kooperatifi
kurulmu ştur. Bunu 1933 y ılında Denizli ve Eski şehir'de, 1934 yılında Burdur'da ve 1938
senesinde Antalya'da kurulan kooperatifler takip etmi ştir. Ülkemizde çe şitli şehir ve kasabalarda 1924-1942 yılları arasında 12, 1942 senesinde 48, 1943 yılında 24 ve 1944 senesinde 5 tüketim kooperatifi kurulmu ştur. 1950 - 1960 y ılları arasında tüketim kooperatifçiliği hareketi çok durgun bir dönem ya ş am ışt ır. Bu dönemde hükümet harekete kar şı gerekti ği kadar ilgi gösterememi şse de, gönüllü kurulu şlar ve Türk Kooperatifçilik Kurumu hareketin benimsenmesi ve geli ştirilmesi için çaba harcam ışlardır. Kurum 1953 yılı Kongresinde, hayat pahalılığını önlemede tüketim kooperatiflerinin rolüne ili şkin bir tebli ğ de haz ırlatm ıştır.
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1969 yılında yürürlü ğe giren 1163 say ılı Kooperatifler Kanunu, tüketim kooperatif'erini de kapsam ına alm ış ve geli şmeleri konusunda yeni bir ad ım atılmıştır. Bu tarihten
sonra, yasal düzenlemenin de tesiriyle, kooperatif say ılarında süratli bir art ış olmuştur.
Kanunun öngördü ğü biçimde üst teş kilatlarını kuramayan tüketim kooperatifleri,
içinde bulunduklar ı finansman, denetim ve e ğitim meselelerine çözüm bulamam ışlardır.
Bu kooperatiflerin ço ğu "işyeri kooperatifleri" veya "kapal ı kap ı " sistemi ile çalışan kooperatifler olma durumundan kurtulamam ışt ır. Bugün, Türkiye'de devlet daireleri, bankalar ve özel sektör i şyerlerinde bulunan "kapal ı kap ı " tüketim kooperatifleri, üyelerine çok
sınırlı bir ekonomik menfaat temin ederek faaliyetlerini siirdünnektedir. Bu durum hareketin gelişmesi, daha geni ş bir tüketici kitleye hizmet götiinnesi ve piyasada aktif bir rol
oynamasını engellemiştir.
Türkiye'de tar ım sektörünün ekonomik yap ı içerisinde halen önemli bir rol oynaması , kırsal nüfusun fazla olması, küçük aile i şletmelerinin çoklu ğu (tüm i şletmelerin % 85'i
civarındadır), bu kesimin sınırlı ve az sayıdaki ihtiyaçlar ını kendi imkanlar ı ile karşılayabilmesi, tüketim kooperatifçili ğinin geli şmesini engelleyen di ğer önemli bir etken olmu ştur.
Çünkü bu yap ı içersinde tüketim kooperatifçili ği gibi bir teşkilatlanmaya lüzum görülmemiştir. Ancak, sanayi sektörünün geli şmesi, köyden ş ehre göç olay ının artması, şehirli nüfusun artması neticesinde ihtiyaçlar ı çeşitlenen ve artan büyük bir tüketici kitlesini meydana ç ıkarm ışt ır. Genellikle sabit ve dar gelirli olan bu nüfus hayat pahal ılığı meselesi kar şısında ihtiyaçlar ını daha ucuz temin edebilecek organizasyonlar ın arayışı içersine girmi ş
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ve bu durum onlar ı söz konusu amacı realize etmek için ba şvurulması gereken en önemli
teşkilat olan tüketim kooperatifçili ği ile tanıştırmıştır.
Türkiye'de tüketim kooperatifçili ğinin gelişmesindeki gecikmenin sebepleri; halk ın
bilinçlendirilmemesi, lider eksikli ği, devlet kooperatif ili şkilerinin düzensizli ği, resmi ve
özel kurulu şların ters yönlü etkileri, organizasyon ve üst kurulu ş meselesi, kooperatifler
arası işbirli ğinin sağlanamaması, eğitim ve denetim yetersizli ği olarak belirtilebilir. Bizdeki tüketim kooperatifleri genellikle devlet ve özel sektör i şyerlerinde yo ğunluk kazanmakta olup işveren kurulu şların da; bina, personel, nakliye gibi ücretsiz imkanlar ı ile varlıklarını sürdüregelmektedirler. 1974 y ılından sonra kurulan tüketim kooperatiflerinin çoğunlu ğu sendikal' i şçiler tarafından kurulmuştur. Birim kooperatif say ısı artarken, üst
teşkilatlanmaya gidilememesi, ortak say ısının art ırılamaması güçsüz kooperatifleri do ğurmuş olup, hareketin ileri gitmi ş oldu ğu geli şmiş ülkelerdeki duruma ters dü şen bir davranış ortaya ç ıkm ıştır.
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Günümüzde 1,5 milyon ki şi civarında üyesi bulunan birim tüketim kooperatiflerimizin, toplam say ısı 4 bin civarındalır. Birim kooperatif say ısında yıllar itibariyle izlenen art ış, herbir kooperatifin üye say ısında görülmekte olup, neticede ortak say ıları yetersiz, güçsüz, kendisinden beklenen amaçlar ı gerçekle ştirmede çok zorluk çeken ve/veya gerçekle ştiremeyen birim kooperatifler ortaya ç ıkmıştır. Bir piramide benzetilen dikey entegrasyon modeli, daima taban ı genişleyen, ancak üste do ğru ilerleme kaydedilemeyen bir yap ı arzetmektedir. Bunun sonucu olarak, tüketim kooperatiflerinin temel aracı olan üretimden direkt tüketime mallar ın arz ı hadisesi ile, tüketicilere mallar ın mümkün
olan en ucuz fiyatla ula şt ırılması, sa ğlanamamaktad ır. Çünkü bunun için şart olan dikey
birleşme, tüketim kooperatiflerimiz için henüz birlik seviyesinde te şekkül ettirilebilmi ştir.
Bütün birim kooperatiflerin de bu seviyedeki bir üst te şkilatlanmaya bile kat ılamadıkları
görülmektedir. Bu durumda bir çok birim tüketim kooperatifi adeta bir bakkal dükkan ı
gibi hizmet verir bir konumda faaliyet gösteregelmektedir. Bunlar temin edilmesi gereken
ucuzlu ğu sa ğlayamazlarken, tek cazip taraflar ı üyelerine sundukları, genellikle bir ay vadeli, kredili sat ışlar olmaktadır. üyeler kooperatife, oran ın kendi malları oldu ğu ve onların ilgileri ile yaşayabilece ği, gelişebilece ği bir düşünce ile bakmamakta, kooperatifi bazen çok az da olsa ucuzluk temin eden, kolayl ıkla taksitli mal sat ışı yapabilen bir ticarethane gözü ile görmektedirler. Tabiki bunda kooperatif bilincinin yerle şmemesi en etkili
faktör olarak kar şımıza ç ıkmaktadır. Bugün özellikle işyeri tüketim kooperatiflerine biraz ilgi bulunmakta ise bunun sebebi, zaten sabit ve dar gelirli olan üyelerin, d ışardaki fiyatlarla ayn ı hatta biraz yüksek olabilen kooperatif mallar ını, satış anında para ödemeden,
maaşlarından tahsil edilmek üzere kolayl ıkla alabilmeleridir.
Tarımın ekonomik göstergelerden nisbi öneminin y ıldan yıla azalan bir trent gösterdi ği ve sanayileşme süreci içersinde büyük ad ımlarla ilerlemekte olan memleketimizde, kalkınma ile birlikte gelen tüketim art ışı, tüketiciyi korumak için çe şitli tedbirlerin
alınmasını zaruri hale getirmi ştir. Tüketimin korunması ile teşkilatlanma aras ında yüksek bir ilgi bulunmaktad ır. Bu teşkilatlanma yolu ise kooperatifçilikten geçmektedir. Tüketicilerin kendi arzular ı ile meydana getirecekleri kooperatif kurulu şlar, onların ekonomik ve sosyal yönlerden korunmalar ında aktif bir rol oynayacakt ır. Kooperatif çat ısı altında büyük bir güç te şkil edecek tüketicilerin, her şeyden önce piyasan ın durumunu ara ştırmaları ve mevcut şartlar ı geliştirerek varl ıklarını ispat etmeleri gerekecektir ki, bu a şamada en büyük sorumluluk kooperatifçi liderlere ve kooperatif yöneticilerine dü şecektir. Kooperatif şeklinde teşkilatlanan tüketiciler ekonomik ve sosyal bir dayana ğa sahip
olacakt ır ve piyasanın olumsuz tutumlar ı karşısında susmayacak, a şırı kâr peşinde koşan63

larla mücadeleye devam ederek onlar ı sindirecektir. Böylece tüketici fiyat hareketleri karşısında bilgisiz kalmayarak, sat ın aldığı malın gerçek değerini ö ğrenmiş olacakt ır.
Bugün Türkiye'de tüketiciyi koruma ile ilgili baz ı kuruluşlarca yap ılan çalışmalarda, tüketicinin ald ığı malın kalitesinden, sa ğlamlığından emin olması ve verdiği paranın
karşılığını almasını temin etmeye a ğırlık veren bir faaliyet yürütülmektedir. Bu yönüyle konu fiyat art ışları ile mücadeleden çok mal ın kalite ve sa ğlamlığını tescil etmek gibi
bir görünüm arzetmektedir. Evet mal ın kalitesinin garanti edilmesi önemlidir. Fakat fiyat art ışlarını durduracak çözümlerle bu konu birle ştirilip, aynı paralelde ele al ınırsa çok
daha yararl ı neticeler ortaya ç ıkabilecektir. İşte bu aç ıdan tüketim kooperatiflerinin tüketiciyi korumadaki de ğeri bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Tüketim kooperatifleri, enflasyon kar şısında reel gelirleri günden güne azalan dar ve sabit gelirli üyelerine temin edecekleri ucuzluk ile onlar ın gelirlerinde bir art ış sağlamakta ve hayat pahal ılığının
ağır yükünü hafifletmekte yard ımc ı olmaktadır. Art ık, özellikle i şçilerin üye olduklar ı
tüketim kooperatiflerinde sunulan hizmet kar şılığı ortaya konan ucuzluk ve bunun toplu sözleşme ile temin edilen ücret art ışına önemlli bir katkı oldu ğu düşüncesi, yerleşmiş
bulunmaktadır.
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Kalitesine göre mallara kademeli fiyatlar ın uygulandığı , kâr marj ının düşük tutuldu ğu, malın kalitesinin ve sa ğlaml ığının kontrol alt ında tutuldu ğu tüketim kooperatiflerinde, tüketici ödeyece ği paran ın karşılığını alaca ğından emin olacak ve aldat ılmak gibi bir düşüncesi bulunmadan ihtiyaçlar ını emniyet içinde temin edecektir.
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Tüketim kooperatifçili ğini başarılı kılabilmek için al ınması gerekli tedbirlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Kooperatifçilik e ğitimine önem verilerek, gerçek kooperatif hareketin faydaları konusunda vatanda şlar bilinçlendirilmelidir.
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2. Ülkemizde bugün yayg ın bulunan "kapalı kap ı " tüketim kooperatifçili ği sistemi
terk edilerek, bu yap ı içerisinde tüketim kooperatifçili ğinin gelişemeyece ği ilgili mercilere kabul ettirilmelidir.
3. Devlet tarafından geni ş çapta tüketiciyi bilinçlendirme ve ayd ınlatma çalışmaları başlat ılarak, tüketicilerin tüketim kooperatifleri şeklinde te şkilatlanmalarının yararları yaz ılı ve sözlü bas ın yoluyla anlat ılmalıdır.
4. Devlet, başlangıçta vatandaşlar taraf ından kurulacak tüketim kooperatiflerine
mali yard ım ve e ğitilmiş personel temini konusunda yard ımcı olmalıdır.
5. Tüketim kooperatiflerinin hemen hemen tamam ının finansman güçlüğü içerisinde bulundukları ortadadır. Bu sebeple bugün için yetersiz olan ortakl ık payları üst sınırı,
gerekli kanuni düzenlemelerle art ırılmalı, ayrıca tüketim kooperatiflerine dü şük faizli ve
uzun vadeli kredi verebilecek te şekkiiller belirlenerek, finansal zorluklar ın yenilmesine
çalışılmalıdır.
6. Tüketim kooperatiflerinin üst te şkilatlanmalar ı bir an önce ve yeterli şekilde
gerçekleştirilerek; üretimden, tüketime giden pazarlama kanallar ındaki araçlar ın fiyat yükseltici etkileri ortadan kald ırılmalıdır.
7. Devlet - kooperatif ili şkileri hem edinilen tecrübelerden, hem de yabanc ı ülke64

lerdeki uygulamalardan yararlan ılarak yeniden gözden geçirilmelidir.
8- Birim kooperatif say ısını art ırmaktan çok, mevcut kooperatiflerin ortak say ılarını art ırıp, onları güçlendirerek kooperatiflerin, özel sektör ile rekabet şansları art ırılmalı ve böylece fiyat yükselmeleri k ısmen de olsa engellenmelidir.
9- Kooperatif hareketin kendi kendini finanse edebilece ği tedbirler al ınmalı, her
şeyin devletten beklenmesi gibi bir durumdan kaç ınılmalıdır.
10- Tüketim kooperatifleri çok yönlü çal ışarak, çe şitli büyüklükte ma ğazalara sahip
olmalıdır.
11- Tüketim kocperatiflerinin bir kooperatifçilik politikas ı ve çalışma planı mutlaka bulunmalı ve bu stratejinin belirlenmesinde daima üyelerin ihtiyaçlar ının en uygun
şartlarla sa ğlanması dikkate alınmalıdır.
12- Tüketim kooperatifçili ği konusunda ara şt ırma ve eğitim yapacak kurulu şlar kurulmalı ve etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri sa ğlanmalıdır. Bu konuda devlet deste ği
de temin edilmelidir.

a

13- Etkin bir denetim mekanizmas ı kurulmalı, kooperatiflerin üst kurulu şlarca ciddi ve yeterli şekilde desteklenmeleri sa ğlanmalıdır.
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14- Tüketicinin korunması meselesine özel bir a ğırlık verilerek, aktif bir fiyat politikası uygulanmal ıdır.
15- Kooperatifçilik prensipleri de eksiksiz ve ciddiyetle tatbik edilmeli, üyelik formaliteleri azalt ılmal ı, bu kooperatifler üyelerine sadece mal de ğil, çeş itli hizmetler de arzzedebilmelidir.
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