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

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

The Society changcd its name ı nto the «Turk ı sh Co-operative Assocition ı  in 

1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or 
Associations. 

The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and 
resolved that in the light of its 23 years of exprience and in accordance with 
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 
should be re-writton. The new Statutes drown up accordingly were reviewed 
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965. 

The Government declurer ı t as an association serv ı ng public interest in 1946. 
Tho subject with which the Association ,s conserned, ı s theoretical and pratical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and 
practical fields, tb promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to ach ı eve the object ı ves outlined in its Statutes, the Association 
engages in the following activ ı tied 

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 summar ı es of orticles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish th.em. 

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

c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public ana 
private agencies, organizations, cssocations and persons on the subjects related 
to co-operative movement, legislat ı on and applicat ı ons, and express its opinion on 
these subject either directly or on request. 

d. Convene acadcm:c meetings and arrange co-operative weeks, festivals and 
general co-ope:ative conventions. 

e. Conduct lectures, courses. scminars and genercl knowledge competit ı ons 
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives. 

f Join as member those international organizct ı on and associations whose 
objects are similar to its own. 

g. Set up a librOry in the headquarters of the Assoc.ction, closely connected 

with the co-operative movement conccpt, legislation and application and cam-
posed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages. 

h. Participate in the comertions of international co-operative organizations, 

attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement commenly known. 

Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
operative movement is w.de!y diffused, that. it develcps and takes, root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that c:lairs on the co-operative 

movement are instituted in the universitics, academ ı es, schools and that InstItutes 

spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded. 
k. Support and sustain the activities and enterpriscs of existing co-operatives 

lot as guide ta them in every respect, and at the resguest of the member co-

OPeratives in solving their management problems. 
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Başyazı  

ÇAĞDAŞ  KOOPERATİFCİLİĞ E DOĞRU 

Bugün hemen hemen herkesin kabul ettiğ i bir gerçek varki o da, Türkiye'de konu-

sunda belirli bir seviyele gelmi ş  olgudur. Türk toplum geleneğ ine yabancı  olmayan koo-

perasyon hadisesi, ne varki tabandan gelen bir hareket olarak geli şeceğ i yerde mese-

lenin sosyopsikolojik yönü ciddi bir ş ekilde araş tırı lmadan yukarıdan aşağıya doğ ru 

baş latı lmış  bir aydın hareketi olarak görünmektedir. Cumhuriyetin ilk y ı llarından beri, 

hatta 18607ardan bu yana, devlet ekonomik ihtiyaçlar ın bir gereğ i olarak veya belirli ke-

simlerde kalkınman ın halandırı lmasi çabalarına yardımcı  olmak maksadıyla, kamu im-

kânlanyla farklı  konularda kooperatifçilik hareketine ba ş lam ış , kooperatifierin kuruluş  

yı llarında sosyal ve ekonomik şartların‘ etkislyle karar ve yönetim hususunda ele alch ğı  

insiyatifi; elden b ırakmayarak sürdürmeye devem edegelmi ş tir. 

Ülkemizde malesef kooperatifçilik konusunda yap ı lan araş tırmalar, hem say ı  bakı-

m ından ve hem de kapsam bak ım ından son derece yetersizdir. Oniversitelerimizin Zi-

raat Fakültelerinde tarım kooperatifleri ile ilgili çalış malar ile baz ı  Iktdisadi ve Idari Bi 

limler Fakültelerinde yap ı lan çalış malar münferit, fero7 ve fazla muhteval ı  araş tırmalar 

değ ildir dersek pek mübala ğa etmiş  olmayız Zira bu akademik müesseselerde kadro-

laşma bile henüz tamamlanm ış  değ ildir. Akademik çalış malarda ve ilerlemeler de bile 

Üniversitelerimizde jüri te şkil edecek kadar öğ retim üyesi bulmakta güçlük çekilmekte-

dir. Kooperatifçilik ilmi konusunda çalış an araş tıncı  sayı  da fevkalâde azdır. Dolayı sıyla 

belirtilen tablonun ortaya ç ıkışı n ı  yadırgamamak gerekir. Türk Kooperatifçilik kurumu 

kuruluş undan bu yana yani 60 y ı llık mazisi içinde düzenlediğ i paneller, aç ık oturumlar, 

milli ve milletleraras ı  seviyedeki kongreleri ve sürekli olarak yapm ış  olduğ u yayınlada 

kooperatifçilik konusunda kamuoyu yarat ı lmas ında, fikri zeminin olu şmas ında ve tadı -

ş ilmas ı nda önemli görevler ifa etmiş  ve etmektedir de. Hatta son y ı llarda mali imkanla-

rı nın elverdiğ i ölçüde, kooperatifçilik konusunda yap ılacak ara ş tırmaların desteklenme- 
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si, yap ı lan ara ş tı rmaların bas ı lmas ı  konusunda yardı mc ı  olmaya çal ış mış t ır. Ancak ne 

varki, yönlendirmek istediğ i araş tırmalara yeteri kadar talip ç ı kmadığı  gibi, kendi dışı n-

da yap ı lacak araş tırmaları  destekleyeceğ ini ilân etmesine ra ğ men malesef hiç müraca-

at eden araş tırı c ı  bulunmamaktadı r. Türk Kooperatifçilik Kurumu ilmi bir demektir. Hiç 

ş üphesiz ilmi çalış malar ın desteklenrriesi, geni ş  bibliyografyalar ın haz ırlanması , arş iv 

ve dökümantasyon merkezinin kurulmas ı  konusunda uhtesine dü ş eni yapmak mecbu-

riyetindedir. Bu görevler Türk Kooperatifçilik Kurumu için kaç ı n ı lmazdı r. Ne varki prob-

lem daha derindedir. Ülkenin bütün kurumlar ı , bu konuya ağı rlık vermek mecburiyetin-

dedir. Yeterli kaynak ay ı rmak durumundadı r. 

Kanunlar ihtiyaçlardan doğ ar, ç ı karı lan kanunlarda günün şartlarına göre baz ı  değ i-

ş iklikler yap ı larak, uygulamada ortaya ç ıkan problemlerin çözümüne çalışı lır. Ancak bu 

değ iş iklikler belirli bir ara ş t ı rmaya incelemeye dayand ırı lmadan yap ı lı rsa, ba şarı  k ısa 

süreli olur. Kooperatifler sosyo-ekonomik ortamda kurulup geli şmektedirler. Bu ortam 

dinamik yap ı dadır. Özellikle ülkemizde son 30-40 y ı ldı r yaşanan değ iş im, bütün sektör-

lerde olduğ u gibi, tar ımda da etkisini sürdürmektedir. Bu dönemde tar ımda insan ve 

hayvan gücünden makine gücüne geçilirken, diğ er yandan pazar ekonomisinin geli ş -

mesi gündeme gelmiş tir. Türkiye tar ım ekonomisi geçimlik ve mahalli pazar ekonomi-

sinden, milli ve miletleraras ı  pazarlar için üretime yönelmiş tir. Bu meselenin bir yüzü-

dür. Diğ er taraftan kooperatif anlayış  ve zihniyetinde de değ iş iklikler ve geliş meler 

durmaks ız ın devam etmektedir. Değ iş en dünya şartlarına paralel olarak, kar şı lıklı  daya-

n ış ma ve iş birliğ ine dayanan, küçük ölçekli birim kooperatifler, büyük ölçekli, menfaate 

dayalı , serbest rekabet şartları na dayan ıklı  piyasa tipi kooperatifler haline dönü şmeye 

baş lam ış tır. Daha da ileride literatürde "Bütünle ş miş  Kooperatifler" denilen milli ve mil-

letleraras ı  seviyede işbirliğ i ve tamamlamar sağ lamış  kooperatif kooperatikiliğ i deler 

haline gelmeye ba ş lamış tı r. Iş te ülkemiz kooperatifçiliğ i de, sosyo-ekonomik geliş mele-

re ve de kooperatifçilik hareketindeki değ işmelere bağ lı  olarak bir dönüş üm sürecine 

yönlendirilmek durumundad ır. Ancak biraz önce de sözünü ettiğ imiz gibi, kooperatifcili-

ğ imize verilecek geliş me temayülü, ara ş t ırmalara dayal ı  sağ lam bir temele oturtula-

mazsa hareketin, yani kooperatif te şkilatlanman ın başarı lı  olmas ı  söz konusu olamaz. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, her üç y ı lda bir düzenlendiğ i, milletleraras ı  kooperatif-

çilik kongresinin 13. sünü 8-10 Kas ım tarihleri aras ında Ankara'da düzenlemektedir. 

Kurumun milletleraras ı  kooperatifçilik tecrübelerin teatisi aç ı s ından önemli bu ilmi top-

lant ı s ı  ümit ederiz ki amac ı na ula şı r. Bu yı lki, kongre'de yabanc ı  tebliğ ci sayı s ın ın yerli 

tebliğ cilere nazaran iki kat ı  olacağı  anla şı lmaktadır. Bu da bize, 30'a yak ın yabanc ın ın 

kat ı lı m ıyla gerçekle ş ecek bu kongrede dünya kooperatifçiliğ inde meyadana gelen de-

ğ iş meleri daha yak ından takip etme imkan ı  verecektir. 

Kooperatifci Selâmlar ım ızla 
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KOOPERATIFÇILIK 	 SAYI : 89 	Temmuz - Ağ ustos Eylül 1990 

SATİŞ  SONRASI SERVIS ÜZERINE 
DÜŞ ÜNCELER 

Prof. Dr. Rasih DEM İ RCİ  

Satış tan sonra servis veya sat ış -tat-1 sonrası  hizmetler konusu, dünya-
da gittikçe yayg ı nlaşan ve önemi anlaşı lan çok yeni bir konudur. Konu 
nun yeni olmas ı  sebebiyle yeterli kaynak ve çal ış manın bulunması  da 
çok zordur. Bu konuda yeterli bir ara ş tırma birikimhıe de sahip değ iliz. 
Sat ış tan sonra servis konusu henüz ferdi insiyatif ve çabalardan öteye 
geçmemiş tir. Bilimsel metodlarla çal ış mayı  gerektiren bu konu üzerinde 
Avrupa'da bile yaz ıl ı  belgelere rastlamak güçtür. (Teknik-ticari alanda 
yenilik sayılabilecek, garanti metodlar ı , broş ürler, bakım el kitapları , 
kontroller ve denemelerle ilgili baz ı  inceleme ve yaz ı  dizileri bulunabilir): 

Servis kavramm ın, teşkilütlannuş  ilk ticaret mübadeleleri ile ortaya 
çı km ış  olması  mıı htemeldir. Fakat seri irnalüt anlay ışı nın glişmesi ile 
yaygınlaşan piyasa ekonomisi, te şebbüslerde servis (hizmet) politikas ı -
nın, bir servis anlay ışı nın doğmasına yol açm ış tır. Anahtar kavram ola-
rak ele al ınan "servis" kelimesi yeterince aç ık değ ildir. Büyük ve me şhur 
lügatlarcla "sat şı tan sonra servis" sözcü ğüne pek rastlanmamaktad ır. 
servis sözcüğ ü daha ziyade:yer almakta olup, 

- Hareket, misafirlere hizmet etme tarz ı , yemek servisi yapmak, ma-
saya servis yapmak, 

- Masaya ayni anda getirilen yemekler grubu 

Masaya servis yapmakta. kullan ılan ,eşya takımı : kahve servisi, 
masa servisi (peçete vb.). Tak ım, bütün olarak tabaklar, salata tabalda-
r ı  v.b., Bir porselen servis tak ımı  gibi. 

Daha ziyade İ ngilizce kaynalçlarda; sat ış tan sonra servis; ma ğzalarda 
sat ın al ınan ev içi araçlar ın ve mobilya parçalarını n yerleş tirilmesi ve 
bunların muhtemel çal ış tınlmalan, bakımlan ve orıanmlan ile görevli ti-
cari servis anla şı lmaktad ır. Bir başka kaynakta ise, sat ış tan sonra san-
cı  tarafından bak ım ve onarım iş lemleri ile mü ş teriye verilen hizmet ola-
rak ifade edilmektedir. 

Bu ifadeler acaba, sat ış tan sonra hizmeti, tan ımlamaya yeterli mi? 
Konu biraz da subjektif ve nisbidir de denilebilir. Belki konunun yete-
rince aç ıkça ifade edilemeyi ş i "sat ış tan sonra servis"in kendini empoze 
edecek kadar güçlü bir gerçek haline gelmemi ş  olması  ile izah edilebilir. 

Asl ında servis sözcü ğ ü kullaruhrken belli farkl ılaşmalar da dikkati 
çekmektedir. Mesela 
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- Sat ış tan önce servis, sat ış  sıras ında servis, sat ış tan sonra servis. 

Genellikle, satış , servis, bakım. v.s. gibi birkaç sözcük bir araya geti-
rilerek, kötü tan ımlanmış  türlü anlamlar ortaya ç ıkmaktad ır. Bundan 
başka önce... esnas ında... sonra... ifadeleri subjektif veya nisbi karak-
terdedir. Yani sat şı  kavrammın, bu ifadelere göre zaman içinde yerle ş ti-
rilmiş  olduğu varsayılmaktad ır. Acaba sat ış  denilen ş ey, kısa bir karar 
an ı  m ıd ır? Yoksa, birbiri ard ına gelen daha uzun süren bir olaylar 
bütünü müdür? Sat ış , satın alanın haberi olmas ıyla mı  baş lar? Mal tes-
lim edildiğ i anda m ı  biter? Yosa bedelinin ödendiğ i anda mı? Burada 
dikkat edilirse, birini sat ış  öncesi olarak kabul edildiğ ini, bir diğeri sat ış  
sonrası  ihtisas ı  dahilinde olduğu şekilde hükmedilebilir. Belki, de üre-
ticinin bir sat ış  sonrası  saydığı  dönem, toptanc ı  veya parakendeci için 
satış tan önceki bir safhad ır. 

Bir servis istasyonu taraf ından ücret mukabilinde yap ılan bir ona-
r ım, şüphesiz bir servistir. 

Her sat ışı n hedefi, bir mülkün elden ç ıkart ılmas ı  değ il, bir arzunun 
tatmini veya bir ihtiyac ın karşı lanmasıdır. Tüketicinin gerçekte satmal-
dığı  ş ey, bir ekmek değ il, kann doyurmu ihtiyac ının giderilmesidir. Yol-
cunun sat ın ald ığı  bir uçak bileti değ il, bir yerden bir yere gitme ihtiya-
c ının veya Kıbrıs'a gitme arzusunun tatmini sat ın alınır. Aile babas ı  bir 
hayat sigortas ı  alamaz, fakat kar ısına ve çocuklar ına karşı  duyduğu 
güvenlik ihtiyac ının karşı lanmasını  sat ın alı r. 

Diğ er taraftan irnalâtç ı  tarafından toptanc ıya veya parakendeciye ya 
p ı lan satış lar da ayn ı  tan ıma girerler,imalâtç ı  onlara ihtiyac ın karşı lan-
mas ın ı  .veya kâr etme arzusunu satar ki, bu da onlara ya şamların ı  sağ -
layacak diğer baz ı  malları  sat ın almalann izin verir. Buna karşı lık 
tüketiciler ihtiyaçlar olan ürünler kar şı lığı nda parakerıdeciye para de 
ğ erleri vererek ona hizmette bulunmu ş  olurlar. Bu defa parakendeciler 
yaşamlanna imkân verecek ürünleri sat ın al ırlar, tekrardan mal teda-
rik ederek ticaretlerine devam ederler. Bu örnekler kolayca birbirine ek-
lenerek, bütün ekonomik faaliyet; Her i ş lem her iki tarif için bir ihtiya-
c ın giderilmesi veya bir arzunun tatmin edilmesine tekabül eder, 
şeklinde ifade edilebilir. 

Birinin bir ihtiyac ını  gidermek veya bir arzusunu kar şı lamak demek, 
ona maddi yarar ı  olmayan, fakat bir ekonomik de ğ er temsil eden, bir 
faaliyetin sonucunu tedarik etmek demektir, ki bu da servisten ba şka 
bir ş ey değ ildir. O halde genel bir ifadede bulunabiliriz; Her i ş lem her 
iki taraf için bir servisin mübadelesine tekabül eder. 

Bu mübadelede taraflar ın çıkan elbette birbirinin kar şı tıdır. Ve taraf-
ların her biri ilk bakış ta kendini kayırmaya çal ış acakt ır. Ancak ahc ı la-
rın daima dikkatli olmas ı  mı  gerekir. Adam Smith "ticaret erbabm ın ç ı -
karlar ı  daima halkın ç ıkarlanndan bir türlü farkl ıdır, bazen de , 

karşı t ıd ır" demiş tir. Eğer "satmak' .  şüpheli bir sözeük ise burada al ıcıla-
rın bir çoğunun geçirdiğ i tecrübeler aras ında kötü bir hat ıradan kalma 
bir fikrin tak ı lmış  ölmas ıd ır. Ama art ık nezaketsizce yap ılan yolsuzluk-
lara, günümüzde pek az rastlanmas ı  için çaba gerekir. 
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Pek çok al ıc ı  aldığı  malın mükemmele yak ın olmasını  bekler, fakat 
sanc ı  karşı dakinin aradığı  bütün nitelikleri ve ne arzu etti ğ ini çok az bi-
lebilir. Al ıc ı  takım elbise •almak istediğ inde, yalnızca uygun elbiseyi al-
mayı  düşünmez, bunun modaya uymas ını, kendi' hayat tarz ına cevap 
vermesini, mevcut gardrol3undald renk ahengine uymas ını , erkekçe 
görünü şünü belirtmesini, eğ er alıcı  kad ınsa, hiç değ ilse kendi zevki ile 
mütenasip bir biçimde olmas ını , ş işmanlığ nn gizlemesini, uzun göster-
mesini v.s. bekler. Çoğunlukla al ıcı  bütün bu sebeplerin şuurunda de-
ğ ildir ve pek tabii olarak bunlara sat ıc ı  da bilmez. Her şeye rağmen al-
dığı  mal üzerinde hayal k ırıklığı na uğratılan alıcı , bütün =cin', 
emellerini tatmin etmemi ş  olan sat ıc ıdan alacakt ır. Alıcı= hoşnutsuz-
luğu önlenemez. Ancak çölde suSuzlu ğu gidermenin bir tak ım tedbir ve 
çareleri olduğ u gibi, alıcı  ve sat ıc ı  ilişkisinde de, ortaya ç ıkan hoşnut-
suAuldan ıslOh etmesinin de imk•ans ızlığı nı  ldmse söylemez. Al ış  ve sa-
tış  durumunda, sanc ı  kafi inceleme yaparsa, al ıcının gerçek arzulann ı  
ve ihtiyaçlarını  keşfeder ve hoşnutsuzlu ğu azaltabilir. Sonuçta sanc ı  
daha fazla satacak, mü ş terilerini elinden kaç ırmayacak ve özelikle yeni 
mü ş terileri de kazanacakt ır. 

Satış a zaman içinde s ınır çizmenin güçlü ğü ortadad ır. Esasen sat ış , 
ancak ürün tamamen yok olduğu anda biter. Hatta sat ıc ı  ile alıc ı  ara-
s ında yap ılan belirsiz süreli bir kontrat kavramm ın Varlığı , kabul edileb 
ilir ve kontrat ancak al ıc ı  umduğu hizmeti bulamad ığı  takdirde ürünü 
veya teşebbüsün satt ığı  servisi yeniden sat ın almworsa feshedilir. Sat ı -
ş in devam ı , kavramı , al ıc ıyla sat ıcı  aras ındaki " bağ lant ı= devam ı" ve 
alıcıya üründen beklediğ i hizmetten hatta mümkünse daha da fazlas ın-
dan yararlanmasm ı  sağ lamak anlam ına gelmektedir. 

Her sat ışı n hedefi bir arzunun tatmini veya bir ihtiyac ın karşı lan-
ması d ır. Pazarlama da bu faaliyeti derinlemesine kavramak, gerçekle ş -
tirmek ve sonuçlar ç ıkarmak fonksiyonunu yüldenrnektedir. Pazarlama-
= bir çok tarifi vard ır. Çe ş itli otoriteferce çok farkl ı  yönleri ele al ınarak 
tarif edilmiş lerdir. Bunlar aras ında bir tanesini verirsek; "pazarlama, te 
şebbüsün sürekli olarak ve ortak ç ıkarlar ad ına tüketicinin arzu ve ih-
tiyaçlarını  üreticinin in ıkânlanyla bağdaş t ırrnay ı  sağ lamak üzere gerekli , 
bütün çareleri incelemesi ve iş leme koymas ına" denir şeklinde ifade edi-
lir. 

Bu tarif, hangi yönlerden pazarlama ve sat ış  hadisesine bakmam ız 
gerektiğ i noktasında ipuÇlar ı  ihtiva etmektedir. 

-Bu tarifte "tüketicinin tatmini" tüketicinin ihtiyaçlar ı  ve arzulan, or-
tak ç ıkarlar deyimleri verilmek istenmektedir. 

- Te şebbüsün dinamikliğ i ve sürekli geli şme yapma talebi, bu bir ge-
lişme felsefesi olan yönetimde oldu ğu pazarlaman ın temel bir eleman ı -
dır. Gelişme, ileriyi göme demektir, fakat ayr ı  şekilde inangament'in (yö-
netimin) rolünün yaln ızca durgun yap ıdaki bir alış kanlık değ il, 
yarat ıc ılığı  fırsatlan bulup ç ıkarmayı , risklere girmeyi varsayarak değ iş i-
mi sağ layan unsur olduğudur. 

- Tüketicinin arzu ve ihtiyaçlann ın bilinmesi, bu tüketicinin tan ın- 
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ması  demektir ki bizi bilimsel yalunla şmaya götürün 

- Ticari zorunluluklarm mutlak üstünlü ğü yahut te şebbüsün bütün 
faaliyetleri an ında ve zaman içinde tüketiciye hizmet sonucuna yönele-
rek kuruldu ğundan tüketici ve tüketicinin incelenmesi üzerinde kon-
santre olma. 

- Dogru fiatla sat ış , tarifede ortak ç ıkarlarla ilgili yani tüketicinin ve 
teşebbüsün mali ç ıkarlarını  uzlaş tıran bir fiatla sat ış  yapmak. 

- Teşebbüsün verimliliğ i, çünkü verimsiz bir te şebbüsle ne iş  idare-
sinden ne de pazarlamadan söz edebilir. Ba ş arıyı  ölçen bir kriter olarak 
karın varlığı  teknik ve toplumsal geli şmenin bir faktörü olarak i ş  idare-
sini ve pazarlamayı  bir sonuca göre " karar vermede" zorunlu olarak bir-
leş tirir. 

Müş teriye servis, tüketiciye söz konusu mal ı  elde etmek için olunca 
kolaylığı , mal elde edildikten sonra bundan yararlamrken azâmi mem-
nuniyeti ve bu memnuniyeti,lus ıtlarnaks ızın; yani izlenen hedefin ç ıkar-
larına olsun, kullanılan araçlar bedava veya paral ı  olsun, satış  kontra-
t ında öngörülmü ş  olsun olmas ın sağ lamak üzere bütün araçlar ın 
iş leme konulmasıdır. Mü ş teriye servis, böylece bir defa ürün tasarlan ıp 
gerçekleş tirildikten sona pazarlaman ın bir unsuru haline gelir. 

Ustaca ve tam zaman ında teklif edilmiş  bir servis faaliyeti, bedava, 
fakat beceriksizce ve zamans ız olarak verilen bir avantajdan çok daha 
fazla memnun edebilir. 

Satış tan sonra servis, kullanana elde edilen mamülden yararlanmak-
ta mümkün olduğu kadar memnuniyeti; bu memmuniyetin süresini ön-
ceden sm ırlamaks ızın, araçlar iş leme bedava konsun veya konmasm ve 
bunlar satış  kontrat ında öngörülmüş  olsun veya olmasın sağ lamak 
üzere, bütün araçlar ın iş leme konulmas ı dır. Eğer bütün sat ış  sonras ı  
faaliyetlerin orta ve uzun vadeli ç ıkar görüşüne tekabül ettiğ ini kabul 
edersek yeni bir tarif verilebilir. Buna göre; "Sat ış tan sonra servis, sat ı -
ş in devaml ı lığı m sağ lamak üzere alıc ıya, sat ıc ın ın mümkün olduğ unca 
memnuniyeti verme arzusundaki anlay ışı dır." 

Bugün bize aç ık bir şekilde görünen bu gerçeğ in her zaman böyle ol-
mad ığı  kesindir. Zira uzun zaman bir çok te ş ebbüs, mü ş terisinin tasar-
lanıp imal edilen ürünleri sat ın almak için yarat ıldığı ; mü ş teri ikna edi-
lip birş ey sat ıldığı nda-  her iş in olup bittiğ i; itiraz eden mü ş terisinin 
prensip olarak haks ız olduğu ve haks ız olmas ı  gerektiğ i, görüşünü sa-
vunmu ş tur. Bu anlayış  hala mevcuttur, fakat gittikçe de ğ işmektedir. 
Ticari ahlakın belirli bir değ iş imi, geliş imi, personel kadrolarının daha 
iyi yetiş tirilmesi, rekabet bask ısı , uzun hatta k ısa vadeli satış  sonrası  
servisinin verimli olabileceğ inin alg ılanması , önemli say ıda iş  idaresici-
nin bu konudaki görü ş lerini değiş tirmiş tir. 

Satış tan sonra servis'teki "sonra" sözcü ğü subjektif ve nisbi karak-
terlidir. Biz burada sat ış  sonrasını  malın yerine yerleş tirildiğ i veya kul-
lanılmaya konulduğu zaman değ il, teslim edildiğ i anda baş ladığı n ı  ka-
bul ettik. 
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Konuyu daha iyi kavrayabilmek için binz da terminoloji üzerinde du-
ral ırrı ; 

Sat ış  sonras ı  dairesi (bölümü organı), sat ıcı  teş ebbüsün sattığı  mal-
zemeyi kullan ılan' âZâIlli memnuniyete eri ştirmekle görevli araçlar ve 
meslekdaş lar birliğ idir. 

Depenaj; Bir ar ıza veya hasar sonucunda iş lemez hale gelen bir mal-
zemenin (mamülun) i ş ler hale sokulması ; bu iş lem daima mü ş terinin 
talebi üzerine yap ı lır. 

Onarım; ayn ı  depanaj gibi (eğer bir sakatl ık teşhis edilmiş se), onar ım 
bakım için yap ı lmış  bir ziyaret s ıras ında icra edilir 

Bakım; bir malzemeyi çah şı r halde tutmak için yap ılan önleyici 
müdahale, bir bak ım iş lemi, malzemeyi kullanan tarafından talep edil-
mez, fakat önceden düzenlenen bir plan ı  takip ederek yap ı lır. 

Tüketici; tükettiğ i mal ve erzak, kulland ığı  ürün ve malzemeyi sat ın 
alan kiş i, tüketici, "kullanan" anlam ına da gelebilir, fakat tersi olamaz. 

Kullanan; bir malzemeyi kullanan ki ş idir. 

Mal, bir ihtiyac ın veya bir arzunun tatmimine elveri ş  olan ş ey maddi 
olmayanlar' olduğ u gibi (meselâ servis), maddi olanlar ı  da vard ır. (mal, 
ürün malzeme) mal sözcüğü malzeme anlamında kullan ılabilir, fakat 
tersi olamaz, Ürün, bir (tar ımsal veya endüstriyel) üretimin sonucu 
elde edilen ş ey. 

Meta, ticarete konu olan e şya; maldneler ve malzemeler d ışı nda dar 
bir anlam içinde kullan ıl ır. 

Malzeme, tar ımsal veya endüstriyel, veya evle ilgili, (ev i ş i malzemesi, 
odio-vizüel gibi) bir hizmet gören, fabrikada yap ı lmış  kompleks eşya dar 
anlamada "makina" sözcü ğü yerine kullanı labilir, fakat tersi olamaz. 

Servis, bir ürünün üretilmesine tekabül etmeksizin bir de ğeri olan 
ekonomik faaliyet. 

Ticaret Politikas ı  Olarak Servis 

Geniş  kapsaml ı  ve basit olarak ele al ırsak, iş letme, başkalannın ih-
tiyaçlarını  karşı lamak üzere mal ve hizmet üreten ekonomik bir birim-
dir. Bu tarife göre, hay ır cemiyetleri, vak ıflar, hatta devlet ve devletin 
çeş itli daireleri mal ve hizmet sat ıyor olabilirler ama genellikle amaç 
ekonomik olmaktan çok sosyald ı r. 

Konuyu biraz daha dar anlamda ele al ırsak iş letme veya firma "Baş -
kalarının ihtiyaçlarını  karşı lamak üzere mal ve hizmet üretmek ve sahi-
bine kâr sağ lamak amac ıyla faaliyet gösteren iktisadi bir birimdir". 

Bu tarife göre, bir müte şebbis veya iş  adam ının iktisadi rasyonellik 
ilkesine uyması , yani imkanlar ıyla azâmi kâr sağ lama yolunda çaba 
göstermesi; bunun içinde kaynaklar ını  en ekonomik biçimde kullan- 
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maya ve maliyetleri en dü şük seviyede tutma ğa çalış ması  söz konusu-
dur. Şu halde dar kapsaml ı  düş ünüldüğünde, iş letmenin kârl ı lık ve ve-
rimlilik esaslar ına göre faaliyette bulunmas ı  esas almrnaktachr. 

iş letme amaçlar ı  çok çe ş itli olabilir. Ancak genellikle kabul edilen 
bellibaşh amaçlar şöyle sıralanabilir. 

1. Kâr sağ lama amac ı  
2. Satış  geliri sağ lama amac ı  
3. Sosyal sorumluluk 

4. Varlığı nı  sürdürme ve büyüme amac ı  
1. Klasik iktisatçılardan beri geleneksel olarak i ş letmenin "kâr sa ğ la-

mak amac ıyla" kurulduğu ve "müte şebbisin maksimum kâr pe ş inde,  
koştuğu" varsayırrn genellikle kabul edilmi ş tir. Pazara dayal ı , kapitalist 
ya da daha doğ ru olarak "karma" ekonomilerde özel i ş letmelerin ana 
amac ının katın maksimizasyonu oluşu nedeniyle, yat ırımların en karl ı  
alanlara yötıeleceğ i; kârlı  çalış abilen iş letmelerin bilyüyüp geliş eceğ i, 
aksi halde pazardan çekilecekleri ileri sürülür. 

Daha önce <de belirtildiğ i gibi kâr, iş letmenin belirli ber dönemdeki 
faaliyet sonucu olup, genellikle toplam gelirlerin. toplam giderlerden 
farkı  olarak dü şünülür. 

iş letmelerde karı  hesaplama nedenleri de, hesaplama usulleri de çe-
ş itlidir. Devlete vergileri ödeme; ortaklara ne kadar kâr pay ı  dağı tıla-
cağı na karar verme; i ş letmenin başan durumunu değerlendirme ve pö- 
litikalar ı  belirlemek için temel sağ lama v.b. sebeplerle kan hesaplamak 
gerekir. 

Kısaca söylemek gerekirse, kâr i ş letme için çok önemli, bir kavram-
d ır; iş letmenin başarı  derecesini ölçme arac ı , denetleme arac ı , verimli 
çalış anlar ı  özendinne (motive etme, te şvik) arac ı  ve hepsinden önemlisi 
varlığı nı , hayat ını  sürdürme arac ıdır. Günümüzde merkezi planlarnaya 
dayal ı  (sosyalist) ekonomilerde bile, baz ı  nitelik farklar ına rağmen, kâr 
üretimde bir çe ş it verirrılilik ölçüsü ve özendinne arac ı  olarak (Sovyet 
iktisatç ıs ı  Prof. Lfberman' ın önerileri doğrultusunda 1960'lar ba ş ların-
dan beri) küllan ılmaktad ır. 

Kâr amac ı  gütmeyen iş letmelerden de bahsedilebilir. Ancak geniş  
kapsaml ı  tanıma girmekle beraber, bunlar farkl ı  yap ıclad ırlar ve kâr 
amacı  gütmeyen te şkilâtlar (organizasyonlar), kurum veya kurulu ş lar 
olarak isimlendirilmeleri belki daha yerinde olur. Yine, kamu ve özel 
Sektörün yanyana yerald ığı  ülkemizin karma ekonomi düzeninde Kamu 
iktisadi Teş ebbüsleri (KiT'ler)nin bir k ısmının da aynı  nitelikte olduğu 
söylenebilir. 

2. "Sat ış  geliri sağ lama", veya daha doğ ru bir ifadeyle, "sat ış  gelirleri-
nin' rnaksimizasyonu"da i ş letme arnaçlarından olup, bazen amaçlar 
s ıras ında kâr ın yerini alabilınektedir. Bu görü şü ileri süren, Amerikal ı  
Prof. William J. Baumol'a göre, özellikle az say ıda iş letmenin pazara ha-
kim olduğu oligopol piyasalarında, iş letme yöneticileri, en çok kâr ı  
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değ il, belirli seviyede kan sağ lamak kayd ıyle, sat ış  gelirlerini maksi-
mum seviyeye ç ıkarmaya çal ış maktad ırlar. Böylece, maksimum kardan 
kı smi bir fedakğ rlıkla daha çok sat ış  sağ lamayı  yeğ lemektedirler. 

Baurnora göre, büyük i ş letmelerde profesyonel yöneticiler daha et-
kilidirler. Bu tür yöneticilerde kar motivi (saiki)nisbi olarak sahip yöne-
ticilerde olduğundan daha azd ır; zaten daha çok yönlüdürler. Kar ye-
rine, "sat ış ları  artt ırmaya" iş letmeye ve özellikle, yönetici olarak 
kendilerine fı rı 've prestij sa ğ layacağı  düşüncesi ile daha fazla önem ver-
mektedirler. 

3. "i ş letmenin ( ya da yöneticinin) sosyal sorumlulu ğu" da modern iş -
letmecilikte giderek önem kazanan amaçlardan biri olmaktad ır. Sahip 
lik (ya da sermaye) ile yönetimin git gide ayr ı lmakta olmas ı  ve profesyo-
nel yöneticinin az önce de ğ inilen çok yönlülüğü çerçevesinde, hissedar-
lar yan ında toplumun i ş letme ile ffgili çe ş itli menfaat (ç ıkar) gruplar ı na 
hizmet kayg ı sının güçlenmesi de kar amac ını  zay ıflatmaktad ır. Sanayi 
leşmiş  ülkelerde sermaye ş irketlerinin, özellikle anonim ş irketlerin yay-
gınla şmas ı  bu gelişmede önemli rol oynamaktad ır. Yurdumuzda da son 
zamanlarda anonim ş irketlerin say ıs ında h ızl ı  bir art ış  olduğ u görül-
mektedir. 

SöZkonusu iş letmelerde ki ş i değ il, konulan sermaye büyük önem ka-
zand ığı  için, ayn ı  iş letmeye yüzlerce, hatta binlerce ki ş i ortak olabil-
mekte; böylece yönetime getirilen yönetici (sevk ve idareci), müte ş ebbi-
sin kar amac ı  yan ında, ilgili tüm menfaat gruplar ının ç ıkarlarını  
gözetip, onlar ı  uzlaş tuinaya aralar ında en uygun veya "optimal" bir 
denge kurmağa çaba gösterme yoluna gitmektedir. Tabii olarak, bunda 
sosyal inanç ve de ğ er yarg ılanndaki gelişmelerin de rolü olmaktad ır. Ik-
tisadi iş letmelerin bir ölçüde kamu kurumlar ına benzemesine yol açan 
"iş letmenin (yöneticinin) sosyal sorumlulu ğu" kavramı : 

1. Ortaklara (hissedarlara), uygun veya adil kar pay ı , 

2. Pesonele, uygun ücret veye iyi çal ış ma şartlar ı , 

3. Tüketicilere, uygun fiyat ve kaliteli mal, 

4. Hammadde ve malzeme sat ıc ılanna, uygun fiyat, 

5. Çevre halkına karşı  çevreyi koruma ve i ş  imkan ı  sağ lama, 

6. Devlete, vergi verme 

gibi, yer yer özellikle kısa vadede birbirleriyle çeli ş en ç ıkarları  uzlaş -
t ırrna görev ve sorumlulu ğunu yüklemektedir. 

Elbette, iş letmeler büyüyüp karma şı klaş tıkça ve ilgili ç ı kar gruplan 
artt ıkça söz konusu optimal dengeyi sa ğ lamak daha da zorla şmaktad ı r. 
Ama, modern iş letmecilikte, iş letme yöneticisinin bu güç dengeyi ger 
çekle ş tirmesi ve sürdürmesi de gitgide daha büyük bir önem kazan-
maktad ı r. Ancak hemen belirtmekte yarar vard ır ki, yukarıda temel un-
surlar ına değ inilen sosyal sorumluluk kavram ı , esas itibariyle, genel bir 
eğ ilimi ifade etmekte; "olan"dan çok "olmas ı  gerekeni" göstermekte; yok-
sa, bu yöndeki geli şmelerin en gelişmiş  ekonomilerde bile "ideal" se- 
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viyeye ulaş tığı  gibi bir anlam ifade etmemektedir. Hele konu az geli şmiş  
ülkeler aç ısından dü şünüldüğünde, olumlu, yöndeki geli şmelerin çok 
dar s ınırlar içinde kald ığı  gözlenmektedir. 

4. "iş letmenin varl ığı nı  sürdürmesi, büyüme ve geli şmesi" de vaz-
geçilmez nitelikte bir i ş letme amac ıdır. iş letme varl ığı nı  tehdit eden say-
ıs ız tehlikelerle dolu bir iktisadi çevre olu ş turan piyasa ortammda faa-
liyet gösterir; bu çevrenin her zaman büyük de ğ işmeler gösteren 
ş artlar ına ayak uydurarak hayat ını  sürdürmesi ve büyüyüp geli şmesi 
gerekir. Büyüme "karlarda", "sat ış larda", "pazar pay ında","üretirr ıde 
veya bunlar ın birkaç ında art ış lar şeklinde kendini gösterebilir. 

Yukarıda en önemlileri belirtilen amaçlar, i ş letme sahipleri ve yöne-
ticilerinin iş letmeden ne beklediklerini göstermekle olup, hemen hep-
sinde "kâr amac ı" büyük bir öneme sahiptir. Ancak bir i ş letme büyüyüp 
geliş tikçe ve zaman süreci içinde amaçlarm nisbi önemi de ğ işebilmekte, 
meselâ yüksek kâr seviyelerine eri ş en iş letme, art ık daha da fazla kâr 
(kân maksimize etme) yerine sat ış ların artt ırılmas ı  yoluyla toplumda ün 
ve prestij kazanmağ a; ya da, sosyal sorumluluğ a önem vererek, bu yön-
den iyi bir firma imaj ı  yaratmaya ağı rlık verebilmektedir. 

Kapitalist ekonomide her te şebbüsün hedefi hiç değ ilse görünüş te, 
kârd ır. Şu aç ıkt ır ki, kâr te şebbüse kendi varl ığı  için gerekli olan kâr 
mallar ın ı  sağ layacak ticari faaliyetle s ıkı  sıkıya bağ lıdır. Bu zorunlu 
marjlarda bir i ş  hacminin ve veriminin varl ığı nı  kabullenerek masrafla-
rın sürekli art ışı  karşı sında gerekli olarak art ınlmalıdır, 

İş  hacminin ve veriminin art ış  göstermesi bir pazar ekonomisinde, 
tüketicilerin memnun kalmalar ını  sağ lamayı  ve bunun sonucu olarak 
faaliyet kurallanm ve bunlar ın ne ş ekilde yürürlü ğe konulacağı nı  or-
taya ç ıkarabilrnek için tüketicinin ihtiyaç ve arzular ını  sürekli olarak 
tan ımayı  gerektirir. "Bu faaliyeti, derinlemesine kavramak, gerçekle ş tir-
mek ve sonuçlar ç ıkarmak" pazarlaman ın da kendisidir. 

Genellikle servisin, te şebbüsün müş terileri olan tüketicilerin tatmi-
nine ilişkin ticaret sorunlar ına veya bunlar ın bir kı smına pazarlama an-
layışı nın uygulanmas ından ba şka birşey olmad ığı nı  görtirfız. Eğer, 
tüketicinin memnuniyeti bizi ilgilendh-iyorsa, memnun kalan mü ş teri-
nin teşebbüs lehinde kulaktan k-ulağ a yapacağı  reldânı  ve bu müş teri-
lere yap ılan satışı n devamını  sağ lamak gibi bir ç ıkar dü şüncesi kafa-
m ızda yatmaktad ır. 

Eğer servisin hedefleri prensiplerinde aç ıkça görünüyorsa, geriye uy-
gulama alanlar ı  ve teşviki dü şünülen metodlann belirlenmesi ve gerekli 
bütçenin tayin edilmesine s ıra gelir. Bu unsarlar genellikle "servis plâ-
nı" denen kavram ı  meydana getirir. 

Servis plânı , diğer plânlarm kar şı tı  değ il, aksine diğer plânlarla ve ti-
caret politikas ının diğer elemanlar ıyla da tam bir ahenk içinde olmas ı  
gereken bir unsurdur. Gerçekten de ticaret politikas ının (ürün, fiyat, 
dağı tım, müş teri, promasyon, servis v.b. politikas ı  gibi) çeş itli kısımları  
aras ında en mükemmel koordinasyonu kurmak zonmludur. Meselâ, 
rakip bir hücum kar şı s ında, satış la ilgili bölüm, mali politikada bir yu- 
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muş ama yapmaktayken, sat ış tan sonra servis bölümü sorumluluklan 
mali politikada bir sertle şmeyi sâl ık veriyorsa, bu gerçekten bir çeli şki 
durumu yaratacakt ır. Aynı  şekilde, malzeme bütünü üzerine ticaret 
malların ın yıkım halinde olduğu bir sırada, sat ış tan sonra servis 
bölümünün yedek para fiyatlar ını  düşürmede, gene o derece esef edilir 
bir durum olacakt ı r. 

Servis planının haz ırlanmas ı , gerekli elemanlann istenen dakiklikle 
tanımlanmasma imkân veren bir incelen ıedir. Bu inceleme, her te-
şebbüsün bünyesine göre değ işk; tesebbüsün ortaya koydu ğu sorunun 
bütün verilen gözönüne al ınmal ıd ır. incelemeyi yürütürken, tüketicinin 
tatmini faktörü esas al ınmalıdı r. Bunun için ileride, tüketicinin tatmini 
için gerekli kıstaslan incelemeye çal ış acağı z. 

Nihayet, "servis plâm" yürütülmeye ba ş land ıktan sonra, sonuçlann 
denetiminin yap ılmas ı  gerekecektir. Netice sonuçlar kötüyse veya yeterli 
değ ilse politika değ iş tirilecektir. 

Geleneksel ticaret, umurnI ma ğ azalar, süpermarketler, ticaret mer-
kezleri v.b. gibi ticaretin modern biçimleri tarafından hergün biraz 
daha ikâme edilmektedir. Ama gerçek olan, bugün dünyam ızda her 
ikisinin de var olmaland ır. Kendimizi, ilgili birçok müesseselerde bulu-
nan ve bir sat ış  sonras ı  servisini gerektiren bir çok malzemenin (uzun 
ömülrü ev aletlerinin) sat ışı yla smırlayarak, genellikle mü ş teriye servis 
ve özellikle sat ış  sonras ı  servisiyle ilgili olarak iki soru sorabiliriz. 

- Modern şekiller tüketiciye beklediğ i tatmini ve özellikle ihtiyac ın ı  
duyduğ u sat ış  sonrası  servisini vermek yetene ğ inde mi dir? 

- Geleneksel ticaretin korunmas ı  "servisle" mümkün değ il midir? 

Modern Ticaret Ş eklinde Servis 

Uzun ömürlü tüketim vas ıtalarının sat ışı nda en çok karşı laşı lan bir 
soru vard ır. "Konulan Fiyatlarla servisin doğru dürüst sağ lanması ." 

Eğ er ticaretin modern şekillerinde, geleneksel ticarete k ıyasla his-
sedilebilir bir indirimli mallar piyasaya sürülebiliyorsa, bunun ba ş lıca 
üç sebebi vard ır: 

- Ismarlanan miktann fazlal ığı  sebebiyle daha elveri ş li sat ın almalar 
sağ layabilmek, 

- Modern ticaret ş ekillerinde, iş  organizasyonu ma ğazanın her m2  si-
nin veya tezgahm her metresini daha iyi de ğ erlendirebilmesi", persone 
lin iyi yetiş tirilmesi, taltif pirimleri, te ş ebbüsün boyutlar ıyla orant ılı  ola-
rak geliş tirilen medotlann iyi kulan ı lması  sayesinde stokların optimal 
yönetimi gibi, daha iyi üretim yeteneğ i, 

- Genel Masraflar ın dü şmesi daha ucuz inşaatlann gerçekle ş tirilebil-
mesi, büyük ş ehir merkezlerinin d ışı nda yerle şme, daha az lüks mağ a-
zalar, hatta kabataslak bir konforla yetinme, 
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Bu şartların bir kısmının sağ lanması  durumunda, arta kalan marj ın 
"indirim" yapmağ a izin vermesi, mesalâ, mü ş teriye geleneksel ve kaliteli 
ticaret yapan bir tücarm teklif etti ğ i kadar tatmin edici bir hizmetin 
sağ lanması  pekâla mümkündür. Elbette ticaretin modem ş ekillerini 
kısa zamanda çok para kazanmay ı  sağ layan bir çare olarak gören ki-
ş iler olmu ş tur, ve halen de vard ır. Fakat buna karşı lık satış tan sonra 
servisin iyi ş artlarda sağ landığı  büyük mağ azalar süpermarketlerde var-
d ır. bunların bir kı smı  satış  sonras ı  servisini daima kendilerinin sa ğ -
lamad ığı  aktetktikleri anlaşmalarda bunu, çoğunlukla ihtisasla şmış  te-
şebbüslere b ırakt ıklan göze çarpar. Bak ımı  yap ı lacak alet, cihaz say ısı  
çok olduğunda, yap ılan müdahalelerin yeterli say ıda olmaları  dolayısıy-
la sabit masraflar ı  karşı laması  mümkün olacağı ndan, servisin büyük 
mağaza tarafından sağ landığı  da görülmektedir. Çok say ıda parça ürün 
satt ığı  halde, gene de sat ış  sonras ı  servisi için ihtisaslaşrmş  istasyonla-
rına başvuran büyük organizasyonlar vard ır. 

Büyük sayıda, alet, cihaz ve malzemenin bak ım ve onanmından so-
rumlu bir organ ın, bir yandan her bir müdehaleye dü ş en masrafı  azalt-
mak, diğer yandan daha çok iş  görme yetene ğ ine sahip bir personeli ve 
malzemeyi işe sürebilmek için te şkilatlanacağma şüphe yoktur: 

- Mükemmelleş tirilmiş  alet ve avadanl ıklar kullan ılması , otomatik 
arıza teşhis istasyonlan gibi, yüksek verimli araçların kullanılması , 

- Daha;abuk ve daha pratik haberle şme imkânlan, devriye gezen ta- 
mir arabalar ıyla hemen ân ında bağ lant ı  kurabilen telsiz telefonlar, nor-
mal mesai saatleri d ışı ndaki telefon çağr ılarmın teybe kaydolunmas ı  

daha olağ anüstü yollar, 

- İş  gezilerinin ve atölye çal ışmalannın düzenlenmesi, coğ rafi bölge-
lere bölme, gezgin onanc ılann ihtisasla ştınlması  v.b. 

- Personelin daha devaml ı  bir ş ekilde eğ itilmesi, 

- Yedek parça stoklann ın organizasyonunun daha h ızlı  dönen ve 
daha az masrafla olacak şekilde yap ılması , 

Ticaretin modem şekillerinin bu üstürflülderi kar şı sında geleneksel 
ticaretin ortadan kalkmas ı  kaç ınılmaz m ı? Ticaretin modem şekillerinin 
faziletleri yan ında, bir takım kusurlar ı  da vard ır. Büyük satış  sahaları -
nın bazen mü ş teriye arzulad ığ mı  sağ lamaktan yoksun kaldığı  gözlene-
bilmektedir. Yap ılan anketlerle mü ş terilerin küçük ticaret yerlerini ter-
cih ettikleri tespit edilmektedir. 

Geleneksel Ticaretin şu üç emre uydu ğunda, ticaretin modem ş ekil-
leri karşı sı nda ayakta kalmas ı  mümkündür. 

- Gelişme yeteneğ i, bugün insanlığı n bütün faaliyetleri için bu zorun-
ludur: ~elim ve pazarlamanm temellerinden biridir. Geleneksel tica-
ret bundan kurtulamaz, hatta bunu te şvik etmeyi dahi öğ renmelidir. 

- İ htisasla ş rna, s ıradan ürünlerin da ğı tımında, modem ticaretle ba ş a 
ç ıkmaktan âciz kald ığı nda, ihtisasla ş rmş , değ iş ik ve daha üstün vas ıfla 
rı  olan ürünleri satmaya yönelmelidir. 
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s ı), 
İ lk iki kıstas diğ erlerinden farkl ı  olduğundan, ayr ıca tasnif edilmi ş tir. 

bunları  izleyen diğ er beş i, tüketicinin veya kullanan ın ürünü ald ığı  an-
dan itibaren i ş e karış ma s ıralar ına göre dizilmiş lerdir. 

Sat ı lan Mal İyi Kaliteli Olmal ıdı r. 

Servis, bünyesi ne olursa olsun, bütün mallar için servis meselesi 
vard ır. Bu ihtiyaç teknik karakterli mallar için çok daha büyüktür. 
Büyük mağaza= ihtisas atölyesi, en yüksek verim pe ş inde koş an, s ıkı  
normlara bağ l ı  süper organize gezici teknisyenleri baz ı  hizmetleri git 
gide daha çok isteyen mü ş terilere, montaj ı  nazik bir aksesuar, marifetli 
baz ı  küçük detaylar; yerle ş tirmede kalite seçimi gibi servisleri, asla göre-
meyecekler veya bnnu yapabildikleri taktirde bu çok yüksek bir fiyat se-
viyesinde kalacakt ır: Yalnız esnaf, uzman yerle ş tirici, bu servisleri ve 
diğer pek çoğ unu sağ lamayı  bilecektir. Servis, yararlanmay ı  bildiğ i tak-
tirde geleneksel ticaretin kurtulu ş  ürnidi olabilir. 

Kullanı mını' Tatmin Edilmesi 

Kullanan ın tatmini, mü ş teriye servis kavram ının ve dolayısıyla sat ış  
sonras ı  servisinin en ilkel elernan ı dır. Bu tatmin objektif ve sübjektif bir 
çok faktöre bağ l ı d ır, bunlar ı  birbiri ard ına izleyeceğ iz. 

Bu faktörlerder ı  ilk ikisi üzerinde (kullanan taraf ından garantilenme-
sine), önemlerinden dolay ı  derinlemesine geni ş  yer vermek gerekir. 

Seçilen Kı staslar Yedi Tanedir 

Ürünün kalitesi, 

- Ürünün sat ıc ı  tarafından garantilenmesi, 

Ürünün, kullanan ın ihtiyac ına uydurulmas ı , 

- Ürünün iyi şartlarda teslimi, 

İ yi yerleş tirme, 

İyi kullanma, 

Ürünün iyi çal ış mas ı  (bak ım ve onarımın iyi bir ş ekilde sağ lanma- 

Kullanan ı n yapt ığı  al ımda beklediğ i tatmini elde edebilmesi için, ye-
rine getirilmesi gereken ilk ve şüphesiz en önemli ş art, sat ı n al ınan ma-
l ın en iyi kaliteli olmas ıd ır. Eğer malzeme veya sat ılan ürün kötü kaliteli 
ise, gerçek saçt ış  sonras ı  servisi de yok demektir. Bozuk bir mal ı  onar-
maya çal ış an bir üreticide belki, herşeye rağmen kullananı  tatmin et-
meye niyetlidir ve gerçekte yapt ığı  taahhüdü yerine getirmektedir: ba- 
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zende buna kötü kalite yüzünden mü şkül duruma dü şen ş irketin ad ını  
korumaya çal ışı r. 

Kalite kavram ı  nisbidir. Bir üreticinin kısa süreli bir kar sağ lamak 
amac ıyla kasten ikinci kaliteden malzemeler veya bile şenler kullanmış , 
bu iş  için kalifiye olmayan personel çal ış tırmış  ve kontrollerini ihmal et-
miş  olması  dolay ısıyla ortaya ç ıkan bir kötü kalite ile kötü bir tesadüf 
veya tedbir yetersizliğ inden doğmuş  kötü kalite arasında, elbette aç ık 
bir fark vard ır. Kalite kavramm ın kesin bir tan ımını  yapmak yararl ı  
olur, ancak pratilçte kalite kavramm ın izafi oluşu dolayısıyla böyle bir 
tan ım yapmak güçtür. Önce şunu ifade edelim ki, hiç değ ilse yüzlerce 
bileş imi ihtiva eden kompleks bir ürün için gerçekten mükemmel kalite 
diye bir şey yoktur. Mükemmel kaliteden sonsuz dayan ıklılık anlam ı  or-
taya ç ıkmaktad ır, oysa bu ürünün çok uzun bir süreyle hiç eskimeden, 
aksamadan, bozulmadan hizmette bulunma ihtimali pratik olarak s ıfır-
d ır. 

Bir pazar ekonomisinde imalat ı  yap ılan bir e şyanın çok büyük sayı -
da olmas ı , imalatç ılan, fiyat kalite aras ında bir uyuşma bulmağa zorlar. 
Buradaki kalite sözcüğü, teknik ve ticari özellikler bütününü kapsayan 
çok geniş  bir anlamda al ınmış tır. 

Bir malın gerçek kalitesinin, önemli olan tek unsur olmad ığı nı  unut-
mamak gerekir; bu mal ı  sat ın alan ın edindiğ i fikirde o derece, belki de 
daha önemlidir. Mal ı  sat ın alan, söz konusu fiyat için gerçek kaliteyi 
sağ lıklı  birşekilde ifade etme yeteneğ inde olmadığı nı  da ifade etmek 
gerekir. Çünkü, mü ş teri gerekli ihtisasa sahip olmayabilir.(Bu, ürünün 
kompleks olmas ına, yeniliğ ine, sat ın alanın eğ itimine göre değ iş ir). Ayn-
c ı , müş teri objektif olsun olmas ın, sanşı n yan etkilerinin sebep verdi ğ i 
"reklam", sanc ı  kamtmalaları  vb" düzenliklerin veya bas ın v.b. dış  ele-
manları n etkisi altında kalma& müsaittir. 

Kalite Unsurları  

Kalite, iyi veya kötü olur, tarz ı  "izafi ve subjektif' karakterdedir. Bir 
ş eyin öyle oldugu olgusu: "Özellik" daha objektiftir, ama her bir özelli ğ i 
taktir etmek için gene bir arac ın ve bir ölçü metodunun tan ımlanması  
gerekir. Modern endüstride kalite takdiri giderek önem kazanmakta ve 
izafi ve subjektif değ erler yerine, mümkün oldu ğu kadar kesin ve tart ış -
maz metodlar ın konması  gerekli olmaktad ır. Bu da değerleri yanısıra 
müteahhit ve mü ş teri, tüketici ve üretici aras ında, yani her seviyedeki 
ilişkileri basitleş tirmeye imkan verir. 

Kalite, kanun yap ıcılar, kamu kurulu ş lan, türlü ç ıkar gruplan-
tüketici ve üretici gibi, ilgili organlar ın kabul ettiğ i değ iş ik görüş  aç ıları -
nı  karşı layan bir çok unsuru ihtiva eder. Bunların dikkate al ınması ; söz 
konusu ç ıkarların çeş itliliğ i, milli veya miletleraras ı  nitelikte çözüm 
araman ın gerekliliğ i, müzekere edilen meselelerin objektif ve subjektif 
yanların ın karışı klığı , sebepleri yüzünden güçtür. Konuyu aç ıklığ a ka-
vu ş turmak için önce terminolojiye bir göz atal ım. 
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Norm: Bir ürünün özelliklerini ta şıyan, buna tekabül eden ölçü me-
todlanm anlatan ve muhtemelen ölçülen özelliklerini belirleyen, resmi 
nitelikte bir belge. 

Uygunluk alâmeti; Bir imalatc ıya, bağı msız ve harici bir otorite tara-
fından verilen ve söz konusu ürünün en az bir norm taraf ından belirle-
nen bir seviyeye eri ş itiğ ini gösteren muvafakat i ş areti. Bilgi verici eti-
ketleme. ımalatç ılarm normlara dayanan metodlarla ve ürünün 
belirlenen özelliklerine ili şkin ölçü değerlerini "fonksiyonu yerine ge-
tirme yeteneğ ini" tanımlayarak yapt ığı  yayın, Kullanma güvenliğ i, milli 
ve milletleraras ı  normlann tespit etti ğ i "güvenlik kurallan" taraf ından 
tayin edilmi ştir. Bu normlara kullan ı lması  mecburi veya ihtiyri olan 
"güvenlik işaretleri" tekabül edebilir. 

Fonksiyonu yerine getirme yetene ğ i, karmaşık baz ı  elemanlar 
bütününe tekabül eder. Ş öyle ki. 

- Performans (veya ba şannın teknik sonuçları) veya anl ık özellikler, 

- Bu performansm zaman içinde devaml ılığ' ı , bu "güvenlik" genel kav-
ram ın ın içine girer. 

- Servisi yerine getirme yetene ğ i, 

- Uygunluk alâmeti ile ortaya konulabilir. 

Bu bilgi verici etiketleme, tüketiciye ürünü ba ş lıca özelliklerinin mik-
tarlar ı  belirtilmiş  bir ş ekilde gösteren bir etiket veya sertifika ş eklinde 
belirir. Bu, ayr ı  silsileden olan ürünlerin birbirini ötekine nazaran s ınıf 
land ırrna iddias ında olmaks ızın, yani çe ş itli niteliklerin ortalamasm ı  
meydana getirmeksizin, büyük bir esneklik avantaj ım gösterir. Kendi-
nin en önemli sayd ığı  performanslara ba ğ l ı  olarak, bu ortalamay ı  yap-
mak kullanana dü ş er. Buna kar şı lık, sertifika üzerinde rakamlarla ve-
rilmiş  bilgileri anlamas ı  gereken kullananm, belli bir eğ itim seviyesinde 
olmas ını  gerektirir. Bilgi verme etiketlemesi, genellikle kendi sorumlu-
luğ u alt ında aleti veya cihaz ı  imal eden tarafından yap ılır. Oysa Uygun-
luk alâmeti, bir norm taraf ından belirlenmi ş  denemelerin uygulanma-
s ından sonra, ba ğı msız bir organa aittir. 

Güvenlik, etimolojik aç ıdan, emniyet fiilinden gelir ve bir malzemeye, 
bir techizata güvenmek demektir. 

Güvenlik Deyimi Üç Kavram ı  Kapsar 

- Malzemenin "kalitesini"; bu kaliteye güvenebilmek, 

- Bu malzememin iş letme güvenliğ ini islâh etmek ve ölçmek için kul-
lan ılan ı netodlar ve teknikler bütünü, 

- Bir malzemenin doğ ru bir ş ekilde görev yapabilece ğ i süre şartlar ı  
ifade eden ölçülebilir büyüklük. 

Genellikle bu, ihtimal terimleriyle ifade olunur; bir techizat ın ön- 
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Garanti Psikolojik Bir Zorunl ıduktur 

ceden konmu ş  kurallara göre, aksamadan bir zaman periyodu içinde 
görev yapmas ı  ihtimali. Bu kalite, birbirini takip eden iki aksakl ık ara-
sında gözlenen ortalama zaman olarak ifade olunabilir. Güvenlik terimi 
ince, _dakik elektronikte (feza cihazlar ı , elektronik beyinler vb.) böyle 
kavramlar ı  miktarea belirlemek yeteneğ i gerekliydi. 

Bu konuda uygulanan metodlar öylesine ilginç sonuçlar sa ğ lamaya 
izin vennislerdir ki, güvenlik kavram ı  ve buna tekabül eden tahmin tek-
nikleri, bilimin ve telu ı iğ in diğer alanlarında da kendilerini genelle ş -
t inne yolunu tutmak eğ ilimindedirler. Yak ın zamanlarda aya yap ılan se-
ferlerin ba ş arısıyla da ispatlanan böylesine göz al ıcı  sonuçların, 
güvenlik tekniklerinin ciddi bir teşviki olarak kendilerini gösterdikleri 
âş ikardir. 

Sat ış  Sonrası  Bölümü ve kalite konusunda yak ın bir ilişki vard ı r. 
Kullan ı lan ı  tatmin etmede kalitenin önemi ortadad ı r. Teşebbüs içinde 
bu tatmini sağ lamakla görevli ki ş ilerin görevleri aras ında, teşebbüsün 
ürünlerinin kalitesinin değ işmezliğ ini veya islâh ını  gözetmek de vard ı r. 
buna göre Teşebbüs içinde sat ış  sonras ı  bölümü, kalitenin sorumlusu 
dur. Bu görevi fistlenirken sat ış  sonras ı  bölümün, belirli say ı da bilgi 
alma kayna ğı  vard ı r. Bunlar: 

- Önleyici bak ım ve ar ıza giderme istatistikleri, 

- Teknik müfetti ş lerin ve sat ıc ıların raporları , 

- Ş ikayetler ve kutlamalar, 

- Muhtemel anketler (sistemli ziyaretler ve sondajlar) 

Bu bilgiler iyi değ erlendirilmeli, teşebbüsün içindeki ilgili bölümlerin 
hepsine, herbirine kendi alan ında, kalitenin ve dolayıs ıyla ktı llamlanm 
tatmini lellinde bulunmas ına, ürünlerin doğusunda veya yap ımında de-
ğ iş tirmeler yaparak kullanmas ına yard ımc ı  olunmal ı d ır. 

Sat ı lan Mal Garanti Edilmi ş  Olmal ı d ı r 

Bir mal ı n kalitesi kullanan ın tatmini için zorunlu bir ş artsa da bu 
yeterli değ ildir. Al ı c ın ı rı  psikolojisi temel bir unsurdur ve ürün haldun-
da edindiğ i düş ünce; en az ından ürünün objektif kalitesi kadar önemli-
dir. Al ı c ıyi temelden ilgilendiren hususlar aras ında ve en çok rastlanan-
lanndan biri, sahip olmayı  lasarlad ığı  mal ı n kendisine ondan beklediğ i 
tatmini sağ layıp sağ lamayacağı nı  ve bununda sat ıc ı  tarafından tekeffül 
(garanti) edilmediğ ini bilmektir. 
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Ailen= mal ın kalitesine inar ımas ı , fiilen vazgeçilmez bir unsurdur. 
Edinilen nesnenin kalitesine inanma psikolojik za -runluğu o derece 
önemlidir ki, bu kanaat baz ı  kulananlarm beynine bir keze kaz ı ld ı  m ı , 
onu sormadan yamIg ıs ından kurtarmak hemen hemen imkans ızd ı r. 
Hatta, en gözle görülür kan ıtlar karşı sında bile; ş üphe yok ki, al ı m sı ra-
s ında yap ılan hatan ın kabulüne reddetme tabi bir e ğ ilimdir. 

Endüstri ça ğı na kadar, al ıc ı , sat ıc ının eli yetkin bir zanaatkar, 
dürüst bir tacir oldu ğuna dair ş öhretini tan ımakta idi, biliyordu ki, sat ı -
c ı  hemen ş urac ıkta, yak ında yaşamakta ve gerektiğ inde ş ikayetlerini 
bildirrnek ve gerçek bir zarar varsa andan bir tan ı irle, bunu gidremesini 
istemek için onu, bulabilecekti. Tüm mü ş terileri hemen hemen kom ş u-
ları  olan sat ı c ı  da kendi aç ı sı ndan ş öhretin ı  tehlikeye dü şüremezdi. 

Endüstri çağı n ın baş laması , alış -veriş  bölgelerinin geniş lemesi, esas  
kumda olduğ u gibi, kalitelerinde de tüketici taraf ından meçhul yeni 
mallar ı n yap ı m ı , kitle halinde üretim, üreticileri al ıc ılara ihtiyaçlar ı n ı n, 
ya da isteklerinin tatmin edilece ğ ine dair teminat vermeye götürdü. Bu 
teminat ürünün iyi kalitede oldu ğu, iyi kalitede bir ürün için bile her 
zaman mümkün bir aksakl ık halinde al ıc ın ın hakk ında mahrum kal-
maya ar ve tatmin olunaca ğı , hakında garantiye dayan ır. 

Hukuki planda sa ğ lamca verilmi ş  bir garantinin varl ığı  halinde bile, 
sat ıc ı  tarafından ve özellikle üretici taraf ı ndan telkin edilen:güvenin psi-
kolojik yan ı  temel bir unsur meydana getirir. 

Garanti, hukuk alan ında sağ lam temellere dayand ır ılm ış t ı r. Al ıc ı  
beklemeye hakk ı  olduğ una uygun olmayan mallar ı  elbette edinmek iste-
mez. Aksi halde sat ış  akdi hakça yap ı lmış  olmazd ı . Sat ış  ak ıl, taraflar ı n 
karşı l ıkl ı  hak ve yükümlerinin varl ığı n ı  gerektirir; tekeffül, her türlü 
sat ışı  art ırma isteğ inin dışı nda da olarak, sat ı c ı n ın akde dayanan bir 
yüküm ü dür. 

Çoğu ülkelerde kanun koyucu, genel prensiplerle yetinmemek gerek-
tiğ t görü ş üne varm ış  ve sat ıc ının yükümleri hakk ı nda aç ık ve kesin 
lı ükümler koymu ş tur. 

Türk hukukunda, borçlar hukukunda garanti ile ilgili hükümleri; 

Madde 196- Sat ıc ı , sat ı lan ın ayıb ı n ı  al ı c ı dan hile ile gizlemi ş  ise sa-
Un-Ida tekeffül hükmünü iskat veya tandit eden her şart bât ı ld ı r. 

Madde 197- Sat ıc ı  al ıc ın ın satış  zaman ında mal ı= olan ay ıptan 
mesul olmad ığı  gibi, sat ılan ı  kafi derecede muayene etmekle farketmi ş  
olacağı  ay ı ptan da ancak bunun mevcut olmad ığı nı  temin etmi ş  ise 
mes'ul olur. 

Madde 198- Al ı c ı  kabz,ettiğ i sat ı lan ın 	örf ve adete göre imkan 
has ı l olur olmaz, muayene etmek borcu ile mükellef olup, sat ı larıda sa- 
t ı c ı n ı n tekeffülü alt ı nda olan bir ayı p gördüğ ü zaman bunu derhal sat ı - 
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c ıya ihbar etmesi laz ım gelir. 

Bunu ihmal ettiğ i halde sat ılam kabul etmiş  sayılır. Meğer ki sat ılan-
da adil bir muayene ile meydana ç ıkanlamayacak bir ay ıp bulunsun. 

Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana ç ıkarsa derhal sat ıc ıya ih-
bar edilmelidir. Aksi taktirde, sat ılan bu ayıp ile beraber kabul edilmi ş  
addolunur. 

Madde 200- Al ıcıyı  iğfal etmiş  olan sat ıc ı , ay ıb ın kendisine vaktinde 
ihbar edilmemiş  olduğunu ileri sürerek mes'uliyetten kurtulamaz. 

Madde 201- Başka bir mahalden gönderilen sat ılanın ayıb ı  olduğunu 
iddia eden al ıcı , bulunduğu yerde sat ıcının mümessili yok ise sat ılanın 
muhafazas ı  için laz ım gelen tedbirleri muvakaten ittihaz etmekle 
mükelleftir. Al ıcı  ayıb ı  olduğunu iddia ettiğ i sat ılan' muhafaza için icap 
eden tedbirleri yapmaks ızın satıc ıya gönderemez. 

Alıcı  vakit kaybetmeksizin sat ılanın halini usulen tastik etirmekle 
mükelleftir. Aksi halde, iddia olunan ay ıb ın sat ılan kendisine vas ıl ol 
duğu zaman mevcut bulunduğunu ispat etmeğe mecbur olur. 

Sat ılanın az zamanda bozulma korkusu varsa alimin, onu bulun-
duğu yerde mercii marifeti ile satt ırmağa salahiyeti va hatta sat ıcının 
menfaati böyle iktiza ediyorsa mecburiyeti vard ır. Al ıc ı , her halde sat ı -
c ıp mümkün olan süratle keyfiyetten haberdar etmekle mükellef ve et-
mediğ i taktirde zarar ve ziyan davas ına ma- ruzdur. 

Madde 202- Sat ıc ının tekeffülü alt ındaki sat ılanın ayıb ı  anlaşı ldığı  
zaman al ıc ı  muhayyerdir: dilerse sat ılam redde haz ır olduğunu beyanla 
sat ım ın feshedilmesini, dilerse sat ılan' alı  koyup kıymetinin noksan ı  
mukabilinde semenin tenzil olunmas ının dava eder. 

Hakim al ıc ının sat ılan' red davası  üzerine hal icab ı  sat ımın feshini 
muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilir. K ıymetinin nok 
sanı  sat ılanın semenine müsavi ise al ıc ı  ancak sat ımın feshini talep 
edebilir. 

Madde 203- Sat ılan, miktara muayyen misli ş eylerden ise al ıcı  dilerse 
fesih veya semenin tenzilinden hiçbirini talep etmeyip sat ılanın arptan 
ari mislile değ iş tirilmesini dava edebilir. Sat ılan, başka bir yerden gön-
derilıniyorsa sat ıc ının da al ıcıya derhal ay ıptan an mislini teslim al ıc ı -
n ın düçar olduğu zararı  tamamen tazmin ederek aleyhine ikame edile-
cek davadan kurtulma ğ a salahiyeti vard ır. 

Madde 204- Sat ılanın ayıp sebebi ile yahut kazaen telef ve ziyaa veya 
hasara u ğramas ı , ayıptan dolay ı  feshi davaya mani olamaz. Bu taktirde 
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al ıc ının red ile mükellef olduğu ş ey sat ılandan elinde kaland ır. 
Sat ılan, al ıc ının taksiri yüzünden telef olmu ş  yahut al ıc ı  onu başka-

s ına temlik veya şeklini tağyir etmiş  ise, ancak kıymet noksamna 
mukabil semenin tenzilini dava edebilir. 

Madde 205- Sat ım feshedilince, al ıcı  sat ıcıya sat ılan ile beraber on-
dan istihsal ettiğ i menfaatleri iade etmekle mükelleftir. Sat ıcının al ıc ıya 
almış  olduğ u semeni fâiziyle beraber iade ettikten ba şka, sat ılanırı  ta-
mamen zapt ı  halinde oldu ğu gibi mahkeme masrafı  ile al ıc ının sat ılana 
vaki olan masraflar ı  ödemesi laz ımd ır. Sat ıc ı  bunlardan maada al ıc ıya 
ayıpl ı  mal teslim etmesinden doğrudan doğ ruya tevellüt etmi ş  olan 
zaran da ayr ıca tanzim etme ğ e mecburdur. 

Sat ıc ı , kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyecegini ispat etmedikçe, 
alimin diğer her türlü zararlann ı  tazmin etmeğ e borçludur. 

Madde 206- Birden ziyade ş ey veya parça birlikte sat ılmış  olup da, 
bunlardan bazıs ı  ayıplı  ç ıktığı  halde fesih, ancak ay ıpl ı  ç ıkanlar hakkın-
da dava olunabilir. 

Ş u kadar ki ayıpl ı  kısmın diğerinden tefriki al ıc ıya veya sat ıc ıya 
ehemmiyetli bir zarar husule gelmeksizin mümkün olmazsa, feshi 
bütün sat ı lana te şmilli zaruri olur. Sat ılanın aslı  hakkında sat ımın fe-
shi, ayrı  semen beyan edilerek sat ılmış  olsa bile, ferilerine de ş âmil 
olur; amma feriler hakk ındaki fesih sat ılamn asl ına Ş amil olmaz. 

Madde 207- Sat ıc ı  daha uzun müddet için kefalet etmemi ş  ise, sat ı -
la n ı  ayıba karşı  tekeffülden mütevellit her türlü dava, sat ılandaki ayıp 
daha sonra meydana ç ıksa bile, al ıc ıya teslim vukuundan itibaren bir 
sene geçmekle salut olur. 

Fakat al ıc ının, sat ıc ı  tarafından aleyhine ikame edilen davaya kar şı , 
sat ılan ın tesliminden itibaren bir sene geçmeksizin ihbar etti ğ i ayıptan 
dolayı  defi hakkı  sene geçmekle sakat olmay ıp devam eder. 

Sat ıc ı  al ıc ıyı  iğ fal etmiş  ise bu bir senelik müruru zamandan istifade 
edemez. 

Bir takım sebeplerle, malzeme imalatc ı ları  verilen garantilerin nite-
liğ ini ve kapsam ırn aç ıklık ve kesinlikle belirlemek zorunda kalmış lar-
d ı r: 

- Merkez d ışı nda pratik uygulamalarla görevli personele aç ık ve kesin 
talimat vermek 

-. Kullananlara, anlayabilecekleri nitelikte yorumlama hükümleri sa ğ -
lamak ki bu da anlaşmazl ıldan smırlayabilir. 

- Sözle şme hükümlerini sat ış ları  artırıcı , hatta reklam niteliğ inde 
kullanmak; 
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- Bununla birlikte risk ve yükürr ıleri s ınırlamak bakımından sözleş -
me hükümleri bir tak ım faktörlere ba ğ lıdır. Bu hükümler ise ıneslekler 
ve teşebbüslere göre değ işkenlik gösterir. Bu faktörler, üründe 
ürünün kullanılmasıyla ilgili, ürünün ticaretiyle ilgili ve garantinin pra-
tik uygulanmas ına ilişkin faktörler olmak üzere dört grup altmda topla-
nabilir: 

Ürün İle İ lgili Faktörler 

- Ürünün niteliğ i; Garanti şartları , bir gıda maddesinde, bir ş inai teç-
hizat malzernesinde veya bir hizmet arac ında farkl ıd ır. 

- ürünün karma şı klığı ; hasas ve karma şı k bir malçlnede, daha basit 
bir makineye nazaran tam garantiler gerekecektir. 

- İ lgilinin ürün hakında sahip olduğu bilgi: Yeni, iyici bilinmeyen bir 
mal, çok zaman sat ın almaya daha büyük bir direnç yarat ır ki, bunu 
özel garantiler vererek yenmek gerekir. 

Ürün Kullan ı lmas ına ili ş kin Faktörler 

- Profesyonel (meslek) kullanma ve ev ihtiyaçlar ı  için kullanma: mal 
profesyonel ihtiyaçlar ı  karşı lamak üzere imal edilmiş se, hazan üstün 
garantiler gerekecektir. Toptanc ı  kasab ın soğutucusu evde kullan ılan 
soğ utucudan birinin onar ım süresi çok daha önemlidir. 

- Ayıpları  ileri gelen bozulmalarm mali sonuçlar ı . 

Bu sonuçlar-  önemli, ş üphesiz daha da eksiksiz garantiler sunmak 
gerekir. Film setinde bir kamera= anzalanmas ı , bir amatör karneras ı -
n ın arızas ıyla ölçülemeyecek sonuçlar doğ urur. 

- Bir çok say ıda kiş inin emniyetinin tehlikeye dü şmesi. Teleferik-
teleben (maden ta şı yıcı) için garanti aynı  alış veriş lercle oldu ğundan 
daha itirrıats ız kılar. 

Ürünün Ticareti İ le İ lgili Faktörler 

- Satış  metodları ; şartlan önceden belirlenmiş , mektupla sat ış , alı -
c ıya mahallesinin perakendecisinden yapt ığı  alışverişlerden daha iti-
mats ız kılan 

- Ürünün fiyat ı ; Yüksek fiyatl ı  bir ürün, dü ş ük fiyatl ı  bir ürüne naza 
ran daha geniş  ve daha tam garantiyi hakl ı  kılar. 

Rekabet al ış kanl ıkları , eğer bir mesleğ in tümünde belli bir garanti 
ş ekiller uygulanworsa, yeni bir imâlatç ı  için aynı  garantileri vermemek 
güçtür. Burada yeni bir alanda garantileri fazlas ıyla at ırrnan ın sakınca- 
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s ı na iş aret etmek gerekir, zira fazlas ıyla art ı/Inanın sakıncas ına işaret 
etmek gerekir, zira bu, te şebbüsü önceden kestirilmerni ş  ağı r yükümler 
alt ına sokar. 

Garantinin Pratik Uygulamas ına ilişkin Faktörler 

- Garantinin bedeli, bu önemli mesele, getirece ğ i sonuçlardan dolay ı  
şüphesiz ürünün kalitesine ba ğ l ıd ır. 

- Uygulama metodlan: verilen garantiler, şekil bakımından olduğu 
kadar kapsam bak ımından da, sat ış tan sonra servisin te ş ebbüse sağ -
lanmas ı  yada üçüncü ş ah ıslara b ırakılmas ı  hallerine göre çok farkl ıd ı r. 

- Garantinin büründüğü şekiller; Borçlar Kanununun 202. nci mad-
desi ayıplı  mal ın al ıc ısına dilerse sat ılan' redde haz ır olduğunu beyanla 
sat ım ın fesh edilmesini, dilerse sat ılan' al ıkoyup luyrnetinin noksarn 
mukabilinde semenin tenzil olunmas ını  dava; hakk ını  tanıyor. Bu sat ıc ı  
ile al ıc ı  aras ında derin uzla şmazl ıklar yaratan 'büyük gizli ay ıp'ları n fii-
len söz konusu olduğu ağı r hallerde uygun dü şmektedir. 

Pratikte verilen garanti a ş ağı daki çözümlerden biriyle gösterilir. 

- Ayı pl ı  malın geri al ınarak bedelin iadesi. 

- Ayıpl ı  mal ın bir başkası  ile değ iş tirilmesi, 

- Bedelden bir kısmı nın geri verlmesi, 

Ayıpl ı  mal ın onar ılması . 

Karma şı k ayıpl ı  (özürlü) bir mal ın onarımı  şu yüküm tarzlann ı  or-
taya ç ıkarır. 

- Ay ı pl ı  malları  değ iş tirmek için yedek parçalar, 

- Bu değ iş tirmeyi ve yahut gerekirse ayarlar ı  yapma yeteneğ inde iş çi, 

- Gerekmesi halinde seyahat veya ta şı nma masraflar ı , 

Garanti sözle şmesi, bu yükümlerden her biri için, genellikle, sat ı c ı -
n ın akdi taahhütlerini ve bu taahhütlerin nitelik ve süre olarak kap 
sam ı nı  tespit eder. Bu konudaki hükümler, Borçlar Kanununun ön-
gördü ğü vecibelerin hukuki yorumuna nazaran te şmil edici de olabilir, 
s ı n ı rlayıc ı cla. Sat ı c ı , sat ışı  yükseltmek amac ıyla, garantiyi hiç bir halde 
gizli ayıp sayı lamayacak kusurlara te şmil edilebilir. 

Genel olarak, bütür ı  konularda yedek parçalar ın bedelsiz değ iş tiril-
mesirahatça kabul edilebilir. Bu eleme ğ i taahhüdünden daha kolayl ık-
la sağ lanabilir. Çünkü el eme ğ i taahhütleri daha kolayl ıkla sağ lanabilir. 
Çünkü el emeğ i taahhütleri ikinci elden sat ıc ılar sat ış  imtiyaz' verilen-
ler, bağı msız servis istasyonlar ı  gibi üçüncü ş ah ıslara havale edilir. Bu 
ise belli bir tedbirlili ğ i gerektirir. 

Garanti alt ında bedelsiz ış çilik taahhüdü fiilen i ı nalatç ılar taraf ı n-
dan sözle şn ıe hükümlerin gözden geçirilmesi anla şı lacak olandan daha 
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az titizlikle verilmektedir. İmalâtçılarm büyük bir kısmı  garantiyi 
üçüncü şah ıslara verdirirler ki bunun denetimi oldukça güçtür. 

Pratik plânda üç tür çözürne rastlan ır. 
- İmalatç ı  işçiliğ in bedelsiz olduğu dönemi açıkça belirler (garanti dö-

nemi) ve bunu kesinlikle uygular (yada uygulat ır). 
- İmalatç ı  işçiliğ in müşteriye ait olduğunu öngörür ve bunu müş te-

riye ağı r bir kusur yüldenerneyece ğ i bütün hallerde uygular. 

- İmalatç ı  sözleşmede işçiliğ in kullanana ait olduğunu öngörür, ama 
suistimalci kullananlar d ışı nda, bu masrafın kullanandan tahsil edil-
memesi için talimat verir. Bu sonuncu çözüm ticarete en uygunu gibi 
görünmektedir. Bunun çift avantaj ı  vard ır. Önce sıiistimal eden mü ş te-
riyi cezaland ırrnaya imkân verir. Ikincisi ciddi mü ş teriye müdahalenin 
bedelsizliğ ini onun lehine yap ılmış  bir "ticari jest" olarak gösterme im-
kânını  sağ lar. Bunun sak ıncas ı  ise, servis istasyonu veya temsilcinin 
bu hükmü kendi lehine te şmil ederek yorumlamas ıdır. 

Pratikte işçilik (el emeğ i) için ifade edilenlerin hepsi, genellikle daha 
geniş  hoş  görüyle seyahat masraflanna da uygulan ır. 

Garanti Sözle şmesinin Tanzimi 

Garanti sözleşmesi bir hukuki iş lemi ifade ettiğ inden, bunu tanzim 
ederken, temel baz ı  unsurları  ihtiva etmesi özel itina göstermek gerekir. 
Hiç değ ilse bazı  hukuki kavramlara mevzuat ve içtihat-sahip olmak ve 
bir hukukçudan isgüt almak zorunludur. Sözle şme, hem savunmaya 
ilişkin, hem teşvikçi ticari bir muameledir. bir sözle şmenin tanzimi 
aşağı daki sebeplerdendir. 

- Pratik uygulamay ı  basitleş tirmek (icrac ılara aç ık ve kesin talimat, 
kullanan için yorumu basit hükümler) 

- Sözle şme hükümlerinden satışı  yükseltmek arac ı  olarak yararlan-
mak (teşebbüse ve ürünlere teminat vermek) 

- Mali mükellefiyeti s ınırlamak (suistimalci kullanana kar şı  ç ıkarıla-
cak savunma hükümleri) sözle şmeyi tanzim ederken, Hukuki olmaktan  
ziyade ticari görünü şe önem verilmeli; bunun için teknik terimlerden ve 
ağdalı  metinlerden kaç ınılmal ıdır. Ayrıca iyi niyetli kullanan tedirgin et-
memek, ama suistimal edecek kullananlara kar şı  uygulanmarnak üzere 
sınırlamalar öngörmek ve bu s ınırlamalan da sat ış  sırasmda belirtmek 
dürüst bir davran ış tır. Yani sözleşme tanziminde hakça hareket etmek 
gerekir. Diğer taraftan verilen garantileri aelk-secik olarak belirlemek 
lazımdır. Ve nihayet uygulamada basitlik aranmal ıdır. 

Sat ılan mal tüketicinin ihtiyaçlarına uygun dü şmelidir. Bütün tat-
min şartları  yerine getirilmiş  olsa, hatta tüketici hiç bir bask ı  altında 
kalmadan sat ın aldığı  malı  bizzat seçmiş  olsa bile eğer sat ın aldığı  ma-
lın gerçek ihtiyaçlar ına uygun düşmediğ ini farkederse, tatmin edilme- 
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miş  olabilir. Ticari psikoloji alanında önemli bir mesele olan bu konu, 
tamamen sat ış tan sonra servis konusuna girmesi bile, bu aç ıdanda in-
celenmesi zorunludur. 

Tüketici tan ımak bu konuda önemlidir. Sat ılacak malın objektif ih-
tiyaçlara fiilen uygun dü şeceğ inden emin olunmak isteniyorsa, öncelik 
le tüketiciyi ve onun özellikle ihtiyaçlar ını  kısmi olarak kiş isel ve spesri-
fik bir ş ekilde tan ımak zorunludur. Daha sonra al ıc ıyı  ikna edecek ka-
nı tları  ve onu etkileyecek sat ışı  yükseltici metodlan bulmak laz ımd ır. 

Prensipde tüketicinin tatmininin, ihtiyaçlar ının tatmininden geçmesi 
aç ık ise de, bir kullanamn edindi ğ i mal objektif olmayan bir ihtiyaca 
hatta objektif ihtiyac ına zıt bir ihtiyaca uygun dü şerse, tatmin olunabil-
diğ i bir çok haller vard ır; bir taksikoman kendisini ikna eden bir tablet 
le tatmin olur, bir müsrif ise kendisini iflasa sürükleyen harcamalarla. 
Sat ıc ının alıcı sına kendisi için objektif olarak yararl ı  olmayan malı  edin-
mernesini öğütlemesi şüphesiz arzu edilir bir ş eydir; bu davran ış  
clürüstlüge uygun olduğu gibi bir sat ıc ının uzun vadeli öz ç ıkanna da 
uygundur. Baz ı  sat ıc ılar için her hangi bir ş eyi; herhangi bir kiş iye her 
hangi bir yolla satmaktan ba şka bir şey yoktur; bunu da uzun vadede 
ancak kötü sonuçlar verecek yüksek bask ı l ı  satış  söz konusudur; 
çünkü bir çok hallerde buna raz ı  olan alc ı  bile, en sonunda aldat ılmış  
olduğ unun fark ına varı r. 

Pratik olarak haz ır sat ış tan vazgeçmek sat ıc ın ın büyük cesaretini ge-
rektirir; bu cesarete sahep olunmal ıd ır, çünkü uzun vadede kffl-  sağ lar. 
Sat ış tan sonra rastlanan uzla şmazl ıklardan pek çoğu kullanan ın ih-
tiyaçlanna uygun dü şmeyen malzeme sat ışı n ın art ıkland ır, kullanan 
bir kez bunun fark ına yard ımı , aksakl ıklan ve buna dayanan ş ikayetleri 
çoğ alt ır, aksakl ıkları  büyütür. İş te o zaman kendisine asla yüklenmeye-
cek sebeblerden dolay ı  bunun cezas ın ı  çekmek zorunda kalacak olan 
sat ış  sonras ı  servisidir. 

*** 

Satılan mal en iyi şartlarda tüketicinin eri ş ebileceğ i yerde olmal ıd ır. 
Burada söz konusu olan “sat ış tan sonra servis"ten de öte, genel anla-
rmyla mü ş teriye servis meselesidir. 

Bu noktada, sat ış tan önce ve sat ış  s ıras ında (muhtemelen sat ış tan 
sonra da) sat ın alana veya sat ın alma durumunda olana maddi veya 
manevi en iyi yard ım şartlarını  sağ laman ın gerekliliğ ini hatırlatmak is-
tiyoruz. Burada söz konusu olan, karar vermekte kolayl ık sağ lamak ve 
ona teşebbüsün iyi bir intibakını  vermek üzere sat ın alanı  en elveriş li 
ruh hali içine koymakt ır. 

Bunun için;bir tak ım şartlar sağ lanabilir; 

• Giriş  kolaylığı  (park, mü ş terinin hizmetinde ula şı m araçlar ı ) 

. Nazik ve güler yüzlü bir kar şı lama (tez0hta, telefonda, hatta kap ı - 
da) 

• Temiz ve konforlu mahaller 
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. Muhtemel bir beklemeyi kolayla ş tırmak iyi organizeli yan se ıvisler. 

Görülen bu servisler veya bunlann baz ıları  paral ı  olabilir. 

Bu servislere 

. Dış arıya telefon etme imkan ı  

. Yazmak ve okumak için bir yerin ve okunacak şeyin hizmete veril-
mesi, 

. İçki tedariki 

. Zaman kazand ırıyor intiba ını  vererek bazı  'alış  veriş ler yapma imka-
n ı  (Shell butik, mini pazar gibi) 

Bugün, otomatik da ğı tıcılann varl ığı , rnübalağ al ı  bir personel kullan-
ım ına yer vermeksizin her türde böylesi yerle ş imler yapmaya imkan ver-
mektedir, (bozuk para, telefon, kaydedilmi ş  müzik, sigara, pul) 

Ayr ıca imalattan kullanan ı n evine kadar sevkine kadar bir çok me-
sele ortaya ç ıkar, Ambalaj, bekleme durumunda stoklar, teslimde nak-
liyat, transit, sigorta ve gümrü ğ ün ödenmesi, vb. gibi meseleler dikredi-
lebilir. 

Diğ er taraftan sat ın alma durumunda olan bir ki ş i, her zaman, an ın-
da ödeme yapmaya imkan verecek mali gelirleri haz ır bulundurularnaz. 
Bunun için 

. K ı sa vadeli kredi (likit bulmak için verilen mühlet) 

. Orta ve uzun vadeli kredi (özellikle ihracatta) 

..Kambiyo denetinı lerine bağ lı  sorunlar. 

*** 

Sat ılan mal iyi yerle ş tirilmelidir. Al ı nan mal doğ ru bir yerle ş tirmenin 
yokluğurıdan dolayı  tam rand ıman veremiyorsa, gerçekten iyi kaliteli ol 
mak yeterli değ ildir. Yerleş tirme için d ış  ş artlar uygun olmad ı r: 

Elektrik ene ıjisinin karakteristikleri (voltaj ı n sabitergi, frekans ı n 
stabilizosyonu vb.) 

. Suyun kalitesi (bas ınç, s ıcakl ık, aşı lmarnas ı  \ gereken asitlik veba 
bazl ık derecesi, san ık, kireçli olmamak) 

. Diğer baz ı  aluş lar ın kalitesi (ayd ınlatma gaz ı , butan oksijen azot) 

. Elektronik sinyalin özellikleri (voltaj, gürültü,-fon gürültüsü seviye 
si v.b.) 

Ortam ın havas ın ın kalitesi (s ıcakl ık, nemlilik oran ı , tozların yok-
luğ u v.b.) 

Bir çok durumlarda gerekli mazlemenin el alt ında bulunmas ı  şart ıy-
la, yerleş tiricinin bu d ış  unsurları  düzeltici tedbir almas ı  mümkündür. 
Hatta düzeltme i ş lemleri basitse, yerle ş tirme iş lemlerinin bir' parças ı  
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olarak dü ş ünülebilir. 

Elektrik akımının voltaj regülasyonu (otomatik regülatörler, voltaj 
art ıc ı  ve dü ş ürücüler v.b.). 

Suyun annrnas ı  (filtreler, sertlik gidericiler v.b.). 

Elektrik tesisat ını  koruma 'cihazlar ının bağ lanması  da aynı  katego-
ride sm ıllanabilir. 

Ayr ıca yerleş tiricinin özen ve ihtisas ına bağ l ı  temel ş artlar da vard ır. 
Yerleş tirici bir çok alanda ihtisas ının yararl ılığı nı  gösterme zorunda kal-
acakt ır. 

. Yerleş tirilecek cihaz ın iş lemesini bilme (prensipler teknoloji, sümıe, 
ayarlama) 

Dış  şartlara ve bunlann çözümlerine has güçlüklerin genel bilgiler 
(mesela kireçli sular ın ortaya koydu ğ u sorunlar) Esasen bu çe ş itli iht ı -
saslann bir çok uzman taraf ından yerine getirilmesi kaç ın ılmazd ır. 

. Bir televizyon al ıc ıs ını n yerleş tirilmesi sıras ında çalış tırma ve ayar-
lama bir elektronikçi taraf ından yap ı l ı rken, antenin çat ıya bir anten 
kurma uzman ınca konulmas ı . 

. Elektrikli bir su ıs ı t ıc ısı  yerle ş tirildiğ i zaman bir nı uslukçu suyun 
bağ lama i ş ini, bir elektrikçi de elektrik ba ğ lant ıs ın ı  üstüne alacakt ır. 

*** 

Sat ılan mal iyi kullan ılma. Bununla beraber sat ış  sonras ının sorum-
luları n ı n, beceriksiz bir kullanmadan ba şka sebebi olmayan ş ikayet ör-
nekleri, günlük yaşant ım ızda olu şumu fazlad ır. Kendisine yepyeni bir 
cihaz, son model elektrikli bir konserve açaca ğı  veya harika bir mikser 
hediye edilen beyin örneğ i tipiktir. Tabii ki bunu denemek ister ve aile-
nin teknisyeni (!) s ıfat ıyla kullanma tarz ıyla ilgili prospektüsd °k ırmay ı  
kendine yedirerne, ş öyle bir göz atmaks ızın bütün manivilalarla oynar, 
bütün di:ığ melere basar, sonunda kendini aç ılmak şöyle dursun zede-
lenmiş  bir bezelye kutusu... ve belki de kullan ı lmaz hale gelmiş  bir kon-
serve acaca ğı yla bulur. 

Ancak kullan ış lan basit ve problemsiz olan al ışı lmış  cihazlar ile kul-
lan ıc ılar aras ında pek fazla problem ç ıkmaz. 

Hat ırlatahm ki, kulland ığı  makinadan en iyi verimi almak isteyen ki-
ş ide, ayn ı  zamamda bunu mekaniğ i zorlamadan yapmak kayg ı sı  vard ı r. 
Söz konusu olan, anzalar yüzünden durmadan da hesaba katan global 
verimdir. Buna ba ğ l ı  olarak iyi kullanma, kullanana sa ğ ladığı  anl ık 
memnunluktan öte, malzemeyi hasara ıığ rat ı na ve anormal y ıprannıa 
risklerin' de azalt ı r. Kullanan' eğ itrnenin ve ona bilgi verme, son derece 
verimli, avantajl ı  ve tasarruf sa ğ layıcıd ır. 

Diyebilirz ki, telçniğ in ilerlemesi, tüketicilerin emrine verilen maddi 
imkanlar ı  art ırrmş t ır; ayn ı  zamanda ayarlar ı  da art ırmış t ı r ve dolay ı s ıyla 
kullanmayı  da karma şı k hale getirerek kötü kullanmadan do ğ an riskle-
ri art ırmış t ır. 
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Bu bakımdan tüketici ve üretici basit ve karma şı klık aras ında bir 
denge kurma veya gerekli tedbirleri alma durumundad ır. 

Sat ılan mal, kullanılması  objektif olarak yararl ı  olduğu sürece iyi ba-
kım görmeli, gerektiğ inde onanlmal ıdır. İyi görülrnü ş  bir satış  sonras ı  
servisinin, teşebbüsün sat ış  promosyonunun önemli bir eleman oldu ğu 
muhakkakt ır. Yalnız elde ettiğ i üründen değ il, fakat kendine yap ılan 
hizmetten (ürünün fonksiyonu yerine getirme yetene ğ i, aç ık ve kolay 
anlaşı lır bir kullan ış  tarz ı  yazısı , arıza halinde dakik ve iyi yap ılmış  
müdahaleler, bedelli olarak yap ıldığı nda en doğru fiyatla faturalanm ış  
onar ım v.b.) memnun kalan müş teriyi yeni bir malzeme almaya kalkış -
dığı nda tabii olarak kendini tartm ış  olan imâlatç ıya başvurmak eğ ili-
minde olacakt ır. Buna paralel olarak markay ı  yakınlarına sal ık vererek 
değerli bir "k-ulaktan kulağ a" reklâmı  yapacakt ır. 

Sonuç olarak nas ıl ki, iyi sağ lanmış  bir satış  sonrası  servis te-
şebbüsün sat ış larının teşviki politikasında birinci derece önemde bir 
eleman ise, sağ ladığı  düzenli ilintilerle sistemli bir bak ım kullananda 
ürünün markanın, te şebbüsün ve dağı tıc ın ın iyi bir görüntüsünü yarat-
makta ve dolay ıs ıyla sağ lam bağ lar kurmakta ondan daha fazla karar 
verdirici niteliktedir. Kullanan ı , kendini bu işe adamış cas ına inanmış  ve 
garip şekilde etkili bir propagandac ı  haline getirir, oysa memnun kal-
mayan bir mü ş teri, tersine büyük zarar verebilir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	 SAYI : 89 	Temmuz - Ağ ustos - Eylül 1990 

İZMİR İLİNDEKİ  KÖY KALKINMA 
KOOPERATİFLERİNİN KIRSAL ALANININ 

ÖRGÜTLENMES İNDEKİ  ETKİNLİĞİ NİN 
ÖLÇÜLMESİNE İLİŞ KİN BİR ARAŞTrEtM.A. 

Turan ATILGAN (*) 

GIRIŞ  

Ülke ekonomisinde, sanayi alanındaki önemli gelişmelere rağmen ta-
rım önemini büyük ölçüde korumaktad ır. Kırsal alanda yaşayanların 
hemen hemen tamam ı  tarımsal faaliyetlerden geçimini sa ğ lamaktad ır. 
Bu itibarla gerek kırsal alanda yaşayanların geçimlerinin daha iyiye 
götürülmesi, gerekse ekonomik kalkınma aşamas ında tarımsal üretimin 
rasyonel bir yap ıya kavuşturulmas ı , ülkemizin önemli meselelerinden 
birisidir. 

Kırsal alanda gerek yap ının iyileş tirilmesi ve gerekse devletçe görüle-
cek hizmetlerin etkin hale getirilmesi gayretleri, bu kesimde ya şayanla-
rın uygun biçimde örgütlenclirilmelerini gerekli kılmaktad ır. Böylece, 
kalkınma hamlesine kırsal kesimin daha bilinçli şekilde kat ılması  sağ -
lanarak bu kesimin refah seviyesinin yükseltilmesi mürnkün olabilecek-
tir. 

Kırsal ala ı •daki insanların örgütlenmesi; bu insanlar ın ekonomik ve 
sosyal sorunlar ının daha süratle, kolay ve sürekli olarak çözümlenmesi-
ni, kırsal kesimde refah ın yükseltilrnesini, bu süretle de sosyal denge-
nin kurulmasında bu insanlar ın fikri ve maddi kallunmalar ının temini 
ve bu yoldaki sorumluluk ve yetkilerinin devlet organlar ı  ile bağdaş tırıl-
masını  zorunlu görmekten doğ an bir ihtiyaçt ır. 

Köy kalkınma kooperatifleri, ülkemizde köy ve köylü ile köy kallun-
masının tek bir çözüme indirgenemiyecek kadar karma şı k ve çok yönlü 
olan sorunlarının çözümünde ortaya ç ıkan ve çok amaçli bir yakla şı mı  
içeren önemli bir kooperatifçilik modelidir. Köy kalk ınma kooperatifleri-
nin en önemli özelliklerinden birisi, kalk ınmaya salt kırsal alanda ve 
kendi içinde çözümler aramaktan ziyade, k ırla kent ve kırsal toplulukla 
kentsel topluluk aras ındaki gelişmiş lik farklarının azalt ılmas ını  gerçek-
leş tirmeye çal ış masıdır. 

Kırsal alanda üretimin art ırılması , kalitenin yükseltilmesi ve ürünle- 

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi I ş letme Bölümünde Ara ş terma Görevlisidir. 
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rin tam anlam ıyla ve en uygun fiyatlarla pazarlaranas ının sağ lanabilme-
si, her ş eyden önce üreticilerin örgütlenmesine ba ğ l ıdır. Ayrıca devlet 
tarafından kırsal alana götürülen hizmetlerin etkili ve verimli bir uygu-
laman ın gerçekle ş tirilmesinde de devletin k ırsal alana hizmet götüren 
kuruluş ların ın en rasyonel ve hizmete uygun bir şekilde düzenlenmesi 
gerekli görühnektedir. Bunun yan ında kırsal alan ın örgütlendiril ı ne-
sinde kırsal alanın sosyo-ekonomik ve kültürel de ğerlerinin de dikkate 
al ınmas ı  gerekmektedir. 

I. IZMIR ILINDEKI KÖY KALKINMA KOOPERATIFLERI- - 
Nİ N SOSYO-EKONOMİ K YAPISI 

A- İZMİR'DEKİ  KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN 
GENEL GÖRÜNÜMÜ 

izmir'deki kooperatifçiliğ in Türkiye'deki kooperatifçilik hareketinden 
soyutlanamayaca ğı , ayn ı  şekilde Izmir'deki köy kalk ınma kooperatifleri-
nin geliş iminde Türkiye'nin bu konuda geçirdiğ i deneyimleri yarı s ıtt ığı n ı  
ileri sürebiliriz. 

Izmir'de 1962'de ba ş layan köy kalkınma kooperatifçiliğ i hareketiyle 
(5.7.1962'de ilk olarak kurulan Bergama-Merkez Köy Kalk ınma koope-
ratifi ile 10.11.1962'de kurulan Urla-Bademler Köy Kalk ınma Kooperat-
ifi) 1965 yı l ı ndan 1974 y ıl ına kadar olan Dönemde Bat ı  Avrupa Ulkele-
rine işgücü gönderimini amaçlam ış sa da sonralan devlet olanaklar ıyla, 
bir yat ınm ı  gerçekle ş tirmek ve kooperatifiere gösterilen baz ı  kolayl ıklar-
dan yararlanmak ana amaç haline dönü şmüş tür. 

30.6.1989 tarihi itibariyle Izmir'de 26 tanesi (% 12.8) mahkeme ve 
genel kurul karar ıyla fesh edilmiş , 41 tanesi (% 20.3) hakk ında fesih 
davas ı  aç ılmış , 31 tanesi (%15,3) kurulu ş larından bu yana hiçbir faaliy-
et gösterrnemi ş , 65 tanesi (%32,2) faal ve 39 tanesi (%19,4Y ise i ş letmesi 
olup ta halihaz ırda çalışmakta olan toplam 202 köy kalk ınma koope-, 
ratifi kurulmu ş tur (1). (Tablo: 1) 

(1) TOKB İzmir Mddürliigii Destekleme Şubesinden Derlenen Rakamlar 
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TABLO: 1 Izmir'deki Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin Genel 
Görünümü (15.7.1989 tarihi itibariyle) 

iş lerlik Durumu Sayısı : 

Kurulan Koperatif Say ısı  202 

Faal Olan Kooperatif Say ı sı  176 

- - Fesih Davas ı  Aç ı lan Kooperatif say ı sı  41 

- iş letmesi olan Kooperatif Say ıs ı  39 

- Faal Olan Kooperatif Say ı sı  65 

- Faal Olmayan Kooperatif say ı sı  - 31 

Fesih Edilen Kooperatif say ı sı  26 

- Genel Kurul karar ıyla fesih edilen 6 

- Mahkeme Karar ıyla Fesih Edilen 20 

Kaynak. 70KB Izmir İl Müdürlüğ ü Destekleme Ş ubesinden Derlenen Rakarnlar 

İzmir timdeki Köy Kalk ınma Kooperatifleri Türkiye geneli 
dü ş ünüldüğ ünde say ı  itibariyle (%03.7) ön s ıralarda yer almaktad ır. 

İ zmir ilindeki köy kalkınma kooperatifierinin y ıllara göre dağı l ınum 
gösteren tablo: 2'ya bakt ığı m ızda, yoğ unlu ğ un 1971-1975 yıllar ı  ile 
1976-1980 yı lları  aras ında toplandığı nı  görmekteyiz. 1960-65 döne-
minde 5 tane kurulan köy kalk ınma kooperatifi, 1966-1970 yıllarında 
27, 1971-1975 aras ında 78, 1976-1980 aras ında 51, 1981-1985 ara-
s ı nda 12 tane ve 1986-1988 aras ında ise 3 tane kurulmu ş tur. Bu da 
bize 1980'den sonra köy kalk ınma kooperatifçiliğ i hareketinde say ı sal 
olarak bir gerileme olduğ unu göstermektedir. 

Tablo: 2 izmir'deki Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinin kuruluş  Yı lla-
rı na Göre Dağı lı m ı  

Kurulduğu Yı llar Kooperatif say ıs ı  

1960-1965 5 
1966-1970 27 
1971-1975 78 
1976-1980 51 
1981-1985 12 
1986-1988 3 
TOPLAM 176 

Kaynak: TOKB Izmir Il Müdürlü ğ ünden Derlenen Rakamlai- 
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Izmir'de köy kalk ınma kooperatillerinin birle şme çabalar ı  ilk defa 
1970 yılında baş lamış tır. 7 kooperatif taraf ından Ege Bölgesi Köy Koo- 
peratifleri Birliğ i adı  altında baş lat ı lan çalış malardan bir sonuç almam
amış tır. bir yıl sonra 13 köy kalkınma kooperatifinin bir araya gelme- 
siyle 1163 sayıl ı  yasaya uyularak 22.7.1971 tarihinde "Iznik Köy 
Kooperatifleri Birli ğ i" (köy-koop) kurulmu ş tur. 

Baş lang ıçta 13 kooperatifin biraraya gelmesi ile kurulan birli ğ in ortak 
say ıs ı , ülkedeki kooperatif hareketinin geli şmesine paralel olarak h ızla 
artmış , ortak kooperatif say ısı  1976'da 42'ye, 1980 y ılında da 122'ye 
ulaşmış tır. Bugün birliğ e ortak 123 kooperatif bulunmaktad ır. 

Birlik faaliyetlerinde ekonomik konulara büyük önem vermektedir. 
Bir yandan ortak kooperatiflere ait tesislerde i ş lenen ürünlerin kalite ve 
maliyeti ile ilgili çalışmalar, kooperatif yöneticileri ile birlikte 
yürütülürken, diğer yandan da i ş lenen ürünlerin değerine sat ılabilmesi 
için pazarlama çal ış malarına ağı rl ık verilmiş tir. 

Ayr ıca birlik, tesisi bulunmayan kooperatiflere ait ürünlerin koopera-
tifler aras ı  işbirliğ i ile, tesisi olan kooperatifte de ğerlendirilmesi çalış -
malarında yard ımcı  olmaktad ır. Birlik üretici ortaldarm ın ürünlerini de-
ğ erlendirirken, bölgedeki diğer üreticilere de aç ık olarak çal ış arak, elde 
edilen ürünlerin Izmir'deki toptanc ı  ve perakendeci mağ azalan ve bayi-
leri kanal ıyla pazarlayarak da tüketiciler uygun fiyattan mal alabilmele-
rini sağ lamaktad ır. 

II. İZMİ R İLİNDEKİ  KÖY KALKINMA KOOPERATIFLE-
RI ÜZERINE Bİ R ANKET UYGULAMASI 

A- ARAŞTIRMANIN KONUSU (AMACI) 
Araş tırman ın ana amac ı , İzmir ili s ınırları  içindeki kırsal alanda ya-

ş ayan bireylerin köy kalkınma kooperatiflerine olan bakış  açılannırı , 
kooperatifle olan ili şkilerinin ve bu kiş ileri kooperatiflerde örgütlenmeye 
iten nedenlerin saptanmas ıd ır. Araş tırman ın bulgulan bu insanların 
niçin köy kalkınma kooperatiflerine girdiklerini, arad ıklannı  bulup bu-
lamad ıklarını , kooperatiflere ilişkin genel sorunlann ı  ve kooperatife olan 
ilgilerini ortaya koymaya ışı k tutacakt ır. 

Bu amaçla çal ış manın ilk bölümünde verilmeye çal ışı lan kırsal alan-
daki bireylerin sosyo-ekonomik aç ıdan örgütlenmeye olan ihtiyaçlar ını  
saptamış  ve buna uygun mesleki ve ekonomik amaçl ı  örgütlerden bah-
setrniş tik. Çal ış man ın ikinci bölümünde ise kırsal alanda ya ş ayan bi-
reylerin iktisadi ve sosyal aç ıdan örgütlenmelerinde önemli bir yer tutan 
köy kalkınma kooperatifleri incelenmiş tir. Üçüncü bölümü olu ş turan İz-
mir ili uygulamas ında ise önce Izmir ilindeki köy kalk ınma kooperati-
flerinin orijini, amaçlan ve Izmir ilindeki geliş imleri ile Izmir Köy Koope-
ratifleri Bölge Birliğ i hakkında bilgiler verilmiş tir. 

Araş t ırman ın ana çizgilerini, yukar ıda saptanan bilgiler ışığı nda ve 
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köy kalkı nma kooperatiflerinin kırsal kooperatifçiliğ e getirdiğ i boyutlar 
da dikkate al ınarak, olu ş turulan saha çal ış ması  beltrlemektedir. 

B- ARAŞ TIRMA METODOLOJ İ Sİ  VE YÖNTEMI 

Saha araş tırması  için İzmir ili sınırları  içinde 30.6.1989 tarihine ka-
dar kurulmu ş  olan toplam 202 köy kalk ınma kooperatifi içinde faal ol-
mayan (311, hakkında fesih davas ı  aç ılan (41) ve feshi gerçekle şen (26) 
kooperatifler dü şüldükten sonra geriye kalan 104 faal ve i ş letmesi bulu-
nan kooperatiften 11 tanesi random esas ına göre seçilmiş  ve bu koope-
ratiflere ortak olan üreticilerin % 15'i üzerinde tesadüfi olarak önceden 
hazırlanan anketler doldurtulmu ş tur. 

Ankete kat ılan kooperatillerden 4 tanesi i ş letmesi olan kooperatif, 7 
tanesi de ortaklar ına çeş itli hizmetler sağ layan faal fakat i ş letmesi ol-
mayan kooperatiflerdir. 

Araş t ırmaya konu olan kooperatiflerden faal olmayan, feshi kesinle ş -
miş  ve haklannda fesih davas ı  aç ılan kooperatiflerin elirnine edilmesi-
nin nedeni, bu kooperatiflerin ortaklann ın beklentilerini yerine getirem-
emiş  olrnalan, ortak ve yöneticilerin kooperatiflerine kar şı  olan aşı n 
ilgisizlikleri, sermaye eksikliğ i gibi Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanl ığı  
Izmir İ l Müdürlüğünce saptanan nedenlerin sonucunda etkinliklerini 
durdurmaland ır. Bunun üzerine bizde anket çal ış mas ını  faal ve çal ış an 
kooperatiflere ortak olan üreticilerin üzerinde yapmay ı  daha yararl ı  
gördük. Daha sonra ankete uygun olan ın saptanmas ı  için Tarım, Or 
man ve Köyiş leri Bakanl ığı  İzmir İ l Müdürlüğünden elde edilen bu ön 
bilgiler değerlendirilerek anket alan ına uygun 104 kooperatif oldu ğu 
hükmüne var ılmış t ır. 104 Ana Kütle üzerinde % 10 örne ğ in random es-
as ına göre seçilen 11 kooperatif ve bunlara ili şkin genel bilgiler aş ağı da 
açıklanmış tır. 

C- ANKETİN UYGULANACAĞ I KOOPERATİFLER HAK-
KINDA GENEL BİLGİ LER. 

Ankete Kat ılan 11 kooperatif ildeki faal 176 köy kalk ınma kooperati-
fine ortak olan 17.300 orta ğı n 0/0 8,15'ine (1411 ki ş i) sahiptir. Yine bu 
11 kooperatife ortaklann üyeliğ i aç ıs ından örgütlenme oran ı  yaklaşı k % 
38,4'dir.(*) Tablo 19'dan da görülebileceğ i gibi 11. kooperatif içinde 
örgütlenme (Girme) oran ı n ı n en yüksek olduğu köy Tire-Mahmutlar'cl ı r. 
Onu %83,2 ile Menderes-Çile ve % 61,3 ile Bergama-Tepeköy takip et-
mektedir. Örgütlenme (Girrne) oran ının en düşük olduğu köy ise % 8 ile 

(*) Burada verilen bilgiler bir fikir vermesi açıs ından verilmiş tir. Çiinkt bir kooperatife dış an-
dan (baş ka köylerden) da ortak girmektedir. Bu raka ırnt o kooperatifin bulunduğ u köyün 
hangi sayts ına bakarak bulduk. 
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Menemen-Koyundere ve % 14,3 ile Bornova-I şı kkent'dir. 

Tablo 19 Anketin Uyguland ığı  Köylerde Halkın Köy Kalkı nma 
Kooperatiflerine Girme (örgütlenme) Oran ı  (15.7.1989 tarih itiba-
riyle) 

Sayı s ı  
Koop.ler 

Ortak 
Sayısı  

Köy Hane 
Sayısı  

Girme 
Oranı  

TEPEKÖY 95 155 To 61.3 
BAĞARASI 321 , 350 % 91.7 
KOYUNDERE 40 500 % 8 
ÖZBEK 45 200 % 22.5 
ULAMIŞ  186 400 % 46.5 
Ç İ LE 79 95 % 83.2 
YİĞ ITLER 63 310 % 20.3 
BOZDAĞ  194 600 % 32.3 
MAHMUTLAR 165 165 % 100 
ERGENLİ  136 300 % 45.3 
IŞ IKKENT 87 600 % 14.3 

TOPLAM 1411 3680 % 38.3 

Tablo 20 den anketin uygulanacag ı  kooperatiflere ili şkin genel bilgi-
lere baktığı mızda ortak say ıs ı  aç ısından en büyük kooperatif 321 ortak-
la Foça-Bagaras ı -Yeni Bagaras ı  Köy Kalkınma Kooperatifi ile 194 ortakl ı  
Ödemiş -Bozdağ  köy kalkınma kooperatifidir. En dü şük ortak say ısı  ise 
45 ortakl ı  Urla-Özbek ve 40 ortakla Menemen- Koyundere Köy Kalk ın-
ma Kooperatifleridir. Sermaye miktar ı  aç ı sından ise Seferihisar-Ulam ış  
köy kalkınma kooperatifi 5.580.000 TL. ile en fazla sermayeye sahip 
iken Menemen-Koyundere Köy Kalk ınma kooperatifidir. 

(1) TOKB Izmir II Mü dürlülğ ünclen Derlenen Bilgiler 

34 

pe
cy

a



Tablo : 20 Anketin Uygulanaca ğı  Kooperatiflere ili ş kin Genel Bilgil-
er (15.7.1989 Tarihi Itibariyle 

Ankete 
Kooperatifin 	Ortak Serm. Ödenmemiş  Al ı nan Uygula- 
Adı 	 Sayısı 	 Sermayesi Ortak d ıkları  Prj. 

Sayı sı 
 Faallyetle. 

URLA-ÖZBEK 45 	440.000 

BAYINDIR 	136 	1.119.900 
ERGENLI 

BERGAMA 	95 1.481.000 
TEPEKOY 

ÇILE
MEDERES 	79 1.279.000 

N 

MENEMEN 	40 	15.500 
KOYUNDERE 

TIRE 	 165 	1.862.000 
MAHMUTLAR 

1392RASI 	
321 	1.482.955 

KEMALPAŞA 	63 1.920.000 
YIGITLER 

İ ZM İ R 	 87 	502.668 
IŞ IKKENT 

ÖDEM İ 	 194 	1.88.000 
BOZDA 

SEFERH İSAR 186 5.580.000 
ULAMIŞ  

- 7 Zeytinyağı  fab var 

527.500 21 Z.Ya ı  ve Mandra 
fabrikas ı  var 

718.125 15 Yem ve un sat ışı  
yap ıyor 

742.800 12 Yok 

7.700 6 Yok 

- 25 Sera için naylon 
torba veriyor kan-
kan var. 

925.150 48 Süt toplama ve da- 
ğı tma tesi. var. 

- Yok 

- 13 Yem satışı  yap ıyor 

357.600 29 Yok. 

- 28 Z.Yağı  fab.var iki 
tesis ı  de kirada 

TOPLAM 	1.411 17.570.023 3.278.875 21 

Ankete kat ılan 11 kooperatiften 6 tanesi devletten hibe ve kredi ş ek-
linde (19.963.089 TL. kredi, 6.878.980 Tl. hibe) 26.842.069 TL. ile İz-
mir'e Bakanl ığı n verdiğ i kredi lerin % 3,6's ın ı  kullanmış lardar. Devlet-
ten kredi ve hibe yard ımı  alan koopeyratiflerin döküntü ş u ş ekildedir. 
Tablo : 21 
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Tablo: 21 Ankete Kat ı lan Kooperatifierden Devlet Yard ımı  Alan-
ların Aldıkları  Yardım Miktalan 

Kooperatifin Aldığı  Aldığı  Hibe . Toplam 
Adı  Kredi Miktarı  

BAYINDIR 508.224 508.224 
ERGENLİ  

BERGAMA 151.624 147.506 299.130 
TEPEKÖY 

KEMALPAŞA 40.000 40.000 
YİĞİ TLER 

ÖDEMIŞ  14.517.465 769.710 15.287.175 
BOZDAG 

SEFERİ H İ SAR 5.294.000 4.755.650 10.049.650 
ULAMIŞ  

UFZLA 657.890 657.890 

TOPLAM 19.963.089 6.878.980 26.842.069 

Anketin uyguland ığı  kooperatiflerden Urla-Özmek köy kalk ınma koo-
peratifi 30.12.1965 tarihinde Bakanl ıkça kurulması  onaylanmış , fakat 
ancak 3.12.1971 tarihinde tescil ve ilan edilerek tüzel ki ş ilik kazanabil-
miş tir. Kooperatifin bugün 45 orta ğı  ve tamamı  ödenmiş  440.000 TL. 
sermayesi vard ır. Kooperatifin 1973'de gerçekle ş tirdiğ i ve devletten al-
dığı  proje ve hibe yard ım ı  ile 20 T/Gün kapasiteli bir zeytin yağı  fabrik-
ası  vard ı r. Fabrika y ılda ancak 30 gün ve % 9 kapasite ile çal ış makta-
d ır. Köy halkının geçim kaynağı  büyük ölçüde bal ıkç ıl ık, tütün ve 
zeytin'dir Ayr ıca köyde birde Toprak-su kooperatifi vard ır. Köy kalkın-
ma kooperatifi zeytin ya ğı  fabrikas ı  yan ında bir tane de süpermaket i ş -
letmektedir. Bakanl ık zeytin yağı  fabrikas ının çal ış ma süresi ve kapasi-
tesinin artt ırılabilmesi için zeytin stokunun bulunmas ını  sağ lamak 
amac ıyla iş letme sermayesi ihtiyac ı  için Bakanl ığı n transfer program ına 
teklif yap ılmış tır. (1) 

Bayındır-Ergenli köy kalk ınma kooperatifinin ise 136 orta ğı , 

527.500 TL.si ödenmemiş  1.119.900 TL. sermayesi vard ır. Kooperat-
if 15.12.1971 de tescil ve ilan edilerek tüzel ki ş ilik kazanm ış t ır. Koope-
ratifini bir adet 10 T/Gün kapasiteli zeytin ya ğı  fabrikas ı  ile köy san-
dıgından ayda 2.000.000 TL. ya kiralayarak i ş lettigi 5 T/Gün kapasiteli 
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mandra tesisi vard ır. Mandra tesisi yı l boyunca tam kapasite ile çal ış -
makta olup ürettiğ i malları  Izmir Köy-koop. arac ılığı  ile pazarlamakta-
d ır. Zeytin yağı  fabrikas ı  ise % 24 kapasite ile 60 gün çal ış maktad ır. 
Kooperatif aynca ortaklar ına yem, torba gibi baz ı  girdileri de sağ lamak-
tad ı r. 

13ergarna-Tepeköy köy kalk ınma kooperatifi 29.11.1972 tarihinde 
Bakanl ık onayı  alarak kurulmu ş , 10.3.1973 tarihinde tescil ve ilan edil-
erek tüzel kiş ilik kazanmış tır. Kooperatifin 95 orta ğı  718.125 TL.si 
ödenmemiş  1.481.00 TL. sermayesi vard ır. Kooperatif önce 1973'de 2 
Ton / Gün kapasitesi süt toplama ve sağma deposu projesi almış  fakat 
bu konuda baş arılı  olamayınca 1976'da kooperatif, 20 Ton/Gün kapa-
siteli zeytin yağı  fabrikas ı  projesi almış  ise de bu projeden de 1987 y ılın-
da vazgeçmi ş tir. Kooperatif her iki proje için devletten 151.624 TL. kre-
di, 147.506 TL. hibe olmak üzere 299.130 TL. kredi alm ış  ve borcunun 
tamamını  geri öderniştir. Kooperatif bugün ortaklar ının un ve yem ih-
tiyac ım sağ lamaktad ır. 

Menderes-Çile köy kalk ınma koopeatifi 79 orta ğı  ile 742.800 TL'si 
ödenmemiş  1.279.000 TL. sermayesi vard ır. Kooperatif 25.9.1973 tari-
hinde Bakanl ık onayı  ile,kurulmu ş  olup 5.11.1973 tarihinde de eseil ve 
ilan edilerek tüzel ki ş ilik kazanmış t ır. Kooperatif Soğuk depolu 2 T/ 
(Gün kapasiteli Mardra tesisi kurmak istemi ş , fakat özkaynak yetersiz-
liğ i nedeniyle projeyi gerçelde ş tirememiş tir. Kooperatifin i ş letmekte ol 
duğu bakkal dükkan ı  da kısa bir süre önce kapanm ış tır. Kooperatifin 
ş u anda herhangi bir faaliyeti yoktur. 

Menemen-Koyundere köy kalk ınma kooperatifi 13.6.1974 tarihinde 
Bakanl ık onay ı  almış  ve 29.8.1974 tarihinde de tescil edilerek tüzel ki ş -
ilik kazanm ış tır. Kooperatifin 40 orta ğı  ve 7700 TL.'si ödenmemi ş  
15.500 TL. sermayesi vard ır. Kooperatif bugüne kadar herhangi bir 
proje uygulamamış  ve devletten de herhangi bir yard ım görmemiş tir. 
Bir ara bir süperrnarket i ş letmek için bina tutmu ş  ise de gereken özkay-
nağı  bulamadığı  için vazgeçmek zorunda kalm ış tır. Kooperatifin bugün 
herhangi bir faaliyeti yoktur. 

Tire-Mahlmutlar Köy Kalk ınma Kooperatifi, 16.4.1982 tarihinde Ba 
kanlık onayı  almış  ve 11.6.1982 tarihinde de tüzel ki ş ilik kazanmış t ır. 
Kopoeratifin 165 orta ğı  ve tamam ı  ödenmiş  1.862.000 TL. sermayesi 
vard ır. Kooperatif herhangi bir proje konusu ve devlet kredisi almam ış -
t ır. Kooperatifin ortaklar ına sağ ladığı  hizmet kooperatife ait 40 Ton ka 
pasiteli kantar ı  ile ortaklarmın karpurzlann tart ılmasma, sera için nay-
lon ve torba ihtiyaçlar ının tedarik edilmesine yard ımc ı  olmaktad ır. 

Foça-Bağaras ı- Yeni Bağaras ı  Köy Kalkınma Kooperatifi, 14.3.1973 
tarihinde Bakanl ık Onayı  ve 26.12.1987'de de tescil edilerek tüzel ki ş i-
lik kazanmış lard ır. Kooperatif 3 Ton/Gün kapasiteli süt toplama ve sa ğ -
ma deposu proje sini gerçekle ştinniş tir. Ortakları= sütlerinin toplan ıp 
pazarlanmas ını  yapmaktad ır. Kooperatif her iki köye birden hizmet et-
mektedir. Kooperatiflere oranla oldukça fazlad ır. 321 ortak ve 925.150 
TL.si ödenmemiş  1.482.955 TL. sermayesi vard ır. 
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Kemalpaş a-Yiğ itler Köy Kalkınma Kooperatifi, 

10.1.1966 tarihinde Bakanl ık onayı  almış  ve 1.9.1971 tarihinde de 
tescil edilerek tüzel ki ş ilik kazanmış lard ır. Xooperatif 2 Ton/Gün kapa-
siteli Mandra Projesi alm ış  fakat özkaynak yetersizli ğ inclen ötürü proje-
nin uygulamas ı  durclurulmu ş tur. Tesis binas ı  da kereste imalat ıyla uğ -
raşan bir ortağı na kiraya verilmiş tir. Kooperatife devlet 40.00 TL. hibe 
yard ımı  yapm ış tır. Kooperatifni 63 orta ğı  ve tamam ı  ödenmiş  1.920.000 
TL. sermayesi vard ır. Fakat kooperatifin şu ana kadar 23 °da ğı nın yurt 
dışı na gitmesini sağ lamaktan baş ak hiç bir hizmeti olmam ış tır. 

İzmir-Işı kkent Köy Kalkınma Kooperatifi, 24.2.1978'de Bakanl ık 
Onay ı  almış  olup 16.3.1978'de tescil edilerek tüzel kiş ilik kazanmış tı r. 
Kooperatifin 87 ortağı  ve tamam ı  ödenmiş  502.668 TL. sermayesi var-
dır. Kooperatif ortaklar ınm ihtiyac ı  olan hayvan yemini ihaleye girerek 
almakta ve ortaklanna da ğı tmaktad ır. Bunun d ışı nda herhangi bir faa-
liyeti yoktur. 

ödemiş -Bozdağ  Köy Kalkınma Kooperatifi, 23.1.1978'de Bakanl ık 
Onayı  almış  ve 20.3.1978'de de tescil edilerek tüzel ki ş ilik kazanm ış t ı r. 
Kooperatifin 194 ortağı  ve 357.600 TL.'si ödenmerni ş  1.888.000 TL. ser-
mayesi vard ır. Kooperatif 2 Ton/Gün kapasiteli bir Mandra tesisi i ş let 
rnesini kurmu ş  fakat iş letme sermayesi yetersizli ğ i nedeniyle iş letme ki-
raya verilefek elden ç ıkart ılmış tır. Kooperatif bu proje için devletten 
14.517.465 TL. kredi ve 769.710 TL. hibe olmak üzere 15.287.175 TL. 
yard ım almış tır. Fakat ald ığı  kredinin 10.098.336 TL.s ını  ödemediğ i için 
Bakanl ıkça icraya verilmi ş  ve icra kanal ıyla 3.685.080 TL's ı  ödenmiş tir. 
Kooperatifin şu anda ortaklar ına herhangi bir hizmeti yoktur. 

Seferhisar-Ulam ış  Köy Kalkınma Kooperatifi, 

18.2.1969 tarihinde Bakanl ık Onayı  alıp, 6.4.1972'de de tescil edile-
rek tüzel kiş ilik kazanmış t ır. Kooperatifin 186 orta ğı  ve tamam ı  öden 
miş  5.580.000 TL. sermayesi vard ır. Kooperatif saha ara ş t ırmamıza gi-
ren en güçlü kooperatiflerden bir tanesidir. Kooperatife ait 3 tesisi 
vard ır. Bunlar 20 Ton/Gün kapasiteli zeytinya ğı  fabrikası , 20 T/Saat 
kapasiteli Meyva ve Tasnif Ambalajlama Tesisi, 10 Ton/Saat kapasiteli 
Narenciye Sarartma ve Paketleme evi tesisidir. Ancak kooperatif bunlar 
dan sadece % 11 kapasite ile çal ış tırd ığı  zeytinyağı  fabrikas ını  iş let-
mekte diğ er ikisini ise kiraya vermi ş ti. Bunların yan ında kooperatife ait 
İzmir Meyve ve Sebze Halinde 97 nolu bir stant vard ır. Kooperatif bu 
arada bir adet süpermarket açmak için yer tutmu ş tur. Yine ortaklar ının 
sütünü değerlendirmek için mandra tesisi de kurmak istemektedir. 
Kooperatif zeytinya ğı  fabrikas ı  ve Narenciye sarartma ve paketlerne evi 
için devletten 5.294.000 TL. s ı  kredi, 4.755.650. TL. hibe olmak üzere 
toplam 10.049.650 TL. mali yardım sağ lamış tı r. 
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D- ARAŞ TIRMANIN BULGULARI 
Tablo : 22 Ortaklar ı n Eğ itim Durumu 

Eğ itim D. 	Okur-yazar 	 Ilkokul 	Lise 
Değ il 	Okur-yazar Mezunu Mezunu 	Diğ er 	TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKOY 	1 %6.6 2 %13.4 	12 %80 	- 	 - - 15 %100 
B.ARASI 	3 %6.25 5 %10.4 36 %75 	4 	%8.35 - - 	- - 48 %100 
K.DERE 	- - 	- - 	6 	%100 	 - 6 %100 
OBEK 	- 	- - 	7 	%100 - 	- 	 7 %100 
ULAMIŞ 	2 %7.14 4 %14.28 22 %78.58 - 	' - -, 	- - 28 %100 
ÇILE 	3 %25 - - 	8 	%66.7 - 	1 %8.3 - 	12 %100 
YIĞ ITLER 	1 %10 1 %10 	8 	%80 	- 	- 	- - 	- 	10 %100 
BOZDAĞ 	- - 	2 %6.9 	23 %79.3 2 	%6.9 2 %6.9 - - 29 %100 
MAIIMUTLAR I %4 	1 %4 	22 %88 	- 	1 %4 - - 25 %100 
ERGENLI 	- - 	4 %19 	14 %66.7 1 	%4.7 2 %9,5 - - 21 %100 
IŞ IKKENT 	 1 %7.7 	10 %76.9 1 	%7.7 1 %7.7 - - 13 %100 

'TOPLAM 	11 %5.2 20 %9.3 168 %78.5 8 %3.7 7 %3.3 - - 214 %100 

Anketlerde sorulan ilk soru ile kooperatif ortaklar ının, eğ itim duru-
munun saptanmas ı  istenmiş tir. Ortaklar ın verdikleri yan ı tlarda önemli 
bir değ iş iklik göstermediğ i Tablo : 22'den de görülmektedir. Ş öyle ki, ko-
operatif ortaklar ı nın % 78,5'i ilkokul, %3,7'si ortaokul, % 3,3,'ü ise lise 
mezunudurlar. % 9,3'ü ise herhangi bir okulu bitirmedikleri halde 
okur-yazar olduklar ını  belirtmiş tir. 

Kooperatif ortaklar ın ın geriye kalan % 5,2'sinin ise okuryazarl ığı  hiç 
yoktur. Buradan kooperatif ortaklar ının % 87,8'inin okur-yazar ve ilko-
kul mezunu oldukları  ortaya ç ıkmaktad ır. Üniversite eğ itimi yapmış  
herhangi bir orta ğı n bulunmamas ı , ayr ıca ortaokul ve lise mezunu or-
tak sayı s ı n ı n azl ığı  bu ortaklar ın kooperatif iş letmesinin kurulması , ça-
liş t ınlmas ı  ve devaml ı lığı n sağ lanmas ı  aç ıs ından gerekli ve yeterli eğ iti-
mi alamam ış  olduklar ın ı  göstermektedir. Buradan ş öyle bir sonuç 
ç ı lçarabiliriz, köylerimizde eğ itim düzeyi dü şük ve genellikle ilkokul tah-
silini geçmemektedir. 
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Tablo : 23 ortaklar ı n yaş  durumu 

Yaş  Durumu Durumu 
KOOP 

- 	25 26-35 36-45 46-55 56 + TOPLAM .  

TEPEKĞ Y - 4 %26.6 5 %33.3 4 %26.6 2 %13.5 15 %100 
B.ARASI %2.1 3 %6.3 25 %52 19 %39.6 48 %100 
K.DERE - - 2 %33.3 4 %66.7 6 %100 
ÖZBEK - - 6 %85.7 1 %14.3 7 %100 
ULAMIŞ  6 %21.4 11 %39.3 11 %39.3 28 %100 
ÇILE - 3 %25 3 %25 6 %50 12 %100 
YIĞ ITLER - - 2 %20 6 %60 2 %20 10 %100 
BOZDAĞ  1 %3.4 9 %31 11 %38 8 %27. 29 %100 
M.LAR %8 6 %24 10 %40 7 %28 25 %100 
ERGENLİ 	- - 4 %19 10 %47.6 7 %33.4 21 %100 
I Ş IKENT %7.7 10 %76.9 2 %15.4 13 %100 

TOPLAM : - - 	8 %3.7 39 %18.2 98 %45.8 69 %32.3 214 %100 

Tablo : 23 ise, kooperatiflere ortak üyelerin ya ş  durumlarını  göster-
mektedir. Buna ili şkin sorumuz kooperatiflerde yoğunlaşman ın hangi 
yaş larda olduğu ve dolayısı  ile kooperatiflere olan ilgiyi belirlemede yar-
d ımc ı  olabileceğ i düşünülerek sorulmuş tur. Tablo'dan da görüldü ğü gi-
bi ortakların sadece % 3,7'si 26-35 ya ş ları  arasında yer al ırken, 
%18.2'si 36-45, 0/0 45,81 46-55 ve % 32,3'ü ise 56 ve daha yukar ı  yaş  
lardaki bireylerden olu şmaktad ır. Yine buradan da kooperatif ortaklar ı -
= % 78, l'ni 46 ve daha yukar ı  yaş lardaki bireylerden olu ş tuğunu gör-
mekteyiz. Bu da bize kooperatiflere genç ve orta ya ş lardaki bireylerin 
daha az ilgi gösterdiklerini ortaya koymaktad ır. Kooperatiflere giren 
genç ya ş taki bireylerin büyük bir k ısmının da ortakl ığı  miras olarak 
devrald ıklarını  söyleyebiliriz. 
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Tablo : 24 Ortaklarin i ş ledikleri Arazinin Mülkiyet Durumu 

Arazinin 
Toprağı  Yok 	Kendisine ait Ortak Yanc ı 	Tarım iş çisi 	TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKĞ Y 	2 %11.7 7 	%41.2 1 %5.9 5 %29.5 2 %11.7 17 	%100 
B.ARASI 	2 %4.1 	43 %87.8 3 %6.1 1 %2 	- - 49 	670100 
K.DERE 	1 %16.7 4 	%66.6 1 %16.7 - 6 	%100 
ÖZBEK - 	6 	%85.7 1 %4.3 7 	%100 
ULAMIŞ 	1 %3.6 	27 %96.4 - - 	- 28 	%100 
ÇILE - 	11 	%91.7 - 1 %8.3 	- - 12 	%100 
YIĞ ITLER 	- - 	10 %100 10 	%100 
BOZDAĞ 	1 %3.4 	27 %93.2 1 %3.4 - - 29 	%100 
MAHMUTLAR - - 	22 %75.8 4 %13.8 3 %10.4 - - 29 	%100 
ERGENLI 	1 %4,8 	20 %95.2 - 21 	%100 
I Ş IKKENT 	3 %23 	10 %77 = - - 13 	%100 

TOPLAM 	11 %5 	187 	%84.6 9 %4 12 %5.4 	2 %1 221 	%100 

Ankette sorulan üçüncü soru, kooperatif ortaklann ın sosyo-
ekonomik yap ıs ını n belirlenmesine yard ımc ı  olabilecek olan i ş ledikleri 
arazinin mülkiyetine ili şkindir. Bu sorunun cevpalar ına ilişkin yap ılan 
Tablo 24'de de görüldüğü gibi kooperatif ortaklar ı= iş ledikleri arazinin 
°A) 84,6's ı  kendisine ait iken % 4'ü ortak, %5,4'ü yancid ır. Buna karşı -
l ık ortakların l'i tarım işçisi olduldannı  belirtirken % S'i ise hiç top-
raldann ın olmad ığı nı  belirtmiş tir. Bu da bize kooperatif °daldan= ye-
terli veya yetersiz olduklar ını  dikkate almamak ş art ıyla çok büyük bir 
çoğunluğunun arazisi olduğunu göstermektedir. Öte yandan da baz ı  or-
taklar kendi arazileri yan ında aynca ortakç ı  olarak başkalarının arazi-
sinden de yararlanrnaktad ır. 

Anketten de görülebilece ğ i gibi tanm işçisi olan ortakların tamamı  
Tepeköy'e ait iken, yar ıc ı  olanların büyük bir kı sm ı  da yine Tepeköy'e 
aittir. buna karşı n, toprağı  olmayan ortaklann büyük bölümü I şı kkent 
ve Koyundere'ye üye ortaklara aittir. 
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Tablo :25 Ortaklar ı n Ürünlerinin De ğ erlendiri ş  Durumlar ı  

beğerieme Hepsini Koop:e Bir K ısm ı  Koop.e 	Kendi Başı na 
Diğ er 	TOPLAM 

Teslim Edenler 	Teslim Edenler 	Değ erlendiren 
Koopier 

TEPEKOY I 	%6.7 2 %13.3 11 %73.3 1 %6.7 15 %100 
B .ARASI 17 	%35.4 14 %29.1 17 %35.4 - - 48 %100 
K.DERE - 	- _ 5 %83.3 1 %16.7 6 %100 
ÖZBEK 3 	To42.8 - 4 <3ö57.2 - 7 %100 
ULAM IS 14 	%50 6 %21.4 8 %28.6 28 %100 
Ç! LE - 12 %100 12 %100 
YIĞ ITLER 10 %100 - 10 %100 
BOZDAĞ  - 	- 29 %100 29 %100 
MAHMUTLAR - - 25 %100 25 %100 
ERGENLI 2 	%9.5 8 %38.1 11 %52.3 21 %100 
IŞ IKKENT 13 %100 13 %100 

TOPLAM 37 %173 30 %14 145 %67.7 2 %1 214 %100 

Tablo 25'de gösterdiğ imiz sorunun amac ı  ise kooperatif ortaklarm ın 
elde etikleri ürünlerinü ı  değ erlendirilmesinde kooperatifierle olan ili - 
lerinin belirlenebilmesidir.Buradan da kooperatif otaklann ın Wo67. 7 si 
nin elde ettikleri ürünlerini kooperatifleri devreye sokamaclan kendi 
baş lanna değ erlendirdiklerini belirtirlerken Ancak %17.3 ü ürünlerinin 
tamam ı n ı , %14 ise ürünlerinin bir kısmını  kooperatifier yoluyla de ğ er-
lendirdiklerini belitmiş tir. 

Bu da bize ortaklar ile kooperatif aras ındaki ilişkilerin tam olarak ge 
lişmediğ ini ortaklann kooperatifierini yeterince benimseyemedilde ıl so 
nucunu ç ıkartmaktad ır. pe
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Tablo :26 Ortaklar ı n Kooperatif D ışı nda Baş ka Bir Meslek Kurulu ş una Üyelik Duru-
mu 

Üyelik Durumu Çiftçi Demeklerine 

Ziraat Odas ı na Veya Birliklerine Di ğ er Bir Koop.'e 	Yok 	TOPLAM 
Kooperatifler 

TEPEKĞ Y 14 %82.4 - 	2 %11.7 1 %5.9 17 %100 
B.ARASI 19 %35.2 - 	13 %24.1 22 %40.7 45 %100 

K.DERE 3 %37.5 3 %37.5 2 %25 8 %100 
ÖZBEK - 1 %14.3 6 %85.7 7 %100 
ULAMI Ş  8 %23.5 11 %32.4 15 %44.1 34 %100 
ÇILE 7 %41.2 8 %47 2 %11.8 17 %100 
YIĞ ITLER 3 %27.3 7 %63.7 1 %9 11 %100 
BOZDAĞ  24 %61.5 11 %28.2 4 %10.3 39 %100 
MAHMUTLAR 10 %34.5 5 %17.2 14 %48.3 29 %100 
ERGENLI 10 %35.7 14 %50 4 %14.3 28 %100 
1 Ş IKKENT 3 %18.7 8 %50 5 %31.3 16 %100 

TOPLAM 101 %38.8 83 %31.9 76 %29.3 260 %100 

Ankette sordu ğumuz beş inci sorunun amac ı  ise kooperatif ortaklar ı -
nin başka mesleki veya sosyo-ekonomik bir kurulu şa üye olup olmad ı -
ğı n ın dolay ı sıyla örgütlenme s ıkl ığı = belirlenmesidir. Tablo 26'dan ç ı -
kart ılan sonuca göre kooperatif ortaklar ın ın %38.8'inin Ziraat 
Odalarına <>/031.9'unun ise ba şka bir kooperatife de (Tar ım Sat ış - Tar ım 
Kredi- Toprak-Su Kooperatifine v.b. gibi) ortak olduklar ın ı  göstermekte-
dir. Bu da bize kooperatif ortaklar ın ın % 70.9'unun diğ er bir kooperati-
fe veya Ziraat Odas ına girdiklerini gösermesi aç ıs ından önemlidir. 
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Tablo :27 lortaklann Kooperatife Girme Nedenleri 

Nedenler 
Fikrim Yok 

Ürünlerin Paz. 
Veya Ihtiyaçlann 
Ucuza Al ınmas ı  

Herkes 
Ortak 
Olduğ u Iç. 

Gelirini 
Artı rmak 
Için 

Yurtd ışı na 
Gitmek TOPLAM 
Için 

Koop.ler 

TEPEKÖY 10 %62.5 	2 %12.5 4 %25 - - 16 %100 
B .ARASI 	- 41 %85.4 	1 %2.1 4 %8.3 2 %4.2 48 %100 
K.DERE 	- - 5 %83.3 1 %16.7 - - 6 %100 
ÖZBEK 6 %85.7 1 %14.3 - - 7 %100 
ULAMIŞ 	- - 21 %75 	2 %7.1 2 %7.1 3 %10.8 28 %100 
ÇILE 	1 %8.3 6 %50. 4 %33.4 1 %8.3 12 %100 
YIĞ ITLER - - - 	- - - 10 %100 10 %100 
B .OZDAĞ 	- - 13 %44.8 	6 %20.7 10 %34.5 - 29 %100 
MAHMUTLAR 1 %4 15 %60 	3 %12 6 %24 - - 25 %100 
ERGENLI 	- - 13 %61.9 	1 %4.8 5 %23.8 2 %9.5 21 %100 
IŞ IKKENT 9 %61.5 	1 %7.7 3 %23.1 1 %7.7 13 %100 

TOPLAM 	2 %1 138 %64.2 16 %7.4 40 %18.6 19 %8.8 215 %100 

Tablo 27'de gösterdiğ imiz sorunun amac ı  ise ortaklann kooperatife 
girme nedenlerinin ve böylece örgütlenme ihtiyac ının belirlemnesidir. 
Kooperatif ortaklann ın %64.2'si kooperatife giri ş  nedeni olarak ürünle-
rinin pazarlanmas ı  veya ihtiyaçlar ının ucuza al ınması  olarak gösterir-
ken- % 18.6's ı  gelirini artt ırmak- %7.4'ü herkes ortak oldu ğ u için %8.8'i 
yurt d ışı na gidebilmek için kooperatife girmi ş tir. %l'i ise bu konuda fi-
kir belirtmemiş tir. Bu da kooperatif ortaklann ın kooperatiflere baz ı  eko-
nomik çıkarlar elde etmek için girdiklerini göstermektedir. Ama ortakla-
nın % 9.8'i nin kooperatife ba şkalarının etkisinde kalarak veya topluma 
uymak için gidiklerini belirtmeleri ilginçtir. Anket dolduran ortaklann 
çoğunluğunun kooperatiflere giri ş  amaçlarının kooperatif anlayış la ayni 
paralelde oldu ğu görülmektedir. 
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Tablo :28 Ortaklar ı n Kooperatife Giri ş  Zaman ı  

Tarihleri 

-1965 1966-1970 1971-1975 	1976-1980 1981-1985 1985 TOPLAM 
Koop.ler 

TEPEKÖY 9 %60 	6 %49 - 	15 	%100 
B.ARASI - 	- - 25 %52.1 19 %39.6 	4 	%8.3 - 	- 	48 	%100 
K.DERE - 6 %100 - - 	- - 	- 	6 	%100 
ÖZBEK 2 %28.6 3 %42.8 7 %25 	3 	%14.4 1 	%14.3 'T 	%100 
ULAMIŞ  - 9 %32.2 6 %21.4 2 	%10.7 3 	%10.7 28 	%100 
ÇILE - 9 %75 - - 	%16.7 1 	%8.3 	12 	%100 
YIĞ ITLER - 5 %50 5 %75 - - 	- - 	- 	10 	%100 
BOZDAĞ  _ %50 26 %89.6 	3 	T-0-10.4 - 	- 	29 	%100 
MAHMUTLAR - - - 22%88 3 	%12 	25 %100 
ERGENLI 21 %100 - 	- - 	21 	%100 
ISIKKENT - 10 %76.9 	3 	%23.1 - 	13 	%100 

TOPLAM - - 	16 %7.5 75 %35 71 	%33.3 44 %205 	8 %3.7 214 %100 

Kooperatif ortaklar ına yönelttiğ imiz ve kooperatife ortak olu ş  zarnanına 
ilişkin sorumuzda da- ortaklann büyük bir k ısmının 1970-1980 y ılları  
aras ında (%68.3) kooperatife girdiklerini göstermektedir. 1980'den ve 
özellikle 1985'den sonra kooperatiflere giri ş  miktarının çok düş tüğü yi-
ne toblodan gözükmekteclir. Bu da bize kooperatif ortaklann ın koopera-
tifIere olan ilgilerinin azald ığı - kooperatifin etkinliğ inin ve verimliliğ inin 
azald ığı - kooperatifin etkinliğ inin ve verimliliğ inin amaçlarını  gerçekle ş -
tirebilecek boyutlara ula şmamas ı  sonucu kooperatiflere yeni ortak gir-
mediğ ini göstermektedir. Burada gözlemlerimize dayanarak söyleyebile-
ceğ imiz bir nokta da kooperatif ortaklar ımn kooperatife d ış arıdan yeni 
girebilecek kiş ilere karşı  talund ıklan olumsuz tutumdur. Özellikle 1975 
y ıl ından önce kooperatiflere giren ortaklar- kendilerinin kooperatife gi-
rerken o zamana göre çok büyük miktarlarda ve fedakarl ılçlarda (o za-
man kooperatife girmek için kendilerinin- alt ınlanm- hayvanlarını  sat-
t ıklann ı ...) bulunduklar ını  belirterek kooperatife giri ş  için ortakl ık 
paylarının şu anda çok dü şük olduğunu belirtmekteler ve dolay ısıyla 
yeni girecek ortaklarm bu az miktardaki payla kooperatiften hak talep 
etmelerini istememektedirler. 
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Tablo :29 Ortaklann Kooperatife Girmeden önce Kooperatifin Anasözle şme Veya 
Amaçlar ı n ı  Okuyup-Okumad ı klar ı na iliş kin Sonuçlar 

Sonuçlar 
Okuyanlar Okumayanlar TOPLAM 

Kooperatifler 

TEPEKÖY 11 %73.3 4 %26.7 15 %100 
B.ARASI 17 %35.4 31 %64.6 48 %100 
K.DERE 3 %50 3 %50 6 %100 
ÖZBEK 2 %28.6 5 %71.4 7 %100 
ULAMIŞ  10 %35.7 18 %64.3 28 %100 
ÇILE 2 %16.7 10 %83.3 12 %100 
YIĞ ITLER 1 %10 9 %90 10 %100 
1307_DAĞ  10 %34.5 19 %65.5 29 %100 
MAHMUTLAR 10 %40 15 %60 25 %100 
ERGENLI 10 %47.6 11 %52.4 21 %100 
IŞ IKKENT 6 %46.7 7 %53.3 13 %100 

TOPLAM 82 %38.3 132 %61.7 214 %100 

Ankete giren ortaklann %85.5'inin ilkokul veya daha üst düzeyde 
eğ itim görmesine kar şı n- yaln ız %38.3'ü kooperatife girmeden önce, ana -
sözle şme veya konuyla ilgili resmi belgelerini okuduklannı  belirtmiş tir. 
Bu durumda üreticilerin büyük çoğunluğunun ba şkalarının etkisiyle 
veya belli bir a şamadan veya uygulamadan sonra kendiliğ inden ortak 
oldukları  tahmin edilebilir. (Tablo 29) 

Burada ortaklann % 61-7'sinin kooperatifin anasözle şmesini veya 
amaçların ı  okumas ının nedeni- kooperatifin amaçlar ın ı- faaliyetlerini 
öğrenmekten ziyade- kendi amaçlar ına uygun olmas ıd ır. Ş öyleki 
1973'den önce kooperatife ortak olan bireylerin büyük ço ğunluğ u yurt 
d ışı na gitmek için kooperatife ortak olmu ş lard ır. Yoksa köy kalk ınma 
kooperatiflerinin çok amaçl ı  faaliyetlerinden yararlanmak için ortak ol-
mamış lard ır. Bu amaçla kooperatife giren ortaklar- kooperatifin amaç-
larını  okuma ihtiyac ını  duymamış lard ır. 
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Tablo :30 Ortaklar ı n Kooperatifin Özellikleri Hakk ı nda Dü ş ünceleri 

Düş ünceler Ortaklann Meydana 	Devlet 
Getirdikleri Bir Kendi Katk ı sı  

Fikrim Yok Kendine Yard ım 	Olan Bir 
Kurulu şu 	Kurulu ş  

Üretici Yarar ına 
Paz. Ve Oretim.ih 
tiyaclanm Sag- 
layan Bir Kurulu ş  

Diğ er TOP. 
Kooperatifler 

TEPEKOY 4 %26.7 2 %13.3 9 %60 - 15 %100 
B .ARASI 1 %2 5 %10.2 3 %6.1 40 %81.7 - 49 %100 
K.DERE 1 %16.7 5 %83.3 - 6 %100 
ÖZBEK - - 7 %100 7 %100 
ULAMIŞ  1 %3.6 3 %10.7 24 %85.7 - 

_ 
28 %100 

ÇILE 4 %33.3 3 %25 %41.7 - - 12 %100 
YIĞ ITLER 4 %40 1 %10 - 4 %40 1 %10 10 %100 
BOZDAĞ  1 %3.4 7 %24.2 20 %69 - 1 %3.4 29 %100 
MAHMUTLAR 3 %12 5 %20 17 %68 = 25 %100 
ERGENLI 2 %9.5 5 %23.8 12 %57.2 2 %9.5 21 %100 
IŞ IKKENT - 2 %55.4 11 %84.6 - 13 %100 

TOPLAM 	16 %7.4 36 %16.7 49 %22.8 110 %51.2 4 %1.9 215 %100 

Anketlerde sorulan dokuzuncu soru ile kooperatif ortaklar ının- koo-
peratifin özellikleri aç ıklığ a kavu şturulmak istenmiş tir. Kooperatiflerin 
çal ış ma konularına göre verilen yan ıtlann önemli değ iş iklikler gösterdi-
ğ i Tablo 30'dan anlaşı lmaktad ır. Ş öyleki ortaklann % 51-2'si kooperati-
fin özelliğ ini- üretici yarar ına pazarlama ve üretim ihtiyaçlar ını  sağ la-
yan bir kurulu ş  olarak görürken- % 22-8'i kooperatifleri devlet katk ısı  
olan bir kurulu ş - % 16.7'si ise ortaklann meydana getirdi ğ i kendi ken-
dine yard ım kurulu şu olduğunu belirtmiş tir. 7-4'ü ise bu konuda 
herhangi bir fikir belirtmezken %1.9 ise di ğ er çok amaçl ı  bazı  özellikler 
belirtmiş tir. 

Aynı  soruda kooperatif ortaklar ının % 16.7'sinin kooperatiflerin özel-
liginin toplum kalkınması  için kurulmuş  örgüt olduklar ın ı  belirtmeleri 
bilinçlemenin tabaria önemli ölçüde yans ı dığı nı  kan ı tlamaktad ır. 
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Tablo :31 Ortaklar ı n Kooperatifin Genel Kurul Toplant ı lar ı na Kat ı lma Durumu 

Kat ı lma Durumu 
Devamlı 	Aras ıra 	Çok Nadir 	Hiç Kat ı lmama 	TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKÖY 	8 %53.3 5 %33.3 2 %13.4 15 %100 
B.ARASI 	17 %35.4 14 %29.2 9 %18.8 8 %16.6 48 %100 
K.DERE 	3 %50 1 %16.7 2 %33.3 - 6 %100 
ÖZBEK 	6 %85.7 - 1 %14.3 - 7 %100 
ULAMIŞ 	19 %67.9 5 %17.8 4 %14.3 28 %100 
ÇILE 	6 %50 4 %33.4 1 %8.3 1 %8.3 12 %100 
YIĞ ITLER 	6 %60 3 %30 1 %10 - 10 %100 
BOZDAĞ 	8 %27.6 15 %51.7 2 %16.9 4 %13.8 29 %100 
MAHMUTLAR 12 %48 5 %20 3 %12 5 %20 25 %100 
ERGENLI 	13 %61.9 5 %23.8 1 %4.8 2 %9.5 21 %100 
IŞ IKKENT 	7 %53.8 3 %23.1 2 %15.4 1 %7.7 13 %100 

TOPLAM 	105 %49 60 %28.1 24 %11.2 25 %11.7 214 %100 

Tablo 31'de gösterdiğ imiz ve ankette yer alan onuncu soruda koope-
ratif ortaklarm ın kooperatifin çal ış malanna ilgi gösterip - göstermedi ğ i-
nin belirlenebilmesi amac ıyla kooperatifin olağan ve olağanüstü Genel 
kurul toplant ılarına kat ılıp kat ılmadığı  sorulmuştur. Alınan yanıtlar-
dan- ortaklann % 49'u Genel Kurul toplant ı larına devaml ı  olarak-% 
28- l'i aras ıra-% 11.2'si çok nadir ve % 11-7'si ise hiç kat ılmadıklarını  
belirtmiş tir. (Tablo : 31). Aynca tabloyu inceledi ğ imizde toplant ılara ka-
tılma oranlar ının iş letmesi olan kooperatiflerde daha fazla oldu ğu- buna 
karşı n faaliyetleri dü ş ük ve yetersiz olan kooperatiflerde ise kat ılma ora-
nın ın düşük olduğu görülmektedir. 

Ortaklar- kooperatifin kendi amaçlar ına hizmet etmediğ i veya yararl ı  
olamad ığı  toplant ılara katılmamaktad ır. Çünkü kooperatiften 
ni bulamamış tır. Bu da onun kooperatife olan inanc ını  zedelemekte- ko 
operatifin faydas ına inanmarnas ına yol açmaktad ır. sonuç olarak ta ko-
operatif - ortak ili şkilerinin zayıflamas ına neden olmaktad ır. 
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Tablo :32 Ortaklar ı n Kooperatifin Genel Kurul Toplant ı lar ı na Kat ı lma Nedenleri 

Nedenleri Yönetim Ile 

Anlaş amadıkları  

Zamanl4rı  

Olmadığı  Için 

Haberleri 

Olmadığı  Için 
Diğ er TOPLAM 

Kooperatifler 

TEPEKÖY - 6 %85.7 1 %14.3 7 %100 
B.ARASI 6 %19.4 22 %75 3 %9.6 31 %100 
K.DERE 3 %100 - - 3 %100 
ÖZBEK - - - 1 %100 - 1 %100 
ULAMIŞ  5 %55.5 1 %11.1 3 %33.4 9 %100 
ÇILE 3 %50 2 %33.3 1 %16.7 6 %100 
YIĞ ITLER 2 %50 1 %25 1 %25 4 %100 
BOZDAĞ  1 %4.8 19 %90.4 - 1 %4.8 21 %100 
M AHMUTLAR 10 %76.9 3 %23.1 13 %100 
ERGENLI 6 %75 2 %25 8 %100 
IŞ IKKENT 6 %100 6 %100 

7 %64 82 %75.3 5 %4.6 15 %13.7 109 %100 

Onuncu soruya devaml ı  sorulan 11. soruda ise kooperatif ortaklar ı -
nın- kooperatifin toplant ılarına katılmama nedenleri sorulmu ş tur. Bu 
sorunun sonuçlarını  gösteren Tablo 32'den de görülebilece ğ i gibi ortak-
ların % 75-3'ü kooperatifin toplant ılarına kat ılmarnış  nedenini zamanla-
rının olmamasına bağ larken- %6.4'ü yönetim ile anla şarnamalanna- % 
4.6'sı  toplantılardan haberlerinin olmad ığı na bağ lamış  ve % 13.7'si ise 
diğer bazı  nedenlerin üzerinde durmu ş tur. 

Bu da ortaklann kooperatifin çal ış malarına karşı  olan ilgisizlilderini 
göstermektedir. Toplant ılara kat ılmama nedenlerinden % 13. 7'sini olu ş -
turanlardan büyük bölümü yönetimdeki bireyler aras ındaki çekişmele-
re girmek istemedikleri için toplant ılara kat ılmad ıklarını  ifade etmekte-
dir. Faal olmayan kooperatif ortaldann büyük bölümü toplant ılara 
zamanlar ının olmadığı  için giremediklerini belirtirlerken- çal ış an koope-
ratiflerde ortaklar daha çok diger nedenlerden ötürü toplant ılara katil.- 
mamaktad ır. 
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Tablo :33 Kooperatifin Ortaklar ı na Olan Hizmeti 

Hizmet 
çe ş idi 

ürünün 
yetiş tirilmesinde 

Ürünün i şlenme 	ihtiyaçlann 
sinde ve sat ışı nda ucuza ahruna Yok TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKÖY 1 %5.9 5 %29.4 11 %64.7 - 17 %100 
B.ARASI 1 %1.6 28 %45.9 29 %47.6 3 %4.9 61 %100 
K.DERE - - 4 %66.7 2 %33.3 6 %100 
ÖZBEK - 4 %57.1 2 %28.6 1 %14.3 7 %100 
ULAMIŞ  1 %3.6 11 %39.3 5 %17.8 11 %39.3 28 %100 
ÇILE - 	-) 1 %8.3 2 %16.7 9 %75 12 %100 
YIĞ ITLER - 10 %100 10 %100 
BOZDAĞ  - 1 %3.4 28 %96.6 29 %100 
MAHMUTLAR 11 %44 6 %24 8 %32 25 %100 
ERGENLI 11 %40.7 12 %44.4 4 %14.9 27 %100 
IŞ IKKENT - 9 %69.2 4 %30.8 13 %100 

TOPLAM 3 %1.3 71 %30.2 81 %34.5 80 %34 235 %100 

Tablo 33'de gösterilen ve kooperatifin ortaklanna olan hizmetletini sor-
duğumuz soruya verilen yan ıtlarda ise ortaklann- % 34'ü kooperatifin 
kendilerinin, ihtiyaçlarını  ucuza almada yard ımcı  olduğunu belirtmiş ti. 
Kooperatifin ürünlerinin i ş lenmesi ve satışı nda yard ımc ı  olduğunu söy-
leyenlerin oran ı  ise % 30,2 'dir. Ortaklann % 1-3 'ü ise kooperatifin 
ürünlerinin yetiş tirilinesinde yard ımcı  olduğunu belirtmiş tir. Toplam 
olarak ortaklann % 66's ı  şu veya bu şekilde kooperatiften faydaland ık-
ların' belirtirlerken % 34'lük bir k ısmı  ise kooperatifin herhangi bir hiz-
metinden yararlanamad ıklannı  belirtmiş tir. Bu oran ın yüksek olması -
nın bir nedeni kooperatiflerin büyük ço ğunluğunun faal olmamas ı  
yanında kooperatif çal ış malarıyla ortak çal ış malarının farklı  alanlarda 
yoğunlaşmalanndan kaynaklanmaktad ır. 
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Tablo :34 Kooperatiflerin Köy içindeki Sosyal Amaçl ı  Çal ış malar ı n ı n Durumu 

Durumu Sosyal Amaçl ı  

Çal ış ması  Vard ır 

Sosyal Amaçl ı  

Çal ış mas ı  Yoktur 
TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKOY - - 15 %100 15 %100 
B.ARASI - 48 %100 48 %100 
K.DERE - 6 %100 6 %100 
ÖZBEK 7 %100 7 %100 
ULAMIŞ  1 %3.6 27 %96.4 28 %100 
ÇILE 12 %100 12 %100 
YIĞ 1TLER 10 %100 10 %100 
BOZDAĞ  - 29 %100 29 %100 
MAHMUTLAR 25 %100 25 %100 
ERGENLI 21 %100 21 %100 
I Ş IKKENT 13 %100 13 %100' 

TOPLAM %00.5 213 %99.5 214 %100 

13. Soruda sorduğumuz ve kooperatifin köy içindeki herhangi bir 
sosyal amaçl ı  çalış mas ın ın olup olmad ığı na ilişkin bilgilerinden koope-
ratiflerin %99.5'unun köy içinde herhangi bir sosyal amaçl ı  çalış ması -
n ın olmadığı nı  tesbit etik. Bu da kooperatiflerin daha önceki bölümler-
de belirttiğ imiz ve kırsal alana getirdiğ ini söylediğ imiz boyutlarından 
yerleş imi düzenleme ve yan hizmetlerinin geli şmediğ ini vurgulamakta-
d ı r. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kooperatillerin yeterli ve 
güçlü bir yap ıya sah ıp olamamalar ı - mali sorunlarının çok büyük bo-
yutlarda olmas ıd ır. 

Anketin uygulandığı  kooperatiflerden sadece Seferihisar-Ula ınış  Köy 
Kalkınma Kooperatifi köylünün yararlanmas ına sunduğu modern bir 
çe şme yapt ırmış t ır. Diğer kooperatiflerin herhangi bir sosyal amaçl ı  faa-
liyeti yoktur. 
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Tablo :35 Ortaklar ı n Kooperatifte Aktif Görev Alma Durumlar ı  

Durumları  Yönetim Kurulunda Denetleme Kurulunda Koop.i ş let.de 	Görev 

Görev Ald ım 	Görev Aldım 	Bizzat Çal ış tım Aldım TOP. Koop.ler 

TEPEKÖY 3 %20 - - 2 %13.3 10 %66.7 15 %100 
B.ARASI 9 %18.7 13 %27.1 1 %2.1 25 %52.1 48 %100 
K.DERE 1 %16.7 1 %16.7 1 %16.6 3 %50 6 %100 
ÖZBEK 3 %42.8 1 %14.3 1 %14.3 2 %28.6 7 %100 
ULAMIŞ  6 %21.4 2 %7.1 20 %71.5 28 %100 
ÇILE 4 %33.3 1 %8.3 7 %58.4 12 %100 
YIĞ ITLER 3 %30 3 %30 4 %40 10 %100 
BOZDAĞ  3 %10.3 10 %34.5 16 %55.2 29 %100 
MAHMUTLAR 5 %20 5 %20 15 %60 25 %100 
ERGENLI 7 %33.3 5 %23.8 9 %42.9 21 %100 
IŞ IKKENT 2 %15.4 3 %23.1 8 %61.5 13 %100 

TOPLAM 46 %21.5 44 %20.5 5 %2.3 119 %55.7 214 %100 

Tablo 35'te gösterilen ve ondördüncü soruda kooperatif ortaklanna 
yönelttiğ imiz- kooperatifte aktif görev al ıp-alrnad ıklanna ilişkin sorumu-
za yan ıt verenlerin % 55,7'si görev almad ılçlann ı  belirtmiş tir. Ortaklann 
%20,51 denetleme kurulunda %21-5'i yönetim kurulunda görev ald ıkla-
rın ı  söylerlerker ı  % 2,3'ü ise kooperatifin i ş letmesinde bizzat çal ış tıklan-
n ı  belirtmiş lerdir. 

Fakat burada ayn ı  soruya hem yönetim kurulunda hemde denetleme 
kurulunda çalış tıklarını  belirten ortaklar da mevcuttur. Bu da göster-
mektedir ki yönetim kurulu ve denetleme kurulunda görev alan % 42 
ortağı n oranı  asl ında daha dü şüktür. Buradan şu sonucu ç ıkartmam ız 
herhalde yanlış  olmayacakt ır. kooperatif ortaklanndan ancak % 30-40' ı  
yönetimde yer al ırken diğer % 60-70 ortak kooperatifin organlannda gö-
rev almamakta ve yönetim belirli ellerde toplanmaktad ır. Böylece köy 
kalkınma kooperatiflerinin özelliklerinden olan demokratik yönetim bo-
yutu belirli yönlerden aksamakta- ortaklann yönetimdeki etkinli ğ i tam 
olarak sağ lanamamaktad ır. 
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Tablo :36 Ortaklar ı n Kooperatif Yönetiminde Görev Almama Nedenleri 

Nedenleri 
Zainan ı  
Yok 

Tecrübesi 
Yok 

Faydas ına 
Inanmıyor Diğer TOPLAM 

Koopler 

TEPEKÖY 6 %60 4 %40 - - 10 %100 
B.ARASI 14 %56 7 %28 3 %12 %4 25 %100 
K.DERE 1 %33.3 2 %66.7 - - 3 %100 
ÖZBEK - 1 %50 1 %50 2 %100 
ULAMIŞ  6 %30 7 %35 4 %20 3 %15 20 %100 
ÇILE 1 %14.3 3 %42.9 1 %14.3 2 %28.5 7 %100 
YIĞ ITLER 2 %50 1 %25 1 %25 - - 4 %100 
BOZDAĞ  7 %43.7 4 %25 2 %12.5 3 %18.8 16 %100 
MAHMUTLAR 7 %46.7 4 %26.7 3 %20 1 %6.6 15 %100 
ERGENLI 3 %33.3 5 %55.5 - - 1 %11.2 9 %100 
IŞ IKKENT 5 %62.5 1 %12.5 1 %12.5 1 %12.5 8 %100 

TOPLAM 52 %43.7 38 %31.9 16 %13.4 13 %11 119 %100 

Kooperatifierde herhangi bir aktif görev almayan ortaklarm % 43,7'si 
bunu zamanlarının olmamas ına bağ larken- %31,9'u tecrübesizliklerine-
%13,4'ü kooperatifin faydasma inanmad ıklarına- % 111 ise diğer ne-
denlere bağ lamış lard ır. Onbeş inci sorudaki bu sorunuzun yan ıtı  da or-
taklann yandan fazles ı  şu veya bu nedenlerle Kooperatifte görev alma-
mış  ve pasif ortak durumunda kalm ış lard ır. kooperatif yönetiminde 
görev alan ki ş ilerin genellikle uzun sürelerle (5-10 y ıl) bu görevlerde kal-
d ıkları  tesbitlerimiz sonucu ortaya ç ıkmış tır. Bu da ortaklarm yöneti-
minde görev almalar ını  sınırlayan bir diğ er nedendir. 

Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de ortaklann % 
13,4'ünün kooperatifin faaliyetlerine- faydas ına inanmad ıklan için ka-
tılmadıklarını  belirtmeleridir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi ko-
operatifin aktif olarak çal ış amamas ı  ve ortaklarına gerekli hizmetli su-
namamas ıdır. Kooperatiften beklediğ i hizmeti görerneyen ortaklar 
kooperatiften soğumakta ve kooperatifle ilişkilerini azaltmaktad ırlar. 
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Tablo :37 Ortaklarin Kooperatifin Yönetimine Ili ş kin Dü ş ünceleri 

Düşünceler Yönetimden 

Memnunlar 

Yönetimden Memnun 

Olmayanlar 

TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKĞ Y 14 %93.3 1 %6.7 15 %100 
B.ARASI 26 %54.2 22 %45.8 48 %100 
K.DERE 5 %83.3 1 %16.7 6 %100 
Ğ  ZB E K 4 %57.1 3 %42.9 7 %100 
ULAMIŞ  24 %85.7 4 %14.3 28 %100 
ÇILE 4 %33.3 8 %66.7 12 %100 
YIĞ ITLER 6 %55.2 4 %40 10 %100 
BOZDAĞ  16 %60 13 %44.8 29 %100 
M AHMUTLAR 16 %64 9 %36 25 %100 
ERGENLI 15 %71.4 6 %28.6 21 %100 
IŞ IKKENT 9 %69.2 4 %30.8 13 %100 

TOPLAM 139 %65 75 %35 214 %100 

Onalt ıncı  soruya verilen yan ı tlardan ortaklann %65'inin mevcut yö-
netim ve denetleme kurular ından memnun olduklar ı  ortaya ç ıkmakta-
d ır. (Tablo : 37) Memnun olmayan % 35 ortak ise yöneticilerin aktif ola-
rak çal ış mad ıklan- kooperatifin yönetiminde görev almalar ına karşı n 
kooperatifle ilgilenmedikleri- kooperatifin geli ş tirilebilmesi için 3. kiş iler 
ve devletle gerekli temes ı  kuramad ıklan gibi eleş tiriler yöneltmiş lerdir. 
Kooperatif yönetiminden memnun olmayanlar genellikle faal olmayan 
ve kooperatif iş letmesinin etkili çal ış madığı  kooperatiflerde daha fazla 
olurken- iş letmesi olan ve tam kapasite ile çal ış an kooperatiflerde bu 
daha azd ır. 

Tablodan da görülebilece ğ i gibi ortaklann kooperatifin yönetiminden 
en fazla memnun olanlardan % 93.3 ile Tepeköy önde gelmekte- % 85,7 
ile Ulamış  izlemektedir. En az memnun olanlar ise Çile ile Ba ğarası  köy 
kalkınma kooperatiflerine ortak üreticilerdir 
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Tablo :38 Otlaklar ı n Kooperatifin Hizmetlerine ili ş kin Düş ünceleri 

Dü ş ünceler Hizmetlerinden 

Memnun Olanlar 

Hizmetlerinden 

Memnun Olmayanlar 
TOPLAM 

Koop.ler 

TEPEKÖY 13 %86.7 2 %13.3 15 %100 
B.ARASI 25 %52.1 23 %47.9 48 %100 
K.DERE - 6 %100 6 %100 
ÖZBEK 3 %42.9 4 %57.1 7 %100 
ULAMIŞ  24 %85.7 4 %14.3 28 %100 
ÇILE 2 	-• %16.7 10 %83.3 12 %100 
YIĞ ITLER 1 %10 9 %90 10 %100 
BOZDAĞ  14 %48.3 15 %51.7 29 %100 
M AHMUTLAR 14 %56 11 %44 25 %100 
ERGENLI 16 %76,2 5 %23.8 21 %100 
IŞ IKKENT 7 %53.8 6 %46.2 13 %100 

TOPLAM 119 %55.6 95 %44.4 214 %100 

Tablo 38'de görülen ve on yedinci soruda sorulan ortaklar ın koopera-
tifin hizmetlerine ili şkin dü ş üncelerinde ortaklann % 55.6's ı  kooperati-
fin hizmetlerinden memnun olduklar ın ı  % 44-4'ü ise kooperatifin hiz-
metlerineden memnun olmad ıklannı  belirtmiş ledir. 

Araş tırma yap ılan kooperatiflerde amaçlara ili şkin tüm eksikliklere 
rağmen- ortaklar ın % 55.6,'s ı  kooperatifin olumlu çal ış malar yapt ığı  ve 
bu nedenle de bu durumun ba ş anlı  sayı labileceğ i inanc ındad ırlar. Fa-
kat bizim anket sonuçlar ından ayrı  olarak ortaklar ın kooperatifin hiz-
metlerinden memnun olmad ıklan fakat eldeki bu imköns ızlıklara ve 
zorluklara kar şı n yap ılabileceğ inin ancak bu kadar olabilece ğ i dü şünce-
siyle memnun olduklarını  belirtmeleri- bizim ortaklarla yapt ığı mız ko-
nuşmalardan ç ıkartabileceğ imiz bir sonuçtur. 
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Tablo :39 Ortaklar ı n Kooperatifin Eğ ilmesini Istedikleri Konular 

Konular Ihtiyaçlann 
Sağ lanmas ına 

Daha Fazla 

Üretime 	Pazarlamaya 
Daha Çok 	Daha Çok 
Önem Ver. 	Önem Vermeli 

Fikrim Yok Diğer TOPLAM 

Kooperatifler 

TEPEKÖY 5 %26.3 4 %21 9 %47.4 1 %5.3 19 %100 
B.ARASI 19 %35.8 11 %20.8 23 %43.4 - - 	53 %100 
K.DERE 5 %71.4 1 %14.3 .1 %14.3 - 	7 %100 
ÖZBEK 3 %33.3 3 %33.3 3 %33.4 - - - 	9 %100 
ULAMIŞ  6 %21.4 6 %21.4 15 %53.6 1 %3.6 	- - 	28 %100 
ÇILE 3 %25 2 %16.7 3 %25 4 %33.3 	- - 	12 %100 
YIĞ ITLER 1 %10 3 %30 4 %40 2 %20 	- - 	10 %100 
BOZDAĞ  11 %35.5 1 %3.2 17 %54.8 2 %6.5 	- - 	31 %100 
MAHMUTLAR 9 %36 - - 16 %64 - - - 	25 %100 
ERGENLI 4 %19 4 %19 11 %52.4 2 %9.6 - 	21 %100 
IŞ IKKENT 1 %7.7 2 %15.4 9 %69.2 1 %7.7 	- - 	13 %100 

TOPLAM 67 %29.4 37 %16.2 111 %48.7 13 %5.7 - 228 
%100 

Onsekizinci soruda ortaklara kooperatiflerin hangi konulara daha 
çok eğ ilmelerini istedikleri sorulmu ş tur. Bu sorunun amac ı  ortaklann 
kooperatifle yakından ilgilenip kendilerine daha fazla hizmet verebilmesi 
için eğ ilmesi gereken konulara ilişkin görü ş lerinin alınmasıdır. Ankete 
verilen yan ıtlardan ortaklann %48.7'si kooperatifierinin daha etkin bir 
şekilde pazarlamaya önem vermesi gerekti ğ ini belirtirken- %29,4'ü ihti-
yaçlarının sağ lanmasma daha çok eğ ilmesi gerektiğ ini belirtmiş tir. Or-
takların % 16.2'si ayn ı  şekilde üretime daha fazla e ğ ilinmesi gerektiğ ini 
belirtirken %5,7'si ise bu konuda fikir belirtmemi ş tir. Burada ortaklann 
kooperatifin eğ firnesini istediğ i konu kooperatifierin ve köyün faaliyet 
konularına göre farkl ılıklar gösterdiğ ini belirtmeliyiz. 

Üretici ortaklardan 14 tanesi ise çok amaçl ı  olarak kooperatifierin 
birden fazla konuya e ğ ilmesi gerektiğ ini ortaya koymu ş lardır. Anket so-
nuçlarına göre kooperatif ortaklar-1nm yaklaşı k % 50'si elde ettiğ i ürü-
nûn en iyi şekilde değerlendirilmesin' istemektedir. Zira ortaklar- girdi 
fiyatlarındaki sürekli art ış lara kar şı n kendi ürettikleri ürünlerin fiyatla-
rının çok dü şük sat ılabildiğ i veya hiç sat ılamadığı ndan yakmmaktad ır-
lar 
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Tablo :40 Ortaklar ı n Kooperatifin Sahipleri Hakk ı ndaki Düşünceleri 

Düş ünceler . 

Fikrim Yok 
Yönetimde 

Bulunanlar 

Kooperatifin 

Ortaklari 
Köy Halkı  Diğ er TOPLAM 

Kooperatifler 

TEPEKÖY 3 %20 - - 12 %80 	- - 	15 	%100 
B.ARASI 8 %16.7 33 %68.8 7 %14.5 - - 	48 	%100 
K.DERE 2 %33.3 4 %66.7 - 6 	%100 
ĞZS EK - 1 %14.3 6 %85.7 7 	%100 
ULAMIŞ  - - 1 %3.6 27 %96.4 28 	%100 
ÇILE 2 %16.7 3 %25 7 %58.3 - 12 	%100 
YIĞ ITLER - 9 %90 1 %10 	- - 	10 	%100 
BOZDAĞ  3 %10.3 2 %6.9 18 %62.1 6 %20.7 - - 	29 	%100 
MAHMUTLAR - - - 20 %80 5 %20 	- - 	2 	%100 
ERGENLI 1 %4.8 16 %76.2 3 %14.2 1 %4.8 21 	%100 
IŞ IKKENT 13 %100 - 	- - 	13 	%100 

TOPLAM 6 %2.8 20 %9.3 253 %71.5 34 %15.9 1 %00.5 214 %100 

Ondokuzuncu soruda ise kooperatif ortaklann ın kooperatife sahip 
ç ıkıp çıkmadıldarını  saptamak amac ıyla kooperatifin sahibinin kim ol-
duğunu sorduk. Tablo 40'da da görülebilece ğ i gibi ortaklarm % 71,5'i 
kooperatifin ortaklara ait oldu ğunu belirtirken geriye kalanlarm büyük 
çoğunluğu da köy halkı  ile kooperatif ortaklığı  kavramlarım karış tırdık-
ları  saptanm ış tır. Ş öyleki ortaklar ın % 15,9'u kooperatifin sahiplerinin 
köy halkı  olduğunu, % 9.3,'ü ise yönetimde bulunanlar olduğunu belki-
miş tir. Ortaklarm % 2,8'i ise bu konuda fikir beyan etmemi ş tir. 

Kooperatifin ortaklarma ait olduğunu belirtenlerin oran ının % 71,5 
gibi büyük bir rakama ulaşması- ortaklarm bu konuda bilinçlendikleri-
ni göstermesi aç ısından sevindiricidir. Kooperatifin sahibinin yönetimde 
bulunanlar olduğunu söyleyen % 9.3 ortak ise daha çok i ş lemeyen ve 
faaliyetleri yetersiz olan kooperatiflere üyedirler. Ortaklardan fikir be-
yan etmeyen 0/0 2,8'inin ise eğ itim düzeyi dü şük bireylere ait olduğu gö- 
rülmektedir. 
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Tablo :41 Ortaklar ı n Kooperatifin Hizmetlerinden En Çok Yararlananlara ili ş kin Gö-
rüş leri 

Yararlananlar 

YönetiOiler Ortaklar 	Çal ış an işçiler Fikrim Yok Diğer TOPLAM 
Koop.ler 

TEPEKÖY 3 %20 11 %73.3 1 %6.7 - - - 15 %100 
B.ARASI 11 %22.9 22 %45.8 9 %18.7 6 %12.6 - - 48 %100 
K.DERE 1 %16.7 4 %66.7 - 1 %16.7 - 6 %100 
ÖZBEK 2 %28.6 3 %42.8 2 %28.6 - - - 7 %100 
ULAMIŞ  5 %17.9 14 %50 7 %25 2 %7.1 - 28 %100 
ÇILE 4 %33.3 2 %16.7 - 3 %25 3 %25 12 %100 
YIĞ ITLER 1 %10 4 %40 1 %10 1 %10 3 %30 10 %100 
BOZDAĞ  7 %24.1 12 %41.4 3 %10.3 2 %6.9 5 %17.3 29 %100 
MAHMUTLAR 3 %12 18 %72 - 1 %4.7 3 %12 25 %100 
ERGENLI 3 %14.3 11 %52.4 6 %28.6 1 %4.7 - 21 %100 
IŞ IKKENT 4 %30.8 5 %38.5 1 %7.7 2 %15.3 1 %7.7 13 %100 

TOPLAM 44 %20.5 106 %49.5 30 %14 19 %8.9 15 %7 214 %100 

Ortaldann kooperatif hizmetlerinden en çok yararlananlara ili şkin 
görüş lerini sordu ğumuz yirminci sorunun yan ıtları  Tablo 41'de görül-
mektedir. buna göre ortaklann % 49,5'i en çok yararlanan ortaklar ol-
duğunu söylerken- % 14'ü çal ış an işçiler- %20,5'i yöneticiler şeklinde 
yamtlamış lard ır. Ortaklann % 7'si de ğ iş ik görüş ler öne sürerlerken- % 
8,9'u ise fikir beyan etrnemi ş lerdir. ilginç olan ankete kat ılan ortaklann 
yakla şı k % 20,5'i kooperatif hizmetlerinden en çok yöneticilerin yarar-
land ıklannı  belirtmeleridir. Ortaklarm verdiğ i yan ıtlarda kooperatif hiz-
metlerinden yararlananlann % 50'sinden fazlas ının ortaklar d ışı ndaki 
kiş ilere sağ lanmas ı  dü şündürücüdür. 

Kooperatif hizmetlerinden en çok yararlananlann i şçiler olduğunu 
söyleyen (%14) ortaklar- i ş letmesi olan kooperatife üye olanlard ır. ~e-
tin uyguland ığı  kooperatifler içinde- kooperatif hizmetlerinden en çok 
yararlananlar ın yöneticiler oldu ğunu belirten ortaklann büyük ço ğun-
luğunun Menernen-Çile ve izmir-I şı kkent kooperatiflerine üye olduklar ı  
görülmektedir 
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Tablo :42 Devletin Kooperatifin Çal ış malar ı na ilgi Gösterip-Göstermedi ğ ine iliş kin 
Ortaklar ı n Dü ş ünceleri 

Dü şünceler 
Fikrim Yok - 

Evet Ilgi 

Gösteriyor 

Hay ı r Ilgi 

Göstermiyor 
TOPLAM 

Kooperatifler 

TEPEKÖY 5 %33.3 7 %46.7 3 %20 15 %100 
B.ARASI 7 %14.6 17 %35.4 24 %50 48 %100 
K.DERE 6 %100 6 %100 
ÖZBEK 5 %71 2 %28 7 %100 
ULAMIŞ  4 %14.3 4 %14.3 20 %71.4 28 %100 
ÇILE 2 %16.7 4 %33.3 6 4050 12 %100 
YIĞİ TLER 5 %50 5 %50 10 %100 
BOZDAĞ  5 %17.2 13 %44.8 11 %38 29 %100 
MAHMUTLAR 3 %12 6 %24 16 %64 25 %100 
ERGENLI 13 %61-9 8 %38.1 21 %100 
IŞ IKKENT 1 %7.7 3 %23.1 9 %69.2 13 %100 

TOPLAM 27 %12.6 77 %36 110 %51.4 214 %100 

Tablo 42'de ise anketi yapt ığı mız kooperatif ortaklar ına- devletin koo-
peratifin çal ış malarına ilgi gösterip göstermediğ ine ilişkin görü ş leri so-
rulmu ş tur. Bunun ile Devlet-kooperatif ilişkilerinin saptanmas ı  amaç-
lanmış tır. 

Verilen yan ıtlarda ortaklann % 51,4'ü devletin kooperatiflere gereken 
ilgiyi göstermediğ ini belirtmiş tir. Buna karşı l ık ortaklann % 12,6's ı  bu 
konuda fikir beyan etmez iken- % 36's ı  devletin kooperatiflere gereken 
ilgiyi gösterdiğ ini öne sürnıüş lerdir. Bu sorunun yamtlannda koopera-
tiflerin iş letmesinin faal olarak çal ışı p çalış mad ığı  veya kooperatifin ak-
tif olmad ığı  durumlara göre şekillendiğ i görülmüş tür. Verimli ve etkin 
olarak çal ış mayan kooperatiflerin büyük çoğ unluğ u devletin gereken il-
giyi göstermediğ ini ileri sürerlerken- çal ış an kooperatillerin geneli devlet 
ilgisinden memnundurlar. Burada önemli olan bir nokta da ortaklann 
% 12,6's ına yakın bir kısmının bu konuda fikir belirtmemeleridir. Bu da 
ortaklann kooperatifin çal ış malarına gereken ilgiyi göstermedikleri ş ek-
linde yorumlanabilir. 
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Mali Yardım Eğ itim Ve Deneti- üretim Ihtiyaç 
Fikrim Yok Diğer TOPLAM 

Vermeli 	me önem Vermeli lar ını  Sağ lamal ı  

Görüş ler 

Kooperatifler 

Tablo :43 Kooperatif in Geli şmesi için Devlete Dü şen Görevlere ili ş kin Ortaklar ı n 
Görüş leri 

TEPEKĞ Y 	10 %47.6 	5 %23.8 	5 %23.8 	- - 	1 %4.8 21 %100 
B.ARASI 	37 %77.2 	3 %6.2 	4 %8.3 	4 %8.3 	- 	48 %100 
K.DERE 	6 %100 	_ _ 	 - - 	 6 %100 
ÖZBEK 	4 %57.1 	2 %28.6 	1 %14.3 	- 	_ - 	7 %100 
ULAMIŞ 	21 %75 	- 	 1  %3 . 6 	5  %17 .8  1 %3.6 28 %100 
ÇILE 	7 %58.3 	 - 	5 %41.7 - - 	12 %100 
YIĞ ITLER 	8 %80 	- - 	 1 %10 	1 %10 	- 	10 %100 
BOZDAĞ 	21 %72.4 	2 %6.9 	 - 	5  %172  1 %3.5 29 %100 
MAHMUTLAR 22 %88 	- 	 3 %12 _ - 25 %100 
ERGENLI 	19 %90.5 	 - 	1  %4 . 8  1 %4.7 21 %100 
IŞ IKKENT 	11 %84.6 	- 	 2 %15.4 

	
13 %100 

TOPLAM 166 %75.4 12 %5.5 	12 %5.5 26 %11.8 4 %1.8 220 %100 

Arıketin yirmiikinci sorusunda ise anketin uygulandığı  koperatif or-
taklanna, kooperatiflerin geli ş ebilmesi için devletin yapmas ı  gereken gö-
revlerine ilişkin düşünceleri sorulmuş tur. Yan ıtlar Tablo 43'den de gö 
rülebilecegi gibi devletin kooperatiflere mali yard ım etmesi gerektiğ i 
konusunda toplanmaktad ır. (%75,4). Geriye kalan ortaklann % 5,5'i 
eğ itime ve denetime önem vermesi gerekti ğ ini belirtirken, % 5,51 de üre-
tim ihtiyaçların ın sağ lanmasına yard ım etmesi gerektiğ ini belirtmiş tir. 
Yine burada da ortaklann % 11,81 bu konuda herhangi bir fikir beyan 
edemeiniş , % 1,8'i ise daha değ iş ik fikirler öne sürmü ş lerdir. Devletin 
kooperatiflere mali yard ım yapmas ı  konusunda oran ın bu kadar yüksek 
olmasının nedeni, kooperatiflerin sermaye noksanl ığı ndan ya at ıl çalış -
maları  veya iş letme diş i kalmaland ır. 
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SONUÇ VE DEĞ ERLENDIRME 

Türkiye gibi çok dağmık bir yerleş im alan ına sahip olan ülkelerde, 
kırsal alanlarda üretim düzenini sa ğ lamak, köy ve köyler aras ı  organi-
zasyonu kurmak ve geliş tirmek için tar ımsal amaçla kooperatifierden 
yararlanma dü ş üncesi giderek önem kazanmaktad ır. Bu nedenle Ana-
yasa'da kooperatifçiliğ in gelişmesini özendirecek önlemlerin al ınması , 
devlete bir görev olarak verilmekte, ayr ıca kalkınma planlarında koope-
ratifieşme, tarımda kırsal alanda gelişmenin temel amaçlarmdan birisi 
olarak görülmektedir. bununla beraber kooperatifierin ülkemizde arzu-
lanan düzeyde olduğunu söylemek mümkün değ ildir. 

Kooperatiflerin beklenen etkinliğe ulaşamamas ında devletin, koope-
ratifierin kredilendirme, projelendirme, denetleme, e ğ itim gibi yol göste-
rici ve destekleyici yat ırımlarını  gereğ ince yerine getiremernesi de rol oy-
namış tır. 

Bu bilgilerin ışığı nda acaba kooperatifler hangi amaçla kurulmu ş lar-
dır? Ortaklarm ın kooperatife girme nedenleri nelerdir. Ve Kooperatif, or-
taklanrun beklentilerine ne kadar cevap verebiliyor? Kooperatiflerin et-
kin bir şekilde faaliyette bulunmas ını  sağ layıcı  mekanizmalar ın (devlet 
gibi rolünün ne olduğu konusunda var olan sorular ımıza cevap bulabil-
mek amacı  ile İzmir ilinde örneklememizi olu şturan 11 köy kalkmma 
kooperatifinde yap ılan anket çal ış masindan elde edilen sonuçlarda top-
lu bir şekilde ortaya ç ıkan sorunlar ve sorunlara ili şkin çözüm önerileri-
mizi şöyle sıralayabiliriz. 

Araş tırma sonuçlar ı  bize köy kalkınma kooperatifierinin kırsal alan-
daki yap ısal değ işmede oynayabileceğ i olumlu rolleri yeterince oynama-
dığ nı  göstermektedir. Kooperatife ortak üreticilerin büyük bölümünün 
orta ya şı n üzerindeki bireylerden olu şması , eğ itim durumlar ının sınırl ı  
olması  kooperatiflerin geli şmesini olumsuz yönde etkilemekte, koopera-
tifierin çalışmalarına aktif kat ılım sağ lanarnamaktad ır. Kooperatif-ortak 
ilişkileri yeterince gelişmemiş tir. Ortaklar kooperatiflerin ola ğan ve ola-
ğanüstü genel kurul toplant ılarına çe şitli nedenlerle kat ılmamakta, 
ürünlerirıi kooperatif d ışı nda değ erlendirrnekte ve kooperatifin yöneti-
minde görev almaktan kaçmmaktad ırlar. 

Ortaklann kooperatifçilik hakk ındaki bilgilerinin yetersiz olu şu, on-
lan kooperatiflerden değ iş ik beklentiler içinde olmaya itmi ş  ve bekledik-
lerini de bulamayınca kooperatiften uzakla şmış lardır. Ankete kat ılan 
kooperatiflerde saptamlan en önemli sorunlar olarak; 

- Sermaye yetersizliğ i, 
- Eğ itim seviyesinin düşüldüğ ü, 
- Ortaklann kooperatife ve kooperatifin faaliyetlerine kar şı  olan 

a şı rı  
- Yönetim sorunu, 
- Kooperatif - Ortak - Yönetici ili şkilerinin zayıfilğı  sayılabilir 

ildeki 176 faal (genel kurul toplant ılarını  kanunda gösterilen süreler-
de yapan) kooperatiften büyük bir bölümünün etkin çal ışmadığı , çalı -
şanların ise sermaye yetersizli ğ i, yönetici problemi, pazar sorunu gibi 
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sorunlarla kar şı laş tığı  gözlemlenmiş tir. Iş letmesi olup da aktif olarak 
çal ış an kooperatifierin, pazarlama ve tedarik sorununun çözümlenme-
sinde İzmir Köy-Koop. Birliğ inin önemli etkisinin olduğu ilgilfierce belir-
tilmiş tir. 

Öte yandan ara ş tırma; Izmir'de devlet yard ımıyla projelerin! gerçek-
leş tiren kooperatifler d ışı nda, köy kalkınma kooperatifierinin arriaçlan-
na büyük ölçüde ula şamad ığı nı  ve başarılar= genellikle belirli hiz-
metleri yerine getirme ko şuluna bağ lı  kaldığı nı , ancak yukar ıda 
saymaya çal ış tığı mız temel sorunlar ını  çözümlenememesi nedeniyle uy-
gulamada etkinlik kazanamad ığ um kanıtlamaktad ır. 

Izmir'deki köy kalkınma kooperatifierinin geli ş imini sağ lamak ve ta-
bana dayal ı  güç olu şumunu gerçekle ş tirebilmek için özetle şu önlemler 
alınabilir. 

Ş imdiye kadar birbirine yak ın yerlerde kurulmu ş  ancak çe ş itli ne-
denle^rle amaçlar ını  gerçekleş tirememiş  kooperatiflerin birle ş tirilmeleri 
sağ lanabilir. Yeni kuruluacak kooperatiflerin de daha geni ş  bir alana 
hizmet götürmes! için önlemler al ınabilir, finansal yönden daha güçlü 
örgütler olu ş turulabilir. 

Kooperatiflerin birle şme ve geniş lemesi sonucu örgütsel demokrasi 
yok olmamak-ta, aksine güçlendirilen kooperatifler ortaklannm amaçla-
rı  doğ rultusunda daha verimli çal ış malar yapabilmektedir. Bu durum 
ise araş t ırma sonuçlar ında da ortaya ç ıkan ortaklann kooperatife kar şı  
olan figisizligini ortadan kald ırmakta ve onlar ın kooperatifin yönetimin-
de görev almalar ını  sağ layacakt ır. 

Uretimde maliyet dü şü şünün sağ lanabilmesi, yine büyük ölçüde i ş -
letme ölçeğ inin geniş letilmesine, üretim faktörlerinin etkin kullan ılması-
na bağ lı  kalmaktad ır. Bu nedenle kooperatif ortaklar ı  arasında toprak-
ların birleş imine, araç-gereçlerin ortakla ş a kullanımına (ortak makina 
parklar ı), üretirn planlamas ına özen gösterilmelidir. 

Bu türde bir deneyim. Izmir'de kurlan Köy-Koop bölge birli ğ i tarafın-
dan gerçelde ş tirilmiş tir. birlik, ortağı  123 kooperatifin ürünlerinin pa-
zarlanmas ı  yanında onlara girdi temini, denetim ve üretim kontrolü, 
proje geliş tirilmesi gibi konularda da yard ımcı  olmaktad ır. Ancak bu tür 
faaliyetlerin yayg ınlaş tınhp geliş tirilebilmesi için mevcut, faaliyetlerin 
başarılarının sürekli olmas ının yanında devlet kurulu ş larının da ilgi 
göstermesi ve desteklenmesi gerekir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	 SAYI : 89 	Temmuz - Ağ ustos - Eylül 1990 

1992 AVRUPA TEK PAZARI ÖNCES İNDE 
FEDERAL ALMANYA'DA ÇALIŞAN TÜRK 

İŞ ÇİLERİNİN DURUMU 

Yrd.Doç.Dr.  Kadir ARICI ( )  

Giriş  

Avrupa Topluluğ u 1992 yıl ında nihayet hedeflerinden birisini "Avru-
pa Tekpazann ı" gerçekle ş tirmiş  olacakt ır. Bu olay Avrupa insan ın ın ger-
çelde ş tirmeyi tasavvur ettiğ i hayellerinden birisi olarak (1) Avrupal ılar 
bakımdan büyük bir değ er ta şı d ığı  kadar, Türkiye ile Avrupa Toplulu ğu 
ve bütün Avrupa Toplulu ğu üyesi ülkeler aras ında ilişkileri de derinden 
etkileyebilecek nitelikte bir olayd ır. 

Avrupa tek pazar ın ın Türkiye bakımından etkileri çok yönlü olarak 
ortaya ç ıkabilecektir. Bizim bu çal ış mam ızda üzerinde durmak istediğ i-
miz husus, sözünü ettiğ imiz tek pazar olayını n Avrupa Toplulu ğ una üye 
ülkelerde 1960'l ı  yıllardan bu yana çal ış makta ve ya ş amakta bulunan 
Türkler ve Tük işçileri üzerindeki etkileridir. 

iktisadi, ticari ve sosyal münasebetler bak ımından üye ülkeler ara-
s ındaki s ınırlar ın kalkacağı , emek, sermaye ve serbest çal ış anlar bak ı -
m ından serbest dola şı mın baş layacağı , gümrüklerin kalkmas ı  ile ser-
best ticaretin fiilen gerçekle ş eceğ i bir dönemin ad ı  olan tek pazar 
hadisesi 1992 nin sonunda gerçekle ş ecektir. 

Bu olay, Avrupa da ya ş ayan Türk işçilerini büyük ölçüde etkileyecek-
tir. Hatta bu olaydan en fazla etkilenen yabanc ılann Türkler olaca ğı na 
inan ıyoruz. 

Çal ış marn ızda tek pazar ın Avrupa'da ya şayan bütün Türk i şçileri 
üzerinde etkileri sat ır baş lıklan ile ifade edilecek ancak meselenin Fede-
ral Almanya yönüne daha bir a ğı rl ık verilecektir. 1988-1989 öğ retim yı -
l ında Federal Almanya'da bir üniversitede bir y ıl misafir ara ş tırmac ı  öğ -
retim üyesi s ıfat ı  ile kalmış  olmamız, bu arada yap ılan Avrupa 
Parlementosu üyelerinin seçimini ve seçim kampanyas ın ı  izleme imka-
n ını  da'bulmam ız bizi konuyu bu yönü ile değ erlendirmeye sevk etmi ş  

(*) Gazi üniversitesi, Ikt. v Ğ1 Id. Bilimler Fakültesi Öğ retim üyesi 

(1) BIRK, Rolf, "Die realisierung der europölschen Birmenmarktes 1992 und ihre Auswir-
kungen auf das Arbeitsrecht, Neu Zeitschrieft r Arbeits-und Sozialrecht, Heft 9,1989 
s.329-334), s.328) 
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tir. 

1. FEDERAL ALMANYA'DA ÇALIŞAN TÜRK IŞ ÇILERI-
Nİ N TEK PAZAR ÖNCESI DURUMU VE MESELELERI 

Tek pazar olay ı  bütün Avrupayı  etkileyecek bir olayd ır. Bu etkinin 
dozaj ı  ile bugün Avrupa'da ya ş ayan ve çahşan işçilerimizin mevcut 
problemleri aras ında bir münasebetin olmayacağı  iddia edilemeyecek 
kadar aç ık bir gerçektir. Bu sebeple öncelikle istikbâ1 için bir proj eksi-
yon yapabilmek için bugünü iyi tanımak icap eder. 

Türkler, işçisi ile işvereni ile günümüzde F.Almanya'da ya şayan en 
büyük yabanc ı  gurubunu olu ş turmaktad ırlar.(2) O kadar ki vatanda ş  
nezdinde Türk e ş ittir yabanc ı  (ausMnder) demek durumu ortaya ç ık-
mış t ır. sebeplede F.Almanyada yabanc ılar meselesi bir yönü ile ve 
büyük ölçüde Türk Meselesi halindedir. Konuya da bu anlayışı  irdele-
melde ba ş lamak gerekmektedir. 

1. Federal Almanya'da Tük i ş çilere Karşı  Toplumun Tavr ı  

Türk-Alman münasebetlerinin tarihini yakla şı k iki as ırdan fazla sü-
ren bir geçmi şe götürmek mümkündür. Ancak bu münasebetler daha 
ziyade ya sava ş tan ya da diplomatik ili şkilerden kaynaklanm ış tır. iki 
devletin Birinci Dünya sava şı nda müttefik olmas ı  ilişkilerin daha da ge-
lişmesine sebep olmu ş tur. Ancak bu münasebetlerde daha çok devlet 
adamlar ı , asker ve diplomatik çevreler a ğı rl ık kazanmış  ve bu seviyede 
kalm ış t ı r. 

işçi ve işveren ilişkileri bakımından Türk Alman münasebetlerinin 
tarihi üzerine yap ılmış  ara ş t ırmalara rastlamad ığı mız için bu konuda 
tarihi gelişmeyi bütünüyle tesbit mümkün olamamaktad ır. Ancak Bağ -
dat demiryolu in ş aat ının Almanlar tarafından yap ıldığı  bilinmektedir. 
Bu itibarla iş çi işveren münasebetleri bak ımından en az ından tarihi ge-
liş imin bu döneme kadar götürülmesi mümkündür. (3) 

Her iki Dünya sava şı nın da tarafı  olan ve bu sava ş larda binlerce in-
san ını  kaybetmesine rağmen kalkınma hamlelerinden geri kalmayan Al-
manya Ikinci Dünya Sava şı  sonrasında baş lattığı  kalkınma harnlesinde 
büyük bir işgücü aç ığı  ile karşı laşmış tı r. İnsangücü aç ığı  o dönemde 
yaş anan Amerikaya göç olgusu ile daha da büyümü ş tü(4) 

(2) JUST, Wolf-Dieter, "Einwanderungsgeschichte unclAuslöncler politik in den Haupta-
ufnahmelandem der EG-eir ı  überblick", (s.61-81), s.65 içinde JUST, Wolf-Dieter-GROTH, An-
nelle (Hrgb):Wanderarbeiter in der EG, Band L Vergleichende Analysen und Zusammenfas-
sung, Grünewald. Kaiser, München 1985 

(3) Bu dönemde yabanc ı  sermaye , özellikle Alman Sermayesinin ülkede grev eyasa ğı  
getiren bir kanunun (Tatil-t Eşgal Kanunu- 25 eylül 1324 (1908)) kabulüne siyasi iktidarı  
zorlayabilecek güce ulaş tığı  ileri sürülmektedir. Bkz. LEFRANC, Georges - SULKER, Kemal: 
Dünya'da ve Bizde Sendikac ıl ık, Varl ık Yay ın/art, Istanbul 1966, s.142. 

(4) LEWIN, K., "The Free Movement of Workers", Commen Market Law review, Vol. 
11,1964-1965, s. 300-324), s. 301 
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Yabanc ı  işçilerin organize bir ş ekilde işe alınmaları  1950% yılların 
ikinci yarısına tesadüf etmektedir. (5) 

Ba ş lang ıçta Avrupal ı  ülkelerden getirilen i şçilerle kapat ılmaya çal ışı -
lan işgücü aç ığı , daha sonra Türkiye'den i ş çi ahmlanyla kapat ı lmaya 
çal ışı lmış tır. Bu konuda ilk defa 1955 y ı lında İ talya ile anla şma yapan 
F.Hükürnet daha sonra benzer i şgücü göçünü düzenleyen anla ş rnalan 
1960 yı lında Yunanistan ve İ spanya 1961 y ı lı nda Türkiye 1964 yı lında 
Portekiz 1968 yılında Fas ve Tunus ve 1968 y ı lında Yugoslavya ile yap-
mış tır (6) 

1960'11 yıllar ın başı  itibariyle Türkiye genç bir nüfus bünyesine sa-
hip, bol işgücü bulunan bir Ulkedir. Bu işgücürlün çoğunluğu ise kalifi-
ye olmayan kiş ilerden ibarettir. Y ıkıntıları  temizlemek zorunda olan, 
madenleri i ş letmek isteyen bir Almanya'nın da arad ığı  işgücü daha ziya-
de kalifiye olmayan bir i şgücüdür. 

İş te Türk işçileri bu ş ekilde F.Almanya iş  piyasas ına bir ihtiyaca ce-
vap olmak üzere ve davetle girerler. Yerli ve yabanc ı  araş t ırrnac ılann 
üzerinde görü ş  birliğ ine vard ıkları  bir ba şka husus ise i şgücü ihrac ımn 
ilk onlu yılları  içerisinde Türk hükümetlerinin pasif kald ığı , olayda aktif 
bir rol üstlenmediğ idir(7). 

F. Almanya'da bugün emekli olmu ş  veya emekliliğ i yaklaşmış  yada 
malüliyet aylığı  ile yaşayan yaş l ı  işçilerimizle yapt ığı m ız görü şmeler de 
de bu husus daima dile getirilmektedir(8). 

Kimi kez insan onuru ile bağ daşmayacak seçim usuleri kullan ılarak 
seçilip götürülen ilk iş çilerimiz asl ında sade vatanda ş  düzeyinde Türk 
ve Alman insanının ilk defa yüz yüze gelmesine ve birbirlerini tan ımas ı -
na imkan haz ırlamış t ır. F.Almanya'ya ilk onlu y ıllarda gönderilen i şçile-
rimiz çoğ unlukla Anadolunun geri kalmış  köylük kesimlerinden geliyor-
lard ı (9). 

Bu kitlenin, hemen hemen tamam ı , ilk defa bir yabanc ı  ülke ve bir 
yabanc ı  kültürle tan ışı yorlardı . F.Alman insanının da o günün şartlar ı  
içerisinde, bu insanlar ı  çok iyi bir ş ekilde karşı lad ıklan bilinmektedir. 

Ancak, zaman içerisinde F.Almanya'rnn nüfus bünyesindeki de ğ işme 
ve iyile şme ve 1970 li y ıllarda görülen Petrol krizi ve buna bağ lı  iktisadi 

(5J DUST, Wolf-Dieter: a.g.m, s.62 

(6) UST,Wolf-Dieter: a.g.m. s.62 

(7) SAYIR1, Sabri : "Migration policies of Sendings Countries: Perspectiues on the Türkish 
Experiences, The Annals of Americen Academy, Vol, 485, May 1986, p. 87-97), s.91; HEIS-
LER, Barbara Schimitter: "Immigrent Setlerner ı t and the Structure of Emergent Immigrartt 
Co ı mmunities in Western Europa", The Annals of American Acaderny, Vol 485, May 1986, p 
(76-86), p.85 

(8) Günümüzde ya ş adığı m ız pek çok olumsuz geli ş me ve problemlerin baş lang ıc ında bu 
tatmin pay ı  bulunduğ unu düş ünmekteyiz. 

(9) SAYAR', Sabri.: a.g,n ı  s, 89. 
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sonuçlar ve kalkınmada vanlan a şama, Alman insanının yabanc ı  işçile-
re karşı  olan tavrım da etkilemiş tir. 

Yabanc ı  işçilere kar şı  duyulan olumsuz tav ırm ortaya ç ıkmasında et-
kili olan faktörler birisi diğ eri ile ilişkili olmak üzere muhtelif ş ekilde sa-
yılab ilmekte dir. 

Bu olumsuz tavr ın arkas ında bir takım milliyetçi tavır ve duygulann 
yattığı  da bilinmektedir. Nüfusun art ırılması  için sağ lanan onca desteğ e 
rağmen, henüz ihtiyac ını  kendi kaynaklanndan kar şı layamayan top-

lumda, refah seviyesindeki art ış  ve yabanc ı  işçilerin varlığı  (10) sebebiy-
le ayrica kendi gençlerine her i ş i kabul ettirememe problemi ortaya ç ık-
m ış  bulunmaktad ır(1 1). 

Bir taraftan ülkede gittikçe artan yabanc ı  işçi sayısı  (12), diğer taraf-
tan ise bir türlü kendi işgücü ile ihtiyac ı  karşı layamamanm sıkınt ısı  ve 
kendi gençlerinin her i ş i kabule yanaşmamalan sonucu ileride de y-
banci işçiye muhtaç olma durumunun do ğması  açmaz ı , F.Almanya'da 
yabanc ılara karşı  duygular ın şuur alt ındaki saikint olu ş turmaktadır. 

Yabanc ı  işçiler, ülkedeki geniş  hüriyet ortam ından faydalanarak ken-
di milli kimliklerini korumaya çal ış maktad ırlar. Bu durum, toplumdaki 
uyumluluğu olumsuz şekilde etkilemekte, üstelik yabanc ı  karşı t ı  görüş -
lere destek sağ lamaktad ır(13.) 

Türk işçileri için ba ş langıçta F.Almanya da; bir kaç kuru ş  paranın 
kazamlarak vatanda çoluk çocu ğ a daha iyi bir yaşama seviyesi kazand ı -
rılmak üzere gidilen ülkelerden birisidir. Ancak , Türkiye ile F.Almanya 
aras ındaki refah seviyeleri aras ında ki farkın gün geçtikçe artmas ı , za-
man içerisinde ikinci ve üçüncü ku ş aklardaki ülkeye dönmeme ve ora-
da yerle şmeye doğ ru bir tavrın gelişmesi çoğu kez birinci nesil de dahi 
fikir değ iş ikliklerine sebep olagelmi ş tir. Bu sebeplerle, yurda dönme 
kararları  sürekli olarak ertelerimi ş , bu karardan yaz geçilmi ş  ve 'Türki-
ye Vatanım, F.Almanya istikbalim" sözünü çağnş tıracak bir durum or-
taya ç ıkmış tır. 

Milli kültür değerlerinin farkl ı  kaynaklardan beslenmesi yüzünden 
diğer yabanc ılara göre dikkatleri ve de ş imş ekleri daha fazla çekmeye 
baş layan Türk işçileri iki türlü tav ır sergilemektedir. Bir k ısmı , özellikle 

(10) Alman insan ı  yabancıya karşı  olmakla birlikte ona o kadar alış mış tu-  ki baz ı  iş leri 
yabancı  iş i olarak görmeye baş lamış tı. Yabanc ı  işgücü ölümsüz ve "yenilenebilir bir kaynak 
olarak görülmeye baş /anrrıış tu-. Bu görüş  için (bak; DUYSSENS, Daniel: "Migrant Workers 
from Third Countries in the European Comrnunity", Coomen Market La ııı  Review, Vol.14, 
1977, s. (501-520) , s.504) 

(11) DUYSSENS, Daniel : a.g.rn. s. 502 
(12) Bu aran 1961 y ıl ında % 1.2 iken 1983 y ı l ında 967.4 e yükselmiş  bulunmaktad ır. 

Bkz: JUST, Wolf-Dieter: a.g.m. s.63 
(13) Alman halk ının göziMde en az entegre olmu ş  yabancılar Türklerdir. Bkz.: ROGERS, Ro-
sernarie: "The Transnational Nexus of Mration", The Annals Of American Akademy, yol. 
485, May 1986, p. 34-50, p.37 
(13) Alman halk ının gözünde en az entekre olmu ş  yabancılacr Tü rklerdir. Bkz: ROGERS, Ro-
sernarie: "The Tran.snatiocInal Nexus of Migration", The Annals of American Akademy, Vol. 
485,May 1986, p.34-50, p37 
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ilk gelenler, bu olumsuz tavra kar şı  pasif bir tavırla ülkeye dönme yolu-
nu benimsemiş tir. Diğ er kıs ım ise örgütlü bir ş ekilde milli kimliğ ini ve 
menfaatlerini korumaya koyulmu ş tur. bu ikinci kesim işçilikten işve-
renliğe ve serbest mesle ğ e yönelme eğ ilimini de sergilemeye ba ş lamış t ır. 
Milli kimlikleri ile ve sürekli olarak kalma e ğ ilimi; yeni yeni kilise haki-
miyetinden kurtulmaya ba ş lamış , hı ristiyanl ık faktörünün ağı r bastığı  
bir toplumda müslüman kimliğ ini ortaya koymaya çal ış an bir Müslü-
man Türk Topluluğu olmak, kültürel değ erleri ile övünen bir kitle duru-
munda bulunmak yabanc ı  düşmanlığı = kolayca Türk dü şmanlığı na 
çevrilmesine sebep olmu ş tur. (13) 

Kendilerine karşı  takınılan olumsuz tavra kar şı l ık tarihte ve günü-
müzde ayn ı  ittifaklarda bulunmamaz, davetle gelmeleri ve kalk ınmada 
al ı nterlerinin oldu ğunu bilmeleri, insanımıza hakhl ıktan kaynaklanan 
bir direnme gücü vermekte ve anti-Türk tav ırları  gögüsleme gücünü 
bulmaktad ı rlar. 

Ancak bu olumsuz tav ırlann bat ı  Avrupada meydana gelen son de ğ i-
ş iklikler ve tek Almanyan ın kurulmas ı  ile birlikte daha da artmas ı  bek-
lenmektedir. Bunun izlerini Do ğu Avrupadan gelen Alman As ı ll ı  göç-
menlerle ilgili tav ırlarda görmek mümkün olmu ş tur. 

2. F. Almanya'da Türk i ş çilerinin karşı  karşı ya bulun-
dukları  Aktüel Meseleler 

Günümüzde F.Almanya`da ya ş ayan en büyük yabanc ı  (işçi) grubunu 
olu ş turan Türk işçilerinin pek çok meseleleri bulunmaktad ır. Iktisadi, 
siyasi, ve sosyo-kültürel olmak üzere tasnif edilebilecek bu meselelerin 
bir kı sm ı  aktüel olmakla birlikte uzun bir geçmi ş e sahiptir. 

A. Eğ itim ve Kültür Problemleri 

Asl ında eğ itim ve kültür konusunda i şçilerimizin karşı laş t ıklan pek 
çok derileri bulunmaktad ır. Aktüalitesini koruyan bir mesele olarak e ğ i-
tim ve kültür; onlann Milli kimlik aray ış ları  ve milli kimliklerini koru-
maya iten şart ve faktörler yüzünden sürekli bir mesele olarak süre gel-
miş tir. 

Bir taraftan sürekli olarak topluma intibak ettirilmeye çal ışı lan bir 
kitle olarak muameleye tabi tutulmak, di ğ er taraftan ise intibak etti ğ i 
kabul edilen mensuplar ın ın yabanc ılaş tığı rıı , kendinden koptuğunu gör-
mek F.Almanya'da ya ş ayan insanlanm ızın çözmeye çal ış tıkları  en bü-
yük açmazd ır. 

F.Almanya'da çal ış an işçilerimizin büyük ekseriyeti örgün e ğ itimden 
fazla nasip almam ış , zorunlu olan ilk okul mezunu bir kitledir. Bu iti-
barla kendi öz kültür de ğ erlerine de bütünüyle hakim de ğ illerdir. Yaş a-
d ıklar ı  çevreden elde ettikleri kadar bilgi sahibidirler. Gerçekte birinci 
nesil bakım ından bir eğ itim ve kültür probleminden söz etmek ne kadar 
doğ ru olur bilinmez. Ancak ikinci ve üçüncü ku ş aklar bu bakımdan en 
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fazla ihtiyaç duyan kesimdir. 

İş çi anne-babalann kültür ve eğ itim konusundaki derileri; çocuğun 
kreş e verilmesi ile ba ş lamaktad ır. Birinci nesilde nisbeten az da olsa 
ikinci ve üçüncü nesil gençlerde ça şı lan ana-baba oran ı  fazlad ır. Bu se-
beple yavrular ın kre ş lere teslim etmek zorunda kalan ebeveynler, ola-
yın ciddiyetini bu teslimden biraz sonra anlamaya ba ş lıyorlar. Büyük 
çoğunluğu kilise valuflannın himayesinde faaliyet gösteren kre ş  ve balu-
mevlerinde evlatlarm ın rahibeler elinde terbiye edilmesi sonuçlar ı  ihmal 
edilemeyecek sakıncaları  beraberinde getirmektedir. Devletimiz son y ıl-
larda olayın farkına vararak bu kre ş lerde Türk Öğ retmenlerin görev al-
masını  sağ layıc ı  elemanlan çal ış malara baş lamış tır. Ancak bu, Türk iş -
çilerinin kalabalık gruplar halinde yaşadıklan merkezlerde mümkün 
olabilmektedir. Seçilen elemanlarda, bu çocuklar ın kültürel asimilasyo-
nunu önlemek üzere gönderilmi ş  bulunduklann ın idraki içerisinde ol-
mad ıldannı  gözledik. Çoğunun olayı  basit bir görev olarak alg ılad ıklannı  
gördük. Bu noktada yetkilerin gönderilecek personelin seçim ve e ğ iti-
minde biraz daha özen göstermelerini beklemekteyiz. 

İ lk öğ retim çağı ndaki çocuklar ım ız için baş lat ılan Türk s ınıfı  uygula-
mas ı  bakımından belirli bir eksiğ i gidermektedir. Ancak mahalli Alman 
idarelerince yap ı lan öğ retmen atamalan bu konudaki ahengi bozmakta 
ve bu öğ retmenler aras ında negatif tav ırlar sergileyenlere s ıklıkla rast-
lanabilmektedir. Türk s ınıflarında okuyan öğ rencilerin, dil ba ş ta olmak 
üzere Almanca okutulan derslerde yeterli ba şarı  gösterememeleri ve bu 
sebeple Gymnasyum'a seçilemeyerek yüksek ö ğ retim şansını  kaybetme-
leri bütün velilerin kafa yorduklan bir konudur. 

Orta öğ retimde çocuklar ım ızın büyük bir kısmının' meslek okullanna 
gitmek durumunda kalmalar ı  "İş çi idiniz işçi kahnız" gibi bir sonucu or-
taya çıkarmaktad ı r. 

Orta öğ retimdeki bu meselenin çözümünde Almanya'da faaliyet gös-
teren yat ıl ı  veya gündüzlü eğ itim verecek Türk Kolejlerinin çok büyük 
bir ihtiyaca cevap olaca ğı  kabul edilmektedir. Türkiye'de devletin açm ış  
olduğu yat ılı  Almanca eğ itim veren orta öğ retim kurumlar ının konten 
janlan art ınlı rken, bu kolej meselesinin fizibilite çal ış malarına da valt 
geçiriImeden baş lanıknalıdır. 

F.Almanya'da işçilerimizin özellikle k ız çocuklarım orta öğ retim ku-
rumlarına vermeme, genç ya ş ta evlendirme veya memleket gönderme gi-
bi eğ ilimlere rastlanmaktad ır. Özellikle bu kitlenin kültürel eksiklikleri 
üzerinde durulmal ıdır. 

Gerek yetişkin eğ itimde gerekse çocuk ve gençlerin kültürel yeti ş tiril-
me ve eğ itimlerinde türk kültür merkezlerinin iyi organize edilebilirler 
ise büyük bir bo ş luğu gidereceğ i inancınday ız. Bu arada TRT nin dış  
yay ınları  güçIendirilerek oradaki vatanda ş larımız Türkçe yay ın yapan 
yabanc ı  radyolarının tasallutundan kurtanlmal ıd ır. Bu noktada son 
baş lat ılan TRT 5 televizyon giri ş imi çok büyük bir boş luğu doldurma 
imkanı  getirmekte olan önemli bir te ş ebbüs olarak kabul edilmelidir. 
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B. Sosyo-Politik Meseleler 

F.almanya'da ya şamakta olan işçilerimizin sosya-politik bak ımdan 
büyük bir karga ş a içerisinde ya ş adıklan söylenebilir. 

Say ılan bir buçuk milyonu geçgin olmalanna rağmen, F.Almanya'da 
Türklerin bir baskı  grubu olu ş turabildikleri söylenemez. Bunun sebep-
lerinden en önemlisi, orada ya ş ayan vatanda ş larımızm siyaseten bir 
mozayikle şmeye uğ ramalar ıd ır. 

F.Almanya'da Türk i şçileri birisi tamamıyla mevcut düzene karşı  ve-
ya devlet dü şmanı  siyasi klikler, diğ eri ise Türkiye'deki siyasi parti ve 
kliklerin uzant ı  ve devamlan olmak üzere iki ana gruba bölünmü ş  bu-
lunmaktad ırlar (14) 

Birinci grupta yer alan siyasi klikler bütünüyle oradaki siyasi hürri-
yetler ortam ından da fayadalanarak Türkiye'ye ve rejime kar şı  savaş  aç-
mış lard ır. Onlar için oras ı  bir sava ş  üssü mesabesindedir. (15) Oradaki 
vatanda ş lar ımız!, özelikle de ikinci ve üçüncü nesili kendilerine alet et-
meye çal ış arak fikirleri için yabanc ı  kamu oyunu arkalar ına almak su-
retiyle ba ş anya ulaşmaya çalış maktad ırlar. Bu grubun yönetim kadro-
sunun büyük kesimini s ığı nmac ı  ve kaçak Türk vatanda ş ları  meydana 
getirmektedir. 

İ kinci grup ise Türkiye'deki siyaset yanda ş larına özellikle mali ba-
kımdan olmak üzere destek sa ğ layarak yard ımc ı  olmaya çal ış maktad ır. 

Ne var ki, yabanc ı  araş tırmac ılar ın da yapt ıklar ı  bir tesbit vard ır ki 
konumuz bakımından önem ta şı maktad ır; hiç bir yabanc ı  grubu kendi 
ülkelerindeki siyasi mücadeleyi yurt d ışı na bu denli ta şı mış  değ ildir. 
Türklerin bu politizasyonu beraberinde parçalanmay ı  ve mozayikle şme-
yi getirmektedir( 16). 

Bu mozayikleşme onlann Alman kamuoyunda lay ık oldukları  yeri 
alamamalar ına ve güçlü bir baskı  grubu olu ş turamamalarma dolay ıs ı  
ile meselelerini gerek Almanya'da gerekse Türkiye'de duyuramamalan-
na sebep olmaktad ır. 

C. Çalış ma Hayat ında Karşı laşı lan Problemler 
Türk iş çilerinin çal ış kanlığı  bütün Alman kamu oyu tarafından da 

kabul görmü ş tür. Ancak çal ış ma hayat ında işçilerimizin yerlerini ala-
mamalan ve karşı laş tıkları  meseleleri zaman ında çözememelerine sebep 
olan en önemli faktör yabanc ı  dil eksikliğ i olmaktad ı r. 

Her ne kadar özellikle ikinci ve üçüncü nesilin yeti şmesi ile bir neb- 

(14) SAYAR1, Sabri : a.g.m. s.96; HEISLER, Barbara Schrnitter:a.g.m. s, 85 

(15) SAYAR1, Sabri : a.g.e. s., 96 

(16) HE1SLER, Barbara Schmitter: a.g.m. s.85 
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zede olsa , giderilen yabanc ı  dil eksikliğ i, gerek çal ış ma hayat ında gerek-
se sosyal hayatta önemli bir engel olmaya devam etmektedir. 

Çalış ma hayat ında Türk işçileri F.Almanya iş  hukuku çerçevesinde 
vatanda ş larla e ş it kabul edilmekte ve e ş it iş lem görmektedirler (17). F. 
Almanya'da çalış ma ilişkilerini düzenleyen mevzuat milletleraras ı  çalış -
ma te şkilatının kabul ettiğ i prensiplerin ve normlarm üzerinde bir stan-
darda sahiptir. 

Ancak işçilerirnizin niteliksiz olmaları  ve çoğunlukla ağı r ve tehlikeli 
iş  kollarında çalışı yor bulunmaları  onların çal ış ma hayat ında daha faz-
la ilgi ve korunmaya ihtiyaç duyan bir kitle say ılmalarnil gerektirmekte-
dir. Bu noktada mesele hukuki düzenleme eksikliğ inden değ il kanunla-
rın uygulanışı ndan ve bunun da ötesinde kanunlar hakk ındaki 
bilgisizlikten kaynaklanmaktad ır. 

Son yıllarda Alman ustaba şı  ve diğer işveren vekillerinin yabanc ı  
dü şmanlığı ndan kaynaklanan ayr ımc ı  tutum ve uygulamalar ı  kanımen 
yasaklanm ış  olmas ına rağmen iş in dağı tımında ve yönetim hakk ının 
kullan ı lmasında kendini göstermektedir. Örne ğ in eski teknolojiye sahip 
makinalarda yabanc ılar istihdam edihnektedir. Biz7at i şçilerden öğ ren-
diğ imiz bir ac ı  gerçek şudur: Alman işveren ve işçiler için bu makinalar 
" Auslandische Maschine , Yabanc ıların Tezgah ı - olarak adland ınlmak-
tad ın Ayn ı  uygulamalar ın örneklerini gece vardiyalannda, pis ve tehli-
keli iş  ve işyerlerinde görmek mümkündür. 

i şçilerimizin yabanc ı  dil eksikliğ ini gidererek haklar ını  daha iyi koru-
ma imkanına kavu şmalann ı  sağ layacak bir imkan -birçok imkandan bi-
risi- da sendikal rnücadeledir. Fakat bu imkandan i şçilerimizin yeterin-
ce faydalanabildiğ ini söylemek mümkün değ ildir. Büyük ekseriyeti 
sendikalara üyedirler. Say ısal üstünlüklerine rağmen sendikal faaliyet 
lerde kat ı lım çok azd ır. Güçlerini sendikal örgütlenme ve mücadelede 
ortaya koyabilmiş  değ iller. Halbuki biraz gayretle sendika i şyeri temsil-
ciliklerinde daha fazla Türk arkada şlarını  seçtirebilirler. Bu suretle de 
F.Almanya'da son derecede etkin olan i şyeri seviyesinde sendikal müca-
delenin imkanlannı  kullanarak haklar ını  koruma imkan ına kavu ş abilir-
ler. Ancak demokratik tav ır eksikliğ i ve aralarındaki parçalanrna ve dil-
deki yetersizlik bu imkandan yeterince faydalanarnamalanna sebep 
olmaktad ır. 

Çalış ma hayat ında karşı laş tıkları  askerlik izni, yol izni v.b. problem 
lerini mahkernelerin de yard ımları  ile çözen işçilerirnizin henüz halledil-
meyen en önemli aktüel problemlerinden birisi de çocuk paralar ı  mese-
lesidir. F.Alman mevzuata çocuk paras ı  bakımından yabanc ı  ve 
vatanda ş  ayınm ını  değ il ülkede, bulunma kıstasını  benimsemiş tir(18). 

(17) Iş verenin e ş rl iş lem borcu F.Alman Anayasas ı  rn.3/ 3-3 de dawnlenrniş tir. Geniş  bil-
gi için bkz.: WOLTERECK, Frank: "Die Beschaftigung auslandischer Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublilc" , Arbeitsrecht Blattei, Forkel Vedag, 1987 ; HAMBC1CHEN, 1.11rich: "zur 
Rechtsstellung yan Ausl'cindern irtt Arbeitsrecht der Bundesrepublik deutschland", ZAR, Heft 
3., 1986 ş .107-113. 
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Buna göre F.Almanya da ya ş ayan her çocuk için çal ış an ebeveyne belir-
li bir ödenek verilmektedir. Vergi mevzuat ı  bakımından da bu çocukla-
r ın ülkede bulunmaları  önem ta şı maktad ır. 

işçilerimiz Türkiye'ye eğ itim için gönderdikleri çocuklar ı  ile Türki-
ye'de ikamet eden çocuklar ı  için yard ım alamamaktad ırlar. Bu durum 
Yüksek mahkeme içtihatlar ı  ile de kabul edilmiş  bir durumdur(19). Yu-
kar ıda eğ itim konusundaki problemlerde ifade edilen durum kar şı sında 
çocuklar ı nı  okutmak maksad ıyla Türkiye'ye gönderen i şçilerimizin bu 
meselesine hükümetleraras ı  kurulacak bir diyalog ile çözüm bulmak 
mümkün olabilecektir. Aksi taktirde i şçilerimizin bu yüzden çok büyük 
maddi kay ıplar' devam edecektir. 

D. Sosyo -Ekonomik Meseleler 
F.Almanya'daki işçilerimiz çok çe ş itli iktisadi ve sosyal meselelerle iç 

içedirler. 

F.Alnı anya'n ı n resmi işçi alimin 1974 y ı l ında durdurdu ğu bilinmek-
tedir. Ş u halde ilk gidenler bak ım ından dü ş ünüldüğü taktirde bu i şçile-
rimizin en genci 16 y ı ll ık işçi durumundad ır. 

Kazançları  ya şad ıkları  çevre bak ım ından pek fazla olmayan işçileri-
mizin baş lang ıçta çok büyük oranda tasarufu gerçekle ş tirdikleri, ancak 
son yıllarda bu tasarruf oran ı nın gün geçtikçe dü ş tüğ ü (20) ve tasarruf-
lann da yeterince iyi değ erlendirilemediğ i (21) bilinmektedir. 

Gerek geçmi ş te iyi yönlendirilememeleri gerekse bilgisizlikleri sebe-
biyle tasarruflann ı  iyi değ erlendiremeyen, bir tak ım aç ıkgöz geçinenler-
ce suistimal edilen i şçilerin ülkeye döviz göndenne isteklerinin azald ığı  
bilinmektedir. Kendi ölçülerin de yat ırım sayd ıklan ev arazi gibi ölü ya-
t ırımlarda belli bir doyum noktas ına ula şı lmas ı  yanında son yıllarda ge-
ri dönme temayüllerindeki azalma da bunda rol oynam ış t ır. 

Bu noktada F.Alman bankalar ında tasarruf ş eklinde mevcut tasar-
ruflann ülkemizin ihtiyaç duydu ğu kalkınma hamlesinde değ erlendiril-
mesi için; devletin garanti edece ğ i ve işçilerin de benimseyeceğ i projeler 
etkili olabilecektir. Bu noktada son y ı llarda gündeme gelen çifte vergi-
lendirme meselesinin de çözüme kavu ş turulması  ş artt ır. 

Sosyal münasebetler bak ımından işçilerimizin daha büyük mesele-
lerle karşı  karşı ya bulunduğu söylenebilir. Bu noktada konu iç ili şkiler 
ve Alman toplumu ile ili ş kiler bakım ından ayr ı  ayn ele al ınmak icap 
eder. 

işçilerimiz Alman toplumu ile ilişkileri bakımından gün geçtikçe içe 

(18) HAMBÜCI -IEN, Uirich: "Kindergeld und Erziehungsgld für Ausidnder", ZAI? lieft 4., 
1986, s.165-172, s.165. 

(19) IIAMBCICIIEN,Ulrich: a.g.m. s. 165 
(20) SAYAR!, Sabri: a.g.m. s. 93 

(21) SAYA1Z1, Sabri: a.g.m. s. 94 
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kapanma şeklinde bir tepki geliş tirmektedir(22). Bu tav ırda yabanc ı  
dü şmanlığı na karşı  bir pasif direnmenin izlerini görmek mümkündür. 
İ çekapanma birinci ku şak bakımından fazla önem ta şı masa da ikinci ve 
üçüncü ku ş akta sağ lıklı  olmayan tepkilerle ortaya ç ıkmaktad ır. 

İş çilerimizin cemaat içi sosyal münasebetleri bak ımından karşı laş tık-
ları  en önemli mesele siyasi ve dini maksatl ı  dernek mücadelelerinin 
sosyal hayatta ortaya ç ıkard ığı  huzursuzluklar, bölünmeler ve dü şman-
ca tav ırları  te şvikleri olmaktad ır. Yabanc ı  düşmanlığı  karşı sında sosyal 
bütünleş rneye ihtiyac ı  olan işçilerimiz özellikle de devlet kar şı tı  gruplar-
ca sürekli olarak rahats ız edilrnektedirler. 

Yaş ama çevresi bak ımından işçilerimizin çoğu sosyal konutlarda ve-
ya özellikle büyük şehirlerde şehirlerin tarihi merkezlerinde korunmaya 
alınmış , eski ahş ap ve bazen de çürük evlerde ya ş amaktad ırlar (23). 
Son yıllarda ortaya ç ıkan konut aç ığı  yabanc ı  dü şmanlığı  sebebiyle sos-
yal konutlarda kas ıtl ı  tercihler ve göçmen Almanlara verilen öncelikler 
işçilerimizin konut tercihlerini etkilemi ş tir. Durumlar ı  iyi olan işçileri-
miz bu durumda bizzat konut sat ın alma yolunu seçmiş  bulunmakta-
d ı r. 

Aile ilişkileri bakımından yabanc ı  ile evlilik oranlar ında artışı n getir-
diğ i muhtelif meseleler mevcuttur; çift dili çocuklar ve bunlar ın kültür 
meseleleri gibi. Baz ı  ebeveynler çocuklar ını  Türkiye'de evlendirmeyi ter-
cih etmekte fakat bu evliliklerde de gelin ve. damatlar ın F.Almanya'ya 
getirilmesi ve onlara çal ış ma ve ikamet izinlerinin al ınması  gibi prob-
lemlerle karşı laşmaktad ırlar (24) 

Kağı t üzerindeki evlilik problemi de tekrar üzerinde durulmas ı  gere-
ken bir başka sosyal meseledir. F.Almanya'ya kaçak olarak gelen yada 
çeş itli sebeplerle çal ış ma ve oturma izirderini kaybedenlerin ba şvurdu-
ğ u bir yoldur bu. Çoğu kez onbinlerce marka mal olan bu meselede i ş çi-
lerimiz büyük kay ıplara uğ ramaktad ır. Kağı t üzerindeki evlilikler Türki-
ye'de yuvaların hukuken yıkılmasını  da beraberinde getirmektedir. 

3. T.C. Hükümetlerinin F.Almanya'ya Götürdü ğü Hizmetler Hak-
kındaki Düş ünceler 

Bütün işçi gönderen ülkeler gibi devletimizde biraz geçte kalm ış  olsa 
da kendi insanlar ına sahip ç ıktığı n ı  gösteren bir tav ır içerisine girmi ş  
bulunmaktad ır(25). Konsolosluklann say ılannın art ı rılmas ı , çalış ma, 
kültür, din ve eğ itim ateş eliklerinin ihdas ı , Kültür merkezlerinin kurul-
mas ı  öğ retmen, din görevlisi v.b. kamu görevlilerinin istihdam ı  gibi pek 

(22) 11E1SLER, Barbara Schmitter: ct.g.m. s.86 

(23) 11E1SLER, Barbara Schmitter: a.g.m. s. 86 

(24) Çoğ u kez insan haklarının da zedelendiğ i uygulamalar ancak devletlerarast ikili 
iliş kilerle dilzeltilebilecek türdendir. Geniş  bilgi için bkz: FROWEIN, Jochen Abr.: "Zur Recht-
sstellung von Kindem auslân discher Arbeitnehrrter in Europa", Europdische Grundrechte 
Zeitschrift, 1980. s.147-155) 
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çok faaliyeti bu anlamda küçümsemek mümkün de ğ ildir. En son devlet 
televizyonunun bir kanalla oradaki vatanda ş larımıza uzanmas ı  da ayn-
ca anlaml ıd ır. 

Bu noktada hizmetin kalitesinde mevcut eksikliklerin giderilmesine 
ağı rl ık verilmek gerekir. Çünkü F.Alrnanya seviyesinde kamu idaresinin 
iş leyiş ine al ış mış  insanlarımız kendi devletinin temsilcilerinin Türkiye 
seviyesinde hizmet arz etmelerini yad ırgamaktad ırlar. 

Son y ıllarda orada i şçilerin kurduklar ı  dernekler aras ında üst seviye-
de en az ından devlet dü şmanı  olmayan derneklerin koordinasyonunu 
amaçlayan çalış malar baş lat ılinış tır. Bu önemli teş ebbüs uygulamada 
birtakım meseleleri beraberinde getirmi ş tir. Koordinasyon faaliyetlerin-
de konsolosluklann devreye sokulmu ş  bulunması  bu kurullann faali-
yetlerine dikkatleri daha da artt ırmış t ır. Bu kurullann olu şturulmas ın-
da olabildiğ ince demokratik davran ılması  şartt ır. Bu kurullar özellikle 
din görevlisi ve öğ retmen görevlendirilmelerinde etkili olmaktad ır. Bu 
noktada dernekler aras ında ayınmların yap ıldığı , din görevlisi tahsisi-
nin dernekler üzerinde bir tehdit unsuru şeklinde kullanıldığı  ş ikayetler 
işçiler aras ında yayg ındir. Bu sebeple ba ş ta din görevlisi verilmesi ol-
mak üzere kamu hizmetlerinin yerle ş im merkezlerinde görevlendirihne 
esasalar ı  objektif şekilde tesbit edilmeli ve bunlar i şçilere cluyurulmal ı -
d ı r. 

Yurt d ışı na gönderilecek görevlilerin dil bilgisi bak ımından belirli bir 
düzeyde olmalan aranmal ıd ır. Ayrıca orada belirli bir süreden (mesela 2 
yıl) fazla görev yapabilmeleri dil bilgilerini belirli bir düzeye ç ıkarmalar' 
ş art ına bağ lanmak suretiyle bu personelin o ülkenin dilini iyi ö ğ renme-
leri te şvik edilmelidir. 

Tek, pazar ın gerçekle şmesi, Birle ş ik Almanyanın kurulmas ı  ve Doğu 
Avrupadaki gelişmeler Türk Hükümetleri tarafından yakından takip 
edilmeli ve bu gelişmelerden i şçilerimizin olumsuz bir şekilde etkilenme-
mesi için gerekli tedbirlerin al ınmasını  sağ layıc ı  diplomatik giriş imler 
vakit kaybedilmeden ba ş lanılmal ıd ır. Diplomatik sahada yap ılacak ba-
şarılı  çal ış malarla hem oradaki insanlar ımızın kültürlerini korumalar ı  
hem de oradaki devlet dü şmanı  gruplar ın faaliyetleri sahas ında belirli 
bir mesafe kat edilebilecektir. Üstelik mevcut ve istikbaldeki baz ı  pro13- 
lemlerde bu suretle hal yoluna koyulabilecektir. 

• 
II - Avrupa Tek Pazarının Iş çilerimiz üzerindeki Muh-

temel Etkileri 
Avrupa tek pazar ının 31.12.1992 tarihinde yürürlü ğe gireceğ i bilin-

mektedir. Bu suretle görnrükler kalkacak insan, mal, hizmet, sermaye 
ve emeğ in serbest dola şı mı  bütünüyle serbest hale gelmi ş  olacakt ı r(25). 

Bu değ işme Avrupay ı  hem emek hem de sermaye bak ımdan tek piya-
sa haline getirecektir. Bu durum i şçilerimizin emek piyasas ındaki du-
rumlarını  iş  şanslannı  önemli ölçüde etkileyecektir(26). i ş  piyasas ında 
işçilerimizin Avrupa toplulu ğuna üye ülkelerin işçileri ile mücadele et-
mek zorunda kalacaklard ır. Üstelik bu tarihe kadar üyelik ili şkimiz 
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kurulmayacağı  için işçilerimiz Avrupa toplulu ğuna üye olmayan ülke iş -
çisi statüsünü ta şı yacaklar için tek pazar ın getirdiğ i hukuki koruma ve 
haklardan da mahrum kalacaklard ır(27). Bu durum işçilerimizin daha 
iyi işe geçme, iş  değ iş tirme, yeni i şe girme şanslannı  azaltabilecektir. 
Ozellikle İspanya, Portekiz ve Yunanistan bu bak ımdan işçilerimizin re-
kabet şanslarım olumsuz yönde etkileyebilecektir(28). 

Asl ında ortaya ç ıkabilecek değ iş iklikleri bütünüyle tahmin etmek 
güçtür. Sermayenin serbest dola şı mında F.Almanya nın daha fazla şan-
sa sahip olması  rnuhterneldir. Bu durumda beklentilerimizin aksi de ç ı -
kabilir. Fakat bu olumlu gelişmenin önündeki en büyük engel Birle ş ik 
Almanya olgusudur. 

Birleş ik Almanya olayı  yabancı  düşmanlığı n' daha da art ırabilir. 
Özellikle baş langıç döneminde işçilerimizin sosyal yard ım kururnlarm-
dan faydalann ıa imkanları  azalabilir. Doğ u Almanya'dan akabilecek ta-
ze ve yerli işgücü işçilerimizin yeni iş  bulma, iyi iş lere geçme şanslannı  
yok edebilecektir. Asl ında bu olayın muhtemel sonuçlar ı  üzerinde ş im-
diden ciddi ara ş tırmalar yap ılmalı  ve ortaya ç ıkabilecek olumsuz geliş  
melerekarşı  ne gibi tedbirlerin al ınabileceğ i üzerinde projeksiyonlar ha-
zırlanmal ı du-. 

Tek pazar uygulamas ı  özellikle işçi sağ lığı  ve işgüvenliğ i alanında ve 
iş  hukuku alanında Avrupa toplulu ğu mevzuat ının da F.Almanya'da 
bütünüyle uygulamas ını  sağ layacağı  için işçilerirnizin çalış ma hayat ın 
da korunmalar ı  bakımından faydal ı  sonuçları  da olabilecektir (29) Ayr ı -
ca yabanc ı  düşmanlığı  konusunda hukuki korunma vas ıtalan daha da 
artabilecektir. 

Tek pazar olay ının işçilerimizin sosyal ve kültürel durumlarını  da bü-
yük ölçüde etkileyeceğ i bilinmektedir. Fakat bu noktada etkinin olum-
suz olmas ı  bakımından fazla bir değ iş iklik olacağı nı  zannetrniyoruz. 

Sonuç: 

Bu çalış rnamızda büyük ölçüde yabanc ı  yazarlar ın tesbitleri ve kendi 
izlenimlerimizden de faydalanarak ana hatlar ı  ile tek pazar öncesi 
F.Almanya.'da yaşayan işçilerimizin bugünkü d-ummlan ve karşı laş tık-
ları  meseleler ortaya konulmaya çal ışı lmış tır. 

Türkler F.Almanya'da ya ş ayan en kalabal ık yabanc ı  grubunu oluş -
turrnaktad ırlar. Üstelik kültür bak ımından da Avrupa insan ı  ile müş te- 

(25) SECIIE, Jean-Claude: "Free Movement of Wokers Under Communitg Law, Commen 
la 

(26) 13112K, Rolf: a.g.m. s.330 
(27) DIMAKOPOULOS, Kostas: "Wanderarbeitnehmer aus der Til rkei in der Eu-

ropatschen Gemeinschaft zur Zukunft der Gastarbeiterfrage in Europa", Infonnationsbrief 
Auslanderrecht, Ileft 11-12,. 1988., s. 309-315, 

(28) DUYSSENS, Daniel: a.g.m. s.513 
(29)13112K, Rolf : a.g.m. s. 331; DUYSSENS, Daniel: a.g.rn. s.520 
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rekleri olmayan, dolay ı sı  ile Alman toplumu ile intibak ı  en zor olan bir 
kitledir. 

Hiristiyan kültürünün hakim oldu ğu bir toplumda bu kadar büyük 
say ıdaki müslüman bir Türk toplumunun ister istemez tepkileri topla-
ması  kaç ınılmazd ır. Bu tepkiler Tek pazar ın gerçekle şmesi ile daha da 
artabilecektir. 

Tek pazarda üçüncü ülke vatanda şı  durumuna dü şme onların Avru-
pa topluluğ unun getirdiğ i hukuki koruma ve farsatlardan faydalar ıma-
larm ı  da engelleyecektir. 

F.Almanya'daki işçilerimiz bakımından bir başka tehlike tek Alman-
ya hadisesidir. Bu geli şmeden i şçilerimizin özellikle ba ş lang ıç dönemin-
de büyük ölçüde etkilenmeleri beklenmektedir. 

Bütün bu gelişmeler iki konuda dikkatli ve kararl ı  politikaların tesbit 
ve uygulamaya konulmas ını  icap ettirmektedir. 

Bunlardan birisi bütün Avrupa ülkelerinde ya ş ayan Türk vatanda ş -
larının milli kültürlerini kaybetmemeleri ve yerli nesillerin milli kültürü 
tan ıma imkan ına kavu ş turulmas ı  meselesidir. Bu milli varl ığı n korun-
mas ı  meselesi olarak dü ş ünülmeli hiç olmasa geri dönmeseler dahi ora-
da insanlarımız ın milli kültürlerini koruyarak ya ş amalar ı  için baş lat ılan 
çabalar devam ettirilmelidir. Gelecekte diğ er Avrupa ülkelerinde oldu ğ  
ugibi F.Almanya da da milli ş uur sahibi Türk Lobisinin yarat ı lması  için 
temeller ş imdiden at ılmal ıd ır. 

İ kinci konu ise devlet nezdinde gerek üyesi bulundu ğ umuz OECD, 
NATO, Avrupa Konseyi gibi kurulu ş larla gerekse F.Alman yetkilileri ile 
kurulacak diplomatik ve devlet yöneticileri seviyesindeki temaslarla Av-
rupada Tek pazar, Birle ş ik Almanya olguları  ve diğ er gelişmelerden ora-
daki vatanda ş lar ımızın ve işçilerimizin hak ve hukuklarm ın korunmas ı  
ve gelişmelerin onlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi-
ne çal ışı lmas ı  hususudur. 

Konu en az ından Avrupa'da ya ş ayan be ş  milyon vatanda şı mızı  ve on-
ların yakınların ı  ilgilendiren ayrıca devletimizi siyasi ve sosyo-ekonomik 
bakımlardan etkilemeye devam edecek önemli bir meseledir. 

75 

pe
cy

a



FAYDALANILAN KAYNAKLAR 

-BIRK, RoIf: "Die Realisierung der europdischen Binenmarktes 1992 und ibre Auswir-
kungen auf das Arbeitsrecht", Neue ZeitschriTt für Arbeits-und Sozialrecht, Heft 9.1989, 
8.329-334. 

-DIMAKOPOULOS, Kostas: "Wanderarbeitnehmer aus der Türkei in der Europdischen 
Gernairıschafilt zur Zukunft der Gastarbeiterfrage in Europa", Informationsbrief 
Auslünderrecht, Heft 11-12., 1988,8.309-315. 

-DUYSSENS, Daniel: "Migrant Workers from third Countries in the European Commu-
nity", Commen Market Law Review, Vol. 14., 1977.,s.501-520. 

-FROWEIN, Jochen Abr.: "Zur Rechtsstellung von Kinclem auskinclischer Arbeitnehmer in 
Europa", Europdische Grundrechte Zeitschrieft, 1980,s.147-155. 

-HEISSLER, Barbara Schmitter: "Irrunegrant Communities in Westem Europa", The An-
na1s of American Academy, Vol. 485, May 1986, s.76.86. 

-11AMBUCHEN, Utrich: "Kindergeld und Erziehungsgeld für Auslander", ZAR, Heft 
4,1986,s.165-172. 

-IIAMBUCHEN, Ulrich: "Zur Rechtsstellung von Ausl dncler im Arbeitsrecht der Bundesre-
publik Deutschland", ZAR., Heft 3.,1986.,s.107-113 

-JUST, Wolf-Dieter:"GROTH, Anette (Hrgst): Wanderarbeiter in der EG, Band L, Vergleic-
hende Analyses und Zusammenfassung, Grü newald, Kaiser, Mü nchen 1985. 

-LEFRANC, Georges-SÜLKER, Kemal: Dünya'da ve bizde Sendikac ıl ık, Varl ık Yay ınlan, 
Istanbul 1966. 

-LEVIN,K.: "The Free Movement of Workers", Commen Market Law Re ıı iew, Vol 11..1964- 
1966.,s.30-324. 

-ROGERS, Rosemary: "The Transnational Nexus of Migration", The Anna1s ı of American 
Acaderny, Vol 485, May 1986, s.34-50. 

-SAYAR', Sabri: "Migration Policies of Sendign Countries: Perspectivers on the Turkish 
Experiences", The Annals of American Academy, Vol 485,1986,s.87-97. 

-SECHE, Jearı-Claude: "Free Movement of Workers under Community Law", Commen 
Market Law Review, Vo1.14.,1977,s.385-410. 

-WOLTERECK, Frank: "Die Beschaftigung auskindischer Arbeitnehrner in der Bunclesre-
publik "Arbeitsrecht Blattei, Forkel Verlag.,1987 

76 

pe
cy

a



KOOPERAT İ FÇ İ L İ K 	 SAYI :89 	Temmuz - Ağ ustos • Eylül 1990  

TÜRKIYE'DE KONUT, GECEKONDU SORUNLARI 
ÇERÇEVES İNDE, BELED İYELER VE TAPU 

TAHSİS BELGES İ  UYGULAMALAR' 

Yrd.Doç.Dr.Ke ıntil GÖRMEZ 	 Suat MART 

I. KONUTUN TANIMI VE KONUTA ILIŞKIN 
KAVRAMLAR 

A. Konut: 
Türkiyenin son yıllarmdalçi en önemli sorunlar ından birisi de konut-

tur. Barınma ve sağ lıklı  bir ortamda insanca ya şayabilmek için uygun 
konut yaratmak bütün toplumlar ın ortak ilgi alanı d ır. Barınma ş artları -
nın iyileş tirilmesi amac ıyla ülke ve kent planlamalann ın yap ılması  sıra 
sında bu soruna önemli bir yer verilmektedir. Nitekim geli şmiş  toplum-
larda ailelerin gelirlerinin yüzde 20 ila yüzde 35'i aras ında bir kısmının 
barınma giderlerine aynlmakta olmas ı  konunun önemini göstermekte-
dir. 

Birinci 've ikinci Dünya Sava ş ları  sonras ında Avrupa ülkelerinin bir-
çoğunda, konut sorunlar ının ülke ölçeğ inde önem kazanmas ı  sonucun-
da, devlet, bunlar ın çüzümünde aktif bir görev almak zorunda kalm ış tır (1). 
Konut sorunu toplumların kentleşmesiyle birlikte ortaya ç ıkmış  bir ol-
gudur. An ılan Avrupa ülkeleri, imkanlar ı  çok s ınırlı  olmasına rağmen 
konut sorununu 10-15 y ıl içinde kontrol alt ına alabilmiş lerdir. 

Ülkemizin çok önemli sorunu olan konut y ıllardır çözüme kavu ş tu-
rulamadan gündemdeki yerini işgal edegelmi ş tir. Özellikle 80'li y ı llarda 
yasal düzeyde önemli at ı lımlar yap ı lmas ına rağmen sorun büyüyerek 
gelişmesini sürdürmektedir. 

B. Konut ihtiyac ı  ve Konut Talebi: 
Konumuza girmeden konut konusunda baz ı  kavramları  tanımlamak-

ta fayda vard ır. Bu kavramlar, konut ihtiyac ı  ve konut talebidir. 

Kiş ilerin ödeme güçlerinden ve bireysel tercihlerinden ba ğı msız ola-
rak, en dü şük düzeyde barmabilmelerirıi sağ lamak için gerekli konut 
say ısı  ve kalitesi, belli bir anda varolan konut say ıs ından ve kalitesin-
den farkl ı  ise, aradaki fark konut ihtiyac ı  adını  alır (2) Konut ihtiyac ı  
toplumun tüm üyelerinin bannabilmeleri için gerekli en küçük yeterli 
mekan ı  ifade etmektedir. Bunun yan ısıra sosyal statüleri belirlemek, 
ekonomik güvence sağ lamak veya ya ş amın sigortas ı  gibi nedenlerle de 
konut ihtiyac ı  olabilmektedir. Konut ihtiyac ı  nüfusun bile ş imiyle, yap ı -
sıyla s ıkı  sıluya baglant ıhdır. 
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Konut talebi ise, konut ihtiyacmdan farkl ı  bir ş ekilde ailelerin fiyat ı -
nı  ya da kiras ım ödemeye istekli ve ödeme gücünde olduklar ı  konutu 
anlatmak üzere kullan ı lır. 

Konut ihtiyac ı , dinamik konut ihtiyac ı  ya da statik konut ihtiyac ı  
olarak ikiye ayrılır. Statik konut ihtiyac ı  ile belli bir andaki konut ihti-
yac ı  ifade edilmek istenirken, dinamik konut ihtiyac ı  ile de nüfusun ge-
lecekteki, belli bir tarihteki konuta olan ihtiyaçlar ını  ifade etmektedir. 

Konut ihtiyac ı  veya konut talebi gibi konut aç ığı , konut bunalımı  ya 
da konut darl ığı  kavramlar ı  da konut sorununun ayr ılmaz parçalarıdır. 
konut aç ığı  yani konut darlığı , mevcut hane halk ı  sayısı  ile mevcut ko-
nut say ısı  aras ındaki dengesizliğ in ifadesidir. Aç ık ya da gizli olarak iki 
ş ekilde görülebilir. Aç ık konut ihtiyac ı  hane halkı  sayısındaki artış  ile 
konut üretiminin dikkate al ındığı  durumdadır. Gizli konut aç ığı  ise, 
ödeme gücü elverdi ğ inde ya da gelirine uygun konut bulabildi ğ inde 
ğı rnsız konuta ç ıkarak ayrı  hane halkı  oluş turabilecek gizli hane halkla-
rının belirtilmesidir. 

Türkiye'nin nüfusu halen yılda ortalama yüzde 2.2 artmaktad ır. Ar-
tış  oran ı  yıldan yıla azalarak devam etmekte ancak ailelerin küçülmesi, 
yaş am bizimindeki değ işmeler ve bugünkü genç nüfusun h ızla evlenme 
çağı na girmesi konut talebini artan oranlarda etkilemektedir. 

1975 yılı  sayılanna göre, Türkiye'deki konutlar ın yüzde 30'u il mer 
kezlerinde, yüzde 50 si ilçe merkezlerinde ve kalan yüzde 20 ilk k ısmı  
ise bucak ve köylerde inşa edilmektedir. (3). 

Ülkemizde nüfus art ışı na bağ l ı  olarak her y ıl 250-300 bin civannda 
konut üretimine ihtiyaç vard ır. Yı llık üretim ise bu düzeylerirl çok alt ın-
da kalmakta ve aç ık giderek büyümekteclir. Konut ihtiyac ı  tam olaak 
karşı lanamadığı  için açık gecekondu ile kapat ılmaya çal ışı lmaktad ır. 
Ancak yap ılan gecekondular dahi konut aç ığı nı  kapatmaya yetemez du-
rumdad ır. 

Kentsel büyürnenin h ızı  ve bugünkü birikmiş  konut ihtiyaçlan hesa-
ba kat ı lırsa 2000 yı lına kadar, y ılda yaklaşı k 425 bin konut üretmek ge-
rektiğ i sonucuna var ılır(4). 

Burada planl ı  dönemdeki konut ihtiyac ı , ruhsatlı  konut üretimi ve 
ruhsatlı  konut aç ığı  tablosunu vermenin konut sorunu hakk ında yı llar 
itibariyla ayrıntı lı  bilgi vereceğ i kanısındayız (Tablo-1). 

Tablo- I'de görüldügü, gibi Türkiye'de ilk sa ğ l ıklı ' istatistilderin yap ıl-
dığı  1963 yılından bu yana konut aç ığı  sürekli olarak artmaktad ır. Hiç-- 
bir dönemde yı llık ihtiyacı  bile karşı layamayan konut üretimi 1980 son-
ras ında da büyük dü şüş  kaydetmektedir. Sağ lıks ız köy konutlannın 
hatta baz ı  gecekondulann dahi konut aç ığı  olarak kabul edilmemesi du-
rumunda bile V. Be ş  yıllık Kalkınma Plardndaki verilere göre Türki : 

 ye'deld konut açığı nın 1.210.000 civarında olduğu bilinmektedir. 

Kente göç, özellikle sanayile şme hareketi ve sanayi yat ınmlannda 
yanlış  bir politika izlernemiz sonucu, iç göçün etkisi ile h ızla artmış tı r. 
Bu konuda daha fazla bilgi verecek ulan Kent/K ır nüfuslarmın 
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1950'den 2000 y ı lına kadar olan y ıllık art ış  oranlar ı  Tabio-2'de verilmiş -
tir. 

Gerek Tablo- l'de verilen konutla ilgili yerlerde görüldü ğü üzere, ge 
rekse Tablo-2'de görüldü ğ ü üzere bir yandan kentlerimiz her geçen gün 
daha kalabal ık hale gelmekte, diğer yandan da konut sorununun büyü-
mesi engellenememektedir. Kente göç olgusunun en çarp ıc ı  örneğ ini İ s-
tanbul ilimiz olu ş turmaktad ır. Ülke nüfusunun yüzde 20 sine yak ın bir 
kesimi barı nd ıran şehrin nüfusu 11.000.000.'a yakla şmış tı r. 

Tablo-1. Planl ı  dönemdeki konut ihtiyac ı , inş aat ruhsat ı  ve yap ı  
kullanma izni alan konut say ı ları  (1963-1988) 

Y ı llar Konut 
Ihtiyac ı  

1 

Inşaat 
ruhs ı-.t ı  
talebi 

2 

y ı ll ık 
konut 

aç ığı  

3 

% 	Yap ı  Kul 
3/1 	Izni alan 

konut s. 

4 

% 	Kulanma 
4/1 	Izni 

5 

% 
5/1 

1963 100636 57286 43450 43 - " 	- 
1964 105433 60754 44679 42 14342 14 91090 86 
1965 110469 80461 30008 27 32614 30 77755 77 
1966 115785 91151 24634 21 40974 35 74812 65 
1967 211211 99373 21938 18 50262 41 71029 59 

"1-01). 553634 289025 164609 30 318212 25 415422 75 

1968 141000 110263 30737 22 62910 45 78090 55 
1969 174000 132066 41934 24 65216 37 108784 63 
1970 184000 154825 29175 16 71589 39 112000 61 
1971 194000 150357 44243 23 72816 37 121783 63 
1972 205000 165983 39917 19 88231 43 117669 57 
1 01>. 899500 713494 186006 21 360762 40 538738 60 

1973 213200 194918 18228 9 96163 45 117037 55 
1974 231200 161047 70153 30 84199 36 147001 64 
1975 242000 181685 605555 25 84199 36 147769 60 
1976 260000 224583 35617 14 102110 40 147769 60 
1977 273200 216128 57072 21 102110 39 158090 61 
TOP. 1220000 978361 241639 20 499312 41 720688 59 

1978 , 	 225000 170457 55543 25 120000 53 105000 47 
1979 277641 251842 25788 9 125000 45 152041 55 
1980 319460 266953 52507 16 150000 47 169460 53 
1981 343143 282970 60173 17 118000 34 225000 66 
1982 367544 299948 67596 18 115000 31 250000 66 
1983 397277 317944 79333 20 113000 28 280000 72 
TOP. 1930065 1590114 340951 17 741000 38 1181501 62 

1984 420000 289486 130514 32 741000 28 200000 65 
1985 450000 259187 190813 23 118205 38 301500 67 
1986 475000 393967 81033. 17 165903 34 304000 64 
1987 505000 488240 16760 5 194239 38 333300 66 
1988 530000 473582 56428 11 205483 38 328860 62 
TOP. 2380000 1904462 475538 19 806410 35 1549660 65 

Kaynak: Drn Y ı lltklart 

1984-88 Aras ı ndaki dönemeait konut ihtiyact ve kullanma izni verileri tal ı minidir. 
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Tablo- l'deki rakamlarla ifade edilen bölümler ş unlard ır; 1-konut ih-
tiyac ı nı , 2-inş aat ruhsat talebini, 3- y ı ll ık aç ığı , 4- Verilen konut kullan-
ma izni ve 5- Kullanma iznini beli ı -tir. Konut kullanma izni ile anlat ıl-
mak istenen, yap ı  kullanma iznidir. 

Tablo-2 Kent/k ır Nüfus Artış ları= Yı llar itibarıyla Durumu 

Yı llar Türkiye Kent % Kı r 9/0 

1950 20.947.000 3.924.000 18.7 17.0213.000 81.3 

1955 24.065.000 5.425.000 22.5 18.640.000 77.5 

1960 27.755.000 7.308.000 26.3 20.447.000 73.7 

1965 31.391.000 9.383.000 29.9 22.008.000 70.1 

1970 35.605.000 12.761.000 35.8 22.844.000 64.2 

1975 40.347.000 16.878.000 41.8 23.469.000 58.2 

1980 44.737.000 22.100.000 49.4 22.637.000 50.6 

1985 49.272.000 29.168.000 57.9 21.139.000 42.1 

1990 54.633.000 37.230.000 67.9 17.403.000 32.1 

1995 60.576.000 43.493.000 71.8 17.083.000 28.2 

2000 67.000.000 50.250.000 75.0 16.750.000 25.0 

Kaynak: DPT. Tahminleri 

Görüldüğ ü gibi ülkemizde y ıldan yı la kente göç yı lık ortalama yüzde 
6.3 oranında artmaktkad ır. 1980 sonras ında kentle şme h ızındaki art ış  
biraz olsun dü şmü ştür. Ancak bu bile sağ l ıklı  kentle şme politikas ı  uy 
gulamaya yeterli olmamaktad ır. Dolayısıyla konut aç ığı  özellikle göç 
alan kentlerde büyük bir sorun olmaya devam etmektedir 

C. Konut Sorununu Yaratan Faktörler: 
Türkiye'de konut sorununun sebeplerini bir yada birkaç faktörle 

aç ıklamak mümkün değ ildir. Ancak Türkiye'nin iktisadi yap ısı  konut 
sorununun bu boyutlara ula şmasında en büyük etken olarak gösterile- . 
bilir. Iktisadi bazı  yetersizlildere ra ğmen sorunun bu derece artmas ı  
kentle şme ve konut politikalarm ın, istikrars ız ve yanl ış  baz ı  uygulama-
lar ın da etkisi oldu ğ u muhaldçakt ır. 

Sanayile şme ile desteklenmeyen kentle şme "çarp ık" bir ş ekilde sürer-
ken, kı rsal yap ın ın çok h ızlı  çözülmesi konut sorununun artmas ında 
büyük etkenlerden biridir. 

Yine kentle şme ile bağ lant ılı  olarak konut alan ında uzun vadeli istik-
rarl ı  bir politika üretilemeyi ş i ve sorunlann gerisinde kal ınmas ı  das 
orunu büyütmeye etkili olmu ş tur. 
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Özellikle hukuki düzenlemeleri ya zaman ında gerçekle ş tirilebilmerne-
si, ya günün ş art ı anna uygun olarak düzenlenemeyi ş i ve s ık s ık gerçek 
leş tirilen politika değ iş iklikleri de sorunu a ğı rlaş tırmaya katk ı da bulun-
maktad ı r. 

Konut ihtiyac ını  doğuran faktörlerclen bir ba şkası  ise yı llık nüfus ar 
tışı dır. Yıllık artış , doğal nüfus art ışı  ve kentlere göç gibi iki etkenden 
olu şmaktad ır. Her iki etken birlikte y ı lda bir milyon kiş ilik bir kentsel 
nüfus art ışı  sağ lamaktad ır. Bu rakam yı ll ık konut ihtiyac ının, yüzde 
80'ine yaklaşan'bir bölümünü olu ş turur. 

Ailelerin büyük bir çoğunluğunun 1,2 ve 3 odal ı  konutlar da otun 	ı a- 
ları  ve bu s ılcışı klığı n giderilebilmesi de, konut ihtiyac ın ın önemli sebep-
lerinden biridir. Gerçekten, a ş ağı daki çizelgede de görüldü ğ ü gibi, 1 ve 
2 odal ı  konutlarda ya ş amakta olan hane halk ı  oran ı  1975 nüfus say ımı  
sonuçlarına göre yüzde 55.81 bulunmu ş tur (5) Bu yüzdelik oran bugün 
daha da yükselmi ş tir. Bu da konut aç ığı n ı n, artmas ın ı  h ızland ırmakta-
d ı r. 

Türkiye' de Kentlerde Bar ı nma Yoğunluğu (1955-75) 

Ailelerin Yüzdesi 

1955 1965 1970 1975 

38.7 38.0 35.9 28.4 

28.1 25.0 22.2 18.3 

17.3 20.0 23.4 24.7 

9.0 11.0 12.2 12.9 

6.9 6.0 6.3 5.7 

Oda Sayıs ı  

1 oda, mağ ara, çad ır 
2 Oda 

3 Oda 

4 Oda 

5 ve Daha Fazla Odal ılar 

Yukar ıda sözünü ettiğ imiz ihtiyaç sebepleri aras ında nüfus art ışı  ve 
kentle şme, daha çok gecekondu bölgelerinde ya ş ayanların barınma ihti-
yaçlar ın ı  artmakta; toplumsal ve ekonomik eskime nedeniyle y ıkılan ya-
p ılar ise, daha çok, değ er örüntülerini kentlile şmenin etkilerine açm ış  
bulunan ailelerin konut ihtiyaçlar ını  artmakta; toplumsal ve ekonomik 
eskime nedeniyle y ıkılan yap ılar ise, daha çok, değ er örüntülerini kent-
lileşmenin etilderine açm ış  bulunan ailelerin konut ihtiyaçlar ını  temsil 
etmektedir. 

Türkiye'de yılda 400 bin civar ında konutyap ılması  gerektiğ i halde, 
yukarıda vel ı niş  olduğ umuz tablo da (Tablo - 1) görüldü ğ ü yı ll ık konut 
üretimi rakamlar ı  ihtiyac ı  karşı lamaktan çok uzak kalmaktad ı r. Ülke-
mizde yı ll ık konut üretimi rakam ı  1970'de 2.03, 1975'de 2.43 ve 1980 
de ise 3.13 idi. 

Baz ı  ülkelerde 1000 kiş iye yı llık konut üretimi rakam ı  1980'li yı lla-
r ın ba şı nda; Finlandiya'da 11.8, Çekoslavakya'da 9.5, Norveç'te 9.2 Ma-
caristan'da 8.8 Hollanda'da ve Bulgaristan'da 8.6, Sovyetler Birli ğ i'nde 
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8.2 Amerika Birleş ik Devletlerinde 7.6, İş veç, Federal Almanya ve Polon-
ya'da ise 7 dolay ında bulunuyordu. 

Arsa değ erlerinin a şı rı  derece de ve sürekli olarak yükselmesi, gittik-
çe büyüyen kitleleri bir yandan konut ihtiyac ı  içinde b ırakmakta, öte 
yandan da konut talebinin yap ısını  etkileyerek, konut pazar ında yaln ız 
zenginlerin al ıc ı  durumunda kalmas ına yol açmaktad ır. 

II ANAHATLARIYLA TÜRK İYEiNİN KONUT 
POLİTİKASI VE GELIŞ IMI 

Ailelerin konut ihtiyaçlar ını  karşı layabilmek için devletlerce sapta-
nan önceliklere göre al ınan yasal ve aktif önlemlerin tümüne konut po 
litikas ı  denilmektedir. 

Ülkeler, kentle şme konut politikalar ını  belirlerken h ızlı  nüfus at ışı  ve 
kentle şme sonucunda ortaya ç ıkan, ucuz konut sahibi olman ın zorlaş -
rnasına, kent çevrelerinde gittikçe i ş lemez hale gelen fonksiyonlarm tek-
rar iş lemeye baş lamasına ve gittikçe geni ş leyen gecekondu ku şaklarının 
problemlerine çözüm getirmeye çal ışı rlar (6) Bu sorunlann özellikle ge-
lişmekte olan ülkeler için ta şı dığı  önem gözard ı  edilemez. Gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomilerindeki ve sosyal ya ş amlanndaki düzensizlikle-
rin giderilmesinde ve özellikle de sa ğ lıkl ı  bir kentleşme için konut poli-
tikalar ının büyük önemi vard ır. 

Türkiye'nin konut politikas ındaki geli ş ime geçmeden önce konuyla 
bir kavram ı  aç ıklamak istiyoruz. Bu "Toplumsal konut politikas ı" 

d ır. Toplumsal konut -politikası , genel konut politikası  içinde önemli bir 
yer tutar. 

Toplumsal konut politikas ı , gelir, konut standard ı  ya da toplumsal 
sınıf gibi öncelilderi olan, milli kalkınma planlar ının içinde yer alan ve 
ilgili ülkelerin kent ve bölge planlar ında ve planlama politikalan ile bağ -
daşmas ı  gereken kurallar, amaçlar ve önlemler bütünü olarak tan ımla-
nabilir(7). Toplumsal konutlar ın yüzmetrekareyi geçmemesi gerekir. Bu-
nun yanı sıra, toplumun yaşama şartlanna, sosyal yap ısına, örf ve 
adetler:ne uygun, dü ş ük maliyetli ve s ıhhi olmalıd ır. 

Toplumsal konut politikas ında belirli gruplara öncelik tanmabilir. 
Memurlar, işçiler, yaş lılar, emekliler, çok çocuklu aile gibi çe ş itli sosyal 
gruplar öncelik hakk ından yararlanabilirler. 

A. 1961 ve 1982 Anayasalar ında Konut 
Konut sorunu 1961 Anayasa şı ' ın Sağ lık Hakkı  kenar ba ş lığı n' taşı -

yan 49. maddesinin ikinci fıkras ında "Devlet, yoksul veya dar gelirli ai-
lelerin sağ l ık ş artlarına uygun konut ihtiyaçlar ını  karşı layıcı  tedbirleri 
alı r" ş eklinde yer almış tır. 
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1982 Anayasas ı  da yine "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" bö-
lümünde konut sorununa yer vermi ş tir. "Sağ lık, Çevre ve Konut" üst-
ba ş lığı yla 57. maddede Konut Hakk ı . "Devlet, şehirlerin özelliklerini- ve 
ihtiyac ı nı  karşı layacak tedbirleri al ır, ayrıca toplu konut ta ş ebbiislerini 
destekler" ş eklinde yer alm ış t ır. Böylece, konut sorunu, sa ğ lık hakkının 
bir uzant ıs ı  olmaktan ç ıkarıl ıp insan ın verimli çalış masın ı  doğ rudan et-
kileyen ekonomik ve sosyal bir sorun olarak ele al ınmış t ır. Çağı n anlayı -
şı na ve gelişmelere daha uygun hale getirilmi ş tir. 

Bunların yan ıs ıra 1982 Anayasas ı  ile devletin bütün kesimlerin ko-
nut ihtiyaçlar ının karşı lanmas ında yükümlü hale getirilmesi de görül-
mektedir. Aynca konut çevre ş artlan içinde alg ılanmakta ve toplu ko-
nut politikas ının desteklenmesinde de devlete görev verildi ğ i 
görülmektedir. 

B. 1923 -50 Dönemi 
Cumhuriyet öncesi döneme ilişkin konut , politikas ı  hakkında elimiz-

de sağ l ıklı  veriler yoktur. Bu nedenle konut politikalanna ay ırd ığı mız 
döneme Cumhuriyetin han ından baş lamak istiyoruz. 

İ lk defa 1925 tarih ve 586 say ı lı  yasa ile bütün memurlara, konut 
kooperatifleri kunnalan için, ayl ıklann ın yarı sı  kadar avans verilmesi 
ile konut uygulamalar ı  ba ş lamış tır. Bunu 1928'deki Ankara'da memur-
lar için konut yap ımını  amaçlayan 1352 say ı lı  yasa izlemiş tir. 1929 yı -
l ında ise 1452 say ı l ı  yasa ile memurlara konut tazminat ı  öderuneye ba ş -
lanmış tır. Bu uygulama 1951 y ıl ına kadar sürmü ş tür. 

Dönemin bir ba şka özelliğ i ise 1939 tarihli Milli Koruma Yasas ının 
gereğ i olarak dünyan ın ve ülkenin içinde bulunduğu olağ anüstü ekono-
mik ş artların ve bunal ımın halk üzerindeki etkisinin bir ölçüde hafille-
tilmesini sağ lamak üzere, konut kiralarm ın s ın ırland ırılmas ına karar 
verilmiş tir. Bu s ın ırlama 1963 y ı lına kadar sünnü ş tür. 

1923-50 dönemi içinde 1944 tarih ve 4626 say ı l ı  yasa ile Ankara'da 
Nam ık Kemal Mahallesi olu ş turulmu ş tur. 

İ kinci Dünya Sava şı  sonras ında kentle şme tüm dünyada oldu ğ u gibi 
ülkemizde de h ızlanmış tı r. Büyük kentlerde gecekondu gibi yap ıla şma-
lar ba ş lam ış t ır. Sanayide çal ış an nüfusun artmas ı  ile birlikte konut so-
runu büyümü ş tür. 

Dönemin en önemli özelliğ i, çok partili hayata geçilmiş  olmas ıd ı r. 
Tek partili dönemin sona ermesi ile birlikte dönemin özellikle son be ş  
yı l ında önemli at ı lımlar yap ılmış tır. Bu at ıl ımlardan ilki 1946 y ı lında 
konut ile ilgili giri ş imlerde bulunmak üzere bir devlet bankas ı  olan Tür-
kiye Emlak Kredi Bankas ına görev verihnesidir. 

Dönemin diğ er önemli at ıl ımları  ise, kentleşmenin h ız kazanmas ı  ve 
gecekondulann çoğ alması  ile birlikte özellikle gecekondulann önlenme-
sine yönelik olarak konut üretiminin art ırı lması  için 1948 y ıl ında 5218 
sayı l ı  yasa ile ayn ı  yıl ç ıkart ılan 5228 sayı lı  yasalard ır, 
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C. 1950'den Planh Döneme Kadar Konut Politikas ı  
Bir önceki dönemi ele al ırken de söylediğ imiz gibi kentle şmenin h ız-

lanmas ı , iç göçün artmas ı  ve tarımda makinala şmanın işgücünü aç ıkta 
b ırakmas ı  gibi nedenlerle kentlerin büyük bir h ızla büyümesi konut so-
rununu büyütmüş tür. 

1950 yıl ından önce ba ş lat ılan at ılımların 1950 sonrasında da devam 
etiğ ini görmekteyiz. 1950 y ıl ında 1580 say ılı  Belediye Yasas ı 'nda 5656 
sayıl ı  Yasa ile yap ı lan değ iş iklikle belediyelere konut yapma görevini zo-
runlu görevleri aras ına koyabilme yetkisi verilmiş tir. 31 Mart 1950 tari-
hinde "Belediye Yasas ına Baz ı  Maddeler Eklenmesine Dair Yasa" ad ını  
ta şıyan 5656 say ılı  Yasanın ek 1. maddesi; "Belediye Meclisleri, lüzum 
ve ihtiyaç gördükleri takdirde belediye meskenleri yapmak ve bu 'nes-
kenleri belde sakinlerine kiraya vermek veya satmak i ş lerini mecburi 
belediye hizmetleri aras ına koyabilirler" şeklindedir. Burada amaç yerel 
yönetimleri de konut sorununun çözümünde görevli k ılmaktır. 

1953 yıl ında 6188 say ılı  Yasa ve 1959 y ı l ında da 7367 say ıl ı  Yasalar 
ile Konut sorunu üzerine düzenlemeler yap ı lmış tır. konut üretimini ar-
t ırmak için, bu dönemde yap ılan konutlar ın, bina vergisi ödeme yükün-
den on yıl süre ile bağışı k tutulduklan da bilinmektedir. 

D. Planlı  Dönemde Konut Politikas ı  
Planl ı  döneme geçilmesi ile birlikte konut sorunu Anayasalarm yan ı -

sıra kalkınma planlar ında da yer almaya ba ş lamış tır. Konut sorununa, 
kalkınma planlar ı  içinde yer vererek, ilk kez 1963 sonras ı , konut sorun-
larının bir bütün olarak görülmesiyle konutun kalk ınmaya ilişkin yönle-
ri ayırt edilebilir duruma gelinmiş tir. 

1. I. Beş  Yı llık Kalkınma Planı  Dönemi (1963 -68) 
Özellikle kaynak yetersizli ğ i ile temellendirilen konut sorunu I. Be ş  

y ıll ık kalkınma plan ı , konut yat ırımların ın, geniş  ölçüde savurganl ığ a 
konu edildiğ i, verimsiz olduğu varsayımından yola ç ıkarak, belli bir ta-
van ı  aşmamak üzere, ayn ı  yat ırımla daha çok say ıda konut üretilmesi 
gereğ ini ortaya koymuş tur. Yat ırımların daha verimli, üretken alanlara 
kayd ınlmas ı  ile "halk konut" ve "toplumsal konut" ad ı  verilen küçük ve 
ucuz konut yapma yolları  aranmaya baş lanmış tır. 

I. Beş  Yıllık Kalkınma Plan ı  Döneminde yat ırımların, toplam sabit 
sermaye yat ınmlannın içindeki pay ının yüzde 20, GSMH içindeki pay ı -
n ın ise yüzde 36 olmas ı  hedefienmiş tir. 

"Halk konut" ve toplumsal konut" tipleriyle toplumsal konut stan-
dartlar ına uyularak yap ıan konutta beklenilen yat ırım düzeyinin as ıl-
mas ın' sağ lamış tır. Yine de yeter say ıda konut üretilememi ş tir. 

Bu dönemde konut sektörü en önemli üç sektör aras ında yer almak-
tad ı r(8). An ı lan dönemde hedefierren oran a şı lmış  ve yüzde 22.4 olarak 
gerçekle şmiş tir. Böylece konut sektörü ilk s ırayı  almış tır. Dönem içeri-
sinde küçük tasarruflara büyük umutlar ın bağ landığı  da bir gerçektir. 
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2. II. Be ş  Yı llık Kalkınma Planı  Dönemi (1969-73) 
Planl ı  dönemin ikinci bölümünde konut sektörünün hedefi yüzde 

17.9 iken gerçekle şme yüzde 20.1 olmu ş tur. II. Be ş  Yıllık Planda, devle-
tin, konut sektörün, yat ır ımc ı  olarak değ il, düzenleyici olarak görev al-
mas ı , bu görevini konut kredileriyle finansman sağ lamak ve kendi evini 
yapmaya istekli olanlan destekleyerek yapaca ğı  belirtilmektedir. Bu dö 
nemde 1969 y ılında Arsa Ofisi Genel Müdürlü ğ ü lwrulmu ş tur. Ayrıca 
bu dönemde gecekondulanrı  yasallaş t ınlması  faaliyeti göze çarpmakta-
dır. 

Kentle şme ile konut yat ırımları  aras ında da, bir ilişki kurmak zorun-
lu olduğu halde geliş en yerle ş im yerlerinin konut ihtiyaçlar ı  karşı lana 
madığı  gibi, geri kalmış  bölgeler için de, konut yat ırımlarının cla ğı lırrun-
da farkl ı  bir görü ş ten hareket edfirnernekteclir. Bu yap ı lmadığı  gibi, imar 
ve iskan Bakanl ığı nca yap ılan toplumsal konut yat ırımlarının, hiçbir 
hakl ı  gerekçeye dayanmayan, kimi küçük yerle şmelere ölçüsüz bir cö-
mertlikle dağı t ıldığı  da bir gerçektir (9). 

II. Planda da konuta ay ı-ılabilecek küçük tasarruflann de ğ erlendiril-
mesine büyük umutlar ba ğ lanrnış t ır. 

3. III. Beş  Yı llık Kalkınma Planı  Dönemi (1973 -78) 
İ lk iki planını  konut sorununa yakla şı mını  benimseyen III. Be ş  Yıllık 

Planda hedeflenen yat ır ım payı  yüzde 15.7 olarak belirlenmi ş tir. uyula-
ma sonras ı  gerçekleşme hedeflenen yüzdenin a şı lması  ile yüzde 17.5 
olarak gerçekle şmiş tir. 

Plan, düş ük gelirli kimseler üzerinde durmakla birlikte, bu kümele 
rin barınma gereksinmelerini çözebilecek önlemler getirmediğ i de görül-
mü ş tür(10). Ayr ıca kamu, kesiminin özel kesirnle sorumlulu ğu paylaş -
mas ından söz edilir. Bunun yan ında kuruluş un kredi fonlan "tek bir 
kaynakta" toplanarak, belli ölçeklere göre kullan ı lmas ı  önerilmiş tir. An-
cak bu bir özlem olmaktan öteye gidememi ş tir. Bunun gibi, planda sözü 
edilen Kooperatifler Yasas ından ayrı  bir konut kooperatifleri yasas ı  da 
haz ırlanamamış  ve yürürlüğ e sokulamarnış tı r. 

Alt yap ı sı  tamamlanmam ış  alanlarda gecekondula şmaya izin yerli-
memiş , varolan gecekondulann onda birinin plan döneminde yenilen-
mesi gerektiğ i vurgulanm ış t ır. Kiral ık konut yap ırn ını ncla özendirilmesi, 
bu alandaki engelleri ortadan kald ınc ı  "örgüt, yönetim ve finansman 
önlemlerinin geliş tirilmesini öngörrnü ş tür". 

Bu be ş  yı ll ık dönemde de, konut yat ırımlarının, toplam yat ır ımlar 
içinde yüzde 15.7 yi geçrnemesi arnaçlan ırken, bu oran ın dönem sonun-
da, yüzde 17.9 un alt ına dü şmediğ i görülmü ş tür. 

4. IV. Beş  Yı llık Kalluırıma Dönemi (1978 -83) 
İ lk üç plandaki dilekleri tekrarlayan planda kentlerde olu ş an büyük,  

toprak rantlanm ve kent topra ğı  üzerindeki spekülasyonu önleyici ön- 
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lemler geliş tirecektir. Gecekondu bölgelerinde, yol, su elektrik, kanali-
zasyon gibi altyap ı  hizmetleri h ızlandınlacak, gecekondu iyile ş tirme böl-
gelerindeki kamu arsalannda bulunan yurtta ş lara uzun süreli kullan-
ma hakkı  tan ınacakt ır. Ihtiyacın ve çözürndeki ölçeğ in büyüklü ğ ü 
dikkate al ınarak, toplumsal ve teknik altyap ısıyla birlikte, çok say ıda 
konut üretimi sağ layan teknolojiler ve toplu konut yap ımının özendiril-
mesi öngörülmü ş tür "(II) denilmektedir. 

IV. Plan, Toplumsal güvenlik kıı rumlanyla, kamu yard ımlaşma ku- 
ruluş larının konuta ayırdıkları  fonların art ırılmasını , Emekli Sandığı
= da konut üretmek için kamu kredi kurumlanyla, yerel yönetimlere 
tahsis edilmesi, h ızla büyüyen kentlerde, arsalar ın devletin ve yerel yö-
netimlerin denetimi alt ına al ınmas ı , bu plan ın tercihleri aras ındadı r. 
Kamu lojmanlar ının, geri kalmış  yörelerde çal ış anlara tahsis de öhgö-
rülmüş tür. 

Anılan plan dönemi, siyasal istikrars ızlıklann da etkisiyle bir dizi ya-
sal düzenlemelerin yap ıldığı  bir dönem özelliğ i kazanmış t ı r. Bu düzenle-
melerin baz ıları ; Yeni Kentsel Yerle ş im Alanlan Kararnamesi, Sosyal Si-
gortalar Kurumunun bireysel krediye yöneli ş i, Devlet Memurlarının 
Konut Edinme Yönetmeliğ i, Bağ -Kur Konut Kredisi Yönetmeli ğ i ve Milli 
Konut Politikas ı  Kararnamesi gibi düzenlemelerdir. 

Konut yat ırımlarının payı  yüzde 14.6 olarak öngörülrnü ş  olmasına 
karşı l ık, uygulamada yüzde 19 'unda alt ına dü ş ülememiş tir. Konut bu 
dönemde daha çok 1979 dan sonra kazançl ı  bir kesim olma özelliğ ini ve 
çekiciligini sürdürmü ş tür. 

5. V Be ş  Yı llık Kalkınma Planı  Dönemi (1984 -88) 
Kurum konutlanna önem verilen V. Be ş  Yı llık Planda 1983 y ı l ından 

baş layarak, büyük kentlerde ve geri kalm ış  yörelerde özellikle kurum 
konutlarının art ınlmas ına önem verilmiş tir. Kiral ık konut arz ının art ı  
rılmas ı , gecekondu politikas ının gözden geçirilmesi, devletin konut pa-
zar= yat ırımc ı  olarak girmek yerine özendirici, denetleyici, yol gösteri-
ci ve birle ş tirici görevlerle kat ılması  planın ın ilkeleri aras ında yer 
almaktad ır. 

1983 Kas ımında 2946 say ı lı  Kamu Konutları  Yasas ı  ile kamu konut-
lannın ,kamu görevlilerine nas ı l verileceğ ine ve bunların kira, bakım, 
onarım ve yönetimine ili ş kin ilkeler belirtilmiş tir. Bu yasaya göre konut-
lar özel tahsisli konutlar görev tahsisli, s ıra tahsisli ve hizmet tahsisli 
olarak dört kürneye aynlm ış tır. 

Plan dönemi boyunca toplam 1.161.000 birim konut in şası  hecleflen-
miş tir. Bu hedefe ula şmada özel sektör, toplu konut fonu ve kamu sek-
törü kaynaklar ı  kulanflacakt ır. Bu planda Türk aile yap ısına uygun, 
fonksiyonellik ve ekonomilçlik prensiplerini 13ağ daş tıran makül seviye-
lerde konut teşvik edilecektir, 

6. V1 Beş  Yıllık Kalkınma Planı  Dönemi 
VI. Plan, konut sorununda ba ş l ıca faktör olan finansman sorunu 

için temennilerde bulunmakta, konut yat ınnılan ile'yerle şme hedefleri 
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bir bütün olarak ele almmaktad ır. 
Bu plana göre, 

Daha çok altyap ıs ı  haz ır, arsa üretimi ve alt gelir gruplar ına öncelik 
tan ımak kayd ıyla, konutsuz kiş iler için yap ılan toplumsal konutlara 
ağı rl ık verilecek ve konut büyüklü ğü dü şürülecektir. 

Fon kredilerinin maliyet içindeki oran ını  yükseltmeye çal ış mak, bele-
diyelere alt gelir gruplar ı  için kiral ık ve mülk konut üretimi sağ layacak 
gerekli düzenlemeleri yapmalar ı , ayrıca altyap ıl ı  alanlara "kendi evini 
yapana yard ım" program ı  ile gecekondulaşmayı  önlemeye çal ış acalçd ır. 

Lojman türü konutlar kalk ınmada öncelikli yörelerle konut s ıkınt ıs ı  
çekilen küçük yerle şmelerde sürdürülecektir. Dönemde hedeflenen ko-
nut toplam olarak 1.838.000 'dir. Plan, do ğan konut ihtiyac ının yüzde 
80'inin kar şı lanmas ı m hedeflemiş tir. Yani, hedef belirlenirken dahi yüz-
de 20 lik bir konut aç ığı  kabullenilrni ş  durumdad ır. 

E. Toplu Konut Yasaları nda Konut 
Türkiye'de konut sorununun büyümesi ve uygulanan tedirlerin ye-

tersizliğ i, konut , politikalarında yeni bir dönemin baş latılmasmı  gerektir-
miş tir. 1980 sonras ı  dönemde konutla ilgili ç ıkarılan iki yasa Toplu Ko-
nut Yasas ı  olarak düzenlenmi ş tir. Bu dönemde, özellikle ilk yı llarda 
Toplu Konuta öncelik verildiğ i için dönem Toplu Konut dönemi olarak 
adland ınlabilir. 

Temmuz 1981'de çikartilan ilk toplu konut yasas ı  belli baş lı  iki ama-
c ı  gerçekle ş tirmeye yöneliktir; birincisi konut yat ır ımlarını , inş aat ın ı  
canland ırmak, ikincisi ise konut üretimini art ınnakt ır. 2487 say ıl ı  Top-
lu Konut Yasas ı  Konut ihtiyac ım toplu konut inşaat ı  yoluyla kar şı la-
mak, konut ihtiyac ı  olanlara, inş aat yapanlara tabi olacak esaslar ı  be-
lirlemek ve devletin yapaca ğı  desteklemeler için fon olu ş turulmas ın ı  
öngörmektedir. 

Yasa, toplu konutu 2. maddesinde ".. en az onbe ş  hektar olan yerle ş -
me alanlarında inş a edilecek 750 ila 1000 meskenin ve bunlar ın ortak 
kullanma tesis ve alanlanylaA şyerlerinin bütünüdür" şeklinde tan ımla
rnaktad ı r. 

Toplu konut alanlar ı  Bayınd ırl ık ve iskan Bakanl ığı  ile mahalli idare-
lerce birlikte tesbit edilecektir. An ılan yasanın getirdiğ i önemli bir hü-
küm de, toplu konut uygulamalar ının gerçekle ş tirilebilmesi için Türkiye 
Emlak Kredi Bankas ında "Kamu Konut Fonu" adl ı  bir fonun olu ş turul-
mas ı d ır. 

Ancak uygulama sonras ında görülen odur ki, devlet, genel bütçeden, 
toplu konut için ay ırmak zorunda olduğu kaynag ın ancak be ş te birini 
verebildiğ inden toplu konut kurulu ş lan, umduklar ın ı  bularnamış lard ı r. 
Bunun etkisiyle de beklenilen üretimi gerçekle ş tiremediler. 

2487 say ıl ı  Yasa 2 Mart 1984 tarih ve 2985 say ıl ı  Yasa ile yürürlük-
ten lçald ırılmış t ır. İ kinci Toplu Konut yasas ın ın da amac ı  ilk yasayı  an-
d ırıyor. Konut ihtiyac ının karşı lanması , konut inş aat ı  yapanların tabi 
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olacağı  usul ve esaslann düzenlenmesi, memleket şart ve malzemeleri-
ne uygun endüstriyel in şaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geli ş tirilme-
si ve devletin yapacağı  desteklemeler için Toplu Konut Fonu'nun mey-
dana getirilmesi ve kullan ılmas ını  clüzenlemektedir. 

Yasa uyarınca Merkez Bankas ı  nezdinde Toplu Konut Fonu kurul-
mu ş tur. Bu fonun kaynaklar ı  yasanın ilgili maddesinde belirtilmiş tir. 
2487 sayılı  Yasa ile olu şutrulan Kamu Konut Fonu'rı un bakiyesi de 
Toplu Konut Fonu'na dahil edilmiş tir. 

Yasa Toplu Konut Fonu'nun, ferdi ve toplu konut kredisi, konut kre-
disi faiz subvansiyonu, toplu konut iskan sahalar ına arsa temini, ara ş -
tırma, turizm altyap ıları , konut altyap ıları  ve okul, karakol, ibadethane, 
sağ lık tesisleri, spor tesisleri, pastaneler, çocuk parklan v.d. tesisler ile 
konut sektörü sanayinin te şvik için yatınm ve iş letme kredisi alanlar ın-
da kullan ılacağı nı  belirtmektedir. 

III. GECEKONDU SORUNU, BELEDİYELERİN 
VE EMLAK BANKASI'NIN KONUTA ILIŞKIN 

ÇALISMALARI 

A. Konut Açığı n ı n Sonuçları ndan Biri Olarak Gece-
kondu Sorunu 

Gecekondu, köylerden kentlere nüfus ak ınları= ve ilgili ülkelerin 
toplumsal-ekonomik geli şme düzeyinin dolaysız bir ürünüdür. Geliş  
mekte olan ülkelerde konut arz ında görülen aç ık, kentlere göçmü ş  bu 
lunanları  gecekondu yapmaya zorlarnaktad ır (12) 

Günlük hayat ımıza 1940'11 y ıllarda girmiş  olan gecekondu kavram ı  
Kentbilirn Terimleri Sözlü ğ ünde, bayındırl ık ve yap ı  kurallarına aykırı  
olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal veya özel ki ş ilerin toprakları  üzeri-
ne toprak malilrinin istek ve bilgisi d ışı nda izinsiz yap ılan barınma ihti-
yaçlar ı  devletçe ve kent yönetimlerince kar şı lanmayan yoksul ya da dar 
gelirli ailelerin ya şadığı  barınak türü olarak tan ımlanıyor. 

Bir başka tan ıma göre ise, imar yasalar ına aykı rı  olarak ba şkalarının 
mülküne, çoğ u zaman ilkel, denetimsiz ve sa ğ lık koş ullarından da yok-
sun olarak, acele yap ılmış  konutlara verilen isimdir (13). 

1966 yı lında kabul edilmiş  olan 775 say ıl ı  Gecekondu Yasas ı  ise ge-
cekonduyu şu ş ekilde tarnmlam ış t ır; "imar ve Yap ı  yasalarına ayk ırı  
olarak başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde ve arsa sahibinin r ızas ı  
olmaksız ın yap ılmış  yap ı 'dır. Bu tan ımlama ile yukarıdaki tan ımlama 
aras ında öi ıemli farkl ı lıklar bulunmaktad ır. Yasan ın tan ırnında, acele 
yap ılmış  olmak, sağ l ık kurallarına uyulmadan yap ılmış  olmak gibi öğ e-
ler yer almamaktad ır. Ayn ı  zamanda yasa, şahsın kendi topra ğı  üzerine 
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Yı llar Gecekondu say ısı  Gecekondulu nüfus 

1950 12.000 62.400 
1960 70.000 364.000 
1966 100.000 520.000 
1970 144.000 748.000 
1975 202.000 1.156.000 
1978 240.000 1.300.000 
1980 275.000 1.450.000 
1989 350.000 1.800.000 

Ankara'da Gecokondu Nüfusunun 

Kentsel nüfustaki % si 

21.8 
56.0 
57.4 
60.6 
64.6 
68.4 
72.4 
70.0 

yapt ığı  gecekondu niteliklerine sahip bar ı naklarr da gecekondu olarak 
kabul etmemi ş tir. 

Gecekondu toplum bilimcilere göre bir yandan bar ınma sorununu 
ortaya koyarlarken, bir yandan da gelir da ğı l ımı  içinde düzenli, ya ş ana-
bilir niteliklere sahip konut sahibi olamamanm, çal ış an işçi sın ıfın ın ya-
p ı sal özelliklerinden kaynaklanan kentlile şme sorunlar ını  ve bu kesimin 
sosyal güvenceden mahrum olmalar ı  nedeniyle konutu bir güvence ola-
rak görmektedir. 

Bu yoruma dayan ılarak yap ılan bir başka tammlama ise; "Gecekon-
du sorunu bir barınma sorunundan daha çok, bir gelir da ğı lımı , sınıfsal 
yap ı  ve sosyal güvenlik sorunudur" (14). 

Gecekondu, ülkemizde yukar ıda da değ indiğ irniz gibi, II. Dünya Sa-
vaşı  yılları  içinde ortaya ç ıkm ış  bir olgudur. 1948 y ı lında, büyük kent-
lerde 25-30 bin gecekondu bulunuyordu. 1953 y ıl ında gecekondular ı  il-
gilendiren 6188 say ı lı  yasa ç ıkt ığı  zaman gecekondu say ı sı  80 bini 
bulmu ş tu. Yasalar ın, yap ım ın ı  yasaklamış  olmas ına karşı n, gecekondu 
sayıs ın ın sürekli olaak artm ış  olduğ u görülür. Türkiye'de gecekondu ve 
gecekonclulu nüfusla ilgili çizelge bize birçok ipucu verecektir 

Gecekondu sayısı  

	

\_ 1955 	50.000 

	

1960 	240.000 

	

1965 	430.000 

	

1970 	600.000 

	

1980 	1.150.000 

	

1983 	1.250.000 

	

1989 	2.000.000 

Burada bir parantez daha açarak Ankara'daki gecekondu olgusuna 
değ inmek istiyoruz. Diğ er büyük illerimizde ya şanan olaylara benzer ş e-
kilde Ankara'da da 1960 yı l ında 70 bin olan gecekondu say ıs ı  1968 da 
100 bine ç ıkmış t ır. Bu say ı  1978 de 240 bine ç ı knuş tır.(15) 

Gecekondulu nüfus Kentsel Nüfustaki <Yosi 

250.000 4.7 
1.200.000 16.4 
2.150.000 22.9 
3.000.000 23.6 
5.750.000 26.1 
6.250.000 26.0 

10.750.000 26.01 
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Ankara ile ilgili olarak vermeye çal ış tığı mız gecekondu rakarnlarm ın-
da gösterdiğ i gibi ba şkentlilerin yüzde 70'e yak ını  gecekondularda ba-
r ınmaktad ır.' 1989 yılı  ile ilgili veriler tahmini olmakla birlikte hangi 

' yönden bakıl ırsa bakı lsın gecekondularla ilgili olarak bu kadar çok dü-
zenleme yap ılmasına karşı lık nüfusun büyük kesimi gecekondularda 
yaşamaktad ır. 

Gecekondulaşma halen özellikle Ankara, Istanbul, Izmir, Adana, 
Bursa Samsun, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerimizde kendisini yoğun 
şekilde hissettirmektedir. 

Gecekondular ın en yoğun olduğu coğrafi bölgeler, ayn ı  zamanda, 
Türkiye'nin büyük ve geli şmiş  kentlerin bulunduğu bölgelerdir. Ankara 
ve Istanbul'un yeraldığı  iç Anadolu ve Marmara Bölgesi ile Akdeniz ve 
Ege Bölgelerinde„ Türkiye'nin gecekondularmm yüzde 90' ı  bulunmakta-
dır. Bu da, gecekondunun bir "büyük kent ve geli şmiş  bölge sorunu" 
(16) olduğunu gösteren bir olgudur. 

B. Gecekondu Politikas ı nın Geliş imi 
1940 larda ortaya ç ıkan gecekondu sorununun ÇÖZÜMÜ için devlet 

bir dizi yasa , ç ıkartmış tır. Bu yasalardan ilki 1948 yı lında ç ıkarılan 
5218 say ıl ı  yasad ır. Bu yasa ile, Ankara Belediyesi s ınırları  içindeki ge-
cekondularm durumunun iyile ş tirilmesi ve yeniden gecekondu yapacak 
olanlara, arsa sağ layarak, gecekonduculu ğun önlenmesi amac ı  güdül-
müş tür. Aynı  yıl çıkarılan 5228 sayılı  yasa ile de Türkiye Emlak Kredi 
Bankas ıyla Ihtiyaç sahiplerine kredi vermekle bugünkü Yenitnahalle 
olu ş turulmu ş tur.  

Bir y ıl sonras ında ilk iki yasayla paralellik ta şı yan 5431 sayı lı  yasa 
ç ıkart ıhnış t ır. 

1953 yıl ında ç ıkarılan Bina Yap ımını  Teşvik Yasas ı  ile de (6188) bele-
diyeler elindeki veya türlü yollarla belediyelerin edinecekleri arsalar ı , 
konut yapt ırmak amac ıyla, ihtiyaç duyan ailelere "temlik" ya da "tahsis" 
edilerek, konut bunal ımı  giderilmesine çal ışı lmış tır. Yasa ayn ı , zamanda 
o tarihe kadar yap ılmış  olan gecekondular ı  yasalla ş tırmış tı r. 

1969'a kadar eldeki düzenlemelerle ba ş arı  sağ lanamamış tır. Bu 
amaçla 1969'da 7367 say ı lı  yasa ile Hazine arsalar ından belediye s ın ır-
ları  içinde kalanlarm, imar plan ı  bulu'rısun ya da bulunmas ın, karşı lık-
sız olarak belediyelere geçmesin öngörmü ş  ve bunların gecekondu yap ı -
m ın ı  önleme amac ına ayırmış sa da, bundan da olumlu sonuç 
almarnam ış t ır. 

Buraya kadar yap ılan tüm düzenlemeleri gözönüne al ırsak ba ş lıca 
üç özellik dikkati çeker; 

- Belediyelerin, Hazineden, türlü kamu yönetimlerinden, ucuz ya da 
karşı l ıksız arsa alarak, bunlar ı , konutsuz yurtta ş lara devretrneleri ve 
bu yoldan gecekondu yap ımını  önlemeye çal ışmaları , 

- Gecekondu yap ımının yasalarla yasaklan ıtas ı . 

- Daha önceki tarihlerde yap ılmış  bulunan gecekondularm, birer 
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"olup bitti" say ılarak yasalla ş tınlmas ı chr. 

Gecekondula şmanın planl ı  dönemdeki geliş imi ise şu ş ekildedir; 

I. Planda önerilen ilke gecekondulann, içindeki ya ş ayanlara bar ına 
cak yer bulumnadan y ıkılmaması  ilkesinden hareket etmekte olup üçlü 
bir amaca yönelmiş tir. İ lki gecekondularm ıslah edilmesi ikincisi gece-
kondularm önlenmesi ve üçüncüsü de gecekondulann tasfiye i ş lemidir. 
I. Planda, iki çözüm yolu gösterilmi ş tir. Kentlere olan göçün, kentlerde 
yarat ı lacak i ş  imkanlarıyla orant ılı  olması  sağ lanacak, bunun için eko-
nomik ve toplumsal önlemler al ınacak ve toplumsal konut arz ını  çoğ al-
tarak yeni gecekondu talebinin do ğması  dolayl ı  olarak önlenecektir. 

II. Beş  Yı ll ık Kalkınma Plan ın ın Gecekondu konusundaki amaçlar ı  
da, I. Plandakinden farkl ı  değ ildir. Plan ın izlediğ i politikan ın amac ı , ön-
lemeye öncelik vermesi, kendi evini yapmaya çal ış anların emeğ inden 
yararlan ı lmas ı , kentlerin gelecekteki geli ş imini zorlaş t ırıc ı  olmaktan ç ı -
kar ılmas ı  biçiminde sayı labilir. 

III. Be ş  Yıllık Kalkı nma Plan ında, gecekondu konusuna özel bir önem 
verildiğ i görülmez. Sadece, gecekondu say ı sına ilişkin kestirimlere ve 
yenilenmesi gereken gecekondularda ilgili kimi rakamlara rastlanmak-
tad ır. 

IV. Beş  Yıllık Kalkınma Plan ında ise, gecekondu bölgelerinde, yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon gibi alt yap ı  ve hizmetlerin h ızlandırılacag ı , ge-
cekondu iyile ş tirme bölgelerindeki kamu arsalar' üzerinde gecekondusu 
bulunan vatanda ş lara "uzun süreli kullanma hakk ı" tamnacagindan 
söz edilmektedir. 

V. Planda ise gecekondu alanlar ının, kentlerin öteki bölümleriyle, 
toplumsal, kültürel ve fiziksel yönden bütünle şmelerini sağ lay ıc ı  etkin-
liklerin art ırı lmas ı  öngörülmü ş tür. Ayrıca "mevcut ruhsats ız yap ı lara ve 
gecekondulara altyap ı  götürülmesine ve, bunlar ın ıslah ına öncelik veri-
leceğ i "vurgulanrnak istenmekte ve " ıslah" durumu yinelenmektedir. 

775 sayı lı  Gecekondu Yasas ı , kalkınma planlar ının benimsediğ i ilke-
lere uygun bir gecekondu politikas ı  getirmiş tir. Bu yasan ı n da benim-
sediğ i amaçlar ıslah etme, tasfiye i ş lemi ya da önlemedir. Bu ay ınma 
göre gecekondular ın üçte biri ıslah edilerek oturulacak niteliğ e kavu ş tu- 
rulabilir yapilard ır. Tasfiye edilecek 

 Önleme 	
sayı sı  ise tüm gecekon- 

dular yüzde 30'unu bulmu ş tur. 	kapsam ına giren, gecekondu 
say ıs ı  da tasfiye edilecek gecekondular kadard ı r. 

Gecekondu önleme çal ış maları  iki şekilde yap ılabilmektedir; İ lki kısa 
süreli gecekondu önleme politikas ı  ve ikincisi ise uzun süreli gecekondu 
önleme politikas ıd ır. 

Kısa süreli önleme nin iki yolu vard ır, olumlu ve olumsuz önlemeler. 
Olumsuz gecekondu önleme yolu, bir gecekond ımun, yap ı l ırken ya da 
yap ıldıktan sonra, zab ıta kuvvetleriyle y ıktırilmasichr. Olumlu önleme 
yolu ise türlü kanı usal yard ımlar ile konut pazanna toplumsal konut 
sunulmasmin art ırılması  ve böylece gecekondu yapmaktan ba şka çaresi 
kalmamış  olan ailelere, konut ihtiyaçlar ını , normal yollardan kar şı lama 
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yolunun aç ılmasıdır. Bu yard ımlar devletin ve yerel yört ıetimlerin, arsa, 
kredi, yap ı  gereçleri yard ımları  olabileceğ i gibi, plan ve tasan çizimi gibi 
teknik ve vergi bağışı ldığı  ya da vergi indirimi gibi ikinci] yard ımlar ve 
yapı  yapmaya zorlama gibi, kolaylaş t ınc ı  önlemler biçiminde de olabilir-
ler(17). Günümüzde daha çok kullan ılan yol olumsuz önleme yoludur. 
Ancak özellikle 1980 sonras ı  belediyelerin toplu konut projelerine yönel-
mesi yani olumlu önleme yolu da kullan ılmaktadır 

Uzun süreli önleme ise, büyük kentlerdeki gecekondu sorunlar ının 
kökünden ele al ınması , aşı rı  nüfus alunlannın ve verimsiz yağı lmalann 
önlenmesi şeklindedir. Ancak bu yol sadece gecekondu yasalar ı  ile de-
ğ il, ülkenin sanayileşme, istihdam ve bölgeler aras ı  denge politikaların 
çizen tüm yasalarda yer almas ı  ve gereğ i gibi uygulanmasına bağ l ıdı r. 

C. Gecekondu Affı  Ya Da Devletin Gecekonduya Bak ış  
Açısı  

1. 1980 Öncesi Aflar 
Geçmiş  yıllarda olduğu gibi bugün de, gecekondu sorununun çözü-

münü sürekli olarak ''af 'larda gören bir anlay ışı n geçerliliğ ini korudu ğu 
dikkati çekmektedir (18). 

Gecekondu olgusunun önem kazand ığı  1945 yı lından bu yana ç ıka-
r ılan her gecekondu yasas ında, çıkanldığı  tarihe kadar yap ılan gece-
kondulann yasalla ş tınlması , kaçak say ılmaktan kurtar ılmas ı  ve sahip-
lerinin bağış lanmas ı  görülmektedir. Gecekondu sorununa çözüm olarak 
görülen bu politika tam tersi bir etki yaratarak gecekondula şmayı  teş -
vik edici olmaktad ır. 

Af içerikli yasalara 1950 öncelerinde rastlanmaya ba ş lıyoruz. Bun-
lardan ilki 1948 yılında ç ıkarılan "Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazi-
den Belli Bir K ısmının Mesken Yapacaklara 2490 say ılı  Yasa Hükümle-
rine Bağ lı  Olmaks ızın ve Muayyen Ş artlarda Tahsis ve. Temlik Yetkisi 
Verilmesi Hakkında Kanun'dur. 5218 say ılı  yasa ayn ı  yıl ç ıkarılan 5228 
sayıl ı  yasa ile parelellik ta şı maktad ı r. 

1953 yılında ç ıkarılan 6188 sayılı  yasa ile de "Bina Yap ımını  Teşvik 
ve izinsiz Yap ılan Binalar Hakk ında Kanun" ile o döneme kadar yap ılan 
gecekondular ın yasalla ş tırılmasına ve konut yapacaklara arsa sa ğ lan-
mas ına çal ışı ld ı  (19). O yılda yurdumuzda 30 bin civar ında gecekondu 
vard ı . Her dönem farkl ıl ıklar olmas ına karşı lık konuyu yasalla ş tırrna ve 
mülkiyet sorunu aç ısından ele al ınmış tır. Politik endişelerle birlikte so-
run çözümünde tapu vermek gibi geçici yollar da izlenmektedir. 

1966 tarihli 775 sayıl ı  Gecekondu Yasas ı  da gecekondu yapmay ı  
aç ıkça yasaklam ış tır. Ama, gecekondu yap ımını  bu yasa da clurdurama-
Mış tır. Yasa, öncelçilerden farkl ı  olarak, y ıkım iş lemlerine iş lerlik ve h ız 
kazand ırmaktad ır. Bu yasan ın çıkart ılmasm ın ard ından Ankara'da 200 
bin geçekondu yap ılmış tır. 

Gecekondu yap ımını  zaman zaman yasalla ş tırma ve yıkma iş lemleri- 
nin durdurulmas ına dair ç ıkart ılan bir ba şka düzenleme de 1976 tarihli 
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ve 1990 sayı lı  yasad ır. Bu yasa ile de 1966-1976 y ılları  aras ında yap ıl-
mış  gecekondularm y ıkımını  durdurmak amaçlanm ış tır. Bu yasanın ka-
mu arsalar ına yap ılan gecekondulan kapsamas ı , özel kiş ilere ait arsa-
larda yap ı lmış  olanları  kapsam ı  dışı nda tutmasi clü şündürücüdür. 
Yasa, Kamu arsalanna yeterli duyarl ı lığı  göstermemektedir, 

2. 1980 Sonras ı  Aflar 
Mart 1983 tarihinde ç ıkarılan 2805 sayılı  İmar ve Gecekondu Affı  Ya-

sas ı  ile 2 Haziran 1981 tarihinden önce yap ılmış  bulunan gecekondula-
rın durumlarını  yasanın arad ığı  şartlara uyclurrnalar ı  şart ıyla affın kap-
samı  içine al ınmış , daha sonra yap ılanların ise, ilke olarak 
yıkt ınlmasın ı  öngörmü ş tür. İmar ve Gecekondu Affı  Yasasının bir gereğ i 
olarak, "öngörülen süre içinde, 1.314.000 yap ı  sahibinin belediyelere, 
yasallaşmayı  saglamak üzere ba şvurduklar ı  resmen aç ıklanmış tır. Bun-
lardan 264 bini Istanbul'da (% 20.1), 181 bini Ankara'da (%13.8) ve 117 
bini de izmirdedir (% 9.9) (20). 

1983 imar affı  olarak bilinen yasa, imar ve gecekondu yasalar ına ay-
kırı  olarak yap ılmış  ve yap ılmakta olan yap ılan konu alm ış  ve ilk grup 
yap ılan olduğu gibi yada iyile ş tirerek korumaya al ırken, ikinci grup ya-
p ı ların yani yap ı lmakta olan yap ıların yıkılmasını  içermiş tir. Korunacak 
yap ılar imar planlar ına aykırı  olarak yapılmış  olanla gecekondular ve 
hisseli arsa ve arazi ler üzerine yap ılan yap ılar olarak belirtilirken, y ıkı -
lacak yap ılarda 18. maddede ayr ıntılı  olarak sayılmış t ır. 

2805 say ıl ı  yasa başvuru, tesbit ve değ erlendirme uygulama ve du-
yuru iş lemlerinin belediye ve valiliklerce yap ılmas ını  ve bu idarelerin 
bu hizmetler için örgütlenmesini (md 7) öngörrnü ş tür. Hazine ve devle-
tin hüküm ve tasarruflanndak arsa ve arazilerin belediye ve il özel ida-
relerinin mülkiyetine geçmesin hükme ba ğ lamış ; kamu arazilerinin üze-
rine yap ı  yapanlar ın kullarnşma verilmesine imkan tan ımış tır (21) 

Bu yasanın ard ından 18.11.1983 tarih ve 2960 say ıl ı  Boğ aziçi Yasas ı  
ç ıkart ılmış tır. Yasa, 2805 sayı lı  yasada belirtilen ve Bo ğaçici alanını  
kapsayacak olan yasad ır. 2805 sayı lı  yasa bilindiğ i gibi bu alanı  af kap 
samı  dışı nda tutmu ş tu. 2960 say ılı  yasa, ba şvuru süresini 7.1.1984 ta-
rihine kadar uzatarak 2805 say ılı  yasadan yararlanmalar ı  için yeni bir 
imkan yaratm ış t ır. 

Yasa koyucu, Boğ aziçi Alanında imar ve gecekondu mevzuat ına aykı -
rı  yap ılara ve maliklerine, yasan ın öngördüğü düzenlemelerin yap ılması  
s ıras ında, 2805 sayılı  yasanın affedici hükümlerinden yararlanma im-
kan ı  vermiş tir (22) 

Bir af kanunu olmayan Bo ğaziçi Yasas ı , istanbul Boğaziçi Alan ının 
kültürel ve tarihi değ erlerini ve doğal güzelliklerine kamu yarar ı  gözete-
rek korumak ve geli ş tirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğ unu artt ıra-
cak yap ı laşmayı  smırlamak için uygulanacak imar mevzuat ını  belirle-
mek ve düzenlemek amac ını  taşı maktad ır. Bu amac ı  gerçekleş tirmek 
için de 2805 say ılı  yasaya at ıfta bulunarak af getirmektedir. 

1984 yerel seçimlerinden önce ç ıkarı lmış  olan 2981 sayıl ı  yasanın 
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gerekçesine bak ıldığı nda imar ve gecekondu mevzuat ıyla ilgili olarak çı -
kart ılmış  olan yasalar ın özelliklerini görmekteyiz. Buna göre yurdu-
muzda bir imar karga şası  vard ır. Bu karga şa içinde imar mevzuat ına 
aykırı  yap ı laşma, imarlı  yap ılaşmaya göre daha büyük boyutlara ula ş -
mış t ır. Bunun nedenleri olarak da h ızlı  nüfus art ışı , inşaata haz ır arsa 
arzm ın ve sosyal konut üretiminin yeterli say ı  ve niteliklerde gerçekle ş -
tirilmemiş  olması , fiziki plan iş leri, belediyelenn yeterli say ı  ve teknik 
eleman ihtiyac ının karşı lanamamış  olması , vatanda ş ların planlı  kent-
le şrne konusunda yeterince bilinçlendirilmemi ş  olmas ı  sayılabilir. 

Yasa, 8 Mart 1984 tarihinde 18335 say ı lı  Resmi Gazete'de 2981 say ı -
lı  "imar Ve Gecekondu Mevzuat ına Aykırı  Yap ılara Uygulanacak Baz ı  Iş -
lemler Ve 6785 Sayı lı  imar Yasas ının Bir Maddesinin Değ iş tirilmesi 
Hakkında Yasa" ad ıyla yayırnlanrınş tır. Yasa 1. maddesinde amac ını  be-
lirtirken "Bu yasan ın amacı , imar ve gecekondu mevzuat ına aykırı  ola-
rak inş a edilmiş  ve inşa halindeki bütün yap ılar hakkında uygulanacak 
iş lemleri düzenlemek ve bu iş lemlere dair müracaat, tespit, de ğerlendir-
me, uygulama ve duyuru esaslann ın ve ilgili diğer hususlann belirtil-
mesi "diyerek önceki af yasalar ı  ile parelellik ta şı maya devam etmekte-
dir. 

Yeni yasan ın baş lıca özellikleri, yasa metninin ve af için gerekli for-
malitelerin basitle ş tirilmesi olmas ıd ır. Cezalann azalt ılmas ı  ya da kald ı -
rı lmış  bulunmas ı  ve alim, hem zaman hem de kapsam yönünden geni ş -
letilmiş  olması  bir başka özelliğ idir. iş lemlerin h ızland ırılmasını  
sağ lamak üzere, bir yandan yurtta ş lara başvuru formlar ı  doldunnakta 
yard ımc ı  olmak, hem , de islah imar planlar ının hazırlanmasında valilik-
lerin isteğ i üzerine yeminli özel teknik bürolar olu ş tunı lması , kaçak ya-
p ı  sahiplerine tapu vermenin bir ba ş langıcı  olarak "tapu tahsis belgesi" 
adl ı  bir belgenin verilmesi de yasan ın özellikleri aras ındadı r (23) 

Türkiye'de gecekondu sorununun bu derece büyümesinde gecekon-
du aflarmın önemli bir etkisi vard ır. Gecekondu yıkmanın çözüm olma-
dığı nı  belirterek, konut politikalar ını  düzenleyenlerin, öncelikle ülkenin 
iktisadi ve sosyal yap ısında konuyla ilgili tedbirleri almalar ı  ve ard ından 
gecekondu sorununa e ğ ilmeleri gerekmektedir. 

Aliar ise gecekondu yap ım ını  özendirici olmaktan ç ıkarılarak kent ye-
nilenmesinin ve toplumsal huzurun bir yolu olarak dü şünülmelidir. Bu 
aç ıdan imar Kanunu ve onunla ilgili olarak Tapu Tahsis Belgelerine de-
ğ inerek konuyu bir ba şka aç ıdan tart ış mak istiyoruz. Bunu rnakalenin 
son bölümünde ele alaca ğı z. 

D. Belediyeler ve Konut Çal ış maları  
1. Belediyelerin Imar Plan ı  yaptırma zorunluğu ve ko-

nut üretimine kat ı lmaları : 
Konutun bir kamu hizmeti olarak alg ılanmaya baş lamas ıyla merkezi 

yönetim ve özellikle de belediyeler konut üretimini ve konut üretiminin 
te şvikini bir göre‘ olarak görmü ş ler ve o yönde de faaliyet göstermi ş ler-
dir (24). Kimi ülkelerde bu görev, düzenleyici olmaktan öteye geçeme- 
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miş tir. Bizde konumuzun bu bölümünde özellikle belediyelerin konut 
sorununa eğ iliş lerini ele alaca ğı z. Örnek te ş kil etmesi amac ıyla da An-
kara Belediyesinin çal ış maları na yer verece ğ iz. 

Belediyeler ülkemizde konut yap ımıyla doğ rudan ilgili kurulu ş lar ol-
mamas ına rağmen 1580 say ılı  yasa, 3030 say ı lı  yasa ve diğ er baz ı  yasa 
larda konuta ilişkin görevler verilmi ş tir. Ayr ıc aImar, belediyelerin ko-
nutla doğ rudan ilgili yetkilerden biridir. Onun için önce belediyelerin 
imar plan ı  faaliyetlerine kısaca göz atmak gerekir. 

Konut soruniann ın çözümüne belediyelerin katk ıs ı  yap ı  izni, kullan 
ma izni verme ve imar Planlann ı  yapmakt ır. 

İ mar plan ı , Kentbilim Terimler Sözlüğünde, "Kent ya da kasaba hal-
kı nın sağ lığı nı  korumak, toplumsal, ekonomik ve ekinsel gereksinmele-
rini, iyi yaş ama düzeyini ve çalış ma koş ullarını  ve güvenliğ ini sağ lamak 
amac ıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayan ı larak, oturma, çal ış ma, 
dinlenme ve ula şı m gibi kentsel i ş levler aras ında denge kurup, eldeki ve 
sağ lanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollar ını  bulmak için, 
varsa yeryaz ım (kadastro) durumunu da belirten haritalar üzerinde top-
rak parçalar ının kullanım birimlerini ve ba ş l ıca bölge tiplerini gösteren, 
tüzel bir değeri olan onaylanmış  belge" diye tan ımlarnr. I ş te bu özellikle-
ri taşıyan planları , belediyelerirniz yapt ırrnak zorundad ır. Ancak bu zo-
runluluk türlü evrelerden geçmi ş tir. Cumhuriyet döneminde ilk planla-
Ma Ankara'yı  konu alan 1351 sayı lı  yasad ır. Bu yasa, ile bir imar,  
müdürlüğü kurulmu ş  ve kentin imar plan ın yapt ırma iş i 1928 den iti-
baren bu müdürlüğ e b ırakılmış t ır (25). 

1930'da 1580 say ılı  yasa ile bu görev belediyelere b ırakılmış tı r. Ayn ı  
tarihli 1593 sayıl ı  yasa ile de bu görev için 3 y ıllık bir süre tan ınmış tı r. 
Belediye yasas ının 15. maddesinin 68-. fıkras ında; "Ucuz belediye mes-
kenleri yapmak ve belediye nam ına inş aat yaparak icar etmek, belediye-
nin inkiş af ve tevessüe müsait mahallerinde arazi alarak yeni plana gö-
re tanzim etmek ve yeniden in ş aat yapmak isteyenlere satarak ihtikra 
mani olmak" ve "fakirler için yat ıevleri yapmak" şeklinde de 69. fıkras ın-
da belirtilmi ş tir. 

1933'de ç ıkart ılan Belediye Yap ı  ve Yollar Yasas ı  (2290) ile bütün be-
lediyelere 1938'e değ in İmar planlarını  yapt ınnalan zorunluluğ u getiril-
miş tir. Ancak burada hemen ş unu da belirtmek gerekir. Bu yasa 24 y ı l 
yürürlükte kalm ış  olmas ına rağmen imar plan ı  yapt ırabilen belediyele 
rin oran ı  yüzde 60' ı geçrnerniş tir. 

1950 yı lında ç ıkarılan bir yasa ile de belediyelere, 1580 say ı l ı  yasa-
n ın getirdiğ i kiral ık konut yapma yetkisinden daha öteye gidilerek mülk 
konut yapma yetkisi verilmiş tir. Anılan yasa 5656 say ı lı  Belediye Yasa-
s ına Baz ı  Maddeler eklenmesine Dair Yasa'd ır. Bu yasaya göre, beledi-
yeler kendi imkanlar ı  ile konut üretip hem ş ehrilerine satabilecek ya da 
kiralayabilecektir. Bu madde ile konut yap ımı  belediyelerin zorunlu gö-
revleri aras ına koyulabilecektir(26) 

Ocak 1957'de yürürlü ğ e giren 6785 say ılı  imar Yasas ı  konuya farkl ı  
bir ş ekilde yaklaşmış tır. Nüfusu 5000'i geçen belediyeler, imar ve kana- 
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lizasyon plan ı  yapt ırmak zorunda tutulmu ş tur. 1972 yı lında 6785 say ılı  
yasada yap ılan değ iş iklikle nüfusu 10000 den fazla olan belediyeler ve 
nüfusu ne olursa olsun il merkezindeki belediyeler İmar planı  yaptu- - 
mak zorundad ırlar. 

Bunun yanısıra yasan ın 26. maddesi ile de Bay ındırlık ve iskan Ba-
kanlığı nın gerek gördüğü belediyeler için imar plan ı  yaptırmak gerek-
mektedir. Buna gerekçe olarak gösterilen durumlar ise; 

- Genel yaşamı  etkileyen doğ al afetler ya da Gecekondu Yasas ının 
uygulanması  nedeniyle plan ve plan de ğ iş ikliğ i yapman ın gerekli görül-
mesidir. 

- Birden çok say ıda belediyeyi içine alan anakent alanlan için plan 
haz ırlamaya ihtiyaç duyulmas ıdır. 

Bu planların yapt ınlma yolları  baş lıca üç ş ekilde olmaktad ır. Bunlar; 
- kamu yönetirr ılerince plan yapt ır ılması , yetkili uzmanlarca plan yapt ınl-

ması  ve özel teknik bürolarca plan yap ılmasıd ır. Plan yapt ırma yollar ın-
dan özel teknik bürolara plan yapt ırılmas ı  ilk kez 2981 say ılı  yasa ile 
1984 yıl ında plan yapma yetkisinin "yeminli özel teknik bürolar'a veril-
mesi hükmü ile baş lat ılmış  olan bir uygulamad ır" Özellik e"tapu tahsis 
belgesi" aç ısından önem ta şı yan bu bürolara ileriki bölümlerde tekrar 
döneceğ iz. 

Özellikle 1960 sonras ında belediyelerin konut ve konut kooperatifçi-
ligi konusundaki faaliyetlerini düzenleyen hukuki düzenlemelerin art-
ması  ile birlikte sorunun çözüme ula şması  beklentisi ortaya ç ıkmış tır. 
Ancak yeterli yat ırımların olmayışı  sorunun gündemde kalmas ına ne-
den olmu ş tur. 

Sözü edilen dönemin en önemli özelliğ i 20 Temmuz 1966 tarihli 775 
say ıl ı  Gecekondu Yasas ıdır. Bu yasa ile mevcut gecekondulann ıslah ı , 
tesbiti ve yeniden gecekondu yap ılmasın ı  önleyici amaçlar çerçevezsinde 
belediyelere önemli görevler ve yetkiler verilmi ş tir. Örneğ in, yasa 12. ve 
14. maddeleriyle ile ayr ı  fon oluş turarak ve bunlar ın denettirnini beledi-
yelere b ırakmış tır. Yasa, bu fonlar ın belediyelerce halk konutu, nüve 
konut ya da geçici misafir konut yapmak, gecekondu bölgelerine alt ya-
p ı  götürmek gibi iş lerde kullanı lacağı n ı  belirtmiş tir. Bu yasayla beledi 
yelere gecekondularm önlenmesi hususundU büyük yetkiler verilmesine 
rağmen bu düzenlemelerin diğ er yan düzenlemelerle desteldenmemesi 
sonucu bu amaca günümüze kadar da ula şı lmış  değ ildir (27). 

1961 Anayasas ı  yukanda da değ indiğ imiz gibi konutla ilgili olarak 
devletin baş ta gelen görevleri aras ında bannma sorununu da katm ış  
olduğ unu tekrarlamak istiyoruz. Ayn ı  ilkelere 1982 Anayasas ında da 
rastlad ığı mızı  da belirtmiş tik. 

Buraya kadar yapt ığı mız aç ıklamalanm ıza da görüldü ğü gibi beledi-
yeler gerek imar plan ı  yapt ırmada gerekse konut üretiminde bilfiil kat-
kıda bulunmu ş lard ır. Belediyelerin özellikle konut üretiminde bir örnek 
olarak Bat ıkent Projesine a ş ağı da Ankara Büyükşehir Belediyesinin ko 
nut çal ış malannı  anlat ırken değ ineceğ iz. Belediyelerin imar plan ı  yap- 
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tirma zorunlulu ğ u ve konut üretimlerine olan katk ılarma ay ırdığı m ız 
bölümü bitirmeden önce şu durumu behrtrnekte yarar görüyoruz. 

Bilindiğ i gibi 1580 say ıl ı  Yasan ın 15. maddesinin 68. fıkrası  uyarınca 
belediye belde halkına ucuz konut temin etmek, kaçak yap ılaşnıayı  ön-
lemek, imarlı , ifrazla arsa üretmek, imarl ı  gelişmeyi sağ lamak, konut 
sorununa köklü çözüm geti ıııı ek amac ıyla karnula ş tırnı a yapmaya yet-
kili kı lınmış tır (28). Ancak 1981 y ılında ç ıkart ı lan 2487 say ılı  yasa ile 
bu yetki, o zamanki ad ıyla imar ve iskan Bakanl ığı na b ırakılmış tır. 
İ kinci Toplu Konut Yasas ı  olan 2985 sayılı  yasa da 2487 gibi kamula ş  
tırma konsundan belediyeleri soyutlam ış  ve yetkinin valiliklere verildi ğ i-
ni ve kamulaş tırmayla yetki biriminin Arsa Ofisi Genel Müdürlü ğü ol 
duğu belirtilmiş tir. 

Belediyeler ve konut ilişkisine ayırd ığı mız bölümü Umumi H ıfzıs ıhha 
Yasas ına değ inerek tamamlamak istiyoruz. Yasa ile öngörülmü ş  olan 
konutların içinde bulunduğ u sağ l ık ve temizlik ko ş ullarının denetimi 
içinde bulundu ğu il konut yönetimince yap ı lması  öngörülmü ş tür. Yasa, 
nüfusu 50 binden fazla nüfuslu kentlerde bar ınma mekanlann ın sağ l ık 
ve temizlik ş artlarının denetimi için bir örgüt kurulmas ını  öngörüyor, 
fakat hemen hemen hiçbir kentimizde bu yönetim örgütünün kuruldu-
ğ u görülmemi ş tir. 

2. Ankara Büyükş ehir Belediyesi Örne ğ i 
Belediyelerin, toplu konut yapan, kazanç amac ı  gütmeyen kurulu ş la-

ra, özellikle konut kooperatiflerine belli bir ortakl ık payı  ile kat ı lması , 
hatta bu giri ş imlerin öncülüğ ünü yapması  gerekir (29). Bu nedenle ba ş -
ta Ankara Belediyesi olmak üzere, say ıları  fek fazla olmasa da, kimi be-
lediyelerimiz bu tür bir giri ş imde bulımmu ş lard ır. Biz bu bölümde An-
kara'daki geli ş imi ele alacağı z. Yeri geldikçe de karşı laş t ıma yapmak 
amac ıyla diğer belediyelerimizin çal ış malarına da kısaca da olsa değ ine-
ceğ iz. 

Hem Ankara Belediyesi hem de ülkemiz aç ı sından ilk konut koopera-
tifçiliğ i örneklerinden olan "Yenimahalle giri ş imi" ile 1948 y ı l ında ç ıkar-
tı lan 5218 sayı l ı  yasa ile verilen yetkiye dayamlaak, belediyelerin konut 
üretimindeki çal ış maları  baş lamış t ır. Bu yasan ın 1. maddesinde beledi-
ye mülkiyetinde olan ya da belediye mülkiyetine geçecek olan arsa ve 
arazilerin mesken yap ımında çe ş itli şekillerde kullanı lması  ile ilgili dü-
zenlemeler getirilmiş tir. Bu düzenlemelerin etkisiyledir ki, Ankara'daki 
Yenimahalle giriş iminde çok miktarda konut k ı sa sürede yap ı lmış tır 
(30). Bu uygulama 2000 konutluk ilk uygulamad ır. 1928'de 450 ha. l ık 
bir alan ı  kaplayan Yeniş ehir Pojesi de yap ı lmış tır. Ancak büyüklük aç ı  
s ı ndan Yenimahalle giriş iminin yan ında daha küçük kalmaktad ır. 

195011 yıllara gelindiğ inde Etlik'te 3000 arsan ın dağı tılrn.asım gör-
mekteyiz (31). Daha sonra ise 5228 say ı l ı  yasa yürürlü ğ e girmiş tir. Bu 
yasa ile kent halkına ucuz arsa sa ğ lama imkanı  verilmiş tir. Bu yasadan 
Ankara Belediyesi de yararlanm ış  ancak istenilen düzeyde konut üreti-
mine kat ı lmas ı  mümkün olmamış t ı r (32). 

Bunların yanısıra 1950 yıl ından itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu- 
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nun kuruma bağ lı  işçilerin kurdu ğu yap ı  kooperatiflerine ipotekli konut 
kredisi verdiğ inigörüyoruz,. Bu yolla, k ısmen belediye ile de yap ı lan iş -
birliğ i sonucu Aydınlıkevler, Subayevleri, Gazi Mahallesi, Yeni Mahalle 
Subayevleri, Çankaya İş  Bankas ı  Blolçları , Basın Sitesi ve Or-An gibi 
yerle ş im alanları  oluş turulmu ş tur. 

1970'li yılların ikinci yarı sından itibaren, kimi büyük belediyelerin, 
dar gelirli aileler ve , özellikle de işçiler için konut yapt ırma giriş imlerinde 
bulunduklarını  görüyoruz. Izmit Belediyesi, yukar ıda değ indiğ imiz gibi 
kendisinin de ortak konut kooperatifleri kurarak 1978'den itibaren, h ız- 
la sanayile şmekte olan, bölgenin konut stokunu geli ş tirmeye çalış mış
larsa da belediye, siyasal erk ve parti anla şınazl ıldarı  yüzünden, Izmit 
tasar ısı  baş arıya ulaş arnam ış t ır. 

1979 yı lında Kent-Koop kısa adıyla kurulan birlik, Ankara Belediyesi 
ile birlikte Bat ıkent adl ı  uydu kenti gerçekleş timıek üzere çal ış malara 
baş lamış t ır. Kamula ş tırma çal ış malar ın ın devletin desteğ i ile baş arıya 
ulaşmas ını n ard ından Bat ıkent Konut Üretim Kooperatifleri Birli ğ i adıy-
la bir birlik kurulmu ş  ve birliğ e 50'ye yakın konut kooperatifi üye ol-
muş tur. üyelerden birisi de Ankara Belediyesidir. Böylece Kent-Koop, 
türlü kesimlerden binlerce Ankaral ı  için Ankara'n ın 10 kilometre bat ı -
s ınta 55 binlik konut sitesinin olu ş turulmas ı  için önemli at ıl ımlar baş -
latmış t ır. 

Kent-Koop kaynaklar ın en etkin bir biçimde kullan ı lması , sağ lıklı  bir 
kentle şme amac ına uygun olarak yönlendirilmesi ve ülkemizde koopera-
tif-lere olan genel güvensizliğ in giderilmesined önderlik i ş levini iistlen-
miş tir (33). Ancak biz bu ifadenin gerçe ğ i tam olarak yans ıtmadığı  görü-
ş üncleyiz. Bat ıkent çok ba ş arılı  olmuş  bir örnektir demek biraz zor, 
bunun yanısıra Kent-Koop her ne kadar önderlik i ş levi yüklenmiş  de ol 
sa kooperatiflerin güvensizlik görüntülerini silernemi ş tir. 

Bat ıkent Projesi, ülkemizde ş imdiye kadar giri ş ilen en büyük toplu 
konut projeleri aras ındad ır. Yakla şı k 300 bin nüfusu barınd ıracak olan 
bu projeye benzer projeleri Adana ve Izmir'de görmekteyiz. Adana Bü-
yükş ehir Belediyesine 1980 yı lların ilk yarıs ında Yeni Adana (Kuzey 
Adana) ad ıyla yaklaşı k 600 bin kiş inin barınmasma tahsis edilecek pro-
jeyi baş latnuş tır. Bu proje kapsam ındaki konutlar daha çok 65-90 met 
rekare aras ında inş a edilmektedir. bir başka proje de İzmir Büyükşehir 
Belediyesirıce aynı  yı llarda baş latılmış  olan Ege-Kent projesidir. 

Bat ıkent projesi, 1034 ha.l ık bir alana yay ı lmış  55 bin konutun yanı -
sıra, imar plan ına ge,re 40 kre ş , 20 temel eğ itim okulu, 4 lise, 3 meslek 
lisesi 4 Ana-Çocuk sağ lığı  merkezi, 4 sağ l ık Ocağı  ve 650 yatakl ı  bir 
hastane kompleksinden olu şuyor. Ayrıca bina planına göre kiş i başı na 

2, 20 nı  ye yakın yeş il alan planlanm ış tır. 
İ lk defa yaş ayacak olanlar ın kenOn altyap ısının yapımını  üstlenmele-

rine de önderlik eden Bat ıkent Projesinin temelinde işbirliğ i vard ı r. 

Bat ıkent benzeri uygulamalar ülkemiz aç ısından yetersiz düzeyde de 
kalsalar bile az ımsanamayacak ölçülere ula şmış tır. Bunların ikisini yu-
karıda belintmiş tik. Diğ erlerini ise bu şekilde sayabiliriz; 
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İzmir belediyesi Ege-Koop Projesi 

Elazığ  Belediyesi Doğukent ve Doğu-koop projeleri, 

Bursa Belediyesi De ğ irmenlikız ık projesi, 

Van Belediyesi Mavikent Projesi, 

Malatya Belediyesi Yak ınkent Projesi, 

Kastamonu'da kuzeykent Projesi, 

Ku ş adas ı  Belkent I. ve II. projeleri, 

Söke Yenikent Projesi, 

Denizli, Antalya, Bodrum, Marmaris, Dikili, Manisa, Akda ğmadeni, 
Batman, Urfa, Ordu, Çataca, ve Turgutlu'da da çe ş itli adlar alt ı nda 
proje çal ış malan tamamlanm ış  ve uygulamaya konulmu ş tur. Bu proje-
ler için Kent-Koop bünyesinde Kentkur Proje Ş irketi oluş turulmu ş tur. 
Ad ı  geçen belediyelerimiz bu ş irketle birlikte hareket etmektedirlerler. 

Bu tür toplu konut uygulamalann ın art ışı nda etkili olan 1980 sonra-
s ı  düzenlemeler olarak kar şı m ıza 2487 ve 2985 say ı lı  Toplu Konut Ya-
salan ç ıkmaktad ır. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, 2487 say ı l ı  yasa ko-
nut sektöründen belediyeleri soyutlayan bir görüntüye sahipti. Bu 
görüntü 2985 say ı l ı  yasa ile bir ölçüde silinmiş tir. 

1984 y ıl ında yap ılan yerel seçimler sonras ında ç ıkarı lan 3194 say ıl ı  
imar Yasas ı , Büyükş ehir Belediyelerin Yönetimi Hakk ında Yasa, Beledi-
ye Gelirleri Yasalar ı  gibi yasalarla bir yerelle şme baş lat ı ldı . En azından 
toplumda bu tip eğ ilim belirlemeye ba ş ladı . Asl ında bu gelişmeler top-
liı mda anla şı ldığı  ş ekilde yerelle şme ya da yerel demorkasiye geçi ş  ol-
masa da eskiye oranla yine de belediyelerin güçlendiğ i, en az ından bu 
dönem için belediyelerin gelirlerinin art ırıld ığı  ve belediye faaliyetlerinin 
yoğ unlaş tığı  görülmektedir (34). İş te bu tarihten sonra belediyelerin 
özellikle büyükş ehir belediyelerinin faaliyetleri aras ına "mahalli halkın 
ihtiyac ı  olan" konutun üretilmesi ya da üretecek kooperatifleri destekle-
mek girmiş tir. Bunun örneklerini yukar ıda Bat ıkent örneğ ini aç ıklarken 
belirtmiş tik. 

Tekrar Ankara Belediyesinin konutla ili şkin çal ış malanna dönecek 
olursak özellike 1980'li y ılların sonunda konut sorununa getirdikleri çö-
zümler ya da yakla şı mlan ile 1990 y ıl ı  program ında yer alan planlama-
ları  önem arzeder. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin konut politikas ına yakla şı mı  üç ş e-
kilde olmaktad ır. bunlardan ilki kendi çal ış an personeline lojman yap ı -
m ı  ş eklinde olmaktad ır. İkinci ş ekil olarak konut kooperatiflerine arsa 
tahsisi ya da altyap ı  götürmek ş eklindedir. Üçüncü ve en önemli ş ekli 
ise Avrupa İ skan Fonundan sağ lanan kredi ile dü şük gelirlilerin konut 
sahibi edindirilmesi çal ış maland ır (35). Avrupa İ skan Fonundan geli ş -
mekte olan ülkelerin metropolitan alanlannda ya ş amların ı  sürdüren 
dü şük gelirlilerin bannma korunlann ın çözümlenmesi içni devleterinin 
garantörlü ğü altında kredi almmaktad ır. Bu krediler modern bir kent-
leşme yaratmak ve gecekondula şmayı  önlemek amac ıyla altyap ı  ve sos- 
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yal konutlara kullan ılmak üzere verilir. 

Ankara Büyükş ehir Belediyesi 1990 program ı  çerçevesinde Karapür-
çek ve Elvanköy Konut ve çevre geli ş tirme projeleri ile altyap ı lı  kentsel 
alan üretimi ve kentsel alan üretimi ve kiral ık konut üretimi projeleri 
geliş tirmiş lerdir. Karapürçek projesi 1970'lerden bu yana gecekomndu 
önleme bölgesi olarak ele al ınan ve altyap ı  çalış malarına baş lanmış  olan 
projedir. 7000 kiş ilik bannma sağ layacak olan projenin güçleriyle 
orant ıl ı  olarak dağı blacak, 400 kiral ık konut ise belediye taraf ından in-
ş aa edilecektir. İkinci proje olan Elvanköy ise yine alt gelir grubuna da 
hil Ankaral ılar için kooperatifle şme modeline uygun olarak 50.000. ki ş i-
lik bir yerleş im alanını  kaplayan çalış madır (376) 

E. Emlak Bankas ı  ve Konut: 
1926 y ıl ında Emlak ve Eytam Bankas ı  ad ıyla kurulan, 1946 yı l ında 

Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  ad ıyla hizmete devam eden banka 1988 
yıl ından itibaren Emlak Bankas ı  adını  almış tır. 

Bankanın baş l ıca görevi; konut sahibi olmayanlara konut yapt ırmak, 
bu amaçla ipotek kar şı lığı nda konut kredisi vermek, yap ı  yap ıp satmak 
ve yap ı  gereçleri al ım sat ı mı  ile ilgilenmektir. Emlak Bankas ı  kurulu-
ş undan bugüne kadar konut ve arsa sahibi olmayan ki ş ilere türlü kre-
diler vermiş tir. Bankan ın en son uygulamaya koydu ğu "Yuva Kredisi" 
ile daha önce vermi ş  olduğu Yap ı  Biriktirim Kredisinin yerini almas ını  
sağ lamış t ır. Yap ı  Biriktirim Kredisinde sözle şme tutarının en az dörtte 
birini 1 y ıl süreyle blankada tutanlara 15 y ıl süreyle ve % 16 faizle 2 
milyon verilmekteydi. Yurtd ışı nda çzalış anlarda yan ı  şartlarla bu kredi-
den yararlanabilmekteydiler. Bunlar ın yanısıra, emekliler, gecekondu 
bölgelerinde ya şayanlar için sağ lanan krediler ve yap ım ve onar ım kre-
dileri, sat ınalma kredileri gibi krediler de mevcuttur. 

Emlak Bankas ı  kurulduğu 1926 y ıl ından bugüne kadar, gerek birey-
lere doğ rudan doğ ruya, gerekse kooperatiflere vermi ş  olduğu kredilerle 
yapt ırılmış  olan konut say ıs ını  500 bine yakınd ır. Banka kurulu şunda 
100 milyon sermayeli iken, 1981 yı l ında 20 milyara yükseltilmiş ti. Ban-
ka, konutsuz ailelere konut kredisi i ş levini ve kredi isteklerini tamamen 
karşı lamaktan tı zakt ır. 

Bankan ın görevini gereğ i gibi yerine getirememesinin sermayesinin 
azl ığı nın yanında ba şka nedenleri de vard ır. Bunlarda ilki, kulland ırılan 
kredilerin lüks konutlar için harcanm ış  olması  ve yaln ız yüksek gelirli-
derin ulaşabilecekleri konutlar ın yap ım ını  yı llar boyu desteklemesi ban-
kan ın kurulu ş  amaçlanndan olan toplumsal konut üretiminden uzak 
laş tırmış t ır. Oysa bankanın tüm imkanlannı  dar gelirli ve konut sahibi 
olmayan kimselere yöneltmesi daha yararl ı  sonuçlar doğ ururdu. 

Banka, kaynaklar ının büyük bir k ısmını  Yap ı  Biriktirim Kredisine 
ayırmış t ı . Halk Konut tipinde, yani 100 m 2 yi geçmeyen konutlar için bu 
kredi sisteminin yerine 1990 May ı sında "Yuva Kredisi" sistemi getiril-
miş tir. belli bir birikimin Yuva Hesab ı  adlı  hesapta 6 ay beklemesi şar-
t ıyla ancak bekleme süresi içinde haz ır konut sat ın al ınmas ına olanak 
tan ıyan düşükfaizli bir kredidir. Yuva kredisi 15-240 milyon Tl. aras ın- 
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dadır. Kredi, açt ınlacak yuva hesab ının amili üç kat ı  tutar ında olup, 
aylık faizi % 5.25 tir. Al ınan kredinin geri ödenme süresi ise asgari bir 

azami be ş  yıl olarak belirlenmiş tir. Kredinin kullan ım alanı  ise ş u 
şartlara uygun olmal ıd ır; Yap ı  kullanma izin belgesi azami 3 y ıl olan, 
net kullanan alanı  150 m2 yi geçmeyen ve kredi mildan konut rayiç de-
ğerinin % 80'ini kar şı layan haz ır konut vey ayine net kullan ım alanı  
150 m2  yi geçmeyen ve kredi miktar ı  konut rayiç değ erinin % 80'ini kar-
şı layan hazır konut rayiç değ erinin % 80'ini karşı layan ve inşaat seviye-
sinin asgari % 70 olması  gereken in şa halindeki konutların satın al ın-
mas ında kullandınlmaktad ır. 

Görüldüğ ü gibi, Banka, Kredi şartlarında önemli değ iş iklikler yap-
mış t ır. Kredi ödeme süresi lusalt ı lmış , konutun kullanım alanı  "Iüksko-
nut" tipine uygun hale getirilmi ş , kredi limiti de yüksetilmi ş tir. Oysa 
Banka 1964 y ıl ından itibaren lüks konutlara kredi vermeyi durdunnu ş  
tu. 

1981 y ıl ında 2487 say ılı  Toplu Konut Yasas ı  ile kurulan Kamu Ko-
nut Fonu'nun yöneltilmesi ve konut kredi i ş lemlerinin yürütülmesinde 
önemli görevler yüklernni ş ti. Anılan yasa 1984 y ıl ında 2985 sayı l ı  yasa 
ile yürürlükten kald ınlmış tı r. 

IV. Konut ve Gecekondu Sorunlarının Onlenmesinin 
Bir Arac ı  Olarak Tapu Tahsis Belgesi Uygulamas ı  

8 Mart 1984 tarih ve 18335 say ıl ı  Resmi Gazete'de yay ınlanmış  olan 
2981 sayı l ı  "imar Ve Gecekondu Mevzuatma Ayk ırı  Yap ılara Uygulana-
cak Baz ı  iş lemler Ve 6785 Say ı lı  imar Kanunu Birinci Maddesinin De-
ğ iş tirilmesi Hakkında Kanun" Türkiye'de gecekondu önleme ile ilgili son 
çalış malardan biri olarak gösterilmektedir. Bu kanun Tapu Tahsis Bel-
gesi hakkında ayr ıntılı  hükümler .  getirmektedir. 

Kanun, imar mevzuat ına aykırı  inş a edilmiş  ve edilmekte olan yap ı -
larla gecekondular ı , tabi tutulacaklan iş leme göre; 

a. Muhafaza edilecek yap ılar. 

b. Islah edilerek muhafaza edilecekler. 

c. Bu kanun hükümlerinden faydalanamayacak olanlar olmak üzere 
üç gruba ayrılmış ta. Kanun bu konuda belediyelere de çe ş itli görevler 
vermiş tir. 

Kanun, 7. maddesine "Müracaat İş leri" baş lığı  alt ında konuyu yap ı  
maliklerinin müracaat şeklini düzenlemi ş tir. Buna göre, bu tip yap ıla-
r ın sahipleri veya bunlar ın vekilleri, belediye ve mücavir alan s ınırları  
içinde belediyelere, belediye ve mücavir alan s ınırları  dışı nda ise valiliğ e 
bizzat müracaat etmelerini öngörüyor. Müracaat süresi kanunun yürür-
lüğ e girdiğ i tarihten itibaren engeç alt ı  ayd ır. Kanun yurtd ışı nda olanlar 
için bir ayncal ık getirmiş tir. Bu gibi kimseler için müracaat süresi oniki 
ayd ır. 

Kanunun 10. Maddesi ile de; 
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"Bu kanunun hükümlerine göre; hazine, belediye, il özel idaresi veya 
vakıf arazileri üzerinde gecekondu sahiplerince yap ılmış  yap ılar 12 nci 
madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kay ıt maliki kamu 
kuruluş lannca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yap ı ldığı  
tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilecek ilgisine 'Tapu tahsis Bel-
gesi verilir" deniknesi suretiyle bu belgenin verilmesi kararla ş tırftm ış tır. 

Yine kanunun 13. ncü maddesiyle de Tapu Tahsis Belgesi verilen ge-
cekondulara ilişkin düzenlemeler yap ılmış tır. Kanun, "bu kanun Gere-
ğ ince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin ve e ş inin veya reş it ol-
mayan çocu ğunun oturduğu belediye ve mücavir alan s ınırı  içinde ev 
yapmaya müsait arsay ı  veya oturduğu belediye s ınırı  ve mücavir alan 
içinde bir ev veya apartmana sahip bulunmamas ı  gerekir" diyerek bel-
genin kimlere verilece ğ ini belirtmelçtedir. Ayn ı  maddenin b fikras ı  "Hazi-
ne, vakıf, belediye veya, il özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu ka-
nun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa ve araziler üzerinde, islah imar 
planları  ile meydane getirilen imar parselleri içinde hak sahiylerine, ya-
p ı ların ın işgal ettiğ i arazi de dikkate al ınarak islah imar plan ında getiri-
len ölçülere uygun ş ekilde hisse tahsis edilir. Gecekondusi ı  muhafaza 
edilemeyen hak sahiplerine ayn ı  bölgede veya diğer gecekondu ıslah ve-
ya önleme bölgesinde ba şka bir arsa veya hisse verilir" demektedir. 

Ayn ı  maddenin c bendinde ıslah imar planlarının valiliklerce onana-
cağı  belirtilmiş ti. Sonraki düzenlemelerde konuyla çak ış an hükümler 
bulunmas ına rağmen gecekondu sorununa bu biçimde yakla şmanın 
bazı  faydalar ı  görülebilir. Bar ınacak yeri olmayan ve hergün evinin y ı -
kı lması  korkusunu ta şıyan milyonlarca insan ın biraz olsun "güvenli" 
yaş amas ı" söz konusu olabilecektir. 

Diğ er taraftan gecekondu bölgelerinin ya ş anabilir yerler haline geti-
rilmesi ancak bu yörede belediye hizmetlerini sunulmas ı  ile mümkün-
dür. Bu aç ıdan bu düzenleme buna imkan tan ımış tır. Ya da baz ı  bölge-
lerin tasfiye edilmesi mümkün olabilir. 

Tapu tahsis belgesi verilmesinden sonra da gecekonclulann sahiple-
rince ıslah çalış maları  yap ı labilir. 

Tapu tahsis belgesi mevcut durumu saptayan bir belgedir. Islah 
imar planı  düzenleme ilkeleri uyannca verilen kat aletleri içinde geli ş en 
apartman dairelerinin payla ş t ırılmas ı  ile gecekondu alan ındaki yatay 
gelişme dü şey gelişmeye dönü ş türülecek ve böylece gerekli donat ılar 
için arazi kazan ı lmış  olacakt ır. Plan d ışı  yerleşme alanlarının sağ lıklı  bir 
hale getirilmesinin başka bir çözüm yolu yoktur (37). 

1985 yılında yürürlüğ e giren 3194 say ılı  knar Kanunu ile de bu ko-
nuda hükümler getirildiğ ini görüyoruz. 

Kanunun Yap ı  ve Yap ılarla Ilgili Esaslar Bölümünde "Kurulu ş  ve ki-
ş ilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve 
kurulu ş ların vermiş  olduğu tahsis ve irtifak hakk ı  tesis belgeleriyle" ya-
p ılan yap ılardan bahsedilmektedir. 

Bu binalara yap ı  nı hsatiyesinin belediyeler, valilikler ya da yeminli 
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serbest mimarl ık ve mühendislik bürolan taraf ından verilebilece ğ i belir-
tilmiş ti. 

2981 sayıl ı  Kanun ayn ı  zamanda 6785 say ıl ı  Kanunun Bir Maddesi-
nin değ iş tirilmesi için ç ıkarı lmış tır. 3194 say ı l ı  imar Kanunu ise 6785 
say ıl ı  Kanun ve ek ve değ iş ikliklerinin yürürlükten kald ınlmasım gerek-
tirmiş tir. Aynı  zamanda 2981 ve 3194 say ı lı  kanunlarda bahsedilen yö 
netmelik ç ıkart ılmış tır. Bu yönetmelik, "3194 sayı lı  İ mar Kanununda 
Kurulmas ı  Öngörülen Yeminli Serbest Mimarl ık ve Mühendislik Bürola-
rı  Yönetmeliğ i"dir. 

Ancak, 1985 y ılında Kanunun yürürlü ğ e girmesinden de on gün son-
ra TBMM'nin 90 üyesi taraf ından Anayasa Mahkemesine Kanunun baz ı  
hükümlerinin Anayasaya ayk ınlığı  iddiası  ile dava aç ılmış tır. Kanunun 
21., 22., 24. ve 25. maddeleri yönünden Anayasaya ayk ırı lık iddias ı , bu 
maddelerde yer alan yeminli serbest mimarl ık ve mühendislik bürolan-
nın hukuki niteliğ i ile ilgilidir. Anılan maddeler Anayasa'nın 128. ve 
129. maddelerine ayk ırı  bulunmaktad ır. Iptal davas ırun d ışı nda kalan 
28., 30. ve 32. maddeleride uygulama d ışı nda kalinacağ mdan hüküm-
süzlük ifade etmektedir. 

3.5.1985 gönlü, 3194 say ıl ı  İmar Kanunu'nun 21., 22., 24. ve 25. 
maddelerinin değ iş ik fıkralannda yer alan "... veya yeminli serbest mi-
marl ık ve mühendislik bürolanndan... "ibarelerinin, Anayasa'ya ayk ın 
olduğuna ve iptallerine oybirliğ i ile karar verilmi ş tir. 11.12.1986 tarihli 
bu karar sonras ında" Tapu tahsus belgesi ile ilgili uygulamalar ın bele-
diyelerce ve valiliklerce yap ılmas ına devam edilmi ş tir. Kanunun 24. 
maddesi ve bunun yan ında 28., 30. ve 32. maddelerin bürolarla ili şkin 
hükümleri 2949 sayı l ı  Anayasa Mahkemesinin Kurulu şu ve Yarg ılama 
Usulleri Hakk ında Kanun'un ilgili maddelerine ayk ın bulunarak, bu 
hükümlerdeki "yeminli serbest mimarl ık ve mühendislik bürosunca..." 
ibaresinin iptaline karar verilmi ş tir. (38). Yeminli serbest mimarl ık ve 
mühendislik büroları nın faal olduğu kı sa süre içinde oldukça yanl ış  uy-
gulamalarda bulunduklar ı  görülmektedir. 

Tapu tahsis belgeleri bu bürolar ın iptaline kar şı l ık, diger iki birimce, 
belediye ve valiliklerce, da ğı tı lmaya devam edilmektedir. 

Gerçi tapu tahsis belgelerinin "hukukili ğ i" üzerinde olan tart ış malar 
sürüp gitmektedir. Ama bir tarafta kentsel alanlarda, gecekondulann 
ıslah ı  için çoğ u belediyeler bu yolu şu ya da bu biçimde kullanmakta-
d ırlar. - 

Yargı tay Ondördüncü Hukuk Dairesi 1986/1400 Say ıl ı  Karar ıyla 
27.2.1986 gününde Hazine ile ta şı nmaz ın mülkiyetliğ i konusunda 
uyu şmazlığ a dü ş en kiş iler için vermiş  olduğ u karannda tapu tahsis bel-
gelerinin uyu şmazl ığı  gidennede geçerli olmad ığı  ve bu belgelerin tapu 
verilmesi için bir şart oluş turmad ığı  görü şüne oybirliğ i ile varm ış lard ır. 
Tapu verilmesi ileride ı slah imar plan ı  yap ı lmasına bağ l ıd ır (39) ş eklin-
de karar bildirmiş tir. 

Buna rağmen belediyeler h ızla tapu tahsis belgeleri vermeye devam 
etmektedirler. 
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