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

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

The Society changed its name as the «Turkish Co-operative Association» in 
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations 
No. 3512. 

The General Assembly of the Association convened on 3Oth May, 1964 and 
resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance with the 
requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association should 
be re-written. The new Statutes draw up accordingly were reviewed and adopted 
by the General Assemly at its meeting on 27th June, 1965. 

The Government declared it as an Association Serving Public Interest in 
1946. The subject which the Association is concerned, is theoretical and practical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theoretical and 
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association anga-
ges in the following activities : 

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative 
movements, commission its members or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movements and publish them. 

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

c. Make contacts nationally or internationally among ali types of public 
and private agencies, organizations, associations and persons on the subjects 
related to co-operatives. movements, legislation and applications, and express its 
opinion on these subjects either directly or on request. 

d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals 
and general co-operative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions 
in different parts of the country on the subject of co-operatives. 

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

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and hrochures in Turkish and foreign languages. 

h. Participate in the conventions of international co-operative organizations, 
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Tur-
kish co-operative movement commonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-ope-
rative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is 
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are instituted in the universities, academies, schools and that institutes 
specializing in the co-operative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operative 
act as guide to them in every respect, and at the request of the member co-ope-
ratives as well as assist co-operatives in solving their management problems. 
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ÜLKEMIZ KOOPERATIFÇILIK HAREKETININ BUGÜNKÜ DU- 
RUMU VE ALINMASI GEREKLI TEDBIRLER (*) KONULU 

KONFERANSIN METNİ  

Prof. Dr. Fahri Halil ÖRS 

Sayın Ba şkan ve değ erli dinleyicilerim, 

Türkiye'de kooperatifçiliğ in yay ı lmas ı  ve gelişmesi için 
uzun y ı llardanberi çaba harcanmaktad ır. Bu çabalar çe ş itli 
özel giri ş im ve kamusal kurulu ş lardan gelmi ş tir. Bütün gay-
retlere kar şı n kooperatifçilik hareketimiz yeteri kadar olumlu 
sonuç vermemi ş tir. 

Liberal ve kapitalist toplumlarda, kooperatifler Devlet'in 
karış mas ı  dışı nda, bağı msız ve özgür kurulu ş lardır. Amaçları  
üyelerinin iktisadi ç ıkarlar ını  ve özellikle meslek ya da geçim-
lerine ili şkin gereksinmelerini kar şı lıklı  yardım ve kefalet yo-
lu ile sağ layıp korumakt ır. Serbest piyasa ve serbest rekabet 
alanına diğer kapiatlist örgütlerle birlikte girmi ş lerdir. Güçlü 
oldukları  ve ortaklar ının birbirlerine dayan ış masmın varlığı  
süresince bu alanda tutunabilmektedirler. Üretimi art ırmak, 
maliyeti düşürmek, pazar bulmak sorunlar ı  için kooperatifler, 
çözücü birer araç olarak kabul edilmi ş lerdir. Kapitalist ülkele-
rin sosyo-ekonomik yap ı larına kooperatif örgütler fazla etki ve 
katkıda bulunmazlar. Avrupa ve Kuzey Amerika'da koopera-
tifler devletin yönetim ve kontrolünden uzakt ırlar. Bu ülkeler-
de kooperatifler kendi i ş levlerini kendileri çözerler. Kendi so-
runlar ını  kendileri çözerler ve sert rekabet vuru ş ları  karşı sın-
da, üyelerinin birbirlerine maddi ve manevi yönden sar ı lmala-
rıyle ancak ayakta kalabilirler. Kooperatiflerin birer siyasal 
araç olarak kullan ıldıklarına pek rastlanmaz. 

Liberal ve kapitalist sistemin kar şı sında, güdümlü ekono-
mi sistem veya sosyalist sistem yer al ır. Bu sistemde koopera- 

(*) Bu konferans ilginç bulunmas ı  dolayısiyie Nisan 1978 tarih ve 496 say ılı  
Karınca Dergisi'nden naklen al ınmış tır. 
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4 «ÜLKEM İ Z KOOPERATIFÇILIK HAREKETININ BUGÜNKÜ DURUMU 
VE ALINMASI GEREKLI TEDBIRLER KONULU» KONFERASIN METN İ  

tifler ülke ekonomisinin sorunlar ını  çözümlemede yard ımcı  bir 
eleman olarak nitelenir. Ekonomik olmaktan ziyade sosyal bir 
varl ık olarak kooperaitflerden yararlanma dü şüncesi a ğı r ba-
sar. Devlet'in siyasal seçeneklerinde zaman zaman el at ılan ve 
ondan destek ve güç umulan birer örgüt olarak kooperatifler-
den hizmet beklenir. 

Karma ekonomi sistemde, kooperatifler, bu iki kapitalist ve 
sosyalist sistemin, ülkenin sosyo - ekonomik ve siyasal yap ı s ına, 
uygun yanlar ı  alınarak mikst bir sistem olu ş turmağ a çalışı rlar. 

Karma ekonomiyi seçen ülkelerde, kapitalist ülkelerde be-
nimsenen kooperatifçilik ilkelerinden bir k ısmını  ertelemek ve 
arka plana itmek ola ğ andır. Karma Ekonomi sistemde koopera-
tifçilik hareketi bir sarkaç gibi sa ğ a ve sola sallant ı  halinde-
dir. Kooperatifçilik hareketi uygulanan karma ekonomi sistem-
deki dü şünce ve var ılmak istenen hedeflere göre yön al ır. 

Hangi sistemde olursa olsun Kooperatifçilik ve uygulanan 
yöntem, toplumsal de ğ erleri üstün tutan örgütlenmedir. Koo-
peratiflerin demokratik geli şmenin en önemli araçlar ından ve 
halk kesiminin temel ögelerinden biri oldu ğu inkar edilemez. 
Gelişmede h ı zl ı  ekonomik büyüme ile toplumsal ve sosyal ada-
leti ve de demokrasiyi bir arada gerçekle ş tirmeğ e en yararl ı  sek-
tör olarak kooperatifçilik az geli şmiş  ülkeler için bir ç ıkar yol 
olarak kabul edilmektedir. 

Kooperatifçilik halk ı  örgütlendirerek bilinç] endirir. Koo-
peratifçilik Halk sektörü deyiminin ba şka bir biçimidir. Halk ın 
maddi ve fiziksel güçlerini bir arada toplar onlar ı n sömürüden 
kurtulmalar ını  kolayla ş tırır. Burada halk ın bilinçli siyasal ağı r-
lığı  önem taşı r. Demokratik e ğ itimi halkın kooperatifler içinde 
çal ış ma ya ş amından baş latır. Üretici eme ğ inin hakça değ er-
lendirilmesini, tüketicinin pahal ı lıktan korunmas ını  saklar. Dar 
ve orta gelirli halk topluluklar ının konut sorununun çözümü-
ne büyük katk ıda bulunur. 

Kooperatifçilik sosyal oldu ğu kadar ahlaksal bir kurulu ş -
tur da. Kooperatifçilik ahlak= yerle ş mesi, hareketin hedef i-
ne ula ş abilmesi için en önemli bir etkendir. 

Kooperatif çiliğ in geliş mekte olan ülkelerde Devlet'in vesa-
yeti alt ında büyümesi kaç ını lmaz bir gerçekliktir. Geli ş miş  top-
lumlardan basamak basamak geri kalm ış  ülkelere inildikçe, 
kooperatifçilik hareket ve esprisinin zay ıfladığı  ve Devlet'in 
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desteğ ine gereksinme gösterdi ğ ini algı lamak olas ıdır. 

Bireylerin gereksinmeleri sonsuz olabilir. Ancak bir asgari 
ya ş am düzeyi vard ır. Her insan ın bu düzeyde ya ş aması  onun 
insanlık hakk ıdır. O halde ister köyde olsun, ister kentte olsun 
bireylerin ya ş am ko şullar ı nın birbirlerile e ş it olmasa bile, bir-
birlerine yakla şı k olmas ı  ba şka bir deyimle köy ve kent sosyal 
durumunun denkliğ e yakın bir yaklaşı m içinde bulunmas ı  ası l-
dır. Bu takdirdedir ki bir ülkede kalk ınmadan söz etmek müm-
kün olur. Üzerinde durduğumuz bu sosyal ve ekonomik düzeye 
ulaşabilmek için kooperatifçili ğ in bir araç olarak kullan ılması  
gereğ i ve inanc ı  yaygındır. 

Gelişmekte olan bütün ülkelerde, tar ım sektörü genellikle 
yoksul bireylerden olu şmaktad ır. Bu kesim o ülkelerin ekono-
mik ve siyasal gücünü temsil eder. Devletler yurdun kalk ınma-
sın ı  tarım sektörünün kalk ınmasında görürler. Bu nedenledir ki 
tarım sektörünün ekonomik ve öncül konu olmaktad ır. Değ il 
sosyalist ülkelerde, Japonya, Taiwan, M ısır gibi ülkelerde bile 
tarım ı n kooperatifle ş tirilmesi ve köylünün bu yolla kalk ın d ırı l-
mas ı  ön görülmüş tür. 

Tarım kesiminde yaygın, güçlü ve demokratik bir koopera-
tif hareketin yarat ılması  ve desteklenmesi her yönden gerekli 
görülmüş tür. Köylerde ülke kapsaml ı  büyük kooperatif hareke-
tin bir çekirde ğ i olarak kurulacak köylü kooperatifleri, üst ku-
ruluş larla kuvvetlendirilir ve geli ş tirilirken bu üst kurulu ş la-
rın, siyasal düşüncelerin ve özel ç ıkarların birer karargah ı  ha-
line gelmemelerine özen gösterilmektedir. 

Tarımsal iş letmelerin çoğunun küçük ve çok kez doğa ko-
şullarına bağ lı  sınırlı  üretiminin, çağ  dışı  zay ıf bir tekniğ in uy-
gulan ı  şmdan kurtar ı lmas ı , üretim girdilerinin yetersizliğ inin 
önlenmesi, maliyetin dü şük ve kredi dağı lımının dengeli bir dü-
zeyde tutulmas ı  çözümü kolay olmayan birer sorun olarak be-
lirmektedir. 

Küçük tar ım i ş letmelerinin güçlendirilmemesi ve onlar ın 
gizli kalmış  olas ı lıklarımn ortaya ç ı kar ı lmamas ı  hallerinde, 
kendiliklerinden olumlu bir sonuca varmalar ını  beklemek isa-
betli olmamış tır. 

Geri kalmış lığı n, fukaral ığı n ancak kooperatifle şme ile 
yenilecegi gerçeğ i, her ülkede kabuledilir bir ilke olmu ş tur. 
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Özellikle geli ş mek azmi içinde olan bir çok ülkelerde top-
rak reformunun yan ında, yeni topra ğ a kavu ş mu ş  köylüye top-
rağı nda çalış ma olanağı  sağ lanmas ı  için, onun araç, gereç ve 
pazarlama yönlerinden dü ş eceğ i bo ş luğun kooperatiflerce dol-
durulacak', bu duraksama döneminde dal ından kopmu ş  yeni 
toprak sahibi ırgat ın elinden kooperatiflerin tutacak' ku ş ku-
suzdur. 

Toprak reformu ile birlikte köylüde kooperatifçilik bilin-
cinin geli ş tirilmesi, bu bilinci ve özendirmeyi yok edecek veya 
aksatacak yabanc ı  engellerden ortam ın ay ıklanmas ı  ve koope-
ratif hareketin elveri ş li bir hale getirilmesi temel sorun olarak 
görülmektedir. 

Özellikle k ırsal bölgelerde ya ş ayan küçük çiftçilerin ve 
arazinin küçük parçalara ayr ı lmış  olduğu bölgelerdeki köylü-
lerin, tar ımsal üretim ve tedarik kooperatiflerinden yararlan-
makta olduklar ı  bir gerçektir. 

Az geli ş miş  ülkelerde ba ş lat ı lan kooperatif harekeitnin ye-
rel üst elit tabaka taraf ından, siyasal örgütlere yapt ıklar ı  bas-
k ı larla, a ğı rla ş t ırd ı kları  ve hatta ba ş ar ı sı zliklar ı n ı  haz ı rlad ık-
lar ı  da bir gerçektir. 

Baz ı  ülkelerde, köylü ikinci s ın ıf vatanda ş  sayılmakta bun-
ların kooperatifler yolu ile güçlenmelerinden ziyade koopera-
tifler arac ı lığı  ile onlar ı  vesayet alt ında tutmak ve denetimle-
rini sürdürmek istemektedirler. 

Burada özlemi çekilen en önemli ege köylünün birlik ve be-
raberlik bilincinin ortadan kalkmas ı  ve dayan ış :ma gücünün 
çözülmesi, bireysel ve onulmaz durumunun devam etmesidir. 

Az gelişmiş  ülkelerde köylü geleneksel olarak, ya ş am için 
gerekli asgari ve hayati gereksinmelerini tedarik için kentin 
tüccar ına esnafına borçlu ve iktisaden bağ lıdır. Böyle bir ba-
ğı nt ı  aras ında köylünün özgürlü ğünün istenmiyece ğ i de doğ al-. 
dır. İş te böyle bir çeli şki kar şı sında köylünün, bağ lı  olduğu ik-
tisaden güçlü ki ş ilerden kopabilmesi için, kooperatife ve koo-
peratif hareketine güvence duymas ı  zorunludur. Bu güvence 
genellikle Devlet taraf ından verilmektedir. 

Ülkemiz Kooperatifçilik Hareketine gelince 

Ülkemiz karma ekonomi sistemini seçmi ş tir. Kooperatifle- 
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rimiz de bu sistemin istemleri paralelinde olacaklard ır. Siste-
min gereğ i kooperatiflerimizin içinde bulunduğu hukuksal or-
tam da değ iş iktir. Bir k ı s ım kooperatifler özel kanunlara göre 
kurulmuş  ve Devlet'in tüm güdüm, yönetim ve denetimine ba ğ -
l ı , her türlü yard ıma aç ık, günün politik ve ekonomik ko şul-
lar ına göre yön verilen kamusal denebilecek kurumlard ır. Bu 
kooperatiflerin geli ş me s ınırları  Devlet'in güncel görü ş  ve istek-
lerine göre çizilir. Devlet onlar ı  yarat ır ve destekler. Devlet koo-
peratiflere yard ım edici orta ğı  gibidir. Onları  belirli amaçlara 
göre yöneltir. 

Özel kanunlarla kurulmu ş  kooperatiflerin Demokratik bir 
yapıya sahip oldukları  söylenemez. Ne ortaklar ında ve ne de 
yöneticilerinde inisiyatif ve kooperatifçilik esprisi, sosyal ve 
ekonomik yap ıcı  bir düşünce vard ır. Kooperatifin i ş levi bürok-
rasinin zorlay ıcı  ve itici gücü ile otomatik olarak dönen bir çark 
gibidir. Bu s ırada kooperatif ortaklar ı  bir çıkar elde edebilir-
lerse onu kendileri için kâr saymaktad ırlar. Bu kooperatifler 
Devlet'in iktisadi ve siyasal gereksinmelerine ve günün ko ş ul-
larına yan ı t verebilirlerse bu da Devlet için bir kâr say ı lmakta-
dır. 

Devlet taraf ından güdülen bu kooperatifler özgür ve kendi 
kendileriin yöneten birer örgüt olamam ış lardır. Tam bir Dev-
let te ş ekkülü de olamam ış lardır. Bu nedenle daima bir durak-
sama içindedirler. Vesayet alt ında yürütülen ve Devlet'e ya da 
Resmi kuruluş lara dayal ı  bu tür kooperatifler serlerde üretilen 
tropikal bitkiler gibi c ı lız kal ırlar. Onlara gösterilen ilgi ve ih-
timam elleri çekilince kuruma ğ a yüz tutarlar. 

Türkiye'de 18 türde çalış an yakla şı k 29.907 kooperatif var- 
dı r. 
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Bu kooperatiflerin ve ortaklar ın dağı hşı  şöyledir : 

TABLOI 

1976 sonu kooperatifler : 1977 sonu kooperatifler 

Koop. Ortak Koop. Ortak Birlik 
Merkez 

Birliğ i 

Kooperatif Çe ş idi 	Say ı s ı  Say ı s ı  Say ı s ı  Say ı s ı  Say ı s ı  Say ı s ı  
1 - Köyü Kalk ı nma 	6.459 762.000 6642 747.900 56 1 
2 - Tar ı m Kredi 	 2069 1.325.000 2071 1.325.150 16 1 
3 - Toprak-Su 	 1324 86.840 1394 90.340 3 - 
4 - Tar ı m Sat ış 	 699 265.000 721 265.100 23 
5 - Orman Köy Kalk ı nma 	658 38.280 755 43.130 - - 
6 - Hayvanc ı l ı k 	 357 39.200 374 40.050 - 
7 - Bal ı kç ı l ı k 	 247 74.100 265 75.000 3 
8 - Çay Üretim ve Sat ış 	90 68.600 91 68.650 6 - 
9 - Pancar Üretim ve Sat ış 	19 570.613 19 614.182 - 1 

10 - Toprak ve Tar ı m Reformul2 1.427 12 1.427 - - 
11 - Konut 	 11.109 455.000 13.711 489.000 5 - 
12 - Tüketim 	 1.915 170.500 2.145 182.000 2 - 
13 - Esnaf Kefalet 	 605 375.000 658 415.000 25 1 
14 - Küçük Sanat ve Sanayi 464 100.000 487 101.100 2 - 
15 - Motorlu Ta şı y ı c ı lar 	456 25.000 532 25.760 4 - 
16 - Elektrik Üretim 	13 918 13 918 - 
17 - Sigorta 	 5 2.200 6 2.250 - - 
18 - E ğ itim ve Yay ı n 	11 3.200 11 3.200 - 

TOPLAM 	 26.512 4.362.883 29.907 4.490.157 145 4 
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Bunlar 4.490.157 ortağı  içerirler. Bu kooperatifler üst örgüt 
olarak 145 Birlik ve 4 Merkezi Birlik kurmu ş lardır. Ancak bu 
kooperatifler çe ş itli yasalara göre faaliyet halindedirler. Bunla-
rın içinde yurt ekonomisinde yeri ve sesi olan T.C. Ziraat Ban-
kası  vesayetindeki Tar ım Kredi Kooperatifleriyle Tar ım Satış  
Kooperatifleridir. Bu kooperatifler tar ıma ve köylüye ve onla-
rın ürünlerine dönük uğ ra şı  içindedirler. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, «üreticiler, aralar ında ekono-
mik menfaatlar ını  korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle 
ilgili ihtiyaçlarını  sağ lamak amaciyle kar şı lıklı  yard ım ilkesine 
dayanan ve tüzel ki ş iliğ i olan, değ iş ir ortakl ı , değ iş ir sermaye-
li...» birer te şekküldürler. Bu kooperatifler Bölge Birlikleri ve 
Merkez Birlikleri kurabilirler. Son y ıllarda kurmu ş  oldukları  
Merkez Birliğ i, Tarım Kredi Kooperatiflerine bir yön verme 
çabas ı  içindedirler. 

Tarım Satış  Kooperatifleri, «ortaklar ı n ürünlerine devam-
lı  sürüm ve al ıc ılar bulmak, lüzumunda bu ürünleri ham mad-
de olarak i ş lemek ve böylece elde edilen maddelerin sat ışı nı  
yapmak; iç ve d ış taki arac ılara giden kazanc ı  üretmenlere mal 
ederek durumlar ını  yabancı  ülkelerdeki üretmenlere kar şı  kuv-
vetlendirmek; Piyasada düzen verici bir yer alarak fiyatlar ı n 
zararlı  dalgalanmalar ımn önüne geçmek, ürünlerin_yo ğ altım 
piyasasında en iyi fiyatlarla sat ışı nı  başarmak; yurt ürünlerinin 
standartla ş t ırı lmas ında üretmenlerle ç ıkarc ılara düş en ödevle-
ri gerçekle ş tirmek; ortaklar ın üretim ihtiyaçlar ına yarayan her 
araçlar ı  toptan ucuz olarak edinip da ğı tmak gibi uğ raşı  yanın-
da çıkan ürünlerini ucuza mal etmek, kalitesini iyile ş tirmek, 
satış  kapasitesini art ırmak ve bunlar ın arz ı  ulusal piyasalarda 
en iyi fiyatla sat ışı nı  sağ lamak» için kurulmu ş lardır. 

Ancak bu kooperatiflerin, son y ıllarda beklenen amaçtan 
saptırı ldığı  ş ikayetleri vard ır. Tabandan kopuk içi bo ş  üst ya-
pılar olarak nitelendirilme ğe ba ş lanmış tır. Devlet olanaklar ının 
savururcas ına kullan ı ldığı , her türlü maliyet ve yarar ölçülerin-
den uzak kal ındığı  sayı  yaygındır. Bu kooperatiflerin büyük 
çiftçilerin yararland ığı  araçlar haline geldiğ i, siyasal esintilerin 
etkilediğ i te şekküller olduğu kanı s ı  vardır. Burada küçük üre-
ticiye sağ lanmas ı  gereken yararlarda hakça davran ı lmadığı  
ve ortaklar ın birbirlerine de ğ il, varlıklı  büyük çiftçilerin yok-
ftıl. küçük çiftçiye dayand ığı  ileri sürülmektedir. «Ürünün pa-
zarlanm as ında, piyasa mekanizmas ının etkileri kald ırı larak, 
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Tar ım Sat ış  Kooperatiflerinin demokratik i ş lerliğe kavu ş turu-
lacağı  ve böylece üreticiye tam anlamiyle hizmet eden kuru-
luş lar durumuna getirilece ğ i Hükümetimizin verdiğ i sözler ara-
sındadır. 

Kırsal alanda ya ş ayan köylümüzü yak ından ilgilendiren 
ve bunlar ın birden fazla konularda ihtiyaçlar ını  kar şı lama 
amac ıyla kurulmu ş  olan Köy Kalk ınma Kooperatifleri genel 
bir kanun olan 1163 sayı l ı  yasaya göre uğ ra şı  içindedirler. Bu 
Kooperatifler Köy İş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı nca destek-
lenmekte ve agro - Indusrty bir e ğ ilim göstermektedirler. 

Yine 1163 sayı lı  kanuna göre kurulmu ş , Esnaf ve San'atkar-
lar Kefalet Kooperatifleri, Toprak - Su Kooperatifleri, Pancar 
Üretim Kooperatifleri ön planda yer al ırlar. Bu son kooperatif-
ler de bir milli bankaya dayanm ış lard ır. Ülkemizde geli ş mem iş  
fakat varl ığı na kesin gereksinme duyulan Tüketim Kooperatif-
leri sahipsizdir ve kurulu ş larını  izleyen k ısa bir süre sonra 
eriyip kaybolmaktad ırlar. 

Görülüyor ki Devlet'in büyük ve hakl ı  ilgisini çeken Tar ım-
sal alandaki tar ıma ilişkin kooperatiflerdir. Bu kooperatiflere 
devletin akçal ı  yard ım ı  yanında teknik ve e ğ itim yard ımı  da ya-
p ı lmaktad ır. Devletin yard ım ettiğ i kooperatiflerin semereli ol-
mas ı  için onlar ı  gütmesi ve denetlemesi kadar tabii bir ş ey ola-
maz. Bu bakımdan özel kanunlarla da yetinilmemi ş  bu koope-
ratiflerin içinde bulunduklar ı  hukuki ortam, tüzük ve yönetme-
liklerle de kuvvetlendirilmi ş tir. 

Köy Kalkınma Kooperatifleri gibi tar ımsal kooperatif ler 
genellikle çok amaçl ıdırlar. Köy Kalk ınma Kooperatifleri bizde, 
köy giri ş im ve liderliğ ine dayalıdır. Ortaklar ın kooperatif bilinç 
ve eğ itiminden yoksun olmalar ı  bu sonucu doğurmuş tur. An-
cak bu kooperatiflerin giderek sanayie yönelmesi ve ürünlerin 
bu sanayide hammadde olarak kullan ılır oluşu, ekonomimiz için 
mutlu sonuçlar yaratabilir. Ancak bu kooperatiflerin amaçtan 
sapma eğ ilimleri dikkatle izlenmelidir. Aksi halde bir gün bu 
kooperatifleri tar ım dışı na ç ıkmış  olarak görmek olanak olur. 
Ortaklığı n tar ım dışı ndaki kesime kapal ı  tutulmas ı  bir tedbir 
olarak mütalaa edilebilir. 

Köy kalkınma kooperatifleri, köyleri veya köy demetlerini 
kapsam ı  içine almamakta ve birey olarak köyü almaktad ır. Bu 
ise Köy Kalkınma Kooperatiflerinin yurt içine etkili bir biçim- 
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de yayılmalarını  önleyici bir nedendir. 

Ülkemizde bugünkü düzenin gerçekten k ırsal alan ın kal-
kınmasına cevap verecek nitelikte olmad ığı  bilinmektedir. K ır-
sal alanda toplumsal birimler çok da ğı nıktır. Bunların en uy-
gun yerle ş im merkezlerinde kurulacak yerle ş im birimleri yarat-
ma giri ş imi akı lsal bir hareket olarak görülmektedir. Burada 
birbirini tamamlayan tar ımsal ünitelerin toplanmas ında hem 
sosyal ve hem de ekonomik yarar vard ır. 

Yurdumuzda köylerin ço ğunda nüfus 500 kiş inin alt ında-
dır. Binlerce köyün nüfusu sadece 200- 500 ki ş i aras ındadır. Bu 
nedenle köyün liderli ğ inde ve yaln ız bir köyde kurulan koope-
ratifler iktisadi rasyonalite ilkelerine ayk ırı  bir düzeyde kal-
makta ve kaynak israf ına neden olmaktad ırlar. 

Ülkemizde kooperatiflerle çe ş itli Bakanlıklar ilgilidir. Ta-
rım Satış  ve Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankas ının 
bağ lı  olduğu Ticaret Bakanl ığı n ın, Köy Kalk ınma Kooperatifleri 
Köyi ş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı nın, Yapı  Kooperatifleri 
Imar ve iskân Bakanl ığı nın, Orman Kooperatifleri Orman Ba-
kanlığı nın denetimi yönetimi ve gözetimi alt ındadırlar. Öteki 
Bakanlıklardan G ıda Tarım ve Hayvanc ı lık Bakanlığı , Gümrük 
ve Tekel Bakanl ığı  da denetecek ve gözetecek kooperatif bul-
muş lard ır. Her Bakanlığı n personeline ait küçük birer tüketim 
kooperatifi de o Bakanl ık binas ının bir kö ş esinde yer almış tır. 
Bu Bakanl ıklar kendi denetim ve himayesine verilmi ş  olan 
kooperatiflere ayr ı  ayrı  hizmet götürme gayreti içindedirler. 
Bu hizmetin sürdürülmesi ve maksad ın olu ş mas ı  için geniş  kad-
roların yarat ı lmasına, bürokrasinin yay ı lmas ına yol aç ılmakta-
dı r. Ayrıca uygulanan yöntemlerde bir koordinasyonun olma-
yışı , tutarl ı  ve ülkemiz ko ş ullarına özgü bir kooperatifçilik si-
yasas ı  üzerinde birle ş ilmeyiş i akçal ı  israf yan ında zaman sa-
vurganlığı na da neden olmaktad ır. 

Kooperatifçilik hareketinin böylece çok ba ş lı  olarak sürdü-
rülmeğe çalışı lması , amaca ula şma gayretlerini k ırmaktad ır. 

Kısaca ifade edilmesi gerekirse, yurdumuzda kooperatif 
hareketi bugünkü uygulamasiyle ba ş arı lı  olamam ış tır. 

Bu güne kadar kooperatifçilik hareketinin nitelik bak ı -
m ından istenen ve etkin biçimde geli ş ememiş  olmasını  Türki-
ye'de geçerli bir ekonomik sistemin ve buna dayal ı  olarak sür- 

pe
cy

a



12 «ÜLKEMIZ KOOPERAT İ FÇ İ Lİ K HAREKETININ BUGÜNKÜ DURUMU 
VE ALINMASI GEREKLI TEDBIRLER KONULU» KONFERASIN METN İ  

dürülmesi gereken bir ekonomi politikas ının elvermemi ş  ol-
mas ına bağ lamak mümkündür. 

Ülkemizde Kooperatifçilik alan ında yap ı lmış  çok say ıda 
ara ş tırmalar, çal ış malar, toplant ılar ve yay ınlar vard ır. Buna 
kar şı n hareket bir türlü bilinçlenememi ş  ve h ızlanamam ış tı r. 
Hareket çiçeklenirken esen ç ıkarc ı  siyasal rüzgârlar onu dal ın-
da kurutmu ş tur. Demek oluyor ki burada yaln ı z kooperatif or-
taklar ının değ il, etkin siyasal çevrelerin de kooperatif bilinç ve 
faziletini benimsemeleri gerekecektir. 

O halde bu güne kadar uygulanan kooperatifçilik hareket 
ve siyasas ında bir olumsuzluk ve seçilen modelde bir isabetsiz-
lik vard ır. Yeni bir modeli, toplumumuzca benimsenecek alt ta-
bana dayal ı , demokratik kooperatifçilik modelini getirmek ge-
rekecektir. 

Burada Demokratik Kooperatifçilik derken, Devletin deste-
ğ inden yoksun, kendi ba şı na özgürlüğü ile b ırak ı lmış  koopera-
tif biçimi anla şı lmamal ıdır. Geçen uygulama göstermi ş tir ki bir 
sallant ı  halinde olan özgür kooperatifçili ğ imiz dahi Devlet'in 
yard ım ve deste ğ i özlemini çekmektedir. 

Kooperatifçiliğ imiz ülkemizde henüz geçerli mecras ını  bu-
lamamış  olmas ına rağmen ,özellikle son y ı llarda kooperatifçili-
ğe karşı  halk aras ında bir ilgi ve sempati sezilmektedir. Bu 
olayı  sevinçle kar şı lamak gerekir. Ve yine son y ıllarda koope-
ratifçiliğ in özgür bir ortam içinde kendi ba ş larına b ırakı lmas ı  
halinde olumlu bir sonuç al ınamayaca ğı  inanc ı  da kuvvet ka-
zanmaktad ır. Kooperatifçilik felsefesi, kooperatiflerin serbest 
piyasa rekabet alan ına terkedilecek bir ticari kurulu ş  olarak 
değ il, sosyal bir kurum olarak var oldu ğunu benimser. Şu hal-
de Devlet'in birer sosyal kurulu ş  olan kooperatiflerin yan ında 
olmas ı  ve desteğ ini esirgememesi en etkin ko ş uldur. 

Hayat pahal ı lığı nı  önlemek ve üretici ile tüketici aras ındaki 
zincirin halkalar ını  azaltmak ve yolu kısaltmak için kentlerde 
tüketim kooperatifleri ve bunlar ın yurt düzeyine yayg ın bir-
liklerinin kurulmas ı  önerilebilir. Ancak ülkemiz bir tar ım mem-
leketidir. Nüfusumuzun % 60' ı  kırsal bölgelerde ya ş amakta-
d ır. Bunlardan önemli bir kesim her y ıl ekonomik ve sosyal ne-
denler ve bask ılar alt ında kentlere do ğ ru göç etmekte ve ak-
maktad ırlar. Bu akışı n Kooperatiflerle önlenebilece ğ i ve bu koo- 
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peratiflerin göçecek k ırsal bölge insanlar ına yaşam kaynağı  
olacağı  bilinmektedir. 

Köylü bireycidir. Onlar ın bir araya gelmeleri i şbirliğ i ve 
karşı l ıklı  yard ım ve dayan ış ma bilincine ula ş malar ı  için yap ı -
lacak her çabaya de ğ er. Burada israr etmek yerinde olacakt ır . 

Köylüyü gelenek ve göreneklerinden s ıyırmak ve birbirlerine 
bağ lamak için sürekli telkin yap ı lacakt ır. 

Köylünün kooperatifle şerek, köylerin bilinçlenerek birle ş -
meleri ve güçlerini akümüle etmeleri onlar ın ya ş am düzeyini 
art ıracağı  gibi, ülkenin ekonomik ve sosyal görüntüsünü de de-
ğ iş tirecektir. 

Kooperatifçilik bilincine ula ş mış  olan küçük çiftçilerin ta-
rımda uygulayacaklar ı  yeni araçlar, mali sistem, piyasa kav-
ramı  ve tar ımsal eğ itim ve teknik bilgi onlar ın kuracaklar ı  koo-
peratiflerle elde edilmi ş  olacakt ır. Bu küçük çiftçinin genel kül-
türünün geli ş mesine de vesile yaratacakt ır. Kooperatifler ku-
ramsal birer mekanizma olarak kullan ılabilirler. Her hangi bir 
i ş i kooperatif tekni ğ i kullanarak örgütleme, modern ve tar ım-
sal sistemin bir biriyle ilgili çe ş itli ögelerini örgütleme anlam ı -
na gelir. Ancak yap ısal dönüş ümleri gerçekle ş tirmeden sorun-
lara sadece kooperatifler yolu ile çözüm getirilece ğ ini var say-
mak yanlış  uygulamalara da zemin haz ırlayabilir. Burada kar-
şı m ıza ç ıkan en önemli sorun, var olan kooperatiflerin çok 
amaçlı  ve belli bir obtimum büyüklükte kooperatif biçimlerine 
nas ıl dönüş ebileceğ idir. 

Tarımsal amaçl ı  kooperatifleri çok yönlü kooperatiflere dö-
nüş türmek tek tip kooperatifler durumuna getirmek de öne-
rilebilir. Aslında kurulu ş  biçimi aç ısından çok amaçl ı  imiş  gibi 
görünen kooperatiflerin uygulamada gerçek ray ına oturtulma-
s ında yarar vard ır. 

Küçük çiftçiler hem iç ve hem d ış  pazara kar şı lık verebi-
lecek ve çiftçiye kendi yarg ı sı  üzerinde egemen kalaca ğı  es-
nek bir sistemde bütünle ş tiren ba ş lıca örgüt biçimi, çok amaç-
lı  çiftçi kooperatifleri olmu ş tur. 

Bütün ülkeye yayg ın bir kooperatif sistem ve eylemi ulu-
sal çapta örgütleyebilmenin güç ve zaman al ıcı  olduğu da hat ır-
lanmalıdır. Üretimi çabucak art ırmak isteyenler örgütlenmenin 
zaman alıcı  olduğunu bir kar şı t say olarak ileri sürebilirler. 
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Halkın çok amaçl ı  kooperatif düzen içinde örgütlenmesi hem 
hı zlı  iktisadi büyümenin, hem de istikrarl ı  ve modern bir top-
lum yarat ı lmas ının en güvenceli yolu olarakt ır. Modern ta-
rım ın aile i ş letmelerinden kurulu kooperatif örgütlerce de ger-
çekle ş tirileceğ i hususuna gerekli a ğı rlığı  vermek zorunludur. 
Çiftçilerin kendi kooperatif giri ş imlerini ve kooperatif hareke-
tinin sağ lamas ı  gereken hizmet ve olanaklar ının kendi kendile-
rince sağ lanabilir bir hale getirilmeleri as ı ldır. 

Kırsal alandaki halk ın örgütlendiğ i ve örgütleri eliyle her 
türlü sömürüden ve arac ıdan kurtularak kendi ürününü daha 
verimli yapabildiğ i, ürününü ülke içinde veya d ışı nda pazara 
gönderebilecek demokratik kooperatifle şme hareketinin bütün-
lüğ ü içinde kalındığı  sürece ba ş ar ı  elde etmemek için bir sebeb 
yoktur. Ekonomik bağ lar ı  bakımından bir merkez ile ili ş kisi 
gerçekle ş ecek olan çevredeki bütün köylerin toplad ığı  tarım 
arazisini ve o arazi üzerinde ya ş ayan köylünün bütün sorunla-
rını  inceleyen, denetleyen ve onlaar kendi olanaklar ı  içinde 
çözüm bulmaya çal ış an bir model yarat ı lmalıdır. 

Köylünün gerçek bir biçimde örgütlenmesi ve ekonomik 
sosyal kalk ınmas ı= hızlanmas ı  çareleri ihmal edilmemelidir. 
Kırsal alanda ya şayanlar ın örgütlenmesi Yersel tar ıma bağ l ı  
sanayi olu ş mas ını  ve geli şmesini sağ layacakt ır. Köylüyü i ş  sa-
halarına çekmek de ğ il iş  sahalar ım köye götürmek temel uğ -
ra şı  olmalı dır. 

En küçük köyde, köylünün bir kooperatif içinde örgütlen-
mesi ve kooperatiflerin ak ı lsal bir biçimde yönetilmesi ve üst 
örgütlerinin çat ıs ı  alt ında toplanarak ortak ç ıkar ve güç bini-
ğ iyle yurt düzeyine yay ı lması  ve yurdun kooperatif ağ lariyle 
örülmesi sadece köylü u ğ ra şı lannı  ve emeğ ini değ erlendirmek-
le kalmayacak, yan ı  s ıra yur tnüfusunun ya ş am düzeyinin yük-
selmesine de neden olacakt ı r. 

Burada Devlet'in yine deste ğ i aranacakt ır. Kooperatifçili ğ in 
yararlar ından istifade edilmesi ve gereken ölçüde sa ğ lanabil-
mesi devlet'ce yap ı lacak yard ım ile orant ı lı dır. Devlet bu des-
teğ i sağ layarak demokratik halk kooperatifçili ğ ini güçlendir-
melidir. Köylüleri üretim ve pazarlama için, araçlar ını  gereçle-
rini ve tüketim maddelerini ucuza edinebilmeleri için, ileri ta-
rım iş letmeciliğ ine geçebilmeleri ve köylerin bay ındırlaş tırı la-
bilmeleri için, dar ve orta gelirli halk topluluklar ını , pahal ı lık- 
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tan kurtarabilmeleri ve konuta kavu ş abilmeleri için; esnaf ve 
san'atkârlarm, tüm araçlar ını  ve gereçlerini ucuza sa ğ layabi I-
meleri ve büyük anaparan ın bask ısından kurtulabilmeleri için 
kooperatifle şmeğ e özendirilmelidirler. 

Kooperatifçilik hareket noktas ı  olarak köylüden ba ş lamalı -
dır. Bu arada kooperatifler ba ş arı lı  bir toprak reformunun ke-
sin gereğ i sayı lmalıdır. 

Bir yandan ağ açlandırma ve eroziyonla mücadele luzlan-
dırı lıp yeni orman sahalar ı  geliş tirilirken, bir yandan da tarla, 
bağ cı lık, zeytinlik ve her türlü yemi şçilik gibi tarım iş letmeci-
liklerinde veya hayvanc ıhkta kullan ılmaya daha elveri ş li or-
man yörelerinden, köylülerin veya kooperatiflerin, bu amaç-
larla yararland ırı lmaları  yerinde olacakt ır. Bu nedenle orman 
alanlar ında köylü kooperatifleri devletçe desteklenmelidir. Koo-
peratiflerin i ş letmeciliğ i baş arı lı  ve etkin biçimde yapabilmele-
rine Devlet'in yard ımı  olmalıdır. Verimli orman i ş letmeciliğ i 
için gerekli kamu hizmetlerinin, ve a ğaç el san'atlar ının koo-
peratifler arac ı lığı yla gerçekle ş tirilmesi olanakt ır. 

Türkiye'de tar ım gerek ulusal gelir ve üretim, de ğ eri bak ı -
mından gerekse toplum ya da çal ış an nüfus aç ısından ticari 
sınai kesimde çalış anlardan onlar ın milli has ılaya katk ı ların-
dan önde gelmektedir. Nüfusun her y ıl % 2.6 oran ında artmak-
ta olduğunu da hesaba katarsak, tar ım faaliyetinin ne kadar 
küçümsenmeyecek bir çizgide oldu ğu anlaşı lır. 

Tarım ayrıca sanayiin kısmen hammaddesini vermekte ve 
dış  ticarette önemli bir yer almaktad ır. Türkiye için vazgeçil-
mez bir uğ raşı  alan ı  olan kırsal bölgelerde ya şayan köylülerin 
kooperatifler biçiminde örgütlenmesi ve üretimin ve eme ğ in d3- 
ğ erlendirilmesi kaç ını lmaz bir yöntemdir. 

Kentlerde hayat pahal ı lığı ndan, fiyatlar ın giderek yüksel- 
ekte olduğundan yak ını lmaktad ır. Hayat pahal ılığı  sadece 

milli paranın değ er kaybetmesinden do ğmaz. Hayat pahal ı lığı  
üretici ile tüketici aras ında uzanan yola gereksiz olarak giren 
arac ı larm bulunu şu nedeninden de doğ ar. Üretici ile tüketici 
aras ındaki yolun kı saltı lması , mal akım ının hızlandırı lmas ı , 
hayat pahal ı lığı nı  kısmen ortadan kald ırım bir etken olur. 

Kentlerde kurulacak Tüketim Kooperatifleri amac ı  elde et-
meğ e elveri ş lidir. Bakanlıklar personelinin ayr ı  ayrı  kurdukla- 
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r ı  kooperatiflerin birle ş tirilerek güçlenmelerinde yarar umula-
bilir. Böylece büyüyecek Tüketim Kooperatiflerinin üretim koo-
peratifleri ve üreticilerle do ğ rudan doğ ruya ilişki kurarak, ara-
c ı ların elde ettikleri haks ız kazançlar ı  kooperatiflerine ve do-
la yısiyle ortaklar ına intikal ettirebilirler. Tüketim kooperatifle-
r:nin kurulmas ında Belediyeler önayak olmal ıdırlar. Hemen 
şunu ifade etmek gerekir ki polisiye tedbirlerle, hayat ucuzla-
ti l ınaz. Sorun ekonomiktir. Burada ekonomik tedbirler rol oynar. 

Kooperatiflerin geli şmesi için mali kaynakların yeterli ol-
mas ı  da zaruridir. Kooperatifler sermaye te ş ekkülleri değ ildir-
ler Bu bakımdan krediye gereksinme duyarlar. Bugün tar ı m-
sal a landa çal ış an köylüler T.C. Ziraat Bankas ı  kaynaklar ından, 
Esnaf ve san'atkarlar Halk Bankas ı  imk"anlar ından bir kı sım 
kooperatifler baz ı  bankalardan kredi bulmakta ya da Bakanl ı k 
fonlarından yararlanmaktad ırlar. Bankalar taraf ından yap ı lan 
finansmanlar ın yine temel kayna ğı nı  Devlet ve hazinesi te ş kil 
etmektedir. Bu olas ı lıktan yoksun olan kooperatifler de vardw. 
Bunların kredi gereksinmelerini kar şı layacak bankalar ve mali 
kaynaklar var de ğ ildir. Bu kooperatiflerin de ayakta durabil-
meleri geli ş meleri, yurt ekonomisine yararl ı  olma şansları  ya-
rat ı l ınalıdır. Bu bak ımdan bir «Kooperatifler Bankas ı » n ın ku-
rulmas ı  en ivedi ko ş uldur. 

Konuyu iki tümleç ile özetleyecek olursak Türkiye'de var 
olan ve varolacak olan kooperatiflerin kurulacak bir Koopera-
tifler Bakanl ığı 'nda toplanmas ı  ve % 51 ine Devlet'in kat ı ldığı  
kooperatifler, kooperatif ortaklar ı , Halk' ın, yabanc ı  ülkelerde 
çalış an yurtta ş ları mız ın ortak olaca ğı  bir Kooperatifler Banka-
s ı 'nın kurulması  ile hareketin h ızland ırı lması  ve Türkiye çap ın-
da ekonomik ve sosyal örgütlenmenin yarat ı lmas ı  en tutarl ı  çö-
züm yolu olacakt ır. 

pe
cy

a



TARIMDA ORTAKLAŞ A MAKINA KULLANIMI 

Dr. Ayhan ÇIKIN 
E. Ü. Ziraat Fakültesi 

Ziraat Ekonomisi ve İş letmeciliğ i 
Bölümü 

BORNOVA - İZMIR 

I. GIRIŞ  : 

Gelişen bilim ve teknoloji üretimin boyutlar ını  geni ş  ş ekil-
de etkilemektedir. Bilimde ve teknolojideki devrimlere, i ş  araç-
larında ve yöntemlerinde, üretim teknolojisinde ve üretimin 
organizasyonunda, enerji kaynaklarmda ve eme ğ in (iş in) içe-
riğ inde meydana gelen birbirine ba ğ lı  değ iş imlerin bir bütünü 
olarak bak ı labilir. 

Bilimde ve teknolojide meydana gelen de ğ işmeler üretimin 
üç temel öğesini yava ş  yavaş  değ i ş tirdiğ i gözlenmektedir. Bun-
lardan birincisi mekanik yöntemlerin (mekanizasyonun) i ş  
araçlar ını  değ i ş tirmesi, ikincisi eski ve klasik enerji kaynakla-
rının yerine yeni enerji kaynaklar ının (gaz ve s ıvı  yakıtın kul-
lanım alan ının geniş lemesi, nüklüer enerjinin geli şmesi) al-
mas ı , üçüncüsüde kaynak üretiminde ula şı lan yeni evrelerdir 
(10, S. 9- 11). 

Bu nedenle ihtiyaçlar ın niteliğ inin ve niceliğ inin farkl ı laş -
tığı  günümüz ko şullarında eldeki mevcut kaynaklar ın en iyi 
ve en etkili bir biçimde kullan ı lmas ı  önem arzetmektedir. 

Bilindiğ i gibi üretimde yeni teknolojilerin ve yeni bilimsel 
bulgularm kullan ı lması  iş in nicel ve nitel etkisini art ırmakta-
dır. Belirli i ş lerin zaman ında ve kaliteli bir biçimde yap ı lmas ı  
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18 	TARIMDA ORTAKLAŞ A MAKINA KULLANIMI 

üretimi ve verimliliğ i artırmaktad ır Zahmetli ve yorucu olan 
tarım iş lerinde makinan ın kullan ı lmas ı , çalış an insan için da-
ha iyi iş  koşullarının yarat ı lması  önemli bir husustur. Ancak 
makinan ın belirli bir üretim kesiminde kullan ı lması , farkl ı  eko-
nomik ve sosyal yap ıya göre farkl ı  sorunların ortaya ç ıkma-
s ına neden olmaktad ır. Bu sorunlar ı  çözümleyici tedbirler al ı n-
madan geli şen ve de ğ işen teknolojilerin üretimde kullan ı lmas ı , 
özellikle bölüş ümü eldeki kaynak mülkiyetine göre olan azge-
liş miş  ülkelerde, önemli sosyal rahats ızl ıkların meydana gel-
mesinde önemli bir nedende olabilmektedir. 

Makinalar ve diğ er araçlar, bilindi ğ i gibi, üretimde kulla-
nılan iş  araçlar ıdır. Özellikle i ş in hı zını  art ırarak emek verim-
liliğ inin artmas ına olanak verirler. Mekanizasyon genellikle 
emek yerine geçme özelli ğ ine sahip bulunmaktad ır. Üretim so-
nuçlarının, üretim araçlar ı  mülkiyetine göre bölü şüldüğ ü ülke-
lerde teknolojik geli şmeden yararlanma, sosyal yap ıda önem-
li çeli şkileride beraberinde getirmektedir. 

Diğ er taraftan tar ım iş letmelerinin büyük ço ğunluğu da 
çok parçal ı  ve küçük ölçekli üretim birimleri durumundad ı r. 
(Tablo 1 — 6). 

Bu tip küçük i ş letmelerde çoğu kez iş  kapasitesi ve mali-
yeti yüksek olan makinalardan gere ğ i gibi faydalanmak müm• 
k ün olamamaktad ır. Bunun yan ında arazi toplula ş tırmas ı  uy-
gulanan i ş letmelerde makina kullan ımında art ış la sağ ladığı  
baz ı  ara ş tırmalarda vurgulanmaktad ır. (25, S. 20). Ancak geli-
ş en tek ı olojinin olanaklarından yararlanmak, küçük ölçekli i ş -
letmeleri de makina kullanma f ırsat ı  vermek için çe ş itli ülke-
lerde ortakla şa makina kullan ımının farklı  biçimlerinin te ş vik 
edildiğ i gözlenmektedir. 

Öte yandan i ş letme büyüklüğü ve ortaklaş a makina kulla-
nım alış kanlığı nın artmas ı  birim alana dü ş en masraf ın azalma-
s ına nede nolduğu baz ı  araş tırmalarla saptanm ış tır. Örneğ in 
Almanya'da yap ılan bir araş tırmada 20 ha. l ık bir iş letmede 
hektara biçer döver maliyeti, kendi makinas ı  ile çal ış tığı nda 
192, müteahhit firmadan kiralanmas ı  halinde 120, Makina bir-
liklerinden temin edildiğ inde 117, 3 üyeli bir ortaklk ı ta 81, 4 
üyeli bir ortakl ıkta 64 DM. olarak bulunmuş tur. (Tablo : 3). Sos-
yal bazı  sürtüşmeler azalt ı labildiğ i takdirde ortakla ş a makina 
kullanımının oldukça önemli ekonomik avantajlar sa ğ ladığı  
söylenebilir (4) (13) (14) (19). 
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Tabol : 1. Tarım iş letmelerinin Btlyilklüklerine ve 
İş ledikleri Alanlara Göre Da ğı lımı  

1963 	 1970 

İş letme 
Büyüklüğ ü (Da) 

İş letme say ı s ı  İş lenen 
alan (%) 

İş letme 
say ı s ı  (%) 

İş lenen 
alan (%) 

1 -- 	50 68,8 24,4 75,1 29,6 
51 -- 	100 18,1 23,9 14,7 23,2 

101 -- 200 9,4 23,7 7,1 21,8 

201 - 500 3,2 17,0 2,6 14,3 
501 - 1000 0,4 4,5 0,4 5,7 

1001 0,1 6,5 0,1 5,4 

Kaynak : 

Tablo. 2. Tar ım iş letmelerinde Parsel Say ısı  

Iş letmelerin 

Parsel say ı s ı  
1950 

ok, 
1963 

ok, 
1970 

1 5,4 9,5 16,0 

2 - 3 22,7 20,8 30,4 

4 -- 5 23,2 19,9 21,4 

6 - 9 26,1 24,9 19,4 

10'dan fazla 22,6 24,8 11,6 

Kaynak : D.İ .E. 
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Tablo : 3. Tarımda Çe ş itli Makina Kullanma Usullerine Göre 
Hektara Toplam Makina Masraf ı  ve iş çi ihtiyac ı  (Bi-
çerdöver Makinas ındal 

İş letme Geni ş - 

liğ i 	(Ha) 

Kendi maki- 

nas ı 	ile 

çal ış ma 

Müteahhit 

firmadan 

kiralama 

Makina 

Birli ğ inden 

kiralama 

Makina Örgütü 

3 Üyeli 4 Üyeli 

5 703 Dm. 120 Dm. 117 Drın. 249 Dm. 195 Drn. 

10 362 120 117 139 110 

20 192 120 117 81 64 

30 135 120 117 60 — 
40 107 120 117 — — 

50 90 120 117 — 

60 79 120 117 — — 
Hektara 
gerekli 
insangücü 
(Saat) 4 — 4 4 

Kaynak : H. SIEGFRIED, «Tar ı mda Mü ş teerk Makina Kullanma Örgütleri». 
M.P.M. 1972 Konferans Tebli ğ i, Ankara. 

II. ORTAKLAŞ A MAK İ NA KULLANIM Bİ ÇİMLERİ  

Bilindiğ i gibi, olanaklar ı  sınırlı  olan çok say ı daki küçük üre-
ticilerin, kı t olan kaynaklar ını , gönüllülük esas ına göre, birle ş -
tirerek daha etkin bir üretimde bulunabilmeleri veya kendile-
rine gerekli olan mal ve hizmetleri daha ucuza temin etmeleri 
için giriş imlerde bulunmalar ı  kooperatif veya ortakla ş a çalış -
Ma= temelini te şkil etmektedir. Bu noktadan hareket ederek 
küçük iş letmelerde geli ş en teknolojiden faydalanma olanaklar ı -
nın yarat ı lması , iş lerin zaman ında yap ı lmas ı , iş in nicel ve nitel 
art ım ının sağ lanmas ı , işgücü ve global verimliliğ in art ırı lmas ı  
v.s. olanaklar ının yarat ı lmas ı  ancak ortakla şa makina kullan ım 
ş ekilleriyle çözümlenebilir. 

Küçük çiftçiler, kapasitelerinin oldukça üstünde olan maki-
naları  genellikle iş letmelerinde kullanamamakla beraber onla- 
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rın hizmetlerinden de çe ş itli biçimleride yararlanma olanakla-
rını  ara ş tırmaktadır. Böylece büyük kapasiteli makinalardan 
çok sayıdaki çiftçilerin yararlanma olanaklar ı  doğ maktad ı r, 
Bu nedenle makinalardan ortakla ş a yararlanman ın baş lıca bi 
çimlerini kısaca değ inmekte yarar umulmaktad ır. 

1. DEVLET MAK İNA PARKLARI : 

Genellikle gelişmekte olan ülkelerde veya geri kalm ış  böl-
gelerde, makinalar ı  tanı tı cı , alış kanlık kazand ırıcı , bu konuda 
eğ itimi geli ş tirici amac ıyla kurulabilir. Devlet kurduğu makina 
ile maliyetine veya maliyetinin alt ında hizmeti üreticilere su-
nabilir. Böyle bir uygulama, geli şmekte olan ülkelerde tar ımın 
mekanizasyonunda zaman kazanchrmas ı , üretim hı zını  art ır-
mada makina kullan ım ın ı  te şvik etmesi, geli ş en teknoloji ile 
üreticinin biraraya gelmesini sa ğ lamas ı  bakımından önem arz-
eder. Ancak, bürokratik i ş lemlerin çokluğu ile makinan ın za-
man ında ve verimli bir biçimde kullan ı lamamas ı  durumları  da 
çoğu kez olumsuz makina i ş letmeciliğ ini doğurabilir. 

2. KOMŞ U YARDIMLAŞ MASI : 

Ortakla ş a iş  yapmanın en eski biçimlerinden biridir. Kar şı -
lıklı  güven esas ına dayan ır. Yaz ı lı  (resmi) bir sözle şme ş ekli 
olmamakla beraber bazen yard ımlaş manın biçimi, zaman ı , 
masraflar ın payla şı m ı  v.s. sözlü veya yaz ı lı  bir temele dayan-
dırılabilir. Ancak bu biçim yard ımlaş man ın kurallarını  çevre-
nin örf ve âdetleri belirler. 

3. TARIM MAKİ NALARI ORTAKLIĞ I : 

Baz ı  durumlarda tar ım makinalarının kullanımı  veya i ş let-
mesi belirli bir ortakl ık kurallar ı  içinde olabilir. Bu tip ortak-
larm küçük veya büyük tipleri olabilir (14). 

3.1. Küçük ölçekli ortakl ık biçimi : Bu tip ortaklar ın ortak 
say ı s ının genellikle 6'dan az olduğu çe ş itli kaynaklarda belir-
tilmektedir. Ortak say ısının ve dolay ıs ıyla iş  hacminin az ol 
mas ı  kompleks makinalar ın kullan ı lması  da bu makinalar ın 
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bilgili bir ş ekilde kullanılmasın ı  imkân verecek eleman istihda-
mı , sözle şmelerin genellikle sözlü ve kar şı lıklı  güvene dayan-
ması , masraflar ın payla şı m ı  v.s. gibi konularda ortaklar ara-
s ında baz ı  sürtü ş melere meydan vermesi ba ş l ıca olumsuz yön-
lerini te şkil eder. Buna kar şı lık formalitelerinin azl ığı , birim 
alana maliyeti dü şürmesi, az ortakl ı  olmas ı  nedeniyle ortaklar-
aras ı  sürtü ş meyi en az düzeylerde bulundurulabilmesi en önem-
li olumlu yanlar ıdır. 

3.2. Büyük ölçekli ortakl ık biçimi . Ortak say ıs ı  genellikle 
6'dan fazla olan ortakl ıklard ır. Ancak bu say ı  her zaman i ş  
hacminin büyüklüğünü tam olarak ifade etmeyebilir. Ortakl ık 
koşulları  ve iş lerin organizasyonu yaz ı lı  bir esasa bağ lanabilir. 
İş  hacmi ve ortakl ık alan ı  geniş  olduğundan makinalardan an; 

 layan uzman kiş iler istihdam edilebilir. Dolay ı sıyla makinalar 
ortakların emrine sürücüleri ile birlikte verilir. Bu durumda da-
ha kompleks makinalar ın kullan ı lmasına imkân verir. Birim 
alan başı na makina yat ırım ve hizmet pay ı  azal ır. Bu olumlu 
yönlerine kar şı lık bu tip ortakl ıkların baz ı  olumsuz yönleri clu 
bulunmaktad ır. Örneğ in ortak say ı s ının fazla olmas ı  karşı l ıklı  
güveni yeterince sa ğ lamada, masraflar ın dağı tım ında, iş  aza-
milerinde makina kullan ı mında öncelik tesbitinde, ortakl ığı n 
dağı lmas ı  halinde uygulanacak i ş lemlerde önemli güçlüklerle 
karşı laşı labilinir. 

4. TARIM MAKİ NALARI KOOPERATIFLERI: 

Tarım makinalar ından kooperatif esasa göre faydalanma 
biçimidir (19). İster tek yönlü isterse çok yönlü olsun koopera-
tifler, tar ım makinalar ı  iş letmeciliğ i ile ortaklar ına ucuz maki-
na hizmeti temin edebilece ğ i gibi ihtiyaç anında yeteri miktar-
da alet ve makinay ı  hizmete haz ır olarak bulundurmas ı  koo-
peratiflerin ba ş lıca amaçlar ı  aras ındadır. 

Kooperatifin mülkiyetinde bulunan makina park ından ya-
rarlanma kar şı lığı  olarak çiftçiden, ya yap ı lan iş in kapsam ına 
göre veya alet ve makinan ın o çiftçinin emrinde kald ığı  süre-
ye göre bir ücret takdir edilir. 

Kooperatif esasa uygun olarak ortakla şa makina kullan ımı  
çevrenin ve ülkenin sosyo-ekonomik ko şullarıyla yak ından il- 
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gilidir. Kooperatifi olu ş turan ortaklar ın iş  kapasiteleri, eğ itim 
durumları  gelir düzeyleri v.b. gibi konular kooperatiflerin ba-
şarıs ını  olumlu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bak ım-
dan kooperatif makina i ş letmeciliğ inden çok, alet ve makina 
tedarikinde kooperatif metotdan yararlanman ın daha yaygın 
olduğu gözlenmektedir (14, S. 26 - 28). 

5. MAKİ NA BİRL İ KLERİ  VE MAK İNA Rİ NGLER İ  : 

Son 20 - 25 yı ldır Bat ı  Almanya'da görülen Makina Birlik-
leri ve Makina Ringleri ortakla ş a makina kullan ım ında görü-
len önemli geli şmelerden biridir. 

5.1. Makina Birlikleri : Makinalar ın mülkiyeti birliğ e aittir. 
Belirli bir bölge veya yörede yeter say ıda makina yok ise bu 
yörede bir makina birliğ inin kurulmas ının uygun olacağı  ka-
naati daha yayg ındır. Makinalar Birlik ad ına müş terek olarak 
sat ın alınır. Makinalar ın alımı , bakımı , tamiri ve i ş letmesi bir-
liğ P aittir. Bu nedenle makina birlikleri daha ok küçük i ş let-
melerin çoğunlukta olduğu yörelerde geli şmiş tir. Almanya'da 
2 3 kiş i bir birlik kurabilir. Ancak e ğ ilim daha büyük birlikle-
rin kurulmasıdır. Birlik merkezi genellikle bir köydür. Köy ma-
kina birlikleri aralar ında birle şerek daha büyük i ş letme üni-
tesi yaratmaktad ırlar. Devlet makina al ımlarında, birlik mü-
dürlerinin maa şı nın ödenmesinde birliklere yard ı mcı  olmakta 
ancak müdürlerin tayin i ş lemine kar ış mamaktad ır (17). 

5.2. Makina Ringleri : Makina rignlerinde makinan ın mül-
kiyeti şahıslara aittir. Genellikle bir bölge veya yörede makina 
say ı sı  çoksa birlikten ziyade ring ş eklinde örgütlenme daha el-
veri ş li olmaktad ır. Bu nedenle makina rignleri daha çok büyük 
i ş letmelerin bulunduğu yörelerde geli şmiş tir. Ring ortaklar ı  
rnakirıalarının tiplerini ve bo ş  zamanlar ını  yöneticilere bildirir-
ler. Ayni ş ekilde makinay ı  ihtiyaç duyan ortaklarda i ş inin ni-
teliğ ini ve miktar ını  yöneticilere ula ş tırırlar. Böylece ringler, 
makinalann ın boş  zamanlar ı  olan çiftçilerle bu makinalardan 
faydalanmak isteyen çiftçileri bir araya getirmi ş  olurlar. Bu-
nun için en önemli husus, i ş letmelerle ring merkezi aras ındaki 
haberle şmenin (ki bu genellikle telefonla yap ılır) iyi bir ş ekilde 
organize edilmesidir. Makina ringlerinin ortaklar ı  sadece çift-
çiler değ ildir. Çiftçiler d ışı nda makina i ş leten ki ş ilerde bu ring-
lere girebilirler (19). 
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5.3. Görüldüğü gibi makina birlikleri makinaya ihtiyaç du-
yan küçük i ş letmelerin, makina ringleride i ş  kapasitesini yete-
rince değerlendiremeyen makina sahibi olan ve bu makinalar ı  
değ erlendirebilecek arazi sahibi i ş letmelerin kurdu ğu ortakl ı k-
lardır. Koşullara göre pratik çözüm sa ğ layan ve k ısa sürede 
Almanya'da yayg ınla ş an bu kurulu ş lara Alman hükümeti de 
önemli katk ı larda bulunmaktad ır. Daha öncede belirtildiğ i gibi 
belirli nitelikte yöneticilerin istihdam ında devlet parasal yar-
dım yapabilmektedir. Bunun yan ında bu gibi kurulu ş ların ma-
kina temininde devlet ucuzlat ı lmış  kredi verebilmektedir. 

Öte yandan toplu makina al ımları  ile daha ucuza indirimli 
makina al ı m ı  sağ lanabilmekte, birim ba şı na makina al ım ve 
hizmet maliyeti azalmaktad ır. Makinalar ın tam kapasite ile ça-
lış ma olanağı  yarat ı ldığı ndan daha az makina ile daha çok i ş  
yapma olana ğı  yarat ı lmış  bulunmaktad ır. 

6. TARIM MAK İ NALARI MÜTEAHHİ TLİĞİ  

Daha çok tek ba şı na bir iş letmecilik biçimidir. Çevreye uy-
gun makinalar ı  alan ki ş i veya ki ş iler birim veya i ş  süresinc 
göre ödenen bir ücretle çiftçilerin i ş lerini yaparlar. Geni ş  bir 
uygulama alan ı  bulunmakla beraber, daha ucuz ve daha etkin 
bir ortakla ş a makina kullan ımı  olanağı  yaratmad ığı ndan ko-
numuz d ışı nda b ırakı lmış tır. 

III. ORTAKLAŞ A MAK İ NA KULLANIMININ Y ARA RLARI 
VE SAKINCALARI 

Ortakla ş a makina kullan ı m ı , herş eyden önce i ş  düzcyi ma-
kina kapasitesine göre dü ş ük birden fazla çiftçinin bir arada 
bulunmalar ını  gerektirir. Bu nedenle bu eylemin makinan ın 
ekonomik kullanı lmas ı , birden fazla ki ş inin kendi aralar ındaki 
ili şkileri v.s. aç ı s ından olumlu ve olumsuz yönleri bulunabilir. 

1. ORTAKLAŞ A MAKİ NA KULLANIMININ YARARLARI : 

Ekonomik güçleri s ınırl ı  olan küçük çiftçileri geli ş en bilim 
ve teknolojinin olanaklar ından yararland ırarak daha etkili ve 
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daha kaliteli bir üretimin sa ğ lanmas ına hizmet edebilir. İş in 
itel ve nicel yönü artarak verimlili ğ in artmas ını  saklar. Ortak-

laşa makina kullan ım örgütleriyle makinalar ın tam kapasited e 
çalış mas ı  sağ lanabilir ve dolay ı s ıyla birim ba şı na makina kul-
lanım maliyeti azal ır. Makinalarla uğ raşacak yeti ş kin eleman-
lar ın istihdam ın' kolayla ş tırdığı  için makinaların daha bilgili 
ve etkili kullan ı lmasını  imkan verir. İş  azamilerinden rahatça 
s ı yrılabilme olanağı  yaratt ığı  gibi işgücü tasarrufu yarat ır ve 
kalan işgücünün ba şka sahalarda kullan ımını  olanak haz ırlar. 

2. ORTAKLAŞ A MAKİ NA KULLANIMININ SAKINCALA-
RI : 

Ortakla şa makina kullan ım örgütleri baz ı  kurallara göre 
çal ış mak zorundad ır. Bu nedenle makina kullan ım serbestliğ i 
bir ölçüde s ınırland ırı lmış  olur. Örgüt üyeleri istedikleri maki-
naları  istedikleri anda temin edemeyebilirler. Makina kullan ı -
m ında öncelik tayini ortaklar aras ındaki ilişkilerde sürtü şme-
ler doğurabilir. 

IV. SONUÇ VE ÖNER İLER : 

Türkiye tar ım ında küçük ölçekli üretim birimlerinin hakim 
olduğu görülmektedir. Yine Türkiye tar ım ında parçal ı  iş letme 
oldukça fazla bulunmaktad ır. Örneğ in Gediz Havzas ında 30 de-
karın alt ındaki iş letmelerin ortalama parça say ı s ı  3,245 dekar-
dan büyük iş letmelerin ortalama parça say ısı  da 10 dur. Genel 
ortalama olarak bu havzan ın iş letmeleri 4 parçal ıdır. Fazla 
parça say ı sı , eğ er parça geni ş liğ i küçük ise, i şgücü ve makina 
gücünün etkisini azaltmaktad ır (2). 

Yine Gediz Havzas ının ova köylerinden seçilen 142 i ş let-
menin baz ı  verileri tablo 4 ve 5'de özetlenmi ş tir. 
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Tablo : 4. Gediz Havzas ı  ova köyler! tar ım iş letmelerinde i ş -
letme geniş liğ ine (büyüklüğüne) göre i ş letme say ı -
s ı , arazi, traktör da ğı lım ı  ve bir traktöre dü ş en ara-
zi miktar ı , iş çi ücreti ve net i ş gücü verimliliğ i. 

İş letme 
	 İş letme say ı s ı  (%) 	 Arazi (%) 	Traktör (O/) 	 Bir trak- 	İş çi 	Net ve- 

	  töre dü- 	ücreti rimlilik 
şen alan 

Grubu Basit Birikimli Basit Birikimli Basit Birikimli (Da.) (TL/E İ G) (TL/E İ G) 

1 - 30 da 63,23 63,23 25,41 25,41 4,33 4,33 1871 24 12 
31- 60 da 19,23 82,46 17,11 45,52 7,90 12,23 690 23 24 
61-100 da 10,03 92,49 16,33 58,85 31,57 43,80 165 23 39 

101-245 da 5,26 97,75 18,82 77,67 34,21 78,01 175 23 32 
245+da 2,25 100,00 22,34 100,00 21,99 100,00 224 22 44 

Genel 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0o 319 23 26 pecy
a



Tablo 5. Gediz Havzas ı  Ova Köylerinde Bulunan Tar ım iş let-
melerinde İş letme Gruplar ına Göre Çe ş itli Değ işken-
lerin Durumu (1971) y ılı  sonuna göre 

1. GRUP 
1-30 da 

2. GRUP 
31-60 da 

3. GRUP 
61-100 da 

	

4. GRUP 	5. GRUP 

	

101--245 da 	245 + da 
GENEL 

1. İş letme Say ı s ı  (%) 63,23 19,23 10,03 5,26 2,25 100,00 

2. i ş ledi ğ i alan (%) 25,41 17,11 16,33 18,82 22,34 100,00 

3. Ortalama i ş letme geni ş - 
liğ i 	(Da) 18,78 41,43 75,82 166,53 462,97 47,60  

4. Ort. 	parsel say ı s ı  3,17 4,57 5,52 8,25 10,11 4,10 

5. a) Sahip olunan traktör 
(say ı sal) (%) 4,33 7,90 31,57 34,21 21,99 100,00 

b) Sahip olunan traktör 
(değ er) (%) 0,31 8,68 21,61 42,84 26,56 100,00 

6. Sahip olunan romork 
(değ er) (%) - 13,88 28,86 39,25 18,00 100,00 

7. Sahip olunan toplam trak- 
tör aksam ı  (/0) 9,29 10,88 20,60 36,17 23,06 100,00 

8. Sahip olunan küçük çift- 
çi aletleri (%) 39,21 26,38 13,38 14,84 6,20 100,00 

9. Alet-Makina varl ığı  (%) 10,60 11,55 20,29 35,23 22,32 100,00 

10. İş 	hayvanlar ı 	varl ığı  
(de ğ eri) 	(%) 50,53 30,02 15,22 3,44 0,77 100,00 
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11. İş letmede kullan ı lmayan 
aile i ş gücü (%) 	59,98 51,71 53,44 56,85 53,44 57,22 

12. Dekara kullan ı lan i ş - 
gücü (E İ G/da) 18,76 15,10 11,95 8.86 7,28 12,21 

13. İş gücü etkenli ğ i (%) 97,00 97,00 92,00 90,00 98,00 96,00 

14. İş gücü verimlili ğ i (TL/E İ G) 

a) Brüt (GSÜD) 32,66 44,03 49,90 53,86 62,71 44,83 

b) Net (GSÜD) 11,93 24,11 39,24 31,88 44,25 26,36 

15. Ücretleri 	(TL/E İ G) 23,62 22,54 23,01 23,25 22,17 23,32 

16. Traktörün alet makina 
varl ığı  içindeki yeri (%) 1,88 47,67 67,63 77,18 75,54 63,48 

17. İş letme ba şı na traktör 
say ı s ı  0,01 0,06 0,46 0,95 1,43 0,15 

18. 1 traktöre isabet eden 
arazi miktar ı  (da) 	1870,99 690,49 164,84 175,31 223,76 318,73 

19. 10 Ha.'a dü ş en traktör 
say ı s ı  0,05 0,14 0,61 0,57 0,31 0,31 

Kaynak : E. Ü. Ziraat Fakültesi Ziraat Ekonomisi ve İş letme İ lmi Kürsüsü. «Gediz Havzas ı  
Ürün Bile ş imi Ara ş t ı rmas ı  »Anket Defterleri. 
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Tablo : 6. İş letme tipine göre traktör ve ekipman ın yı llık gelir 

ve giderleri (Traktör ba şı na) 

GELIR G İ DER 

Iş letme Traktör İş letme Gelir/Gider 
Tipi say ı s ı  say ı s ı  Asgari Azami Ortalama Asgari Azami Ortalama (/o) 

1. Mal sahibi 14 14 14175 59390 29666 19488 32784 24850 19 
2. Ortakl ı k 9 7 22110 44950 27256 17865 63544 29469 —(18) 
3. Kooperatif 15 12 17760 119800 59403 22746 113437 50473 18 

Genel 38 33 40833 36058 14 

Kaynak : B. KURT ve D. ÜLGÜRAY, Dış  ülkelerde ve Türkiye'de tar ı m makinalar ı  kullanma örgütleri, 
MPM yay ı nlar ı  : 181, çoğ altma, Ankara, 1974. 

Tablo : 7. İş letme tiplerine göre traktörün y ı llık çalış tırı lma 

süreleri. 

Çal ış t ı r ı lma süresi (saat/y ı l) 
tipi 
İş letme 

say ı s ı  
İş letme 

Traktör 
Say ı s ı  Asgari Azami Ortalama 

1. Mal sahibi 14 482 1883 912 14 
2. Ortakl ı k 7 707 1158 990 9 
3. Kooperatif 12 415 1701 1188 15 

Genel 33 1039 38 

Kaynak : B. KURT ve D. ÜLGÜRAY (1974). 
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Genellikle traktör da ğı lımının iş letme geni ş liğ i ile yakın bir 
ilişkisi bulunduğu gözlenmektedir. Ancak 60 dekar ın altındaki 
iş letmelerde E İG. başı na net i şgücü verimliliğ i ücretlerin alt ın-
da olarak görülmektedir. Bu durum, bu tip i ş letmelerin mevcut 
işgücünü gereğ i gibi değ erlendiremediğ ini ifade etmekte ve ay-
nı  zamanda i şgücü yerine ikame edilebilecek makinan ın diğ er 
teknik ve ekolojik şartlara göre olabilece ğ ini belirlemektedir. 

Eğ er teknik ve diğer ekolojik zorlamalar bu grup i ş letme-
lerin makinala ş mas ını  zorunlu k ı lıyor ise bu durumda büyük 
çoğunlukta olan bu i ş letmeler ( % 82,46) makinadan ancak or-
takla ş a olarak faydalanabileceklerdir. Ancak bu ortakl ığı n 
şeklini çevrenin sosyo-ekonomik ş artları  ile, devletin destekle-
yeceğ i örgütlenme tipleri etkileyecektir. Genel kan ıya göre bu 
örgütlenmenin modeli kooperatif olabilir. Nitekim, baz ı  önemli 
eksiklikleri bulunmakla beraber MPM'nin yapt ığı  bir ara ş tır-
mada traktör ba şı na gelirin, traktör ba şı na kullanı lma süresi-
nin ve fayda/masraf oran ının kooperatif i ş letmelerde daha 
yüksek olduğu saptanmış tır. (Tablo : 6 ve 7). Ancak bu tip i ş -
letmelerin mekanize edilmesinde alet ve makinalar ın iş  nevile-
rine göre kapasitelerinin bölge, i ş letme tiplerine göre belirlen-
mesinde büyük yararlar ın olduğu söylenebilir. Nitekim koope-
ratif iş letmeler ortaklar ının hacmine uygun makina seçimini 
yapabilmeleri, bu tip i ş letmeciliğ in ba şar ısında önemli rol oy-
namaktadır. Örneğ in Tarım Kredi Kooperatiflerinde kurulan 
Makina İş letme üniteleri 1969 larda 186'ya ç ı kmış  iken 1975 ler-
de 62'ye inmesini, ortaklar ının iş  hacmine uygun makina hiz-
metini sunamamas ını  bağ lamak mümkündür. Zira i ş  hacmi 
küçük kalan makina i ş letme ünitesi, yeterli bir sürücüyü dahi 
istihdam etmesi mümkün olamamakta, makinay ı  veya aleti bu 
konudan yeterince anlamayan orta ğı nın eline teslim etmekte-
dir (25). 

ÖZET 

Gelişen ülkelerde tar ımda makina kullan ımı , üretimin art-
ması  ve verimliliğ in yükselmesi aç ı s ından önem ta şı r. Ancak 
genellikle makina, emeğ in yerine geçme özelli ğ i taşı ması  açı -
sından, bölü şüm ilişkilerinin kapitalist modele yak ın olan az-
gelişmiş  ülkelerde önemli sosyal ve ekonomik sorunlar da ya-
ratabilir. Ayr ıca dış  alıma (ithalata) dayal ı  makina kullan ım ı - 
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da kalkınmanın finansman ında gerekli olan döviz gereksini-
minin azalmas ına neden olabilir. Bu nedenle küçük ölçekli ta-
rımsal üretim birimlerinin hakim olduğu ülkemizde makina 
kullanımında emekle ili ş kilerinin dikkatten uzak tutulmama-
sı nda yarar umulmaktad ır. Ayrıca dış alıma dayal ı  makina al ı -
mı  veya yap ımı , tar ım makinalarm ın tam kapasite ile kullan ı l-
mas ını  önemli kı lmaktad ır. Bu durum, mevcut ko şullarda, an-
cak ortakla şa makina kullanı mı  ile çözümlenebilir. 
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TÜKETICININ ÖRGÜTLENMESI 
1. KONSUMERIZM HAREKETININ TARIHSEL GELIŞMESI 

Mehmet AYDIN 

ÖNSÖZ 

Toplum halinde ya ş ayan insan ın hemen her meselesini bir 
örgüt içinde çözdü ğ ü malûmdur. İktisadi hayat ın üretim, tüke-
tim, dağı tım, bölü şüm v.s. gibi faaliyetleri de çe ş itli örgüt bi-
çimleri içinde cereyan etmektedir. Ancak, iktisadi örgütle şme 
hareketlerine tarih içinde bak ı ldığı nda bu olayın tüketim ala-
nında diğ er faaliyetlere nazaran daha zay ıf olduğu, üretici ve 
dağı tıc ı  sektörlerde ise daha güçlü oldu ğu görülür. Oysaki ik-
tisadi faaliyetlerin temel gayesi be şeri ihtiyaçlar ı  karşı lamak-
tır. Ihtiyaçlar ı  karşı lamak amac ıyla mal ve hizmetlerin insan 
tarafından doğ rudan doğ ruya kullan ı lması  tüketim fiilini te ş -
kil etmektedir. Nihayet üretim ve da ğı tım faaliyetlerinin ama-
cı  da tüketime hizmetten ibarettir. İktisadi hayat ın en önemli 
süjesi olan tüketicinin örgütlenmesi ancak 20._ yüzy ılda eri ş il-
miş  bir gelişmedir. Bu, fezaya giden insan ın kendi nefsini bil-
memesine benzemektedir. Gerçekten tüketici denilen varl ığı n 
kiş iliğ i tarih içerisinde çoğu kez yanl ış  tan ımlara konu olmuş  ve 
henüz net bir anlam kazanamam ış tır. Tüketicinin kendisini ör-
gütlemeye koyulmas ı  B. Amerika'da 40 yı l önce, İngiltere'de ise 
20 yı l önce ba ş lamış tır. Bu bilinçlenme bugün dünyan ın bir çok 
ülkelerinde mü ş ahade edilmekte ve tüketici örgütleri h ızla ge-
lişmektedir. Türkiye de henüz milli düzeyde bir tüketici örgütü 
kurulmuş  değ ildir. Ancak, entellektüel düzeyde hayli birikim 
ve geliş im olmuş tur. Bu nedenle Türkiye'de tüketicinin örgüt-
lenme zaman ının art ık gelmiş  olduğunu ilan etmemiz san ırını  
gerçeğ in ifadesi olur. 
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34 	 TÜKETICININ ÖRGÜTLENMESI 

I. KONSUMERİZM HAREKETININ TARIHSEL GELI Ş MESI 
Tüketicinin değ iş en kiş iliğ i 

Tüketicinin kiş iliğ i konusunda ortaya at ı lan görü şler bir 
yanda tüketiciye arz edilen mal ve hizmetler kar şı s ında tüke-
ticinin davranış ları  ile ilgilidir. Tüketicinin bu konudaki dav-
ranışı  akı llı  ve bilgili midir? Yoksa ki ş iliğ i ger br durum mu 
arzetmektedir? Klasik iktisatç ılar tüketiciyi rasyonel hare-
ket eden bir varl ık olarak dü ş ünmüş lerdir. Bu, bir bak ı -
ma klasik modelin bir gere ğ i idi. Zira, klasik model al ı cı  
ve sat ı cı ların rasyonel hareket ettiğ i farzolunan serbest rekabet 
piyasas ı  üzerine kurulmu ş tur. 

Alıc ı ların rasyonel olam ıyacağı nı  düş ünmek, modeli teme- 
zedeler ve sistemde tadilât ı  gerektirirdi. Böylece klasik 

modelde tüketici, mal ve hizmetlerin mahiyetini tan ıyan ve ih. 
tiyaçlara göre bunlar ı  seçmesini bilen bir insand ır. Böyle olun-
ca da hangi mallar ın üretilmesi gerekti ğ ini tüketici talebi sap-
tayacak demektir. Klasik modelde tüketici iktisadi hayat ın na-
zımı  ve sultan ı dır. 

Tüketici kiş iliğ i konusundaki görü ş lerin diğ er bir yan ı  sa-
tıcı lar ile tüketici aras ındaki ilişkiye dayanmış tır. Orta çağ lar-
da hakim olan görü ş e göre sat ıcı  ve al ıc ı  eş it ş artlara sahip ki-
ş lerdir. Mallar aç ık pazarlarda her iki taraf ın gözü önünde sa-
t ı lmaktad ır. Herkes alaca ğı  malı  net bir ş ekilde görebildiğ i için 
satış  hukukunda ,<Alıc ı  gözünü açs ın ve kendini korusun» hük-
mü yer alm ış tır. Böylece bir mal al ımdan sonra kusurlu ç ıkarsa 
satıcı nın sorumluluğu olmamaktad ır. Sat ıc ı  malın kusurunu 
söylemekle yükümlü değ ildir (1). 

(1) Bu durum islam hukuku ile ters dü ş mektedir. Zira islâmda sat ı c ı  ay ı pl ı  
ve kusurlu bir mal ı n kusurunu mü ş teriye söylemekle yükümlüdür. 
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«Tüketici gözünü açs ın» hükmünün değ işmesi 

Tüketicinin ki ş iliğ i ile ilgili olarak yukar ıda yap ı lan tasvir-
ler iktisadi faaliyetlerin milletleraras ı  bir hacim kazanmad ığı  
ve mal ve hizmetlerin bugünkü gibi karma şı k bir mahiyet al-
madığı  dönemlere ait bulunmaktad ır. Firmalar ın büyümesi ve 
fikirleri ticari firmalar ın hibe ve yard ımları  ile etkilenmeyen 
tekelci uygulamalar ın ba ş laması , teknolojinin geli şerek mal ve 
hizmetleri say ı  ve muhteva yönünden karma şı k hale sokmas ı  
tüketiciyi son derece güç ve zay ıf duruma sokmuş tur. Böylece 
aslında realitede mevcut olmam ış  bulunan tüketici saltanat ının 
bir efsane olduğu tesbit edilmi ş  ve sultan tüketici piyasa güç-
lerinin kurbanı  durumuna dü ş müş tür. Bu vak ıa tüketiciyi ko-
ruma ihtiyac ını  doğurmuş tur. 

Koruman ın mahkeme içtihatlar ı  ile ba ş ladığı  görülmekte-
dir. Bu içtihatlarla bir mal ı  muayene imkan ı  olmayan hallerde 
alıcı  sözünü açs ın ilkesi terkedilmi ş  oluyordu. Nihayet 19. as ır-
da koruma yaz ı lı  hukuka geçmi ş  ve İngiltere'de 1893 y ı lında 
çıkar ılan Emtia Sat ış  Kanunu (Sales of Goods Act) sat ıcıya 
aş ağı daki vecibeleri yüklemi ş tir. 

o) Piyasaya arzedilen mal «ticari kalite» ye (merchantab-
le quality) sahip ve ahc ının niyet ettiğ i amaca uygun olmal ı -
dır. 

b) imalatçm ın ihmali yüzünden meydana gelen kusurlu 
mal herhangi bir kimseye herhangi bir zarar ika ederse ima-
latç ı  kanunen suçlu say ı lır. 

Bu hallerde ahc ının dava açmak ve zarar= nakden tazmin 
hakkı  doğmaktad ır. 19. yüzy ı lın son çeyre ğ i ticari kodifikas-
yon dönemi olarak bilinir Ancak bu dönem uzun y ıllar tüketi-
ciyi hile ve aldatma gibi olumsuz uygulamalara kar şı  koruma 
esas ına göre olu ş an bir hukuk sistemi getirmi ş tir. 

Tüketici çoğu kez kandırı ldığı ndan bihaber ve uğ radığı  za-
rarın sorumluluğunun sat ı c ı da olduğunu ispat edemez durum-
da bulunmaktadır. Tüketici art ık eski mütevazi hayat ya şayan 
kiş i değ ildir. Bir refah ve mal bolluğu içinde yaş amaya alış mış , 
itiyat ve geleneklerin esiri ve âciz durumdad ır. Baş kalarının 
himayesine muhtaç hale gelmi ş tir. İş te bu dönemde topluma 
kendini adam ış  zihniyette ki ş iler tüketicinin kar şı laş tığı  sorun-
ları  incelemeye ve çözüm yollar ını  ara ş tırmaya ba ş lamış lardir. 
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Bu suretle tüketici nam ına geliş tirilen bu harekete konsume-
rizm cereyan ı  ve hareketin üyelerine ise konsumeristler denil-
mektedir. 

Konsumerizm hareketinin mahiyet ve amac ı  
Konsumerizm hareketinin mahiyet ve amac ını  ş öylece özet-

lemek mümkündür. 
a) Tüketiciyi aldat ıcı  ve yan ı ltıc ı  uygulamalardan, tehlike-

li mallardan, tekelci uygulamalardan ve di ğ er pazarlama hile-
lerinden korumak, 

b) Tüketicinin mallara, tüketime bolluk ve materyalizme 
ve çevreye kar şı  davranış  ve değ er hükümlerini değ iş tirmek ve, 

c) Değ iş en tüketici davran ış  ve yargı ları  sonuçlar ı na gö-
re iktisadi hayat ı  ve politik güçleri yönlendirmek. 

Konsumerizm hareketi daha sorumlu bir tüketici ki ş iliğ i 
oluş turmaya çal ış maktad ır. Sadece bol geliri olan de ğ il, fakat 
daha bilgili ve piyasada aldat ıc ı  muameleye u ğ radığı  zaman 
hakkını  aramakta daha aktif bir tip. Böylece sat ıc ı larında kendi 
davranış larını  değ iş tireceğ i umulmakta ve nitekim 13\,: değ iş -
meler gelişmiş  ülkelerde mü ş ahade edilmektedir. Konsumerizm 
hareketi i ş  alemine tüketicinin korunmas ı  yönünde bir çok yü-
kümlülükler getirmektedir. Mal ve hizmetler hakk ında tüketi-
ciye sadece olumlu yönde bilgi verilmesi yeterli görülmemekte 
fakat bunlar ın ne gibi noksanları  olduğunun da aç ık bir ş ekil-
de belirtilmesi istenmektedir. Çünkü bu hususlar' en iyi bile-
cek durumda olanlar imalâtç ı  ve sat ıc ılardır. Bu suretle orta 
çağ ların ilkesi tersine dönmü ş  ve «sat ıcı  gözünü açs ı n» duru-
muna girmiş tir. 

II. TÜKETICI ÖRGÜTLENMES İ NE OLAN IHTIYAÇ 

Tüketicinin örgütlenmesine neden ihtiyaç var? Hemen i ş a-
ret edelim ki tüketici düne nazaran sorunlar ı  bugün çok fazla 
artmış  ve tek ba şı na bu sorunlar ın üstesinden gelemeyecek du-
ruma dü şmüş tür. Ş ayet ona kendisinin d ışı nda yeteri kadar ko-
ruma verecek bir düzen mevcut olsa idi belki kendi örgütünü 
kurmas ına gerek duymayacakt ı . Ancak durum böyle olmad ı . 
Bu sorunlar nelerdir. K ısaca gözden geçirmekte fayda vard ır. 

Tekelci uygulamalar sorunu 
Sorunlar ın önemli bir kı smı  piyasada mal ve hizmet arze-

den firmalardan do ğmaktadır. Klasik iktisatç ıların düş üncele- 
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ri hilâfma günümüzün piyasası  tekellerle dolu bir denge üze-
rine kurulmu ş  bulunmaktad ır. Dünyan ın gelişmiş  ülkelerinde 
devletin tekellerle amans ız sava şı na rağmen tekelci sömürüyü 
önlemek mümkün olmamakta ve tüketici sonunda bu ~ürü-
nün kurbanı  olmaktad ır. Tekeller tüketiciye ne gibi zararlar 
vermektedir. Bir daha hat ırlayal ım. 

Bir defa tekelci firmalar tüketiciye yüklenen fiyat ı  piyasa-
ları  taksim etmek, toptanc ı  veya perakendecilere dikte yap-
mak gibi çe ş itli yollarla hakları  olmayan düzeye ç ıkarmakta-
d ırlar. Güçlü firmalar rakip firmalar ın faaliyetlerini kontrol 
altına almakta ve rekabeti ortadan kald ırmaktadır. Yeni firma-
ların piyasaya girmesine engel olunmakta, piyasa mekanizma-
s ı n ı n çalış mas ında ula şı m ve depolama tesisleri, hammadde, 
iş gücü vs. gibi kanallar üzerinde hakimiyet sağ lanarak rakiple,- 
re dar boğ azlar yarat ı lmakta ve üretim kontrol alt ına alınmak-
ta,dır. Patent, ticari marka, telif hakk ı  gibi bir tak ım haklar kö-
tüye kullan ılarak üretim diğ er bir yoldan k ısı tlanmakta veya 
normalden pahal ıya çıkarı lmaktad ır. Firmalar gayri me ş ru sa-
tış  usulleri kullanmakta ve tüketici aldanmaktad ır. Yan ı ltıc ı  
reklamlar bu alanda en çok kullan ılan usullerden birisidir. 
Sahte garantiler diğ er önemli bir yan ı ltma kayna ğı  teşkil et-
mektedir. Değ eri dü ş ük malları  değerli gibi göstererek taklit 
etmek, etiket ve markalarda aldat ıc ı  uygulama yapmak, gay-
ri me ş ru ikramiye ve sat ış  tahrikleri kullanmak, noksan tart ı  
\, e ölçülü veya tüketici sa ğ lığı na zarar veren mallar ı  piyasaya 
sürmek, tüketici aldat ı lmasında kullanılan diğ er usullerdir. Bu 
hallerde tüketici daha ziya:de iktisaden kayba u ğ ramaktad ır. 
Tekelci güçlere kar şı  koyacak güce sahip de ğ ildir. Tüketici koo-
peratifçiliğ i gibi çözüm yollar ı  baz ı  geliş miş  ülkelerde s ınırlı  
ölçüde başar ı  sağ lamış  ise de kesin ve etkili bir yol olamam ı s-
tır. Oysa modern kapitalizmde üretici, sanayici, perakendeci 
gibi sektörler ya firma büyümeleri yoluyla veya kooperatif borç 
vs. örgütlenmeler yolu ile kar şı t güçler (countervailing pow-
çe ş itli destekleme programlar ını  sürekli uygular olmuş tur. Tü-
ketici hiç bir sektör kar şı sında bir karşı t güç olacak ş ekilde ör-
gütlenememi ş tir. Bunu yapmas ı  da mümkün değ ildir. Aş ağı da 
detayları  ile göreceğ imiz üzere bu örgütlenme iktisadi yoldan 
değ il konsumerizm denilen ve içinde sosyal ekonomik ve po-
litik çe ş itli tekniklerin uygulandığı  bir yoldan gerçekle ş tirile-
cektir. 
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Teknolojinin doğurduğu sorunlar 

Tüketicinin kar şı laş tığı  sorunlar ın bir kı sm ı  teknoloji ala-
nında meydana gelen geli ş melerle ilgilidir. Teknoloji üretilen 
mal ve hizmet çe ş itlerini a şı rı  ölçüde art ırmış tır. Öte yandan 
tüketicinin geliri de. artm ış  olup tüketici bugün bir bolluk top-
lumu (affluent society) içinde ya ş amaktad ır. Fakir bir insan 
ihtiyaçlar ını  daha belirgin bir şekilde duymakta ve tedavi yol-
larını  da net bir ş ekilde saptayabilmektedir. Bolluk toplumunun 
tüketicisi kendisine bir sürü istek yaratm ış  ve tedavi yollar ın ı  
bilmeyen mutsuz bir ki ş i olmu ş tur. Bu durumda tüketici ayd ın-
latı lmas ı  ve eğ itilmesi, al ımlarını  yaparken ve tüketim malla-
rını  kullan ırken ak ı llı  bir şekilde hareket etmesini bilen bir 
hüviyet kazanmas ı  gerekli bir ki ş i olarak görülmektedir. Öte 
yandan teknoloji birçok hile ve aldatmalar ı  mümkün hale sok-
muş tur. Beslenme değ eri dü şük gıdalara bazen sa ğ lığ a zararl ı  
katk ılar kat ılmakta ve bunlar tüketici için cazip hale sokul-
maktad ır. Misalleri pek çok art ırmak mümkündür. Bu hileleri 
tüketicinin ke ş fetmesi imkans ı zdır. 

Doğal kaynakların aşı rı  kullan ı lması  

Tüketicinin kar şı laş tığı  sorunlardan bir k ı sm ı  doğ al kay-
naklara kar şı  talepte meydana gelen a şı rı  geli ş medir. G ıda ve 
elyaf ihtiyac ının art ışı na mukabil bir tak ım ha şerat ve mik-
roorganizmalar ın insanın tüketece ğ i maddelere ortak olma ça-
bas ı  bunlara kar şı  ş iddetli zehirlerin kullan ı lmas ını  zorunlu 
kı lmış  ve bu zehirler g ıdalara nüfuz ederek tüketiciyi zehirler 
hale gelmi ş tir. S ınai art ıklar ve diğ er faktörler ile do ğa kirlen 
mekte dengesi bozulmakta insan ın tüketimine arzedilen ser-
best ve ekonomik malları n kalitesi dü ş mektedir. Hava ve su kir-
liliğ i suda ya şayan canl ılar ile bitkilerin kirliliğ ine yol açm ış  
ve insan sağ lığı nı  tehdit eder duruma gelmi ş tir. Modern toplum 
zihni huzuru bozan gürültü, ba şka bir deyimle ses kirlenmesi 
(noise pollution) ile sava ş a ba ş lamış tır. Insanoğ lu a şı rı  kullan-
ma yüzünden kaybetmeye ba ş ladığı  çevresel ve ekolojik de ğ er-
lerine sahip ç ıkma ihtiyac ı  duymaya ba ş lamış tır. Bütün bu 
saydığı mız sorunlar tüketici güvenli ğ i meselesini ön plana ge-
tirmektedir. İ leri ülkelerde devlet bu konuda köklü tedbirler al-
ma çabas ı  içinde olmakla birlikte mesele tam anlam ı  ile çözü-
me bağ lanmış  değ ildir. Bazen özel sektörün mesleki kurulu ş la-
rının meş ru uygulama kodlar ı  saptayarak iktisadi faaliyetleri 
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düzenlemeye çal ış tı kları  görülmektedir. Burada tüketiciye bir 
fayda sağ landığı  kuşkusuz ise de hareket noktas ı  firmalar ara-
s ındaki haks ız rekabeti ortadan kald ırmakt ır. Öte yandan mü , 

 eyyide yönünden zayıf olan bu tedbirlerin etkisi s ınırlı  kalma-
tad ın 

Tüketici haklar ının geliş mesi 

Bütün bu saydığı mız nedenler dolay ı siyle tüketici birtak ı m 
hakların sahibi olmaya müstahak görülmü ş  ve gerekli örgütler 
arac ı lığı  ile bu haklarının korunmas ı  beyan edilmi ş tir. Avrupa 
Konseyi İ stiş ari Asamblesinin kabul etti ğ i tüketicinin korun-
mas ı  beyannamesinde bu haklar şu kategorileri kapsamakta-
d ır. 

1 — Tüketicilerin korunma ve yard ım hakları , 
2 — Zarara kar şı  tazmin haklar ı , 
3 — Tüketicinin bilgi hakk ı , 
4 — Tüketicinin eğ itim hakkı  ve 
5 — Tüketicinin temsil ve mü şavere hakk ı . 

Bu hakların kullan ı lmas ı  ve korunmas ı  yolunda sosyal dev-
lete birçok görevler tevcih edilmekle birlikte bizzat tüketicinin 
kendi kuraca ğı  örgütlere de önemli görevler dü ş mektedir. Ş im-
di bu örgütlerin mahiyeti ve çal ış ma ş ekilleri üzerinde duraca-
ğı z. 

III. M İ LLETLERARASI TÜKETİ Cİ  ÖRGÜTLER İ  
Milletleraras ı  Tüketici Birlikleri Örgütü (IOCU) 

1960 yı lında kuruldu. Amac ı  tüketici sorunlar ının her yönü 
itibariyle milletleraras ı  düzeyde i ş birliğ i sağ iamak, milli tüke-
tici örgütlerinin kurulu şuna yard ımcı  olmak ve tüketici ç ıkar-
larını  milletleraras ı  düzeyde temsil etmektir. IOCU amaçlar ı n ı  
gerçekle ş tirmek için komiteler ve çal ış ma gruplar ı  kurmuş tur 
Bunlar: Testleme; E ğ itim; Temsil ve Geliş tirme olmak üzere 4 
komite ve Hukuk Çal ış ma Grubundan ibarettir. Örgüt her y ı l 
tüketici sorunlar ı  üzerinde kongre ve seminerler tertip etmek-
te ve üyelerin istifadesi için dökümantasyon ve kitapl ı k servisi 
yapmaktad ır. Üye faaliyet ve yay ınlar ını  da birbirine iletmek-
te ve peryodikler ç ıkarmaktad ır. Milletleraras ı  toplant ı lara tem-
silciler göndermekte ve tüketici örgütlerine yard ımcı  olmak 
üzere çe ş itli bölgelerde ofisler kurmaktad ır. IOCU'nun 44 ülke-
den 100 üyesi bulunmaktad ır. Tüketici ç ıkarlar ı  için çalış an 
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siyasi ve ticari çevrelerle ili ş iğ i olmayan, kâr gayesi gütmeyen, 
reklâm kabul etmeyen münferit ticari firmalara kar şı  ayine' 
bir istismar hareketinde bulunmayan ve hareket serbestileri ile 
fikirleri ticari firmalar ın hibe ve yard ımları  ile etkilenmeyen 
örgütler IOCU'ya e ş  üye olabilir. 

Bu vas ıflar ı  haiz olmamakla birlikte tüketici sorunlar ı  ko-
nusunda çalış an örgütler muhabir üyelik için IOCU'ya ba şvu-
rabilirler. IUCO Birle ş miş  Milletler ekonomik ve Sosyal Kon-
seyi UNICEF, UNESCO, UNIDO, FAO, ISO, IEC ve Avrupa 
Konseyi gibi örgütlerde isti ş ari statüye sahiptir. 

Tüketici Birlikleri Avrupa Bürosu (BEUC) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu içindeki tüketici gruplar ını  
birle ş tirmek amac ı  ile 1962 yı lında kurulmu ş tur. Y ı llık Genel 
Kurul ve 4 ayl ık konsey toplant ı ları  yapmakta olan bu büroya 
11 üye dahildir. Bunlar Belçika, Tüketiciler Birli ğ i, Belçika Ka-
dınlar Birliğ inin tüketicileri Koruma ve Enformasyon Örgütü, 
Fransa Tüketiciler Federal Birli ğ i, Fransa Tüketiciler Genel Ör-
gütü, Almanya Arbeitsgemeinschaft Der Verbraucher e.v., Hol-
landa Tüketiciler Birli ğ i, İngiltere Tüketiciler Birli ğ i, Danimar-
ka Tüketici Konseyi, Irlanda Tüketiciler Birli ğ i, ve Almanya 
Stiftung Warentest'den ibarettir. 

Karayipler Tüketiciler Birliğ i 

Bölgede tüketici örgütleri kurulmas ını  ve geliş tirilmesini 
sağ lamak ve tüketici korunmas ının her alan ında yard ımcı  ol-
mak amac ıyla 1969 yı l ında kurulmu ş tur. Üyeleri Jamaika Milli 
Tüketiciler Birliğ i, Barbados, Bajan Tüketiciler Birli ğ i, Trinidat 
ve Tobago Tüketiciler Birliğ i, Portoriko Tüketiciler Örgütü, 
Montsekrat Tüketiciler Grubu, Guyana Tüketiciler Birli ğ i, St. 
Lucia Tüketiciler Birli ğ i olmak üzere 7 örgüttür. 

Birleşmiş  Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

FAO içinde g ıda kontrolu ve tüketici sorunlar ı  konusunda 
bir bölüm mevcuttur. G ıda kontrolu konusunda değ erli hizmet-
leri olan bu bölümün tüketici sorunlar ı  üzerinde fazlaca bir 
faaliyeti göze çarpmam ış tır. Ancak, FAO nun tüm faaliyetleri-
nin tüketici yönünden faydal ı  olduğu ve bu bölümün bundan 
böyle değ erli hizmetler verece ğ i umudumuzu ve dü ş üncemizi 
burada kaydedebiliriz. 
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Avrupa Konseyi 
1949 y ı lında kurulan Avrupa Konseyi Tüketici sorunlar ına 

ilk eğ ilen devletleraras ı  örgütlerden birisidir. 1969 y ı lında kon-
sey «yan ı ltı cı  reklâm» ve «tüketici e ğ itimi ve enformasyonu» 
konularında iki çalış ma grubu kurdu. 1971 y ı lında okullarda 
tüketici e ğ itimi raporu, 1972 de ise yan ı ltıcı  reklam üzerinde 
çalış ma grubu raporu yay ınladı . Bu ikinci rapor ile Avrupa 
ülkeleri için modern ihtiyaçlara uygun bir karar alm ış tır. Ha-
len yetişkin tüketicilerin e ğ itimi ve enforme edilmesi gibi ko-
nularda çal ış malar sürdürülmektedir. Di ğer bir çal ış ma ko-
nusu ise tüketicilerin resmi ve yar ı  resmi organlar kar şı sında 
temsil edilme yöntemleri ve halen bu i ş i ne derece yeterli oldu-
ğudur. Satış  sonras ı  servislerin yeterli olup olmad ığı  hususla-
rı  ve_ yeni yollar bulunmas ı  konuları  üzerinde çal ışı lmaktad ı r. 
Tüketici korunmas ının kanuni yollar ı  ve sokak sat ıcılığı  gibi 
meseleler konseyin ele ald ığı  diğer konulard ır. Konsey 1973 y ı -
l ında bir tüketici korunmas ı  çarteri haz ırladı . Bu çarter kon-
seyin parlementosunun tasvibinden geçmi ş tir. 

Nordik Bakanlar Konseyi 

Danimarka, Finlandiya, Izlanda, Norveç ve Isveç'in mey-
dana getirdi ğ i konsey 1974 y ı lı nda tüketici i ş leri ile uğ raşmak 
ve milletleraras ı  örgütlerde bu yönden i ş birliğ i sağ lamak ama-
c ı  ile bir yüksek memurlar komitesi kurmu ş tur. Bu komitenin 
testleme ve ara ş tırma, etiketleme, pazarlama ve reklam kont-
rolu ve eğ itim ve enformasyon konular ında 4 alt komitesi mev-
cuttur. Komite tüketici konusunda baz ı  yayınlar yapmaktad ı r. 

OECD Tüketici Politikas ı  Komitesi 

1969 yılında Iktisadi İş birliğ i ve Kalk ınma Teşkilât ı  tara-
fından kurulan komitenin ba ş lıca faaliyetleri aras ında üye dev-, 
letlere tüketici politikalar ı  konusunda bilgi ve tecrübe al ış  
veriş i sağ lamak, bu konu ile ilgili özellikle güvenlik ve etiket-
leme gibi sorunlar ı  gözden geçirmek, milletleraras ı  ticarette 
milli mevzuat ın ortaya ç ıkardığı  sorunlar ı  bertaraf etmek için 
öneriler getirmek gibi i ş ler sayılabilir. Komitenin yay ınları  
aras ında tüketici politikas ı , tüketici mallar ının etiketlenmesi, 
mal ve hizmetlerin mukayeseli testlemesi, kozmetikler ve ev e ş -
yalarından doğan zehirlenmelere kar şı  tüketicinin korunmas ı  
ve ambalajl ı  tüketici mallarının etiketlenmesi gibi raporlar 
mevcuttur. 
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Ortak Pazar Çevre ve Tüketici Korunmas ı  Servisi 
Ortak pazar ın tüketici korunmas ı  üzerindeki ilk karar ı  

1972 yı lında Paris'te toplanan devlet ba şkanları  zirve toplan-
t ısında al ınmış t ır. Aslında tüketici sorunlari toplulu ğun iş tigal 
ettiğ i iş lerin öteden beri en önemli bir kesimini te şkil eder. Or-
tak pazar ın tüketicinin korunmas ı  konusunda aldığı  önemli 
tedbirlerden birisi mü ş terek g ıda standartlar ının haz ırlanma-
s ıdır. Bakanlar Konseyi taraf ından kabul edilen bu standartlar 
topluluğun üye ülkelerini ba ğ l ı  hale getirn ı ektedir. Ortak pazar 
tüketici sorunlar ı  ile direkt ilgili olarak bir servis (Çevre ve 
Tüketici Korunmas ı ) kurmu ş tur. 

Tüketici ile ilgili politikas ının amaçları  daha ziyade güven-
lik, enformasyon, fiat ve temsil esaslar ına yöneliktir. Bakanlar 
Konseyi üç y ı ll ık bir program içinde bu amaçlara yönelik bir 
çalış ma yap ı lmas ını  ve konu ile ilgili normlar ı n geliş tirilmesini 
karar alt ına almış tır. 

Standart Örgütleri 

Tüketici mallar ı  üzerinde standart çal ış maları  yapan mil-
letleraras ı  kurulu ş lar esas itibar ı  ile tüketiciye hizmet götüren 
örgütlerdir. Bunlar ın say ı s ı  hayli kabarı k olmakla birlikte g ı da 
maddeleri üzerinde çal ış an Kodeks Alimentarius Komisyonu ile 
Milletleraras ı  Standartla ş tırma Örgütü (ISO) ayr ıca an ı lmaya 
değ erdir. ISO kurulu şundan kısa bir zaman sonra tüketici sorun-
ları  ile me ş gul olmaya ba ş ladı  ve 1949 yı lında bu konuda bir 
komite (ISO/TC 73) kurdu. Bu komite 1961 (ISO/R 189), 1965 
(ISO/R 436) 1966 (ISO/R 526 yı llarında konu ile ilgili üç 1SO 
tavsiyesi yay ı nladı . 1966 y ı l ında Paris'te ISO ile milletleraras ı  
tüketici kurulu ş ları  aras ında bir toplant ı  yap ı ldı . Bu toplant ı -
dan sonra ISO'nun ad ı  geçen komitesinin çal ış ma kapsam ı  ge-
niş letildi ve ad ı  tüketici sorunlar ı  olarak değ iş tirildi. ISO'nun 
tüketici sorunlar ı  üzerindeki faaliyetleri halen devam etmek-
tedir. 

IV. MILLI TÜKETICI ÖRGÜTLERININ ÖZELLIKLERI 

Tüketiciyi koruyucu örgütler 3 kesim taraf ından kurul-
maktad ır. 1) Devlet, 2) Özel kesim, 3) Tüketiciler. Bunlar ın 
genel özelliklerini, yap ı larını  ve geli şme durumunu aş ağı da 
açıklamaya çal ış acağı z. İ lk olarak devlet taraf ından kuruları  
örgütleri ele al ıyoruz. 
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Tüketici Bakanl ıkları  

Tüketici Bakanl ıkları  daha ziyade 1970 lerden sonra göze 
çarpan bir geli ş medin Bunların bir k ı sm ı  sadece tüketici ad ını  
ta şı dığı  halde, baz ılar ı  ticaret, fiat vs. gibi benzeri fonksiyon-
lar ı  da kapsar. Örnek olarak Kanada, Tüketici ve Ş irket İş leri 
Bakanlığı  (1967) Norveç, Tüketici İş leri ve Hükümet Yönetimi 
Bakanlığı  (1972), Jamaika, Ticaret ve Tüketicinin Korunmas ı  
Bakanl ığı  (1972) Portorico, Tüketici İş leri Bakanl ığı  (1973). İn-
giltere, Fiatlar ve Tüketicinin Korunmas ı  Bakanlığı  (1974), ve 
Avusturalya Tüketici İş leri Bakanl ığı  (1974) gösterilebilir. Bu 
Bakanl ıklar merkezi hükümet içinde tüm tüketici i ş lerinin yü-
rütücüsü ve koordinatörü durumundad ır. Bir kı sm ında tüketici 
iş leri bir genel müdürlük taraf ından yürütülür. Bir k ı sm ın da 
ise tüketici i ş leri ile ilgili birden fazla bölüm vard ır. Tüketici 
örgütlerinin kurulmas ına yard ı mc ı  olurlar. Eğ itim, enformas-
yon, kredi, ölçü ve tart ı  kontrolu standardizasyon ve ilgili diğ er 
konularda faaliyetleri mevcuttur. Tüketiciye hitabeden yay ın 
yaparlar. Tüketici ile ilgili mevzuat ın çı karı lmas ı  ve uygulan-
mas ı  bunların görevidir. Bir k ı sm ı  fiat ve me ş ru ticaret ile ilgili 
i ş leri bünyesinde toplam ış lard ır. Son bir geli şme devletin aile 
sorunlar ı  ile uğ ra ş maya ba ş lamas ı d ır. Norveç Fransa ve Al-
manya'da oldu ğu gibi bu konuya özel bir önem verilmektedir. 

Otonom İdareler, Genel Müdürlükler vs. 

Doğ rudan tüketici bakanl ığı na sahip olmayan baz ı  ülkeler 
konu ile en yak ından ilgili bakanl ık (genellikle ekonomi ba-
kanlığı ) içinde bir bölüm veya otonom idareler kurarak tüketici 
iş lerini yürütmektedirler. Hollanda birinciye örnektir. Otonom 
idarelerin mahiyeti çe ş itlidir. Bunlar ın bir kı sm ı  meş ru ticaret 
kurallar ının denetimi ve fiat sorunlar ı  ile uğ ra şı rken diğ erleri 
ayn ı  zamanda tüketici i ş lerini de bünyelerinde toplam ış lardı r. 
Birinciye örnek olarak Danimarka Tekel Kontrol Otoritesi, 
İ talya Bakanhklar aras ı  «Fiat Komisyonu Jamaika Fiatlar Ko-
misyonu, İsviçre Fiat Sörvey Ofisi, ABD Federal Ticaret Ko-
misyonu gösterilebilir. Öte yandan Finlandiya Ticaret ve Tü-
ketici İş leri Milli Bordu, İngiltere Me ş ru Ticaret Ofisi, Avustu-
ralya Ticari Uygulamalar Komisyonu, Filipinler Me ş ru Ticaret 
Bordu içinde tüketici i ş leri ayrı  bölüm olarak ele al ınmaktad ır. 
Amerika'da tüketici i ş leri pek çok bakanl ık bünyesinde yürü-
tülür. Bu ülkede sadece tüketici güvenli ğ i konusunda kabar ık 
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say ıda otonom kurulu ş lar vard ır. Bunlar ın birçoğu ilgili Ba-
kanlıklara bağ lı  olmakla birlikte Tüketici Mallar ı  Güvenlik Ko-
misyonu gibi doğ rudan Devlet Ba şkanı  ve Parlementoya ba ğ l ı  
olanı  da mevcuttur. Isveç ve Norveç gibi baz ı  ülkelerde tüketici 
ombudsmanl ıkları  kurulmu ş tur. 1970 lerin bir geli şmesi olan 
bu organlar ın me ş ru ticareti denetleyici fonksiyonlar ı  bulun-
maktad ır. Yukar ıda saydığı mız örgütlerin hepsi yürütme yet-
kisine sahiptirler. Bunlara g ıda, ecza vs. gibi yan örgütler ta-
rafından tüketici lehine yürütülen kontrol - i ş lerini de eklemek 
gerekir. 

Bakanl ık İstiş ari Örgütleri 

Bakanl ık bünyelerinde faaliyet gösteren isti ş ari örgütleri 
de ayr ı ca zikretmek gerekir. I ş çi, iş veren, tüketici, ev kad ınları  
vs. gibi örgütlerle ilgili bakanl ıkların temsilcilerinden olu şan 
bu organlar tüketici i ş leri konusunda bakanlara görü ş  bildir-
mek ve merkezi hükümet içinde koordinatör rol oynamak gibi 
fonksiyonlara sahiptirler. Bunlara örnek olarak Avusturalya 
Tüketici İş leri Konseyi, Kanada Tüketici Konseyi, Fransa Milli 
Tüketim Komitesi, Lüksemburg Tüketim Konseyi, Hollanda 
Tüketici İş leri Komitesi, Güney Afrika Tüketici Koordinasyon 
Konseyi ve İsviçre Federal Tüketim Komisyonu gösterilebilir. 
Birle ş ik Amerika'da bazen devlet Ba şkanına bağ lı  istişari tüke-
tici ofisleri kurulmu ş tur. Bu örgütlerin masraflar ı  tamamen 
devlet bütçesinden kar şı lanmaktad ır. Tüketici ile ilgili her tür-
lü sorunlar ı  görüşmekte olup sadece isti ş ari mahiyette görev 
yapmaktad ırlar. İngiltere'de mevcut olan ilginç bir uygulamay ı  
burada zikretmek gerekir. Bu ülkede millile ş tirilmiş  bir tak ım 
endüstrilere ait örgütler (posta, kömür, elektrik, demiryolu vs.) 
içinde tüketici ş ikayetlerini dinleyen ve örgütlere gerekli giri-
ş imleri yapan konseyler kurulmu ş tur. Bu konseylerin üyeleri 
ilgili bakanl ıklarca halk aras ından seçilir. Yürütme yetkileri 
yoktur. Ancak hayli etkili olduklar ı  söylenebilir. Tekel duru-
muna sokulmuş  İngiliz Tarımsal pazarlama bordlar ı  içinde tü-
ketici ş ikayetlerini saptamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak 
amac ıyla bir Tüketici Komitesi kurulmu ş tur. Komite ş ikayet-
leri dinleyerek, Tar ım, Balıkç ı l ık ve Gı da Bakan ına rapor ver-
mekte Bakanl ık durumu bordlar nezdinde inceleyerek gerekli 
önlemleri almaktad ır. Federal bünyede Avusturalya, Bat ı  Al-
manya gibi baz ı  ülkeler eyalet esas ı  üzerinden tüketici konsey-
leri kurmak suretile sorunlar ı  inceleme yoluna gitmi ş lerdir. 
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Standart Bürolar ı  Tüketici Komiteleri 

Standart bürolar ı  bir çok ülkede mevzuatla kuruldu ğu için 
finansmanlar ı  devletçe yap ılmasa dahi bir kamu organ ı  sayı l-
maktad ır. Bu bürolar ın faaliyetleri tüketiciyi çok yak ından il 
gilendirdiğ i için tüketici sorunlar ına özel bir önem vererek 
bünyelerinde tüketici komiteleri kurmu ş lard ır. Tüketiciyi e ğ it-
mek ve standartlardan haberdar etmek bu örgütlerin ba ş lıca 
görevleri aras ındadır. 

Sosyalist Ülkelerde Durum 

Sosyalist ülkelerde devletin tüketici ile ilgili örgütlerine 
pek tesadüf edilmemektedir. Bu ülkeler daha ziyade kalite 
kontroluna önem vermektedirler. Ancak bu kontrol i ş i ihraç 
mallar ı  üzerinde yoğunlaş mış  olup, iç piyasada tüketici devlet 
taraf ından ithal edilmi ş  veya üretilmi ş  kalitesi ne olursa olsun 
mevcudu tüketmek zorundad ır. Nihayet sosyalist ülkelerin rek-
lâm vesaire gibi piyasa ekonomisine özgü birtak ım sorunlar ı  
bulunmadığı na da bu vesile i şaret etmek gerekir. Maamafih 
sosyalist devletin tüketici meselesine tamamen s ırt çevirdiğ i de 
söylenemez. Tüketicilerin dü şüncelerini saptamaya yönelik ba-
zı  kıpırdanmaların baş ladığı  doğ rudur. Polonya Tüketicilerle 
kollobrasyon Bürosu bunun bir örne ğ idir. Aş ağı da Tüketiciler 
tarafından kurulan örgütlere göz ataca ğı z. 

Tüketici Birlikleri ve Federasyonlar ı  

Birle ş ik Amerika'da 1936 y ı lında kurulan Tüketiciler Birli ğ i 
(Consumers Union) modeline uygun olarak birçok ülkelerde 
tüketici birlikleri kurulmu ş tur. Tüketici birlikleri ya bölgesel 
örgütlere sahip federatif veya bu tür örgütleri olmayan milli 
düzeyde üyeliğe sahip te şkilâtlar şeklinde kurulmu ş lardır. 
Amerikan Birliğ i (CU) ikincilere bir örnektir. CU'yu takiben 
ilk örgütlenmelerin 1950'lerde ba ş ladığı nı  görmekteyiz. Ayn ı  
modelde birliklere misal olarak Hollanda (1953), İsrail (1955), 
İngiltere (1957), Belçika (1957), Avusturalva (1959), Fransa 
(1959), Japonya (1961), Filipinler (1962), Irlanda (1966), ve Yu 
nanistan (1972), gösterilebilir. Bunlar mahalli örgütleri ol ınt-
makla birlikte üyelikleri genellikle yüzbinlerle ifade edilen 
güçlü kurulu ş lard ır. Federatif bünyeli birlikler de 1950'lerden 
sonra göze çarpmakla birlikte bunlar son y ıllarda daha yay-
gın bir geli şme göstermektedir. Bunlara örnek olarak ise, Fran- 
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sa (1951), Almanya (1953), İ talya (1955), İ sviçre (1959), Lüksem-
burg (1962), İngiltere (1963), Jamaika (1962), Filipinler (1963), 
Finlandiya (1965), B. Amerika (1967), Venezuella (1968), Is-
panya (1969), Taylant (1973), Malezya (1973), Japonya (1974), 
Avusturalya (1973), İran (1974), ve Endonezya (1973) gösterile-
bilir. Bu örgütlerin adlar ı  genellikle tüketiciler birliğ i veya tü-
keticilerin milli veya federatif birli ğ i ş eklinde ifade edilmekte-
dir. İran Tüketicileri Koruma Milli Komitesi ad ı nı  almış tır. Bu 
komitenin 115 yerde mahalli komiteleri mevcuttur. 

Tüketici birliklerinin genellikle üyeli ğ i tüketicilerden olu-
şur ve çoğunda yüzbinleri bulur. Üyelik ş artlar ı  titizlikle sap-
tanan bir konudur. Bu örgütlerde üyelik di ğ er derneklerde ol-
duğundan oldukça farkl ı  ve çe ş itlidir. Normal üyeliğ in dışı nda 
fahri üyelik veya ş eref üyeli ğ i gibi ünvanlara rastlanmaktad ır. 
Bir diğ er s ıfat e ş  üyeliktir. Bunlar baz ı  birliklerde oy hakk ı  ol-
mayan ve üyelikleri sadece örgütün ç ıkardığı  dergiye abone-
likten ibaret olan ki ş ilerdir. Bu usulün bir faydas ı  şudur ki, 
dergide ç ıkan hatal ı  bir yay ın hukuken kamu nazar ında her-
hangi bir firma aleyhinde yay ın anlam ı na gelmemekte ve üye-
ler aras ı  bir sirkülasyon ifade etmektedir. Bu dergiler piyasada 
herkese sat ışı  yap ılan türden de ğ ildir. Diğ er bir fayda bu üye-
lerin idareye kar ış t ırı lmamas ıdır. Böylece titiz bir idari kont-
rol sürdürülmektedir. Bu tür üyeli ğ e tüccar, sanayici vs. herkes 
alınmaktad ır. Özel sektör mensuplar ı  bu dergilerde yaz ı lanları  
takip için e ş  üye olmakta ve hatta perakendeci al ıc ı ları , bayi-
leri gibi iş  iliş kileri olanlar ın takibini sağ lamak üzere bol mik-
tarda dergi sat ınalmaktad ırlar. Yönetim Kurulu üyeli ğ i için 
daha s ıkı  ş artlar vard ı r. Bunların malları  üreten ve piyasaya 
arzeden firmalarla ili ş kili kimseler olmamas ı  ş art ı  konulmu ş -
tur. 

Tüketici birliklerinin en önemli faaliyeti mallar ın muka-
yeseli testlemesi ve test sonuçlar ının periyodik olarak yay ı n-

lanmas ı d ır. Bu yay ınlar çoğunlukla aylıktır. Ayr ıca müstakil 
kitap ve bro ş ürlerde yay ınlanmaktad ır. Yay ın sirkulâsyonu 
üyelik gibi kabar ıkt ır. Üyelik ve yay ın sirkülâsyonu için tablo 1'e 
bakınız. 
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Tablo 1 : Baz ı  Ülkelerde Tüketici örgütleri 

örgütün Ad ı  
Kuruluş  

Ülke 	Tarihi 
Üye 

Sayısı  
Yayın 

Sirkülâsyon 

Tüketiciler Birliğ i 
Avusturalya 1959 148.000 

Tüketiciler Enfor- 
masyon örgütü Avusturya 1961 30.000 
Tüketiciler 
Birliğ i Belçika 1957 240.768 
Tüketiciler 
Birliğ i Kanada 1957 115.000 
Tüketici Menfaa-
tini Koruma Ens. Kanada 1969 50.000 
Tüketiciler Fed. 
Birliğ i Fransa 1951 173.000 290.000 
Stıftungwarentest F. Almanya 1964 550.000 
Tüketiciler Milli 
Birliğ i İ talya 1955 121.000 150.000 

Tüketiciler Bir. Japonya 1961 25.000 50.000 

Tüketiciler Bir. Hollanda 1953 460.000 460.000 

Tüketiciler Ens. Y. Zellanda 1959 130.000 130.000 

Tüketiciler 
Konseyi Norveç 1953 260.000 

Tüketiciler Bir. Filipinler 1962 103.000 103.000 

Federation Romande 
Des consommatrices İ sviçre 1959 36.000 
Kadınlar Milli 
Konseyi Tüketici 
İş leri Ünitesi Tayland 1973 30.000 

Tüketiciler Bir. İngiltere 1957 713.000 713.000 

Tüketici Ara ş tır-
maları  Der. U S -A' 1927 150.000 150.000 

Tüketiciler Bir. U S A 1936 236.000 2.000.000 

Kaynak : IOCU 	Consumers Directory 1976 

Testleme, laboratuvarlan ve uzman elemanlar ın istihdam ı -
nı  gerektiren masrafl ı  bir iş tir. Birliklerin ekserisi bu faaliye-
ti ifa etmektedirler. Birlikler genellikle münferit ş ikayet dinle- 
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memektedirler. Bu i ş i ya mahalli örgütlerine yapt ırırlar veya 
ş ikayet tesbit eden mahalli bürolar kurarlar. Bürolar mahalli 
örgütlerden icra bak ımından ayrıcal ık gösterir. Bunlar sadece 
ş ikayetleri tesbit eden ve bir dereceye kadar yol gösteren ve 
fakat karar yetkisine sahip olmayan birimler oldu ğu için mer-
ler. Merkeze ba ğ l ı  ş ube faaliyetinde mahkemenin kapatma ka-
rarı  bilindiğ i gibi bütün örgüte şamil olmaktad ır. 

Birliklerin iş tigal ettiğ i konulardan birisi tüketiciye mallar 
üzerinde teknik bilgi ve ö ğ üt vermektir. Bu nedenle ö ğüt mer-
kezleri aç ı lmakta ve buralarda özel yeti ş tirilmiş  tüketici ö ğüt-
çüleri istihdam edilmektedir. Tüketicinin ayd ınlat ı lmas ı  ko-
nusunda giri ş ilen bu faaliyete ilaveten fiatlar hakk ında bilgi 
veren çal ış maları  zikretmek gerekir. Bu konuda di ğer bir faa-
liyet tüketicinin eğ itilmesidir. Bu amaçla okullarla i şbirliğ i ya-
pı ldığı  gibi yeti ş kinler eğ itimi için özel kurslar tertip edilmek-
tedir. Radyo ve televizyon yay ınları  ve bas ın yoluyla tüketiciyi 
enforme etmek diğ er bir yöntemdir. Tüketiciyi ayd ınlatman ı n 
en etkili yollar ından birisi onunla yüzyüze gelmektir. Bu yuka-
rıda zikretti ğ imiz ş ikayet ve öğüt merkezlerinde olmaktad ır. 
Ancak kanuni haklar ın detayl ı  izah ı  özel kitap ve bro şür ya-
yınları  ile mümkün olabilir. 

Tüketici sorunlar ının bilinmesi sadece ş ikayetlerin tesbiti 
ile mümkün olmaz. Bazen ara ş tırma ve sörveylerin yap ılması  
gerekirki birlikler ekseriya bu yollara ba şvurmaktad ırlar. So-
runların bilinmesi ve tüketiciye duyurulmas ı  da yeterli de ğ il-
dir. Bunların hükümetin ilgili sorumlular ına intikali gerekir. 
Bu tüketicinin devlet kar şı s ında temsili demektir. Tüketici bir-
liklerinin hepsi bu fonksiyonu ifa etmektedirler. Temsil ayn ı  
zamanda özel sektöre de yöneliktir. 

Bütün bu sayd ıklarımız tüketicinin korunmas ı  için giri ş i-
len te ş ebbüslerdir. Son y ı llarda tüketici korunmas ında ileri bir 
adım çevrenin ve tüm do ğ al kaynakların korunmas ına yönel-
miş tir. Birlikler tüketiciyi bu konuda bilinçli bir hale getirme 
ve doğ ayı  kirletenlere kar şı  uyarı  durumuna girmi ş lerdir. Bir 
diğ er sorun tüketicinin talep yönelimlerinin ak ı llı  hale sokul-
mas ı dır. Bu da birliklerin son y ı llarda iş tigal etmeye ba ş ladığı  
yeni bir aland ır. 

Mahalli Tüketici Örgütleri 
Bu örgütler ad ından da anla şı lacağı  üzere mahalli tüketi- 
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cilerle ilgili sorunlara yönelik çal ış malar yaparlar. Ba ş lıca faa-
liyet alanlar ı  eğ itim, enformasyon, koruma ve temsildir. Baz ı la-
rında mukayeseli testlemeye rastlan ır ise de bunu esas görev-
leri aras ında saymamak gerekir. Baz ı ları  merkezi örgütlere 
bağ lı  olarak kurulmu ş  olmakla birlikte müstakil olanlar ına da 
rastlamak kabildir. Özellikle Almanya, Avusturalya, Kanada ve 
B. Amerika gibi federal bünyeli devletlerde bu örgütlerin eya-
letler itibariyle kuruldu ğu görülür. Baz ı  yerlerde bunlar özel 
adlar ta şı r. Fransa'da Alsas Tüketim Odas ı , Kanada'da Montre-
al Tüketici Ç ı karlar ın ı  Geli ş tirme Enstitüsü bu arada zikredile-
bilir. Baz ı  bölgesel örgütlerin mahalli tüketici örgütleri de kur-
duğu varittir. Bunlar daha ziyade eyalet sistemi olan yerlerde 
göze çarpar. 

Özel Amaçlı  Tüketici Örgütleri 

Bunlar belirli bir konuda faaliyette bulunmak üzere ku-
rulmu ş lard ır. En önemlileri mukayeseli testleme için kurulmu ş  
olanlard ır. Belçika'n ın Euro-Labo'su (Mukayeseli Testleme Av-
rupa Birliğ i), tipik bir örnektir. Bu örgüt özellikle elektrik, elek-
tronik ve dinleme cihazlar ı  üzerinde testler yapar. Japonya'n ın 
otomobil Tüketicileri Birli ğ i diğer bir örnektir. Bu birlik otomo-
bil ile ilgili her türlü teknik bilgileri (test sonuçlar ı  dahil) üye-
lerine iletmektedir. Hollanda'n ın Mukayeseli Testleme Müesse-
sesini de bu arada zikredebiliriz. Bu örgütler tüketici ile ilgili 
diğ er baz ı  hizmetler de yaparlar. Gelirleri test sonuçlar ını  kap-
sayan dergilerden gelir. Baz ıları nın üyeleri bunlara ücretle test 
iş i de yapt ırmaktadırlar. 

Özel amaçl ı  örgütlerin bir kısmı  ara ş tırma gibi adlar ta şı -
makta ise de bunlar ın faaliyetlerinin a ğı rlığı nı  testler ve sör-
veyler te şkil eder. Bu grupta dünyada test i ş inin babas ı  sayılan 
Amerika'nın Tüketici Ara ş tırmalar ı  Derneğ i en eski örnektir. 
1927 de kurulan bu örgüt de ğ erli hizmetlerini sürdürmektedir. 
Devlet ve sanayi sorumluluklar ının ihmal edildiğ i alanlarda 
araş tırmalar yapan İngiliz Public İnterest Research Centre Li-
mited ve tekeller ve sakat tüketici ihtiyaçlar ı  konusunda araş -
tırmalar yapan yine İngiliz Research Institute for Consumer 
Affairs diğ er örneklerdir. Bir k ı smı  geniş  ölçüde devlet finans-
man yard ımı  alan baz ı  örgütler beslenme hijyen ve ailelerin 
teknik ve ekonomik sorunlar ını  çözmeye yönelik testler ve di-
ğer çalış malar yaparlar. Danimarka'n ın Devlet Ev Ekonomisi 
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Konseyi ve Milli Gıda Enstitüsü iki örnektir. Bunlara çe ş itli yön-
lerde ara ş tırma yapan Finlandiya Teknik Ara ş tırma Merkezi, 
Frans ız Milli Tüketim Enstitüsü, Alman Ev Ekonomisi Birli ğ i 
Hollanda Gıda ve Beslenme Bürosu ve Norveç Tüketici Ara ş tır-
ma Enstitüsü gibi devlet örgütlerini ekleyebiliriz. Devlete ait 
tüketici ara ş tırma örgütleri tabiat ıyle burada say ı lanlardan 
çok fazlad ır. 

Sosyal ve Ekonomik örgütlerin tüketici örgütleri 

Bunlar ev kad ınları  işçi sendikalar ı , tüketim kooperatifleri 
birliklerinin kurdu ğu tüketici üniteleridir. Birlikler çok güçlü 
olduğu için kurulan üniteler de güçlü örgütlerdir. En ziyade 
göze çarpan ev kad ınları  birlikleridir. Bunlar esas itibariyle 
kad ın haklar ı  alanında kuruldukları  için kurulu ş ları  tüketici 
geliş mesinden daha eskilere uzan ır. Daha ziyade 1940 larda ge-
lişmeye baş layan kadın örgütleri tüketici sorunlar ının birçok 
alalnar ında faaliyet göstermektedir. 

Baz ı larında boykot ve testleme gibi u ğ ra şı larla göze çarp-
maktad ır. Ev kad ınları  birlikleri tüketici iş lerini genellikle ken-
di örgütleri içinde yürütürler. Yaln ız Tayland Kad ınlar Kon-
seyi, tüketici i ş leri projesi adı  ile ayr ı  bir ünite kurmu ş tur. 
Tüketici i ş leri ile uğ raş an ev kad ınları  birliklerine Irlanda, Ja-
ponya ve Tirinidad ve Tobago'da rastlamaktay ız. İş çi örgütler -, 
nin tüketici iş leri ile i ş tigal ettiğ i iki ülkeye örnek olarak İ sra-
il ve İ sviçre gösterilebilir. İsrail Genel İş çi Federasyonu Hist - 
radut'un tüm üyeleri (1.125.000 ki ş i) ayn ı  zamanda bu örgü-
tün kurduğu Merkezi Tüketiciler Otoritesinin de üyesidir. Bu 
örgüt testleme dahil tüketici i ş lerinin her yönü ile i ş tigal 
etmektedir. İ sviçre I şçiler ve Tüketiciler Eylem Topluluğu fiyat 
ve tarım politikalar ı , mesken kiralar ı  ve kalite gibi konularda 
tüketici haklar ını  korumak üzere faaliyette bulunan bir örgüt-
tür. 

ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN KURULAN ÖRGÜTLER 

Bunlar önceleri standardlar üzerinde çal ış an örgütler ola-
rak göze çarpm ış tır. Sonralar ı  reklam konusu esasl ı  ş ekilde ele 
alınmış tır. Diğer bir çal ış ma alan ı  ise sanayi sektörleri itiba-
riyle kalite belgesinin verilmesi idi. Bu son faaliyet gittikçe 
devlet örgütlerine devredilmektedir. Bu konuda liberal davra-
nan ve bu hizmeti özel sektör örgütlerine yapt ırmaya devam 
eden ba ş lıca ülke İngiltere'dir. Özel sektör bütün bu çal ış mala- 

pe
cy

a



TÜKETİ C İNİN ÖRGÜTLENMESİ 
	

5 

rında haks ız rekabetin engellenmesi aç ısından hareket etmi ş -
tir. Ancak bu arada tüketiciye de de ğ erli hizmetler yap ı lmış  ol-
duğunu belirtmek gerekir. 

V. TÜKETICI NASIL ÖRGÜTLENMEL İ  

Tüketicinin korunmas ı  ve tüketiciyi koruyucu örgütlerin 
kurulması  gerektiğ i fikri bugün Türk kamu oyunda olu ş ma yo-
luna girmiş tir. Ancak bu gelişmeye paralel diğ er bir mesele ku-
i .uyucu örgütlerin nas ıl ve kim taraf ından kurulmas ı dır. Ko-
ruman ın etkili bir düzeyde olmas ı  esasl ı  miktarda harcama 
bir zorunluluk haline gelmi ş tir. Türkiye'de baz ı  çevreler fi-
ve uzman bilgisi gerektirmektedir. İngiliz Tüketiciler Birdğ i-
nin yı llık masrafı  100 milyon lirayı  ve çalış tırdığı  teknik ve 
idari eleman say ı s ı  300 ki ş iyi bulmaktad ır. Gerçi 20 y ılda bu 
düzeye ula şıı mış tır. Ancak bu miktarlar ın sürdürülmesi bugün 
nansman sorununu çözümlemek için tüketici örgütlerine tica-
ret odalar ının para yard ımında bulunmas ını  önermiş lerdir. Di-
ğer bir kuşku her önüne gelenin bir tüketici örgütü kurmas ı -
d ır. Gerçekten bunun için halen kanuni bir engel bulunmamak-
tad ır. Böylece bilgisiz ve belki de çe ş itli fikirlerin yanl ısı  olan 
kiş iler bir örgüt enflâsyonu yaratarak, asl ında amaçlar ı  çok 
temiz bir davay ı  yozlaş tır ıp yolundan sapt ırabilir. Bu nedenle 
bay çevreler tüketici örgütleri kurulu şunun sınırlanmas ını  ve 
bir tak ım esaslara ba ğ lanmas ını , bazı  kimseler ise tüketiciyi 
koruyacak örgütlerin devlet taraf ından veya devlet ve tüketi-
cilerin bir araya gelmesi ile karma tipte kurulmas ını  önermiş -
lerdir. Yabanc ı  uygulamalarda da baz ı  kuşkular olmuş tur. An-
cak, ne enflasyon denecek bir durum ne de bir s ınırlama ihti-
yacı  doğmuş tur. Tüketiciyi koruyucu devlet ve tüketici örgüt-
leri yan yana faaliyetlerini sürdürmü ş lerdir. Bize göre de yu-
kar ıdaki öneriler sisli ve yetersiz görünmektedir. Bu nedenle 
aş ağı da örgütlenmenin nas ı l olmas ı  ve örgütleri kuracak ki ş i-
lerin hangi hususlara dikkat etmeleri gerekti ğ i konusunda gö-
riiş lonmizi arzedeceğ iz. 

Devlet veya tüketici kim kurarsa kursun amaç tüketiciyi 
koruyucu bir tak ım faaliyetlerin icras ı dır. Burada ara ş tırı lma-
31 gerekli nokta bu faaliyetlerin hangi tip bir örgüt eliyle daha 
fay dal ı  ve etkili bir ş ekilde yap ı labileceğ idir. Bu konuya aç ık-
l ık getirebilmek için ne gibi faaliyetlerin icra 'edilece ğ i mesele-
sini incelemek gerekir. 
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Önemli hususlardan birisi tüketici ş ikayetlerinin tesbici-
dir. Bunu ya bizzat tüketici belirli yerlere ifade edecek veya 
baz ı  örgütler bir tak ım incelemeler yaparak saptayacaklard ır. 
Tabiat ıyla bu ş ikayetlerin saptanma amac ı  bir çözüm bulmak 
veya buna yard ımcı  olmakt ır. Devlet bürolar ının ş ikayet din-
lemede en umutsuz örgütler olaca ğı n ı  tahmin etmek zor de ğ il-
dir. Bu konuda en etkili örgütlerin mahalli tüketici kurulu ş lar ı  
olduğunu tecrübeler göstermi ş tir. Merkezi tüketici örgütlerinin 
çoğu münferit ş ikayetler ile i ş tigal etmemi ş lerdir. Tüketici ba-
zen kand ırı ldığı nın fark ına varmarnakta veya zarara u ğ rad ı -
kim iş  iş ten geçince anlamaktad ır. Mal ve hizmetlerin fiyat, 
miktar ve kalitelerinde tüketici aleyhine yap ı lan uygulamalar 
ile tüketici sağ lığı  için zararl ı  olan mallar örnek olarak göste-
rilebilir. Bu gibi hususlar ın tesbitinde merkezi tüketici örgüt-
leri değerli hizmetler ifa etmi ş lerdir. Bir çok ülkelerde merkezi 
örgütler laboratuvar sahibi olmu ş lar ve mallar ın kaliteleri üze-
rinde ara ş tırmalar ve mukayeseli testlemeler yaparak tüketi-
cilere en iyi mallar ın hangisi olduğ unu bildiren yay ınlar yap-
mış lardır. Bu değerli hizmetleri maliyetlerinin yüksekli ğ i do-
layı siyle mahalli tüketici örgütlerinin yapmas ı  zordur. Öte yan-
dan devlet örgütlerinin bu konuda merkezi tüketici kurulu ş la-
rına nazaran daha ba ş ar ı s ız olacağı nı  tahmin etmek zor de ğ il-
dir. Devlet mallar ın ı n standartlara uygun olarak piyasaya sü-
rülüp sürülmediğ inin kontrolunu görev edinmi ş tir. Ancak bu 
her alanda laboratuvarlar ve uzman ki ş ilerle donat ı lmış  bir 
kontrol örgütünü ve standartlar ın varlığı nı  gerekli k ı lar. Bu ise 
o kadar kolay bir i ş  değ ildir. Bununla birlikte tüketici sa ğ lığı  
için zarar riski ta şı yan gıda, ecza ve sair cihazla= devlet ör-
gütlerince izlenmesi ve denetimi zorunludur. Zira tüketici ör-
gütlerinin bunlar ı  denetleme ve zararl ı  olanlar ı  piyasadan kal-
dırma yetkisi dü şünülemez. Bu örgütlerin yapabilece ğ i tüketi-
ci talebini etkilemektir. Bu ise yeterli de ğ ildir. 

Tekelci uygulamalar sonucu fiat yükselmelerinin önlenme-
si görevinin de devlete ait olmas ı  gerektiğ i kabul edilmiş  bir hu-
sus olup bir çok ülkelerde tekelleri denetlemek için kurulmu ş  oto-
nom devlet örgütleri ile uygulama yürütülmektedir. Yan ı ltı cı  
reklâmlar ayr ı  bir özellik arzeder. Burada devlet denetiminden 
daha ileri ölçüde özel sektör örgütlerinin düzenleme faaliyet-
lerine ş ahit olmaktay ız. Çünkü yan ı ltıc ı  reklam haks ız rekabe-
tin en aç ık olduğu bir uygulama alan ıdır. Ancak bu yoldan rek-
lâm kontrolunun pek ba ş arı lı  gittiğ i de söylenemez. 
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Tüketicinin ayd ınlat ı lması  hususunda merkezi ve mahalli 
tüketici örgütlerinin ba ş arı l ı  uygulamalar yapt ığı  görülmekte-
dir. Mal ve hizmetlerin sat ın alınmas ında bilinmesi gerekli tek-
nik hususlar tüketiciye en ba ş arı lı  olarak mahalli örgütlerce 
götürülmektedir. Birçok ülkelerde tüketici örgüt merkezleri ku-
rulmaya ba ş lanmış tır. Bu merkezlerde bir çok firmalara ait ci-
hazlar üzerinde özel olarak yeti ş tirilmiş  tüketici öğütçüleri ba ş  
vuranlara bilgi vermektedirler. Tüketicinin e ğ itimi için kurslar 
tertibi de mahalli örgütlerce en ba ş arı lı  ş ekilde yap ı labilir. Tü-
beticinin yayın yoluyla aydınlat ı lmas ında en elveri ş li örgütler 
merkezi tüketici kurulu ş land ır. Zira bu i ş in ekonomikliğ i bir 
tiraj ve faydas ı= büyüklüğü ise uzmanl ı k iş idir. Devlet örgüt-
leri, ayd ınlatma konusunda yukar ıda ifade etti ğ imiz hizmetler 
yönünden ayn ı  ölçüde ba ş arı lı  olamaz. Devletin bu konuda en 
baş arı lı  hizmeti mecburi standartlar ve etiketleme yoluyla ola-
bilir. Bunu da tüketici örgütlerinin yapmas ına imkân yoktur. 

Tüketici mal ve hizmetlerinin kompleks bir mahiyet almas ı  
bunlar üzerinde çe ş itli yönlerden ara ş tırmalar ı  gerekli k ı lmış -
t ır. Merkezi tüketici örgütleri kalite üzerinde de ğ erli ara ş tırma-
lar yapmaktad ırlar. Ancak malzeme ara ş t ırmalar ı  bugün daha 
ziyade çe ş itli devlet örgütlerince yap ı lmaktad ır. Bunlar ın tek 
bir devlet örgütünde toplanmas ı  da zor bir i ş tir. 

Tüketicinin devlet veya di ğer kesimler kar şı s ında temsili 
sadece merkezi ve mahalli tüketici örgütlerinin yapacaklar ı  bir 
iş tir. Devlet örgütlerinin kendi üst kademelerine tüketicinin se-
sini duyuraca ğı nı  beklemek zordur. Tüketici ve devlet örgütle-
rnin  istiş ari organlarda temsil görevi yine tüketici 
taraf ından yap ı lmaktad ır. Ancak, bu temsilin en etikili ş ekli 
değ ildir. Zira bu yol dolayl ı  dır. Ve kamu oyu olu ş turmaya elve-
riş li değ ildir. Tüketicinin kusura olmadan u ğ radığı  zararlar ın 
tazmini mevzuata gerektirir. Bu mevzuat ın devlet örgütlerince 
haz ırlanmas ı  gerektiğ i aç ıkt ır. 

Federatif örgütlerin, mahalli gruplar ı  te şkil ve bunlar ı  
eğ itme gibi faydalanna kar şı  baz ı  sakıncaları  olduğu görül-
m ü ş tür. Şubelerden birisinin hatal ı  bir hareketi bütün örgütün 
kapanmas ına yol açabilir. Tüketicilik (konsumerizm) herkesin 
ylrüteceğ i bir iş  değ ildir. İ leri derecede hukuk ekonomi ve 
teknoloji bilgilerini gerektiren profesyonel bir faaliyet kolu ha-
line gelmiş tir. S ıras ı  geldiğ inde özel kesimin ve devletin kusur- 
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lar ı  dile getirilecek ve tenkit konusu yap ı lacakt ır. Bunu bilgi-
sizce yapmaya kalk ış mak üretime ve dolay ı siyle tüketiciye za-
rar getirir. Dünyan ın baz ı  ülkelerinde federatif tarzda kurul-
mu ş  tüketici örgütleri göze çarpmaktad ır. Ancak mahalli ör-
gütü olmadan milli düzeyde faaliyet gören çok güçlü tüketici 
birlikleri de mevcuttur. Bunlara örnek olarak 700 küsur bin 
üyeli İngiliz, 236 bin üyeli Amerikan, 460 bin üyeli Hollanda 
Tüketici Birlikleri ve daha bir ço ğunu sayabiliriz. Bu birlikler 
mahalli örgütlerin kurulu şuna yard ımcı  olmakta ve fakat fede-
re hale gelmemektedirler. Bu birlikler elinde toplanm ış  çok et-
kili güç baz ı  çevrelerde ku şku yaratmam ış  değ ildir. Ancak ida-
recilerin çok yetenekli ve dürüst ki ş iler olmas ı  icraatlar ının 
toplum için faydal ı  olmas ına ve ku ş kuların dağı lmas ına yol 
açmış tır. İdareciler üyeleri oy hakk ına sahip olan ve olmayan 
ş eklinde iki gruba ay ırm ış lar ve birliğ i nmacera gruplar ını n 
eline 'geçmemesi için büyük dikkat göstermi ş lerdir. 

Yukarıdaki izahlar ım ızdan anla şı lacağı  üzere tüketiciyi 
korumak için faaliyet gösterecek örgütler üç ayr ı  karakterde 
toplanabilir. Birisi merkezi ve bunlara ba ğ lı  mahalli devlet ör-
gütleri, diğ eri milli düzeyde faaliyet gösteren tüketici örgütleri, 
“uncüsü de mahalli düzeyde çal ış an tüketici örgütleridir. Bun- 

r ın her biri ayr ı  bir fonksiyon için elveri ş li ve gereklidir. 
Bazı  ülkelerde ilgili bakanl ıklar bünyesinde tüketici, i şçi, ev 
kadınları , üretici ve da ğı tıcı  vs. gibi kesimlerin temsilcilerinden 
meydana gelen örgütler göze çarpmaktad ır. Finlandiya Tüke-
tici Konseyi, Fransa Milli Tüketim Komitesi Belçika Tüketi ın 
Konseyi, Hollanda Tüketici İş leri Komitesi ve benzeri di ğer ör-
nekler daha ziyade hükümete tüketici sorunlar ı  konusunda 
tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmu ş , herhangi bir yürütme 
fonksiyonu olmayan örgütlerdir. Bu nedenle karma tipte yürü-
tücü bir örgüt örne ğ inden bahsetmek mümkün ve pratik de ğ il-
dir. 

Tüketici örgütlerini idare edecek ki ş iler için üyelerin ç ı -
karlar ını  bir tarafa b ırakarak siyasal yak ınlık göstermek veya 
diğ er objektif olmayan yollara sapmak gibi ku şkular ileri sürü-
lebilir. Ancak bu nedenlerle konsumerizm hareketini s ın ırla-
mak tüketici sorunlar ının çözümünü güçle ş tirmekten ba şka bir 
iş e yaramaz. Resmi örgütler ile bu sorunu çözmenin mümkün 
olmadığı  bir çok ülkede anla şı lmış tır. Esasen objektif ve dürüst 
olmayan bir tüketici örgütünün ba şarı lı  olması  ve faaliyetini 
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sürdürmesi zay ıf bir ihtimaldir. Zira bu faaliyetlerin sürdürül-
mesi belirli bir finansman ı , bu ise belirli bir üye varl ığı nı  gerek-
tirir. Ba ş arı sız bir yönetici grubunu üyelerin desteklemesi ise 
olanaks ızd ı r. 

Devletin tüketici örgütlerinin kurulmas ını  özendirmesi 
fikri bize umut verici görünmemektedir. Zira her ş eyden önce 
bir tüketiciyi koruma politikas ının oluşmas ı  ve ticaret bakaa-
lı Q ı  bünyesinde tüketici sorunlar ı  ile ilgili en az genel müdürlük 
sev iyesn-ide bir örgütün kurulmas ı  zorunludur. Tüketici örgüt-
lerine devletin para yard ımı  baz ı  ülkelerde görülmektedir. 
Avusturalya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İ talya ve 
diğer baz ı  ülkeler bu arada say ılabilir. Devlet yard ımının 
amaçlar ından birisi test laboratuvarlar ının kurulmas ı dır. Tür-
kiye'de devletin bu tarzda bir yard ım yapmas ını  olağ an dü-
şünmemek gerekir. Özel kesimin böyle bir konuda yard ımı  ise 
pek alışı lmış  değ ildir. Has ı lı  tüketici örgütlerini kuracak ki ş i-
lerin klasik yolu dü ş ünmekten ba şka sağ lam yolları  olmadığı -
nı  söylemek gerçekçi bir ifade olur. Bu da i ş e ufaktan ba ş layıp 
kendi fonlar ını  oluş turmaktır. Geli ş miş  ülkelerdeki dev örgüt-
ler hep bu yolu izlemi ş lerdir. Federatif ve federatif olmayan ör-
güt şekillerine gelince; Türkiye'nin şartlar ına göre her iki tü-
rün fayda ve ve sak ıncalarının iyi hesap edilmesi ve ona göre 
adım at ı lması  gerektiğ ini ifade ile yetinece ğ iz. Ancak, her iki 
örgüt halinde de mahalli örgütlerin kurulu şu gerekli olup bun-
larla ilişki ve işbirliğ i kurmak ş artt ır. Tüketici korumas ının 
tamam olmas ı  için kamu kesiminde gayri me ş ru ticari uygula-
maları  denetleyici otonom bir kurulu ş  ile çeş itli örgütlerin tü-
keticiye yönelik faaliyetleri ve tüketici sorunlar ı  konusunda 
bilgi alıc ı , temsili ve isti şari mahiyette iki örgütün ticaret 
kanhğı  bünyesinde kurulmas ı  ve gıda vesair mallar ın kalite, 
güvenlik ağı rlık vs. gibi yönlerini kontrol edecek kamu örgüt-
lerinin etkili olarak çal ış acak bir şekilde organize edilmeleri 
gerekir. 

VI. KONSUMERİZM HAREKETININ GELECEĞ I 

Konsumerizm hareketi etkili bir yol mudur? 

Tüketicinin korunmas ında bizzat kendisinin etkili bir var-
lık olmadığı  ve piyasada geçerli olan talep gücünün kendisine 
sultan payesi kazand ırmayacak kadar c ı lız olduğu bugün bili-
nen bir gerçektir. Arz cephesinden gelen sömürü hareketlerine 
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kar şı  kurulan tüketim kooperatiflerinin sa ğ ladığı  fayda baz ı  
geliş miş  ülkelerde s ın ırlı  bir düzeyden ileri gidememi ş tir. Bu 
ş artlar alt ında ortaya ç ıkan konsumerizm hareketi tüketicinin 
korunmas ında acaba ne derece etkili bir rol oynamaktad ır? Bu 
sorunun cevab ın ı  verebilmek için konsumerizm hareketinin 
hangi alanlarda faaliyet gösterdi ğ i ve ne gibi yöntemleri kul-
landığı  hususunu gözden geçirmekte fayda vard ır. 

Geliş miş  ülkelerde konsumeristler tüketici haklar ının sa-
vunmas ında o derece gürültü koparmaktad ırlar ki, baz ı  yazar-
lar tüketici sömürüsü meselesinin biraz fazla abart ı ldığı n ı  ve 
hatta bu hareketin üretim üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirdiğ ini ifade etmeye ba ş ladı lar. Genel olarak de ğ erlendiril 
diğ inde bu ifadelerin gerçe ğ i tam olarak yans ı tmadığı nı  söyle-
mek gerekir. Tüketicinin tekelci fiat sömürülerine kar şı  geli ş -
miş  ülkelerde devlet denetimi ve özel sektör düzenindeki kar şı t 
güçler yoluyla büyük ölçüde korunmaya mazhar oldu ğu doğ -
rudur. Ancak, teknolojik geli şmenin getirdiğ i mal karışı klığı  
ve tehlike riskleri tüketici talebinin yönlendirilmesi ve güven-
liğ i aç ı sından hala büyük sorunlar ın ortada bulunduğunu ve 
bu alanda her türlü dikkatin gerekli oldu ğunun delilleridi•. 
Malların daha kaliteli ve güvenlikli yap ı lmasının bir maliyeti 
olacakt ır. Hatta baz ı  güvenlik tedbirlerinin gereksiz yere al ın-
dığı  ve tüketicilerin ço ğ unluğu taraf ından kullan ı lmadığı , bu 
yüzden kaynaklar ın israf edildiğ i, öte yandan güvenlik tedbir-
leri yüzünden baz ı  imalât türlerinin k ı sı tlandığı  ve bu uygula-
maların tüketici aleyhine sonuçlar verdiğ i iddialar ında gerçek 
payı  olabilir. Ancak mevcut sorunlar konsumerizm hareketinin 
ileri ve daha geni ş  ölçüde geli ş en ülkelerde bir ihtiyac ın karşı -
lığı  olduğu kanıs ını  haklı  olarak doğurmaktad ır. Bu nedenle 
konsumeristlerin en ziyade üzerinde durduklar ı  konu mal ve 
hizmetlerin kalite noksanlar ının araş tırı lmas ı  ve mukayeseli 
sonuçlar ın tüketiciye ula ş tırı lması  olmuş tur. Bunun hayli etkili 
bir yol olduğunu ifade gerekir. Geli ş miş  ülkelerde hiç bir fir-
ma ne kadar güçlü olursa olsun mal ının birinci kalite olmad ığı  
yolunda kamuya intikal eden bir habere kulak asmamazl ık 
edemez. Tüketiciyi mal ve hizmetlerin teknik ve ekonomik yön-
leri hakk ında bilgili kı lmak konsumeristlerin faaliyet program-
larında birinci s ırayı  almaktad ır. Bu suretle tüketiciyi rasyonel 
bir ünite haline getirmek ve piyasa güçlerinin mahkûmu duru-
mundan kurtarmak kanaatimizce en olumlu bir i ş  olarak nite-
lendirilmek gerekir. Bu suretle tüketici talebinin olumlu ş ekil- 
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de yönlendirilmesine büyük ölçüde hizmet edilmi ş  olacağı  kuş -
kusuzdur. 

Mal ve hizmetler konusundaki ş ikayetlerin tüketici örgüt-
lerince ara ş tırı lmas ı  ve devlete, özel sektöre ve bizzat tüketici-
lere iletilmesi islahat alanlann ın belirlenmesi yönünden değ er-
li bir hizmettir. Devlet örgütlerince bu i ş in bu derece detayda 
saptanabilmesi olanak d ışı dır. Böylece devlet giri ş imlerinin ne 
yolda olmas ı  gerektiğ i hususuna ışı k tutulmu ş  olacakt ır. Bun-
dan özel sektörün de istifade edece ğ i kuş kusuzdur. Zira mal 
ve hizmetlerde mevcut olan tehlike risklerinin mutlak surette 
imalkç ılarm kasitli eylemleri sonucu ortaya ç ıktığı nı  
söylemek haks ı zl ık olur. Bunlar ın bir kı smı  cehaletten ve tek-
nolojik yetersizlikten ileri gelmektedir. Konsumeristler bu su-
retle imalkç ı ları  haberdar etmekle fahri bir hizmette bulunmu ş  
olmaktad ırlar. Geli şmiş  ülkelerde birçok firmalar mallar ının 
kusurlar ın ı  tesbit amac ıyla tüketicilerle diyalog sağ layan üni-
teler kurmu ş lardır. Mal ve hizmetlerle ilgili kusurlar ın kamu 
oyuna intikal ettirilmesi devletin ve özel sektörün mesele üze-
rine eğ ilmesi için kanaatimizce en etkili ortam ın yarat ı lmas ı  
demektir. Konsumeristlerin kulland ığı  yöntemlerden birisi de 
siyasal gücün harekete geçirilmesidir. Bu özellikle geli şmiş  ül-
kelerde uygulanan bir yöntemdir. Bu ülkelerde politikac ılar 
tüketici sorunlarına önem vermekte ve seçim mücadeleleri ile 
parle ınento çal ış malar ı  meyan ında tüketici avukatl ığı nı  kendi 
lehlerine bir faktör olarak dü şünmektedirler. Konsumerizm ör-
gütleri de bu gibi ki ş ilerle temas kurmakta ve sorunlar ı  bu su-
retle parlementoya aktarmaktad ırlar. Bazen konsumerizm ha-
reketi içinde görev alm ış  kiş iler parlementoya seçilmekte ve 
faaliyetini daha etkili bir ş ekilde sürdürme olana ğı  bulmakta-
lar. 

Yukarıda yapt ığı m ız aç ıklamalar konsumerizm hareketi-
nin birçok yönleri ve kullandığı  yöntemler itibariyle hayli et-
kili olduğunu göstermektedir. Ancak bu her ş eyin bu yoldan 
halledileceğ i anlam ına gelmemelidir. Devlet ve özel sektöre 
düşen birçok görevler vard ır. Herş eyden önce konsumerizm ha-
reketini bir mücadele kesimi gibi görmemek ve olumlu katk ı la-
rı  ile demokratik ekonomi sisteminin bir parças ı  olarak düşün-
mek daha hayırlı  bir yaklaşı m olur. 

Konsumerizm hareketinin ba ş arı  ş artları  
Konsumerizm hareketinin her türlü ekonomik bünyede 
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oluşup geliş eceğ ini düş ünmek zordur. Bu hareket esas itibariyle 
liberal ekonomi sistemlerinin do ğurduğu bir fenomendir. Sos-
yalist ekonomi düzenlerinde iktisadi faaliyetlerin karar organ ı  
devlet olduğu için tüketicilerin bu kararlara ş ikayetlerini ifade 
etmek üzere örgütlenmeleri ne ola ğ an ve ne de sistemin i ş le-
yiş ine uygundur. Bu ülkelerde tüketicinin ş ikayetini mucip el-
bette bir çok uygulamalar mevcuttur. Ancak bu uygulamalar ın 
hepsi de iktisadi faaliyetleri tekeline alm ış  olan hükümet tara-
fından yap ı lmaktad ır. Bu uygulamaları  tenkit etmek devleti 
yermek demektir. Liberal ekonomilerde devlet tekel haline sok-
tuğu baz ı  faaliyetlerde tüketici ş ikayetlerini saptamak ve çö-
züm yollar ı  bulmak için özel komiteler kurmu ş tur. Yani tenki-
di kabul etmekte ve yararl ı  görmektedir. Ancak sosyalist dev-
letin tenkide tahammülü dü ş ünülemez. Sosyalist devlet asl ın-
da konsumerizm hareketinin temel hareket noktalar ından en 
önemlisi olan rekabet müessesesinden mahrumdur. Liberal dü-
zende rakipler mevcut oldu ğundan tenkide uğ rayan firman ın 
kendini islah gayreti söz konusudur. Sosyalist düzende tüketici 
için seçenek mevcut de ğ ildir. Piyasaya iyi ve kötü olmak üze-
re iki türlü mal sevkedilmi ş  olsa tüketici bunlar ın ikisini de 
iyisi bitince kötüsünü almak kayd ıyla ayn ı  fiyata tüketmek zo-
rundad ı r. 

Diğ er bir ba ş ar ı  şart ı  piyasada alternatif mal imkanlar ın ı n 
mevcuduyeti ve arz ı n yeterli olmas ı d ır. Ş ayet piyasada bir mal-
dan tek bir marka mevcut ise bu mal ın kalite derecesini bir 
başkas ı  ile mukayese imkan ı  ortadan kalk ıyor demektir. Bu 
durumda konsumeristlerin yapabilece ğ i bu tek markan ın ihti-
yaçlar ı  kar şı lama derecesini ölçmektir. Asl ında bu değ erli b 
hizmettir. Ancak bu durumda devletin tekelci firman ın uygu-
lamalarını  kontrol etmesi gereklidir. Bu durum konsumeris t-
lerin tek ba ş larına fazlaca etkili olamad ıkları  bir alan te ş kil 
eder. Mal k ı tlıkları  halinde de konsumerizm hareketi çaresiz-
dir. Ancak bu durumda konsumeristlerin i ş tigal edece ğ i konu 
bizzat mal k ı tlığı nın nedenleri olmak gerekir. 

Konsumerizm kareketinin ba ş ar ıya ulaş mas ında tüketici-
nin kültür durumu önemli bir faktördür. Tüketicinin mal ve 
hizmetler hakk ında gere ğ i kadar teknik bilgisi ve bu bilgileri 
sindirecek entellektüel yetene ğ i olmas ı  zorunludur. Bu nedenle 
tüketici e ğ itimi konsumerizmin temel programlar ı ndan birisini 
te şkil eder. Al ış  veri ş lerinin önemli bir k ı sm ı nı  kap ıc ı  veya 
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başka arac ı lar ile yapan ve piyasa ile bağ ları  kopuk olan bir 
tüketici toplumda konsumeristlerin i ş inin daha güç olacağı  
kuşkusuzdur. Ancak durum kal ıcı  değ ildir. Batı  toplumlarında 
olduğu gibi gelişen ülkelerin tüketicileri de zamanla daha çok 
pazara yönelik hale geleceklerdir. Bunda süpermarket alan ın-
daki gelişmeler ile diğer faktörlerin etkisi vard ır. 

Son bir şart olarak konsumeristlerin yetenek ve moralite-
leri üzerinde durmak gerekir. Profesyonel bir hale gelen konsu-
merizm hareketi ancak bu alanda yeteri kadar bilgi ve di ğ er 
ülkelerdeki tecrübelere sahip ki ş iler elinde başarıya ula şı r. Bu 
kiş ilerin şöhret, siyasal ve di ğ er ç ıkarlar pe ş inde ko ş an türden 
olmaları  baş arı s ı zlığı  haz ırlayan faktörler olarak hat ırda tu-
tulmal ı dır. 

Son bir kaç söz 

Konsumerizm hareketi bugün dünyan ın bir çok ülkelerin-
de hayli gelişmiş  bir manzara arzetmektedir. Bu hareketi tüke-
ticinin korunmas ında zorunlu bir yakla şı m olarak dü şünmek 
gerekir. Zira tüketicilerin al ıcı  olarak sat ıc ılar karşı sında ör-
gütlenmeleri umulan faydalar ı  saklamamış tır. Tüketicinin da-
vas ı  sadece fiat sömürüsüne kar şı  koymaktan çok daha çap-
raşı k bir mahiyet almış  bulunmaktad ır. Tüketici nam ına bu da-
vaya sahip ç ıkan konsumeristler devlet hizmetleri, mevzuat 
ihtiyac ı , güvenlik ve sağ lık sorunlar ı , kalite kusurlar ı , taklit ve 
tağş i ş , noksan ölçü ve tart ı  vesaire gibi pek çok problem ile u ğ -
raşmak durumundad ırlar. Bu uğ raşı  tüketiciyi sadece bir sat ın 
alıcı  s ıfat ıyla değ il ve fakat onun mutlulu ğu için gerekli tüm 
kaynakların akıllı  kullanılmas ı  ve korunmas ı  bilincine ermiş  
bir sahip s ıfatıyla eğ itimi amac ına yöneliktir. Geli ş en ülkelerde 
mal ve hizmet arz ı  yetersizliğ ini bir dar boğ az gibi görenlere 
karşı  konsumeristlerin dü şünüldüğünden çok fazla uğ raşı  ve 
hizmet alanlar ı  bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Kurula-
cak örgütlerin bu hizmetlerin finansman ını  karşı layacak güçle 
büyük olmas ı  bir zorunluluktur. 
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