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KONGREYE KATILANLAR

I-

DANlŞTAY:

ÖZDEŞ Orhan, DİNÇER Güven.

II -

YÜKSEK BAKİMLER KURULU :
ERYURT Sabahattin, DOGAN Nevzat, ALGAN Reşit, APAYDIN Hilmi, ÖZÇELİK Derviş, CENGİZ Orhan, SOLAK
İ. Polat, HADİMOGLU Haluk.

III-

SAYlŞTAY:

MEHTER Hamdi, YURTSEVER Ferit.
IV -

BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU:

ORHON AW.attin, NAYIR Hüseyin Kani, ÖNDER Abdülkadir, DARCIOGLU Argun.
V -

M. M. BÜTÇE PLAN KOMiSYONU :
ORAL Hüdai, TOKER H. Turgut.

VI -

ANKARA HUKUK FAKÜLTESi :
ANSAY Tuğrul, ÜÇOK Coşkun, BİLGE Necip, KAPANİ
Münci, KALPSÜZ Turgut, ÖZBUDUN Ergun, ÇELEBİ
CAN Gürgan, IŞIK Rüçhan, TOROSLU Nevzat, ZABUNOGLU Yahya.

VII- SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESi:
AKSOY Muammer, SAVCI Bahri, SOYSAL Mümtaz,
TUNCER Baran.

VIII -

ADALET BAKANLIGI :

ÜNAL Şeref.
IX -

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KU-

RUMU:
ERİM

X -

Refet.

ORTA DOGU AMME İDARESi ENSTİTÜSÜ:

OYALErkan
XI -

ORTA DOGU TEKNİK ÜNiVERSiTESi :

AYBA Y Rona, TALAS Cahit.
XII -

TÜRKİYE. NOTERLER BİRLİGİ :

GÖKAYDIN Ayten, VURAL Perihan.
XIII- T. TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE TİCARET
BORSALARI BİRLİGİ :

OBUZ Muammer.
XIV- TtlRKiYE İŞVEREN
YONU:

SENDİKALARI

KONFEDERAS-

ATASAYAR KubiH'ty, TURANLI Cumhur.
XV -

TEBLi{; GÖNDERENLER :

ABASIYANIK M. Raşit, AKALIN İlhan, AKSÖZ İbrahim,
ARDIÇ Kamuran, AŞKUN İnal Cem, AYKAN Cevdet,
AYSAN Mustafa, BARUTCUGİL İsmet Sabit, BEYARSLAN
Ahmet, BİGAT Erdoğan, CAN Celil, ÇAGLAR Satılmış,
ÇATALOGLU Oğuz, DAMALI Alev, DİCLE Atilla, DİN
ÇER Nabi, DURAN Lütfi, EGE Ünal, EMİROGLU Şe
rafettin, EREM Faruk, ERGİN Feridun, FER Muslihit·
tin, FİŞEK H. Nusret, GÜLER Ahmet, GÜNAL Vural,
GÜRE Behzat, HAMtTOGULLARI Beşir, İBRAHİMÖG
LU Rafet, İLHAN Cengiz, İNAL Nabi, İZVEREN Adil,
KANGAL Hurşit, KELEŞ Ruşen, KILIÇBAY Ahmet, KI-

IV

----------

---~--~~

---

------

ZILYALLI Hüsnü, KONGAR Emre, KÖKSAL Aydın,
KUNTMAN Osman, OLALI Hasan, ÖZGÜVEN Ali, SIRMALI Tacettin, SOMUNCUOGLU İnal, TAN Turgut, TOPALLI Hayati, TÜRK Sami, ÜLKEN Yüksel, YARAR
Özdemir, YAVUZ Fehmi.
XVI -

BAROLAR BAŞKANLARI VE BAROLAR DELEGELERİ
ATASAYAR Vahdet, AYDINOGLU Abdurrahim, ALTOP
Fadıl, ATLI Sabih, ARSLANALP Enver, AKŞİT Rıfat,
AÇIKGÖZ Ali İhsan, BiLGE Ziya, BEYHAN Ercüment,
BECERİK Hilmi, BURCUOGLU Vedat, BULUT Turgut,
BALTAOGLU Emin, BARLAS Orhan, ÇELEBİ Mehmet,
ERGÜL Ali Galip, EROL Ayhan, EKŞİ Hayati, ERYURT
Abdülkadir, ERBAŞ Muhiddin, GÖNCÜ Ahmet, GÜÇDEMİR Cemalettin, GÜDER Hasan Basri, GÜVEN A. Necdet, GÜRAY Mustafa, İMRE Turhan, İLGÜN Ayhan, İL
HAN Cengiz, KUTAY İlhan, KAVAKLILAR Mehmet, KARAÇELİK Burhan, MAGAT Rahmi, ÖZBAY Mehmet,
ÖZERSiN İsmail, SAV Atilla, SAYAR Ahmet Hamdi, Sİ
PAHİER Salih, ŞAHİN İsmet, ŞAHENK M. Said, TÜRKAY Tahsin, ÜSTÜNALP Necmettin, ÜGE Şem'i.

V

KONGRE PROGRAM ve GÜNDEMi

I. 28
10.00

Kasım
AÇlLlŞ

1975 Cuma
VE PROGRAM

14.00 TEBLİGLERİN GÖRÜŞÜLMESi
TEBLİGLER:

1-

Devlet

Kavramı

ve Ekonomik Kamu Düzeni -

AKALIN

İlhan

2 -

3 4 S 6 -

7 8 9 -

10 -

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1961 Anayasasına Göre Genel Kurulları ve Denetim Usullerile Sonuçları ARDIÇ Kamuran
Atatürk İlkeleri Işığında Ekonomi Kamu düzenimiz AŞKUN İnal Cem
Ekonomik Denetim Düzeni .....;... AYSAN Mustafa
Ekonomide Etkinlik - İşletmenin Büyürnesi ve Devlet
- BARUTCUGİL İsmet Sabit
Anayasarnızın
Çizgisinde Türk Ekonomi Düzeninin
Tesbiti, Kalkınma ve Refah Devletini Sağlama Yolları
-CAN Celil
Türkiyenin Ekonomik Düzeni - DAMALI Alev
Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni Açısından Sosyal Güvenlik - EREM Faruk
Yürürlükteki Ekonomik Düzenimizde Döviz ve Kredi
Uygularnalarına İlişkin Hukuki Sorunlar GÜNAL
Vural
Kentleşrne ve Kamu Yararı- KELEŞ Ruşen

ll -

Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Planın Önemi, Pladoğan sorunlar KUNTMAN Osman
Sosyal Hukuk Devletinde Konut Sorunu - SIRMALI
Taeettin
nın Uygulanmamasından

12 -

YÖNETiCi: Av. Emin Baltaoğlu (TBB. Başkan Yardımcısı)
18.30 -

20.30

II. 29

Kasım

KOKTEYL (Kent Oteli)
1975 Cumartesi

9.00 TEBLİGLERİN GÖRÜŞÜLMESi
TEBLİGLER:

1-

Az Gelişmiş Bölgeler ve Bu Bölgelerin Kalkınmasında
Halk Sektörü ve Teknolojinin Rolü - AKSÖZ İbrahim

2 -

Halk Sektörü ve Tekelci Sermaye -

3 -

Türkiye'de

Plfmlamanın

DİNÇER

Nabi

Hukuki Rejimi- DURAN Lütfi

4 - Ekonomik Kalkınma, Nüfus ve Hukuk- FİŞEK H.
Nusret
S - Sosyal Devlet - GÜRE Behzat
6 - Halka Açık Anonim Şirketler, Şirketlc~·in Halka Açıl
ması KANGAL Hurşit
7 - Hukuk - İktisat İlişkileri ve Ekonomik Kalkınma KILIÇBAY Ahmet
8 - İktisadi Kalkınma, İktisadi İstikrar ve iktisatçı Üzerine - KlZlLYALLI Hüsnü
9 - Türk Siyasal Yaşamında Cepheler ve Sosyal Devlet
Kavramı KONGAR Emre
10 - Türkiye'de Ekonomik Sistem Tartışmaları Karşısında
Karma Ekonomi Sistemi, - Siyasal Demokrasi - Sosyal
Demokrasi - OLALI Hasan
ll - Enflasyonun Haklara Etkisi, Hukukumuzda Bu Yöndeki Boşluk, Mahzurlu Uygulamalardan Örnekler, Halk
Sektörü Yönünden Bağlantılar - TOPALLl Hayati
12 - Sanayici Gözü ile Sosyal Devlet ve Ekonomik Kamu
Düzeni - YARAR Özdemir
VIII

14.00 TEBLİGLERİN GÖRÜŞÜLMESi
TEBLİGLER:
ı

-

Sosyal Devleti

Oluşturmada

Yetki - Yetenek- AY-

KAN Cevdet

2 - Planlama ve Sosyal Adalet- BEYARSLAN Ahmet
3 -

İktisadi Devlet

Teşekküllerinin

Özerkliği -

BİGAT

Erdoğan

4 ,___ Türkiye'de Kırsal Alanda Çalışanların Çalışma Koşul
larının

6 -

Yasal Düzenlemesinde ve Sosyal Değişme ve Ekonomik Gelişme İçinde Bir Yaklaşım - EGE Ünal
Sosyal Devlet ve Küçük Tasarruflar - EMİRoGLU Şerafettin
Ekonomik Düşünce Özgürlüğü'- EREM Faruk

7 -

Sosyal Devlet ve İnsan Hakları -

8 -

Halk Sektörü -

9 -

Düzen Değişikliği ve Toplumsal Denge Sorunu SAL Aydın

5 -

İNAL

FER Muslihittin

Nabi
KÖK-

ıo- 7ı29 Sayılı

Bankalar Kanununun 38. maddesi ve Kanuna Karşı Hile - SOMUNCUOGLU İnal

ll -Az
ı2

-

Gelişmişlik-

YAVUZ

Fehıni

Daha Gelişmiş Daha Mutlu Bir Toplum İçin Halk Sektörü - HAMİToGULLARI Beşir

YÖNETiCi: Av. Enver Arslanalp (TBB Başkan Yardımcısı)
III. 30

Kasım

1975 Pazar

9.00 TEBLİGLERİN GÖRÜŞÜLMESi
TEBLİGLER:
ı

-

2 -

Halk Kesimi
Halk Sektörü

Kavramı·-

ABASIYANIK M.

Tanımları ve Kapsamı -

Raşit

ÇAGLAR Sa-

blmış

3 -

Türkiye'de Halk
oGLU Oğuz

Girişimleri

IX

ve

Sorunları

-

ÇATAL·

4 S-

6 -

7 -

8 9 -

10 ll 12 -

13 14 -

Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma - DİC
LE Atilla
Özel Sektörün Yapısal Karakterine Genel Bakış ERGiN Feridun
Ticari Kredilerin Ekonomik Kamu Düzeni Yönünden
Yasal Olarak Sınırlan dırılınası Zorunluğu - GÜLER
Ahmet
Sosyal Devlet - İZVEREN Adil
Güdümlü Ekonomi - ÖZGÜVEN Ali
Türkiye'de Planlamanın Bazı Hukuki Sorunlan TAN Turgut
Halk Sektörü Politikası- TÜRK H. Sami
İktisadi Kalkınma - Siyasal Rejim İlişkileri - ÜLKEN
Yüksel
Soyut Demokratik Hak ve Özgürlüklerin Ekonomik
Kamu Düzenine Etkisi- GÜLER Ahmet
Hürriyetci Pariementer Demokratik Rejim ve Hür Teşebbüs- İBRAHİMOGLU Rafet*
Bir Hukuk Kavramı Olarak «Tüketici» - İLHAN Cengiz*

YÖNETiCi : Prof. Dr. Necip Bilge.
14.00 GENEL GÖRÜŞME

NOT : Tebliğ sahipleri, tebliğlerini beşer dakikada özetliyecekler,
konuşmacılar tebliğler hakkındaki görüşlerini sonunda açık·
layacaklardır.
(*)

Bu

tebliğler programın

düzenlenmesinden sonra

X

verilmiştir.

EKONOMİ· HUKUK KONGRESİ TUTANA(;I

B İ Rİ N C İ Gü N
28.11.1975 Cuma
BİRİNCİ
Açılma

OTURUM

Saati : 10.00

Faruk EREM (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Sayın konuklarımız, sayın delege aııkadaşlarım, aziz meslekdaşlarımız;
Bugün Ankara HukUJk Fakültesinde me:mlekertimizin seçkin
ekonomi bilginleriyle değerli huku~çular bir araya geLmiş bulunuyorlar.
Ankara Hukuk Fakültesi kurucusu, o zamanın İıktisat Vekili
l\lahrnut Esat Bozkurt, 1923 yılında İzmir'de toplanan iktisat kongresinde şunları belirtmişti :
«Milli egemenliik, ancak ve ancaık, Türkiye'nin ekonomiık egedayanarak varlığını koruyaıbilir ... » Çağdaş hukuk düzeyine trişme çabalarının öncüsü Mahmut Esat Bozkurt'u saygı ile
menliğine

anmaktayız.

17 Şubat 1923 tar1hinde, İzmir İ!kitisat Kongresinin açılış nutkunda Yüce Atatürk şunları söylemişti :
«Uzun gafletler ve derin umursamazlıkla geçen yüzyılların
ekonomik yapımızda açtığı ağır yaraları onamna,k ve çarelerini aramak, memleketi topyekun imara, milleti refaıh ve saadete eriştirme
yollarını bulaıbilme için yapacağınız çalışmanın başarı ile sonuçlanmasını dilerim ... Bir milletin doğrudan doğruya yaşantısı ile ilgili
olan, o memleketin ekonomik durumudur. Tarihin ve tecrübenin süzgecinden arta kalan bu haıkİkat, bizim milli yaşantımızda ve milli
tarihimizde tamamen kendisini gö,s-termiştir. Gerçekten de Türlk ta·
ı

r~hi inceleneceık olursa, gerileme ve yılkılma nedenlerinin ekonomik
problemlerden başka bir şey olmadığı rderihal anlaşılır. Çağımız tamamen bir ekonomi devrinden başıka birşey değildir. Tam bağım
sızlık için şu prensip vaııdır : Milli egemenHk, ekonomik egemenlikle pckiştirilmelidir. Bence Halk Devri, e'konomi devri ,kavramı
ile anlam kazanır ... »

Yüce Atatürkü minnet ve şüıkranla
na saygı duruşuna daveıt ediyorum.
(Saygı duruşunda

sizleri onun

anısı-

bulunuldu)

Faruk EREM (Devamla)Türkiye Barolar

anarıken

Teşeklkür

ederim efendim.

Birliğinin

cını kısaca açıklamama

bu Kongreyi düzenlemekteki amamüsaadenizi isıtinham edeceğim.

1961 Anayasası, demokrasinin bUlgün ulaştığı aşamaya, «Sosyal
Hukuk Devleti»ne Türk Toplumunu ulaştırmak istemiştir. Fakat
mevcut e-~onomik düzen bu açıdan inceleme ve düzenleme dışı kalabilmiş, Anayasaya karşı bir ~çeşiıt direnç ,kendini gösıtermiştir.

«Sosyal

(Huık:Uik)-Devleti»

mı ~omutlukla teşhis edileceık

deyimi içinde «Sosyal Devlet» karvrahale mU/tlaka getirilmelidir.

Anayasamızda «sosyal ve iıkıtisadi !haık!lar» diye isimlendirilen
yeni hakların, (Bu terim ÇOk değerli ıbir anayasacımrzın kullandığı
bir terimdir) gerçekiiık rkazanaıbilmesi için neler yapmaık gerekli
hale gelmiştir? Her memlekettesiyasal demoıkrasiden sosyal hUikuk
devletine, sosyal demokrasiye geçiş kolay olmaımıştır. Bu geçiŞ'te
memlekertimizde 1961 den sonra aynı hızı sürdüreibilmek olanağı ne
yazık ki, bulunamamıştır. GiH~kçe azalan ıhızın bir duraklama ile

sonuçlanmasından ıkuşku duymaktayız.
Anayasa1nız; «İktisadi

ve ,sosyal hayat, adalete, ,tam çalışma
bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenir. tk!tisadi, sosyal ılıakların
demokratik yollarla gerçeıkleşürilmesi Deviletin görevidir ... » kuralını getirmiştir. Bu amaca ıgöre ibir düzenleme içinde olduğumu
zu iddiaya imkan yoktur.
esasına

Çf~k
dır.

2

ve herkes için

insanlık ıhaysiyetine yaraşır

İnsanlık tarihinde sosyal ve ekonomilk ısürekli reform bir gerolarak /kabul edilmelidir. Bu reformun temel sorunları da varBu sorunların saptanması, çözümlenmesinin yollarının bulun-

ması

ancak Hukuk-Ekonomi işbirliğiyle sağlanaıbileceğini zannetmekteyiz.
1972 yılında toplanan Birinci Türık Hukuk Kongresi ile 1976
yılında toplanacak ve «Huıkuıkun Üsrtünlüğü» ikavramına daha dabir somutluk getirecek olan tkinci Hukuık Kongresi arasında yeralan bugünikü kongremİIZ Sosyal Hukuk Devletinin gerçekleşmesine
büyük katkıda bulunacaktır. Ekonomi!k fiili düzenin gözden geçirilmesi, ahnacaik tedbirlerin neler olabileceğinin önerilmesi büyük
faydalar sağlaya:bilecektir.
Kongremize SO tebliği sunulmuştur. Her lbiri !büyük önem taşıyan ibu tebliğler ve :tartışmaya ,katılacak ı]wnuşmacılann çoik değerli fi;kirleri memleketimizin ekonomik durumunun bilimsel, ta"
rafsız tahlilini mutlaka başara:bileceıktir, yön gösterebilecektir.
Herhangi ıbir sosyal gelişmeyi önleme/k, ,tespd.:t etmek, toplumun dinamizmini düşürmek, örneğin; bir Anayasa hi.iJkmü önermek suretiyle ekonomik düzenin ikalıpla:şmasını ileri sürmek gibi
bir maıksadımız olmadığını aç11kca ifade etmeme müsaadenizi arz
ederim. Bu konuda bazı tereddütler izhar edildigi için -bu açıklamayı lüzumlu görmekteyiz.
·
Kuşkusuz, kongremiz ıbir ıkara:rla ikapanaıcak da değildir. Biz
bir karar oııganı durumunda dbeıtteıki değiliz. Fakat çok düşün
dürücü emek ürünü, uyarmaların etkisinin büyük olacağı umudunu da taşrmaktayız. Bumda .teıbliğlerde tartışmalaı:ıda ileri sürülecek bu çok değerli fiıkirlerin gerçeğe ıgireibilmesi hususunda Türkiye Barolar Birliği kendini görevli saymakta-dır.

Yönetim Kurulumuz adına, Kongremize \katılmak luıtfunda
bulunan çok değerli konuklarımıza teşekıkürlerimizi, derin ısaygı
larrmızla arz ederim.
Müsaade buyurursanız, Genel Sekreter
lamalarda bulunacaktır. (ALkışlar)

arkadaşımız bazı açık

Rahmi MAGAT (TüPkiye Barolar Birliği Genel
Sayın konuklarımız, değerli delege arıka-da-şlanm;

Seıkreteri)

Kongrenin çalışma yöntemi haıkıkında aç11klaımada bulunmad.:ın
önce, Kongreınıize gelen teLgrafları ıbi1gilerinize arzediyorum :
3
; t\i'~.~ ç·~ ~·d;·ba.;,
ai i.i.~i.l.nh21"lt:F.! ~

Sayın

Pmf. Dr. Faruk ERJEM

Türkiye Barolar

Birliği Başkanı

ANKARA

Hukuk-Ekonomi Kongresinin
lukla aldım.

açılışı

için davetinizi memnun-

1972 Yılı nisanında yine Barolar Birliğince dlı ...enlenmiş olan
1'inci Hukuk Kongresi, Tü:rık Hukuk aleminde geniş yanıkılar yapmış, değerli bilim adamları ve uyıgulayıcılar, üzerinde önemle du·
rulması gereken hukuk sorunlarını ortaya koyup .tartışarak mu1n,k k<tk ki büyük yararlar sağlaımışlaı.ıdı.
incelediğim

ekonomik

gündem ve raporlardan Kongrenin, bu kez sosyoveı.ımiş olduğunu görmekten kıvanç
belirtmeliyim.

'~\;onulara ağırlık

duyduğumu

Anayasamız «Sosyal
Hukuk Devleti» ilkesini benimsemiş,
sosyoekonomik düzenin muhtevasını ancak geniş hatları ile göstermiştir.

«Hukuk Devletİ»nin oldUikça geniş açıklamalar ve çalışmalar
la vazılı bir kavram haline gelmesine rağmen «Sosyal Devlet» an·
layışı henüz aynı açıklığa kavıuşmamış rbulunmaktadır.
Bu i:tiharla hukuksal temellere
nomik düzenin saptanmasında yarar

dayanılarak

demokratik eko-

va1:1dır.

Anayasamızın

35-53'ünoü maddelerinde yer alan ve sosyal devsosyal ve iktisadi haklar ve ödevlerin en iyi şeıkilde
kullanılabilmelerinin ve Anayasamızı aşan yorumların önlenmesinin, ancak doktriner tarafsızJlık içiınde yapılacak bilinçli çalış
mdarla mümkün olabileceği aşikardır.
leti

oluşturan

Bu düşüncelerle Kongreye çalışmalarında başarılar diler ve
bildiri sunan ve katılan seçkin bilim adamları ve uygulayıcıları
muhaibbetle selamlanm.
FAHRİ S. KORUTÜRK
Cumhurbaşıkanı
Al:kışlar.
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Saıyın

Prof. Dr. Faruk EREM
Tür:kiye Barolar Birliği Başıkanı

Anıkara

-Ekonomi-Hukuk kongresi dolayısiyle davetİnize teşekkıür ederim. Kongrenize başanlar diliyorum. Alınacak Kararların ülkemize yararlı olması temennisiyle konuşmacıları teibrik ederim. Bu vesile ile size, Birliğiniz mensupianna ve davetlilere selam ve muhabbetlerimi sunarım.
SÜLEYMAN DEMİREL
Başıbarkan

Sayın

Faruk Erem
Türkiye Barolar Birliği
Davetİnize teşekkür

Başıkanı

eder, eniyi dileklerimi sunanm,
SEMİH SANCAR
Genelkw:ırrıay Başkanı

Sayın

Av. Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği Başikanı
İlgi: 22/10/1975 gün ve 1614 sayılı yazınız.
Yargııtay'ın artan iş hacmi, yıl sonu çalışmaları nedeniyle sözü edilen kongreye katılma olanağını ıbulamadığımızı üzülerek arzeder, çalışma ve çabalarınıula başanlar diler, saygılar sunarım.

CEVDET MENTEŞ
Birinci Başkan
Sayın

Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği

Başıkanı

.Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği «Ekonomik-Hukuk
Kongresi»nin açılış •töreni çağrınıza teşekıkür eder, o tarihte Ankara'da olmamam nedeniyle lkatılamayacağım için ü~üntümü belirtir, her yönüyle olumlu ve etkili olacağına inandığım kongreye
başarılar diler, sevgi ve saygılarımı :sunarım.
Prof. İSMAİL HAKKI ÜLGEN
Danışıtay Başkanı

s

Sayın

Faruk EREM

Başkan

Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği ekonomi-hukuk kongtöreni münasebetiyle göndermiş olduğunuz nazik
davetİnizi memnuniyetle aldım, teşekıkürler. Yoğun çalışmalarım
seibebiyle aranızda ibulunamayacağım için ıüzgünüm. Özür diler,
başarılı geçmesi temennisiyle say;gılar sunarım.
resıinin <Vçılış

İSMAİL MÜFTÜOGLU

Adalet

Bakanı

Sayın

Av. Faruk EREM
Tü~kiye Barolar Birliği Başkanı

Aynı saatıte Buı;sada olacağımdan
meyeceğim

nisiyle

nazik davetirrize icabet edeiçin müteessirim. Kongrenizin :başarılı geçmesi tem~n·

saygılarımı sunarım.

ALİ NAİLİ

Milli
Sayın

Av. Faruk
Türkiye Barolar

ERDEM

Eğrtim Ba1 kanı

EREıM

Birliği

Baş;kanı

Birliğinizin düzenlediği
Ekonomfr,Hukuk kongresinin açılışı
münasebetiyle vaki nazik davetİnize Hükümet çalışmalarımın kesafeti sebelbiyle ıkatılamayacağ]m. Kongrenize ıbaşarılar dilerim.

A. TEVFiK PAKSU
Çalışıma Bakanı

Sayın

.Av. Faruk EREM

Türkiye Barıolar Birliğinin düzenlediği Bkonomi-Hukuk kongresinin açılışına ait davetİnizi aldım, teşekkıür ederim. Brukanlık
taki çalışmalarım nedeniyle aramza kaıtılamıyorum. Kongrenin başarılı geçmesini diler saygılar sunanm.
NAHİT

MENTESE

Ulaştırma Bakanı
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Sayın Fa.ruık

Türkiye

EREM

Baııolar Bir:liği Başkanı

Düzenlemi,ş

bulunduğunuz

Ekonomi - Hukuk Kongresinin
nazik davetİnize teşekkür ederim.
işleı:imin çokluğu
nedeniyle aranızda bulunarrnıyorum. Kongrenizin ihayırlı oLmasını ve başarılı geçmesini diler, saygılar sunarıın,
açılışı

nedeniyle

gönderdiğiniz

ALİ ŞEVKi EREK
Gençlik ve Spor Bakanı
Sayın

Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği

Başkanı

Davetİnizi aldım, teşekJkür eder1ın. Konferansın hayırlı
şarılı çalışmalar yapması dileğiyle şaihsınızda

selam ve

saygılar

camia

ve ba-

ınensuplarına

sunanm.
RIFKI DANIŞMAN
Kültür :Bakanı

Sayın

Av. Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği Genel

Başkanı

Türkiye Bamlar Birliğinin düzenlediği ekonomi-hukuk kongresinin açılışına hükümet çalışmaları nedeniyle ,katılaıınadığım için
iizgünüm. Çaılışmalarınızda !başarılar diler, saygılar sunarım.
Doç. Dr. YILMAZ ERGENEKON
Maliye Bakanı
Sayın Av. Faruk ERBM
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Türıkiye

resi» için

Barolar

Birliğinin düzenlediği

çağrımza ,teşekkür

«Ekonomi Hukuk Kong-

ederim.

Kıon:greniz yasalanmızla, çağdaş

Türık toplum yapısı ve çağ
Türk eıkonoımik yaşamı arasındaıki çeliş.kilerin ve tutarsızlık
ların giderilmesi çalışmalarına ışı!k tutacaıktır.

daş

ve tutarısızhkların giderilmesi ve adalet mekanizdaha etkin, daha lhalk~çı ibir niteliık kazanması ülkemizde
özgürce ve hakça bir katkınmanın ön ,koşullarıdır.
Bu

çeliş,ki

masının
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İnsanlık açısından değer
taşıyan, topluma refahla birlikte
mutluluk getiren ve insan kişiliğinin gelişmesini engellerden kurtararak insanı da, toplumu da yücelten, gerçek ve geçerli bir kalkınmanın ülkemizde -temellerini oluşturacak halktan yana bir ekonomik düzenin gerçekleşebilmesi için Tüıık Hukukuna ve HukukEkonomi ilişkilerinin çağdaşlaşmasına büyüık .katkıları olacağına
inandığım

Kongrenize başarılar dilerim.
Size, Tüı~kiye Barolar Birliğinin değerli yönetici ve üyelerine
ve Kongrenize· katılan sayın konuşmacı ve konuıklarınıza sürekli
esenlilder dileğiyle sayıgılar sevgiler sunarım.
BÜLENT ECEViT
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı
Sayın

Av. Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği E-konomi-Hukuk
Kongresi'nin açılışına katılamayacağım için üzüntülerimi belirtir,
tebriklerimi ve başarı dileklerimi ısunarım.
Saygılarımla.

Pııof.

Dr. TARIK G. SOMER
ODTÜ Rektörü

Sayın Aıv.

Faruk EREM
Tür kiye Barolar Birliği .BaŞkanı
Daiha önce kararlaştırılan program nedeniyle ·ekonomi-hukuk
kongrenize katılamadığıım için üzgünüm. Önemli yurt sorunları
nın görüşüleceği kongrenizde işçi sınıfında emekçi hal:kımızın yararına kararlar alınacağı inancı ile başarılar dilerim. Saygılarımla.
KEMAL TÜRKLER
DİSK Genel Başkanı
Sayın Av. Faruk EREM
Tür.kiye Barolar Birliği Başikanı
Eıkonomi

- Hukuk Kongresine yasal olağan toplantımızın yaknedeniyle ·katılamayacağıım •kongrenizin her geçen gün hukılk ve yasal yollaııdan saptırılan ekonomi-hukuk düzenimize yön
saptayacağı inancı ile yüksek şaihsınızda delege arkadaşlarıma ve
laşması

şahsım adına saygılar sunarım.

CEVDET YARDIM
Baro Başkanı

Diyarbakır
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Sayın Av. Faruk EREM
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Birlik yönetimindeki ciddi ve vuikuflu mesai ve gayretleriniz
sonucu hazırlanan eıkonomi hukuk ıkorigremize ailevi mazeretlerim sebebiyle katılamamak üzüntüsü içindeyim. Kongrenize kartı
lan değerli Türk hukukçu ve aydınlarının incelemeye sunulan vu~uflu tebliğler tartışılarak çok yararlı sonuçlar alacağından emin
olarak kongrenize üstün başarı dileklerimi, mesailerini esirgemeyen sayın meslekdaş hukukçu aydın ve misafirlerimize derin saygılarımı ve değerli şahsınızda sayın Yönetim Kurulu üyelerimize
acizane takdir ve tebriiklerimle saygılarımı sunarım.
Av. TALAT
Saryın

Faruk Eirem
Barolar Birliği

Türkıiye

Özürüro nedeniyle

BARIŞ

Başkanı

katılamadığımız kongreye başarılar

diler,

saygılar sunarız.

Av. ORHAN EROGLU Av. SELAHATTİN GÜRER
Ordu Delegeleri
Sayın

konuklar ve

sayın

delege

arkadaşlarım;

Bu .kongre, size daha evvelce de bildirdiği ve hiraz evvel de
sunulan programda da belirtildiği üzere, üç gün devam edecektir.
Bugün öğleden sonra, yarın sabah ve yarın öğleden sonra ve Pazar sabahı kongreye sunulan tebliğler üzerinde görüşmeler devam
edecek. Pazar günü öğleden sonra da ,kongreye sunulan tebliğler
ve kongrenin genel durumu üzerinde görüşmeler yapılacaktır.'
Görüşmelerin

yöntemini biz, ıkongreye gelen, 'Sunulan
tabi tutmaık suretiyle, ki bu programı hazırladığımiz zaman 48 tebliğ gelmiş bulunuyordu, son anda
gelen ~ki tebliğ ile bu 50 teJbliğ olmuştur, bu 48 tebliği dört gruba
ayırdık ve bu dört grubu da sizlere sunduğumuz şekilde; bugün
öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak ilk görüşmelerle şu şekilde
yapmayı esas aldık ve çalışmalar buna göre sürdürülecektir :
tebliğleri

bir

gruplandırmaya

Her gruba dahil olan tebliğler, tebliğ sahipleri tarafından 5 er
bir süre içinde sizlere özetlenecektir. Esasen 1tebliğler
daha önce sizlere sunulmuştu. Böylece 12 telbliğ sahibi bir saat
sürecek olan teMiğler hakkındaki özetlerini sunduktan sonra, bu
dakikalık
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gruba dahil tebliğler üzerinde görüşlerini belirtecek olan konuş
macılar söz alacaklar ve yöneticilerin düzenleyeceği esaslar dahilinde bu 12 tebliğ çerçevesinde olmak üzere ıgörüşlerini belirteceklerdir. Böylece dört grup!f:a yapılacak olan bu çalışmalardan sonra
Pazar günü öğleden sonraki çalışmalarda daha genel ve geniş olarak kongrenin kavram ve kapsamı içinde olmak ,kaydiyle bir genel görüşme açılacak ve bu görüşmelerde konuşmacılar görüşlerini
belirtecekle:rıdir. Biz bu konuşmaları steno ve teyple tutanağa geçiyoruz ve bunların hepsi hiMikten sonra, bunları kitap halinde
derleyeceğiz ve sizlere ve i1gili kuruluşlara ayrıca sunacağız. Böylece kongreınİzin istediği, ulaşmaısını dilediğiımiz amacın gerçekleş
mesini sağlamak üzere bu kongrede ileri sürülen kıymetli fikirleri
tespit etmek ve ilgililerin dilkkatine sunmak imkanını dde etmiş
olacağız.

Bugün saat 14.00'ten itibaren Birlik Yönetim Kurulumuz
Av. Emin Baltaoğlu'nun yönetiminde şu tebliğ
Ierin ,sunulması ve görüşülmesi yapılacaktır :
Başkan Yardımcısı

«1 -Devlet

Kavramı

ve

Eıkonomilk

Kamu Düzeni -AKALIN

İl

han
2 - Kamu İk,tisadi Teşeblbıüslerinin 1961 Anayasasına Göre
Genel Kurulları ve Denetim Usullerile Sonuçları - ARDIÇ Kamuran
3 -

Atatürk İlkeleri lşığında Ekonom~k Kamu Düzenimiz ~
Cem

AŞKUN İnaıl

4 -

Ekonomik Denetim Düzeni -

S -

Ekonomide Etkinlik -

AYSAN Mustafa

İşletımenin

Büyümesi ve

Deıvleıt ~

BARUTÇUGİL hmet Sabit

6 piti,

Anayasamızın

Kalkınma

7 -

ve Refah

Çizgisinde

Tüı:ik

Ekonomi Düzeninin Tes- CAN Celil

Deıvletini Sağlaıma yolları

Türkiyenin Ekonomik Düzeni -

nAMALI Alev

8 - Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni
Güvenlik - EREM Faruk
9 -

Yürürlükteki

Sosyal

Ekonomik Düzenimizde Döviz ve Kredi
GÜNAL Vural

Uygulamalarına İlişkin Hukuki Sorunlar -
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Açısından

10ll -

Kentleşme

ve

KamuYaran-KELEŞ Ruşen

Ekonomik ve Sosyal KaLkınmaıda Planın Önemi, Planın
Sorunlar - KUNTMAN Osman

Uygulanmamasından doğan

12 cettin.»

Sosyal Hukul\.

üervletinıde

Konut Sorunu -

SIRMALI Ta-

Kongreye kiiabımızın basılmasından :sonra gelen iki
de bu çalışma düzenimize göre yöneticilerle tesbit edecek
sizlere aynca arzedeceğiz.
tıya

tebliği
şekilde

Saat 14.00',te teıkrar ıburaıda toplanımak üzere şimdiliık ıtopla
ara veriyoruz. Hepinize teşekkürler ve saygılar sunanm.

Kapanma Saati

11.00
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BİRİNCİ

GÜN

İKİNCİ OTURUM
Açılma

YÖNETiCi

Saati : 14.00

Av. Emin BALTAOGLU

Yönetici -

(TBB Başkan Yardımcısı)

Sayın ~onuklarrmız, kıymetli mesleıkdaşlarım;

Toplantımızın

ikinci bölümü olan

tebliğierin görüşülmesi kıs

mına başlıyoruz.
Görüşmelere başlaııken, eıliımizdeıki programda yazılı olan bildiri
sahiplerini, bildirilerini açliklamaya davet ederek ıkendilerinden
ricade bulunacağım. Bu bildiriler hakJkmdaki açıklamalar bittikten sonra, bildiri hakkında bildiri sahiplerine soru sormak isteyen veya bu konuda konuşmak isteyen arkadaşlanmız da söz alacaklar ve sıra ile kendileri fikirlerini aç1klayacaklardır.

Programımızda yazılı ilk ıbildiri sa:h~hi olan sayın İlhan A:kalın'ı

rica ediyorum. Buyurun efendim.

İlhan AKALIN (Sosyal - İş Send~kası) Kongresinin sayın delegeleri;

Ekonomik-Hukuık

Kongreye bir tebliğ h~ırlamıştım. Aslında bu tebliğ düşün
konunun özetiyıdi. Ancaık, bUlgün bu özeti yeniden özetlemek durumunda ,kaldım ve konuşma ile bu özedemeyi yapmanın
wrluğunu bildiğim için, kliSa not aldım, bu notları okuyacağım,
özür dilerim.
düğüm

Devlet, insanlık tarihiyle yaşıt değildir. İnsanhk tarihi ekonomik yanına ağırlık verilerek incelendiğinde görülecektir ki, üretici güçlerin gelişme seyri içerisinde meydana gelen sınıfların helirli bir döneminde açık çatışma ortamı ç1kmıştır. İşte bu açık çatışma ortamında sınıflar mücadelesine ekonomiık alanda ve yasal
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biçimde izin verecek devlet oluşmuştur, doğmuştur. Mücadelenin
kuralı demdk olan yasal biçimin şekillenmesinde ise dbeıtte ekonomik bakımdan güçlü olanlar etken olmuşlardır. Hukuk düzeni yasalar ile bir ekonomik sistemin yaratıLmayacağını anlatmak istedim bu tebliğimde. Nedenlerini de kısa olarak şöyle açıklamak
mümkün:
Ekonominin özü üretimdir. Üretimin doğal karakteri ise sosyal nitelikte oluşudur. Oysa, kapitalist üretim biçimi dediğimiz
bugünkü düzende üretim araçlarımn özel mülkiyeti, üretimin sosyal niteliği ile çelişmektedir. Bu ağır çelişki ortadan kalkmadığı
sürece ekonomik sorunların çözümü müm~ün değildir. Bunun anlamı ise, terciıhin ekonomiıkısistem tercihi olduğudur. Yani, yapıla
bilecek yasal düzenlernelerin tercih edilmiş olan ekonomik siMerne
ters olamıyacağıdır. Konumuzu özelinde Tü11kiye'yi alarak somutlaştıracak olursaık, şunları söyleyeihilidz :
Türkiye ı 923 İzmir İktisat ~ongresi kararlariyle tercihini
Bu tercih :kapi,talis't üretim :biçimidir. Bugüne gelişte
alt yapının gelişmesi belirli dönemlerde üst yapının şekillenmesi
ni getirmiştir, ama sürekli işleyen rkural kapitalist üretim biçiminin kurallarıdır. Liberalizmin uygulandığı ı923-ı93ı yıllarında,
Devletçiliğin egemen olduğu ı93ı-ı950 dönemlerinde, tekrar liberalizme geçilen ı950 yılından bugüne kadarki olan dönemlerde bu
şekilleurneler ,kendisini gö,stermiştir. Ancak, ı960 dan sonra yeni
şekillenmenin ~bir başka öe:elliği vardır. Bu özellik, ı96ı Anayasasının özünde vardır.
Aslında ı96ı
Anayasasının
düzenlenmesi
Türk toplumunun bundan önceki dönemlerinde olduğu gibi, üst
yapının şekillenmesinde
başvurduğu :kaynakların aynı olmasmdan gelmektedir. Yani, Tanzimatta rbaşvurulan üst yapı kaynakları, Cumhuriyetin ilk rkuruluşunda !başvurulan üst yapı ıkaynaikla
rı hep batı kaynakları idi ve ı 96 ı Anayasasının düzenlenmesinde
de yine başvurulan ıkaynak ibatı kaynakları idi. Bu özellikleri taşı
yan ı96ı Anayasası, a1t yapı ile uzlaşmayan ı96ı Anayasasını şekil
lendi:rımiştir. Alt yapının kısa sürede değişmesi mümkün olamayacağından, kapitalist üretim biçiminin devamı için mutlaka Anayasanın değişmesi gerekmiştir. İşte bu geııeklilik ı2 Mart ile baş
latılan dönemde mümkün oLmuştur. Bugün siyasi platformda görülen karmaşıklı,k, özünde ı2 Mart döneminde gerçekleştirilen
Anayasa ve yas<ı değişikliklerinin de yeterli olmadığım, üstelik
özellikle 196ı clt:n bu yana kapitalist üretim biçiminin Türkiye'de
yapmıştır.
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ulaştığı nokta ve dışa bağlılığın verdiği özle 1961 den önceki dönemlere .göre farklı olduğudur. Bu farklıhk iklastk demO'kratik kuralların işlemesini dahi güçleştirmektedir. Ancaık, bu yapı içerisinde bile üretici güçlerin bulundukları nokıta ve iç dinamizımin
hızlılığı, emekçi kitlelerin öııgüıtlülüğü,
örıgütlü gücü özıgürlü.kçü
demokrasinin kolak kolay geriye götürülemeyeceğinin teminatıdır.
Aslında sermayenin özlediği 12 Mart dönemlerinin yeniden getirilememesinin anlamı budur.

Bir-iki oü:mleyle özetleyecek olursam şunu söylemek mümkün: Aslolan tercih edilen ekonomik sistemdir. Üst yapı kurumlarının oluşıturulmasında ıbu terıci!h edilen ekonomik sisteme aykırı hiçbir şekil geıtirilemez.
Saygılar srunarım, (ALkışlar)

YÖNETiCi Sayın

kuk

Sayın Hhan .Aıkalın'a çok teşekkür ederiz.

Kamuran

Ardıç,

buyurun.

Kamuran ARDIÇ {AVUKAT) Şurasının sayın üyeleri;

SaJyın Başıkan,

Bkonomi-Hu·

Türkiye Barolar Birliğinin düzenlemiş bulunduğu ibu kongre
ekonomi alanındaıki bazı sorunları k!onuşmak için çok
olgun bir fırsaıttır. Ben bu fırsatı kendi çalıştığım alandaki bilgilerimi sizlere a'ktarmaık ve bazı önerileri arzetmekle değerlendir·
rnek istedim.
Bu arada bir güçlüğe değinmeden geçemeyeceğim. Sayın arkadaşımın ifade ettikleri gibi, zaten özet şeklinde hazırlanmış bulunan tebliğlerimiz üzerinde çok titizlikle durduk. Bu beş dakikaI:ı:k süre içinde ,korkanm ki, sizlere tam akıtarılamayacak ama bu
prensibe uymak zorundayız.
hakikaıten

Tebliğimin başlangıç

bölümünde gerek Kamu tktisadi Teşeb
ve geçirdiği saıfihalar, gerekse 1961 Anayasasında ıkarma ekonominin ilk!elerine de :kısaca değinmiş :bulunuyorum. Bunları sayın dinleyicilerimin bizzat incelemelerine terkederek, asıl konuma geçeyim.
büslerinin

oluşumu

Ekonomimizin gelişmesinde büyük payı olan Kamu İktisadi
teşebbüsleri 1961 Anayasaımızın iküsadi ve mali hükümler bölümündeki 127 nci maddenin son fıkrası ile anayasal düzeyde mevkiini almış ıbulunuyor.
ıs

Anayasalarımiz ötedenberi kamu kesimi için, bilhassa har~a
malar ve mali hukümler bakımından büyük titizlikler gösterır,
ama eski anayasalarımızda İktisadi Devlet Teşekküllerinin oluşu
mu hakkında kamu iktisadi teşebıbüslerinin oluşumu hakkında
herhangi bir hükme rastlamıyoruz. Yalnız, 1930'lardan beri devletin birtakım iktisadi girişimiere girmek zorunluluğu hasıl oluyor
ve bunlar teker teker o günün ihtiyaçlarına göre bazı kanunlarla
hallediliyor. Fakat 1938 yılında bunlar arasında bir tek düzen
havası yaratabilmek amaciyle 3460 sayılı kanun çıkıyor. Nihayeıt
27 Mayısta ilk kanunlardan olan 23 sayılı Kanunla da bazı yenilikler getiriliyor, fakat bunların hiçbirisi amaca ulaşmakta yeterli
olmuyor. Aksine 1945'ten beri İktisadi Devlet Teşekküllerinin reforma muhtaç bulundukları ileri sürülüp duruyor. 1961 Anayasasından sonra yayınlanan 440 ve 468 sayılı Kanunlarla da bu amacın, yani refo:rmun sağlandığı şüphelidir. Çünkü, bu kanunun geçici maddeleriyle eski kanunun bazı maddeleri yürülükte bırakıl
mış, ayrıca bu kuruluşlar için hazırlanması önıgörülen tip kanunlar bir türlü çıkarılamamtştır. Hemen hemen denebilir ki, şimdiki
durum eskisinden daha da karmaşık bir hale gelmiştir.

Yeni Anayasamızda adını bulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin çekirdeği, evelee kurulmuş olan İktisadi Devlet Teşekkülleriy
le bunlar sermayesinin tamamı devlet tarafından verilen ve o şe
kilde kurulan kuruluşlardır. Sermaye büyüklüğüne, iş hacimleri·
ne, amaçlarının görkemine bakılarak özel kesimin Ticaret Hukukuna göre kurduğu şirketlerle kıyaslanınası mümkün olan İktisa
di Devlet Teşekküllerinde sermayenin Devlet tarafından sağlan
ması sonucu tek sahipli bir tüzel kişilik meydana geliyordu. O tarihlerde yürürlükte bulunan Anayasa ile özel hukuk bilhassa benzeri olan büyük kuruluşların uygulayageldikleri Ticaret Hukuku
karşısında böyle bir tüzel
kişiliğin mümkün
görülemeyeceği ilk
bakışta tartışma konusu olmuştur. Hatta belkide bu endişeyle bazı kuruluşlar ortaklıklar şeklinde
meydana getirilmiştir. Ancak
hukuık üstadlarımızdan rahmetli P:rof. Hirş şu şekilde özetieyebileceğim bir formülün geçerliliğini ve hukuka uygunluğunu mümkün görmüştür. Bu özetlemedeki hatalar varsa doğrudan doğruya
bana aiıt:tir. Hirşe taallılk eden birşey yoktur, arzederim :
Türk hukuku ,kendine özel bir ineelikle belli bir amaca yönelerek tüzel kişiliğe ve mali istilklale sa~hip, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, yönetim ve denetim babınından merkezi bir sisteme
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bağlı, işletmedlik baıkımından bağımsız kuruluşlar
tirmiştir,

diyor

meydana

ge-

sayın Hirş.

3460 sayılı Kanun, başta İktisadi Devlet Teşekkülleri olmak
üzere bağlı müesselerini ve teşebbiisleri, ayrıca sermayenin en az
yarısının teşekküllere ait bulunan ovtaiklrkları ıkapsamıştır. 23 sayılı Kanun, sermaye açısından Hazine, belediye ve mahalli idare
paylarını da teşe}<;kül payları gibi ,saymıştır.
İktisadi Devlet Teşekıküllerinde irade
yetkisinin oluştuğu
umumi heyet, denetleme yetıkisinin kullanıldığı yüksek denetleme
kurulu bütününe şamil mer:kezi bk organ olarak göze çarpıyor.
Teşeroküllerde idare meclisiyle genel müdürlük, müesselerde, müessese müdürü ile idare komitesi mevcut bulunuyor. Bu organlar
temsil ve icra yürütme organları oluyor, ama bunların yetki hudutları sarih olarak tespit edilemiyor. Asıl önemli organ üzerinde
durmak benim görevimdi. İzin verirseniz onu arzedeyim :

Umumi heyete gelince : Bu umumi heyetlerde üyeler hepsi
eşit şekilde iradelerini belli etme yetkisine sahip bulunuyorlar.
Devlette sermayenin tamamiyle devlet tarafından verilmiş bulunması, bu kuruluşlarda iradeyi tek başına kullanabilecek bir kişi
nin yokluğu ile neticeleniyor. Onun üzerine kanun yapıcıları bazı
formüller arama mecburiyetinde kalıyorlar. Örneğin, Sümerbank
Umumi Heyeti 1933 yılında Büyük Millet Meclisinin Bütçe ve İk
tisat Encümenleriyle, Başvekaletten her sene için iııtihap olunacak üç murahhastan teşkil olunuyor. 3460 ısayılı Kanun bunu biraz daha genişletiyor, Başvekilin Reisliği altında Maliye, İkıtisat
ve Ticaret, Ziraaıt Veıkilleriyle, Devlet Şılrası, Divanı Muhasebat
Reislerinden, Türkiye Büyük Millet Medisinin aşağı yukarı altı encümeninin reis, reis vekilieriyle mazJbata muharirlerinden, katiplerinden ve her encümenin her yasama yılı için seçecekleri beşer
kişiden ve umumi murakaıbe heyeti reisi ile Milli Bankaların idare meclisi reis ve umum müdürlerinden kurulmak üzere meydana
getiriyor. Görüyoruz ki, Sümerbank Kanununun yayınlandığı yıl
ile 3460 sayılı Kanunun yayınlandığı gün arasında geçen ,beş yıl
içinde İktisadi Devlet teşekküllerinde umumi heyet denilen organın bünyesi, önemi ve manası tamamen değişiyor.
1961 Anayasasında 127 nci maddeye dayanılarak çl!karılan
468 sayılı Kanundan sonra, İktisadi Devlet Teşeıbbüsleri (daha geniş bir kapsamlıdır ibunla.r) Genel Kurulları
doğrudan do~ruya
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Türikiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Milletin <temsilcileri olan senatörler ve milletvekilleri aynı zamanda bu yetkiyi de kullanıyor
lar. İbra yetkisi 15'i senatör ve 35'i milletvekilinden oluşan Karma bir komisyonun Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporlara dayanarak bütün ~kıtisadi Devlet Teşekküllerini ve kamu
iktisadi teşebıbüslerinin çalışmalarını ve bilanço sonuçlarını kapsamak üzere hazırladığı tek bir rapora göre nihayi şekilde belli
ediliyor. Ancak, 1961 Anayasasından ~sonra da ıbu umumi heyetin
tam çalıştığı söylenemez.
Buraya kadar özetiediğim lbu bölümden ~sonra sizlere izin verirseniz, sayın Başkanıının iznine sığınarak söylüyorum, bu denetim esnasında belirlenen üç tip kuruluş meydana geliyor. Bunlardan :birisi İktisadi Devlet teşekikülleridir. Bunlar hakikaten denetçileri olmayan Yüksek Denetleme Kurulunun raporuna dayanıla
raık ibra edilen kuruluşlardır. Sermayelednin tamamı devlete aittir.
Ortakllik

şeklindeki

rkuruluş:lar,

bunların

kendi denetçileri
vardır, ayrıca kendi umumi heyertleri vaı:ıdır, kamu iktisadi teşeb
büsleri karma komisyonunda ve Türkiye Büyüık Millet Meclisinde
bunların bilanço ve netice hesapları görüşme konusu olmaktadır,
Birde karma ekonominin ve belrkide gelişme hızımn gererkleri
olarak ortaya çıkan fonlar ve özel kamu rkuruluşlan meydana gelmiştir. Bunlar da ,karma bir sis,tem ıiçindedir.
Bazıları Yüksek
Denetleme Kıurulunun aracılığı ile, bazıları bizzat Meclis tarafın
dan, ama perde arkasında yine Yüksek Denetleme Kurulunun aracılığı ile denetlenmetktedirler.
Şimdi bu karmaşık sistemden kurtulaıbilmek için bazı öneriler arzedeceğim, 1945'lerden berıi ileri sürülen rdorm çalışmaları
bir türlü sonuçlandırılamamışrtır. Son olarak 1971 başlarında kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri reforım komisyonunun hazırladı
ğı rapor hemen ele alınıp reorganizasyonun biran evvel gerçekçi
bir görüş içinde halledi1me9i gerekir. Bunların başlıcalarını da
şöyle öwtleyebiliriz :

Bugün 130'u bulan bu kuruluşlar aynı amaçla çalışan topluluklar halinde birleştirileıbilir. Bu istikaımette çalışmayı teksif etmek lazımdır. Bir diğer konu, kamu iktisadi teşekküllerinin ve teşeibbüslerinin özerkliklerine önıem vermek lazımdır. Bir arkadaşımız bu konuya değineceği için ben üzerinde fazla durmuyorum.
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Denetim açışmdan bu kuruluşlmr:da yılhk ve belli sürede sonuç verecek bir sis:tem bulunmahdır. Bugün 1967'den beri raporları ele alınmamış Meclis arş1ivinde bekleyen karma komisyon ve
Yüksek Denetleme Kurulu raporları varıdır. 7 senelik gecikme ticari v:e eıkonomik hayatta büyük bir lboşluıkrtur.
Bunun yanında denetimin süratle yapılabilmesi için seçim
yolu ile gelen ve denetim mevzuuna pek aşina olmayan, kısa bir
sürede alışsalar bile lbir müddet sonra seçi1memeıleri muhtemel
bulunan millet vekilieri ya~hut milletin tem~ilcileri adına bu işin
yapılabileceğini tıpkı Sayıştay Kanununda olduğu gibi formüle etmek gerekir. Yüksek Denetleme Kurulunu, Başbakanlığa ibağlan·
mıştır son zamanlarda, Meclise :bağlamak suretiyle bünyesrinde de
gereken ıslahatı yapmak yolu ile 'bu yetkiyi oraya vermek belki
de çözümün en kolayıdır. Çün~kü bu tama:miyle bir ihtisas konusudur.
Kamu İktisadi Teşeıbbüslerinin bir !kısmı iktisadi devlet teşek
külleriyle ~bazı özel kuruluşların iıbra yeıtıkisi Büyük Millet Meclisinde olduğu halde, bir kısmında, ortakhk şeklinde olanlar, kendi
kurulları tarafından bu yetNİ
kullanıLma1ktadır. Bu da üzerinde
durulacak bir konudur. Benim kanımca Anayasanın 127 nci maddesine tamamiyle aykırıdır. Devlet sermayesinin üs:tün bulunduğu yerde mutlaka bu işi devlet kendi,si bu işin denetimini yapmalı
ve ibrayı yerine getirmelidir.
Sayın
rnın

yı

dinleyiciler vakitlerinizi biraz fazlaca
müsaadelerine sığınarak. Teşekkürler ederim.

aldım;

Başkanı

YÖNETiCi - Sayın Kamuran Amdı,ç'a açıklamalarından dolaçok teşekkür ederiz.
Sıra Sayın
Sayın

Cem

Aşkuri' da.

Buyurun.. («Burada yok» sesleri)

Mustafa Aysan, buyurun.

Mustafa Aysan (Prof. Dr.) -

Efendim, hepiniz1i

saygı

ile se.

lamlarım.

Bildirinin geniş çerçevesi içinde meseleyi sizlere sunmaya imkan yok tabii. Yalnız bir meseleyi huzurunuz:a getrirmek için bu
bilditriyi yazdım. O da, Tü~kiye'de son 40 yıldır oldukça hızlı bir
ekonomi:k gelişme var. Bu eıkonomik gelişmenin şimdi ulaştığı aşa
ma düzeyinde, bir de ona eşit, onu kontrol aLtına alaibilecek bir de19

netim düzeninin geliştirilmesinde eıksik ka1dığımız inancındayım.
Bu hızlı ekonomik gelişme içinde, ekonomik gelişmeyi sağlayan iş
letmelerin iyi bir denetim düzenine kavuş:turulmadığı zamanlarda
ortaya çı,kan hem gelişme problemleri, hem ısosyal problemler zamammızın 'birçok ülkelerini, birçok eıkonomilerini işgal etmektedir. Sanıyorum ki, bugünlerde Türıkiye'de faaliyette bulunan bütün e.konom~k işletmelerin ibir denetim düzenine !kavuşturuLması
lazımdır. Son 40 yıllık gelişme. içinde kuşkusuz ki, bu alanda bazı tecrübeler, denemeler yapılmıştır, bazı
sonuçlar elde edilmiş
tir. Bu deneme ve sonuçların lhuzurunuza getirilmesine daıhi; özetle getirilmesine dahi imkan yoktur, ama benden önceki konuş
macının da huyurdukları gibi, Tür,kiye'ıde belirli bir denertim düzeni vardır; Devlet işleıtmelerinin ve özel işletmelerinin tabi tutulduğu bir denetim düzeni vardır.
Ancak, her zaman 'kendi aldığtmız ekonomik sonuçları karşı
ülkelerini gözden geçirdiğimizde, oradaki ekonomik denetim düzeninin, işletmelerin denetlenmesi düzeninrin bizim
ülkemizdekinden önemli bazı far;klar gösterıdiğini görüyoruz. Onun
için bir işletmeci olarak, daha özel bir alanı olan işletmenin bir
muhasebeci olarak huzurunuza batı ülke1erindeki denetim düzeninin tem.;l faktörlerini, temel ilkelerini vıe bu nedenle Türkiyemizde alınacak tedbirleri önünüze !kaymak istiyorum.

laştırdığımız batı

Yabancı ülkelerden hepsini tetıki:.l~e imkan yo1k tabii. Yalnız, bu
bildiriyi hazırla:r1ken İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İtalya'daki denetim usulleri
konusundaki bilgilerimi gözden geçirdim ve o konudaki bazı ayrın
tılan da bildirimde sundum.

Bu alanda batı ülkel~erindeki gelişmelerin hepsini özetlerneden
huzurunuzda oradaki denetim usullerinin temel ilkelerini listelemek isterim. Bunların bir tanesi; çok önemli bir tanesi ekonomi
için bir önemi olan bütün işletmelerin bilanço ve kar"zarar bilgilerin kamuya açıklanması zorunluğudur. Bu saydığım bütün ülkelerde hukuk kurallariyle bu açıklama zorunluluğu getinilmiştir
ve en az yılda bir defa bilanço ve kar-zarar ibilgileri kamuya açık
lanır. Açıklanan bilgilerin biçimi ve -içindeilliler hem biçim olarak,
hem de muhteva olarak hukuk kurulları ile, ya da uygulanması
zorunlu mesleki kararlarla ıbelirli tammlamalara ulaştırılmıştır.
Bizim ülkemizde bu da yoktur.
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Üçüncü bir ilkeyi tespit edebi1iyoruz bu gelişmeler içinde;
kamuya açıklamafutan o batı ülkelerinde anlaşılan, bütün topluma
açıklamadır. Sadece belirli bir bankaya, sadece belirli bir ortağa, ısadece belirli bir işletme ilgisine değil, bütün topluma geniş
bir şekilde, yaygın bir şekilde açtklama anlaşılmaktadır. Bu da
bizim memleketimizde bu şeıki1de . anlaşılmıyor.
Dö~düncü temel ilkıe; kamuyu aydınlatma amacıyla açıkla
nan bilgilerin, özeililkle bilanço ve ıkar~zarar bilgilerinin bir uzmanın onayından geçmesinin ~orunlu tutulmuş olmasıdır. İşlet
meyle ilgisi bulunmayan, işletmeden !bağımsız şekilde çalışan, adeta bir avukat, ibir noter gibi çalışan bir uzmanın denetiminden geçirilmiş olmasıdır bk temel ilke, bir temel özellik.

Beşinci bir özelli!k ; yayınlanan ibilanço ve kar-zarar bilgilerini
anayiayan bu uzmanların ıhelir1i ahlak ve meslek kurallarına uymaları sağlanmıştır.
Saydığım ü1keleı:ıin

kendi kendine

yarattığı

hepsinde hukUik kurallariyle ve mesleğin
'kurallada 'bu hedefe ulaşılmaya çalısılmak

tadır.
Şimdi,

böyle ıheş ana grupta toplanan ilkeleri gözden geçirdizaman, Türkiye'de işletmelerin denetimi meselesini hukukçular, muhasebeciler, ıişletmeciler, ekonomiık plancılar olarak özel olarak ele alıp incelememiz ve ıbunun tedbirlerini almamız gerektiği
sonucuna varıyorum. Bu sonuçta Tü~kiye'de ıgedktirilmeden alın
ması gereken iki ana tedbirler grulbu vardır. İzin verirseniz onları
da özetlemek istiyorum. Bunlardan bk tanesi ıbaıtı ülkelerinde özelliklerini ·tespit ettiğimiz ibu açıklama kurallarının :tespit edilmesidir. Bizim memleketimizdeki uygulanma şekliy1e ticaret Kanunu·
na şirketler için bilanço ve kar-zarar ibilgilerini açiklamayı zorunlu :kılacaık hükümlerin getirilmesidir. Bildiğiniz gihi son yıllarda bu
şekildeki açıklama kuralları sadece halka açık anonim şirketlerle
ilgili olarak ,konuşulmaktadır. Bizim yaptığımız tetkiklere g0re sadece o türden işletmelerin bilgi açıklamaları ekonomi:k denetim düzeninin bütün faktörleriyle ,kurulması için yeterli değildir.

ğimiz

Birçok ülkelerde bütün şiı:ıketler, bazı ülkelerde belirli ekonomik önemi olan şirketler bilançıo ve kar-zararlarını halka açıkla
maktadırlar. Bilanço ve ~kar-zararlariyle bklikte ·kolay anlaşılına
sını sağlayacak; rakamların kolay anlaşılınasını sağlayacak diğer
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tablo ve bilgileri de günlük gazetelerde, tirajı yüksek gazetelerde
suret.iyle açııklamaıkıtadırlar. Birinci tedbirler manzumesi bu alanda gruplandırılaıbihnekitedir.

yayınlamak

İkincisi; açıklanan ıbu

Ibilgiler teknik, .işletmecilikle ıilgi1i, muhasebeyle ilgili finansal >bilgilel'dir. He11kes tarafından anlaşılması,
herkes tarafından aynı tbiçimde anlaşılması söz konusu olmayan rakamlardır. Bu rakamların güvenilirliğini ısağlamak için bir özel meslek ıgeliştil'ilmektedir. O özel mesleğin de memleketimizde geoiktirilmeden kurulması şarttır. Birçoklarınız ibildiğiniz gibi, son 40
yıldır bu mesleğin kurulmasına çalışı.lmakıtadır Türkiye'de; henüz
kurulmuş değildir.

Gerek ikrtisadi devlet teşekküllerinin, gerekse bütün şirketleri
mizin ve bütün işletmelerimizıin denetimlerindeki noksanlık aramızda tartışma ıkonusu olan birçok fakitörler bu nokisanlığın bir sonucudur. Onun için Türıkiye Barıolar Birliği Yönetim Kuru,Iuna şük
ranlada sözü .kapatmak istiyıoru:m; bir muıha:selbeciye, sizin gibi seçkin ibir gruba h~ta:p etme fırsatını verdiıkieri için.
Çok

.teşekkür

YÖNETİCİ

-

Sayın İsmet

ederim.
Say:ın

(Alkışlar)

Mustafa Aysan'a ~çok teşekkür ederiz.

Sabit Barutcugil, ibuyurun.

İSMET SABİT BARUTCUGİL (İ.T.İ.A) ğerli

Sayın Başkan, de-

1konuklar;

Huzurunuzda sunacağ:ım •tebliğin ana :hatları ıit~bariyle özü iş
letmelerin büyümesi, bunun nedenlt ri, sonuçları, doğurduğu sakmcalar ve alternatif çözüm yollarına kl'sa ibir bakıştır.
Bilindiği

gibi, •toplumun refaihı, toplumu oluşıturan bireylerin
Bir bkeyin refaıhını etıkileyen ertıkenleri ise toplumdaki :kaynakların, farıklı mallarm üretiımi arasındaki dağılımı.
kullanılan üretim yöiitemled ve üretilen malların ıbölüşümü şek
linde rdüşünehiliriz. Eğer :bunları iherihangi ıbir şekilde yeniden düzenlemeye gitıtiğimiııde biz 1toplumun refahını artıramıyorsak, ekonomide, o ekonomi de bu durumda etkiınliğe ulaşmış, optimal duruma ulaşmış kalbul ederiz 1kendimizi. Böyle bir durum ;tam rekabet şartları dediğimiz şartlar a1tmda sağlanma/ktadır iktisa:tta. Çünkü, bu durumda işletmeler küçük•tür, üreüm ve tükeıtim birimleri
piyasadaki kararları etkileyemeyecek kadar ıküçük o1du:klarmdan,
refahına bağlıdır.
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bireyler tercihlerini serıbest olarak yapaihilmektedirler. Bu tercihyaparken herhangi bir hasıkı altmda ıka1madıklarından kendi
tatmin düzeylerini mümkün olan en üste, en yükseğe çııkarabilmek
tedirler. Dolayısiyle söyleyeceğimiz şudur; taım rekabet koşulların
dan uzaklaşıldığmda toplumda rbir refah kaybı da söz ikonusu

lerıini

olmaktadır.

Tam rekabet .koşulları 1ktisatta bilinir, söylenir; ideal bir durumdur, fakat gerçekte yoktur. Bir an riçin olduğunu varsayarsak,
bu bile yeterli değ,ildir. Üretimde teknoloj~k ibö1ünmezHkler nedeniyle eğer maliyetler üretim ölçeği büyüdükçe düşüyorsa, yani üretimde ölçeğe azalan maliyetler söz !konusu oluyorsa, lbu takdirde
firmanın piyasanın tam reka~bet durumunu muhafaza etmesi mümkün değildir. Monopolleşıme, yani belli füımalar elinde ekonomik ve
dolayısiyle bağıntıhd~r. Politik :iküdarın ıtoplanması kaçınılmaz
dır.
Bi:rıde

üretim ve :tüketim aşamasında, üretim ve tüketim esnabuna doğrudan katılmayan ıkişiierin fayda ve zararla karşı
laşmaları söz konusudur. Faydalanan .kişilerin buna bir ücret ödemedikleri, zarar gören kişilerin de lbir tazınıinat alamadıkları durumlarda; yani bir salt fayda ve maliyetierin söz konusu olduğu
durumlarda optimal durumdan, yani ekonomideki etkin durumdan
uzaklaşılacaktır. Alınacak kararlar, üretim ve tüıketim Ibirimlerinin alacakları kararlar hatalı olacaktır; toplumun refahı açısın
sında

daın.

Bu durumda, yani tam rekabet şartlarının olmaması, üretimde
maliyetierin giderek azalması ve dışsal ekonomilerıin doğması durumunda iki alternatif çözüm önerilebilir, en genel anlamı ile; müdahale etmek ve etmemek ... Müdahale etmek ıgörüşü J,iberalizmin
«Lesefer Lesepase>> dediği görüşün bir sonucudur. Bunlar piyasanın
otomatik işleyişinin tam rekabet şartlarını ve dolayısiyle ~toplumun
ma'ksimum refah düzeyini sağlayacağını kabul ve iddia ederler. Ancak, bunun ekonomik gerçeklerıden uzak ideoloj,ik ön yargılarla ileri sürüldüğünü söyleyebilirıiz.
Devletin müdahale etmesi alternatifi, ikinci konuda ise iki şe
kil karşımıza çıkahilir. Düzenleyici olaralk devlet müdahale edebilir veya fiili olaraık ibizzaıt işin içine girerek müdahale edebilir. Düzenleyici olarak müdahale etmesini de bir kere ekonomik veya yasal, hukuki tedbirler getirilmesi şeıklinde düşünebiliriz. Bunun çe-
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şitli örnekleri ve çeşitli yolları vardır. Ancak, çoğunlukla görülen
uygulamadan ç1!karılan sonuçlarla görülen durum bunların başarı
sız kaldığıdır.

Diğer

düzenleyici olarak Devletin müdahale etmesi ise, teorik
Piyasa .sisteminin bir mertkezi planlaıma organı aracı
lığı ile tam rekabet şartlarına getirilmesi; yani ibir merkezi yönetim söz konusu değil, fakat bir merkezi planlaıma orıganı var ve bu
tam rekabet şartlarının gereklerini piyasaya yaratıyor. Bu teorik
olarak geçerliliği sahiptir, uygulamada oldu~ça büyük güç1üklerle
karşılaşır.
,
bir

görüştür.

Sonuç olarak çöıZü:m; ıtaım rekabet şa:rıtlarının yaratılamadığı,
üretimde ölçeği azalan maliyederin olduğu ve dışsal ekonomilerin
doğduğu endüstrilerin ıkamu mütkiyetine, devlet mmkiyetine verilmesLdir. Devlet alacağı üretiım ve yatırım ıkaradariyle üretimin miktar ve fiyatını, kuşaklar arasındaki refah dağılımını teknoloji seçiminin ve üretilecek mal ve hizmetlerin hileşimini toplum açısın
dan arzulanan hir biçimde olmasını sağlar. Ayrıca devlet mülkiyeti;
bu endüstrilerdeki devlet müLkiyeti tam iSit·iıhda:mın sağlanması, gelir dağılımının daha kabul edilebilir bir düzeye gelmesi, ıtüketicile
rin korunması ve ırnonopolcu firmaların ekonomik ve politik güçlerinin toplum aleyhine kullanılmasının önlenmesi şeklinde sosyal
yararlar da getirir.
Yanlış anlaşılınaması

için burada açıklamak is,terim ki, ben bu
gözümün önünde canlandırdığım endüstri tipi
demirçelik endüstrisi ve belki muhtemelen motor endüstrisi veya
savaş sanayii gibi ağır endüstriler dediğimiz konulardı. İngiliz Demir-Çelik Endüstrisinin devletleştirilmesi .tecrüıbesi benim bıu anlattıklarım için oldukça ıtipik hir örnektir.
tebliği hazırlarken

Çok

teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ--Çok ıteşek:kür ederiz.
Sayın

Celil Can buyurun.

Celil CAN (Avukat) delegeleri;

E:konomi Hukuk

Kongreınİzin

pek say-

gıdeğer

Barolar Birliğimizin düzenlediği Ekonomi--Hukuk Kongresine
bir tebliğ sunmak suretiyle huzurlarımza gelımiş bulunuyorum. Elinize geçen ve incelemelerinize sunulan te!bliğiımin konusu, Anayasa-
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mızın çizgisinde Türik ekonomik düzeninin tespiti, kalkınma ve refah devletini sağlama yolları üzerindeki fikir ve savunmalanından
ibaret bulunmaktadır.

Malumdur ki, milletierin ekonomik düzenlerini o milletierin
anayasal hükümleri tayin ve tespit eder. Anayasamız dahi ibu tespiti yaparken, kanun düzenleme 'tekniği bakımından bu iıktisadi düzenimizi açık olarak belirlememiştir. Bu itiibarla ekonomik düzenimizin işletilmesi ,konusunda siyasi partilerimize münakaşa konuları açılmış bulunmaktadır. Zira, Anayasamızın kabul ettiği sosyal
hukuk devleti .kavramını bir siyasi partimiz demokratik sosyalizme
açık görürken, diğer bir siyasi partimiz de sosyal hukuk devleti kavramını sosyalizme açık görmemekte ve Anayasaınııda :belirlenen
sosyal hukuk devletindeki sosyallık vasfını hürriyet nizarnı içerisinde ferde sağlanması gereken sosyal güvenlik ve sosyal adalet ilkelerine bağlamaktadır. Bu yüzden bu iki görüş arasında vukua
gelen siyasi çekişmelerden lbazen hükümet ·buhranları doğmakta
ve bu bulıranlar haHa rejim bunalımlarına kadar varabilmektedir.
Bu yüzden ekonomi:k düzenimizin Anayasaya göre, yani Anayasa·
mıza göre tayin ve tespitini yapmamız ve 1bunu açıklığa kavuştur·
mamız ica:betmektedir. Bu da zennedersem bu Kongremizin :toplanış gayelerinden biri olması icabeder.
Huzurunuza sunduğum tebliğimizde belirlenen ana fikir, Anagöre Türk ekonomik düzeninin tespiti noktasında bilimsel ve hukuki görüşlerden ibaret bulunmaktadır. Anayasamız Devletimizi hukuki ve sosyal devlet biçiminde ıgöııdüğü için, tebliğimiz.
de önce hukuk devleti ve sosyal devlet kavramı ·tartışılmış, sonra
sosyal adaleti sağlama ile eikonomik kamu düzeni ~kavramlarının
bilimsel yönden incelenmesine geniş yer verilerek, Türk ekonomik
düzeni Anayasamızın espirisine uygun surette ortaya çıkarılmıştır.
Bu bakımdan tebliğimiz kongreye sunulan ·telbliğlerin en şişkini olma zamretini doğurmuştur. Yani 85 sahifeden ibaret bulunmaktayasamıza

dır.
Anayasamızın öngördüğü

ekonomik düzeni yine

Anayasamızın

öngördüğü sosyal devlet niteliği açısından aramamız gerekecektir,
kanaatimizce. Bunun dışında çeşitli :iJktisadi sistemlere doğru gitmek ve bu sistemlerden kıyaslamalı yorumlada bir ikıtisadi model
çıkarmak, Türk ekonomik düzeni için Anayasal bir düzen sayıla
mayacağı görüşündeyiz. Bu itibarla, .kabulleneceğimiz i,ktisadi dü·
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zeni Anayasamızın espirisi içinde görmek, Türk Devletinin hukuki
ve sosyal bir devlet olma gereklerinin bütün vasıtalarını benimsernek ve bununla vatandaş refahının ne yolda gel'çekleştirilmesinin
mümkün o1aıbileceğini düşünmek ve topyekun kalkınmanın demokratik düzen iç,erisinde başarılmasını sağlayan, çağın anlayışına uygün bir iktisadi düzen olmalıdır. Bu da ıkanaatımıza göre, Matürkçü anlayışın ve milliyetçi görüşün bir muıhasalası olarak, karma
ekonomi düzeni olabileceği inancındaıyız. Zim, Anayasamızın ekonomik v~ sosyal devlet anlatımı ile ifadesini !bulan bu ekonomik düzende, yine Anayasanın hükımü ile kurulan merkezi planlamanın
ağırlık verdiği devlet sektörüne emredici ibir tutum sağlarken, özel
sektör yatırımiarına da yol gösteı:ıici, teşviık edici ve destekleyici
bir tutumla, sanayi hayaıtımızın inkişafına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine önderlik eden karma bir iSİstern olduğu ıtereddüte yer
verilmeyecek şekilde belıirlenımiş olduğunu kaibul eıtmek lazımdır.
Kongreınİzin sayın

delegeleri;

Anayasamızda ifadesi be1irlenen
karıma ekonomi sistemimiz
devletimizin ekonomik zorunluklarından ve milletimizin tarihsel
gelişiminden ve siyasi terdhinden doğmuştur. Bu sistem ne kapİ·
talizmdeki tüm serbest teşekıkülün ve ne de sosyalizmin fikirlerini
benimseyen bir sistem değildir. Karıma ekonomi kendine has,
kompronomi bir sistemin yapısıdır. Yani, devlet serotörüyle özel
sektörün demokratik düzen içinde sosyal adaleti ve sosyal güvenli·
ği sağlamayı amaçlayan i;ki sektörden kurulu bir düzenin oluşumu
dur. Bu sistemi birbirinden ayrı iki ÜI'etim gücü olarak kalbul ve
tasavvur etmek ha:tahdır. Ancak, yek diğerini des·teikleyen, dengesini ileri sanayiin temposuna uyduran v~e demokratik hukuk düzeni içerisinde heııbirinin çıkaırları mer1kezi planlama teşkilatımn
gö~terıdiği şekiliere bağlanmış, çeHşkisiz, ıbi:r:birlerini tamamlayıcı

ve bir arada yaşayan üretiım güçleri olarak tasavvur etmek lazım
dır. Her iki gücün de müşıterek hedefi, Türkiyem1z için yıllık en
az % 50 oranındaıki büyüme !hızını Trürık ekonomisine vermektir.
Bu itıiibarla, karma ekonomiyi sistematik olarak çağın gerçek·
lerine uyan, milletin :tarihi yapısına uygun ve siyasi tercihine göre
kurulmuş kompromi bir sistem olarak rmütalaa edilmesi yerinde
olacaktır.
Sayıgıdeğer
Konuşma
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delegeler,

·süremizin

taıhdit edilmiş bulunması

sebebiyle

karıma

ekonomi sistemimizin •tarifi ·imkanlarını, ıbünye. yapısını, ıbu ekomi hak,kında yapılan eleştirileri ve bu eleştirilere verilen cevapları
devlet sektöruyle, özel sektör arasındaki ilişkilerde dengenin sağ
lanabilmesini, devleıt ekonomisine ağırlık verme gerekliliğini ve bu
ekonomide görülen aksakhkları ve bu aıksakhkların giderilmesi çarelerini, doğurduğu sosyal meseleleri, karma ekonominin tatbiJçatta:ki haşarasını, :bu ekonomi ile sosyal adaleti sağlayabilme ve refa:h devletine doğru gitme imkanlarını t1eibliğimizde yaptığımız geniş inceleme ve
tartışmalara bırakarak,
kongremizin memleket
için hayırlı olmasını diler, cümlenizi saygı ile seH1mlarım. (Alkış
lar).
YÖNETİCİ

-

Sayın

Damalı,

Alev

Sayın

Celil Can'a çok teşekkür ederiz.

buyurun.

Alev DAMALI (Tekel Genel Müdür
Kongreye katılan üyeleri selamlıyoru:m.

Yardımcısı)

-

Sayın

Anayasamız

demokratill}. ıbir ·toplum düzeni kurulmasını önermişıtir. Oysa, demokratik toplum düzeni nedir? Eğer demo:kratik
toplum düzeni demorkrasinin şekil olamk işlediği •kuralların geçer·
li 'kılınması ise, iböy~e ıbir düzene ulaştığımızı ıbelki kabul edtibiliriz. Fa:kat, demokratik toplum düzeni eğer ;toplumda Anayasada yazılı hakların 'bir kural olarak değil, fakat •toplumun ve fertlerin yaşamına girmiş olaylar olaraik, süreç olarak demokrasi şeklinde tammlıyorsak, bunu gerçekleştirdiğimizi ben şahsen ·kabul edemiyorum.
Eğer

bir toplumda Anayasal çalışma ve sözleşme yapma hakkını kişilere bir hak olaraık tanıyorsak ve o toplumda kişilerin iş
bıılma olanağı yok ise, böyle bir haı.kıkın Anayasa ile ·tanınmış olmasının hiçbir anlamı yoktur. Demoıkratik bir toplum düzeninin
kurulabilmesi için ve ibu arada çalışma ~e sözleşme hakkının hakikaten var olabilmesi için önce herkes iş bulahilme olanağına
kavuşması lazımdır. Bu örnekleri, Anayasamızda sayılı diğer bütün haklar için benzer şeıkilde göstermek mümNündür. Bu kısa
süre içinde bütün görüşlerimi yansıtma olanağına sahip değilim,
fakat acaiba demokratik bir toplum ,düz,enine nası·l ulaşabtiliriz konusuna geldiğimizde :
Anayasamızda kişisel

hakların

tümünü topluca

olaraik

tanınan bazı

ekonomik ve sosyal

değerlendirme/k ıgerektiğini sanıyorum.
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Anayasamızdaki

bütün bu haklar kişilere !kişisel olarak tanınmış
haıklardır. Ne var ,ki, bu haklar üzerinde ıkişiierin tamamen serbest kullanma yetkileri Anayasa ile rtamnmamıştır; bazı sınırlama
lar getirilebilmekttedir. Bu sınırlamalar ise, toplumun yararına aykırı olmamak görüşünden gelmektedir. O halde bütün ıbu haklar
arasında belirli bir ilişki vardır
ve bu rilişki aslında toplumun
ekonomik ve sosyal hayatındaki ilişkilerıden ileri gelmektedir. Bu
açıdan bakarsak ben, kişilere tanınan bu sosyal ve ekonomik haık
ların tümünün bir kalkınma hakkı kavramı içinde toplana!bileceği
ni düşünüyorum ve şunu öneriyorum :
Anayasamız, açıkca

oLmasa bile, zımni olarak toplumda bir
barhsetmektedir. Bu kalkınma
hakkı içinde kişisel nitelikte çalışma hakkı, 'konut masuniyeti vesaire gibi birçok haklar yer almakıtadır. Eğer kalıkınma hakkını tanıyıp, bu hakka göre ekonom~k düzenin işleyişini sağlayamazsanız,
kişisel hakların; Anayasada yeralan :kişisel hakların da gerçekleş
kalkınma hakkının

varlığından

tirilemeyeceğini düşünüyorum.

bu kısa süre içinde
kendimde. Çok ~teşekkür ediyo·
rum Barolar Birliğimize. Eğer bütün tebliğimi açıklama olanağı
nı bulabilseydim belki altı defa teşekkür edecektim.
Benim

tebliğimin

Ayrıntılarını

özeti bu.

açıklama olanağını bulamıyorum

Sağolun

efendim.

YÖNETİCİ Sayın

(Alkışlar)

Çok teşekıkür ederiz.

Faruk Erem, buyurun.

Faruk EREM (Avukat) -

Sayın

delege

arkadaşlarım;

Benim tebliğimin konusu sosyal güvenlik hakikı. Bu hakkın
Anayasada kapsamı, muhtevası nedir? Bu hakkın Anayasamızın
48 noi maddesinde açıkca beyan edilmiş otma,sına göre, bir muhtevasının da bulunması icabeder.
Bu ha'k, İkinci Dünya Hanbinden ibu yana hemen hemen bütün Anayasalarda yeralmış, İnso.n Hakları Demecinin 22 nci maddesinde de açıklanmış. O halde, bu kadar önemli sayılan bir hakkın neleri kapsayacağının Anayasaınızia azıcık da olsa gösterilmesi gerekliydi.
Şüphesiz,
ğini
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söylemek

sosyal güvenlik

hakkının

ıbir

'iJhtiyaca cervap verdiolan insanın doğal

durumundayız. Yaşayan, vıarlık

bazan da sosyal bazı risklerle karşı karşıya olduğu açıkca belli.
Bu riskler bir felakette olabilir. İşte, bu felaketleri hertaraf et·
rnek veya asganiye indirmek ihtiyaçı bu hakkın teınellerıinden biri
olsa gerektir.
Bir başka gerekçe de şu ola;bilecek : Herhalde insanın kendini geliştirmes,i, bu olanağa sahip bulunması çağımızın ihtiyaçların
dan olması nedeniyle bu hakkın temelleninden biri de belki budur. Nihayet Anayasamızın ~kabul ettiği insan haysiyetine yaraşır
yaşamı sağlamaık istiyorsak, bu ihaikka da güvenmemiz icaıbeder.
Acaba . şu

arzettıiğimiz

anlamda sosyal güvenlik hakkı Anayauygun mudur? Eğer iben hata etmiyorsam.
Anayasamız burada bir
çelişki içindedir. Anayasamız diyor ,ki,
«Sosyal güvenlik hakkını sağlamak için 'Devlet sosyal sigortalar
ve sosyal yardım teşkilatı kurrnak veya kurdurmalda görevli. .. »
Bu terimler üzerinde belki de yeteri kadar durulmamış. Evela,
sosyal yardım kavrammda sosyal güvenlik yok, belikide taban tabana zıt. Sosyal güvenliği olmayana sosyal yar:dımda bulunulur. O
halde, 'konu ~biraz -değişik. Eğer sosyal yardımı esas :tuıtaca1k olursak, toplumu belkide ikiye ayıracağız; muhtaç olanlarla, olmayanlar. .. Halbuki, sosyal güvenlik, muhtaç olmayan diye bir gmbu kabul etmeme iddiasındadır.
samızın anlayışına

Bu durum karşısında Anayasa:mızın sosyal güvenliği tahakkuk
eHirrnek için tahdidi olarak bu binbiriyle çelişıkili vasıtaları, araçları bir arada göstermeıneliy;di grbi gelir bendenize.
Sosyal sigortaya gelince : Bunun üst kavııam sosyal güvenhk
içerisinde sosyal s~igorta olarak ınütalaası mümkün, fakat sosyal sigorta terimi bugün biraz çağını doldurmuş g.iJbi bir görüntü içerisinde ve zaman zaman sosyal sigortada gerileme eğilimlerini ue müşahade etmekteyiz memleketimizde. Sosyıal
sigortanın daha ileri
götürülmesi imkanı, biraz sonra temas edeceğiım prim meselesinden Ö•türü imkansızlaştıkça, bu kerre sosyalliğini kaybedip, sigartalaşmaya doğru gittiğini müşahade ediyoruz. Genel sigortacia bazı özellikler var,. Sigartah sigartacısını seçer, sigorta miktarını
hesaplayabilir. Nihayet mecburi de değildir, ama bir sosyal sigar·
ta bu genel sigorta anlayışına yaklaştıkça o zaman görevinden birşeyler kaybediyor. Bu rıazari görünen, ısoyut görünen düşünceyi
şöylece somutlaştıralım :
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Mesela bir sağlık sigortası, sosyal sigorta. Eğer bu sosyal sigortaya girilmeden evvdki hastalııkları kapsaımıyorsa, bu basit
bir sigortaıdır. Buna artık sosyal sigorta demek mümkün değil.
Sosyal sigorta sigortalıyı bulunduğu anda insan olarak eline almak durumundadır. Bu tenkitlerimin yazılı olan bildirimde etraflıca misalleriyle, örnekleriyle açıklandığım zannediyorum.
Zaman zaman sosyal sigorıta sistemi içerisinde mali açıktan
söz edilir, ama bu sosyal sigor:ta sistemi prime dayandığı müddetçe bu şiıldyeıtlerden :kendimizi kurtaramayacağız. Zaten dünyanın
hiçbir yerinde prime dayanan sosyal sigortanın açık vermediği
görülmemiştir. O halde, ~bu şekilde yürüyeceık olursak, acaba Türkiye'ınizde eksiksiz toplumu tümden kapsayan bir sosyal güvenliğe biz ne zaman kavuşuruz? Benim yaptığım tahmine göre, hiçbir zaman... Bölüm bölüm, dilim dilim sosyal sigorta sistemiyle
Anayasanın işaret ettiği sosyal güvenliğin bütün Türk vaıtandaşı
na teşmili olanağını bulamayacağız. O halde ne yapmak lazım?
Bugün Türkiyemizde bir adım daha gitme k imkanı vardır. İşçi sigortalarmdan sosyal sigortaya geçtik; hem de sarsmtısız. O halde,
sosyal sigorta sisteminden daha ileri bir siSıtemin kurulması için
zemin hazırdır. Nitekim mecburi primin vergi benzeri olduğu da
muhakkak. Bu durum karşısında niçin Türkiye'de bir sosyal güvenlik vergisini bir anda kabul edip, tüm Türk halkının bu güven1

liğe kavuşması sağlanamasın?.

Buraya geldiğimiz zaman ufuk bir kere daJha açılıyor. Belki daha ilerisinde bir sosyal adalet vergisi haline bu verginin dönüş
mesi ve sosyal güvenlik,ten daha ileri Türk toplumunda sosyal
adaleti gelir dağılışındaki haksızlıkları da gidermek mümkün.
Şüphe yok ,ki, verginin bütün kitaplardaki tarifleri bir noktada
toplanır; vergi araçtır, bir şeyin aracı. O halde bu aracı iyi tespit
ettiğimiz takdirde bir sosyal güvenlik vergisinin ileride daha büyük imkanları ve ufukları memleketimize açacağını zannediyorum.
Teşekkür

ederim efendim.

(Alkışlar)

YÖNETiCi- Çok teşekkür ederiz.
Sayın

Vural Günal, buyurun.

Vural GÜNAL (Merkez Bankası Hukuk
delege ve ,konuklar;

Başkan sayın

30

Müşaviri) -

Sayın,

Kısa

sürede sunacağım tebliğimin .konusu, yürürlükteki ekonomi·k düzenimizde döviz ve kredi uygulamalarına ilişkin hukuki
sorunlar.
Kanımca, Anayasamızın gerek:ttirdiği

ekonomik ve demokratik
kamu düzenini, yani olması lazım geleni hazırlayabilmek
için önce olan düzeni ve onun aksaıkhklarını daha iyi bilmek zorunluluğu vaı:ıdır. Tebliğ ıkoımsu bu nedenle seçilmiştir.

kapsamlı

Döviz hukuku içinde en önemli yeri 1567 sayılı Türk parası
· Kıymetini Koruma Kanunu teşkil eder. Sistemimiz hepimiz tarafından biliniyor; bir kararnameler ve tebliğler sistemidir. Sistem,
hak sahibi olma ve müeyyidelere muhatap olma açılarmdan ortada bir Anayasasa Mahkemesi kararı bulunmasına rağmen, Anayasaya aykırı olmadığına dair, tenkit edilmektedir, edilegelmek,tedir. Konunun mahiyeti, yüı:ıütme gücüne •bugüniküne benzer bir
yetkinin verilmesini gerektirmektedir. Anayasa, diğer mevzuat ve
ihtiyaç sacayağı arasındaki ilişkileri tespit etmek zorundayız. Bu
konuda hukwkçulara ve ekonomistleı:ıe .görev düştüğünü sanıyorum.
1567 sayılı Kanun yeniden düzenlenmek zorundadır. Kanunun 1 nci maddesinin ikinci bölümünde yeralan ve Türk Parasının
kıymetini koruma
zımnmda 'kararlar almak hükmü içindeki
Türk parasım kıymetini koruma kavramına, eleştirileri önleyecek
daha açı.k ve hukuki bir kapsam tayin etmek zorunluluğu vardır.
Konu düzenlenirken, kanun hükmünde rkararname rejiminden, kanun hükmündeki ,kararnamenin bugünkü düzenieniş şekli
itibariyle ve müktesap hak ve yarım kalan işlemler :kavramları da
nazarı itibare alınarak,
yararlanılamayacağı kanısındayım.
Yeni düzenlernede nazara almmaık üzere kanunun amaç ve
iyi saptanması, hükümete verilen yetki sınırlarının
belirgin hale getirilmesi, kararnarnelerin genel ve objektif kriterler getirmesi, hak ve borç yaratma konularının teıbliğlere bırakıl
mayıp, hiç olmazsa ,kararnamelerle düzenlenmesi, çözümlen'11esi,
kararnameyle suç ve ceza yaraıtılmaması hususlarını arzediyoruz.
kapsamının

Türk Ceza Kanununa ekonomik suçlarla ilgili
lümün ilavesi gerektiği kanısındayız.

genişçe

bir bö-

Tebliğde yabancı serımayeyi teşvik

özetle, yedi firmalara

dış

Kanwmna ilişkin olarak
kredi verilmesi; bu :kanundan ) .ararla-
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narak

dış

kredi verilmesi

uygulamasının

yasaya

aykın olduğu

ka-

nısındayız.

Kredi hukuku bölümüne gelince : Bankalar Kanunumuzdan
bahsediyoruz. Türkiye Bankalar Birliğinin hiç olmazsa Ticaret
Odaları gibi kamu kuruluşu niteliğine
kavuşturulması gerektiği
kanısındayız. Bankaların masraflı çalışmaları nedenleri olarak görülen şube sayılarının fazla oluşu, ikramiye sistemi, gayrimenkul
edinme yarışı, reklam faaliyeti, banka sayısının üzerine eğilrnek
gerekiyor. Bankalar Kanununda yine banka, banka işlemleri, mevduat gibi buna benzer kavramların açıklığa kavuşturulması gerekli bulunuyor.
Bankaların

tasfiyesinde ilgili fonun

yetersizliği

nedeniyle hazinenin devamlı yardım yapması zorunluluğuna ve bu fondan sadece mevduatın yararlandırılması gerektiğine işaret ediyoruz. Uygulamada problemler yaratan mevduatta zaman aşımı, vadeli mevduatın geri çekilmesi, kredi açma yetkisi, miıkrofilım usulü ve bankalar kanununun cezai hÜıkümleri üzerinde tebliğimizde duruyoruz.
Ödünç Para Yenme İşleri Kanununun 1567 sayılı Kanunla bir
mukayesesini yapıyoruz. Cari hesaplarda devre faizleriyle yıllık
faiz oranlarının aşılması sorununu dile getiriyoruz; çözümlenıne
miş bir konu. Ayrıca bu 2279 sayılı Kanun kararnamelerinin yürürlük sorununa işaret ediyoruz. Zira, ekonomi için önemi belli
olan faiz kararnameleri yasal nedenlerle bazan 1.5 ayhk bir gecikmeyle ancak uygulamaya int.iJkal edebiliyor.
Merkez Bankası Kanunu bölümünde kredinin denetlenmesi
konusunda bankanın yetkilerinin çoık az olduğunu belirtiyoruz.
Banka anealk gerçek ticari iş ve milli ekonomi ihtiyaç ve gerekleri ba,kımından Merkez Bankasınca verilen kredilerin kullanılışı
ile sınırlı olarak ilgili bankalar nezdinde kontrol yapabiliyor.
Bilgi isteme yolu ile yapılan bir kontrol daha var ki, bu da elbetteki dolaylı ve pasif.
Banka, yasa ile görevlendirildiği diğer konularda etken kontrol araçlarından yoksundur. Müeyyidede yetersindir veya hiç yoktur. Banka, geniş kapsamlı bir denetleme imkanına 'kavuşturulma
lıdır görüşündeyiz. Ayrıca tebliğimizde
,tahvil piyasası, Sermaye
Piyasası Kanunu, kara iştirak ve tahvil konularına da değinmiş
tik.
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Sonuç olarak; yeni düzenleme için dörviz ve kredi mervzuat ve
ekonomist ve hukukçular tara:fından ayrıntılı olarak incelenmesinin ·kamu düzeninin ekonomik kapsamının belirlenmesindeki yararını belirtmek istiyorum.

uygulamalarının

Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi -

(Alkışlar)

Çok teşekkür ederiz.

Sayın Ruşen Keleş,

buyurun.

Ruşen KELEŞ (Prof. Dr.) Heı::biri kendi içinde çok değer
li olmakla beraber, her 5 dakiik<11da bir, birbirinden olukça farklı
konular arasında zihnimiz sıçrama yapmak zorunda kalıyor. Ş!m
di ben de biraz saptmma:k istiyorum; bir öncekinden tam<llillen
ayrı bir konuda birkaç söz söyleyeceğim. Benim konum kentleş
me ve kamu yararıdır.

Önce, Türkiye'de kentleşme sorunu hakkında bazı bilgiler veriyorum. Önemine, özelliklerine, benim niltelendiıımemle, çarpık
lığına değinen bazı bilgiler vermeye
çalışıyorum kentleşme hakkında.

daha doğrusu Türkiye'de
bir düzenshlik, bir sahipsizlik
içinde bulunduğuna, abartmalı sözcüklerle yer veriyorum ve son. ra diyorum ki, bunlar nasıl çözülecek? Acaba bu sorunları çöz;mek
sorumluluğu içerisinde olan devlet adamlarımız, siyaset adamlarımız, yöneticilerimiz kentleşme sorunları:ıııızın çözülmesini kolaylaştıracak bazı ilkeler bulamazlar mı,
arayamaziar mı ve kamu
yararını bir çözüm olarak ne ölçüde
kullanabiliriz, sözü buraya
getiriyorum. Kamu yararı, !kamu hukuku uzmanlarınca, yönetim
hukuku uzmanlarınca, yargı organlarınca üzerinde bir anlaşmaya
varılmış olan deyim değildrir. Bu konuda
yazılmış olan eseriere
bakmaya çalıştım ve bunları özetledim Yani kuramsal yaklaşım
lar nedir kamu yararına ve bir görüş birliğinde olunmadığı sonucuna vardtm. Fakat, şunu söyleyebilirimki, kamu yararından iki şey
anlaşılıyor. Birisi kamu yararının dar teknik ve hukuki anlamı
dır. Burada hukukçularımızın
görüşlerine göre müLkiyet halkkı
mn özüne yapılacak müdahaleler, mülkiyet haikkına yapılacak müdahalelerde ölçü ne olmalıdır? Kamu yararı buna cevap veren bir
kavram olarak ortaya çıkıyor. Bu 'kamu yararının dar ve teknik
anlamdaki karşılığı oluyor.
Sonra bu

kentleşmenin

kentleşme sorunlarımızın,

bir

başıbozukluk,
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Bi~de

kamu yararının siyasal ideolojik bir kapsamı var, bir
var. Burada da daha yuksek düzeyde bir norm niteliği ikazanıyor kamu yararı.

içeriği

Bazı hukukçularımız şöyle

diyorlar: Bu ilkinci anlamda, yani sianlamda kamu yararı Türıkiye Cumhur~iyeti Anayasasındaki sosyal devlet irkesinin gerçekleştirilmesine yardımcı
olaibilecek bir kavram niteliğindedir. Bu açıklamayı da yaptıtktan
sonra bildir,ide ıkentleşme hakkında ve kamu yararı hakkında baş
ta sorduğum soruya dönüyorum ve diyomm ki, Türkiye'de kentleşme sorunlarını çözecek insanlar, devlet ve siyaset adamları bu
kamu yararı kavramından yararlanaJbilirler ve yaradanınalk zorundadırlar. Birtakım örneklerle bu duşüıncemi aydınlatmaya çalı
şıyorum. Bu örneklerimden bir kısmı Tür/kıiye'de toprak mülkiyetinin özıünü ilgilendiren bir takım örneklerdir. Daha doğrusu toprak
üzerindeki bireysel mülkiyetin f[<:ötüye kullanılmasının örnekleridir
bunlar. Bu örneklerim; gecekondu ~konusundan tutunuz da, ta arsa
spekülasyonu, bu kiraların denetlenmesi, kent planlarının uygulanmasmdaki, yozlaştırılmasmdaki etkenler, kıyılar, yeşil alanlar gibi
sorunlara kadar gidiyor ve en son rboğanda, hemen Boğaziçinde kurulması öngörülen stadyom :konusuna, Marmara kenarındaki tersaneler konusuna ve Atatürk Orıman Çiftliği arazisinden bir kısmı
nın elden çıkarılması örneğine kadar geliyor.
yasal ve

~deolojiık

Şimdi şöyle sonuçlandırıyoruro

: Bütün bu konularda ıkamu
yani siyasal ve ıideolojik anlamı bize yardımcı olabilir; özelhkle bu siyasal geniş ve ıideolojik anlamı Türkiye'de ,kentleşme sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir.
yararının geniş anlamı,

yararı olarak niteHatta .kamu yararı
yararı arasınıda bir ayının yapmak eğilimindedirler. Dayandıkları gerekçe de Anayasada .her :iJkisinin de ayrı ayrı kullanıl
mış olmasıdır. Yalnız şunu belirtmek :gerekir ki, Anayasamızda büyük bir açıklıkla birbirinden ayrılmış değildir bu iki kavram. Daktrinde de ayrılmış değildir. Yargı orıganlarımızın ,kararlarını incelediğimiz zaman Anayasa Mahkemesinden tutunuz, ıbaşka yargı merciierine kadar onların kararlarında da kamu yararı ve toplum yararı kavramları arasında bir karıştklığın olduğu derhal göze çarpmaktadır. Fakat, bizim kentleşme
sorı.l!lllarımızın çözümü bakı
mından ben bu ayrıntıya fazla girmiyorum ve diyorum ki, işimize

Kamu
lendirmek
ile toplum
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yararının

bu

geniş anlamını

toplum

eğilimindedir bazı hukukçularımız.

yarayacak olan kavram, kamu yararıdır, kamu yararının geniş anlamıdır. Buna isıterseniz toplum ya,rarı diyebilirsiniz. Fakat Türkiye gibi hızla kentleşen bir üLkede ve gelir dağılımının çok bozuk
olduğu bir ülkede toplumdan :kimi anlamak gerektiği konusu benim bildirim bakımından önem taşıyor ve diyorum ki, bununla
halkı kastediyoruz. Nasıl ıbiz ·kamuoyu dediğimiz zaman devleti
anlamıyorsak, kamu yararı dediğimiz zaman da burada kamu yararını devletin yararı ile özdeşleştirmeye gerek yoktur. Bundan
kasdedilen toplumun yararıdır.
kimdir? Bazı arkadaşlarımız bunu yazılarında açıkça tartışıyorlar. İşte gelir dağılımının dengesiz
olduğu ve bazı küçük gruplann lehine işlemeık eğiliminde bulunduğu bir toplumda, toplum yararından yoksul ve fakir geniş kitleleri aramak gerekir. Dolayısiyle kentleşme sorunlannın çozümünde kendisine 'bir i1ke arayanlar, bir yardımcı norm arayan insanlar, siyaset ve devlet adamları, bu geniş anlamdaki toplum yararı,
kamu yararının geniş anlamını göZJönünde ıbulundurma1 k zorundadırlar ve bunu uygularken de kendi toplumlarının özelliğini diıkka
te alarak geniş yoksul ve dar gelirli rkitlelel'e yöneltmek durumunPeki, toplumJhalk

dediğimiz

dadırlar.
Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi Sayın

(Alkışlar)

Çok teşekkür ederiz.

Osman Kuntman, buyurun.

Osman KUNTMAN (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

üyeler;

Tebliğimin konusu
ekonomirk ve sosyal kaLkınmada
önemi ve planın uygulanmamasından doğan sorunlar.

pLhıın

Türkiye hemen hemen yatırım, yahutta !kalkınma açısından
plana önem veren memleketlerin en başında gelmekte ve Türkiye'deki bugünkü anlamda bir kalkınma planı olmamakla beraber,
ı 933- ı 934 yıllarmdan itibaren ıbaşlayan 5 yıllık sanayi planları bir
planlı döneme girilmesinin delillerinden ,sayılmaktadır. Fa'.kaıt bu
elik en planlı döneme girilmesine rağmen ve daiha sonra, ı 960 dan
sonra Anayasanın ı29 ncu maddesi gereğince mecburi plan dönemine girilmesine rağmen, Devılet Planlama Teşkilatı Kurulmasına,
beş yıllık kalkınma planları yapılmasına, yıllık programlar düzenlenmesine rağmen Türkiye maalesef ibu planlaırın emrettiği yatırım-

35

ları zamanında gerçe1kleştirip

sonuca varmak imkanına lkavuşama

mıştır.

Gerçi Anayasada ve :kanunlarda :bu planın uygulanmasını emreden kurallar mevcuttur. Fakaıt tatbikatta bu planların tüm olarak
uygulandığını ve sonuca varıldığını ıgöremiyorruz.
Efendim, şimdi Devlet Planlama Teşkilatı bilindiği üzere Ana129 ncu maddesine ve özel :lçanuna göre kurulmuş, yatırım
lar açısından planları hazırlayan, önce e!konomik kurula, sonra da
Bakanlar Kuruluna bu planları getiren bir teşkilat; merkezi teşki1:11. Kanunlara göre lbu planlar Baıkanlar Kurulundan çıktıktan
sonra Meclise sunulmakta ve Meclisin onayı ile Resmi Gazetede yayasanın

yınlanmakta, yürürlüğe konu1maktadı:r.

Bir Anayasa Mahkemesi kararına göre, kalkınma planları kanun sayılmama!kta, bunun yanında ibir yıllık programlar ise Bakanlar Kurulu tasarrufu addedilme!kte. Şu halde, sonuç olarak kalkın
ma planlarını ve programları Bakanlar Kurulu tasarrufu saymak
mümkündür. Bu tasarrufun kalıkınma planlarının Bakanlar Kurulu tasarrufu olmasının sonucu olarak planların uygulanmamasından
doğan sorumluluğun hangi organa yükleneceğini çıkarmak mümkündür. O halde bu planların uygulanmamasından dolayı sorumluluk öncelikle Bakanlar Kuruluna yüıklenme!ktedk. Bu da Anayasanın 105 nci maddesinden gelmelçtedir. 105 nci madde doğrudan
doğruya Bakanlar Kurulunun sorumluluğunu açtklaımaktadır. Bu
tebliğimde daha çok üzerinde durduğum nokta, yatırımların zamanında yapılmamasından meydana gelen zararların ne miktara kadar yükseldiğini belirtmek ve bu zararların ödetilmesini, cezai yahut hukuki müeyyidelere bağlanmasım isternekten ibarettir. Deminde arzettiğim gibi, önce Bakanlar Kurulunun Anayasanın 105
nci maddesine göre mevcut sorumluluğu gelmektedir. Fakat bu uygulamada hemen hemen sonuç vermiş değildir. Bu arada Resmi
Gazetede yayınlanan bir Meclis ikararırrı:dan bir olayda Başbakan
hakkında yapılan soruşturma isteğinin reddedildiğini görmekteyiz.
Ben onun dışmda bir zarar husule geldiğinden dolayı sorumlu olmuş bir Bakanlar Kurulu bilmiyorum.
Ikinci müeyyide olarak !karşımıza Anayasanın 88, 89 ve 90 ncı
madde hükümleri gelmektedir. Buda bir Yasama Organının deneüm yolu niteliğindedir. Bundan da şimdiye kadar bir sonuç alın
dığını bilmiyorum.
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Üçüncüsü, yine Anayasanın 127 nci maddesi hükmü ile Saverilen görev. O da yine Büyük Millet Meclisi adına denetleme görevini yürütmektedir. Ancak, Anayasanın 127 nci maddesinin
gerekçesi okunduğunda bu Sayıştayın denetiminin de gerçeıkıten bir
sonuç doğuramayacağı kesinliıkle anlaşıLmaktadır.
yıştaya

Bunun dışında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri akla gelmektedir. Burada memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve terahi eden memurlar ve keza vazifesini suiistimal
eden memurların cezalandınlacağına dair hüıkümlerdir. Bunlardan
da benim anladığım manada, yani yatırımlara ilişkin zararların tazminine ilişkin olarak ibir sonuç doğduğunu ·görmüş değilim.
Nihayet, 14 Temmuz 1965 günlü ve 657 sayılı Devlet MemurlaKanununun 12 nci maddesi hükmü gelmektedir. Burada «Devlet
memurlan görevlerini dikkat ve itina He yerine getirme'k zorundadırlar. Görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haıksız fiil esaslarına rtabidir ... » denilmektedir. Görülüyor ki, 'bu tazminat veyaıhutıta cezai sorumluluk açısın
dan önümüzde sadece beş müeyyide mevcuttur. Fakat bunların da
kesinlikle işlediği iddia edilemez.
rı

Benim üzerinde durduğum bu nokta, yatırımların gazetelere kadar intikal eden, on yıla varan gecikmelerden doğmaktadır tebliği
min konusu. Bir örnek vermek gerekirse, Bandırma Liman inşaa
tını belirtmeik mümkündür. Bandırma Liman inşaatı yatırımı tam
on yıl gecikmeyle ibitecektir, eğer 1977'de rbiterse. 41 milyon liraya
ihale edilmiştir. 250 milyon liraya varmaktadır bugünkü sarfiyat.
Şu aradaki farkı düşüniirseniz, bunun tazmini mümkün mü, değil
mi, belki ben bir hayalperestim, zaten bu tebliği hazırlarken de
kesin bir sonuca varacağıma .inanmamıştım, ama bir rhUikukçu olarark gerçekrten zirnınetine para geçiren bir memur için 5 yıl ceza
vermeyi öngören Tünk Ceza Kanununun 202 nci maddesi yanında,
200 milyon, 500 milyon gibi z;ararlann ödeti1memesi hakikaten beni
çdk rahatsız ediyor. O bakımdan, yine çok acele olarak, hazırlıksız
olarak bir sonuca val"dım kendi kendime. O da şudur:
Bu 'kalkınma hususundaki hüküm Anayasanın 129 ncu maddesinden çıkmaktadır. Bir Anayasa emddir. Diğer kanunlarla bu düzenlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu; saymadım bira7.
önce, tebliğimde özellikle dorkunrdum o kanunlara. Bu kanunlarır
emredici hükümlerinin yerıine getirilmemesi, hatta Bakanlar Kum·
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lunun bu Kalkınma Planlarının uygulanmasına ilişkin kararlarının
«dikkatle takip edilir», şeklindeki son cÜımleleri, «uygulanır» şeklin
deki son cümlelerinin yerine getirilmemesi sebebiyle denetimi bir
Anay~sa emri olduğu i·çin ( 129 ncu madde) Anayasa Mahkemesine vermek gibi bir sonuca va:rıdım. Geı:ıçeıkten bu sonucun doğru
olduğu kanısında da değilim, ama burada toplanan hukukçuların,
ekonomistlerin :bu ilconu üzerine eğihnesini ve .daha sağlam, daha
sonuca ulaştırıcı bir çare .bulmalarını rica ·ediyorum.
Dinlediğiniz

için hepimizi

hüıımetle selamlarım. (Mkışlar)

YÖNETiCi -Bugünkü prorgramımızda son tehl·iğ olarak «Sosyal hukuk devletinde konut ,sorunu» adlı t·ebliğin sahibi bulunan
Taeettin Sırmalı rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Onun için, bugünkü programımızdaki tebliğierin okunınası tamamlanmış oluyor.
Sayın tebliğ

sahiplerinin

.tebliğle:rıi hakkında yapmış oldukları

açıklamalarla,

bu kıymetli tebliğleri daha rahat anlamamız, daha
bilgi saMbi olmamız ıbakrmmdan ;bize ışık tuttular. Kendilerine bu balkımdan şahsen ç01k teşeıkıkür ederim.

geniş

Şimdi,

bu tebliğler ·hakkında telbliğ sahiplerine soru sorma·k
isteyen veya ·konuşmak isteyen arkadaşlar varsa, lütfen isimlerini
bildirsinler, sıra ile kendilerine söz vereceğim.
Buyurun saytn

Bırdoğan

Bigat.

Erdoğan BiGAT (•Şeker Şirketi Huıkuk Müşavir<i) -

kan,

değerli

Sayın Baş

delegeler;

Birinci Hukuk ve Ekonomi Şurasının
sözlerime başlamaık i'Sitiyorum.

aydınlık

sonuca

varması

dileğiyle

1961 Anayasasının ıkarma ekonomi kurallarını kabul ettiğini,
tebliğ sahipleri genellikle dile getirdiler. 1937'de 1924 Anayasasın
da yapılan değişikliık, o zaman tek parti olan Halk Partisinin devletçilik ilkesini Anayasaya getirmek suretiyle Türk Devletinin, devletçi olduğunu kabul etmiş :bulunuyordu. Tabii, değerli anayasa hocalanmız var, bu konunun derinliğine girmeyi kendimi yetkili görmüyorum. Ancak, karma eıkonomi kuralları içinde devletçilik ilkesinin Türık toplumunun devle.tçiliık ilkesinden uzaklaşmaması gerektiği kanısında olduğumu beliııtmekle yetinmek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum
38

Özel sektör genellikle kar gayesiyle kurulduğu halde, devlet
sektörü daha çork topluma hizmet anlayışı içindedir. Bu itibarla
karma ekonomide 1961 Anayasasında bence devletçilik ilkesinin
ağırlığının kaybolmaması gerektiği kanısındayım.

Bu genel

görüşümden

kında kanaatlarımı

sonra, rbazı konuşmacıların
arzetmek istiyorum.

görüşleri

hak-

Sayın

Kimuran Ar:dıç, 1937 Anayasa değişikliğinden sonra 3460
Kanunla 1938'de İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurulduğun·
dan söz ettiler. Benim de bu konuda teıbliğim var; İ'lüisadi Devlet
Teşekküllerinin Özerıkliği hC~<kıkında. Kendileri denetim açısından
konuyu ele aldılar. Ben bugün Kamu İ~ktisadi Teşebbüsü, daha geniş rbir anlamda içinde ,bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetiminden şikayetçi olan bir rkişi olarark tebliğimi, İktisadi Devlet
Teşekküllerinin Özerkliği açısından kaleme almış bulunuyorum.
sayılı

Yalnız, sayın Ardıç'tan

bir n01ktada ayrı düştüğümü !belirtmek
istiyorum. Ortakhk şeıklindeki İk.tisadi Devlet Teşe,kküllerinden söz
ettiler. Bugün 440 sayılı Kanun ortakl-uk şeklinde İktisadi Devlet
Teşekkiilü kabul etmiyor. 3460 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde,
İktisadi Devlet Teşekküllerinin meydana gelmesi için ilk şartı, sermayelerinin tamamının devlet tarafından verilmesi esasını getirdiği halde, 440 sayılı Kanun ıbundan dönmüş, sermayesinin yarısın
dan fazlasının devlete, belediyelere, devletle birlikte diğer kuruluş
lara ait olan şeklinde bir tanım getirmek suretivle 3460 sayılı Kanunun 41 nci maddesindeki ortakhkları da teşek:küle dönüştürmüş
tür. Ancak, İktisadi Devlet Teşeikkülü olabilmenin bir şartı, mutlak
surette rkuruluş kanunları buhmrnasıdır. 3460 sayılı Kanunun sistemi de budur. 440 sayılı Kanunun sistemi de budur. Fakat 1964'te
yürıürlüğe giren 440 sayılı Kanun, tebliğimde açıklayacağım. belirli sürel~rde bazı kurulları. bakanhk1arı, hatta Bakanlar Kurulunu
bazı belirli sürelerde kuruluş kanunlarını hazırlayıp Meclise ge.tirdiği halde bugüne rkadar hiçbir iktisadi devlet teşerkkiilünün ( 440'a
göre) ~kuruluş kanunu çıkmamıştır. Bu konuda savın Osman Ktınt
man'ın planlama ile ilgili, ilgililerin sommlulukls_rı acısından ortaya koyduğu tebliğindeki hususların bu rkonu ile de ilgili olduğu kanısındayım.
Ortaklıkların

ihra

kararlarının

devlet sermayesinin üstlin lü\Hi
itibariyle genel kurullarında yapılmaması yolunda bir önerileri oldu. Ortaklıklar içinde özel sermaye salhipleri de olduğuna göre, or39

taklıkların Ticaret Kanununa göre de bugün, hususi hukuk hükümlerine göre yönetildi,kleri de göz önüne alınırsa, ~bra yerleri kanıma
göre genel kurulları olmalıdır. Devlet sermayesinin üstünlüğü sebebiyle oradaki oy hakkı gayet tabii fazladır. Bu noktada sayın Ardıç'tan ayrılıyorum.

Bendeniz sayın Alev Damalı'yı çok kısa sürede ,kısıtlı olarak
dinlemekten hakikaten üzüntü duydum. Çünkü, tebliğini naçizane
çok takdirle okudum. Kendileri gerçekten burada bsa sürede ifade ettiler. Şekli demokrasiyle lbir üLkede demokrasi vardır denilebilir mi? Tebliğlerinde de örnek veriyorlar. Özdlikle öğrenme hakkı ahayasal bir haktır, demakrasileı:ıde mevcut bir. hruktır, ama öğ
renme olanaklarına toplum kavuşmadıkça şekli olan bu hükümle
gerçek demokrasi mevcut olamaz fiikrini ortaya· attılar. Kendilerine içtenlikle katılıyorum
.Sayın Hocam, değerli Başkanımız sosyal
güvenlik açısından
prim yerine vergi sisteminin getirilmesini ve Devletin, Anavasanın
48 nci maddesindeki sosyal güvenlik hakkı ile, 49 ncü maddesindeki sağlık haklarını vatandaştan aldığı veııgiyle ayrı bir pirim sistemine tabi tutmadan yerine getiı:ımesi şeklinde çok ilginç bir teibliğ
getirmiş bulunuyorlar. Naçizane tabii kendilerini kutluyorum. Yalnız benim bu konuda üzerinde durmak istediğim ilmsus şu:

Bugün son nüfus sayımı ile zannediyorum 40 milyonu aşmış
olan toplumumuzda 1.5 milyon veya 1 milyon 800 bin işçi, 1 milyon
kadarda memur; 2.5 milyon dışında sosyal güvenlikten istifade
eden yoktur. Bu itibarla vergi alıp bu rkonuda sosyal güvenliği sağ
lama yerine, sosyal güvenliği Anayasanın çizgisi içinde yaygınlaştır
mak devletin başta gelen gıörevlerinden biri olsa gerektir.
Ayrıca şunu

da ifade ediyorum: Acaba rsosyal ,güvenlik hakkına
sahip olan 2.5 milyon kişinin bu hakkı yeterince var mıdır? Bunun
da üzerinde durmak lazım. Şöyle ıki:
Sosyal güvenlik deyince ya:şlıhk, genellikle yaşlıhk aylığı ve
anlamak gerekiyor. Bugün Sosyal Sigortalar için olsun, hatta devletin kendi memurları için olsun kabul etmiş olduğu
sağlık hakları fiilen gerçekleşmekte midir? Bunun üzerinde durmak lazım. Kamu kuruluşlarında göııevli bir kişi olarak söyleyeyim; Bütçe Kanunlarında gelen kısıtlamalarla, Maliye Bakanlığının
çıkardığı genelgelerle bir Devlet memuru bugün yasal hakkını kullanma imkanına sahip değildir. Hastaneler, doktorlar; bilmiyorum
sağlık hakkını
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ben, doktorlar Türkiye' de, aramızda doktor yok, böyle konuştu
için belki üzgünüm, ama Türkiye'de en mutlu kitle bence doktorlar. Devlet memuru statüsü içinde hem hastaneye giderler, hastaneden çıkıp muayenehanelerinde özel çıkarları için çalışırlar.
Muayenehanelere gitmek bu toplumda ibuıgünkü ücretlerine göre
de bir kısıtlama olmadığına göre, herhalde içimizde ıbirçoğumuzun
dahi harcı değildir. Bu bakımdan hastaneye gittiğiniz zaman, ben
de bugün hastalanırsam devlet beni hastanede tedavi edecek, gitmem, gidemem. Çünkü bizzat hastanede olan doktorlar bana dediler ki, «Biz kimin rontgenine ibaktığımızı bilmiyoruz. Yani ,benimkine mi bakıyor, başkasımukine mi bakıyor? Kimin tahlilinin sonucunu verdiğini bilmiyoruz.» Bu itibarla müesseseleri gereği gibi iş
ler duruma getirmedikçe sağlık hakkından söz etmeye gerek yok-

ğum

ıtur.

Yaşlılık aylığına gelince: Ekonomik dalgalanmalar, enflasyonlar, vesair sebeplerle bir emekliye, bir emekli memura, bir yetime,
bir dula bağladığınız aylık acaba onun yaşantısını sürdürmeye yeterli mi, değil mi?

Üzerinde durmak istediğim konu, sayın Hocaının tebliği ile
girdim, ama bence ıkonu önemiyle bu hakların, yani ben sayın Damalı'nın tebliğiyle birleştirmek istiyorum, bu hakların tam anlamıyle gerçekleştirilebilmesi için müesseselerin işler hale getirilmesi, düzenlernelerin mutlaka yapılması ve ondan sonra diğer konular üzerine eğilinmesi gerektiği kanısındayım.
Şimdiliık maruzatım
saygılar

sunuyorum.

YÖNETiCi Sayın

bu

~kadar.

Dinlediğiniz

için

teşekkürler,

(Alkışlar)

Sayın Erdoğan Biga,t'a teşek!kür ederiz.

Ahmet Güler, buyurun.

AHMET GÜLER (Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı) Efendim, İlhan Akalm bey, devletin oluşu ihakıkmda güzel bir tebliğ
hazırlamışlar. Fakat gerçekten burada bunun aynen aktarılması
mümkün olmadı.
Ancak, devletin tarafsız olmadığı şeklindeki vurgusu gerçekten üzerinde durulmaya değer. Hepinizin kabul edeceği bir sunuş
tur zannederim. Örneğin, devletin oluşması egemenliğin kullanılış
biçimine bağlı olması nedeniyle, egemenliğin kullanılış ve gerçekleş41

tiriliş şekli

devletin şu veya bu şekilde oluşmasını kesin surette etkileyecektir. O zaman da, tarihte seyrini gördüğümüz gibi, hakim
durunıda olan, örneğin, devleıtin bir parçasını oluşturan yasama görevini yürüten kurallar halkı temsil ettiği oranda kanun yapa,caktır.
O halde, egemenliğin gerçekleşmesi için şart olan tam hak ve özgürlüklerin sağlanması, egemenliğin, dolayısiyle devletin oluşma
sına kesin surette etki yapacaktır. Bu yüzden en az 1961 Ana,va-.;asına dönülmeli şeklindeki sunuşu, Barolar Birliğinin de görüşü olarak vurgulanmaya değer bulduğumu belirtmek isterim.
Klınuran Ardıç 'beyefendi, kamu .i~tisadi teşeb!büsleri, iıktisa
di devlet teşekkülleri konusunda çok güzel bir tebliğ sunmuş bulunuyorlar. Ancak, belirttikleri üzere 130 1kadar ,kuruluşun birleş
tirilmesinin uygun olacağını belirtımektedirler. Bu birleştirmenin
herhalde tek bir elde birleş,tirme şeklinde değil, benzer teşekkülle
ri birlf'ştirme şeklinde anlıyorum. Bunu açıklamamış oldukları
için, açıklasalardı özellikle ıkendileri şu, şu, şu teşekküllerin bideş
tirilmesi uygun olur şeklindeki bir ayrıntıya varsalardı çok daha
yararlı olurdu diyeceğim.

Yine Kamuran Ardıç bey, İktisadi Devlet Teşekküllerinden,
kaynak yetersizliğinden bahsetmektedirler. Bu bir gerçektir. Bunun karşısında ise devletin özellikle bankalara hükmetme durumunda olan devletin kredileri ile vergi iadesi ile, gümrük muafiyeti ile özel teşebbüsü desteklerıken, kendi teşebbüsleri olan İktisadi
Dn kt Teşck,küllerine aynı şeyi yapmadığını, ~kendi varlığını evvela
özel teşchbiislere vermek suretiyle İktisadi Devlet Teşeikkülleriyle
özel teşebbüs arasındaki eşitliği evvela bozduğunu, burada devletin çelişıneye düştüğünü ve !kaynak yetersizliğinin buradan doğdu
ğunu belirtmekte yarar görüyoruım.
İktisadi devlet teşekküllerinin diğer bir derdi de, bu teşekkül
lerde iktisadi devlet teşekküllerinin yararlılığına inanmamış yöneticilerin çok defa bunların başına ge1diklerini görmüşüzdür. Bunu
engelleyecek hiçbir hüküm yokıtur. Ancak, zannederim Vural Günal
beyin bir nebze dokunduğu, Ceza Yasasına ekonomik suçlar bölümü eklenmeli şeklindeki görüşü ve O&man Kuntman beyin, kalkmma planlarının uygulanmasında yaıtınmla11da yapılan uygulama sonucu devlete verilen zararlardan 'kimsenin sorumlu tutulmadığı
şeklindeki görüşleri 1birleştirilebilir ve hep bu görüşler aynı noktada toplanıyor. İktisadi Devlet Teşe:kküllerini zarara sokanlar da,
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devlet planlarını uygulamayanlar da sorumlu tutulmamaktadırlar.
Bunların sorumluluğunu gerektiren ve belirleyen şekilde ekonomik suçların saptanması gereiktiğine inanıyorum ve bu noktada Kamuran Ardıç beyin ve Osman Kuntman beyin, Vural Günal :beyin
birleştiklerini zannediyorum.
Sayın

Prof. Mustafa A.ysan'ın, bilanço açıklanması ve servet bevaran denetim, ticari hayatı kontrol yönünden bu sonuçlara
varan tebliğine gönülden katıldığıını belintrnek isterim.

yanına

Teşekkürler

YÖNETİCİ
Sayın

ederim.
-

Sayın

(Alkışlar)

Ahmet Güler'e çok teşekkür ederiz.

Harndi Mehter, buyurun.

Harndi MEHTER

(Sayıştay Başkanlığı)

-

Saygıdeğer

delege-

ler;
Bendeniz
lıklı tebliğine

sayın

Aysan beyin «eikonomik denetim düzeni,, baş
sadece eklemeler yapmak için huzurlarınızda bulu-

nuyorum.
Sayın Aysan, gelişen ekonomide denetim düzeni eksik blıyor
diye bir genelleme yaparak ,başlad]klan konuşmalcınnda gcrç•'kten
belirgin bir eksikliğimizi vurgulamışlardır. Ben bu h)nuya b:raz
daha bir başka yaklaşımla değinmek istiyorum.
Bilindiği

üzere, ekonomiık denetim, ekonomik denetim düzeni
kaynağını Anayasadan almaktadır. Kuvvetler ayrı lı ğı ilkesi içeri s inde kalarak hukuki denetim giıbi, ekonomik denetim de bugün ülkemizde yasama denetimi, yönetsel denetim ya da idari denetim ve
yargısal denetim olmak üzere üç kanaldan yürütülmektedir. Burada !bunların ayrıntılarına girmeyeceğim.
Ancak, bu noktada birazeılk milli gelir konusuna değinerek kkrar denetimin kurumsal bölümüne geçmek istiyorum.
Bize verilmiş bulunan tebliğierin son bölümünde sayın Doç.
Dr. Beşir Hamitoğulları'mn tebliğinden aldığrm bir rakama göre,
Türkiyenin gayri safi milli hasılası kişi başına 540 dolardır. Yani
bu Türk parası ile değerlendirildiği ta:kdirde, gayri safi milli hası
lamız 300 milyar lira civarındadır.
Yine bilindiği üzere gerek gayri safi milli hasıla, gerekse milhesaplanıyor. Bunların da fazla ayrıntılarına

li gelir üç kanaldan
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girmeksizin kısaca arzetmeye çalışacağım. Birincisi, üretim faktörlerine göre milli gelirin hesaplanması, diğeri harcamalara göre
yapılan hesaplama, üçüncüsü de, üretilen mal ve hizımetlere göre
milli gelirin hesaplanması şekilleddir.
Milli gelir harcamalara göre hesaplandığına 'göre, eğer biz harcamalar üzerindeki denetim ile milli gelirin harcamalara göre elde
edilmesini kıyaslarsaık, milli gelirimizin ne kaıdarının denetlendiğini, ne kadarının da denetim dışmda :kaldığını görme olanağına
sahip oluruz sanırım.
Bugün elde edilmiş bulunan tahmini 300 milyar lirahk milli
gelirin 1/3 i devlet bütçesini oluşturmaıktadır. Bilindiği üzere bütçelerimiz herne kadar şekli !bir kanun ise de, yine de yaratılan gelirin belli bir bölümünü içine alan, bunların alınmasını ve verilme·
sini yasalaştıran bir belgedir. İşte ibu 100 milyar liralık gelir, başka
deyişle milli gelirin 1/3 i konsolide devlet bütçesi dediğimiz Bütçe Yasası içerisinde harcanmakta ve bu mensubu bulunduğum Sayıştayca denetlenmektedir. Öyle ise milli gelirimizin 1/3 i kamu kesimi aracılığı ile veya kamu kesiminde denetime tabi tutulmaktadır. Geri kalan 2/3 si, ki özel kişilerin, tüzel kişilerin gelirlerini
oluşturmaktadır, bunlardan bir kısmı yönetim veya idari denetim
dediğimiz ve çoğunu da Maliye BC~Jkanlığının kuruluşlarından meydana gelen organlarca denetim içerisine alahiliyoruz. Ancak, bu denetimin yeterliliği, ya da yetersizliği gerçekten rtartışma konusudur.
Bilindiği

üzere Maliye Bakanlığında Mali Teftiş Heyeti, hesap
kurulu, bankalar yeminli muraıkıpları gibi birtakım idari denetim o:rganları vardır. Ve bu denetimin 'sonuçları da bir yerde
son aşamasında yargısal denetime dönüşmekte, yani idari yargıya,
Danıştayımıza gitmektedir. O nedenle, idari denetimi dahi bir yerde ve son aşamasında yargısal denetim olamk görmek, kanımca
pek yanlış olmayacak.
uzmanları

Varmruk istediğim nokta şudur: Bugün yasama organınca birekonomik denetimler yapılmaktadır. Bu konuda fazla birşey
söylemeyeceğim, Örneğin, Meclis Araştırması, Gensoru vesaire gibi
birtakım denetim olanakları haliyle Parlamentonun kendi görev sı
nırları içinde vardır.
takım

Yönetim ya da idari denetim, ki çoğunluğu Maliye Bakanlığın
ca yürütülmektedir, :belli ölçüler içerisindedir, ancak yeterli veya
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değil konusunda ayrı ayrı yru-gılara varılabilir
dediğimiz, ki y~rgısal fonksiyonu üzerinde bir

ve yargısal denetim
hayli tartışma yürü- ·
tülmüştür, Sayıştay Denetimi bugün milli gelirimizin 1/3 ini tamamen denetlemektedir.
Bu üç denetim sistemi Anayasa ilkesinden oluşmaktadır. Daha
doğrusu Anayasamızın çerçevesi içerisinde bir sistem meselesidir.
Birtakım ülkelerde ıbu sistemin dışına çıkıLmış, dörtlü !bir sistem
geliştirilmiş, ya da bir başka denetim sisıtemi ortaya konulmuştur.
Hatta öyle ki, bazı ülkelerde mali denetim ayrı bir güç olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır, ama biz bugün Anayasamızın çerçeveIediği üç denetim kanalı ile sınırlı bulunmaktayız.
O halde, 1/3 Sayıştayca denetlenen gelirimizin, 2/3 sinin daha
iyi denetlenmesi, hatta Sayıştayca yapılan denetimin de daha etkinleştirilmesi için neler yapılmalıdır, neler yapabiliriz? Bence denetim konusunda vanlmak iıstenen önemli sorun bu oLmalıdır.
Kanımca,

denetim kurumları arasında bir defa görev ve yetki
iyi belirlenmelidir. Bugün bu kesin bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Bunun çeşitli biçimlerıde gerek yargısal denetim, gereik idari denetim görevleri arasında birtakım karışımiarı herzaman göreıbiliyoruz. Ve bu görev ve yetki ayırimı yapıldıktan sonra
denetim oııganları arasmda muüak surette bir :koordinasyon kurulayırımı çoık

malıdır.

Saniyen, yasal çelişkiler ortadan ~ka1dırılmahdır. Bugün biliyoruz ki, ülkenin ekonomik oluşuımiarını ya da ekonomik gelişimini
ilgilendiren her kurumun, her kuruluşun çeşitli yasal sorunları vardır ve bu yasal çelişkiler bazı hallerde görevlerin tespitini engellemekte, bazı hallerde yetki karışırnma yol açma:kta:dır. O nedenle,
denetim konusunda öncelilklerden biri de yasal çelişkilerin kaldı
rılması ve bu kaldırma yapılmken, binbirini ıbütünleyen yasal düzenin de ;kurulması gereğidir.
Diğer

bir konu, denetimde gerçekten devletin ağırlığı ve etBugün bu konuda sanırım ki, denetim yapan
bütün kurullarda hissedilen eksiklik bu noktada toplanmaktadır.
kinliği sağlanmalıdır.

Diğer bir deyişle, bir denetim sistemi, ıbir sistem bütünlüğüne
varmak ihtiyacındayız ve bunu da ya:panken, ekonominin yapı<;a}
durumunu ve iç dinamiklerini ,çok iyi bilmeye iih1ıiyaç vardır.
Teşekkürler

ederim.

(Alkışlar)
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YÖNETiCi Sayın

Çok teşekıkür ederiz.

Enver A.rslanalp, buyurun.

Enver ARSLANALP (Avuka,t) --

Sayın arkadaşlar;

Bu panelin zannederim ;ki önemi, çeşirtli arkadaşlarımızın buvermiş olduğu tebliğierin bizde uyandırdığı çağırışımları ve
yaklaşımları dile getirmek
olacaktır. Ben de bu yoldan hare.ket
ederek sayın Başkanın, sosyal güvenhk ,konusunda yapmış olduğu
tebliğin bazı no:ktalarını açı.klığa kavuşturmak i.çin söz almış burada

lunmaktayım.

Sosyal güvenlik terimi, Hocanın da söylemiş bulunduğu gibi,
nihayet tarihsel bir oluşum neticesi bUJgünkü anlamını kazanmış
tır ve bu endüstrileşme hareketini ve bunun yanı sıra meydana gelen işçi örgütlenmenin bir neticesidir. Yani, sosyal güveniiık örgütlenme olmadığı takdirde, sanayileşme yoğun bir şekilde olmadığı
takdirde düşünülecek bir nokta değil. Ondan önceki düşünülen nokta ancak sadaka zihniyeti içinde gö,rülegelmekte olan yardımlar
dır. Böyle olunca; bu konunun sosyal güvenlik, yani kapsayıcı bir
şekil alabilmesi için evvelemirde toplumun is,tihdam sorununun ve
Anayasal bir hak olan çalışma hakkının somut bir şekilde gerçekleştirilmesi lazım. Eğer bu çalışma ha:kkı somut bir şekilde gerçekleştirilmediği takdirde, biz, bugün olduğu gibi, istediğimiz kadar sosyal güvenlik •konusunda aşamalar aldık diyelim, ancak olsa olsa bugünkü kişilerin vermiş bulunduğu primierin meydana
getirdiği bir nevi kendi kendine dayanışmadan başka birşeye vasıl olmamız mümkün değil. O itibarla, istihdamla sosyal güvenliğin
S]kı sıkıya birbirine bağlı olduğunu gözden kaçırmamak gerekecektir.
Bunun gayet tabii yan problemleri de var. Gcmk çocukların
ve en büyük meselelerıden bir tanesi ve bir siyaset,
5atıdaki bir siyaset adamının söylemiş bulunduğu gibi, toplumun
uygarlığının tek simgesi olarak bir toplum eğer çocuklarına ve yaş
hiarına bakabiliyorsa, o topluma ancak uygar toplum denebilir, sözünden hare:ket ettiğı1miz takdirde, bu sı1kı sıkıya birbirine bağlı
olan istihdam ve sosyal güvenlik ancak bu şekilde somut bir sonuç verebilir. Çünkü, sosyal güvenliğin en büyük problemlerinden
bir tanesi üçüncü çağ denilen o çağın problemlerine somut çözüm
yolları lbulmaktır. Yoksa sadece bir yaşlılık yardımı yapmark suyetiştirilmesi
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re;tiyle, al şu parayı ve toplumun kenarına git demek değıildir. Onun
yan problemlerini ele almaık demektir; sosyal güvenliğimiz için de
budur.
Gayet tabii bu rkonuda bizim sosyal güvenliğin hakikaten çağ
bir anlam kazanabilmesi için üzerinde durulması lazım gelen
üç problem görmekteyiz biz. Onu burada açıklama,k isüyorum.
Bir tanesi bütün çalışanlara uygulama konusu. Taıbiatiyle toplumda yaşayanların her birimizin asgari garantiye salıip olmamız şart.
Yarınımızdan emin olmalıyız. Faka:t bunu nasıl elde edeceğıiz? Baş
langıçta da söylemiş bulunduğum gibi, bir İSJtihdam politikasının
gerçek ve bilimsel olarak ele alınması gerekir. Birinci şart bu.
daş

Ondan sonra, sosyal güvenliği kurıuyorsunuz. Bugünkü gerçeklerden havekeıt ederek gayet tabii iyi bir tarafa da gitmemiz mümkün. Çeşitli sosyal kuruluşlar olarak üzerinde en çok durulan Sosyal Sigortalar meselesi, Bağ·Kur meslesi peıkala bizi daha iyiye doğ
ru götürecek bazı şeyler verebilir. Bu nedir?
Burada sosyal güvenhk düzeninin finansmanı meselesi ön plana gelmektedir. Şimdi, moda halinde, belikide toplumun büyük özlemleri olduğu için siyaset adamlarının ağzında ve bir seçim yatı
rımı olarak «Biz sosyal güvenlik ge;tiriyoruz» diyorlar ve bunu söylemcık mecburiyeıtini hissediyorlar. Ben ·kendi kendime soruyorum
ve uygulamayı da görünce, siz ne yapıyovsunuz? Kanun ç1kıyor.
Sosyal Sigortalar (506 sayılı Kanun) meıydanda. Bağ-Kur Kanunu
da meydanda. Siz ne yapıyorsunuz? .. Yaptıkları birşey yok. Görüşüme göre yaptıkları hiçbir şey yoık. Sadece bir kalıp kuruyorlar,
bir kanun getiriyorlar ve kendileri de bu 1 kalıibın işlemesinin bütün
tekelini kendilerinde tutuyorlar ve ondan sonra da, kanuni gerek
olarak da gayet tabii sosyal sigortalara bağlanma, Bağ-Kur'a bağ
lanma meselesi var ve ondan sonra da prim almaya başhyorlar.
Peki, sizin katkınız nedir burada? Ne yapıyorsunuz? .. Yok. O tak
dirde, çağdaş anlamında bizim memleketimizde bir sosyal güvenlikten bahsetmek söz konusu olabilir mi? O, ad değişıtirilmiş bir
özel sigortadan başka birşekilde tammlanabllir mi? Benim, memleketimizde bir sosyal güvenlik düzeni vardır demeye dilim varmıyor. Ne zaman olacaktır bu iş? Eğer finansman meselesi çözümlenirse, yani devletin anayasal bir vazifesi bulunan vatandaşlannın
sosyal güvenliklerini sağlamak baıkımmdan kat1kıda bulunma meselesini ön plana atarsak, o zaman ibe1ki bir şarıt yerine gelmiş olur.
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Batının bugün uygulamakta bulunduğu, mesela bundan beş-altı sene evvel küçük esnaflar için kabul edilmiş bulunan bir sosyal güvenlik sigorta meselesinde Fransa Hükümetinin ve Devletinin o düzene, hatırımda yanlış kalmadıysa, 180 milyon Frank, bizim paramızla SOO milyon lira civarında katkıda bulunmuş bulunmaktadır.
Bağ-Kur kurulduğu zaman hiç birşey yoktu. Sosyal Sigortalar Kurulduğu zaman acaba devletin bir katkısı oldu mu? .. Kanun var ve
kanunda da olmuyor. O zaman finansman meselesinde burada birinci vazife olarak devlete bu yükümlülüğü hatırlatmak gerekir.
Devlet artık, devlet olduğunu ve va,tandaşlarının anayasal hak bulunan ibu sosyal güvenlik h<likkını yerine getirecek vazifeyi yerine
getirmiş bulunması lazım.

Finansman konusunda Hocamız dedi ki, diğer Avrupa memleketlerinde devletin katkısı bulunmakta, devletin katkısı bulunduğu takdirde açıklar söz konusu olmamaktadır, dediler. Benim geçenlerde okumuş olduğum Fransa'dan son bir örnek vereyim. Fransa, devletin katkıda bulunduğu memleketlerden olmuş olmasına
rağmen, bugünkü ekonomik düz,en icabı 8 milyar civarında bir apk
karşısındadır. Peki bu nasıl halledilecektir? Bizde de açık var diyorlar. Mesela tam 25 senenin dolması sırasında yaşlılık yardımının
yapılması arifesinde bir çığlık çıktı, «Sosyal Sigortalar batıyor»
diye. Bu neydi? Yaşlıhk yardımı yapamaz... Bunda gerçek payı
var mı, yoik mu bunu uzmanlarına bırakalım, ama benim söylemek
istediğim şey şu: Eğer bir ekonomilk düzende bir değişiklik söz konusu olmadığı takdirde ister devletin 'katkısı olsun, ister katkısı
olmasın, muhakkak ki, sosyal güvenlik konusunda bir açı,k olacak.
Esasen sosyal güvenlik teriminin içıinde açık meselesi söz konusu
değil. Çünkü, toplumun bireylerini, vatandaşlarını sosyal güvenliğe
kavuşturulması düzeninde bir açık söz konusu olmamak gerekir.
Bizim bugünkü uygulanıaya dönük olan şu cihete de temas etmek
istiyorum:
İşçi-işveren primleri meselesi söz konusu. Açığın kapatılması
için, biliyorsunuz, periyodi;k olarak priml,er artırılıyor. Prim nedir? Hoca, primi vergiye dönüştürelim diyor, fakat bugün hattı zatında prim bir vergi mahiyetinde; isterseniz vermeyin. Yani prim
öyle bir yer almıştır ki, fiskalizasyon meselesi çıkmıştır karşımı
za. Bir nevi verg1i. p,eki, bu durumda mü:temadiyen işveren işçi
primlerini artırmak suretiyle bu açığı kapatma tarafına gitme yolu
bir çıkış nokıtası mıdır? Nereye kadar gidebilir bu? Zaten hayat
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şartları

bulunan ücret kendi hayat şart
bir nispet dahilinde azaltıyor. O takdirde
bunun bir çıkış noktası olduğu kanaatı hiçbir zaman hakim olmamak gerekir. Kaldı ki, şu pnimin toplulUIIDuroa hukuksal niıteliğinin
de değerlendirilmesinde ben fayda mütalaa etmekteyim; yarının
sosyal güvenlik düzeninin ıtam oturtu1ması bakımından.
itibariyle

işçiden kesilmiş

larını, yaşama şartlarını

Prim, Sosyal Sigortalar Genel Kurullarında daima işitilir, gazetelere de geçer. Bir sendikamız orada temsil edilmiş olduğu için
ve primler de işçiler tarafından ödendiği için Sosyal Sigortalar bizimdir, der. Onun yanında, ıişverenler de, primler işveren primi
namı altında olduğu için, onlar da derler ki, bu Sosyal Sigortalar
bizim ödediğimiz primlerle oluşuyor; Acaba böyle midir? Ben gerek iktisatçılara, gerekse hukuık.çulara, ger.ekse maliyecilere şu primin hukuksal niteliğinin lütfen değerlendirilmesi lazım geldiği noktasından hareket edilmesinin bize bir çıkış getireceği :kanaatında
yLm. Bu batıda hiçbir zaman işverenin iddia ettiği gibi, kendisinin
· ödediği bir prim olarak telakki edilmiyor. Hocaının yapmış olduğu
incelemesinde dubleden bahsediyor. Onun sosyal güvenlik fretesini
aştığımız zaman, finansman bölümünde ödenmiş bulunan primierin hukuksal niteliği incelendiği zaman işverenin vermiş olduğu bir
prim değil, konsümatör1erin, tüketiailerin, yani bizim verımiş bulunduğumuz prim olarak açıklanmaktadır orada. O takdirde, buradan hareket ederek demek ;ki, sosyal güvenliğin muayyen bir aşa
maya götürülmesi söz konusu. Onun için, bu meselenin toplumumuzda şimdiye ıkadar tartışmadan kaçınıldığını zannettiğim ıbu konunun tartışılması lazım ge1dtiği kanaa:tındayım. Bu ikinci noktayı da bu şekilde söyledikten sonra, asıl üzerinde en çok durduğu
muz nokta şu:
Demokratik bir düzende yaşıyoruz. Demokratik bir düzende
yaşamaksa anayasal hakların Anayasada yeralınış bulunması, devlet tarafırıdan ·tanınması, onun tanımlanıması ve korunması söz
konusu tabii. Ama, Erdoğan arkadaşım diğer arkadaşıma atıf yaparak, eğer gerçek hayatta bunların olanakları verilmezse, maddi hayatta bunların şartları, ,koşulları sağlanmazsa, Anayasal bir hak
olarak çalışma hakkının ·sosyal güvenlik hakıkının bir anlamı kalmadığını burada söylemek gerekir. Bunun bu •tarafı böyle, Fakat
bir demokratik düzende yaşamış bulunduğumuza göre, demokratik bir düzenin icabı olarak hepimizin, bHhassa sosyal güvenl,iğe
bağlı bulunan kimselerin herhalde o ıteşkilat içinde söz sahibi olma49

sı

birinci şart. Demokratik haıklar dediğimiz zaıman herhalde havada laflar değil bu. Bir sosyal güvenlik teşıkilatımn herhalde kararlan olacaktır. Eğer ben sosyal sigortalara bağlı bir ;kimse sıfatıyle
o kararlara katkım bulunmazsa, bu teŞikilMa demokratik bir teşki
lat diyebilir miyıiz? Eğer o ~teşkilatın vasıtalar !konusunda yapacağı seçimlere benim söz ha1kıkım olmazsa, o 5eçmeler üzerinde ıben
fikirlerimi söyleımezsem, o seçimlerin yapılmasında katkım bulunmazsa, o zaman o teşkilatın demokratiık hüviyeti olabilir mi? Ondan sonra en nihayet, o alınmış bulunan !kararların icrasmda ve
elde edilmiş bulunan netkelerinde eğer benim söz salhibi olmam
söz ~konusu değilse, denetim yoksa, o teşkilata demokratik denebilir mi?
Bugün,

geııek Bağ"Kur babmından,

gerekse Sosyal Sigottalar
hala 1945 senesinde Teşlkilat Kanunu olarak kabul
edrilmiş bulunan o t~eşkilat kanunu ile idare edilmektedir ki, dıüşü
nün, :tek parti devrinin büyük şeyinden 'çlikmış bulunmanın arifesinde kabul edilmiş bulunan bir teşkilat kanunu, 1975 senesinde
Sosyal Güvenlik düzeninin teşkilat kanunu oluyor ... Bu olaımaz.
Eğer, sosyal güvenliğe bağlı kimselerin ıbu idaıreye katkısı olmazsa,
eğer temsil edilmezse, denetimi yoksa ve söz sahibi değilse ve bunun işleyişini 'kontrol etmiyorsa, istediği kadar oranda kocaman
genel kurullar kurulsun ve çıkılsın orada söylensin ve kısıtlayıcı
olan, temsil kabiliyeti üzerinde tartışma yapmıyorum, ama çok .kı
sıtlayıcı temsil kabiliyeti bulunanlar tamfın:dan söylensin, hiçbir
kıymeti yok. O takdirıde, en 90k üzerinde durulması lazım gelen bir
mesele, sosyal güvenlik düzeninin bir noktaya gelebilmesi için, organizasyonun; yani sosyal güvenlik düzeninı1n demokratizasyonu
bakımından

şarttır.

O itibarla, nasıl hukukta bir deımokratizasyon hadisesi varsa,
ekonomik hayatta da bir demokraıtıizasyon hadisesi vardır. Yani,
bireylerimizin, vatandaşlarımızın bu oluşuma katkıda bulunması
lazım. Anca,k, birinci şart olarak bunlar çöru.mlendikten sonradır
ki, ıbiz iyi bir noktaya, bir düzene götürmek olanaıkiarını e1de edebiliriz.
Hepinize

so

teşekkür

ederim.

YÖNETiCi Sayın

Teşekkür ederiz sayın Arslanalp.

Selahatt<in

Babüroğlu,

Selahattin BABÜROGLU

buyurun.

(C. Senatosu Üyesi) -

Saygıdeğer

dıinleyenlerim;

Bilimsel düzeyi bu derece yüksek ve konulara bu kadar hakim
olan bir topluluk karşısında söz söylemek yönıtemini izlemeyeceğim. Sadece soru sorma ve !bu sorular sonma ısonuncia da bilgi dağarcığıma sizlerden aldığım bazı şeyleri daldurarak gitme yöntemini izleyeceğim.
Sayın Can Ce1il'in hazırlamış olduğu teibliğ ·gerçekten hem güncel, hem de son derece önemli. Ben :kendilerinden şunu sormak istiyorum:

Yürürlükte olan Anayasamız karma ekonomi düz·eninde bir siyasi parti gelse, yalnız özel teşebbüsü uygulayacağım desıe, Anayasa, bugünkü Anayasamız buna olanak verir mi? Ya da, baş!ka bir
siyasi parti ,gelse, yalnız kamu .kesimine döndüreceğim herşeyi dese, bugünkü Anayasa buna olanak tamr mı?
Buradan şu noktaya gitmek istiyorum. Siyasal BilgHer Fakültesinde sayın Uğur Torun'un yapmış olduğu bir incelemeden sizlere
rakamlar arzedeyim:
1950, 1963, 1967 ve 1973'te kamu kesimiyle özel kesimin kamu
içerisindeki oranını incelemeyle şu şekilde saptamışlar:
Sanayi kesiminde imalat yönünden, kamu kesimi 1950 yılında
% 50.5, 1973 % 36,7'e düşmüş. Karma ekonomi düzeninde terazi
böylesine inmiş.
1963'te % 44 kamu k/esimi. Azalma yine var.
yim:

Şöyle

özetleye-

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tekrar kamu kesimi
% 47, 1966-75 ortalaması % 36,7. Yani kamu kesiminin aleyhine
doğru ,karma ekonomi düzeni işlemiştir. Yatırımlar da buna göre
kamu kesiminin aleyhine doğru işlemiş. Daha çok ara malları ve
kar getirmeyen mallar kamu kesiminde kalmıştır. Bu hale göre,
Türkiye'nin kalkınması hangi yapısal düzene doğru gider, onu sormak istiyorum?
sı

ya

Birabaşka ara
da başka türlü

tanrmlamalarına

Bir

diğer

sektöre ihtiyaç var mıdır? Halk sekıtörü gibi,
bir sektöre ihtıiyaç görüyorlar mı, kendilerinin
göre? Fikir söylemek istemiyorum tabii.

sorum,

ıkeııdileri

büyüme

hızı

olarak Türikiye'nin

% SO lik büyüme hızıyla gitmesini söylediler. Ben büyüme hızını,

yine fikir söylemeden .soru tarzında getirmek istiyoruırn. Yatırım,
hizmet ve diğer malların toplamını bir yıldan .diğer yıla düşünür
sek, bir yıldan diğer yıla çıkanlan farkı birinci yıla böldüğünüz zaman o/o SO gibi bir rakam ~çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim: lS~
100/100 değimiz zaman %SO gibi bi-r rakam çıkacak. Bu % SO kalkınına hızını bir anda bütün petrol gelirleri verilse, bütün paralar
verilse, Ofo. SO kalkınma hızı elde edilebilir mi?
Özür dileyerek şu hususu fikir olarak

ısöyleme!k. istiyorum:

o/o 12 kalkınma hızı He 1948'deki Fransa'nın düzeyine gelebileceğiz.
% · 7 kalkınma· hızı ile nereye g1debileceğimizi içinde bulunduğum

Hükümetin Başbakan Yardımcısı sayın Karaosmanoğlu söylemiş
lerdi, kıyamet kopmuştu; 2335 yıl batı ülkelerinden geri olduğu
muz rakamını söylemişlerdi, % 6, % 7 ile gidersek. o/o 18 kalkın
ma hızı ile Fransa'nın 19SS'teki durumuna Türkiiye'yi getirmek olanağı var ve Üçüncü Beş Yı,lhk Kalkınma Planında, Senatoya geldiği zaman karşı çıktım, sadece duygusal yıönden karşı çıkmıştım,
eğer bugün Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü biçim:.:lc gidildiği takdiııde, İtalya'nın; yani Aıvrupa Ekonomilik Topluluğu içerisinde ekonomik yönden en geri olan İtalya'nın 1970'tekd
düzeyine 199S'te gelecek!tiık. Şimdi o/o SO büyüme hızının eğer gerçekten uygulama olanağını ibulabilıiyorlarsa, o zaman Türkiye'nin
üç-beş yıllık kalıkınma planı uygulamaısİyle baıtı ülkelerinin, merihe giden ülkelerin düzeyine gelebileceğini düşünebiliyorum ve çok
seviniyorum, eğer böyle ıbir yöııtem varsa. Eğer yanlış anlamadıy
sam, bu konuda açıklamada bulunmalannı rica edeceğim.
Diğer bir sorum, sayın Aıı:dı:ç'tan. Kamu İktisadi Teşebbüsleri

nin sektörel holdink mi, tek holdiıık mi olarak yapılmasının düzenlenmesinin Türkiye ekonomisinin büyümesine yardımcı olacağı
yönündedir. Biliyorsunuz. Birinci Eııim Hükümeti tek holdink düşünmüştü. Tek holdinge karşı olan bir Bakamın ben ö dönemin.
Sonra Melen Hükümeti Rıesmi Gazetede sekıtıörel holdink olarak
Parlamentoya da getirdi, kadük oldu reform ıtasansı. Bu konudaki
görüşlerini rica edeceğim.
S2

Bir diğer konu, sayın Kuntman'ın, projelerin gecikmesi konusunda son derece enteresan, gerçekten projelerin gecikmesi yalnız
ekonomiyi ve bizi gerıi bırakmıyor, h~ümetlexıi ödeme bakımından
sürprizlerle karşı karşıya getiriyor. Yalnız bir ceza uygulamasın
dan bcrhsettiler. Şimdi bu projelerin ,gecikmesi ·konusunda; 10 lira.
yı çalan bir kişiyi hemen bulursunuz, suç heır yönüyle teşek,kül etmiştir, cezasını verebilirsiniz, ama projelerin ve yatırımların gecikmesinin kusurlusu çok anonimleşmişıtir. Eğer bu kusurluyu bulma
olanağı olsa idi ve her projemn gecikmesinden dolayı, örneğin sı'·
fina yahut ayaklarına on sopa atma gerekıseydi, ya da on gün hapsetmek gerekseydi beş yıl 1600 ila 2 lbin şantiyenin sorumlusu olarak, bunu bine indirelim, beşle çarpahm, S bin. Onların hepsinde
gecikme vardı, çok azı geci.lçmes,iz biıtıti, demek kd, benim SO bin
sopa yemem, ya da SO bin gün hapsolmam gerekirdi. Oysa suçun
tamamının da herhalde bende olmadığını takdir edersiniz. Bütün
mesele, yapısal bozuklukların fakirliği g1derek artırması ve eğiıti
min tersine işletilmesi, eğitimin uygulamaya dönük olmamasından
ıileri gelmektedir, ama çok önemli bir ısoruna da değinmişlerdir.
·Ben fazla vaktinizi almamak için yine bir konuya değinip huzurunuzdan ayrılacağım. Bu da, .!kamu ikıtisadi teşelbbüslerinin denetim
konusu.
Belirli bir denetim sistemi vardır ve ibdz siyaset adamları ve
adamları sıkıştığırniz zaman, özellikle az gelişmiş ülkelerde,
sıkıştığımız zaman yasalara kusur buluruz; trafikte olduğu ~,0i.
Yasalara kusur bularak kendimizi kamuoyu karşısında biraz hera:: :
ettirmiş oluruz. Siz hukukçular da bize bu olanağı vermeyin. Eğeı'
verirseniz biz çok abartarak bunu kullanırız. Ben denetleme sisteminin düzenlenmesinden yanayım, bazı yasalar yapılabilir, ama
mevcut sistemi ıkullarnnıyoruz. Mevcut sistem nerede aksıyor? Parlamentoda aiksıyor; yedi yıl parlamento aksatıyor. Daha iyi kanun
yapsanız acaba bu Parlamento aksatmayacak mı?
Aksatacaktır.
Yapısal bozukluk ve ıbu eğitim düzeni böyle gittiği müddetçe aksa.
tacaktır. Aksatmasa zaten uygar ülke oluııduk. Onun için kanunlarla biz idarecilere fazla pas vermemenizi öneriyorum ve Türkıiye bir
çelişkiler ülkesi, ibir çelişkiyi lberaıber yaşadık. Ben Elektrik Mühendisleri Odasının çeşiıtli seminerlerine ıv,e toplantılarına kartıldım.
Orada .da elektrikler yanma:zıdı, orada da elektrikler geoikirdi. Hu.
kukçulaııda elekıtriğin yanmayacağını ıhiç düşünmemiştim. Bir bakiyorum, ·siz de elektdkleııi yakamadınız, o tertibi alamadımz, val·

icra
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nız

saat tuHum, sizde süre 1 saat 45 dakika oldu, orada bazan yagün oluyordu. Bu çeHşki zıincirine bir çelişki de ben kaıtıyo
rum, saygılar sunanm. (Alkışlar)
nın

YÖNETiCi - Sayın Selahattin Babü:rıoğlu'na açıklamaların
dolayı çok teşekkür ederiz. Yalnız, kendileri tebliğ sahiplerine
bazı sorular sordular. Bunlara cevap vermek isteyen tebliğ sahipleri varsa eğer, ancak geriye üç tane daha konuşmaomız kalmıştır,
bunlar da ;konuştuktan sonra sorulara cevap vermeyi taıkidirlerini
ze arzedeceğim.
dan

Sayın Satılmış Çağlar'ı

rica ediyorum,

~buyurun.

Satılmış ÇAGLAR (Köy işl·eri Bakanlığı Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanı) - Efendim, ben <tebliğimi birkaç gün önçe, ana tebliğierin tümünü de bugün almış oluyorum. Talbiatiyle bütün tebliğleri okuma olanağını lbula:maıdım. Ancak, ıburada bir nevi
fikir j imnastiği şeklinde sunulan özetler üzerinde :kafama takılan
bazı soruları sormak istiyorum.
Yalnız,

sözüme başlamadan evvel Tüııkiye Barolar Birliğinin
Türk Ulusunun kalkınması konusunda attığı bu çok hayırlı adıma
şükran borçlarımı şahsen iletmek istiyorum, ısağolsunlar.
Efendim, sayın İlhan Aıkalın bey İzmir İktisat Kongresinde
ülkenin ıkalkınması konusunda kapitalisıt siıstemin benimsendiğini, karma ekonomi düzenin1n benimsendiğini ifade ettiler. O dönemde önce başka uluslar hangi kalkınma sistemini kullanınışiardı da, o dönemde İzmir İkitisat Kongresinde ibiz bu iki
sistemi kullanmışız? Bizim ibu iki sistemi kullanmamızı zorlayan
nedenler nelerdir?
Tüııkiye'nin

En son sorumu iki cümleyle arzedeyim; yani niçin biz bu sistemi kabul etmiş oluyoruz? Bizi bu sistemi ıka:bul etmeye zorlayan
· nedenleri özlü olarak ifade etmelerini, açıklamalarını rica ediyorum, bir.
İ.kincisi, sayın Selahattin Babüroğlu da bu konuya değindiler.
Sayın

Celil Can bey büyüme hızı ve .ka1kınma hızından baihsetıti
ler. Büyüme hızı ile kalkıııma hızı birbirinden farklı şeyler midir
ve kalkınma ve büyüme hızından bahsederken % SO liık bir kalkın
ma hızından bahsettiler. Oysa k'i, planlanmız orıtada. Türkiye 6.8
ila 7 lik kalkınma hızını hedef olarak almış ve bazan % 8 i geçmi54

şi:zıdir çeşitli şeyler yü:zıünden.
rını İSitirham

Bu lwnuda

açıklamada

bulunmala.

ediyorum.

Üçüncü olarak sayın Vural Günel ibey, döviz kredi uygulamala·
ile ilgili tebliğlerinin özetlerinde, hedi dağıhmmda etken bir
kontrol sistemi kurulamamLştır, etken kontrol sistemi yok1tur, et·
ken kontrol yöntemleri geliştirilememiştir dediler. Acaba bu konuda ne gi!bi önerileri var. Tabii 1tebliğlerini okuyamadım, belki
tebliğlerinde vardır. Bu konuda da ibir·iki kelia:rıeyle aç]klamada bu·
lunmalarını rica ediyorum.
rı

Son olarak sayın Osman Kuntman bey bir konu üzerinde dur·
du, hakikarten ülkemizin hassasiyetle üzerinde durduğu; <Çünkü ibeş
yıll~k kalkınma planının yanlarına 1geldiğimiz lbir dönemde, bu döneme gelinceye >kadar çeş~tli yerlerıde çeşitli toplantılar düzenlenmiştir, hatta plancılar için de .toplantılar yapılmıştır, ama bu konu
bu anlamda ele alınıp eleştıirilmemiştir. Ha:kikaten Beş Yıllık Kalkınma Planlarımız vardır. Her beş yıllık planlarılll uygulama prog·
ramları vardır ve :bu iki planda ve programda Devlet Başkanımızın,
Başbakanlarımızın ve -Bakanlarımız]in iımzalan vardır. Ayrıca bu
yıllık uygulama programından sonra bir başka dilim daha olan icra planı vardır. İcra planmda çeşi>tli kuruluşlara hizmetleriyle ilgi·
li dar boğazları giderici çeşıit1i hedefler gösterilmiştir ve biz kamu
kuruluşlarında çalışanlar olaralk o icra planlarının gerel~tirdiği şe.
kilde çeşitli tedbirleri ikendi yöntemler.ümize gö,re 1kendi dar boğaz,
larımızı 1tespit eder, üç ayhk ve dönem
raporları haEnde Devlet
Planlama Teşkilatımıza gönderiiiz. Bazan eksik gönderilir, bazan
hiç .gönderilmez. Niye göndermedin, niye yapmadın, ibu niçin olmadı diye hiç kimse bu ikonuda soru daihi sormaz. Her beş yıllıık
plan dönemi hazırlanırıken ::iihüsas komisyonları kurulur. İihtisas
komisyonlarında hedefler tespİrt edilir. Uygulanacak politikalar tes·
pit edilir, amaçlar tespit edilir ve Birinci Beş Yıllık b.üttiğıi zaman,
İkinci beş yıllığın hazırl~kları .sırasında, geriye dönülüpte, biz birinai beş yıllık kalkınma planmda hangi hedefleri tespit etmişti:k, han'
gi pol1tikaları, hangi amaçları tespit ertırrıiştik demeyiz. Yepyeni
bir amaç, yepyeni ilkeler, yepyeni şeyler tespit ederiz. Onun üzerine,
onunla bina edilen uygulama programları, icra planları olur, !kamu
kuruluşları olur ve bunlar kendi imkanlarına göre 1hizmetlerini bu
hedeflere doğru yöne1tirler ve yürütürler. Ama bunları vanarken,
yani uygulama pııogramları uygulamrken yeni yeni ihtivaçlar do·
ğar, bu ihtiya,çlar mevcUit programlar uygulanınken yeni ihtiyaçlar

ss

doğar, yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni ;kaynaklarımız yoktur.
Onun için hep birbiri üstüne biner, herşey yarım kalır, kimse ıkim
seye de sormaz. Ne Devlet Başkanı Başbakana, ne Başbakan bakanlara, ne bakan ilgili kuruluşlara sormaz, birbirleı:ıini yürütecek
şekilde, denetleyecek şekilde, izieyecek ve değerlendirecek şe!k:ilde
bir koordinasyon, bir eşgüdüm havası içine giremeyiz. Bunun sorumlusu, sayın Selahattin Babüroğlu'nun dediği gilbi, haikikaten
herkese, bu alanda hizmet alan gelmiş geçmiş ıhütün he~kese düş
mektedir. Bu çok önemli bir nokıta. Hakiıkaten buna çareler bul·
mak zorundayız.
Teşekkürler

ederim,

YÖNETiCi Sayın

Ferit

saygılarımla (Alkışlar)

Teşekkür

Yurt,seveır,

ederiz.

buyurun.

Ferit YURTSEVER (Sayıştay Başkanlığı) ve üyelerini saygı ile ,selamlanm.

Kongrenin

sayın

Başkan

tktisadıi Devlet Teşekküllerinin denet1mi biz Sayıştaycılarm bilinç altmda devamlı çöreklenmiş olan lbir konusudur, fa:kat hem
vaktin gecikmesi, hem konuşmaların bu denli :teferruatlı olması neneniyle zihinlerinize dopink yaptırmak istemiymum. Onun için meseleyi kısaca özetleyeceğim.
Sayın Kimuran Ardıç lbeyin, İıktisadi Devlet Teşekıküllerinin
denetiminin Yüksek Mura:kahe Heyetince Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlenmesini önermesi üzerine söyleyeceğim şu husus var:

Yüksek Murakabe Heyeti genel olarak personelinin azlığı veya işin teknik yönü nedeniyle :incelemelerini, denetimini genel olarak bilanço ve bilanço ekieri üzerinde yapar. Halbuki Sayıştay, Anayasanın 127 nci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye .isti·
naden çıkartmış olduğu 832 sayılı Yasanın 1 nci maddesinde, evrakların teker teker denetimini öngörür. Bu nedenle Sayışıtay bu.
günkü ıkoşullarda belki herkesin istediği şekilde etkin bir denetim
yapamıyorsada, bütün evrakları teker teker denetleme durumunda.
dır. Şu halde, İktisadi Devlet Teşek,küllerinin Büyük Millet Meclisi
adına veya Başbakanlık adına sadece bilanço üzerinde denetlenme·
si mi etkin olacaktır, yoksa Sayıştayın ıbuıgünkü denetiminde olduğu gibi, evrakların teker teker mevcut mevzuata göre, bu mevzuat
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çerçeveı.lnde denetlenmesi mi etkin olacaktır? Onun için, biz deriz
ki, Anayasanın 127 nci maddesinde İ:ktisadi Devlet Teşekkülle·
rinin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi ~gerekir düşüncesindeyiz. Bu bir temenni. Bunun ne gibi
faydaları olur:
Sayıştay bugün 2500 tane na:kit saymanlığına, elindeki 440 denetçi,· 40 daire üyesi ve 300 tane yönetim personeliyle bugün günü
gününe yapmaktadır. Bu normal olaııak genel bütçe, katma bütçe
ve döner sermayeden yıllık ha.rcama tutarı 100.120 milyar arasın
dadır bugün için. Sayın Ardı-ç'ın tebliğinde de gördüğümüz gibi, bugün döner sermaye yekunu ıkamu iıktisadi teşebibüslerinde ( 130 teş.ebbüste) toplam olarak 114 milyar lira civarındadır. Bu şekildeki
bir denetimi Sayıştay mevcut kadrosuna biraz daiha ekleme yaparak
gerçekleştire!bilir. Bunun ne gibi faydaları var, bunu kısaca özetleyeceğim:

Sayıştay,

gelir-gider, KurUıinlar vergisi, Damga Vergisi gibi kabugün Türkiye' de halen denetiediği müesseselerde yüzde yüze yakın bir şekilde mevzuata uygun olara'k denetlemes~ni gerçekleştirmiştir. Bu müesseselerde de bunu gerçeknunların tatbikatının

leştirebilir.
Diğer

taraftan bizim denetiediğimiz dairelerin personeline ka·
belli bir şekilde istiyoruz. Halbuki idam
lerde başka türlü uygulanıyor. Bu da o idarele:rıde, yani ik•tisadi devlet teşeıroküllerinde çalışan personelle bizim denetiediğimiz idarede
çalışan personel arasında birtakım huzursuzluklara da neden oluyor; .kanunların tatbiki yönünden.

nunların uygulanmasım

Diğer

·taraftan devletin

taşınınaziarı

veya:hutta

patrimuvanına

dahil taşınınaziarın ·saptanması, devletin varlığının saptanması yönünden de bir fayda sağlayacaıktır.
Konsolide bütçe ve milli hütçenin daha sı1hihatli olarak saptanDevlet eliyle gerçekleştirilen cari harcama,
yatırım harcaması, sermaye 'teşkili ve transferlerinin sıhhatli olarak bilinmesini sağlayacaktır.
masını sağlayacaktır.

Kamu kesiminde denetleme yönünden hir koordinasyon sağla
Bir denetim birliği sağlayacaktır şeıklen ve hukuken.

yacaktır.
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Diğer

leyecektir.
nular.

ıkurumlarm

taraftan
Bunların

hepsi

birbirleriyle

yalbancılaşmasını

taıbii ayrı ayrı açliklanması

öngereken ko·

Diğer

taraftan sayın Osman Kuntıman beyin konuşmasına deyine temennilerimi orada da belirteceğim. Sayıştayın planın denetimini yapmadığım ileri sürıdüler. Gayeıt doğru, Anayasa
bize bu yetkiyi vermemiştir. Gelir-gider ve mal deyip bağlamıştır.
Esasmda biz plana göre; il:ıarıcamalarm plana göre yapılıp yapılma·
dığının da denetlenmesini istiyoruz. Bu lbakıımdan bunu da öneriyoruz. Bu aynı zamanda israfın önlenmesini de ısağlayacaktır. Kendileri Bandırıma'daki liman inşaatım ısomut örnek olarak verdiler.
Ben 1974 Doğu denetim ıturınesinde Keban'ın durumunu gö:rıdüm;
3.5 milyar lira olaraik ıtahmin edilen bir yatırım 8 milyara kadar
çıktı, daha da çlikacağı bekleniyor. Bu şekilde Sayıştayın hem planı denetlemesi, hem de İktisadi Devlet Teşekküllerini plana göre
harcamaların yapılıp yapılmadığını denetlemesi, hem de İ.ktisadi
Devlet Teşekıküllerini denetlemesinin Türkiye açısından ço!k. büyük
ğinerek

yararı olacağı kanısındayım.
Teşekıkür

(A1kışlar)

ederim efendim.

YÖNETiCi -

Teşekkıür ederiz.

Sayın

Saibih

Atlı,

Sabİh

ATLI (AvUJkat) -

buyurun.
Sayın Başkan, değerli

delegeler;

Bu Ekonomik ve Hukuk ıkonıgr~sinin toplanmasına vasııt:a olan
Barolar Birliğine ve delegeler:e teşekkıürü bir \borç ibilirim.
Bütün ıtebliğ sahipleri hakilkaten ilginç konulara değinmişler
dir. Aneaik ben, birkaç .tanesinin ta!hlilini yapma'kla yetineceğim.
Bir tanesi :kıymetli delege aııkadaş Musıtafa Aysaın'a ait.
Ekonomide denetimin zorunluluğuna temas etmişlerdir. Eıko
nomide denetimin zorunlu oLduğuna ibiz de ıkaniiz. Fakat bu denetimin bir meslek tarafından yapılmasını arzu eıttiler v.e bunun da
ismi tebliğde var, iburada zi!kretmediler. Kanımca ibu mali müşavir
lik mevzuudur. Biz hukukçular olarak mali müşavirlik kanununun
çıkmasına hiçbir zaman ·karşı olmadık ve .şimdi de !kaıışı değiliz.
Ancak, mali müşavirliık mevzuunda iLk bunu takip eden arıkadaş
lar fazla miktarda verilen yetkilerin karşısındayıdıık. Bu yönden
kendilerine esas gaye denetimse, bu :gayede müzahir olunmalıdır.
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Birde, denetimden beklenilen şey vergi ziyaını önlemek, geliri
arttırmak. Bunun da türlü yollarını tespit ederek, hakikaten gelir
kaçmamahdır, vergi ilavesi değil, vergi kontrolu yapılmalıdır. Bu
nedenle Mustafa Aysan 'beye bir ~ki noktada teımas etmiş oldum.
Sayın Vural Günal'da 1567 sayılı Kanunun güçlüıkierinden bahsettiler. Kendilerine bu kanunun güçlüğünü ıbnrada dile getirmelerinden dolayı teşekJkür ederim. HaıbkaJten bir 'kanundur ki, açıp
tatbikatla 25 senesini idrak etmiş bir arkadaşınız olarak, tebliğleri
bulamamaktayım. Geçenlerde bir mevzu
geldiydi; « 17 numaralı
sayının (b) bendi, (c) bendi, 7/ a' sı. .. » Bunlar hak1ka,ten mesleğin
güçlükleridir. Bir tek kanun mevzuunda ve Ceza Kanununun muayyen maddesinde yer alması fikrine ben de iştiralk ederim.
Planlı çalışmaları

hepimizce bilinen ve ibendenizin de yakinen
Osman Kuntıman, planlı çalışmanın ve planın zamanında gelişmemesinden doğan sorumlulukları çok güzel dile getirdiler. Tebliğ tam kendi kişiliğine yaıkışır bir tebliğ idi. AncaJk, bu
tebligde hukuki ve cezai mesuliyetin doğmasında bir noktada ayrı
lıyorum. Memleketimiz bugünkü koşullar altında geliri fazla olan
bir memleket değildir. Eğer bu yatınmlar mali nedenlerle yaptırıla
madıysa o zaman sorumluluk olmaz, ama şahsi ikusurları politik
nedenlerle yapılmıyorsa, o zaman hiç olmazsa manevi sorumluluk,
cezai sorumluluk, hatta baştan aşağıya kadar maddi sorumluluğun
da olmasından yanayım.
tanıdığım sayın

selamlarım. (A1kışlar)

Hepinizi hürmetle
TÖNETİCİ Sayın

Sayın Sa'bih Atlı'ya teşekıkür ederiz.

Kamuran

Ardıç,

Kamuran ARDIÇ
mak için huzurunuza
Sual tevcih eden
isterim.
Şimdi, sayın

buyurun.

(Avu/kaıt)

geLmiş

- Efendiım,
bulunuyorum.

arkadaşlara herşeyden

soruları cevaplandır

evvel

teşekkür

etmek

devletçilik konusuna değindiler.
evvel bir devletçilik iLkesi Anayasamıza girmişti. Benim tebliğimin de birinci saJhifesinde hem de
büyük harflerle, dikkati çeksin diye «devletçili:k» kelimesi ko:c.muş
tur, ama ayrıntıları gösteriLmediği içindir ki, 3460'm tatbi,katını, daha doğrusu devletin girişimci olarak, müteşebibis olarak işe el at-

Hakikaten 1961

Bigat

ar;kadaıştm

Anayasamızdan
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ması hakikındaki gelişmeleri teker teker başlayıp nihayet 3460' da
bir reforımist hareket haline geldiğini ifade ettim.

440 ve 3460 sayılı Kanunlardaki farka değindi sayın .Bigat. Hakikaten 3460 sayılı Kanun İktisadi Devlet Teşeık:külünü sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmiş kuruluşlar olarak getiriyordu. 440 sayılı Kanun, işaret huyurdukları giibi, sermayesinin yarısın
dan fazlası diye bir kriter getirmiştir. Hatta ıtebliğimde buna ait
reform kanunları, yani 440, 468 sayılı Kanunlardaki farklı bir kriterin mevcut bulunduğuna da işaret ettim. Denetİim açısından bu
ödenmiş sermayenin % SO si diye taky1t edilmiş. Kuruluş bakımın
dan 440'da sermayenin diye birazc]k enine-boyuna çekilebilen, muğ
lak bir deyim, genel bir deyim kullanılmış. Biz bunun da düzeltilmesini arzu ediyoruz. Her i,ki kanunda, ıki İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin anayasası niteliğini taşıyor bu kanunlar benim kanaatımca;
yani çerçeve kanunlardır, Hke ıkanunudur daıha doğ;rusu, bu kanunlarda bir ahenklik, bir birlik sağlamak lazım.
Yalnız, işte

o zaman benim endişe ettiğim hadise ortaya çıka
ki, ibra konusunda özel seıımayenin katıldığı ortakların ibrasının Millet Meclisine gelmesine tara~tar
değildim; sayın Bigat
karşı görüştedirler. İşte o zaman asıl bir endişe ortaya çııkacaktır.
Çünkü, Anayasamızın 127 nci maddesi, daıha doğrusu mali hükümleri takyit eden maddesi (126 ncı madde) şu ilkeyi ortaya koyuyor:
Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dıŞındaki kamu tüzel kişile
rinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılıır. İleride müteakip fıkrada
kalbnma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek
iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyaıbilir, diyor. Şimdi, bu
açıdan hareket edince, devletin bütün harca:rnalarını, ilk ödeme,
transfer harcaması niteliğinde dahi olsa mutlaka Millet Meclisinin
denetimi altına almak ve sermayeyi verenin, daha kısa bir deyimle,
kontrolu altına almak fiıkı:ıi hakim oluyor. Bu noktadaki görüşler
1971 de kurulan Reform Komisyonunda da tartışılmıŞitır ve bazı
kuruluşlara ortakhk şeklini verımek, bazılarına İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyeti vermek fikri yayılmış,tır.
Mesela örnek olarak
şimdi hatırıma gelen Yem Sanayii diye bir şirket vardır, sermayesinin % 99.5'u devletin. Yüzde yarımı özel bir şirketin ki, o da yine
bir iktisadi devlet teşekkülü niteliğinde bir ıkuruluştur. Bu ne olsun? Bunun tartışılması yapılmış. Nihayet denilmiştir ki, bu hakim
sermayeye rağmen ortaklık şeklinde bırakılsın. Fakat, biz bunu,
bazı arkadaşlar mahzurlu telakki ettik. ~Ben de mahzurlu görenlercaktır
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den biriyim. Çünkü, genel görüşme yapacaksınız, faraza o şirketin
bütün muamelelerini Millet Meclisinde aleni olarak, tutanaklara
geçecek şekilde tenkit edeceksiniz, ama bir karara varamayacaksı
nız... Bunun bir faydası yok. Ya Millet Meclisinin tam denetimi
altında olmalıdır, yahutta özel hukuık hiilkümlerine göre denetilmelidir. Bu geçmişte de, eski 3460'ın, şimdi Ililarlde numarasını hatır
layacamayacağım, ortaklıklarla ilgili maddesi dolayısiyle de lrüzumsuz tartışmalara, münakaşalara sebebiyet vermiş. Nihayet o zamanın parlamentosu bir çözüm yolu bulmuş, ama hel'halde o çözüm
yolu da pek demoıkrati:k olmamıştır. Onu da itiraf ederim.
Şimdi,

benim kanımca bu pr(jblemi çözmek için 440 ve 468 sac
yıh Kanunlar tedvin edilirıkeın ayrı iki yoldan yürümüş olmasının
biiyük payı olmuştur. Bu yolla11dan birisi, 440 sayılı Kanunu hükümet teklif .etmiştir, tasarı olarak gelmiştir Meclise. 468 sayılı Kanunu 4 milletvekili arkadaşımız, ayrı ayrı, hivbiriyle birleşrnek suretiyle 4 milletvekili wkadaşımızın teklifi haHnde gelmiş, ondan sonra Mecliste konuşalmaya başlanmıştır ve bütün iddialarına rağmen
468 sayılı Kanun iktisadi Devlet Teşekkülünün tam bir tarifini :yaptık diye gelmiştir, ama bütün bu iddiaya rağmen de, tam bir tarifini yapamamıştır. Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerindekıi uzun
metinler okunduğu zaman, bütün hukukçu arkadaşlarımın bu .kanıya varacaıkları kanaatındayım.
Sayın Babüroğlu'nun

tevcih ettiıkieri bir suali de bu noktada
birleştireyim. Hakiıkaten •sektörel holdinkler herhalde devletin, yani kc::mu ·kesimi girişimleri için daha şayanı tavsiye bir durum olacaktır. Çünkü, holdink büyüdüğü ölçüde kontrol edilemez bir hale
geliyor. Büyüdükçe idare edenlerin karşısına çıkan problemler anlaşılmaz bir hüviyet alıyor. İtalya'daki uygulama da böyledir. 4 çeşit, henüz kendileri holdink ismini vermemişler, ama iRi, İNİ gibi
kısaltılmış küçük isimlerle ifade ediyorlar. Sanayi kesiminde ayrı,
ulaştırma ·kesiminde ayrı, hatta deniz nakliyatı ve hava nakliyatın
da ayrı kuruluşlar meydana getirmişlerdir. Bizdeki uygularnanın
da, eğer devlet bugibi siyasi ekonomiık girişimleri tdiırik edecek bir
unsur, bir fa:ktör olarak ortaya güç ıkatmak istiyorsa, ıbu gibi özel
hukuka dayanarak kurulmuş teşekküllel'in sermaye S]kmtılannı gidermek, onlara teveccüh arttığı sürece hisse senetlerini satlşa çı
karmak gibi bir amaç güden kuruluşlar meydana getirmek zorun·
dayız. Tabii bu Ekonomi-Hukuk Şi'ı.rasıının •tutacağı ışık aitında,
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hiç

şüphesiz

fından

en büyük yetki sayın parlamenterlerindir, onlar taraçözümlenebilecek bir konu olarak orıtaya geliyor.

ibra konusunda ben, devlet sermayesiyle kurulmuş ünit.e vashnı koruduğu müddetçe ister devletin ortaklığa hissedar olması, isterse bu payı % SO'nin üstünde tutma, bizim kanunlanmızda. da
'vardır kriterler, % SO'nin üstünde tuttuğu sürece; yani devletin
mutlak hakimiyeti bulunduğu sürece Mecliste yapılması lehindeyim Çünkü, şirket halinde olduğu zaman % SO'nin üstündeki sermayeyi temsil eden tek kişi devletin temsilcisi de değildir, o tok
kişi parmağını ,kaldırmak suretiyle ibra edebiliyor. Bunun örneklerine uygulamada rastlanmıştır. % SO'n:in altında olduğu sürece özel
sektör hakimiyetini sürdürür, devlet de desteğini yapmak suretiyle görevini yerine getirmiş olur.
Efendim, sayın Güler arkadaşımız 130 kuruluşun denetimine
değindiler ve kaynak konusuna temas et1ıiler. Tebl,iğde bunlar vardır. Fakat, müddetin kısalığı dolayısiyle derıinliğine giremedik. Hakikaten, Büyük Millet Meclisi Kamu İkti,s1adi Teşefbbüsleri Karma'
Komisyonu kendisıi bu işleri zaten bizzat yapamayacağı için, ne vakitleri müsaittir, ne de formasyonları, itiraf etmek lazım. Bunun
bir organı olantık Yüksek Denetleme Kurulu çalışır. Bunu gruplar
itibariyle toplar, birleştirir, rıakamları verir, aJIDa nihai karar orada alınır.
da devlet, yasama erkıi daha doğrusu görevini yapmıştır kaynak sağlamak için. 441 sayılı bir Kanun çıkmış
tır; Devlet Yatırım Bankası Kanunu. Bu bütün kaynak ihtiyacını
oradan temin etmek amacını gütmektedir.
Kaynak

bakımından

Yine bendenize sayın Baıbürıoğlu bir bakımdan değindiler, güzel
bir espiri yaptılar; parlamenterlere bu kadar çok şey verımeyin, yasalara kusur yüklemeyin, dediler. Ben de aynı görüşe 'katılıyorum.
Kusur yasaların değil, uygulayıcıların. Hatta tebliğimin bir bölümünde ben çok enteresan buldum, 1961 Anayasası hazırlanırken
Prof. Bedii Feyzioğlu'da aynı şeyi söylüyor; «Mesele en iyi kanunları çıkaıımak değildir, mesele kanunları uygulamaktadır .. » Montesgie'den esinlenerek bu ifardeyi kullanıyor. Hahkaten bizde kanunlara uymamanın sebebiyet verdiği bir kargaşa maalesef mevcut, bunu itiraf etmek lazım, ama ,kanun yapan yasama erkinin hiç
olmazsa bize örnek olacaik bir davranışla evvela onların uymasım
beklemekte bizim haklarımız olsagerek.
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Efendim, bir arkadaşımız denetimin; İktisadi Devlet Teşekkül
lerindeki denetı:imin de Sayıştaya verilmesini öngördüler, bir öneri
olaraık ileri sürıdüler. Bunun tartışması uzun süredenberi yapılır.
Hatta 3460 sayılı Kanun çıkarılırken de yapılmıştır. Sayıştayın denetimi, ben devlet memurluğu da yaptım uzun müddet, birazcık
daha dar kalıplara bağlıdır. Ha~buki, fkaımu irl<Jtisıadi teş~blbüsünde
yöneticinin ve denet~çinin bdr taırodir haıklkı vandır. Birtakım risklere girecek; kazanma kadar kaybetme ihtimali de vardır. Binaenaleyh, bu sıkı sistemle takdiri sistemi birleştirımek ötedenberi mümkün görüLmüyor ve bunun tartışılması 1961 Anayasasında da uzun
müddet yapılmıştır. Bunu yasama erıldne daıhıil oLan kişiler uygun
görmemişlerdir. Ben de kenJdilerine katılma/Mayım.
Vaktinizi fazla
dim. ( Alıkışlar)
YÖNETiCi Sayın

almaırnak

için,

teşerokürlerimi

Çok teşekkür ederiz.

Celil Can, buyurun.

Celil CAN (Avukat) -Efendim,
şımızla Satılmış Çağlar arıkadaşımıza
ğan

bey

arzediyorum efen-

arkadaşımızın

bir

noktasına

Selaıhat1ıin Babüroğ:lu

arkadacevap vermeden önce, Erdodeğinmek istiyorum.

Erdoğan Bigat arkadaşımız karma ekonomi sisteminin izahın
da devletçilik İlikesinden sapınama vaziyeti üzerinde duı:ıdular ve
dediler ki, devlet sektörü topluma yararlı olma gayesiyle kurulmuş
tur. Özel sektör ise kar gayesiyle kuru1muş,tur. ·Bendenizin tebliğimde de belirttiğim gibi, ben esaseın sermayenin müdafii değilim
ve sermayenin taharokümüne de karşıyım Sermayenin yatırımlarda
.büyük monopaller tesisi ve ikti:sadi bir hakimiyet kurması aleyhindeyim ben. Ancak, Anayasamıza göre, sistemimizin karma ekonomi
olduğunu belirttim ve bu .karma ekonomide mevcut olan aksa:klık
lar versaireler hususunda du:rıdum. Telbliğim tetkik buyrulduğu taık
dirde, tamamen milli bir düşüncenin ve milli bir iktisat arzusunun
muhassalasıdır. Binaeınaleyılı, özel sektörün aşırı ıkar yapmış olmasıyle tesis ettiği kapitalist hakimiyetin tadili başkadır, sistemin kendisindeki iyi olmayan taraflar başkadır. Sistem bizaıtibi bizim kendi bünyemize, ananemize, telakıkimize ve siyasi terıcihimize göre kabul edilmiştir ve Anayasaıda bru belirlenmiştk, ama sistemin işleyi
şinde mevcut olan aıksaklıikları sistemi yöneten idare adamlarımıza,
iktisat adamlarımıza ve İiktida:rıda bulrunan, daıha doğrusu hüküme-
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te teveccüh eden bir rneseledir. Binaenaleyh, bir sisternin iyi olması başka, iyi olupta iyi işlernemesi başkadır. Biz iyi olduğuna, kendi bünyemize uygun olduğunu kabul ettiğimiz bir karma ekonominin iyi işlernesi olanaklan üzerinde tebliğirnizde durduk ve bunu
uzun uzadıya aıksak taraflarını belirttik, tenkitlerini yaptık ve bütün detaylanyle birlikte önünüze serdile Şimdi bunu böyle kısa
cevaplarnalarla izah etmek biraz zamanın darlığı bakırnından uygıun değildir.

Esasen aşırı kar sermaye biriıkilmini husule getirdiğine göre,
bu sermaye birikiminin kamu yararına doğru işletilmesi mümkündür. Bunu Hükümetler düşünecekti:r, siyasi iktidarlar düşünecek
tir. Vergi adaleti gibi, ferdiın kazanç nilspetini adil bir kontrol sistemine bağlama g~bi, azgelirlilere verıgiden muaf tutma g1bi, eğitim
de fırsat eşitliği gibi, toprak reformu, rnilllleştirrne, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının devletleştirilmesi gibi hususlar aşırı karı sermaye birikimine engel olan hususlardır ki, bunları yapacak olan idari rnekanİzınayı elinde bulunduran siyasi ii.kitidarlardır. Binaenaleyh,
sistemin iyi olması, iyi işletileırnernesi başkadır. Bu noıktanın billhassa nazarınızdan kaçmaması ve benim mutlak olarak bir sermayedarların hakimiyetini kabullenen bir !kimse
olarak telclıkki edilmememi rica etrnekteyirn.
belirttikten sonra, Selahaıttin Balbüroğlu aı:ıkada
özel teşeıbbüsü; ben ıkarrna ekonomide yalnız
özel teşeıbıbüsü uygulayacağırn dese Allayaısa buna muvafakat eder
mi? Veyahut yalnız kamu teşebhüsünü uyıgulayacağırn dese Aınaya
sa buna rnuvafakat eder mi sorusuyla karşılaş.tırn?
Bu

hususları

şrmızın, eğer yalnız

Anayasamız

devlet sekıtörüne yer verirken özel sektörün hür
de engel olmamıştır. Binaenaleyıh, ihür teşebbüste kendi sermayesini, girişimini, teşebbiis fiıkrini or·tayaıkoyacaık ve ıken
diside yatıririı yapacaktır, ama bu yatırıırnını naısıl tanzim edecektir? Bunu yine Anayasanın tespit ettiğ·i planlama örgürtü sayesiyle,
sektörler arasındaki dengeyi muhafaza etmek ve sektörlere öncelik
tanırnaık bakımından keııdi dağıtıırnını kendisi yapacaıktır. Tebliği
mizde de devlet se!ktörüne ağırlık vermek gerekliliği başlığı altın
daki yazımız bu fikrimizi pek iyi olarak :izaıh etmektedir. Bunun burada. detaylarına girmeyeyirn, çünkü vaıktimi:z çok daralmıştır.
teşeibbüsüne

Yine Selahattin Babüroğlu arkadaşımız derler ki, özel kesim
1970'ten beri kamu ,kesiminin aleyhine işlemiştir diyor. Bu mürn64

kün olabilir, bunun hatasını kim tay,in edecektir? Esasen kamu
sektörü muhtelif kollarını planlama tayin etmiş, devletçilikten gelme ağır sanayi, askeri sanayi ve diğer yollar; hava vesair nakliye
vasıtaları devletin elindedir. Hatta büyÜ!k madenler, büyük işletme
ler, barajlar, yollar, bütün bu sektörler devletin elindedir. Kalan
diğer sekt.ör niçin aleyhte işliyor? Bu, planlamanın bileceği ve planlamanın sektörler arasında yapacağı dağıtırola ilgili birşeydir ki,
eğer böyle bir aleyhte işleme vaziyeti varsa planlama veya siyasi iktidarlar bu konuda iyi çalışmıyorlar demekıtir ki, bunu karma ekonomi sistemini suçlu görmek ve ona tahmil etmek mümkün değil
dir.
Yine Selahattin Babüroğlu arkadaşımız hizim bu izahlarrmız
haLk sektörüne ihtiyaç var mıdır, derler? Halk sektörü
yeni bir ta!birdir. Bizim bildiğimize göre ha~k sektörü emek, sermaye ve teşebbüs güçlerinin yatırıma geçirilmeleridir. Halk selktöründen anladığımız mana budur. Sayın hemşehrim Doçent Beşir Hamitoğulları'nın tebliğinde de belirttiği husus, yine ernekle sermayenin ve teşeıbbüs Hkrinin oluşumundan halka dönük yartırımların olmasıdır ki, buna camgönülle hen de taraf\tarım. Çünkü, kalkı:rmıa
ya matuf bütün hareketler desteklenmelidir, haLk yararına olan her
hareket yine desteklenmelidir.
karşısında

Yine Selahattin Babümğlu arkadaşımız, büyüme hızının ortalama o/o 7 civarında olduğunu belirttiğimiz .karşı!Sında, bunun % 50
elde edilmesine imkan var mı noktası üzerinde durdular. Buna verilecek cevap bizim kanımızca şudur:
Büyüme hızının daha fazla olması el~onomik idarecilerin dirayetine, verecekleri isabetli kararların ve yapacakları yatırrmla
rın verimliliği şartına bağlıdır. Binaenaleyh, bizim büyüme hızrmı
zın o/o 7 den o/o SO'ye kadar çıkması inikanları bu ekonomiik idarecHerimizin dirayetine bağlı ve vereceği kararlara bağlı birşeydir.
Aynı zamanda bu ekonomİlk idarecilerimizin yatırım kararları eğer
yatırımlarını verimLi sahaya koymruşlarsa, ona tevcih etmişlerse,
pek tabiidir ki, büyüme hızı da o nispette yükselir. Eğer yatırım
verimsiz sahalara, zarar eden sahalara, memleketin kalkınması ile
ilgili olmayan, sırf politik mülahazalarla yapılırsa, pek tabiidir ki,
büyüme hızı elde edilemez.
Ayrıca,
rından biri

yine büyüme hızının nispetinin yükselebilmesi şartla
de, siyasi iktidarların huzur içerisinde çalışmalarına
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bağlıdır.

Bir siyasi iktidar yatırımlarını yaparken, tayin ederiken,
takip ederken eğer huzur içerisinde çalışmıyorsa, o yatırımların vereceği netice de hem gecikir, hem de verimli olmaz. Binaenaleyh,
verim:i olmayınca büyüme hızı da o nispette ovtalama olarak % 7
den yukarıya çıkamaz.
Yine bununla birlikte sektörler arasındaki görevi dağıtan plantayin edeceği yatırım yerlerinin isabetine bağlıdır bu büyüme hızı. Bize lazım olmayan bir oyuncak sanayiini yapmışız. Bu
sanayin bize hiçte lüzumu yoktur yaihut malıdut ihtiyaca cevap vermektedir. Müdafaamızla ilgili uçaik sanayii ,dururken, ağır sanayii
dururken, böyle manasız yaıtırımlara girişrnek yine sektörler arasındaki bu verimliliği aza1tan sebeplerden biri olaraik bulunmaktadır. Öyle zannediyorum ki, kısaca keseyim; Sel3!hattin Baibüııoğlu
arkadaşımızın sorularına cevap verdLk. Satılmış Çağlar arkadaşı
mızın suallerine geçiyorum.
lamanın

Saıtılmış Çağlar arkadaşrmız bize bir talebe hüviyetiyle ve kendisi de bir hoca olarak bir sual tevdh ettiler bendenize; acaba kalkınma hızı ile büyüme hızı aynı mıdır, bunu ben bir tebliğ sahibi
olarak tefı;i:k edebiliyor muyum? Bu noktaıdaki tereddütüne çok
teşekkür ederim. Hatta bu sorusunu da bir hatıra olarak ikendirnde
saklayacağım.

Sayın arkadaşlarım, kalkınma

hızı

ile büyüme hızı ayrı ayrı
şeylerdir. Kalkınma hızı yatırımların hasılasından, muhtelif kollardaki yatırım mıktarına göre gÖSiterdiği hı2ıdır. Yani, bir lastik fabrikası kuruluyor. Bu lastik fabrikası bir yatırımdır. Bu yatırımın
memleketin kalkınmasına bir katkısı vardır ve kalkınınada da bir
hız gösteriyor. Tabii biz bir yıl içerisinde sadece bir lastik fabrikasının yahut herhangi bir f~brikanın yatırımı ile ihifa edersek, kalkınma hızımız o nispette az olur, ama buna karşı çimento faıbri•ka
sı, cam fabrikası, çukola;ta falbriJkası, makarna fabrikası vesair fabrikaları bir sene içedsinde kurduğumuz takdirıde, bunların verecekleri hasıla bizim kalkınıma hızımızı süratlendirir.
Büyüme hızına gelince: Büyüme hızı bu kalkınmada !husule gelen ve milli hasılaya eklenen servetin, milli hasılaya göre büyüme
nispetidir. Yani, yine bunu bir misalle arzedeceğim; çimento falbr:ikasının husule getireceği kalkınmanın karı ve diğer fabrikaların
getireceği karların milli hasılaya ekleyeceğıi servetin büyüme nispeti büyüme hızıdır. Öyle zannediyorum ,ki, bir ilktisatçı d~ğilim,
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ama bu konular üzerinde biraz uğraşıtığım için sayın Satılmış Çağ
lar arkadaşımızı da tatmin etıtıiğimi zannediyorum.
Hepinizi hürmetle
YÖNETİCİ

-

selamlarım. (Alkışlar)

Teşekik:üır

Sayın İlhan Akalın,

ederiz.

buyurun.

İlıhan AKALIN (Sosyal - İş Sendikası) -

Sayın Ahmet Güler'e

değerli eleştirilerinden dolayı teşekkür ederiım.

Ayrıca, tebliğimin dar kalıpları
ğim bir konuyu açıklamama fırsat
Çağlar'a teşekkür

içerisinde geniş yer veremediverdikleri için sayın Satılmış

ederim.

Eikonomi literatüründe karma elkonomi diye bir sistem yoktur.
Yani karma ekonomi üretim ibiçimi yoktur. Kapitalist ekonomi sisteminin gelıişme seyri içerisinde bu seyrin gelişmesinde yönetimlerin terdh ettikleri sistemler vardır. Bunlarıdan ıbirisi de karma ekonomidir; karma ekonomi denileibilir. Yani, öz kapritalist ekonomi
sistemidir, kapitalist biçimdir, ama bunun içerisinde yönetim, örneğin, 1927 dünya kapitalist ekonomik buhranmdan sonra genç
Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesinin yavaşlaması, hatta gelişmesi
ni-n suya düşmesi karşısında devleti yönetenlerin bir devletçilik
sistemi uygulaması vardır. Bu devletçilik sistemi özünde, özel teşebbüse yardım anlamına gelen, özel teşebbüsü palazlanıdırma anlamına gelen bir devletçiliırotir. Bunun en açık misalini zamanın Bakanı Celal Bayar'ın Nazilli'de ıbir dokuma fabrikasını, devletin yaptığı bir dokuma fabrikasını açarken yaptığı konuşmada öz olarak
görmek mümkün. Celal Bayar diyor ki:
«Bu dokuma fabrikasının kurulmasından tereddüt içerisinde
bulunan eşraf var.» Eşrafa diyor ki: «Bugün sizin gücünüz bu fabrikayı kurmaya yeterli değildir. Biz devlet olarak bu fabrikayı kuruyoruz ve günü geldiğinde elbette bunları size devredeceğiz ... »
Demek oluyor ki, karma ekonomi sistemi dediğimiz sis:tem ya
da kamu sektörü, devlet seiktörü dediğimiz siısıtem kapitalist ekonomi sisteminin uygulayıcıları tarafından bir tercih. Kapitalizmin
bugün ulaştığı boyutlar içerisinde devlet kapitalizmi denilen bir olgu var. Bu olgunun gerekçesi de, kapitalizmin ulaştığı boyutlar içerisinde gerek çok sermaye yaıtırımı, gerek üretileın malların tiiiketimi için devlete yüklenen görevleri yerine getirmek bakımından
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· devletçilik sistemi uygulanıyor ve bunun adı:na da «Devlet Kapita·
lizmi deniyor. Bugün Fransa'da uygulanan, uygulamaya çalışılan
bir sistemdir devlet kapitalizmi. Asıl Satılmış Çağlar'ın üzerinde
durduğu konuya geliyorum. Bu da, İzmir İktisaıt Kongresidir.
İZmir İktisat Kongresi tarihi hatırianacak olursa, bu tarih Bi·
rinci Lozan Anlaşması ile tkinci Lozan Anlaşmasının arasındaki
bir tarihtir. Bu tesadüfi bir tarih midir? Yani İzmir İktisat Kongre·
si tesadüfen mi birinci Lozan ile, ikinci Lozan AnlaşmaLarının aranısa ras:tlamaktadır? Elbetteki değil. Türkiye' de başlatılan Kurtuluş Savaşı askeri planda başanya ulaşmış, anca.\ Birinci Dünya
Savaşının galip devletleri taı;afmdan da masa başmda onanınası ge·
rekmekteydi. Bu amaçla birinci Lozan topla:ndı ve Birinci Lozan
hepimizin bildiği gibi, anlaşmazlııkla sonuçlandı. Bunun altında yatan gerçek öz neydi? İşte İzmir İktisat Kongresi bu öze day:alı bir
kongredir.

Yine tarih bilgisinden hatıriarda vardır, Kuııtıuluş Savaşı sıra·
yönetenler en büyük yardımı kuzey Imm·
şumuz Sovyet Sosyalist Birliğinden alımştı ve bu üLke, Birinci Dün·
ya Savaşının sonlarında, yani 1917 senesinin Ekim ayında bir sosyalist devrim yaparaık, üretim biçimini kapitalis,t üretim biçiminden çrkarmış, sosyalist üreti:m biçimine geçirımiş,ti. İşte, Birinci
Dünya Savaşımn galip kapitalist ülkelerinin kuşikuları acaiba Kurtuluş Savaşını başarı ile sonuçlandıran genç Türkiye Cumhuriyetinin de ekonomik sistem olarak sosyaliıst üretim ibiçimini kaibul edip
etmeyeceğiydi. Bu kuşkudur Iki, onları Birinci Lozanda anlaşmazlı
ğa kadar i tıniştir.
sında Kurtuluş savaşını

Birinci Lozan Anlaşmaısının anlaşmazlııkla sonuçlanmasından
sonra İzmir İktisat Kongresi toplaJ]ffiış ve İzmir İktisat Kongresinae alınan kararlar genç Tüııkiye Cumhuriyetinin kapitalist üretim
biçimini benimsediği ve bu yolda kalkınmasını sağlayacağını belirt·
Iliesidir ki, bundan sonra toplanan İlkinci Lozan Anlaşmasında, Birinci Dünya Savaşının galip kapitalist ülkeleri anlaşmaya varmış·
lar ve Türkiye Cumhuriyetinin özerkliğini, siyasi bütünlüğünü kabul etmek zorunda kalmışlardır.
Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi Sayın
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(Alkışlar)

Teşekkür ederiz.

Vural Günal, buyurun.

Vural GÜNAL (Merkez Bankası Hukuk Müşavki) - Efendim,
vakit çok dar, hemen bir .aümleyle cevap vermek istiyorum.
Sayın Satılmış Çağlar kredi dağılımındaki etken .kontrol sistemi konusunda soru tevdh ettiler ve öneriler istediler. Sanıyorum
sorunun cevaibı bir anlamda teibliğde vardır. Eğer kendilerinin ifade ettiıkieri gibi, okumak fırsatını bulmuş olsalardı, belki ben huzurunUZida olmayacaıktım.

Konu, bu soruna ilişkin olarak Meııkez Bankasının bu konudaki etkinliğinin artıniması idi, bir parçacık tasrih etmek gerekiyor.
Yoksa taıbil şu anda zaten bir kredi ~ontrol sistemimiz var. Şöyle
diyebiliriz:
Merkez Baillkasının kredi piyasasında kamusal yetkilerle teçhiz
ve nazım rol oynayan ibir kuruluş ·olması kabul edilmiş olgöre, etıkinliği daha fazla ve gerektiğinde daiha geniş kapsamlı bir doğrudan doğruya denetleme imkanına 'kavuşturulması
edilmiş
duğuna

nın yararlı olacağı düşüillillmektedir.

Sonra, zannediyorum bir aı1kadaşımızın layık oLmadığım lütufkar sözleri arasında, 1567 sayılı Kanunun güçlüğünden bahsettiler.
Ceza Kanununda yeralsın fikrine iştirrıik ediyorum dediler~ eğer yanlış anlamadımsa. Ben, genel olarak ekonomi.k suçlar için ceza kanununda bir bölümün yeraLması gerektiğinden söz etmiştim. Tabi
o safhaya gelinceye kadar özel kanunla ceza koyma zorunluluğu devam eıtınek durumu var.
Teşekkür

ederim efendim.

(A~kışlar)

YÖNETİCİ -Teşekkür ederiz efendim.
Sayın

Osman Kuntman, buyurun.

Osman KUNTMAN (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

üyeler;

Tekrar söz aldım. Bazı konuşımacılann tebliğim hakikındaki ko·
cevap vermek istiyorum. Bu tümden bir cevap olacak,
fakat hepsine değineceğim.
nuşmalarına

Bir kere şunu belirtırnek istiyorum ki, böyle kesin bir mali veya cezai sorumluluğu önerecelk bir ıbiLgiye :sahip değilim halen. Yalnız, bu yatınmlann zamanmda sona erdirilmemeısi ve bundan çok
büyük zararların doğduğunu tespit etmiş bulunuyorum. Bu doğru
dan doğruya Devlet Planlama Teşkilatının yaıpmış olduğu, daha
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doğrusu Bakanlar Kurulundan Bakanlar Kurulu tasarrufu olarak
çıkan prograrnlarda mevcut zaten bu tenıkitler. Bunu ben yaprnıyo·

rum, kendileri itiraf ediyorlar.

Şöyle

ki:

Bu 1975 yılı prograrnının uygulanması, koordinasyonu ve izlen·
rnesine dair kararın 104 ncü sayfasında, dört kamu kesimi prograrnı uygularnası başlığı altmda şöyle denilımekte:
«Planlı

dönernin başlarında planlı çalışma anlayışı ve program disiplini henüz yerleşemerniştir. Kuruluşların etüd yapma ve
proje hazırlama güçleri sınırlıyken, daha sonraları bu yetersizlikler
önemli ölçüde giderilrniştir. Ancak, 1970'lerde hızlanan kaliteli personel kayıbı bu alandaki gelişimleri yaıvaşlaıtmıştır. Bu olumsuz eği
lirnin sonucu olarak prograımlarla gerçekleşrneler araısında zaman,
maliyet ve nitelik yönünden önemli saıprnalar meydana gelmiştir.
Planlı dönernin başından bu yaırıa kuruluşların, diğer kamu kuruluşlarının karar ve işlemlerine bağlı olan işlerinde formalitelerin
çokluğu nedeniyle gecikmeler o1makıtaıdır. Bu süre ~içinde kuruluş
lar arasmda fonksiyon dağılımındaki düzensizlikler ve ~orırnalite
ler giderek a'rtrnış, bunun sonucu olarak işlemlerin yapılaibilrnesi
için önemli miktarıda insan gücü ve zaman israfı zorunluluğu doğ
muş, ,kuruluşlar arası görev sürtüşrnesi ve iıkHemleri çoğalrnış, !bazı
kuruluşlar üzerlerine aldıkları kontrol görevlerini dahi gerekli biçimde yürüternez duruma gelmişlerıdir ... » Bunu burada sayın Satılmış Çağlar'da huzurunuııda itiraf etmişlerdir.
Şimdi

bu Resmi Gazetede yayınlanan bir program. Biraz sonra
da 14 Nisan 1975 tariıhli Cumhuriyet Gazetesinden bir
başlık: «Öne:rnli bütün projeler % 90 maliyet aıtışı ile gerçe:kleşi
yor». Burada birtakrm örnekler vermiş yazar. Mesela Pendik Tersanesi projesi, proje maliyeti 226 milyon, bitiriliş 'tarihi 1971 olacakıken, 1976 diye gösteriliyor. Geciıkme S yıl diye bildiriliyor. Bu
Pendilk tersane projesinin ~tarnaımlanacağım ibir ibilen varsa söylesin ...
okuyacağım

Ahmet Harndi SAYAR (Avukat) -

30 senede ibitmez ...

Osman KUNTMAN (Devamla) -Bitmez.
Bir başıkasını okuyorurn; «Ayancık Yonıga~Levlha Fabrilkaısı.
Proje maliyeti 17 milyon, revize 42 milyon. Maliyet artış oranı yüzde sadece 147. Bitiş tarihi diye biLdirilen tarih 1965. Revize dwe bildirdikleri tarih 1974, gecikme 9 yıl.»
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«Büyük İstanbul içmesuyu projesi. Gedkmesi 7 yıl.» «Ankara
1-2-3 mevhale içmesuyu projesi, gecikmesi 6 yıl.» Yeşilköy Hava
Limanı Projesi, ıburada 1977 diye beLirtiliyor, gecikmesi 5 yıl diye
belirtiliyor, fakat daha ne zaman biteceği de belli değil.
Demek ki, hem pmgram kendisi kendi kendini tenkit ediyor
olarak, Bu aynı zamanda gazetelere haber şeklinde geçiyor.
Meraklıları yazıyor bunu. Mesela bunu yazan Bülent Ön diye bir
gazeteci. Bunun gibi yine Cuı:nhrı,ıriyet Gazetesinde Aykut Sağanak
diye birisi bakır işletmesi hakkında bir yazı yayınlamıştır; gecik
melerini beLirtmiştir, zarar 1 milyar liradır, fazla değil. ..

haklı

Bu tebliği hazırlarken tesirfu:ııde .kaldığım husus ve konu bu.
Yani, çok ciddi bir konu üzerinde bu programları uygulayan kimselerin, tabii bunları burada tayin etmenin imikanı yok, Satılmış
Çağlar beyefendi lburada derece derıece izah ettiler, hakikaten yürütme organmdan, Cumhurbaşkanından, Bakanlar Kurulu, bakanlar,
daha aşağı seviyelerdeki kuruluşların· hepsi sorumlu.
Bakın bir ciddi konu Bakanlar Kurulu kararına nasıl aksediyor: «Üçüncü Beş Yıll]Jk Kalkınma Planı ve 1975 yılı programında
tespit edilmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyle program ve eklerinde yeralmış bulunan yatırımların yeniden düzenlenmeleri, sektör
programlarının, ekonomik ve sosyal poHHkaların ve bunlarla ilgili
tedbirlerin uygulanması, .koordinasyonu ve izierimesi görevli kuruluşlarca bu programda belirtilen ilkelere uyıgun olarak zamanında
ele alınır ve dikkatle yürütülür.» Bunu diyen Bakanlar Kurulu,
ama dikkatle yürütmeyen kim? .. O ha1de, mesele şu şeklİlde ortaya
çıkıyor; sayın Çağlar'ın da belirttiği giıbi, uyıgulamacıla!'dan acaba
]dınler sorumludur? Bendeniz bir hukwkçu ·olarak gerçekten bunu
tespit etmeık imkanına sahip değilim. Benim maksaclım konuyu açmak ve tartışma olarak ortaya getirmektir. O halde, bizlere hukukçular olarak düşen sorunda ıbnnların müeyyidesini bulmaktır. Bu
sebeple ben müeyyide amdığımda, beş müeyyide tespit edeıbildim.
Nitekim, bu kongreye tebliğ sunmuş bulunan sayın Doç. Dr. Turgut Tan'da aynı konuya değinmektedir. Şöyle demektedir:

«Planlama işlemlerinin uygulamadaiki hukuki etkenliğine iliş
kin sorunlar ve bazı öneriler» haşlııklı üçüncü bölümde «Asıl önemli sorun uygulayıcıların sorumluluğunu gerektirecek bir denetim
ve yaptırım sisteminin geliştirilmesidir. Nitekim 933 sayılı Kanuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına ·karşı oy yazan bazı üye71

ler Kalkınma Planını değiştirmeden öngördüğü işleri yapmayan idarenin sorumlu olacağını belirtmişlerdir. Böyle bir denetim sistemi
siyasal ve yargısal olmak üzere iki türlü olabilir. Anayasamızın 105
nci maddesine dayanarak plan uygulamasından Başbakan ve bakanların Hükümeün izlediği genel politika, bakanların da kendi hizmet bölümlerinin izlediği uygulama dolayısiyle siyasal sorumluluklannın davet edilmesi mümkün olduğu giıbi, gerektiğinde huUmki
ve cezai sorumlulukları da söz ıkonusu edile!bilir. Nitekim uygulamada Anayasanın (madde 90) öngördüğü Meclis soruşturması yolunun bu amaçla zaman zaman kullanıldığı dikkat çekmektedir.» Ancak burada djp notunda değindiği nokta şudur: «Örneğin, yaikınla
rına ve kardeşlerine sağlamış olduğu krediledn temin edilişinde ve
yatırım indirimlerinden istifade ettirilmelerinde beş yıllık kalıkın
ma planına aykırı hareket e>ttiği ve ibu fiillerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde ,kapsamına girdiği iddiasiyle zamanın Başba
kanı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının petrol sanayi bölümünü
değiştirerek tatbik etmesiyle 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine
aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin Anayasamın 129 nou maddesine
aykırı olduğu iddiasiyle zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı halkkında açılmış Meclis Soruşturmaları bunun tipik örnekleridir».
Ancak, tebliğ sahibi bunların sonuçlannı belirtmemiş. Ben sorumluluklarma karar veriLmediği kanaatındayım. Çünkü, tebliğime
aldığım bir soruşturma sonucu, soruşturmaya maihal olmadığı ş.ek
linde sonuçlanmıştır.
«Ancaık

Hükümetin parlaırrıento çoğunluğunda dayandığı gergöz önünde bulundurulunsa, siyasal denetim yolundan çoık şey
beklenemeyeceği kolayca anlaşılır ... » demektedir Turgut Tan. Ayni noktaya bendeniz de tebliğimde değindim. Bugün iktidarda olan
partinin kendi kendini kontrol edeceğine inanmıyorum. Muhalefetteki partinin de bu konuda böyle göze bat:ar elle tutulur çalışma
lar yaptığını da görmüş değilim. Bütün ümidimiz iktidarda olan
bir partinin kendi noksanlarını Meclise getireceğini, tartışma konusu yapacağını hiçbir surette zannetmiyor:um.
çeği

Yine Turgut

Tan'ın tebliğinden

devam ediyorum:

«Öte yandan plan düzenlemelerine aykırı davranma ilgili me·
murlar için de görevi köıtüye kullanma sayılır. Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinden yararlanma düşünülebilir. Aynı şekilde
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bütçe harcamalarının yıllık programlara uygunluk açısından da denetlenmesini sağlayacak bir ,sistemin geliştirilmesinden sonra ilgililerin plan ve programlara aykırı harcamalaııdan mali sorumlulukları söz konusu edilebilir. Ancak bugün için planın kamu kesiminde emrediciliğini sağlayacak hukuki yetki ve sorumlulukların
yeterince belirlenmiş olduğunu ve gerekli yaptınınların varlığını
savunmak mümkün değildir.»
Şimdi özetlersek, biz burada bir tavsiye kararı alaıbiliriz yahut
bundan sonra bir çalışma imkanları yarataıbiliriz. O da, benim önermiş olduğum beş müeyyidenin yeterli olduğu şeklinde tecelli edebilir. Yahutta başka bir müeyyide bulunaibilir. Bendeniz sırf bu ko. nu tartışılsın, daha kesin sonuca götürücü bir müeyyide bulunsun;
arzum o. Yoksa, Bakanlar Kurlunnun sorumluluğu Anayasada ya·
zılı. İşte, Meclis Araştırması, Soruşturması imkanları var. Yine,
Ferit Yurtsever beyinde beyan ettiği gibi, Sayıştayında bu türlü
bir denetime girmesi mümkün. İşte Türk Ceza Kanununun 230 ncu,
240 ncı maddesi, Devlet Memurlan Kanununun 12 nci maddesi gi·
bi müeyyideler mevcut, fakat bunları işletecek organ yok giibi. Sadece kanunlarda belirli şekilde duruyor bunlar. O halde bunları iş
letecek bir mekanizmaının da bulunması gerekir. Bendeniz o açı·
dan çıkınaza girdiğim için, açık söyleyeyim, çEkmaza giı:;diğim için
129 uncu maddedeki emredici kuralın uygulanmaması sebebiyle
Anayasa Mahkemesine bir denetim görevi veı:ımek gibi bir fikre
saplandım. Bu yanlış veya doğru; taJ1tışılabilir, kabul ediyorum, her
zaman tartışmaya açıktır. Belkide daha kıymetli bir arkadaşımız
çıkıp bunu olumlu bir sonuca vardırabilir.

Beni

dinlediğiniz

YÖNETiCi -

için

teşekkür

ederim.

(Alkışlar)

Teşekkür ederiz.

Sayın konuşmacıların soru soııduikları tebliğ sahibi arkadaş·
lar bu sorulara cevaplarını verdiler. Soru soran arkadaşları tatmin
ettiklerini zannediyorum.

Bu arıada bir arkadaşımız daha söz istedi. Kendisine söz verdikten sonra toplantıyı kapatmak istiyorum.
Sayın Yüksel Ülken, buyurun.

Yüksel ÜLKEN (Prof. Dr.) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Fazla vaktinizi almayacağım. Yalnız, bazı ifadelerde iyi niyet gös73

terisinin veyahutta iyi niyet dozunun çok aşırı derecede olduğunu
hep birlikte gördük sanıyorum. Şöyle ki:
Özellikle ]ktisatçıları~ ço1k titizlikle durdUikiarı kalkınma hızı
nın aca~ba hangi ölçülere ,kadar yüksele'bileceği? Şimdi, hiç şüphe
siz sayın Celil Can'ın iyi niye:tinden, öz1emli ifadelerinden herhangi bir şüphe duymuyoruro şahsen, ama şunu kesinlikle belirtmek

gerekir ki, bu hızı yükseltmenin belli sınırı vardır. Kal<kınma hızı
yükseltmek için mutlaka yatırımların artması gerekir şüphesiz;
bilinen şeylerdir. Yatırımlar tasarrufa dayandığına göre, tasarrufların kaynağı da gelir seviyesine dayanır. O bakımdan gelir seviyesi
ve tasarruf zincirinden sonra yatırımlara ve kalkınma hızına gidiyoruz.
nı

Bugün elimizdeki imlki1nlarla Türkiye'nin tasarruf kaalbiliyeti
ne kadar olaıbilir? Somutlaştırmak için örneğin Birinci Beş Yıllık
Planda % 18 ancak kabul edilebilmiştir, % 7'lik kalkınma hızını
gerçekleşıtireibilmek için. Bu % 18'in ancak % 14'ü iç tasarruflarla,
% 4'ü dış tasarruflada sağlanabilinse % ?'lik kal,kınma hızı gerçekleşebilir. O halde, bu hesaplar gelişigüzel değildir hiç şüphesiz, hepinizin bildiği gibi, bunlar sermaye hasıla oranları ile kabul edi·
len kalikınma hızının çarpımından elde edilir. Şimdi, böyle olunca
sayın Celil Can'ın söylediği % SO kalkınma hızını gerçekleştirebil
mek için, düz bir ifade kullanmak istiyorum, bunu gerçekleştire
bilmek için iyimser olarak Türkiye'nin sermaye hasıla oranını 2 kabul edersek, aşağı yukarı Türıkiye bir yıl hiçbirşey yemeden, tamamen oruç tutmak niyetiyle ibütün gelirini, tüm gelirini tasarruf etmesi ve bunu yatırımlara yöneltınesi şeklinde ancak gerçekleşebi
lir.
daha etkin yatırım faaliyetinde bulunma, aralayapmak mümkün. İdarecilerin daha dirayetli
mümkün. Fakat bunlar an.cak marjinal değiş
meler yapabilir. O halde, bir sene gibi Türkiye'nin hiçbir şey yeme<Ien yaşayabilmesi olanaksız olduğuna göre, ancak iyi niyetli, özlem
li bir ifade olarak kabul etımek zorundayız. Tabii bu aramızda bu
<şekilde iyi niyetli sözler söyleyebiliriz, ama böyle kongrelerde özellikle sonunda buradaki konuşmaların yayınlanacağı da belintildikten sonra, sanıyorum ki, bu özlemlerde sınır çekme durumuna
özellikle dikkat e1ımek çok yararlı olacaktır sanıyorum.
Hiç

şüphesiz

rında düzenlemeler
olmaları; bunlar da

Çok
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teşekkür

ederim.

CAlkışlar)

YÖNETİCİ -

Çok teşekıkür ederiz.

Sayın konuklarımız, sayın meslektaşlarım; programımıza göre
bugünkü göııüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. Sizlere şu bakırn
aan da teşekkür ederim; hayatımda en zevıkli ve en rahat yönettiğim bir toplantı ile karşılaşmış bulunuyorum. Bu kadar rahat bir
toplantı yapılması bana hakikaten çok büyük bir zervk veııdi. Bana
bu olanağı sağladığınızdan dolayı sizlerin hepinize ayrıca teşekkür
ler ederim. (Alkışlar)

29 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 9.00'da tekrar
üzere oturumu kapatıyorum.

toplanmaık

Kapanma saati : 18.00
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İKİNCİ

GÜN

29.11.1975 Cumartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma

Saati : 09.00

YÖNETİCİ : Coşkun ÜÇOK (Prof. Dr)

YÖNETiCi - Efendim, Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği
Ekonomi - Hukuk Kongresinin ikinci gün toplantısını açıyorum.
Gündemimize göre önce tebliğler sunulacaktır. İlk Tebliğ Sahibi Sayın İbrahim Aksöz'e söz veriyorum. Sayın İbrahim Aksöz
yoklar.
İkinci tebliğ sahibi sayın Nabi Dincer, buyurun.

Nabi DİNCER (Devlet Ph1nlama Teşkilatı Uzmanı) delegeler;

Sayın

Başkan, sayın

Ben burada, bir zamanlar cevval bir düşün akımına yol açmış,
fakat bugün hernedense kış uykusuna yetmış gibi görünen halk sek·
törü hakkında bazı çözümlemeler ve bazı irdelemelerde bulunmak
istiyorum.
Tebliğim muhtasar, ama müfit mi, değil mi bilmiyorum; fakat
muhtasar. Ben burada halk sektörünü bir veri olarak almış değilim.
Bir irdeleme konusu yapmış bulunuyorum ve bu arada da halk sektörünün ortaya çıkış nedenleri üzerinde duruyorum. Bu terim ilk
olarak Türkiye' de CHP ideologları tarafından ortaya atılmış ve tanımlanmaya çalışılmıştır. Halk sektörü nedir? Bu soruya cevap vermeden önce, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisini yansıtan «Ak Gün-
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lere» adlı seçim bildirgesinin ekonomik ve toplumsal
üzerindeki koyduğu teşhisi incelemeye çalışalım.

gelişmemiz

Bildirge, Türkiye için bir yandan içte kalkınmada sakat yöntemler uygulayan, halk zararına fiyat tekelleri kuran, dışta yabancı
sermaye ile aşırı (Bunu parantez içine alıyorum, çünkü bildirgenin
kendi görüşüdür) ve gereksiz işbirliği yapan tekelci sermayenin,
öte yandan tefecilik, aracılık gibi geri kapitalist şekiller altında küçük üreticiyi ezen bir düzenin ekonomik, sosyal ve siyasal baskısı
altında bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak Türk ekonomisinde
ve toplum yaşantısında aşağıda belirtilen çarpıklıklar oluşmuş bulunuyor :
Nüfusumuzun büyük çoğuuluğunu oluşturan kalkınma çayükünü herkesten çok taşıyan köylülerimiz, hızla yoksultaşmaya başlamışlardır. (Bildirgenin teşhisleri bunlar). Tarım kesiminin güçlendirilmesine gereken önem verilmeden sanayileşme
nin hızlandırılabileceği kanısı iktidarı ellerinde tutan partilere egemen olmuştur.
1-

balarının

2 - izlenen sanayileşme politikası da kendi içinde sakatlıklar
la doludur.
3 - Tekelci ve tefeci sermaye köyü yoksullaştırırken, esnaf
ve sanatkarlara hayat hakkı tanımamaktadır. Büyük sermaye küçük
ve orta boy işletmelerin ve hatta atelyelerin ve esnafın kolayca başarabileceği işlere el atmakta, bu ekonomik faaliyet alanını kendi
tekeline almaya kalkışmaktadır.
4 - Büyük sermaye çevrelerine hizmet eden özel sektörcü siyasal güçler, Anadolunun özel sektörüne, sanayicilerine üvey evlat
muamelesi yapmaktadırlar.
izlenen kalkınma politikaları bölgelerarası eşitsizliği de
Bunun sonucu olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Türkiye ölçüsünde az gelişmişliklerini sürdürmektedirler.
S-

keskinleştirmektedir.

6 - İçeride Türk halkını sömüren tekelci sermaye, bu sömürü
ile yetinmeyerek, dış finans kapital ile anlaşmalar yapmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye'ye yerleşmeye başlamış olan yabancı
sermaye getirdiğinden çok götürmektedir.
7 -

Tekelci sermaye ve onun tarım, küçük sanayi ve hizmet
üzerinde parasal egemenliğini kurmuş olan küçük or-

işletmeleri
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tağı tefeci sermaye hızla zenginieşebilmek ve sömürülerini katmerlendirebilmek için aşağıda belirtilen yollara başvurmaktan ve tedbirler almaktan geri kalmamışlardır. Nedir bunlar :

Grevler yasaklanıp
Güvenlik Mahkemeleri
yürüyüşleri, Dernekler
kalaşma hakları

ertelenmiş,

lokavtlar

teşvik edilmiş,

Devlet
kurulmuş, sıkıyönetim, toplantı ve gösteri
kanunları değiştirilerek, memurların sendialınarak denge çalışanlar aleyhine daha da bozul-

muştur.

Yukarıda

Akgünlere Bildirgesinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politik sorunlarına koyduğu teşhis kısaca belirtilmeye çalışıl
mıştır.

Bildirge, Türkiye' deki ekonomik gücün bazan tekelci, bazan
büyük olarak nitelendirilen sermayenin elinde olduğunu ileri sürmektedir. Tefeci sermaye bu arada ikinci bir öğe olarak önem bakımından tekelci sermayeyi geriden izleyerek bildirgede yerini almıştır. Büyük sermaye ve tekelci sermaye, iki tabir geçiyor bildirgede, bazan büyük sermaye deniyor, bazan tekelci sermaye deniyor.
Öyle görünüyor ki, aynı kavramı ifade etmek için kulanılmaktadır;
hiç olmazsa ben böyle yorumladım. Büyüyen sermaye tekelleşmek
tedir. Buna göre Türkiye' de görülen çarpıklıklar tekelci sermaye
olgusuna bağlanmaktadır. Bu sermaye Türk köyünü yoksullaştır·
makta, küçük esnaf ve sanatkara yaşama alanı bırakmamakta, Anadolu sanayicisinin gelişmesine engel olmakta, köy - kent dengesiz.
liği yanında bölgesel dengesizliği de neden olmaktadır. Yani üç dengesizlik; köy - kent dengesizliği, bölgesel dengesizlik, sınıflararasın
daki dengesizliği tekelci sermaye körüklemektedir.
Üstelik ekonomik gücünü siyasal alanda da kullanıp emekçilerin siyasal özgürlüklerini kısmaktadır. Çözüm bu.
Yukarıda belirtilen çözüm yollarından burada bizi ilgilendiren
halk sektörü üzerinde durmak istiyoruz. Akgünler Bildirgesi halk
sektörünü tekelci sermayenin ekonomik oligarşisine karşı getirmiş
bir araç olarak görüyor. Bildirgede halk sektörü şu şekilde tanım
lanmaktadır : köylü kooperatiflerinin, sosyal güvenlik ve yardım
laşma kurumlarının, sendikaların, yurt dışındaki işçi ortaklarının
girişimlerinden olacak sektöre CHP tarafından <<Halk Sektörü» deniyor.

Burada köylü kooperatiflerinin tabii

ayrı

bir

işlevi

var bun-

iarın.
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de

Bilgirgede halk sektörünün kurulma ve özendirilme nedenleri
:

şu şekilde açıklanıyor

«Halkın tasarruflarını

başkalarına

kaptırmamak».

(Bildirge

sayfa 64)
«Ekonomik alanda çoğulculuğu ve özgürlüğü sordurmak». (Say·
fa 73)
«Tekelci büyük sermayenin
fa 81)

halkı

ezmesine engel olmak». (Say-

Küçük halk tasaruflarına sanayileşmede önemli bir yer ayrıl·
olmakla beraber, bildirgede, devletin de öncülük edeceği alanlar
saptanmış bulunuyor.
mış

Kısaca şöyle söyleyebiliriz : Halk Partisi tekelci sermaye olgu·
suna değinmekle beraber, tekelci sermayenin çıkış nedenlerini ve
kapitalizmin mantığı içinde tekelci sermayenin onun iç dinamiklerinin bir sonucu olduğu vakıasına dikkati çekmiyor. Yani tekelci
sermaye konusunda yeterli bir çözümlerneyi bulamıyoruz Halk Partisinin ve onun yandaşı olan ideologlarının yapıtlarında. Geçen sene bir formda bu yapıtlar, bu görüşler öne sürülmüştü ve buna muvazi olarak bir kitapçık çıkarılmıştı. Burada hiçbir zaman tekelci
sermaye olgusunun tarihsel esasları açıklanmış değildir. Oysa Halk
Partisinin kılıç salladığı, Halk Partisinin karşı çıktığı tekelci sermaye 19 ncu Yüzyılın rekabetçi sermayesinin tabii bir sonucudur
ve onun dinamiklerinin ortaya koyduğu bir sistemdir. O halde, kapitalizme karşı çıkmadan tekelci kapitalizme karşı çıkmak bir yerde tekelci kapitalizmi kapitalizme doğru geri götürmek, yani tarihin çarklarını geriye çevirmek anlamına gelebilir. Çünkü, tekelci
kapitalizm, kapitalizmin kendi mantığının içinde gelmiş ve onun
tabii doğal sonucudur. Bu bakımdan Halk Partisinin önerdiği halk
sektörü ve onun içinden çıkardığı ve onun kendisine karşı koyma·
sını istediği tekelci sermaye aslında 19 ncu Yüzyılın rekabetçi sermayesinin tabii bir sonucudur. Bunu bir tarihsel yanılgı mı diyelim,
veya bir yorum özelliği mi diyelim, bunun yorumlanmasını size bı
rakıyorum.

Bununla beraber tekelci kapitalizm döneminde karşı tekelci ve
antiemperyalist her hareketin demokrasi ve giderek sosyalizm kavgasında yeri olduğunu kabullenmek gerekiyor. Tekelci güçleri ve
bunların bağımlı olduğu emperyalist güçleri gerileten her hareke-
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tin emekçi sınıfların kavgasında yeri vardır. Ancak, bunun için halk
sektörünü gerçek antiemperyalist ve karşı tekelci nitelik sahibi kı
lan bir araç durumuna getirmek gerekir.
Efendim

maruzatım

YÖNETiCi -

bu kadar,

teşekkür

ederim.

Teşekkür ederiz.

Üçüncü bildiri sahibi

sayın

Dördüncü bildiri sahibi

Lütfi Duran ... Yoklar.

sayın

Nusret

Fişek,

buyurun.

H. Nusret FİŞEK (Prof Dr.) Sayın Başkan, toplantımıza sunEkonomik kalkınma, Nüfus ve hukuk. Yazının iki bölümü var. Birinci bölümünde nüfus ve ekonomik kalkınma arasın
daki etkileşim incelenmiştir. İkinci bölümde de nüfus politikaları
na değinilmiştir.
duğum yazı,

Nüfus ve ekonomik kalkınma arasındaki etkileşim iki yönlüdür. Nüfus ekonomik kalkınınayı hızlandıran bir faktör olabilir, itici güç olabilir veyahut engelleyici bir faktör olabilir; ekonomik gelişme hızını azaltır.

itici gücü iki yoldan görülür nüfusun. Bunlardan birisı insan,
üretim için gerekli emek ve enerji kaynağıdır. İkinci yol, insan sayı
sının artması tüketimi arttırır. Tüketimin artması da üretimi te ş·
vik eder.
Ancak hemen şuna değinilrnek lazımdır ·ki, bugünün koşulla
nüfusun itici güç oluş özelliği veya önemi değerini kaybetmiş·
tir. Engelleyici faktör oluşuna gelince : Bunu çeşitli yönlerden görebiliriz. Birincisi, eğer ekonomik gücün üzerindeyse nüfus fazla, nüfusun kalitesini olumsuz etkiler. Yani, nüfusun sağlık ve eğitim düzeyini düşürür. Üretimde insan sayısının yanında nüfusun kalitesi
önemli bir faktör olduğuna göre, nüfusun ekonomik gücün çok üstünde oluşu üretimi, ekonomik kalkınınayı olumsuz etkiler.
rında

İkincisi,

sermaye birikimini olumsuz etkiler; tüketimi arttırma

nedeniyle.
Üçüncüsü, nüfusun hızlı artışı, aşırı doğurganlık, nüfus yapı
etkiler ve bağımlı nüfus oranını etkiler. Bugün az gelişmiş ülkelerde bağ1mlı nüfus, yani üretmeyen nüfus % SO civarındadır.
Yani bir kişi çalışır, diğer dört kişiyi besler. Buna karşın doğurgansını
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lığı

ülkelerde bağımlı nüfus oranı % 20 ila % 30
arasında değişir. Yani orada 3 - 4 kişi çalışır, bir kişiyi besler. Binaenaleyh nüfusun fazla artışı nüfus yapısını etkileyerek ekonomik
gelişmeyi olumsuz olarak etkiler.
az olan

gelişmiş

Bir diğer nokta da, nüfusun fazla artışı önce tarım ürünlerinin
tüketilmesini artırır ve sanayi ürünlerinin tüketilmesini kısıtlar. Binaenaleyh, aşırı nüfus artışı sanayileşmeyi piyasa yönünden olumsuz etkLer. Bunları daha sıralamak mümkün, fakat zaman bu kadar
el veriyor.
Efendim şimdi şu noktaya geçebiliriz; nüfus politikalarına. Ekonomik kalkınma ile ve güçle, ülkenin gücü ile nüfus ilgili olduğu
için, hükümetler daima nüfus meselesiyle ilgilenmişlerdir. Ve nüfus
politikaları iki yönlü olabilir; ya df:lğurganlığı teşvik eden bir politika güderler, buna «Pronatalist Politika» deniyor. Yahut doğurgan
lığı kısıtlayıcı bir politika güderler, buna «Antinatalist Politika» diyorlar. «Bipolar Politika» denilen bir politika var, bazı bölgeler ve
etkin gruplar için pronatalist, diğerleri için antinatalist olabilir.
Şimdi, pronatalist politika geleneksel politikadır. Çağlar boyu
ülkeler, aileler doğurganlığı teşvik edegelmişlerdir. Ve bu insanların
kültürüne yerleşmiş. Niçin bu böyle? Çünkü, refah ve siyasi güç
nüfusa bağlı. Bu nedenle nüfus, fazla nüfus istenen birşey olmuş.
İnsanlar buna inanmış. Ancak, zamanımızcia bu hemen hemen bazı
istisnalar haricinde genelleyebiliriz; geçmiş bir politika. Bugün ne
siyasi güç için, ne ekonomik güç için nüfus önemli faktör değil. Bugün önemli faktör olan ekonomik güç teknoloji. Antinatalist politıka ise kısıtlayıcı politika; gün geçtikçe yaygın olarak kabul edilen
politika.

Politikalar dediğimiz zaman nüfus politikası aslında bir polideğil. Yani hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliğini, ni·
teliğini, dağılımını etkileyici kararları tek bir karar şeklinde deği:dir, çeşitli kararların toplanmasıdır. Örneğin, evlenme yaşı politikası nüfusu etkiler. Çin Halk Cumhuriyeti evlenme yaşını 25'e
çıkarmıştır; doğurganlığı azahabilrnek için. Bu bir politika. Düşük;
düşüklerin serbest bırakılması doğurganlığı azaltır. Sosyalist ülkeler doğurganlıklarını düşükleri serbest bırakarak azaltmışlardır.
Lenin'in görüşüne göre, «Dağurmak kadın hakkıdır. Kadın istemediği takdirde doğurmamalıdır» der. Bunun için sosyalist ülkelerde
çocuk düşürmek serbesttir. Bu politika doğurganlığı etkiler.
tika
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Doğurganlığı

kontrol usullerinin serbest bırakılması veya bıra
kılmaması politikası da doğurganlığı etkiler. Sosyal güvenlik politikaları etkiler; hizmeti halka sunuş şekli politikaları etkiler, istendiği zaman çocuk doğurmak veya doğurmamanın insan hakkı
oluşu veya olmayışı politikası doğurganlığı etkiler. Yani çeşitli politikalar doğurganlığı etkileyen politikalardır.
Hukuk devletinin müeyyidelere bağladığı sosyal düzen kuralgöre, hukuk olmadan bu politikaları yürütmek olanaksızdır. Demek oluyor ki, hukuk politika uygulama kanalı ile ve
nüfus kanalı ile ekonomik kalkınmaya büyük etkisi olan bir alan
oluyor.
ları olduğuna

Bu kısa zamanda sözlerimi bir nokta ile bağlamak istiyorum.
Acaba kanunlar veya politikalar halkın isteğine ters düşerse ne kadar başarılı olabilir? Örnekler bunun pek de başarılı olabileceğini
göstermiyor. Örneğin biri olarak İsrail'i alabiliriz. İsrail'de aşırı
pronatalist politika güdülür. Buna rağmen doğum oranları binde
26 civarındadır. Türkiye'de politika antinatalisttir, buna rağmen
binde 40 civarındadır doğurganlık; İsrail'den çok yüksektir. Romanya gayet güzel bir örnektir. Romanya'da gebeliği önleyici usul·
ler serbest, kürtaj isteme üzerine serbest ve doğurganlığı binde ı4'e
kadar düştü ı 966 senesinde. Alarma geçti Romanya Hükümeti;
aman Romanyanın nüfusu azalacak. Değiştirdiler politikalarını, gebeliği önleyici usulleri yasakladılar, kürtajı yasakladılar ve hakikatan ı967 senesinde binde 27'ye çıktı; iki misline çıktı doğurganlık
oranı. ı 968 senesinde de o düzeyde kaldı, ondan sonra hızla düş
ıneye başladı, bugün binde ·19'a düştü; yasaklar devam etmesine
rağmen. Aradaki fark binde beş. Muhtemelen halkın tutumunu değiştiren teşvik edici politikalardan geliyor. Gayet kuvvetli politikaları var. Doğuran kadın bir yıl tam maaşla evinde oturabiliyor. Buna rağmen görüyorsunuz, ne kadar az fark ettirebiliyor politikanın
uygulanması.

Hindistan 30 senedir antinatalist politika güdüyor, hala
önemli derecede düşürmediler.

doğur

ganlık oranlarını

Saygılarımla.

( Alkışlar)

YÖNETiCi- Teşekkür ederiz sayın Fişek.
Sayın

Behzat Güre, buyurun.
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Behzat GÜRE (Avukat) -

Kongrenin sayın üyeleri;

Tebliğimizin başında batı

ülkelerinde sosyal devlet kavramına
ve yeni aşamalarını ayrıntılara varmayan açıklamalarla izah
ederken, bu kavramın pekte yeni olmadığına değinmiştik. Feodalizmden burjuva toplum yapısına geçilince, bu toplum düzeyinde de
iç çelişkilerin başladığını ve siyasi egemenliğini kuran üretim aracı sahiplerinin bu araca sahip olmayanlara tanıdığı siyasi haklaı
yanında, ekonomik ödüller de verme durumunda kaldığını arzettik
varışı

Hatta giderek kapitalist ekonominin bünyesinde mevcut bulunan sakatlıkların zaman zaman kendisini gösterdiğini ve sosyal devlet kavramından, sosyal demokrasi düşüncesine yönelme isteklerinin
ağ rlığını hissettirmeye başladığını bir tarihi vakıa olarak belirttik.
Tebliğimizin ikinci bölümünde sorunun geri kalmış ülkelerde
ve tabiatiyle bu arada memleketimizdeki görünümünü ele almak
istedik. Az gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde batıdaki bu tarihi gelişimin aynen vukubulmadığını, üretim araçlarına sahip olanların
yeteri kadar sermaye birikimine ulaşamadığını ve dolayısiyle sosyal
devlet anlamının gerekleri yerine getirilirse, bunun piyasa mekanizmasında girişimcileri ürküten bir ayak bağı olarak görüleceğini
belirtmek istedik. Buna rağmen çağımızda milleti oluşturan halk
dediğimiz geniş kitlenin insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine kavuşması zorunluluğunun da ayrı bir tarihi vakıa olarak kaçınılmazlığını belirttik.
·
Anayasamız bu gerçeğin somut bir eseridir. Fakat Anayadevlet ilkesi olarak kabul ettiği sosyal devlet anlayışının
pratikte b:r türlü gerçekleştirilemediği herkesçe kabul edilen biı
husus tur.

1961

samızın

Devletin, Anayasamızın üçüncü bölümünde yeralan iktisadi ve
sosyal amaçlara yönelik görevlerini yerine getirmesinde siyasi iktidar sahiplerinin sığınd·ğı bir maddede kanımızca yine Anayasamız
da yeralmış bulunuyor. Bu madde, devlet görevlilerinin iktisadi gelişme ve mali kaynaklar ölçüsünde yerine getirileceğini belirleyen
53 ncü maddedir. 53 ncü madde, siyasi iktidarların daima bir mazeret kalkanı olagelmiştir. Devletin, ne yapalım mali imkanlar şim
dilik bu kadara elveriyor, hele biraz daha zenginleşelim, ondan sonra 41 nci maddede saptanan amaca ulaşmak için gerekli tedbirleri
alırız, şeklindeki yanıtını makbul saymıyoruz. Bu yanıta olanak sağ
layan 53 ncü maddeyi de bir çelişki olarak görüyoruz.
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Sorunun çözümünde esas yolun demokratik özgürlükleri hiçbir kısıntıya uğramadan güvence altına alacak özgür ortamın yaratılmasında görüyoruz. Bu özgür ortam yaratıldığı zaman sosyal devletin yapısal unsurlarının yeniden tanımlanması bir hukuk ve ekonomi sorunu olarak ele alınabilir.
Bir üst yapı kurumu sayılan hukukun dayandığı toplumun eği
tim düzeyi, üretim ilişkileri gibi maddi bir yapı üzerinde yükseleceğine ve Türk toplumu da demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşam tarzı
olarak kabul ettiğine göre, Anayasamızdaki demokratiklik ve sosyallik ilkelerinden hiçbiri zedelenmeden yapısal unsurlar yeni boyutlara kavuşturularak yeniden tanımlanabilir kanısındayım. Tebliğim
özetle bunları ihtiva etmektedir.
Teşekkür

ederim.

(Alkışlar)

YÖNETİCİ-Teşekkür
Sayın Hürşit
Hürşit

·ederiz.

Kangal, buyurun.

KANGAL (Avukat) -

Sayın Başkanım, sayın

delege ar-

kadaşlarım;
Yazımız başında da belirtildiği gibi, konuyu ekonomi - hukuk
kongresinin gündemine aldırmak iddiasını taşımaktadır. En mühim amaç bence budur. Çünkü, konu; yani şirketlerin halka açıl
ması, diğer deyimle halka açık anonim şirketlerin kurulması esasen 15 senedir ülkemizin politik alanında, sosyal alanda, ekonomik
alanda tartışıla gelmektedir. Biz istedik ki, üst düzeyde seçkin ekonomistlerin ve hukukçuların katılacakları bu kongre bu konuya
yabancı kalmasın. Bir dikat çekici olmak görevindedir yazı ve yazırriın tasnifi dikkate alınırsa, meselenin bizce bundan ibaret olduğu da açıkca anlaşılır. Biz, küçük tasaruf sahiplerinin sermaye piyasasına katılmasındaki toplumsal ve ekonomik önemi ve yararları sı
ralıyoruz ve hatta bu önem ve yararı toplumsal zorunluk derecesinde. görüyoruz. Çünkü, olaylar bu yolda tecelli ve tekevvün etmektedir. Hukuk bunun gerisinde kalmamalıdır diyoruz ve kısaca özetlemek gerekirse, vaktimin imkan verdiği nispette :

Bir defa konu bizce Anayasamız açısından çok önemlidir. Anayasanın eşitlik ilkeleri açısından önemlidir. Özel teşebbüs kurma
özgürlüğünün şirketleşme şeklinde tecelli etmesi pek ziyadesiyle
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muhtemel olduğuna göre bu açıdan önemlidir. Ekonomik ve top·
tumsal hayatta adaleti sağlamak yönünden önemlidir. Gelir dağılı·
mı bakımından önemlidir. Çünkü sermaye piyasası da netice itiba·
riyle maddi olanakların bir yansıma alanıtlır. Burada yansıyan maddi olanakları da eşit şekilde dağıtmak, burada da fırsat eşitliğini
sağlamak herhalde çok önemli bir konudur.
Ekonomik açıdan büyük ve dolayısiyle verimli işletmelerin ku·
imkan vermek bakımından konu önemlidir. Konunun
bu toplantımız bakımından bence önemli olan bir diğer ciheti de
son günlerin bilhassa politik alanda tartışma konusu yapılan halk
sektörüyle olan ilişkilerini tespit bakımından önemlidir. Yani, halk
sektörüyle olan ilişkisi nedir; şirketlerin halka açılmasının? Şirket'
ketler halka açıldığı takdirde gerçekten lüzumlu bir sektör olan,
olması lazım gelen halk sektörünü önler mi? Yoksa, halk sektörü
böyle bir ihtiyacın, yani şirketlerin halka açılmasının veya halka
açık şirketlerin kurulmasının hukuksal yapısı getirilmediği için
doğmuş bir özlernin imajı mıdır? Bu tartışılmaya değer bir konudur. Burada biz peşin bir hüküm vermekten mümkün olduğu kadar kaçındık. Kişisel kanaatımız, bir kamu sektörü ve özel sektörün bulunduğu karma ekonomi esasına dayanan ülkede halk sektörü adı altında bu şartlar, yani önerdiğimiz şartlar gerçekleştiği
takdirde lüzum olmadığı, belki bir israf olabileceği endişesi şeklin
de ifade edilebilir.
rulmasına

Efendim, biz konuya birde çalışma hayatımızda özlediğimiz baönem veriyoruz. Gerginlik devreleri geçiren zaman zaman işçi - işveren ilişkilerinin pek tabii ki, tek sebebi bu değildir; yani sermayenin tekelleşmesi değildir, ana sebeplerden biridir kanısındayız. Halka açıldığı takdirde bu ilişkilerin
de daha yumuşak ve daha başarılı bir şekle dönüşeceği ümidinde·
yiz. Bu gözlemimiz daha ziyade mahalli şirketlerin, hemşeri şirket·
lerinin yöneticilerinin sendikalarla olan ilişkilerindeki başarılı so·
nuçlar almaları şeklinde tecelli etmektedir.
rışı sağlaması bakımından

İkinci bir husus olarak veya bölüm olarak Sermaye Piyasası
Kanununun hazırlanmasında dikkate alınması gereken ilkeleri ve
ana stratejileri tespite gayret ettik. Bunlar zaten çok tartışılan konulardır.

Üçüncü kısımda ise, bazı somut öneriler verdik. Somut önerileri lütfen bir Anadolu şehrinde uygulayıcılık yapmakta olan bir ar·
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kadaşınızın gözlemlerinin ifadesi olarak kabul edebilirsiniz. Vaktimin de dolmuş olması itibariyle ve zamanın da çok değerli olduğu
nu dikkate alarak, tertipleyicilerine; bu kongreyi tertipleyen Barolar Birliği sayın Başkanı ve yöneticilerine gerçekten ve içtenli teşek
kürlerimi saygılarımla sunuyorum.

Hepinizi tekrar
YÖNETİCİ

-

saygı

ile

selamlarım

efendim.

(,Alkışlar)

Çok teşekkür ederiz.

Sayın

Ahmet

Kılıçbay

Sayın

Hüsnü

Kızılyallı,

... Yoklar.
buyurun.

Hüsnü KIZ,ILYALLI (Devlet Planlama
üyeler;

Teşkilatı Müsteşarlık

Müşaviri) -Sayın Başkan, sayın

Konum, Türkiye'de ileri sürülen; ekonomiyle ilgili olarak ileri
sürülen görüşlerin ve uygulamaların iktisat teorisine ters düşenle
rini ortaya koymak, yani bazı örnekler vermek. Bu açıdan ben özetlerne yapamayacağım, zaten bazı örnekler veriyorum. beş dakika
içinde verebildiğim kadar örnekler vereceğim.
İlk önce iktisadi ve mali konularda önemli bir yanılgı; masrafkülfetsiz kaynak yaratmak. Yani tabii ilimlerde cari olan «Lavazye Kanunu»nun iktisatta cari olmadığı zehabına dayanan bazı
görüş ve uygulamalar var. Mesela bir tanesi mali alanda vergisiz
kaynak yaratmak. Bunun olmadığını 1970'lerdeki uygulamalardan
görüyoruz. Türkiye'de 1970'lerde vergisiz ekonomi ve maliye idare
edilmek istenmiştir. Sonuç; enflasyon, gelir dağılımının bozulması, ayrıca tasarrufların ve prodüktif yatırımların azalması olmuştur.
sız,

Diğer

konumuzun önemli bir hususu; Türkiye'nin sorunlarınm
ekonomik olduğu halde, konulara yaklaşım iktisadi açıdan olmakta, sorunlar siyasi, sosyal açılardan askeri açıdan yahut teknik açıdan değerlenmekte, fakat işin ekonomik veçhesi genellikle
ihmal edilmekte, hatta bir işin maliyeti nedir, faydası nedir, bu ikisi
açık bir şekilde ortaya konmamaktadır.
çoğu

Cari kalkınma politikamızda baktığımız zaman, cari uygulamada sanayileşmeye önem verdiğimizi görüyoruz. Fakat gelir dağılımına, istihdama ve fiyat istikrarına önem vermiyoruz. Bunların
sonuçları ne oluyor; ona baktığımız zaman eğitim ve istihdama
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önem vermediğimiz için teknolojinin ve kaliteli işgücü yetişmesine
önem vermemiş oluyoruz. Ayrıca, istihdam ve gelir dağılımına önem
vermeme sonucu bazı kişilerin gereği kadar ücret alamadıkları yahut kendieri ve ailelerinin fiziki ve manevi ihtiyaçları için gerekli
gelir imkanlarına sahip olmadıklarını görüyoruz ve bu takdir de,
çalışma gayretinde azalma söz konusu ve çocuklar halinde ise, bunların zihni ve bedeni gelişmelerini tam olarak tamamlayamamaları
ve noksan kalmaları söz konusu oluyor.
Şimdi,

bu söylediklerimize karşı olarak denebilir ki, gelir dauygun değilse, tasarruf eğilimi yüksek gelirlerde yüksektir.
O itibarla daha yüksek tasarruf seviyesine ulaşılır. Daha sonraki
safhada daha fazla yatırımlarla bu şey telafi edilir . . . Buna karşı
da İngiltere, Amerika gibi tasarruf eğilimi yüksek ülkelerde yapılan
çalışmalara göre, ortalama tasarruf eğiliminin orada bile yüksek gelirlerde daha yüksek olmadığının ortaya konduğunu ve bizim konumuz açısından önemli olan marjinal tasaruf eğiliminin çeşitli gelir
grupları arasında farklı olmadığını belirtirsek, gelir dağılımının
adaletsizliğinin daha yüksek bir tasaruf ve yatırıma sebep olacağı
görüşü hakkında da tereddütler gösterebiliriz.
ğılımı

denebilir ki, düşük ücretle sanaücret politikası bazı ülkelerde uygulanmıştır, bilhassa geçen asırda. Buna karşı pekçok şey söylenebilir. Öz olarak düşük ücret işgücünün yetişmesini, teknolojinin teknolojik birikim olmasını önler. Ayrıca iç piyasada, yani içte bir yeterli talebin teşekkülüne de tabiatiyle mani olur.
Yine bu uygulamaya bir

görüş

yileşme hızlandırılabilir. Düşük

yani ne pahasına olursa olsun sanayileşmeye
bu şekilde sloganlada konuya basite indirgeyerek meseleyi halletmek gereksizdir. Biz bir planlama dönemine
girmiş bulunuyoruz. Planlamada hangi alana ve ölçüde ve ne zaman
yatırım yapmak gerektiği, elde edilecek sonuçların; yani sonuçları
azamileştirme, amaçları azamileştirme açısından hangi araçları kullanmamız gerektiği ve bunları ne ölçüde kullanmamız gerektiğini
ilmi olarak tespit etmek mümkündür ve en uygun araçla en uygun
sonucu elde etmemiz mümkündür. Bunun tekniği gelişmiştir. Bu
vakıa muvacehesinde birtakım basitleştirmelerle, işte sadece fabri·
ka yapan fabrikalar yahut heryere karayolu; bugibi sloganlada gö·
rüşlerle meseleyi
halledemeyiz. Bunun ilmi yöntemleri vardır ve
bunları uygulamak lazımdır. Fakat bu ilmi yöntemleri uygularken
Bu

görüşlerden;

karşı söyleyebileceğim,
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tabii ki, ekonominin durumunu, mevcut yatırım projelerini iyi bir
incelememiz lazımdır. Halbuki gördüğümüz en büyük yatırım projelerinin bile mevhum birtakım faydaları üzerinde durulmakta, fakat projenin değil ekonomik, hatta bazı zaman teknik fizibilitesi bile mevcut olmadan yatırıma girişilmekte ve büyük kaynaklar bağlanmakta, bu yüzden tabii maliyetler bir taraftan büyümekte ve tahmin edilen maliyetin iki - üç misline yatırımlar malolşekilde

maktadır.

Benim vaktim dolmuş oluyor. Son bir söz olarak, ekonominin
de bir ihtisas dalı, ik\isatçılığın da bir meslek olarak kabul edilmesi; yani bu bir lonca şeyi olarak değil, daha ziyade meselelerin
iktisadi açıdan incelenmesi alışkanlığmın Türkiye'ye yerleşmesi dileğiyle hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)
YÖNETiCi- Teşekkür ederiz.
Sayın

Emre Kongar, buyurun.

Emre KONGAR (Dr.) isterim.

Sözlerime

teşekkür

ederek

başlamak

Bir tersliğe işaret etmek istiyorum Türkiye'de : Türkiye'de
pekçok terslik var, pekçok alışılmamışın dışında görülen terslikler
var, fakat ben bunların en temel, Türkiye'yi diğer özellikle batı ülkelerinden ayıran bir tersliğe işaret etmek istiyorum. Biliyoruz, doğal olarak normal gelişim çerçevesinde bir ülkenin siyaseti ve hukuku o ülkedeki toplumsal ve ekonomik gelişmeler tarafından belirlenir. Yani bir toplumda birtakım ekonomik ya da toplumsal geliş
meler ortaya çıkar, bunlar birikir, zamanla siyaseti ve hukuku bunlar. biçimlendirir. Örnek : Hepimizin bildiği Fransa ihtilali. İşte,
Napolyon Kanunlarının ortaya çıkışı bu toplumsal oluşumlardan
sonradır, ya da feodalitenin yıkılışı, burjuvazinin oluşumu, hukuk
devletinin ortaya çıkışı gibi. ..
Şimdi, Türkiye'de bu tersine
var. En önemli nedeni, Osmanlı

işlemiş.

Bunun birtakım nedenleri
Avrupa ülkeleri yapısından farklı oluşunda yatıyor. Bu birhayli tartışmalı ve derin
bir konu, burada girmeyeceğim. Yalnız, birşey görüyoruz; Osmanlılardan itibaren birtakım aydınlar, ki bunlar aynı zamanda devleti
yöneten bürokratlardı, Avrupada bu doğal gelişimler sonucu; yani
birtakım toplumsal ve ekonomik olaylar sonunda ortaya çıkan fi.
yapısının batı

89

kirleri, hukuk kurumlarını, siyasal kurumları alıyorlar, bu geliş
meleri geçirmemiş olan Osmanlı toplumuna, Cumhuriyet toplumun-,
da da aynı şeyi görüyoruz, aşıliyorlar. Bu bir terslik.
Şimdi, günümüze bunu indirgediğimiz zaman, toplumsal ve ekonomik yapı ile hukuk ve siyaset arasındaki bu tersliği günümüz terminolojisine indirgediğimiz zaman şöyle bir olay görüyoruz :

Özellikle Batı Avrupada kendiliğinden adeta gelişen bir kapitalizm var ve bunun yarattığı birtakım hukuk ve siyaset kurumları
var. Örneğin, parlamento bir siyaset kurumudur, burjuvazinin, kapitalizmin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Örneğin, işte bir sosyal
güvenlik kurumu vardır, yine bu biçimde ortaya çıkmıştır. Halbuki biz Türkiye'de kapitalist gelişmenin, yani burjuvazinin gelişme
sinin gerekli aşamalarını geçmeden bu kurumları alıp getiriyoruz
ve uygulamaya çalışıyoruz. Yani bir sebep - sonuç ilişkisini tersine
çeviriyoruz. Sonuçları alıyoruz getiriyoruz ve onun getirdiği sebepleri o sonuçların sonunda doğurmaya çalışıyoruz. Demokrasinin iş
lemesi, işlernemesi budur, sosyal güvenliğin vergi yolu ile veyahut
pirimlerle yapılması budur, hatta hatta 1960 Devrimi budur, 12 Mart
budur, bugünkü tartışmalarımiz da budur.
Şimdi,

. ca

işaret

bu açıklamayı yaptıktan sonra son derece
edip, sözlerimi bitireceğim:

kısaca

sonu-

Bütün bu nedenler çerçevesinde baktığımız zaman 1923 yılın
da Türkiye Cumhuriyetini kuranların brökrat devrimciler, aydınlar
olduğunu görüyoruz. Yani, bir burjuva sınıfı, bir sermaye sınıfı değil. Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı İmparatorluğunun bir generali; batıya inanmış bir general ve buna uygun bir toplum yapısı yaratmak istiyor ve bunu siyasal ve hukuksal düzenlemelerle yapıyor.
Atatürk devrimleri dediğimiz şey bu.
benzer bir toplum yaratma amacı ile
hazırlanmış olduğu için, özellikle ulusal egemenlik adı altında Meclisin egemenliğini Padişaha karşı sunuyor ve hepimiz biliyoruz ki,
aslında bu Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği, onun kafasma
göre toplumu biçimlendirme. Fakat, bu aslında son derece sonuçsuz bir çaba da değil. Üst yapı kurumlarının düzenlemeleri; yani
hukuk ve siyaset düzenlemeleriyle gerçekten toplumda, toplumsal
ve ekonomik gelişmelerde ortaya çıkmaya başlıyor. Ne görüyoruz?
Devletçilik vesair gibi politikalarla devletin desteklemesiyle bir ser1924
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Anayasası Batıya

maye sınıfı yaratılıyor Türkiye'de; büyük destekle yaratılıyor, fakat yaratılıyor, ortaya çıkıyor. Harp ekonomisi buna yardım ediyor, işte karaborsa vesair gibi şeyle.::-ıle önemli ölçüde sermaye birikiyor ve yatırımların gerçekten özd kesim eliyle artık büyük ölçüde yapıldığını görüyoruz.
Bu hemen dialektiğini, zorunlu sonucunu getiriyor, bir işçi sı
da gelişmeye başlıyor ve ı 950 - ı 960 arası gelişen sermaye sı
nıfı ve özel teşebbüs; buna karşılık gelişen işçi sınıfını görüyoruz.
Anayasamız hala ı 924 Anayasası, hala ulusal egemenlik kavramı ve
Meclisin, Parlamentonun egemenliği. Fakat toplum yapısında hangi
sınıf egemense tabii ki, siyasal organ da onun denetiminde oluyor.
Yani Parlamento genellikle sermaye sınıfının, bu devlet eliyle de
desteklenen özel kesimin bir temsilcisi gibi çalışıyor. Fakat başka
gruplar oluşmuş, güçlü bir işçi sınıfı oluşmuş, Atatürkçülükten gelen bir brokrat devrimciler grubu hala var, bugün ı975 Türkiyesinde dahi var, bu iki sınıfın; yani sermaye sınıfı dışındaki ana çizgileriyle işçi sınıfının ve brokratların çıkarları ve yönetim üzerindeki
ağırlıkları 1960 civarındaki uygulamalarda dikkate alınmıyor ve
ı960 Devrimi yapılıyor. ı960 Devrimi ne getiriyor. Çok kısaca şunu
getiriyor : Parlamentoya ortak getiriyor; Anayasa Mahkemesi. Danıştayın yetkilerinin genişletilmesi, Milli Güvenlik Kurulu, Özerk
TRT (dünyanın hiçbir yerinde yok dendi, doğru; şimdi özerkliği değil de tarafsızlığı kaldı herhalde), birtakım ortaklar getiriliyor. Nedir bunun amacı? Birtakım adamların sakat kafalarındaki şeyler
mi? ... Hayır. Gayet açık - seçik, toplumsal sınıfların yansıdıkları birtakım kurumlardır bunlar. Yani, devlet eliyle desteklenmiş olan özel
kesimin temsilciliğini yapan parlamentoya karşı memurun, işçinin,
köylünün, belki esnafın da çıkarlarını savunacak birtakım kurum
lar. Yani, olay bir sınıfsal gelişmenin sonuçlarına dönüşüyor. Bir
cümleyle sözümü bitiriyorum :
nıfı

Kollektivist ekonomilerde biliyoruz gelir dağılımı merkezi plan·
lama ile yapılır. Demohatik ülkelerde ise gelir dağılımının tek ve
biricik değişkeni demokratik hak ve özgürlüklerdir. Yani sendika
hakıdır, yani grev hakkıdır, yani örgütlenme hakkıdır. İşte ı96ı
Anayasası bu hakkı da getiriyor. Neye karşı getiriyor? Gelişen öze]
kesimin denetimsiz sömürüsüıle karşı getiriyor; «Artık sen yeteri
kadar geliştin arkadaş, devlet desteğini senden biraz çekiyorum,
biraz da öbür sınıfıara veriyorum ve onlara senden haklarını alabilmeleri için örgütlenme hakkı veriyorum ... » diyor. Bugün Tür9ı

ki ye' deki Anayasa etrafındaki tartışma bence bu çizgide belirleniyor. Yani, denetimsiz kar maksiminizasyonunu geliştirmek isteyen
bir sınıf ile, ulusal gelirden artık adil, eşit değil, adil pay almak İS·
teyen öteki kesimlerin ve sınıfların bir mücadelesidir. TRT'nin bağımsızlığı yahut özerkliği de bu mücadelenin bir parçasıdır. Anaya
sa Mahkemesi de budur, memurların sendikalaşması, belki ileride
grev hakkına kavuşması da budur. Yani ulusal gelirden adil pay
alma meselesidir. 1961 Anayasası sınıfsal değişmeye uygun bir siyasal düzenleme olarak karşımızdadır. Bundan sonraki tartışma
ların da bu sınıfsal çerçevede süreceğine inanıyorum.
Çok

teşekkür

YÖNETiCi Sayın

Hasan

ederim.

(Alkışlar)

Teşekkür ederiz.
Olalı,

buyurun.

Hasan OLALI (Prof. Dr.) leri, muhterem delegeler;

Sayın Başkan, değerli tebliğ

sahip·

konusu, Türkiye' de ekonomik sistem tartış
karma ekonomi sistemi ve siyasal demokrasiden
sosyal demokrasiye geçiştir.
Benim

tebliğimin

maları karşısında

Kanıma

göre, Türkiye'de ekonomik sistem üzerinde yapılan tarkökeninde kişilerin siyasal otoriteye, kurallar ve karar
lar kuruluşlarına, yönetime etkin biçimde katılmalarının sağlan·
ması, sorumlulukların paylaşılması, ekonomik ve sosyal refahın
gerçekleştirilmesi, mutlak fakirliğin yenilmesi, artan refahtan toplumu oluşturan bireylerin adil ölçüler içinde yararlanmasını sağla·
yarak göresel fakirliğin önlenmesi, servetin başkaları üzerinde bir
tahakküm aracı olarak kullanılmasına fırsat verilmemesi, özetle;
siyasal demokrasiden sosyal demokrasiye geçişe olanak verecek
araçların belirlenmesi hedefi yatmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde karma ekonomi sisteminin dışında karşımıza çıkan
sistemler başanya ulaşamamıştır. Çünkü, bu sistemlerin · bir kıs
mında ekonomik bakımdan bir sepette toplanan yumurtaların toplumun belirli grupları a~asında paylaşılması· sonucu ile karşılaşıyo
ruz. Karma ekonomi sisteminin dışında karşımıza çıkan sistemlerin
diğer bir kısmında ise, yumurtaların tümünü bir sepete koyup Hükümet edenlerin emrine ·bütünü ile teslim etme riski karşımıza çı
tışmaların

kıyor.
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Siyasal bakımdan karma ekonomi sistemi özgürlükçü demokrasiye dayanan vasfı ile, niteliği ile ele alındığında bu sistemin dı
şındaki sistemlerin bir kısmında eşitliğe dayanmayan özgürlüğün
yarattığı bir anarşi ortamı, bir kısmında da özgürlüğe dayanmayan
eşitliğin bir zulüm yaratma riski ile karşılaşıyoruz. Kanımca, karma ekonomi sistemi bu riskler ve bu çıkmazlar karşısında ortak
yol bir denge sistemi olarak benimsenebilir, benimseniyor. Dayanağını özgürlükçü parlamenter demokrasi sisteminde bulan karma
ekonomi sisteminde sosyal sınıfiara yeni bir destek grubu yaratmak,
mevcut grupları yenilemek, hayatın ve özgürlüğün yüksek değerle·
rine saygıyı empoze edebilmek için göresel olarak daha yüksek şan·
sı ve daha etkili silahiara sahip olma olanağının yaratıldığını görü·
yoruz. Bu olanak özellikle eğitimin ve haberleşmenin yaygınlaştı
rılması ölçüsünde artıyor.
leri

Karma ekonomi sistemini benimsemeye götüren
inceledim :

başlıca

neden·

tebliğimde şu başlıklar altında

1

~

Karma ekonomi sistemi devletin ekonomiye müdahale
yürütülmesine olanak verir. Her iki sistemin gerek
yapısal olarak, gerekse uygulamada zorunlu kıldığı müdahaleleri op·
tirnal noktada telif eder.

alışkanlığının

2 me

Karma ekonomi sistemi ekonomik gelişmeyle sosyal
telif eden bir sistemdir.

geliş

arasındaki çatışmayı

3 - Karma ekonomi sistemi mutlak
cadelenin etkin aracıdır.

fakirliğe karşı yapılan

4 - Karma ekonomi sistemi göresel
mücadele aracıdır.

fakirliğe karşı

etkin

mü·
biı

Karma ekonomi sistemi, ekonomik kamu hizmetleri an·
meydana gelen değişikliklere uyan ve bu hizmetlerde gö·
rülen aksamaları gideren bir sistemdir.
S -

.layışında

6 - Karma ekonomi sistemi sınıflar arasındaki gelir, sosyal
güvenlik, hayat düzeyi ayrıcalıklarını asgariye indiren ve bir demokratik düzenin, sistemin ana yapısını teşkil eden orta sınıfları
güçlendiren bir sitemdir.
Karma ekonomi sistemi, sistemin yapısındaki serbest have açıklık ilkeleriyle ekonomik ve sosyal dengesizlikleri
daha etkin biçimde giderme fırsatını, mücadele yapma fırsatını yaratan bir sistemdir.
7 -

berleşme
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8 -

Karma ekonomi sistemi, toplum bireylerinin siyasal güç
kazanmasına, yönetime etkin biçimde katılmalarına fırsat veren bir
sistemdir. Bu katılmanın yöntemlerini ve araçlarını tebliğimde bütün teferruatı ile açıklamış bulunuyorum. Özellikle böyle bir yönetime katılma olanağı sadece siyasal birtakım hak ve özgürlüklerden
oluşan siyasal demokrasiye bu hakların ihtiyaçların bir fonksiyonu
olarak ele alınmasını mümkün kılan sosyal demokrasiye dönüşü
münü sağlayacak fırsatları, olanakları getirmektedir.
Siyasal demokrasiden sosyal demokrasiye geçişin koşullarına
yaklaşım yapıldığında iki alternatifle karşılaşıyoruz. Birincisi, refah yolu, ikincisi kamu aksiyonunun aracılığıdır. Anayasamız, benim kanıma göre, bu iki alternetifi, diğer bir deyişle refah yöntemini ve kamu aksiyonunun etkin biçimde topluma müdahalesini
telif etmiş durumdadır. Dinamik bir sistem getirmiştir. Sürekli ola·
rak kendini yenilerneye mecbur acideden bir sistem getirmiştir. Bu
sistem muvacehesinde ve Anayasada dayanağını bulan bu Atatürkçü, toplumcu insancıl ve çağdaş hedefe ulaşınada kanımca artık
hiçbir iktidar ters düşme gücünü kendisinde bulamaz. Hata, isterseniz kabahat da diyebiliriz, bunu yasalarda ar:amaktan ziyade, yasaları uygulayan kişilerde aramak daha isabetli olacaktır.
Teşekkürlerimi

YÖNETiCi Sayın

Hayati

ve

saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Teşekkür ederiz.
Topallı,

buyurun.

Hayati TOPALLl (Avukat) - Efendim,
konuşma imkanını nasıl değerlendireyim

yen

beş

dakika ile sınırlı bir
diye dün gece mütemadi-

düşündüm.

Tebliğim
pacağım,

ortada, bunu özetlemeye kalksam lüzumsuz bir
mer:ak edenler bunu okuyabilir.

iş

ya-

Dünkü eleştirileri dinledim, temas edilen hayati noktalardan
intibalar edindim. Bu konuşmamda tatbikattan, başımdan geçenlerden faydalanarak o değerli konuşmacılara ışık tutacak bazı
şeyler söyleyebilirsem, daha faydalı olurum sonucuna vardım.
bazı

Efendim, konuşanların çoğu nazariyatçı. Zirvelerde
lar, eteklere indirmek isterim kendilerini.
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dolaşıyor

Ben vaktiyle Türkiye'nin çok büyük bir müessesesinin, FİSKO
ticaret müdürlüğünü yap:ardım.
Kazara avukat oluşum şöyle oldu :
BİRLİK'in müfettişliğini yapardım,

1950 seçimlerinde iktidar değişmişti. Bu teşkihhın müntahap
yetkili bir organı vardı, fakat yeni iktidar o organı değiştiremiyor
du o günün imkanlarına göre. Müdahale alımlarına da İnemur edildiği için bu teşkilat, onu bahane ederek kendi taraftarlarından üç
kişilik bir komite kurdu, bu teşkilatın satışını bu korniteye tevdi
etti. Bendeniz de o zaman· bu teşkilatın birinci derecede imza yetkisi, sorumlululğu olan Ticaret Müdürüyüm. Yetişkin adam da azdı. Ben o zaman kendimi iyi yetişmiş görüyordum. Bu korniteye bir
rapor verdim; bir satış politikası tavsiye ettim, dinletmek mümkün
değil. .. O zaman, sorumluluktan da korktum. Mevcut Yönetim Kurulu eski· iktidarın partisindendi. Benim partim falan da olmamış
tır hiçbir zaman. Kendilerine müracaat ettim, bana bir sene maaş
sız mezuniyet verin, bir hukuk diplamarn var, bunu değerlendire
yim dedim, verdiler, lütfettiler. Sonradan masama dönmek hakkım mahfuzdu; ama dönmem mümkün kılınmasın diye oraya baş
ka birisini tayin ettiler. İyi de oldu, bu suretle avukat oldum. ·
Şimdi, avukatlığımın

ilk mücadelesinden birtakım örnekler vebirçok hadiseye ışık tutacak. Yeni iktidar zamanında, iktidar değişmelerinde böyle şeyler oluyor, o partiye hizmet etmiş,
sokaktan gelmiş bir adamı bir kooperatifin, büyük bir kooperatifin
müdürü yapmışlar. Yine aynı partiye hizmet eden, onun bir amcazadesi de piyasada tüccar. Devlet adına müdahale alımları yapılı
yor. İkisi anlaşmışlar, duşük kaliteli ve o büyük şehirde yetişmeyen
bir tür fındığı başka şehirden almış, yüksek fiyatla o büyük şehire
teslim etmiş. Bu da tahkik konusu olmuş. Yönetim Kurulu bu iş
lerden bu adam anlar diye beni görevlendirdi. Yeni avukatlığımızın
ilk işlerinden biri.
receğim,

Bir mücadele vermek için Trabzon'a gittik. Aslında irtikaba giren bir suçtu, fakat savcılar basit ihbar seviyesinde görmüşler, asliye cazada dava açmışlardı. Asliye Ceza Hakimi de o zaman bir
otorite olan sayın Tevfik Alııskalı idi. Biz orada suçun ağır cezalı
olduğunu izah ettik, ağır cezaya görevle tevdi edildi.
Şimdi,

Kooperatif müdürü sanık, dışarda
ki tüccar sanık meyanına katılmamış. Diyorum ki, Mançini'den misali veriyorum, Yargıtaydan emsaller veriyorum, onun sıfatını bilbir çabaya

giriştim.
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diği

için, bu tüccar da

sanıklar ıneyanına katılmak

gerekir .. O tücdair dökümanları
ben kendi imkanlanınca toplamışım, savcılığa yol gösteriyorum.
«Ticari defterlerini ben göremeın ... » Şu ışık altında ticari defter·
lerine bakın, o düşük kaliteli fındıkları aldığını ben ispat ediyorum,
sattığı yeri de o ispat etsin, edemeyeceğinden eminim, o zaman bunu sanıklar meyanına katın, diyorum. O zaman savcılar da teıninat
sızdı, bu savcıları ben ikna edemediın. Allah rahmet eylesin, Ağır
ceza Reisi Avni Akkoyunlu, «Ne yapalım avukat bey, ne yapalım;
savcılar dava açmıyor ki, ben bu davayı göreyirn» demiştir.
carın sanıklar meyanına katılması gerekeceğine

Ademi takip kararına itiraz etmiştim. En yakın ağırceza baş
Rize Ağırceza Reisi, şimdi Yargıtayda Daire Başkanı s::.yın Necati Bayraktaroğlu, şu şu belgeler de toplansın, ademi takip kararı
buna göre ineelensin demiştim. O belgeler toplanmadan derhal ıne
zunınuş Necati Bayraktaroğlu, yaşlı bir üye vekalet ediyormuş, forınalite icabı gelmiş bir müracaat saymış, ademi takip kararına itirazıınızı reddetınişti. Kuyudan birşey çıkarabilirmiyim diye Rize'ye
gittim, Necati Bayraktaroğlu'na herşeyi anlattım. Lep demeden leblebiyi anlıyor, ama «Ne yapayım, bize ait yetki bir kere kullanıl
mış ... » dedi. Binaenaleyh, daha yollar tıkalı.
kanı

Sayın

Kani Vran'a, o zaman Giresun Savcısı, kendilerine müracaat ettim, çok liyakatli bir adliyecimizdi, layık olduğu yere ulaş
mıştır, bize önderlik etti. Adalet Bakanlığından yazılı emir istedik.
Allah rahmet eylesin, Osman Şevki Çiçekdağ Adalet Bakanı,
iadeli taahhütlü olarak bunları gönderdim, artık ben yazılı emir
bekliyorum. Bir talimat geldi : «Trabzon Kooperatifinin bir avukatı var. Binaenaleyh, Giresun' dan oraya ikinci bir avukat göndermeye lüzuın yoktur ... » Bu suretle bu hizmeti devam ettireınediın.
Şimdi, bunları

neden söylüyorum. Bizde kamu davasını açtır
ınak kolaylık arzetmiyor. Dün buradaki konuşmacılar denetim noksanlıklarına işaret ettiler. Denetim noksanlıklarının en iyisini ben
bilirim. Çünkü, dosyalara dayalı ınücadelelerim olmuştur. Siz şöy
le bir tatbikat gördünüz mü, duydunuz mu? Yüksek tahsilli hukuk
diplamalı ticaret Bakanlığı müfettişinin fezlekesine dayalı kamu davası açılmıştır, ona bakacak hakim, rüşvet aldığı bile söylenen bir
kasaba mal müdürünil bilirkişi tayin eder ... Bu tatbikattaki garabettir.
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İkincisi, arzettiğim gibi bu kamu davaları acaba Türkiye' de kolaylıkla açılabilir mi? Denetim organı şu olsun, şu şekilde denetim
yapılsın, bu temennileri tamamlamak l~tzım. Türkiye' de erkek savcılar lazımdır kamu davasını açabilmek için. Bu yapılmıyor. Hangi

dönemde yapılmıyor? Uymuşuz batı demokrasisine, batı demokrasisinin kalesi sayılan Birleşik Amerikada Cumhurbaşkanı Yardım
cısının, Cumhurbaşkanının bizdeki rivayetlere göre çok basit suistimalierinden ötürü makamlarını muhafaza edemediği bir dünyada, bizim kamu davası açınakla görevli savcılarımız acaba bu va·
zifelerini benimseyip yapıyorlar mı? Bu ülkede kendisiyle ilişkisi olmaması lazım gelen gazete neşriyatını tekzip eden bakanların tekziplerinin reddedildiği bir dönemde de bulunuyoruz.
Şimdi,

ben

teknokratların

hiçbir

şeyi arzederneyeceği

bir ortamda bulunduğumuzun ızdırabını çekmişimdir. Kendi mücadelelerimden bahsedemem, çok uzundur. Şimdi yalnız, Birinci Hukuk
Kongresinde bir uzman müfetiş savcılık müessesesi teklif ettim. Sebebi şu:
Savcılar artık bağımsız olmuştur. Bunlar gezici de olabilir, şir
ket denetimlerindeki boşluğa herkes işaret etti, bunlar bir kasabanın uzun sakini olmamak itibariyle kimseyle eş - dost olmadan
şirketlerdeki denetim boşluklarını doldururlar, doğrudan doğruya
kamu davası açarlar diye. Böyle uzun merasimlere lüzum kalmaz
diye.
Şimdi, müntahap organlar vardır şirketlerde, kooperatiflerde,
anonim şirketlerde. Şimdi, orlarda genel kurul seçer bunları. Genel
kurul oraya kimi seçer? Yöneticiyi seçen adamlar seçiyor, binaenaleyh, denetlesin diye sejmez, denetlemesin diye seçer. Tezat buradadır.

Şimdi,

üstelik bizde bazı özel sektörde sayılan kuruluşların iras
zararlar devlet tarafından kapatılır, bunların en büyük örneği,
tarım satış kooperatifleri ve birlikleridir. Mekanizmada müdahale
alımları mekanizmasıdır. Nedir bu mekanizma? Tip kararnameler
vardır. Bunlara büyük milyarlık paralar verilir. Kamu parasıdır
aşağı yukarı. Özel sektördür bunların kendileri. Komisyon mukabilinde bu işleri yaparlar. Kar ve zarar devlete aittir. Bir fon teşkil
edilir, kar olursa Ticaret Bakanlığının talimatı dairesinde kullanır,
zarar olursa, ertesi yıl bütçesine kanacak paralardan karşılanır. Ya~
ni bütçe sübvansiyonları ile karşılanır. Bunlar az para değildir arettiği
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kadaşlar ve ben tatbikatını da ben takip etmişimdir. Ertesi yıl bütçesine k onacak ödenekten kaşılanır denir, ama üç yılın ki, dört yı
lınki bir.leştirilmiş, dördüncü yıl bütçesinden karşılanmıştır. Ve bunları kim yönetir? O kalabalık. Ekonomik kültürden nasibini almamış kimselerin seçtiği yöneticiler kaldırır.
Şimdi,

o yöneticilerde zaten Ticaret Bakanlığı murakabe vazifesini yapmaz, oradaki bazı kodamanlada bu yöneticiler arasında
bir menfaat ilişkisi de kurulmuştur, bu karşılıklı anlayış içinde bu
zararlar yapıla gelir. Bunlara bazı şirketler kurdurulur; Gima, Tarko, Firintaş gibi, bunlarda çeşit çeşit yolsuzluklar yapılır, ama bunlar ifade edilir, haklarında kamu davası açılana pek rastlanılmaz.
Bunlar milyarlara baliğ olur.
Şimdi, aslında

özel sektör içinde bir halk sektörü düşünülmesi
lazım. Küçük mevduat sahiplerinin, küçük üreticilerin, küçük işçi
lerin tasarruflarını garanti altına almak icabeder. Bunu şimdi be.
nim arzettiğim şekilde yönetici kadroya ve murakıp kadroya tevdi
etmek hatayı tekrarlamaktan ileri geçemez. -Bunları, batıda rastlandığı gibi, kamu adına denetim yapan kimseler başarabilirler.
Vaktinizi

aldım,

YÖNETİCİ -

özür dilerim.

Teşekkür ederiz.

Sayın Özdemir Yarar, buyurun.

Özdemir YARAR (Atom- Kimya Sanayii) - Efendim, ben Türkiye Sanayicilerinden, aynı zamanda Türkiye Sanayiciler ve İş
Adamları Birliğinin icra komitesi üyesi bulunuyorum ve şahsım adı
na konuşuyorum.
Herşeyden

önce SO'ye yakın konuşmacı arasında sadece bir iş
olarak, bir sanayici olarak bana söz verilmiş olmasından dolayı teşekkürlerimi Barolar Birliği sayın Başkanma ve idare heyetine sunmak isterim.
adamı

Buradaki Ekonomi - Hukuk Kongresinin tam zamanında, memleketin son derece hayati bir döneminde yapılmış olmasının da
memnuniyet verici birşey olduğunu ifade etmek isterim. Hakikaten
şu sırada memleketimiz uzun zamandan beri devam eden bir döviz
açığı nedeniyle nihayet işçi dövizlerinin de azalması vesilesiyle üç
milyar doları aşan bir döviz açığı ve iki milyonu aşan bir işsizler
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ordusu ile ve Birleşmiş Milletlerdeki son siyasi kararların ışığı altında memleketin gayet bu nazik döneminde Türk aydınlarının çok
isabetli fikirlerle, çok isabetli teşhis ve tedavilerle memleket ekonomik ve sosyal hayatına çareler getirmek ve düşünceleri asla yanlış istikametlere sevketmeden, memleketin gerçek ihtiyaçlarına cevap bulması hususunda bir çalışma yapma mecburiyeti ve bunun
da Türk Hukuk v~ Ekonomi münasebetleri ışığı altında mütalaası
nın son derece lüzumlu ve faydalı olduğu kanısındayım. .
olarak biliyoruz ki, Türkiye'deki bugünkü çalış
malarımız hakikaten korkunç denebilecek bir bürokrasi ve mevzuat engelleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Türk iş hayatının bu
kadar ağır mevzuat ve bürokrasi yığını içerisinde bu derece muvaffak olması, aslında bir Türk mücizesi olarak sayılmak icabeder.
Çünkü, mesela bir iş yerinin açılması için, İstanbul Sanayi Odasının
da yapmış olduğu bir raporda görüleceği gibi, 1.5 yılı bulan bir formaliteler icabetmektedir. Bu kadar işsizler ordusunun bulunduğu
bir memlekette, başka memleketlerde beş dakikada açılan bir işye
ri formalitesinin 1.5 yıl sürmesi Türk hukukçularını ve Türk ekonomistlerini düşündürmesi ve bu açılış formalitelerini basit ve sade bir müessese etrafında toplayan basit bir formülle halledilmek
icabeder.
Bir

iş adamı

Yine Türkiye'nin kanı mesabesinde olan döviz ihtiyacının sağ
tek çıkar yol olan ihracatın gelişmesi için de bugünkü
acaip, hala devam eden bürokratik engelleri kaldırmak ve sadeleş
tirmek, Türk Parasını Koruma Kanununun veya mevzuatının daima
tadil edilen, içinden çıkılmaz durumunu değiştirmek ve bunun gibi
daha sanayiin inkişafına engel olan sayısız mevzuatları düzeltmek
icabeder.
lanmasında

Mesela bunlardan bir tanesini daha ilave etmek isterim; Türkiye' de haklı olarak biraz da sol kesimden gelen bir feryat vardır,
niçin tüketim maliarına yöneliyoruz da, asıl ara malları yapmıyo
ruz? Muhterem arkadaşlar, mesela plastiklerden bir misal vereyim;
bugün plastiğin ana madesini yapmaya kalkarsanız; yani ara malı,
% 40 gider vergisine tabisiniz, fakat bunu dışarıdan alırda bir tabak yaparsanız, hiçbir gider vergisine tabi değilsiniz. Siz olsanız
hangi yolu seçersiniz?
Türkiye maateessüf dünyada yine eşi olmayan bir şekilde ara
ana mallarını, bir milyona yakın hammaddeyi acaip bir

mallarını,
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gider vergisi sistemiyle vergilendirmiştir. Bunların kalkması için
daha İkinci Beş Yıllık Plana bir madde konduğu halde, bu maatteessüf bugüne kadar düzelmemiştir.
Şu

Türkiye'nin süratle kalkınmasını istiyorsak
ve iş adamlarıinız böyle yalnız bir
benim gelmerole değil, hiçolmazsa yarı yarıya Türkiye'nin birçok
iş adamları gelerek herkes mevcut mevzuat sıkıntılarını ve problemlerini ortaya koyması icabeder.
halde, biz

eğer

hukukçularımız, iktisatçılarımız

Dünya Bankası tanınmış uzmanlarından Dr. Brays yazmış olduğu bir kitapta diyor ki, «Gelişmekte olan memleketlerin parlamentoları bir müddet hiçbir kanun yapmamalılar. Bir karar almalılar, mevcut kanunları sadeleştirnıe çalışması yapmalılar. O kadar ki, mevcudiyetine mutlak bir ihtiyaç olmayan tüm kanunlar
ilga edilmeli, mutlak zaruret olanlarda sadeleştirilerek çalışma hayatı düzene konmalıdır.» ıHakikaten, burada hukukçulanınıza büyük
iş düşüyor. Hukukçularımız batıdaki bilhassa AET topluluğundaki
mevzuatları da yakinen tetkik ederek, tercümeler yaparak, özellikle
Barolar Birliğimiz, Türk halkına ve aydınlarına Anayasadan başla
yarak iş hayatı ile ilgili mevzuatın öbür memleketlerde nasıl olduğunu ortaya koymaları icabeder.
Bunun

dışında

Türk özel sektörünün sosyal adalete ve gelir dakendi çıkarları için yabancı sermaye
ile olsun, devletle olsun işbirliği halinde bulunduğu yolunda iddialar vardır. Bu iddiaların bir kısmı doğru olabilir. Çünkü memleketin bütün toplumunda, ta üniversitesinden her tarafına kadar bazı hastalıklar vardır, bu devlet kontrollarıyla mühim bir kısmı düzelebilir, fakat iddiaların temelinde yanlış bilgiye dayanan aksakğılımına kıyınet vermediği,

lıklar vardır.
Şunu

söylemek isterim ki, sosyal adalet herşeyden önce gelirin
vergi yolu ile alınması ile sağlanır. Ben daha önce, Türkiye'den çok
daha yüksek vergiler alınan memleketler olduğunu zannediyordum.
Fakat Kanada'nın vergilerle ilgili bir mecmuasını tetkik ettiğim zaman, Amerika ve Almanya dahil, Japonya, Fransa dahil, Türkiye'den çok daha yüksek vergi alan bir memleketin adeta olmadığını
gördüm ve hayretler içerisinde kaldım. Almanya' da en yüksek vergi
diliminin SO - SS'i geçmediğini gördüm. Sosyal mevzuatlarda son
ilave edilen % S primle Türkiye'deki sosyal yükün de; sanayide yüklediği yükün de İsveç'in seviyesine geldiğini ve bütün Avrupa mem100

•

teketlerini aştığını hayretle goruyoruz. Binaenaleyh, hangi sosyal
adalet ve hangi sosyal gelir dağılımı eksikliği. ..
Efendim, bu kafi değil, işçilerimize daha fazla hak verelim ...
Hay hay, mümkün olan bir hesaba dayanarak verelim. Nitekim, sağ·
olsun Milliyetçi Cephe Hükümeti ve Parlamentomuz kısa bir zaman
önce kıdem tazminatını bir kararla ıs günden bir aya çıkardı. Şim·
di, biraz evvel yine bir arkadaşımla hesabını yapıyordum, acaba bir
hata olabilirınİ diye. Bir işçinin emekli olduğu zamandaki kıdem
tazminatı brüt olarak sosyal haklarıyle beraber en azından 9 bin
lirayı bulur arkadaşlarım. 2S sene ile bunu çarparsak; 2S yıllık
emeklilik devresinde 22S bin lira civarında tutar. Biz diyelim ki,
ortalama bir işçiye emeklilik zamanında 200 bin lira kadar bir taz.
minatvermek mecburiyeti doğacak. Türkiye'de iki milyon sendikalı
işçimiz olduğuna göre, hesabı kuvvetli arkadaşlardan rica ederim,
acaba 2 milyon ile 200 bini çarptığırniz zaman ne eder? ... 400 milyar tutar. Demek ki, bir kararla, bir Parlamento kararı ile Türk
sanayiine emekli olan işçilerimiz için, ki bugün mevcudu 2 milyon
civarındadır, yarın daha fazla olacakdır, 400 milyarlık bir yük yüklenmiştir. Geçenlerde, bundan ıs gün evvel Sanayiciler Birliğinin
Genel Sekreteri geldi. Kendisi Şarlton Otelde bir konferans verdi.
Orada hakikaten ben sordum, ne kadar tazminat v·eriyorsunuz, dedim. Eğer işveren haksızsa üç aylık bir tazminat verir, dedi. Şu
halde, Türkiye anlayınız, sosyal sahada nekadar ileri gitmiş ...
Türk sanayiin özel kesim ve devlet kesim dahil bütün varlığı·
nın toplamı 200 milyar civarında olduğuna göre, bu demek ki, biz
bütün bu varlığımızı verdikten sonra, bir 200 milyar lira daha borçlanmış durumdayız. Şu halde Türk özel sektörünün eğer sosyal adalet bakımından bütün bu verdikleri kafi gelmiyorsa, müsaadenizle
ifade etmek isterim ki, canından başka verecek birşeyi kalmamış
tır, onu da her zaman memleketi için vermeye arnade bulunmaktadır.

Muhterem arkadaşlarım, Türk özel sektörünün sosyal karakteri
her zaman hatalı taraflarını da memnuniyetle müşa
ha1e. edelim ve elbirliğiyle düzeltmeye çalışalım. Fakat, rakamların
gösterdiği hususları da müsaadenizle ortaya koyalım.
bakımından

Türk özel sektöründe olsun, devlet sektöründe olsun, bir işsi
zin kaç bin liralık bir yatırımla istihdam gücüne sahip olduğunu hesaplamak sır değildir ve zor birşey değildir. Devlet sektörünün yap101

mış olduğu yatırımları, devlet kesiminde çalışan işçilere taksim ederek, özel kesimde yapılmış olan yatırımları özel kesimde çalışan
işçilere taksim ederek bir işçinin kaça malolduğu kolaylıkla hesaplanabilir. Sanayi Bakanlığının bu husustaki resmi beyanı ı milyon
2SO bin lira civarındaydı. Bendeniz İstanbul Sanayi Odasındaki tüm
işçilerin nispetlerine baktım, lSO bin lira civarında buldum. Demek
oluyor ki, özel kesimde bir sermayenin istihdam kapasitesi devletteki istihdam kapasitesinin on misli güçlüdür. Bu rakamların belagati karşısında, yatırımların istihdam kapasitesi yaratmak bakımın
dan hangi sektörde olması gerektiğini takdirlerinize sunmak isterim.

Bunun yanında devletin elindeki 200 milyar lira civarındaki
sermaye Türk hür teşebbüsünün elinde olsa idi, senede üç defa devretmek ve bu devirden % ıs - 20 kar etmek imkanı sağlanırdı. Bunu
da çarptığımız zaman ıoo - ı20 milyar lira civarında bir gelir, bununda yarısı vergi olarak devlet bütçesine intikal ederdi.
Devletimizin, tabii bu bürokratik daha ağır engeller içerisindeki bu verimsiz durumuna şimdi onun himayesi içerisinde bir halk
sektörü konmak isteniyor. Halk sektörü bir defa, eğer Anyasamıza
uygun olarak hür bir teşebbüs olarak doğarsa, biz zaten karş1sında
olmamız mümkün değildir, fakat halk sektörü maateessüf, dikkatinizi çekmek isterim, hür teşebbüs şeklinde doğmuyor. Mesela
İYAK tasarısına dikkat ederseniz, araştırırsanız, bütün işçilerimiz
mecburi bir kooperatifleşme sistemi içerisine giriyor. Bir kooperatife ancak demokratik kurallar içerisinde girmek veya çıkmak serbest olduğu takdirde o, demokratik ve Anayasamıza uygun bir kooperatif olabilir. Mecburi kooperatifleşme, zorla şahısları zarara itme manasını bir yerde taşır.
Diğer taraftan, tabii teknik kadroların bu halkımızın teknik
bilgilerden yoksun olarak kurmuş olduğu kooperatifierde ancak
devletin himayesinde birşeyler yapması düşünülebilirsede, devletin
iktisadi teşekkülerinin durumu ortada olduğuna göre, o önce kendi
teşkilatını düzeltmek durumunda kalacaktır.

Yine Fransız Genel Sekreterinin bir şeyini ifade etmek isterim.
Diyor ki, «Bugün çalışma ve başarı iş'de o kadar zorlaşmıştır ki,
teknolojik bilgilerin yanında Fransa dört yeni bilgiler sistemi geliş
tirmek ihtiyacını duymuştur, iş' de başarı sağlamak için. Bir defa
Marketing çok büyük bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Franıo2

sada ancak kompütörlerle finansman problemiııi kısmen çözebili·
yoruz. Çünkü, fiyatlar o kadar değişiyor ki, paranın neye yatınla
cağını hesaplamak son derece güçleşiyor. Bunun yanında işçi idaresi de bütün dünyada olduğu gibi, Fransada bir problem oluyor ... »
Bu kadar büyük problemleri ve teknolojik problemlerde 200 sene geri kal;rnış olan Türkiye, Halk Sektörünün içerisinde nasıl memleket yararına çözebilir. Halk sektörü önce hiç olmazsa gelişmiş
müesseseler içerisinde bir tecrübe kademesinden geçmek iktiza eder.
-Özel sektöre haklı olarak sitem edilecek taraflardan bir tanesi,
neden Doğuya yatırım yapmıyor, niçin geri kalmış bölgelerimizde
süratli bir ilerleme yapılmıyorda, sadece İstanbul- İzmir seçiliyor
şeyi olabilir. Hakikaten Türkiyemizin bu bölgelerinin geri kalması
hepimizin üzüntüyle karşılamamız ve bir çare bulmamız icap eden
bir husustur. Yalnız, bu hususta gerek ileri memleketler, gerek gelişmekte olan memleketlerin pekçok tecrübesi vardır, bundan yararlanmak durumundayız. Çünkü, ilerlemiş bölgelerle geri bölgeler
arasında kültür, eğitim, nakliye, komünikasyon vesair bakımlardan
büyük uçurumlar vardır. Bazı idealist iş adamları o tarafa gitse
dahi, bunlar bir - iki sene içerisinde iflasa mahkCımdurlar. Şu halde
bu seviye farkını ortadan kaldırabilmek için, alt yapıyı sağlamak
ve birtakım o bölgelerin geriliği nispetinde desteklemeye ihtiyaç
vardır. Bu geri memleketlerden bir tanesi, mesela Portoriko misalini iyi biliyorum, Portoriko' da yatırım yapan yatırımcılara 15 yıla
kadar tüm vergilerden muafiyet sağlanmış ve Portoriko'daki o se·
falet ve işsizlik büyük ölçüde kalkmıştır. İrlanda'da yatırımların
bir müşaviri gelmiştir, Ankara Sanayi Odasında konuşmuştur, ya·
tırımların % 30'unu devlet bütçesinden finanse etmişlerdir. Bizden
dört sanayici arkadaşı İlgihere Hükümeti İlgihere'ye davet etti,
orada Kuzey İngiltere'nin kalkınma durumunu bize izah ettiler,
% 25 e kadar devlet sübvansiyon yolu ile finanse etmiş, hayretler
içerisinde kaldık. Hindistan'ın alt yapılarda kendi sanayiinin kalkın·
ması için yapmış olduğu yardımlar, destekler ve faaliyetler ve sanayi bölgeleri üzerindeki çalışmaları hayretler edilecek bir seviyededir. Birleşmiş Milletierin raporları vardır. Sanfort Üniversitesinin
neşriyatları vardır. Gelişmekte olan memleketler için bu sahada o
kadar yardımcı neşriyat vardır ki, gelin elbirliği içerisinde hukukçularımız, iktisatçılarımiz ve sanayicilerimiz beraberce çalışalım,
hangi sektörde eksiklikler varsa tamamlamaya çalışalım. Dünyanın
bu yeni bilgilerinin ışığı altında Türkiye'yi şu nazik dönemden el·
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birliğiyle

kurtarmaya çalışalım, bu güzel memleketi müreffeh bir
hale getirmeye çalışalım.
Hepinizi

saygı

YÖNETiCi -

ile

selamlarım. (Alkışlar)

Teşekkür ederiz.

Sayın İbrahim Aksöz, buyurun.
İbrahim

de

AKSÖZ (Prof. Dr) - Efendim, ben kısaca daha ziya·
yönelik hususları özetlemeye çalışacağım.

araştırmaya

Son asırdaki gelişmeye rağmen bugün birçok toplumlar maale·
sef normal bir yaşantı seviyesine veyahutta refah seviyesine ulaş
mış değil. Bugün az gelişmiş ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun aşa·
ğı yukarı % 70 ini veya 3/4 ünü teşkil etmekte. Her ne kadar bu
ülkelerde milli gelir yıldan yıla artmaktaysada, gelişmiş ülkelerdeki
artış hızı daha fazla olduğu için, aradaki mesafe maalesef kapatıla
mamaktadır.
Gelişmişlik ve az gelişmişlikle ilgili birtakım istatistiki veriler
var, bunlara değinmeyeceğim. Sadece Türkiye'nin az gelişmiş ülkeler arasında yeraldığını belirtmekle yetineceğim. Her ne kadar Türkiye son senelerde, son yirmi yıl içerisinde % 6 oranında 1953 ile
1972 arasında bir gelişme sağlamışsa da, bugün maalesef 1973 verilerine veya istatistiklerine göre, az gelişmiş ülkeler arasında yer
almakta. Nüfus başma düşen milli gelir miktarı 360 dolar ki, bu
gelişmiş ülkelerin sıralanmasında az gelişmişliklerin ortalarına doğ
ru düşmekte. Malumualiniz az gelişmiş ülkeleri nüfus başına düşen
gelir miktarı 800 doların altında olan ülkeler olarak nitelendirmekteyiz.

Yine bu yönden, gelir yönünden değil, diğer birtakım ekonomik
kapsayan bir sınıflandırmaya göre, Türkiye sosyo- ekonomik gelişme bakımından 8 bölgede toplanabilmekte. Bunlardan
Doğu Anadolu, ki Yozgat, Tunceli, Muş, Ağrı, Adıyaman, Mardin,
Bingöl, Hakkari, diğer bir grubu da buna katacak olursak, altıncı
sırada yeralan Sinop, Kastamonu, Çankırı, Ordu, Tokat, Sivas, Gümüşane, Kars, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van. Bu bölgeler aşağı yukarı bizim en alt dilimleri teşkil etmekte, buradaki
nüfusun Türkiye toplamına oranı ise 1970 nüfus sayımına göre aşa
ğı yukarı % 26'yı bulmakta. Yani, Türkiye'deki tablo birinci derecekıstaslarıda
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de gelişmiş olarak yer alan bölgelerin nüfusu aşağı yukarı % 22 ve
buna mukabil çok az gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz bölgelerdeki
nüfus yoğunluğu ise veyahutta nüfus oranı ise % 27'ye yaklaşmakta.
Şimdi,

Türkiye'nin genel tablosunu bu şekilde çizdikten sonra
kısaca, az gelişmiş bir bölge olması dolayısiyle Doğu Anadoludan
bazı rakamlar vermek suretiyle, Kuzeydoğu Anadaluyu kısaca bir
tablo şeklinde açıklamak istiyorum. Bundan sonrada bu bölgelerin
gelişmesinde teknolloji ve özellikle halk sektörünün fonksiyonu ne
olabilir, ona değinmek istiyorum.
Kuzeydoğu

Anadolu nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye ortalamasından aşağı yukarı daha düşük; % 36 daha düşük. 1950 - ·70
döneminde nüfus miktarındaki artış oranı Türkiye ortalamasından
yine düşük ve bu düşüklüğün neticesinde Türkiye toplamındaki payı
gittikçe düşmekte.
Bu düşüklüğün nedeni, sadece nüfusla yahut nüfustaki doğum
ile ilgili değil. Bilakis bu bölgemizde belkide doğum oranı
daha yüksek. Bu bölgeden diğer bölgelere doğru olan bir göçün ne·
ticesi. Nitekim 1965 yılında Doğu Anadoludaki 19 ilden bölge dışına
göç miktarı aşağı yukarı bölge nüfusunun % 5.5'unu bulmakta.
oranı

Yine bölge nüfus teşekkülü bakımından çoğunluğunu köylerde
yahut kırsal alanda yaşayan nüfus teşkil etmekte, ancak % 25'i şe·
birlerde yaşamakta ve diğer bir özellikte yine bu bölgede diğer Türkiye'nin geri kalan 62 iline nazaran köylerden şehire olan göçün daha fazla olması nazarı dikkati çekmekte.
Diğer bir husus faal nüfusun büyük bir çoğunluğu, aşağı yukarı
% 83'üne yakın bir kısmı tarım kesiminde geçimini sağlamakta ve
gelir bakımından toplam gelirin % 44'ü tarım kesimindei, % 8,7'si
saniyeden, diğer 62 ortalaması ise sanayiin katkısı % 22 oranında.

İş Kanununa tabi iş yerleri sayısı bakımından bölge sanayi bakımından gelişmemiş

bölgeler arasında yeralmakta, toplam nüfumilli gelire % 4,2 oranında katkıda bulunduğu halde, İş Kanununa tabi iş yerlerinin ancak 2,6 sı bu bölgede mevcut.

sun % 6

sını barındırdığı,

Devlet sektörüne ait yatırımlarda veyahutta iş yerleri bakımw
dan aşağı yukarı bölgenin nüfus payına yakın bir oran göze çarpmakta.
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karı

Bölge nüfus ve faal nüfus başına gelir bakımından aşağı yuTürkiye ortalamasından 1/3 daha düşük bir gelir düzeyinde.

Tablo bölgeyi tarım bölgesi olarak nitelendirmekteysede, bölgedeki tarımsal nüfus başına düşen arazi miktarı maalesef yine iç
açıcı değil. Bu bölgede nüfus başına düşen tarım arazisi miktarı
diğer bölgelerimize nazaran, verimli arazileri kasdediyorum, çayır,
mer'a veyahut dağlık arazileri çıktığımız takdirde daha düşük.
Bunun yanında, tarım arazisinin yetersizliği yanında bu bölge·
deki iptidai tarım tekniği neticesinde tarımsal kesimdeki gelir artırılamadığı gibi, iş gücü de layıkiyle değerlendirilememekte ve bu
nedenle özellikle geniş mikyasta, büyük mikyasta bir gizli işsizlik
göze çarpmaktadır. Nitekim yaptığımız çalışmalarda bölgede işgü
cünün ancak yarısının değerlendirilebiidiğini tespit etmiş bulunmaktayız;.

Kısaca özetlemeye çalıştığım bu tablo karşısında acaba biz devlet olarak yahut özel sektör olarak Doğuya ne götürebilmişiz veyahatta hangi yatırımları gerçekleştirebilme olanağını bulmuşuz, kı
saca onları da özetlemek istiyorum :

Bunu bir iki dönem içerisinde mütalaa etmek mümkün. Bunlardan birincisi, 1960 yılından önceki dönem olarak yahutta planlı
çalışmaların başlamasından önceki dönem olarak ele almak mümkün. Bu dönemde Doğuya götürdüğümüz yatırımlar maalesef diğer
bölgelere götürülen yatırımlar oranına nazaran gerek bu bölgenin
milli gelire katkısı, gerek bu bölgenin nüfus yapısı yahutta nüfusa
oranında değil, daha düşük seviyede.
Bunu şu tabloda ortaya koymakta; 1963 yılı istatistiklerine göre, iş kanununa tabi iş yerlerinin ancak 2,6 sının bölgede toplanmış
olması
ve aynı zamanda bölgenin özel sektöre ait iş yerlerinin
% 2,2 sine sahip oluşu, bu bölgede devlet yatırımlarının yetersizliği ve aynı zamanda özel sektörün bu bölgeye fazla yatırım yapmaması ve daha çok yatırımlarda devletin bu bölgeye ağırlık vermeye çalışmış olmasına rağmen, yeterli olmadığını görmekteyiz.
Planlı döneme ait veriler ise, 1963 - 70 döneminde bölgeye toplam olarak olarak 2 milyar 192 milyon liralık bir yatırım yapılmış
tır. Bu miktar yatırım, bölgenin toplam Türkiye nüfusu ve faal nüfus katkısına nazaran düşük ve nüfus başına yıllık yatırım miktarı
da önem verilmiş olmasına rağmen, diğer bölgelerden yine düşük.
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Özel sektör yatırımiarına gelince : Özel Sektör yatırımları, biraz önce sayın Yarar'ın da belirtikieri gibi, daha çok Ege ve Marmara bölgesinde toplanmış durumda. 1963 ila 1967 döneminde, sadece elimde özel imalat sanayi yatırımiarına ait verilerden yararlanarak bu tabioyu çizmeye çalışacağım, Batı Anadolu Bölgesi olarak
nitelendirdiğimiz bölgede 1963 yılında yatırımların % 25'i bu bölgede toplandığı halde, Doğu Anadolu bölgesinde o/o 0,47 si, Birinci
Beş Yıllık Plan dönemi sonuna doğru, Batı Anadolu Bölgesi diye
nitelendirdiğimiz birinci grupta yatırımların yüzdesi o/o 87'ye yükseldiği halde, Doğu Anadoluda bu oranın % 0,34'e düştüğünü görmekteyiz. Yani planlı dönemde yine bu bölgeye beklenilen hizmetler ve
yatırımlar maalesef götürülememiş durumda.
Bu yatırımların yanında krediden yararlanma durumunu kısaca
ortaya koymak mümkün. Bölgede yaptığımız araştırmalara göre,
diğer bölgelerin krediden daha fazla yararlandıklarını, hatta bu
bölgedeki mevduatın yahut tasarrufun bu bölgede kalmadığını ve
bu böglde biriken malıdut miktardaki tasarrufun % 23'ünün de
Batıya veyahut diğer gelişmiş bölgelere transfer edildiğini görmek·
teyiz ve buna ait birkaç rakam vermek gerekirse. Örneğin, yılda
132 milyon lira bu bölgeden diğer bölgelere transfer edilmekte. Eğer
her yıl bunu bir fabrikaya çevirecek olursanız, zannederim bir fabrikanın maliyetinden bölgenin batıda kaç tane fabrikaya kurmaya
hizmet ettiğini ortaya koymak mümkün.
Efendim, şimdi bunun yanında ben iki noktayı açıklayacaktım.
Kısaca ona değineyim. Acaba, bu bölgenin kalkınmasında nasıl bir
yol izlenebilir. Bunu birkaç noktada toplamak mümkün. Bunlardan
birincisi, bölgeyi veyahut bölge için ayrı bir özel kalkınma planı
hazırlamak, sayın Yarar'ın da belirtikieri gibi, diğer İtalya, Porta·
riko veyahut diğer memleketlerde örneğini gördüğümüz şekilde,
bölgenin tümünü ele alarak bunun envanterini çıkarmak ve imkan
larını tespit etmek ve sorunlarını ortaya koyup, burası için ayrı bir
plan hazırlamak gerekmektedir. Biri bu.
İkincisi, bugün artık kalkınmada ana faktörlerin başında sermaye gelmekte. Acaba bu sermayeyi ne şekilde bu bölgeye aktarabiliriz, yahut kaydırabiliriz. İki husus göze çarpmakta. Bunlardan
birincisi, ya böyle bir özel kalkınma planı yaparak gerek dış kaynaklardan, gerekse memleketin diğer imkanlarından yararlanarak
birinci şekilde bu yolla kanalize etmek. İkincisi de, bölgedeki malı-
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dut miktarda dahi olsa, yatırımlara yönelememiş gerek diğer bölgelere kaymak, transfer edilmek, gerekse atıl bir vaziyette buluan al·
tın'a yatırmak veyahutta çok malıdut miktardaki, yahut tasarruf
çok küçük miktarda olduğu için yatırımlar seviyesine ulaşamadı
ğından yatırımlara yönelmediği için, bunların halk sektörü yoluyle
kanalize etmek suretiyle sermaye teşkili.
Üçüncüsü de, modern teknolojinin bu bölgeye götürülmesi ge·
rekmete. Zannediyorum, bir taraftan sermaye imkanlarını sağlar,
diğer taraftan modern teknolojiyi götürecek olursak, tabii bunun
yanında diğer alt yapı yatırımlarını da gerçekleştirmek suretiyle
Doğu'nun kalkınmasına daha iyi hizmet edebiliriz. Yalnız Doğu'da
halk sektörü bakımından bir nokta özellik arz etmekte. O da, bu
türlü girişimleri bölgenin kültür durumu, teşebbüs gücü müsait ol~
madığından Devletin bir süre için öncülük yapması, gerek organİ·
zasyonunda, gerek yönetilmesinde bir süre yardımda bulunması ve
müteakip bir süre sonunda bunu oradaki hakiki ellere bırakması
gerekmek te.
teşekkür

Efendim,

ederim.

(Alkışlar)

YÖNETiCi - Efendim, böylece tebliğ sahipleri tebliğlerini izah
oldular. Şimdi, bildiriler üzerinde söz isteyen arkadaşlara söz

etmiş

vereceğim.

Buyurun

sayın

Ahmet Harndi Sayar.

Ahmet Harndi SAYAR (Avukat) - Evvela, ekonomi - hukuk
Şurasını sosyal hayatımızın gül pembe noktasına rastlayan bugünlerde hazırlayan, tertip eden Barolar Birliğine teşekkür ederim.
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım;

Ekonomik kamu düzeni konusunu birçok zihinlerde çeşitli kar·
yaratan bir cümle olarak çeşitli çağrışımlar yaptığı bir
gerçektir. Bu çeşitli çağrışımlar muhakkak ki, çok yüksek düzeyde
yetişmiş olan kıymetli kongre üyelerinin burada dile getirdikleri
konuların da birbirleriyle irtibatlandırılmasında bazı güçlükler arz
eder.
maşıklıklar

Benim
si

anlayışıma

bakımından
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göre bu güçlüklerin asgari hadde indirilmecehaletime hamietmenizi peşin olarak ifade edeyim,

bir çözüm getirebileceğini zannettiğim bazı hususları iki üç cümle
ile ifade ettikten sonra soru şeklinde kendimi ve siz kıymetli arkadaşlarımı tatmin edecek bazı hususları sormama müsaade etmenizi rica edeceğim.
Anayasamız, kim ne söylerse söylesin bir reaksiyon Anayasası
olarak cesamet arz eden, oldukça teferruatlı hükümleri olan bir
Anayasa olmakla beraber, sosyal ve ekonomik haklar konusunda
toplumumuzun aşağıdan yukarıya itişini tanzime yarayan hükümler
getirmiştir. Anladığıma göre Türk vatandaşının insanlık haysiyetine yaraşır birhayat düzeyine ulaşahilmesi için Devletin yol gösterici, öncü, koruyucu kanadını ve elini uzatmasını öngören ve bu insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine kavuşabilmek için tam
çalışma esasına dayanan bir toplum düzeninin kurulması için gereğinde kamulaştırmaya kadar varabilen Devlet müdahalesini öngörmektedir. Bu anlayışı benimseyen Anayasamıza göre ekonomik kamu düzeni, tabiatıyle hukuksal bir disiplin içinde düzenlenecek ve
phlnlama esprisine göre de ileriye doğru bir açıklık kazandırılacak
tır.

Karma ekonomi konusunda Anayasamızın anlayışın da yine benim anladığıma göre, bu benim ifade ettiğim tarif edenebilecek olan
formüle göre Türk vatandaşının insanlık haysiyetine ulaşan bir hayat düzeyine eriştirilmesi konusunda kamu sektörü ve özel sektörün tümü yönünde Devletin kamu sektörü üzerindeki murakabesi ve
her türlü teşvik ve yardımcı fonksiyonu, kanatirnce özel sektör yönünden de aynı şekilde olmalıdır.
Toplumun aşağıdan yukarıya baskılarıyle başka devlet ve memleket modellerinde gördüğümüz ihtiyaçların meydana getirdiğ ihtilaller, demonstrasyonlar ve diğer birtakım haller sonunda meydana
gelen demokratik, ekonomik müesseselerin Türkiye'de de aynı seleksiyon içinde gelmesini beklemek mümkün değildir. Zaten Osmanlı
toplumundan gelen ve akıncılık ruhundan doğarak temin edilen ekonomik gücün bugün aynı şekilde temin edilmesi esprisi Osmanlı
toplumunun devamı olarak düşünülemiyeceğine göre, bunun iyi bir
şekilde idrak edilmesi ve Türk toplumunun sosyal devlet görüşü
içinde ihraz etmesi gereken, olması gereken düzeye varması için
hangi felsefeyi benimseyeceğimiz hususunda münakaşanın artık kapatılması zamanı gelmiştir. Bu da, öğretici ve aşağıdan yukarıya
çekip yükseltici, toplumu üst düzeylere doğru çekici bir gücün dev-

109

L.

let yardımıyle ve devlet felsefesini meydana getiren düşünürlerin
ortaya kayacağı anlaşılır bir planın, uygulanabilir bir görüşün, bır
yöntemin benimsenmesi gerekir. Bunun dışında anlayışların tek tek
seksiyonlar üzerinde Doğu bölgesini kalkındırmak için özel bir kalkınma planı yapacağız. Bu özel kalkınma planını Batı' daki birikimden alacağız, devlet yardım edecek; acaba oradaki şişme ne olacak,
ne kadar olacak, hedef olarak neyi temin edecek, bu hususun cevaplandırılması gibi, zaman çok dar olduğu için özür dilerim, belki detayına fazla giremiyorum, bir model olarak arz etmek istiyorum. Bu
vaziyette herkesin fiili tarif eden amalar pazuna düşmemesi; yani
kendi görüşü, kendi meşgalesi ve ihtisası dahilinde muayyen bir
konuyu eleştirip, araştırmalar sonunda bir rapora bağlamış şek
lind<:- görülen bu tebliğlerde benim arzu ettiğim şey ki sonunda bunun yapılacağını sanıyorum, terkibi şekilde birleştirici bir görüş
altında Türkiye'nin Anayasamızın getirdiği ve benim anladığım bu
manadaki esprisine uygun bir şekilde ne gibi bir felsefe benimseyeceğiz ve karma ekonomiyi devlet sektörü olarak, kamu sektörü olarak ve özel sektör olarak ne şekilde koordine edeceğiz ve bunu hedeflendireceğiz konusunda anlaşılır bir planın, anlaşılır bir görüşün
ortaya konulmasında fayda var.
Şimdi

Nabi Dinçer arkadaşımızın halk sektörü konusunda nakizahattan sonra kendi görüşüne göre ortaya koyduğu bazı hususları bendeniz tam anlayamadım, o bakımdan açıklamalarda
bulunması ricasıyle bazı hususları soru olarak yöneltmek istiyorum.
len

verdiği

Halk sektörünün bir reaksiyon olarak ortaya atıldığı anlayışını;
ben öyle anladım, yani tefeciliğe, kapitalizme bir reaksiyon ve onları imha etme, onlarla mücadele edip onları ortadan kaldırma gibi
bir anlayış içinde midirler kendileri? Yani böyle bir reaksiyon görüşü olarak mı görüyorlar halk sektörü anlayışını. Bunun cevaplandırılmasını istirham edeceğim.
Halk sektörü esprisinin tasarrufları muayyen bir kapitalist uygulamaya birikim sağlamak ve sermaye piyasasını şişirmek, canlandırmak ve yastık altında uykuya bırakılan birtakım paraları ortaya
çıkarmak için mi düşünülüyor şeklinde anlıyorlar. Bu hususu da
açıklamalarını istirham edeceğim. Tekran önlemek için bu hususu
Hurşit Kangal arkadaşımızın halka açık anonim şirketler konusundaki açıklamalarını ihtiva eden tebliğinde bu kısmının da kendileri
tarafından cevaplandırılmasını rica edeceğim.
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Bir de, genel olarak sorularıınla ilgili olmakla beraber baştan
genel konuşınayla alakah olduğu için tekrar burada da ifade edeyim. Bir de tebliğlerde tabiatıyle bin küsur sayfayı
aşan bu cesaınet arz eden kıymetli, değerli ilmi eser diyebileceği
miz ınecınuanın tarafıınıza çok geç .intikal etmesi yüzünden detaylarıyle tebliğleri okuınadığıın için ve sanıyorum okuyan arkadaşla·
rıının da bulunmadığı kanısındayım, teferruata ait hususları veyahut çok ınühiın olduğunu hiç şüphesiz kabul ettiğim konularda okuınadığıın için yanlış anlaşınalara vardığıın haller varsa, bunların da
affını rica edeceğim.
girişim yaptığım

Bu tebliğlerde çözümlerin yine dernin söylediğim ınanada genel
olarak Türk toplumunun sosyal anlayışı içine !ntikal ederek bir
mutluluğa ulaşınası gayesine varan genel koordine ınanada ne gibi
çözümlerin birbirleriyle çelişıneksizin anlaşılır bir uygularnaya in·
tikal edebileceği hususunda ne çözümler getirdiğini de diniediğim
kadarıyla az rastladım. Onun çin bu bakırndan Nabi Beyefendiye bilhassa kendilerinin halk sektörünün bu reaksiyonel çerçevesinin dı
şına çıkmak şartıyle Türkiye'de uygularnası yapılınası lazım ınıdır
ve ne şekilde anlaşılınası gerekir hususunda cevap vermesini İstir
ham edeceğim.
Nabi DİNÇER- «Reaksiyonel» kelimesinden ne anlıyorsunuz?
«Reaksiyonel» geçici ınanasındadır, acaba bu ınanada ını alıyorsu
nuz?
Ahmet Harndi SAYAR (Devamla) - Hayır efendim. Kimsenin
istemem, yanlış anlaşınalara çok üzülürüın.

alınganlığını

Nabi DİNÇER- Terimi yanlış kullanıyorsunuz, ben o bakım·
dan söylüyorum.
Ahmet Harndi SA YAR (Devamla) - Bendeniz, halk sektörünün arzu edilmeyen bir kapitalizm ahtapotlaşmasına karşı tekelleş
meye, tröstleşıneye karşı bu tüınörü tedavi etmek için ortaya atıl
mış bir çözüm olarak kabul ediyorlar ını ve bunun nasıl olması lazım geldiğini söylernek istiyorlar ını konusundadır sözüm.
İkincisi, sosyal devlet anlayışı kıymetli arkadaşım Behzat Güre'nin sosyal devlet anlay,ışı az gelişmiş ülkelerde sosyal devlet anlayışı ve özgürlükler konusunda azgelişmişlikten kurtulmak için de-
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mokratik müesseseleri tamir manada kurmanın ve bunları devletin hakimiyetinin otolimitasyonu bakımından bu özgürlüklerin kullanılmasında şimdi memleketimizde uygulanmakta oLan çift meclis referandum ve Anayasa Mahkemesi kontrolleri ve diğer müedseseler dışında özgürlüklerin ekonomik kamu düzeni yıönünden
hangi müesseselerle veyahutta stopaj organizasyonlarıyle kontrol
edilebileceği hususundaki görüşleri var mıdır, bu hususu da açık
Iarsa memnun olurum.
· Hurşit Kangal arkadaşımız, bendenizin çok ·Önem v.erdiğim bir
konuya temas eden teibliğleri hazırlamış olmaları dolayısıyle kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir konuya dokunuyor. Burada halka açık şirketlerle halk sektörü konusunun
biroirine karıştırılması hali vardır. Bu hal Türkiye'de ıgittik·çe dalha
çok inkişaıf edecektir. Yani, halka beyanda bulunan ve ,gazetelerde sayfalar dolusu ilanlarla halkın özel sektörün kurduğu şirket
lere katkısını çağın şeklinde tahrik eden halka açık anonim şir
ketlerle halk sektörünün birıbirleriyle irtibatını ne şekilde tesis edebiliyorlar ve lbunu bu anlayışla aynı kaıba nasıl koyuyorlar, bunu
açıklamalarını istirham edeceğim.
Adil gelir dağılımını Hüsnü Kızılyallı Beyefendiden isÜrıham
ediyorum. Adil gelir dağılımı ve toplumda meydana getirdiği ıbir
dizi dengesizliklerin mevcudiyetinden baıhis buyurdular. Anlayışı
ma göre soruyorum, toplumdaki bu dengesizlikler adil olmayan
gelir dağılımından mı doğmaktadır, bunun kaynağı yalnızca bu mudur? Toplumdaki dengesizliklerin tabii bu konuda olduğunu söylemeye hacet yok, bu denıgesizliklerin sadece adil olmayan bir gelir
dağılımından mı doğduğu kanısındadırlar ve bunun çözümü. Bu
dengesizlikler adil gelir dağılımı ortadan kaldırılırsa ki, nasıl kaldırılır onu da öğrenmek isteriz; o zaman lbu dengesizlilder tamamen düzelecek midir?
Sosyoloji konusunda iihtisas sahilbi olan muhterem hocamız
Emre Kongar Beyefendinin Türkiye' de tersine bir oluşum konusuna değinen isa:betli sosyolojik teşhis iihtiva eden theyanlarını dinledim, kendilerinden şu hususu rica edeceğim; başlangıçta da konuş
mamda lbunu ifade etmiştim zaten, Türkiye' de aşağıdan yukarıya
Ihtiyaçların meydana getirdiği toplum sınıflarının, toplumun tümünün i!htiyaçlar halinde meydana ıgetirdiği bir özgürlükler talelbi, ibir
parlamento düzeni ·talebi, bir Anayasa teşıkili talebi veyalhut ekonomik konuda şu veya bu müesseselerin teşkili talebinin olabileceği
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hususunda sosyolojik olarak ıbunların teHımülü içinde meydana geleceği hususunda zaman yönünden ıbu müdahaleler olmasaydı, Osmanlı aydını Tanzimat'ta Avrupa'ya el atarak ve sonra da tekamül
ederek Atatürk'ün felsefesiyle Avrupa' dan alarak toplumu aşağı
dan yukarıya süratle yükseltmek çabası dışında ne ıgiibi bir tekamül seyri olacaktı ki, toplumun aşağıdan yukarıya talepleri yukarıda şekillendirilecekti. Bu hususu açıklamalarını istirham edeceğim, öğrenmek bakımından rica ediyorum.
Yine kendilerinden bilhassa rica ettiğim husus; Türkiye'de
bugün Anayasa düzenimizin getirdiği özerk müesseseler diye adlandırılan bu müesseselerin dışında aşağıdan yukarıya toplumu üst
düzeye getirecek :mrlamaların ihanıgi müesseseler oluşturulduğu
takdirde daha arzu edilen işleyişler, yani işlerlik arz eden bir düzeyde müesseseler Ihaline gelebileceği hususunun da cevacplandırıl
masım istirham edeceğim.
Maruzatım
şekkür

bundan ibarettir, !beni

sabırla dinlediğiniz

için te-

ederim.
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T'eş_ekkür

ederiz efendim.

Gürgan Çelebican.

Gürgan ÇELEBİCAN (ıDoçent) - Sayın Başkan, önce izin verirseniz karma ekonomi konusunda sayın Profesör Olalı'ya yöneltmek istediğim soru var. Kendileri karma ekonominin yararlarından
söz ettiler ve yamlmıyorsam 8 maddede sıraladılar. Ancak, galiba
daha önemli olan «Karma ekonomi nedir» sorusuna bir cevap bulabilmektir. Karma ekonomi nedir? ...
Bugün kapitalist ekonominin en yoğun uygulandığı Amerika
Devletleri'nde dahi TV idaresi ya:hutta PTT idaresi yahut
bazı savunma tesisleri devlet mülkiyetindedir. Acaba orada da karma ekonomi var mı? ... Karma ekonomi aslında, galiıba gittikçe anlamı ve sınırları 'belirsizleşmiş olan bir iktisadi düzen türü olarak
Birleşik

karşımıza çıkıyor.

Ben 'görüşümü söyleyerek üzerinde fazla durmayacağım. Sosyal demokrasi gi!hi artık günü geçmiş olan ya da demokratik sol
gibi içeriği pek lbelli olmayan kavramlar yerine doğrudan doğruya
demokratik sosyalizmi karma ekonomi yerine korsa:k, çağdaş bir
karma ekonomi kavramı getirmiş oluruz gibi geliyor.
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D~ğer bir nokta; sayın Özdemir Yarar'a ilişkin. Burada özür
dilerim soru değil; fakat bazı düzeltmeler yapmak lazım gelecektir. Bir defa kendileri devlet yatırımlarıyle işçi sayısı arasındaki
oranı özel yatınmlarla işçi sayısındaki oranla karşılaştırdılar. Bu
tamamen yanıltıcı bir matematik düşüncedir, matematiğin yanlış
uygulanmasıdır. Çünkü, eğer özel sektör küçük yatırımlar ve geri
teknik kullanarak yoğun bir yatırım yapıyorsa, elbette işçi başına
düşen yatırım miktarı az olacaktır. Oysa geleneksel olarak Türkiye' de, devlet sektörünün yaptığı yatwımlar daıha ileri teknoloji ve
daha büyük sermaye yatırımını kapsar. Doğal olarark işçi başına
düşecek olan sermaye miktarı da da!ha çok olacaktır.
Diğer bir nokta yine sayın Özdemir Yarar'la ilgili Geri kalmış
olan Doğu bölgelerimize özel sektörün gitmeyişine sebep söylediler, gayet doğru. Kapitalist bir düzende rözel sektörü altyapı yatırımlarının gelişınediği bölgelere gönderemezsiniz; ama Türkiye
az gelişmiş bölgeleri muhafaza edecek midir ilanihaye?... Sırf kapitalist ya da az gelişmiş bir kapitalist düzeni korumak uğruna.
Eğer Doğu bölgelerimiz de, gelişmemiş bölgelerimiz de bizim ibölgelerimizse ve buraları da kalkındırmak istiyorsak, bdki o zaman
düzeni feda edip yeni bir düzenlemeye gitmek ioap edecektir.

O halde özel kapitalistin doğu bölgelerine, gelişmemiş ıböLgelere
gitmemesinin mazereti aslında kapitalist düzeninde zaafiyetidir.
Kendileri açıkca bunu belirtmiş oldular.

Yine kendilerin ait bir başka nokta; işçi kıdem tazminatlarıy·
le ilgili. Buradada sanıyorum matematiğin ibir başka yanlış uygulaması karşımıza çıktı. İki milyona varmış olmasını çok isterdim,
o kadar da yok galiba sendikalı ve sosyal si1gortalar kapsamına gi·
ren işçi sayısı; fakat bunların hepsinin aynı anda işçi kıdem tazmi·
rıatından yararlanacağı düşünülmez, lbu bir. İkincisi; kendilerine
rica edeceğim, 25 yıl sürekli olarak aynı işçiyi çalıştıran kaç iş
yeri vardır? Zaman zaman gazetelere 15 - 20 tane işçiye 25 yılı doldurduğu için plaket verildiğine dair havadisler çıkıyor. O kadar az
olmalı ki, ilgi çekici görünsün diye gazetelere bunlar haıber olarak
geçmektedir. Şu halde, istisna bize kaide olarak sunulmak isteni·
yor ki, bu da >kabule şayan sayılmaz ıgibi görünür.
Devlet yardımlarıyle ilgili kendileri, ben iktisat okuttuğum için
kendileri de iktisade çok yakın bir konuşma yaptıkları için kusura
bakmasınlar kendilerine teveccuh ediyorum, Devlet yatırımlarını
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Öteden iberi kendileri şiddetle savunurlar .. Devlet, İngiltere' deki veya bir :başka ülkedeki gibi özel sektörü % 35 · 40 yardım yaptıktan
sonra niçin kendisi geri kalan %ı 55 - 60'ı sağlayarak kendi yatırı·
mını yapmasın.
İstikbc.li, geleceği karlı sosyal yaradığı şüpheli
olan alanlara niçin devlet kendi bütçesinden bu kadar yardım yaparak sübbansiyon yoluna gitsin. Bu da bana büyük bir çelişki gibi
geliyor.
Sayın Nabi D~nçer'i desteklemek 'bakımından şunu söylüyorum; planlamada bir komisyonda çalıştığım zaman elime geçen rakamlar ki, doğrudan doğruya devlet kaynaklarından toplanmıştır,
eğer tekelci sermaye örnek verilmek isteniyorsa sadece 'birkaç tane söyleyeceğim. Tütün ve tütünden yapılan ürünler, çelik halat,
zincir, motor yatakları, kesici ve delici uçlar, sert maden uçları,
elmas ve sondaj makineleri, matkapları vesaire, bunlar da tekel
vardır. Vaktinizi almamak için sayamayacağım birçok üretim alanında tekel !benzerleri yani diopaller ve oligopoller vardır. Elbette
tekelci sermaye bugün teşekkül etmiştir. Bu bilgiler iıhtisascılarm
ya da amatörlerin uydurdukları icat tebliğler değil, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığında oluşmuş olan bilgilerdir.
Diğer

bir noktada, yine işçilerle ilgili olarak kendilerinin
dikkatlerine sunmak istiyorum. işçilere gerek kıdem tazminatı, gerek ücret olarak karşı çıktığımız artışları haklı göstermiyor önümüzdeki rakamlar. Yine devlet kaynaklarına dayanarak bir iki rakam vermek istiyorum. Toplam üretim maliyeti
lÇinde kamu sektöründe işçilik maliyeti toplam üretim maliyetinin % 9 ila 19'u arasındadır. Dokumalarda % 16 ila 19'dur, bunlar en yüksek rakamlar. Kundurada % 13'dür. Parselende ki bu
tamamen el emeğine dayanır % 19 ila 35 arasmda değişmektedir.
Özel sektöre gelirsek çok ilginç oranlada karşılaşıyoruz.
Elektrik ampulünde ücret giderleri toplam üretim maliyeti
içinde % ll tutmaktadır özel kesimde. Buzdolaibmda % 14'dür.
Kamyondaki büyük ölçüde montaja dayanmaktadır ve % 2 oranmdadır işçilik maliyeti. Ototbüste 'bu % 4'e çıkmaktadır. Otmnobilde
ve traktörde % 3, oto lastiğinde % 8,5'tadır.
Hal böyle olunca, gerek kıdem tazminatı yönünden, gerekse
ücretlerinin yükselişi se'bebiyle özel sektörün ağır yükler altm
da kaldığını ka:ıbul etmek oldukça güç olmaktadır.
işçi

Teşekkürlerimle saygılarımı

sun arım. ( Alkışlar)
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Teşekkür ederiz eıfendim.

Nabi Dinçer.

Na/bi DiNÇER (Devlet P'lanlama Teşkilatı Uzmanı) - Efendim
ben ilk soruyu sayın Hurşit K:angal Beyefendiye tevdh etmek isti·
yorum. Beyefendi halka açık şirketleri yeni bir çözüm yolu olarak
sundu. Halbuki, Arvrupa' da ve dünyada bilinen bir şey ibu, yenib h
şey değil. Mesela, Almanya'da İngiltere'de, .Amerikada olan şeyler.
Peki bunun sonucu ne olmuştur?... Bunun sonucu şu; Almanya'da
tüm sermayenin % 52'si 300 ortaklığın elindedir. Demek ki, halka
açık şirketler halkı serm:aye saılübi yapmıyor, bilakis güçsüzleşü·
riyor. İngiltere'de 10 firma tüm sermayenin % 80'ine sahiptir. Hem
soru hem cevap.
Demek ki, halka açık şirketlerin gelir farklannın dengesizliği·
nin düzelmesinde rolü yoktur. Aslında halka açık şirketler te.kelcı
sermayenin finansman açığının daldurulmasından ileri geliyor. Şu·
nu arz etmek isterim; halk sektörüyle halka açık şirketler arasın
da açık, seçik ve belirli bir ayrım vardır, kanştınlmamasını rica
ederim.
·
Sayın

Emre Kongar'a şunu sormak isterim : Aca!ba kapitali?:·
min Türkiye'de gecikmiş ve sağlıklı bir gelişmeye ulaştığını mı
varsayıyor; yani gecikmiş olduğunu söyledi de, acaba lbu geci.km~
sağlıklı bir gelişmemidir, yoksa çarpık bir kapitalist gelişme içirde mi bulunuyoruz onu sormak istiyorum.
İkincisi;

sa

değ]

Türk sanayii acalba dışa bağımlı ibir sanayi midir, yokmidir, onu sormak istiyorum?

Üçüncü soruro sayın Profesör Hasan Olalı !Beyefendiye; Beyefendi karma ekonomi sistemini ıönerdiler ve bunun dengesizliklerini gidereceğini <belirtiler. Bugün karma ekonomi sistemi Türkiye' de
uzun yıllardan beri uygulanıyor. Acaba ibu sistem· kır kent farkını
azaltmış mıdır, artır mış mıdır, aca!ba 1bu sistem bölgeler arası
farklılaşmayı azaltmış mıdır, a11tırmış mıdır, acalba lbu sistem sı
nıflar arası denıgesizliği azaltmış mıdır, artırmış mıdır?

Dördüncü sorum sayın Özdemir Beyefendiye. Tüketim malları
sanay:in arızi bir görünümü olduğunu belirttiler. Aslında mesde
şu; Türkiye'ye tüketim malları sanayii yapısaldır. Türk sanayiinin
yapısından gelmektedir, arızi değildir, ·çeşitli hukuki sınırlamalada
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açıklanacak

bir şey değildir bu. Çünkü, Türk sanayii tekndoji,
know- how üretim araçları ve hatta hatta hammadde bakımından
dışarıya bağımlı bir sanayidir. Türk sanayiinin gelişme özellikleri
eski İthalatçıların montaja dönmeleri. Bir ithalatçı bugün büyük
bir grubun 124 yabancı firmanın temsilciliğini yaptığını söylemek
buna kafidir ve bu firma büyük ibir san:ayii firması olarak Türkiye'de ıgözüküyor.
İkincisi; tarım kapitalistlerinin tarım ürünlerini işleme hevesleridir; yani pamuğu, tütünü vesaireyi. Bütün rbunlar bir tüketim
sanayıi meydana getirmişlerdir. Türkiye'de sanayii yapısı şöyledir;
(Hı 52'si tüketim araçları, tüketim sanayiidir, % ll'i üretim sanayiidir, geri kalan % 37'si de ara malları sanayiidir. O halde fürkiye'nin sanayileşmesi devrik ibir sanayiileşmedir. Batı'nın Almanya, İngiltere, Amerika gibi devletlerine bakınız, oı:ıada üretün araçInn sanayii % SO'dir; yanı bizim tüketim maHarı sanayiirrıize uygun bir gelişmedir. Halbuki tüketim malları sanayii ise % 1.5 - 18'i
geçmez. O halde, ibu arızi bir gıörüntü değil, Türk sanayiinin yapı
sal hiı özelliğidir.
Bırtakım rakamlar verildi, benim tüylerim diken diken oldu,
400 milyardan iba!hsedildi. Ancak, şunu ifade edeyim; 400 mily<n·
bir senede ödenecek rhir para değildir. Onun için Türkiye'de çalışan
insanlar şiddetli eııflasyon ve palhalılığın artması dol:ayısıyle emeklikliklerini ihergün rbiraz daha ertelemeiktedirler. Bu sene 200 bin
Sosyal Sigorta emeklisinin ıbeklenildiği bir ortamda bu 15 - 20 !bini
geçmemiştir. Bu bakımdan yanıltınayalıın, yanlış 'bilgiler vermeyelim.

~ıdeın

tazıninıatından baıhsedildi, işçilerimiz

buna kavuştu,
da buna kavuşmasım teınenni ederim ibir eski memur olarak ve sonunda verilen nedir? 30 sene çalışıyorsunuz, bir
ev dahi alamayacak kadar önemsiz bir para veriliyor beyefendiler
O halde, kıdem tazminatını pek fazla büyütmeyelim. Eğer kıdem
tazminatı lbu kadar korkunç olsaydı, peki bu büyük sermaye birikimi nereden geliyor? 100 milyon lira ödeyen şirketler var vergi
olarak. Eğer işçilik ve kıdeın tazıninatı kara engel olsaydı, Türk
sanayiinin gelişınesi ve sermaye birikimi olmayacağı açıktı.
ıneınurlarımızın

Teşekkür

ederim.

YÖNET'İCİ -

Buyurun

sayın

Teşekkür ederiz.

Ege.
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Ünal EGE (Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) - Efendim, benimki sadece kısa sorular şeklinde olacak; çünkü sayın Çelebican büyük bir ölçüde benim düşüncelerimi de içeren lbir konuşma yaptı ve sorular sordu. Ben de kıdem tazminatıyle ilgili sayın Özdemire Şu kısa soruyu yıönelteceğim :
Acaba amortismanlar yönünden
tazminatını karşılaştırdılar mı?

dem

diğer

üretim araçlarıyle h
Çünkü, kıdem tazminatı bir

amortismandır, işgücünün amortismanıdır.

İkinci

bir nokta; vergi dağılımında ve veııgi kanunlarının bosanayiciye getirdiği yükü bahsettiler. Vergi yükünü iş
çi açısından da incelediler mi? Türkiye'de rvergi yükü dağılımı nazukluğunda
sıl?

Üçüncü bir nokta; sayın Çelebican söyledi, işçilik payı örnekler de verdi. Ben de kendilerinin plastik sanayi olarak aldıkları örnek içinde işçilik payının % 8 ila 14 olduğunu çeşitli rakamlar var,
gördüm; kimya olarak genel alırsak, çok büyük bir pay değil bana
göre de.
Diğer

bir konu; teknoloji seçiminde acaba işçi seçimindeki tigösteriyor mu? Yani teknoloji seçiminde bir israf var mı,
yok mu? Kıdem tazminatı ile masraflara intikal eden lbu husus
acaba yatırımlarımızı engelliyor mu? Elde edilen yıllık karın yatı
rımlara dönüşü nedir? Bu suallere cevap verilmediği takdirde tebliğ tek boyutludur. Bu benim kişisel görüşüm.
tizliği

İkinci bir konuşmacımn, sayın Hurşit Beyin tebliğine değin
mek istiyorum. Küçük tasarruflardan bahsediliyor, ne zamandan
beri? ... 1970'den bu yana. Bu acaba yurt dışındaki işçilerimizin tasarrufları mıdır?... Bunu açıklığa kavuşturmanın yararı var. Öyle zannediyorum ki, ekonomik bünye içinde küçük tasarruflardan
bahsetmek bana biraz güç geliyor. Kimin tasarrufu, yoksa sosyal
giive:ılik fonları mıdır bu küçük tasa'rruflar? ... Eğer bankalardaki
mevduattan baıhsediyorl:arsa, onu da ikiye ayırıp incelemek gerekir. Yatırıma dönüşebilecek mevduat vadesiz değildir herhalde vadeli küçük tasarruflar nedir? Bunlar eğer bu suallere cevap bu- ·
hııbilirsek, o zaman küçük tasarufların sermaye piyasası içindeki
yerini belirlemek ve sermaye piyasasının oluşumunda küçük tasarnıfları ne yönde değerlendirilmesi gerektiğini söylemek mümkün
olacaktır.

Teşekkür
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eder,

saygılarımı sunarım

efendim.

YÖNETiCi -Teşekkür ederiz efendim.
Buyurun

sayın Çağlar.

Satılınış ÇAGLAR (Kıöy İşleri Bakanlığı PU1nlaına ve Koordi·

nasycn Kurulu Uzmanı) - Efendim, şu anda
yerinde bulunmadıkları için !burada olanlardan

sayın Naıbi

başlayarak

Dinçer
sorula-

rıımı yöneltiyoruın.

Nusret Fişek, üç yöntemli nüfus
bahsettiler ve bunlardan özellikle
promatalist politika ve ikincisi de antinatalist politikadan söz ettiler. Şimdi İsrail'de promatalist politika uyıgulandığına 1gıöre nüfus artışı % 0,26 oluyor. Türkiye' de antinatalist politika uygulandığı halde, % 0,40'ı buluyor. Biz biliyoruz ki, ülkemizde bir nüfus
pl~mlaması uygulanmaktadır. Antinatalist politikanın gereği olarak
bazı politikalar uygulanıyor. Acalba ülkemizde uygulanan antinatalist politika gi!bi tam halkımıza benimsetemediğimiz için mi hal·
kımız hala geleneksel yöntemleri benimsediği için mi; yani nüfusu
artırmak, ne kadar fazla nüfus artarsa o kadar güçlü oluruz, o kadar fazla üretime gideriz geleneğini sürdürmekte mid"rler? Niçin
bu yöntem uygulanmaktadır?
Çok

değerli hocamız sayın

polİtıkasının

uygulandığından

Sayın

Dinçer yerlerine geldikleri için hemen
neltiyorum kendilerine :
Sayın

yö-

konuşmaları arasında

halk sektörü uygulamailk defa ortaya atıldığını belirttiler. Yanılmıyorsam, çeşitli partilerin, siyas'al kuruluşlarımızın idealleri, uygulamalar,ı, programları kendi bildirgıelerinde, kendi programlarında yer almaktadır. Çeşitli siyasal kuruluşlarımızın profsramları incelendiğinde, ihildiııgeleri incelendiğinde; onların da kendilerine has bir iki cümle ile helk sektörüne benzer bazı değişik
ifade kullandığına şalhit olmaktayız; ama şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ıki, CHP'nin «Ak Günler» adlı bildirgesinde pu çok
daha detaylı, çok daha cesaretle, çok daha kristalize edilerek ortaya konduğuna şahit olmaktayız.
sının

CHP

Dinçer

şu soruları

ideologları tarafından

Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra sayın Dinçere şunu sormak istiyorum: Halk sektörü kamu kesimi ile özel kesim arasın
da veya onun yanında bir üçüncü ekonomik sektörmüdür. bir
üçüncü boyut mudur? Bu konudaki görüşlerini almak istiyorum.
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Efendim, ·sayın Hurşit Kangal Bey, konuşmaları arasında halk
sektörüyle, halk şirketlerine bu bir soru olarak da tekrar yön(jltildi. Ben hemen kısaca önemli olduğu için üzerinde durmak istiyorum. Halk sektörünün hukuksal yapısı olmadığı için; yani güvenilir bir hukuksal yapı olmadığı için halk sektörü geliştirilemi
yor dediler. Eğer güvenilir bir halk sektörü hukuksal yapıya dayalı bir halk sektörü olursa, ilialk sektörü hızla gelİşebilecektir dediler. Acaba kendileri bir hukukçu olduklarına göre, nasıl bir
halk sektörü hukuku önerebilirler, maddeler halinde istirham
ediyorum?
Sayın

Hayati Topallı, görüşmeleri arasında halk sektörü uygulamalarının !bugünkü kadroya, bugünkü bürokratlara ibırakama
yacağını, bırakıldığı takdirde bundan evvel yapılan uygulamalarda olduğu gibi başarısızlığa uğrayacağını ifade ettiler. Halk sektörü uygulaması için nasıl bir kadro oluşturmak gerekir? Bu kadroyu eğitmek için nasıl ıbir yöntem ıgerekir. Biz bunu yıldızlardan
getiremeyeceğimize göre, acaba mevcut kadroyu kısa ıbir ·eğitimle
çeşitli merkezi sistemde yahut çeşitli eğitim sistemleriyle bu halk
sektörü uygulamasına yatkın hale, işler hale getiremez miyiz? Bu
konudaki görüşlerini almak istiyorum.
Bir başka soru da şu : Sayın Özdemir Bey ifade buyurdular
ve dediler ki, «Halk sektörü fhür teşebibüs si·stemi şeklinde do.ğmu
yor, zora dayanan kooperatifleşmeye dayanıyor». Ben şuna inanı
yorum ki, halk sektörü bir defa her şeyden evvel ülke olarak demokrasiyi seçmiş bir ülkeyiz. Demokrasiye dayalı bütün eylemler
ve işlemler, halkın gönüllüğüne, halkın iştirakine, halkın gönüllü
olarak katılmasına da dayanmaktadır. Aca:ba, bu konudaki görüş
lerini niçin bu şekilde ifade ettiler. iYAK'tan bahsettiler. iYAK uygulaması daha ortaya konmuş bir uygulaması değil. Ben şuna inanıyorum ki, halk sekıtıörü demokratik sistemi geliştiren, halk sektörü yönetim, denetim, halkın eliyle, halk örgütleriyle gerçekleşti
rilecek bir sistemdir. Onun için demokrasiyle koopemtifleşmeyle
zorla kooperatifleşme_ arasında bir çelişme vardır zannediyon1m
bizim ülkemiz yapısı, ekonomik yapısı ve Anayasal yapısı bakımın
dan.
Teşekkür ederim efendim.
YÖNETiCi Buyurun
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sayın

Teşekkür

Kongar.

ederiz.

Emre KONGAR (Doktor) - Efendim, 'ben yalnızca sayın ·özdemir Yarar'ın tebliği hakkında !birkaç soru sormak istiyorum.
Kendisi en çok konuşan, o olanağa sathip olan konuşmaçı oldular,
belki de o nedenle.
Şimdi bir yerde, başlangıçta dediler ki, bir toplumdaki sosyal
adalet, gelir adaleti; o toplumdaki verginin bir flonıksiyonudur. Bunu demekle de kalmadılar örnek cverdiler; yani Türkiye' de cvevgilerin yüksekliğinden bahsettiler, öbür ülkelerde düşüklüğünden
bahsettiler. Dolayısıyle Türkiye'deki vergi yüksekliğinden dolayı
sanki Türkiye' de sosyal adalet veya gelir adaleti daiha yay:gmmış
gibi dediler. Özür dilerim; ama ibu benim konuma giriyor, çok rahatsız oldum; bu hem eksik hem yanlış. Bir defa şurada yanlış;
vevgi başlı başına hiç bir şeyin aracı değildir, nasıl kullanıldığına
bakılır. % 70 vergi alırsınız, bu % 70 vergiyi ondan sonra özel kredi kurumlarıyla bankalar evesaire yoluyle özel teşebbüse devredersiniz, böylece özel teşebbüsü yönlendirerek destekiemiş olursunuz.
% 10 vergi alırsınız bunun tümünü transfer harcamaları dediği
miz harcamalarda kullanırsınız, gelir adaletine yardımcı olurst:.nuz, bir defa bunu düzelirnek lazım.
İkinci olarak eksikliği de şurada; bir ülkenin gelir adaleti veya sosyal adaleti, içerisinde bu transfer harcamaları dediğimiz, yani Decvletin aldığı vergilerle yaptığı harcamalar dediğimiz husus
çok küçük bir yer işgal eder. Asıl gelir adaleti veya sosyal adalet
dediğimiz şey, mülkiyet, servet ve gelir dağılımına bağlıdır. Bunlar da benim acizane ifade etmeye çalıştığım g1bi özellikle gelir,
demokratik hak ve özgürlükler çerçecvesindeki örgütlenmeler yoluyla alınabilir. Bir de tabii piyasa ekonomisindeki mekanizmalarla, bunu muhakkak düzeltmek ilhtiyacını hissettim.
Kıdem tazminatı konusuna lben de takıldım, kusura ba:kmasın
lar. Kendileri çok iyi bilirler ki, fiilen lbu karar alınmadan Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından fiilen birçok işyerinde kıdem tazminatı toplu sözleşmelerle zaten bir aya çıkmıştır.
Şimdi bu noktaya ilişkin kendisine bir toplum bilimci izleniınimi sunacağım. Ahartmalı rakamlar kullanıldı ve hatta durumu
aJbartmalı aktardığı söyleniyor, ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu
sıkıntılı bir durum yaratıyor tabii, savunulan fikir bakımından;
yani haklı bile olsa insan bazen çok a:bartmalı rak,amlarla ve çok
abartmalı biçimde ortaya koyduğunuz zaman o haklılığı bir ölçüde azalır gibi oluyor kamuoyunda. Özellikle burada belirli fikirleri
savunurken dikkat etmek lazım her halde.
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Bu yatırımların özel teşehbüs tarafından yapılması ·konusuna
Çelebican dokundular. Ben değinmeyeceğim. Yalnız bu «Hür
teşeibbüs» deyimine takıldım, takılmaktayım zaten. Yani, Türkiye'de hür olmayan teşeibbüs var demektir. Türk özel teşebbüsü varken veya Türk serbest teşebbüsü demek varken, Türk hür teşeb
büsü demek, özel kişilerin dışındaki teşeblbüslerin tümünü hür
saymamak demektir. Ekonomik tabana oturttuğumuz zaman da,
ekonomik olarak konuştuğumuz zaman, bunu kollektivist sistem
içinde saymak demek, hem teorik, hem pratik, hem siyasal, ihem
hukuksal bir hatadır. Hür teşebbüs terimi yanlıştır, özel teşebbüs
veya serbest teşeihbüs denilebilir. Üstelik sayın Yarar bir de ihalk
sektörünü bu tanıma .göre hür olmayan teşebibüs diye niteledi. Bu
konuda durolduğu için ben ayrıca üzerinde durmayacağım.
sayın

Şimdi kendisine bir ·sorum var ve ibir de kopya vereceğim.
Anonim şirketler halka a·çık falan dendi. Benim soruro şu; acaba
Türkiye'deki anonim şirketlerin yüzde kaçı ailelerin denetimi dışın
dadır. Kopyayı da hemen yanında oturduğunu görüyorum, bir sayın uzman var bu konuda, Ticaret Hukuku Profesörü Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Tuğrul Ansay. Onun eğer «Anonim Şirketler»
adlı kitalbına bakiılırs:a veya: kendisinden sorulabilir, Türkiye' de
anonim şirketlerin pek çoğunun hissedarlar tarafından yani zavallı hissedarlar tarafından değil, ailevi hissedarları tarafından denetlendiği görülür.
Şimdi

efendim, sayın Yarar'ın bir yargısına çok iştirak ediyorum. Türk özel teşebbüsü gerçekten mucizevi bir kalkınma sağla
mıştır, hiç kuşku yok. Nereden sağlamıştır acaba? 1923 yılmda
Türkiye batmış, yok olmuş, istila edilmiş ve hiç bir şey üreterneyen ve üstelik de ürettikleri ya!bancı denetimde olan bir ülke iken
1975 Türkiye'sinde özel kesim hem imalatmı, hem istilhdamını, hem
şunu, ihem bunu % SO'sine varan payına nasıl erişmiştir, bu mücizeye nasıl erişmiştir? ... Hemen akla şu geliyor, acaba sömürgelerimiz mi vardır, dışardan sermaye mi aktardı? ... Yok, bunu !hepimiz biliyoruz. Demek ki, şu salonda oturanlar dahil, bu mucizeyi biz gerçekleştirdik; yani bizim eelbirnizden çıkanlada veya bizim
yemediklerimizle gerçekleştirildi, bu son derece önemli, toplumsal sorumluluk bakımından önemli.
Hemen bunun ardından gelen toplumsal sorumluluk şu; bu
toplum bu millet, bu vatan 50 yılda bu özel teşebbüsü yaratmıştır.
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Hadi bakalım özel teşeibıbüs dön de bunu öde. Kıdem tazminatıy
le ödersin, bilmem yüksek başka haklarla ödersin, müterakki vc:-giyle ödersin, demokrasiden yana olmakla ödersin, ödersin oğlu
ödersin; ama ödemek zorundadır. Çünkü, artık iki ayağı üzerinde
durur hale gelmiştir. Soru var «dışa bağımlı mı>> diye, onu sonra
cevaplayacağım.

Bu noktada çok önemli bir hususa işaret edip sözümü bitiriyorum. Türkiye'de bir olay var. Özel teşebbüsü eleştirmek, kollektivist ekonomik sistemden yana olmak veya komünizmden yana
olmak gibi :alınıyor, bu çok güzel bir paravana, bu paravana karşısına geçtiğiniz zaman, aman özel teşelbüs hakkında bir laf ede·
yim, etmeyeyim, işimden atılının vesaire.
Beyler, bUJgün Türkiye'de özel teşeıbibüs % SO'dir. Bu bir olgudur, aynen devletin de bir olgu olduğu g~bi. Özel teşeıblbüsü eleş
tirrnek başka şeydir, sistem değişsin demek başka şeydir, onu da
diyebiliriz, o da ayrıca hakkımız, o başka bir şey, Sayın Yarar'ın
tebliğinde ibelirttiği için özellikle söylüyorum; <<soldan gelen eleş
tiriler falan» dedi. Yani, dostunuz da eleştirir sizi, hem de belki en
iyi ıbiçimde eleştirebillr. Buna dikkat etmek lazım. Eleştirileri !belli ideolojik paravanla:·ın arkasında gidermek, sonunda özel teşeb
büse de hayır getirmez kanısındayım.
Saygıyle selamlarım. (Alkışlar)

YÖNETİCİ -

Buyurun

Teşekkür ·ederiz.

sayın Babüroğlu.

Selahattin BiABÜROGLU (C. Senatosu Üyesi) - Efendim, ben
sorular soracağım. Yalnız izninizle bdr başlangıç yapma iJhtiyacını
duyuyorum.
Sayın Oral rburad:a yoklardı, tebliğ sahiplerinden bir tanesi
Halk Partisinin «Ak Günlere>> bildirgesini unuttu mu, ya da halk
sektörünü unuttu mu tarzında bir soru vardı. Halk Partisi «Ak
Günlere» bildirgesine sahiptir, halk sektörünü de uygulama yolundadır. Hukuki statüsünü gel.iştirmek istemektedir, uyıgulamaya dönük bir şekilde yapılabilmesi için.
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Şimdi iki örnek vererek sorulanma geçeceğim. Son zamanlar··
da Sanayii Bakanlığında teşvik tedbirleri nedeniyl'e yapılan bir
araştırma sonunda özel ·teşefbbüsün ,öz sermayesiyle 'borçlanması
arasında orantılar bulunmuştur. 'Bu orantılar, öz sermayesi 100 ise,
96 sını ortalama olarak rborçlanarak yaptığı bulunmuştur. Yeni
kU:rulan özel teşeblbüs ise !bunun % BS'ini almaktadır. Şimdi kavga burada başlıyor.
Başka ıbir örnek_ vereceğim. Bu örneği ben Yüksek nenetleme
Kurulu üyesi ola-rak raporuma da koyıdurmuştum. 'Bursa ve İzmir'·
de çimento fabrikaları kuruldu. İzmir Çimento Fabrikasının 1200
üyesi vardır, bunun ll kişisi dalha fazla para· veren kişilerdir, 600
bin lira, 200 bin lira gibi; ama soyadları aşağı yukarı üç soyadın
da birleşiyor. Bursa Çimento Fabrikası 1246 kişidir, burada da yine 15 kişinindir. Bu iki fabrika için Bursa Fabrikası için ·ı4 veya
20 milyon lira para verildi, .ötekine de 18 Milyon lira verildi. Diğer
para, biri 96 milyona, diğeri 110 milyona çıkmıştı. Diğeri tamamen
devletin kredi yardımıyle yapıldı. Sayın Ardıç hatırlayacaklar, öyle
de değil, çimento sanayiinin teknik elemanları tarafından kuruldu
ve bu kesime devredild_i ve bu kesim sonradan borçlarını ödediler.
Yani, teknik yardımını, devlet personelin~, bürokrasisinin tümünü
vermek suretiyle kurdu.
Şimdi

sektörüne ya da halka açık şir
ketlere uygulanıp uyıgulanmaması söz konusu. Acaba bu daha genişletilert;!k halk sektörü olarak kullanılsaydı daha mı yararlıydı,
değil miydi, onlaı:ıı tebliğ sahipleri söyleyecekler. Ben şimdi sorulanma geçiyorum.
kavga

işte

bunun

ılıalk

Halk sektörü uygulamaya başladıktan sonra karma ekonomi
düzeni içerisinde özel teşebbüsü ve devlet teşekküllerini kaldıra
cak mıdır, tümü yerine mi geçecektir, üçüncü sektör müdür, onu
soruyorum?
Bir diğer konu, halkın bu tür tasaruflannı .az evvel çok kısaca
örnekleriyle anlatmak istediğim tasaruflannı almaya yönelik olduğuna ,göre gerek halk sektörü, gerek halka açık anonim şirketler
eğer uyıgulanaıbilirse. Bu düşünelim ki, bir köylü vatandaş cebinden
10 lira verecektir halk sektörü veya halka açık şirkete. Bu vatandaşın garantisi ne olacaktır, bu vatandaş acaba 10 ıbin lirayı mı,
verir, yoksa 10 ibin liraya bir inek alıp '~emen sütünü sağarak de124

ğerlendirmek

mi ister. Bunun için devlet yardımının ne biçim ge·
ve hangi uygulama sisteminin getirileceğini gerek !halka açık
şirketleri savunan arkadaşımızdan, gerek halık sektörünü savunan
arkadaşımdan eğer lütfeder söylederse memnun olacağım.
[eceği

Halk sektöründe kar veya rekaibet
Bu

olmadığı

ileri

sürülınekte.

nasıl bağdaştırılacaktır?

Bir diğer sual sayın Kongar'dan sormak istiyorum. Zannedc·
rim, parlamentoyu burjuvazinin parlamentosu olarak tanımladılar.
Bu acaba tarihsel gelişiminden dolayı mıdır, seçim sisteminden
dolayı mı bu yargıya vardılar? Bu biçimde bir parlamento o zaman halkın tümüne cevap vermediğine göre açıklayabileceği görüşleri var mıdır?
Yine sayın Kongar' dan başka bir sual sormak istiyorum. Bu
Anayasayla kapitalist düzenin sürdürüleceğine göre, tekelleşmeyi
önleyici bazı tedbirler var mıdır bu Anayasa değişmeden, bu Anayasa değişikliğinin kolay olmadığını hesaba katarak.
Yine halk sektörü konusunda değerli arkadaşlarımdan şunu
sormak istiyorum. Örneğin şeker fabrikalarında vatandaş pancarı
alır, fabrikaya kadar götürür. Şeker şirketi Kanununa göre
kar
garantisine göre çalışan bir şirkettir. Şimdi burada halka açılma
ya da halk sektörünü uygulasak, yani tarlada pancarını çıkaran
adam da ortak olsa ve bütün şeker şirketinin karından nemalansa,
bu halka açık şirketler biçimine mi daha yatkındır, halk sektöriine mi daha yatkındır.
Ayrıca başka bir örnek daha arz edeyim. Haşhaşı tarladan ekiminden tababetteki kullanımına kadar sanayiin halk sektörüyle
kurmak olanağı var mıdır, bunu halk sektörüyle mi kurmak daha güvenlidir, yoksa halk sektörü de zaten kapitalist düzenin bir
aracı, başka şey değil, başka devletin tekelinde olması mı daha yararlıdır ya da bir özel teşebbüse kaydırma mı daha yararlıdır? Konut sektöründe halk sektörü uygulaması nasıl olabilir, yoksa konut
sektörünü böyle dağınık bir biçimde devam ettirmek söz konusudur?

Bir de, bir değerli arkadaşımız soruları arasında bir sual sordular, ben de sayın Profesör Aksoy' a olanak tanımak üzere şunu
söylemek istiyorum. Batı'nın bütün olanaklarını alıp Doğu'ya gö ·
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türme gibi bir şey söylediler. Zannederih1 bir yanlışlık var. Aslın
da sayın Aksoy söylemediler, soru sahibi söylediler. Bölgesel dengesizliği gidermenin Türkiye'nin tüm kapasitesini kullanarak müm·
kün olacağına inanıyorum ve ayrıca böyle bir haksızlık yoktur. Türkiye'nin tüm enerji kaynaklarının 2,5 misli 8 bin veya 9 bin megavatlık enerji kaynağı Doğu'da
yatmaktadır. Doğu'dan aldığımız
enerjiyi daha büyük iletim hatlarına para harcamak suretiyle İs
tanbul'un mavi sularından seyretmekten ayrılmayan sanayicinin
yahut kesimin eline mi götürmelidir, yoksa orada mı değerlendi
rilmelidir?
Ayrıca, acaba Türkiye'nin Cumhuriyet idaresinde devlet İz
mir'de yahut İstanbul'da bazı altyapıları yapıp ve devlet sektörü·
nü geliştirmeseydi özel teşebbüs şimdi İstanbul ve İzmir'de de var
mıydı?
Teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ -

(Alkışlar)

Teşekkür ederiz.

Buyurun sayın İmre.
Turhan İMRE (Avukat) -

Sayın Başkamm, kıymetli

delege

arkadaşlarım;

Ben Afyon Barosu Başkanı Avukat Turhan İmre hepinizi sayBu çok kıymetli hukuk kongresinde soruları
mı sormadan
evvel, kıymetli konuşmacılardan ve uzmanları
mızdan bazı benim zihnime takılan soruların cevaplarını vermelerini istirham ediyorum.
gıyle selamlıyorum.

Evvel emirde sayın Profesör Emre Kongar' dan şu hususu istir ham ediyorum; bugün meşhur Alman filozofu Valfkan Von
Gothe'nin dediğine göre pratik ve teorik birbirinden ayrılamaz. Bazı kıymetli konuşmacılar,
tebliğierin nazari olduğunu söylediler.
Halbuki ben öyle görmüyorum. Nazariyet teoriden, teori nazariyeden ayrılamaz. Kamu hizmetlerinin ve kamu ekonomik kesiminin kontrolu bakımından, denetimi bakımından kıymetli konuşma
cılar faydalı tebliğlerde bulundular. Benim zihnime takılan cihet
şudur :
Bugün vergi kamu hizmetlerinin görülmesinde
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esaslı

bir fak-

halde, vergi kaybı, affedersiniz daha kalhacası vergi kaçakçılığının önlenmesi bakımından sayın Sosyolog Emre Kongar,
ne gibi pratik öneriler getirebilir! er, evvela bunun cevaplandırı J·
masını kendilerinden istivham ediyorum.
tördür.

Şu

İkincisi, sayın

sanayicimiz Özdemir Yarar'ın çok faydalı konuşmasında ben bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Bugün montaj
sanayii denir yahut tamamen alt yapı tesisi esas yatırım denir. Acaba sanayicilerin montaJ sanayii yerine altyapı ya!hutta temel sanayii kurmayı düşünmekte midirler, bunun araçları nelerdir? Bunları
bize açık şekilde cevaplandıracaklarını zannediyorum.
Üçüncüsü; kıdem ve ilhıhar ta·zminatlarına ben de takılınadan
edemiyorum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 1922 sayılı Kanunla değişen 1475 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatını her tam yıl
için bir yıla çıkarmıştır. Şu halde, bugünkü sendikalizm gerek toplu iş sözleşmeleriyle, gerek yasalarla kazanılmış haklar sağladığı
na ve bunlardan dönülemeyeceğine göre acaba sanayicilerimiz, iş
çilerin bu milti milyona varan kıdem tazminatlarını karşılayalbH
mek için bu 1922 sayılı Kanunla kurulduğu bildirilen fona aktüeryal hesaplada aylık dönemlerle ıbunları yatırmayı düşünüyorlar
mı? Eğer yatırmayı düşünüyorlarsa fondaki terakümün kendilerine verecekbüyük ekonomik rrul:ıleyi önlemek için ne gi'bi tedbirler
önermektedirler?
Çok

teşekkür

YÖNETiCi -

ederim.
Buyurun sayın Güven Dinçer.

Güven DİNÇER (Danıştay Başkanlığı Temsilcisi) - Ben sayın Emre Kongar\n teıbliği üzerinde duracağım ve kendisine bazı
sualler tevoih edeceğim. Kendileri, Batı toplumunun bambaşka bir ·
tarih çizgisinde ve sosyal gelişme çizgisinde meydana getirdiği ba·
zı kurumların Türk toplumu tarafından aynen benimsenmesi va·
kıası üzerinde durdular ve bu konuyu eliştirdiler. Acaba kendileri
Türk Hukuk Devrimi hakkında ne düşünüyorlar? Batı'dan pekçok
kanun benimsedik. Bu eleştiriler bu kanunların ,benımsenmesi ko
nusunda da cari midir? Acaba 1920 den sonra Türk toplumunu yö·
nctlenler Batı kanunlarının aynen kabulü yerine, başka ıbir çözüm
imkanına sarhip miydiler? Benim kanatim bu konuda çok açıktır;
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ucuz ve kolay oldugu için
vurulmuş tur.

değil, başka

yol

olmadığı

için buna

baş·

Teşekkür ederım.

YÖNETiCi -

Sayın Enver Arslanalp, buyurun.

Enver ARSLANALP (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

arka-

daşlarım;

Ben burada üç

arkadaşımıza

soru sormak

ihtiyacını

duydum.

Birincisi; sayın Nusret Fişek verilmiş bulunan tebliğler 'içinde
ekonominin ve toplumun en büyük dinamiği olan nüfus konusunu
dile getirmiş :bulunmaktadır, bu çok önemli bir konu. Her şey gayet tabii, insana veriliyor, yaratıcılık onda, refah onun için geliş
me onun i,çin, ekonomik düzen onun için. Kendilerinin tebliğinde
bu dem01gra:Hk hareketler konusunda kendi görüşlerini belirgin bir
halde ortaya atmaksızın çeşitlıi fikirleri özetlemişlerdir.. Ancak,
yapmış oldukları konuşmada refah ve siyasi ,güç konusunu ortaya atınca, artık nüfusun artışının bunun bir itici kuvvet olmadığı
nı söylediler. Bilakis geriletki bir kuvvet olduğunu söylediler ve
.bu bir değerlendirme oldu. Nüfus konusunda bir değerlendirme
gayet tabii, onun ekonomik yansımalarını ortaya getirir. Malümdur ki, bugün tekrar önümüze getirilmekte bulunan bir maltüs
fikirleri vardır. Maltüzyen fikirler bugün Batı dünyasında ekonomik bunalıma girmiş olan Batı dünyasında revaç bulmaktadır.
Çünkü, derler ki efendim nüfusun artışı bizi artık ekonomik düzenlemeden uzaklaştırmakta, ne yapalım? ... Bunları geriletelim.
Az gelişmiş memleketlere bakarlar, Az gelişmiş memleketlerin
nüfus kesafeti karşısında selafeti de yanında bulunca derler ki, görüyorsunuz bunu bir indirmeye doğru gidelim; yani insanın yaşama
hakkını kısıtlayalım. Bu, bugün Birleşmiş Milletierin Anayasamızın
kabul etmiş olduğu yaşama hakkına da ters düşmektedir. Burada
da şu çıkıyor.
Ekonomik bunalımla nüfus konusunu bu şekilde ilişki kurduzaman, çözüm yolu olarak insanı ortadan kaldıralım. Ne şe
kilde? ... Otanazi yapmak suretiyle olabilir, şu şekilde olabilir, bu
şekilde olabilir; yani o şekiller üzerinde durmuyorum; ama bir ekomik tedbir olarak nüfusun kısıtlanması söz konusu oluyor. Benim
ğumuz

128

hocaının şu konuşmasında acaba kendisi de böyle maltüzyen fi.
kirlere sahip oldu mu diye bir tereddüt oldu. Bu şekilde bir fikir
ortaya atılırsa korkarım ki, memleketimizde de bir maltüzyen fikirlerin ön plana gelmesi söz konusu oluyor. Bu hususta açıklama olsun. Mesela maltüzyen fikirlerin bir noktada geçerli olacağı olabilir. Katalik kilisesinin gelişmesine bakacak olursa, bütün mülkiyeti,
bütün servetleri elinde bulunan bir katalik kilisesi burjuvazinin yükselme devresinde artık mülkiyet konusu tartışmak konusu olduğu
zaman kendisine evlenınerne yasağı koymuştur, neden? ... Mevcut
oİan tabaktan 1000 kişi yiyeceğine 100 kişi yesin gibi bir tutum içinde anlamlı olabilir gayet tabii, ama katalik kilisesi için anlamlı olabilir. Bir toplum kilise değildir gayet tabii.

O itibarla, biz zannederim ki, bu konuya
gelir diyorum ben.

başka

bir tutumda ol-

mamız lazım

Ozaman şöyle bir sual de oluyor. Bunun bir yansıması olarak
Nabi Dinçer'e sualimi tevcih etmek istiyorum. Benim görüşü
me göre ekonomik toplumdaki bunalım bugün dünya çapında bir
konuya, bir seviyeye gelmiştir. Birleşmiş Milletler onun için devletlerin ekonomik hak ve görevleri antlaşmasını kabul etmiştir. Bu
antlaşma artık her devlete ekonomik sahada haklarının ve görevlerinin olduğunu belirlemiştir. Biz de Birleşmiş Milletiere bağlı bir
devlet olarak bundan gayet tabii kendimizi tutamayız.

sayın

Bu antlaşmanın gayet tabii üç tane pre~sibini şu şekilde kayabiliriz : Ulusal kaynaklara sahip olma ve bunları kullanma hakkı
mız bir. Ulusallaştırma hakkımız iki ve seçmiş bulunduğumuz ekonomik düzeni izleme hakkımız vardır. Kimse bizim seçmiş olduğu
muz ekonomik düzeni, hayır bu düzeni takip etmeyeceksin demeye
hakkı yoktur. Genel şey bu.
Şimdi

bir de özel ekonomi yönünden, devletlerin özel ekonomibir ayarlama üçüncü dünya devletleri kendi aralarında Öcak ayında Karaşi'de yapmış oldukları bir toplantıda genel
gaye olarak şu prensibi nazarı itibare aldılar : Ulusal bağımsızlığa
ve uygulanan düyunların yararı açısından sosyal eşitlik ilkelerine
dayalı, her ülkenin bağımsız gelişmesi. Bu da, bugünkü dünyada bunalıma çıkış noktası gösterecek göstergeler olarak çıkmaktadır.
leri

ele

bakımından

Ben şimdi sayın Nabi Dinçer'in halk sektörünü bir veri olarak
almamış bulunduğunu olumlu bir tutum olarak kabul ediyorum.
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Veriyi ben bir antl.te, yani kendine Özgün bir kuruluş, bir kalıp olarak telakki ettiği yönünden alıyorum eğer yanılmıyorsam. Çünkü,
ayrıca acaba bir halk sektörü diye kendine özgü bir kalıp düşünüle
bilir mi, bunun tartışmasını sonraya bırakalım.
Böyle olunca ben kendilerine şu suali sormak istiyorum. Bugün
bir ·ekonomik vakıa olarak devletle özdeşleşmiş tekelci sermaye ve
kapitalizm dışı bir ekonomik düzene yönelişe acaba bu sektör dayanak olabilir mi?
Tekrar ediyorum, devletle özdeşleşmiş tekelci, kapitalizm
bir ekonomik düzene yönelişe dayanak noktası yapılabilir mi?

dışı

Tabiatıyla ikinci bir soru yine bunun bir yansıması olarak. Bugün dünya ekonomik düzeninde bir ulusal sınırlar dışına sermaye
götürme olayı vardır. Uluslar ulusal sınırlar dışına sermaye götürme olayı vardır. Bunun bir yansıması çok uluslu şirketlerdir. O itibarla, bu çok uluslu şirketlerin ekonomilere yapmış bulunduğu tah·
ripkar neticelerin birinci sualle giderilecek olan bir yöneliş ortadan
kaldırabilir mi?

Üçüncü soruro sayın Nabi Dinçer'e; halk sektörü konusu değer·
lendirilirken acaba diğer toplum düzenimizin bir demokratizasyonu
söz konusu bulunduğuna göre, ekonomik sahanın da demokratizas·
yonu bize bazı çıkış noktaları getirebilir mi?
Efendim, şimdi sayın Özdemir Yarar'ın gayet ilginç bulduğum
rakamlara dayalı bu konuşmasında bendenizin daha evvelki arkadaşımız Emre Kongar temas ettiler, hür teşebbüs, özel teşebbüs,
bu gibi konularda hukuksal terimlerle ekonomik terimleri birbirine
karıştırmamak lazım geldiğini gayet güzel söylediler ve siyasal bir
terimdir dedi aynı zamanda hürriyet konusu.
Şimdi

bendeniz kendilerine serbest

teşebbüs

var, bunun

karşı

sında kamu teşebbüsleri var, bu birinci bir ayırım.
İkinci; bugün artık serbest teşebbüs zaten dünyada kimse kullanmıyor

bunu; ancak kullansa özel sektör kullanıyor. Bizde artık
özel sektör demeye. Bunun karşısında da kamu sektörü di·
ye bir ayırım oluyor .. Önemli olan nokta şu :

alışalım

Bugün yine bir olay olarak her şeyin özelleştirilme yönelişi var.
O takdirde, kendileri eğer ekonomik hayatın bir armanizasyonunu
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düşünüyorlarsa bu privatizasyon hareketi karşısındaki düşünceleri
nide lütfen bildirsinler.
Hepinize

teşekkür

YÖNETİCİ

-

ederim.

Buyurun sayın Atlı.

Sabih ATLI (Avukat) -

Sayın Başkan, değerli

delege

arkadaş

larım;

Benden evvel söz alan arkadaşlar birçok suallere temas ettiler.
birkaç tanesi sayın tebliğ sahibi Hüsnü Kızılyalı, yatırımla
rın türlü nedenlerle bazı bölgelere aktarıldığını ve bundan da iyi
sonuç alınmadığını belirttiler. Plansız hareketlerin ne sonuçlar do·
ğurduğunu dünkü tebliğ sahibi Osman Kutman da belirtmişti. An·
cak, bunun maddi zararlara uğradığı, büyük gecikmelerle yapıldığı
bir gerçekti; fakat tebliğ sahibinin kendisi bir tatbikatçıdır. Tatbi·
katçı olduğuna göre bu tebliğde bundan sonra böyle gecikmelerin
olmaması, böyle maddi zararlara uğranılmaması için nelerin yapıl·
ması lazım geldiğini belirtmiş olsalardı, şu kongrede bizlerde tenev·
vür etmiş olurduk, bunun cevabını istiyorum.
Yanlız

Bundan sonra sayın konuşmacı Nabi Dinçer, halk sektörünün
önemine temas ettiler. Halk sektörü memleketimizde ne şekilde tat·
bik edilmesi gerektiğini ifade etmediler. Eğer ne şekilde tatbik edileceğini ifade etselerdi bundan da bir mana çıkarır, faydalı ve zarar'lı tarafları da tartışırdık.
Bu bakımdan halk sektörünün tatbik ediliş şeklinin de belir·
tilmesi lazımdır. Kanımca, halk sektörünü halk kapitalizmi olarak
tatbik eden ülke Japonya'dır ve Japonya halk kapitalizmini tatbik
ederek kalkınınayı sağlamıştır. Kanımca bu halk kapitalizmi Japonya'daki tatbik şekli özel ve kamu sektörlerinde çalışan kişilerin senelik tasarruflarından elde ettikleri kısımları bu kuruluşlara yatı·
rarak hissedar olmakta ve bunun nedeni birinci sene S bin, ikinci
sene lS . 20 bin, her sene artarak hem tasarruf sağlama, hem de
memlekette söylenilen milletçe kalkınma edebiyatı gerçeklerle ifade edilmiş olur kanısındayım. 1961 Anayasasındaki insan haysiyetine yaraşır şekilde yaşama ve seviyesine çıkarma bu gibi teşebbüs
lerle olur kanısına ben de iştirak ederim. Ancak, sayın Nabi Dinçer'den sorum, bu Japonya'daki tatbik şekli gibi mi bizde tatbik
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edilirse faydalıdır, yoksa kapalı halk sektörünü biraz vuzuha kavuş
turmak faydalıdır derim. Takdir kendisine ait.
Bundan sonra
nın çokluğundan,

konuşmacıların büyük bir kısmı vergi miktarı
vergi denetiminden, vergi ziyaından bahsettiler.

Sayın sanayici arkadaşımız Özdemir Yarar, Garp memleketlerindeki vergi nispetlerinden bizimkinin had derecede fazla olduğu
nu söylediler ..
Konuşması ilginç rakamlara dayanan bir konuşmacı olar~k kendisine teşekkür ederim; ancak bu miktar bizim için fazla derken,
bir gerçekten ayrıldılar. Bizim en az geçim indirimimizle, Amerikada Almanya'da veyahut Fransa'da tatbik edilen en az geçim indirimini gördükleri zaman memleketimizdekinin yürekler acısı olduğunu da tespit etmeleri gerekh·di.

Ben vergi ziyaının önlenmesi için denetimin zaruretinden ziyade bunun bir vergi reformu çerçevesi dahilinde basitleştirerek herkes kazancı nispetinde türlü yollarla kaçırıldığı veyahut kaçırıldığı
zannının da önlenmesi için vergi reformu şarttır ve basitleştirilme
lidir. Herkes aynı şekilde kazancı kadar vergi ödemelidir. Bu bakım
dan yarar arkadaşımdan en az ~eçim indirimi karşısında bizim öde
diğimiz vergi veya sanayicinin ödediği vergi fazla mıdır,· değil midir, bunun cevaplandırılmasını diliyorum.
Zamanım

burada

dolduğu

için sözlerime son veriyorum. Hür-

metler.
YÖNETİCİ

-

Buyurun sayın Baş.

Hasan BAŞ (Sayıştay Denetçisi) - Zamanımız zaten geçmiş
durumda. Müsaade ederseniz bir iki noktaya değinmekte yetineceğim.

Sayın Nabi Dinçer Beyefendi, tekelci sermayenin tarihsel olgusunu açıklarnamakla beraber, halk sektörünün faydadan hali olmadığını ifade ettiler.
Hurşit Kangal Beyefendi ise şirketlerin halka açılması konusuyle halk sektörü konusu arasında bir karşılaştırma yaparak halk
sektörünün gereksiz, aslında anayasa açısından da mümkün olup
olmadığının israfa yol açacağını belirttiler.
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Daha sonra Özdemir Yarar Beyefendi ise, halk sektörünün hür
kurulacaksa, bundan yana olduklarını; ancak eği
limin bu yönde olmadığını belirttiler ve örnek olarak da İYAK konusunu verdiler ve dediler ki «İYAK'a katılıp katılmamak zorunludur, işçinin belli bir seçme hakkı yoktur», Bunu kabul etmediklerini beyan ettiler.
teşebbüs şeklinde

Şimdi Devletin İY AK · M EYAK, kooperatifler konusunda tutumu ne olmalıdır? Aslında Anayasamızda buna cevap olduğunu zannediyorum ben. Müsaade ederseniz 48 nci maddeyi aynen okuyorum. «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak
için sosyal sigortalar sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak
Devletin ödevlerindendir» diyor.
İYAK, MEYAK, OYAK gibi kurumlar adı üzerinde yardımlaş
kurumlarıdır. Devletin tutumu ne olacaktır .. Elbetteki devletin

ma
·
ödevidir bunları kurmak ve kurdurmak. Yardımcı olması devletin
ödevidir. Devlet yardımının karşısına çıkmanın Anayasa karşısına
çıkmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu konuda fazlaca
kaygılanmaya da gerek yoktur. Çünkü MEYAK tasarısı gözler önündedir. Gerçekten de, MEYAK, tasarısı incelendiğinde, devletin MEYAK'a yardımı bir yana, devlet MEYAK'tan yardım almak durumundadır. Gerçekten de 1327 sayılı Yasa 30 Temmuz 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir, bir yıl sonra yani 30 Temmuz 1971'de MEYAK kurulacaktır. 1975'in sonlarına geldiğimiz şu günlerde MEYAK nerededir? Yoktur MEYAK. Öyle ki, memur «Gölge etme baş
ka ihsan istemem» durumuna itilmiştir. Oysa, devlet gölge etmeyecektir, bunun ötesinde ihsan ·da edecektir, bu Anayasal bir buyruktur.
Yine sayın Yarar'ın hemen tebliğlerden sonra tüm konuşmacı
lar tarafından dile getirildi, kıdem tazminatı konusuna değinme
den geçemeyeceğim. Özür dilerim, hoşgörüsüne sığınıyorum, rakamlar abartılmıştır, hatta çok abartılmıştır, neden? ... Kendileri
bir hesap biçimi ortaya koydular. Kıdem tazminatının hesabını 9 bin
lira gösterdiler. İş Yasasında değişiklik yapan yasa 12 Temuz 1975
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa kıdem tazminatına esas alı
nacak aylık konusunda bir sınırlama getirmiştir. O sınırlama da
şudur: Asgari ücretin 7,5 katını geçemez. Çünkü, malfı.munuz kıdem
tazminatının hesabında son ücret esastır. Bu son ücrete de parayla
ifade edilebilecek diğer tüm yararlar da katılacaktır. Ancak, yasa
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bir sınırlama getiriyor, elbetteki işçi zararına bir sınırlama bu. Asgari ücretin 7,5 katını geçemeyecek, 7,5 ile asgari ücret olan 1200'ü
çarptığımız zaman 9 bin rakamı çıkmaktadır. Binaenaleyh, hesabı
mıza 9 bin rakamını esas aldığımız takdirde zaten kıdem tazminatının azamisini alıyoruz. Varacağımız sonuçlar da elbette ki, abartmalı olacaktır. Sağlıklı sonuçlara varabiirnek için sağlıklı örnekler
vermenin gerekli olduğu kanısındayım.
Bir de yine izninizle şunu arz etmek istiyorum. iYAK zorunlu,
MEYAK'ta gerçekten yasa tasarısında zorunludur, memurların bir
seçme hakkı yoktur; ama Emekli Sandığı Kanunu değişik mi ki,
Sosyal Sigortalar Kanunu değişik mi ki? Emekli Sandığı Kanunda da iştirakçiler zorunludur, herhangi bir ihtiyar hakları yoktur,
Sosyal Sigortalar Kanununda da böyle bir ihtiyar hakkı yoktur. Durum böyle olunca konuyu bu yönden eleştirmenin mümkün olamayacağı kanısındayım.

Hepinizi

saygıyle selamlarım.

YÖNETiCi Buyurun

sayın

Teşekkür ederiz.

Kamuran

Ardıç.

Kamuran ARDIÇ (Avukat) -Efendim, dün konuşmacı olarak
için kendimi tekrar takdim etmiyorum.

katıldığım

Efendim Behzat Güre arkadaşımız Anayasanın 53 ncü maddesinin değiştirilmesini istediler. Bu madde devleti özel hayatta olduğu gibi babaları, aşırı geliri olmayan babaları koruyan, ahlaki bir
prensip gibi devleti koruyan bir maddedir. Yani devlet o kadar ağır
sosyal yükümlülükler altındadır ki, eğer bu madde Anayasada yer
almasaydı, halen mevcut bulunan kargaşalıklar 10 kat, 100 kat artardı. Acaba arkadaşımlz bu maddenin kaldırılması karşısında, kaldırılması dileği karşısında mukabil tedbir olarak ne düşünürdü?
Devlet hudutsuz bir gelir sağlayan bir ünite değil, sınırlı bir geliri
var, sınırlı harcamaları var ve mecbur olduğu harcamalar var, müdafaadan tutunuz da sevki idareye, yönetime kadar, bu maddenin
kaldırılmasını öngördükleri zaman ne düşünülür?
Sayın

Hayati Topallı arkadaşımız uygulamadan gelen ve daha
ziyade belki de bir açıda halk sektörüne çok yakın olan tarım kesiminin kooperatifler kesiminin dertlerini dile getirdiler. Bu himaye
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ve destekleme mevzuu bugünün işi değildir, buna geriye doğru bakalım. Birinci Dünya harbinden sonraki bulıran neticesinde çiftçinin maruz kaldığı elim durum .karşısında bir kuruşa buğday satıl
mıştır, 30 paraya yulaf satılmıştır. Tabii paranın da bir değeri vardı, onu da kabul ediyorum, enflasyon da bu hale gelmemişti. O dönemlerde devletin aldığı tedbirlerdi. İlk görev olarak Ziraat Bankasına verilmiş, sonra başka kuruluşlara verilmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi dünyaya gelmiş, daha aşamalada sizi yormayayım. Bu himaye ve destekleme politikasını kooperatifler yoluyle yürütmeyi de
devlet öngörmüş; ama kooperatifierin kuruluşunda daha ziyade hissedariardan ziyade yönetici tabaka arasındaki başanya yönelmernek diye ifade edeyim, bu hale getirmiştir. Arkadaşımızın verdiği
örnekler hakikaten çok haklıdır. Bu arada şuna da işaret edeyim.
Bu destekleme ve çiftçiyi koruma tedbirleri yanında, devlet çok
evvel Teşviki Sanayi Kanunundan tutun da günümüze kadar sanayii de teşvik eden birçok tedbirler almıştır. Yani ben şunu dile getirmek istiyorum. Hangi hükümet olursa olsun, tek parti, çok partili dönem olsun, şu veya bu parti olsun, hiçbir parti çiftçiyi ve sanayiciyi korumaktan geri kalmamıştır. Bizim bünyemiz icabı bugünkü sivrilmeler veya hiç bir seviyeye ulaşamamalar gibi neticeler
hasıl olmuştur.

Son olarak bir konuya değinmek istiyorum. Bu da, halk sektörü konusu. Tebliğierin konuşulmasında özür dileyerek arz edeceğim, galiba isabetsiz bir durum içine girmişiz. Bugün sayın Nabi
Dinçer arkadaşımız, halk sektörü hakkında ilk tebliği sundular ve
soruların çoğunluğu halk sektörü teşkil ediyor. Öğleden sonraki oturumda hatta yarınki oturumda aynı konuya ait tebliğler var. Ata-ba bunları halk sektörü konularının hepsini bir arada tartışmamız
daha uygun olmaz mı? Ben şahsen bu teklifimi çok rasyonel gördüğümü söyliyeyim özür dileyerek. Yani, çok isabetli bir şey olur.
Çünkü, müteakip halk sektörü tebliğeisi de bugün Nabi Dinçer arkadaşımıza soru sordu. Yarın öbür tebliğ okunduğu zaman Dinçer
arkadaşımız o tebliğ sahibine bir başka soru soracak. Merkezileşti
relim, toplu bir hale getirelim.
daha olacak, sayın Babüroğlu'nun bana yaptık
Hakikaten devletin düzenleyici olarak aldığı
plan tedbirleri arasında, plan katında değil; ama uygulama katın
da bir takım sapmalar oluyor. Mesela, çimento sanayiinde sayın
Bir

açıklarnam

ları atıf dolayısıyla.
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Babüroğlu bir örnek verdiler. Çimento sanayii bir birleşik şir
ket halinde, bir büyük ünite vardır. Bu bir takım incelemeler
yapmış. Hakikaten ülkemizde çimento ihtiyacı alalbildiğine gelişi
yor. Bugün daıhi üretim ~htiyacı karşılamaya yetersiz. Şurada, fabrikalar yapayım, en güzel yerde olanları özel sektöre geçiyor.
Gidiniz bakınız, Van'da devlet kuruyor çimento fabrikasını, Mardin'de devlet başlıyor mahalli sermaye ancak bir ölçüde katilaıbi
liyor En güç şartlar devlete, en iyi şartlı olanlar özel sektöre geçiyor. İşte ibunu önleyici tedbir almak lazım Yazık ki, Yüksek Denetleme Kurulunun temennileri de bu arada uygulama safılıasma
intikal edemediği için, yasama organının onayına intikal edemediği için dolaplarda kalmış vaziyettedir.
Teşekkür

eder,

saygılar sunarım.

YÖNETİCİ -Buyurun sayın Cengiz İlhan.

Cengiz İLI-MN (!Avukat) -'-- Efendim, sayın Özdemir Yarar
Beyden iki sorum var.
Birisi; bürohasiden şikayet ettiler. Aşağı yukarı bir birbuçuk seneye varan süreler aldığını belirttiler. Şimdi öyle zannediyorum -ki, bu bürokrasi özel sektörün devletin sağladığı l;ıazı olanaklardan yararlanma nedeniyle doğmuştur. Bir başka deyimle
şöyle; teşvik tedibirleri, gümrük muafiyetleri, vergi iadeleri, vergi
muafiyetleri birtakım devlet olanaklan var özel sektöre sağlanan.
Bunların sağlanması için de bürokrasi, devlet denetimi elbette gerekli oluyor. Şu halde ilke olarak bürohasiye karşı çıkmamız doğ
ru olmayacaktır.
İkinci

sorum şu; Batı'da özel sanayilere yapılan subvansiyondan bahsettiler ve bunun benimsenmesini gerekli gördüler. Galiba
şu nokta gözden kaçıyor. Bilindiği giıbi Batı sanayii dışa dönük
sanayidir, ~hracata dönü•k sanayidir, ülkeye döviz sağlar. Oysa bizim sanayimiz iç pazara dönük bir sanayidir, iç pazarı sömurur
ve bundan ayrı olarak da Batı sanayiinde olmayacak ibir biçimde
gümrük himayesinden yaradanır. Bu takdirde İngiltere örneği veya diğer Batılı ülkelerde sanayie yapılan subvansiyon örneği bizim
tabirimizle bize pek emsal olmayacaktır.
Sayın

yin
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Emre Kongar Beyden bir sorum var. Emre Kongar Beaynen katılıyorum. Başından itiibaren bir ters-

düşüncelerine

lik söz konusudur. Sosyal gelişmeyle hukuk birbirinden ayrıdır.
Bir başka deyimle hukuk, sosyal gelişmenin hukuku değildir, sosyal gelişmeden ayrı olarak ülkeye empoze edilmiş bir husustur, buna tamamen katılıyorum. Yalnız, ibu gelişme .j,çerisinde 1960'a geldiler ve meydana gelen gelişim sonucu işçi sınıfının doğuşu ve devlet bürokrasisi sonucu, 1960 Anayasasının ka!bul edildiğini belirttiler ve bunun parlamentoya ortaklar koyduklarını, yanlış anlamadıysam, ve esas mesele olan gelirden pay almayı sağladığını yahut
sağlayacak müesseseleri kurduğunu işaret ettiler. O zaman şöyle
bir sonuca mı va.l'ıyoruz, 1960 Anayasasından itiibaren Türkiye'de
sosyal hukuk sosyal gelişimin hukuku mu olmaya başlamıştır; yoksa aynı terslik devam ediyor mu? Eğer aynı terslik devam ediyorsa, devlet bürokrasisini ve bunun giibi diğer zümreleri sosyolojik
bir sınıf veya bir gelişim olarak mı kalbul ediyorlar? Bir sorum
da bu.
Teşekıkür

ederim.

YBNETİOİ ~ Efendim, zamanımız çok geçti. Saat 14.30'da

toplanmak

üz~re

Oturumu

kapatıyorum.

Kapanma Saati : 13.00
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İKİNCİ

GÜN

İKİNCİ OTURUM
Açılma

Saati : 14.30

YÖNETiCi : Av. Enver ARSI,AJNALP (TBB. Başkan Yardımcısı)
YÖNETiCi vaplandırılmasına

Arkadaşlar, şimdi safhallıki genel soruların ce-

.geçiyoruz.

Buyurun sayın İbrahim Aksöz.
İBRAHiM AKSÖZ (Prof. Dr.) -Bana sorulan soru değil de,
bazı arkadaşlar

!bölgesel

kalkınma planına

iihtiyaç var veya yoktur
oldu. Bu husustaki görüşüm tebliğimde
mevcuttur. Onun için sayın Kurulun vaktini almak istemiyorum.
şeklinde bazı endişeleri

Yönetici -

Buyurun

sayın

Na!bi Dinçer.

Na:bi DİNÇER (Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı) - Birinci
soru sayın Ahmet Harndi Beyefendinin. Zannediyorum ki, sorunun
cevaıbı teibliğimde, var, oradan izlersiniz efendim.
Satılmış Bey bir soru sordular ve dediler ki, «Halk sektörü
sadece CHP tarafından ileri atılmadı» Hakikaten doğrudur, MSP'nin de yaygın sanayileşme ve hemşeri şirketlerin fikriyatını MSIP
seçim beyannamesinde ibulmak mümkün efendim. Sonra MHP'nin
de var, o da millet sektörü diyor; fakat bütün bunların hepsi belirli bir ideolojik ve doktriner temelden yoksun olarak ileri sürülmüşlerdir. CHP halk sektörünü belli bir ideolojik ve doktriner temele oturtmaya çalışmıştır, ki o da tekelçi ve tefeci sermaye karşısında vaziyet almaktır. Bu ibakımdan halk sektörü CHIP bildirgesinde sistemleştirmiştir. Oysa, öteki bildirgelerde bu sistemati-
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Lasyon insafsız olmayayım, pek fazla yoktur. MHP'yi bundan biraz
daha şey tutuyorum, o biraz daha işlemiştir.
Efendim, Hasan Baş Beyin bir sorusu var. Tekelci sermayenin
gelişmesine, tekelci sermayenin çıkış ve gelişim özelliklerine değinmediğimi buyurdular, değindim. Tebliğde bulalbilirler. Ancak,
arkadaş isterse kendisine literatür vereibilirim.
Babüroğlu Bey burada yok, o. bir soru sormadı; ama endirekt
olarak halk sektörü külliyatının genişletilmesi konusunda bir şey
olmadı demiştim, bir seneden beri ne bir kitap yayınlanıyor, ne
kamuoyuna akseden herılıangi ıbir şey yok, evet böyledir ve çalışı
yorlarmış; ama işler sessiz ve derinden gidiyor. Efkan umumiye,
kamuoyu bu konuda aydınlatılmış değil,
Soruların en can alıcı ve önemli kısmı zannediyorum ki, beyefendiden geliyor. Eğer yanlış anladımsa lütfen beni tasıMh ıbuyur
sunlar. Birrrreisi şuydu;

Az gelişmiş ülkelerin bağımsız gelişmesi bugün ekonomiık vakıa olarak devletle özdeşleşdiş tekelci kapitalizme karşı bir dayanak noktası olaıbilir mi halk sektörü? Acaiha öyle mi? ...
Enver ARSLANALP (Avukat) -Hayır efendim, soruyu tekrar
edeyim. Devletle özdeşleşmiş tekelci kapitalizm dışı bir ekonomik
düzene yönelişine dayanak noktası olabilir mi?
Nabi DİNÇER (Devamla) - Esasen halk sektörünün ortaya
nedeni, tekelci kapitalizme karşı idi. Tekraı ve tekrar dikkatinizi çekmek isterim, halk sektıörü kendiliğinden, halk sektörü bir
neden olmadan ortaya çıkmıyor. Halk sektörü olaylara bir teşhis
koyuyor ve diyor ki, «Türıkiye bugün tekelci kapitalizmi onun küçük ortağı tefeci kapitalizmin telhclidi altındadır. O halde ne yapalım? ... Tekelci ve tefeci kapitalizm Türkiye'de bugün dengesizlikler meydana getiriyor. Bu dengesizlikler, sınıflar arası dengesizlik,
bölgeler arası dengesizlik ve köy-kent arası dengesizliktir». O halde
Halk Partisi halk sektörünü tabii ne derece etkili olduğunu bilemem, o ayrı ibir tartışma konusu, bizzat tekelci kapitalizme doğru
karşı getiriliyor ve bu tekelci kapitalizmin devlet ile özdeşleşmesi
vakıası hakkında acalba yeterli olabilir mi meselesi var. Yalnız şu
var ki, devlet biliyorsunuz değişmez bir şey değil, devlet belirli güç
dengelerini aksettirir. Toplumdaki güç dengeleri değişti mi, devlet
de o giiç dengelerine göre yeniden değişir. O bakımdan bugün teatılış
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kelci kapitalizmin yanında görülen devlet, yarın karşı tekelci gÜç·
lerin ağırlık kazanması ve bu ağırlığın belirli politik dengeleri yeniden kurması sayesinde tekelci kapitalizmin yanında değil, onun
karşısında yer alabilir. Zannediyorum, benim yanıtım rbudur.
Ulusal sınırlar dışına sermaye götüren şirketlerin neden oldutahripleri acaba halk sektörü önleyebilir mi? Bilmiyorum doğ
ru mu? ...

ğu

Enver ARSLAIN!A:LP (~Avukat) - Hayır efendim. Benim söylemek istediğim şu; bugün ulusal sınırlar ötesine sermaye aktanlmaktadır. Bunun bir görüntüsü olarak çok uluslu şirketler var.
Birleşmiş Milletler biliyorsunuz ki, bunları inceleme konusu yapmıştır. Batı memleketlerinde artık özel bir önem verilmektedir ve
dünya çalışma örgütü de bunu ele almış bulunmaktadır. Türkiye'ıniz ise, daha henüz bunu bir akisyon haline getirmiş değil, Bu çork
uluslu şirketler karşısında önemi küçümseyecek bir tutum içinde
görünmektedir. Bilhassa özel sektör mensupları. O itiıbarla, şim
di ekonomik hayatın demokratizasyonu söz konusu ise, bu çok
uluslu şirketlerin tahripkar neticelerini ortadan kaldıracak bir lmkuksal ve ekonomik düzen konusu üzerinde açıklamalarınız'I İstir
ham ediyorum.
Nabi DİNÇER (Devamla) - Efendim, yine «Ak Günlere» bil·
dirisinde yabancı sermayeye ve uluslar arası tekele karşı bir vazi·
yet alış vardır. Eğer incelenirse görülür; ama bu yeterli değil mi
meselesi, acaba uluslar arası miltirrasyonel kuruluşlara karşı tam
bir vaziyet alıcı mıdır, değil midir onu sizlerin takdirine bırakırım.
Ben kifayetli görmüyorum. Esasen bugünkü tekelci sermaye göıbek
bağıyle doğrudan doğruya uluslar arası sermayeye bağlanmıştır.
Bunu dediğim zaman, teknoloji bakımından bağlanmıştır. Know ·
How bakımından bağlanmıştır. Makine ibakımından bağlanmıştır
ve nihayet patent bakımından bağlanmıştır ve hammadde bakı
mından bağlanmıştır. O bakımdan Türkiye'nin tekelci sermayesi
yabancı tekellerin bir uzantısıdır. Tekelci sermayeye karşı vaziyet
alan bir düşünce sistemi, yabancı tekellere ve miltünasyonellere
karşı çıkmak zorundadır.

Bir misal vereyim. Amerika'nın OPİK Teşkilatı. vardır. Bu teş
kilat denizlerötesi özel yatırım kompozisyonudur. Bakın bu ne yapıyor? OPİK'in marifeti şudur; milliyetleştirmeler, ulusaliaştırma
lar dolayısıyle ki, Türkiye bunu 1930'larda yaptı, ıbi:rıçok yaibancı
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sermayeyi ulusallaştırdı ve bundan iftihar ederiz. Türkiye b!r zamanlar her yaıbancı sermaye ulusallaştığı zaman bizim göğsümüz
kaıbanyordu, ben o zamanın çocuğuyum. Bugün aynı şeyi göremiyorsak, bu bizim için bir üzüntü kaynağıdır.
Bu ulusallaştırma ve millileştirme hareketleri dolayısıyle özel
sektörden, özel sektör mensuplanndan men:faati haleldar olan kimseler olabilir, şirketler olabilir. Bu şirketler OPİK'e haşvuruyorlar.
Diyorlar ki, «Biz zarar gördük». Millileştirmelere Amerikalılar istimlak diyorlar. İstimlak dolayısıyle beyefendi ben bunları kendi
karinarndan söylemiyorum. Size her kelimem için kaynak verebilirim. İstimiaklar dolayısıyle zarar gördük. O halde bunu tazmin
et diyorlar. Opik tazmin ediyor ve borcun halefi oluyor. Ondan
sonra bu borcu devlet olarak takip ediyor ve Amerika' da herihangi
bir firma ile karşı karşıya gelen bir devlet o firmaya değil ABD ile
karşı karşıya geliyor. Şili'de Amerikan müdahalesinin kara kitabında bunlar var. Bunu ben tercüme ettim, tavsiye ederim.
Lütfen üçüncü sorunuzu izah eder misiniz efendim?
Enver ARSLANALP (Avukat) -Bu soru benim
ederim.

bakımımdan

anlaşıldı. Teşekkür

Nabi DİNÇER (Devamla) - Sabih Atlı Bey, halk sektorü ne
deniyor. Ben buraya halk sektörünün avukatı
olarak gelmedim. Esasen halk sektörünü veri olarak kabul etmiyorum. Ancak, ben Planlama Teşkilatında müşavirken bir çalışma hazırlamıştık. O çalışmaya göre şöyle deniyor, halk sektörü küçük
tasarruf sa:hiplerini bir araya getirerek şirketler haline dönüştüren
bir ekonomik çözüm tarzı getiriyor. Bu küçük tasarruıf salhipleri
şöyle : Halkımızın sanayileşmeye geniş bir şekilde katılmasını ve
mahalli insiyatifini güçlü bir şekilde harekete geçirmesini sağla
mak için kurulacak bölgesel kalkınma ortaklıklarına finansman ve
diğer teşvik -tedbirleri bakımından gerekli destekler ve kolaylıklar
sağlanarak bölgesel hemşeri ortaklıkları kurulacaktır deniyor. Demek ki, halk sektörünün bir şeyi de, hemşeri ortaklıklarının kuşekilde uygulanacaık

rulmasıdır.

Halk sektörü için bir başka uygulama alanı olarak dış ülkelerde çalışan işçilerimizin tasarrufları ele alınıyor. Yine dış ülkelerde çalışmakta olan işçilerimizin yaptığı .yatırımlarla halk sektörünün güç bulacağı hesap ediliyor.
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Bilhassa yine CHP'nin hildi~gesinde şöyle bir şey vardır, «Halk
sektörü şu şekilde tanımlanmaktadır; köylü kooperatiflerinin ... »
Bu yine benim tebliğimde var, soru sahibi oradan bakar. Ancak,
yine de bir yanılgıya meydan vermemek için şunu söyleyelbilirim
ki, Japonya'da olan uygulama, halka açık şirketlerdendir, yani tekelci sermayenin finansman aıçığmı kapatmak için halktan yardım
istemesi şeklinde oluşan bir sistemdir ki, halk sektörü bu değil.
Halk sektörü, katiyen tekelci sermayeyle işbirliği yapmak istemiyor; ama onun karşısına çıkıp onun tekelci vasfını ortadan kaldı!'mak istiyor. Müsaade ederseniz kısa bir misal vereyim; bir iPiANA diş macunu vardı, bunun fiyatı 725 kuruştur. iPANA'nın fiyatı
artırılamayınca karşımıza lbir GR:iN çıkmıştır. ORiiN'in fiyat,ı 10 liradır. iPANA tekeliyle Türkiye'de bir tekel meydana getirmiş olan
diş macunu firması fiyat artımı isteğinde bulurrduğu ve buna cevap verilmediği zaman bir GRiN ·çözüm yoluna başmuştur.
Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi -Teşekkür ederiz efendim.
Şimdi sıra sayın

Nusret

Fişek'te,

buyurun efendim.

H. Nusret FiŞEıK (Prof. Dr) - Sayın Başkan, bana iki soru
var. Birisi, sizin sorunuz. Ben yazımı daha ziyade soyut bir zemin
üzerinde hazırladım ve Türkiye'de nüfus sorunu meselesini ele almadım .. Siz bana, Türkiye'deki nüfus sorunuyle ilgili sordugunuz
kısmı müsaade ederseniz kısaca cevap vereyim ve görüşümü sordunuz. Burada önemli olan ;benim görüşüm değil, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kararları ve kanunlarıdır.
Birinci, ikinci, üçüncü

beş yıllık kalkınma planları

Türkiye'de
öngörür. 1965 senesinde kalbul edilen
Nüfus PLanlaması Kanununda bunun nasıl yürütüleceğini gösterir.
Şimdi eğer benim şahsi fikrimi soruyorsanız; biraz evvel verıdiğim
soyut izahat çe1:1çevesinde cevap verelbilirim. Bu soru İstiklal Harbinden sonra sorulsaydı, o günün şartları altında !hiç de doğurgan
lığı azaltmaya lüzum olduğunu söylemezdim; çünkü doğurganlık
la ölümler arasında bir denge vardı, ülkenin insan gücüne iihtiyacı
vardı. Yalnız !bunu bana 1960'larda sorsalardı, zaten sormadan ben
söyledim, nüfus artışının hızlı olması gerekmediğini, Türkiye'nin
bugünkü şartlarda 1960'lardan bu yana hızlı nüfus artışına ihtiyacı
yoktur. Çünkü, itici güç :alarak nüfus. konuşmamda da söylediğim
dogurganlığın azaltılmasını

143

g~bi önemini kaybetmiştir. Birincisi, üretim için emek ihtiyacı var
mı? Tarımda,

sanayide, hizmet alanında yoktur Türkiye' de. Tarım
da i'htiyaç olsaydı şehre göç olmazdı, sanayide ihtiyaç olsaydı Almanya'ya gidilmezdi, hizmet sektöründe ihtiyaç olsaydı kapıda insanlar iş için dizilmezdi. Özür dilerim basitleştiriyorum, bu sosyal
ve ekonomik olaylar o kadar basit değil; fakat zaman dar ve tüketimi artırarak üretimi teşvik eder nüfus itici güç olarak. Bu da
bugün için mevzubahis değil, çünkü üretim tüketimi karşılama
dığı için enflasyon var. Binaenaleyıh, bu faktörün de bugün geçerliliği mevzuba:his. Onun için dedim ki, itici güç önemli değildir.
Diğer taraftan, nüfus kalitesi, engelleyici faktörlere gelince, nüfus kalitesi üzerinde olumsuz etkisini bugün hepimiz biliyoruz.
Türkiye'nin kalifiye insan gücüne ihtiyacı var; fakat maalesef okullarımiz kali:fiye adam yetiştiremiyor, sanat okullarımız dahil, üniversitelerimiz dahil. Bir nüfusu artırdığınız zaman bugünden daıha
düşük kalitede adam yetişecektir. Halkımızın sağlığı yerinde değil (kalitenin içinde sağlık var) Nüfus ekonomik gücümüzün üzerinde arttıkça kalite düşecek,tir. Sermaye birikimi hakkında bir
teorik model var yazımda, onun için onu izah etmeyeyim.
Bağımlı nüfus için
kısa bir örnek vereyim sayın Arslanalp
Türkiye'de bugün nüfusun % SO'si bağımlı nüfus, % S8'i bağımsız
nüfustur. Yani, 10 milyon üreten erkek vardır, kadınlardan da bir
. kısmı üretime iştirak ediyor. Eğer Türkiye aşırı doğurganlığı olan
bir ülke olmasaydı, Batı ülkeleri düzeyinde doğurıganlığı olan 40
milyonluk bir ülke olsaydı, o zaman ıs milyon kadın, 15 milyon
erkek yapardı. 40 milyon nüfus tüketiyor; faıkat işgücü, erkek iş
gücü ıs milyon artıyor. Sosyalist ülkelerdeki gibi kadınları da iş
gücüne katabilseydik 30 milyon üreten insan olurdu Türkiye'de
40 milyon nütfusta. Bunu ibir hesap yaparsanız, ı20 milyon nüfusa
eşittir, bugünkü nüfus dağılımı ve bugünkü kadın çalışma statüsü
içinde. Türkiye' de fazla nüfusun gerektiği hususunu savunmak güç
olduğu kanaatindeyim.

İkinci

soruyu sayın Çağlar sordular ve dediler ki, «'Antinatalist politika Türkiye' de olduğu halde doğurganlık % 0,40 civarında,
İsrail' de şiddetli bir pronatalist politika olduğu halde % 0,26 civarında, burada bir çelişki yok mu?» dediler anladığıma göre.
Efendim, burada bir çelişki yok yahut var bir anlamda. Türkiye'de antinatalist politika olmasına rağmen dogurganlığın
yüksekliğinin nedeni, hükümetlerin saptanan antinatalist politikayı
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uygulayamamalarıdır.

'Halkın direnci, halkın isteğine ters düşme
nüfus konusundaki tutumu Türkiye'de gayet derinlemesine araştırılmıştır. Bu hususta yapılmış en aşağı üç tane
ülke ölçüsünde araştırma vardır. Tü:rıkiye'de ailelerin o/o 68'i köyler dahil 3 veya daha az çocuk istiyor. Halbuki, Tlirkiye'de ortalama çocuk sayısı S'tir. Yani, Türk Halkı istediğini elde edemiyor.
değildir. Halkın

İkincisi; Türkiye'de isteyerek çocuk düşürme oranı % 0,30'dur. Batı ülkelerinde bu oran % O,lO'dur. Bizim bu rakamımız birçok sosyalist ülkelerin arasına girer. Bunun nedeni de, halkın istememesine rağmen. gebe kaldığı zaman çocuk düşürmesidir. Bu
da, istenmediğinin kanıtlarıdır fazla nüfusun halk taraLfından.

netice, Türkiye' de doğurgan
önleyici usul kullanır.
Ancak, kullanılan usuller geleneksel usullerdir, geri çekme ,gibi,
lavaj gibi, etkin usuller, modern usuller değildir. Türkiye'de doğur
ganlığın yüksek oluşunun nedeni, halkın tutumu değil, halkın metot seçmedeki sınırlılıklarıdır ve bunda da hükümetlerin hizmet
arzındaki noksanları büyük rol oynar. Bu nedenle, şunu işaret edeyim; ben konuşmamda halkın isteğine ters düşen politikanın başa
rısı sınırlıdır dedim. Türkiye'de antinatalist politika kanunu halkır]
isteğine karşı değildir, büyük çoğunluğun isteğine karşı değildir.
Türkiye'de durum, hükümetin nüfus, aile pUmlaması !hususunda
halka hizmet götürememesidir. Hükümetin bu alandaki başarısız
lığıdır. Taibii, bir sual sorulabilir, hangi alanda başanlıydı da burada değil? ...
Bir

diğer araştırmanın çıkardığı

lık çağında

olan

Teşekkür

kadınların o/o 40'ı geibeliği

ederim efendim.

YÖNETiCi -

(Alkışlar)

Sayın Behzat Güre, buyurun efendim.

Behzat GÜRE (Avukat) - Efendim, bendenize iki değerli üye
arkadaşımız birer soru tevciıh ettiler.
Önce sayın Ahmet Hamdi' Sayar Beyefendinin sualine cevap
arz edeyim. Mevcut demokratik müesseselerin özgürlüğü korumaya
yeterli olmadığı kanısında mıdırlar? şeklinde bir sual tevciıh edildi. Örneğin Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasıyla gelen ikinci
meclis, Senato gibi müesseselerin. Hemen peşinen arz edeyim ki,
biz bu müesseselerin özellikle Aııayasa Mall:ıkemesinin özıgürlükle
rin korunması mevzuunda fonksiyanlarına inanıyoruz ve hatta bu145

nu büyük bir güvence sayıyoruz. Anayasa Mail:ıkemesinin kararları
elbette eleştirilebilir. Yalnız bu eleştirme kelimesini, Anayasa Mahkemesini hazınederneme gibi kabul etmemek lazımdır. Örneğin,
Anayasa Mahkemesinin kamulaştırmada tespit ettiği değer pahası
nın tayini noktasındaki kararı değerlendirilmesi Anayasamızın sosyal devlet ilkesi açısından elbette eleştirilebilir ve eleştirilmelidir
de kanımca.
Diğer sayın

üyelerden Kamuran Ardıç Beyefendi, Anayasanın
53 ncü maddesinin kaldırılması gerektiğine değinen görüşüme şu
endişe ile sual tevciih ettiler; Bugünkü sosyal dalgalanmaların bile
ancak bu 53 ncü madde ile tehlike düzeyine varmadığı, bu 53 ncü
maddenin Devleti 1oruyan bir madde olduğu hususunu belirttiler
ve benden bunun biraz açıklanmasını istediler. Biz aslında biraz
da bu madde yüzünden sosyal dalgalanmaların teihlike yara ta cak
düzeye varaıbileceği görüşündeyiz. Çünkü, devlet madem ki, birtakım görevlerle yükümlüdür, o halde bunun mazeretini aramamalıdır. 53 ncü maddeyi sosyallik ükesinin bizati'hi çelişkisi gilbi
görüyoruz.
Alternatif soruyorlar. Mazeret kalkınca, devlet görevlerini dada zorunlu olarak yerine getirecektir. Ekonomik kamu düzenini
oluşturan yapısal Kurumların nasıl oluşacağı, nasıl işleyeceği, hukuk ve ekonomi uzmanlarının kongreye sundukları birçok tebliğ
ler de bu amaca dönük bulunuyor zaten. Ben sadece 53 ncü maddeyi Anayasanın sosyallik esprisine bir zaaf getirdiği görüşünü saptamak istedim ve onu arz ettim, başka bir alternatif getirme görüşüm yoktur ve tebliğimde de yoktur efendim; arz ederim.
Teşekkür

ederim efendim.

YÖNETiCi -

Teşekkür ederiz efendim.

Sayın Hurşit Kaııgal,
Hurşit

(Alkışlar)

buyurun efendim.

KANGAIL (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

delege arka-

daşlarım;

Bir iki izienimimi arz etmekle bana teveccüh eden suallerin
büyük kısmını cevaplandıraibileceğimi zannediyorum.
1972 senesinde Birinci Hukuk Kongresi toplandığı zaman yabu salonda ticaret hukuku ve genel sorunlar komis-

nılmıyorsam
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yonunda hen de üyey:dim, tebliğ vermemiştim; fakat bir konunun
gündeme alınmasını istemiştim. Konu yine bugün tebliğimin konusunu teşkil eden hal,ka açık anonim şirketler veya şirketlerin
halka açılması idi. O zaman komisyonu yöneten sayın Prof. Karayalçın, sayın Prof. Ansay'ı, da işaret etmek suretiyle konunun çok
işlenen ıbir konu olduğunu ve parlamentoda da bir tasarı bulunduğunu; binaenaleyh bu kadar yoğun hukuk çalışmaları yapmakta olan bir Kongrede bunun ele alınmasına özellikle lüzum olmadığı görüşünü savundular. Talbii, kendileri ticaret hukuku salhasın
daki büyük otoriteleri ve büyük bilgileri sebdbiyle bu suretle beni
tatmin edici cevap vermiş olduklarını ben de kabul ederek ısrarım
olmadı.

Ancak, bu müşahadeleri, 1972 senesinde Birinci Hukuk Kongresinden sonraki müşafhadelerimizi, hatta bunların bir kısmına kişisel müşahade demek de mümkün değil hep beraber izlediğimiz
olayları müsaade ederseniz satır başlarıyle gözden geçirirsek; o zaman beni tatmin eden cevabın bugün tatmin edici olmaktan uzak
olduğu ortaya çıkacaktır. Şöyle ki, televizyon ekranlarında Almanya'ya çalışmaya giden, gerçekten çok güç koşullar altında çalışan
bir şirketin kuruluşu sebeibiyle gidip gördüm, yaşayışları da çok
ilkel olan işçi vatandaşlarımızin gerçekte müreffeh ibir yaşayış sebebiyle değil, buradaki sefaletlerini orada da sürdürmesi sebebiyle
biriktirdikleri paraları ülkelerinde, üzellikle ayrıldıkları şeJJ:ıir veya köy civarında bir yatırım yapmak amacıyle biriktirdikleri ve
fakat bunları Türkiye'ye aktarmak istedikleri bir yatırıma taihsis
etmek istediklerini ve fakat dolandırıldıklarını televizyon ekranla~
rından hep heraber izledik, bu bir müşaıhade.
ıDiğer

bir müşaihade, gazete ilanlarında boy boy ilanlar, halka
·aıçık anonim şirketler, sonra bilhassa 1973 seçimlerinden sonra
moda oldu halk sektörünün gerçek temsilcisi biziz iddialarıyla ortaya çıkmalar ve fakat gidildiği zaman ben de yatırımımı, 5 - 10 bin
lira biriktirimimi yatırıma dönüştürmek istiyorum, ibu halka açmak istediğiniz şirketten hisse almak istiyorum denildiğinde, bir
sayfalık gazete ilanında asla koşullar arasında gürülmeyen bir koşulun öne sürülmesi, bu şirketin bağlı bulunduğu haldingin tahvilinden 100 bin lira al sana 10 bin liralık hisse senedi verelim .
.Diğer taraftan, halka açık anonim şirketlere tahsis edilen teş
vik tedbirlerinden yararlanmak iddiası ile güya· halka açık anonim
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şirket kurmak iddiasıyle ortaya çıkmalar, m~:Ncut ticaret kanunumuz, daha ileriye götürmek, halka açmak bakımından daha ileriye götürmek iddiasında bulunduğumuz mevcut ticaret kanunumuz
dahi kurucu hissedarlara % 10 temeddü payı ayırınayı öngörürken, bunun üstünü kalbul etmezken, dolambaçlı yollardan % 30 kuruculara hisse ayırmalar ve bunun biz Ticaret Bakanlığından bunu tasdik ettiremezsiniz dememize rağmen Ticaret Bakanlığın
dan tasdik ettirip getirmeler.
Diğer taraftan, gerıçekten ben onu safiyane vatan sevgısıne,
müsaade ederseniz bu terim kullanıldı, onu kullanacağım, ama
ben bunu halkımızın çok takdir etiğim vatan duygusuyla izaih ediyorum. Belki bugünün materyalist düşüncelerine uyar, uymaz, ayrı bir konu. Vatan, millet sakarya edeibiyatı belki; ama benim köyümün civarında, benim kasabarnın yanında ufak da olsa bir yatı
rım olsun diye dişimden tımağırndan artırıp halk ş ir ketleri kurma
teşebbüsleri; fakat bunun kanuni güvenceleri olmadığı için akim
kalan, hüsrana uğrayan umutlar.

Şimdi bütün bu manzara karşısında bir siyasi tercihe arz edilen, bir, iki, üç veya beş siyasi parti tarafından doktriner bir ternele dayansın veya dayanmasın, isabetini kaıbul edelim veya etmeyeEm, halk sektörü kurma iddiaları; ama a:rz ettiğim gibi halk sektörü kurma, bir siyasi tercihe takdim edılen, halk oyuna takdim
edilen ve ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmeyen, isterseniz bir
özlernin ifadesi, isterseniz bir gerçeğin taha:kkuku için gayretierin
muhasalası diyelim; ama henüz ortada olmayan bir şey.
Yalnız,

bendenize konu itibariyle, şahsıma bir teveccü:h olarak
görmüyorum, konuyu isabetli seçtiğim kanısındayım sayın Başka
mm. Yani meyveli ağaıç taşlanır derken, arkadaşımıza ıben o noktadan katılıyorum, konu meyveli bir ağaç olduğu için.
Şimdi

ben bütün bunlarla şunu demek istiyorum; ortada birvar. Halkın biriktirdiği parayı, memleketin gerek
o parasınla nema temin etmek, gerek bir kalkınma hamlesine katılmak, gerek kendi kendine veya çevresine eser kazandırmak gibi
düşüncelerle yatırım yapmak isteği var.
takım vakıalar

ıBir önemli nokta da şu; bugün 10 bin lira biriktirerek eskisi
gibi bir eıv alma hayaline, bunu 50 bin lira yapayım da kendime bir
ev alayım, bir tarla alayım, bir iş kurayım diyemez ve birikti:rdi-

148

ğini

de bir yere yatırmazsa enflasyonun aşırı baskısından kurtulamaz, onun i'çin bir yatırım yapma arzusu var. Çeşitli se'beplerle olay
var. Bu olaya bir hukuki veçlhe vermek, bunun hukuki tedbirlerini
getirmek lazım geldiği kanısıyle konuyu getirmiş bulunuyorum.
Onun için takdim ettim. Ne özel sektörün savunmasını yapmak
niyetindeyim, zaten benim haddim değil o, onun daha değerli temsilcileri burada mevcut. Bu sebeple biz konuyu şu şekilde sunmak
istiyorum. :

Halk sektörünün kuruluşunu bekleyeçek ve bu hali !böylece
sürüncemede mi bırakacağız? Yoksa, Ekonomi - Hukuk Kongresi
olarak bunu temenni mi edeceğiz; yani halk sektörü kuruluncaya
kadar bunun hukuki tedbirleri alınsın mı diyeceğiz? Buna böylece
işaret ettikten sonra somut bir iki suale geliyorum.
Halka açık anonim şirketler kapitalizmi şişirir mf? ... Benim
zaten tebliğimde bunun kapitalizmi şişirici bir yöntem olmaması
için alınmaması lazım gelen birtakım somut tedbirler zaten önerilmiştir, bunlar tabii geliştirileibilir.
Yine bir soru var, çok misale dayanan bir soru. 10 bin lirası
olan bir köylü bununla inek mi alsın, yoksa civarındaki bir falb·
ri ka dan hisse sen ed imi alsın?... Bfendim, bence fabrikadan hisse
senedi almasın, inek de almasın; inek et sanayiiyle ilgili veya et
kombinaları kurmaya yıönelik veya süt sanayiine yönelik veyahut
et üretimini arttırıcı bir şirketin kuruluşuna iştirak etsin.
Birtakım öneriler yok mudur? denildi. Bendenizin somut öneriler bahsi altında bildirdiğim ve ancak tabii önerilecek hususların
bir kısmını kapsayan hususlar tebliğimde var.
Saygılar sunarım.

YÖNETİCİ- Teşekkür ederiz.

Buyurun

sayın

Hüsnü

Kızılyallı.

Hüsnü KIZILYALU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık
- Ben rbaşlangıçta usul hakkında bir iki cümle arz etmek isterim. Süre ta:hdidi dolayısıyle tebliğim zaten çok özetti, o
yüzden yanlış anlamalar oldu ve birinci soruya o yüzden bu giriş
ten sonra cevap vermek isterim.
Müşaviri)

İki

soru soruldu, soru

soranların

isimlerini maalesef alama149

dım.

Birinci soru, Türkiye'deki ekonomik sorunların kökeninde
gelir dağılımındaki adaletsizlik mi yatıyor, yahut bunu ben böyle
mi dedim?... diye soruldu. Aslında benim tebliği takdim edememem nedeniyle böyle bir zehap uyanmış oluyor. Tebliğin ana teması, Türkiye'nin sorunları, özellikle ekonomik sorunlarına, ekonomik teorisi ve mantık açısından yaklaşmak. Benim bütün önerdiğim bundan ~barettir. Sloganlada halletmemek Yakın zamanda moda olan bir slogan sanayileşmeyi mesela alıyorum. Bunun
çeşitli şeylerini inceliyorum. Sanayileşmeyi amaç olarak edinirken
diyorum ki, istihdamı bir yana bırakıyoruz, gelir dağılımını bıra
kıyoruz, fiyat istikrarını bırakıyoruz. Bunlar bir kenara bırakıla
cak kadar önemsiz değil.
Gelir dağılımı sorulmuşken zannediyorum istihdamı sağlamak,
istihdama öncelik vermek belki daha şey olabilir. Tabii bu şahsi
bir tercih oluyor. Burada sorunları incelerken terdhlerimizle olaylan, teorileri, vakaları ayırmak, ikinci belirtmek istediğim o. Yani
konuya bakınca bilim açısından girerken önce olanaklar nedir, ondan sonra seçenekler, alternatifler nedir, bütün alternatifleri ekonomi politikası yahutta sosyal ve siyasi hayatımızda henhangi bir
uygulamada bir yatırım kararında sektörel gelişmelerde olanakları. seçenekleri ortaya koymak ve bundan sonra seçim yapmak.
Bunun böyle ·olmadığı, bu şekilde problemierin rasyonel olarak ele alınmadığını ben sonuçlardan çıkaralbiliyorum. Ekonomi
teorisi bu şeylere uygulansa, sonunda aşırı dengesizliklerin ortaya
çıkmaması lazım. Aşırı dengesizlik dediğimizin bir tanesi şiddet
li enflasyon. Türkiye son S yıldır % 20 ila 30 nispetinde hem de
devamlı enflasyon dönemine girmiştir. Dünyanın hiç bir ülkesinde
bugün her ne kadar \bugün dünyayı enflasyon sardı dendiği zaman
o ülkeler % 20'lik enflasyona bir yıl için müsaade etmişlerdir.
Müteakip yıl enflasyon % S'e, lO'a inmiştir; ama Türkiye'de enflasyonun aslında zararlı olduğu dahi kabul edilmiyor; fakat enflasyon dengesizlik işaretidir. Bir tanesi, aşırı fiyat artışları olur.
İkincisi, dörviz durumu; dış denge bozulur, Türkiye'de nitekim
döviz kıtlığı başlamıştır. Yani denıgesizlik olduğu takdirde takip
edilen politikanın isabetli olmadığı, çıkarlı olmadığı, realitelere bina edilmediği ortaya çıkmış olur. Bilmiyorum, birinci soruyla ilgili olarak bunları belirtmek isterim.
Bir de benden sonra konuşanlardan sayın Özdemir Yarar'ın
konusu benim önerdiğim yöntemlerle çok ilgili olduğu için o koıso

nuda da bir iki söz söylemek isterim. Çünkü, benim tebliğimin bir
uygulaması oluyor. Orada da ta!hirimi mazur görsünler, iktisat ve
istatistiğin yanlış

uygulamasının nasıl

yapılabileceğini müşallıade

ettik, zaten bunu sayın Çelelbican kıdem tazminatıyle ilgili şeyde
gösterdiler. Aslında kıdem tazminatı bir sosyal konudur, bir de iktisadi veçhesi vardır ve benim önerime göre bu iktisadi veçhenin
incelenmesi lazım. Bunun ekonomiye ne yük getireceğinin incelenmesi lazım; ama burada yapılan hesaplamada olduğu gibi değil.
Gayet ilmi olarak zaman içinde bu daralacaktır, iki milyon işçi
hangi sürede emekliye ayrılacak, •her biri ortalama ne kadar kı
dem tazminatı alacak, bunlar bir fonda birikecek mi, vesaire, bütün varsayımlar altında bunun ilmi olarak iktisatıçısı, hukuk·çusu,
sosyal bilimeisi bir araya gelerek, bu incelenip ondan sonra bu
konu ortaya kona!bilir.
Vergi konusunda yine bazı şeyler söylendi. Vergi alanında
epeyce çalışınam oldu, onu cevaplamak isterdim; fa.kat süre taihdidi dolayısıyle onu geçiyorum; fakat Türkiye'de vergi yükü % SO'dir, çok ağırdır dediğimiz zaman bu % SO iş alemi üzerinde değil
dir. İş alemini vergi yükünden istisna etmek lazım; çünkü iş alemi bir kere enflasyonu etkisinden kendini kurtaraıbiliyor, çünkü
enflasyon da vergidir. Enflasyonu iş alemi dışındakiler taşıyor.
İkinci

nokta, iş alemi teşrvik tedhirleriyle, yatırım indirimleriyle 1970'lerde vergi yükünden çok hafifletme olanağını bulmuş
tur. Bugün Türkiye'de bir orta gelirli bütün keseneklerle birlikte
ortalama % SO'dir. Halbuki Amerika'da bir milyonerin ortalama
vergisi % SO'dir. Şimdi bunun nedeni, diğer verginin ücretler ve
maaşlar üzerinde kalması ve iş aleminin vergisini gerek bu tanı
nan imkanlarla, gerekse vengi ziyaıyle bunu kendileriyle kaibul
ediyorlar, tabii bunu önleme yolları da vardır, yasal yollarla bu
vergi ziyaı önlenebilir. Nitekim ileri sürülen % SO nispetine Kanada ile Amerika' da olan % SO nispetini biz kendi şeyierimize uygulasak, \bizim milli gelirimiz 400 milyar cirvarındadır, bunun
% 2S'i tarım şeyidir ve vergiden muaftır, onu çıkarırsak 300 milyar kalır. 300 milyar liranın 100 milyarı da muafiyetler vesaireye
girerse vergiye tabi 200 milyar lira kalır. Bu 200 milyar liranın
vergısını hangi nispetten
hesaplarsanız, % 30' dan
hesaplasak
60 milyar lira eder. Halbuki bizim gelir vergisi tahsilatı tabi tam
rakam veremeyeceğim; ama 20 milyar lira ıcİvarında ve bunun büyük çoğunluğu da ücret ve maaşlardan kesilmiş durumda. Benim
ısı

verdiğim son nispetler de ilmi değil. Ben sırf burada % SO nispeti
vergi yükü çok ağırdır dendiği için belirtiyorum, Türkiye' deki vergi yükü ağırdır; fakat vergi yükü daha ziyade ücretliler üzerinde
ağırdır, orta gelirliler üzerinde ağırdır. Çünkü, büyük gelirliler
teşvik tedbirleriyle bunları önleme imkanını bulmuşlardır.

İkinci soru, yatırımlarda veyahut bizim ekonomik politikarnız

daki birtakım aksakhkları ortaya koyduğu yatırımlarda bazı gecikmeler yanlış uygulamalar olduğu !belirtildi; fakat bunlara karşı çareyi söylemediğimi ifade ettiler. Çareye girersek çok uzayacak. Çareye girmeyeoeğım. Soruyu sorana ben bu konuyu bir süre
önce İstanibul İktisat Fakültesinde. verdiğim ve yeni yayınlanmış
olan bir çalışmamda planlı dönemde yatırım ve tasarruflarda performas, yani başarının ölçülmesi konusunda bir konferans vermiş
tim, onun basımı yapıldı, orada bu yatırımlardaki ve diğer ekonomik politikalardaki yanlış uy;gulamaların nedenlerini ayrıntılı olarak işaret ettim. Arzu ederse kendisine takdim ederim.
Hepinize

teşekkür

ederim.

YÖNET'İC:İ- Sayın Emre ~ongar, buyurun.

Emre KONGAıR (Dr.) -Efendim, sayın Sayar'ın bir sorusuyle başlıyorum. Atatürk döneminde Atatürk'ün uyguladığı yöntemlerden başka türlü yöntemlerle aşağıdan yukarı özgürlük talebi
nasıl yaratılırdı diye bir soru. Bu soruya iki tür cevap verilı:fuilir.
Birisi, Atatürk'ün uyguladığı model çerçevesinde, yani Atatürk ilkelerine uygun olarak başka yöntemler bulunabilir miydi?... Biride, bu ilkelerin tümüyle dışında düşünülebilir. Ben şunu söylemek istiyorum; Mustafa Kemal Atatürk son derece tutarlı bir model geliştirmiştir kafasında, çok daha erken tariılılerde 1923'den ve
bu modeli son derece tutarlı olan bu modeli yine son derece tutarlı
bir uygulamayla Türkiye'de sahnelemiştir. Dolayısıyle Atatürk'ün
kafasındaki model kabul edildiği takdirde onun yaptığından da!ha
iyisini yapmak olanaklı değil. Başka şeyler yapabilir miydi? ... Evet.
Modeli değiştirseydi, haşka şeyler yapabilirdi. Hemen örnek vereyim; İstiklal savaşını yaptığı orduları terhis ettiği zaman her ibir
askeri silahıyle terihis edip, istediğiniz toprağı alın, orayı işieyin
diyebilirdi; ama .bu tümüyle farklı bir model uygulaması olurdu.
O da, kendi mantığı içinde tartışılırdı. Yani, böyle bir model uygulamasında yapılacak en iyi şey bu muydu, değil miydi diye. Onun
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~çın

üzerine basarak tekrar ediyorum; Atatürk'ün uyguladığı Batı
modeli çerçevesinde yapılabilecek en iyi uygulamayı yapmıştır kanısındayım.

İkinci

soru, bugün aşağıdan yukarı özgürlük talebi olsaydı

nasıl örgütlenebilir?... Görüyoruz, örgütleniyor zaten. Özıgürlüğün
taıbii bir anlamı var. Teorik ve havada bir laf değil, yani özgürlük
içinde özgürlük değil. Bugün Türkiye' de bunu açıkça görüyoruz.
Bütün örgütlenmeler ulusal gelirden o örgütlenen grubun aldığı
payı artırmaya yönelik örgütlenmelerdir.
Dolayısıyle,

ulusal gelir de belli bir gelir olduğuna göre
belli gruplar örgütlenerek bu paydan, bu gelirden paylarını
artırmak istediklerine göre, mevcut yüksek pay alanlar da örgütlenerek paylarının azaltılmasına karşı çıkmaya çalışıyorlar.
Bir örneğini buradan vereyim, sabah konuşan Sayın Özel Sektör temsilcisi kendisini tanıtırken ismini söyledi, meşguliye
tini söyledi, bir örgüt üyeliğini söyledi. Belki birçoğunuzun
gözünden kaçmıştır. hen tekrarlıyayım, TSİAO üyesi olduğunu söyledi, Türkiye Sanavici ve İşadamları Derneği üyesi ve hemen arkadan ilave etti, «Kendi adıma konuşuyonım» dedi. Halbuki, mesela ben üniversite mensubu olduğumu söyledim, kendi adıma konuşuyorum deme gereğini duymadım. Bunu şunun için söylüvorum; demek ki, işadamlarında bir örgüt bilinci gelişiyor, o kadar
gelişiyor ki, böyle bir örgüt üyesi bir toplulukta bir konuşma vaparken örgüt mensubivetini belirtiyor, ayrıca kendi adına konuş
tuğunu da belirtmek ihtiyacını duyuyor. Demek ki, aşağıdan yukarı gelen örgütleşme taleıbi ve örgütleşme olayı tamamen ve tamamen somut, günlük veva aylık maaş mı diyeceksiniz, ücret mi
diyeceksiniz çıkarlarla ilgilidir ya da karlı, ulusal gelirden alınan
payla ilgilidir. Bu pavın artırılmasından yana olanlar veya paylarını korumak isteyenler örgütleşmekteler.
Sayın

Naibi Dinçer'in bir sorusu var; «Kapitalizm Türkive'de
saP:lıklı mı gelişmistir. çarpık mıdır? ... » Efendim, şimdi savın hukukcuların çoğunlukta olduğu, yani normatif vaklaşımın coğunluk
ta olduR:u bir yerde konuşuvorum. Ben sosyal bilimci olarak normatİf olamam. Bir örnek verevim. kentiesme örneği. Savın hocamı:r. da buradalar. Türkiye'de kantlesmenin bozuk olduğu, caroık
olduğu falan sövlenir, avnen kapitalizmde olduğu ıribi. Sirndi soruyonım, neye göre bozuk, neye göre çarpık, mesela kapitalizm ne-
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da var, hepimiz şartlanmışız, hepimiz
modeline rgöre. Yani, Batı'da şöyle olmuş, bizde öyle olmadığına göre çarpıktır veya yanlıştır veya bozuktur. Ben
buna katılamayacağım. Mesela, sayın hocaının hoşgörüsüne sığına
rak ve mümkünse tepkisini de almak kaydıyle Türkiye'de kentleş
me eşittir, gecekondulaşma. Batı'da başka türlü olmuş olabilir, biz
ona uymak zorundayız, değiliz diye bir şey yok. Batı'dan ayrı
diye bizimki sağlıklı, sağlıksız, bana çok garip geliyor; ama bir
dolgu var onu saptıyoruz, Türkiye' de kentleşme eşittir gecekonye göre

çarpık? ... Cevabı

koşullanmışız Batı

dulaşma.
Şimdi

kapitalizm de öyle. Yani, çarpık veya değil çok zor bir
şey. Yalnız Türkiye' deki kapitalizmin nitelikleri söylenebilir. Bir
defa verimliliği düşüktür, dışa bağımlıdır; ama bu dışa bağımlılığı katiyen çarpıklığını göstermez, özellikle her gelişmiş kapitalist ülke dışa bağlıdır, sömürür veya sömürülür, dış bağımlılık
kapitalizmin tanımıdır, gereği icabıdır hatta, içte kalamaz kapitalizm muhakkak dışa taşmak zorundadır. Türkiye'de de böyle olmuştur.

,şimdi

sayın

ama

Dinçer bunu

çarpık

diye nitelerse, niteliyebilir
rasyonel ilkelere
göre çaiışmamaktadır; yani kullandığı benzini iyi bir kapitalistin
lafını hatırlıyorum, işıçi bizim için otomo/bilimizin benzinidir. Onu
ibesleyeceğiz ki, otomoibilimiz iyi gitsin demişti, yani işıçiyi ne kadar besliyor bilemiyorum.
taıbii;

verimliliği düşüktür, dışa lbağımlıdır,

Türk sanayii dışa bağımlı mıdır? ... Cevap, evet. Kesinlikle
evet. O kadar dışa bağımlıdır ki, dış politika da istenen veya gereken bağımsızlık atılımını dahi ekonomimizin dışa bağımlılığın
dan dolayı yapılamıyor.
Şimdi hepimiz okumuş, yazmış kişileriz, Türk - Amerikan iliş
kilerinin tepkisini hepimiz görüyoruz, yani adam kendi kendine
bir küçük kardeşiyle oynar gibi ambargo yapıyor, şunu kaldınyor
bunu kaldırıyor. Yani ulusal saygınlık, milli haysiyetle bağdaşma
dığı gibi, yani eşit devlet ilişkileriyle de bağdaşmayan şeyler oluyor ve sesimiz çıkmıyor. Neden çıkmıyor? ... Çünkü, ekonomik olarak bir bütünleşme var. Bu derece dışa bağımlı olduğu kanısında
yım. İyidir, kötüdür, bunun tartışması benim sorunuro değil.

Sayın Babüroğlu

burada yoklar, onun için sorusuna tek kelimeyle cevap vereceğim. «Parlamento niçin burjvazinin Parlamen154

tosudur bugün, dedi? Bugünkü seçim sisteminden mi, yoksa tarihsel gelişimden mi? ... >> Cevap şu
Her ülkenin siya.::;al iktidarı veya yasama organı o ülkenin
toplumsal yapısının •bir aynasıdır. Türkiye' de hangi toplumsal sı
mf egemen ise, parlamentosu da, hükümeti de, şusu da, busu da
onun tabii bir ayna olarak yansımasıdır. Batı tipi kalkınma modelimiz içerisinde ka1kınmamızın motoru özel teşeıbbüs denen sermaye sınıfı veya burjuvazi olduğuna göre, çok uzun süreler parlamento da tabii bunun temsilcisi olagelmiştir.
1

Ha şimdi bunun karşıtı çıkmıştır, işçi sınıfı güçlenmiştir, bir burjuvazi, kendi niteliğini koruyan bir sınıf gibi da:vranmaktadır. Parlamentoda da bunların yansımaları da vardır; ama genel olarak
toplumda hangi güç egemen ise parlamentosu da onu yansıtır, hatta bazen sünğüyü daihi yansıtır, yansıtmıştır, yansıttığı dönemler
vardır. Anayasa değişmeden tekeller engellenebilir mi?
Diye bir
soru var.
Efendim ben Anayasanın tekellerle ilgili olduğu kanısında değilim. Hatta ben Anayasanın iktisadi sistemle de çok ilgili olduğu
kanısında değilim, tam tersi ... Yani ilgili de belirlemiyor, belirleniyor. Yani yaptığımız Anayasa ile iktisadi sistemimizi helirlemiyoruz. Tarihsel gelişim içerisindeki birtakım güçler, birtakım iliş
kiler bizim Anayasamızı belirtiyor. O yüzden, ben Anayasada değişiklik yapılarak veya yapılmadan tekellerle başa çıkılacağı, kanunlarla tekellerle başa çıkılacağı kanısında değilim Taıbii başa
çıkılacaktır; belli değişmeler olduktan sonra o değişmelerin paralelinde kanun, yasama faaliyeti yapılacaktır, öyle olacaktır. Ama
bugün böyle bir yasama faaliyeti Türkiye' de yapılamaz; bugünkü
Türkiye'nin sosyo - ekonomik düzeninde.
Nazariyet ve pratik ayrımı yapıldı, benim fikrimi öğrenmek
istediler. Efendim, hangi bilim adamı nazariyatçıdır, işte biz pratikçiyiz falan ... Ben bunlara inanmıyomm. Şöyle inanmıyomm :
Bunlar görüş zaviyesi meselesi. Mesela size çok nazari bir laf:
Efendim Türkiye'de düzen değişmelidir. Ve hemen buna bir tepki : Sen kardeşim ne düzen değişmesinden bahsediyorsun? Ben
işte bir işletme kurmaya kalktım, gittim, birbuçuk yıl uğraştım ...
Şimdi o nazari, ibu pratik değil. Birisi makro düzeyde bütün düzeni değiştirnıeye çalışıyor, öbürü düzeni veri olarak alıyor, mevcut
düzeni veri olarak alıyor, o düzenin daha iyi işlemesine çalışıyor.
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Demek ki birbirimizi nazariyatçılıkla veyahut pratikçilikle, pratikte faz1a kayholmakta suıçlamakta ibir anlam yok. Mesele bakış
meselesidir. Nereye bakıyorsunnuz? Düzeni veri olarak kabul edip
özel teşebbüsü en iyi geliştirme olanaklarını arıyorsanız başka
yerlere bakarsınız; yok tümden bir yasama organı gibi düşünüyor
sanız başka yerlere bakarsınız .
Vergi kaçakçılığını önlemek için ne gibi tedbirler getirilir, diye
-bana bir soru yöneltildi. Bu benim konum değil. Ancak şunu şöy
leyeyem ki bugün Türkiye'de sosyolojik olarak vergiyi ücretliler,
maaşlılar, yani stopajda vergisini ödeyenler, bir de kurumlar öder.
Yani genellikle sanayiciler öder. Aslında ben sanayi sınıfı içerisinde sanayicilere büyük haksızhk yapıldığı kanısındayım. Hele sayın temsileiyi dinledikten sonra yüreğim hakikaten pa:rıça parça
oldu.
Efendim, batıdan alınan kurumlar geldi, sebepleri yokken, dediniz, dendi. Peki Tül'k hukuk devrimi için ne diyorsunuz?
döneceğim ve şunu hatırlatacağım:
Ben yarYani bu kötüdür demedim, iyidir de demedim,
bir olguyu saptadım. Yani biz, gerekli sebepler hazırlanmadan so·
nuçlar aldık, şimdi o sebepleri bu sonuçlardan bekliyoruz dedim.
Bu iyidir, kötüdür demedim. Yalnız Türk hukuk devrimi için şu
nu söyleyeyim : Sebebi hazır olsun veya olmasın alınan sonuç, yani alınan yasalar f~kalada etkili, son derece rasyonel bir biçimde
toplumumuzu biçimlendirmiştir. Eğer !bugün 1burada !böyle bir konuda bir kongre yapılalbiliyorsa ve ben konuşrubiliyorsam, bunu
Atatürk devrimlerine ve özellikle onun hukuk devrimine borçlu
olduğunu biliyorum.

Burada geriye

gıda ibulunmadım.

1960 Anayasası ile hukuk sosyal gelişme ile bütünleşmiş midir, yani bu önde oluş, toplumsal gelişinenin önünde oluşu, arkasında oluşu bitmiş midir? Büyük ölçüde evet ... Yani siyasal kurumlar ve hukuk yapısı ile toplumdaki sosyolojik gelişme ve değişmeler, sı,çramalarla Türkiye'de bütünleşiyor, birleşiyor. 1960
Anayasası bu birleşme ve bütünleşme noktalarından birisidir, en
rasyonellerinden de biridir. Tam o noktada toplumun gelişme eği
limleriyle siyaset ve hukuk kurumları birbirine çatışmıştır. Zaten
doğal geli:şme eğilimlerini ibelirlediği içindir ki Anayasa bu kadar
hücum altındadır ve geriye dönüş ,çaıbaları olmuştur.
Çok
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teşekkür

ederim,

sayıgılarımı sunarım. CAlkışlar)

OR:HAN ARİF BiARLAS (Avukat) -Efendim ben bir sual sor: Batının etkileri, dış etkileri bütün diğer az gelişmiş ül.·
kelerde bizim karşılaştığımız sorunları yaratıyor mu, diye ...

muştum

Emre KONGAR ('Devamla)- Bir kelime ile arzedeyim. Türkiye'nin çok güzel bir niteliği var diğer az gelişmiş ülkelere nazaran;
çok geniş bir tarihi var ve birtakım ilave yanılgılar var, ama temelde beyefendinin sorusuyla söylemek istediği şey doğru. Batının bu
dış etkileri gerçekten bütün az gelişmiş ülkelerde bizim karşılaş
tığımiz sorunları yaratıyor ·efendim.
Teşekkür

ederim.

YÖNIETİCİ Sayın

Hasan
sual

Hasan

Teşekkür ederim.
Olalı,

OLAıLI

buyurunuz.

(Prof. Dr.) -

Efendim ıbana tevdh edilmiş bir
varsa, lütfetsinler cevaplan-

olduğunu hatırlamıyorum. Eğer

dııayım.

YÖNETiCi -

Sayın Hayati Topallı, buyurunuz.

Hatayi TOPALLl (Avukat) - Affınıza sığınarak önce
deki iki kelime hatasim açıklamak istiyorum.

tebliğim

Günümüzde spor ve siyasete aşırı derecede yönelindiği için :benim teknik terimlerim, pu iki branşa ait terimlerle değişmiş. Meraklıları lütfen not etsinler, değiştirirler.
«Parite» kelimesi «Parti» olarak geçmiştir. «Kredi depasman«depasrrran» kelimesi «deplasman» olarak geçmiştir.
Nihai deplasmana çıkamadan evvel bunu düzeltmek istedim.
ları»ndaki

Şimdi

bendenize iki saygı değer arkadaş iki konuda sual tevciıh ettiler. «Bürokratlara bırakılamayacağına göre nasıl bir kadro
oluşturulur veya ne giibi tedbir alınabilir?» denildi.
Şimdi arkadaşlar, bürokratların rolüne, gene müşaıhlhas ve çok
büyük bir misal vermeksizin konuya girmek istemem.

Şimdi, hepiniz ıbilirsiniz, İş Kanununda bir değişiklik yapıl
mıştır;

fikri sayi 'bedeni sıayine galip olmayanlar eskiden işçi iken
sonra fikri sayi galip olanlar da işçi mefhumu içine alınmıştır. Bu
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benim hukuk müşavirliğini yaptığım bir müessesede büyük bir
mücadele konusu oldu. O müc,adele şu esasa dayalı idi :
emsal kararı ellerine geçirmişler, ona göre sözhaklar da alınır, kanundan doğan haklar da alı
nır ... Binaenaleyh, biz de işçi olduk, kıdem tazminatı da alabiliriz, dediler. Halbuki bu müesseselerde çalışanların, daha öncelerden aynı sosyal ihtiyaçlar düşünülerek personeline belli süre hizmetten sonra gayet elverişli ayrılış tazminatı akti olarak kabul edil·
mişti. İkisini de birden alırız, dediler. Biz de, aynı sosyal amaçla
olduğu için alamazsınız, mükerrerlik vardır dedik. Bunların mali
portesini hesapladım, bizde aktuarya hesapları da yapılmaz, özel
sektörcüler de bu fikrimden faydalanabilir; ben aslında mantık
ve matematik sektöründenim. Şimdi bir hesap yaptım, 10 yıllık
ibir mali portesi bunun, Fisko - 'birlikte 30 milyon liraya baliğ olacaktır. Halbuki ortakların iade edilemeyeceğini tebliğierirnde söylediğim iştirak paylarının ödenmiş sermayelerinin o tarihteki tutarı da 19 milyon lira idi. Bunlar ·giderek de artaibilecekti. Bina·
enaleyh aktuaryal karşılıkları da olmadığını ileri sürdük, fakat
bunlar her ikisini almaktan 'Vazgeçmediler ve işten çıkış tazminatını alarak ayrılanlar, bir de mahkemelerde kidem tazminatı istek·
li davalar açtılar.
Bir

Yargıtay

leşmeden doğan

İşin

garibi şu: Ben oranın hukuk müşaviriyim, benim fikirlerimden belki de hiç bahsetmeksizin Ticaret Bakanlığına sormuş
lar, Ticaret Bakanlığını ikna etmişler, mademki böyle mahkeme
kararları var, ödensin diye talimat verilmişti. -Biz aksi tezi, henüz
devam eden davalarda savunuyoruz. Karşı tarafın vekili, bu Ticaret Bakanlığının emrini benden evvel eline geçirdi, mahkemelere
getirip hakimi etkilemek için; efendim Ticaret .Bakanlığı da bunun
ödenmesini emrediyor dedi.
Şimdi uzatmayalım, biz tezimizi galip getirdik, Yarıgıtaya tasdik ettirdik, bunun mali portesi tüm Türkiye'de 130 mil) on lira
idi o zamanki duruma göre ve enflasyon nedeni ile yapılan zamlar neticesinde bunlar bugün 300 milyon liradır. Yani, biz tezimizde şunu söylüyoruz; ıbir halk sektörü, işçilerin kurabileceği kooperatifler düşünüyoruz, bunların bürokrat yöneticileri olacaktır, bu
kabil taleplerde onların karşısına geçebilecektir, o zaman onların
sermayelerinden, o küçücük tasarruflarından, Almanya'da bin türlü güçlük neticesinde elde ettikleri tasarruflarının karşısına bu
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bürokratların

talepleri

çıkacaktır. ıBundaki

vahameti ortaya koy-

mak istedim.
Şimdi
nasıl

sualin cevabı : Bürokratlara
bir tedibir alınır?

bırakılamayacağına

göre

Efendim akla 1her şey gelir. Eğitim bir tedbirdir, tek tedbir
değildir. Fazla eğitilmiş olmak bürokratın aşırı talepte bulunmasını önlem ez ki. ..
Şimdi, kar ve zarardan o personelin etkileurnesi bir tedbir olarak getirilebilir, zarar olursa, o zaman tasarrufu sağlayacak tedbirleri alabilir.

Bir de denetim, kamu

adına

denetim. Hiç bir yetki

başıboş bı

rakılamaz.
Diğer

bir sayın arkadaşımız müdaıhale alımlarının eskiliğinden
bahsetti. Gerçi eskidir ama bünyesinde bir değişiklik olmuştur.
1965'ten itiıbaren ortak ürünlerinin kar ve zararları ve sonuçları da
müdahale alımlarının kapsamına alınmıştır. O zaman, mademki
müdahale alımlarının karı, zararı rDevlete ait olacak, bu kuruluş
ların genel kurullarında ortak temsilcilerinin konuşmasına ne lüzum var? Onların seçtiği yönetim kurulu üye.lerinin fonksiyon sahiıbi, karar sahiibi olmalarına ne lüzum var? Bu neye müncer oluyor biliyor musunuz? Ticaret Bakanlığındaki bürokratlar, onların
yönetim kurullarındaki bürohatlarla işbirliği yapıyorlar, bir/birlerine pas veriyorlar, zararları çoğaltıyorlar.
Şimdi,

bir. tip nokta olarak sröylerim : Fiskobirliği dolandır
mış bir firmanın borcundan bir indirim yapıldı. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Ticaret Bakanlığı Fiskoibirliğin yönetim kuruluna,
şu istikamette bir karar alın dedi : Bu firmanın ceza! şartını indirin dedi, indirtti. Kendisi de tasdik mercii olarak tasdik etti. Tasdik ederken de, Maliye Bakanlığından da dolaştırmış, Maliye Bakanlığının filan tari\h ve sayılı yazısına göre bu borç indirimi sakın
casız bulunmuştur, onanmıştır, dedi. Yani aslında bu irtikaba sokulabilir bir eylemdir. Çünkü neden? Ticari akitten doğan cezai
şartı hakimin ·bile tenkis yetkisi yoktur. Fakat hu üç başlı bir şe
kilde tenkis edilmiştir, ortadan kadırılmıştır. Sorumlusu kim? Maliye Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı, Fiskobirlik yönetim kurulu mu? Bu husus ortakhkta kalmıştır.
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YÖNETiCi -

Sayın Özdemir Yarar, buyurunuz.

Özdemir YARAR (Atom Kimya Sanayii) - Efendim bana sorulan 30 dan fazla suali cevaplandırmaya çalışacağım.
Herşeyden evel isim üzerinde duruldu. Birkaç arkadaşımız
«Neden özel sektör demiyorsunuz da, hür teşebbüs diyorsunuz»
dedi. Hakikaten buna ehemmiyet veriy:oruz. Çünkü kanaatimce özgürlüklerin arasında, en önemli özgürlüklerin başında teşebbüs özgürlüğü ve çalışma öz:gürlüğü geliyor. İnsanlara eğer diledikleri iş
te çalışma, geçimlerini kazanma imkfmım vermezsek, onları başka
larının iradesine ram edersek, ibu taibii onların bir yerde bağımlı
olmasım gerektiriyor. Bu serbest çalışmadan dolayı buna «!hür teşebbüs» demek daha doğru olacağı kanısındayım.
Diğer

taraftan, arkadaşlarımızın önemli bir kısmı kıdem tazüzerinde değişik sualler sordular ve fikirler ileri sürüldü.
Özellikle bu tazminatın çok abartılmış olduğu ifade edildi.

minatı

Muhterem

arkadaşlarım, müıhim

olan, yüzde yüz egzak olan
kimse de ·bunu tam çıkartmak gücüne sahip değildir; fakat yüzde doksan bir sıhhatle söylenmiş olan
rakam aslında çok şey ifade eder. Şunu söyleyeyim ki, bugünün
şartları altında işçilerimize verilen ücretler, onların emeklilik zamanındaki brüt ücretleri üzerinden ve tüm sosyal haklarla birlik·
te mütalaa edileceği için, hele önümüzdeki bir iki sene içerisinde
9 bin liranın altına düşmeyecektir ortalama olarak bunun hatta bir
seneliğini alsak daıhi, 400 milyarın tek bir seneye tekabül edeni dahi 20 milyar eder. E Türk hür teşe\bbüsünün zaten bütün yatırım
gücü senede 12 - 13 milyar civarındadır. Demek ki rakamlar aihartılmış değil, gerçekiere yakın bir şekilde ortaya konmuştur. Bilhassa hukukçu arkadaşlarımdan şunu beklerdim ki, bu tasarı maateessüf makabiine de şamil olmak üzere çıkmıştır. Kanaatımca hukukun genel prensiplerine ve Anayasamıza aykırıdır. Çünkü bütün
iş alemi ve hatta devlet sektörü hesalbını eski kanunlara ve eski
nisbetlere göre yapmıştır. Hiç şüphesiz biz aslında Türk işçisinin
haklarına karşı en saygılı olan bir camiayız ve böyle olmamız icap
eder. Çünkü onların çalışmalarıyle, onlarla omuz omuza işleri yürütüyoruz. Fakat hesapsız harcamalar iş yerlerinin n~hayet bütün
yatırım imkanlarını ortadan kaldıracağı için neticede çalışan sı
nıfın aleyhine olacağından, bu hesapları, kitapları yapmak dururakamları çıkartmak değildir,

mundayız.
/
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Arkadaşlarımız

vergi üzerinde durdular ve bu hür teşeiblbüsün
vergilerin aslında pek çok gözükmemesi gerektiği
ni, gene çalışan sınıfın ve memurların daha fazla vergi verdiği üzerinde duruldu.
Ben, bütün memleketlerdeki ve11gi nisbetleri üzerinde durdum,
dedim ki, buradaki cetrvellere göre Türkiye'deki % 65'i (bulan vergi
nisbeti hakikaten çok yüksek bir düzeydedir. En gelişmiş memleketlerden Almanya' da dahi bu % SO - 53 nisbetindedir. Bunun ağır
lığı ortadadır. Ama bugünün geçim şartları içerisinde taıbii asgari
geçim indiriminin çok cüz'i kalması da bir hakikattir. Memur ve
işçi arkadaşlarımızın enflasyon karşısındaki gene ödedikleri vergileri de küçümsemernek icap eder.
vermiş olduğu

Yalnız vergi mevzuunda bir noktaya dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Bir para vergi olarak cebinizden çıkıp bir tarafta bekletilmeden sadece hesap üzerinden veriliyorsa, onun vergi olduğu
hissini insanlar taşımıyıorlar. Yani mutlaka o parayı vereceksiniz
memurunuzun, işçinizin eline, o onun üzerinde Mç olmazsa 15 gün,
bir ay, iki ay yatacak, anıdan sonra onu verdiği zaman verginin zor·
luğunu oradan anlayacak. Yoksa her çalışan kimse; benim elime
net geçecek diyor ... Neti biliyor, başka hiç bir şeyle ilgilenmek istemiyor
Bir arkadaşımız; mucizevi kalkınma nasıl sağlanmıştır, bu
halkımızın sırtından sağlanmıştır, halkımız bu malları almasaydı
bu mucizevi kalkınma olmazdı, demiştir. Bunu tabii anlamak güç.
Her memleketteki sanayi kalkınması tabii halklarına mal satarak
bunu yapacaktır. Tabii burada gönül ister ki, sanayimiz biraz daha tekamül etsin, dışarıya ~hraçtan da dalha fazla gelir sağlasın.
Nitekim birkaç arkadaşımız bunun üzerinde durdu, ama insafla
söylemek icap ederse, bir taraftan 300 senelik batı teknolojisi, öbür
taraftan 25 yıldan beri çalışmakta olan bir doğuş halindeki olan
bir sanayi. Bu vesileyle iburada sual soran diğer arkadaşlarımın da
suallerine cevap vermek isterim. Efendim, teknolojiyi batıdan alı
yor muyuz, tam olarak isabetle seçiyor muyuz gibi ·sualler oldu.
Bazı hataların yapıldığı doğrudur. Türk sanayiinin büyük ölçüde
dışarıya bağımlı olduğu da bir ölçüde doğrudur. Aslında bütün diğer memleketlerin sanayileri de binbirine bağlıdır, hiç bir memleket müstakil değildir. Çünkü kimya sanayiinin bir milyon maddeye ihtiyacı vardır. Makina sanayiinin hudutsuzdur. Bunların iherpsinin yerli olarak yapılması bir memlekette mümkün değildir. An-
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cak şunun üzerinde teknolojik olarak biraz tartışmak lazım: Yani
daha üretim maliarına dönmek, daha tesisler kurulması için araş
tırmalara girmek gerekir. Bu da talbii bir zaman alacaktır.
ıBir arkadaşımız

Yüzde

dedi ki, hisse serietleri ailelere mi satılıyor?
yüzde kaçı müesseselerin kasa-

kaçı vatandaşiara satılyor,

~nnda kalıyor?

Biliyorsunuz son zamanlarda halka açılma yolunda büyük çalış
malar vardır ve bunun kanaatımca desteklenmesi lazımdır. Kanununun çıkarılması gerekirdi. 'Fakat bu sahada kanun hala çıkma
dı. Buna rağmen son zamanlarda hisse senetlerine halkın büyük
rağbetini görüyoruz. Hatta tak:dire şayandır ki, hür teşe'bbüsün
kıymetli müessesesini halk gayet iyi biliyor; onların hisse senetleri bakıyorsunuz daha çıikması ile kaylbolması bir oluyor. E bu
çok uyarıcı bir şeydir. Demek ki, halk nerede kar olduğunu biliyor
ve parasını oraya yatırıyor. Bu itimadı hür teşebbüsün kazanmış
olması aslında övünülecek olan bir şeydir.
Bir arkadaşımız : «E devlet % 30 - 40 süıbvansiyon verecekse
gerikalan 60'ını da kendisi verir, ondan sonra yüzde yüzünü kendisi yapar. E bunu niçin ödesin özel sektöre, hür teşelblbüse?» diye bir teklif ortaya attı. Buna benzer bir suali ben İrlanda'nın bir
sanayi temsilcisine sormuştum; çünkü o kadar korkunç teşvik vardı ki İrlanda' da, bütün alt yapılardan başka, 10 sene vergi muafiyetinden başka bir de % SO yatırım mallarını devlet sübvanse ediyor diyince bizim aklımız almadı. Adama sorduk; niçin ni·çin? ...
Adam dedi ki, «Yahu anlamıyor musunuz, istihdam yaı:ıatıyoruz.
Fn büyük problemimiz bizim istiihdamdır» dedi. Hakikaten zamanımızın en sosyal problemi istiJhdam olduğundan ve hür teşebbüs
elinde, biraz evvelki konuşmamda ifade etiğim gilbi istihdam da!ha
fazla olduğundan, aynı zamanda katma değer itilbariyle de fazl'a
olduğundan, bu sektörde yapılması fazla bir şey değildir. Zaten
şunu ifade etmek isterim ki,· bir sanayici olarak ibugünkü teşvik
sistemlerinin olmasıyla olmaması arasında hiç bir fark yok. Yani
bugünkü teşvik sistemi, hiç bir zaman, kendi ibürokrasisi, formalitesine göre (şahsi kanaatim) hiç bir şeyi yoktur. Ancak, öibür
memleketlerde olduğu gibi, gelir vergileri muafiyeti teşviklerde
kuvvetli bir rol oynayabilir, ibazı istikametlere gitmesine, mesela
·loğuya gitmesine belki sebep olabilir. Bütün batı ve doğudaki uyguiam~lar da ibu merkezde oluyor.
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Efendim, sermayenin tek elde
si üzerinde kısaca durayım.

toplanması

ve monopal mesele-

Türkiye'de genellikle monopal yerine yatırım enflasyonların
dan şikayet etmeliyiz. Bir bakıyorsunuz ilaç sanayiinde 30 tane
müessese ... Bir bakıyorsunuz deterjan sanayiinde 100 tane müessese ... Bir bakıyorsunuz otomobil sanayiinde 3 - 4 tane müessese;
kamyonda 10 tane müessese ... Yani Türkiye'deki kuruluşlarda, monopollerden çok kuruluş enflasyonu bahis mevzuudur. Monopaller
olduğu zaman bunun önünü almak devlet bakımından gaye.t kolaydır ve alınması da lazımdır. Biz monopollere tamamen karşıyız,
hiç bir zaman, devlette olsun, hür teşebbüste olsun, doğru bir şey
değildir. Devlet, başka yatırımların kurulmasına müsaade ettiği zaman monopal meselesi kalkar ve sermayenin belli grupların elinde
toplanması, mesela İngiltere'de % 80'inin belli sınıfların elinde
toplanması iyi bir devlet kontrolu altında bence endişe edilecek
bir şey değildir. Çünkü ibu müesseseler büyüdükçe, şahısların, artık kendiliğinden bunlar çıkıyor, hiç bir zaman Türkiye' deki büyük bir kuruluş kendi yüzlerce kamyonunun, arabasının, onun
kendi harcadığı ile müessesesinin varlığı aynı şey değildir. Zaten
bütün bu faaliyetlerde işverenlerin kendi kazanç ve harcama imkanlarıyle mevcut müesseselerini ayırmak lazım. Müesseseleri yaşatmak, fakat harcamalarda belli kısıntılara ve tasarruflara gitmek
l azım.
: i ı ! ; ! ::Wtı
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Son olarak şunu söyleyeyim ki, hür teşeıbbüs mensupları arasında olsun, memurlarımız ve işçilerimiz arasında olsun, bugünün
en önemli problemimiz tasar:rıuıftur. Milli tasarrufa bilinçli bir şe
kilde gidilmediği takdirde, bu aralbalar bütün memleket sathını
böyle süratle kaplayıp, yalnız petrolden dolayı 200 milyon doları
aşan bir ·bütçe yükü geldiği müddetçe memleketin problemleri güçtür ve bu tasarruf politikası, öbür memleketlerde; mesela biz de
de yapılmaya başlandı; her madde için teknik ve bilmsel olarak
üzerinde durulabilir ve bazı yollar bulunabilir.
Çok

teşekkür

YÖNETİCİ
ğımız tebliğlerle

-

ederim,

dinlediğiniz

için.

Sayın arkadaşlar, bu şekilde, sabahleyin yaptı
ilgili o:;orulara verilen cevaplar bitmiş bulunuyor.

Şimdi, öğleden

sonraki program

gereğince yapılması

gerekli

teıbliğlerin görüşülmesine geçiyoruz.
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Şimdiye
rımızın

kadar yüıütülmekte bulunan düzen içinde arkadaşla·
kendi tebliğlerini sunmalarını rica ediyorum.

Sayın

Cevdet Aykan, :buyurunuz.

Cevdet AYKAN (C. Senatosu Tokat Üyesi) Türkiye Barolar Birliğinin üyeleri;

Sayın Başkan,.

değerli

Benim tebliğimin adı : «Sosyal devleti oluşturmada yetki ve
yetenek». Bu kongrenin adı «Ekonomi ve Hukuk Kongresi». Değerli ekonomi ve hukuk uzmanlanndan oluşan bir toplumda ve bu
başlık içerisinde yapılan bir kongrede benim katkım gayet taıbii sı
nırlı olacaktır; fakat bir fikrim var, o fikri ana hatlarıyle sunmak
isteyeceğim.

Meslek eğitimimiz, bize hayata bakış şeklimizde bir bakış şek
li verir ve bu hayatta hu :bakış şekli bize hislerimizde üstünlük
sağladığı için de biz onu benimseriz.
Türkiye' de, benim anlayışım, meselelere bakışımız, bir arkadadeyim içerisinde, normatif bir yaklaşım içinde
da!ha ziyade lhukukçuların düşünce tarzına ve ekonomi uzmanlarının düşünce tarzına göre meselelere yaklaşırız.

şımızın kullandığı

Ekonomi uzmanlarımızın anlayışına göre Türkiye'de sosyal
adaleti sağlamanın imkanı, ıbir görüşe göre üretimi artırmaktır, bir
görüşe •göre de kişilerin madde ile ve istilhdamla olan ilişkilerin düzenlenmesidir. Hukukçu arkadaşlarımızın anlayışıanna göre de,
Türkiye'de sosyal adaleti geliştirmenin, ya da yönleştirmenin yolu,
imkanı, birtakım yasal değişmeler yapmaktır. Ve hukukçu arkadaşlarımızın anlayışına göre, yasal değişme toplumdaki değişme ile
aşağı yukarı eş anlamdadır.

Zannederim Türkiye Barolar Birliği bu kongreyi hazırlarken
bir varsayım içinde hareket ediyor. Bu varsayım, anlayaibildiğim
kadarı ile şu : Anayasamızda ekonomik kamu düzeni belirlenmemiştir. Bu bir eksikliktir. Belirlenınediği için de ülkemizde sosyal
~dalet sağlanamamıştır ve geliştirilememiştir. Ve yine Türkiye
Barolar Birliğinin hazırladığı sunuştan anladığım bir deyimle, bu
nedenle de 1961 Anayasamızdan adım adım geriledik ve toplumda
sosyal adalet yararına bir değişme, ekonomik alanda kaydadilmedi. Bu, Türkiye Barolar Birliğinin sunduğu belgedeki varsayım.
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Tabii bu

varsayım

liğinin anlayışına

çozum de gösteriyor Türkiye Barolar Birgöre birtakım değişimler yaparsak bu eksikliği

gideririz.
Ben eğitim yönünden akıl ve sinir hastalıkları uzmanıyım. Bu
nedenle, düşüncemde önceliği insanların davranışiarına veririm.
Toplumsal olayların nedenlerinde de toplumsal anlayışına ve özellikle yöneticilerin, bu değişimin özelikle nedenleri şudur; tabii bir
toplumda yönetici ile toplum yapısı arasında ilişki vardır, ama hareketi başlatan genellikle yöneticinin tutumudur, anlayışıdır. Yöneticilerimizin anlayışına ve niteliklerine öncelik veririm. Bu görüş içinde de, toplumumuzda gelişme, ya da değişmelerin sağlan
masında başlıca çareyi de özellikle yöneticilerimizde kamu yararı
bilincinin yerleşmesinde ve uygulama yeteneğinin varlığında görürüm. Bu varsayımı bir örnekle size anlatmak isterim.
Anayasamız gereğince,

parlamentoda halkın milletvekilleri ve
bir yemin eder. Yemin, «Jıalkın mutluluğu için çalışmak»tır. Deyim odur. Halkın mutluluğu için çalışmak ve yönetimin terci!hlerinde sağlıklı olunması lazımdır. Çoğu zamanda yönetici terciihini kendi iç dünyasının güvenlik ihtiyacına göre yapar.
Bunu tekrarlamak isterim, çoğu tercilhimiz, kendi iç dünyamızın
güvenlik jihtiyacının ifadesidir. Ve biz bunu birtakım nedenlerle
aklileştiririz ve o tarcihin sağlıklı, toplum yararına olduğunu s~
vunur ve buna inanırız. Ama çoğu durumda bu yaptığımız tercih,
yöneticinin, kişinin kendi iç dünyasının güven ihtiyacının ifadesidir.
Cum1hu:r1başkanı

Bu ifadelerimi özetlersem, ülkemizde sosyal adaleti, sosyal
devleti gerçekleştireibilmemiz, ya da geiiştirebilmemiz öncelikle
yöneticilerimizin niteliği ile ilgilidir. Bunu ıbir misalle anlatmak
istiyorum.
Anayasamızın 40 ncı maddesi hepinizin bildiği gibi : nevlet,
herkesin beden ve ruJh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Bu, teoridir. Bu teoriyi siyasi partilerin bir politika yapmaları lazımdır, buna dayanarak bir
politika geliştirmeleri lazımdır. Ya da, devletin organları tarafın
dan geliştirilen politikalardan ibirini siyasi partilerin benimsemeleri lazımdır ve bu teoriyi uygulamaya aktarmaları lazımdır. Acaba bu teoriyi uygulamaya ne ölçüde aktarabiliyoruz? Bir misal aldım; sağlık hizmetlerini. Bunu alışıının nedeni de şudur : Sağlık
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Bakanlığı

döneminde bu konuda bazı araştırmalar yapmıştım aryardımlariyle ve bunlar devletin resmi belgelerine
tamamen resmi belgelerden aldığım bilgileri arzediyo-

kadaşlarımın
geçmiştir,

rum.
Birinci ve ikinci plan dönemlerinde sağlık hizmetleriyle ilgili
hedefler -gösterilmiştir. Fiziki uygulamaya baktığınız zaman bu hedefler Birinci, İkinci ve Üçüncü plan dönemlerinde mesela yatak sayısı yönünden erişilmiştir. Takr~ben 60 binden 90 bine kadar bir yatak artışı sağlanmıştır. Şimdi, buna misal olarak
şunu almıştım : 10 yıllık süre içerisinde sağlık hizmetlerinde uygulama ne olmuştur? Adalet Partisi bu sürenin içerisinde iktidar
partisi olarak ve sağlık hizmetlerinden sorumlu parti genellikle
Adalet Partisi olmuştur. Adalet Partisinin gerek programında, gerek seçim bildirgesinde, gerekse Adalet Partisi Genel Başkanının
imzasını taşıyan İkinci Kalkınma Planında öngördüğü sağlık politikası var. En son 1973 seçimlerinde bu sağlık politikasıyla ilgili bir
program geliştirilmiştir. Baktığınız zaman şunu görüyoruz : Gördüğünüz şu; teori. Teori doğru veya yanlış, her neyse ... Fakat bu
teorinin uygulamaya aktarılması !başarısız. Mesela sağlık hizmetlerine baktığımız zaman yatak fiziki kapasitesi artırılmış; 60 binden 90 bine çıkarılmış; ama kullanma oranlarına baktığınız zaman
karşınıza şu rakamlar çıkıyor : 1970 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında yatak işgal oranı % 56. Aynı yılda, başka bir
deyimle mevcut hastahane yataklarının % 34'ü boş kalmış, ya da
kulanılamamıştır. 1970 yılında takriben 1 milyon civarında hasta
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurumlarında yatarak tedavi
görmüştür. Şayet bu hasta yataklarını kullanma oranı optimal olsaydı, belli bir ölçüde, % 80 olsaydı, takri'ben bu rakam 300 küsur
bin civarında artıyor. Şayet bu kullanma batı standartlarına göre
olsaydı karşınıza çok daha büyük, belki mevcut hasta yatakların
dan yatarak tedavi görenlerin % SO'si nisbetinde, takriben yarım
milyon daha fazla insan tedavi görecekti. Birde bu döneme bakı
yorsunuz, rbu dönemde acaba bir yasal değişiklik yapılabilmiş mi?
Baktığınız zaman, bu dönem içerisinde herhangi ciddi bir yasal
değişiklik yapılamamıştır. Bu dönemin sonunda hazırlanan, mesela birisi sosyal hizmetler kurumu kanun tasarısı, sık sık bahsedilen, işte şu kadar küçük çocuk, bu kadar yaşlı, ihtiyar. .. Bunların
bakımını bir kamu hizmeti şeklinde düzenieyecek tasarı kanunlaşamamıştır. Yine bu amaçla hazırlanan tasanlar, bakın ya tasarı
birtakım
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hazırlanamamış,

ya da

hazırlanan tasarılar çıkmak imkfmını

bula-

mamıştır.

Şimdi, bununla ifade etmek istediği şu : Biz, kısaca sağlık ve
sosyal hizmetler alanında sosyal bir değişiklik sağlanamamıştır. Gelişme sağlanamamıştır. Sağlık Bakanlığında hizmet şekli, 10 yıllık
plan dönemi sonunda dahi, genel hatlariyle aynen kalmıştır. Şim
di, uygulama yeteneği ... Yasa insana, bazı davranışları destekler,
bazı davranışları engeller; ama yasa insana yetenek kazandırmaz.
Bizim Anayasamızın bir başka maddesi, iktisadi ve sosyal kalkın
manın plana \hağlanmasını öngörmüştür. Çok değerli plancı arkadaşlarım var, onlardan öğrendiklerimi arzedeyim,
öngörmüştür.
Bu, bir anlamda bizim devlet yönetimimizde bil'ınsel anlayışın var
olması demektir. Bir planı uygulayabilmemiz için, kaynaklada ihtiyaçlar arasında bir ilişki kuralbilmeniz için bilimsel anlayışı uygulayaibilmeniz gerekli.
Şimdi, demokratik bir torplumda yürütülen bilimsel anlayış
tan iki amaç için faydalanılır. Birincisi vereceği kararın haklı olması, geçerli ve doğru olması lazımdır. Onu sağlamak için yararlamJır. İkincisi de bu aldığı kararın, haklı, geçerli olduğu yönünde toplumda bir anlayış yaratmak için yararlanabilir. Destek yaratmaktır ve aldığı kararın kendi yararına en iyi karar olduğunu.
en iyi düşünce tarzı olduğu havasını yaratmak gerekir. Bu bakım
dan baktığımız zaman, biz başarılı bir toplum değiliz. Benim anlayışıma göre, ülkemizde iktisadi ve sosyal kalkınma ile ilgili temel
sorun, amaçları gösteren kelimelerden uygulamaya yöneldikçe,
olayları karşılamanın sanıldığından daha zo_r ve karışık olduğu ve
yıönetimin de yasal yetki kadar kişisel yeteneğe ıbağlı olduğu ger-

çeğinde yatmaktadır.

Benim

arzım

Y'ÖNETİC:İ

bu kadar.

Teşekkür

-

Teşekkür

Sayın Aıhmet

Beyarslan.

ederim efendim.

ederim efendim.

Aıhmet BEYARSILAN (Doç. Dr.) Efendim, tebliğimde iki fikir var. Birincisi, bir iktisatçı gözü ile Anayasamız incelendiği zaman, iktisadı ilgilendiren maddelerde iki ekolün çarpıştığı görülür. Bu şu intibaı bıraktı bende : Anayasamız hazırlanırken, iktisatçılardan istifade edilmiş ve bunlar muhtemelen bir kişi değilmiş.
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Birisi Keenzci bir goruşu savunmuş, diğeri neo - klasik dediğimiz
görüşü. Nitekim maddeler arasında bunlar, aynı madde içinde da·
hi vardır. Mesela 41 nci madde hem tam çalışmayı öngörür, hem
tasarrufu artırma gibi neo - klasik bir fikri ileri sürer. 53 ncü mad·
de kaynaklarla sınırlar v.s.
Bunu bir tarafa bırakıyorum ve meselenin teknik kısmına ge·
çiyorum. O da şu : Sayın Kızılyallı'ya atıf yaparak başlayacağım.
Dediler ki, isti'hdam, yalhut başka lbir şeye öncelik vermek bir gö·
rüş meselesidir. Benim kanaatİınce görüş meselesi değildir. Tebliğin adı «Sosyal adalet» olduğu halde ben bunu daralttım, istihdama inhisar ettirdim. Kanaatimce planları da incelerseniz öyledir,
sosyal adalet altında sosyal güvenlik ve gelir dağılımı ele alınmış,
istihdam ele alınmamıştır. Halbuki, yani işi olmayan işçiye sosyal
adalet getiriyoruz biz. Ücreti yok, ücretini artırmaktan, sigorta ettirmekten vesaireden bahsediyoruz. .
Onun için istilhdam konusunu ele aldım. Aslında teıbliğin ağır
lığı yeni ·bir yiöntemdedir. Yani mevcut plancılarımızın kulandığı
yıöntemin gerek Anayasanın, gerek planlarda zikredilen birden faz.
la hedefi gerçekleştil"emeyecek bir yöntem olduğunu, bunun önerilemeyen fenle olaıbileceği iddiası var bu teıbliğde. Halen kullanı
lan yöntem «tutarlılık planlaması» deriz biz buna makro ekono·
mide; müsaade ederseniz : % 7 = O (1 - t) Makro aşama bu modele dayanır planda. Mesele şu : % 7 büyüyeceğiz, marjinal verimliliğimiz şu kadar, «Ü» onu ilfade etmektedir, oran dedim kısaca,
ne kadar tasaruf yapalım? Denklemi çözersiniz, bu aşamada tutarlılık % 7'yi verecek tasarrufu teslbit etmekten ibarettir. Bundan
ilbarettir. Sektörel aşamada buna göre nihai talepler tahmin edilir
ve sektörel dağıtımı yapılır; taleple arzın eşitliğini.
Şimdi efendim, bu modeli yöntem olarak aldığınız zaman, tek
bir hedefimiz olabilir, ondan gerisi lafı güzaftan ibarettir. Nitekim
planda da bol bol laf okursunuz : Tam istihdamı temin edeceğiz,
sosyal güvenliği temin edeceğiz, ödemeler dengesini kapayacağız
filan ... Yapamazsınız! Denklem meydanda; tek bir değişken var
denklemde : Üretim, ya\hut milli gelir. İkinci bir hedefe yer yok.
İkinci bir hedefe, önerilen yöntem ile yer var. % 7'yi kısıtlayıcı bir
yan şart olarak koyup, kaynakları optimum şekilde dağıtsak, acaba
üretim ne olurdu? % 7 nin altına yöntem düşürmez onu. Yani
hem % 7 büyümüş olur, hem de başka bir hedefimizi gerçekleştir
me yönünde çabalar harcamış oluruz. Ben burada istihdamı aldım
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incelerseniz gorursunuz ki, yapılan tek bir basit vc.rönemsiz sektörlerde, havvancıhk, tütün, içki sanayii,
gıda sanayii gibi, en yeni en ileri teknolojiyi değil de emek yoğl/-n
teknolojileri, mesela 1967 yılı seviyesinde muhafaza etseydik, 1 milyon 700 küsur bin kişi iş bulacaktı. Planlarda bu açık 1 milyon
600 bindi, demek ki, istihdam sorunumuzu çözmüş olacaktık

ve

tabloları

sayım. Bazı

Plancıların şöyl~ bir iddiası var : Biz istihdam sorununu çöz
müyoruz, çünkü kalkınma hızımızı düşürür derler. Düşürmeyece
ği hakkında da rakamlar var burada, altı ay verdim çünkü bu çalışmaya, göreceksiniz % 3 daha fazla büyüyoruz, aynı kaynaklada
Ek kaynak kulanılmamıştır.
·

Önerim şu : Bir ıbakıma sukutu hayale uğradım, bu kongre bir
bildiri yayınlamayacağı için sonunda. Önerim şu : Bu hususa kamuoyunun dikkati çekilmeli. Çünkü p1ancılarımız bunu kendiliklerinden yapmıyorlar. Sayın Kızılyallı bilir, biz Üçüncü Beş Yıllık
Planın Kollodyumuna beraber gittik; orada ben aynı tekliflerde
bulundum, Müsteşarla özel olarak da konuştum, şimdi OECD'de
sefirdir kendisi, burdan girdi, burdan çıktı... Ben bunu şeye veriyorum; yani plancılanmız 15 ~enedir alışılmış bir iş yapıyor; bizim rahatımızı bozmayın ne istiyorsunuz yani, alıştık, yapıyoruz
işte... Bu bakımdan planlarımız maalesef siyasi bir doküman mahiyetinde. Çoğu zaman da; dikkat ederseniz böyle plan olmaz, hangi parti iktidarda ise onun görüşünü yansıtıyor.
Öne:ı;im şu : Bunu bir anayasal kuruluş, gönül isterki Anayasa Mahkemesine gıötürmeli. Çünkü, kanaatince mevcut yöntem,
stratejimiz, gerek siyasal, gerek sosyal, gerekse iktisadi açıdan tutarsızdır. Bugün içinde bulunduğumuz dar bağaza selbep bu modeldir. Fakat ikinci öneri üzerinde tekrar duruyorum; anayasal bi.r
kuruluş bunu Anayasa Mahkemesine götürmeli. Çünkü bu yöntem
Anavasanın 41 nci maddesine aykırıdır. 41 nci madde yatırımların
toplum yararına yapılmasını emreder. Bu yöntem buna aykırıdır.
Toplum yararı filan gözetemezsiniz. Bu arada tek bir şev g:Özetebilirsiniz; % 7 kalkınma .... Bu, toplum yararına mıdır, değil midir?
O da şa!hıs isi olmamalı. Çünkü 1938'lerden beri tam istihdam milli gelirin önüne gecmistir. Vakit darlığından bunlardan balhsedemeclim. Yani tam -istihdamın temini, önce iktisadi alanda diğer hedefleri ikinci plfma itmistir, ondan sonra alt vapıda görülen bu
kayış üst yapıda görülmüştür; İkinci Cihan Haribinden sonra bü-
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tün

batı

ülkeleri

anayasalarını değiştirip

tam istihdam

lafını

içine

sokmuşlardır.
Teşekkürler

ederim.

YÖNETiCi -

Sayın Erdoğan Bigat.

Erdoğan BİGAT (Şeker Şirketi Hukuk Müşaviri) -

Seçkin
gerektiren
husus; konu aldığım İktisadi devlet Teşekküllerinde 24 yıl meslek
hayatını yaşamış bir hşi olarak uygulamadaki aksaklıkları dile
getirmek ve bunlara çözüm yolları bulma amacını güdüyor.
topluluğunuza

Teibliğim

dan

doğruya
Sayın

bir

tebliğle katılma

cesaretini

bulmaını

ekonomik açıdari bir iddia taşımamaktadır. Doğru
bazı aksaklıkları ortaya koymak istiyorum.

konuyu denetim açısından işlemiş
lerdi, kamışmalarında verdikleri iza!l:ıat, kanunların tekranndan
ibaret, benim tebliğimde de var, o bakımdan tekranndan kaçını
yorum.
Kamuran

Ardıç aynı

Yalnız şu müşahedemi

belirterek girmek istiyorum konuya;
uygulamalar, amaçtan uzaklaşmalar devamlı yasaların kusuruna bağlanmış ve yasa değişikliklerine sık sık
gidilmek zorunluğu duyulmuştur. Kanıma göre, özellikle İktisadi
Devlet Teşekküllerinde herhangi bir yasa değişikliği yapılmadan
uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi mümkündür.
ülkemizde

bazı yanlış

1937 yılında 1924 Anayasasına «Devletçilik» ilkesi getirildiği
için, 1938 yılında 3460 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü
Türk iktisadi hayatına girmiştir, müessese olarak.
İktisadi Devlet Teşekkülleri Türk uygulamasına girerken, o zaman Anglo - Sakson memleketlerinde mevcut holding şirket sistemi, Rusya' da mevcut tröst sistemi ve Almanya' da mevcut Konzer sisteminden yararlanılmamış, herılıangi bir taktik yapılmamış·
tır, bünyemize uygun bir sistem geliştirilmiştir; İktisadi Devlet Te·
şekkülleri 3460 sayılı Kanunla böyle kurulmuştur.

Prof. Hircih'in de kitabında değindiği gibi, İktisadi Devlet Teamaç, devletin bizzat müteşebbis olarak ekonomik
hayata girişmesidir. Ve konulan prensip de, devletin faaliyetlerinde
yeknesak bazı prensipler içinde denetim ve yönetim dışında İktisa
di Devlet Teşekküllerinin özerkliği ilkesi kabul edilmiştir.
şekküllerindeki
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Bu 3460 sayılı Kanun uzun yıllar uygulanmış ve kanımca olumlu sonuçlar vermiş iken, 1960 yılında ilk defa, kanıma göre, bir
darbe yemiştir. Raıhmetli Tahsin Bekir Balta hocamız bu konuda
23 senelik kanunla ilgili seminer bu fakültede yapıldığı zaman,
3460 sayılı Kanunun sisteminden dönülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirmişlerdi.
Efendim 2 Haziran 1960 tarihinde, 1960 devriminden sonra,
evvela 5/11 sayılı bir kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülleri
yönetim ve denetiminde bir değişiklik getirilmiş; denetim kurulları üç kişiye inciirildiği giibi, yönetim ve icrayı birleştiren bir sis·
tem geliştirilmiştir. Müdürler kurulu sistemi bu tarihten itibaren
uygulanmağa başlanmıştır.

Bilahare 23 sayılı Kanun aynı sistemi belirtmiş rve açıkça yönetim kurulunun adını müdürler kuruluna dönüşmüştür. 440 sayılı
Kanun, ilgili bakanlıklada Maliye Bakanlığının temsilcilerini dahil etmek ve çok kişi çalıştıran müesseselerden bir işçi temsilcisi
katmak suretiyle ve karma teşebbüslerde de özel sermaye temsilcisini katmak suretiyle yönetim kurulu adına dönüştürmüş ise de
kanımca gene müdürler kurulu havası devam etmektedir. Çünkü
bugün İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetim kurulu başkanı genel müdür, yönetim kurulu içinde bünyeden katılan üyeler de genellikle genel müdür yardımcılarıdır.
440 sayılı Kanun 3460 sayılı Kanunda olduğu gibi İktisadi Dervlet Teşekkülü haline gelebilırek için bir müessesenin herşeyden
evvel kuruluş kanunu yapılması şartını getirmiştir. Fakat bu kuruluş kanunlarını da, hatta kısa zamanda yapılsın görüşü ile bazı
sürelerle sınırlarnalara tabi tutmuştur. Kisaca şöyle arzedeyim; Bakanlıklar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih (ki, 21 Mart 1964'tür)
bu tarihten itibaren en geç altı ay içinde ilgili oldukları teşekkül
lerin tasarılarını hazırlayıp, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesiyle kurulan <<Yeniden Düzenleme Komisyonu»na vermekle. yükümlü tutulmuşlar, yeniden düzenleme komisyonu üç ay içinde incelemelerini tamamlayıp ibakanlıklara iade etmek rve bakanlıklar
da 15 gün içinde bakanlar kuruluna tasarıları sev-ketmekle yükümlü kılınmışlardır. Yasa, bakanlar kurulunu da üç aylık bir süre ile
sınırlamış rve üç aylık süre içinde her teşekkülün kuruluş kanunlarının teşri organa sevkedilmesi sorununu getirmiştir; fakat bugüne kadar, üzülerek ifade edeyim ki, bu süre yasal süreler
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27.3.1965 te bittiği halde, hiç bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 440
sayılı Kanuna göre kuruluş yasası henüz tedvin edilmemiştir.

En son 1971 yılında reform stratejisi hazırlamak için Erim
Hükümeti tarafından komisyonlar kurulmuş ve Melen Hükümeti
tarafından kabul edilen ve 16.11.1972 de Resmi Gazetede yayınla
nan <<Kamu İktisadi Teşeblbüsleri Reform Stratejisi» de bu şekliy
le kalmıştır.
Burada gayet 1güzel özetleniyor; kamu iktisadi teşeblbüsü daha
anlam, bu amaçlarının üstün bir etkinlikle· verimlilik düzeyine varmak, kamuya giderek artan kaynak yaratmak, teknoloji
birikimini, adaptasyonunu ve üretimini yapacak bi_r lhünye kazandırmak ve kendi kendini yenileyecek lbir yapıya ve işleyişe kavuş
turulmaları amacı güdülmüştür. Bu amaçlara varalbilmek için benim kanıma göre, ve önerilerim de şu ; Herşeyden evvel kamu iktisadi teşebbüslerinin özerk çalışmaları sağlanmalıdır.
geniş

Kısaca

önerilerimi arzedeyim :

Eıvrvela

yetenekli elemanlara güvenli

çalışma olanakları sağlan

malıdır.

Hükümetler değiştikçe, hatta bakanlar değiştikçe İktisadi Devlet Teşekküllerinde genel müdürler ve ıbunun sonucunda da üst
kademe yöneticilerinde büyük değişiklikler yapılmaktadır. Bir misal vermek istiyorum. Etibank genel müdürlüğüne tayin edilen ve
yakinen tanıdığım (İsim vermek istemiyorum) çok değerli bir arkadaşımız bir ay genel müdürlük görevinde kalmadan değiştiril
miştir.

Şimdi

diyorum ki, Personel Kanununu birçok noktadan suçluyoruz, mutlaka ayrı bir personel rejimine tabi tutulması lazımdır.
Kamu !hizmeti ile iktisadi işletme personelini aynı sisteme tabi tutmak büyük bir yanlıştır. 1327 sayılı Kanun bu yanlışlığı yapmıştır;
fakat 440 sayılı Kanunda esasen ayrı bir personel kanununun düzenleneceği hükme bağlandığı halde bugüne kadar bu lazİmeye riayet edilmemiştir.
Bugün İktisadi Devlet Teşekülleri devlet dairelerinde olduğu
gibi Personel Kanunu uygulamaktadırlar. Bunların da taıbii sakın
caları oluyor. Buna rağmen, Personel Kanununa göre sözleşmeli
istihdam olanağı vardır. Derim ki, uzun sürede sözleşmeli perso172

nel istihdamına olanak sağlanmalıdır. Ancak ıbütçe kanunlarında
getirilen; aylık 20 bin lirayı geçmeyecek kayıtları da kaldırılma
lıdır.

Hepimiz

müşahade

ediyoruz, özel sektöre kamu sektöründen

ve İktisadi Devlet Teşekkülerinden yetenekli elemanlar kaçmaktadırlar.

Bunlar mutlaka önlenmelidir.

İkinci konu, özerkhk içinde çalışmalarının sonucu olarak, karlılık

ve verimliliğe yönelik çalışmalarını sürdürebilmeleri için insiyatiflerini kullanma ve devlet müdahalesini azaltına yolları aranmalıdır. Tabii önemli bir konuda finansman bakımından, yatırım
larını gerçekleştirme bakımından kaynak yaratmaları sağlanmalı
dır. Sermaye yetersizlikleri giderilmelidir ve yönetim kurularının
genel müdürün başkanlığında olan sistemden de dönülmelidir. İc
ra ile yönetimi aynı kişilerde toplamanın sakıncaları görülmüş !bulunmaktadır.

Denetim

bakımından kısaca şunu

söyleyeyim; dün bir arkadadenetimini buraya tabi tutmanın ben
karşısındayım. Sayıştay esasen denetim değil, kontrol sistemi uygulayan bir müessesedir. Avukat olarak hepiniz bilirsiniz, herhangi bir ödemeyi yaptığınız zaman vizeye gidecektir, tasdik edilecektir v.s.
şımız değindiler;

Sayıştay

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi bugüne kadar çok olumludur. Yüksek Denetleme Kurulu denetim sistemini bir müfettiş
gözü ile yapmamaktadır. Hakikaten uyarıcı nitelikte denetim raporları hazırlamaktadır ve bu raporlar İktisadi Devlet Teşekkülleri
yöneticileriyle Meclis komisyonlarında karşılıklı tartışılmaktadır.
Bu itibarla denetim sisteminin yerinde olduğu kanısındayım.
Maruzatım

bu kadar.

YÖNETiCi -

Sayıgalar

sunanm.

Sayın Ünal Eıge.

Ünal EGE (Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) - Sayın
delegeler; ben Devlet Planlama Teşkilatı eski Planlama ŞUıbesi müdürlerinden ve hali hazırda tehiri icralı müsteşar
yardımcısı Ünal Ege.

Başkan, sayın

Zaten özet olarak sunduğum tebliği ana hatlarıyle size ibeş dabir çerçe:ve içinde vermek istiyorum.

kikalık
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Tebliğimin amacı : Hukukun statikliği ve özellikle sosyal konularda dinamik, yaratıcı ve sürükleyici olması gereğidir. Bu nedenle güncel bir konu olan; kırsal alanda çalışanların durumunu

seçtim.
Benden bir kişi önce konuşan sayın Ahmet bey istihdam sorununa değindi, ana hatlarıyle vermek istedi; fakat istihd~m planlarda da bir geçiştirme olduğundan bahsetti. Ben de sözüme şöyle
başlıyorum : Sosyal devlet anlayışı içinde istihdam sorununun ;özümü ve bireyin insanca yaşamasının sağlanması temel bir ilkedir.
Anayasalarda bunun yerini bulmak mümkündür. 1950'lerden bu
yana da, hatta 1950'lerden önceki hükümet programlarında da kır
sal alanla ilgili tarımsal üretimin artırılması ile ilgili temel ilkeler görmek mümkündür. Örneğin; 1938 hükümet programında, topraks'Z çiftçi ailesinin korunması, yine 1945'lerde çıkarılan toprak
yasası... Tabii ki, bunlar hiç bir zaman toprak reformu ile karşı
laştırılıp aynı ölçüde, aynı potada değerlendirilemez. Yalnız, kır
sal alana hükümetlerin gitmek isteğinden doğan yansımalar olarak
kabul edileıbilir. Ancak gidilmemiştir. Neden gidilmemiştir? Çünkü kırsal alanda bir iş alt yapısının bulunmamasından gidilmemiş
tir. İşte bu iş alt yapısını oluşturacak da, az gelişmiş bir ülke olan
Türkiye' de, bence yasalar ve hukuktur. Bu nedenle de, hukuğun
burada, sanayi yerlerinde çalışanlada ilgili çıkarılacak bir yasa gibi ele alınmaması gerektiğini bilakis sürükleyici, sosyal ve ekonomik yapı ile bütünleşmiş yapıcı, ileriye yönelik bir yasal çahşma
olması gerektiği kanısını doğuruyor.
Kırsal

alana müdahale edilmemiş midir? Edilmiştir. Zaman
zaman taban fiyatlarıyle edilmiştir Zaman zaman kredi hacmindeki artışlarla; zaman zaman tarımsal girdilerdeki değişmelerle.
(Marşal Planından bu yana) Ancak bunlar küçük çiftçiyi, işçi durumunda bulunan küçük çiftçiyi da:ha kötü duruma itme yönünde
olmuştur.

Toprak - İnsan ilişkileri içinde üzerinde en önemle durulması
gereken; bugün neredeyiz, hangi bir yapıdayız? Buna bakınca, insan hakikaten biraz üzülüyor. Mesela benim bulduğum kaynaklara
göre bulgularda, insan gücü açısından bugün Türkiye 1850'lerin
Fransız yani Fransa'nın sanayileşmesinin başladığı dönemdeki iş
gucu yapısına sahip. 1950'lerde Fransa'da tarım işgücü oranı
% 64.4, Türkiye'nin, 1975 Türkiye'sinde de % 65.5.
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Teibliğimde bunları ibulmanız

daha detaylı olarak mümkün.
saatleriyle ilgili bakıyorum, yine l970'lerin Türkiyesinde çalışma saatleri tarımda 10 saatin üzerinde. İniyorum,
karşılaştırma yapıyorum ve ortalamasını alıyorum; bu rakam 1940'ların Batı Aıvrupa ülkelerinin rakamları. Sendikalaşmaya bakıyo
rum; Türkiye'de 1963'ten sonra iki tane tarım alanında sendika
kurulmuş, Avrupa'ya bakıyorum; 1925'lerin Avrupasındaki durum
böyle. O zaman diyorum ki, burada çeşitli zamanlarda ortaya atılan
tarım yasası taslağı nedir? Bu bir göstermecedir. Neden göstermecedir? Çünkü bu, kırsal alana yönelik bir tarım yasası değildir.
Nerededir öyleyse? Bu, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığına bağ
lı memur mu işçi mi tartışması üzerinde süren veya:hut çok az bir
ölçekte büyük işletmelerde çalışan işçilere yönelik biı çalışmadır.
9 milyon burada, 250 veya 450 bin ıbu yanda ... Öyle ise, ibu yasa ile
tarım alanında lhir şey yapmak mümkün değildir.
Açıyoruz; çalışma

Önerileme geliyorum hemen :
Planı açıyorum, ki, elimizdeki veri plan olduğu için açıyorum.
Uzun dönemli hedeflerine ıbakıyonım, 1995 lerde tarımsal üretimin
mutlak değerinin bugünkünün üç katına çıkarılacağı yazılı. Yine
bakıyorum, planda sanayii destekleyecek politikalar tarımda yer
alıyor ve gayri safi milli ıhasıla dağılımı ile yurt içi gelir içindeki
paylarına
bakıyorum; tarım ve sanayii
hizmetlerinin ve ondan
sonra yapıya dönüyorum ve şu önerileri getiriyorum : Diyorlar ki,
yasa koyucuları; «Efendim gidemez» Neden gidemeyiz? ... Sınırla
yıcı faktör vardır. Sınırlayıcı fatör ne? Ekonomik ve sosyal yatırım
çarpıklığıdır. Anayasayı açıyorum; devletin görevi bu yapıyı düzeltmektir. Ve 10 ncu maddesi ile 37 nci maddesi açıktır.

Yine burada diyorum ki, öyleyse ne yapmak lazım? Öyleyse
ekonomik ve sosyal politika ile bütünleşen bir yasa hazırlamak lazım. Bu da nasıl olur? Toprak reformu yasası, kooperaüf,çilik yasası, kredilerle ilgili yasalar ve bütün tümü ile hunu düşünürsek,
işçi eğitimi ile ilgili yasalar, örgütleşme ile ilgili yasalar tümii ile
ele alınıp, bugünkü Tarım - İş yasasını ekonomik ve sosyal hayata
dayalı olarak hazırlarsak, biz planın öngördüğü hedefe ulaşırız ve
sosyal devlet anlayışı içinde de, istihdama demeyeyim amma, bireyin refahı için bir adım yol atmış oluruz.
Efendim, teı'l:-liğimde verilerle ilgili bilgiler ,bulabilirsiniz. Hepinize saygılar sunarım.
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YÖNETİOİ -

Teşekkür ederim.

Sayın Şera:fettin Emiroğlu? ...
Sayın

Yok.

Faruk Erem.

Faruk EREM (Avukat - Türkiye Barolar
aziz delege arkadaşlarım;

Birliği Başkanı)

-

Sayın Başkanım,

Benim tebliğimin konusu, ekonomik düşünce özgürlüğü. Bugün
demokrasimizden bazı şikayetler var. Şikayetler birbirinden çok
farklı. Ama şikayetler var. Bunun asıl kökeninin ne olabileceğini
düşündüm; bana öyle geliyor ki, asıl köken, oyun .eksiksiz bilinçli
olmamasıdır. O halde, bu soru bizi biraz daha ileri götürüyor. Bir
ülkenin halkı, toplumsal sorunlarda, özellikle ekonomik sorunlarda
aydınlatılmışsa, onlar o toplumun vatandaşıdırlar. Aydınlatılma
mışlarsa, sadece idare edilenler.
Elbetteki huzurunuzda düşünce özgürlüğünden uzun uzun bahsetmek haddim değil. Fakat bana öyle geliyor ki, düşünce özgürlüğünün konusuna göre bu özgürlüğün bazı özellikleri olması icap
eder. Galiba, ekonomik düşünce özgürlüğünde de en çok özellik
toplanmaktadır. Hep deriz; hürriyetler soyut, anlamsız, onlar için
elverişli ortam yaratılmalıdır. Ama ekonomik düşünce özgürlüğü
için nasıl bir ortama ihtiyaç duyulur? Elbette bunun koşulları olmak gerek. Baş koşul, toplumun ekonomik gerçekleri !bilmek hakkı olmalıdır.

Türkiye'ınizde

ekonomik gerçeklerin topluma tümden yansıdı
ğını iddia imkanı olmasa gerektir. Ben öyle zannadiyorum ki, Devlet daıhi Türkiye'yi idare eden fiili ekonomik durum ve olaylara resmen vakıf değildir. Aşırı ıbir gizlilik sistemi mevzuatımızia da takviye görmektedir ki, oyun bilinçlenmesine bunun engel olduğunu
sanmaktayım.

Halk denetiminin zayı:flaştırılması çareleri hemen her ülkede
ve bulunmuştur. Bu evvela gerçeklerin saklanmasından
başlar, ondan sonra örtülü bazı tertiplerle karşılaşırız. Kitle az
farkla yığın psikolojisinin düşünceyi saptırması etkenliğinden faydalanmak, ekonomik haiberleşme araçlarını tekelleştirmek gibi birtakım tedbirler bu özgürlüğü ciddi surette tehdit etmektedir.
aranmış

Bir

başka

araç da, halkın batıl inançlarını, şu anlamda kullaekonomik batıl inançlarını bir siyaset için fayda-

nıyorum; halkın
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lı araç olarak kullanmak. Hele buna korku
düşünce özıgürlüğü büsbütün kötürümleşir.

fakvörü de eklenirse,

Örneğin; ekonomik düzene aman dokunmayın yıkılır. Bu formül daima ileri atılmaktadır. Hele ekonomi kanunlarının kendiliğinden haklılığı yolundaki batıl inanca da bağlanırsak, özgürlük
yine bir şeyler kayibetmiş olacaktır.

Ekonomik konularda düşünmeye alıştırılmış bir toplumda
oyun tam bilinçlenmesi imkansız ıgi'bi. Bir ünlü kişi, mademki düşünüyorum, o halde varım, demişti. Ekonomik konularda acaba
gerçekten var mıyız? Şu söz Voltaire'indir : «Kral istemezse düşünemezsiniz>>. Şimdi kral yok, ama yine de düşünemiyoruz.
Bir toplumda halkın ekonomik konularda sadece seyirci kı
fikri gelişmeyi engeller. Acaba bu çok güç konuda ekonomik düşünce özgürlüğü ortamını yaratmak o kadar güç
mü? Bugün yeryüzünde doğaya hükmeden bir yaratık,· bir insan
var. İnsan yarım milyon yıl önce bıçağı icat etti, bıçak doğada yoktu, fakat yarım milyon elektron voltluk elektrik gerilimi de yoktu. O halde ekonomik düşünce ö~gürlüğü tümden sağlanırsa, hayret edilecek derecede mükemmel ekonomik bir düzenin insanlarca
yaratılmaması imkansız gibi bir şey. Kaldı ki, bugün içinde bulunduğumuz, kısmen Türkiye'de de bunu hissetmekteyiz, yepyeni bır
umut kendini gösteriyor. O kafa ayrımı hemen hemen silinmiş.
Bir yazarın dediği gibi, «dik yürüme insanın ellerini serıbest kıldı
ve bu eller aletleri kullanmayı da öğrendi>>. «El, düşünür oldu artık. Kant : «El beynin dışarıya taşmış kısmıdır>> derdi. Galiba çok
lınması birtakım

haklı.

Az gelişmiş ülkeler arasından sıyrılmamızın zamanı geldiğini
zannediyorum. Diğer bazı memleketlerdeki yayırtlardan da istifade
ederek Türkiye Barolar Birliği, az gelişmiş ülkelerde hukukçunun
görevi yolunda bazı çalışmalar yaptı. Hukukçu, görevinin ciddi
surette değişmiş olduğu inancına, düşüncesine kavuşmuş gibidir
memleketimizde. Hiç şüphe yok ki, az gelişmiş memleketlerin iktisatçısı da aynı düşüneeye kendini kaptırmıştır. Buradaki toplantıda bir gözlemimi ifade ile sözümü bitiriyorum.
Zannetmiyoram başka bir alanda, biribirini tamamlamakta bu
kadar uyumlu iki bilim dalı mervcut bulunaibilsin.
Teşekkür.

ederim efendim.

(,AJkışlar)

177

YÖNETİCİ Sayın

Teşekkür ederim efendim.

Muslilhittin Fer.

Muslihittin FER (Aıvukat) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; benim tebliğimin konusu : «Sosyal devlet ve insan hakları»
konularını kapsamaktadır. Burada bilhassa üzerinde durmak istediğim nokta, sosyal devlet her ne şekilde tarif edilirse edilsin, kaçınılmaz şekilde, muhtelif milletlerarası kaynaklarda, ilmi eserlerde, hukuki içtihatlarda ifadesini bulan anlamı itibariyle, insanın
iktisadi, sosyal ve kültürel haklarının teminat altına alındığı bir
devlet yapısıdır. Bu devlet yapısını kurmak gerekmiştir; fakat bu
kısa vadede tahakkuk edecek bir keyfiyet değildir. Asırlar boyu
insanları zulüm ve istibdat rejiminden demokrasiye; demokrasinin
siyasi şekillerinden ekonomik ve sosyal gelişmelere doğru götüren
tarihi süreç, nihayet her memlekette olduğu gibi, bizim ülkemizde
bir de güneş gibi doğmuştur. Bu nasıl olmuştur? Onun tarihçesi
üzerinde durmak ve vaktinizi almak istemiyorum. Zaten o tarihçeye kısmen işaret etmiş bulunuyorum.
Esas iübariyle Atatürk refah devletinin

amaçlarını bvılcım

landıran İzmir İktisat Kongresi nutku ile ibu konuya temas etmiş·

tir. O'nun iktisat kongresine açarken ifade etmiş olduğu fikirler.
bir taraftan iktisadi hayatın önemini ve bütün hükümet programIarına hakim olmasını, diğer taraftan; milletin muhtelif sınıfları
nın bir arada kaynaşmasını sol - idarist bir görüşle vuzuiha kavuş
turmuştur.

Bugün bizim Anayasamız da aynı ı.!!.illi dayanışma fikrini al·
ve aynı zamanda milli refathın teminatı olan sosyal devlet
kavramını devletin asli bir vasfı olarak benimsemiştir.
mıştır

Şimdi,

19 ncu asırda başlıyor, nihayet
Dünya Harbinden sonra Bevedüs planında da ifadesini buluyor. Bu tafsilata girmeden sadece
şunu ifade etmek isterim ki; sosyal devlet fikri, fakirlik - yoksulluk kavramı karşısında bir teşhis yeniliği, bir tedarvi yeniliği getirmektedir. Teşhis yeniliği, bunun bir kader meslesi olmadığı, in·
· sanların fakrü zarurete malıkLım olmadığı, insanların fakir ve sefaletini mutlaka önlemek mümkün olduğu. Tedavi cephesi ise, bu
tedavinin bilimsel açıdan ve planlı kalkınma ile gerçekleştirilebile
sosyal devlet

Batıda

müesseseleşiyor. İngiltere' de İkinci

ceği vakıasıdır.
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Biz, Anayasamızda plan fikrini esas almışız. 41 nci maddenin
ifade etmiş olduğu üzere, Deıvlet ıbir taraftan adalete, diğer taraftan
tam çalışmaya ve her vatandaşa, insan haysiyetine yakışır bir hayat düzeyi sağlamaya yükümlü tutulmuştur. Bu amacın taihakkuk
edfjbilmesi için de, metodoloji tayin edilmiştir; bir taraftan milli
tasarrufun artırılma'sı, diğer taraftan yatırımların kamu yararına
uygun hedeflere yöneltilmesi ve netice it.iıbariyle de derırletin plan
yapması esası kaıbul edilmiştir.
Şimdi, bu, devletin plan yapması meseleyi ıhalle kafi değildir.
Bhemmiyetle, üzerine basa basa durmamız gereken bir husus; Anayasanın 10 ncu maddesinde ifade edilmiş olduğu üzere, temel insan
hak ve hürriyetlerine engel olan her türlü kalıntıların yok edilmesi hususunda devlete verilmiş olan görevdir. Devlet bu görevini
yapmadıkça, bir taraftan da Anayasanın emri olmasına rağmen, her
hangi bir şekilde Anayasa Mahkemesinin kaza!, yargısal denetimin·
den de uzak kalacak bir durumdadır, çünkü yapılmış bir tasarruf
ancak Anayasa Mahkemesine götürülerek İptal edilir; fakat devlet,
yapması icap eden bir teşri! tasarrufu yapmazsa bunun murakabesi yoktur. Binaenaleyh, planlı kalkınmanın yanında, Anayasanın
10 ncu maddesinin mutlak,a işletilmesi gerekir.

Ekonomik kamu düzeni fikri son derece yerindedir. Barolar
Birliğiınİzin t<ı~hakkuk ettirmek istediği bu fikir etrafındaki oluşum çok isabetli olacaktır. Bir taraftan sosyal adalete uygun şe
kilde iktisadi hayatın düzenlenmesi, diğer taraftan iktisadi hayatımızda mevcut tekelci eğilimlerin mutlak surette mevzuat tedbirleriyle önlenmesidir. Bir arkadaşımız bu hususta ümitsizlik izhar
etti, ben ona katılmıyorum. Daha 1890'da Amerika'da Şelman kanunu ile anti tröst kanunlar çıkarılmıştır. Bizde de zaruridir; sosyal güvenlik, sosyal yardım unsurunu da kapsayacak şekilde geniş
letilmelidir ve diğer taraftan, işletmelerde yönetime katılma mutlaka taihakkuk ettirilmelidir. İşyeri seviyesinde, işkolu seviyesinde
ve milli seviyede denetime katılma ve bilhassa planlama sürecini,
planlamanın faaliyet
ve fonksiyonlarını bir ekonomik ve sosyal
konseyle paylaşmak, icra uzvunun görevi olmalıdır. Maalesef 1960
inkilabından sonra Ankara ve İstanbul'da Anayasa komisyonları
tarafından hazırlanmış olan projelerde yer almış olan iktisadi ve
sosyal şur'a, bilahare kabul edilmemiştir, o büyük bir boşluktur.
Çünkü bürohatlarla politikacıların yan yana gelerek, biri diğe
rinin emrinde olarak el kaldırarak verecekleri kararlar milli bün179

yenin içinde yer almış mulhtelif kuvvetlerin ve ekspertizin temsiline imkan vermez. Bu bakımdan, bu hususta gerekli tedibirler alı
narak bir ekonomik ve sosyal şuranın mutlaka kurulması lazım
geldiğini ve ancak Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun Hangkong Konferansında 1fade ettiği gibi, bu tarzda ele alınacak bir
planlamanın milletin hakiki ihtiyaç ve emellerine ce~ap verebilecek ve ta1ibik ka!hiliyeti arz edelbilecek bir esneklik ve bir kıyınet
gösterdbileceğine inanıyorum ve bunların zamanla, bugünden yarı
na değilse de zaman içinde talhakkuk edeceğinden hiç şüphe etmiyorum.
Hepinizi

saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)

YÖNlBITİCİ

-

Sayın

Nabi İnal.

Nabi İNAIL {Aıvukat), Sayın Başkan, çok kıymetli delege arkadaşlarım;
Hazırla:dığımız tebliğ,

rüne genel

halk sektörü, daha

doğrusu

halk sektö-

bakış.

Bu konuda birçok teıbliğ hazırlanmıştır, hen kıymetli vakitlerinizi fazla almayacağım, ana hatlarıyle, birkaç cümle ile tdbliği
mi izaha çalışacağım.
Bugün dünyamn içinde bulunduğu ekonomik bu:hran ve ülkemizin bu ekonomik buhrandan, az gelişmiş olmanın da neticeleriyle büyük bir şekilde etkilenmesi, memleketemizde özel sektörle kamu sek1Jörü arasında üçüncü bir sek1lörün, halk sek1Jörünün
oluşmasını zorunlu kılmıştır. Bunun adına halk sektörü diyelim,
veya başka bir şey diyelim amma, halk sektörü ülkemizde kurulacaktır ve kurulması zorunludur.
Halk sektörünü oluşturacak sermaye birikimleri ise, özellikle
kü.çük tasarruf sahiplerinden; küçük çiftçi, işçi, memur ve buna
benzer küçük tasarruf salhiplerinin oluşturacağı sermayelerden
meydana geleceği ciıhetle, ihalk sektörünün, bir taraftan ilk kuruluş sırasında devletin katkısı, obür taraftan da halk sektörünün
hukuki yapısı üzerinde durmak gerekir.
Devlet katkısı halk sektöründe ne olmalıdır? Özellikle ilk kuruluş döneminde bu katkı, devletin akı1lı ıbir yol gösterici ~asfım
benimseyerek yapacağı yardımlada gerçekleşebilir. Bir kere bu
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sektörün gerekli gördüğü, gerekli olan elemanlar devlet
temin edilebilir, edilmelidir.

tarafından

Halk sektörünün el atacağı bazı sahalarda devlet bu sektöre
öncelik tanımalıdır. Ve devletin bu arada bir mali desteği de, bir kere hak olmak üzere yapılmalıdır. Bizim görüşümüze
göre, bir halk sektörü bankası kısacası «Hase'bank» diye bir bankanın kuruluşu, halk sektörünün işleyebilmesi ve ülke ekonomisine yararlı olabilmesi için zorunludur. Devlet bu bankanın kuruluşunda da yardımcı olmalıdır.
birtakım

ne olmalıd~r? Bugün mevcut
Ticaret Kanunumuzdaki şirket türleri içerisinde, halk sektörüne en yakın olanını kooperatif türü olarak buluyoruz. Ancak, bu yetersizdir, hiç bir zaman mevcut yasalarla halk sektörünün işıletilmesi ve istenen düzeye ulaşması mümkün değildir. Bu itiibarla, halk sektörü kuııgusunda, halk sektörü
kooperatifleri yasasının bir an evvel çıkması ve bu yasaya, tebliği
mizde etraflıca izah ettiğimiz şekilde, birtakım özel haklar, özel
ihükümler hetirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı ve bunun yanında
halk sek1Jörü bankası kurulmadığı takdirde de, bu halk sektörünün
bizce ölü olarak doğacak bir kuruluş haline geleceği inancı vardır.
Bugün memleketimizin içinde bulunduğu koşullar, devamlı olarak
küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarının bir nevi istismar edildiğini ortaya koymuştur. Bu İstisınarın bir an evvel önlenmesinde,
bu sektörün büyük yararları olacağı inancındayız.
Bunun

yanında,

yapısı

hukuki

yasalarımızı araştırdığımızda,

Tebliğimizde, diğer tebliğ

sahipleri değerli bilim adamları ve
arkadaşlarımızın da değindiği başka konular da vardır, bunlar tet- •
kikierinize zaf'en arz edilmiştir, kıymetli vakitlerinizi daiha fazla almak istemiyorum.
Hepinizi

saygılarımla seh1mlarım.

YÖNETİCİ Sayın Aydın

Teşekkür

(Al kışlar)

ederim.

KöksaL

Aydın KÖKSAL (Elektronik Yük. Miiıh.) - Sayın Başkan, sadelegeler; burada sizlerin önünde vereceğim bildiri, tartışılmış
konulara bir başka açıdan yaklaşacaktır. Bu bakış açısı, sistem
yaklaşımı yönünden olacak.

yın
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Yönetim kuralları, klasik akımlardan başlayarak; davranışcı
matematikçi akıllardan sonra özellikle son yıllarda ortaya
çıkan bilgisel kullanırnın da etkisiyle sistem kavramından yararlanan, disiplinlerarası bir yaklaşımı kul.Janan bir noktaya gelmiştir.
Bu bakımdan da zaten bu kongrenin «ekonomi - hukuk» gilbi iki
kavramı birlikte düşünen bir düşünce tarzı olumludur, kanısında
yrm.
akıllar,

Toplum düzeni, bireylerin ibenimsedikleri ve eylemlerini ona
göre düzenledikleri bir denge olarak tanımla.nabil·ir. Düzen sözcüğü
dilimizde mühendislikteki sistem kavramına yakın bir anlam taşır.
Gerçekten toplum düzeni lmvramı ile sistem kavramı arasında bir
benzetme yapabiliriz. Böyle bir betzetmede Anayasa, amaç olarak
saptanan dengenin nasıl bir denge oLması gerektiğini, yasalar da
bu dengeyi gerçekleştirmek ve sürekliliğini ya da kararlılığını sağ
lamak için bireylerin nasıl daıvranmaları gerektiğ,ini belirtir. Burada «kararlılıık, amaç» gibi kavramları mülhendisçıe kavramlar olarak düşünüyor; Güdüm ıbilimde, kibernetikte tanımlanan elektronik müıhen:disinin anladığı kavramlar olarak düşünüyorum.
Amaç olarak saptanan dengenin süregelen denge olması zorunlu değildir. Sistemde denge, amaca en kısa yoldan yaklaşmak
ta olmasında aranır. Dolayısiyle deninıgen bir kavı:ıamdır.
Süreklilik, ya da kararlılık, rotadan ayrılmaları saptanarak
sistemin k·endi yolunu rotaya göre düzeltelbilmesin:dedir : «Yeri ibildirim» kavramı.
Benzetmey:e devam ederseik, sistemde görülen ögeleriden motor
ögesi hükümet oluyor, Anayasanın amaç olarak belirttiği dengeyi
sağlamak üzere hükümet yasaları yürütüyor. Yasalara uymadığı
ya:r.gı organınca saptanan davranışlar için burada rotadan sapmaları karşıla:ştırıma yapark görevini yürüten bir öge sıöz konusu. Bu
krşılaştırmayı yaparak, yasalar uygulanıyor mu, uygulannuyar mu,
şeklinde kararı yasama organı veriyor. Hükümetin elinde de yap·
tırım olanakları var. Yani sapmalara karşı düzeltme görevini gene
motor uyguluyor.
Eğer yürütme ve yaııgı o:rıganı yasalara uygun biçimde işledi
ği halde, toplum yasaların amaca uyıgun olmaması, iç ya da dış
koşullarla ortaya · çıkan değişiklikler gibi nedenlerden ötürü ama·

ca

yaklaşamıyorsa,
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amaca,

burıa:da

bizim konumuzda Anayasaya gö·

ı:ıe yasaları

yeniden düzeltmeık yasama oı:ıganına düşüyor. Özür dilerim; demin yargı organı yerine, dil sürçmesi sonucu «yaısama organı» dedim.
Bir kez amaca

erişiıldi

mi, sistem dengeyi

koruyacaktır.

Bu arada, yeni bir amaç tanımı söz konusu olalbilir. Dolayı
siyle süreklidir dinamik denge, süreklidir deningen denge gibi görülebilir denge kavı:ıamı.
Görüldüğü

üzere iki türlü denge var : Birisi gerçekleştirilmek
istenen amaca yönelmiş denge, ötekisi gerçekleşmiş dengenin sürdürülmesi. Belli bir amaca yöneltilmiş mekanik sistemler, sürekli
olarak aynı dengeyi geı:ıçekleştirmeye çalışırlar. İnsanlar ise, insanlar derken ·bireyler, ya da toplum var, kastediliyor, bağımsız istemleriyle, iradeleriyle yeni amaçlar seçme yeteneğine sa!hiptirler.
Tutucu düşüncenin özlediği üzere, yeni bir denge tanımlamayan,
bu yolda hiç bir düşüncenin öne sürülmediği, ya da sürülemediği
bir toplum, bireylerin istemlerinin söz konusu olmadığı, durgun,
güdümlü bir toplumdur. Kilbemetik bilimde, güdüm bilirnde ıbu tür
ilişkiye köleleşmiş tatbiri kullanılır. Fransızcası : «Sistem a servi»
dolayısiyle güdümlü, köleleşmiş bir toplumdur diyebiliriz, mühendisçe düşünerek.
Düzen değişikliğini tartışabilmenin, her konuda olduğu gibi
bu konuda da düşünce özgürlüğünü savunmanın insanı güdümlü
yetenik sistemlerden ayıran başlıca ayrım olduğu ileri sürülebilir.
Bunu gerçekleştirelbilen toplum, insana saygılı, amacını açık · seçik ortaya koyduktan sonra bunu bilinçlice kovaiayalbıilen gelişen
denİnıgen toplumdur.
Halk oylaması ile yeni bir Anayasanın 1961'de Türkiye'de benimsenmesi de bu olumlu çizgide değerleidkilelbilıir. Kaldı ki, güdüm bilimsel sistem, kilbemetik sistem ile düzen kavramı arasın
daki benzetme yeni bir düşünce de değHdir. Nitekim hükümet etmek Tüı:ıkçede dev:let gemisini yürütmeye bıenzetilir; Batı dillerinde de hükümet anlamına gelen Guvernman gibi sözcükler, gemi
dümeni anlamına gelen guvemayt, kibernetik sözcüğü ile de akrabadır. Güdüm bilim anlamına gelen kibemetik sözcüğü de aynı kökten gelir.
Hükümet, güdüm bilimsel anlamda devlet gemisini amaç olarak tanımlanan düzene yöneltmek görevi ile yükümlüdür. Yasama
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lı.

organı da eldeki yasalarla Anayasada tanımlanan düzene en kestirme yoldan yaklaşılamıyoırsa, lbunu sağlaıyacak yeni yasaları ortaya
çıkarınakla yükümlüdür; Korunması gereken denge, aynı düzenin
süregeldiği durgun ıbir denge değil, sürekli yeni uygulamalada oluşagelen dedingen bir dengedir. Bu bakımdan, her türlü düzen dtğişikUğine karşı çıkan tutucu görüş, çağdaş ve teknik anlamda dengeyi kurmak değil, dengenin oluşmasını engellemek yolunda etkiler yaratan yıkıcı bir tutum sayılmak gerreki:r.

Bundan sonra tebliğe sunduğum, Rönesans, yeniden doğuş doortaya çıkan kişisel özgürlükler kavramına çağımızda toplumsal uyanışın getirdiği bir eşitlik kavramı eklendiğine değindim.
Ve bu iki görüşün birlikte düşünülmesiyle ancak insanca bir tavır,
insanın kişiliğine yakışan bir düzenin gerçekleşerne şansı olduğu
nu düşünmekteyim.
layısiyle

1961 Anayasaısında hukuk devleti ile birlikte yer alan sosyal
devlet tanımı, Türikiye'nin yeniden doğuşla birlikte toplumsal uyanış dönem.eoini de birlikte gerçekleştirme istemini dile getirmekte. 1961 Anayasasını bir yandan lüks olarak gören, dolayısiyle düşünce özgürlüğünü kısıtlı tutmaya çalışan, ötıe yandan da bireysel
özgürlük aniamma gelen hukuk devleti kavramının sosyal devlet
giibi sözde çelişki yaratan bir kavrama ağırlık verilmekle zedelendiğini öne süren görüşler hem yanlış, hem de tutarsız.
Özgürlük, eşitlik çelişkisi, halkımız katında insancı dünya görüşü çerçevesinde çoktan aşılmıştır. 1961 Anayasasını Türik halkı
için lüks görenlerin, halkın 10 yıl gerisinde olduklarının ileri sürülmesi bu denli şaşırtıcı olmamalıdır. Türk halkı, dünya görüşü
nü demokratik ortamda barışçı, ağırbaşlı, sabırlı bir biıçimıde si:yasal •eğilim biçiminde ortaya koymuştur bile. Yeğlediği düzen, 1961
Anayasasmda tanımlanan düzendir; Özgürlükçü, toplumsal, tek
sözle insanca. Bunun dayanağı olan ekonomik kamu düzeni ise,
halk kesimi ile kooperati.fçilik de belirginleşmektedir. Onun için,
istense de, istenmese de, durgun olmayan yeni bir denge çağcıl koşullarda bireylerlİmize insanca yaşama olanağı sağlayacaık biçimde
ulusal egemenliğin demokratik yöntemleriyle gelişecek, bu düzen
Anayasaıda tanımlanan biçimde değişecektir.
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

~ÖNETiCi- Sayın Ünal Somuncuoğlu.
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Ünal SOMVNCUOGLU (Avukat) -- Sayın Başkan, sayın delegeler; hildi.ıiim konusu; 7129 sayılı Bankalar Kanununun 3ı8 nci
maddesi ve Kanuna karşı hile.
Bi.ldıirimi

ben dört bölümde izaha çalıştım. Birinoi ibölüm kanuna karşı hile, ikinai bölüm Bankalar Kanununun 38 nci maddeSii, üçüncü bölüm ibu iki mefıhum arasındaki ildş:ki ve son bölüm
de ibunun müeyyidesinin ne olması gerekeceği.
Şimdi, aynı sıraıya

uyarak

kısa

bir izaha

geçece~im.

Kanuna karşı hile meıfhumu, eski Roma'dan bu yana hukukçulan işgal etmiş ve üzerinde çeşitli fikirler ileri sürülmüş ibir konu. Yani yeni bir düşünce değil. Bunu kısaca şöyle ıbir mlisalle anlatalbiliriz :
,Bir kimse, muayyen bir amaca varmak isterken, bir hukuki
kaide, ibir kanun maddesi kendisini bu amaca ulaşmakta engelliyorsa, ya da kı<sıtlıyorsa, ve fakat bu kıişi fiili ya da :hukuki bir
bünye, bir .statü değişiHiği ile bu amaca bir değişiHik yaparaık,
kanunun bir başka maddesine sığınarak amacına ulaşıyor ve fakat
bu fiil kanun vazıının gerçek iradesini hertaraf ediyorsa, orada kanuna karşı hile var, diyebiliriz. \Buna göre, kanuna karşı hilede şu
üç unsuru görüyoruz :
hile teşkil eden muamelelerde fiiller, aslında,
kanunun lafzına tamamen uygun, yani şekLi hukuk
bakımından tamamen kusursuz. Yani kimse ibir kanunun ihlalinden ha!hsedemez görünüşte.
Kanuna

yani

karşı

görünüşte

İkinci

unsur, bu böyle olmakla beraıber, bu muamdeler aslın
da .kanun vazıının gerçek iradesini hertaraf etmeye yönelik.
Üçüncü unsur i.se, kanunlarda bunun hiç bir müeyyıidesJ yok.
Yani kanun vazıı bu konuyu hiç öngörmemiş, hiç düşünmemiş.
Şimdi, kanuna karşı hileyi bu şeklilde izaha
Bankalar Kanununun 38 nci maddesine gelelJm.

çalıştıktan

sonra,

Bu madde kredi hadlerini ibelider ve der ki; bir ban!ka bir
hakiki, ya da hüikmi şalh:sa, ödenmiş sermayesi ile ihif:!iyatlan yekCı.nunun kredi olarak % lO'undan fazlasını veremez. Bu kredi tabjrine kredinin bütün çeşitleri daihil, saJdece nak:iıt kredi .değil. Ancak, ·sanayi, maden enerji, na·fia gibi, nakıliye gibi işlerle uğraşan
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teşekküllere banlkalar bu kredi haddini % 25'e çıkartmak suretiyle
kredi verebilirler. Yani kanun vazıı, bir hak~ki, ya da hii!lani şah
sa bir bankanın verebileceği kredinin nisbetini % 10 ve nihayet
% 25 olarak sımrlamıştır.

Bunda kanun koyucunun

güttüğü

iki maksat var.

Kredi dağılıımmda, yani krediden i1stirfade imkfmının yaraıtı1masında, bir eşitlik diyeımeyeceğ1m amma, bu mümkün değil,
hiç değilse bir genellik sağlamak, yani mümkün oLduğu kadar çok
saıyrda kişinin, yada teşebbüsün kredi imkfmmdan istifadesini sağ
lamak.
1 -

2 - Bunun talbii bir neticesi olarak, ma:hdUJt kişiler elinde
toplanan hüvük meblağların yaratacağı riski azaltmak, asgari hadde indirmek.

Fakat bu maddenin bazı istisnaları var. Aynı maddede 7 bent
halinde sayılan istisnaları var. Bizim konumuz 'bu istisnalardan
bir tanesi. Yani, banka % 25 nisıbetinıde sermayesine iştirak ettiği
bir teşebbüsc kredi verirken bu % 10 ve % 25 ni sbetinde bir teşek'külün sermayesine iştiraık ediyorsa, hUJdutsuz olarak kredi verebilir.
1

Böyle olunca, gelelim kanuna
made arasındaki ilişkiye.

karşı

hile

meffiıumu

ile 3,8 nci

Efendim günümüzde, bazı, holdingler diyelim, bu bir vakıa, o
kadar genişlemişler, iş hacimleri öylesine büyümüştür ki, artık
% 10 ve 0 iı 25 hmitler bunlara kafi gelmemeye başlamıştır, çok
doğal olarak. Ama kanunda da men ediyor ... Ne yapsınlar? Buna
şöyle bir çare bulmuşlardır. Ya bir banka kurmuşlar, ya da mevcut
bir bankanın yönetimini, hisse senetlerini satın almak suretiyle ele
geçirmişkrdir. Bu birinci etap.
İkinci etapta, kendi şahsi teşebbüslerini (yönetimi ele geçirdikten sonra) artık bankayı, kendi şahsi teşebbüslerine % 25 nisbetinde ortak etmişlerdir. % 25 nisbetinde ortak olduktan sonra artık
kendileri it)n % 25 diye bir hudut bahis konusu olmaz. Artık kredilerden sonsuz bir istifade sağlamak en tabii hakları, en tabii bir
netice haline gelmiştir. Aama böyle oldu diye, kanunlarda da bu
imkan sağlandı diye buna bir şey demeyecek miyiz, yani bunu mü·
eyyidelendiremeyecek miyiz? Elbetteki hayır. Tabii ki müeyyidelendireceğiz. Ve elbetteki hayır'ı benden çok önce söyleyenler doktrin·
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de iki grupta toplanıyorlar. Bunlara sübjektivist ve objektivistler
deniyor. Bunlar değişik çı!kış noktalan olmakla beralber, hir noktada birleşiyorlar. D1yorlar ki, kanuna karşı hile te~il eden fiil
ve muameleler mUJtıla1 k butlanla malul:dur.
O halde, müşahihas olayımıza gelelim; mut'lak lbutlanla malul
yani hukuk alanında hiç doğmamıştır, bu fiil ve muameleler geçersizdir. Muşalıhas olayımızda; banka yıönetimine saihip olan ve kendi holdinglerine dahil teşeibibüslere hudutsuz kredi sağlayan kişile
rin ıbu teşebbüsleril)'le ban\ka arasında'ki kredi sözleşmeleri ne olacaktır? Mutlak butlanla malul olacak ve geçersiz olacalktır. Burada hakimiere ÇO!k önemli bir gorev düşmekte. Pek muhtemeldir ki,
yakın bir zamanda ıbu tip davalada karşı karşı,ya geJecerolerdir.
Kanaatimce, kanun vazanın gerçek iradesine uyma mükellefiyetinde olan yaııgıçların vereibilecekleri bir karar var : (Adzane
kanaatime göre) bu kredi sözleşmelerinin geçersizliğinin tesibiti ve
bu şekilıde verilen .kredilerin bankaya iadesi.
Çok

teşekkür

YÜNETİOİ Sayın

ederim.

Saygılarımla. (Alkışlar)

Teşekkür ederim.

Fehmi Yavuz.

Fehmi YA:VUZ (Prolf. Dr.) __:__ Sayın Başkan, değedi yöneticiler; iben zamana uymak için elimden geleni yapmak kararı ile huzurunuza çıktrm.
Efendim, az gelişmişlik önce tammlanmalıdır, kavramın ve taya da nerelere gittiği, gitmediği ortaya konmalıdır. Bunun
için fakirlik ve zenginlik kavramlarını karşılaştırmak; sömürgelerle sıömürenJer, ya da buna benzer bazı karşılaş,tırmalar yapmak zo.
rıunluğu vardır. Yalnız, son yıllarda, İkinci Dünya Savaş]lnldan sonra bütün dünya ülkelerini üçlü bir a[Yırıma tarbi tutmalk alışkanlı·
ğı ortaya çıktı, önerisi diydim; Birinci Dünya Ülkeleri, İkinci Diin·
ya Ülkeleri, Üçüncü Dünya Ülkeleri. Hemen söyleyeyim, bunu biı
dördüncüye çıkaranlar var, başka türlü ayrıımlar yapanlar var amma, biz bu üçlü ayınma isterseniz bağlı kalalım.
ş~dığı,

Birinci Dünya Ü]keleri iler,i ülkeler, İkinci Dünya Ülkeleri sosyaHst ya da 'komünist ülkeler, Üçüncü Dünya Ülkeleri de geri kalmış ülkeler, az gelişmiş üLkeler olu!)'or.
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Yalnız, şunu hemen helirıtelim; dünya nüfusunun 2/3'ü az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. O halde, yarıdan çoğu ve yine az
gelişmiş

ülkelerde nüfus çok artıyor, 2000 yılında dünya nüfusunun
7 milyara çıkacağı bekleniyor. Yani 1/5 ile 5/6 gibi bir oran karŞLmıza çıkacak.

Konuyu :ben üç açıdan işledim : Geri kalmış ülkeler açıısından,
ileri ülkeler açısından ve bir de ülkemiz açısından. Geri kalmış ülkeler için bir çok· şeyler yapıLdı; Birleşmiş MHletler örgütü, kalkın
manın 10 yılı dediler, 1960 la 1970 araiSı için. Y•ine i'kinci !kalkınma
nın 10 yılı dediler; 1970 ile 1980 yıllam için. Fakat bütün bunların
hiç biri amaca ulaştırmadı ve hatta kalkırımanın ikinci 10 yılını
da bugünlerde zannederim hiç ciddiye alan yok. Birincisi alındı
ciddiye, birşeyler beklerıiyordu; fakat sonunda, 1970'e gddiğimiz
zaman, ileri ülkelerle geri ülkeler arasındaki uçurum kapanacağı
yerde daha çok açıldı. Ve bu nedenle artık dendi ki, şu Bivleşmiş
Milletierin bu türlü önerileri, ya da çabaları sonuç vermiyor. Ne·
den böyile oluyor? Çünkü ileri üllkeler yeni sömürgecilik, neo - kolonyalizm yöntemleriyle, çok uluslu şirketlerle ve burada da bazı
<Wkadaşlar dile getirdiler, türlü yol ve yöntemlerle eski sömürüler.ini sürdürmek isterler. Üçüncü dünya ülkeleri, her ne kadar
birçokları yeni bayraklarına kavuşmuşlar, egemenliklerine kavuş
muşlarsa da, ekonomik açrdan büyük ölçüde hala sömürülmeıkte
dirler.
İleri ülkeler açısından konuya hsaaa değirıelim. 1972 de bir
dünya çevre so:wnları toplantıisı yapıldı ve ve orada ileri ilikeler şu
sloganları ileri sürdüler : Aman, dediler dünya lbizim, bat1yorıuz ve
dünyayı kurtara:lım .... Kirlenme, türlü doğanın tahriibi örılensin ve
o zamana kadar sosyal maliyetten hiç söz etmeyen ileri ülke iktisatçıları biraz bu konuya değinıneye başladılar. Çünkü dünyayı o
hale getiren kendileri idi. Yani dünyayı sömüren, ormanları yakan,
denizleri kirleten, madenleri tüketen kendileri. E peki, geri kalmış ülkeler ki, eğer bu türlü yol ve yöntemlere başvurmadan ilerlemenin, sanayileşmenin bir yolu varsa, bize onu öğretin de biz
öy:le sanayileşelim. Siz dünyayı sömürerek ve hatta doğaya egemen
olmak, söZiii kullanıldı; doğaya egemen olmaktan şimidi söz edilmiyor artık. Bugün doğada barış içinde yaşama'k ve doğa ile anlaşmaktan söz ediyorlar. Bütün bunlara kulak vermeden gizli el
herşeyi yoluna sokar dediler. Fakat 1929 da çıkarı ekonomik bunabmdan sonra, gizli elin de kay!bolduğu anlaşıldı. Çünkü gizli el,
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üstündekini kaltdırırsanız altınrdan sömürgecilik çıkmakıta idi. Ve
ileri ü]kelerin bugünlerde .sözcüsü Roma Kulübü denen büyük bir
ö:rıgürt. 80 - 100 kadar dünyanın en büyıük kapitalisti, büyük finna·
sı bir araya gelmişler, Cenevre'de merkezi olan büyük bir kulüp
kur-muşlar. Bunlar kita'Plar yazdırıyorlar, yayınlar yaıptır.ıyorlar,
bir tanesinin adı : «Büyümeye sınır» Ve bunların artlık geri ~lmış
ülkeler için birer tuzak olduğu anlaşılıyor. Canım bwakalım di·
y:orlar ... Siz iledeyip de ne yapacaksınız? ... Bakın şu halimize; tra·
fik sıkıntısı, havalarımız kirleniyor, daha bir sürü derıtler içerisinde ... Şehirlerıde sinir hastaJılklan çok göriilüıyor ... O halde s~z de
oLduğunuz yeııde kalın, biz de olduğumuz yerde kalalım, ·gibi tuzak
diyor buna birçok geri kalmış mke yazarlan.
İsterseniz

ülkemize hemen adayalım. SO .yılda çok şeyler yap·
tık; fakat hivçok durumlanda geri olduğumuz, ya da ileri üLkelere
yetişmek:te büyük sılk.ıntı çektiğimiz burada belirtildi ve burada
hemen, yalnız adını zikredeyim; hepinizde olan bir hastahkıtan söz
ediyor Vedat Nedim Tör : Osmanlı hastalığı diyor buna. Bu konuıda bir kitaıbı var onun, 1940'ta çı'kmıştır; hastalıkların adını ve·
riyor aşağılık duygusu, iç tim ai ·alakasızlı k, mesuliyet korkusu, onu
da sayı;yor ve diyor ki : Ben bu hastalık'lardan kurtulmak için sefeıfuerim ve bütün gücümü kuUanmaktayım; aıma ba·kalrm ne kadar başarılı olacağım, sizler ne dersiniz, gibi sorular soruyıor.
Sonuca geliyorum. ÜçülliOÜ dünya ülke'lerinin gerilikıten, az gekurtulmak için birçok olanakları var. Bunun en çarpıcı örneği, Arapların iki yıl önce İsrail scwaşında "kullaınıdı'klan
petrol silMudır. Yani, petrol sila\hı ibeiki de 20 nci Yüzyı!lın en büyük olayıdır ve artık geri kalmış ülkelere; «Ha bizim de denıek
yapalb:ileceğimiz şeyler varmış, biz de iler,i ülkelerin karşısına çı
kabilirmişiz», gibi bir güven verdi. Halbuki o zamana kadar geri
kalmış ülkelerin düşürıürleri, devlet adamları iki tüdü doğmahir
zincirinin etkisi al•tında idiler. B~ri, dinsel doğmalar : Allaih beni
elde etmiş, peygamlber bö·yle buyurmuş, dinsel kitaplarımız şunu
yazLyor ... İkinci doğmalar zineki şöyle çıktı karşıianna : özellikle bu Birleşmiş Milletler kurullduktan sonra, İkinci Dünya Scwaşmdan sonra ileri ülkelerin bHim adamları, devlet adamları; siz
şöyle kallkınırısınız, şunu yapın, bunu yapmayın gibi fetvalarJa geri kalmış ülkelerin karşısına çıktılar; fakat hiç bir tanesill1!in amaca ulaştırmadığı ve başarı sağlamadığı görüldü. ve dikkrut ederse·
niz, Araplar peıtrol sıilaıhını kUillanacakları zaman. ileri ülkelerin
Hşmişlikten
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devlet adamları -tabirimi. mazur gorun- bangır bangır bağırdılar;
petrol silalıını kullanırsanız şöyle asanz, böyle keseriz... Fa'kat
araplar «hayır» dediler, «bu bizim işimize geliyor».
Şimdi,

ülkellerin şu yönde düşünmeleri gerekiyor :
silıllu ile her şey birtti mi?... Bizim de kullanabileceğ1miz başka silahlar yok mu, ne yapabiliriz? Yine, Barolar Birliğinin bizlere, biLdiri hazırlayacaklara gönıderdiği şeyi
var. Orada diyor ki; Biz TUrıkler yalnız kendi boraksımızı başın·
dan sonuna kadar işleı:'sek, işte kalkınmanın anahtarını elde etmiş
oluruz. Bunda haklı olabilirler; fakat ımes~ek kuruluşlarının da bununla ilgili, Türk Müilıendiis - Mimar Odaları Birliğinin yaymlannda bunu çok daha bilimsel, ya da teknik açııdan dile getirenler ol·
duğunu görüyoruz.
Acaba

geri

Araıpların

kalmış

petrol

Şimdi,

izin verirseniz bir de toprak sorununa değiniyorum.
Anayas·amızın bir 130 ncu maddesi vardır, orada der ki : «Talbii
servetler ve kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır».
Öyle başlar, devam eder. Fakat dikkat buyurursanız toprak bunların içine girmez. Toprak için ayrı hükümler vardır. Rica ederim,
tıopraktan daha başka ne yakışır talbii servet olmaya? İşte topraklarımızı değerlendirmek ve. toprak üzerindeki hak'krmızı, yani toprağın bir elma gibi, bir mendıi.l gibi, bir gözlük gihi alımp satıla
mayacağını
ve kamunun yararına kullanılması gereğini kalbul
edeıısek, samyorum birçok kördüğünrleri ülkemiz açısından çözebi1iriz.
bitirmek istiyorum : Bir Tübitak vardır 'f.ürdalha rahat o1muş:tur; çünkü ekonomİk araştırmalar yapacaktır ve bu aland:a devletin, işte diyelim
ki, toplumun refahına hizmet edecekt.ir. Fakat sosyal bilimler araş
tırma kurumu d1ye bir ikuruluşun ortaya çıkması için yapılan bütün denemler, çalışımalar ibaşarı:sız kaıJ.mıştır. Bugün bu Ü!Ç gün sürecek olan bu toplantının bile, geri kalmışlıktan kurtulmak için
bir miktar, bir ölçüde yararlı olmasını istiyorsak, bütün bu çalbaların bir çatı altmda toplanması için de çalışmamız gerekiyor. Yani eğer, Tübitak çok başarılı oluyor, az başarılı oluyor, bunu tartrşmak i'stemi.yorum; ama hiç değiLse bir Tübitak vardır, nedir?
TUrkiye Bilimsel ve Teknik Ara.ş1tırmalar Kurumu. Fakat bir sosyal bilimler araştırma kurumu için yıllardan beri yapılan çalış
malar verimsiz olmuştur ve sonuca ulaşmamıştır. Çünkü sosyal
sözü zaten hirçdklarımızı rahatsız etmektedir.
Sözümü

şununla

kiye'ıde; Tü!bitak'ın kuruluşu çıoık
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Teşekkür

ederim.

YÖNBT:İCİ

-

(Alkışlar)

Teşek1kür

ederim efendim.

Sayın Beşir Haırrıitoğulları.

Beşir HAIMİTOOULLAıRI (Doç. Dr.) -

Sayın Başıkan, çok de-

ğerli arkadaşlarım;

Huzurunuza son bildiriyi sunmanın bütün
bulunuyorum. Huzurunazda konuşmak
avantaj sayılır, içtenlikle söylemek gerekirse.

çıkmış

dezavantajları
'haş1ıbaşına

ile
bir

Bugünkünden daiha gelişmiş ve daha mutlu bir toplum için
halk sektörü, başlığı altındaki bildinim sizlere sunulmuş bulunmaktadır. Başlıca üç bölümden oluşmaktadır bu bildiri.
-

Niçin hal\k sektö:rıü?
Nedir halk sektorü?
Ve halk sektörü nasıl

oluşmalııdır?

Tabii bu üç bölümden oluşan bildiri de aslında hu konuyu içeren büyük !bir modelin küçük kesitleridir. Huzurunuzda şimidi bu
bildirinin dalha da küçük bir özetini sunmakla yetinmek durwnundayım.

1975 Tıürkiyesi, Cumlhuriyetıin kurulduğu ilk döneme nazaran
küçümsenmemesi gereken bir gelişme hamlesi gerçekleştirmiştir.
Buna rağmen, yine 1975 Tünkiyesi, ulusal .gereksinmelerine göre
geri kalmış bir memlekettir. 1975 Türkiyesi, salhip olduğu maddi
ve manevi iktisadi kaynaiklarına nazaran geri kalmış bir ülkedir.
1915 Tüı:ıkiyesi, bu gayrete rağmen, diğer gelişmiş ülkelere nazaran geri kalmış bir meımlekettir. Bu geri kalmış1ığı belirten bkkaç
gösitergeyi anmaıkta yarar var.
1975 Türkiyesi kendi ulusal ihtiyaçlarına gıöre son derece gekalmıştır, d~yoruz. Eğitim alanından bir örnek sunmak gerekirse, ekumak i1stteyen, üniversiteye girmek isteyen 200 bini aşkın
gencinin kaç yüzlbin· kişisine hu olanağı sağlayalhilmektedir? Tabii
bunun anayasa!, sosyal adalet ve diğer kavramlarla bağlantılarını
kurmaya gerek duymuyor:um. Bu .bağlantılar içinde bunu hatırla
makta şüphesirz ki yarar var.

ri

Milli gelir düzeyi

bakımından, yaşam hakımından

mükemmel
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i

bir ölçü olmamakla birlikte, önemli, anlamlı bir ölçü; Curr:ıihuriyet
Türkiyesi, 1975 yılınida kişi başına düşen gayri safi milli hasıla
dörıdüncü ay itibariyle 540 Dolardan ibarettir. Aynı rakam komşu
muz Yunanistan'da, uluslararası ilişkiler alanında mağlup oluşu
muzu açık bir şekilde ortaya lmyan Yunanistan'da 1790 Dolardır,
aynı aylar it~bariyle. Günümüz itibariyle bu mukayeseyi yapacak
olursa/k 2000 Dölarıdır, diğeri de 600'dür.
Türk~ye, ortaık olduğu, üye oLduğu Batı ülkelerinin tümünden
geridir. (Portekiz dalhH) Türkiye, Yunaniıstan'dan geridir, Türıki
ye bu anlaımda İran'dan, Bulgaristan' dan, Sovyetlerden de dalha
ger~dir.
·
Türki~e'nin ihracatı önemli, anlamlı bir göstergedir. Bir ülkenin ihracatı itlhalatının ancak yüzde olarak % 27.6 sını lkarışıla
ya'bilmektedir. Y·ani üçtebirini. Şu sadece dövizleriy·le hatırladığı·
mız bir milyon sahipsiz işçilerimizin gönderdikleri dövizler dlma·
saydı, (ki onlar da iktisadi konjonktür dolayısiyle giderek önemini yitirmektedir). Türkiye ibüyülk ıgüçlüklede :karşı karşıya ·ka.lırdı.
Çünkü onların gönderdikleri Tüııkiye'nin Hıracatınıdan elde ettiğin·
den daha fazladır.
Tüı:1kiye'de iıstihdam

sorunu vardır; önemli bir göısıterge. Devlet Planlama Teşkilatının .son rakamlarına göre, 1 7&J 000 kişi bugün işsizdir ~ürkiye' de. Oysa insanın en temel hakkı, en kutsal
hakkı (1Bıir hukuık kongresinde bunu dile getirrnek gerekir) mutlu
olma hakkıJC:lır, refahtan pay alma hakkıdır. İşısiz insanların ise
değil refahtan, insaniıkıtan bile pay alma hakları ve olanaıkiarı yoktur.
Türkiye'de bu göstergelerin yaratıcısı olan, sanayileştirmeyen
sanayii vardır arkadaşlar. Çok önemli bir kaıvram zannediyorum,
ama bunu açi'klamak olanağına sahip değilim. Ağır sanayi, haf1f
sanayi demiyorum, üretim malları sanayii demi:yıorum; sanayileş
tirmeyen sanayi şu demektir arkadaşlar : Turkiye'de bir fabrika
kurulur, bir tesiıs kurulur, önemli değil bu ... Kurulan bu sanayi
tesislerinin yarattığı sanayileşme etkileri Türkiye~de mi kalııyor,
yoksa yabancı üllkelere mi gidiyor? Yabancı ülkelere gidiyor. İşte
burada ibağırnlıhk karşımıza çıkıyor. Bağımlılık Tüı:1dye'nin her
alanını iışgal eden bir olgu olarak önemlidir : Kültüründen sanayiine ve diğer konularına varmak üzere.
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Niçin Türkiye geridir? Burada önemli bir sorun ortaya çık
maktadır. Çünkü, kısaca, diğer çelişkileri !belirtmeye ihtiyaıç duymuyıorum, huikukla iktisat arasındaki çelişki, bölgesel düzeyıddki
çelişki, diğer düalizmler ... Bütün bunların bağlandığı mihrakı kavramakta zorunluluk vardır. Türtkiye, kendi siyasi, istisadi, sos~al
dinsel gelenek, olanak uygarlığına uymayan bir kalkınma yönteminin adeta uşağı durumundadır. Onu körükörüne taıklit etmiştir, bu
Batı kalkınma yıönıtemidir. Sayın arkadaşım planlamayı örnek verdi; planlama örıgrüıtü Keynes ve diğerlerinin bir kopyasından ibarettir. Bunu kuran, Timhergen gelmiştir, ondan yaradanmışızdır
ve halen aynı bağımlıirk devam etmektedir. Türkiye sanayi ile tarım arasında, planlama arasında gerekli, mutlak bulunması gereken karşılıklı ilişkileri kuramamıştır. Çünkü uyguladığı model batıya has bir modeldir, Türkiye'de dayanakları yoktur. Kültürü dahi aynı taklidin bir sonucudur. Türkiye kapitalist karma ekonomi
sistemini taklit eitmektedir. Dikkat buyurun; ·karma ekonomi siıs
temi demiyorum, çünkü sosyalizm ve kapitalizmler dı.şında üçüncü bağımsız bir sistem yoktur; kapitalist karma ekonomiıdir. Nedir kapitalist karma E!konomi? Özel teşelblbüsle kamusal ekonomiık
kesimin bir arada bulunduğu; ama kapitali9t bir etki içinde işle
diği bir sistemdir karma ekonomi. Bizim bünyeye uymadığı için,
bu sistemin sağlayabildiği bütün olanakları ve şartları birlikıte, birlikte, birbirini des~tekletecek tarzda Türkiye'yi kalkmdıracak nitelikte uygulayamıyıoruz. Cumhuriyetin Türkiyesinin dramı bu sistem içinde zaman zaman ya kamusal E!konomik 'kesime ayrıcalık
vermekte, zaman zaman hür teşebibüsün büyuk sermaye kesitine,
kapitalist teşeblbüslere, tekelci demiyorum, çünkü tekelci sermaye
çok sınırlı bir anlam taşımaktadır, büyük sermayeye önem vermektedir ve bu gelıgitlerle zamanımız dolmaktadır. İkisi arasındaıki
karşıhklı ilişkileri biribirini des.teıkleyebilecek yönleriyle ve bunların dışında kalan unsurlar bu bünyemize uymayan taklitçi model dolayısiyle israf edilmektedir, heder edilmektedir, tasarruf
kaynaklanmiz daralmaktadır, atıl 'kapasite kalmaktadır ve kalkın
ma hızımı:z, taıbii bir sonuç olarak düşmektedir. Asıl mesele budur. Onun için burada işte .halk sektörü önemlidir. Tabii halk
sektörü derken kendi görüşümrü izah ediyorum, diğer görüşleri ne
eleştirmek, ne de onları değerlendirmek imkanına şu anda sahip
değilim. Halk sektörü sadece, T:ürkiye'de, sayın bir arkadaşıırnın
buyurduğu gibi, ve bundan önceki Ecevit Hükümetinde tekelci sermayeye karşı çıkan bir model değil. Tekelci sermayeye çıkabilme193

nin

başka

yöntemleri de var. Halk sektörü, sadece e:konomi:k kalTür1kiye'nin taşıdığı bütün potansiyelleri, Türkiye'nin bünyesine göre, sadece iktisadi ve siyasi değil, örneğin Türkiye Müslüman bir ülkedir; davranış ve dinsel strüktürü göz Önüne almayan bir kalkınma yöntemi hiç bir ülkede yürüyemez. Batı ise Hıristiyan bir dünyadır, temelden büyük farklılıklar vardır;
Bu değişik urısurlar taşıyan glolbal bünyenin bir kı:smıdır muhterem aıikaıdaşlar. Türkiye'nin diğer olanakları, uygarlıkları da farık
lıdır. Halk sektörü, Türkiye'nin olanaklarını, Türkiye'nin geleneklerini, Türkiyenin umutlarını içeren ve kapitalist olmayan bir üretim biçimine götürecek, daha mutlu bir toplum tiretebilecek bir
kalkınma modelidir benim kafamda.
kınınayı değil,

Bu model iki yaklaşımın konusudur. Bu model, hürıyemize uyiçin çok iyi işlemediğini kapitalist ·karma ekonominin bozuk yanlarını düzel:telbilen, bunu daha iyi işler hale getirldbilen, yani kapitalist şekli içinde uyıgulanaJbilir. Ama benim düşüncemde,
iıçtenHkle söyleyeyim; kapi!ta'list olmayan bir toplum yara,trrıanın
moıdeHıdir. Türikiye'nin bünyesine göre, demökraıtik sosyalizme gitmeli; Doğu ülkelerini taklit etmeyen, Çin Ki'i.ilba ve diğerlerine benzemeyen, bugürıkünden daiha gelişmiş, daıha mutlu bir toplumun
kalkırıma model:üdir. Onun için sadece bir y!önü ile bunu almamak
la.zım. Bunu ancak halktan yana bir iktidar uygulayaıbi.lir. Ama
bugün halk sektö,ründen yana olan çevreler, halk se.kıtıöriine en
büyüik ihanet içindedir; bilerek, bilmeyerek... Bunu heliritmeık. ibir
görevdir. Çünkü, halk sektörünün teorisini, modelini açık ve
seçik bir şeki'lde, Türkiye'nin bünyesine uygun bir şekilde hazırla
madan onu ortaya koymak, ona yapılabilecek en büyük kötüluktür. Teori düzeninde bu oluşturulur, ondan sonra halkıtan yana bir
iktidar oluşturalbilecek sosyal güçler ortaya çıkar, ondan sonra ancak bu uy,gulanaıbilir. Halık sek,tiörii, Türkiye'yi bugünikünden daha hızlı bir şekilde geliştirelbilecek, bugünkünden daha insancıl,
daha demokratik, sanayileştiren sanayii, demokrasileştiren demokrasiyi getirebilen bir modeldir ve bu böyle satırbaşlarıyle beş dakika içinde, yarım saat içinde ele alınması mümkün olmayan bir
konudur.
madığı

Bu yönleri beliııtımiş olmakla yetırııyıorum. Özür dilerim, zabiraz aştığım için. Teşekkür ederim sayın Başkan. (Alkış

manımı

lar)
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Teşekkür ederim.

YÖNETiCi -

Sayın ibrahimoğlu? ...

Efendim bu

şeki1de tebliğ

lemiş bulunmak,tadırlar
mız geçmiş

Yak.

veren arkadaşlar telbliğlerini özetve programa göre 35 daıkika da zamanı

oluyor.

Şimdi, tebliğ

fen

işaret

sahiplerine soru sormak isteyen
buyursunlar.

Sayın

Ahmet Güler, buyurun.

Ahmet Güler (Sinop
Başkan, sayın delegeler;

Ağır

Ceza Mahkemesi

arkadaşlar

Başkanı)

-

lüt-

Sayın

sosyal adaleti gerçekleştirmede !bir araç olarak
düşünülmektedir. Tabii bunun, araçlardan biri olduğunu kabul
ediyorum. Sayın Beşir Harnitoğulları buradaki açıklamalarını yapmadan önce, kendilerinin ılıalık sektörünün kaynaklarının neler
olacağını, diğer ıbildirilerde olduğu gibi açıiklamamış olmasının anlamını şimdi çok daha iyi anlamış bu'lunuyıorum. Kendisinin halk
sek<tıörünü na~sıl da'ha geniş anlamda düşündüğü belli oLmaktadır.
Halk

se.kıtıörıü

Bununla beraber, bütün delege arkadaşlanmız, dailıa doğrusu
konU!sunda bildiri getiren arkadaşlanının cevaplandmması iJsteği .ile şunu sormak iıstiyorum :

hal~k sek<tıörü

Halk sektörünün iYtAJK, MEYA!K, OYAIK, BAGKUR gilbi teşek
küllerin gelirleriyle halkıtan zeytinyağı, pamuk, tütün, fındık gi:bi
ürünlerinin alımı sırasında kesilecdk aidatlarla oluşacağı genellikle öngörüLmektedir.
1 - Adı geçen teşekküllerin dışında kalanlarla, belirtilen
ürünleri yetiştirenlerin dışında kalan halkın, en iyimser rakamlarla 20 milyon lira ôvarmda olacağı düşünülürse, gerçekten bir halk
sektörünün gerçekleştirilmiş oLduğunun hu halde kabul edilip edilemeyeceği. Bunun gelir artışını biraz daha yayıgınlaştırması dı
şında, ulaşılmaık iıstenen sosya'l adalet ilkesiyle nasıl bağdaşacağı?
ve isimlerine başlangıçta özel
ise büyük miktarıda üretime geçince, özel teşelblbüsün montaj sanayii ,iJe birli:k hareket ederek
ürünlerini Avrupa ülkelerinin, ya da itJhal edilebilen benzer ürün2 -

OYAIK gifbi

kuruluşların

teşebbüısün karşı çıktığı, şimdi
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lerinin dört katı fiyatına sattığı, bu malların parça olara:k satışını
yine Avrupa ölçülerinin sekiz katına yaklaştığı, böylece amacına
yabancılaşıp, halk yönünden yeni bir sömürü miihrakı teşkil etıtiği
göz önünde tutulunca, haLk sekıtörüne katılmayanlar veya •katıla
maıyanlar yönünden aynı yabancılaşmanın halk sektörü kuruluş
lannda doğup doğmwyacağı ve halk sektörünün bir kısım yurttaş
ları kapsayıp, diğerlerinin sömürülmesine kaynak olup olmayacağının arkadaşlarım taraıfınıdan cevaplandırılmasında yarar gördüğümü belirtmek istedim.
Teşekkür

ederim.

YıÖNE'J1İOİ -Sayın

Atila. SAV

(Aıvukat)

Atila Sav.
-

Sayın Başkan, sayın

delegeler;

Benim sorumun, sayın Mu:sliıh Fer'in bildirisi ve sayın Başka
Erem'in bildirisi ile ilgiısi olduğunu samy:orum.

mmız Faııuık

Sayın Dr. Eımre Konıgar da .sa:baihki tebliği sırasında benim
soruma ilişkin bir görüş ileri sürdü, tebliğinin konusu tamamiyle
bu olmamakla birlikte.

Efendim, Türkiye Barolar Birliği, bir «Ekonomi Hukuk» kongresi toplama yolundaki çalışmalarına başladığı zaman, sayın Prof.
Yavuz'un da konuşmasında belirttiği gibi, bir ekonomik demokratik kamu düzeni başlıklı bildiri hazırlamış ve bunu ilgililere sunmuştu. Bu bildiride, sosyal hukuk devletinin, 1961 Anayasasının öngördüğü ve bir gelişme sayılan sosyal hukuk devletinin kapsamını
belirleme çabası taşıdığı açık.
Bir yandan, iki gündür süren toplantılar sırasında birçok koekonomik açıdan bir temel özelliğini dile getirdiler. 1961 Anayasası temelinde kapitalist ekonomi düzenini
öngören bir Anayasadır.
nuşmacılar, Anayasamızın

Öte yandan, 1961 Anayasası, bir yenilik getirmektedir. Bu yenilik, sosyal hukuk devleti anlayışı oluşturma yeniliğidir.
Konuşmacıların çoğunun belirttiği
mın birleştirilmesi

o kadar kolay değil,
kuki tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Sayın

aslında

birtakım

bu iki kavraekonomik ve hu-

Muslih Fer, konuşmasında, Anti tröst yasaların yapılma
dedi ve bu konuda sayın Dr. Emre Kongar'ın gö-

sı olanağı vardır,
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gibi,

rüşünü paylaşmadığını belirtti. Sayın hocamız Erem de gerek dünkü ve gerekse bugünkü konuşmasında, ekonomik düşünce özgürlüğünün birtakım gerekleri olduğunu ve bazı önlemlerin alınma
sı gerektiğini belirttiler.

Türkiye Barolar Birliğinin hepimize gönderdiği bu bildirgede,
ekonomik devleşmeyi önleyici, ki ekonomik devleşmenin ekonomik kamu düzenine büyük ölçüde etkisi olduğu ve ekonomik düşünce özgürlüğünü engelleyici bir niteliği bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Birtakım önlemler sayılmaktadır, bunlar arasında millileştirme, anti kartel anti tröst yasalar ve yönetime katıl- .
ma gibi bazı önlemlerden sözedilmektedir. Ne yazık ki, bildiriciler,
kendi hazırlayacakları ilgilendikleri konuları Türkiye Barolar Birliğine bildirmişler, Barolar Birliği bunun dışında bazı görüşlere
yer verilmesi gereğini empoze edememiştir. Yani etmemiştir, bu
yolu tutmuştur. Böyle olunca, iki gündür devam eden ve yarınki
toplantıda da devam edecek olah bildirgeler arasında bu çok önemli noktalar bana açıkta kalmış gibi göründü. Yani millileştirme konusunda, anti kartel, anti tröst yasalar konusunda ve yönetime katılma konularında hiç bir açıklama yapılmadığı, bu nedenle bugünkü konuşmaların bünyesinde bulunan bazı işaretler nedeniyle,
eğer mümkünse, tabii bu bir hazırlık sorunu, sayın Per ve sayın
Erem'in, anti kartel ve anti tröst yasaların ülkemizde bugünkü koşullar altında nasıl düzenlenebileceğini ve yasama organlarına hangi siyasal güçler tarafından götürülebileceğni açıklamalarını rica
ediyorum.
Teşekkür

ederim efendim.

YÖNETiCi -

Sayın

Ziya Bilge.

Ziya BiLGE (Avukat) Sayın Samuncuoğlu

mevzuu ele

Sayın Başkan,

muhterem arkadaşlar;

bugün için hakikaten çok önemli olan bir
ve güzel bir bildiri sunmuştur.

almış, eleştirmiş

Bendeniz bir mevzuun açıklanmasını kendisinden istirham edeceğim. Bu 7129 sayılı Bankalar Kanununun 38 nci maddesi kredi
hadlerini tesbit ve tadat etmiştir. Bu kredilerin şahıs veya müesseselere veya ortak müesseselere ne şekilde verileceğini tesbit etmiş
tir. % 10, % 25 ve limitsiz kredi. Bilhassa bendenizin sormak istediğim husus, bu limitsiz kredideki durumdur.
197

Bu maddenin

izahında

dediler ki, bir banka: bir müesseseye

% 25 ten fazla ortak ise bankanın bu müesseseye açacağı kredi liŞimdi, bu maddeye istinaden bu müessesese ile banka
bir kredi mukavelesi yapılıyor. Bu mukavelenin batıl olduğunu iddia ·ettiniz. Acaba bu batıl olma sebebi nedir? Bu hususun açıklanmasını rica edeceğim.

mitsizdir.
arasında

YÖNETİCİ -

Sayın Satılmış Çağlar.

Satılmış ÇAGLAR (Köy İşleri Bakanlığı Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanı) ~ Efendim bugün öğleden sonra da çok
değerli bildiriler sunuldu, geniş ölçüde yararlandım, o bakımdan
bildiricilere tekrar teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.
Şimdi, benim sayın Hamitoğulları'nın konuşmalarıyle ilgili bir
sorum var. Soru şu : Halk sektörü ile ilgili konuşmalarına aynen
katılıyorum. Yalnız, çeşitli ülkeler için çeşitli kalkınma modelleri
var. Bu modeli aynen alıp diğer ülkenin aynen uygulaması olanağı
yok. Ama benim dikkatimi çeken şöyle bir husus var : Planlamada
ve kalkınma yöntemlerinde bazı temel ilkeler var. Bu temel likeler
hıristiyan alemi için ayrı, İslam alemi için ayrı olabilir mi, olamaz
mı? Bu önemli noktanın açıklanmasını rica ediyorum. Sorum bu.
Teşekkür ederim.

YÖNETİCİ -

Sayın Nabi Dinçer.

Nabi DİNCER (Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı) - Efendim
bugün beni çok karşınızda gördünüz; insan yaşlanınca biraz çenesi
düşüyor, kusura bakmayın.
Efendim, sayın Beyarslan, planın bir teknik belge olduğunu buyurdular. Ben eski bir plancı olarak o fikirde değilim. Plan, siyasal tercihlere göre uygulanan bir teknik belgedir. Asıl önemli olan,
siyasi organın tercihidir. Siyasal tercihten müstakil bir plan yapıl
dığını bendeniz görmedim. Evet, plancı çeşitli alternatifler sunar,
sunmalıdır; fakat bunun için de tercih hakkı, seçme hakkı siyasal
organındır, o günkü egemen güçlerin kendi tercihidir, zannediyorum. Eğer hata ediyorsam özür dilerim.
Sayın Bigat, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kar etmesinden
bahsetti, haklıdırlar. Ancak, Devlet İktisadi Teşekküllerinin kuruluşuna bir bakalım, 1930'larda Türkiye, hiç bir şeyi yokken, patiska-
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yı, çimentoyu, unu eğer kar için, bu fabrikaları eğer kar için yükseltseydik, belki de hiç birini yapmazdık. Bu; hasis kar düşüncele
rinden ziyade, sosyal faydaya dönüşük olarak meydana getirilen bir
sanayidir. O bakımdan sosyal faydaya, kamu faydasına yönelik bir
endüstri grubunda kar etmesini beklemek iyi bir şey ama, acaba
mümkün müdür her zaman?
Bir misal daha verebilirim : Çay, Çaykur. Bugün bizim bir çay
ziraatimiz var, övünüyoruz bununla. Ama iki milyar bütçeye yüktür. Fakat bu yük sosyal bir mulahaza ile, yani mütemadiyen nüfus kaybeden Rize ve civarındaki nüfusumuzu stablize etmek için
bir zorunluluktur. Bundan kar beklemek demek, Rize ve civarını
tekrar büyük bir göçe maruz bırakmak ve oradaki nüfus azalmasını sağlamaktır ki, bizim için herhalde hayırlı bir şey değildir. O
bakımdan, kar iyi şey, fakat karın yanında sosyal fayda da hiç unutulmaması gereken bir şey.
Sayın Muslih Fer beyefendi tekelleşmenin karşısında. Bundan
çok memnun oldum. Ancak, tekelleşme, tekelci sermaye 19 ncu Yüzyılın rekabetçi sermayesinin bir iç dinamiği ile meydana gelen bir
oluşumdur. Tekelci sermayeyi birtakım hukuksal tedbirlerle birtakım üst yapısal tedbirlerle durdurmanın imkanı yoktur. Size muş
tularım; ITT bugün Türkiye'de bir şube açmıştır : Schaub - Larenz
Schaub - Lorenz, dünyada ihtilaller hazırlayan ITT'nin Türkiye temsilcisidir. Şelman Kanunu SO dev firmanın 37 sinin Amerikalı olmasına engel olamamıştır. O halde, ekonomik zorunlukları alt ya·
pıdan gelen ilcaları biz üst yapısal tedbirlerle nasıl gemleriz, ben
bunu bilemiyorum. Bugün birleşmeler, bugün füzyonlar bütün dünya da almış yürümüştür. En yeni misal : Fiat ile Citroenin bir araya gelerek Amerikan otomobil fabrikalarına karşı koymasıdır. Ve
Fiat'la Citroen'in birleşmesini teşvik ediyorlar beyefendilerı Yani
füzyonlar, yargılanmak şöyle dursun, bilakis teşvik edilmiştir. Dünyanın en büyük SO firmasından 37 sinin ve bu arada dünyada ihtilaller çıkaran ITT'nın Amerikalı olması her halde bizi düşündür
melidir.

Çok

teşekkür

ederim.

YÖNETiCi - Efendim müsaade ederseniz ben de birkaç sual
sormak istiyorum.
Enver ARSLANALP (Avukat) - Efendim benim dört sualim
var. Birincisi sayın hocamız Faruk Erem'den bir açıklama şeklinde
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bir sual oluyor. Her şey, iktisadi düşünce özgürlüğünde toplanıyor.
Toplumda eğer iktisadi düşünce özfürlüğünün ortamı yaratılmazsa,
bir noktaya gelmemiz mümkün değil. Ve bunun yaratılmasının gerçekleşmesini sağlamak için de, bazı tedbirlerin alınması gerekecektir.
Gerçekten, bundan 10 sene evvel Katolik papazlarının Roma'da
yaptıklan Vatikan - II Kongresinde, her şey konuşuldu; Marksizm
konuşuldu, diğerleri konuşuldu, Ateizm konuşuldu ve bu Katolik
papazlar dediler ki, bizim imanımızın daha yücelmesi için, bizim
karşımızda bulunan her türlü fikrin bizim için ne demiş bulunduğunu bilmemiz lazım gelir. E biz toplum olarak, birey olarak, Katolik papazlarından daha mı geri olacağız? Bunu açıkça ortaya koymamız lazım gelir. Açıkça ortaya koymamız lazım gelir, çünkü Türkiye toplumunun ileriye gitmesi, kendini bulması artık antilerle uğ
raşmayan, kendisini sadece müdafaa etmek durumunda bulunan
bir millet olmaktan kurtarması lazım, kendisine güvenınesi lazım,
diyor. O itibarla sayın Hocamdan, bu ortamın yaratılması için Ceza
Kanununda yapılması gerekli değişiklikler, özellikle 141 - 142 nci
maddelerin kaldırılması bir zorunluluk değil mi? Diğer taraftan
Anayasada yer alan entelektüel özgürlüğün bir simgesi olan kanaat
özgürlüğü ve manevi özgürlüğün bir simgesi olan vicdan özgürlüğü ancak bu suretle gerçekleşmeyecek mi?
Efendim ikinci s orum sayın Fer' den. Kendileri ekonomik ve
sosyal konseyin kurulmasından bahsettler. Çok güzel bir şey. Hakikaten o Anayasa çalışmaları sırasında keşke, benim kanıma göre
1946 Fransız Anayasası esas alınmış olmalı idi. Kendi kanıma göre.
Böyle bir konseyin bulunmuş olması hakikaten lazım. Demokratize
etme bakımından ekonomik hayatı ve sosyal hayatı. Ama şöyle bir
şey söylediler : Belki bir zuhuldur, belki tabii zaman kısaydı, onun
için onu takviye edemediler. Kendileri, siyasetçilerle bürokratların
ancak bu konseyde bir araya gelebileceklerini söylemişler idi. Yanlış anlamışsam, gayet tabii bu bir yanlış anlamayı düzeltme şeklin
de kendilerine verilmiş bir imkandır. Onun için kendilerine bu suali tevcih ediyorum. Halbuki, kanımca ve Batıdaki, Fransa' daki ör·
nek alındığı takdirde, bu konsey saıdece bürokratlar ve hükümet,
siyaset adamlarıyle değil, meslek kuruluşlarıyla özellikle sendikalar ve gayet tabii sendikalar derken hiç bir ayrım yok, işverenler
sendikası dahil.
Üçüncüsü, sayın Yavuz'dan bir açıklama. OPEC'ten bahsetti200

ler, gayet güzel. Şimdi biliyorsunuz aynı zamanda iptidai maddeler
meselesi hakkında da Üçüncü Dünyanın bir örgütlenmesi söz konusu; ama acayip bir olgu var, bilhassa İran ve şeyhlerle idare edilen Arap memleketlerinin dolar gelirleri, petrol gelirleri yabancı
memleketlerdeki bankalarda tutuluyor ve verilmiş bulunan haberlere göre kalkınmaları için o bankalardan yardım istiyorlar, para
istiyorlar. O tatlı ifadeleriyle bu çelişkiyi bir dile getirseler, biz bunu zabıtlara geçirelim.
Ve nihayet, sayın Hamitoğullarından; halk sektörünün yozlaş·
konusuna gayet güzel değindiler, ben kendilerine katılı
yorum. Ve acayip bir şekilde, ilk başta yayınlanmış olan bir kita·
ba da atıf yapmış olmalarını isterdim. Yalnız şuna katılmıyorum;
dediler ki, bunun bir hazırlık safhası olması lazım ve bir halk iktidarından sonra ancak bu bir uygulama safbasma gelecek, dendi.
Halbuki demokratik bir düzende halka bazı şeylerin kabul edilmesiyle ancak bir hüküm ifade eder. Ben kendilerinden, bunu nasıl
bağdaştırdıklarını anlamadım. Halbuki ters dönmesi lazım; halka
ne kadar anlatılırsa bu, o kadar daha iyi olur diyorum. Bu çeliş
kiyi de ortadan kaldırmaları gerekir.
tmlması

Bir tek sözüm Aydın Köksal'a Kibernetiğin devrimci karakterini ve halka yönelik niteliğini burada dile getirmiş bulunmaları
benim için hakikaten sevinç verici oldu. İki seneden beri yapılmak
ta gelen sempozyumların kibernetik açısından bu noktaya gelmiş
olması hakikaten sevindirici. Teşekkür ederim.
YÖNETİCİ -

sorulan

Şimdi efendim, sa,yın Beşir

soruları cevaplandırmak

Hamitoğulları'na,

üzere söz veriy10rum.

Beşir HıAıMİTOGUU:. .:AıRI (Doç; Dr.) ce ,Ahmet Güler beyin: «Halk sektörünün
giren sorusuna karşıl:uk vereyim.

Efendim izninizle, önoluşması» çerçevesine

Halk sektörü: Türkiye'yi kalıkmdıracak, bugünkünden daha
mutlu bir topluma götürecek bir kalkınma maddinin oluşturma
aşamaları var. Bu kadar geniş kapsamlı bir kalkınma, daha mutlu
bir toplum oluşturma modeli, hazırlık aşamasın!da her şeyden önce
çok iyi bir tarzda, tutarlı bir şekilde oluşmak durumundadır.
Bunun çerçevesel yapılarının oluşturulması lazım, ondan sonra bu modelin işleyiş yapısının oluşturulması gerekli. Çerçevesel
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yapırsı

derken, kısaca, bunu herşeyden önce halktan yana bir iktidar ded1m, halk iktidarı değil. Bunlar çok ayrı şeylerdir. HaLkın
çoğunlduğunun oyunu demokratik mekanizmalıarla almış bir ikJtidar. Halk iküdarı başka yıön!temlerle de oluşabilir. Ben birindsini
kastediyorum, ö:zıür dilerim. 'l'ürkiye'nin bugün anayasal çerıçevesi
içinde halrkın, oy kullanabilen yığınların % SO'sinden fazlasının
oyunu alamayan bir iktidar, halk sektörünü oluşturamaz ve geııçek
leştiremez. Siyasi strük,türün, hukuki, iktisadi strüktürle Ul)'umlu
bir düzeye yükselmesi gerekir de ondan. Onun için, halk sektörünün hukuki, halk sektörünün iktisadi yapılarını oluşturırnak lazım.
Sayın Aihmet Güler beyin örnek veı:ıdirkleri İYA!K, MEYAıK ve diğer ılıirimler halk sektörünrün oluşturahileceği daiha çok sayıdaki
biı:ıimlerden bir kısmı ola/bilir.
Ve nihayet bugün çok önemlidir; varktim yok, MEY1AıK üzerinde önemle durmak lazım, bugün Türkiye'de büyük sermaye, yabancı dev şiı:ıketlerle, çok uluslu şirketlerle çok yönlü ilişkileri doğal
olarak mevcut olan sistemimizin bir natürü olarak doğal diyorum,
ilişldleri olan büyiilk sermaye, teikelci sermaye, tü'ket1m sanayiini
Trürkiıye'de oluşturan sermaye, ürettiği mallar bahmmdan güçlüklerle karşılaşmaıktadır.
Sayın Cumhurrbaşkanımızın yakınlaı~da Pakistan'a yaptığı gezide oluşan ekonomik ilişkiler, burada oluşan bir tıkanıklığa bir
kanal açmayı dile getirmektedir. Bugün dayanıklı mallar Türkiye'de dar piyasa boyutları dolayıs1yle alıcı bulamama:~tardır. Yaıkın
Ia:ııda tüiketici eğilimi yüksek olan memur zümresinin göstergelerinde bir yükselme olurısa buna hiç şaşmamak lazımdır. ME:YA:K
için şimdi bu tezgahlanmaktaıdır. Bazı ilerici öııgütler de gayet iyi
niyetli olarak bu oyuna gelmektedir. Memurlaııdan haksız, gayri
hukuki ne olursa olsun, kesilen bu ödenekierin memurlara !bugün
ödenmesi halinde bunların gideceği yegane yer trülketimdir. Bu dayanıklı mallardır. Oysa bizim memurların, ezilen zümrenin, bugün Türkiye'de en çok ezilen memurlardır, işçiler değildir. Bilhassa grev ve diğer olanaklarla gelir düzeylerini yükselten zümre değildir. Bu zümreye, bu .kitleye iktisadi iktidarını, dolayısiyle siyasal gücünü çoğahalbilecek örgıütlenmeye giıımek lazımdır. Sanayileştiren
sanayiinin bir dilimini oluştuı:ımalıdır bu fonlar. Yoksa
hemen memurlam ödenme değil, memurların aleyhinedir bu. Bunu sırası gelmişken dile getirmekte biil)'ük bir zorunluluk vardır.
Çok iyi niyetiiierin de bu düzlemde uryarıLma:smda büyük ,bir yarar
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gorurum. Örneğin, MEY;AıK'ın birimlerinden biri olur bu. Diğeri,
bugıün Antalya'da, bugün Bursa'ıda üreticinin ürettiği bir mal, araya giren, biliyorsunuz aracılar mekanizması, ki üretime bir şey
ka1ımayan o mekanizma dolayısiyle bize 5 - 6 misline gelmektedir.
Oysa eğer zamanmda halk sektörü kurulmuş olsa idi, memur kitlesi için bir tüketim kooperatifi, ~htiyaç ekonomi'sinin boyutları
içinde bir tüketim ekonomisinin bir kooperatifi oluşturulaibilir ve
bu kitle, sayın Kızılyallı'nın çok güzel söylediği; bizim maaşlardan
% 30 un çok üstünde kesintilere enflasyon hızını da ekiediğimiz
takdirde, memur kıitlesinin ancak sömürü boyutlarını ortaya çıka
rırız. Eğer bu sömürüyü burada MEYAK
kanaliyle enıgellersdk,
hem kitlenin refah düzeyini ıbu sistem içinde bile biraz geliştireibi
lir, iktisadi gücünü gelişti:rdbilir ve bunun siyasi strüktüre de büyük bir etikisi olabilir. Hatta bugün halk sekıtörü modeli oluşma
dan yarın oluştuğu takdiııde, bu birimleri rahatlıkla içereibilecek
bir olanak da sağlayabilrir. Bunlar şüphesiz, halk sektö:rünıün içerebileceği çok sayEdaki birimlerden biridir. Benim düşündüğüm model içinde, halk sektörünün ayrı planlama teşkilatı vardır, üniversitesi vardır, çok çeşitli üretim birimleri varıdır ve genellilkle (,tüketime değil) ihtiyaç ekıonomisine dayanan, üretim mallanyle insanlar arasında başka ilişkiler yaratan bir nitelikte.
Bfendim

şıimdi diğer

soruya geliyorum.

Ahmet GÜLER (Sinop Ağır Ceza Mahkemesi BaŞikanıı) - Sayın Beşir Hamitoğulları, yerimden çok kısa bir açıklama yap··
mama müsaade eder miısiniz? Açıklamanız için.
Sayın Beşir Harnitoğulları

/halk sektörünü bir aşama olarak
anlamda düşünmekte ve bu suretle, benim anladığım k;adarı
ile, çeşitli sözlerini de böylece ters düşmemiş olmaktadırlar. Ama
bizim halk sektö:rü taraftarları Beşir bey g~bi düşünmemefl~tedir
ler; söylediğim kaynaklada oluşabileceğini göz önünde tutuyorlar
ve bu kaynaklardan halk sektörü kurulduğu takidiııde de, ben halk
sek!tö:rüne katılmayan kişileri bu halk sektörünün kapsayacağını
düşündüm ve OYiA!K'ın tutumunu misal olarak arz ettim. Acaba
bu noktaya ne dersiniz?
geniş

BEŞiR H~MİTOGULI.JARI
kısaca cervıap

Şimdi

dim.

Ha~k

(Devamla) -

Bfendi:qı izniniz I€'

vereyim.

ben halk sektörü lmnusunda kendi görüşümü dile getir·
sektörü lmnusunıda, ıtebliğimizde de arz ettiğimiz giibi.
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aslında

kavram olarak gelmiştir. Halktan yana olan bir siyasal
partimiz, diğer partilere nazaran halktan yana olduğunu söyleyen
bir siyasal partJ~miz bunu bir sağsöz olarak, bir slogan olarak getirmiştir, içerik kazandıramamıştır, bir modele varamamıştır. O
noktalar 1975 Kalkınma Planımızda da, zannediyorum başka kaynaklarıda da var. Şimdi ben o tartışmaya şu anda gitmek istemiyorum. Ve asimda diğer görüşlerin benim söylediğim anlamıda bir
halk sektörü oluşturalbileceğine de inanarnıyorum ve sistemlere
de ters düşen, mutlu bir sonuç doğuraıbileceğine de kaani değilim.
Bu bir model konüsuıdur, iki yaklaşımın konusudur. Arz etmeye
çalıştığım ıg~bii, bugünkü si,stemi drüzdtip geliştiren ve kapitalizm,
kapitalist karma ekonomi veya:hut da bugünkü kapitalist karma
eKonomiden kapitalist olmayan bir başka sisteme geçiş1tıir. Benim
anladığım halk sektörü modeli budur, kendi görüşüm odur. Kapitabst olmayan, Türkiye',ye özgü, demokratik, ~sosyaliSit bir model ve de Türikiye'ye özgü. Yani bu çerçeve içinde bunu anlamaha
yarar var. Bilmiyorum sorularınızı cevaplandımlbildim mi?
Saıyın Satılmış

sorusuna kısaca karşılık vereyim.
Ben zannediıyorum ki, talbii yeteri ölçüde aydınlatma imkanını !bulamadım. Plan:laıma ve dtiğer teknikler hiç lbir zaman bu \sektörün
yafbancı kalaibHeceği şeyler değildir. Benim
söylemeık istediğim,
buıgün halk seıkıtörü modelini ıTürkiye geliştirir, uygular ve bugünkünden daha insancıl bir topluma varırken, dünyanın doğusunda,
bahsmda oluşturulan bütün düşünceleri bütün teknikleri de izlemek mecburiyetinde. ,Benim söylemek istediğim; bugüne kadar
biz; bizim bünyelerimize uymayan kalkınma modellerini aynen
kıopya etmektir. Bizim yapılarımıza uyan blir model hazırla!dıktan
sonra, bu modelin felsefesiyle çatışmayacak, amaçlarıyle, hedefleriyle çatışmayacak aletler elbetteki kullanılacaıktır. Planlamayi
alalım; bugün planlama Türkiye'nin yapısına uymamaktadır. Örneğin; Tüı:1kiye'de ibir geri kalmış bölgeler sorunu vardır. Fmnsa'nın bir Brötanya lbölıgesi vardır, İtalya'nın bir güney İ1talya bölgesi vardır. Kalkınmış bir memleıket Fransa, kalkınmış rbir memlekette geri kalmış bir böLge. Bunu kalkındırma!k kolay, ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de en gelişmiş bölgelerde bile geri kalmış yörel~r vardır. Güne)Adoğu bölgemiz, Doğu bölgemiz yalnız
geri kalan bölgeler değildir. Bugün en gelişmiş ibölgelerı1mizde bile
geri kalmış yöreler vardır. Oysa planlama teşkilatımız genellikle
sektörel gelişme sonucu lbu bölgelerin kalkına:bileceğini zannet-
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Çağlar'ın

tnektedir. Bünyemize katiyen uymamaktadır bu. Güneydoğudan
bir örnek vermek icap ederse; Gaziantep ka~kınmaktadır, Diyarbakır kalkınmaktadır, diğer şehirleri sömürıme pahasına. Gaziantep kalkınmaıktadır, Kilirs kalkınmaktadır, diğer i1çeler geri kalmaktadır. Adil olmayan bir kalkınma yöntemi, kapi1taHst bir kalkınma yöntemi; süre~1i ·bir yer kalkınacaık, sürekli bir yer geri
kalacak. Onun için halk sektörü için ayrı bir planlama örgütü olmak gerekir, ayrı bankalar olmak gerekir, ayrı üni,verısite olmak
gerekir, ayrı kooperatİf tipi oLmak gerekir; bir mödelin tutarlılığı
içinde.
Sizin sorunuz çok önemli, tamamen katılıyorum ve halk sektıöründen samimiyede yana olan çevrelerin ve özellikle Ecevit ~k
tidarının (açıklıkla dile getirmekte yarar var) iyi niyetlerine rağ
men halk sektörüne lbüyük zararları dokunmuştur maalesef. Niye? Çünkü, düşünce düzeyıinde bunu tutarlı bir şekilde, buna karşı
çıkabilecek, bunu yozlaştıraibilecek, bunu yıkmalkta yararları olan
çevreleri de daha başlangıçta frenieyebilecek güçte oluşturmadan
ve bunu kamuoyuna maletmeden, bunu hazırlamadan, bunu gayet
böyle ucuz para gibi piyasaya sürmesi zannederim ki büyük bir
yanlışlıktır ve bu yanlışlık maalesef bugün de devam e1ımektedir
ve Halk Partisinin bir hazırlığı olduğuna ciddiyede ka:ani değilim.
Bunu halen siyasal düzey'de bir sömürü aracı olarak kullandl'kları
nı samimi olarak ben zannediyorum. Yanılıyors:am çok memnun
olacağım.

BİR DEılJBGE - Böyle
da bir temsilcisi yolk.

konuşamazsınız.

Cemalettin GÜÇDEMİR (Avukat) bir ilmi izahattır.

HaLk Partisinin bura-

Müdallıale

etmeyiniz. Bu

YÖNETiCi - Efendim sayın konuşmacıdan, kendi fikirlerini
kanıtlamak için özelliğe girmemesini ha<ssaten rica ediyorum.
Efendim şimdi bu konll!da biz, şu partinin veyahut ~da bir partinin
bir tartışmasını yapmamak durumundayız.
Beşir HıAMİTOGUIJLıARI ('Devamla) -

Sayın Başikanım, CHP'-

li arkadaşıının alınma<sını ben biraz yadırgadığımı beliııteyim. Biz
burada biLimsel bir toplantı yapıyoruz ve halk sektörünıi.j. ortaya
atmak, halk sekitörünü gerçekleştirmek şerefi ve iddiaısı kanımca
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HaLk Parüsinindir. Onun için halk sektörüne değinirken, hal·k
sektörünü bir seçim bildiııgesi:rrde ortaya atmış ve buıgün bile söz
düzeyinde bunu savunur görünen bir partinin tutumuna değinme
rnek mümkün değildir. Benim Halk Partisine karşı veyahut da
ondan yana olan heııhangi bir duıygusal düşüncemi d~le getirmedim hen. Belki o Ha1k Partili olduğunu söyleyen arkadaştan belki
görüş olarak de yanibenim o fikirleri hangi ölçüide benimsediğiınİ
veya benimsemediğimi sayın ankadaşım bilmiyorlar. O ayrı bir
konudur.
hatk sektörü söz lmnusu edildiği yerde mutlaka
OHP'ye attfta bulunulacakıtır. Size sunduğum teibliğıde... Sayın
Türkeş',de değin~yor millet sektıörü diyor. 1971 planında AP üçüncü sektör olamk şey ediliıyor sayfası vardır... Sayın Tunç Karaca,
millet >sektörü diyorlar. Bunları ortaya koymalda ne var? Ama
içerik yok .... CHP'de maalesef buna bir içerik getirememiştir. Bunu söyleme\kte... Yani bunu söylemekte CHP bakımından büyük
bir yarar var. Halk sektörüne inanan bir paııti ve bunu seçim bildiııgesine alan bir parti, halktan yana olduğunu söyleyen bir parti
için bunda yarar olduğunu zannediyorum.

Ama

Çok

teşe'kkür

YÖNETİGİ -

cevap

ederim.
Efendim, sayın Hocamız Faruk Erem, sorulara

vereceklerıdir.

Faruk EREM (Avukat - Türllöye Barolar
aziz arkadaşlanm;

Birliği Başkanı)

Sayın Başkanım,

Değerli meslektaşım Sav, verilen bildiriler arasmda bazı eksikliklerin bulunduğuna işaret buyurdular. Hakikaten yerindedir
bu yermeleri. Nitekim, her konuda teibliğ gelmiş, faıkat anti k~r
tel, anti tı•öst hukuku açısından bir tebLiğ elde etmek mümkün
olamamıştır. Belki herhangi bir uzmandan bunu istemeyi, konuyu
tahrik etmeyi mümkün görehilirdik; fakat bizim asıl amacımız,
sayın Başkammın da bir ara işaret huyurdukları gihi, hemangi bir
fikirle huzurunma gelmek, heııhangi bir fikrin gelebesini desteklemek değildir. Tam bir eşitlik ve özıgürlüık içer,isiııde, anlayan insanların anlayan insanlara fikirlerini iletmeleri olanağını araştır
malk istedik ki, herhalde Türkiye Barolar Birliğine en yakışan tutum da bu idi. Bir rica; «Şu konuyu da siz yazınız» demenin bile
bir taraf tutma gibi görüneceği kuşkusuna kapıldıık.
Faıkat bununla beralber, gönül hakikaten bu boşluğun olmamasını isterdi.
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Mi1lileştirme

ekonomik devleşmeyi temsil eden kartelleşme,
konulan ilginç. Hia.tta rejim baıkımından da bazı kuş·
kuları uyandırıyıor. Genellikle, bunun Hıberal ekonomiye karşı olduğu iddiasından derece derece da!ha da uza<klaşan ağır ithamlar
da var. Faktat bunların hepsi ha(k•sız. Haksızlrklarını uzun uzun dile
getdrmek istemiyorum; s'omut mi'saller vereyirrn.
tröstleşme

Yeryüzünde :ilk anti trıös!t ve anti kartel kanun Almanya'da
çıkmıştır, 1923 yılında. Ge:rçekten
mükemmel bir kanun. Nazi
devri gelir gelmez Nazilerin ilk yaptıkları şey bu kanunu kaLdır
mtakıtır. Nedeni şu? Çünkü karteileşmiş, trıöstleşmiş bir sanaıyileş
me, Nazi iktidarının poliıtikaısına fazlaca katkıda bulunan, lrendiısi
de kazanan, iktidara da hizmet eden bir ortamdı. Ondan sonra,
1957'de aynen 1923 Kanununun ihya edildiğini görüıyorue:. O halde
politik ortamdaki değişme ile, şu kanunların gitmesi ve gelmesi
paraleli bize şunu gösteriyor: Demek ki aısıl demokrasilerıde, anti
trıöst ve anti kartel kanuna ihıtiyaç var.
Yine ünlü sistemlerden bdr tanesi de, Danimarika'nın 1936 ve
1955 kanunla~ında iki ilke getiriyor: Ekonomik alanda gizlilik yolktur ve ekonomik saha devletin tam denetimi altırıdaıdır; hiç istisnasız. Onlar sistemi böylece yaşataıbiliyorılra. Ve İngiltere'nin herhalde demokrasi ile idare edilmediğini söylemek imkansız. Orada, kraliçe adına, «Monapoller komisyonu» diye bir lrorrıi!syon vıar.
Bu komi:syon özerk. Üyelerinin tayini uzun süreli vesaire vesaire ...
Bu komisıyıon henhangi bir kuruluş hakkınıda dilediği arıda hüJkümete rapor veıımekle yükümlü. Eğer he:r1hanıgi bir teştfubıü!S yıl
lık şu kadar fazla sterling kazanca geçmiş•se ıbilarıçosuna nazaran,
otlomatikman bu denet;im sistemine tabi oluyor. Gerekçe olarak
da şunu gösteriyorlar :
Eğer herılıangi

özel
tır,

özıel kuruluş çok fazla kar etmişse, artık o,
Belli ibir hadden sonra adet:a o kamulaşmış
o halde kamunun denetimine girer.

bir

kuruluş değildir.

Bu iübarla, haki'katen, memleketimizde acaiba anti trost ve
anti kartel bir mevzuata ~htiyaç var mı yok mu? Yok diyenler var.
Bizde bunlar henüz kurulmadı diyenler var. Ama ben şahsen o
kanaatle ,değilim. Hata bile etsek, bu rnevzuatın !bir an eıvıvel çıka
rılmasında fayda var. Çürıkü ilerde belli olmaz, be~ki de çrkaramayacak duruma da düşülebilir~
207

''·

Bu konuıda şimdilik ancak bu kadar bir şey söyleyebileceğirn.
Diğer

Enıver ka:rıdeşimin işaret ettiği huısusa

gelince;
hakiıkaten, düşünce özgürlüğünden bahsedince, bu konuya da temas etmek isteııdim, fakat ben meıvzuu «ekorııomik düşünce özıgür
lüğü» diye sınırladım. Bu selbeple o noktaya doku:rmıadım. O halde, bu sorunun cevabı, genellilde düşünce öııgürlü~nün koşulları
nedir, ıdıüşünce özgürlüğü nedir, tam bir diyalektiktir. Dünyada
düşünce özıgürlüğünden baıhısedip de diyalektiği inkar etmek çeLiş
me teşkil eder. Aıma diyalektiğin taım vedmini vere/bilmesi için diyalektik lmşullarının da !bozulmaması lazrmdır. Bir hakrma eışdt
silaıhlarla çatışma, diye
özetleydbileceğimiz bir ortam içerisinde
diyalektik vardır. Bugün kendi salıarndan bir misal göstereyim;
ceza usulü dediğimiz nedir? ithaım eden, savunan. Tam bir diyalektik. Ama bu diyalektiği çeşitli yanlış fikirlerle ·bir taraıf lehine
bozlduğumuz zaman, işte ceza aıdaleti Tüiıkiye' de böytle tecelli ediyor. Kendi sahaandan aldığım örnek bu.
Bu

hususa,

it~barla, eğer

bir

memleıkette

tüm

düşünce öııgürlüğü

içe-

riısinıde yasak bölge varsa, diyalektik bundan zarar görür. İşte ben
düşünce özgürlüğünde diyıalektik koşullarını

ve 42'nin .kaLdirı1masına tara:ftanm.
rekçesi, tamamiyle budur. (Alkışılar)
YÖNETiCi Musliıhittin

Sayın

FER

iibJal

Kaldırılmasını

ettiği

için 141
i.stememin ge-

Fer.
(IAıvukat)

-

Sayın

Başkan,

muhterem

aııkadaşlar;

Sayın

Atila Sav, irat ettikleri sua1de, anti tröst, anti kartel

mevzuatın hangi güçler tarafından parlaımentoya getirildbileceğini
soııdular. Bu, siy:asi bir sual. Fakat şunu belirtmek 1azım ki, huku-

ki veçhesi itiıbariyle de, siyasi bakımdan da, anti trıöst ve anti kartel kanunların memleketilmizde öneri1mesi, parlame:ritıola~da olumlu şekilde telakki edilerek neticeye bağlanmasını ben imkansız görmüıyıorum. Daıha doğrusu, anti trıöst ve anti kartel kanunlarla lbu
trıöst ve karıtelleri tümü ile kaldırmak,
yok etme!k değil; fakat
bunların Türkiye'deki faaliyetlerinde, bilhassa çok uluıslu or;taJklık
Iarın memleketimiZlde yapabileceği zararlı faaliyetleride fiyat birleş:meleri, fiyat anlaşmala:r:ı, yoluyle sömürü düzeni getirmelerini.
önlemek, Devlete düşen görevlerin başmda gelir. Heı:ihaLde Anayasanın 10 ncu maddesinin ikinci fıkrası bakımından da, özgürlük208

lerin tam olarak kullanılmasını, memleketin refaih ve saadetini
ve sosıyal adaleti inciteoeik olan kartel ve tröst faaliyetlerinin bütıün izleriyle silinmesi, yıok edilmesi, bu 10 ncu maddenin eşitLiği
tamamlayıcı ve demokratik insan haklarını gerçekleştirici anlamında ifadesini bulmaktadır.
·
oluşturulması ve siyasi ortamın ona
Kamuoyunu gereği gilbi oluışturıma imkanımız ve ümidimiz yoksa, zaten ekonomik kamu düreninin sosyal adaleti gerçekleştirici ve memlekete hakikaten bir refah devletinin bütün neticelerini kazandıncı tesirleri hayal olur ve kağıt
üzerinde kalır.

Elbetteki kamuoyunun

göre

hazmlanması lazımdır.

Sayın bir arkadaşımız, zannediıyıomm sayın Naıbi Dincer de
bu noktaya temas ettiler ve dediler ki, «Bu mümkün değildir.
Amerika'daki Şelman K:anunu 1890'da çıkarılmıştır ama, birçok
Amerikan şirketle~i, yahut yabancı şıiı;ketlerin Amerika' da faaliyette bulunmaılan imkanı ortıa:dan kalıkmamı:ştır.»

Amerika'daıki tıatıbika:tı şöyle veya böyle olabilir. Fakat yaıkın
misaller de var. Mesela İran'ı .alalım; İran'da petrol tamamiyle
yabancı şirketlerin elinde idi. Azimlıi bir idare bununla mücadele
etti Ye «Şi~keti Milli Neıftii İran» diye bir şirket kurdular ve büyük kapitale istinat eden çok uluslu şirketlerin «Deterling» tröstüne bağlı Shell ve diğer çeşitli petrol kampanyalarının hiç de arzu
etmediği ve bir hayli mücadele verıdiği bir sahada bir netice aldılar.

Binaenaleyh, hen bu çok ulustlu şirketlerin, yahut tröst ve
kartelierin huıdutsuz bir güç sıahibi oLduğunu kalbul etmiyorum ve
memleketteki siyasal gelişmelerinde bir müsait ortamı ol.uştura
bileeeği ümidini muhafaza ediyorum.
Diğer bir soru, sayın Başkanın sorıdukları bir husuıs; yalnız
ona geçmeden evvel şunu da izah edeyim: Milletlerarası birçok
konferanslarda anti tvöst ve anti kar.tel faal.ityetlerin önlenmesi
meselesi baihis konusu olmuştur ve 1947 senesinde Haıvana Konferansmda, müteakiben de «üevelopman Konferansı» ismi aJltmda
toplanan çeşitli konferanslarıda t:r~östlere ve kartellere ve onların ·
zararlı faaliyetlerine karşı birtakım tedbirlerin milletlerarası seviyede ahnması ibaihis konusu olmuştu, bazı kararla-ra varılmıştır;
fakaıt bu da deniz hukuku giıbi uzayıp giden bir konudur. Hük:Ü-
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met1mizin 'bu saıhadaki, .miilletlerarası geHşmeleri hassasiyetle takip etmesi ve nasıl vaziyet almamız lazım geleceğini tesbit ederken bu beynelmilel gelişmeleri de göz önünde bulundurması arzuya şayandır.
ediniz; Türıkiye
kadar, biLdiğim kadar, ti!östleııle ve kartellerle mücadeleyi idare edeC'ek, haıyır, onu
da bir tarafa birakıalım, bu mevzuu tetkik edecek bir şuibe, bir
idari birim oLmadığına kaniim. Bunu şununla da teyit edeceWim:
Vaktiyle Havana KiOnferanısına gitıtik. 1947'de Havaıra Konıferan
sında, kısıtlayıcı iş faaliyederi ve tatlbikatıyle Hgili 'kıonUJyu inceleyen komisyonda, delegasyonumuza temsil etmek için arkadaş aradılar; o zaman delegasyon
Başkanı da, Gümrük ve Tekel Bakanlığından bir arkadaşı vazilfelendirdi. Arkadaş ilk günlerde dedi ki, ben bu mevzuu bilmiy10rum. Çünkü fiili inhisan, zannetmiş
ler ki Gümruk ve Tekel Bakanlığına !bağlı olan inthisar ida!'esi ile
i1gilidir. Hiç bir alakası ve münasebeti yoktu~ Fıiili inıhisarlarla
Tekel İdaresinin bir münasdbeti yoktu. Bunu söyledi; onun üzerine, ibenim katılmarnam icarp etıti ve ben katıLdım (zaıbıtlardra da
vaııdır) her defasında kartelierin ve tröstler:in zararlı faaliyetleri
haıkkmda ve sı:rıf bu zararlı faaliyetlerin
önlenmesi baikımından
bazı rnüıdaıha1eler oLmuştur. Falkat gördıüm ve anladım ki, Cumhuriyet Hülkümetinin bünyesinde bazı böyle mevzuu hoşlukları
vardır, hiç kimse almamıştır, adeta selvi ihtilaf mevzuu olarak ortada kalmıştır. Bu mevzuun da evvela, Devlet Planlama Teşkilatın
da mı, yoksa hangi 'büroda olurısa olsun, bir :incelemeye talbi tutulması, bunun için teknik ve idari seviyede bir incelemeden sonra
siyaset düzeyine çıkarılması gerekir.
Bir

noktayı

k11saca

işaret

etmeme

müsaıaıde

Cuımhuriıyetinin teşkilatmda, benıim gördüğüm

Şimdi, sayın Başkanın sıorıdukları

bir konuya geliyorum. Orada heıiha1de bir zuihul olmuş, yaJhut ben zuhul etımiş olabilirim.
Tamamiyle sizinle aynı fikirdeyim. O fikri ifade etmek için temas
etmiş dldum. Bugünkü durumda plan nasıl oluşur? Plan stratejisi
Yüı'ksek Planlama Kurulunıda .görüşülür. Tabii daiha evvel Planlama
Müsıteşarlığınca yapılmış Oilan hazırlıklara istinaden, Yrüksek Plan·
lama Kurulurrda görüşülür. Orada dört bürokrat, dört siyasi vardır ve bu kurulda görusülidükten sonra Bak'anlar Kuruluna gelir;
Bakanlar Kurulunda kesinlik .kazanır. Bu da sakat bir şey. Şimdi
ıstidraden arzetmiş olayım; planın asıl müıhim tarafı planın stratıejisidir. Bu Balkanlar Kurulu seviyesinde kesinleşme'ktedir, mu210

ayyen bir devrin iktidarı >buna imzasını atıyor ve derfu.al Yüksek
Planlama Kurulu kararı Bakanlar Kurulu kararına inkilabettikten
. sonra plan stratejisi saptamyıor. Orudan sonra? ... Onıdan sonra plan
hazırlanıyor, hazırlanan plan Meclise gidiyor. Peki ama, düşıün
mek ve inısa:fla düşünmek lazımdır ki, işin esa.sını Hü~ümette neticelendirip de, teferruat mahiyetinde onun teşkil ettiği daha tafsilatlı gövdeyi Meclisin tasıviibine
götürmek biraz çelişme teşkil
ediyor. Bugünkü durum mutlaka düzeltilmelidir. Yüksek Planlama
Kurulunda saıdece Planlama Müısteşarı, İktisadi Planlama Dairesi
Başkanı, Sosyal Planlama Dairesi Başikanı ve Koordinsyon Dairesi
Başkanı va:rıdır, memur olarak, diğer taraftan ıda; muayyen bakan·
lar, Hülkümetçe seçilmiş Başibakan veya ya:rıdımcısmın Başikanlığın
da Yüksek Planlama Kuruluna ka:tılırlar.
Şimdi, bu durum, plandaki tercihleri, hem günün ikttdarının
siyasi terciihlerine bağlıyor, hem de memleketin iktiısaeli ve sos·
yal bünyesini asıl tanımaısı unsurların naıbzı tutuLmam]Ş oluyor.
Mesela bir vergi kanununun tefkikinde çok büyük hatalar yapılı
yor. HalbUJki bu mevzular İktisadi ve Sosyal Şuraıda gıörüşülmüş
olsa, orada bunun yıürümeyeceği, yahut zararları olalhileceği tebarüz ettirilebilir. Buna karşı aldığımız cevaplar şunlardır: Bu nevi
tenkitleri yaptığımız zaman, deniliyar ki; efendim, planlama teş·
kilatı müsteşarı dilediği mevzu
üzerinde bir ihtisas komisyonu
kurabilir. Özel ihtisas komisyonu da inceler. Bu özel ihtisas komisyon,ları genellikle planlama müsteşarlığının bir teklifi üzerine, başbakan tarafından tasvip edilerek kurulmaktadır. Bu tarzda, kendisine gösterilmiş olan teveccüh ve itimada tasvipkar ve
nabızgir bir mütalaa ile cevap verebilecek
olan, vermesi gerekmez; ama öyle de olabilecek olan bir heyetin yapacağı tetkiklerin
haiciki bir planlama sürecine uymadığını ve planın milli ihtiyaçlarımıza tam olarak tetabuk etmesini
teminat altına alacak bir
usul olmadığını kaydetmek isterim .

Herhalde tamamen mutalb11k bulunuyorum.
( Alkış'lar.)
YÖNETIİOİ- Sayın Erdoğan

Teşekkür

ederim.

Bigat.

Erdoğan BİGAT (Avukat) - Şeker Şirketi Hukuk Müşaviri
- Efenıdim çok kısa arzedeceğim. Filhaıkika sayın soru saıhilbi Nabi Dincer ayrıldılar ve hir arkadaşımız, tebliğ sahilbi burada bu-
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lurunadığı

için sorusunu tevcih etmedi; fakat hen bu sorunun, telba9!Smdan önemli olduğu için hiç olmazsa kendilerinin tutanaiklarda cevaıbını bulması görüşü içinde kısaca arz edeyim.
liğdm

İktisadi

Devlet Teşekkıülleri sosyal fayda için kuruldu, fikrine kesinlikle katılmıyomm, karşıyım. Zaten 1937'de yaıpılan değişiklik de, arzetmiştıim; telbliğimde de var. Devletin bizzaıt müteşebbis olarak ticari hayata girmesidir, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri, Ticari işletmede, iktisadi işletmede sosyal fayda ön planda olmaz. Burada özel sektö:ı;ün niçin Doğuya gitmediği uzun uzun tartışıLdı, o ayrı bir konudur ve kaldı ki, mevzuat da huikukçu olarak
bizi teyit etmektedir. Gerek 3450 sayılı Kanun, gerek 440 sayılı
Kanun, hatta 23 sayılı Kanun, gerekçeleri ve metinleriyle İktisadi
Devlet Teşekıküllerinden karlılık ve verimlilik ilikelerine göre çalış
malarını, basiretli bir tacir g~bi hareket etmelerini, özel hukuk hükümlerine taibi olmalarını ve kaynak yaratmalarını, s9n stratej.ide
de öne koymuştur. Bu kaymik nasıl yaratılacaktır? Kuşkusuz karla yaraltılacaktır.
Bunun g~bi, İktisadi Devle1t Teşekküllerini diğer kamu kesiminden ayıran ayrıcalıklar da vardır; özel huıkuk hükmüne talbi
olmak, Artırma - E:ksiltme, İihale Kanununa talbi olmamak hükümleride .kanımca bizi teyit etmektedir.
Bunun dışında, ibenim kişisel görüşüm olarak; bugün PTT,
TCDD gibi kuruluşların ağırlıkları amme hizmetidir, ,karlılık ve
verimlilik ilkeleriyle bağdaşmalan düşünüimeye!bilir. Nitekim
zannediyorum ki çok sonraları, İktisadi Devlet Teşeklkülü haline
dönüştürülmüşlerdir. Bunların da İktisadi Devlet Teşekkülü olmamaları gerektiği kamsınıdayım. Yani kar, ulaşım hizmetlerinrde
amaç olmamalıdır; ama kendi bulunduğum müesseseden söyleyeyim, ve 440 sayılı Kanunda İkıtisadi Devlet Teşeklkülleri mal ve
hizmet fiyatlarını tesibitte serlbesHir, ilkesi vardır. Bu da ta!bii
karlılıık ve verimliliğin doğal bir sonucudur. Bazı sü!bvansiyonlar
gayet tabii oluyor. Özellikle benim çalıştığım müessesede, Şeker
Kanunundan geliyor. Çünkü Şeker Kanunu, bir defa İktisadi Devlet Teşekküllerinin hiç birisinin çalışması tekel değiLdir, aynı alanda özel sektör. de faaliyet göstermektedir. Bugün tekstil sanayiini alırsanız, Sümerlbankın yanında diğer özel sektör falbrikaları da
vardır. Bunlarla reka\het içinde olmak da lazımdır, gayet ta!bii.
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Demek ki İ/ktisadi Devlet Teşekküllerinin tümü için sosyal
ön plana almamak lazım.

faydayı

Arzettiğim

gibi, Şeker Şirketinde şöyle bir özel:lilk var: Her
Bakanlar Kurulundan izin almak kaydiyle Şeker fabrikaısı
kuraıbilir. Bir defa j,ktisadi Devlet Teşekkülü olma şartı yoiktur.
Nitekim bugün altı şeker şinketi varıdır, birisi İkıtis:adi Devlet Teşekkülü durumundadır, diğer beş tanesi pancar çiftçilerinin oluş
turıduıkları
kooperatiiflerle, bilmem sınai ka,lkmma şirketleriıyle
birlikte özel sektör kapsammda faaliyet gösterımektedirler. Tümü
için cari olan Şe:ker Kanununda, pancar fiyatlarını (LptLdai mad·
deyi teşkil eden) ve mamul rnaıddeyi teşkil eden şeker fiyatlarını
Şeker Kanunu hükümlerine göre tesıbit yetlkitsi hü'kümete verildiği için, bir kar garantisi sis:temi geliştirilmiştir.

kişi

Mai·uzatım şu: Benim tebliğimin esası da budur. Iktisadi Devlet Teşekkü:Ueri, De~letin ticari hayata bizzat girmesidir ve diğe·r
ticari sistemler burda da caddir; J.drlılık ve verimlilik ön planda·
dır. Bir sosyal fayda söz konusu deği<ldir.
Teşek~kür

ederim.

(Alkışlar)

YÖNETİCİ- Sayın

Fehmi Yavuz.

Felhmi YAVUZ (Prıof. Dr.) - Efendim, sayın Başkanıanızın
sorusuna cevap vermeye çahşacağım. Ben OPEC'ıten söz ederken,
dalha önce şunları da söyledim; bildirimde de bunlar var. Geri kal·
mış mkeler uzun yıllar dinsel, akıl dışı doğmaların etkisi altında
kaıldılar ve bunlardan kurtulmak üzere iken, hemen ileri ülkelerin
bilim adamları ve devlet aıdaımları karşılarına çıktı: Siz şöyle kalkınırsız ... Tarımsal ülke olmağa devam edeceksiniz ... Tarımda bidm başına üretimi artırın, makinalaşın ve sanayileşmeyin ... Hatta,
sanayileşrnek akılsızlıktır, diye lbu Roma
Ku1ülbünün yayınladığı
kitaplarda açık-~seçik yazılar var. Ve benim bunu söylemekten kastım şu: Arapların petrol silaıhını kullanması gününe kadar, yani
iki yıl kadar önce, hiç akıLdan geçmezdi. Böyle, ileri ülkelerin önerileri karşısında, tehditleri karşrsmda geri kalmış üLkeler çıkış
yapsınlar, ıboyun!larını hükmeden şöyle dimdik duraıbi1sinler ... İ};k
defa dünya tarihinde, aşıağı yukarı son 200 - 300 yıl içeriısİnde ve
ileri ülkelerin rahatsızlığı burdan geliyor. En son olaylara bakalım; Siyonizm ırkçılığa eşittir ... Küplere ıbindi adamlar. Yardımı ,keseriz, işte başka türlü birtakım sınırlamalar koyarız ... En
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son 1974 yılınd'a bir dünya nüfus kongresi yapı!ldı. Genel Kurul
toplandı ve hiç
beklemedikleri çatlak sesler çıktı
kendi baıkımlarından. İleri üLkelerin, kapitalist ülkelerin hiç işine
gelmeyen sesler Çl!ktı. .. Çatlak değil, onlara göre çatlak sesler. Dediler ki geri kaLmış ülkeler: Biz buraya nüfus 1sınırlama1sı, nüfus
kontrolunu tartışmak iÇin ge1mediık; siyasi yapılanmız nedi·r ... Siz
bundan ne k~anacakısınız? ... Ve şunları söylediler; bakin dediler,
sizler de nüfus artışı var mı? ... Yooo ... Normal, aşağı yukarı eskileri yerine koyacak şekiLde onlarda nüfus artışı var. Niye? ...
İlerisiniz de onun için. Geliriniz yüksek de onun için. Bizim de gelirimiz yüksek olurısa, hiç nüfus kontroluna lüzum kalmadan, biz
de kendi kendimize bunu sağlayacağız. Bırakın dediler, gelirimiz
yükselsin, sanayileşeHm ... .İşte bunlar, hiç hekılemedikleri şeyler
di, ileri ülkelerin Bükreş'te hiç beklemedikıleri şeyle:rdi. Geçenlerde, 15 - 20 ıgün kadar önce ALman Kütüplhanesinde Roma Kulübünün kurucularınidan ve üyelerinden ibir zatın konferansı vardı,
ben de gittim, R:oma Kulülbü adına görünce. Bu konuda !biraz araş
tırmala;rım var ... Kendisine sordum, dedim ne dersiniz bu ... Demincek adını veı:'diğim. Stokholm Çevre Sorunları Konferanısı,
sonra Bükreş'te yapılan nüfus konferansları ... «Bırak canım, çok
fena geçti onlar» dedi. Demedim; ·sizin bakımınızdan öyledir ama;
Üçüncü dünya illkeleri ibu yoLdadır. Ve izin verirseniz OREC'le ilgili bir şey dafua söyleyeyim.
Bükreş'te

çok yıükseltmiştir. Bundan en çok iLgilenen
Hindistan'dır. Fakat Hindistan
Başibakanı İndra Gandi'nln yine
son gelen deııgilerde bir k!onuşması var: Ervet, diyor biz~m aleyiJ:ıi
mizedir ama, hiç değilse, artık Üçüncü Dünya Ülkelerinin varlığı
nı hiç o1mae;sa dünyaya tamtmak bakımından büyük bir aşama
dır. Biz ibu nedenle OPEC'den yanayız, ya da Üçüncü Dünya Ülkeleri yanındaki yerimizi koruyacağız, diyor.
OPEC

fiyatları

Teşekikür

ederim.

(Alkışlar)

YÖNıETİOİ -Sayın İnal Somuncuoğlu.
İnal

SOMUNCUOOLU (Aıvukat) -

Sayın Başkan, sayın

dele-

geler;
Efendim •kısa
kanuna karşı hile
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k!Onuşmamızıda,
teşıkil

kanuna karşı hile meflhumunun,
eden fiil ve muamelelerin mutlak but]anla

malül olacağını söyledik. Bu bizim şahsi goruşumüz değil, fakat
yürekten katıldığımız ,bir görüş. Bu, doktrinin ittifakla vaııdığı ibir
sonuç. Bu konuda ıhiç hir ihtilaf yok, bu neticeye varılmış. Bu neticeye bu müeyyide neden öngörülmüş? Çünkü, kanuna karşı hile
teşkil eden fiil ve muamelelerıde, kanun vazıına, görünüşte kanuna uygun olmakla beraıber, gerıçekte kanun vazıının hakiki iradesini hertaraf etmek temayülü, hertaraf etme sonucu olduğu için
bu müeyyidenin ta~biki öngörülmüş.
Bu konuda

eğer ihtilafımız

yoksa,

müşalhhas olayımıza

geçe-

lim.
Şimdi, Bankalar Kanununun 38 nci maddesi kredi !hadlerini
belirler, dedi,k; % 10 ve % 25 nisbetlerle. Bunu ,kanun vazıı niçin
böyle kısıtlamıştır, niye bu hadleri öngörmüştür? Çünkü kanun
vazıı, 1krediden istifade iımkanının malıdut bir zümreye değil, çok
sayıda kişilere tamnmasım istemiştir. Krediden çok sayıda ıkişinin
}stifade etmesini arzulamıştır. ·Ama bu arz ettiğim olayda, bildirimin konusunu teşkil eden meselede, nasLI bir gelişme olmuşıtur?
Bazı holdinıgler, yönetim kurulunu eline geçirdikleri ibankaları iş
timklerine, kendi teşebbüslerine iştirake sevketmekle hurdutsuz
krediden istifade sağlamışlardır. Bu suretle ne olm11ştur? Yani ortadaki vakıa nedir? Ortadaki vakıa; malıdut bir zümreye ... Çünkü hepimiz biliyoruz ki !bunlar belirli ailelerdir; bugün ıbir ... Yani
misal vermeyeyim, çünkü müşaıhl:ıas olaylar üzerinde durmuyoruım, herkes biliyor bunu. 13u belirli aileler belirli şekilde hudutsuz ·krediden istifade imkanına ulaşmışlardır. İşte kanun vazıının
gerçek iradesini hertaraf etme neticesi budur. Bu neticeyi yarattığı içindir ki, biz bu şirketlerle, yani bu hdldinrglere daihil teşelb
büslerle ibu bankalar arasındaki kredi s:özleşmelerinin, bu nedenle
kanuna .karşı hile teşkil etmesi ve kanun vazıının gerçek iradesini
hertaraf ettiği için mutlak buitlanla malül olduğu görüşünü saTUnuyoruz.
Sayın BaŞikamm

için
için

ilk

konuşmamda

bazı hususları tamamlayamadım.
teşekkür

müsaade etmediler, onun
Şimdi bu imkanı bulduğum

ederim.

Efendim, zaman zaman yeni bankalar ·kanunu tasarısından
söz edilmekte. İşte bu ·tasarı realize edilecekse eğer, realize edildiği zaman, zaten bildirimizde de bunu belirtik; parlamenterlerin
çok dikkatli oLmaları ve bir vakıa olan, gerçek bir vakıa olan bu
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hususa kesin tedbirler, kesin müeyyideler getirmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Bu birinci. Faıkat böyle bir
tasarı gelmeyecekse,
buna u)1gulamada ımuıhaıkkak bir çare bulunmalıdır. Mesela Sayın
Hamide Topçuoğlu'nun eserini tetki•k ederken, şunu göııdüm:
Fransız, Alman ve işviçre yüksek mahkemelerinde ıbunun, yani kanuna karşı hile meBhumunun çok geniş çapta uygulanmakta olduğunu söylüyor. Bizde /böyle bir uygulama yok, ama yok diye bunu hiç mi dile ıgetirmeyeceğiz? Hiç :mi vuzuha kavuşturmayacağız?
mbetteki hayır. Biz bir görüş ortaya attık, ve bunu UYigulamada
da, muhtemeldir ki bazı davalar açmakia, davalar açma teşeıblbü
sünde ıbulunacağız; Yargıtay görüşümüzü kabul edense, herhalde
olumlu sonuçlar alınacaktır.
den
yeri

Efendim, kanuna karşı hile mefhumunun zaten kanunu ihlalfarkı iburada. Bir kanun metninde yeri yok. Kanun metninde
olmadığı içindir ki açık i!hlaller giıbi, bu doktrin ortaya atıl

mıştJr.

Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi Uzun

Efendim çok teşekkür ederiz.

ıbir künuşmadan

sonra

bugü:rıkü programı

da

taımamla

mış bu~unmaktayız.

Sizlere teşekıkür ederek, yönetirnde görülmüş bulunan aksakvarsa, iyi niyete makrum olduğunu ve ibağışlanmaısını tekrar rica ederim ve özür dilerim. Yarın saaıt 9.00' da yine burada toplarımak üzere oturumu kapatıyorum.
hıklar
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ÜÇÜNCÜ GÜN
30jlll/1975 Pazar
BİRİNCİ
Açılma

OTURUM

Saati: 9.00

YÖNETiCi: Necip BıİLGE (Prof. Dr.)
YÖNETİOİ

-

Efendim, bugünkü tebliğierin görüşıülmesine

başlıyoruz.
Sayın Abasıyamk.

M. Raşit ABASIY~NIK (Avukat) legeler; Sakarya :Barosu avukatlanndan
nizi say:gı ile selamlar.

Sayın Başkan, sayın

Muıstaıfa Albasıyamk

dehepi-

Efendim bizim tebliğiımİzin ıkonusu: Halk kesimi kavramı.
Te\bJiğimizi üç büyük bölümde sunduk. Bunun i1k bölümü Giriş,
ondan sonra Ülkemi7ldeki Durum ve Anayasamızın koyduğu siste·
mi açJiklayarak bir sonuca ulaştık.
Bilindiği üzere dünyada iki büyük ekonoırnik sistem var. Brir
tanesi kapitalizm, bir tanesi de sosyalizm. Kaba çizgilerle kapitali:ıını; üretim araçlarının onlara sahip olmayan emek;çiler tarafın
dan kullanılmasıyla belir1ginleşen toplumun hukuki ve ekonomik
yapısı olarak; Sosyalizm ise, üretim araçlarının kıolekitifleştirilmesi
yoluyla sosyal sınıfları ortadan kaldıran toplumun !hukuki ve ekonomiık yapısı olaraik tanımlanaıbilir.

tim

Esaıs konu, üretim araçlarına kim
araçlannı kimler kullanacaktır?

sa:hip

olacaktır

ve bu üre-
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Şimdi,

ülkemizde'ki duruma kuşbakışı ıbir ıgöz atıyoruz; ülkem.iııde, üretim araçlannı elinde !bulunduran önce devlet var. Devlet bu üretim araçlarını çeşitli kuruluşlar yoluyla kullanmaktadır. Bunun başınJda kamu iktisadi teşeb!büsleri geliyor. ıKamu iktisadi teşeibbüslerinin çalışmaları, görülen aksakhıkları, lbundan evvel tebliğ sunmuş çok kıymetli sunucular tarafınıdan dile getirildi. Bu ülkemizdeki mülkiyeti ·devlete ait olan üretim araçları, kamu iktisadi teşebibüsleri tarafından, ayrı yasaları olan Türkiye
Elektrik Kurumu, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Maden Tetkik Arama, Turizm Bankası gibi ayrı kuruluşlarla, bunların dı
şında büyük sermaye birikimini
oluşturan Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, OYAK gibi kamu kuruluşları da
mevcut bulunuyor.
Özedenecek olursa, mülkıiyeti devlete ait olan Ül'etim ve mübadele araçlarını birinci derecede siyasal kadro kendi amaıçiarına
dönük olarak kullanmakta, çalışanlar burada artık değerden en az
payı almalma, yönetimide söz saMbi olmamakta, bu kuruluşlar büyüklükleri oranında milli gelire gereken katkıyı gerçekleştireme
meıktedider. ıDolaylı diarak devlet, sahip olduğu üretim araçlarını
kullanınada ülkenin ekonomik kalkınmasına verimli bir şekilde
katkıda lbulunamaırrıaktaJdır.

Bunun dışında, üretim araçlarını elinde bulunduran gerçek kiTicaret Kanununa göre kurulan şirketler ve kenidine özgü
yapısı olan diğer
şirketler saydaıbilir.
Bu kendine özgü yapısı
olan şir:ketler arasında Denizcilik Banıkası A.O. Türk Hava Yolları,
Ereğli Demir ve Çeliık Falbriıkaları giibi özel, ken!dine ö:zıgü yapısı
olan şirketler gösterilebilir.

şiler,

Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler de, bundan evvelki
tebliğ saıhiıpleri tarafından geniş ölçüde eleştirildi, yapılarındaki
aksaklıklar ·dile getirildi, ben burada bir tekrara düşmek istemiyorum.
Şimdi, Anayasamız,

1961 Anayasası acaba nasıl bir sistemi önBu Anayasada bu konuda 41 nci madde temel amacı
saıptıyor. Buna .göre, iktisadi ve sosyal hayatın adalete, tam çalış
ma esasına, he:rıkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayı.ş seviyesi sağlanması amacına dönük olması gerekmekte, bu kalkın
manın gerçekleşmesi için de öncelikle milli tasarruıfun artltırılma
sı, demokratik bir yöntemin uygulanıması, yatırımların toplum yagörmüştür?
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rannın gerektirdiği
larının

devlet

öncelikiere yöneltilmesi ve de kalkınma planöngörülmektedir.

tarafından yapılması

Şimdi, 41 nci maddede esas unsur, kalkınmanın kesin ve kesin demokratik yolla yapılması öngörüLmektedir.
Şimdi

esas konuya değineyim. Milli tasarruf nasıl arttırılacak
Bu milli tasarrufun artırılması için ne giibi yöntemler kullanmak lazım? Burada biz ha1k kesimi kavramını ortaya atıyoruz ve
bir tarif denemesi veriyoruz. Buna göre, devletin kurulu veya kurulacak olan kamu müesseselerinin yaratacakları kaynaklada halk
tasarruflarının birikimini sağlayacak girişimler sonucunda elde edilecek kaynakların ülkenin temel kalkınmasım sağlayacak hammaddelerin işlenmesine, bunların yarı mamul ve mamul hale dönüştürülmesine, temel ya:tırım
mallarıyle ara malları üretimine
dönük üretken alanla~da ,kullanılma,sım sağlamak için ge:rçekleş
tirilecek girişim modeline !halk kesimi d1yoruz.
tır?

Bu halk kesimi kavramının içinde, devletin kurulu veya kurulacak olan kamu müesseselerinin yaratacakları kaynakların ve halk
tasarruflarının biriıkimini sağlayacak girişimler. Halk tasarrufları
nasıl sağlanacaktır? Birkaç örnek vereyim.
Kurulmuş

bir OYAK rvarıdır, ,kurulması düşünülen ve gerçekleşmeyen bir MEYAIK vardır, bir İYAK vardır; bütün bunlardan
elde edilecek bir kaynak potansiyeli devletin öngöııdüğü ve yukarı
da sıraladığımız, ülkenin kalkınmasını sağlayacak yatırımlara dönüştürülebilir. Bunun dısında, halk tasarrufları nasıl toplanacaktır? Kı:rsal bölgede yaşayan kişilerin bu küçük tasarrufları nasıl
hirleşıtirilecektir?

. Bu arada bsaca şuna değineyim: Ralık tasarruflarını toplamak için devletin öncülüğü ve güvencesinin bulunması; lhalıkta yatırım bilincinin yaratılması; yatırımların bölgesel özelli:kler göz
önüne alınarak saptanması; yatırım konularında ona ortak olanların denetiminin sağlıklı lbir biçimde sağlanması; bürokratik düşünce ve eylemin en aza indirilmesi; çalışanların olanaklar ölçüsünde bölge halkından seçilmesi; çalışanların yönetime olanaklar
ölçüsünde katılması; bu tiir kuruluşların yatırım indirimi. tesvik
belgesi, emlak ver:gisi muafiyeti, vergi iadesi gibi yatırımı teşvik
olanaklarmdan yararlandırrlma:sı sağlanmalıdır.
Biz bu

şekilde, ülıkedeki

üretim

araçlarını

elinde bulunduran
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ve bulunduracak olan kuruluşlara büyük halk çoğunluğunun çeşit..
li şekillerde katılması ile, bunlara salhip olacağı ve bu suretle da·
ha insancıl, daiha verimli ibir sonuca ulaşılabileceği düşüncesinde
yiz.
Teşekkür

ederim

YÖNETtci -

(ıAlkışlar)

Sayın Satılmı•ş Çağlar.

Satılmış ÇAGLAR (Köy İşleri Bakanlığı
nıasyon
yın

Kurulu Uzmanı) - Efendim, sayın
delegeleri say;gılarla rsehlmlıyıorum.

Planlama ve Koordi·
sa-

Başkanlık Divanını,

Efendiını ben, tebliğimi, ulus ve ılıalk kaıvramları üzerinde kı
saca durarak, !halk sektörü tanımları vererek halk sekilirune kaynak olaibilecek ·öneriler üzerinde hal·k sektörü uygulamasında eği
tim, yıönetim ve denetim, halk sektöründe uygulamada devlete düşen görevleri özetlemek ·suretiyle kısaca değinmek istiyoruım.

ıBir defa niye :halk diyoruz? Halkla ulus arasında, halkla millet arasmda bir fark var mı yok mu? önce bu inceliği kısaca ortaya koymak istiyorum.
1

Yalnız bunları anlatwken eğer bir hataya düşersem, lütfen
sosyal bilimciler beni uyarsınlar ve eksiklerimi tamamlasınlar.
Eifenıd~m ulus ·veya millet ... Ulus, siyasal bir ka'Vramdır: Aynı
bayrak altında, aıynı topraklar üstünde oturan, aynı tariıhi geçmişe
sahip olan, aynı dili konuşan, aynı ülküleri paylaşan, kaderde, kı
vançta tasada ortak olabilen vatandaşların tümüne birden ulus veya millet 'diyoruz.

HaLk sözü ise daıha çok sosyal bir kavram olarak ifade edilebilir, edilmektedir. Ulusu meydana getiren sınıf ve zümrelerin tümünü değil, bir .kısmını 'Ve belki de çoğuuluğunu teşkil etmektedir. >Bu iki unsur, yani ulus ve halk binbirleriyle çelişmezler, daima binbirlerini tamamlar ve bütünlerneye çalışırlar.
Toplumda kendiledni imtiyazlı gören, bu imtiyaziara dayanc;trak bazı eloono:rnik ve sosyal olanaklara sahip olan ve bu olanaklardan yararlanarak emeğin artı değerinden daima dengesiz pay
alanlan ha1ktan sayamıyoruz. Bence halk, egemen çevrelerin dışın
da kalan, hayatını çalışarak, kendi emeği, alınteri, kafa ve kol gücü
ile kazanan ve ulusunun kalkınmasına karınca kararınca. katkılarda
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bulunbilen ve daha çok çıkar çevrelerinin dışmda bırakılmış olan
halk topluluklarına, halk Ibirimierine diyoruz.
Şimdi

bu deyimleri kısaca ifade ettikten sonra,
veyahut da halk sektörü ifadelerine geçiyorum.
Daıha

ılıalık

kesimi

üzere, halk sektörü deyimi, çeşit
li siyasal kuruluşların 1ıü2'ıü!klerinde, bildirgelerinde yer alıll_!ıştır.
Ama Cumhuriyet Halk Pa:rıti,sinin «Ak Günlere» adlı biLdirgesinde
ve onun programlarmda bu konu daha ibilludaşmış, daha ıberrak
laşmış, daha sistemleştirilerele ortaya konmuş ve ilk Cumhuriyet
Halk Partisi ~ MSP Koalisyonu devrinde bu işe dddiyetle el atıl
mış ve ıbu konuda Kıöy İşleri Bakanlığına önemli :görevler verilmiştir. Gerek roöy- kent uyıgulamasmda, ıgerekse bu halk sektörü
deyiminin anlatılması, anlaşılması konusunda, fikir birliğine varma konusunda geniş öiçüde eğitim olanağı sağlanmış, geniş lb~r
önce de

konuştuğurmuz

kıongre düzenlenmiştir.

Dün ıbir kıonu üzerinde duruldu; işte Cumhuriıyet Halk Partisi. .. Arkadaşlar, ben herşeyıden evvel bir devlet memuruyum.
Köy İşleri Bakanlığında Planlama Koordinasyon Kurulunda uzman olarak çalışıyıo:rum. Ama ıbenim orada uzman olarak çalış
mam, şu veya bu şekilde herılıangi bir siyasi kanaatimi veya ekonomiye etkili olaibilecek siyaısi karıaatimi açıklamama engel olmamalıdır ve ben bu cesaretle konuşuyorum.
Şimdi, burada bu kısa deyimden sonra, bir iki halk sektörü
terimlerini ifade ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi «Ak Günlere» bildi:rıgesiillde, roöylü
kooperatiflerinin, sosyal güvenlik ve yardımlaşma kurumlarının,
;;endikaların, yurt dışındaki işçi ortaklarının ve benzeri hal'k ortaklıklarının girişimlerinden oluşacak sektöre halk sektörü demektedir. Hemen onun arkasında, MSP ve CHP Koalisyon zamanmda
Hükümet programına ıgirmiş olan şu ibare var: Sanaıyileşrnemize
hız katmak, dağınık
tasarrufları değerlendirmek,
,kalkınmanın
nimetlerinden daha yaygın ve adil şekilde faydalarımalarını sağla
mak üzere, kamu sektörü ile özel sektörün yanı sıra halk teşeıb
büs gücünü harekete geçirecek sektöre halk sektörü denmektedir.
yer
ğin,

Bunun yanında daha /birçok tanımlar var, onlar kitaibımda
vaziyette. Yalnız genel olarak, halka ait paranın, eme·
alınterinin oluşturduğu, yönetimine kendisinin katılalbildiği,

almış
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kendisinin oy ve söz sa:hiıbi olabildiği, üretim araçlarına sahip ola- ·
bildiği, planlı bir üretim, adil bir tüketim
planlaımasın<\, dıönük
olan elmnomik-sosyal öııgıtülenmenin tümü, bütün bu orıganizasyon
Iar halk sektörü olarak tanımlanmaktadır.
Şimdi,

halk

kapsamını kısaca

sekıtıörü

bu şekıilde kısaca tammlandliktan sonra,
hemen özetlernek istiyorum.

Ortaklara göre halk sektörü, kamu sektörü ile özel sektör
özel sektörün yeni ıbir ekonomik boyutunu teşkil etmekte, öııgütsel yapısı, fonkısiyonları ve kaynakları ile de işçi, memur,
köylü, sanatkar, küçük esnaıf gilbi yaşamlarını, kafa-kıol gürleriyle
çalışarak kazanan ~ve bu dar gelirli, saJbiıt gelirli halk gruplarının
devletin himayesi, desteği ve rehlberliğinde birleştirebilen küçük
ölçekli üretim teknolojisi olanakları yaratan yeni bir kalkınma
aracı ve ulusal ıbir kalkınma model,i olarak nitelenıdirHmektedir.
arasında,

Efendim lbu konuda çeşitli kaynaklar var. Bu kaynakları, benden önce konuşan ·a:rkadaşlarım tamamen ifade buyuııdular. Ben,
halk sektörüne kaynak yaratmaıda etken olaibilecek ıbazı öneriler
üzerinde hemen kısaca duracağım.
·
Bir defa halk sektörü uygulamasının gelişmesi için kar .
garantisi ve ıgüvencesi verilmelidir halk sektörü uygulayıcılarına,
kuruluş :döneminde kamusal kaynakların · kullanılmasına öncelik
verilmeli ve yaratılan bu kaynaklaııdan ihalk sektörü geni.ş ölçüde
yararlandırılmalıdır.
Çeşitli taban fiyatlarda, tütün, çay, fındık vesaire ıgi.bi konularqa, biriken, halka verilecek fazla taiban fiyatları, fazla taiban
fiyatı ücretleri belli oranlaı:1da halk sektıörü uygulamsı için belli
yerlerde ibiriktirilmeli ve bu şekilde tüketiciye verilecek yerde, tanın ürünlerinin işieyecek ve rdaıha çeşitli yatırımlara yönelebilecek
kaynaklar sağlanmalıdır.

Efendim, halk sektöııü uygulamasında, yönetim, denetim konusu da çok önemli. nünkıü kon'll!şmalarda; bu konunun gelişigüzel
ellere bırakılamayacağını, ama bunun için özel bir şekilde yetiş
tirilmesi gereken, bu konuya inançlı kadrolara bu işin devredilmesi gerekmektedir. ıBu kadrıo, işi yıürutmekte olan belli sorumluluk
şeyi altmda çalışrnalı, yurt içi ve yurt dıışınrda yapılacak eğitim
lerle halk sektörüne inançlı kadroları yaratılmalıdır.
Teşekkür
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eder,

saygılar sunarım.

YÖNETiCi -

Sayın Oğuz Çataloğlu.

Oğuz ÇA11ALoGLU (Doç. Dr.) -

üyeler;

hocalarım, değerli

Muthterem Başkanrm, değerli
hukuroçular ve iküsatçılar;

Beni, hem bir üniversite hocası ve ikti1satçı olarak görmenizi
ve hem de kendisinden son yıllarda çok fazla söz edilen ve adına
ihaJ.k sektörü .denilen sektörün halk sektörlüğünü düşünmeden,
yüzyıllaııdan iberi. karşılıklı yardımlaşmayı, binbirine yaı:dını etmeyi ve !birleşmeden kuvvet doğan ilkeleri, doğacak olan ilkeleri düşünen, büyük Türk ulusunun atılımcılığını kuvvet alarak ödemiş'
te, Milas'ta, K:öyceğiz'de, belki Siirt'te meyan kökü ile ilgili ibelirli bazı konularda, toplam yatırımları bir milyar liraya yaklaşan
yatırımların ytönetioisi, idarecisi, önoüsü olarak da görmenizi arzu
ederim. O halde bendeniz 1karşınıza, i:ktisat hocalığı yanında, hepinize okumuş birer kiımse, birer önder olabileceğiniz sorumluluğu
nu da yüklemek üzere gelen ve örneğin Barolar !Birliğini, aynı daık
oorların ve eczacıların ve veterinerlerin kurduğu, ilaçtan ıgazoza
kadar her türlü yatırımı yaptıkları hiçimde Barıolar Birliğinin önderliğinde avukatların, savcıların ve yargıçlarımızın küçüklü büyüklü tasarruflanyle ülkenin iktilsadi kalkınmasına katkıda lbulunmalarını çağırmak üzere de buraya geldim ve üç gündür iburada
bu konuşmayı yapmak üzere bekliyordum.
1965'lerin Başbakanın sözü ile, Türkiye'de sermaye piyasası
ve teşvik hakkındaki kanun tasarısı, de~hal kanunlaşa
caktır ... Yıl 1975 tir, !bu kanun hala beklemektedir ve buna ragmen, ibekliyıor olmasına rağmen, ~ürkiye'de ~ster hukukçularımız
ve iktisatçılarımiz ister kalbul etsinler, ister etmesinler, bir sermaye piya:sası kurulmuştur.
nı ,tan~im

Bizler burada, belirli baızı siyasal kuruluşlar dışarıda; halk
sektörü var mıdır, 'YOk mudur; kuruluyor mu, kurulmuyor mu
diye müna:kaşa ededuralım, ihugün benim kurduğum, kurulmasına
önderlik ettiğim, Türıkiye'de Halk Sek<tıörü Birliği, aşağı · yukarı
68 il ve ilçede falbrika ve 'kuruluşları ile ayakta durmaktadır. Bunlar 1000, 2000, 3000, 5000 ovtaklı, halkın kendi çaresine ba:kmaık
üzere kurduğu kuruluşlardır.
Kaı:ıma

da,

ekonomi sistemi içinde, özel ve ,kamu sektörleri yanın
özelliklerine yaklaşan biçimde yeni bir ~sektıör oluşmak
Halk sektörünün ıfalbdkaları yurdun değişik yerlerinde yük-

onların

tadır.

223

selmekte ve çalışmaktadır. Özel sektör bütün gücü ile; paı:asal ve
siyasal baskı gücü ile halk sektörü girişimlerini engellemek istemektedir. Bu sektör, yani özel sektıör, 25 yıldan beri üikenin kalkın
masına istenen rve beklenen katkıda bulunamamıştır. Yani imtihanı kaybetmiştir. Haik giriş:irnciliği, başarısız özel sektör aksiyonunun reaksiyoonudur.
beri halk girişimi biçiminde girişimler
Lütfen bütün bu konular altında, bilimselliğini bir
kenara bırakarak, benim tebliğimi özellikle okuruanızı özür dile·
yerek tavsiye ederim.
Türkler

yüzyıllardan

yapmışlardır.

Ve halk girişimciliği yeni değildir. Lüleburgaz'ın çııkış )ıolun
da:ki köprüyü geçince sol tarafta bir müşterek çamaşıthane vardır. Ödemiş'in Bozdağ yaylasında, İsparta'da, Antalya'da, Afyon'·
da müşterek fırınlar vardır. Bizim bugün 1975 yılında kurıduğumuz
üç"beş bin ortaklı fabrikalar, bu fırınların, bu müşterek çamaşır
hanelerin şehit düşen bir aileye mahallelinin yaptığı yardrmın za·
mana ve zemine uydurulmuş fbiçimindeki yeni şekillerıdir, kanaatime .göre.
Günümüzde işveren, araılıasım süren şoföründen, ö:z:el serotör
içinde yaşadığı toplumdan geri kalmışrtır. Geri kalmış olmak, hatta genel1eştirilebilinir. Kendisinden geride kalan özel ve kamu teşebbüslerine karşı halk, bizzat kendi çaresini aramı'ş ve bulmuş
tur; bu halk girişimciliğidir. Sektıör olarak hal•k sektörüdür. iBu
hareketin işçiler tarafından yapılanının adı İY;AıK''tır. Sekiz tasarı
MecHste beklemektedir, sekiz yıldır ıgeciktirilmektedir. Memurlar
tarafmdan yapılanının adı ME Y~K'ıtır, bir sıkandal ile heJ:ihalde
önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. Ordu tarafından yapılanı·
mn adı OYIAK'tır, herhaLde silah zoru ile kuruLmuştur ve böylece
ayakta durmaktadır ve Orıdu hangi şartlada OYAıK'ını çahştırı
yıoıısa, işçi, memur ve haLk da kendi sektörünü kurup çalı:ştırmalı
dır.

Bu arada, benim bu toplantıda Barolar Birliği ve i•ktisatçılar
ve üniversiteler ~tarafından tak1p edilmesi lazım gelen belirli bazı
önerilerim V'ar. Onu, tesbiıt edilmesi bakımından söylüyorum.
- Türk Ticaret Kanununun «Anonim
den gö:7Jden geçirilmesi
-- Holdinglerin ele
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alınması.

Şirketi»

bahsinin yeni-

dağılımı

-

Gelir

-

İşçinin

yönetime katılması.

-

İşçinin

kazanca katılması.

-

İşsizlik sigorta>sı,

hukuki

Kısa

süreli

sorunu.

kapsamının 1genişletilmesi.

sigorta

çalışma

zorunu olursa

işsizlik

büyüyor, onun

dayanaklarının hazırlanması.

Ve sonuncu madde; okumuş insanların, özellikle üniversite
ve Barıolar Birliğinin önderliğinde; avukatın, yaııgıcın,
savcının önderliğinde, hiç bir menfaat beklemeden, okumuş kimselerin okuyamamış halk kitlelerine önderlik yaparak yatırımlar
yapmak üzere atıl sermayenin çalıştırılması üzerinde düşünülmeli.
dir.
hocalarının

Say;gılar sunarım. (Alkışlar)

YÖNETİCİ -

Sayın Atilla !Oicle.

Atilla DİC'LE (Doç. Dr.) üryeleri;
Tebliğimin

me

Sayın Başkan,

Kongrenin değerli

k!onusu endüstriyel demokrasi ve

işçinin

yönerti-

katılma!Sı.

Bu

ibaşlık altında, tebliğimde

üzerinde

durmuş oLduğum

ko-

nuları şöylece sıralayahilirim:

Endüstriyel demokrasi ve işçinin yönetime katılması kavramanlam, kimlerin hangi düzeylerde hangi kararlara
ve hangi yöntemlerle katılaıhileceği, işçinin yönetime 'katılmasının
leh ve aleyhindeıki görüşler, bu düşüncenin gelişmesi ve bu geliş
mede rol oynayan faktörler.
larının taşıdığı

Konu üzerinde bugüne kadar çeşitli ülkelerde yapılmış olan
ve işçinin yönetime katılmasının çeşitli
ülkeleııdeki ve son oıarak da ülkemiııdeki uygulaması.
araştırmaların bulgu1.arı

Şimdi bütün bunları birkaç dakika içerisine sığdırmak fevkalade güç. Ancak, mümkün olan en iyisini yapmaya çalışacağı:m.

Efendim, endüstriyel demokrasi ve işçinin yönetime katılması
:kökeninde, bugün öı:ıgütlerin ve toplumların yarat-

düşüncesinin
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mış olduğu bazı sorunlar yatmakta. Bu nedenle, örgütlerin bugün
taşımış olduğu

niteliklere

kısaca

ibir göz gezdirmekte yarar görü-

rüm.
Herşeyden önce bUigün özellikle yurdumuzda var olan örgütler
kamu ve özel teşeblbüs öııgütleri, daha asrın başında kabul edilmiş
birtakım çağ dışı ilkelerle yönetilmektedirler. Otor1ter 'bir anlayış
hakimdir, sı,kı ibir rhiyerarşik yapı,ya sahiptirler. Bu sıkı otorher
ilişkiler içinde işçiye, yani örgütün üyelerine, örgütte alınan kararlara ve örgütün yönetimine katılma hakkı tanınmamıştır, bu haklar yöneticilerde toplanmıştır. İşçi daiha çok işverenin ve örgütün
amaçlarına hizmet eden, kiralanmış bir varlık olarak görülmektedir.

zamanla çalış
topluma ve kendilerine yalbancılaşan birer varhaline, birer rolbot ihaline, birer makina haline getirilmişler
Bu

koşullar altında örıgütlerde çalışan işçiler

tıkları ö:rıgütlere,

lık

dir.
Öngütün nihai amaçlarıyle, özellikle kara yönelik amaçlariyle
kişilerin kişisel ihtiyaçları arasmda bir çelişki yaratılmıştır. İşçi
lerin yabancılaşması sadece kendileri için ibirtakım sosyal ve psiklülojik sorunlar yaratmakla kalmamış, örgütlerin verimlilik ve etkenliklerinde geniş ölçüde düşmeye ve toplumlarda ekonomik, sosyal ve politik kalkınınayı engelleyen önemli bir faktör durumuna
gelmiştir.

Özellikle demokratik kuramda son yıllarda sağlanan gelişme
lerin etkisinde, 1950'lerde aşağı yuka;ı bütün ülkelerde endüstride
de demokrasinin gerçekleştirilmesi ve işçilerin yönetime katılma
sını sağlamak amaciyle güçlü çaibalar harcanmıştır. Bu çabalar ilk
meyvalarını Almanya ve Yugoslavya'da vermiştir. Almanya'da, hepinizin yakırıdan bilebileceği birlikte yönetim sistemi gerçekleşti
rilmiştir ve bu sistemde demir, çelik ve kömür madenierinde bulunan işletırnelerin yönetim kurullarmda işvereninkine eş,it sayıda
işçi temsilcisi bulunmaktadır, karar verme organlarmda.
Yugoslavya'da sosyal mülkiyet düşüncesine dayandırılan özyönetim sistemi gerçekleştirilmiştir, 1950 yılında uy:gulama alanı
na konmuştur ve son Anayasada yapılan değişikliklerle 1974',te,
bugünkü şeklini almıştır. 'Bunun özü şudur: İşçi haik yararına,
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toplum yararına, içinde çalıştıkları işletmeleri kendileri yöneteceklerıdir.

Bunlardan başka, İsveç, Norveç, Fransa, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Şili, Peru ve Külba giibi ülkelerde kanunlarla işçile
re, çalıştıkları işletmelerin yönetimine katılma hakkı tanınmıştır.
Ayrıca, Amerika Birleşik ıDevletlerinde, İngiLtere, İtalya, Belçika,
İ ran ve Tunus gibi gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkele:r:de bu
alanda gelişmeler sağlanmıştır, uyıgulamada gelişmeler sağlanmış·
t1r ve bu hakların kanunlaştırılması yönünde de çabalar harcanmaktadlf.
Ülkemize gelince: Ülkemizde fikir yeni değildir. Daha 1945'te
çıkarılan 4792 sayılı İşçi Sigorıtaları Kurum Kanunu ile İşçi Sigortaları

Kurumunun 9

kişilik

yönetim kurulunda 2

işçi

üyenin bu-

lunması kabul edilmiştir. 1971'de çıkarılan Bağkur Kanununda bu
sayı

4'e yükseltilmiştir. Yani 9 kişilik yönetim kurulunda, sigortalı
ları temsil etmek üzere 4 üye bulunacaktır. Ancak bunların dışın
da, ülkemizde işçinin yönetime katılmasını gerıçekleştiren, sağ·
layan kanun 440 ısayılı Kanundur, ondan önce, 1960'da çıkarılan
23 sayılı Kanundur ve daha sonradan çıkarılan, 1964'te yürürlüğe
giren 440 sayılı Kanundur. Bu Kanun, sanayi, tarım ve ulaşıtırma
alanlarında çalışan teşekkülerde
geniş ölçüde işçi çalıştıranların
yönetim kurullarmda 1 işçi üye bulunur, htikmünü :getirmiştir;
detayları tüzüğe bırakılmıştır. Tüzük nihayet 1966 yılmda çı,karıla
bilmiştir. Ve tüzük aynı zamanda uyıgulamanın kapsamını belirlemiştir. Buna göre, Türkiye'de ancak 10 ibinin üzerinde işçi çalış
tıran İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetim kurullarına :bir tek
işçi üye katılaibilece~tir. Bu, dünyadaki diğer uygulamaları ve gelişmelere bakınca çok sınırlı bir gelişmedir. Önemli bir gelişmedir
belki, ilk adım atılmıştır, ama yeterli değildir. Bunun, özel teşe'b
büsleri de kapsayacak biçimde ve lbu tabanı oldukça geniş ölçüde
düşünecek biçimde genişletilmesi gerekir. Diğer ülkeleııde taban,
25 - 50 işçi çalıştıran örgütlerdir. Özel teşelbbüs öııgütleri de uygulamaya dahildir. Ülkemi~de de bu yönde gelişmelerin sağianma·
sını ümit ediyor, sözlerimi burada kesiyorum.
Hepinize

teşe~kürler

YÖNETİCİ

-

Sayın

ederim.

Alhmet Güler.

Ahmeıt GÜLER (Sinıop Ağır
yın Başkan, sayın

(tAlkışlar)

Ceza Maihkemesi

Başkanı)

-

Sa-

delegeler;
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.Bu ıbi1dirimizin konusu : Ticari kredilerin ekonomik kamu
düzeni )'!Önünden sınırlanıdırılması zorunluğudur.
Bildirimizde de açıklandığı üzere, az gelişmişliğin ibütün /belirtileri, ülkemi~de de vardır.
Tarım

geliri ile bir karşılaştırmada; tarım gelirinde kişi baücretin, üretim 100 kabul edildiği ta~dirde, ticaret kesiminde kişi başına düşen gelir 'tnıgHtere'de 100, ABD'de 180, İtalya'.
da, 200, Türkiye'de 780'dir.

şına düşen

;Bu, ül:kemizıde ticarıi ıkesimin karının çok yüksek olduğunu
gösterir. Ülkemizde 114 kişiye bir ticarethane düştüğü de belirtilmektedir. Bildirimizin 1 Nıo.lu ta!blosunda görüldüğü gilbi, dLş ticaret hacmi, 1962 yılından 1974 yılı sonuna kadar daima artan bir
açık vermiŞtir.

İşçi dövizi vesair kaynaklada ayakta :tutulmaya çalışılan dış
ödemeler dengesine Dış ticaret açığının bu ağır ıbaSikısının devaım
etmesi mümkün değildir.

Yine bildirimizin 2 No.lu taıb1osunıda görüldüğü üzere, 1974
itilbariyle tüm bankaların ticari hedileri toplamı sı küsur milyar iken, kalkınma ıve yatırım kredileri toplamı 19 milyar liradır.
Bu 19 milyar lira içerisinde, sanayi krediısi diye verilen, haddizatmda işletme kredileri de ibulunmaktadır.
yılı

İşte

bu genel durum altında, ticari kredilerin bolluğunun s·a-

kıncalarını rşu şekilde sıralamak isıterim:

Yukanda belirtilen rakamlar, ülkemizde ticaretin yüksek kave ibu kesimde büyük ıbir insan gücü ve sermaye kullanımı
olduğunu göstermektedir: Bu kesimde ~kar bu derece yüksek oldukça, sermayenin ve insan gücünün, gerçek üretim olan sanayie
de yönelmeyeceği kuşıkusuzdur. Bu hal, ekonomik gücün toplum
yararına kullanılması istem ve gereği ile çelişmektedir.
zançlı

1

Aracı bolluğu, ticari kredi olanakları nedeniyle üretim mallan, üreticinin sattığından çok yü.kısek fiyatlarla alıcı eline geçmektedir. Bunun iki türlü olumsuz etkisi olmaktadır.

Birincisi tüketici durumunda olan toplumun sıkıntısı, gereksiz yüksek fiıyatlardan zarar ~görmesi; ikincisi tüketim mallarına
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yiikısek

fiyat ödeyen aylık ve ücretiiierin bu gelirlerini artırmak
için ·toplumu .rorlamaları, bunun maliyetleri yükseltip tekrar tüketiciye yansıması ile bir kör döngünün doğmasının, ekonomik
gelişmeyi terıs yönde etkilemesidir.
Mevcut piyaısa düzeninde, bankaların emtea karşılığı avans iş·
lemlerini garantili görmeleri nedeniyle bu tür bol kredi aıçma olanakları istifçiliğe, sonuçta gereksiz mal
darlığma, spekiilasyona
kaynak olmaktadır. Bu da enflasyonİst etkiler yapmaktadır.
Amaç, toplum yararına bir ekonom~k düzen sağlamak vıe toplum yararına ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, hızlandıracak önlemleri almaktır. Bankalar ise, ticari kuruluşlar olarak yeni sanayi teşebbüslerini destekleme yerine, kurulmuş başarılı sanayi
teşeıblbüslerine işletme kredisi vermeyi, kazancı !bol ticari ortamda
kJisa vadeli ticari krediler açınayı mevcut bankacılık siıstemi gereği
terdh etmektedirler.
Önemli olan, ihracat ve ithalatın, iç ticaretten daıha yükısek
krediyi gerektirdiği de ~z önıünde tutularak, özel amaçlı ban'kalar
dışmda tüm bankaların ticari kredilerinin tedrici bir surette 'Ve
ilflaslara kaynak olmayacak şekilde sımrlamp, artan kaynaklan
sanayie, maidenciHğe ve !bunlara ait projelere, üreticilik durumunda olan sanatıkarlara, yeterli kredi verme olanaklannın yasal yollardan sağlanmaısı dileğimizdir.
KaLkınma içinde ·kamu yararına ekıonomik ·bir düzen Içinde
bu kapitalist düzene hiç ibrir değişi'klik getirmeden, sadece ticari
kredilerin ·kısıtlanması yıoluyla kalkınmada yeni hamleler kaydedeıbileceğimiz düşüncesirrdeyiz. Teibliğimizde bunu ;belirtmeye ça~
hştı k.
Teşekkür

ederim.

YöıNıET'İCİ -

Saygılarımla. (Alkışlar)

Sayın Adil İzveren.

Adil İZVBREN (Prof. Dr.) - Sayın Başkan, sayın delegeler
ve dinleyiciler; hm:urunuzda konuşmak olanağına erişmekten do·
layı mutluyum ve sayın Barolar Birliği Başkammıza teşeıkıkürleri
mi sunarım.
Şimdi, te!bliğimin

saltarak

konusu sadece sosyal devlet değiLdir, ki kı
toplumsal bir aşama olarak sosyal devlet.

geçirmişlerdir;
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Toplumsal aşama sözünü burada özellikle kullanıyorum. Çünkü,
·bu Anayasaya bazıları lüks demişlerdir, layık değildir gibi bir anlam çıkmıştır. Şimdi mademki buıgün 14 yıldan beri, yani Anaya·
samızın halk oyuna sunulduğundan bu yana 14 .sene geçtiğine göre ne kadar yok katettik? Benim burada üzerinde duracağım husus; şimdi mademki Anayaısa:mızın 2 nci maddesi: Tür:kiye Cumlhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti olduğunu açıklamakta!dır, öyleyse sosyal devlet nedir ve Slosyal hukuk devleti nedir? Şimdiye kadar bütün tetkik ettiğim literatürde, bizim yerli kaynaklarrmızda,
maalesef bu ikiısi birbirine karıştırılmaktadır. Hallbuki sosyal devletin gelişmesi iki yıönde olmuştur, vaktimiz dar olduğu için burada bunların teferruaıtına giıımeme imkan yoktur. Teibliğde yazılı·
dır.

Şimdi, birisi 1Jotaliıter anlarnda sosyalizm, totaliter sosyalizm
anlammda gelişmedir ki, Rusya ve diğer güdümlü sosyalizmi uygulayan deiVletlerdedir. Diğer geliışme ise, özellikle komünist manifestosunun, yani 1848 tadhinıde Markıs ve Engels'in neşretti:kleri
komünist manifestosundan sonra halk kesimler.inin bilinçlenmeleriyle yarvaş yarvaş sosyalist pariderin .güç kazanarak ve diğer tutucu dediğimiz muhafazakar partilerin karşısında bir ekonomik
ve sosyal güç olarak direnişe geçerek, hatta birçok memleketleııde,
başta İngiltere olmak üzeııe, zaman zaman iıkticları ·seçim yoluy}a
ele geçirmeleridir.
Şimdi biz, mademki batı demokrasileri tarafında yer almış
bulunuyoruz, gayet talbii olaraık !bizim gelişmemiz de bu istikamet·
te olaca:kıtır. >Ancak, aramızıda büyük bir fark vardır ki, başta değindiğim toplumsal aşamayı biz ileriye adım o}arak a:ttık mı, bu
istikamette ilerieyebil dik mi? Şimdi, malumu aliniz; demokratik
sosyalizmin gelişmesi şeye dayanır, klasik demokrasi denen, 1789
Fransız iı:ıkilaıl>ından sonra insan haklarının geliştirildiği rejimierin üzerine bina edilen ıbir rejimdir. Y.ani demokratik sıosyalizm.
Halbuki evvela bu rejimin oturması lazımdır. Bu rejimde, bilin·
diği üzere ıklasik ve doğal insan hakları s öz konusudur. Yani kişi
do.kunulmazlığı, din, inanç, düşünce hürriyetleri, ibunların teminat
ahına alındığı ölçüde, ancak ondan sonra sosyal devlet aşamasına
geçilmesi lazım ve iktisadi sosyal haklar denen, yanı A:nayasamı·
zın ikip.ci kısmının üçüncü blölümünde söz konusu olan, yer alan
haklar söz konusudur. Mesela sendikalaşma~ı işçilerin, diğer ikti·
saıdi sosyal haklar malumu alilerinizdir.
1
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Şimdi,
icabı olan

bu aşamada biz evvela bu birinci klasik demokrasinin
hürriyetlerin hangisini elde etmişizdir? .Ben zannediyorum ki, eskiden ben de savcı idim, enteresan bir iş olarak bir
savcı, zannediyorum ki şu tebliğler'de yer alan bazı şeylerıden dolayı bile kamu davası açmaısı mümkündür bugün; hiç şek ve şüp
he yıoktur.
Bunıdan başıka,

demek ki inanç, düşünce özgürlüğümüz yoktur. Ne:rdedir lbu? Gayet talbii olarak egemen güçterimizin elinde·
dir. Bunu hen bir serze:rıiş, yaıhu!t bir çıkış, yahut da mulhalif lbir
şahırs olarak yukanya doğru yönelıten bir kimse olarak ıkonuışmu
yorum, bir hoca olara:k konuşuyorum. Yani sosyal politika, iş ilmkuku ve aynı zamanda, dalayısile olanaklarımız nisbetinde Anayaısa problemleri de ibaşta geldiği için bunlarla uğraşıyoruz. Şim
di, bu yoktur. Gelelim iktisadi sosyal haklardan söz eden Anayasanın ikinci grup özgürlüklerine, hürriyetlerine. :Bunlar maalesef
bizıde ıhiç işlenmemiştir ve !bizim bugünkü Anayasacılarımıza, yani
Anayasa yazar takımına önemli göre:vler düşmektedir ve büyük de
kusurları olduğu gıörüşündeyiz. Çünkü, mesela kaımu hürriyetleri
diye ibir arkadaş bir şey çıkarmıştır birkaç sene ev:vel, iktisadi-sosyal haklarıdan lbathseden... Yarım sayfalık bir yazı...... Halkın
bilincine girmez bu şeyler, ancak bu rgibi seçıkin toplantılada kamll!oyuna duyurularak ve özelli:k.le derin sosyo-ekonomik araştır
malara dayanan ·Şeylerle olur bu. Bu yapılmamıştır. Onun için bugünkü düzenimizin ve içinde bulunduğumuz çıkınazın büyüık Imsurlarından birisl de, benim şaıhsi kanaatime göre Anayasacıları
mıza da ıdüşmekıtedir.
Teşekkür

ederim.

YÖNıETİCİ Sayın Tu:ııgut

(Alkışlar)

Sayın Ali Özgıüven? ... Yoklar.

Tan.

Turgut TAN (Doç. Dr.) - Sayın Başkan, değerli üyeler; teibkonusu: «Türkiye'de planlamaya ilişkin bazı hukuki sorunlar.» Zamanın son derece sınırlı olması dolayısiyle \bu sorunu, aslında sorunları bir tek temel sorun etrafında tartışmanın mümkün
olduğu kanısındayım. O da; 15 yıllık uygulamaya karşın, Türkiye'de planlamanın, planın daıha doğrusu, plan dediğimizde planlama işlemlerini, yani beş yıllık planı, yıllık programları ve diğer

liğimin
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planlama işlemlerini kastediyorum. Bu, Türkiye'de hukuk düzeninin bir parçası haline gelebilmiş midir?, sorunu vardır ve bütün
diğer hukuki sorunlar bu temel soruna indirgenebilir.
Asimda bu temel sorun da iki açıdan değerlendirilebilir ve
her iki açıdan da değerlendirildiğinde, ortada birtakım karanlık
noktaların ve çelişik durumların var olduğu görülmektedir.
Bir kere bütün bu planlama işlemlerini düzenleyen hukuki
mevzuat vardır ortada. Yani bunların nasıl yapılacağı, çı:karı1ımş
olan kanunlarla düzenlenmiştir. Bu kanunlara, bu ilgili mevzuata
baktığımızda, !bunlar sonucunıda ortaya çıkan işlemlerin ibir hukuki işlem olarak, gerek beş yıllık plan, gerekse yıllık proıgramlar.
değeri nedir, açık değildir, ~çeliş1k durumlar vardır.
davalar dolayısiyle yargı
büyük tereddütler geçirmektedir; acaba plan nedir, yıllık programlar nedir? Dolayısiyle
bu tereddüt, yargı organlarımızı zaman zaman çelişik kararlar
vermeye itmekıtedir. Bu çelişik ve karanlık durumlan gerek beş
yıllık plan, gerekse yıllık progvamlar açısından özetle şu şekilde
değerlendirebiliriz :
Bunun ikinci

aşamasında, iş, çeşitli

organlarına geldiğinde, ya:rıgı

Beş yıllık

oııganlarımız

plana baktığımızda, bunu düzenleyen mevzuat, işte
41 ve 129 ncu maddesinden kalkıp, 91 'sayılı Kanun
ve nihayet 77 sayılı Kanunu incelediğimizde, ortaya çıkan bir Millet Meclisi kararıdır. Beş yıllık planı onaylayan bir Millet Meclisi
kararıdır ve Resmi Gazetede yayınlanan da, dikkatinizi çekerim,
Millet Meclisinin kararıdır. Oysa, 91 'sayılı Kanun, planın yasama
organınca onaylanacağını
öngörmektedir. Yasama orıganı Türkiye'de nedir? Cumihuriyet Senatosu ve Millet Meclisi beralherdir. O
halde bu yetki yalnızca Millet Meclisi tarafından, şeklen hiç olmazsa, kullanılmaktadır. Her ne kadar C. Senatosu da planı tartış
makrta ise de, yayınlanan karar Millet Meclisi kararıdır. Oysa, kanımızca bu durum Türk anayasa sistemi açısından, bugünkü yürürlükte bulunan planı onay sisteminin Anayasa ile pek 'güç bağ
claştığı kamsındayız. Sivri bir söz etmemek için «Anayasaya aykırı
dır>> demekten kendimi ahkoıyuyorum. Fakat Anayasaınızia çeliş
kili bir onay sistemi yürürlüktedir bugün. Neden çelişkili ibir sistem? Anayasamız yasama işlemlerini göstermiştir; kanun vardır,
nasıl yapılacağını Anayasamrz göstermiştir. Bunun bir istisnasını
getirmiştir; bütçe kanununun özel bir usule taıbi olacağını söyleAnayasanın
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miştir. Bunun dışındaki yasama
işlemleri, meclisierin ayrı ayrı
kendilerinin yapaJbilecek1eri işlemlerdir. Millet Meclisi karar verir,
C. Senatosu karar verir; ibunlar kendisini ilgilendiren konularda.
Bir de bunun dışında ':Vürkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı kararı vardır. Onun da il:rangi hallerde verileceğini Anaya~amız ayrı ayrı say;mışıtır. Oysa, planı onayiayan karara baktığı
mızda, :bunlardan hiç birisine girmemektedir, adeta kanunların
yapılması için konulmuş olan mekik
sistemi alınmış; fakat bu
mekik sisteminin sonucunda ortaya Millet Meclisi kararı çıkmış.
Demek ki, bugünkü planı onayiayan karar, Türk Anayasa sistemine yabancı ve çelişik lbir karardır. Kaldı ki, bugünkü haliyle gerçek
bir hukuki etkeniLk sağlamaiktan da uzak,tır. Bir örnek vereyim;
bizim Anayasamızın 64 ncü maddesinin gerekçesinde, kişiler için
hüküm doğuraJhilecek, hukuki sonuç doğuraıbilecek olan düzenlemeler ancak kanun· şeklinde yapılalbilir. Bu açıdan da yine, planın
durumu tartışılaJbilir. Nitekim, Anayasa Mahkememize geldiğinde
mesele; Anayaısa Mahkememiz; evet bu ibir kanun değildir, demiş
tir. Bunu söylemek için çok fazla böyle hukuki doktrin tartışma
sına girrneğe liizum yok, hakikalten kanun değildir; ama Anayasa
Mahkememiz yine o kararmda demiştir ki, plan ,bazı kurallar koymaktadır. Kural nedir o halde? Mesele oraya gelmektedir. Bu kuralların uygulanabilir niteliği nedir, o sonuç ortaya çıkmaktadır.
Danıştaya baktığımızıda, !Danışrt:ay çeşitli kararlarında demektedir ki, plan düzenlemeleri hemen uygulanabilir nitelikte hukuki
düzenlemeler değildir, sonucuna varmaktadır. Ancak, plan düzenlemeleri ışığmda kanun yaparsınız veya mevcut kanunları o yönde
değiştirirsirriz veya düzenleyici lbi11takım idari işlemler yaparsınız
o şekilde uygulanaıbilir, demektedir.

Buna karşılık, yine Danıştayın bazı kararları vardır; mesela
kamu kesiminde kiraya verilecek konutlarla ilgili olarak, plan düzenlemesine dayanarak Başibakanlık ibir tamim vermiştir, buna
dayanarak !bir i1ıfaiye eri zannedersem, konutunrdan çıkarılmıştır
ve dava açılmıştlr, bu davayı Danıştay çözümlemiştir ve sanki IJıj,ç
plan düzenlemelerinden baJhsetmeksizin, bu planı öngördüğü için
böyledir, binaenaleyh idarenin yaptığı işlem yerindedir, demeye
getirmiştir. Ama açık olarak plan düzenlemelerinin ne olduğunu
söylemekten kaçınmıştır.
Demek ki, bugünkü yürürlükteki bu onay sisteminin değişti
rilmesi gerekmektedir. Nitekim Üçüncü Beş Yıllık Plana ibakif:ığı233

mı2lda,

araya sıkışmış bir pragraf vardır, 2308 numaralı paragraf.
Orada der ki; Plana gerçek lbir ilmkuki etkenlik kazandırabiirnek
için bugünkü onay sisteminin de~ştirilmesi meselesi üzerinde durmaık gerekmektedir. Bunun için bir özel hukuk - iktisaıt komisyonu kurulmalıdır, demektedir; fakat bugüne kadar biz böyle bir komisyon kuruMu~unu duymadık.
yıl

Demek ki böyle bir zorunluluk, yani yapanlar
sonra da olsa kaibul edilmiştir.
Yıllık

tarafından

da, 15

programlara gelıdi~imizde; yıllık programların durumu
plana göre niSbeten açıktır. Çünkü, ·Bakanlar Kurulunun kararı ile yürürlüğe konulmaktaıdır. Binaenaleyh, bir yürütme
oııganının işlemi ile karşı 'karşıya bulunduğu söylendbilir. Nitekim,
Anaıyaısa Mahkememiz de demekitedir ki; Yıllık programlar, tüzükler ve yönetmelikler g~bi yürütme organının ibir düzenleyici işlemi
dir. Bu do~ur; fakat bundan acaJha, gerçekten yürütme oııganı
nın d&en:leyici olmasının bazı sonuçlarını da bütünü ile çıkarmak
mümkün müdür? Danışıtay kararianna baktı~ımızda, Danıştay ibir
kararmda, 1971 de -Dava Daireleri Kurulu bir kararında, Kuştur
kararında, bunun için «düzenleyici, icrai ve idari bir tasarruf»
demektedir yıllık programlar için. Oysa, iki yıl sonra verdi~i, 1973'te veııdi~ bir başka karannda, gazete ilanlarıyle iLgili olarak, orada da düzenleyici genel bir tasarruf olarak iptal davası· konusu
yaıpılamaz demektedir yıllık programlar Için. Şimdi bu, büyük bir
çelişki olarak görülmektedir. Ya yürütme
orıganının düzenleyici
işlemidir, dolayısiyle Anayasanın 114 noü maddesinin hükmü açJJk·
tır, yaııgısal denetime taıbidir düzenleyici işlem olarak, veya yürütme orıganının düzenleyici bir işlemi de~ildir. Hem öyledir demek, ihem de ibunun sonucunda ·yargısal denetime tabi ~değildir demek, bir çelişki olarak görünmektedir. O halde akıllara şöyle bir
soru gelmektedir: Danıştayımız, bir zamanlar idare il:ıukuıkunda
moda olan, hükümet tasarruflan teorisini yeniden canlandırma
yoluna mı ıgiıımiştir, şeklinde ister istemez bir tereddüt uyanmaktadır. iBelkiıbir çözüm olarak şu söylenebilir: Çünkü, yılık prog·
ramlara baktı~mızda, yapısı itiıbariyle başta bir uyıgulama ~ararı
vardır; yıllık programın izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin bir
karar, ondan 'sonra yıllık programın kendisi gelmektedir. .Bir çözüm olarak; bu baştaki uygulama kararına yürütme aeganının düzenleyici işlemi niteliğini tanımak di~er kısma ise açıklayıcı bir
nitelik vel"mek mümkündür.

beş yıllık
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Keza, topadamak için söyleyeyim; bütün ibu planlama işlemle
rinden bir referans normu 01larak Danıştayımızın yararlanması
her zaman için mümkündür. Nedir referans normu olarak yararIanma yolu? Mesela 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
vardır. Buna göre, Bakanlar Kurulu izin verir. Yani 'gelecek olan
ya:bancı sermayenin, Türkiye'nin
ekonomik gelişmesine katkısı
bulunan bir yalhancı sermaye olması gerekir. O halde, belirli bir
konuda getirilecek yaibancı sermaye, memleketin ekonomik geliş
mesine katkı:da bulunabilir mi, bulunamaz mı? Danıştay bunu denetlerken neye dayanacaktır? Danıştay bunu soyut olarak denet!eyemez, objektif ibazı ölçütlere dayanması gerekir. işte planda,
hangi ekonomik kesimlerin geliştirilmeye muhtaç olduğu, h<mgi,si·
nin olmadığı yazılmıştır. Binaenaleyh, Danıştay denetimini yaparken, idarenin buradaki kullandığı takdir yetkisini adeta ekonomik
kamu yararına, bu belgelerin oluşturduğu dikkate alarak, denetlemesinde lbu belgelerden !bir ölçüt olarak yararlanması mümkündür. Nitekim, Danıştayımı:zın böyle kararları vaııdır; fakat bu kararların hepsi aşağı yukarı bizim lbulabildiğimiz ta;shihi karar istemi üzerine verilmiştir. Yani !birinci kararmda bunu dikkate almamıştır, ikinci verdiği kararında, karar düzeltmesi istemi üzerine
vermiş olduğu kararda bu defa plan düzenlemelerini dikkate almış, hatta plan düzenlemelerini ötesinde plan hedefleri ve stratejisinden söz etmiş 'Ve bazı işlemlerini idarenin, plan hedefleri ve
stratejisine aykırı bulmuştur. Ki, plan hedefleri str<tltejisi ilmkuki
işlem olarak değerlendirildiğinde, daha güç değerlendiri!lebilecek
işlemlerdir.
Teşekkür

ederim.

YÖNE'I1İCİ -

(Alkışlar)

Sayın Hikmet Sami Türk.

H. Sami TÜRK (Dr.) - Sayın Başkan, sayın delegeler değerli
konuklar; Halk Se.hörcülerinin sonuncusu olarak !bana söyleyecek fazla ibir şey ka'lmadı. Ben de, dalha önceki değerli konuşmacı
lar giJbi, halk sektö:ııiinün, en iyi üretim araçları üzerindeki mülkiyet ilişkisi açısından tanımlana:bileceği kanısındayım.
Böyle olunca; üretim araçları üzerindeki mülkiyet hakkının
devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olduğu sektöre kamu
sektörü, az sayıda kişilere ait olduğu sektöre i:se özel sektör di·
yoruz. Buna karşılıık hal1k sektörü, üretim araçları üzerindeki mül-
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çok sayıda kişilere, geniş halk 1tabakalarına ait olsektördür. Yani, üretim araçları üzerindeki mülkiyet hakkı
halk sektöründe halklaşmıştır. Böylece halk sektörü bir toplu mü:lkiyet, bir ortak mülkiyet, bir yaygın mülkiyet ıbi,çimi olmaktadır.
kiyet

hakkının

duğu

tanımdan kolayca anlaşıla/bileceği giıbi, halk sektıörü gebüyük ölçek:Ii, optimum büyüklükte işletmelere yönelecektir. Küçük işletmeler kural olarak halk sektörü kapsamı içerisinde değildirler. Bunlar ancak bir halk sektörü politiıkasının özen·
dirici ve yönlendirici tedbirlerine konu olabilirler.

Bu

nelliıkle

Halk sektörünün büyük ölçekli işletmelere yönelmesi, bir zorunluluktur da. Çünkü, çağdaş teknolojiyi kullanaıbilecek yeni teknoloji ürete!bilecek işletmeler olmalıdır bunlar. Yarın, gümrük
duvarları kalktığı zaman,
Aıvmpa Ekonıomik Topluluğunun dev
sanayiiile rekaıbet edecek kuruluşlar olmalıdır bunlar.
Çok uluslu ortaklıklar çağında tekelci sermaye
koruyaibitlecek kuruluşlar olmaludır :bunlar.

karşısında

var-

lığını

Bu görevlerin başarılabilmesi, halk sektörünün kural olarak
ve verimlilik anlayışı içerisinde çalışmasını gerektirir.

karlılık

HaJ.k sektörünün amaçlarına da kısaca değinmek isterim. Bunlar; geniş hal k topluluklarının küçük tasarruflarını çağdaş ölçeklere uygun büyük işletmeler kuracaık ve işletecek hiçimde bir araya getirmek, daha hızlı lbir kalkınma için gerekli sermaye birikimi
sağlamak, üretim araçlarının mülkiyetini geniş halk topluluklarına
yaymak, halkı ekonomiık karar merkez!lel'inde söz sahilbi yaparak
demökratik :gelişme sürecinin ekonomik boyutunu tamamlamak
ve toplumda daıha adil bir gelir dağılımı sağlamak, böylece klasik
hak ve özgürlüklerin ekonomik tabanını oluşturmak fbiçiminde
özetienelbilir.
1

Bütün bu amaçların çok önemli bir siyasal hedefi de vardır.
sektörünün gelişmesi ile ihalkın siya'Sal alanda da etkinliği

Ha~k

artacaktır.

GörüLdüğü

gilbi, halk sektörü, Anayasamızın «sosyal devlet»
ilkesini ge:rıçekleştirecek bir programdır. Bu pı:ıogramın gerçekleş
mesinde devletin özendirici, örgütleyici rolü olabilir.
Demek ki, herşeyden önce devlet, halk sektörünü düzenleyici
tedbirler alacaktır. Özendirici tedbirler alacaktır. Bunlar örneğin;
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belirli ölçülere uıygun halk sektörü kuruluşları için veııgi kolayhkları, gümrük rkolayhkları, kredi kolaylıklan hiçiminde olaılıilir veya halk sektörü kuruluşlarına katılan vatandaşların yararlana/bilecekleri kolaylıklar olabilir; kar payının belirli bir orana kadar
ve:rıgilendirilmemesi gilbi.
Talbii bütün bu tedlbirler, hep özel işlerole yaşayacak bir sektör kurmak için değildir; ibunlar, Jruruluşta ve ondan sonraki belirli bir süre boyunca halkın tüketim ve tasarruf arasmda yapaca·
ğı tercihi etkiıleyebilecek ölçüde kalmal:ıdır.
N~hayet devlet, halk sekıtöııü kuruluşlarının ortaya çıkmasın
da öncülük de yapaıbilir. Nitekim, Ecevit Hükümeti zamanında
kurulmaısına çalışılan Hayat Holding, bir kamu sektörü.fu.alk 'Sektörü .karma ortaklıklarını oluşturacak ibir girişim niteliğinde idi.

Halk sektörünün finansmanı nasıl sağlanacaktır? Tü:rıkiye'de
henüz, yük1sek bir kalkınma hızını gerçekleştirecek bir ıtasarruıf
dıüzeyine ulaşılamaıdığını biliyıoruz. Bununla birlikte, gerek resm1
makamlar, gerek kenıd( olanaklarının sınırlarına ulaşmış bulunan
özel ısektör, henüz haLkta geniş bir tasarruf potansiyelinin bulun·
duğu konusunda aynı gö:rıüştedirler. Demek ki halk sektöründe birinci kaynağı, halkın henüz tam olarak değerlendirilerneyen tasarruf gücü olacaktır. Bu arada, yurt dışındaki işçilerimizin .tasarruflarının Türkiye'ye aktarılması önemli bir konu olarak karşımı
za çıkmaktadır. Bunun için, lhalk sektörüne döviz olaraık yaıpılacak
yatırımların daha yükJsek bir kur üzerinden,
yani pirimli kurla
hesaplanması düşünüleıbilir.
Ayrıca,

sosyal güvenlik kuruluşlanyle işçi sendikalannın elinde toplanan ve maalesef ılıer zaman üretken alanlara yatırılma
yan fonların :halk sektörü için değerlendirilmesi düşünülebilir.
Bütün bu söylediklerim, nihayet fbir tasarruf olanağına sahiıp
bulunan kişiler ve kuruluşlar için söz kıonusudur. Oysa, en iyimser ibir tahminle bile, nüfusumuzun % 20'si ancak iböyle bir tasarruf olanağına sahiptir. Şu halde, toplumda ekonomik bakım
dan zayıf halk talhakalarının güçlendirilmesi ve halk sektörü içerisinde yer ·alaibilmesi için onlar yararına bir halk sektörü oluş
turma, ıbir serıvet oluşturma politikasının izlenmesi şarttır .Eğer
bu yapılmazsa, halk sekıtörü toplumda bir azınlığın, belki biraz
genişçe bir azınlığın, ama 'Yine bir azınlığın yararlanalbileceği lbir
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sektör olarak kalacaktır. Bunu :bir örnekle açıklayalım: Hüküme,
tin talban fiyat politikası izlediği tarımsal ürünlerin fiyatlarına yapılacak zamının bir bölümü kesilebilir ve bir fonda toplanabilir.
Bu bir yoldur. Çeşitli yollar düşünülebilir; fakat herhalde ılıalk sektörünün etkinJliği için devletin böyle bir servet oluşturma politikası izlemesi gerektir. Bunun için de toplumda bir, gelir :transferi
anlamına gelecek böyle ibir politikanın izlenmesi için de, Hazineye
yeni gelir kaynaklarının bulunması gerekir. Örneğin; tarımsal
gelirlerin daha geniş biçimde vergilendirilmesi, toplumda yüksek
gelir grupılanndan daha fazla vergi alınması, lüks tüketim mallarınıdan alınan doiaylı ver~glerin yükseltilmesi .gibi ek tedlbirler de
gerekecektir.
Halk sektörünün örgütlenmesinde, özel kanunlarla kurulan
biryana bırakılırsa, başlıca kooperatifler ve anonim ortaklıklar sıöz konusudur. Kooperatifler daha çok tarım kesiminde
ve küçük sanatlarda başarılı olabilir. Sanayi kuruluşlarının kurulmasında ve yürütülmesinde ihalk anonim
ortaklıkları düşünüle
bilir. Bunların ihalka açık anonim ontaklıklardan farkı, ihiç bir
kimsenin belirli bir oranın üzerinde pay senedi alamaması, sermayenin belirli ellerde toplanmaması, ayrıcalıklı pay olmaması ve kurucu payı olmanıası rgiibi özelliklerdir.
kuruluşlar

Şunu

da eklemeliyim ki, ister lmoperatifler, ister halk anoister özel kanunla :kurulmuş halk sektörü kuruluşları olsun, vatandaşa güıvence verilmesi için rbunlar üzerinde etkin bir devlet denetimi şarttır.
.
nim

ortaklıkları,

Teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ

yın

-

Sayın

Yüksel Ülken.

Yüksel ÜLKEN (Prof. Dr.) konuklar;

Sayın Başkan, sayın

üyeler, sa-

İktisadi kalkınma ve siyasal rejim arasındaki ilişki:leri inceler•
ken, ilk olarak az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını ıgerçekleştir'
rnek yolunda yapacaklan sistem terciıhini ortaya koymak gerekir.
Ancak, bütün sorun zaten burada toplanıyor. Acaba az gelişmiş
ülkeler veya daiha nazik deyimiyle; gelişmekte olan ülkeler mutlak bir sistem terdhi ile karşı karşıya mıdırlar? Bilindiği gilbi ikl
büyük sistemin, ·kapitalizm ve kollektivizmin uygulamadaki göster-
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diği eğilimlevi dikka~te alırsak,
karşı karşıya kalmadıJldarını

böyle bir mutlak si1stem tercihi ile
kolaylıkla saptayabiliriz.

Devamlı

olarak, bazı kavramların ayrılmasında ve :bu kaıvram·
ları ayıran unsurlar üzerinde dikkatle durma:mızda her zaman fay.
da vardır, sanıyorum. Sistemleri ilk elde teoriık plan!da ve uygula·
ma planında bir ayrıma taıhi tutmalıyız.
Teorik planda iki sistem

bağdaşmaz

nitelikte görülmektedir

ve bunlar teorik kaıvramlardır. Her iki ~sistemin eğer teor1k rplanın·

dan uygulama planına akta:rıdığımızda, her rki sistemde teori:k ilkelerinden mutlaka ibüy:ü.k sapmalar yapmak zoruuluğuna düş·
müşlevdir.

O halde, sadece kapitalizm veya sadece kolektirvizm ıdemenin
ancak teorik planda uygun ola'bileceğini düşünmek zorundayız. Bu
bakımdan, uyıgulamaya geçtiğimizde, kapitalizmin gösterdiği değiş·
meler ve kolekıtivimıin gösterdiği gelişmeler veya değişmeleri ra·
hatlıkla tesbit edeıbiliyoruz.
Şimdi

burada, sistem yanında, rejimi aslında siıstemin ıbir un·
gerekir. Onun için kapitalizmin li!beral rejimle
atJbaşı giJtmiştir, çok kısa lbir süre, 25 yıl gitmiştir; fakat uygulamadaki değişmeler sonucu, sonradan müdahaleci rejime dönüşmüş·
tür. ilkin küçük üniteli bir kapitalizm uygulamada görülüyor, son·
ra değişen koşullar gereği büyük _üniteli bir kapitalizme dönüş
müştür, ama sisıtem olarak temel ilkelerini kıorumakta devam etmiş lhayatiyetini lrorumuştur.

suru

k:aıbuletmek

Aynı şekilde kolektivizme de ıbaktığımız zaman aıynı gelişim
var. Orada da evvela teorik ilkelerinibütünü ile uygu}anması öngörülmüş, sonra değişen şartlada bunlavda ibüyük sapmalar olmuş
tur. Ve nitekim bugün çeşitli kolektivist modeller ve çeşitli kapitalist modellerle karşı karşıyayız.
Şimdi, bu gittikçe uygulamaıda bir etkinliğin aranması sonu·
cu ortaya çıkıyor. Sistem, bilindiği gibi kesinlikle bir amaç değil·
dir. Bir araçtır, kişi refahı ve toplum refahını gerçekleştirmek üzere kullanılan ibir araçtır. O ibakımdan u)'igulamada, eğer et,kinlik
yönünden bazı olumsuz sonuçlar aJ.ınınca, her sistem etkinliğini
artınci davranışlara giriyor. Ve ibu şekilde her iki sistem, karşıt
sistemin ibazı daha etkin olan iLkelerini kendi yapısına uyıgun koşullar içinde değiştirerek alabiliyor. Adeta sistemler arasında lbir

239

ilke alışverişi vardır, daha etkin bir duruma getirebilmek için kendi sistemlerini.
İşte bu şekilde, fazla aynntıya girmeden, devamlı olarak bir
(teknik deyişle) eıklekti:k model ·gitikçe oluşmaktadır. Şimdi, ibu
sonuca vardıktan sonra, etkinliği daha arttıncı biçimde bir model gittikçe oluşmaktadır. Şimdi, sonuca vardıktan sonra, etkin·
liği daiha arttıcı biçimde bir model ortaya gittikçe çıktığına göre,
az gelişmiş ülkelerin muJtlak bir sistem tercihi yapmaları gerçekten ııorunlu değildir, nihai aşamada başlaması hiç şüphesiz dallıa
etkin, olacaktır.
Yalnız

iburada şu noktaıyı da kesinlikle belirlemekte fayda
var: Bu acaba orta yol mudur? Kesinlikle hayır. Yani % 50 kolektivist ilkeler, aletler; % SO'de kapitalist aletler mi lbu eklektik
model içinde yer alır? Bu hiç şüphesiz, kesinlikle hayır deneıbile~
cek bir sorudur. Zira, az gelişmiş ülkeler.in yapısal gerekleri, devLet müdahalesini zorunlu kılar. Onun için, devlet mUdaihalesini zo.
runlu kıldığı, devlet müdaihalesıinin daha fazla yer aldığı bir eklektik model hiç şüphesiz burada bahis konusudur.
Şimdi buna uygun olarak, acaba ISİyasal rejimi, kalkınınayı en
etkin biçimde yapaca:k, kaLkınmaya uygun düşecek bir siyasal rejim nasıl olmalıdır? Aslında, günümüzde, 20 nci Yüzyılın bu son
çeyreğinde, demokratik rejime alternatif tanımak imkanı yoktur.
Hiç şüphesiz, az gelişmiş ülkelerin çeşitli yapısal özellikleri, demokratik rejimde bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Aıma mesele sorun zaten büyüktür ve ilüç bir zaman demokrasinin
kolay bir kestirme olduğunu da kabul etmek mümkün değildir. Fakat kapalı rejimierin yüzeydeki istikrarı, yüzeysel istikrarı yanın
da, demokratik rejimierin daha kestirme olmaması, fakat güvenli
bir yolda ilerlemesini rahatlıkla görebiliyortız. Ve bugün, ıişte 40
50 senelik bir yüzeysel istikrarın sonuçlarını gerek :Portekiz'de,
gerek İspanya' da raihatlıkla ortaya çııkaratbiliy;oruz.

Günümüz hümanizması, kişi refaıhını ve güvenliğini ve !bunun
.hak ve özgürluklerini lbağdaştırmak ~orunıdadır. ıBu,
hiç ibir zaman birıhirlerinin alternatifi değildir. Kişi röııgürlükleri
de, lbu ·Kongrenin de, hatta siyasal orıganların da gücü yetmez. Bu
ancak, kusur:suz ve eksiksiz olarak soyut demokratik hak ve ö~gür
ve kişi ha:kları ile kişi refahı ve güvenliğini bağdaştırmak zorunda·
yız. Çağımızda bunlar alternatif olmaktan çıkmıştır~ O halde, dikyanında kişi
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kat edilirse, Anayasamızcia hu m<>dern eğilimlerden !büyük ölçüde ve tutarlı ıbiçimde esinlenmiştir.
O halde, .1\.nayasaya inanç, sanıyorum ki :bu iki alternartif olmaktan çı,kan durumu bağdaştıracak bi,çimde sonuçlar verebilir.
Ancak, Anaysaya inançta bir eksiklik varsa, samyorum ki uygulamada ortaya çıkan durumların izahını bu inançsızlıkta bulaıbiliriz.
Çok

teşekkür

ederim. ( Alkışlar)

YÖNETiCi -

Sayın khmet Güler.

Ahmet GÜLER (Sinop Agırceza Ma!hkemesi Başkanı) delegeler;

Sa-

yın Başkan, sayın

Biz 'bu ikinci bilıdirimizle, soyut .demokraük hak ve özıgürlük
lerin ekonomik kamu düzeninin yasal dayanağının saptanmasının
ön koşulu olduğunu belirtmeye ,çalışacağız.
Ulus yararına, toplum yararınahir kamu ekonomik düzeninin
yasal dayanaklarını saptamaya, hatta bu konuda hatırı sayılır bir
etken olmaya, bir baskı grubu olarak Türkiye !Barolar 'Birliğinin
lüklerin sağlanması, !böylece toplumun bilinçlenmesi, toplum içindeki tüm baskı gruplannın etkenliği ile elde edilelbilir.
Tarih açısından, ekonomik dediğimiz sosyal haklar, soyut demokratik hakların elde edilmesinden sonra söz konusu olmuştur.
Başka ibir deyimle, toplumda soyut demokratik hakların elde edilişinin birinci adım ise, sosyal hakiann elde edilmesi ikinci adım
dır.

Ulusal eğemenliğin içeriği: Ulusal egemenlik, ülke yönetiminde ulus isiemlerinin egemen olmasıdır. Yasanın kaynağının egemen
güç olduğu kuşkusuzdur. Faıkat hukukun kaynağı, başlangıçtaki
egemen güçlere karşı baş kaldırıp, egemenliğe sathip çıkan, egemen olmadan önce güçsüz olan halk, yani ulustur.
1961

Anayasası,

esası, aynı

egemenliğin gerçekleşmesini,

zamanda güvencesi olan

özıgürlüklerin

sınırsız düşünce özgürlüğünde

bulmuştur.

Sınırsız düşünce öz:gürlüğü olur mu, denebilir. Çünkü toplumumuz, yıllarca düşünce özgüdüğünün de sınırlı olaibileceği şek
linde koşullandırılmışıtır. Bu kanıyı vermek için de, suç hali, lbü-
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yük bir safsata ile kesin ve somut bir kanıt gibi ileri sürülmüştür.
Halbuki suç halinin öııgürlükle i1gisi yoktur. Suç zaten yasalarda
yaptırım altına alınmıştır. Aslında, özgür insan suç işlemez. İnsan
suç işliyorsa, özgür değüdir.
Düşünce, tamamı keşfedilmemiş

bir mke gibidir. Bizim için
bilinen kesimi sınırlı değildir. Tanımadığınız bir ülkeye çizeceği
niz sınır, keyfi ıbir 'sınır olur. Böyle ibir <sınır ancak varaıbildiğimiz
yerin, o zamanki güoümüzün sınırlarını gösterir.
Düşünce, varlığın insan algrsına yansımasıdır. Varlık ise sonsuzdur. Bu yüziden düşüncenin de sının yoktur, sınırı olmayan şey
yapay olarak sınırlanamaz.

Düşünce özgürlüğü ve ozgür
düşünce, biri siyasal ,ikincisi
psikolojiık kavramlardır. Özgür düşünce salt düşünmeyi, saptırıl
mamış,

etki

altında kalmamış

düşünceyi anlatır.

Düşünemeyen

kişinin düşünce özıgürlüğü

kendi

yeteneği

yasalardan ve diğer engellerden önce,
ve toplumsal olanaklarla sınırlandırılmıştır.

İşte Anayasanın kişisel !hak ve özgürlüklerini sınırlayan bütün engdleri 'kaldırma görervini devlete vermesinin anlamı da budur. Siyasal açıdan ise, düşünce özgürlüğünün sınırlarını yasalarla
egemen güç çizmektedir.

Demokrasilerde egemen güç ulus olduğuna göre, kuramsal
olarak toplumun kendi kendini sınırlaması düşünülemez. Eğer
sınırlanıyorısa, o zaman da ulusal egemenlikten söz edilemez.
Özgürlüğün ve onun tamaml'ayıcısı olan soyut hakların elmnomiye ve .e]mnomik düzene etkisini kısaca belirteyim.
Özgürlüğün olmadığı yerıde düşüncenin, ilmin ekonominin gelişmeyeceği

bir yana; . özgürlüğün
ka:v:ga vardır, kavga ise eılmnomi:k
)"önde etkileyecektir.

olmadığı

israftır

yerde barış yoktur;
ve ekonomiyi olumsuz

tem'silcilerin tUJtumu ile ulusun çıkarları arasındaki farkın ıbüyüklüğü de, toplumun düşünebilme yeteğeni ile
ters orantılıdır. Özıgürlüğün olmadığı yerde toplum iyi düşüneme~
yeceğinden, istemleri çizgisi ile, temsilcilerin tutum çizıgisi arasın
daki farkın bedelini yine toplum ödeyecektir. 'Bunun, ulusun ekonomik düz·enini yine olumsuz yönde etkileyeceği de kuşkusuzdur.
Ulusun
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seçtiği

Anayasası

.k,lasik

anayasaların

üstünde bir anayasa ola-

rak sınırsız bir özıgürlük getirmiştir. Buna karşılık, devrim meclisinin hazırladığı, halkoyuna sunulan ve Anayasanın 35 ten fazla
maddesi, kapalı rejim denebilecek sıkıyıönetim koşulları altmda
değiştirilmiş, özgürlükler
kısıtlanmış, dernek ve sendika kurma
hakları sınırlandınlmış, üniversite özerkliğine göLge düşüren hükümler getirilip, üniversitenin üstünde yüksek öğretim kurumu
kurulmuş, radyo ve televiz)1onun özer:kliği açıkça kaldırılm1~, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin siyasal hakları kaldırıl
mış, kişi güvenliği zedelenmiştir.

Kişi

hak ve özgürltiklerinin, dolayısiyle ulusal egemenliği bu
derece hsıtlandığı ortamda kamuoyu gelişip oluşamayacağından,
kamu yararına ekonomik düzenin gerçekleştirilmesi olanağı da bulunmadığı açıktır.

Türkiye Barolar Birliğinin toplum yararına demokratik kamu düzeninin yasal dayanaklarını saptama çabası son derece saygındır. Boşuna değildir. Ancak, :bu çaba, bütün hak ve özgürlüklerin geri verilmesi demek olacak olan 1961 Anayasasının aynen
yerine getirilmesinden sonra layık olduğu etkenliği kazanabiieceği
kanısındayım.
Teşekkür

ederim.

Saygılarımla.

YÖNETİOİ

- Sayın Raıfet İlbrahimoğlu Hürriyetçıi Parlamen·
<Demokratik Rejim ve Hür Teşebbüs konulu tebliğini kitap
basıldıktan sonra vermiştir. Kendisi İstanbul'a gitme zorunluğu
olduğundan toplantıdan ayrılmıştır.
Tebliğ sizlere dağıtılmıştır
ter -

(Tebliğ tutanağın sonundadır.)

YÖNETiCi -

Sayın Cengiz İlihan.

(Avukat) - Efendim ben telbliğimi, tebliğler
sonra vermiş bulunuyorum. Bu !bakımdan kitaba girmemiştir. Konuşmamın bir örneğini Başkanlığa vereceğim.
Tutanağa geçmesini rica edeceğim.
Cengiz

İLHAN

kitabı basıldıktan

Konuşma

sözünü özellikle kuUanıyıorum; zira iki ·güridür dinsonra fiıkrimi bir tebliğ olarak nitelendirmeme imkan yok. Bu bir hukuki deneme.
Iediğim tebliğlerden

Efendim, tüketici ve üretici sadece bir ekonomik kavramdır.
Bu konu üzerinde durmak istiyorum. Kanımca, tüketici ve üreti·
ci, bugüııkü sosyal gelişmeide aynı zamanda bir hukuki kavram
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niteliği kazanmıştır. Ve tüketim olayı bir hukuki olay niteliğinde
dir. Gerçe:kte, tüketki ve üretici, devletin hir>Çok fonksiyonlarıyle
nazarı itibare alınmaktadır, ama bütün bu nazarı itMbare alınma
laııda, dikkat buyurulursa, bir 'hukuki kavram olarak değil. bir ekonomik bi:dm olarak nazarı itibare alınmaktadır. Ha]buki, i!ki,si
arasmda fark vardır. Zaten iki .gündür buradaki ,konuşmalavda
bir olayı özellikle müşahaıde etmiş bulunuyoruz. O ·da; h:ukuk,
devletin ekonomik politikasını gerçeklıeştirme aracı olarak ele alın
makta, tartışılmaktadır. Oysa, hukukun 'bir de, .kişilerin hakları
nı saptama ve ısağlama fo~siyonu varıdır. Ben ibu ıbaıkımdan meseleyi ele alacağım ve tüketici ilişki,lerini kendi aralarındaki ilişki
ler :bakımından ortaya koY"mak ~stiyorum.

Hep biliyoruz, Borçlar Kanunumuzun, tarafların karşılrkla ve
biribirierine uygun surette iradelerini beyan ettikleri zaman akiıt
tamam olur kuralı vardır. Bu kural bugün geçerlidir. Tüketim
olaymda lbu kural hanıgi ölçüde geçerlidir? Hemen burada bir nokta koyup, bir başka olaya geçmek istiyıorum.
Yüksek Heyetinizce ıbiliniyıor; hizmet 'Sözleşmesi. Bizim :J:ıiz.
met sözleşmesi, Borçlar Kanununun genel hükümlerine taıbidir.
Ayrıca özel bir sözleşme olarak Borçlar :Kanununda düzenlenmiştir.
Ama gelişen sosyal olaylar şu gerıçeği ortaya çıkarımıştır: İşçi,
yaıhut hizmetkar, ·iradesini se:r1hestçe lbelirleyemez. Bu, hem a:ktin.
k:oşullarmda 1böyledir, hem akti yapıp yapmamada böyledir. Hiz·
met ise, yeni bir kavram kazanmı·ştır, iş olmuştur. İşveren ise, o
da yeni ibir kaıvram kazanmıştır. Bunun üzerinde ne olmuştur?
Yeni bir i•ş hukuku doğmuş ve işçi ve işverenin ilişkilerini, taraıf·
ların serbest iradesine bırakmadan ayrıca asgari koşullarla düzen
lemiştir.
Öyle zannediyorum :ki bu, tüketim olayında da ıböyledir. Tü·
ketici, iradesini serlbestçe belirleme hakkına .sahip midir? Bu soruya olumlu cevaıp veremeyiz. Bir defa aktin koşullarını önceden
belirleme hakkına sahip değiLdir. Hatta akti yapıp yapınama hakkına sahirp değildir. Tüketici, satın alma zorunda •bulunan \kişidir.
Bugünkü sosyal koşullar, onu öyle bir noktaya getirmiştir ki, ya
A marka kon:se:rıve açacağı, ya B marka konserve peyniri, yiliut da
C marika ıbuzdolaıbını 'satın alacaktır.
Satıcı

nedir? Satıcı, satıtığı malın niteliklerini, fiyatını, serbestçe belirleyelbilir mi? Bu da aktin koşulları içerisinde düşü244

nülmesi lazım gelen bir şey. Oysa satıcı da bunu yapamaz. Satıcı,
sadece, alıcının istediği, satılan marka malı teslim eder ve tekeffülü artık satılan malın niteliklerine <kadar uzanmaz. Sadece satı·
Ian marıka malıda sınırlanır. Şöyle bir örnek getireyim; bakikaldan
aJdığınız L marka makarnanın makarna niteliklerine :saıhip olmaması halinde ne yapacaksınız? 1Bunu genişleteıbiliriz. Bir C marka
otomobil satın alırsınız. Bu otomobil gerçekte işhyordur, ama aslında 'bir otomobil için gerekli asgari koşullara sahip değildir. Bu
durumda tüketicinin hakkı nedir ve kime başvuracaktır? Demek
ki, alıcı kavramı yerini tüketiciye, satıcı kavramı yerini üreticiye,
satılan mal kavramı da yerini tüketim roadesine terkediyor. Tabii
tüketim maddesine geldiğimiz zaman, hemen bunun yanında ibir
kavramla karşılaşıyoruz; zira bütün tüketim maddelerinin belli
bir standart içinde olması zorunludur. Bunu kim sağlayacaktır ve
kimin tekeffülündedir? FarzımUihal biraz önceki örneğe geldiğim
zaman, benim aldığım otomdbil bütün lmşullarına U)~gunsa, ama
sacının belli bir standarttan az olması halinde !benim can güvenliğim tehlikeye girecekse, ya da otomdbilin, normal bir otomolbilin 10 senelik ömrü yerine 5 sene yaşayacaksa, ben bunu hangi davaya konu yapabilirim ve nasıl talep edebilirim?
Benim, konuşmamda işaret etmek istediğim nokta özetle ibu.
Tüketim bir sosyal olaydır ve hukuken düzenlenmesi lazım gelir.
Alıcı, satıcı ve milli kavramları, Borçlar Hukukunun klasik kuraltarı tüketim olayını düzenlernede yetersizdir. Yeni bir düzenlemeye gitmek gerekir. Hukukça bunun üzerinde düşünülmeli, tarifleri yapılmalı ve gerekirse açık ibir kanun konusu haline getirilmelidir. Ama bu arada, standart gözden kaçmamalıdır.
Bir noktaya daiha işaret etmek istiyorum. Devlet teşe:bibüsleri
tarafından imalat yapılması \halinde dahi bu böyledir. Bu takdirde, devlet üretici, ben tüıketici oluyorum. Devletin bütün ürettiği
malların standartlarına, yahut da gerçek fiyatına uygun olduğunu
kim karşılayacaktır? Aynen İktisadi Devlet Teşekküllerinde devlet
nasıl bir işv:erense işçi karşısında; burada da benim karşımda bir
üreticidir.
Maruzatım kısaca budur. Saygılarımı sunarım (~Alkışlar)
(Tebliğ tutanağın sonundadır.)

YÖNETiCi - Şimdi efendim bu suretle tebliğierin izahı bit- .
oluyor. Tebliğler üzerinde soru sormak isteyen arkadaşlarımiz
lütfen işaret buyursunlar.

miş
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Sayın Erdoğan

Birgat, buyurunuz.

Erdoğan BİGAT

(:Avukat) - (Şeker Şirketi Hukuk Müşaviri)
delegeler; 'benim soruro sayın Oğuz Çataloğlu'na yöneliktir. Şimdi bu elmnomiık-hukuk ştirasında ele alınan konulardan
en yoğunu halk sektörü konusu oldu. Ancak, düzenlemelerde dağınık yerlerde yer aldığı için halk sektörü hakkındaki 1görüşleri
toplu izleme ve bu konudaki sorularla telbliğ salhiplerinin karşılık
lı görüşlerini de bir noktada tartışmaları olanağını !bulamadık.
Değerli

Şimdi, sayın Oğuz Çataloğlu, tebliğinin

burada yaptığı açıkla
bugün Türkiye'de mevzuatın, halk sektörünün gerçekleştirilmesine olanak sağladığı
şeklinde açıklamalarda bulundular.

masında,

Benim tereddüt ettiğim nokta şudur: Sayın Sami Tü~k, telbhalk sektörünün bugün Tür,kiye nüfusunun tasarrufrtan
elde edilecek kaynak olarak halk sektörline katılınada % 20 oranında mümkün olabileceğini, bunun da bir azınhk teşkil ettiğini,
halıbuki hal<k sektörünün buıgün dünya
nimetlerinden ve hatta
Türkiye' deki nimetlerden, milli gelirıden nasibini hiç alamayan ve·
yahut da çok az ölçüde alalbilen kişilerin kalkınmasını amaçladığı,
genel tebliğlerden ortaya ç~kıyor.
liğinde,

Bunun dtşında, bu telbliğler içinde, halk sektörü deyiminin
CHP'nin «Aık Günlere» bildirisi ile ortaya atıldığı, !bunun dışında
diğer bazı siyasal partilerin de, özellikle Milli Haraket Partisinin
ve Adalet Partisinin «Millet Sektörü olarak aynı 1konuya değindi
ğini ve genellikle kamu oyunda halka açık anonim şirket ile halk
sektörü araısında lher:harıgi bir ayrım olmadığı tartışmaları vardı.
Bu kongre bu noktaya ibence açıklık getirmelidir. Şimdi, sayın
Sami Türk, benim de kişisel kanaatierime uygun olarak, halk sektörünün gelişmesi 1çin yasal lbazı düzenlemeler olması gerektiğini
belirttiler.
Şöyle ki: Yatırım ve tasarruf olanağı
bulunmayan kişilere
kredi vesair yollada halk sektörüne katılma olanağının verilmesi
ve bunların kooperatif şirket veyalhut da halk anonim ortaklıkları
şeklinde vücut bulması ge!'ektiğini söylediler.

Ayrıca, öğrendiğimize göre, halk sektörünün amacına ulaşaibil
mesi, anonim şirketlerde «kar zararın kardeşidir» prensiibinin
dışında, buraya 1sermaye taısarrufu ile ,katılanlara bi .. kar garantisi
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sistemiyle birlikte yürümesi gerektiğini de ortaya koyuyor. En
önemli nokta da; halka açık anonim şirket veya anonim şirket
halinde kuruluşlada halk sektörıünün bence önemli farkı budur.
Sayın

Sami Türk'ten

şunu

sormak istiyorum:

Kendileri evvela (Paııdon, Oğuz Çataloğlundan sormak isti·
yorum). Sami Tlürık bey millet ve halk ayrımı üzerinde durıdular;
bu ayrırolarına katılıyorlar mı?
Sayın Oğuz Çataloğlu; hakim, avukat, savcıda oluşan kitleyi
de halk içinde mütalaa ettiler. Genelliıkle ben !bu fikre katılıyorum
fakat onlar da kanıma gıöre % 20 hiç olmazsa azınlık içinde tasar·
ruf yapaibilecek kimseler olarak mütalaa edilebilir.
Şöyle özetleyeyim: Oğuz
Çataloğlu'ndan sorum şu: Bugün
Türikiye'de halk sektörünün gerçekleşmesi için mevzuat yeterli midir? Kendileri birçok yerde kurduklarını söylediler ve hakim, avukat ve yaııgııçları da bu yolida, bUlgünkü mevzuat içinde yeni ıbir düzenleme yapmadan böyle bir sektıörde yer almaya davet ettiler.
Me;vzuat müsait midir?
Sayın

Atila Dicle değerli tebliğinde; çalışanların yönetime katılması gi!bi önemli bir lmnuyu işlediler ve Slosyal Sigortalar Ku
rumu, Bağkur gi!bi yerlerde bunun mümkün olduğunu söylediler.
Benim kanıma göre Sosyal Sigortalarda (ıBağkur'u kesinlikle
bilmiyorum) yönetime katılma sistemi yoktur. Yönetime katılma,
yönetilenin yönetici ile birlikte yer almas~dır. Bağkur'da ve Sosyal Siıgortalarda si.gortalı olanların veyahut da si:gorta ile ilişkili
olanların, işçi ve işverenlerin temsilcilerinin orada bulunması o·
lanağı vardır; fakat Barolar Birliğinin ve bamların bir üyesi olarak üzülerek ifade ediyorum ki, 1969 dan, 1970 den ibu yana, avu•
katlar sosyal sigorta kapsamına alındığı halde, yönetirnde yer almamaktadırlar. Bu da !kanıma göre büyük bir ekisikliktir. Nicelik
nitelik it~bariyle de önemi olan bir eksikliktir. Asıl önemli konu!
1971 Anayasasının, memurların sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmaları ve ondan evvel mevcut
memurların yönetime katılma
sistemlerini yok etmesidir. Şöyle ki: 23 sayılı Kanunla, hirıçok kuruluşlavda memur temsilcileri yönetim kurullarına katılma olanağına sahipti. Bugün memurları bu olanağa sahip olmadığı giibi, iş·
çiler, katılmasalar dahi sendikalarla yönetime etkili olalbilirler,
247

faıkat memurlar için \bu olanak mevcut değildir. Memurların yönetime katılmaları açısından görüşlerini rica ediyorum, bir.

Bir de, belki ekonomik kuruluşlar açırsından telbliğlerini kaleme aldılar; bugün Türkiye'de önemli bir sorun var. Öğrenciler,
ün~versite öğrencileri ünive:rısite yönetimine ka:tılma isteğindeıdir
ler. Bu açıdan da görüşlerini öğrenebilir miyiz?
Sayın Adil İzveren' e soruro 'Şudur: Dediler ki, «Bu tebliğleri
okuyan savcılar dava açabilirler» Ben bu kamya katılmıyorum.
Hiç olmazsa şöyle diyorum: Belki ibu telbliğleri dahi, ilmi nitelikte olan ve Türk toplumunun daıha ileriye gitmesi gibi çok u1vi ibir
amaç güden bu kongreye gelen tebliğlerden dolayı belki dava açabilecek savcı ibuluna:bilir, ama kanımca bu davayı kalbul edeibilecek
yargıç bulunmayacaktır. .Aincak, kendirsinden şunu öğrenmeık istiyorum: Acaiba kendileri savcı olsaydı «dava açarıdım» mı demek
istiıyorlar? Bu konuda ibizi tenvir ederlerse minnevtar olurum.
Saygılar

sunar,

YÖNETİOİ -

teşekkür

ederim.

(Alkışl:ar)

Sayın Osman Kuntman, buyurun.

Osman KDNTlV..ıAN (Avukat) - Sayın Başkan, sayın delegeler;
efendim teibliğ sahiplerinden sayın Turgut Tan'a iki soru yöneltmek istiyorum.
Bir tanesi, kalkınma planlarının ve yıllık programların ilgililerce uygulanmamasından doğan kararlara iliş:kin olarak yasaları
mızda kesin müeyyideler var mıdır, varsa nelerdir?
İkinci

sorum: Yine dün burada tebliğ yazan sayın Ahmet Beyarslan tarafından ileri sürülen ve kalkınma planlarının Anayasanın 41 nci maıddesi hükmüne aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesinde iptal davaısı açılmasına ilişkin bulunan önedsi uy!gulanabilecek nitelikte midir? Uyigulanacabilecek nitelikte ise, iptal davasının kim tarafından ve hangi yıoHa açılması gerekeceği.
Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi -

Sayın

Atilla Sav, buyurunuz.

Artilla SAV (Avukat) - Sayın Başkan, ben iki sayın konuş
soru sormak istiyorum. Bir tanesi, sayın Aıtilla Dicle'nin

macıdan
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tebliği ile ilgili. Sayın Atilla Dicle, yönetimine katılmadan söz etti, çok yararlı bir bildiri olduğu kanısındayım. Yıönetime katılma
ile, sanıyorum ki işletmede çalışanların yönetime katılmasını
amaçlıyor. Eğer böyle ise, önce bir noktayı düzelteyim, sayın Bigat'da değindi; ama sanıyorum ki o da .bir ufak yanlış yaptı. Sosyal S~gortalar Kurumunda gerçekten işçi temsilcileri Kururnda çalışanların temsilcileri değil, sigartahların
temsilcileri sayılırlar.
Buna karşılık bir memur temsilcisi vaııdır, yıllarıdan beri, sigorta
bünyesinde çalışan memur ve işçilerin temsilcisi olarak yönetim
kurulunda bulunur.
Bağkur'da lbu ·türlü bir temsil de yok.
temsili söz konusu.

Yalnız, sigartahların

Sayın

Dicle'nin konuşmasında yer atan bir nokta var. İşletme
cilik gerçekten •çağımızda, teknolojik gelişmelerin de bir sonucu
olarak bütünü ile uzmanlıık ve özel bilgi konusu haline gelmiştir.
Nitekim, özellikle özel kcısimıde yönetime katılmaya karşı çıkan
iŞJVerenler, işçilerin bu özel bilgiden yoksun olduklarını ileri sürerek, ıbu yönteme karşı lmyımaıktadırlar. Buna rağmen, yaibancı ülkelerde birtakım örnekler olduğunu sanıyorum. Sayın Dicle de
konuşmasında bunlara kısaca değindi.
J<,onuşması çok geniş ol·
masına rağmen, zaman sınırlı olduğu için kısaca değindi. Acalba
Tüı;kiye için bu alanda. yani özel kesimde iş•çinin yönetime katıl
ması konusunda nasıl bir sistem önermektedirler? Bunu a:ç:Lklamalarını ve ~onuya açıklık getirmelerini rica ederim.
İkinci soruro sayın Turgut Tan'a olacak. Sayın Turgut Tan'ın
· da bildiriisi çok açık ve aydınlıık bir bildiri idi. 'J<,onuyu çok iyi incelediği ve çok iyi getirdiği anlaşılıyordu.
Yalnız, sayın Turgut
Tan Beş Yıllık Plan ve yıllık programlar için nasıl bir yasal sistem öngormektedir? Bugün yürürlükteki sistemin hem Anaya_a.
mız bakımından, hem de yasal sistemimiz bakımından uygun olmadığını açıklaidı. Sanıyorum ki, ·bildirisinden anladığım kadarı
ile, yasaya bağlı olarak planın Meclisten geçirilmesini öııgörnıek
tedir. Bu takdirde acaba bir b~şka saıkınca ortaya çıkmaz mı?
Planlar, hükümetlerin siyasal terdhlerine bağlı olarak değiştirile
bilecek metinleı:idir; yaısalar acaba lbu esnekliği ortadan akldırmaz
mı? Yani planlama ka:vradının temel nitelikleri üzerinde bir zorlama yaratmaz mı? Bir sahneayı gidermek için !bir başka sakmcaya düşmek giibi bir sonuçla karşılaşmaz mıyız?
Teşekkür

ederim

sayın Başkanım.
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YÖNlETİOİ -

Sayın Oral, huyurunuz.

Hüdai ORAL (CHP Denizli Milletvekili - Bütçe Karma Komisyonu Üyesi) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Gerçekten çok değerli, özellikle Parlamentomuzu da çalışma
larınlda, belirli ölçüde ülkenin kalkınması yolunda alacaklan kararda etkili ekonomi ve hukuk Ironigresine başlangıç olarak bu
toplantı yapılmış oluyor, >başlamış bulunuyor. Bunun için, Cumhuriyet Halk Partisini temsil· eden naçiz bir arkadaşınız olarak
tüm arıkadaşlarımıza şükranlarızı, teşekkürlerimizi sunmak isterim.
Yalnız şu

noktalara değinmek istiyorum: Tebliği tetkik edebildiğimiz ölçüde, çok değişik, çok değerli ve çok çeşitli konulara değinilerek bir eleştiri, bir kongre yapılmakta. Türkiye'nin,
Anayasasının öngördüğü elronomik modeller içinde toplum yapısı·
na en uyıgun olanını mı burada saptıyoruz, ya da tartışıyoruz? Saptanan, ya da konuşulan modellerin hukuki işbirliği, ya da hukuk
ile işbirliği, ya da ilişkisini bugünkü hukuksal yasa hükümlerinin
çağdaş ve Anayasanın ekonomik modeller karşJ>smdaıki ·durumunu
mu tartışılıyoruz? Anayasanın öng<kdüğü kalkınma modellerindeki
uygulanması zorunlu planlama kavramının ekonomik ve ihukuksa]
temelini mi tartışıyoruz, ya da planlamadaıki siyasal ekonomik
tercihierin topluma bugüne kadar ne verdiğini ve vermediğini mi
tartışıyoruz, konuları ibizi bu teıbliğlerin
açısından !bir noktaya
doğru 1gö·türüyıor; ama bu nokta hangi noktadır ve bundan böyle
yapılacak ekonomi hukuk kongrelerinde ·han:gi gündemin ele alı
narak çok kısa (üç günlük) Ib ir süre içinde bir çözüme doğru, çö·
züme doğru, ~çözümden kastım; genellikle belirli sorunların ÇÖ·
züm yolları üzerinde bizi bir noktaya götürecek, bunu anlamak bizim içi~ şu .anda güç oluyor. Şundan güç oluyor? Sayın Barolar
Birliği Genel Başkanı Faruk Erem'in açış konuşmasında; sosyal
hukuk devleti, sosyal devlet, milli egemenlik, ekonomik egemen·
lik ve bunun neticesi olarak ekoriomik ve huikuk işbirliğinden söz
edilmiıştir. Tüm bu tebHğleri bu açıdan değerlendirmeye çalıştır
sak, ısamyıorum ki bizde ekonomik modelimizi, kalkınma modelimizi, ekonomik öı!ü ile huikuksal ıözü arasındaki ilişkileri ve ekonomik özündeki temelleri 'burada açı·klamaık olanağını bulalbilece·
ğiz. Ben bu açıdan bir iki kelime söylemek istiyorum.
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Değerli arkadaşlarım, önce şunu
az gelişmiş Tüııkiye'nin temel

ifade etmek isterim: Geri
ekonomik yapısı nedir ve
hızlı bir kalkınma süreci içinde bulunması için hangi elmnomik
modelin uygulanması gerekir, Anayasaya uygun olarak? Anayasa
ekonomik modelleri önümüze sermiştir. Anayasanın tek ekonomik
model öne 1süııdüğünü iddia etmek, Anayasayı bir ölçüde de tu·
tucu olarak nitelernek gibi bir duruma bizi gö'türebilir. Hangrj
ekonomik model Türkiye'nin kalkınmalsını buigünkü koşullar al·
tmda sağlayacaktır? Bu konu önemlidir sanıyoruz.
kalmış,

Değerli arkadaşlarım, dört dönem Parlamentoda çalışan naçiz
bir arkadaşınızım. Planlama fikri, 1961 Anayasasına girdiği gün·
den bugüne kadar, planlamanın dahi ve planlama üzerindeki hü·
kümetlerin .siyasi tercihieninin dahi planlamanın yetkilerini kısıt
ladığını gören :bir arkadaşınızım. Planlama ne yapacaktır? Planlama ile Parlamento arasındaki ilişki, planlama ile program arasın
daki ilişki, bütçe arasındaki ilişki ve nihayet siyasal terdhler ara·
sındaki ilişki ve planlama ile siyasal iktidarların ve partilerin ekonomik modelleri arasındaki ilişki ve bu ilişkilerin Anayasaya uygunluğu bu kongrede tartışılırsa, sanıyorum ki :belirli ölçüde her
fikir saygı değer olarak burada belirli çözüm yollarını önermek
suretiyle bizi bir noktaya gıötürebilir.
Değerli arkadaşlarım,
1ıoplumumuzun ekonomik yapısını incelemek i'Çin en kıymetli kaynak Devlet Planlama Teşkilatının büyük emeklerle hazırladığı gelir dağılımı araştırmaisı var, 1963 rtaribini taşıyor. Uzun süre de saklanmıştır, açıklanmamıştır. Bu 'kitap hala basılmamıştır, bu kitalbı biz gizli yollarla almışndır ve
Parlamentoda 'Bütçe Komisyonunda önemli olarak orta yere koymuşuzdur, sermişizıdir ve tartışmalarımıza haşlamışızdır. 1%8 yı
lında da yine çok değerli bilim a!damlarımızın hazırlamış oJıduğu,
yine gelir dağılımı ile ilgili bir araştırma vardır. Nedir Türkiye'nin temeldeki yapısı, Türk toplumunun?

Değerli arkadaşlarım,

lbiz tarım kesimine önem vermiş ve tarım kesiminden sanayie kaynak aktarmak ve sanayi alanında hızlı
gelişmeyi sağlamak için belirli ekonomik modelleri ortaya koyan
bir siyasal örıgütüz; yalnız işçi kesiminde de,ğil, tarım kesiminde
de.
Şöyle bakalım;

sektöründe

çalışan

Planlama Teşkilatının bu raporunda ,tarım
3 milyon 514 bin aile milli gelirden 24 milyar
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400 milyon lira almakta, tarım dışı sektördekiler ise 31 milyar 66
milyon liralık gelir sağlamaktadırlar.
Şimdi, ·şöyle bir toprak dağılımına bakalım. Ki, lbizim en ibüyük şeyimiz odur. Hiz, kal·kmma köyden !başlayacak demeyiz, köylüden iba:şlayacak deriz. Adalet Partisi de köyden başlayacak der.
Köyden !başlayacak dediğiniz zaman ağa 'da kalkınır; yoksul köylü gene yoksul kalır. Ekonomik model burada önemini gösteriyor.
Şöyle

bir durum var: Toprak dağılımındaki adaletsizHıkten ileri tgelen bu kaynak konusunu ele alarak kısaca değineoeğim. Türkiye'de ekilebilen arazinin % 61,5 tarımda çalışanların % 20 sinin
elinde'dir. Tarımda çalışanların % 20 sinin elinde % 61,5'u rvarıdır
arazinin; % 80'i % 38,5'un elinde bulunmaktadır.
Şimdi, bu tarım rerormunu
ya:pmadıkça, köylünün, yoksul
kalma pahasına sanayi·e yapılan a:ktarmalarla, kaynak aktarmaisiyle, 'belirli kişilerin Türkiye'de kalkındığını görüyoruz. Yok<sa,
ilroylere yönelen dar ibölgelere yönelen lbir kalkınınayı bugüne kadar gö~müyoruz; toplumdaki ekonomik bunalım rve bir öl:çüde
Parlamentodaki ekonomik patlamaların nedenini bu noktalarda
aramak gerek·ir, kanısındayız.

Değedi ai'!kadaşlarım, bununla i1gili olarak, gelir dağılunın
daki adaletsizlikler üzerinde duruyorum; yalniz size bir iki örnek
vereyim, ondan sonra da halk sektörüne geçeceğim.
Bakınız; şimdi şıöyle

bir durum var: Türkiye'de işletilen arazjnin, (demin arzettim onu) orta kuzey bölgede, Anadoluda, 38 527
ailenin elinde 88 SOO dönüm arazi var; 49 ailenin elinıde ibu bölgede, 295 480 dönüm arazi var. Hala burada toprak reformu yok ...
Kaynağı düşününüz.

2 - Kendi bölgem olan Ege bölgesinde 75 670 ailenin elinde 204 290 dönüm arazi var, yalnız 41 ailenin elinde 391 570 dönüm arazi rvar.
Evrvela

:bunları

saptamadan, burada, ekonomik model ne olaktaracaspekülatif
hareketlerle gelişir, teşkilatlanmamış kredi piyasası altında milyarlara varan kaçakçıhkla, vergi kaçakçılığıyla gelişir, gayri adil
gelir dağılımı ile gelişir ... Belirli kişiler nerden kaynağı buluyor

malıdır, dediğimiz zaman, biz neyin kaynağını nereden
ğız? Sanayi geiişiıyor ... Evet, gelişir; istifçilikle gelişir,
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sorusuna sayın Kongar çok güzel değindiler, şimdi görmüyorum
kendisini burada, bir iki sual de sormak isterdim. Şimdi, gelelim
Marmara'ya :
22 321 ailenin elinde 55 270 dönüm arazi var;
nin elinde 2r85 bin dönüm arazi var.
Şimdi

size en gayri adil olan durumu arz

yalnız

21 aile-

edeceğim.

Orta Doğuda, Doğunun orta bölgesinde 35 960 ailenin elinde
102 bin, 181 ailenin elin1de 622 bin dönüm arazi var. Yine, Güneydoğu Anadoluda, Adana' da ise :korkunç tb ir toprak dağılımındaki
adaletsizlik olduğu gi!bi görünüyor; 4 milyon dönüm arazi, aşağı
yukarı 35 - 40 kişinin elinde.
Şimdi efendim, burada bunu söyleyeşimin nedeni şu: Bu yapı·
dan sonra vergi dalığımının diğer kısımlarına girmiyorum. Acaba
bu ticari krediler ne kadardır, veı;gi dağılımı ne kadardır, kredi
nereye verilir? ... Sizebir misal vereyim; arkadaşlarım ıhep değin
diler ve dediler ki; işte aracı, şu, bu filan ... Bendeniz seçim bölgemden da!ha yeni geldim, Çivril'de, 8 - 10 liraya yediğiniz elmayı, on tane tüccar gelmiştir Bursalı, Anıkaralı ve İstan!bullu, tüccar
elli kuruşa aldı, bir kısmını almadı eziliyor diye, 10 liraya vatan·
daş yiyor. Böyle mi tarımda kaynak sağlayacağız? Asıl sorun 'bu.
Ve oradaki mücadeleyi size arz etmek isterim.
Şimdi,

niçin halk sektörü? Şimdi efendim, 1bunu ancak, sayın
GeneliBaşkanımız Ecevit'in de, basma vermiş o1duğu demeçlerden,
değerli arkadaşlarımın da bilgileri altında bazı kısırnlara değine
rek veriyorum.
Halk Sektörü
Halk tanımını yaıpmadıroça ılıalk sektörünün ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Halk tanım ını, millet •tanımını önce Cumhuriyet Halk Partisi nasıl anlıyor bunu bilmemiz 'gerekiyor.
Millet bizim için daha çok siyasal !bir kavram, halk ise sosyal bir kavramdır. Halk ... Nedir halrk? Toplumda kendilerini imtiyazlı gören, kendilerinde bazı imtiyazlar, herkesin yaradanamayacağı bazı olanaklar bulunması
gerektiğini düşünen veya öyle
olanaklar elde etmiş olan ve bu olanaklardan yararlanarak emeğin artı değerinden dengesiz pay ala/bilen veya demokrasinin eşit253

ağırlığını aşırı
kavramının dışındadır. Bir.

lik ilkesinin

ölçüde kayabilen kimseler, bizce halk

2 - Bize göre halk, daıha çok kazanmak durumunda olan ve
tek başına sahip olabileceği olanaklarla topluma ve devlet yönetimine yeterince ağırlığını koyma olanağını bulamayan insanlar
toplumudur. Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü.
1961 Anayasası «Halk» deİniş, çok mükemmel. Bence 1961 Anayasasından daha öteye gitme zamanı gelmiştir, lbunu komis~nda
da arz ettim. Türkiye'de tam anlamiyle özgürlüğün bulunduğunu
iddia etmek mümkün değildir, 1961 Anayasasına rağmen. Tadil
edilen Anayasa zaten onu daraltmıştır, ama 196l'e rağmen dahi,
tam anlamda, batılı anlamda bir özgürlüğün !bulunduğunu iddia
etmek mümkün değil.
Şimdi,

Anayasa ne yapmış? Herkese hak ve fırsat eşitliği taBiz, hak ve fırsat eşitliği tanımadığını iddia etmiyoruz; ama
Cumhuriyet Halk Partisi halk sektörü ile olanak eş1tliğini de sağ
lamak istiyor. Olanak eşitliği yok. Nasıl yok olanak eşitliği? Okuma hakkı var, ama benim anam ve babam, ailem !beni okutma olanağından yoksun, ekonomik güçten yoksun. Ben okumuşum... Sekiz tane arncam ve halarn köyde, hepsinin çocukları, torunları işçi,
artık topraklar da yetmiyor. Bu mu ol'i\nak?...
30 seneden beri
ben politikadayım; «Ne veııdiniz siz parlamento olarak?» diye sorarsanız, ıhiç bir şey vermedik, aldık. Ne a1dıık? Onu daıha çok yoksullaştırdık. Toprak hakkı... Ar:zi~ttim burada, işlediğini toprağın
saıhiıbi olmadıktan sonra hanıgi ıtoprak hakikı?...
Toprak !hakkım
var benim; ama işiediğim toprağı kullanmak ve onu toplum yararına, Anayasanın öngördüğü toplum yararına yöneltmek olanağım yok. Ona güç, ona kredi, ona araç, ona girdi vermek lazım.
Bunu vermiyoruz. Ne veriyoruz? Yüz lira tarım kredisi veriyoruz
Ziraat Bankasından. Ama ticari kredi adı altında milyonlarca lirayı ·veriyoruz. Halk sektörudür diye :birçok işçiler fabrika kurdular Denizli'de, hiç birisi İş Bankasından 1bir .kuruş para alamadı
lar; ama üç tane adam mukavva fabrikası kurdu, 300 mnyon lira
aldı. Söyler misiniz bana, Türkiye böyle mi kalkınacak? Ne imiş?
Birbirine müteselsil kefil olamıyormuş. Ne irn:iş? Zavallığının rop·
rağı azmış ... Bu modelle, lbu karma ekonomi modeli ile, hatta ilkel kapitalist bir modele daıhi uymayan bu karma ekonomi modeli ile, bugünkü karma ekonomi modeli ile bence Türkiye'yi az
gelişmişlikten kurtarmak mümkün değildir.
nımış.
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Değerli arkadaşlarım, iste:rıdim ki, Adalet
Partisine mensup
olan çok değerli aııkadaşım da iburaya gelsin, kendi siyasal görüş
lerini, teroihlerini burada ifade etmek suretiyle değerli bilim
adamları:mızın ...

BİR DELEGE -

O Mecliste olur ...

Hüdai ORAL (Devamla) -Mecliste de olabilir, burada da olabilir. Mecliste; doğrudan doğruya, Türkiye ekonomisinde Anaya·
sal organlar olma dururnurıda olan Harolar 1 Birliği gilhi, TRT gilbi,
Anayasa Maihkemesi giJbi bi!'çok oııganların, ki devlet tanımı içinde
olan oııganların bir arada işlbil'liği yapmalarının gerektiğine inanan bir arkadaşınızrm. Bunları ayrı mütalaa edemezsiniz. Onu politika olarak orada yapın derseniz, o politikacılar s~den koparlarsa, o politikacıların orada sizden kopuk olarak yapacağı çalış
malardan dolayı onları fazla tenkit etm~k hakkını da kendinizde
bulamazsımz, derim.
Sayın Başkan, lbiıtiriyorum

efendim.

Efendim, halk sektörü dediniz, halk kavramının i,çinde giren
kimselerle sınırlamak, hisselerin büyük sermaye çevrelerinin elinde toplanmasını kesinlikle önleyici tedbirleri almak, hşilerin sahip olabilecekleri hisse miktarını makul öLçülerle sınırlamaık, ibiiyük yatırımlarda büyük halk örgütlerini işin içine katmak, bunlar arasmda kooperatif birlikleri, sendikalar ve sosyal 'güvenlik
kurumları yer alıyor. Başlangıçta gerekli cesareti ve gücü vereihilmek için ibüyük yatırımlarda yönetime egemen olmamak koşulu
ile bazı kamu iktisadi kuruluşlarına katmak; ama siyasal müdahale altında olmayan, siyasi müdalhaleden nisibeten uzak olanları
katmak, ancaık halk sektörün~de asıl etkin güç; sosyal güvenlik
kurumları, kooperaüf birlikleri, sendikalar, büyük halk kuruluşla
rı olacaktır. Bunun hukuki çerçevesi, hıvkuki temelini sorarısanız,
ben bugünkü hukuk sistemimizin dahi çağdaş ve bugünkü Anayasanın öngördüğü
ekonomik modelleri 'karşılayacak esaslardan
yoksun olduğuna kaniim. 30 sene, 40 sene, SO sene evvelki bir hukuk sistemi ile bUJgünkü 1ıoplumun ekonomik koşullarını 'karşıla
mak mümkün müdür? Bunu karşılamak için yapılan ibu kongrenin, gerçekten bize çok büyük yarar sağlayacağı kanrsındayım.
Vaktim olsaydı, değerli arkadaşıının ibilimsel yönden bazı konuş
maları yapmak olanağını bulma:k suretiyle, yapmış olduıkiarı çok
güzel tenkidi de cevaplandırmak olanağını bulurdum
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Celil CAN (Avukat) da tahakkuk ettirmediniz?

Bunları niçin kendi idareniz zamanın·

Hüdai ORAL (Devamla) - Siyasal iktidar henüz olmadıık. 250
ile, 226'yı geçtiğimiz zaman ıbu suali tekrar sormanızı rica ederim,
hepinize saygılar sunarım. (Al~kışlar)
Y'ÖNETİCİ -

Sayın Enver Arslanalp.

Enver ARSLANALP (Aıvukat) - Sayın Baş.kamm, sayın arkaEfendim ibenim !birinci sualimi sormak istediğim arkadaşım sayın Sami Türk.
daşlarım;

Efendim, ekonomiık büyümenin faktörlerinden bir tanesi, ya. tırımlara kaynak lbulma sorunu giderek, tasarrufun aktarılacağı
yönün seçiminde bir mücadeleye neden olmaktadır. O halde, soru
şu: Kimler tasarruf ediyor, edabiliyor? Hayat şartları ve fiyatlar
seviyesi, gelirlerde lbir trusarufa olanak veriyor mu? Tasarruf, rsteğe bağlı ve zorunlu tasarruf olarak ikiye ayrılanilcliğine göre, zorunlu tasarruıflatda, ıki artl!k bir vergi niteliğini kazanmış ibulunmaıkta, !bunlar, vatanda,şların, işçilerin, dar gelidilerin ödemek
mecburiyetinde .kaLmış olduğu, gelirlerinden bir pay ayırmak zorunlu tasarruf oluyor; bunların aktıralİnası, bir nevi OYIAIK, MEYA:K, İYA:K g~bi kuruluşları oluşturuyor. Bir de, isteğe !bağlı (ki
üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi lbu) ger~ksinmeleri
nin dışında kalmış olan gelirlerinden lbir pay olacak ve fbu, 'tasar·
rufu teşkil edecek.
Bu itibarla, bugünkü ekonomik

konjonktüı~de taısarrufun

et-

kenliği sınırlı olmuyor mu? Toplumda, daha yüksek gelir sevi-

yesinde ibulunanların bir nevi .örgütlenmesi olmuyor mu? Halk terimi, ıbu halk sektörünü oluşturanların ekonomik açıdan nitelikleri nelerdir? Halk sektörünü oluşturacak olanların ekonomik
bakımdan nitelikleri neleı:ıdir ve taıbiatiyle bunun lbir uzantısı olarak, sosyal kesit olarak bunun anlamı ne olabilir? Sayın Sami
Türk'ten tasarrufla ilgili olarak sormuş olduğum sualler bunlar.
Bunların bir açıklığa kavuşturulması lazım gelir toplumumuzda,
zannediyorum.
İkinci soru ise, sayın Aıhmet Güler arkadaşımızdan rica ediyorum Efendim ibizim ·toplumumuzda bir ibaskı ıgruıbu terimi, ~bil
hassa 1968'den sonra girdi. Üniversite çevreleri dahi, prıofesörler

'256

açıkça; baskı

grubu, baskı grubu, baSikı grubu diye söylüyorlar.
Sosyal politikacılar bunun üzerinde duruyorlar. Bu terimin kökeni üzerinde açrklamalara ibakıyorum; fakat kökeni ıbir türlü gelmiyor. Nereden geldi hu? O itibarla, şimdi, hak ve özıgürlüklerin
elde edilmesi için örgütlerin, demokratik örgütlerin yapmış bulunduğu hak ve özgürlükler mücadelesini rbir nevi :baskı grupları ile
eşit tutmak sureHyle toplumumuza bunu empoze ettiler, ıtalbirini
kullanıyorum, bilerek. Bendeniz, gayet tabii
toplumumuzıda yerleşmiş olan ve ılıoşa da giden bir terim olarak, bunun kökeninde
Amerikan Beavır psikolojisinin etkisi olduğu ve tamamiyle Amerika'ya has bir ~sosyolojik ve mücadele terimi olduğunu söylemekle
yetineyim ve çıkar çevrelerinin, toplumumuzun yapısını muayyen
bir şekilde eski anlama irca etmenin kalıntısı olduğunu 'burada
ifade etmek istiyorum. O iıtilbarla, sayın arkadaşımızdan, şu «:baskı
grubu» terimi, bir ıtarafta, idare-iktidar, ve bunun ka:rş~sında vatandaş ve diğer örgütler, eski tabiriyle idare edenler ve edilenler
gibi bir varsayımdan hareket ederek, iıdare edilenlerin idare edenIere karşı ibir nevi zorlaması şeklinde çıkıyor ortaya. Ha]buki, bugün demokratik, çoğulcu demokratik düzende artık idare ile vatandaşın özleşmesi için yapılmakta bulunan mücadeleler olduğu
na göre, çıkar çevrelerinin idare edenlerden kendi çıkarlarına daha fazla olanak sağlamak için yapılagelmekte bulunan, özellikle
Amerika' daki ibu, mücadele şekli demiyorum, çünkü baskı diyeceğim buna, tamamiyle kaba, amorf bir kelime olduğu için kullanıyorum bunu, o itiıbarla bizim, çok değerli ibulun~uş olan arkadaşımızın şu tebliğinde, acaba bu şekilde bir otoriter toplum düzenini bize vermekte bulunan bu terim, kendi tebliğleriyle bağ
daşahilir mi? Bunun üzerinde demokratiık hak ve özgürlüklerin
ve daha iyi bir yaşam için yapılmakta bulunan demokratik mücadele ile ibağdaştıra:bilmek mümkün müdür? Ve evleviyetle şunu
söylemek istiyorum: Bizim toplumumuzda tbugün kaba kuvvet
olarak meydana gelmekte bulunan olayların kanalizasyonu ancak
toplumumuzun demokratize edilmesiyle mümkün olacağına göre,
o iübarla ibu terimden uzaklaşmak suretiyle daıha iyi bir düzene
girmenin vasıtalarını da elde etmemiz mümkün değil midir? Bu
soruları soruyorum. Çok teşekkür ederim.
YÖNETİCİ

-

Sayın O:rıhan

Orhan BARLAS (Avukat) -

Barlas.
Sayın Başkan, değerli

Ben iki soru yöneltmek istiyorum. Sorulardan

delegeler;

biriısİ sayın

Adil
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Özveren ve sayın Yüksel Ülken'e yöneltilecek. öbür soruro sayın
Cengiz İHran'a.
Sayın

Adil İzveren, kongrenin başından he11i karşılığını arabir konuyu yetki ile buraya getirdi. Eğer daha önce değerli
konuşmacılar ıbu konuya değindilerse, benim bir dinleyici geçindiğime verin. Efendim şu :
dığım

Bir sosyal demokratlık var. Bu sosyal demokratlık, 'Sosyal demokrasi, Batıda önemli sorun. Az gelişmiş ülkelerde sosyal demokrasinin uygulanması olanakları sayın Yüksel Ülken değindiler
bu olanak var mıdır, yok mudur, ibir başka sorun 'ama, Türkiye'de bu akım güncel sorun. Türkiye' de bugün en çok oy almış partinin sayın Genel Başkanı, biz kendi açıkladığı sebeplerle sosyal
demokrat deyimi:ni kullanmadık, sebebi; bir türlü öğreti ile bağ
lantı olasılığı vardı, derse de, bugün Türkiye'de sosyal demokratlığa en yakın olan parti, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ve Cumhuriyet Halk Partilsinin dış kongrelerde sosyal demokratlada beraber bulundukları belli. SDP Genel Başkanı ile OHP Genel Başkanı
nın ilişkileri belli, yakmda galiıba, sayın Oral açıklarlar; İskandi
nav memleketlerine gidecekler, 1s:kandirıav memleketlerindeıki
ekonomik uygulamanın ne olduğu da belli. Şimdi başa döneceğim.
Soruro Sosyal demokrasinin, sosyal demokratlığın Türkiye' d~ uygulama olanakları, sosyal demokras,iınin sosyal demokratlığın az
gelişmiş ülkelerde uyıgulama olanakları, CHP'nin sosyal demokratlıkla ilişkilerini eğer sayın Adil İzveren'le sayın Yüksel Ülken karşılariarsa minnettar olurum.
Sayın

Cengiz İlhan ıgerçekten çarpıcı, gerçekten önemli ıbir ıso
run ortaya attılar: Tuketici-üretici iliışkisi. Yanılınıyorsam sayın
Cengiz İlhan, ıbugünkü hukuk düzeni içinde bir düzenleme ile üretici-tüketici ilişkilerini bir mecraya, bir çığıra sokmak şeklinde
bir öneride bulundular. Acaıba öyle midir? Bugün umut mudur, bir
özlem midir, yoksa üretici-tüketici ilişkileri, elmnomik sistem dı
şında bize bir yarar sağlaya:bilir mi, ne oranda sağlar? Bu soruyu
da sayın Cengiz İlhan'a yönehmek isterim.
Bu arada

şuna

da

işaret

edeyim;

değerli

Oral

coşkulu,

konuşma yaptılar. Bendeniz eğer, sayın konuşmacılara
tiğim soruların cevabını eğer sayın Oral' dan
du-ycsaydım

bir

gelmeyecektim. İsterdim .ki, sosyal
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güzel
yönelt·
buraya

demokratlıkla CHP ilişkileri

Gurada CHP'nin yetkilisi olan Oral tarafından da açıklanmış olsun.
Hüdai ORAL (CHP Denizli Milletvekili~Bütçe Karma Komisyonu Üyesi) - Bir on dakika daha verirseniz onu da açıklarım.
Orhan BARLAS (Devamla) sunanm.
YÖNETiCi ler;

Beni

dinlediğiniz

için

saygılar

Sayın Burcuoğlu.
Sayın Başkan, değerli

Vedat BURCUoGLU (Avukat)
saygıyle selamıarım efendim.

üye-

Efendim, yöneltmek istediğim soru sayın Yüksel Ülken'e
tevcih edilmiş olacaktır. Kendileri konuşmalarında iki sistemin,
genelilikle iki sistemin bulunduğunu ve sis'temin amaç degil, araç
olduğunu söylediler. Bu bir gerçektir, buna katılmamak olanağı da
yıoktur.

İkinci büyük dünya sarvaşından sonra, esasen var olan bir

sorun yeniden meydana

çıkmıştır:

Geri

kalmış

ülkeler sorunu.

Şimdi

bu iki ana sistem, kapitalist ve kolektivist sistemin,
genel kurullarından, ıgenel prensipler,inden büyük ölçüde, zaman
zaman birbirlerinden etkilenerek sapmalar yapıldığı da söylendi.
Bu da şüphesiz ıbir gerçek.
Benim

öğrenmek istediğim,

benim

kuşku duyduğum

soru

şu

:

Şimdi,

geri kalmış ülrkeler, 'bir kısım yazarlar «:kasten geri
ülkeler» der, ibu geri kalmış ülkelerin geri kalmışlık
tan kurtulmaları için bir model gerekse, bu model .kapitalist ya
da kolektivist modelin hangisinin da:ha çok etkili olacağı yolundadır? Gerçi Marks'ın manifestosundan :bu yana, tarilhin devam eden
diyalektik akışı içinde, şahsi ve kişisel kanım odur ki, 20 nci yüzyılın sonunda, ya da 21 nci Yüzyılın başında, dünya bu sirSternleri
hir senteze götürecektir. Nitekim, manifestin ıbazı önerileri, bu gün
temelinde faşist olan hükümetler tarafından bile kabul edilmiştir.
Ama benim sayın Yüksel Ülken'den, merakla öğrenmek istediğim
soru budur: Hanıgi sistem, bu geri kalmış ülkelerin kalkınmasın
da daha çok etkili olacaktır. Bunun cevabını alacağımızı da ümit
ediyorum. Teşekkür ederim.

bıraktırılmış
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YÖNETiCi -

Sayın Bahümğlu.

Selahattin. BAiBÜROGLU
(Cumhuriyet Senatosu Üyesi)
Sayın Başkan, sayın dinleyenlerim;
Genellikle bu tür toplantılarda bir dinleyici pozisyonunda otur·
mayı; ama öyle bir dinleyici pozisyonunda oturmayı yeğlerim ki,
buradan aldıklarımı acalba nasıl uygulamaya götürürüro diye düşünürüm. O nedenle sorularım, uygulamaya
götüreceğim hususlar ha~kında olacaktır.
Halk yararı ve ha1k.deyimi üzerinde dün :sayın Keleş, bugün
de öteKi arKadaşlarımız ;görüşlerini söylediler. Sayın Oral, bizim
programımızdaki halk kesiminin geniş çizgilerini söylediler. Şim
di ben şunu sormak istiyorum: Ben halktan mıyım? Yani ben,
halk kesiminin kişisi olarak halk sektörü kurulurken ortak olacak
mıyım? Sayın p:rıotesörler ve bizi dinleyenler, şu anda dinleyenlerimizin hangileri halk kesimine ortak olacaklardır? Çünkü halk
kesimi bir çıkar sağlayacaktır. Hindistan'ın paryası, Osmanlının
reayası, zannediyorum sınıf1sal anlamı
geniş bir taıbana oturtturuyordu. Şimdi bunun çizgilerini ilim adamları vermeli ki, ibiz
uygulayıcılar da, gittiğimiz zaman, halk sektörünü kul'duk, yasa
çıktı, bu yasayı nasıl uygulayacağım?...
iDaire •başkanıma, yahut
genel müdürüme ne diyeceğim? Şunlar ortaktır, şu noktadan sonra ortak değildir mi diyeceğim? ... Bunun açıklığa kavuşturulması
için herhalde hayli etüt gerekir.
Öte yandan, üretim araçlarının mülkiyet hak:Jkını geniş bir
insanlar kala:balığına, (ki halk diyoruz) ona veriyoruz. Peki bu
başarı kazanan yatırımlar, yani halk sektörü olarak !başarı kazananiann egemen sınıf dediğimiz (onun da kriterini çizmemişiz,
hangi gelir seviyesi egemen sınıf, hangi1si değil, bir ölçüde var
ama çok geniş hatlarla var) onların eline geçmesini nasıl önleyeceğiz? Sonradan alacaklarıdır onun
mülkiyetini. Çok başarılı, çok
kazançlı bir halk sektörü kurdunuz, ama halkı da ortak ettiniz,
başka güçlü kişiler iki mi:sli vererek aldılar. Bunu nasıl önleyeceğiz? Pratikte .bu ne türlü :götürülebilecektir? Bu sorulanın sayın
Çağbr ve sayın Çataloğlu içindir. Ya da bu halk sek1!örü kulurken buna ortak olmak için ibir öncelik Imyacak mıyız? Bundan evvelki sorulanın da bu yöndeydi; inek suali vardı, fakat dün maalesef, boynurnun anıalanması dolayısiyle gelip dinleyemedim, ge260

;' .

lip tutanaklardan alacağım. Ben bir uygulayıcı olan ve uygulamaıda
zaman zaman memur olarak, zaman zaman amir olarak memurlarıma bazı meseleleııde cervap veremememin ızdırabını size dile
getirmek istiyorum. Yasayı yapaıısmız, ama eğer yasayı uygulayan
memur ne yapacağını şaşırıyorsa, elbet çok katı kalıplara girmeyecektir kanun ama, ne yapacağını şaşırıyorsa ve bu söylediklerimizi uygulamaya götüremiyıorsak, hiç bir şey yapmıyoruz demektir. Bu hususları açıklariarsa dağarcığıma, uygulama yönünden bazı biLgiler koyarak gitmiş olacağım.
Teşekkür

ederim.

YÖNETiCi -

Sayın Ardı'ç.

Kamuran ARDIÇ (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

dinleyici-

ler;
Program icaıbı, dağıtılmış olan halk sektörünün nihayet bugün neticesine ulaştık. Zaten konuşmalarımız da biraz sonra belki
bitecek. Şimdi ben, tamamiyle konumu halk sektörüne inıhisar ettirmek istiyorum. Teker teker yapılacak açıklamalar, ·sorular, işi
açıklığa karvuşturmaktan ziyade, birazcık da1ha iğlak edecek, karış
tıracak durumda idi, benim kanaatimce.
Şimdi efendim, halk sektörü yok mudur? Evvela bunun cevabı
vermek lazım. Arkadaşlarım, biLhassa tb ugünkü tebliği sunanlar,
bir kısmı bilimsel tarifini yapmaya çalışarak, sayın Aibasıyanık
gibi, bir arkadaşım, sayın Oral, politik tarifini yaparak halk sektörünü anlatmak istediler. Ben, halk sektörünün var olduğu kanı
sındayım. Yani sayın Baıbüroğlu, «Ben halk mıyım?» diye sordular. Benim anladığım şekilde halk sektörü uygulandığı zaman,
eğer bir yapıt satın aldılarsa, Halk Bankasının kredisi ile, o zaman halktır. Çünkü, Halk Bankasının halka dönük yapı kooperatifi sistemi, halkı amaçlayan, ama belli şartları haiz olan halka
yapıt veren bir öngüttü ve ben de halk olarak o şeyıden payımı aldım. Ama bl.llgün, sayın
Oral'ın tarifine
bakınca, ben ,kendimi
halk olarak göremiyorum, ben halktan değilim, o ayrı bir hal:k oluyor.

nı

Tarım

sektöründeki halka gelince; o halk da, 1930.'lardan be·
ri, Cumhuriyetin ilanından berl korunmaktadır; ama örıgütleneme
miştir. Bugün tarımsal üretim-tüketim kooperatifleri, birlikler,
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belli ürünlere müteveccih Tarişler, bilmem Çukdbirlikler, Fiskobirlikler, hepsi halkı mutlu kılmak için kurulan, halk yararına kurulan örgütlerdir. Ama neticeye ulaşamıyor. Hatta, sayın Oral'ın
izinleriyle arz edeyim; halka ait bir de siyasi örgüt kurulmuştur:
Halk Partisi. Ama amaca ulaşamamıştır. Belli dönemlerde, tek
parti zamanında, hen eski bir, Halk Partisine hürmeti olan arkadaşınızım, katiyen küçük görmüyorum yaptığı işleri, ülkeyi yüceltmiş, ilmgünkü duruma gelmesinde büyük payı olan brr partidir,
ama çok partili döneme, demokratik döneme geçtiğinden beri bir
türlü amaca ulaşamamıştır, % SO'nin üstünde oy alamamıştır. De·
rnek ki halk İ'çin, gerek siyasi ortamda, gerek ekonomik ortamda
birçok çabalar 1harcanmıştır. Şimdi efendim, halk sektörünü nasıl
güçlendireceğiz? Bunun ilacını Çataloğlu cesaretle ortaya koydular. Halk sektörünü rgüçlendirmek için, mutlaka küçük taısaruf
ların heder olmayacak kanallara gitmesini sağlayacak tedbiri almalıyız. Sermaye piyasası kanununu çıkaracağız. Bunun başka çaresi yoktur.
Gene bir başka nokta; bankalar r.kanununda, bankalar artık iflas edemez, tedrici tasfiyeye gider. Neden? Mevzuatı korumak
için. Buna benzer tedbirlere mutlaka el atmamız gerekiyor.
Sayın Sami Türk de, bir iki noktaya isabetle el k!üydular. Me·
sela tasarruf konusu. Hakikaten Türk vatandaşının büyük çoğun·
luğu ,tasarruf yapma gücüne sahip değildir. Yıllık geliri !birkaç bin
Urayı bulmayan köylü vatandaş, işçi vatandaş neyi tasarruf ede·
cek? Aldığı para ile ancaık geçinebiliyor. Tasarruf gücü olanlar. bir
bakıma politik alanda «mutlu azınlık» diye dile getirilenler, hat·
ta yöneticiler, zorlama yolu ile birtakım tasarruflara gidiyorlar.
Yani memur arkadaşlarımız, asker arkadaşlanmız, işçi arkadaşla·
rımız birtakım tasarrufa zorlayıcı kanunlar sayesinde birtakım tasarruflar temin edebiliyorlar. Mesela ben şahsen, hiç tasarrufa is·
tidadı olan bir arkadaşınız değilim. Ama küçük bir, benden daha
küçük geliri olan bir arkadaş bakıyoruro tasarruf yapabiliyor. Bu
bir tasarruf terbiyesidir. Benim bu girizgahtan sonra arzetmek istediğim bir soru var. Dışandaki işçi dövizleri milyarları !buluyor;
bunun Türkiye'ye getirilmesi için ne gibi tedbir önerilmelidir? Ge·
lenlere farklı kur uygulaması acaba olumlu bir sonuç sağlayabile
cek mıdir, yoksa o da sulandırıcı bir tedbir niteliği mi kazandıracaktır, özür dilerim, teşekkürler.
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YÖNETİCİ -Sayın Melhter.

Harndi MEHTER
delgeler;

(Sayıştay

nenetçisi) -

Sayın Başkan, saygı

değer

Benim değineceğim :konu, ISayın Cengiz İ1han beyefendinin
tüketim-üretim ilişkileri konusu olacak. Ancak, benden evvelki bir
sayın konuşmacı hemen hemen a~ı konuya değindiler, fakaıt sorularımız farklı olacak.
Sayın İlhan

heyefendi, tilketim-üretim ilişkilerini bir akte
veya bir akit düzenlemesi içerisinde görme eğiLimini burada belirtmiş bulunuyorlar. Ve
bunları Borçlar Hukuku içerisinde düzenlemenin bir yaklaşımını
bağlamak gereğine, şayet yanılmıyıorsam,

sağlamaya çalışmışlardır.

Efendim, bilinir ki ekonomik bir alt yapı kurumudur, il:ıu
kuk üst yapı ,kurumu. Bu nedenle, düzenleyici ve emredici hukuk
kuralları olmasa ,bile, bir ekonomi düzeninlde ekonomi yine kendi
kurallarını oluşturur ve işletir. Bu belki çok ilkel düzeyde olur,
ama ekonomi kendi etkenlik kuraHarını oluşturur.
·
Öte yandan, si1stemler ne olursa olsun ekonomilerde. ekonominin yapısını ve işleyişini oluşturan birtakım makro olgular vardır. Binaenaleyh, üreticinin ve tüketicinin tavırlannı, davranışlan
nı sa:ptayan, onları etkileyen makro olgularoır. Burada hukuki düzenlemelerin, özellikle akit yapmanın hiç bir yararı olmayacağı
kanısındayım.

Hangi sistemde olursa olsun, üreticinin ve tüketicinin davrakısıtlasa:k daıhi, yine Ibirtakım başka alternatifler, seçenekler ortaya çıkacaktır. Özellikle; ekonomide bir malın diğer
malla yer değiştirmesi olayınıda olduğu gi:bi, Binaenaleyh, 1bu durumda dahi ekonomik işleyişi, bunun bir noktası olan üretim-tüketim ilişkilerini akit düzenlemeleri içerisinde ele almak kanımca
olanaksızdır. Ve buradan, şu soruyu sayın İllian'a yöneltmek istiyorum:
nışlarını

Şayet üretim ve tüketim ilişkilerini
akit yapma prosedürü
içerisinde düzenlemeye kalkışırsak, 'böyle bir yaklaşımla :Jmnu~
ele alırsak, kişilerin toplum i1çerisindeki yeri ne olacaktır?

Saygılar

sunanm.
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YÖNETİCİ -

Hasan

Sayın Baş.

BAŞ (Sayıştay Denetç~si)

-

Hepinizi

saygı

ile selam-

larım. Ben, Prof. Yüksel Ülken'in tebliği ile ilgili bir konuya değinmek istiyıorum. Önce ifade edeyim, :ben kendilerinin İstanbul
Üniversitesinden öğrencile:r:iyirtı. Bundan kıvanç duyuyorum, bu-

rada bunu

açıkça

belirtirim.

Sayın Hocamız, az gelişmiş ülkelerin ıbir sistem tercihine gerek olmadığını, bunun da nedeni olarak; kapitalist ve kokktivist
sistemlerin giderek yumuşadığını, bir ilke alışverişi içine girdiğini,
bunun sonucu olarak miks bir model oluştuğunu ileriye sürdüler.
Öğrencibk yıllanından da hatırlıyorum; kendilerinin değerli bir
yapıtı vardır; «20 nci Yüzyıl Dünya Ekonomisi» diye, sanıyorum.
Bağışlasınlar beni, yakınlaşan ekonomi
olarak tanımlandırıyor
lardı lbu durumu. Yine belirttiler; bu az gelişmiş ülkeler için bir
orta yol değildir. Az gelişmiş ülkelerin yapısal özellikleri gereği,
devletin müdahaleai olmak durumunda olduğunu. Benim değin
mek istediğim konu, bu önerilen modelin uygulamada bazı güçlüklerle karşılaşaıbileceği konusudur. Gerçekten, hocamızın !belirttiği
giJbi, sistem amaç değildir, araçtır. Ama kapitalist sistemin amacı,
ekonomiye egemen olmaktır. Kapitalist sistemin mantığında da bu
vardır. Gerçekten de tarihsel gelişme içinde küçük ölçekli işlet
meler giderek yerlerini büyük ölçekli işletmelere terketmişlerdir;
kapitalizm rekabetçi aşamadan tekelci aşamaya ulaşmıştır. Türki'
ye'de devlet özel kesime egemen midir? Gerçekten rbu sorunun
yanıtının verilmesi ıgerekiyor; Bu önerilen modelin uygulanabilme
şansı bak!mından. Bence bUJgün, Anayasal :buyruğa ·rağmen, devlet özel kesime egemen değildir. İzninizle bir örneği ılıemen vermek isterim :

Devlet özel kesime, «geri yıörelere gideceksin» diyor. Üstelik,
özendirme tedbirleri de koyuyor. Özel kesim özendirme tedbirlerinden yararlanıyor; fakat gene de gitmiyor. Oysa Anayasamızın bir
40 ncı maddesi var. Müsade ederseniz aynen okumak istiyorum.
«Devlet, özel teşeblbüıslerin, milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedibirleni alır.» Yani devlet, bu anayasal buyruk karşısında özel kesime yabancı kalamaz, kalmamahdır, karı
şacaktır.
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Sorum şu: Devlet, özel teşeibbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacaık tedbirleri
bugüne değin almış mıdır? Veyahut alaibiimiş midir veyahut ala·
bilecek midir?
Teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ

ğer

-

Sayın

Vural.

Peri:han VURAL (Noterler
üyeler;

Birliği)

-

Sayın Başkan, saygı

de-

Ben burada Türkiye Noterler Birliğini avukat olarak temsil
etmek üzere ,bulunuyorun;ı huzurunuzda. Gerek şahsım, gerek Noterler Birliği adına, bu kadar yüksek hukukçu, uzman, ekonomist
kişilerin sunduğu çok değerli tebliğleri dinlemek fırsatını verdiği
için Barolar Birliği Başkanı Sayın Faruk Erem'e teşekkürlerimi
sunmak istiyorum.
içinde bir lmnu kafama takıl
halk sektörü tanımları ve kapsamı konusunda bir tebliğ sundu bize ve ibu tebliğinde; halk tanımını şu
şekilde yaptı: «Çıkar çevrelerinin dışında kalan, emeği ile kazanan sınıf.» Eğer yanlış anlamadıysam.
Efendim

ıbenim,

bu

konuşmalar

dı. Sayın Satılmış Çağlar,

Sayın Satılmış Çağlar'ın, bu halk sektörü kavramı içinde halkı
tarif etmesi, kuşkusuz doğal ve tabHdir. Çünkü halk sektörü içindeki halk deyiminden, sermaye kesiminin eline geçmeyen, geçmesini önleme yönünden, emeği ile kazanan sınıf, 1şçi ve memur
aniaşılmak gerekir. Ama genel olarak bir halk tanımı verilmiş ise,
bu halkın sadece emeği ile kazanan sınıf olarak belirlenmesi bana
biraz ters gelmektedir. Bu bakımdan, sayın Çağlar'a Ilm soruyu
yöneltiyorum. Halkın müstakil olarak tarifinde, halk sınınara ayrılarak, :belli bir sınıfı belirleyeceği kanaatindeyim. Onun üzerine
diyorum ki, sayın Satılmış Çağlar halkın genel bir tarifini yapmış
de,ğil dir. Bu konuda beni aydınlatmalarını yüksek müsaaidelerinizle kendisinden rica ediyorum.
Ayrıca şunu

da belirtmek istiyorum: Birçok konuşmacı arkadaşlar bu konuda :bazı tereddütler ileri sürdükleri için, Halk sektörü içindeki halk içine he:rıhaldebiz avukatların veya hukukçuların
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girebileceği
fız.

kanaatindeyim. Çünkü biz de
Bir sermaye çevresine daıhil değiliz.

eme~i

ile kazanan

sını·

Say:gılarımla.

YÖNETİCİ -

Sayın Dinçer.

Güven DİNÇER (Danıştay Başkanlığı) - Efendim ben önce
Hüdai Oral'ın bazı açıklamalarına ve rakam}arına değinmek
İ'stiyorum. Bazı rakamların yanlış olduğu kanaatindeyim.

~yın

Hüdai O RM. (CHP Denizli Milletvekili - ,Bütçe Kıarma Komisyonu Üyesi) - Veirlen raıkamlar 1968 rakamlarına ıgöredir.
Güven

ıDİNÇEIR

(Devamla) :..._ Efendim benim elimde Ankara
Üniıvershesi Hukuk Fakültesinde 1968'de yapılmış ·toprak reformu
semineri var. Buradan bir rakamı sizin ibi1ginize sunuyorum. 5000
diönümün üzerinde arazi sahibi olan işletme aile sayısı 491 dir,
toplam 4000 dönüm arazidir, \bütün Tüııkiye içindir. Halbuki sayın
Hüdai Oral, 4 milyon dönüm arazinin Çukurova' da 3:5 - 40 kişi
nin elinde olduğunu söyledi. iBen bir yanılgı olarak belirtmek istiyorum. Toprakla ilişkili ihir ailenin çocuğu değilim, üç nesildir
toprakla ilgimiz yoktur, yalnız gerçeğe olan saygım sebebiyle arz
ediyorum. Ayrıca, Ankara'nın en geniş toprağı olan bir ilçesindenim; \burada da 1000 dönümün üzerinde toprak sahibi olanın. ıçok
az olduğunu biliyorum. Yine burada da Ankara ile ilgili enteresan
rakamlar vardır, kendilerinin dikkatini çekerim.
konu, sayın Turgut
Bir Danıştay mensubu olarak kendilerine <teşekkür ederim. Çünkü Danıştay genellikle siyasal düzeyde eleştirilir, kendisi hukuk düzeyinde ve mesleki düzeyde
Danıştayı eleştiı:idi, bu bakımdan minettanz.
Benim esas üzerinde durmak

istediğim

Tan'bazı Danıştay kararlarını eleştirdi.

Şimdi benim kanaatimce mesele şuradan gelmektedir: Bazı
siyasal kararlar ve siyasal tercihler idari işlem olarak hukuk aleminde doğmaktadır. Ve bu yüzden de bu siyasal kararlar ve terdhler Danıştay'ın önüne dava yoluyle getirilmektedir. İstanbul Bo·
ğaz köprüsünün yapıLması
Danıştayıda dava konusu yapılmıştır,
Ortaköyde evi olan bir vatandaş tarafından değil, ibu kıöprünün
faydasızlığına inanan bir vaıtandaş tarafından.

Ayrıca, sıkıyönetimin ilanı kararları Danıştayda
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dava konusu

yapılmıştır. Yıllık

programlar da

Danıştayda

dava konusu

yapıl

mıştır.

Danıştay çeşitli

içtihatlarla, arkadaşımız gayet güzel eleştiri
fakat daima aynı sonuca varmıştır; bu siyasi kararların ve siyasal terciihlerin incelenmesinden kaçınmıştır. Kanaatimce bu çaresiz bir sonuçtur, her zaman da böyle olacaktır. Ama acaba şöyle yapılamaz mı .içti!hatlarda? İdari işlem kılığmda ortaya
çıkan siyasal kararların yalnız şekil yönünden incelenmesi mümkün değil midir? Bu konu üzerinde sayın Turgut Tan'ın açıklama
da bulunmasını özellikle rica ediyorum.
yaptılar,

sini

Teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ

-

Sayın

Ahmet Harndi Sayar.

Ahmet Harndi SAYAR (Avukat) - Efendim, kıymetli konuş
macılar arasında, dinleme imkanını bulduğum safhaclan sonra görüştüğü için dinieyebildiğim iktisadi
kalkınma-siyasal rejim iliş
kileri adlı bildirinin sahibi sayın arkadaşımız Yüksel Ülken'e bir
soru yöneltmek istiyorum.
Anayasaya uygun bir siyasal rejim süreci içinde, eklektik anhakim olmalıdır ve tercihler ıher iki sistemden alınabilir,
buyuı:;dular. Sorum şudur:
layış

Bu siyasal rejim kurulmuştur, yürürlüktedir, .kalkınma hedefi
Hangi saıfhalarda bu terdhler ve ilkeler o siıstemden, bu
sistemden alınıp eklehik ıbıir görüşle uyıgulama planına anlaşılır
bir düze~de indirilecektir? Bunun zamanını kim rt:ayin edecektir,
ne zaman olacaktır?
vardır.

Halk sektörü konusunda kıymetli 'bildiriler sunan arkadaşla
bir soru yöneltmek istiyorum. Halk
sektörü teşekkülünde endişeler belirmektedir; sınıfiaşmaya yol
açacağından ibaıhsedilmektedir. Tarifin yapılmasının mümkün olmadığı görüşü ileri sürülmektedir. Bendeniz, yalnış anlaşmalara
sebep oluyor bazı taibirlerim, şunu ifade etmek istiyıorum: Parlamento incelemeleri yapan Anayasa hukuku yönünden acaıba halk
sektörü giderek mu!htdif sektörler halinde teşekkül etmesi ve'
isimler !halinde helirmesi muvacehesinde, /büyüyen, OYAK giribi mesela, yani henzetrnek için söylüyorum, OYAK'ın menşei başka da ...
İsmi X, Y, Z olacak olan ibu sektörün meydana getirdiği büyük
rımızdan Satılmış Çağlar'a
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ekonomik güçler acaba parlamentoda giderek kooperatif sistemi
yansıtabilecek bir temsil örneği vereıbilirler mi? Bunun sakınca
larını gidermek için ne gibi çareler düşünülmelidir? Bunlar doğar
ken ufak doğarlar, sonra ıbüy:ük bir teşeıbibüs ihaline gelirler ve her
halk sektörü kesimine hissedar olanlar, diğerleriyle, adeta futibol
kulüpleri giibi ıbir rekalbete ve ibunların seçimlere yansıması gibi
bir düzeye getirebilirler. Şoför v·e o~omdbilciler cemiyetinin il:emsilcisi pekala ~illetvekili seçilmede ibu organizasyonu kullanabilmektedir. Buna benzer diğer organizasyonlar :buıgün caridir. Buna
benzer haller meydana :gelirse, ibunun demokratik düzeydeki !bozukluklarını giderici ·çareleri ne düzeyde 1görülür?
Teşekkür

ederim.

Y:ÖNETİCİ -

Sayın Sabilh Atlı.

Sabih ATLI (Avukat) -

Sayın Başkan, değerli

delege arka-

daşlarım;

İki teıb1iğ ve:vmiş

olan sayın Satılmış Çağlar'ın ;bakikaten tebbiiyük lbir emek karşılığı olmuştur, .bize ışık tuttu. Yalnız,
gene Satılmış Çağlar arkadaşımızın yapmış olduğu bir tarif hepimizde ıbazı istifhamlar uyandırdı. BiLhassa Noterler Birliğini temsil eden sayın Bayan Avukat bunu belirtmek istedi, yalnız hukuki noktasına tam i·şaret etmedi. Yanılınıyorsam tarif; çıkarcıların
dışında kalan ve bedeen fikren çalışan Şa!hıslar halk tarifine giriyor, diğerleri girmiyor. E bu görüşe gör·e memleketimizdeki, daha
doğrusu Türk Milletini muhtelif ·sımflara ayırır ıbir tarif oluyıor.
Anayasamızın 3 ncü ve 12 nci maddesine göre, hu ·tarif Anayasaya
aykırı ıbir tariftir. Hepiniz hukukçusunuz,
çoğunuz da \bununla
iştigal eden kimseler, 3 ncü madde: «Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» iBunu tariflerle ortadan kaldır
maya .imkan yoktur.
liğleri

12 nci madde gene: «Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefe, inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin kanun önünde
eşittir.» Demektedir. Artık, ticarette bile sınıfiara ayırmak herhalde doğru değildir. Bu anayasal madıdeler karşısında sayın Satıl
mış Çağlar, tarifini nasıl kanuna uyduracaktır? Takdir kendisinindir, onun için huzurunuzu işgal ettim. Hürmetlerimle.
YÖNE.TİCİ- Sayın
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Oral.

Hüdai ORAL (CHP Denizli Millet,vekili - Bütçe Karma Komisyonu Üyesi) - Değerli arkadaşlarım, ibir açıklama ,için huzurunuzu işgal etmiş burunuyıorum; arkadaşlarıma belki bir açıkhk
kazandırır diye.
Vermiş olduğum

iki rakam, birisi tarım sektörü gelir dağılımı
ise genel milli gelir dağılımı ile .ilgili xakamlardır. Mehazı aynen veriyorum: 1966 yılında neşrolunan Devlet
Planlama Teşkilatı uzmanları tarafından hazırlanmış olan rapor,
tarım sektörü gelir dağılımının r<rkamlarım vermiştir. Bu rakamlar Parlamentoda Bütçe Komisyonunda uzun tartışma ~onusu ol"
muş ve aksi ispatlanmamış, aksi ileri sürülememiştir. Bu raporda,
ki aynen ıgetirebilirim raporu size, arkadaşlarıma vereıbilirim. Bu
raporda aynen şu cümleler vardır:
rakamları, diğerleri

Ki, bu raporu veren arkadaşlarımızın lbir
sitelerde öğretim üyesidirler.

kısmı

halen üniver-

«Tarım

sektörü gelir dağılımının ıtemel fakıtörü olan toprağın
belli ellerde konsantrasyonu son 10 yılda 952 - 63 bir miKtar artmış veya hiç olmazsa azalma göstermemiştir. Diğer taraftan tarım
dışı sektörün ekonomideki ağırlığı devamlİ bir artış göstern'ektedir. Bu gözlemlere dayanarak, redistribütif uygulamalara gidilmediği takdirde, gelecek 10 yılhk devrede Türkiye'de gelir dağılı
mının şimdikinden daha gayri adil bir şekil alacağı sonucuna vnra:biliriz.» Raporun bir kısmı.
İkinci rapor: Doç. Tuncay Bulutay. Şimdi Profesör müdür bilmiyorum kendisini. 1968 yılında Türkiye' de gelir dağılımı adlı eserinden alınan kısımdır, bunun aynen arzediyorum ki tarıtışma
larınıza kıonu olur diye.

«1963'te Türkiye nüfusunun en alt gelirli 1/5 i, toplam gelirlerin % 4,5 unu alırken, 1968 de % 3 e düşmüştür. Buna karşılık
1/5 üst gelir dilimi 1963 te toplam gelirlerin % 57 sini alırken, 1968
de % 60 ını almaya !başlamıştır. Bu durum, ıgerekli reBormların
yapılmayışı nedeniyle alt gelir dilimlerinde gelirin aleyihte dağı
lımına yol açmıştır. Tabiatiyle tüketim alanı genişleyemediği için
dayanıklı tüketim malları alanında iç piyasada sürüm ve satış
güçlükleri doğmuştur. Bu araştırma başka 1bir ıgeı:ıçeği de ortaya
lmymuştur; Türkiye geUşmiş kapitalist ülkelere göre dalhi, gelir
dağılımının en adaletsiz olduğu memlekettir. Nüfusun en üst ge269

lir tabakası 1/10 dilimi, tıoplam gelirin Türkiye'de % 45 ini alır·
ken, Batı Almanya'da % 41,1, ABD'de % 30,3 ünü almaktadır.»
Teşekkür

ederim.

YÖNETİCİ -

lara söz

Efendim, sorular bitmiştir.

Sırasıyle arkadaş

vereceğim.

Sayın Yüksel Ülken, buyurun.

Yüksel ÜLKEN (Prof. Dr.) - Sayın Başkan, sayın üyeler;
sanıyorum ki, üç günden iberi süregelen bu seviyeli kongrede, ortak bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da, tebliğ sahiplerinin 5 dakika konuşma ile sınırlandırılmaları. Ve bir :bakıma, eğer .iktisa1tçı gözüyle hir değer yaııgısına varırsak, sanıyorum ki, oldukça israfçı bir
üç .gün geçirdik; çünkü arkadaşların konuları tam istifade ile ortaya koyamamaları durumu kendini göstermiştir.
Yine temenni edilirdi ki, ibu kadar kaliteli ve ibol say~daki tebperyodik aralarla, üç aylık, dört aylık aralarla
tekrarlanması ve dolayısiyle her toplantıda 10 teibliğ işlenmiş olsaydı, samyorum ki 1976 yılını raıhatlıkla ve dolgun 1biçimde doldura.biliııdik ve da:ha .iyi ıbir değerlendirme durumu ortaya çıkar
dı. Onun için sanıyorum ki israfçı bir tutum içinde olduk, çok
özür dilerim sayın Barolar Birliğinden. Ama yine ses getirecektir
liğleri başka başka

sanıyorum.

Şimdi, sayın arkadaşlarımın

var.
ğım.

soruları içinde ortak noktalar
ki üç arkadaşıma birlikte cevap vermeye çalışaca
Bir tanesini bir parça ayrı tutacağım.

Sanıyorum

Acaba hangi iktisadi sistem kalkınmada etkilidir? Bunu vurgulamakta yarar var. Şimdi, şunu b~lirtmekte .israr etmek istedim; fakat pek lbeceremdim demektir. Bugünün az gelişme olgusu
karşısında ve iktisadi si,stemlerin gös1terdiği
uyıgulamadaki gelişimleri gözeterek, bugünün az gelişmiş ülkeleri bir kalkınma metodu olarak ıbenimseyecekleri bir iktisadi sistem terdhini mutlak
olarak yapınama durumuna 1gelmişlerdir. Bu şu demektir:
Çünkü herhangi ibir iktisadi s.istem, kapitalizm veya kolektivizm, uyıgulamada teorik temellerinden, teorik ilkelerinden daima
sapmalar yapmıştır. Bu lbir olgudur, bir vakıadır. Bu nereden geliyor? Heıihangi birisi uygulamada aksama yaptığı zaman 'bunun
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~·

etkinliğini artırma endişesiyle bir
değişime uğruyor ıve buradan
hareketle sistemler arasmda bir ilke alışverişi başlamıştır. Taıbi
atiyle fazla ayrıntıya girmeye zamanımız müsait değil, ancak
şunu çok basit bazı örneklerle arzedeyim: K.api:tali,st sistemde piyasa mekanizmasının ıgereği gibi işleyememesi halinde, piyasa me.
kanizmasını doğrultma, düzeltmek
amacı ile plan kavramı gelmiştir. Plan aleti sol bir alettir. Ancak, plan kavramı, kapitalist
sisteme uyan kendi koşulları içinde gözetilerek, yol gösterisi plan
şeklinde lbir nitelik kazanmış ve o şekilde uygulanmaya geçmiştir.
Piyasa mekanizmasını tashih etme amaciyle ve dolayısiyle etkinliği
artırmak.
Diğer taraftan diyelim, biliyorsunuz lmllektivist ·sistemde şalh
si menfaat yoktur. Kamuya hizmet fikri, yaıhut ilkesi yer almıştır.
Fakat kamuya hizmet çok anonim bir kavram, bir ilke ve dolayısiyle uygulamada son derece aksamalar yaratmıştır. Bu takdirde, acaba şahsi menfaat, kişiyi teşvik edici, harekete geçirici nasıl
bir yöntem bulunabilir? Bıu sefer, kapitalist sistemin çok itici gücü olarak, etkin biçimde şaıhsi menfa:at fikri kendi :koşulları içinde alınmış ve şalhsi menfaat adı verilmese dahi mükafatlandırma,
zaman zaman ödüllendirme dediğimiz çeşitli yollarla :kişiyi çalış·
mada daıha etkin duruma getirecek çeşitli yöntemler uygulanmış
tır. Örneğin 90k etkin bir teşv.ik edici, şahsi menfaati harekete ge-·
çirici uygulama, bilindiği gibi bu ülkelerde hakim olan tek siyasal
partiye, k:comünist partiye üye alma... Sıon derece kısıtlıdır komünist patilerinin üye sayıları ve oldukça bir ayrıcalık tanır. Böyle
bir ayrıcahkla şahsi menbatini temin edecek kişiler, ta:hiatiyle
bunu düşünerek hiç olmazsa çalışma etkinliklerini artırabiliyor.

Bu tip örnekleri

çağaltmak

mümkündür.

O halde, genellikle uygulamada devamlı daha etkin !bir uyıgu
lama endişesi hakimdir ve böyle olunca gitikiçe eklektik ibir model
kazanmış tır.

E şimdi, bütün ıbunlar sonunda, mutlak olarak !bir teııcih durumunda değildir, derken, lbunu kastediyorum. Bir şeyin iki defa
keşfedilmesine gerek yokitur. Eğer buradan ıbaşlamak, ikisini belli
sonuçlara ıgötürüyorsa, en sonundan başlamak hiç şüphesiz en
Lojik bir davranıştır. ıBugün iheıfuangi ibir fabdka kurmaJk istediği
miz zaman, \bir tekstil fabrikası kurmak istediğimiz zaman, 1850
veyaıhut 1870 yılında ilk başladığı zaman İngiltere'deki tekstH fab271

rikasının uyguladığı teknik alınması hiç kimsenin aklına ge1me7
Genellikle, daha çok şimdiki tekstil fabrikalarının tekniği uygulanmak gerekir. Artık o süreç geçmiştir ve aslında o sürecin geçtikten sonra -kazanılan uygulama örneklerinden dolayı, az gelişmiş
iilkelerin belki ıbir avantajı vardır, artık o süreci geçmek durumunda, tekrar hir şeyi keşfetmek durumunda değildir.

Şimdi taıhiatiyle, mutlak olarak bir teroih sistemi olm:ıdığını
söylerken bunu kastediyoruz. Diğer bir vesileyle bahsettiııı; acaba hangi sistem daha etkilidir? Devamlı olarak karşımıza çıkan
budur. Tercih sorunu. Buna da bir ölçüde çok somut olarak cevap
verilebilir. Acaba, <bıJpitalist sistem uygulamada çok başarılı örnekler vermiştir; Amerika, Batı Avrupa ülkeleri... E ıbunlar kapitalist sistemin başarılı örnekleridir; o halde aynı yolu izleyerek, az
gelişmiş ülkeler bu modelle kalkınmalarını gerçekleştirebilirler.
Çeşitli nedenlerin dışında aslında günümüzde en önemli unsur, bugün bir salhırsızlığın ifadesi olarak bir zaman unsuru ortaya çıkmıştır. Ve bu gelişme, bugünün başarılı örnekleri sayabileceğiıniz bu gelişme, gayet iyi bildiğiniz gibi 100 yıllık bir süre
içinde gerçekleşmiştir. E bugünün küçülen dünyası içinde, herkesin birbiriyle habe~dar olduğu komşu olduğu 'bir dünya içinde
artık yüz yıl bekleyin, ıbu şekilde kalkınırsınız demenin hiç bir
anlamı yoktur. E o takdirde, o zaman lmllektivist sistem için de
aynı soru yöneltileıbilir. O da,
kollektivist si~stemi uygulayarak
dünyanın ikinci büyük sanayi devleti olan Sovyet Rusya bu sistemi uygulamıştır, kalkınmıştır, o halde 45 - SO yılda bu başa
rıyı gösterdiğine göre, o halde bunu seçmek için ne ıgiıbi bir sakınca vardır, o kadar başarılı örnek karşısında?

Taibii iburada da söylenecek çok rahat bir durum var. Elimizdeki bilgileri, verileri ,iyi kullanmak durumundayız. Başlangıç noktası acaba nerededir? Sovyet resmi istatistiklerinden derlediğimiz
ve tebliğde bu rakamları ayrı ayrı verdim; Sovyet Rusya zaten aslında 1917'de, daha doğrusu 1914 rakamları var elimizde, resmi
İstatistikler, 1914 Çarlık Rusyası, devrinin dördüncü sanayi devleti idi. Dördüncü sanayi devlıetinden hareket ederek ikinci sanayi
devletine çıkmıştır. Bugünün lütfen az gelişmiş ülkeleri böyle
bir büyük olanağa saıhip midir? Kalkınma savaşına, yahut da mücadelesine giriştikleri zaman böyle bir imkfmla mı !hareket ediyorlar? Hiç şüphesiz ıböyle ıbir imkanı hiç bir az gelişmiş ülke sahip
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değildir. 1914 Çarlık Rusyasının 1953 yılının Hindistan'ı ilave 1953
Türkiye'sine ait rakamları teıbliğde ra!hatl:ukla ıbulaibileceksiniz ve
görülecektir ki, hiç bir zaman iböyle ıbir imkana sahip olmadığına
göre, mukayese imkanımız; o böyle kalkınmıştır 45 yılda, bizim
~çin, yahut az gelişmiş ül:keler için uygulama imkanı 'lüç bir zaman yoktur.

E

şimdi ıbir

de, burada söyledim, böyle tbir eklektik model
hiç şüphesiz acaba nasıl bir oran, acaıba kollektivist aletlerle kapitalist aletler nasıl bir birleş.im iıçine girecektir? Bunu kesin olarak ıbelirtmek olanağı yoktur. Bu, her ülkenin sosyo-ekonomik koşulları bunu belirleyecektir ve lbumdan hareketle bir parça pragmatik niteliği ıva:rıdır. Yoksa, kesin olarak o/o 55, o/o 45, o/o 70, o/o 60,
bu, doğrudan doğruya o ülkenin ,bulunduğu seviye belirleyecektir; fakat devlet müdahalesinin ağır bastığı mutlak olarak kaıbul
edilir ve bu yalnız benim değil, büyük bütün iktisatçıların ittifak
ettiği, bu arada Birleşmiş Milletler iktisatçılannın da ittifak ettiği
bir ilke, diyebilirim.
Sevgili

öğrencimin

sorusu :

Biliyorsunuz biz hocalar eski öğrencilerine rastlayınca, sanki çoktan görmediği bir eviadını görmenin heyecanını duyarlar. Bu
heyecanı bana verdiler, çok teşekkür ederim.
Devlet acaiba özel kesime hakim midir, 'böyle bir model içinde
egemen olalhilir mi?
Şimdi aslın:da işte,

ibu sorunun cevabı ile eklektik modelin,
daha düz lisanla söyleyelim; .karma modelin devamlılık karakteri ortaya çıkar. Genellikle yapılan tartışmalarda karma modelin ya kapitalist sisteme ıgeçiş için bir aşama olduğu söylenir
veyahut da diğer kollektivist sisteme geçiş için ibir aşama olduğu
sıöylenir. Yani geçici karakteri olduğu söylenir. Aslında, bu eklektik model geçici değil, kalıcı bir ni:teliğe salhiptir. Çünkü, kamu
kesiminin darlığı, mesela özellikle diyelim Türkiye'de, acalba dıik
kat edilirse devamlı olarak bir fonksiyonu vardır. Ama zaman süreleri içinde bu fonksiyonunda değişme de vardır.
yaıhut

Tekstil sanayiin, 'Somutlaştırmak
içinde .devamlı alıyorum.
tekstil sanayii nasıl kurulmuştur? Özel kesim 'Ve kamu
kesimi vardır. Fakat ibaşlanıgııçta bilindiği ıgilbi sadece kamu kesi-

Tüı:ıkiye'de
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ınının faaliyetleri ıburada ıgörıülmektedir. Ancak, kamu .kesimi burada faaliyet gösterdikten belirli bir süre sonra, özel kesimin burada yetişmesi .için bir ortam sağlanmıştır. Ben lbu aşamaya, uygun ortam yaraıtma aşaması veya safhası diyorum.

Şimdi, şöyle

bir soru geliyor, deniyor ki: Az gelişmiş ülkelerde sermaye çoık kıttır, o halde belirli bir dalda, örneğin tekstil
dalında, ·özel kesim faaliyete geçtikten sonra, :artık orada ıkamu
kesiminin faaliyet göstermesine gerek yoktur. Ve dolayısiyle kamu
kesimi orada kendi sermayesini likide edebilir ve oradan, likide
ettiği sermaye ile başka alanlara kayaıbilir. İlk !bakışta lojik gibi
görünen bir durum olmaklaberalber, aslında kamu kesiminin orada ikinci bir fonksiyonu başlamaktadır; piyasaya dis~pline etme
fonksiyonu başlamaktadır. Ve dolayısiyle bugün tekstil sanayiinde özel kesim çalışırken kamu kesiminin faaliyeti de bir ölçüde pi~
pasayı disiplineetmek yönünden bir fonksiyonu vardır. Bilindiği
gibi piyasa mekanizması en gelişmiş ekonomilerde son derece disiplinsizdir. O halde, ·bunu disipline edecek, teknik değil de hakimiyet tesiri yapacak ,bir orıgan kamu iktisadi kuruluşlarının varlığı olabilir. Daha somutlaştı:rımak
için izninizi rica edeyjm; kumaş kamu kesiminde 100 lira .ise (ibir parça sosyal fonksiyonu,
sosyal karlılık yönünden de hareket etmek gerek) özel kesimin fiyatları hiç bir zaman 200 250 lirayı aşmaması ,gerekir. Onun
yörüngesinde dolaşmak zorundadır. Eğer bu 100 liralık şeyi kesersek, o hiç şüphesiz 250 liranın üstüne çıkabilir, 400 olabilir.
Niye çıkamaz? ... Belli bir zevkin ıbedeli vardır, özel kesimin diyelim ki şu veya ibu şekilde daha iyi desenleri va:rdır ve o ze~kimi
zin ibedeli olarak 100 - 150 lira ödeme durumunu kaihul edebiliriz. Ama 100 liraya karşı eğer 700 liralık bir kumaş varsa, sanı
yorum ki 600 lira bir farkla zevkimizin bedelini ödemekten kaçmabiliriz. O halde fiyatları disipline fonksiyonu burada vardır ve dolayısiyle kamu kesimi aynı alanda özel kesimin yetişme aşamasın
dan sonra bir fonksiyonu başladığı için ibir devamlılık karakteri
taşınmaktadır. Buradan hareketle ve bunu genelleştirerek denilebilir ki, kamu kesiminin varlığı, dolayısiyle bu aşamada piyasayı
disipline edici fonksiyonu vardır ve dolayısiyle kalıcı karakter
taşLmaktCl!dır.

Daha fazla sabrınızı taşırmak istemiyorum. İlıginize teşekkür
ederim. (Al kışlar)
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YÖNETİCİ -

Sayın Çağlar.

Satılmış ÇAGLAR (Köy İşleri Bakanlığı Planlama ve K:oordinasyon Kurulu Uzmanı) - Efendim, çok değerli delage arkadaş
larım rbana çok önemli sorular yönelttiler. Ben soruyu iki grupta
topladım; sayın Balbüroğlu, sayın Vural, sayın Ardıç, sayın Ahmet
Harndi Sayar ve Sayın Sahih Atlı :beyler çok önemli sorular yönelttiler ve dediler ki; biz !halktan mıyız? Siz halkı tanımlarken, bizi
halktan ayıncı bir tanım kullandınız, dediler.

Gerek tebliğim, gerekse teıbliğ sırasında sunduğum sözler aynen şöyledir: Yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi için okumak
istiyorum müsaadenizle.
Tebliğimin

bir noktasında, toplumu, varlıklı, varlıksız, okuköylü kentli, sivil asker, işçi memur ve benzeri
giibi sınıflara ayırmak ve bunları milli toplumdan soyutlamanın
imki'msız olduğunu ve bunun Anayasamız çerçevesi dışına taştığı
nı tebliğimde yazılı olarak belirtmiş vaziyetteyim. Bu bir.
muş okumamış,

İkincjsi,

egemen çevrelerin dışında kalan, yaşam koşullarını
Çalışarak kendi emeği, alınteri, kafa ve kol gücü ile kazanan ve
ulusunun kalkınmasına ve gelişmesine sürekli olarak olumlu katkılarda bulunan ve daima çıkar çevrelerinİn
dışında bırakılmış
olan insan topluluklarını, toplum birimlerini halk olarak niteledim.
Ayrıca

gene, sabahki tebliğimde ifade buyururken, !halk kav.ile ulus kavramını birbirinden ayırmaya çalıştım; Halk sektörü tammını daha sağlam hir zemine oturtmak bakımından.
ramı

Onlarda aynen şöyle dsdim: Ulus'un tamamen siyasal hir kavram olduğunu ,belirttim. Ulusu oluşturan unsurları sıraladım ve
ondan sonra halk sözcüğünün de daha çok sosyal bir 1ka:vram olduğunu belirttikten sonra, bunu ulusu meydana getiren sınıf ve
zümrelerin tümünü değil, ancak bir kısmını oluşturduğunu belirttim. Bu iki unsurun b.irbirleriyle çelişmediğini, birbirlerini devamlı şekilde destekleyip, geliştirip. besleyip büyütüğünü ifade etmeye
çalıştım.

Ayrıca

en önemli nokta şu: Toplumda kendilerini, sayın Hüdai Oral hey;in apklamalarında olduğu gibi, toplumda kendilerini
imtiyazlı gıören, bu im tiyazlara dayanarak bazı elmnomik ve sos275

yal olanaklar sağlayan ve bu sağlanan ekonomik ve sosyal olanaklar yoluyle de artı değerden dengesiz, gayri adil pay alan kesimin
dışında kalanları şey yaptım. Bu kesimde olanları halk olarak
nitelemedim. Ve daima k,i, bence halk, egemen çevrelerin dışmda
kalan, ılıayatım çalışarak kendi emeği, almteri, kafa ve kol gücü
ile kazanan ve ulusunun kalkınmasına karınca kararınca katkılar
da bulunan ve rçıkar çevrelerinin dışında !bırakılmış olan toplum
dilimlerini halk olarak ni'teledirn.
Biz ,burada ilim adamları olarak sayın hocalarırnız, değerli
ve diğer sosyal kesimde bulunan, çeşitli devlet
kademelerinde urnur görmüş insanlarırnızı eLbetteki halkımızın
bünyesi içinde, ıhalkırnızın ta kendisi olarak nitelernekteyiz. Çünkü bunlar, hayatlarını, biz thayatlarırnızı devamlı şekilde kafa gü
cürnüzle, irnkfmlarırnızla, olanaklarımızia kazanan, tasarruf yapma
olanağmı bulabilenlerimiz tasarruf yaparak, ıbazı olanaklara, işte
konut gibi çeşitli şeylere yahran, ~çeşidi yan gelir kaynakları sağ
lamağa çalışan ıbir durum içindeyiz. Elbetteki lbiz halkız, halkın ta
kendisiyiz. Halka yön veren, halka rehberlik yapmaya ~çalışan bir
ekihiz. Onun için, hiç bir zaman endişeniz olmasın ki, ve ben bünu bu rnaksatla söylemedim; biz halkız, halkın bir parçasıyız.
hukukçularırnız

Şimdi, ıbu rneseleyi kısaca ana hatlarıyla, genel soru çerçevesi içinde değindikten sonra, sayın Babüroğlu'nun, uygulamada halk
sektörü ıgelişecek, halk sektörü geliştiği zaman acaba daıha güçlü
ekonorn~k teşebbüsler tarafından fbu ıbir gün o halkın elinden, o
halk sektörünü oluşturan birimlerin elinden alına:bilir mi, alına
maz mı? Diye bir soru tevcih buyurdular.
Eğer ~bugünkü hukuki düzen .içinde halk sektörünü geliştir
meye çalışır ıbu girişimde ıbugünkü ,hukuki ~çerçeve içinde bulunursak, dbetteıki, aynen endişelerine katılıyorum, .kısmen veya tamamen başka çıkar çevreleri aracılığı ile daha rgüçlü ekonomi!,
teşebbüsler aracılığıyla onlar tarafından alınabilir. Zira, Türkiye'·
de çeşilti devirlerde topra~k reformu değil de, çiftçiyi topraklan
dırrna uygularnaları yapılmıştır. Çiftçiye toprak ~verilmiştir,
ama
çiftçiyi, o toprağını işletecek modern girdiler, krediler, çeşitli
~ohurnlar vesaire her şey zamanında verilernemiştir. Ve ç~ftçi, herşeyden evvel toprağın tapulu sahibi olamamıştır. Olamadığı için,
çeşitli devirler gelmiş, çiftçi ektiğini kaldıramamış, IJ-ıorçlanmış,
borçlanınca da elindeki toprağın tekrar geriye, ağaya veya diğer
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büyük toprak sahibine geri vermek zorunda kalmıştır ve toprakve oranın gene ırgatı durumuna, işçisi durumuna gelmiştir. Onun için !biz bu endişeleri ortadan kaldıralbilmek için, ·gü
ride ıhukukçularımızın düzenlediği bu kongrede, e~betteki bir halk
sektörü ıhukukunu yaratmak meoburiyetindeyiz. Bunun ana çerçe·
velerini çizmek zorundayız. ıBu bakımdan, ıbu endişelerin bu şe
kilde giderilebileceğine kaniyim.
sızlaşmıştır

Sayın Ardıç

dediler ki, halk sektörü var, ben halk sekitörünün
kaniyim dediler. Arkadaşlarım, ben de ıhaLk sekrörünürı
olduğuna, çeşitli isimler altında da olsa halk sektörünün olduğu·
na kaniyim. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaları sıra·
sında, plana giren bir toplum ka1kınma;:;ı çalışmaları var idi. O çalışmalarla halkı bilinçlendirmek, halkı
ö:rıgütlendirmek, halk te
şehbüslerini geliştirmek bakımından çeşitli öneriler yapılmış ve bu
konuda Tüııkiye ,ölçüsünde denemelere girişilmiş. Ama gelin gö
;·ün kü iküdarlar değişimi, o olduğu yerde kalmış, yaklaşımlar
değişmiş, toplum kalkınması adını değiştirmiş, küçük toplum bi
rimlerinde kalkınma pro~eleri vesaireler gi:bi çeşitli adiarda değiş·
miş ... Onun için, Halk Bankasından kredi almak veyaihut da Yapı
Kredi Bankasından kredi almak suretiyle, tasarruflarımız sonucu
kredi almak suretiiye bir küçük l<:Jonuta saihip olmak yeterli degil.
Bunu ben halk sektörü olarak görmüyorum. Halk sektörü, artmı
bildiğimiz çeşitli tasarruflada onların
birikiminden üretime dcnük faaliyetler olacak. Ölü yatırımlara değil, üretime dönük faaliyetler, küçük işletmeler, tarım alanında, sanayi alanında, çeşitli
Cilanlarda işletmelere para yatımbiliyorsanız, ve o yolla tasarruf.
larınızla bu işletmelerden elde edilen ürünleri daha ucuza, daha
kaliteli ürünleri daha ucuza, el değiŞıtirmeden alalbiliyorsanız, elbetteki bu çerçeve içinde halk sektörü daıha çok üretime dönük, iş
letmelere dönük, o üretim ve işletmelerin salhibi olan, alın teri
ile parası ile, oyu ile, iradesi ile sahip olan insanlar ancak halk
sektörünü oluşturalbilecektir. Bu çerçeve i,çinde ıhalk sektörü oluşacak ve gelişecektir.
olduğuna

Ş.imdi, sayın

Vural hamının ve zannediyorum diğer :arkadaş
yönlerle, ibil!hassa halkı tanımlama yönüyle

larımızın soruları ıbu

mümkün mertebe

cevaplandırmaya çalıştım.

Şimdi, ıbir sayın arkadaşımızın; sayın
endişelerden şey

yaparak, siz

nasıl

Sabi!h Atlı bey, ıgene rbu
oluyor da Anayasaya karşı, Ana-
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yasanın

ilkelerine karşı bu şekilde konuşaıbiliyorsunuz? Siz düşün
celerinizi ve ilkelerinizi Anayasaya nasıl koyduraıhileceksiniz, diye şey yaptılar.
Arkadaşlar,

hen halk

tanımını

nasıl

yapmışsam,

o çerçeve
hiç 'bir zaman
suyotlamıyorum. Herşeyden evvel ben, bir parlamenter değjlim,
ama bu halkı, halk sektörünü oluşturacak çerçeveyi, unsurları şey
yapmak için e1hetteki yollan ve bunun zamanı vardır kanısında
içinde

halkı tanımlıyorum

ve

halkı diğer şeylerden

yım.

Bilmiyorum

başka

sual var

mı?

A:hmet Harndi SAYAR (Avukat) -Siyasi alanda etıkisi ne ola·
cak diye sormuştum. Bunlar büyüdüğü zaman, ibunların etrafında
birikenlerin ayrı ayrı seçim hedefleri içinde parlamentoya inikası
ne şekil alacak? ...
Satılmış ÇA<:';LAR (Devamla) -

Tamam efendim. Durum şu:
Halk sektörünü kim teşkil edecek diyoruz; kooperatifler, sendikalar ve diğer sosyal kuruluşlarımız. Ama bunlar daha üst seviyeye çıkarak birlikler şeklinde, federasyonlar şeklinde, konfederasyonlar şeklinde örgüdenecek ve ibu ancak örgütlenme sonunda talepler ve teşeihbüsler tepeden aşağı doğru değil, aşağıdan yukarı
doğru gelecek ve her kooperatif daha üst :birlikle, birim kooperati:flef merkez birliklerinde, merkez birlikleri federasyonlarda, federasyonlar konfederasyonlarda oluşmak suretiyle kendi !haklarını
alacak şekilde örgütlenecekler. Çünkü bugün siyasal şeyimizde,
kim güçlü ise, kim iyi örgütlenmişse o en iyi şekilde haklara saihip
olmakta, en iyi şekilde imkanlara, kaynaklara ve olanaklara kavuş
makta, refah ve huzura bir adım daha atmanın şartlarını temin
etmektedir. Eğer bu şekilde öııgiitlenir şey yaparsa, eLbetteki parlamentoya onların temsilcileri de gelecektir. Ve bu yolla haklarını,
kendi çıkarlarını savunacak ve mutlulukları için yeni yeni olanak·
ları, yeni yeni şartları elde edeceklerdir, kanısındayım.
Saıbih

Müsaadenizle efendim, Satılmış arkanunsuz ... » şeklinde tavsif ettiler. Ben öyle demedim. Anayasanın 3 ncü ve 12 nci maddesi muvacehesinde bu tarifi nasıl telif edebilirler? Mademki bir bütünATLI (Avukat) -

kadaşım; «Nasıl konuşabiliyorlar,
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dür deniyor, ayınrnırnız yoksa, konuşmazlar, edemezler, nasıl konuşuyorlar, cesaret önerisi burada vermiyoruz ve ben seribest konuşmanın daima leıhinde olan bir arkadaşınızım.
YÖNETİOİ

oturumu

-

Öğleden

sonra saat 14.00'te toplanmak üzere

kapatıyorum.
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ÜÇÜNCÜ
İKIİNCi
Açılma

GÜN

OTURUM

Saati : 14.00

YÖNETiCi: Emin BAJLTA:OGLU (Avukat)
YÖNETiCi -

Bkonomi Hukuk Kongresinin bugünkü son top-

lantısını açıyorum.

Sorulara cevap vermek isteyen
re söz vereceğim.
Sayın Çataloğlu,

arkadaşlara

cevap vermek üze,

buyurun.

Oğuz

ÇATAl.OGLU (Doç. Dr.) - Muihterem Başkan, muhte·
rem .de1geler; hepinizi sa~gı ile selamlarım.
Ben, konuşmamın :bir bölümünde, halk sektörünün kurulması
için gerekli verilerin bulunduğunu söylemiş idim. Bu, denize düşe·
nin yılana sarılması veya herhangi bir gemiden atılan simide tu·
tunması anlammdadır. Çünkü, maddeler !halinde konuşmamın son
dakikasında ve 30 saniye daha süre istedikten sonra sıraladığım
maddeler içerisinde, Türk Ticaret Kanununun anonim şirket bahsinin yeniden gözden geçirilmesi, holdinglerin ele alınması, gelir
dağılımı gibi konulara el atılmasını hukukçulardan istemiş idim.
Biz iktisatçı olarak ve belki iktisatıçının da benim 1g~bi köy ve ka·
sahalarda dolaşıp halk sektörü kuran bölümü bu tür fabrikaları,
bu tür sektörü muhakkak kuracak. IBunu, hatta bir çizgide, lben
okumuş olan hepinizden ihir 1görev olarak istedim. Demek ki, be·
lirli bazı sorunları ortaya çıkarafb.ilmek için, temelde yatan ve
görünmeyen diğer sorunları ortaya atmak gerekiyor.
Benim Mila>s'ta kurmaya gayret ettiğim çimento faıbri:kası,
Köyceğiz Ortaca'daıki dokuma ve konfeksiyon faıbrikası, Ödemiş
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Tekstil adı altında, be1ki içinizden de ortakları bulunan 180 dokuma tezgail:ılı bir büyük tekstil falbrikası, ki bugün klima tesisi,
elektriği, ihata duvarı, bekçi kulübesi ve lütfen dikkat buyurunuz;
12.000 met.I'ekarelik prefabdke korkunç büyüklükte bir inşaatı hazır beklemektedir. Benim :karşılaştığım
sorunlar, siz hukuk,çuların, siz iktisatçıların, siz halk sektörünün birer pa!'lçası olan, !halkın birer parçası olan sizlerin, hepimizin birer prdblemidir, ibirer
sorunudur.
Bu arada, sayın Babüroğlu'nun bir sorusu ortaya çıktı. «Ben
,halk mıyım, ben halk sektörüne ortak olacak mıyım?» buyurdular. Muhakkak surette hepimiz !halkın birer parçasıyız. Benim kanatime :g;öre; muhterem arıkadaşlarım, hocalarım; ikinci dünya
savaşı bittiği ıgün üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Üçüncü dünya
savaşı ıbütün ceplhelerde, dünyanın her tarafından yürürlükte olan
bir iktisadi savaştır. Hatta üçüncü dünya savaşı, «lböl yönelt ... »
«Hdye 1böl kuzeye hen, güneye sen, silaıh satalım>> sa'vaşıdır. Amerika Birleşik Devletlerinin son on ayda Türkiye gibi, Orta Doğu
ülkeleri gib.i diğer ülkelere sattığı silalım bedeli 360 milyar dolardır. Bugünkü gazeteleri açacak
olursanız, F 16 uça,klarından
Türkiye Cumhuriyııti de alacak imiş. Bütün bu savaşı bizim topyekun kazanalbilmemiz için, herşeyden önce, parti, politikra, sen-<ben
mücadelesini bir kenara iterek, ben halk mıyım, sen halk mısın
sözcüklerini bir kenara iıterek, yumruklarımızı, ülkenin her köşe
sinde ibir fab:dka, :bir atelye, iç tüketime ve ihracata dönük faıbri·
kalar kurmak üzere lbirleştirmeliyiz. Onun •için, sayın Barolar Birliği Başkanlığını, aynı Deva, yani doktor, eczacı ve veterinerlerin
meydana getirdiği bir sermaye birikimi anonim şirketi 1g~bi, aynı
şekilde sermaye birikimine davet ettim. Çünkü, bizim, özellikle benim fakültemde, ıiktisadi kalbnma derslerimde sıraladığım, sermaye biriktireibileoek kitle arasına doktorlar kadar ve onların yanında avukatlar da giriyorlar. Ben sayın Enver Arslana1p'e Tür1kiye'deki avukatların sayısını sordum; 15.000 dvarında dediler.
9000'i bir kenara bırakalım, 6000 avukatımız yüzer bin lira, ellişer rbin lira taaıhhüt etseler de, taahhüt etmiş oldukları miktarı
dört yıl içevisinde ödeseler, ben onlara, bir iktisatçı olaraık, Antalya'da bulurran ferro-krom tesisleri gibi, ham krom ilhraç edecek
yerde, harp sanayiinin !bir numaralı metali olan kromu yapacak
bir fabrika, çimento fabrikası, porselen sanayii, savaş sanayiinin
bir ,bölümü, Afyon'daki, kökeni haşhaşa dayanan ilaç sanayiinin
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hammadesinin ikurulması için, motor sanayıının bir ıbölümünün
kurulmasını, sizler; avukatlar, hakimler, yargıçlar !birleşerek rahatlıkla kurabilirsiniz. Bunu bendeniz, 1\!öylü ile, çiftçi ile, memur ile,
zengin-fakir, Adalet Partisi, Demokratik Parti, Halk Partıili düşün
meden, anonim şirketi meydana getiren 'Ve anonim şirketi kurmak
için değişik kültür ·ve yönlerden gelen kimseleri böyle toplantılar·
da toplayarak, herkesin şapkası dışarıda kalmıştır 'Ve !herkesin dini inancı, politik görüşü dışarıdadır. Biz burada bir faıbrika kuracağız, zrhniyeti altında, 'hir çatı altında tıoplayabilmişimdir. Benim
sözlerime lütJfen iHbar etmeyiniz. Ödemiş'e geliniz, Ödemiş':te /benim meydana getivdiğim tesi'si :görünüz. Ben sizlere; eğer okumuş
bir kimse fedaice çalışıyor ise, kültürlü bir kimse çalışıyor ise, hele
fi1dişi 'kürsülerinde oturuyor sözcüğüne mulhatap olan üniversite
hocaları eğer isterlerse, cumartesi pazar günlerinde ve tatillerinde,
bu ü1kede hükümetlerin yapamadıklarını hele İstanbul, ÇukurOIVa,
İzmir sanayicilerinin !hiç !bir zaman yapmak i.stemeyecekleri sanayi kuruluşlarını raıhathkla yaparlar. Hatta bakınız; Ibiimisel v~ politik yıönden ılıalik sektörü ister olsun, ister olmasın, ibu beni ve
hertim ibu şiııketlerde topladığım çiftçiyi, köylüyü, memuru ilgilendirmiyor. İster hükümet ·veya hükümetler politikalarında, ister
sermaye sahipleri sermayeleri kuvveti ile faıbrika kursunlar, ister
kurmasınl:ar; artık ıbüyük ıbir çığ, büyük bir hareket meydana gelmiştir. Bugün Ödemiş'teki gilbi,
Milas'taki g1hi, Alaşehir, Uşak,
Denizli'deki g~bi, Malatya'daki, 'Siirt'teki, Rize'deki, Ordudaki gibi
pek çok fa!brika; arıtık yeter, politikacıdan da yaka silkiyorum, bir
çizgiye kadar okumuştan da yaka silkiyorum, ben kendi başımın
çaresine baka:cağım diye bir ışık beklemektedir sizlerden, okumuş
lardan. ~Bu ışığı görecek olursa, arkanızdan onlbinler, yirmibinler
gelmektedir, paraları ile. Benim Ödemiş'te kurmayı başardığım
fabrikanın bugün ıbeşibin ortağı vardır. Büyük ıbir kredi sorunu
ile ·karşı karşıya,yım; !bir milyon 350 bin İsviçre Frangını tek elden, talbii idare mecliısinin ıkararı ile, İ<svi·çre'ye., Zürih'e transfer
ettim. 31 Aralık 1.975 gününe kadar ben :bu paranın gerisini. kredi
biçiminde bulup .gönderemezsem, idare meclisi ile ikinci :başkanı,
birer çift.çi, !birer köylüdür, bunlar, Türk Parasının Değerini K:oruma Kanununa muhalefetten ağır cezaya verileceklerdir kambiyo
müdürlüğü taraıfından, hukukçuların
dikkatini çekiyorum; bunlara çare bulunsun.
Muıhterem delegeler, ölbür taraftan yüzbin lira parası olan bir
tütün tüccarı, 15 milyon liralık tütün koçanını, her koçan saihibine

282

SOO lira, 400 lir:ı vermek suretiyle bağlayatbilmekte, tütün koçanlarını !bankaya gösterip lS milyon liraya yakın kredi almakta, çiftçinin aldığı krediyi derhal çiftçiye intikal ettirmemek suretiyle aradaki 6 - 8 aylık işleme süresinde lS milyon Hrayı kullanmakta,
sonunda çiftçiye, tüccarın kapısını aşındırıp, nihayet o da paralarını alıp verebiJmektedir. Öbür taraftan, ıbu şekilde kuruluşlar
kredi alarnamaktadır.
O halde nmhterem hUikukçulara bir soru daha: Bankalar Kanununu Ahmet Güler hey:in ileri sürdüğü, özel sektör veyaıhutda
ticari kredilerin veriliş biıçimini muhakkak surette tekrar 1gözden
geçirmekte fayda vardır.
İster toprak reformu, ister halk girişimlerinin hisse senetlerini alan kimselerin, toprağın parçalanmaması, hisse senetlerini
alan kimsenin eviadına 'hisse senetlerini parça parça veremeyeceği
için satışını engellemek için, 20 - 30 yıl sonra toprak reformunda hugün verilmiş topraıkiarın tekrar küçük parçalara bölünmesini önlemek için, hukukçularımızın, miras hukukunu da yeniden
gözden geçirmeleri gerekmeMedir.

•

Saygılar sunarım,

çok

teşekkür

ederim.

Atilla DiCLE (Doç. Dr.) - Sayın Başkan, değerli üyeler; işçi
nin yönetime katılması konusunda sorulmuş bulunan birkaç soruyu cevaplandırmadan önce, bir noktayı vungulamak isniyorum. iş
çinin yönetime katılmasının anlamı nedir? Bu sorunun cevabı çok
çeşitli şekillerde verilmiştir. Ancak, özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz :
İşçinin yönetime katılması, demokratik bir yönetim şeklidir.
Otoriter ilişkilerden örgütleri kurtarmak, kişilerin özgürlüklerini,
haysiyetlerini ön plana almak üzere, uygulanmaya ;başlanmış olan
bir yönetim şeklidir, ıbir yönetim tekniği olarak, yöntemi olamk da
anılmaktadır. Bu nereden çıkmıştır? Bunun doğuşuna, :gelişmesi
ne etkisi olan birçok faktörler vardır. Ancak, bunlardan en önem
lisi, konuşmaını özetlerken üzerinde durmuş olduğum; ÖI1\rütlerin
halen antidemokratik bir yönetim uygulaması içinde !bulunmaları
dır. K:işilerin mutsuz insanlar durumuna, yabancılaşmış insanlar
durumuna düşürülmüş olmalarıdır. Onlara yönetirnde söz tlmkkı
nın verilmesi suretiyle daha bilinçlendirilebilecekleri, .ö11gütü benimsemelerine yol açılabileceği ve dolayısiyle örgütün verimlilik ve
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etkenHğinde
işçinin

ibir yükselmenin sağlanabileceği ileri
yönetime katılması bunun bir sonucudur.

sürülmüştür

ve

Bir noktayı daıha belirtmekte yarar vardır. Genel olarak yönetime katılma dediğimiız zaman çok daiha geniş bir şeyi kastediyoruz. Sadece işçinin değil, her örgütte örgütü oluşturan kişilerin öre
gütün yönetimine
katılmalarını kastediyoruz.
Ben telbliğimde,
sadece işçinin yönetime katılması konusu üzerinde durdum.
Şimdi, genel anlamda ele alacak olursak ve yönetime katılma
demokratik bir- ilke olarak kalbul edersek, o zaman ilk sözü almış ve soruyu sormuş olan değerli konuşmacının sorusuna ihemen
cevap verebilecek duruma geliyorum. O da şudur :

yı

Yönetime katılma, iher örgütte, örgütü oluşturan iher grubun
yönetime katıtmasını gerektirir, eğer bir ilke olarak benimsenecekse. Devlet memuru ,kamu örgütlerini oluşturan çok geniş bir
kitledir ve ıbu kitlenin o öı:ıgütledn yönetiminde söz hakkına sahip
olması gerekir. Bu yönde atılmış olan ilk adımlar ve devlet memuruna verilmiş olan sendikalaşma hakkının geri alınmış olmasını
üzüntü ile karşılıyoruz ve bir an önce yine bu haklara kavuşacak
lannı, devlet memuruna kamu örgütlerinin yönetiminde söz hakkının verileceğini ümitle bekliyoruz.
Öğrenciler için de aynı şeyi söyleyeceğim.
Üniversiteler bir
sistem olarak düşünülmelidir, bir bütün olarak ele alınmalıdır ve
bu bütünü oluşturan her grubun üniversitenin yönetiminde söz
hakkına sahip olması gerekir. Bu gruplar
kimler olacaktır? Bu
gruplar, üniversiteyi yönetmekte olan kişiler yanında, öğretim üyeleri, öğrenciler ve hatta 1öğrenci velileri diyebileceğimiz gruplardır.
Bunların hepsinin üniversite yönetiminde söz hakkına sahip olması gerekir. iBugüne kadar ülkemizde karşılaştığımiz !birçok öğ
renci olaylarının özünde, temelinde de, bu uygulamanın bulunmamasını söyleyebiliriz. ·
Sayın

Atilla

Herşeyden

Sav'ın sormuş olduğu

yönetime katılaibilecek yeterlikte ibilgiye sahip olmadığı şeklinde ileri sürülen iddia ve 1bunun yanında,
yönetimin mülkiyete bağlı olduğu, yönetimin sermaye saıhipliği ile
sınırlanmış olması gerektiği, işçinin yönetime katılmasının işçiyi
örgütle bütünleştireceği ve dolayısiyle işçi sendikalarının mücadelesini azaltacağı, toplu pazarlık gücünü azaltacağı yolunda ileri sü284

önce,

işçinin

sorulara geleyim.

rülen iddialar, bir zamanlar, Belçika, İtalya, İngiltere gibi ha:zıı ülkelerde geçerlilik kazanmış ise de, son yıllarda terk edilmeye baş
lanmıştır.

İşçinin

yeteri kadar IbiLgiye sahip

olmadığı iddiası

üzerinde

ö:zıellikle durayım. Buna karşı ileri sürülen iddüilar ·şunlardır: İş

letme bilgisi sadece yöneticilerin tekelinde değildir, işçiler eğitile
bilir, geliştirilebilir ve yönetimde, örgütlerde alman kararlarda,
söz söyleyebilecek, örgüte katkıda bulunabilecek derecede bilgi sahibi olabilir. Kaldı ki, sadece bilgi önemli değildir; örıgü:tledn verimlilik ve etkenliğinde bilgi kadar tecrübenin de önemi vardır ve
işçiler bu tecrübeleriyle yönetime katkıda lbulunahilirler.
İşçilerin özel kesimde yönetime katılmaları için nasıl bir sistem önerilebilir? Hemen şunu söyleyeyim ki, somut bir öneriye
saıhip değilim, üzülerek söyleyeyim. Ancak, bazı örnekler vereibilirim. Almanya' da daha önce baihsettiğim demir, çelik ve kömür madtrnlerinde, işletmelerinde, yönetim kurullarında iş;yereninkine eşit
sayıda işçi temsilcisi bulunmaktadır. Bunun dışında kalan diğer
bütün işletmelerde, işçiler yönetim kuruUarının üçteibirini meydana getirirler. O örgütlerde çalışan işçi temsilcileri üçte bir nisbetindedir, yönetim kurullarında.

Norveç'te 1973 yılmda kabul edilmiş bir kanuna ıgöre, 200
ve daha yukarı işçi çalıştıran bütün işletmelerin yönetim kurullarının 1/3 i işçi temsilcilerinden oluşacaktır.
İs·veç'te,

yine 1973 yılmda kabul edilmiş olan bir kanuna göre, aynı şekilde 100 ve daha yukarı işçi çalıştıran bütün işletme
lerin yönetim kurullarmda o işletme ile toplu sözleşmeye oturma
hakkına salıip olan sendikalar istediği takdirde, bir iki üye bulundurma, seçme hakkma sahiptir işçiler.
Ayrıca Danimarka'da da buna benzer bir uygulama vardır. Ül-

kemizde ne yapılaibilir, nasıl yapılabilir? En azından, şimdi çok
olan iktisadi devlet teşekküllerinde yönetime :katılma her
şeyden önce genişletilebilir, 10 binlik tavan düşünülebilir, 100 - 200
rakamı kabul edilebilir. Bir kişilik temsilci yerine üye sayısı artırılaıbilir ve oradaki gibi özel teşelbbüste de, örgütte çalışan işçi
nin ağırlığını, sesini, yönetimde duyurabilecek, onu hissettirelbilecek ve kendilerini ilgilendiren kararlarda söz hakkına salhip olaibilecek nisbette bir temsil yetkisi işçilere tanınabilir. Bu demokra·
sınırlı
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sininibir gereğidir; işçinin yönetime katılması bir demokratik hak
ve ilke olarak ortaya çıkmıştır, bütün dünyada gittil<.çe yayılmak
tadır. Ülkemizde de bu yönde ilk :adımlar atılmıştır, ancak yeterli
olmaktan çok uzaktır.
Söyleyeceklerim bu
YÖNETİCİ -

kadardır.

Tekrar

teşekkür

ederim.

Sayın Ahmet Güler.

Ahmet GÜLER (Sinop Ağırceza Mahkemesi Başkanı) -

Sayın

Başkan, değerli arkadaşlarım;

Sayın Enver Arslanalp bir soru sordular, bu sorulannın içinde kısmen de cervahını vermiş bulunuyorlardı. Baskı :gru!JJu nedir,
sorusunu sorarken, kendilerine göre, ,bunu bir anlamda da belirt·
miş bulunmaktadırlar.

Bize göre, yönetirnde toplumsal sorunlarda etkinliği olan grup
lar baskı gruplarıdır. Örneğin; Barolar Birliği, ya da Mimarlar
Odası, ya da Ticaret ve Sanayi Odaları kamu niteliği taşıyan kuruluşlar olarak baskı gruplarıdır.
Avukatlık Kanunun yapılışında
baskı grupu olarak Barolar
ve avukatlar grubunun etkisi olmamıştır diyemeyiz. Diyelim Mimarlar odasının çok yakın tarihte yasaları çıkarken, bugünkü sta·
tülerini elde ederken, onların nasıl bir baskı gntbu oldukları ve
Meclisi etkiledikleri bilinen bir gerçektir.

Bundan başka, :bu kuruluşların
neider bile birer baskı gruibudur.

dışında

kalan, düpedüz der-

12 Mart döneminde bu derneklerin etkenliği ortadan kaldırıl
mak istenmiştir. Bakınız; 1630 sayılı Dernekler Yasasının 35 nci
maddesinde ne diyor: «Dernek yöneticileri derneği temsilden dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıla
mazlar. Beyanda bulunamazlar, bildiri veremezler.>>
Ancak, bugün derneklerin bildiri verıdiklerini görüyoruz. Naçizane bu konuyu daha önce işlemiştim. Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümü dolayısiyle yayınladığım; «Özgürlük ve Anayasa Sorun
ları» kitabımda, kısmen bu noktaya da dokunmuş bulunuyorum.
nu
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Dernekler halen bildiri yayınlamaktadırlar. Haddizatında bude, zannederim Dernekler Kanununun 41 nci mad·

yayınlarken

desindeki ibildiriyi daiha önceden vilayete, savcılığa vermeleri usulü konduğundan, 1bu usul sanki her derneğe yayınlama imkanı
veriyormuş giibi yorumlanmaktadır.
Bence yayınlayamazlar. An
cak, bütün toplum, yani kamu vicdanı böyle bir yasayı, böyle bir
uygulamayı kaıbul etmediği için, uygulanmamaktadır. Ha>tta, savcılar bu, bir değerli öğretim üyesi; «Her bildiri için iddianame tekrarlar» dediler, yalhut bazı bildiriler için, şu toplantının Dernek
ler Yasasına göre, derneğin amaçları dışııra çıkrp çıkmadığı tartışılaibilir ve bunun için iddianame takılaıbilir. Milletin veya grupların tek güvenci, kamu vicdanıdır. Burada, bu Barolar Birliği bas
kı ıgrupu olduğu halde, bu kendi baskı grubunu daıhi, şu toplan
uyı yaparken genişletme ·çabasını göstermiş V·e Ilmnda başarı sağ
lamıştır; Cumhurbaşkanından Anayasa
Ma!hkemesi Başkanı ve
Parti liderlerine kadar çağırmaık suretiyle bu <toplantıyı herkesı:
maletmek istemiştir. Ama, <ben bölye yorumluyorum, Barolar Birliğinin amacı ibu olmayaibilir.
Arkadaşımız,

bu

baskı gruıbu anlayışının

demokraük düzenle
Demokratik düzenden
cımaç, klasik demokrati1k düzeni anlıyoruz. Herkes demokratik düzende toplumu, yani karar verme organlarını, gücü yett:iği kadar
etkileyecektir. Nitekim Çağlar arıkadaşımızın, kim örıgüt yönünden güçlü .ise o etkinliğini sağlıyor, diye biraz önce ıbu kürsüden
bunun fiili durumunu belirtmişti.

bağdaşıp •bağdaşmayacağını soruyorlardı.

Bir saz grulbu içerisinde tek <telli sazın sesini duymak mürnk ün olmaz; ama bir akordiyon koyarsak, bu sefer de o saz grubunun sesini hastırır. Bir ·yurttaş olarak Faruk Erem'in tıoplumda
etkili olması kolay değÜ; fakat Prof. Faruk Erem olarak, cezada
fikri yönden otorite olmuş bir Faruk Ere:m olarak !bir akıordiyon
dur, bir elektronik saz haline gelmiştir; fakat bu da yetmez, Barolar Birliği ile !birlikte ibu etkenliğini sağlar.
Bir senfonik orkestrada keman vardır. Keman s·enfonik oı:-
kestra içinde duyulmaz. Duyulamayacağı için kemanlar grubu ya .
pılmıştır. Bir orkestrada 1bile, keman sesi ,için ıbir grup gerekmiş·
tir. Aynı telden çalanlar, ki burada hemen hemen ıbizler de, eko·
nomik kamu düzeninin yasal esaslarına inmeye ve ıbu suretle siyasal orıganı bir yerde, bir yerde· yönetimi sınırlamaya ~çalışırken,
aynı telden çalan sazlarız, aynı telden çalan kişileriz.
İşte,

keman grubunun birlik olması ve bunun toptan çıkar-
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dığı ses tüm orkestrayı etkilemekte, sonuç istenilen güzel muzıgı,
ahengi, toplumsal dengeyi sağlamaktadır. O halde, baskı gruplan
nın varlığı, demokratik düzenin gereğidir ve onunla çelişmez.
Teşekkür

ederim.

YÖNET'İCİ -

Sayın Adil İZJveren.

Adil İZVERBN (Prof. Dr.) - Sayın Başkan, değerli dinleyici
ier; ıbir arkadaşımız lbir soru :tevcih buyurdular; «Bu tebliğleri oku,
yan savcılar daha açabilirler» demiş idim. Bu tebliğl·erden ıbazıla·
rını demiştim. Yani arada ufak bir nüans farkı var ama, lbu sözü
beyler, gelişigüzel söylemedim, bililtizam söyledim. Ve kamuya
yönelik lhitaplarımızda daima biz clickkat ederiz, arada renklendirrnek .için bile söylediğimiz, bazı tekerleme şeklinde bile olmuş olsa bazı sözler, bunlardan muay;yen lbir mana çıkarmaya ve daha
etkili yapmaya çalışırız. Usulümüz budur.
Şimdi

efendim, saıbaihki konuşmamda, biz dedik .ki, demokdönemlerinden bahsettik. Ve dedik ki lbuıgün Ana
yasamızın 2 nci maddesine •göre, Türkiye Cumhuriyeti ibir sosyal
hukuk devletidir, diye genel bir ilke vardır. Bu ilke acalba ne kadar geçerlidir? Bugün sorun budur; toplumsal yaşantımızcia ve
çaikantılarımızda, Şimdi, bu anlamda
sorunun cevabında geliyorum.
rasinin

gelişme

Anayasamızda

çok güzel, ilerici böyle ilkeler bulunduğu halde, ·Anayasamızın tatbikatı olan mevzuatımızı gözden 1geçirirsek,
tamamiyle :ters bir tablo ile karşılaşmış bulunuyoruz. Şöyle ki:
Alalım, Tüıık

Ceza Kanununun 141 nci maddesini. Benim bilCumhuriyet tarihinin eski dönemlerinden •beri ve hühassa
j 2 Mart döneminden sonra da, çeşilti vesilelerle savcılar tarafın
dan ve çok yakinen tanıdığım bazı kişiler hiç yoktan, sebepsiz olarak, senelerce, kornünist propagandası, solcu pııopaıgandası yapı
yor diye suçlandırılmışlar ve süründürülmüşlerdir. Peki, şimdi
Anayasanın sosyal devlet yani ileri aşama dönemi ne dereceye kadar uyıgulanıyor? Bu bir.
diğim,

Dernekler yasasını alalım. Bugün birçok dernekler ve !bilhassa ileriye dönük Hkir dernekleri vesaire, bütünü polis şeysi al·
tındadır. Ben bunu kişisel görüş olarak belki saklardım burada;
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fakat mademki hukuk iktisat kongresinde bulunuyoruz, ,söylemek
mecburiyetindeyirn. Ve bir namus vazifesi !bilirim, hoca olarak.
Zannediyorum ki hala yeni hazırlanmakta olan bir dernekler
daJha da kısıtlama yoluna gitmektedir. E burada sosyal devleti bırakalım, hukukun kaçta kaç nisbetinde ıgerçekleştirileceği
vatandaşların öngürlüklerinin teminat altına alınacağı söz konusudur. Bu ibir.
yasası

İkincisi, Almanlar, gumi paragraf derler, bu ıgrbi bazı kanun
tekniği bakırnından

rnüphern görülen if~deli paragraflara. Malumu aliniz gurni, ileri rgeri ·çekileibilen kauçuktur. Yani istediğiniz
yere 'Çekileıbilen elastikiyette kanun maddesi... Bunu rgayet tabii.
iktidarı elinde bulunduran kimse, parti de gözetmiyorum ister AP
olsun, ister OHP olsun, fakat ibunu kullanabilir.
Gelelim ·savcılarırnı.:za; savcılarrmız maalesef savcılar kanunu.
ki ben de eski bir savcıydırn, başundan geçti, bir çok hadiseler
işler ve savcılar bugün tam teminata sahip kişiler midir? Faruk
bey hocamız aniatsınlar üst tarafını, ceza rnütehassrsı olarak. Bu
böyle. Bu !böyle olunca, şimdi bu tebliğierin içerisine giren, mesela baskı grupları dendi... Gayet tabii bir savcı; efendim lbu da sol
propaganda, komünist propagandasıdır diye pekala da sokaibilir.
Hiç tereddüdürn yoktur ve \hukukçu olarak söylüyorum. Şimdi
zanederirn ibu kadar cevapl:andırdırn bunu. Gelelim ·ikinci sayın
arkadaşımızın sorusuna.
Türkiye'de sosyal dernokra·si kavramı, sosyal demokrasinin
Türkiye'de uygulama olanakları nelerdir?
Şimdi efendim, bizim şimdiki Anayasamız, sosyal demokrasinin bütün temellerini ilkeieriyle koymuş bulunmaktadır ve muhtevası da okununca, hakikaten bir sosyal demokrasinin gerçekten
uygulandığı .tCLkdirde, aşağı yukarı pekçok gereksinmelerini ihtiva
eden bir Anayasadır. Şimdi peki, sosyal dernokı:ıasi nedir? Bendenizin tebliğimi tetkik huyuracak olursanız, orada gelişmesini anlat tım sırayla. Sosyal demokrasi. Fransız devriminden sonra, yani
1789'daki devrimden sonra, yani klasik haklar dediğimiz kic:;isel
özıgürlükler; düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ondan sonra der
ne k kurma özgürlüğü vesaire eşitlikler... Bunlar tam olarak ::.ağ
lan dıktan ve vatandaş için güvence, teminat altına ıalındıktan <>nnıa, geliyor ,ikinci demokrasi aşamasına. Demokrasinin ikinci a:;;a-
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ması,

ki orada sosyalizmin etkisi ıaltında olmuştur, sosyal devlet
ki ilk aşama biliyorsunuz 191 7' de Rus ihtilaliyle bilimsel
sosyalizm alanında Marksizm tanı olarak uygulandı ve bugün de
uygulanmaktadır ve sayın konuşmacı arkadaşlarımızdan bazıları
da değindiler. Batıdaki gelişmeye gelince; Batıdaki gelişmede geniş halk gruplarına, arkadaşlarımızın halk sektörü dedikleri, bütün işçi, memur, maddi olanakları dar olan bütün sınıfların da
halk yönetimine iştiraki ve ancak alelade bir soyut, politik iştirak
değil, yani parlamentoda temsil edilme bakımından, çıkarlarının
korunması bakımından ve bu suretle İngiltere'de, Almanya'da ;şçi
partileri kuruldu ·ve muhafazakar, tutucu paritlerin karşısında. Bugün bile İngiltere'deki ... Ancak, sosyal denge denen, yani sermaye
ve geniş maddi imkanlılıklar çevreleriyle sermayesi ve varlığı olmayan halk grupları arasında denge sağlayan paritler ve bu suretle lbu parlamenter denıgeye bir sosyal politika edebiyatında ki
da:lıa ziyade Almanların geliştirdikleri bir terimdir; sosyal denge
diyor. Sosyal denge, işte buıgün solcu dediğimiz ve .şey eden parti·
lerin sağcı partiler karşısında kurdukları halk sektörü, halkı kalkmdıracak vesaire özellikleri, hep ıbu sosyal dengenin sağlanması
ve geliştirilmesi amacına yönelen çabalardır.
aşaması,

Ş,imdi, sosyal demokrasinin anlamı •bundan çıkmaktadır. Sosyal demokrasi, maddi yönden ·varlıklı olan halk kesimleriyle ekonomik yiönden dar ve sınırlı olan halk kesimleri arasında 1bu suretle çeşitli kesimleri temsil eden siyasi partilerden oluşan .bir parlamenter siyasi dengeye sosyal politika edebiyatında sosyal demokrasi denir ve Alman müelliflerinden Gerhard Laypholz, ki yakın zamana kadar da kendisiyle şahsen, öğretim üyesi olarak temasım vardı Almanya'da, mesela onun dünyada ilk defa ortaya
attığı 'bir şey vardır; o da şu: Fransız devriminden sonra, ki ibu
soyut siyasi demokras.i dediğimiz demokratik sistemlerin bUJgün
işte bu sosyal dengenin sağlanması için, bu dengeyi kurmaya yönelen partilerle oluşan sosyal denge çabasına aynı zamanda bu zat,
yani Gerihard Laypıholz, ekonomik demokrasiye yönelen 1bir oluşum içindedir demektedir, demekte idi 'bundan lS sene evıvel, zannederim ki son siyasi ve ekonomik dünya gelişmesine göre, ki diğer temas ettiğim lbir zat daiha var ve bizde de tercüme edilmiş:
«:Avrupa İşçi Hareketleri>> diye meşhur bir kitabı vardır; Wolfgang
Avendrot, onun teşihisine ~göre, bu ekonomik demokrasi gerçekleş
tirilmiştir ve en sonunda kavram olarak, yani gerek ekonomi kav-
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ramı, gerek hukuki bir kavram olarak sosyal demokrasi aynı zamanda ekonomik bir demokrasidir, demektedir. Onun için zannediyorum, ki cevap vermiş fbulunuyıorum. Ufak lbir şey istir<ham
edeceğim, o da: Yönetime katılma mevzuunda gay,et kısa olacak.
Şimdi

efendim, işçilerin yönetime katılması da, talbii . yalnız
bütün memur kesiminin, diğer kesimlerin, y,ine ekonomik demokrasinin gerçekleştirilmesinde ve aynı zamanda sosyal dengenin sağlanmasında ve geliştirilmesinde bugün Avrupa'da
en önemli rbir sistem, yol rve çare olarak görünmektedir, ki buna
İngiliz literatüründe «Endüstriyel demokrasi» demek:tedirler. Halbuki aslında hu Almanya'dan çıkmıştır, Weimer demokrasisi zamanında 1919'da ilk çıkan bir şeydir, o zaman geliştirilmiştir.
işçiler değil,

Şimdi burada takip edilen yol'batı demokrasilerinde iki türlüdür. Birincisi, sendikalar vasıtasilye ibu gerçekleştirilmektedir ,ki,
kısmen İngiltere'de, Kanada'da rve bazı İskandinav ülkelerinde Yani sendikalar, eğer bizim sendikalarda bu yolda gelişmiş olsalar,
bunu pekala güçlerini ortaya koyarak yapabilirler. Sendikalar, toplu sözleşme yolu ile, yani Kollektif Margening yoluyle fbunu gerçekleştirmektedirler rve pekala da muvaffaik olmaktadırlar. Faka1
Almanlar, ki daha ziyade her şeyi kanuna bağlayan bir millettir,
bunu kanunla kesin olarak 1919 Weimer Anayasasından .itibaren
gerçekleştirmişlerdir :ki, bu da dünyada halen en gelişmiş sistem
olarak Almanya'da işlemektedir. Fakat bu yalnız yönetime iştirak
~en ;ibaret de değildir; aynı zamanda kara iştirak unsuru da vardır. Mesela Yugoslavların uyguladıkları sistem gibi. Ki ıbug:ün Yugoslav sistemi, yani bütün Yugoslav ülkesi komünizm şeyisi altın
da, yani güdümlü sosyalizm ilkelerine .göre yönetilen rbir memleket. Öyle olduğu halde, bütün ibüyük işletmele1:1de işçilere tervdj
etmişlerdir ve işçi komiteleri vasıtasilye kara da iştirak etmek 'SU·
11etiyle en iyi neticeyi almaktadırlar. Bu neticelere biz 1973'te Zürih'te \bir tartışma konusu olarak, :ki yapılan bir tebliğden anlamış
bulunuyoruz.

Teşekkür

ederim efendim.

YÖNETıİOİ- Sayın

Turgut Tan.

Turgut TAN (Doç. Dr.) sorulan soruları, planlamanın

Sayın !Başkan, değerli

hukuki

sorunlarıyle

üyeler; ıbana
ilgili olarak
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soruluş sırası

fakat bir mantıki sıra bakımından,
kendirnce bumantıki sıra içerisinde cevaplandırmak istiyorum. l:k
yüzden de cevaplandırmaya sayın Sav'ın sorusundan başlama!k gerekiyor. O da; kalkınma planlarının yasama organınca onanma
biçimine ilişkin olarak.
içinde

değil;

Konuşmam sırasında, kalkınma planlarının bugünkü onama
ve yürürlük sisteminin Anayasamıza, Anayasa sistemimize ters,
yabancı bir yeni işlem türü yarattığını
söylemiştim. Dolayisiyle
yapılması gereken ilk iş; bu Anayasa sistemine yabancı ve. ters dediğimiz işlem türünü ortadan
kaldırmak ve dolayısiyle Anayasa
sistemimize uyıgun bir onama sistemini kabul etmektir. Yani biz,
dolayısiyle deştirdiğimiz bir konuya ister istemez, mademki eleş
tiriyoruz, bir çözüm getirmek durumundayız. Bu çözümü, zamanın
darlığı dolayısiyle burada
söylememiştik. Taibii çeşilti çözümler
akla gelebilir; fakat bu çözümler nihayet tek \bir çözümün alternatifleri olarak düşünülmek gerekir. Bu tek çözüm de; yani Millet
Medisi kararı ile onama ve yürürlüğe koyma mümkün olmadığına
göre bizim Anayasa sistemimize göre, o halde bir kanunla onayıp
yürürlüğe koymak
gerekecektir. Bir kanunla onayıp yürürlüğe
koymak şeklindeki onama biçimJ kabul edilirse, tabii, bu nasıl ibir onama biçimi olacaktır? Yani kanunla onarsak ihiz, kalkın
ma planının bütününe kanun niteliği ve kuvveti mi vereceğiz? Şüp
hesiz zihinlerde tereddüt doğuran da bu olmuştur. Zaten 77 sayılı
Kanun, yani Kalkınma Planının yürürlüğe kanmasına ilişkin 77
sayılı Kanun Mediste görüşülürken, kanun teklifinde kanunla onama ibiçimi öngörüldüğü halde, tartışmalar sırasında Mecliste, üç
partiyi temsilen verilen önel'ge sonunda bugünkü bizim eleştirdi
ğimiz ve Anayasa sistemimize yabancı
dediğimiz orrama biçimi
kalbul edilmişti.

Demek ki baştan da, zaten ibizim 77 sayılı Kıanunun tekliıf edilde kanunla onama öngörülüyordu. Bu kanun bir ona
ma kanunudur. Yani ibirkaıç maddelik bir kanundur. E:kte sunu·
lan Beş Yıllık Kalıkınma Planının onanması, şeklinde ·1fade edilebilecek bir kanundur, maddelerinin formüle edilmesi değişik ola
bilir. Nitekim, ,bu tip onama sistemleri aslında yeni de değild;r.
Fransa'daki plan da böyle onanma:ktadır, İtalya'daıki plan da böyle onanmaktadır, Belçika'daki plan da ibu şekilde onanmaktadır
Tabii bunu burada zamanımız mümkün değil, böyle bir onama bi
çiminin de kendi içinde ne tip a}ternatifler taşıyaihileceği ayrıca
diği şeklinde

292

tartışıla.ıbilir.

Ama ibizim önerdiğimiz ıçözüm şekli, ıbugünkü aksaklığa ve karanlık duruma çözüm olarak da ibir kanunla onanınası
ve bunun bir onama kanunu olmasıdır, h~ç bir zaman, tereddütleri dağıtmak için s:öyleyeyim, \bu kalkınma planının bütününe bir
kanun niteliği ve kuvveti kazandırılacak anlamına da gelmernek
tedir. Bir kere, bizim Anayasa sistemimize uygun bir hukuki İŞ·
lemle plan onanmış ve yürürlüğe konulmuş olacaktır.
Yine bununla ilgili olarak ikinci hir nokta; bugün Türkiye'de şu tip uyıgulamalarla karşılaşılmaktadır: Mesela Bakanlar Kurulu proje ihale usulüne ilişkin esasları belirleyen ibir karar almı~
tır. Bizim lAnayasamıza göre, kanun olmayan yerde yürütme olmaz, Anayasamızm 6 ncı maddesi açıktır, orada der ki: Yürütme,
kanunlar çerçeıvesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. O halde, yürütmede lbulunaihilmek için, idarenin yürütme görevini yerine getirebilmesi için temelde ibir kanuna ihtiyaç vardır. Bizim Anayasamız maalesef bazı no'ktalarda çok
kanuncu bir anayasadır, devamlı kanun arar.
Bakanlar Kurulu, demin sözünü ettiğim, proje ilhale usulüne
ilişkin esasları saptayan kararım beş yıllık plana dayandırmıştır,
yani «bu ıkararıını beş yıllık plana dayanarak alıyorum» demiş
tir. E şimdi bugünkü onama sistemine göre ortada bir kanun olmadığına göre, plan bir kanun kuvvetinde olmadığına göre, nasıl
oluı da yürütme organı buna dayanarak bir düzenlernede bulunur ve proje ihalesine ilişkin esasları saptaya:bilir? Bu, Danıştaya
gelmiştir. Dava açmıştır özel 1birtakım mimarlık büroları bu esaslara karşı. Danıştay burada bu konuyu tartışmaktan kesin olarak
kaçınmıştır. Yani nasıl olur da kanun olmayan yerde, adeta bunun
anlamı şudur: Yürütme oııganı Türkiye'de otonam lbir düzenleme
yetkisine 'sahiptir, demek anlamına gelir. Oysa, Türk Anayasası
karşısında yürütme organının /bir otonom düzenleme yetkisi söz
konusu değildir, kanun olmak gerekir. Demek ki, daiha fazla konuyu dağıtmak ·istemiyorum, aslında çok da!ha fazla söylenecek şey
ler var, bu tip birtakım güçlükler vardır Türk hukukunda bugün;
planın onanınası ve yürürlüğe kanma
sistemiiye ilişk.in olarak.
Demek ki bizim önerdiğimiz çözüm, birkaç maddelik ibir onama
kanununun bu tip hukuki sakıncaları ortadan kaldıraibileceğini
sanıyorum.

Bu, plandan bir nebze 1çin uzaklaşıp, yılirk programlar için
de s:öylenebilir. Şöyle ki: bizim 91 sayılı Kanunda hazırlanan lbüt293

çelerin yıllık programlara uygun olacağı hükmü 1getirilmiştir. Oysa hukukta, siz değerli üyelerin çok iyi 'bildiği gihi, hukuki işlem
ler arasında bir hiyerarşi söz konusudur; kanun vardır, tüzük yönetmelik vardır ve bir alttaki bir üsttekine aykırı olamaz. Yani
bir uygunluk üsttekine ıkarşı daima söz konusu olabilir. Oysa, bizim hukuk si'stemimizde bütçe bir kanunla kalbul edilmektedir.
Yıllık programlar bir Bakanlar Kurulu karıarı ile kalbul edilmektedir. Bu şekilde adeta hukukun temel ilkelerinden olan, !huku!kl
işlemler arasındaki hiyerarşiyi nerdeyse tersine
döndürmek gibi
bir durum var. Bakanlar [Kurulu 'kararı ·ile kabul edilen hir işle
me, siz kanunla kaıbul edilen bütçeyi uydurmak zorunluğunu lbir
başka kanunla getirmiş oluyıorsunuz. Demek ki, ıhukuki işlemleri
açıklığa kavuşturacak ve hukuki işlemler
arasındaki ihiyerarşiyi
aydınlatacak yeni düzenlemelere gerek vardır.
Şimdi, sayın Sav'ın

bu sorularından, sayın Kuntman'ın sorulageçmek mümkün ve sayın Kuntman'ın ikinci sorusunu cevaplamak mümkün. Orada lKuntman; daiha önceki otururnlardan birisinde, Doç. Beyarslan'ın; kalkınma planının lAnayasanın 41 nci
maddesine ay.kırılığı dolay:ı;siyle Anayasa Maihkemesine iptal davası açılabileceğ,ini savunduğunu söyledi. Bu konuda bizim ne düşün
düğümüzü sordu.
rına

Bu aslında bir doktrin tartışmasımit seibep ola:bilecek bir sorun olmaktan uzaktır. Bu gayet açıktır; bugünkü yürürlukteki sistem içerisinde kalınmak şartiyle kalkınma planının Anayasaya aykırılığını Anayasa Mahkemesi önüne götürmek mümkün değildir.
Bunun doktrinde tartışılacak tarafı yoktur. Çünkü Anayasa Maihkemesinin neyi denetleyeceği saptanmıştır hukuk kuralları tarafın
dan. Oysa kalkınma planı ne kanundur, ne Meclis içtüzüğüdür, ne
de bir dokunulmazlık kararıdır. Bunların tamamen dışında, kendine özgü, atipik bir karar, Millet Meclisi kararı şeklinde görülmektedir. Binaenaleyh böyle bir durum Anayasa Ma!hkemesi tarafından Anayasanın 41 nci maddesine uygunluğunu denetlernek
mümkün değildir. Fakat belki biraz ileri gidilip şöyle !bir düşünce
ileri sürülebilir: Kanunların Anayasanın 41 ve 129 ncu maddesine
uygunluğu denetlenebilir mi? Sorunu ortaya çıkaJbilir. Yani, herhangi :bir 'kqnunun Anayasaya aykırı olduğu, Anayasanın 41 ve
129 ncu maddelerine aykırı olduğu ileri sürülebilir mi? Bunun
ileri sürülmesi i~çin herhangi bir engel yok. İşte bunun denetlenmesi sırasında Anayasa Mahkemesi tarafından, herhangi bir ka294

nunun, 41 ve 129 ncu maddelere uygunluğunun denetlenmesi sıra
sında, saıbahki oturumda helirttiğim referans norm yolundan veya yönteminden yararlanarak, planlardan, kalkınma planından bir
referans normu olarak sırf ve 41 ve 129 ncu maddenin kapsamını,
açıklığını ibe1irlemek için Anayasa Malhkemesinin yararlanması
mümkündür.
Sayın Kuntman'ın

bir başka sorusu da; plan ve programlara
bir yaptırıma ibıizim sistemimizde öngörülmüş müdür?
Ve varsa nedir?
uygunluğun

Plan ve programlar uygunluğun, uygun davranmanın yaptı
rımı, yani bunlara aykırı davranmanın müeyyidesi, özel olarak düzenlenmiş değildir bizim hukuk sistemimizde. Ancak, bizim hukuk
sistemimizde, daıha önce mevcut olan hukuki olanaklardan yararlanarak plana uygunluğu nasıl sağlaya!biliriz, plana U)~gun davranınayı nasıl s::ığlaya:hiliriz, sorunu ortaya çıkmaktadır ki, kendileri
esasen birtakım maddeleri, Anayasa ve Ceza Kanunu maddelerini
göstererek lbu hükürnlerckn yararlanmanın mümkün olduğunu söylediler. Aslında bizim de bu açıklamaya bu açıdan katabileceğimiz
pek fazla bir şey yok. Yalnız şunu belirtmek lazım: Plana uygunluk derken neyi anlamak gerekir? Çünkü, sayın Kuntman açıkla
malarını daha çok, planda öngörülen kamu !harcamaları ile sınır
landırdılar. Yani, planda öngörülen kamu
yatırımlannın planda
öngörülen del'ecede veya miktarda gerçekleştirilmemesi halinde
bundan ne gibi sorumluluk çıkaihilir ve mekanizması nedir şek
linde koydular. Oysa, plana uygunluk dendiğinde yalnızca planda
önıgörülen kamusal yatırımların
gerçekleştirilmesi anlaşılınamak
gerekir. Bunun yanında planda öngörülmüş tedbirler vardır. Bu
tedbirlerin de, eğer plan kamu kesimi için emredici ise, ki öyle
olduğunu plan kendisi söylemektedir, bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmamasından ne tİp bir yaptırım yolu öngörüleibilir? Taibii ibu
tedbirler de aslında çeşitli açılardan ele alınabilir. Bu tedbirlerden
bazıları doğrudan doğruya yasama organına yönelmektedir. Yani,
şu şu yönde kanun çıkaracaksınız veyahut da şu konularda mevcut
kanunlan şu yönde değiştireceksiniz, demektedir. Demek ki tedbirlerin bir kısmı, yasama organına doğrudan doğruya birtakım şey
ler yapmaya zorlamaktadır. Yasama orıganı bunu yapar mı, yapmaz mı, yapmazsa ne olur meselesi ortaya çıkmakta 'Ve kaldı ki,
yasama orıganı kendisi planı kalbul ederek rbizzat kendisini sınırla
mış olmakta.
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Diğer bir kısmı yürütme organı ve idare ile Hgili. Yürütmeye,
yönde düzünlemelerde bulunacaksın veya mevcut şu .düzenlemeleri şu yönde değişıtirece~sin, şeklinde olmakta. E /bunu daiha
fazla yaymadan şu kadarını s'öyleyeyim yaptırım !konusunda; ıbir
kere sayın Kuntman'ın değindiği gibi, Anayasanın 105 nci maddesinden hareket edip, BaŞ:bakanın ve bakanların, hükümetin genel
politikasına ve bakanların da kendi hizmet alanlarıyle iLgili olarak yürütülen politikada siyaısal sorumlulukları davet edilebilir.
Nitekim Türkiye'de bunun, planlı döneme geçildikten sonra örnekleri görülmüştür. Mesela; yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indir.iminden istifade
ettirilmelerinde beş yıllık kalkınma planına aykırı hareket ettiği
ve ibu fiil1erinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kapsamı
"' girdiği iddiasiyle zamanın BaŞibakanı hakkında; KF.:za; ikinci
beş yıll:ı:k planın pet:ııol· samııyii bölümünü değiştirerek tatibik etmesiyle 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı hareket ettiği
ve bu fiilinin Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu iddiasiyle zamanın Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanı hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine dayanılarak Meclis
Soruşturmaları açıl
mıştır. Ama, böyle bir siyasal denetim yolunun etkin olduğunu söylemek mümkün değildir. Nite!kim parlamenter sistemin mantığın
dan kalkarsak, o hükümet, o parlamentonun çoğunluğundan .çık
mıştır, ibinaenaleyıh o çoğunlukla parlamento
arasındaki ilişkiyi,
bağı bir tarafa ıbıraıkıp, hükümetin siyasal sorumluluğunun gerçekleştirilehileceğini söylemek biraz hayal gücünü zorlamak olur. Demek ki, Ceza Kanununda s'ÖZÜ edilen maddelerden yararlanmak
mümkündür; fakat asİl belki, planlı döneme geçişten sonra geliş
tirilmesi gereken bir mekanizma, bütçe harcamalarımn yıllık programlara uyıgunhik açısından denetimini sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesidir. Ancak, işte böyle, yani bütçe harcamalarının
yıllık programa uygunluk açısından denetimini yapaibilecek bir
mekanizma geHşıtirildikten sonradır ki, ilıgililerin plana ve programa aykırı harcamalardan dolayı mali 'sorumlulukları gerektirilelbilsin. Tabii bu, Sayıştayın değerli mensuplarının üzerinde düşün
mesi gereken, üzerinde durulalbri.leoek, geliştirilebilecek bir denetim mekanizması olarak karşıİmza çıkmaktadır.
şu

Bu denetimle ilgili olarak ni!hayet son bir nokta: Mevcut yardenetim, özelHkle idari yargı denetimi, kısmen plan uyıgu
lamasını, plana uygunluğu sağlayabilecek belki dalaylı hir yaptı
nın olarak kalbul edilebilir. SaJbahki oturumdaki ~onuşmam sıra~

gısal
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sında verdiğim yabancı sermayeyi teş'vik kanunu uygulamasında
mesela; orada planda, yalbancı sermayenin gelişine 'kapalı tutulmuş
olan sektörlere, ekonomik kesimlere yabancı sermaye getirilmesine izin verildiği takdirde, Bakanlar Kurulu plan düzenlemelerini
dikkate almaksızın, bu tip yaibancı sermaye izinleri verme yoluna
gittiği takdirde, açılacak davalarda Danıştay denetimi sırasında bu
plan düzenlemelerine dayanalbilir ıve diyelbHir ki, bu ekonomik
sektörler, aslında yürürlükte olan plana göre yalbancı sermayeye
kapatılmış, yabancı sermayenin getirilmesine gerek olmayan ekonomirk kesimler olarak ilan edilmiştir. Binaenaleyıh, idare, takdirini yanlış kullanmıştır, diyebilir ve bunu denetleyeıbilir. Bu, işte
plana uygunluğun denetimini sağlayan dalaylı bir yol olarak da kabul edilebilir.

son bir soru da Danıştayın değerli mensupl'arından sayın Dinçer tarafından
soruldu ve şöyle lbir nıokta ile
bağlandı: !Danıştay evet bu tip çeliışkili kararları vermektedir; fakat Danıştayı böyle bir çdişik duruma iten, aslında söz konusu
olan siyas'al terci:hlerdir. Danıştay siyasal tercihleri denetiernekten
kaçınmaktadır, demektedir. Oysa, 'Sanıyorum ki pek bu ıkadar hasite indirgemek kolay olmasa gerekir. Bütün denetlenen şeyler,
özellikle yıilık programların başında yer alan, yıllık programın
uygullanması, koordinasyonu, izlenmesine ilişkin esaslar, siyasal
teroihlerle ilgisi olmayan, tamamen idari tedbirler niteliğindedir.
Bunun siyasi terdhle ilgisi yoktur. Ancak, plandaıki bazı düzenlemeler belki, ISiyasri tercihlerle ilgilidir. Zaten biz onun çok fazla
üzerinde durmadık. Yani ıDamştay denetimi açısından onun üzerinde durmadrk. Oysa, özellikle uyrgulama kararı denilen, baştaki
kararlardaki düzenlemeler tamamen idari düzenlemeler niteliğin·
dedir ve Danıştayın bundan kaçınmaması gerekir. Kaldı ki, Danış
tayın çelıişik durumdan da çıkması gerekir. O da; ihem ıbir yandan
yürütme organının düzenleyici işlemi diyeceksiniz, hem de ibunu
denetlernek mümkün değildir diyeceksiniz. Bu ikisi mümkün değil
dir, bağdaşmamaktadır. Bu çelişkıiden Danıştayın kurtulması gerekir, Kaldı ki, Danıştayımızın zaman zaman son derece cesur davranışları da vardır. ,Bir örnek vererek açıklamak gerekirse; aslın
da Danıştayın yaptığı denetim elıbetteki hukuka uygunlük denetimidir; fakat bizim Danıştayımız, mesela Fransız danıştayının gösterdiği çekingenliğe rağmen, ıçekingen davranmayıp, adeta hukuka
uvgunluk denetıimini yerindelik denetimine, yani oportünite dedı
ğimiz denetime bile dönüştürebilmektedir.
Mesela; devalüasyon
Bunun

yan'ında

1
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kararı

ile ilgili olarak yapılmış bazı işlemlerin denetlernesi sıra
sında, işlemleri sadece hukuka uygunluk açısından denetlememekte, memleket .gerçeklerine de uygun olduğundan, deyimini kullanmaktadır. Ne demektir memle'ket gerçeklerine u~gunluk? Yani Danıştay adeta burada bir, siyasal tercihte bulunuyor demeyeyim ama,
hukuka uygunluk denetiminin her halukarda dışına çıkıyor demektir. Demek ki Danıştay isterse bu denetimini pekala, !hukuka uygunluk denetimi dışında, özelikle tabii idarenin takdir yetkisi ile
il.gilıi olarak kaydırabilmektedir. Taibii
Danıştayın takdir yetkisi
konusunda denetimini kullanırken dayanması gereken objektif
kriterlere, !burada zamanımız dar olduğundan değinemiyorum. Yalnız, sözlerime son vermeden önce, ıbana sorulmuş ,bir soru olmamakla beraber, sayın Oral'ın, bir siyaset adamı olarak tereddütlerine burada ibir milize değinmek isterim.
O tereddütler de, kendilerinin ifadesine göre ki, son derece
Türk devlet yapısı içerisinde nerde ol
duğunun pek iyi anlaşılmamış olmasından gelmektedir. Türkiye'de bugün adeta herşey Devlet Planlama Teşkilatından sorulmaktadır. Bilmem nerede alınacak bir kamyonetten tutun da, çok daha önemli ibir ilke kararına varıncaya kadar her şey planlamadan
sorulur hale gelmiştir ve planlama, başta kurulduğu küçük ibirim
niteliğini kaybedip, adeta bugün bir bakanlık haline gelmiştir; adı
yalnız Bakanhk değildir, Müsteşarhktır. Bir özelliği de Başbakan
haklılardır; planlamanın

lığa bağlıdır.
Şimdi

planlamadaki ibu girişim aslında belirli :bir şeyi yansıtmaktadır. Şu soruya iyi cevap verıilmesi lazım Türkiye'de: Planlama siyasal iktidarın, hükümetlerin :bir kurmay heyeti midir, bir
danışma birimi midir; yoksa bazı prensip kararlarını alan ve bu
kararlara uygun idari ıişlemler de yapalbilen bir uygulayıcı makam
mıdır, birim midir? Bunun apklığa
kavuşturulması lazım. Bunun açıklığa kavuşturulması aslında, siyasal iktidarlada planlama
arasındaki siirtüşmeleri de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Çünkü, eğer bir hazırlayıcı makam, kararların hazıdanmasında \bir
kurmay hizmeti gören maJkamsa, bir danışma birimi ıise, siyasi
iktidarlar zaten buraya d atmak ·istemezler. Ama aynı zamanda
uygulayıcı bir ibirim haline gelirse, o zaman işte siyasi iktidarlar
oraya el atıp, kendileri paralelinde düşünen kişileri yerleştirmek
gereğini duymuşlardır. Nitekim teşvik politikasının planlama içinde uygulanması sonucudur ki, birtakım planlama üzerindeki siya·
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sal baskılar ortaya çıkmıştır. Bu dairenin, yapılan eleştiriler so·
nunda ayrılması oradan, aslında isabetli bir iş olmuştur. Keza,
uzun 'bir süre Planlama Teşkilatı, açılan davalarda taraf olmadığı
halde, 1967 - 1968'den itıiibaren Planlama Teşkilatı, 'Özellikle idari
yargıda dawah durumuna diişmüştür. Ve üç sene ·içerisinde 150
davada taraf olduğu görülmektedir. Bu da planlamamn fonksiyon
değiştirmesi ile yakından ilgili ibir konudur. Demek ki Türkiye'de
önemli bir sorun da; planlama örıgütünün devlet içindeki yerinin
de iyi belirlenmesine bağlıdır.
Teşekkür

ederim.

{Al<kışlar)

YÖNETiCi -Sayın Sami Türk.
H. Sami TÜRK (Dr.) - Sayın !Başkan, sayın delegeler, konuklar; saba:hki oturumda bize ·tanınan sürenin sınırlı olması yüzünden yeterince açı;klamak olanağı bulamadığımız konularda bana
sorulan sorular dolayısiyle bazı açı.klamalarda bulunmak istiyorum.
İlk

soru sayın Erdoğan Bigat'tan gelmişti. Sayın B~gat; Millet ve halk ayrımı ve ibir de millet ve halk sektörü kavramları üzerinde durmamızı :İstemişlerdi. Kısaca bu konudaki görüşlerimi
arz edeyim.
Daha önce bu konuya değinen meslektaşlarıının belirttikleri
gibi millet somut, hukuki bir kavramdır ve devletin unsurlarından
biridir. Halk ise, somut sosyal bir kavramdır. Sözlüğe !baktığınız
da halk kelimesinin çeşitli anlamlarla karşılanmış olduğunu görürsünüz; fakat ibu tartışmalarda yararh olabilecek iki anlamı üzerinde durmak .istiyorum. Bı: son söylediğim somut sosyal bir kavram olarak halk, geniş ve dar anlamda iki biçimde tanımlanabilir.
Geniş

anlamda halk, milleti oluşturan insan topluluğudur. Bu
anlamda biri soyut, biri somut kavram olmak dışında, aralannda
bir fark yoktur, bir özdeşlik söz konusudur. 1Bu anlamda herkes,
halk ve millet olarak farklı sosyal birimler içerisinde değildir.
Dar anlamda halk ise, ki bu halk sektörü bakımından önemlidir. İşçi, köylü, esnaf, sanaatkar, memur gilhi dar gelirlileri ve küçiik üreticileri kapsayan bir sosyal birimdir. Bunun sınırları kesinlikle çizilemez; ama lbu örnekler halktan, iJ:ıalk sektörü içerisinde neyin kastedildiğini anlatmaya yeter.
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Bunu topluca ifade etmek İstersek, ıtJoplumda henüz ağırlıklı
bir ekonomik iktidara sahip olmayan geniş tabakalan halk olarak
adlandırıyoruz. Yani millet dediğimiz bütünün, yahut da geniş anlamda halk dediğimiz büyük bütünün ibüyükıkesimini iJ:ıalk olarak
alıyoruz. İşte halk sektörünün amacı, bu ekonomik bakımdan zayıf olan iru:;an topluluklarını, ekonomik iba,kımdan lgÜ!çsüz tabakaları güçlendirmek, böylece toplumdaki Ibiüyük gelir farıkiarını ortadan kaldı:mıak ve benden önce sayın İzveren'in çOk isalbetli bir
deyimle ifade ettikleri giibi; toplumda sösyal dengeyi ·sağlamak
tır.

Şimdi burada daha ~önce bazı sorular
soruldu; «:Ben halka
daihil miyim, değil miyim? ... » Aslında herkes ,kendi ekonomik gücüne ıgöre halk sektörünüri ıgüçlendirımeyi amaçladığı insan topluluğu içinde olup olmadığını belirleyebilir. Bunda lbir rorluk yoktur.

Şimdi, millet ve !halk sektörü aynınma geçiyorum. Türkiye'de
bir ·siyasi kuruluş malk sektörü üzerinde durmalktadır. Bir baş!ka
siyasi rkuruluş da millet sektörü kaıvramım oı:ıtaya atmıştır. Şimdi
hal'k sektörünün ne olduğunu burada değerli konuşmacılar ve ben
anlatmaya ,çalıştık. Biraz millet sektöründen s1öz etmek isterim.

Millet sekitörü üzerinde duran bu siyasal kuruluş yandaşı idegöre, hu ıgörüşün yandaş
ları, milliyetçi-toplumcu ;görüş olarak adlandırılmaktadır lbu, mil. liyetçi-toplumcu görüş yandaşlan, toplumu altı sosyal dilime ayır
maktadırlar. Bu altı dilim: İşçi, işveren, köylü, esnaf, memur ve serbest meslek mensuplarıd1r. Milliyetçi-toplumcu görüş, ibu altı sosyal dilim mensuplarını !birlikler halinde ıörıgütlemek istemektedir.
Bu öııgütlemede ilke tek ve zorunlu sendikacılık ilkesi olacaktır.
İş'te bu birliklerin yatırım kuruluşları vardır; :bunların adları da
tasarruf ve yatırım sandıkları olmaktadır. Yani toplumdaki altı
sosyal dilimin, tek ve zorunlu sendikacılık ilkesine göre kurulmuş
sendikaları ve bunların taısarruıf ve yatırım sandıkları olacaktır.
ologların a,çıklamalarından aiıladığımıza

Halk sektörü ile millet sektörü arasındaki fa11klar pek çoktur. Şu kadarını söyleyeyim; ibir defa şu milHyetçi-toplumcu görüşü özetlerken anlattığım gilbi, millet 'sektörü düşüncesinin kooperatif bir devlet yapısına dayandığı açıktır. Oysa halk sektörü, çoğulcu demokratik rejim Hke.sine
dayanmaktadır. Bu çok kesin
bir farktır; millet sektörü ve halk sektorü terirolerindeki benz·erHklerin örterneyeceği (büyük bir farktır.
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Öte yandan, bir başka .farka değineyim; millet sektörü işvere
ni de kendi 1tek ve zorunlu sendikası içerisinde yeniden tasarruf
ve yatırım sandığı halinde örgütlernek istemektedir. Oysa işve
renler, toplumda üretim araçlarına saılıip .insanlar olarak, yani kapitalist sınıf olarak, halk sektörünün kendileriyle zaten ihir denge
kurmaya çalıştığı sımftır. Çünkü deminki açıklamalanından anlaşılacağı ;g~hi, halkın, halk sektörünün hareket noktası olarak seçtiği büyük topluluğun temel ögesi işçi sınıfıdır. Bu dengenin halk
sektörünce sağlanması söz konusudur. Halk sektörünün zayıf tabakaları güçlendirınıesi söz
konusudur. Oysa millet sektöründe
işveren sınıfı, bir de bu millet sektörü aracılığı ile devreye girmekte ve o şekilde kurulması düşünülen dengenin her'halde kolayca gerçekleşmesine olanak kalmam<ıktadır.
Öte yandan, halk sektörü, ıvatandaşların kendi öııgür iradeleriiye kuracakları k!ooperatifler ve halk anonim ortaklıklarına ibüyük ağırlık vermektedir. Yoksa, toplumdaki altı sosyal dilimin
zorunlu örıgütlenmesi hiçiminde ortaya çtkacalk .:tasarruf ve yatı
rım sandıkları değil. Bunun d'lşında yine, özgür sendikacılığın halk
sektörüne kazandırılması söz kıonusudur. Yoksa, millet sektöründe olduğu ıg~bi tek ve zorunlu sendikacılığın adeta ülkenin altı
tasarruf sandığı ile ekonominin yönlendirilmesi değil.
Sayın Enver Arslanalp, isteğe !bağlı ve zorunlu tasarruflar üzerinde durarak, halk sektöründe tasarrufun etkinliğinin sınırlı olarak gözüktüğünü, toplumda yükse'k gelir düzeyindekileri örgtülemek anl·amı taşıdığını söylediler ve ıbu konuda !benim düşünceleri
mi sordular.

Sayın

delegeler,

günümü:zıde

sermaye birikimi, küçük tasarruf-

ları örgütlernek sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle halk

sektöründe bu söz konusudur. Şimdi, halk sektöründe, sayın Arslanalp'ın değindiği her iki tasarruf yolundan da belirli ölçüde yararlanılacaktır. Yani hem isteğe bağlı tasarruflar, hem de zorunlu tasarruflar söz konusudur halk sektöründe.
İsteğe bağlı

tasarruflar için halk sektörü politikasının yapabileceği; özendirici ve yönlendirici tedbirler almak olacaktır. Yani, halk sektörü 'kuruluşlarına tanınacak ibazı kredi kolaylıklan,
gümrük kolaylıkları, ihalk sektörüne yatırım yapan insanların kar
paylarının belirli bir orana kadar vergilendirilmemesi, .bu giıbi tedbirlerle isteğe !bağlı tasarrufların halk sektörüne yönelmesi sağla
naca!k!tır.
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Zorunlu tasarruflara gelince, bunlar

halen, toplumumuzda

bilindiği g~bi OYAK, MEYAK, İYA:K gibi kuruluşlar için uygulanmaktadır

veya uygulanması tasarlanmaktadır. Bir de 1bunun yabizim önerdiğimiz; taban fiyatları ve ücretler gibi 1gelirlerde
sağlanacak ve üretici veya işçinin olağan ,bekleyişlerini aşacak artışların bir bölümünün dayanıksız tüketim maliarına yönelmesini
önlemek ve onların bir fonda toplanarak yatırımlara dönüşme
sini sağlamaktır. Yani, halk sektörü için öngördüğümüz zorunlu
tasarruflar işçinin veya üreticinin ücret artışında, yalhut taiban
fiyatı artışında olağan bekleyişini aşan
miktarlardan belirli bir
bölümünün kesilmesi ve belirli fonlarda toplanarak yatırımlara
yöneltilmesi söz lwnusudur.
nında

Sayın Arslanalp'ın diğer

sorusunda söyledikleri; tasarruf etkenliğinin sınırlı olması sorunu: Ben de saıbalhleyin sunduğum Ibiidiride arz ettiğim gibi, toplumda tasarruf olanaklarına sah~p insanların miktarını nüfusumuzun % 20'sinden
fazla .görmemekteyim. Şimdi ibu kesim tasarrufa özendirilecektir. Bu açık. Ama
geri kalan kısmın, geri kalan % SO'in de bir servet üluşturmak poliükası ile gelirlerinin yükseltilmesi ve bunun bir 1bölümünün ortak yatırımlara yöneltilmesi zorunludur. Bu, toplumda bir servet
transferini, bir geHr transferini öngörür. Bu yapılmadığı sürece,
sayın Arslanalp'e katılıyorum, halk sektörü uygulaması, toplumda
zaten tasarruf olanaklarına sah~p insanların, olanaklı insanların
örgütlendirilmesinden öteye gidemeyecektir. Bu yü:cden, sayın Arslanalp'ın kaygılar'ına katılıyorum ve onun içindir ki, halk sektörü
için bir servet oluşturma politikasının izlenınesini :corunlu koşul
olarak görüyorum. Ancak bu biçimdedir ki, toplumda !büyük gelir
farkları ortadan kalka'bilecek, toplumda sosyal adalet sağlanabi
lecek ve halk sektörü amacına ulaşabilecektir.
Sayın Kamuran Ardıç; dışarıdaki işçi dövizlerinin yurda çekilmesi için, ibenim önerdiğim pirimli kur sisteminin yeterli olup olmadığını sordular. Elbette yeterli değildir. Bu zaten halk sektörü
için alınaibüecek özendirici tedbirlere örnek olarak verilmiştir.
Bunun yanında başka tedbirlerin de alınmcrsı şarttır. Bunlardan
yine birkaçma örnek olarak değinmek isterim.

yıllarda yurt dışındaki işçilerin tasarruflarını toplamak
yurt dışında ve yurt içinde çeşitli anonim ortaklıklar kurulmuştur. Bunlar, çoğunluklu, önceden iyi projelenmemiş, önce-

Son

amacıyle
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den iyi seçilmemiş alanlara yatırım yapmaya kalkışmışlardır. Bunların ibir bölümü, her zaman gürvenilir sayılamayacak kimseler tarafından örgütlenmiştir. Ve hemen her gün gazetelerde, bunlarla
ilgili bir yolsuzluk halherini okumak olanağı vardır. Son yıllarda
kurulan ve adına hemşeri şirketleri denilen anonim ortaklıkların
sorunları gerçekten pekçoktur, bunların içerisinde başarılı olanlar, maalesef, demin arz ettiğim nedenlerden dolayı azdır. Bu ortaklıkları hem verimli alanlara yatırım yapmaya yöneltmek, hem
de güvenilir yönetimlere kavuşturmak gereklidir.
Türk mevzuatı, anonim ortaklığın kuruluşuna öncülük eden,
bu yolda gerekli girişimleri yapan ve örnegin Amerikan hUkukunda, girişimci kişiler ile anonim ortaklığın kuruluşunda sadece belirli bir sermaye payını üslenen kişiler arasında sorum yönünden
herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Oysa bu yurt dışındaki işçi
lerin tasarruflarını toplayan anonim ortakhklarda, herhangi bir
kimse, her!hangi bir girişimci buradan çıkıyor, Almanya'yı, Belçika'yı veya Hollanda'yı dolaşarak burada binlerce işçinin taahhütnamelerini alıyor ve ondan sonra bu ortaklığı ,bir ani kuruluş yoluyla (Aslında t,edrici kuruluş olduğu halde bir ani kuruluş yoluyla) meydana getiriyor. O yüzden, Türk mevzuatında da artık anonim ortaklıkların kuruluşuna gerçekten öncülük eden kimselerin
sorumluluğunu diğerlerinden ayırmak ve düzenlemek gerekir. Sermaye piyasasını teşvik ve düzenleme kanun tasarısı ile iberaiber
herhalde bunun da ele alınmasında yarar görüyoruz.
Öte yandan, halk sektörü kuruluşlarının, yurt dışındaki işçi
lerin güvenini tıoplayahilmesi için yapılabilecek işlerden birisi de,
bir halk sektörü proje ofisinin kurulmasıdır. Bu kuruluş, halk
sektıörü kooperatif ve anonim ortaklıklarının yapacakları yatırım
alanlarının seçilmesinde, projelerin hazırlanmasında yardımcı olmakla görevli olacaktır.
Nihayet, halk sektörü

kuruluşlarına doğrudan doğruya

devletin katkısı düşünülebilir. Türk - İş'in yurt dışında yaptığı bir
araştırmadan anlaşı1dığına göre, işçiler, devletin öncülük edeceği
ortaklıklara katılmaya hazır olduklarını
bildirmişlerdir. İşte bu
düşünceyledirki sabahleyin de değinmiştim, Ecevit Hükümeti zamanında Hayat Holding kurulmak istenmiştir. Hayat Holding, da-·
ha çok iküsadi de:vlet teşekküllerinin katılmasıyle kurulacak bir
holdingti ve amacı, işçi tasarrufları ile birlikte çeşitli alanlara ya303

tırım

yapacak anonim ortaklıklar kurmaktı. Ve bu Hayat Roldingin amaçları arasında, kendi payları, kendi ortaklarının paylan
dışındaki paylar için kar garantisi vermek de söz konusu idi. Bı.ı
da işçilerin yurt içerisine tasarruflarını göndermeyi sağlayabile
cek başka bir tedbir olabilir.
Bu örnekleri çağaltmak olanağı vardır; ama sabrınızı kötüye
kullanmak istemiyorum. Bu ve benzeri özendirme ve y,önlendirme
tedbirleriyle yuDt dışındaki ve yurt içindeki işçi tasarruıflarının,
halk tasarruflarınlll halk sektörü içerisinde toplanması ve ülke
kalkınması yararmda kullanılması olanağı vardır.
Çok

ıteşekkür

YÖNE,TtCi -

ederim.
Sayın

{ıAlkışlar)

Cengiz Hhan.

Cengiz İıLHAIN (Avukat) - Efendim hendenize Orhan Barlas
ve Harndi Meıhter beyler sual tevcih etmiş bulunuyorlar. Sırasiy
le cevaplandırmak [stiyorum. Orhan Barlas beyin sorusu şu :
Tüketim olayı, ya da konuşmamın başlığı ile bir ilmkuki kavram olarak tii!ketim, bugünkü hukuki düzen içerisinde mi ele
alınmıştır? Şüphesiz. Dalha önce arz ettiğim
gilbi, lben, Borçlar
Hukukunun gerek genel kurallarının, gerekse ahm~satım sözleş
mesi kurallarının tüketim hadisesini karşılamakta yetersiz kaldı
ğını, alım-satırnın dışında, Boriçar Hukukunun genel kuralları dı·
şında bugün bir tüketim olayının ortaya çıktığım, ibunun sosyal
bir olay olduğunu, bu sosyol olayın ıhukukça düzenlenmesi lazım
geldiğini arz etmiştim. Taıbii şu arzımız içerisinde içinde yaşadı
ğımız hukuk düzeninin bir eleştirisi söz konusu olmuş oluyor. Bunu ayrıca belirleme fırsatını verdiği için teşekkür ederim.
Orhan Barlas beyin sorusunun ikinci kısmı şu: Ekonomi, yani lbu ekonomi sistemi dışında bir yarar sağlar mı? Bu önemli bir
soru sanıyorum. Yani kolektivist lbir ekonomide tüketim olayı, ya
da bir tüketim hukuk söz konusu olalbilir mi? Şeklinde anlıyorum
ben soruyu. Şüplhesiz koleküvıst bir ekonomi iıçerisinde, kapitalist bir ekonomiye nazaran durum farklı. iRerşeyden önce, üretim
araçlarının mülkiyeti kolektivist. Ancak, bir noktayı da gözden
kaçırmayalım. Bugün her ne kadar kolektivist ekonomide üretim
araçları topluma ait düşünülüyorsa da, pratikte lbunların sahibi
devlet olarak gözüküyor. İkincisi de, ister ekonomi kolektivist ol-
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sun, ister kapitali'st olsun, üretim şekH, yani endüstri aynıdır. Ayteknoloji kullanılarak üretim yapılmaktadır. Tüketim olaymd::.
tüketiciyi korumayı geııektiren unsurlardan bir tanesi de, bu cT
diistri imalatı, yani üreticinin belirsiz olması, satıcının ıbelirsiz o·
ması durumudur. İkinci nokta da, tüketici aynı zamanda ekonom
bakımından sömürülmesi gereken bir topluluk olarak gözükmektedir. Kabul edelim ki, bu her iki ekonomide de ibu açıdan ele alı
nıyor: Öyle ise, kolektiıvist ekonomiler bakımından da lbir tüketir.ı
olayından ve hukuki lbir tüketim
hadisesinden baıhsetmek mümkündür. Ancak, düzenlemesi nasıl olur? Şüphesiz kendisine özgü
olur. Nasıl ki bugün, teferruatını bilmiyorum ama, Borçlar Hukukunun alım-satım aktinin karşılığı bir ayrı düzenleme, ibu ekonomiyi !benimsemiş ülkelerde mevcuttur. Kendi ekonomi sistemi içerisinde bir düzenleme pek tabii mümkün olacaktır .
nı

Bir noktayı tekrar belirlemekte fayda görüyorum. Benim artüketim olayının Burçlar Hukuku kurallarına göre düzenlenmesi değil, aksine Borçlar Hukuku kurallarının !bugünkü sosyal
aşamada, sosyal koşullarda ilmkuki olayı, bu ekonomik olayı tanım
lamakta ve kişilerin haklarını sağlamakta yetersiz oldugunu işa
ret etmekteyim. 'Bu noktayı belirledikten sonra diğer noktalara geçeyim.
zım,

Başlangıç noktasında sayın Melhter beyle aynıyız. Ben de eko- ·
nominin ibir alt yapı teşkil ettiğine inanıyorum. Şüphesiz ekonomi
bir alt yapıdır, hukuk :bir üst yapıdır. Zaten lbu noktadan hareket
ediyorum. Alt yaıpı, yeni ekonomik ilişkileri değişmiştir. Bugün
belidi bir satıcı, belirli bir üretici, belirli bir alıcı yoktur. Bugün
kitlesel bir tüketim, kitlesel lbir üretim vardır. Bugünkü sosyal
koşullar, bugünkü ekonomi böyle bir fenomen
yamtmıştır. Bu,
sosyal !bir olgudur.

Böyle olunca, Roma Hukukuna dayanan Borçlar Hu!kukunun
klasik kurallanyle bunu çözümlernemize elbette olanak yoktur.
Şu

var: Ekonomi bunu kendi kendine halleder mi? Ki sanı
yorum ki Mehter bey lbu şekilde buyurdular. Ekonomi ibunu kendi
kendine 1halletmez. Niçin halletmez? Yine saıbahl,eyin bir örnek getirmiştim; aslında hizmet sözleşmesi de bir ekonomik olaydır ve
kural olarak işçi ve işverenin setbest rızalarıyle ıbu hukuki olayı,
aynı zamanda elwnomik olayı düzenleyeceği varsayımından hare305

ket edilmiştir. Ama, görülmüştür ki, işveren bir noktadan sonra
güçlü hale gelmiştir. Ne olmuştur? Yani bir iş hukukunun dağına
sına, yani ·işçinin güçlenmesine hukuk yardımcı olmuştur. Bu sos·
yal olguyu hukuk yeni baştan ele alıp düzenlemiştir.
Tüketimde de böyle. Tüketim, ister serbest rekabet kuralları
tam cari olsun, ister olmasın, ki !bugün kapitalist ekonomilerde
de, kolektirvist ekonomilerde de fiyatın gerçekten serbest rekaıbet
ve ekonomi kurallanna göre teşekkül ettiğini hemen hemen sanı
yorum ki, burada iktisatçılar şüphesiz çok daha iyi !bilirler ama,
kimse söyleyemez. Fiyat, .çok değişik etkilerle ve daha çok ekonomi kuralları dışında teşekıkül etmektedir. Hele bizim giıbi, devlet
müdaıhaleciliği içerisinde olan, ya da devletin özel sektöre büyük
yardımlarda bulunduğu bir ülkede bu
fazıasiyle böyledir. Dün
zannediyorum şöyle 'bir örnek getirmişler.di: «İrpana» 7,5 lira ve
tpana'nın fiyatı artırılmaymca, yeni çıkan Grin 10 lira. Aslında
Grin ile İpana aynı şeydir. Kim sömürülüyor? Ben tüketici olarak
sömürülüyorum. Ama Borçlar Kanununa ıgöre düşünürsek, ben bir
alıcıyım Harndi Sayar beyin gayet iyi belirledikleri giıbi, Borıçlar
Kanununa göre düşünürsek almayız. Bunu almayız. Borçlar Kanununun mantığı bu Hale ibizim glibi, talebi fazla, mal ıarzı az olan ülkelerde tüketici zaten sömürülmeye müsait durumdadır. Bu takdirde özel hukuk buna yabancı kalmamalıdır. Ama 1bu Borçlar
Hukuku ile mi düzenlenecektir? Hayır. Bu, !benim «açık kanun»»
sözünü herıh:alde yanlış anladılar ben İş Kanununu bir 'açık kanun
. şeklinde nitelendiriyorum. Yani, tarafların hak ve vecibeleri, yükümleri rve tanımları, taraflarm kendilerine bırakılmaksızın önceden belirleniyor. Kanun hana birtakım aktı haklar tanımış oluyor, diğer ıtaraıfa da birtakım aktı yükümler tanımış oluyor ve ben
bundan 1dşi olarak yararlamyorum. Yine sabah arz ettim, sorunun asıl 'Önemi bir de standart bakımından ortaya çıkıyor. Bu çok
önemli 'bir konu,. Hemen başımdan geçmiş olayı anlatayım; biliyorsunuz ülkemizde 1960' dan sonra kurulmuş çok önemli bir müessese var, Standartlar Enstitüsü. Bir dava dolayısıyle içme suyu
standardı bana gerekti ve Standartlar Enstitüsünün çıkardığı içme
suyunu tbuldurrı; fakat ibirden bire hayretle müşahade ettim ki,
içme suyu standardı zorunlu hale getirilmemiş, davalımız da belli
değil. Belediyenin kuyudan
çıkardığı su içme suyu standardına
uygun değil. Mevcut Standartlar Enstitüsünün standardına rağ
men ben bunu kanuni imkan olarak belediyeye karşı maalesef
kullanama dım.
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Bir

başka

örnek getireyim, ki burada kararname ile zeytingibi mecburi hale getirilmiştir. lBir üretici zeytinyağı standardına uygun tenek,e içerisine % SO ayçiçeği yağı koymuş. Şimdi olayın iki yönü var. Bir defa, % SO ayçiçeği yağı koyduğu için o zeytinyağı tenekesini
diğer rakiplerinden daha
ucuza satıyor. Tüketici de ucuz bulduğu 'için alıyor. Tüketici bu
durumda hangi hükmü ileri sürer. Borçlar hukukuna ıhakarsanız
ileri süreceği hak, ayçiçeği yağı fiyatıyle zeytinyağı fiyatı arasın
daki farktır, zararı budur. Bunu rbir tüketiciden talep etmesini beklemek komik bir şey. Taibii neticede ne olur? ... Hukuka uy:gun ol·
mayan bir durum, sırf tüketİm olayının hukuken düzenlenmesi
yüzünden, kişinin haklannın sağlanmamış olması yüzünden, kişi
aleyhine kullanılır.
yağı standardı !bildiğiniz

örnek; bir teneke zeytinyağcia standarda göre 14
Adam 13 kilo koymuş. Bir teneke zeytinyağı
alıyorsunuz, bilemezsiniz ki bir tenekenin içinde 14 kilo mu, 13
kUo mu vardır. Örnekleri çağaltmak mümkün, varmak istediğim
sonuç aynı. iadelerin karşılıklı ve binbirine uyıgun surette bildiril
mesiyle açık tamam olur kuralı bugünkü koşullarda çok yüzeysel
hir anlam taşımaktadır. Tüketim yeni rbir sosyal olaydır, h'Jkukun bunu düzenlemesi gerekir.
Bir

kg.

başka

zeytinyağı vardır.

Kişinin

bu yorumda yeri ne olur? ...

Sayın

Mehmet Bey güç·

lenir.
Teşekkür

ederim

(Alkışlar)

YÖNETİCİ

- Emin BALTAOGLU (TBB. Başkan Yardımcısı)
delegeler, üç ıgünden beri devam etmekte olan Ekonomi Hukuk Kongresine 43 tebliğ sunulmuş ve her dönem teibliğler sunul
masından sonra bu tebliğler hakkında delegelerin tereddüt ettikleri, aydınlanmak istedikleri hususlar sorulmuş, tebliğ sahipleri
tarafından gerekli cevaplar verilmiş bulunmaktadır.
Sayın

Gururla söyleyeyim, ilk günkü toplantıyı idare etmek şerefi
bana nasip olmuştu. Uelege arkadaşlarımızın ve tebliğ sahiplerinin o derece kıymetli :bildiri ve beyanları vardı ki, hiç birinin sözünü kesmeye gönlüm razı olmadı. Bu kıymetli fikirleri tespit edebilmek benim için ayrı kıvanç kaynağı oldu.
Bugün sorulara verilen

cevaplarda yine

aynı

heyecan

içindı~
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bulundum ve çok kıymetli ışık tutmalar, ilerde Türk ekonomis;ne
muhakkak ki yol gösterecektir.
Şimdi pragramımıza göre genel goruşme kısmına geçiyoruz.
Bu genel görüşmelerde şimdiye kadar müracaat ederek söz alan
10 arkadaşımız var, isimterini okuyorum: Orhan Barlas, Hayati,
Ekşi, Enver Arslanalp, Ahmet Harndi Sayar, Muslih Fer, Fadıl Al·
top, Atilla Sav, Kamuran Ardıç ve Raıhmi Magat.

Buyurun
Sayın

sayın Orıhan

Hayati

Ekşi,

Barlas ... Yok.

buyurun.

Hayati BKŞİ (Avukat) -

Sayın Başkan, muhterem üyeleı;

Benim genel görüşme haıbındaki söz isteğim temennilere ma! uf bulunacak. Programı m ız da temenniler diye bir .grup yok. Kan aa tirnce her toplantının sonunda 'genel görüşme babmda temenniler olalbilir. Bu ıbakımdan kısaca temennilerimi arz edeceğim.
Eıvvela,

muhterem Heyet şunu ifade etmek isterim ,ki, Baroçok isabetli olarak tertip ettiği 'bu toplantı, ibugün
Türkiye'ınizin aktif bir mevzuu olan ekonomi ve hukuk ilişkilerine
bir ön çığır açmış bulunmaktadır. Bu, zamanla, kıymetle, şükran
la yad edilecektir, kanaatim budur. Bu kanaatimi arz eder, mürett:plerine teşekkürlerimi sunanm.
lar

Birliğinin

Temennilerimin birjnci bölümüne gelince. Kısa zamana ve birTaşradan gelen arkadaşların iş durumlarını ayariayamaması
şeklinde tecelli eden bir zamana mün'hasır ibulunan bu toplantı,
<,:ok olgun, çok kıymeth olmakla beraJber tatminkar olmamıştır.
Devamını temenni ediyorum ,ve acizane bunun daiha şumüllü olmasını İstiriham ediyorum. Şumulden
kastım şu; mesela işveren ve
i,:çi temsilcilerinin daiha aramızda bulunacak şekilde bu mevzuun
şumullendirilmesini ,istiyorum.
çok

İkinci bir temennim şudur; her toplantının sonunda bir bildiri neşretmek adettir. Bugün de bir bildiriyle efkarı umumiyeye
bunun duyurtılmasını 'istiyorum. Bu ıbildirinin de sorunun chemrniyeti bakımından biraz daha geniş olmasını istirham ediyorum
ve ibu meyanda bütün gücümüzü kullanarak lhasın organlarından
cızami şekilde istifadeye çalışılmasını diliyorum.
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Bu arada bir başka temennim de; ilk nazarada mervzuu dışı
gibi görünür; ama mevzuun içindedir. Az gelişmiş ve ıkafkınma.kta
olan memleket vasfı üzerinde durdu:k. Maalesef memleketimiz bugünkü haliyle bu katagoriye daıbildir ve ibu katagoriye dahil olmanın tabii neticesi olarak memleketimizde birçok sınai tesisler
kurulmaktadır. Bu sınai tesisler kurulurken, Anadolu'nun muıhte
lif kentlerinde edindiğim müşahademi arz etmeden geçemeyeceğim. Sanayi tesisleri kurulurken Türkiye'de ibir topraik kıyıını yapılmaktadır. Burada iktisadi mevzua temas edildi. İktisat uzmanları burada, planlamadan selahiyedi arkadaşlar var,
hukukçular
. var. 11oprak kıyımını önlemek bizim için milli bir vaziıfedir. Bugün dünyada bir gerçek var; toprak ve gıda maddesi dünya ihtiyacını karşılayamıyor. Bizim toprağımız ba.kaibildiğimiz taikdirde
bizim ihtiyacımızı karşılayacak durumda. Biz bakmadığımız gibi,
bunu çaııçur etmeye de hakkımız yok.
Bir misal arz edeceğim. Hepinizin müşahade ettiğinizi tahmin
ederim, Silifke'den Hatay'a kadar uzanan bir sahil şeridi ıvardır.
Tabiri caizse altın eksen biter denen bu saıhada maalesef :tamamen
sınai kuruluşlar işgal etmiştir ve ibu kuruluşların ıbiııçoğu da verimsizdir. Bu meıvzuda da toprak kıyımını önl,emeye çalışmalıyız.
Maruzatım

YÖNEliİCİ
Bnıver

ibudur, hepinizi
-

Sayın

sayrgıyle selamlarımi

Enver Anslanıalp, buyurun.

ARISIANlAiLP (Avukat) -

Sayın Başkanım, değerli

ar·

kadaşlar;

Ekonomi ve Hukuk Kongresi bugün bitmek üzere. Gayet tabii,
burada son görüş olarak benim özellikle üzerinde durmak istediğim ve tebliğlerde göremediğim :bir ıhususu
dile getireceğim.
Bunu ben ıbıir bakıma tabii de .karşılıyorum. Çünkü, hepimiz ibarış
içinde yaşamayı arzulayan ldmseleriz. Uluslar olduğu giıbi, birey·
ler de barış içinde yaşamayı öngörür. Zaten !bizim büyük Hkelerimizden bjr tanesi de, ulusal egemenliğin, milli misakın yanında
tn büyük ilke; Atatürk'ün ·koymuş olduğu «Yurtta sulh, cihanda
sulıh» ibanş ilkesi ve kendisinin çeşitli zamanlarda 'bunu dile getirmiş olduğu sözleri eğer devamlı sulh isteniyorsa, kitlelerin vaziyederini iyileştirecek tedbirler alınmalıdır, insanlığın heyeti umumiyesinin refahı, açlığın önüne geçmelidir ve dünya vatandaşları
haset ve açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.
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Birleşmiş Milletierin almış bulunduğu
hak ve görevleri bildirisine çok uygun bir

devletlerin ekonomik
görüş.

Diğer

taraftan insanları mesut edeceğim diye onları binbirine
gayri insanı ve son derece teessüre şayan bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegane vasıta; onları birbirlerine yaklaştırarak onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir Bunları hatırlatmaktadaki maksadım; hepimizin bu ilkelere son derece bağ
lı olduğumuzu bir defa daha ortaya koymaktır ve zaten ekonomik
konular üzerindeki bütün tebliğler hep, Kulakları çınlasın New
Marl'ın iktisat derslerinde daima ekonomik olayları izah ederken,
«parantez içinde çeteris parüibüs aynı şartlar mevcut olduğu takdirde» derdi. Bizim de daima üzerinde durmuş olduğumuz konu
bu. Biz bunu varsayıyoruz ve onun içindir ki, bütün ekonomik
tebliğler barış esasından hareket ederek, barış ekonomisi içinde
dile getirilmiştir.

bağaziatmak

Halbuki, tamamıyle insanlığın bu barış özlemine, refah özlemine ters düşen bir de lbuna kötü etki yapan ve bugün Birleşmiş
Milletlerin, üniversitelerin üzerinde son derece durdukları harp
ekonomisinin, barışın ekonomiye olan etkileri incelenmektedir.
O itibarla, bu konuda bir tebl.iğ verilmemiş bulunması haki·

katen bir eksiklik gibi geldi bana. Diyeceksiniz ki, «Siz neden bu·
nu hazırlamadınız?>> Çok yerinde bir soru. Çünkü, benim bütün
notların hepsi hazır; fakat bu notları Osman 1Bey arkadaşım gibi
bir çalışkanlık gösterip maalesef bir düzenlemeye da:ha doğrusu
daktilo etmeye vaktim yetmedi; ama /bir ilke olarak bunu söylü·
yorum.
Şimdi durum şu efendim. '.Bunları 1bu şekilde söylemiş olduk·
tan sonra, barış; hem hukukun, hem eilmnominin ilk şartı. Bııııun
dışmda oldu mu, demdkrati·k ıbir düzen, koşullar sarsılmaya başlı
var. Bunalımın nedenlerinden birisi de budur. O itibarh. biz eğer
ekonomi bunalımı helidi bir şekilde çözümüne gi·tmek istiyorsak,
bilimsel bir şekilde bu faktörlerin incelenmesi lazım geldiğini de
nazar a almalıyız.

Şimdi efendim, bugün ulusal savunma sanayii birinci derecede önemli. Bunun yanında ise, son durumda özel sektörün de karışacağı bir sanayiin kurulması söz konusu. Halbuki, ulusal savunma sanayii doğrudan doğruya devlet eliyle yapılacak lbir şey.
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:Ekonomik bunahınclan kurtarmak için bir çare olarak gösteriliyor. Bu ise, tamamıyle elmnomiyi daiha ·fazla bunalıma siirükleyecel olan lbir şeydir. ~merikan ekonomisinin Vietnam d01ayı
sıyle girmiş olduğu bunalımın neticeler:ini rgö:rıdük. Senelik 20 milyar civarında harcaması bulunan Amerikan sanayii lbu konuda S
sene evvel ayrılmaısı gereken Vietnam' dan aynlamadı; çünkü bu
20 milyan aihsor!be edecek bir elmnomik düzen içinde değildi. O
itibarla önemi burada. Biz başlangıçta ıbunları görmeliyiz. Başka
nıemleketleııin tecrübelerinden faydalanmak suretiyle bun!dan kurtulacak çareleri bulmalıyız.
İkinci

ibir mesele de şudur; ekonomik kamu düzeni konusu
bir kalıp. Biz iburada h~im için önemli olan nokta şu; ülkemizin
ekonomik sorunlarına lbir nevi demokratik koşullar ,i,çinde çözüm
yolu araştırımaktır. Bunun davası, bunun hukuki ortamını yaratmak, hukuku ve ekonomiyi demokrasiye etmektir. Yoksa bir
t:konomik kamu düzeni kanunu getirmek suretiyle lbu çaıbalaı 1 zannederinı ki geriletme olur. Çünkü, düzenin bir noktaya gitm~ş olması, demokratik bir düzen içinde hakların ve özıgürlüklerin kullanılması, kararların oluşturulması, denetimin oluşması ve her şe
kilde bunlann yapılmasıdır..
Bu itibarla, sizlere son cümle olarak; ıbarra bu forum yazı
ile yapamamış bulunduğum bu katkıyı arkadaşlarımın hazırlamış
olduğu çok kıymetli tebliğler dolayısıyle kendilerine soru sormak
suretiyle bir nelb(le katkıda bulunduğumdan d9layı kendimi biraz
tatmin olmuş görüyorum ve bir eksikliği de bu şekilde gidermiş
olduğurnun inancı içindeyim.
Hepinize

saygılarımı sunarım.

YÖNETİCİ

-

Sayın

Turgut Kalpsüz, buyurun.

Tuııgut KıA:LPSÜZ (Prof. Dr.) - Bir hukukçu olarak hazı 'fey·
ler arz etmek istiyorum ileri sürülen fikirler karşısında. Bilhassa
halka aç.ık anonim şirketlerle, halk sektörü kavramları ve bunların teklif edildiği tarzda demokratizasyona faydaları hakkında.

ku

Görüyorum ki, yeni bazı tipler düşünülüyor ve ticaret hukutabii !biz de bunun üzerinde mevcut kaidelerle

hacası olaraık

düşünmek ı~evkiinde kalıyoruz.
Şimdi

beri izhar

benim halka açık anonim
tereddütlerim var.

ettiğim

şirketler hakkında
Eğer

bunlar

aynı

öteden
zamanda
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bir demokratizasyon vasıtası olarak kullanılmak isteniyıorsa halka
açık anonim şirketler, şu klasik tenkiti
hatırlatmak istiyı:ırum)
Halka açık anonim şirketlerin tatbikatının bizden evvel bulunduğu
memleketlerde bazı tecrubeler var. Bu tecrübeler sunu gösteriyor;
halka a.çik anonim şirket tipi kurulduğu zaman, bu şirketlerdeki
ortaklann en fazlasının sermaye payı 1/2, 2, 4 vs. şeklinde oluyor.
Bunlar muayyen yöneticilerin elinde kalıyor. T•icaret Hukuku literatüründe bu şirketlerin vasfı hissedarların sadece kar dağılımı
ile aLikah oldukları ve şinketin idaresiyle katiyen alakah bulunmadıkları, hatta mektupla rey verme
usulüne gidildiği vesair~.
Görülüyor ki, bu sistemde haddi zatında iştirak edenler halka açık
anonim şirketi idare etmiyıor. Profesyonel idareci grubu elinde
kalıyor ve bu rgrubun elinden şirkceti 7 8 senede kurtaraJbilmek
fevkalade büyük bir muvaffakiyet sayılıyor. Görülüyor ki ,!burada
eğer yönetime iştirak veya şirketin yatırım politikasında veya herhangi bir konuda siyasi iktisat vasıtası olarak kullanılması tam
tersine oluyor. Yani bu bir bürokrat sınıfın teessüsüne kaçıyor ve
onun eline şirket teslim ediliyor. Bunun ·yanında hissedar sadece
kar gelip gelmemesiyle alakah oluyor.
Bu gayet ciddi bir şeydir. MEYAK, İYA:K g~bi kuruluşlardan
hakikaten faaliyette bulunan OYAK'tır. OYAK'a bakarsanız, orada da aynı şekilde herhalde OYAK'a teker teker zaruri aidatlarla
üye olan kimseler değil de; onların seçtikler·i ve bugün iktisadi
hadiseler hakkında malumat sahibi olan kimselere inhisar etmiş
tir ve orada da söz sahibi daima profesyonellerin elindedir. Bu
suretle yeni bir bürokrat sınıf husule getirilmektedir. Bu, hem halka açık anonim şirketlere, hem halk sektörüne karşı yapılan ciddi
bir itirazdır ve işleyiş şekli de bu şekilde olmaktadır. Bunun
cevaplandırılmaS'ı lazım gelir.
""'ca, halk sektörünün çok muhtelif tarzda anlayışları var,
görülüyor. Bence bu vakıa henüz hukuki bir tanzime ma:zfuar ola·
cak olgunluğa erişmemiştir. Bu hiibarla, herkes başka şey anlamak·
tadır. Eğer bununla anlaşılan şey, son zamanlarda temayül edildiği gibi halka açık anonim şirketler tamamen anonim şirketler
dışında münhasıran lbir halk sektörünün teşkil edilmesi ise, o zaman bunun artık ticaret hukuku dahilinde değil, ıbelki kısmen
amme hukuku, .kısmen medeni hukuk kuralları dahilinde düşün
memiz iktiza eder. Burada da karşımıza çıkacak ilmkuki meseleler hali hazırda muhtelif teşekküller dolayısrıyle mevzuatımız:a der312

piş edilmiştir. Mesela, eğer yönetime iştirak isteniyorsa, kar garan·
tis,i isteniyorsa birçok talepler bunlara müncer oluyor, yani kü·
çük tasarruf sahipleri katiyen tasarrufundan olmasın. Küçük sa·
hihi mutlaka tasarrufuna uygun bir kar elde etsin ve o servet
dağıtımında adil bir paya ulaşsın.
Şimdi hadiseler böyle konunca, aynı muvazi ihtiyaçları, ikti·
sadi hadiseleri tanzim eden hukuk normları mevcuttur. Binaenalyh, tamamen bunların dışında bir hukuk yaratılamaz. Ticaret
Hukukunun mademki Anayasası Ticaret Kanunudur veya meden'i
hukuku tanzim eden esas Medeni Kanundur, bu meselelerin o kanunlarda nail olmuş bulunduğu çözümler tetkik edilmeli ve onlara göre hakikaten ayrı bir sistem mi teklif ediliyor, yoksa muayyen yerlerde değişiklikler mi teklif ediliyor, bunların derpiş
edilmesi lazım gelir. Yani, yeni hukuki projelere gitmeden, acaba
elimizdeki -mevcutlarla bunlara cevap verebilir miyiz, veremez mi·
yiz, bunun tetkiki icap eder.

Daima bu iki kavram hakkında yapılan müzakerelerden şuna
oluyorum hukukçu olarak; ibu hukuken tek sahanın tanziminde yetki iktidarmda bulunan meseleler değildir. Esasen halka
açık şirketler mah1maliniz, sermaye piyasasının tanzimi tasarısın
da yer almıştır ve bu kanunda anonim şirketlerle i1gi1i hükümlerden ziyade vergi muafiyetlerine, teşvik tedbirlerine taalluk eden
hükümler vardır. Bunlar, hukuken bir tedbirler zümresidir. Birçok sahalarda ufak tefek değişiklikler yapılarak sağlanması iktiza
eden !hususlardır.
şahit

Bu itibarla, eğer iktisadi ihtiyaç tespit edilelbiliyor, sınırlan
dırılabiliyorsa, önce onu hali hazırdaki hukuki kaJıplara oturtarak acaıba neresi bunların dışında kalıyor, bir arkadaşın söylediği
gibi tüketicinin himayesi hakkındaki kanuna müstakillen ihtiyaç
var mıdır, yok mudur?
Kıdem tazminatı hakkında, acaıba kıdem ,tazminatı meselesi
bugün mevzubahis olan işletmeler'in kıdem tazminatı . sigortasıyle
husus i hukuk hükümleri sayesinde halledilebilir mi? halledilemez
mi, bunun sigortası kabil midir, bu yollar denenmelidir. Eğer bu
yollar cevap vermiyorsa, o zaman ikJt.isadi ihtiyacın icap ettiği ölçülerde tedbirlere gidilmelidir.

Söylemek

istediğim

bunlardan ibarettir,

teşekkür

ederim.
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YÖNETİCİ -

Sayın Alhmet Harndi Sayar, buyurun.

Ahmet Harndi SA:YAR (Avukat) -

Muhtevem

a~kadaşlarım;

Ekonomik kamu düzeni konusunu i:çeren muhtelif telbliğler
huzura getirilmiş bulunuyor. Bu genel görüşmenin çok kısıtlı zaman çerçevesinde bendenizin söyleyerbilmek imkanına sahip olduğum bir hususu arz etmek durumundayım.
Uberal ekonomi ile güdümlü ekonominin eklektik bir görüş
içinde uygulama alanı bulması arzu edildiği Anayasa hükümlerinden ve buradaki tdbliğlerin ana istikametinden ibelirmiştir. Ekonomi altyapı, hukukta bu altyapıyı denıgesizliklerden gideren bir
üstyapı olarak kalbul edildiği takdirde; hukukçulada iktisatçıların
beraberce ;bu konuyu ele alıvken bu formda ortaya konan sonuç,
malzemelerin muhtelif şekillerıde öhek ölbek ortaya konulması vakıasından ibarettir. Biz şundan sakınmalıyız; ıbu çok yararlı teibliğ
lerle getirilen bu malzemeyi .koordine edici ve ahenk1i bir şekilde
insanlık haysiyetine yaraşır :bir hayat düzeyine vatandaŞ'ı kavuş
turacak tablonun mozayiklerinin ibiribirleriyle kaynaşacak mütecaiz bir yapıya kavuşturabilmeliyiz. Bunun için de evvela tek tek
muayycn bir konunun planlanması, araştırılması ve detaylarına
geçilmesi şeklinde tecelli etmesi zorunlu bulunan bu ilmi çalışma
ları kapsayan tebliğler maalesef fizik alanında, tababet alanındaki
gibi bazı münakaşa götürmez kaidelere dayanarak hazırlanmadığı
için bendeniz bu endişeınİ burada belirtiyorum. Meselelei-i parça
parça ele almaktan doğan kaııgaşalığı devam ettirmeyelim. Bunları
ana istikamette, demin söylediğim mutluluk ta:blosunu arınonize
edecek anlaşılır ve uygulamr bir düzeye indirecek şekilde koordine çahşmalıyız.
bilebildiğim kadarıyle, iktisat kanunelektrik kanunları gilbi yanlış yere bilgisizce parmağınızı soktuğunuz zaman insanı kömür yapar. İktisat
kanunlanna da bu şekilde yanlış açıdan parmak basarsanız kömür
olursumu. O bakımdan Anayasanın getirdiği şu andaki statü içinde karma ekonominin, liberal ekonominin bir çeşididir, kollektivizmi aşamadır gibi amaların fili tarif ederken tuttukları tarafı anlayarak, duyarak dokunma duygusuyle tarif etmeleri gibi değil, iktisat kanunlarının bu insafsız hükümlerine dikkatle bakarak, onları zararsız hale getirecek faydalı traıfolarla ulaştırılacak. cereyan ·
lar gibi rantablitesini sağlayacak bir ahenge ve armonizeye kavuş-

Bunun için de benim

ları benzetmeınİ hoşgörün,
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turmak için hukukun düzenlemesine iyi bir
vurmak zorundayız.

şekilde,

iyi niyetle

baş

Liberal ekonominin 100 seneyi geçen bir devirde bir müktesebat halıinde şişerek meydana getirdiği bir manzaranın karşısın
da o müktesebatın çarpıkları ve meydana getirdiği hastalıkları
hertaraf ediyorum iddiasıyle ortaya çıkan kollektiıvist görüşün
yine bir kapitalist mükteselbata ıdoğru dayanarak SO senelik bir süre içinde nihayet ikisinin de 100 senelik bir süre içinde bu manzarayı ortaya koyduğunu kabul etmek durumunda olduğumuzu
ben kalbul etmiyorum.
Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum; bu ·çalışmaya cahil
bir arkadaşınız olarak tebliğ vermek isterdim. Bu t~bliği verınemi
önleyen nedenlerden bir tanesi, bu tebliğierin zamanında tab edilerek okuma imkfmını sağlayacak düzeyde dağıtılamayacağı endişemdi. İkincisi, bu tebliği biihakkın burada ekspoze edemeyeceğim
çok zaman kısıtlamasına uğrayacağım endişesiydi. Üçüncü endişem de, bunları 'açıklamak için yeterli zamanın bana verileceğin
den endişemdi. Bu endişemin de tecelli ettiğini görmüş bulunuyorum ve lbu itiibarla, temhelliğimle beraber beni bu mazeretlerimle mazur görmenizi ·istirfuam ediyorum.
Sözlerim bu kadar, hürmetle
YÖNETiCi -

Sayın

selamlarım.

Muslihittin Fer, buyurun.

Muslihittin FER (Avukat) -

Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar;
Ben Barolar Birliğiınİzin çok isalhetli bir kararla organize etbu toplantıların başarılı bir netice verdiğini huzurla
müşahade etmiş bulunuyorum. Burada zamanın kısalığı dolayısıy·
le süratli bir geçit resmi yaptırdığımız çeşitli konuların birbirleriyle irtilbatı !bakımından birkaç noktayı kısaca arz etmekle yetine-

miş olduğu

ceğim.

da

Sosyal devletin ne olduğu üzerinde konuşuldu. Ne
belirtmeme müsaadelerinizi rica ederim.
Herşeyden

Diğer

evvel sosyal devlet, lesefer devleti
devlet ölmüştür.

değildir.

Lese-

liıberal

fer devleti,
de

olmadığını

kısaca

taraftan sosyal devlet, totaliter sağ ve sol rejimler
Çünkü, Birleşmiş Milletierin muhtelif raporlarında da

değildir.
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belirtildiği
parçasıdır.

gilbi, insan hak ve hürriyetleri refahın bölünınez bir
Sosyal devlet herşeyden evvel, :bir sosyal hizmet devletidir, sosyal :güvenliği ve sosyal hizmetleri genişletmek istikametinde erişeJbildiğiıniz merhalelerde, aşamalarda bu ideali gerçekleştirmiş olacağız.

Diğer taraftan, buıgün sosyal devlet kavramını, bunun temelini teşkil eden değerleri sarsan iktisadi kriz içindeyiz. İ.ktisadi bakımdan zayıf unsurlar, sosyal devletin himaye etmesi lazım gelen unsurlardır; fakat bugünkü ekonomik şartlar, bilhassa meteorolojik şartlar giibi ilmdut tanımadan, gümrük duvarları tanıma
dan yurdumuzu istila eden çeşitli etkenlerle ve ıneınleketiınize has
şarıtların da :katılmasıyle bugün hayat pahalılığı almış yürümüş
tür ve iktisadi bakımdan zayıf zümreleri fiyat ve ücret bakımın
dan himaye etmek ve bilhassa vurgunculukla müessir mücadele
etmek lazımdır. Bunun içinde, ekonomik kamu düzeni yönünden
kanuni tedbirin alınması gerekir. Hlllhassa Anayasaınızın 123 ncü
maddesinin öngörınüş olduğu olağanüstü bulıran zamanları için
hazırlanıp yürürlüğe konması ıgereken kanun henüz çıkarılınaınış
tır. Bu hususta ilgililerin dikkatini çekmek görevimizdir. .
Diğer

bir n10kta; çok

kıymetli çalışmalarla

Diğer

taraftan, temas edilmiş ibir husus var. Arkadaşlarıınız,
53 ncü maddesinden ibıahsederek, ,bunun sosyal devlet
adeta bir kaçamak hükmü giibi ortadan kaldırdığılll

ve birçok ilim
adaınlarıınızın iştirakiyle memleketin ekonomik, sosyal yapısı ve
bunun işleyişi ve milli refaha kavuşmanın, sosyal devleti ger,çekleştirmenin şartları üzerinde duruldu; fakat bu ilanihaye sonsuzluğa kadar devam edemez. Bu işin sahibi olan bir müessese kurulmalıdır. Bu da, dün bir nebze temas etmiş olduğum gibi, daıha evvel İstarıbul ve Ankara üniversitelerinin hazırlamış olduğu Anayasa projelerinde de yer almış olan iktisadi ve sosyal şuranın :bir
an evvel kurulmasıdır. Bu şura, hem hükümetlerin, hem meclisle
rin kaçınılmaz şekilde müşaviri olacak ve bugün !bizim üzerinde
meşgul olduğumuz ve bazı neticelere vardığımız konuların devamlı
sahilbi olarak hukümeti, meclisi ikaz vazifesini görecektir. Fransız
Anayasasının 25 nci maddesinde, İtalyan Anayasasının 99 ncu maddesinde yer alınış bir kuruluştur. Planlı ekonomi ancak böyle bir
kuruluşla milli iihtiyaç ve emellerıe uygunluğunu teminata ibağla
yrubilir.
Anayasanın
kavramını
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ifade ettiler. iBen bu hükme katılmadığıını arz etmek isterim. 53
n;cü madde zaruridir. Yani, devlet sosyal hak ve ödevleri yerine
getirme hususundaki sonımluluğunu ancak mali imkanlara göre,
elwnomik geLişmeye 'göre yerine getirir. Bu Anayasamıza tesadüf
olarak girmiş değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22
nci maddesi de, İktisadi, sosyal ve kültürel hakların ancak teşki
lih ve kaynak imkanlarıyle mütenasip olarak her devlet tarafından
yerine getirileceğini amir bulunmaktadır. Bu yerindedir, lbu esasen müıhim lbir hukuk prensiibinin Batı'da ve Doğu'da mevcut
prensibini ifade eden imkansız olanın yerine getirilmesi beklenemez, böyle bir mecburiyet yoktur şeklindedir. Bu Batı'da ve Doğu'da ifadesini bulmuştur.
Binaenaleyh, devlet imkansızlık karş'ısmda ille lbunu yerine
getireceksin şeklinde bir mecburiyete talbi tutulamaz. Anayasanın gayesi de bu değildir. Ancak, şu vardır;
Amerikalı Profesör
Gall Breyt'in de ifade ettiği ve haklı olarak işaret ettiği gilb·i, kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek bir tasarnıf zihniyetini hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Maalesef bizim memleketimizde iktisadi bakımdan gelışmemişliğin bütün zorluklarıyle
karşı karşıya olduğumuz halde,
tasarrufa devlet sektöründe ve
özel sektörde şruhsi hayatımızda riayet etmemekle imkansızlıkları
kendimiz yaratmaktayız. Lüks, sureti katiyede yasaklanmalıdır;
ama lüksün nisbi olduğu her zaman söylenir. Fakat, öyle lüks maddeler var ki, burada şimdi saymaya lüzum görmüyonım; fakat hepimiz !biliriz, bunlar çok ağır vergilerle bir nevi yasağa talbi tutul·
malıdır.
Kısaca

halk sektörüne intikal etmek istiyorum. Halk sektörü
dalha ziyade Anayasamızın da teşvikini emrettiği koo·
peratifçilik esaslarura göre o~ganize edilmelidir, belirli bir kar
garantisi sağlanmalıdır. Diğer taraftan, bunların idaresindeki demokratik hüviyetle verimlilik esasını bağdaştırmak medburiyet·indeyiz. Bir müessese demokı:ıati:k oluyor; fakat ·Verimsiz oluyor veya
kar gayesi takip etmeyip hizmet gayesi takip ediyor; ama 5ibür
taraftan da israf bütün varlığını alıp götürüyor.
yatırımları

Binaenaleyh, ıbu hususta idareci kadronun teknik
kezleri vas'Jtasıyle yetiştirilmesi lazımdır.
Diğer

yardım

mer-

bir nokta da müessir bir denetimi bu teşekkülere halk
ümitleri ve güveni haklı çıkaracak şekilde

tarafından bağlanan
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teminat altına almak lazımdır. Murakabe müessir olmalıdır. Mitessir bir denetim sağlanamaması halinde, bu teşekküller israf rveya suiistimallerle çöker. Bu teşekıküllerin devletin öncülük etmesi
suretiyle halkın iştirakini teşıvik edecek şekilde teşkilatlandırıl
ması, denetlemenin de müessireyitini başarının teminatı olarak
görmemiz lazımdır. Bugün İşçi Sigortaları Kurumu olarak tesis
edilmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu diye andığrmız müessese, her
türlü murakebeden maalesef mahrumdur. Bu gibi sosyal ve ekonomik teşekkülleri kurarken, bunların kuruluşunda mut1ak surette müessir bir murakebe 'İle suiistimalleri ve israfı önlemek lazımdır. Her türlü hizmetleri halkımızın emrine verelim; fakat bunlar için tahsis edebileceğimiz kaynaklar çok sınırlıdır. Hu sınırlı
kaynakları lükse, ,is:rafa kapılmadan iyi şekilde değerlendirdiğimiz
takdirde 1gayemize başarıyle erişebiliriz.
Hepinizi

sayıgılarla

YÖNETİOİ -

selamlıyorum.

Sayın Atilla Sav, buyurun.

Atilla SAV (Avukat) -

Sayın Başkan, sayın

delegeler;

Üç gün süren yoğun lbir çalışmadan sonra Türkiye Barolar
bir forrriu kapatıyoruz, bir son değerlendirme
yapmak gereğini duyuyoruz.
Birliğinin topladığı

Bize sunulan bildiriler kitabı metin kısmı itibariyle 1080 sayfa
tutuyor. Bunlardan 43 bildiriyi burada ibildiri salhipleri çok kısa
süreler içerisinde özetlemek zorunda kaldılar. Bildiriler kitabını
toplantıdan birkaç gün önce baskısının tamamlanıp delegelere ve
ilgililere sunulması, ister istemez !bu büyük emeğin beklendiği kadar değerlendirilmesini engellemiş oldu sanıyorum.
Türkiye Barolar

Birliğinin

Türkiye Barolar

Birliği

bu alanda

yaptığı

ilk denemeden
çıkartılacak bazı yararlı dersler olduğunu sanıyorum ve müsaade
ederseniz önce \bunlara değinmek isterim, yani bir metodoloji ve
yöntem sorunu ilkin çözülmeli.
çok iyi bir niyetle ve tam bir özgürbildiri hazırlayan bilim adamlmına,
uygulamacılara bir ipotek koymak
istememiş. Bu nedenle, ibiidiriler iherıkesin istediği alanda, istediği çalışma konusu üzerinde
düzenmiş. Bu ekonomik kamu düzeni kavramının gerektirdiği balük
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havası sağlamak amacıyle

zı alanlarda, bazı konularda boşluk, bazı konularda da aşırı şiş
kinlik sonucunu vermiş. Hepimizin dikkatini çekti, özellikle güncel niteliği nedeniyle halk kesimi sorunu birkaç bildiri sahibi tarafından buraya getirilirken, çok önemli sayılaca'k, hiç değilse !benim çok önemli saydığım ekonomik devleşmeyle ilgili savaşım
yollarını kapsayan !bazı tecllbirler ki, bunlardan bir tanesi millileş
tirme, bir tanesi de antitrıöst ve ant~kartel önlemler konuları açık
ta kalmış oldu. Dün lbu nedenle sayın Başkanıma, sayın bildiri sahiplerinden Muslih Fer'e özellikle bu konudaki düşüncelerini sorarak, hiç değilse tbirkaç cümlenin tutanaklara geçmesini sağla
maya çalıştım.

Gerçekten bu kadar geniş· kapsamlı, bu kadar önemli bir toplantıda bu konuların unutulmuş olmasını, gelecek kuşakları bu
izlenimi verecek bir davranışı gönlüm kaldırmadı. Bu nedenle,
samyorum ki, bundan sonra yapılacak buna benzer toplantılarda
Türıkiye Barolar Birliğinin yine özgürlük havasını bozacak bir ipotek değil; ama hiç olmazsa bir yönlendirme girişiminde bulunması
uygun olacak
Ayrıca bir başka sonuç daha göze çarpıyor yöntem bakımın
dan. O da, ibu kadar 1geniş bir alanın Ibidikte bir kongrenin konusu olmasında da sakıncalar çıktı. Hemen hepsi çok büyük emeklerle, çok büyük düşünce hazırlıklarıyle hazırlanmış bildiriler, çok
kısa süreler içerisinde özetlenmek zorunda kaldı. Benden önce konuşan sayın Sayar üstadımın da değindiği gibi, bunların bir kıs
mını biz önceden okumak imkanını bulamadığımız için, bildiriler
de konunun genişliği itibariyle S - 10 dakikalık süreler içerisinde özetlemek olanağını bulamadıkları için yeterince dcğerlendirile
medi. Dileğimiz, gelecek kongrelerde buna ilişkin tedbirlerin, ön.lemlerin alınması yerinde olacaktır. Daha dar alanlarda, örneğin
bu alanlar içinde kalkınma lhu:kıiku gibi, halk kesimi, kamu iktisadi teşe\blbüsleri, istihdam giibi, ekonomik devleşme~.de savaşın~
yöntemler:i gibi, niihayet bütün konuşmaların ağırlığında birer parça saklı bulunan sosyal devlet ve An·ayasamızın öngördüğü llberal
ekonomi sisteminin getirdiği devleşmeyi, sakıncayı önleyebilme k
bakımından alınması gerekli önlemlerle oluşan sosyal demokrasi
anlayışı gibi bazı konuları daiha dar alanlarda yine Türkiye Barolar Birliğinin düzenlemesi gereğini dilerim.
1

Birkaç bildirici 40 - 45 sayfa süren tebliğlerinde çok yararlı,
çok önemli, ibizim için belki ilk defa düşünme fırsatını bulacağı319

mız

konularda bize hemen hemen hiç bir şey ver·emediler. Böyle
olun,ca, bu kurultay yalnızca yazılı metinler 1bırakarak geçmiş olu·
yor, yani kitaplıklarımıza bir armağan; ama üç gün lboyunca bir·
takım konularda sadece IM dolgunlukları armağan etmiş oluyor.
Bence bu, sayın Ülken'in de söylediği g~bi, bir parça emeklerin
değerlendirilmesinde hasislik izlerrimi veriyor. O bakımdan !bu bir
dakikaları, hele toplantıların sonuna geldiğimizde azaltınayı dile·
rim. :Benim asıl üzüntüm tbildiri sahibi arkadaşların zaman kısıtla
masına uğraması, bunu dile getirmek istiyorum.
Bir başka hazırlığa ilişkin üzüntü konusu da; tburadaki şu
çok önemli .çalışmaların kamuoyuna yeterince yansımamış oluşu.
Bunda kuşkusuz kamuoyunun temsilciliğini yapan basın ve yayın
organlarının kusuru çok; ama her zaman söylüyorum, geçen Barolar Bıirliği Genel Kurulunda da üzerinde durmakta yarar ıgör
düm, biz de kusuru biraz kendimizde aramalıyız, biz de !bu konuyu yeterince aktaramadık.
Türkiye'nin geleceği ibıaJkımından çok önemli sorunları gerıçek
ten bilen uzmanlar, uygulamacılar tartışıyorlar, öte yandan kısır
çekişmeler içerisinde, günlük politik çekişmeler içerisinde bazı
konular kamuoyunu daha çok oyalıyor, işgal ediyor. Bu da, !bir çelişki.

Barolar

Ibidiğinin giriştiği

bu

girişimin

çok önemli lbir sonu-

ekonomidier arasında bir diyaloğun sağlanmış
Gerçekt·en hukukçular ekıonomiciler
den, ekonomkiler de hukukçulardan zaman zaman yakınırlar. Birini~ geliştirmek ve oluşturmak istediği gb:ıişimleri ötekinin kösteklediği özellikle hukukun tutucu ve frenleyici bir görev yaptığı
yakınmaları zaman zaman duyulur. Sanıyorum ki, bu türlü toplantıların geliştirilmesi ve oluşturulması, karşılıklı anlayış, etkileş
me ve alışveriş ortamını veya bir diyalektiği sağlayacaktır.
cu,

·huıkukçularla

olması, başlatılmış olmasıdır.

Özelli!kle bildiri sahibi bilim adamlarının ve uzmanların burada açıklamak, özetlemek olanağı bulduğu konular tartışıldı.
Buraya gelip bildirisini açıklayamayan uzmanların ibildirileri açı:k.
ta kaldı. Özellikle iki sayın bilim adamının, Prof. Dr. Lütfi Duran'ın ve Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay'ın
bildirilerini burada tartışama
mak lbeni üzen konu1ardan birisi . .Dileriz, bu konular yine gelecekte taze tutulsun. Bunun için Türkiye Barolar Birliği tarafından
tutanakların yayınlanmasında ve kamuoyuna sunulmasında yarar
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vardır. Türkiye Harolar Birliğinin bu girişimi bazı noktalarda is-

olmakla birlikte, kuşkusuz çok önemli bir gi;gün boyunca sanıyorum ki, hepimize yeni bil'takım
katkılar yaıpacak kadar önemli konular tartışıldı. Ben kendi hesabıma söyleyeyim, her halde üç gün öncekinden daıha çok düşün
mek ve bilgi sahibi olmak olanağını bulduğum için ç01k mutluyum.
Burada geçen günlerimi bir kesin yarar sayıyorum. Bu bakımdan
Türkiye Barolar Birliğine ve bütün bildiri sahiplerine ve tartış
maya katılan sayın üyelere teşekkürlerimi rsunıarım.

teneni

sağlayamamış

rişimdir. Üç

Sayıgılarımla

·efendim.

YÖNETİCİ- Sayın

Kamuran ARDIÇ

Kamuran Ardıç, buyurun.

(Aıvukat)

-

Sayın Başkan, sayın

üyeler:

ş.u ana kadar kendimi sizlere karşı sorumlu telakki ediyordum. Sebeıbi, bir arkadaşımızın yönetirole ilgili, ıyıönetime katılma
konulu wbliğleri esnasında dikkatimi çektiği halde, bir uyarıda
bulunmak medburiyetini hissetiğim halde, meslektaşlanın vardı
onlar belki dile getirir diye iben do_kunmadım; fakat aııkadaşım
tekrar aynı beyanda bulununca bir sayın meslektaşım bana
dönerek sordu, «·Saih:iden ibôyl·e mi, 10 bin kişiyi ıbir 'kişi mi temsil
ediyor?» dedi. Medbur oldum bu açıklamayı yapmaya ve onun için
söz aldım.
Şimdi efendim, iktisadi devlet' rteşekküllerinde yönetime katıl
ma, çok demakratik b~r şekilde yerine getirilmiştir. Bu koalisyon
dönemi hükümetlerin yaptığı; ama eski koalisyon dönemi hükümetlerinin yaptığı bir kanundu. Yönetim Kurulunu bünye içinden
gelecek kişiyi üç kişiyle tahdit etmek suretiyle, umum müdür ve
~ki umum müdür muavini, iki. ayrı bakanlığın, iLgili ıbakanlıkla
. Maliye Bakanlığının haklı olarak parayı verJyor ve teşkilatın çalışma amacı ona aittir, ilgili bakanlığın
teklifiyle gelen iki kişi
etti ıbeş. Bunların kuruluş kanununda sayıları artırılalbilir. Bunun
yanına bir işçi temsilcisi vermiştir. İşçi temsilcisini verirken, sayı
ile belirtmemiş, geniş ölrçüde işçi çalıştıran kuruluşlar deyimini
kmllanmıştır. Tüzük de bu deyimini
teşekküllerden hangilerinin
yıönetim kurulunda işçi çalıştıracıağını ;Bakanlar Kurulu tespit eder
demiştir. Şimdi lbu iktisadi devlet teşekkülü için.
1

Müsaadenizle ±ki
Bankasının öz.elliğini

şeyi daıha ilave edeyim. Bu kuruluşa Ziraat
dikkate alarak; çünkü Ziraat Bankasının ar-
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kasında Tarım Satış ve Kredi Kooperatifleri diye dev bir kuruluş
var, ondan bir temsilci, kanun bunu mecburi koymuş. Özel ser·
mayenin katıldığı iktisadi devlet teşekkülerinde % 15'i geçiyorsıa
özel sektörün de bir temsilcisi, bunlar kanunun öngördüikleri. 446
Sayılı Kanunun kapsadığı kuruluşlar arasında ıbir de müesseseler
var, mesela Ereğli Kömürleı:ıi İşletmesi dev lhir müessese, hatırım
da yanlış kalmadıysa 60 - 70 bin kişi çalışıyor. Bu müesseselerde
idare komiteleri vardır. Bunlaı:ıda murtla:ka 5 'kişidir idare komitesi. Müessese müdürü, üç tanesi özel şartlar aramış müessesenin
en kıdemli ,kişileri, bir tane de işçi temsilcisi. Boylece işçinin temsil edilmesi 1961 Anayasasının öngördüğü demokrat,ik şekilde sağ
lanmıştır ve işçi ıtemsilcisinin de nasıl seçileceği
teferruatı üze·
rinde durmak istemiyorum.
Bu bakımdan şunu arz etmek istiyorum; hatırlarınızda bir
yıanlış izlenimle gitmeyiniz. İşçi temsil ediliyor mu? ...
ıBunun yanında

kardan taydalanma konusu da hir ara söz
konusu edildi. Kal'dan faydalanma vardı. Bu 440 Sayılı Kanunun
30 ncu · maddesinde ikramiyeler adı ıaltınd~ dile getirilmişti. Bunu
Personel Kanunu kaldmdı. Kendi kanunuyle değil, işçinin ve memurun ikramiyesini Personel Kanunu kaldırdı; ama son zamanlarda galiba 12 sayılı Kanunla tekra ryalnız memurlara mı ait, işçi
lere mi ait onu ben bilemiyorum, ben üç dört senedir emekliyim,
yalnız memurlara inhisar ettirdiyse ta:bii bir zaaf teşkil eder, işçi
lere de intikal ettirmek suretiyle oLabiliııdi.
Şimdi

bu Ekonomi Hukuk Kongresi dolayısıyle Barolar Brirve Yönetim Kuruluna ıbir teşekkürümü de belirteyim. Ben keındi çapımda küçük bir tasnif yaptım, 21 telbliğ genellikle demdkratik ekonomik düzeni ilgilendiren konuları kapsı
yor. 6 telbliğ, planlamayla ilgili konulan kapsıyor, 5 telbliğ, kamu
iktisadi teşebıbüsleri ibiölümünü kapsıyor. 7 tebliğ, halk sektörünü
kapsıyor. 9 teıbliğ de hatt:a bazıları ekonomi hukuk konusunu da
aşarak çok geniş kapsamlı, yahut çok özel kapsamlı konular. 2
de özel :kesimi ilgilendiren, bel'ki konuşmalardan esinlenerek söylüyorum, haksız olabilirim. Büyük sermaye temsilcilerini temsil eden
tebliğ diyebilirim. Birisi
işveren Sendikaları temsilcisi olarak sayın Refet ıİlbraıhimoğlu'nun, birisi de İşveren ve Sanayiciler
Birliğini temsil ederek Özdemir Beyefendinin.
lıiğinin Başkanma

Şimdi bunları

marnı
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değerlendirmek

bakımından

da arz ediyorum. Bu amatör bir

çalışma

sabahki hatırlat
olamaz belki; ama

eminim

Baro~ar Birliğinin

çok

değerli çalışmalarıyle değer

kaza-

nır.

Teşekkürlerimi

YÖNETİCİ -

sunar, hepinizi

saygıyle selamlarım

Sayın Rahmi Mağat, buyurun.

Rahmi MAGAT (Avukat) -

Sayın Başkan, değerli delege ar-

kadaşlarım;

T:ürkiye Harolar !Birliği, Türkiiye'nin pek çok ana sorunu gibj
ve Birinci Tüvk Hukuk Kongresinde yaptığı gibi Türkiye'nin önemLi Anayasal ekonomik ve hukuksal sorunu olan demokratik, ekonJOmik kamu düzeni konusunun da işlenınesini sağlamak ve bu
alanda değerli ekonomistlerin, hukukçuların ve ilgililerle yetkililerin görü.şlerini toplamak amacıyle bunu düzenledi. Hakikaten
Kongreye gelen t~bliğlerden hepimiz çok yararland1k, çok esinlendik. Şüphesiz .ki, bu Kongreye daha çok ilgili, hem ilgililerden,
hem !basından TıRT hariç maalesef ilgi göremediğimizi biz de burada saptadık. Bunun karşılıklı kusurlarını değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.
Benim üzerinde durmak istediğim konu; lbütün rbunlara rağ
men bu ;kongre acaba neyi vermiştir? .. Gerçekten çok değerli tepliğlerde işlenen birtakım sl01ganlar vardı; fakat gevek özetlemelerde gerek sorularda ve gerekse ıbunların karşılarında ortaya şu
gerçek çıkmıştır ki, mill:ıim olan terimler değil, sloganlar değil, sorunlardır. Sorunlar nelerdir? ... Sorunlar, Anayasamızın öngöı:ıdüğü
sosyal hukuk devleti ilkesi nasıl gerçekleşecektir, Anayas;amızın
kalbul ettiği ekonomik, yani karma elmnomik sistem nasıl ibidikte
yürüyecektir, özel sektör lbir yaında, kamu sektörü bir yanda mı
dır, yoksa özel sektörü düzenleyici 'bazı tedbirler zorunlu mudur
ve özel sektör ve kamu sektörü arasında adı ne olursa olsun ben
sloganlardan kaçıyorum çünkü sloganların bizi nereye götürdüğü
nü maalesef üzüntüyle izledik. Halkın katkısı ile, lben ·halk tanımı
üzerinde de kendi görüşlerimi saklı tutuyoruru ve pek çoğuna da
katılmadığıını bHhassa tutanaklara
geçirtmek istiyorum. Halkın
kendi tasarruflarının da Türkiye'nin kalkınmasında ve az geliş
miş ülkemizin az gelişmiş toplumunun daha müreffeh bir hayata
kavuşmasında yararlı olmasını sağlama yolları üzerinde toplanmış
olarak tespit etiğimi görüyorum notlarımdan. Buna göre diyorum
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ki, bu toplantrda tespit edilen esaslar, şüphesiz ki, ekonomistlerle
üzerinde her konunun özelliğine gröre ayrı ayrı derinlemesine çalışmasını gerektirecek önemi taşımakla iberalher şu
esaslara gelmektedir.
hukukçuların

rBugün ister özel sektör, ister kamu sektörü, isterse üçüncü
sektör olsun, şu üç unsura ihtiyaç duyulmaktadır: Denetim, güvence ve yöneltme. O halde, devlet bu üç sektövde, bu üç unsurunu
kamu yaranna uygulayacak tedbirleri aldığı takdirde, bu özel
sektörü kurmak, yöneltmek, düzeltmek ve Türkiye'nin kalkınma
sına yararlı hale getirmek ve özel teşebbüsü de dilediği şekilde ve
dilediği yerde, dilediği şartlada yatırım
yapma yerine yöneitici
ve !hata bir ıne!bze müdahaleci bir yöntemle toplumun yararına, mesela lüks yatırımlar yerine, tüketime yönelik yatırımlar yerine,
Tütk toplumunun kalkınması için ithal edilen zorunlu maddelerin
üretimine yöneltme gibi, tabii bunu çok geniş olarak düşünüyorum
ve çok dar olarak ifade etmek imkanına sahibim, şeklinde bir müdahaleci sistemle, özel sektörle kamu sektörünü birlikte yürütmek ve bu üçüncü sektörü de aracı 'bir sektör olarak ibu yatırım
lara yardımcı ve aracı kılmaktır. Benim bu Kongreden anladığım
bu.
Ta1bii ki, bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri saptamak
hem ekonomistlerin, hem hukukçuların, hem plancıların, hem öğ
retim üyelerinin, hem diğer ilgililerin görevi. Mesele, bunların gerçekleştirHmesi safhasmda gerekli tedbirleri alacak ve gerekli hukuki ve ekonomik kaideleri koyacak çalışmayı yapmakta.
Barolar Birliğinin açtığı ibu çığır ve bu adım !bunu sağlamış
tır. ,Bundan sonra Birinci Hukuk :Kongresinde olduğu giJbi Barolar
Birliği de olabilir, diğer ilgili kuruluşlar da olaıbilir, bu konuların
daıha derinine daha gerçekleşmesini
sağlayacak tedbirler yönünden ileri çalışmalara götürmek suretiyle zannediyorum ve inanı
yorum ki, Türkiye Barolar Birliğinin dilediği, Anayasanın öngördüğü sosyal hukuk devleti demokratik kamu düz·eni
esaslarının
tespiti ça1ışmalarını gerçekleştirmek ve Türk toplumuna, Türk
Halkına onun mutluluğu için armağan etmek imkanım elde edecektir.
Hepinize

teşekkür

eder,

saygılar sunarım.

YÖNETiCi- Bahri Savcı, buyunm.
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Bahri SAVCI (Prof.) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;

Önce Türkiye Barolar Birliğini hu Kongreyi yaptığı için kutlaOrtaya kocaman bir yapıt çıkardığı için de ayrıca kutlarım.
Ben bu yapıtın karşısında şimdilik sadece bir büyiik saygı duygusuyle duyguluyum. Her :haLde, incelemek için de çok uğraşaca
ğım. O zaman ·da ayrıca buna. takdirlerim, eğerbir değer ifade ediyorsa takdirlerim katılacaktır ve daha bundan kendim yararianacağım için teşekkür ederim.
rım.

Bu toplantı gördüğüm kadarıyle üstün seviyede sayılmak gerelör. Birçok ulus içi ve uluslar arası toplantılara ~katıl dım, bunları hatırlıyorum. Bunlardan hemen ~'hemen hiç birisinden aşağı
düzeyde olmadığını kanıtlamalk isterim. Düzey ihem konuşma usulündeydi, hem de ortaya getirilen meselelerin yüksek düzeyde olmasından idi.
Bundan 15 yıl kadar önce ilk Anayasa çalışmaları yapılırken
sosyal kelimesini kullanınada zorluk · çekiliyordu. Bugün sosyal
kelimesini kullanmadı:ki. 2iorluk aşılmış, aydın kesimi 1hunun ne demek olduğunu lhildiği gLhi, gelecek istikametlerini de arayıcı !bir
merak içine düşmüştür zannediyorum.
Yalnız, bazı arkadaşlanmız
kongreden somut neticeler alarak bunun hemen kamuoyuna bildirilmesini istediler. iBen kendi
deneyimlerimden çıkan bir sonucu hildireceğim. Böyle rkontfranslarda somut sonuç almak aranmaz, aranmamalıdır; çünkü varıl
ması çok zordur. 1080 sayfalık 'hir yapıttan incelendiği zaman bir
birinin tekran olduğu gibi, birbiı;iyle karşıt fikirlerin de ilmrada
yer aldığı .görülecektir. Onun için burada üç gün değil, dalha 13
gün sürse, bunu somut ibir !bildiri haline getirmek hem hükümete
ışık tutmak, ihem kamuoyuna ışık tutmak ·olasılığı ibana \gözükmüyor. Önemli olan, yapıtın ortaya çıkması, tartışmanın yapılması
dır. Önemli olan, :bu tartışmalar yapılmış mıdır, yapılmamış mı
dır?... Yapılmışsa, herkesin rvicdanında rve kafasında çengellerini
takmış mıdır? ... Takmışsa, fonksiyonunu yerine getirmiştir. Daiha

ayrıca olgunlaştırılaıbilir.

Ben burada bir neticeyi gördüm. Türk
büyük bir grup, yani hem hukukçular, ihem
de sosyal rbilimlerle ilgili birtakım öğretim
Türkiye'deki umumi durumdan memnun

aydınlar

kesiminden
ekonomistler ve hem
üyesi arka:daşlarımız
kalmadıkları gözükü325

yor. Çözüm? ... Çözümü arıyacakları bir katkı olmak üzere, çarelerde buluyorlar. Çok şükrana değer bir nokta ki, :bir ilmkukçular
kitlesidir bu aydınların temeli. Bunlar çareyi ·sadeoe normatif
planda aramıy:orlar. Normatif planda arama aşamasını aşmışlar.
İşte Kongrenin düzeylerinden bir tnesi de !budur.
Bu mesela 10 sene evvel yapılsaydı, biz burada sadece normatif hukuk kuralları arasında birbirimizle tartışır ve daha öteye gidemezdik. Bugün ıbu kuralların ötesinde ekonomiye açılma diye
bir olay görüldü. Bu 1İnsam çok ilgilendiriyor ;ve Türk toplumu·
nun dimamizmine bunun ibir katkı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yalnız bu arada !belki !biraz erken; ama bir şey noksan kalmış
gihi gözüküyor ibana.
Bu toplanrtı ekonomiyi esas aldı; ama sosya ekonomik planda
analizler yeteri kadar ibeiki \bu kitabın ~içine girmiştir; ama hiç
olmazsa !bu konuşmalarda fazla gözükmedi. Bunda bir ll:ıata varsa
bu hata payı sadece lbana aittir. Her zaman dönmeye hazırım;
ama sosyo ekonomik planda analiz, hiç ihmal edilmemek gerekir.
Çünkü, lbugün bütün dünyada bir arama var. Bu arama, bu lmnu
üzerindedir. Klasik demokrasiden ibiçimsel demokrasiye, oradan
endüstriyel demokrasiye, ekonomik demokrasiye doğru lbir arama
var. Bunların kavram olarak bu aydın kitle tarafından öğrenilip
istenmesi bir zanaçtır. Kaldı ki, ben çok derin ipuçları, analizler
gördüm ve çok yararlandım; fakat bu aramalar içeris,inde bir şey
yapmamak lazımdı. Biçimsel demokrasi Türkiye'yi lhiç olmass·a
fikri planda aşmış. Arkasından sosyal demokrasi ·geliyor, onu araş
tırıyor. Buradan endüstriyel demokrasi ve ekonomik demokrasiye
doğru gidecek.
Araştırılacak

bir nokta da, bütün bunlar mevcut kapitalist sistemin başka türü mü olacak, yoksa ilerde mevcut kapitalist düzeni aşan ve dünya toplumlarının da kalbul edebileceği yeni aşa
malar mıdır? ... Kapitalist düzenin bazı temellerine dokunmadan
verilerini analizden geçirmekle yetinmemek gerekir. Temeline ait
<malizler yapmak lazım gelir. Eğer ısrar edeceksek, bunu ıbilinçlen
dirmek için, ısrar edemeyeceksek, çürüklüğünü göreceksek, bu çürüklüğü saptamak ve daha zengin ve sağlam ibir yapıya doğru sosyal, siyasal ve ekonomik bir yapıya doğru gitmenin yolları. Onun
için endüstriyel demokraside, ekonomik demokraside lbugün şu
prc>blem karşısında. Kapitalist sistemin bir başka türü mü, yoksa
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onu aşan bir tür mü olacak?... İşte :bu çalışmayı da her ha1de bundan sonra Barolar Birliği ihmal etmeyecektir. O narolar Birliği
ki, hukukçu olarak hep dışardan ·kendi kendini •damgalarlar, biz
statikiz, mevcut düzen içinde kalırız, tutucuyuz, onu aşamayız derler, .ortaya getirıdiği konularla bunu ııeddediyor. Ben statik deği
lim, tutucu değilim, mevcut düzenle de geniş ölçüde muta!bakat
halinde olaibilidm; fakat daha güzel ibir düzen aramaya da hiç
kimseden geri kalmak, hatta öncülük yaparım diyerek !bu topluluğun öncülük vazifesini de üzerine almıştır.
Son olarak sayın MusliiJ:ı ~Fer'in ortaya koyduğu bir ·göri.iış hakben kendi görüşümü söyleyeceğim. Bu 53 ncü madde estetik :bakımından Musliih Fer gibi uzun bir devlet hayatı olan ve bunu da ibenim :bildiğim ilk gününden \beri daima bilimsel teme11ere
dayatan ibir araŞ<tırıcı olarak devlet olaylanna bakan lbir kimsenin ihmal ederneyeceği bir konu olarak aldı ele. Estetik olarak 53
ncü maddede zorunluluk vardır, yani devleti :bu 1haliyle uğraştır
maktan, abes ile iştigal ettirmekten alıkoymak, olanaklarıyle çerçevelemek eLbette bir akıl karıdır dendi. Benim şruhsi kanaatim,
s111f ibrunun için ıgirmedi bu S3 ncü madde. Dünya literatüründeki
estetik yeri dolayı'sıyle de girmedi. Zannediyorum, 1960 - 6ıl yıl
larındaki oluşmanın getireceğinden ürken bazı düşünürler, bazı sosyal kataıgoriler, lbazı çıkar grupları, yarar gruplarının baskısıyle
geldi. Bu Anayasayı aldılar, götürüyorlar, hir sosyalist yapıya doğ
ru götürüyorlar, önlemenin çaresi tamam işte. Estet1k anlamı
olan, devleti albes ile uğraştırmamayı hedef almış olan 53 ncü
ma1ddeyi bu maksatla büyük lbir mücadeleyle :koydular. Konmasaydı da, \büyük bir noksan olmayacaıktı estetik· açıdan Ib ir noksan ol'acakt1; ama zaten devlet yarpalbildiğini yapar, yapamayacağını hiç
bir zaman yapamaz. Bende öyle bir izienim var.
kında

Bir de yönetime katılma meselesi var. Belki yönetime katılma
meselesi, yani endüstriyel demokrasinin bir problemi olan bu mesele, endüstriyel demokrasi tbaşlığı altında belki karı koca, ibeiki
ilerde bizi öyle bir çalışmay~ da sevk eder, temenni ederim, bu
forumun olabileceği kadar zengindir ve eğer buna eğilirsek, dünyadaki fikir hareketlerinden ve onun politikaya yansıması olay·
larından da geri kalmadığını ispat edebiliriz. İçinde bulunduğu
muz bu ayın başlarında Avusturya, Batı Almanya ve İsveç Başiba
kanları bu prolblemle uğraştılar. Portekiz'deki bugünkü kargaşa
lığın altında Portekiz toplumunu
faşizmden kui1ta:rıdtktan sonra
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endüstriyel bir demokrasinin içinde bir sosyal yapı değişmesi mi,
orada demokratik yollarla muhafaza edip ederneme buhranı mı
dır? Fransa'daki komünist ve sosyalistlerin teşkil ettikleri sosyal
akımın uğraştığı pmblem Ilmdur ve en son geçen iRaziranda yerel
seçimlerin ortaya ·çıkardığı İ talyan solunun da yaşama veya yaşa
mama meselesi bu endüstriyel demokrasinin boğacağı meseledir.
İşte burada da uğraşıyıoruz, ibu bana 'acı geliyor. Nithayet 4 ay geriden geliyoı uz.
Efendim son söz olarak, yönetime katılmayı söyleyeceğim.
Yönetime katılma henüz Türkiye için söz konusu değildir. Parlamentoya işçi milletvekillerinin sokulması gilbi, parlamento içinde
muhalefeti teŞikil etmek üzere bir ,özel grup kurulması ıgibi, hatta
1965 seçimlerinde parlamentoya bir 15 kişilik sosyalist grubun
girmesi gibi sahhta olan /bir mesele değildir. Zannediyorum yönetime katılma şu amaç ·içindir. Bundan sonra ekonomilk olay için
verilecek kararlar, yani devlet karıirları, özellikle ekonomiyi ilgilendiren kararlar.
1. -Devletin Anayasaca

ıkurulmuş

organları

arasındaki

bir

alışverişle olmayacaık.

2.

D.!rvletin Anayasayla kurulmuş organları içindeki alışıverişe
diyalog unsuru olarak katılmasıyle olmayacak

işverenin ıbir

İşçi de sendikalarıyle katılacak, arnperson değil, kişi oladeğil. Sendika olarak, ö:rıgüt olarak katılacaklar. Benim anla-

3.
rak

dığım

yönetime katılma bu anlamdadır. Belki bu anlamda olup olda araştırmakta enteresan bir konudur.

madığını

Çok

teşekkür

ederim .efendim.

YÖNETİCİ -Sayın

Yahya

Zabunoğlu,

Yahya ZA:BUNOGLU (Doç. rDr.) yenlerim;

buyurun.

Sayın \Başkan, sayın dinle-

Son konuşmacı, zor konuşmacı. Münir Özkul'un deyimiyle bagardroiba girenierin sayısı mervcutlardan çok fazla. Ben
konuşmaını ıbitirdiğimde daha ervvel gardroba gitmeyi yeğleyenle
rin sayısının artmasına sebebiyet vermiş olmak istemem. Halbuki,
benim bir temel gözlemim, !bir zorunlu açıklamam,. üç tane doğ
matik sayılabilecek saplantım var.
kıyorum
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Temel gözlemimi hemen sunmaya gayret edeyim. Temel göz·
lemim sayın Savcı'nın bıraktığı yerden devanı edecektir. Çok mutlu ibir noktayı vurgulamaktayarar var. Bu toplantı ilk defa hukukla ekonominin seviştiği lbir konu birleşmesi olarak karşımıza çık
tı; fakat saym Savcı sosyo ekonomik
araştıl'ınaların eksikliğine
dikkatim~i çekti. Ben !biraz daha cesaretle şunu vurıgulamatk isti·
yorum; aslında huılruk-ekonomi sevişınesi anayasal anlamda, sos·
yal hukuk devletinin kapsam ve içeriğini belirtmek bakımından
önem taşır. Sosyal hukuk devleti ise, sosyal sözcüğünün ve kavramının işaretiediği ıgilbi, aslında toplumsal
yapı analizlerinin ön·
celikle bilinmesine valbested:ir veya o yapıldıktan sonra ancak düşünülebilecek veya ele alınalbilecek bir husustur. Dikkat ettim, toplumsal yapı analizleriyle iLgili, özelLikle Türk toplumsal yapısını~
nitelikleri, nicelikleri, değişme yöntemleri, bozulmuşluk derecesi
ve !bugüne kadar geliştiği söz konusu ise bunun prensiplerinin be·
lirlenmesi, bunların yakın ve uzak pııojeksiyonlarımn yapılması
ile ilgili hiç bir tebliğ huzura getirilmiş değil. Takdir buyurursunuz ki, kural düzenlemesi olarak hukuk ve toplumsal yaşamın en
büyük ve en önemli 'süreç boyutlarmdan birisi olaraık ekonomik
toplumsal yapının bu anal,iızleri bilinmeden, özellikle Türk toplum·
sal yapısı tamnmadan kolayca anlaşılamaz. Bu bir temel ıgözlemim
ve :bir metodolajik yaklaşımım.
Efendim, umumi arzu üzerine bir anlamda ve özellikle sayın
Birlik Yöneticilerine bir ikisinin teş'VIi:kiyle sayın Gürel'le Arslanalp
arasındaki münasebete bende naçizfme katılmak istiyorum, bu baskı grubu tanımlamasıdır.
Hatırlayacağınız g~bi, Arslana1p ibaskı
gruplarının demokratik yaşamada yeri olmayacağına değindiler. Sayın Güler bunun
aksini savundular, bazı tanımlamalar getirdiler ve baskı gruplannın yönetirnde etkinliği bulunan gruplar olduğunu tanımladılar.
Özellikle kamu kesiminde faaliyette !bulunan gruplara lbu niteliği
verdiler; ama aslında baskı ıgruplannın ne olduğu pek kesin olarak ortaya çıkmadı. rBu deminki saplamarom veya temel gözlemimin haklılığını ortaya getiriyor. Çünkü, baskı grupları aslına bakarsanız, toplumsal yapı analizleri ve toplum biliminin dile getireceği bir veri veya sonuç belirlemedir. Baskı grulbunu tanımiaya
bilmek için çok kısa olarak arz etmeye gayret ediyorum, toplum
bilimine sosyoloji ve özellikle grup sosyolojisine eğilrnek gerekiyor. Toplumsal yapı analizleri yapıldıkça grup sosyologları tara-
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fmdan toplumu bir genel ortaık yaşam çerçevesi olarak düşündüğü
müzde karşımıza onun içinde yanan unsurlardan :birisi olarak gruplar çıkıyor ve gruplan şöyle tanımlamak l~lZlm. Pek taıbii bu gruplar tek unsur değil toplumsal yapı içinde, sımflar ve diğer unsurlar da söz konusu. Bu anlamda bir Marxsist radikalizm kesinlikle söz konusu olamaz. Bu anlamda grup temel tanım olarak ortak
amaıçiarı bulunan kimselerin bu amaçlarını
gerıçekleştirmek için
bir araya gelmeleri ve bunun için de müşterek davranış şekilleri
ne uyıgun hareket etmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımın değerlendirmesini şimdi yapmak
istemiyorum, buna vaktimiz de
yok.
Temel kaıvram hasıkı grulbuna erişmek için hiç şüphe yok ki,
böylece sosyal grup tanımlaması oluyor. 'Bunun aksiyonda, davramşta değişik bir Ibiçimi olarak ·karşımıza menfaat grubu çıkıyor.
Buradaki menfaat grubu olarak adlandırılmasında dar anlamda
veya geniş anlamda ekonomik muhtevasının hiç bir surette rolü
olmadığını bu 'aşamada ıvur1gul:amak gerekiyor. Çünkü, menfaat
grubu da aslında yine bir sosyal gruptan ibaret olup, lbunda üyelerinin ortak tutumlannın gerektirdiği müşterek davranış şekil
lerlnin tesisi sürdürülmesi ve geliştirilmesi için toplumdaki :diğer
gruplardan belirli dilemierde bulunmak söz konusu oluyor. Bu
beLirli dilemierde lbuluınmanın altını özellikle çiziyorum. Görüyorsunuz ki, dar veya geniş anlamda ekonomik menfaatten kesinlikle sröz etmedim menfaat grubunu tanımlarken.
Baskı

grulbuna gelince; baskı grubu da özü itibariyle ibir sosyal grup oluyor. Baskı grulbu, geniş anlamda siyasal iktidar ve
onu kullanan organlardan taleplerde bulunan veya dilem ve istemlerini siyasal kuruluş ve orıganlar kanahyle yapan menfaat grupIanna verilen ad oluyor. Görüyorsunuz ki, sosyal grupla, menfaat
grubu ve baskı grubu arasmda saıdece daıvranış farklılığı söz konusudur. Yoksa, hir doğa farkı yoktur. ÖZelliJkle örgütleşmiş olmak, demek niteliğini kazanacak şekilde hukuksal kişilik kazanmak kesinlikle ibas1kı gruplannın tanunlaması olmayan faktörler
arasında düşünülemez.

Efendim, ibaskı gruplanyle Hgili açıklamayı böyleoe ikısaca bitirdikten sonra, üç tebliğin planın hukuki niteliği ve planlamadan
doğan hukuksal sorunlar ve prdblemler ve bunlarla ilgili olarak
özellikle sorumluluk konusunda yoğunlaştığına d~kkatinizi çekmek
isterim. Sayın Duran hocamız özellikle ıbu konular üzerinde durdu330

lar. Tekrar edecek de~i1im,
vurgulamak istiyorum.

yalnız

bir nokta dikkatimi çekti, bunu

Sorumluluk üzerinde duruluı:ıken, özellikle sayın Tan lbıunun
üzerinde uzun boylu durdu. Sayın Kutman bu konudaki tereddütlerini ve mulhtemel çözümlerini ,getirdi. Bir nokta unutuldu zannedersem. O da şu; hir kez plan ilhlallerinderı hukuksal sorumluluk
doğacağına kesinlikle inanıyorum. Bunun siyasal sorumluluk şek
linde, cezai rsorumluluk -şeklinde ve hukuksal sorumluluk şeklinde
üç iboyutla karşımıza çıkmasını doğal karşılıyorum. Siyasal sorumluluğun işleneceği kesindir. Ceza sorumluluğunun ceza yasasının
240 ncı maddesinin ışığı :~1tında •kolay işleneceği yine kesindir.
Geriye hukuksal sorumluluk •kalıyor. Hukuksal sorumluluk, idari
kazada hukuksal sorumluluk ve adalet yargısındaki hukuksal sorumluluk olarak kavşımıza çıkabilir..Ben özellikle adalet yaııgısın
daki lhukuksal sorumluluğun ele alınması gerektiğine işaret etmek
istiyorum. Biliyorsunuz, Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairemiz bir
kararında idare mablkemesinin .kararlarının ve emirlerinin yerine
getirilmemesi :dolayısıyle hukuksal sorumluluğa hükmetmiştir.
Aynı şekilde

veya genişletki bir ictahatla bir hareket noktasından esinlenmek kaydıyle plan ilhl.allerinden dolayı da şahsi sbrumluluğun adalet yarıgrsında saptanalbileceği kanısında olduğumu
beliııtmek istiyorum. Boylece, ihlallerin faturasını devlete ödetmek
yolundaki geleneksel kıötü tutumlar özellilde üst düzeydeki siyasiler arasında bir ölçüde önlenmiş veya frenlenmiş olabilir.
Efendim, son olarak değineceğim husus; sayın Erem hocaının
telbliğiyle iLgili bir ·konuya bit~kaç cümle ile değinmek istiyorum.
Sayın hocam ekonomik düşünce özgürlüğü üzerinde durdular. Ekonomik düşünceyi anlıyorum, siyasal düşünceyi anlıyorum, hukuksal düşünceyi anlıyorum; fakat özgürlüğün ekonomik düşünce özgürlüğü ofarak parçalanmaiSına aklım ermiyor.
Aslında özıgürlük

munis lbir yapıya sahip. Sadece eğitim ıve öğ
lbiz onu çoğulcu bir g;örunümde ortaya
getiııiyoruz. Düşünce ozgürlüğünün !belirli bir kesimi ekonomiyi
konu edinmiş olaibilir. O zaman ekonomik düşünce karşımıza çı
kar; fakat düşünce özgürlü~nü üzerinde yoğunlaştığı verilere veya konulara bakarak parçalamaya kalkmak, özellikle düşünce
ö:zgürlüğüne karşı tehlikeli bir davranış
içinde olmak demektir.
Aslında, düşünce ö:zgürlü~ öyle engin bir kavram ki, onu lbu enretim

kıolaylığı açısmdan
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ginliğin

içinde düşünmekte yarar vaı:-. Çünkü, düşünce özgürlüğü
ekonomik muihtevadaıki düşünce öııgürlüğü, hukuksal
muihtevalı düşünce özgürlüğü şeklinde
soyutlamaya kalkışmak,
parçalamaya kalkışımak; düşünce özgürlüğünün kendisine karşı
hoşa gitmeyen bir davranış olur. Aslında buna olanak da yok. Biliyorsunuz, pek çok dokıtrin belirtmelerinde ıhukuksal düşünceyi
ekonomiık düşünceden, ekonomiik
düşünceyi sosyal düşünceden,
ideolojilerden ve niJhayet siyasal düşüncelerden ayırt etmek imkanımız yok.

nü,

örneğin

Sabırla dinledi~iz

için

teşekkür

ederim.

Enver ~Slu\NIALP - Sayın arkadaşım konuşmasına başlar
ken, Arslanalp ile sayın Ahmet Güler arasında bir tartışmadan bahsetti. Zannederim ki, burada kimseyle tartışmada bulunmadım. Bir
sual sordum, cevap verdiler. Zaten tartışma yapılacak yer değil
bu. Zalbıtlara geçsin diye söylüyorum. Baskı grupları konusunda
kendisiyle ayn planlarda oMuğumu da burada belirtmek isterim.
YÖNETiCi - Sayın delegeler, bugünkü son konumuz olan
genel tartışma konusu üzerinde söz alan kıymetli konuşmacı
ların konuşmalarını tek tek dinlemiş bulunuyoruz. Bu suretle söz
alan başka bir arkadaşımız bulunmamaktadır. Söz almadığı ihalde
ben kendisine söz veriyorum, sayın Faruk Erem'i davet ediyorum.
(Alkışlar)

~aruk

ERiEM (Awkat) -

an ·intizar etmekteyim.

Sayın :Başkanımın

Teşekkürlerimi

emirlerine her
kendilerine arz ederim.

Konıgremiz sona ermek ·ÜZere. Biz Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak sadece bir forum düzenlemek istedik. Forum,
düşüncelerin seı:1bestçe ortaya atılahilmesi için bir ortamı hazırla
maktan ilbarettir. Yönetim Kurulu, sadece bununla yetinmeyi uygun görmüştür.

Öğleden evvelki .konuşmalarda bir modelin seçilmesi de rbahis
konusu edildi ve bizlerin bir m:odel tespit etmek için mi lburada
toplandığımız üzerinde duruldu. Elbette ki, biz istesek te bir modeli tespit etmek olanağına sahip değiliz, bu \bir siyasal _terciih
meselesidir. Biz istesek de ibunu yapamayız; ama ibugün bizim burada yaptığımızı idare kadrosu içinde de yapamaz. O ihalde biz,
bize düşeni yaptık, büyük ibir boşluğu doldurduk,
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Ben şahsen, Kongremizde üç özellik saptamış <bulunuyorum.
Evvela, genellikle bir konuya hukukçu gözüyle ıbaıkmakla, ihir
ekonomist gözüyle bakmak arasında elbete bir fark olacaktı, bazı
farklar da meydana çıktı; ama bunların hepsi bakış farkı; sonuçta
hepinizin aynı sonuçta birleştiğİnizi gördük. Bu, ılıayret edilecek
derecede ilginç bir vakıa; ama bu şunu saptar; buraya katılan bütün bildiricilerle konuşmacılar demek ki, ibir rasyonel, akılcı metodu tercih eden kişilerdir, bu birleşme ıbunu açıkça kanıtladı.
Yoksa, sonuçta büyük farklar tecelli edelbilirdi.
Halen yalbancı ülkelerıde pekçok hukuk fakültesi biçim değiş
muhteva değiştirdi, ekonomi hukuk fakültesi haline dönüş
tü. Biz bu Kongremizle adeta Türkiye'ınizde ilk def.a ekonomi hu·
kuk fakültesinin hiç olmaisa nüvesini kurduk. Demek ki, olanak
var.

tiı·di,

·İkinci

gözlem im şu oluyor; dün de ifade ettiğim gibi iki ayrı
birbirini bu kadar 'İyi bir şekilde tamamlıyafbilmesi, bu
uyum başka bir alanda şimdiye kadar tespit edilmemiŞtir. Ömekler yok mu; var, elıbette olacaktır; ama o zaman da lbinbirine kenetlenen iki cihazın hesaplanmasındakıi başanya onları ulaştıran
emek sarf edilirse.
rrıesleğin

Bu itibarla, ender olaylardan biriyle

karşı karşıyayız.

Üçüncü gözlem; biz hukukçularda bir kuşku lbelirıdi. Kimimiz bunu biraz evvel teşıhis etıi, kimimiz bir süre sonra; acaıba biz
bu toplumun gerisinde mi kaldık huikukçu olarak?. . . iBu biz hukukçu kuşağın büyük kuşlmsudur. Acaiba ekonomicilerimiz de aynı kuşkuyu duyuyorlar mı ama ibu Kongre bize lbir umut veri
yor. Demek ki, ikimiz birleşecek olursak, toplumun önünde yön
gösterici olmak görevimizi adeta istirdat edebilmek olanağına da
saıhilbiz.

Bu üç gözlemden sonra müsaade buyurursa

sayın Başkanım,

kısaca kusurlarımızdan da söz etmek istiyorum.

Ümit ediyorum
kıi, ikinci konıgremizde bu kadar kusurlu olarak huzurlarımza gelmeyeceğiz. Yalnız bir şeyden mutluluk duymamız mümkün; Türkiye'ınizin büyük kurucularından biri, yeni Türkiye'ınizin kurucularından ibiri şu sözü söylemişti, ben o zaman Ankara Hukuk Fakültesıinde ta1ebeydim ve zamanın Başbakanı gelip her yıl sonunda
memleket~n bir politik bilançosunu
yapardı. O BaŞbakan şunu
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'r

söylemişti, «Bir sürenin,
mayın; çok gelirse, geniş

müteallik

şikayetleriniz

lbir mekfuun dar gelmesinden asla korkgelirse korkun.» O haLde sizin sürelere
bana bir açıdan umut verici gözüktü.

Sözlerimi bitirirken, yöneticilik görevini üstüne almak lütfunda bulunan sayın Bilge'ye, Üçok'a, Baltaoğlu'na ve Arslanalp'a
teşekkürlerimizi arz ederiz.
Her lbiDi ayrı ayrı değer taşıyan tebliğ sahiplerine, uyarmadesteklemeleriyle, bu tebliğleri bilimsel niteliklerıi haiz konuşmalarıy1e destekleyen arkadaşlarımıza da aynı minnet ıve şük
larıyle,

ranlarımızı sunmak!tayız.

Müsaade ederseniz, ikinci kongremizde sizlerin huzuruna
daıha az kusurlu çıkabilmek umuduyle en derin şükranlarımı Yönetim Kurulumuz adına ve şahsım adına arz ederıim. (ıAlkışlar)
YÖNETİOİ

- Ekonomi Kongresini kapatırken, bu Kongreye
lütfunda bulunan ve kıymetli fikirleriyle bizlere ışık tutan sayın delegelerimize teşekkürlerimizi sunar, kendilerini hürkatılma

ınetle selamlarıın. (Alkışlar)
Kapanına
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HÜRRİYETÇİ PARLAMENTER DEMOKRATiK
REJiM VE HÜR TEŞEBBÜS

Rafet İBRAHİMoGLU
Türkiye İşveren Sendikalan
Konfederasyonu Genel Sekreteri

I.

GİRİŞ

Türkiye Barolar Birliği'nin ülke sorunları ile ilgili olarak dü«Ekonomi - Hukuk Kongresi» çalışmalarına yön verilmesi amacı ile Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan raporu dikkatle
tahlil eden Konfederasyonumuz, herşeyden önce Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye'nin nasıl bir siyasi gelişme gös,terdiğini ve
bu siyasi oluşumun paralelinde cereyan eden ekonomik ve sosyal
gelişmelerin hangi istikamete yöneldiğini ana hatları ile belirtmek
zenlediği

ihtiyacını duymuştur.

Siyasi ve ekonomik gelişmeınİzin temel istiıkameti, ana karektvri ve mazide geçiııdiğimiz büyük tecrüıhelerin ve benimsemiş olduğumuz esas tercihierin geleceği nasıl şekillendireceği oııtaya konulmadan gerçekçi sağlam, yapıcı ve üLkemize en yararılı müzakerelere ve sonuçlara ulaşılması mümkün olamaz.
Il.

CUMHURİYETİN iLANINDAN BU YANA TÜRKİYE'DEKi
SiYASİ GELİŞMELER

Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanması ü:cerine Osmanlı İmpa
son verilerek Türkiye'de 1923 yılında Cumhuriyet
ilan edilmiş ve ü1l~emiz Büyük Millet Meclisince kabul edilen Anayasa hükümleri çerçevesinde yöneHimeye başlanmıştır. Asırlar
ca süren bir imparatorluk sisteminden Cumhuriyet idaresine intikal anında ve günün şartları muvacehesinde, tek meclis ve tek
ratorluğuna
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esasından ha11elwt edilerek genç Tiliıkiy:e'nin inşasına
ve Devletin modernize edilmesi için gerekli reformlayapıldığı bir döneme girilmiştir.

siyasi parti
başlanıldığı
rın

İkinci Dünya Savaşından sonra 1950 yılında ise, ül!kemiz:deki
siyasi gelişmenin çok partili ·dıemokraSiiy:e yöneldiğini görmekteyiz. Nitekim bu yıl i·çinde yapılan seçimle siyasi iktidar değişikli
ği olmuştur. 1950- 1960 devresinde kurulmaya çalışılan demokratilk
rejimin olumlu ve olumsuz tecrübelerinin yaşandığı, fakat her
halde bu rejime Türk Milletince büyük ıbk İnıtilbak ve bağlılığın
gösterildiği önemli bir aşama olaraık nıiıtelendıirmek kanaatrmızca
doğru bir teşhi:s olacaktır.
Niıtekim,

kalbil olan en :kısa sıüre
içinde 1961 Anayasasının yürürlüğe konuLması ve çok partHi serbest seçimlerin gerçekleştiriLmesi bu teşhi<sin isabetini teyit etmektedir. 1961 Anayasası He başlayan ve günümüze kadar devam
eden bu dönem, a11tık Türkiye'de hürriyetçi parlamenter demokratik rejimin ibrüıtün batı medeniy·etıine daıhil ül~elerde olduğu gibi
tartışılmaz ve vazgeçilmez yönetim tarzı olaraik yerleş·tiği bir safha olarak tarihe mal olmuştur. O halde, içinde !bulunduğumuz asrın
başından itibaren Türkiye'deıki siyasi gelişmenin impara:torluiktan
Cumhuriyete, tek partili mecHsıten, çoık par1ıi1i hürriy.etçi padamenter demokratik rejime doğru olduğıundan, tarihi akışın ülkemiz
için bu kesin i:s:tikamet.i izlediğinden kimsenin şüphesi olmaması
gerekir.
·
27

Mayıs

Devriminden

ısonra

III.

CUMHURİYETİN İlANINDAN
BU YANA TÜRKİYE'
DEKİ EKONOMİK GELİŞMELER

1923

yılında

kurulan genç Tü:r1kiye

Cumıhuriyetinin Osmanlı

İmparaotOTluğundan ekonomiık ve mali alanda zengin bir miras almadığı

bilinen bir gerçektir. Tam akıs:ine, İmparatorluğun dış ülkelere olan borçlannın ödenmesi meoburiyeti yanında, cılız bir
eilmnomiık hayatın yeni baştan dinam~e ıkavuşturulması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmıştı.r.
ı 923

- ı 932 Dönemi :

ülkemizin o yıllardaki acil e~orıomiık ihtiyaçlarına cevap verecek bir politikayı oluşturmak için, 1923 yılında tertiplenen
İzmir İktisat Kongresinde milliyetçi bir hür teşebibüs nizarnının
4

umdeleri benimsenmiş ve Tünkiye Cuımhuriyet'i Hükümetlerinin
izleyeceği iLkeler :belirlenmiştir. ÜLkemizde ilk defa toplanan ibu
önemli Kongrıede alınan kararlar özetle .şöyledir:
geliştirmek

için ibir kanun

hazırlanması,

-

Milli sanayii

-

Yedi üreticiye yurtiçi kara ve den.irz ulaşımında ucuz tarife

uy:gulaınmaısı,

ve

Sanayicilere ucuz

ıkuruluş

ve

işletme serımay:eısi sağlanması

kredıi imkanlarının artın1ması,

- Gerıekli mühendis ve
r.ede yetişıtirilmesi,

diğer ıtekn1k elemanların

en

kısa

sü-

şiı1ket1er ,kurulmasının 1mlaylaştın1ması,

-

Anonim

-

MiHi

-

Demiryolu

bankaların kurulması,

yapımı,

Bu karaırlarıiı paraılelinde, ı 924 yılında serımayesi bir milyon
lira olan İş Bankası kurulmuş ve yurıtiçi mllli tasarruf-ların yerli
sanayii finanse etmesi yolnnda önemLi ibir adım atılmıştır.
S Nisan ı 925 tarihli ve 60ı sayılı Kanunla şeıker fabrikalarının
Ticamt Bakanlığının uy:gun göreceği yerlerıde kıamru ve özel şahıs
ların orıtaıklıklarıyla gerıçekleştirilmesine izin verilmiştir.
ı 925 y;ılmda

Kanunla Sanayi ve Maadin Bankası kuhrür teşebbüsü finanse etmek ve bunun yanında Ticaret Bakanlığının ı 924 yılına rkadar kurıduğu ve iş
tirak ertıtiği şinketleri özel işletmelere devrıedmceye kadar işlet
mek, sanayicilere ve madencilikle uğraşıanlara kredi vermektir.
633

sayılı

rulmuştur. Bankanın amacı

ı927 yılında ıo5S ısayılı «T·eşviki
tır.

Bu Kanunun
1.

esasları şunlarıdır

Hüıkümet ·sanayi krurıuluşları
parasız olarak verecektir.

Sanayi Kanunu»

çıkarılmış

:
için

gen~kli toprağı

belli

şart

Lar altmda

2. Kumluşlar için gerekli bütün donatıım, araçlar ve gereçler gümrük resminden muaf olaoaık ve demir yollarında ucuz tarife ile taşınacaktır.
3. Kamu kuruluşları ve Hükümet bazı şartlar altında yerli
üretimi yaıbancı mallardan yüzde 10 paıhalı olarak tercih edecektir.

s

4. Gerek sanayi, gerek maden sektörlerinde kurulacak. tesisler için meydana getirilecek şirketlerin hLsse senetleri ve tahville·
ri damga resminden muaf tutulacaktır.
Görüldüğü

gibi, zaman açısından ve sanayileşmeye verilen
önem bakımından fevkalade ileri olan bu kanun aynı zamanda günümüz için de geçerli unsurları ihtiva etmektedir.
Bu on yıllık dönem içinde ülke elmnomi:sinde önemli aşamalar
Sanayi Kanunundan yararlanılarak sınai müesseseler kurulmuş ve sınai teşebbüs ruhunun Tüıık iş aleminde baş
langıç temelleri atılmıştır.
kaydedilmiş, Teşviki

1932 - 1938 Dönemi :

Bu dönem ülkemizde sanayileşme fikrini yerleştirmek ve saöncülük etmek amacıyla Devletin eıkonomitk alanda
daha büyük bir rol oynamaya başladığı bir devre olarak nitelendirilebihr. Nitekim, bu dönemde başta Sümerbank ve Etibank olmak üzere iktisadi devlet kuruluşları tesis edilmeye başlanmıştır.
nayileşmeye

Ancak,

Tüııkiyede'

alındığını Atatüıık şu

uygulanan
şekilde ifade

devletçiliğin
etmiştir

hangi anlamda ele

:

«Bizim takibini muvafık gördüğümüz devletçilik prensihi bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerıden alarak, milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini takibeden sosyal,izm prensibine müstenid kollektivizm yahut komünizm gibi hususi ve ferdi iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan bir
sistem değildir.»
Görülmektedir ki, Atatürk'ün devletçilik görüşünde hür teşeb
büs esas alırtmaktadır. Ortaya konulan devletçilik anlayışı ise ideolojik bir mahiyet taşımamaktadır. Nitekim 8 Kasım 1937'de devrin Başbakanı tarafından okunan Hükümet Programmda da ekonomi sisteminde tüccarın, sanayicinin, hür teşe:b:büsün önemli yerine işaret edilmiş ve «Fert tarafından yapılabilecek işlerin, fertlerce yapılmasını himaye ve teşvik edeceğiz. Bu maksatla sanayii
teşvik siyasetimize devam edeceğiz» denilmiştir.
Yine 1938 yılından sonraki Hükümet Programlarında devlet ve
hür teşebbüsün yan yana bulunacağı ifade olunınuştur ki, bu da
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karma ekonomi prensibinin c.
sendiğinin en açık örneğidlr.

zamanın

hükümetlerince de benim-

Bu ·dönemin bir b aşki~ özelliği yuıkanda belirtilen karma ekonomi anlayışı çerçevesinde e1onomiık plan fikrinin rervaç bulması
ve 1934 - 1939 yılları arasında «Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı»
nın uygulanmasıdır.
ı 939

- ı 950 Dönemi :

Aynı karma ekonomi iLkesi çerçevesinde hazırlanan İkinci Sanayi Planı ise 1939 yılından itibaren uygulanmıştır. Bu dönemde
Türk Hür Teşehbüsünün de, geleneksel ticari faaliyetlerden kopmaya başlayarak küçük atölyeler veya imalathaneler şeklinde sanayileşme akımına katılmaya başladığı müş:ahade
edilmektedir.
Nitekim, 1950 yılına kadar hür teşebbüsün, pamuklu ve yünlü
mensucat, çimento, deri, tuğla ve kiremit, nebati yağlar, ilaç, zirai
aletler, madeni eşya ve g1da sanayi dallarıında önemli sayılabilecek
düzeyde üretime geçtikleri görülmektedir. 1950 sanayi sayımı neticesinde toplam olarak 1802 özel faıbr:irkaıda 72.000 işçinin çalış
tığı Devlet sınai teş~bbüslerinde ise 103 faıbriıkada 76.000 işçinin
istihdam edildiği ortaya konuLmuştur.
ı 950

·

ı 960

Dönemi :

Bu döneımde iktidar değişikliği ile birHkte iktisadi politikada
da önemli değişiklikler olmuştur. Hüıkıümet programının ilktisad1
politika ile ilgili bölümünde karma ekonomi sisteminin benimsendiği ve hür teşebbüsü teşvik edici tedbirlerin alınacağı belirtilmiş
tir. Bu konuda şu ilkelere yer verilmiştir :
- «Hususi teşebbüsün kendini huıkuki ve fiili emniyet altında
hissetmesini sağlayacak bütün tedbirleri almak ve onun süratlegelişmesine yardım etmek,
-

Memlekette

mevouıt

sermayenin iSJtihsale

akmasını

kolay-

laştırmak,

- İstihsal hayatını devletin müdahalelerinden ve her çeşit
bürokratik engellerden kurtarmak.
Bu devrin çeşitli hükümetleri tarafından «devlet işletmecili
ğinin sadece hususi teşebbüs ve sermayenin hiçbir surette ele alamıyacağı işler ile amme hizmeti mahiyetinde olan iktisadi işlere
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hasredileceği, zira hususi müLkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir
rejimde ~ktisadi sahanın asıl olarak ferde veya hususi teşebbüse

ait

olması gerektiği»

Bu iktisadi

beyan

politikanın

edilmiştir.

uygulanması

sonucunda

ı 950

-

ı 960

yılları arasında hür teşebbüsün sanayileşme hareketi yeni bir hız
kazanmış; kamu yatırımlarımn haomi de genişlemekle birlikte
bu gelişmeler daha ziyade Devletçe yapılması gereken alt yapı yatırımlarında yoğunlaşmıştır.

1960'dan Sonraki Dönem :
ı96ı Anayasasının

elwnomik hayata ilişkin hükümleri incehür teşebibüs ilkesine önemli bir yer verildiği göı:ıülmek
tedir. Bu cümleden olarak, Anayasanın 36. maddesinde, «Herkes
müLkiyet ve miras haklarına sahiptir.>> hükmüne yer verilmiş bulunulmaıktadır. Yine Anayasanın 40. maddesinde şu hüküm yer almıştır : <<Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak seribesttir. «Aynı maddede
«Devlet, özel teşebbüslerin milli iktisadın gereMerine ve sosyal
amaçlara Ul)'gun yürümesini, güvenlik ve kararlıhk içinde çalışma
sını sağlayacaık tedbirleri alır>> hükmü mevcuttur. Diğer taraftan,
ı96ı Anayasası bünyesinde bir yenihk olaralk planlı ekonomiık kalkınma fikrini getirmiştir. 41. maddesinde «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınınayı demokratik yollarla gerçekleşıtinrrıek; bu maksatla, milli tasarrufu artırmaık, yatırımları toplum yararının gerektirdiğ.i öncelikiere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin
ödevidir» demek suretiyle Anayasamız kalkınmanın iktisadi, sosyal
ve kültürel sahalarda olacağını belirtmiş ve bunun yıoillarının da
demokraük olmasını emretmiş1tir.
lendiğinde

Halen Türkive'de iki adet Beş Yılhk Plan uyı:mlanmış olup
Üçüncü Beş Yıllık Plan da üçüncü yılını yaşamaktadır. Bu planların temel ortak özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür :
1. Türk planları demdkratiktir. Planlı kalkınma Anayasa ile
teminat altına alınmış olan temel hak ve hürriyetleri ihlal edemez.
Plan amaç değil a:raçhr.
2. Plan, yasama, yürütme ve yargı organlarının yanmda veya
üzerinde dördüncü bir kuvvet değildir.
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3. Türk Anayasası hürriyetçi, parlamenter, demokratik re·
jimin neticesi olarak kamu ve hür teşeblbüsten oluşan karma ekonomi düzenini benimsemiştir. Plan ıkamu sekıtörü için emredid,
özel seıktör için yol gösterici nitehk taşır.
4. Plan herhangi bir sınıf veya zümrenin değil milletin tercihlerini aksettirecek, hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu· ve
hür teşebbüs kuruluşlannın iştiraki ve işbirliği sağlanacaJktır.
Şimdiye kadar kamu ve özel sektör arasındaki
iş bölümünün tesp~tinde doğımaük bir ·tutum değil, f!aıkcat pratik bir görüş
hakim olmuştur. İş bölümüne esas, bu ,iJki ~seıkctörün kendine has
özellikleri ve mevcut ekonomiık şartlar olacakıtır.

Bütün bu prensipler Anayasamız kadar Beş Yılhk KaJlkınma
da ekonomik hayattmı~da hür teşeıbbüsün işgal ettiği önemli mevkii benimsediğini ve va~geçi1mez temel faktör olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Programlarının

Nitekim, 1960 yılından bu yana hür teşebıbüsün yatırım, üretim ve istihdam alanındaki uygulamalarda fiilen meydana getirdiği ·fayda ve katkıları bu görüşü doğrulamaktadır.
Şöyle ki; 1974 yılı Sosyal Sigortalar Kiurumu istatistiklerinde de yer aldığı veçıhile ülkemizde mevcut 1.799.998 sigortalı işçiden
1.171.508 kişi hür teşebbüs tarıafından, buna karşıhk ancack 628.490
kişi kamu sektörünce istihdam edilmekıtedir.
Diğer taraftan, mevout
rakamlara ıgöre son yıllarda imalat
sanayiinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri itiıhariyle hür
teşebıbüsün üretimdeM payı yüzde 70
civarında olmuştur. imal
edilen malların üçte ikisini üreten bir hür teşeıbbüsün ülke ekonomisindeki yeri tartışılamaz. Eğer tartışıLmak isteniyorsa bunda
başka maksat aramak lazımdır.

de

Hür teşebbüsün yatırımlar içindeki payına bakıldığı takdirde
tablo görü1mektedir.

aynı

1973 yılında hür teşebıbüs 53.4 milyar TL. tutarındaki toplam
yatırımlardan 28.3 milyar TL. nı gerçekleştirmiştir. 1974 yılının
tahmini olarak da 76.7 milyar TL. toplam yatınmlardan 40.3 milyar TL. nın hür teşebbüs tarafından yapı•lması öngörülmüştür.
1975 yılı Kalkınma Programında ise, 100 milyar TL. hacmindeki
toplam yatırımları kamu sektörü ve hiir teşebbiis arasında tam bir
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eşttliık halinde bölürnnüştür. Şu hususta ilave edilmelidir ki, plan·
lanan bu yaıtırımlarda gerçek1eşme payının hıür teşebibüste daima
daha yüksek oranda olduğunu geçmiş yıUar uy;gulaması göstermiştir.

Rakamlarla ifade edilen tüım bru gerçekler, Cumhuriyetin ilan
ekonomiye ancak cüz'i bir katkısı olan hür teşeb
büsün 1930 yıllarından sonra Devlet tarafından başlatılan sanayileşme hareketine 1950 yılından itiibaren g1ttiıkçe büyüyen paylarla katılmakta olduğunu ve günüm~de ü~ke kalkınımasındaki ağırlı
ğının münakaşa edilemez bir noktaya ulaştığını açıkça kanıtlamak
tadı:r. Kı:sa ve kesin bir şekilde ifade etmek gerekirs~, ülkemizin
~konomik gelişmesindeki tarihi gerçek refah yolunun hür teşebbüs
edildiği yıllarda

kavramından geçtiği vakıasında toplanmıştı<r.

IV.

CUMHURİYETİN İlANINDAN
Kİ SOSYAL GELİŞMELER

BU YANA TÜRKİYE'DE

Ülkemizde 1923 yılında Cumhuriyet idaresinin kurulmasından
bu yana meydana gelen gelişmeler sonucunda siyasi alanda hüır
riyetçi parlamenter demokratik rejime ve ekonomik alanda hür
teşebbüsün ağırlık taşıdığı karma ekonomi içinde kalkınma düzenine ulaştığını belirttikten sonra aynı dönem zarfmda sosyal al:anda vuku!bulan önemli gelişmelerin de açıklanmasında büyük fayda
millahaza edilmektedir. Zira 1961 Anayasasında yer veriLmiş •bulunan «sosyal devlet» ibaresi üzerinde ısrarla duran, sosyal hakların
topluma yeterince verilmediğini her vesile ile öne süren çevrelere
ülkemizde bugün ulaşmış olduğumuz sosyal haklar üzerinde ~temel
bir hatırlatma yapılmasında isabet olacaktır.
Bilindiği gibi Cumhuriyetin ilarum takip eden yıllarda Türk
toplumunu her yönden modern devlet 'kavramına kavuşturmak için
gereikli reformlar yapılmış, genel eğitim, sağlık, ulaştırma gibi temel kamu hizmetlerine öncelik tanınırnış, bu meyanda çalışanların
haklarını da kapsayacak şekilde Batı ÜLkelerinin Medeni Kanun
ve Borçlar Kanunu gibi mevzuatı Ülkemizce iktihas edilmiştir.

Daha sonra bu düzenleme ile de lıktifa edilmeyerek 1936 yı
sayılı İş Kanunu yürürlüğe kJOnulmuştur. Bu Kanunla
işçilerin iş akitlıeri teminat altına alınmış asgari ücret sisıtemi getirilmiş, iş süreleri tahdirt edilmiş, işçi sağlığı ve işgüvenliği ve iş
lında' 3008
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BİR

HUKUK KAVRAMI OLARAK TÜKETİCİ

Avukat Cengiz İLHAN

Sevinç

Matbaası,

Ankara - 1976

BİR HUKUK KAVRAMI OLARAK
« TÜKETİCİ »

Avukat Cengiz İLHAN

Tüketici ve üretici sadece elmnamik bir kavram mıdır? A:rtık
bu sorunun sorulması, tüketici ve üreticinin ayni zamanda bir
hukuk kavramı olduğu gerçeği üzerinde durulması zamanı gelmiş
tir.
Günümüzde üreticilerin, arada bir de, tüketkilerin İdare'nin
hatta devletin çeşitli faaliyetlerinde bir birim olarak tanmdıklan
gerçektir. Ancaık bu tanıma her 1kisini birer ekonomik birim ola'
rak ele aLmaktan öteye gitmemektedir. Devletin ekonomiye karışmasının bir sonucu olan bu tanımda üretici veya ıtüketici biı
ekonomi unsuru olarak göriliımektedir.
İ'ki

durumu birbirinden

ayırınada

özen göstermeliyiz :

Birisi devletin ülkenin ekonomi yaşantısına kanşması, genel
bir eılmnomi politikası doğrultusunda üretimi ve tüketimi düzenle·
mesi, bu bakımdan kanuni tedbirler aLması, konusuna veya yerine
göre üretimin veya tüketimin sınırlandırılması yada geliştirilmesi,
genişlemesine olanak sağlaması ve benzeri örneklerde görüldüğü
g~bi idari tasarruflar da bulunmatsl!dır. Daha çok bir idare hukuku
olayı olarak ortaya çııkan bu durumda tarıtışılaıbilecek olan, sadece, devletin ekonomiyi düzenleme görevi gereği üretim veya tüketimi etkileme çalışmalarmda kişilerin tklasik haklarını hangi ölçüde ve ne biçimde sımrlandırabileceğinden ]barettir. Bu bakımdan
konu, yalnızca, kişiler ve idare arasında·ki iliş:kiiler açısından ve
dalaylı olarak ortaya çı:kmakta; mü1kiyet, aıkit se:ribestisi, vJb. gibi
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hukuki kavram ve kurarnlarm çerçevesini tartışma alanına getirmektedir. Tartışılamıyacak olan devletin ü1keni:rı ekonomi yaşantı
sına karışması, düzenlemeısİ iLkesi ve bunun hukuki dayanağıdır.
Biraz genişlemiş bir biçimde de olsa, kısaca, idare hukukunun te·
meli, kişi ve idare araısı iliş:kHer söz konusudur. Tartışma devletin,
daha özel bir değimle idarenin, genel eikonomi poHtikası, -yada
sosyal, sağlık v,b- bakımmdan kişilerin haklarını sınırlandırma ölçüsünden öteye gitmiyecektir. Bu durumda hukuki bir kavram olarak «tüketici» ve karşıtı «Üretici» den söz edi"Lı:nesi mümkrün olmadığı gibi bir başlangıç nokıtası olaralk :kabul edilmelerine de gerek
yoktur.
Diğeri

ise tüketici ile üreticinin karşılııklı ilişikileridir. Olaya
zaman tüketici ve üreticinin alıcı yada satıcı
giıbi bir özel hukuk kavramı olarak · belirlendiği görülmektedir.
Şüphesiz tüketici ve üreticinin ibir özel hukuk lkavramı olaraık kabulü ikis·i arasmdaıki ilişkilerin, ayni zamanda, özel hukuk yoluyla
da düzenlenmesini ·gerektirecektir. Başka bir değişle tüketim ekonomik niteliğinden ayrı olarak ibir özel huikuk olayı olara:k da kabul edilmiş, tanımlanmış, düzenlenmiş olacaktır. Bu wrıunludur
da, zira, tüketim sosyal bir olayıdır. Yakın örneği hizmet :sözleşme
leri dir; nasıl hizmet sözleşmelerıi kişiler arası ilişkiden ç11karak işçi
ler - işverenler boyutlarına ulaşmış, bir iş hukukunun doğup, geliş
mesine yol açmışsa, burada da durıum ondan fanklı değildir.
bu

açıdan bakıldığı

Önce bazı gözlemler yapmamız mümkündür :
1.

Üretim belirsiz alıcılar için yapılmakta, pazarlanmaktadır.

2. Dayanıklı yada dayamksız, hangisi olursa olsun, trüıketim
maddesinin niteHkleri önceden -<Veya ziraatta olduğu gibi sonradan- belirlenmekte, üreıtim bu niteliklere ,göre seri ılıalinde yürütülmektedir.
3. Tüketici kişisel tercihlerini ancak pazarianan tüketim
maddeleri arasından yapabilir. Ayrıca gelişen teknoloji üretilen ve
pazarianan malların niteliklerinin ve kalitesinin tespit, ayıplı olup
oLmadıklarının anlaşılması için uzmanık düzeyine varmış özel bil·
giler ister, herhangi bir tüketicinin bu nitelikleri değerlendirmesi
olanağı tamamen ortadan kaıkmışıtır.
4.
şekkül
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Fiyatın

serbest rekaibet, arz ve talep ıkurallarına göre te
etmesi kuralı ve olanağı çok zayıflamıştır.

Üretim ve pazarlama ile sınırlandırılmış olan tüketicinin seçeneklerinde reklamda etkileyici bir unsur olarak görülmektedir.
6.

Karmaştk piyasa koşulları enaz tüketici kadar üreıticiyide

kişiliksiz

hale

getirmiştir.

Şüphesiz,

uzmanlarca bu gözlemler daha da derinleştirileibilir
ortaya konulabilir. Ama
bu kadarı ile bir alım-satım sözleşmesinde alıcının iradesini seribest
çe helirtemiyeceği sonucuna varmamız için yeterlidir. Bunu daha da
genelleşi:irebilir, alım•satım sözleşmelerinin ötesinde, örneğin, karz,
nakliye, hatta istisna-, hesabı cari v.b. sözleşmelerine kadar uzatabiliriz. Önemli olan artık «iki tarafın rızalarını karşılıklı ve birıbirleri
ne uygun surette beyan edince tamam olacağı» kuralının çok yüzeysel ve biçimsel bir anlam taşıdığıdır.

geliştirilebilir, içeriıkieri bilimsel olarak

Muhakkak, dayamklı yada dayanıksız tüketim malı alıcısının
iradesini etrkiley~belecek he11hangi bir etkenin bulunmadığı, bir başka
anlatımla, örneğin elektrik süpürgesi veya konserve salça alıcısının
o malı' alıp almamakta tamamen serbest bulunduğu şeklinde bir gözlemden hareketle, borçlar huıkukunun iradelerin karşılıklı ve birbirlerine uygun surette bildirilmesiyle akdin tamam olacağı kruralının,
herşeye rağmen, geçerli olduğu yine de akla geleJbilir. Ancak, bu halde ayrıntı g1hi görünen ama gerçekte önemli olan sözleşmenin koşullarında anlaşma halinden söz edilmernekte, dikkatten kaçmamark
tadır. Alıcı ile satıcının iradeleri, hep bildiğimiz gibi, sözleşmenin
]wşullarında değil, koşulları önceden ve genellikle üretici ·tarafından
belirlenmiş satım sözleşmesini yapıp yapınama konusunda ibirleş
mektedir. Örneğ1n bir (A) marka otomobilin, bir (K) marka elektrik süpürıgesinin veya buzdolaibının veya temizleme tozunun alınıp
alınmaması hallerinde olduğu gibi. Bu gilbi durumlarda alıcının iradesi, yalnızca, anılan tüketim maddelerini ısatın alıp alınama noktasında toplanmakta.dır. Bir defa satın almağa karar verdikten sonra
koşulların önceden belirlenmiş satım sözleşmesinin yapılması, nitelikleri önceden ve alıcı iradesi dışında üreticisi tarafından saptanmış tüketim maddesinin satım ve teslim alınması kaçınılmazdır. Alı
cı satım sözleşmesinin temel oşkullarmdan olan semeni, satılan malın niıteliklerini, hatta :teslim şeklini ıbdirleme ibu konularda seribest
iradesini bildirme olanaklarına sahip değildir. Ona bırakılan sadece. satılan malı' satın alıp almamarktan, bu konuda iradesini açık
lamaktan ibaretir. Aıslında alıcının iradesi bu alanda dahi kısıt-

s

lıdır.

Gereksinmeleri -doğal veya yapay olsun durum değişmemek
tedir- onu (C) veya (M) veya (Z) marka televizyolllu satın alma
zorunlukğuna getirmiş, bıraıkmıştır; bunlardan birisini mutlaka
satın alacaktır. Bu sebeple, o, bir televizyon, yatlmt bir elektrik süpürgesi, yahut bir temizleme tozu v.b .. alıc]Sl değil, bunların tüketicisidrr; tüketicilerinden her!hangi lbirisidiT.

Monopolde, bu şüphesiz en çarpKı ve beliı;gin 'çizgilerle .göııül
melktedir. Tekel hangi sıgarayı üretir ve satarsa onu, yada Teikel'in
üretip pazadadığı sıgara tiplerinden birisini, seçmek ve satın almak
zorundasınız. Ama, hemen söyliyeHm, olay sadece monopol için söz
konusu ve bununla sınırlı değildir. Bir sıgara üreticisinin çeşitli
sıgara tipleri arasından yapılacak
seçimle, birden ziyade sıgara
üreticisinin çeşitli sıgara tipleri arasından yapılacak, daha doğru
su seçim yapmak zorunda olmak, arasında mahiyet bakımından
bir fark bulunmamaiDtadır. Her iki du:rumda da alıcı satım söz,leş
mesinin temel koşulları üzerinde iradesini bildirebilme, bu konuda satıcı ile uygun düşme olanağına saıhip değildir. Değişen seçeneklerin sayısıdır, ayni kalan değişıniyen ise tüketici nitteliğidir.
durum değişmiyecektir. O da
ne fiyatını ne ödeme şekiHeııini ne de niteliklerini
saptama bu konuda iradesini aç]klaına olanaklarına sahip değil
,dir. (M) marka makarnayı üreticisinin saptadığı fiyattan aşağı veya yukarı satamıyacağı gibi bu makarnanın niteliklerini belirleme hatta bunları bilme durumunda bile değildir. Satılan mal'ı tekeffül yükümü ise, gerçeNte, satılan mal'ın markasım telkeffül haline döooşmüş bulunmaktadır. Alıcı ve satıcının iradesi (M) marka
makarna üzerinde birleşmiş ise satıcı, alıcıya (M) yerine (A) marka makarnayı teslim etmiyecektir. Som şudur: Satıcı sözleşme
konusu (M) marka makarnayı alıcıya, yani tüketiciye, teslim etmekle beraber (M) marka makarna bir makarna için gerekli asgari niteliklere sahip değilse. ayıplıysa ne olacaktır?·. Bu satıcının tekeffülünde midir? Hemen şuna işaret ·edelim, bu dummıda satıcı
klasik borçlar hukuku anlammda bir satıcı olmaık,tan çok üreticinin bir temsilcisidir. Karşı karşıya olan tüketici ve üretiddir. Tüketici Koka-Kola veya Pepsi-Kola satın alır, satıcıda ona yüıkümü
gereğince kapalı Koka-Kola veya Pepsi-Kola şişesini teslim eder.
Dikkat eder,.ek «alıcımn iltizam ettiği semı::ın mukabilinde satıcı
nın alıcıya teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül ettiği», «Satılan mal»ın yerine satılan marka mal, hatta, satıOlaya

satıcı açısından bakıncada

satılan malın
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lan marıka geçmiş bulunmaıktadır. Bir başka değiımle alım-satım
sözleşmesi mal satımından ç]kmış, belli markalı bir malın alım
satımına dönüşmüştür. Alıcının iradesi belirli markalı bir malın,
örneğin (K) marka ütünlin yada peynirin satın alınıp alınmaması
olayı ile çerçevelenmiş, sınırlandırılmıştır.
Bütün bu hususları göz önüne alınca, alıcının klasik borç·
lar hukuku kurallarına göre sözleşme koşullarında, özellikle sözleşmenin konusu olan satılan
mal'da ve 'Semen'de iradesini serbestçe belirtebUdiğini ileri sürebilir, alıcı ve 1satıcı kavramı üzerin·
de ısrar edeıbilir miyiz? Söz konusu olan olay, alım-satım değil,
tüketim olayıdır; alıcının yerini tüketici satıcının yerini üretici,
satılan malın yerinide tüketim maddesi
almıştır. Aynen hizmet
sözleşımesinde işçi-'işveı:mn-iş
kavramlarmda olduğu gi!bi. Nasıl
hizmet sözleşmelerinde işçilerin ,sözleşmenin koşullarını belirlemede irade serbestisine sahip olmad1kları, işçinin ,fuoşulları önceden işveren tarafından saptanmış sözleşmeye uymak zorunda bulunduğu anlaşılarak hizmet sözleşmesinin asgari .kıoşu1ları aıht"ka
nun'la düzenlenmiş ise, bu da öyledir; .karşılaştııımada daha farklı
bir sonuca varmak mümkün olmıyacaktır. Bir noktaya daha, konunun açıklığa kavuşması bakımından, işaret etımek istiyoruz :
İçinde yaşadığımız koşullar, işçiyi hizmet sözleşmesini yapıp yapmamakta se!'best bırakmamışıtır; bunun gibi tüketicide satın almak zıorunda bulunan kişidir. Satın almak zorunda bulunduğu
mal ister zorunlu ister faydalı gereksinmelerini karşılasın sonuç
değişmemektedir. Zaten bir tüketim toplumunda zorunlu ihtiyaç
maddelerini geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi yaşamı sürdürme çerçevesi içerisinde tutmakta mümkün değildir. Bir temizleme tozunun yada buzdolabının bir çok sosyal kes~tlerde zorunlu ihtiyaç
maddeleri arasmda bulunduğunu görmemezHkten gelemeyiz,
Bir de şu var; tüketim maddesi nedir? Nasıl alıcı yerini tüketiciye satıcı yerini üreticiye bırakıyorsa, görülmektedir ki, bunlar gibi satılan mal (mebi) de yerini tüketim maddesine bırak
maıktadır. Tüketim olayının toplanıp, düğümlendiği tüketim maddesini ise ekonomik ve teknik bir kavram olan standart'tan ayrı
düşünmemize olanak yoktur; her ikisi iç içedir. Bu sebeple tülketim
olayına hukuk açısından baıkılmasının_
zorunlu sonucu standart
kavramında hukuk açısından ele alınması olacaktır. Tüketim olayında tüketici satılan mal yerine satılan marka malı satın aldığı
nı ve bunun niteliklerıini saprtama, anlama, denetleme olanakları
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son derece kısıtlı bulunduğuna göre tüketiun maddesinin standart'ı
nın önemi açıktır.
Bu gün olduğu gibi standartların, yanlnca, standartların tespiti ve bunun bir kararname ile zorunlu hale getirilmesi yeterli
değildir. Örneğin Standartlar Enstitüsü tarafmdan zeytinyağının
standartı belirlenmiş,
kararnameyle zorunlu hale getirilmiştir.
Ama kapalı bir teneke zeytinyağı yerine ayç~çeği yağı veya ikisi karıştırılarak satılırsa tüketicinin hakları nasıl sağlanmış olacaktır.
Şüphesiz borçlar hukukuna göre tüketiciyi alıcı sayıp uğradığı zararı satıcıdan ,talep etme hakkı üzerinde durabiliriz. Bu zarar; ayçiçeği yağı fiyatı ile zeytinyağı fiyatı arasındaki farktan ibaret kaldLkça, zarara uğratan şahsın satıcı, üretki mi yoksa her ikisinin birlikteınİ olduğu son derecede karışık bir işlem olarak ortaya çık
t1kça hukukun sağladığı olanaıkiann birer kurarn olmaktan öteye
gitmediğini görmemek olanaksızdır. Ayrıca zararın tespitide baş
bbaşına bir sorundur. Kaldı ki vüketicinin borçlar hukuku olanaık
larını ,kullanmasına yer verımiyen durumlaraıda s1k sık rastlanmaktadır. Örneğin bir otomobilin olması
lazım gelenden daha ince
bir saçla yapılmış, tüketiciye sunulmuş olması, temizleme tozundaki deterjan oranının olması lazım gelenden daha az bulunması hallerinde tüketici borçlar hu:kuıkundan doğ~n hangi hakkını nasıl kullanmış, zararını karşılamış olacaktır. (K) marka otomobili
satın ve teslim almıştır, otomobil çalışmaıktadır ve görünürde hatta muayenede hiçbir ayıbı yoktur, fakat saçının inceliği can güven.iğini tehlikeye sokacak yada otomobili on sene yerine beş senede
eskiyecektir bu halin borçlar hukukunun klasik haklarıyla çöz.üm!enmesi yoluna gidebilir miyiz? Yahut satın a1dığımız (J;) maı:ika
temizleme tozunun daha az temizlediğini hangi davaya konu yapabiliriz, dava hakkımız olsa bile ıbu hakkımızın kullanılması olanağı nedir?
Yukarıdan beri sunmağa ,çalıştığımız bütün bu durumlara göre bir kişinin -alıcının-; a) satım sözleşmesi yapıp yapmama, b)
saltım sözleşmesinin koşullarını belirleme, c) satılan malın niteliklerini belirleme ve seçıme, d) satın aldığı malın belirtilen ve ayrıca gerekli ve zorunlu olan niteliklerine uygun, bu niteliklerde
olup olmadığım «muayene etme», «ayıplı>> olup olmadığını anlama,
e) «ayı ph» olması halinde satıcısına başvurma, olanakları kısıtlı
dır;; çünkü o, bir alıcı değil bir tüketicidir. Öyleyse tüketiciye,
karşıtı üreticiye ve her ikisinin birleştiği tüketim maddesine birer
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hukuki kavram olarak bakmamız gerekmektedir. Şüpihesıiz ibu her
üç kavramın hukuk açısından içeriği tartışılaıbilir; amacımız da
budur zaten, tüketici ve tüketim maddesi kavramlannın içeriğini
belirlemekten çok, her üçüncü ayni zamanda birer hukuk ·kavramı olduğuna işaret etmek, alıcı ve satıcı ve satılan mal kavramlarıının bu günün koşullarında her gün tekrarlanan tüketim hukuki olayım tanımlamakta yetersiz kaldığına di:kkaJt çekmek istiyoruz.
E-Lbette tüketicinin, üreticinin ve tüketim maddesinin bir huolarak ele alınması, hukuki bakımdan içeriklerinin
belirlenmesini, tarifle.dnin yapılmasını zorunlu kılacaktır. Bir baş
ka zorunlu sonuç ]se tüıkeıtici ve üreticilerin ıkaıışıhklı hak ve yükümlerinin tespiti, tüketim maddesinin standartı sorununun tü·
keticinin haklarını güven altına alacak bir biçimde çözümlenmesidir. Her halü karda kanun koyucunun tüketim ilişkilerini, aynen
iş kanunun da ve birazda kira kanununda olduğu giıbi, düzenlenme·
sinin, bir tüketim hukukunun gelişmesinin ve geliştirilmesinin za·
mam gelmiştir.
kuık kavramı

Sonuç :
Tüketim sosyal bir
lenmesi gerekir.
1.

olay;dır;

huık.uikça tanınması,

düzen-

Günri.imüzde alıcının yerini· tüketici, satıcının yerini üretici,
satılan mal'ın yerini tüketim maddesi kavramJan almıştır.
2. Tüketici, üretici ve tüıketim maddesinin hukuki bir kav- ·
ram olarak ele alınması, bunların tarifelerinin yapılmasını, içeriklerinin belirlenmesini, karşıl11klı hak ve yükürolerin tespit edilmesini gerektirir. Bu açıdan bakılınca .tüketim olayı bir akid kanun
konusu halinde gözükmektedir.
Tüketim olayında, tüketim maddesinin sıtanıdartı tüketici
tespitinde ve korunmasında, üretici yükümlerinin belirlenmesinde önemli bir etken olarak gözükmektedir.
3.

haklarının
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hayaıtının

denetimi

konularına

hükümLer ve müeyyiJdeler getiril-

miştir.

Diğer taraftan çalışma hayatını gereken şekilde tanzim ile
görevli olmak üzere 28 Ocak ı946 tarıihinde Çahşma Bakanlığı kurulmuştur. Aynı yıl içinde 4792 sayılı Kanuna dayanılara:k, tesis edilen İşçi Sigortaları Kurumu faaliyete ge'Çimilş ve bu şekilde önce
İşkazaları, Meslek Hastalııkları ve Analık Siıgoııtaları ve bunları takiıben Maluliyet, İhtiyarlıık ve Ölüm Siıgorıtası ile Hastalık Sigortası uygulamalarına başlanmış ve ı 963 yılmda yürürlüğe giren 506
sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Krurumu meydana geti:nilmiştir.
Hemen bu noktada, Ülkemizde kaıbul edilmiş olan ücretin % 70'i
oranında emekli aylığı, enkeklerde 55 kadınlarıda 50 yaşıında veya
25 yılilik çalışma süresi sonunda emekli olaıbi1me gjlbi sosyal güvenlik ha:klarının Batı normlarının daıhi üzerinde oLduğuna işaret etmek yerinde olacaktır.

Yine ı 946 yılmda mesleıkıi eğitim lmnUJsurıda da · faaliyet göstermekle yükümlü İş ve İşçi Bulma Kurumu yürürlüğe girmiştir.
1947 yılında ise 50ı8 sayılı Kanunla işçi ve işveren serıdikaları ve
sendika birlikleri haıkkındaıki Kanun uyguılamaya konulmuştur.
ı 954 yılmda bir yandan Basın İş Kanunu, diğer yandan Deniz İş
Kanunu kaıbul edilemk uygulamaya başlanmıştır. Hatta yurt dı
şına giden işçilerimi?Cin çeşitli sorunları ele alınmış ve bu işçiler
le ilgili olarak yabancı hükümetlerle sosyal güvenlik anlaşmalan
yapılmış1tır.

ülkemiZlde ı96ı Anayasaısının ikaıbul edilmesini takip eden yıl
larda yukarıda özetlenen mevzruaıtın büyüık !bir çoğunluğu çalışan
lar lehine daha ileri şarıtlar getivecek şekilde tadil edilmiştir. Bu
arada 3008 sayılı İş Kanunu yerine ı 967 yılında yürürlüğe konan
931 sayılı yeni İş Kanunu ikame edilmiştir. Bu Kanun çalışma şart
larında işçiler- yararına değişikliıkler yapmış ileriki yıUaııda da aynı İstikameıtte yeni tadillere de uğramıştır. Bu arada çeşitli mevzuat yoluyla hafta tatili, yıllık izin, Ulusal Bayram ve genel ıta1til
günleri için ücret ödenmesi zorunluluğu devam ettirilmiştir.
Kanaatimizce 196ı Anayasasının 11i.irk çalışma hayatına getirıdiği
en önemli sosyal gelişmeler sendikalaşma harekeıtine yeni ibir boyut kazandıran toplu sözleşme, gre:v ve ldk:avt hakları olmuştur.
Nitekim işçi sendikaları «sosyal devlet» esprisi paraleLinde 1963
yılından bu yana grev aracını da kullanarak yapt1ıkları toplu söz-
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leşmelerle bir taraftan çalışma

şartlarında İş Kanunu ve diğer
normlar üzerine ÇlJkmışlar diğer taraftan devamlı ücret artışı sağladııkiarı gihi Dünyanın hiçbir ülkesinde eşi görülmeyen seviye ve çeşitlilikte sosyal yardımlar elde etmişlerdir.
mevzuatın öngördüğü ıkanuni

Meslenin başka bir yönünü aydınlığa kavuşturmak ve sıık sık
tekrarlanan bir temel iddiayı cevaplandırmak için, bir Devlet kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu tarafırıdan yayınlanan resmi istatistiklerle işçi ücretlerinin hayat pahalılığından daha yüksek oranlarda arttığını burada helirtu:nek yerinde olacaktır.
Bu mukayese Sosyal Sigortalar Kıurumrmun 1969 yılı Çalişma
Raporunun 19 ncu sahifesinde, 1974 yılı Çalışma Raporunun 31 nd
sahifesinde yer verilmiş olan tabiolardan aynen yararlanılmak suI'etiyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
TABLO

I

Yı:llar

Fiyat Endeksieri

1963
1964
1965
1966
1967
1968

100
101

109

109

121

llS

131
144
158

123
127

Günlük Orıtalama
Ücret Endeksled

100

TABLO 2
Yıllar

Fiyat Endeksieri

1968
1969

100
107.3

1970

ı 15.2

1971
1972
1073
1974

133.7

150.2
174.2
204.4

Günlük Ortalama
Ücret Endeıksleri

100
113.9
125.2
139.3
155.5
192.8
241.9

Her iki tablonun tetkikinden de anlaşıldığı üzere ülkemizde
.Doplu sözleşme uygulamasına başlandığı 1963 yılından bu yana üc-

12

ret artışları daima fiat artışlarından daha hızlı
miştir. Diğer bir ifade ile işçilerimizin ücretleri

olamk gerçekleş
reel olaraik yükselmektedir. Hele referans olarak gösterilen Sosyal Sigortalar
Kurumu Çalışma Raporlarında bu isıtatisıtiıklerde kcullanılan ücret1ere, ayni menfaatler kanuni ikramiyeler, doğum ve ölüm yardım
ları ve çocuk zamları gibi sosyal yard1mdJJmların dahil olmadığı
nın belirtildiği göz önünde tu1mlursa işçilere sağlanan ücmt ve
diğer menfaatlerdeki gerçek .çoğalma daha iyi
değerlendirilecek
tir.
Bu bölümde özetlerren bütün bu gerçekler özellikle son yıllar
da Türkiye'de çalışanlar lehine hangi ölçüde bir sosyal gelişmenin
. vukubulduğunu ve sosyal hukuk devleti kavramına uygun hareket
edildiğini ortaya koymakta ve böylelikLe meı:ıhamet ve sefalet demogojisi ile sömürü edebiyatının yeıısizliğini kanıtlamaktadır.
V.

SONUÇ

Konfederasyonumuzca Tüııkiye Barolar Birliğince tertiplenen
Ekonomi - Hukuk Kongresine sunulan bu T1ebliğin ilgili bölümlerinde şu tarihi gerçekler dile getirilmiştir :
Türkiye'nin içinde bulunduğumuz asırıda geçirdiği siyasi geliş·
me imparatorluktan Cumhuriyete ve tek partili meclis s.i:sıtemin
den çok partili hürriyetçi parlamenter demokratik rejim sonucuna doğru olmuştur.
Tüı:ıkiye'nin Cumhuriyetin ilanından bu yana sahne olduğu eilmnomik gelişme devletçilikten hür teşeıbbüsün ağırlık taşıdığı bir soOJUca ulaşmak yönünde cereyan etmiştir.

Bu iJki tarihi gelişme ve vakıa «hürriyet içinde refah» prensibi çerçevesinde birbirini en mükemmel bir şekilde tamamlarken ve erişmeyi amaç edindiğimiz Batı medeniyetine dahil ülkelerde alınan olumlu sonuçlar bu paralelliık anlayışından başka hiçbir
temel faktöre atfedilemezken, Türkiye'de ne siyasi rejimde, ne hürriyetçi ekonomik düzende sonu meçhul karanhk tec:rıürbelere giriş
rnek istenmesi doğru ve haklı olamaz.
Siyasi rejim ve ekonomik düzen hakımından arzulanan sonuçlara bütün milleti en ideal şekilde ulaştıran ve yarım asırdan fazla bir süredir bu istikamette gelişen hürriyıetçi parlamenter de13

mokratik rejim ve onun ayrılmaz bir parçası olan hür teşebibüs akı
mı tari:h hiçe sayılarak geriye döndürülemez.
Hal böyle iken

asıl

ne

o1duğu anlaşılarnaımış

ve bir türlü

izahı

edilememiş bir siyasi slogandan öteye gidemeyen «HaLk Sd~törü»
kavramının

ekonomik hayatımız için övgülerle ileri sürülmesi, hele Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun raporunda öne sürüldüğü için Birli!kten ne olduğunun açıklanmasını beklediğimiz
«Ekonomik Kamu Düzeni» gibi müphem, karışiık ve zihinleı:ıde tereddüt uyandıran bir başka kavramın Anayasa Hukuku gereğince
kurulmasının istenınesini anlamak mümkün değildir.
·
Bu
tedir?

davranışlarla asırlık

Tül'k Devletinin
dülmektedir?
«Millileştirme»

başına

nehirler geriye mi
yeni gaileler

terimiqin

aı:ıkasında

aikrtılmak

istenmek-

·ç~karrLmak amacı mı

hangi niyet

gü-

yatmaktadır?

Ülkemizde mevcut olmadığı halde ekonomik devleşmeyi önlemek, anti- kartel, anti•tröst tedbirler almak konuları üzerinde bir
başıka yıpratma konusu icat etme zihniyeti ile mi durulma:k:tadır?
Aslında, Konfederasyonumuzun 4. Bölümde Türkiye Cumhuriyetinin hürriyetçi parlamenter demokratik rejim çerçevesinde tüm çalı
şanlara ve vatandaşiara gerekli bütün sosyal hakları, bazan Batı
ü1kelerindeki ölçüleri de aşacak şekilde nasıl sağladığı te k er teker
anlatılmış bulunmaktadır.

rar

Son olarak,
:

şu hususları

da

açı.klığa kavuşturrnaikla

büyük ya-

olacaktır

Anayasamızda yer alan
«sosyal huıku:k devleti» kavramının
mevout ekonomik düzıeni değiştirmek amacıyla bazı çevrelerce sık
sık ileri sürüldüğü gözden
kaçmama:ktadır. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus, Anayasamızın «sosyal devlet dediği sosyalist devlet» demediğidir. Bu duruma göre «sosyal devlet» kavramı ile devletin ekonomik yapısı tarif edilmemektedir. Bu itibarla Anayasamızı her türlü sosyalizme açrktır şeklinde yorumlamak yanlıştır, maksatlıdır. Bütün diğer hürriyetçi parlamenter
demokratik rejimlerle idare edilen üLkelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetinin ekonomtk rejimi hür teşeıbbüsün ağırlık taşıdı
ğı karma ekonom1dir. Bu ekonomik düzende hür teşebbüsün ye-
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rının tartışılması dahi siyasi rejimımız
açısından saikıncahdır.
Zira hür teşebbüs ekonomisine dayanmayan bir ülkede siyasi demokrasiden söz etmek imkanı yoktur.

Kolle:ktivist sristern ile hür teşeibbüs sistemini birbirinden ayı
ran bazı ana unsurlar varıdır ki, bunların birisinin olmadığı yerde hür teşeibıbüs ve demokratik rejimden bahsetmek kabil değil
dir.
Bunlar
hakkı

-

Özel mülkiyet ve miras

-

Çalışma

-

Özel teşebhüs kurma hakkı

-

Sendika kurma ve topLu

ve

~sözleŞIIlle

hürriyeti

sözleşme haklarıdır.

Bu haklara dayanarak heı:ıkes ser-bestçe özel teşebbüs kurabilir, sermayesine tek başına veya ortaklaşa sahip olabilir, kararlarını bir üst komiteden emir almadan gerçekleştirebilir ve serbestçe sözleşme yapabilir. İşçHer de çalışmakta veya çalışma
makta iş değiştirmekte ve çalışma şartlarını müzakere etmekte
hürdür. Devletin en büyük yöneticiden en mütavazi çiftçi ve işçiye
kadar herkesi tayin ve azledebildiği, herkesin ücretini, gelirini sırf
kendi tespit ettiği kıstaslara göre ayarlayabildiği, herkesin idari
otori<te ile ihtilafa düşünce oezalandırılmaktan, sürgün ediLmekten, işsiz bırakılmaktan başka alternatifi olmadığı, hak arama
hürriyetinden bahsedilemeyen bir ülkede demokratik rejimden
söz etmek imkanı var mıdır? Tarih Marsist tezin yanlış ve geçersiz olduğunu ortaya koyımuştur.
Sosyal hakların mevcut olmadığı bir üLkede kişi hakları ve
siyasi hürriyetler mevcutsa fertlerin oy hakkına dayanınaik suretiyle siyasi iktidarlara bu hakların tecellisi yönünde istikamet vermeleri mümkündür. Nitekim, 19. yüzyıl Avrupa ülkelerinde gelişim çizgisi böyle olmuş ve Marks'ın beklediği ihtilal ve proleterya
diktatqrlüğü gerçekleşmemiş, aksine sosyal reıfah devletine varıl
mıştır. Şu halde siyasi hürriyetin, kişi hürriyetinin mevcut olduğu her yerde sosyal haklara doğru kuvvetli bir yöneliş daima
mevcut olacaktır. Hür demokratik parlamenter rejim sosryal hakların da garantisidir ve başka bir rejim aramaya ihtiyaç yoktur.
ıs

Hürriyetçi parlamenter demokratik rejimin ekonomik düzeni kol·
lektivist yoldan geçmez. Bu rejmin 'temel faktörü ağırlığını hür
teşebbüsün teşkil ettiği karma ekonomidir. Sosyal hakların sağlan
masının da kullanılmasının da yolu sınıf kavgası ve rejim değiş·
tirme eylemleri değil, hürriyetçi demokrat,ik parlamenter rıejimin
varlığı ve sağhdır.
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