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HALK KESİMİ KAVRAMI
Mıütafa Raşit

ABASIYANIK

İyiyi ve doğruyu bulahilrnek için sorunların özgür ortamda
serbestçe tartışılmasını ısağlamak gerekir. Trür.kiye Bamlar Birliği
güncel ekonomik .sorunların >Çözümü 1çin lbu girişimi yapmakla
büyük bir görev sorumluluğu ile hareket etmiş ve yöneticiler övgi.iye haık kazanmışlardır.

I. GİRİŞ:
Bilindiği
ıur;

gibi dünyada ~ki biiyük
Kapitalizm ve Sosyalizm.

Kalın

~ekonomiJk

sistem

ımevcurt

çizgilerle;

K a p i t a 1 i z m, üretim araçlarının onlara sahip olmayan
emekçiler tarafından 'kullanılmasile belirginleşen toplumun hukuki ve ekonomik yapısı;
S o s y a 1 i z m ise, üretim araçlarının kollektifleşitirilmesi
yolu ile sosyıal sınıfları ortadan kaldıran t~oplumun hukuıki ve ekonomik yapısı;
olarak

tanımlanabilir.

Bunlar da kendi alanlarında çeşitli uygulama yıöntemleııile geve i.ilrkelerin kendine özıgi.i ,koşullarile değişik şekilde oluş

lişmişler

muşlardır.
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II.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM :

ülkemizin genel ekonomik yapısı .karma ekonomidir. Devlet
kes·imi ile özel :kesim karmaşık bir ·sistemle ekonomiyi etkiler.
Yurdumuzda

devamlı

olarak sermaye

ıbirikiminin azlığından,

yetersizliğinden yakınılarak kalkınmanın

yeterince yapılamadığı
iddia edildiğinden bu birikime katkı yapabiLmesi i•çin halkın elindeki dağınık ıküçük sermayenin HALK KESİMİ adı altında örgütlenerek yatırımlara dönüştüııülmesi savı . ortaya atılmıştır.
Bu kesimin oluşturulması koşullarından önce Tiürkiyenin Genel Ekonomik yapısını kaba .çizgilerle incelemekte yarar vardır.
A)
nık

Mülkiyeti Devlete ait olan üretim

araçlannı kulla~Iar:

Ülkemizde, mülkiyeti Devlete ai:t olan üretim araçlarını; dağı
ve birıbirlerile bağlantısı olmayan Yasalarla kurulan çeşitli ku-

ruluşlar kullanmaktadır.

Bunlara örnek olarak;
442 sayılı Yasaya göre yönetilen, Sümerıbanik, Eübank, Türkiye
Zirai Donatım Kurumu, Seka, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
gibi İktisadi Devlet Kuruluşları,
Ayrı Yasaları olan Türkiye Elektrik Kurumu, Makine Kimya
Endüstrisi, Maden Tetkik Ararria, T.C. Turizm Bankası,

Genel Müdürlük şeklinde yönetilen Tekel Genel
Orman Genel Müdürlüğü,

Müdürlüğü,

gösterilebilir.
Bunların dışında !büyük sermaye birikimini
oluşturan T. C.
Emekli Sandığı, Sosyal S~gortalar Kurumu, Bağ-Kur, Oyak gibi
Kainu kuruluşları mevcuttur.
.

Varlığı

yüz milyarı aşan bu müesseseler ikendi, kuruluş yasagöre ekonomik verilerden ziyade siyasal •kadroyu eHnde bulunduranların ekonomi politikalarma gıö•re yönetilmektedirler.
larına

,.

Örneğin ilk ibeş .yıllık plan dönemi dışında, 1950 yıllarına kadar Devlet kapitalizminin en koyu örneğini veren Kamu ekonomik
kuruluşları, 1950 lerden sonra özel 1kesime kaynak ve personel ak-

1

4

tarması

yapan bir politika ile yönetilmişler, Genel bütçeden yatı
gereken ödenekierin ıbüyük bir kısmı sübvansiyonla bu işletmelerin açıklarının kapatılması için kullanılmıştır.
rıma aıktarılması

idare Medisi üyelikleri de ülkenin yönetimini elinde bulunduran siyasal kadronun seçimzedelerine ıbiHm ve uzmanlık yetenekleri araştırılmaıdıan aömertçıe dağıtılmıştır.
Özedenecek olursa;
Mülkiyeti Devlete ait olan ürı;ıtim ve mübadele ıamçlarını birinci derecede siyasal kadm kendi amaçlarına dönük kullanmış,
çalışanlar artık değerden ~en az payı almış, yönetirnde en ufak bir
söz sahibi olamamış, bu kuruluşlar ıbüyükJüikleri oranında milli
gelire gereiken katkıyı geı:ıçekleştirememişlerdir.
Bu durum, Sendikalar, Toplu İş Sözl,eşmesi Grev ve Lokavt
kabulü ile bir dereceye kadar çalışanlar lehine düzelmişse de, ekonomiık verim sermaye birikimine oranla düşük düzeyde ıkalmış, teknolojik gelişmeye ayak uıyıdurulmamış, üretim
kalitesi yetersiz kalmış
sübvansiyon devam etmiştir.
Yasalarının

B)

Mülkiyeti Devlete akit olmayan üretim ve mübadele araçlannı elinde bulunduranlar:

ülkemizde bu tür araçları elinde bulunduranlar;
Gerçek kişiler, Ti-caret Kanununa rgıöre kurulmuş şirketler,
Sermayesinin büyü1k kısmı Devlete ait olan kendine ö:zıgü (sui generis) yapısı olan şirketler olarak üç kısımda incelenebilir.
1. Gerçek
Ülkemiızde

tim aracı
olaraik üç

kişiler:

gerçek kişilerin elinde bulundurduğu en yaygın ürebüyük, orta ve küçük çiftçi

topraktır. Toprağı işleyenler
kısma ayrılır.

Topnak

dağılımı, verim1iHği, tarım .işletmeciliği

dışında kaldığından

ı

~

konumuzun

Ib urada üzerinde d urulmamıştır.

Gerçek kişiler ellerinde bulundurdukları mübadele aracını
özellikle son yılların k~rakterisıtiği olan enflasyonun etkilerinden
korumak için genellikle taşınmazlara, dayanıklı tüketim mal1arına,
kıymetli madeniere yatırmışlar, dalaylı olanılk tasarruf oranı azalmış ve sermaye birikimine katıkısı düşük düzeyde kalmıştır.
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II.

ÜLKEMiZDEKi DURUM :

Ülkemizin genel ekonomik y<:Lpısı karma ekonomidir. Devlet
kesimi ile özel :kesim karmaşık bir ,sistemle ekonomiyi etkiler.
Yurdumuzda

devamlı

olarak sermaye

ıbirikiminin azlığından,

yetersizliğinden yakınılarak kalkınmanın

yeterince yapılamadığı
iddia edildiğinden bu birikime katkı yapabilmesi i'çin halkın elindeki dağınık ıküçük sermayenin HALK KESİMİ adı altında örıgüt
lenerek yatırımlara dönüştürülmesi savı -ortaya atılmıştır.
Bu kesimin oluşturulması koşullanndan 'önce Türkiyenin Genel Ekonomik yapısını kaba 9izıgilerle incelemekte yarar vardır.
A)
nık

Mülkiyeti Devlete ait olan üretim araçlannı kulla~ar:

Ülkemizde, mülkiyeti Devlete ait olan üretim araçlarını; dağı
ve birbirlerile bağlantısı olmayan Yasalarla kurulan ·çeşitli ku-

ruluşlar kullanma:ktadır.

Bunlara örnek olarak;
442 sayılı Yasaya göre yönetilen, Sümer.banik, Eti!bank, Türkiye
Zirai Donatım Kurumu, Seka, Türkiye Demir ve Çelik İşl:etmeleri
gibi İktisadi Devlet Kuruluşları,
Ayrı Yasaları

olan Türkiye Elektrik Kurumu, Makine Kimya
Endüstrisi, Maden Tetkik Arama, T.C. Turizm Bankası,
Genel Müdürlük şeklinde yönetilen Tekel Genel
Orman Genel Müdürlüğü,

Müdürlüğü,

gösterilebilir.
Bunların dışında ıbüyuk sermaye birikimini
oluşturan T. C.
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Oyak gibi
Kamu kuruluşları mevcuttur.
-

Varlığı
larına göre

yüz milyarı aşan bu müesseseler ıkendi, kuruluş yasaekonomik verilerden ziyade siyasal kadroyu elinde bulunduranların ekonomi politikalarma ıgöre yıönetilmektedirler.
1

Örneğin ilk ibeş yıllık ph\ı;ı dönemi dışında, 1950 yıllarına kadar Devlet kapitalizminin en koyu örneğini veren Kamu ekonomik
kuruluşları, 1950 lerden sonra özel 1kesime kaynak ve personel ak-

4

tarması

yapan bir politika ile yönetilmişler, Genel bütçederi yatı
gereken ödenekierin büyük bir kısmı sübvansiyonla bu işletmelerin açıklarının kapatılınası için kullanılmıştır.
rıma aıktarılması

İdare Meclisi üyelikleri de ülkenin yönetimini elinde bulunduran siyasal kadronun seçiınzedelerine ıbiHın ve uzmanlık yetenekleri araştırıLınadan aömertçe dağıtılmıştır.

Özedenecek olursa;

ı

Mülkiyeti Devlete ait olan ür~tiın ve ınüıbadele ıaraçlannı birinci derecede siyasal kadro kendi amaçlarına dönük kullanmış,
çalışanlar artık değerden en az payı alınış, yıönetimde en ufak bir
söz sahibi olamaınış, bu .kuruluşlar büyüklüıkieri oranında milli
gelire gereiken katkıyı geı:ıçekleştiremeınişlerdir.
Bu durum, Sendikalar, Toplu İş Sözl,eşrnesi Grev ve Lokavt
kabulü ile bir dereceye kadar çalışanlar lehine düzelmişse de, ekonomik verim sermaye birikimine oranla düşük düzeyde rkalınış, teknolojik gelişmeye ayak uıyıdurulmaınış, üretim
kalitesi yetersiz kalmış
sübvansiyon devam etmiştir.
Yasalarının

1

'""'
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B)

Mülkiyeti Devlete akit olmayan üretim ve mübadele araçlannı elinde bulunduranlar:

Ülkemizde bu tür araçları elinde ibulunduranlar;
Gerçek kişiler, Ticaret Kanununa ,göre kurulmuş şirketler,
Sermayesinin büyüık kısmı Devlete ait olan kendine ·Ö:zıgü (sui generis) yapısı olan şirketler olaııak üç kısımda incelenebilir.

1. Gerçek

kişiler:

Ülkemi:zde gerçek kişilerin elinde bulundurduğu en yaygın üretim aracı topraktır. Toprağı işleyenler büyük, orta ve küçük çiftçi
olarak üç kısma ayrılır.
Topr.ak

dağılımı, veriml:Hiği, tarını .işletmeciliği

dışında kaldığından

ı

...

ı

ı

!burada üzerinde

konumuzun

durulmaınıştır.

Gerçek kişiler ellerinde bulundurdukları mübadele aracını
özellikle son yılların karakteristiği olan enflasyonun etkilerinden
korumak için genellikle taşınrnazlara, dayanıklı tüketim mal1arına,
kıymetli madeniere yatırrnışlar, .dolaylı olaraik tasarruf oranı azalmış ve sermaye birikimine katıkısı düşük düzeyde kalmıŞtır .
·S

Il.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM :

Ülkemizin genel elwnomik yı:ı,pısı .karma ekonomidir. Devlet
kesimi ile özel kesim karmaşık bir ·sistemle ekonomiyi etkiler.
olarak sermaye rbirikiminin azlığından,
yeterince yapılamadığı
iddia edildiğinden bu biri;kime katkı yapabilmesi ~çin halkın elindeki dağınık ıküçük sermayenin HALK KESİMİ adı altında Öiigütlenerek yatırımlara dönüştüııülmesi savı . ortaya atılmıştır.
Yurdumuzda

devamlı

yetersizliğinden yakınılarak ·kalkınmanın

Bu kesimin oluşturulması koşullarından önce Tiürkiyenin Genel Ekonomik yapısını kaba .çizgilerle incelemekte yarar vardır.
A)
nık

Mülkiyeti Devlete ait olan üretim

araçlarını kulla~lar:

ülkemizde, mülkiyeti Devlete ait olan üretim araçlarını; dağı
ve birıbirlerile bağlantısı olmayan Yasalarla kurulan çeşitli ku-

ruluşlar kullanmaktadır.

Bunlara örnek olarak;
442 sayılı Yasaya göre yönetilen, Süme:rıbanik, Eti!bank, Türkiye
Zirai Donatım Kurumu, Seka, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
gibi İktisadi Devlet Kuruluşları,
Ayrı Yasaları

olan Türkiye Elektrik Kurumu, Makine Kimya
Endüstrisi, Maden Tetkik Arania, T.C. Tudzm Bankası,
Genel Müdürlük şeklinde yönetilen
Orman Genel Müdürlüğü,

T~kel

Genel

Müdürlüğü,

gösterilebilir.
Bunların dışında ıbüyuk

sermaye birikimini oluşturan T. C.
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Oyak gibi
Karrıu kuruluşları mevcuttur.
·

Emekli

Sandığı,

Varlığı

yüz milyarı aşan bu müesseseler ıkendi, kuruluş yasalarına göre ekonomik veriLerden ziyade siyasal :kadroyu elinde bulunduranların ekonomi politikalarma 1göre yönetilmektedirler.
Örneğin ilk ibeş yıllık pla1,1 dönemi dışında, 1950 yıllarına kadar Devlet kapitalizminin en koyu örneğini veren Kamu ekonomik
kuruluşları, 1950 lerden sonra özel 1kesime kaynak ve personel ak-

4

tarması ~apan

bir politika ile yönetilmişler, Genel bütçeden yatı
ödenekierin ıbüyük bir kısmı sübvansiyonla bu işletmelerin açıklarının kapatılması için kullanılmıştır.
rıma aıktarılması gereıken

~""'
i

İdare Meclisi üyelikleri de ülkenin yönetimini elinde bulunduran siyasal kadronun seçimzedelerine bilim ve uzmanlık yetenekleri araştırı1maıdıan aömertçe dağıtılmıştır.

Özetlerrecek olursa;
Mülkiyeti Devlete ait olan üretim ve mübadele maçlarını birinci derecede siyasal kadro kendi amaçlanna dönük kullanmış,
çalışanlar artık değerden .en az payı almış, yıönetimde en ııfak bir
söz sahibi olamamış, bu .kuruluşlar büyüklukleri oranında milli
gelire gereiken katkıyı geııçekleştirememişlerdir.
Bu durum, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
kabulü ile ıbir dereceye kadar çalışanlar lehine düzelmişse de, ekonomik verim sermaye birikimine oranla düşrük düzeyde rkalmış, teknolojiık gelişmeye ayak ııydurulmamış, üretim
kalitesi yetersiz kalmış
sübvansiyon devam etmiştir .
Yasalarının

1
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B)

Mülkiyeti Devlete akit olmayan üretim ve mübadele araçlannı elinde bulunduranlar:

Ülkemizde bu tür .araçları elinde ıbulunduranlar;
Gerçek kişiler, Ticaret Kanununa .göre kurulmuş şirketler,
Sermayesinin büyüık kısmı Devlete ait olan kendine özıgü ( sui generi s) yapısı olan şirketler olanak üç kısımda incelenebilir.

1

1. Gerçek

kişiler:

Ülkemi:zde gerçek kişilerin elinde bulunduı:ıduğu en yaygın üretim aracı topraktır. Toprağı işleyenler büyük, orta ve küçük çiftçi
olaratk üç kısma ayrılır.
Topr.ak

dağılımı, veriml:Hiği, tarım işletmeciliği

dışında kaldığından

f

..

1

!burada üzerinde

konumuzun

durulmamıştır.

Gerçek kişiler ellerinde bulundurdukları mübadele aracını
özellikle son yılların k~rakteristiği olan enflasyonun etkilerinden
korumak için genellikle taşınmazlara, dayanıklı tüketim mallarına,
kıymetli madeniere yatırmışlar, .dolaylı olaraik tasarruf oranı azalmış ve sermaye birikimine kavkı:sı düşük düzeyde kalmıştır .
5

2. 'Ticaret Kanununa göre

kurulmuş şirketler:

ve onların bağlandığı Holdinglerin ellerinde buüretim araçlarının mülkiyeti hisse ·senedi olarak sınırlı
kişilerin tekelindedir.
Ayrıca, bu tür şiliketlerden bazıları yatırım yaptıkları konuda
teşvik belgesi ,yatırım indirimi, ve:rıgi iadesi giJbi yasal Imiaylıkla
rın yanında, etkinlikleri oranında, Dış Ticaret Rejimine ayrıcalıklı
maddeler koydurarak üretükleri malların i1Jhalini yasaklatırmak
ta ve bir tür özel tekel yaratarak yatırımlarını çok kısa bir sürede amorti etme olanağını bulmaktadırlar.
Yabancı Sermayenin iştirakile kurulan, adı Türk olan ortakIıkların ise :sağladıkları güvenceler daıha dıa geniştir. Yaibancı Sermaye ayrıca dışa :bağımlılığı sağlamakta, çeşitli dolaylı yıöntemler
le siyasal kadroyu etkileyerek getirdiğinden fazlasını götü:ı;mekte
dir.
Bu tür sermayeye salhip olanlar istihdam sağlıyorlarsa da, büyük hal;k kütlelerinin tasarruflarını değerlendirme ve mülkiye<ti
yayma yönünden olumlu katküarı olmamaktadır.
Bu

şirketler

lundukları

İLgi çekici 'bir diğer yön de;

İnceleme konusu olan şiııketledn kurdukları sanayi işletmele
rinin milli gelire olumlu :katkıları yanında, özellikle kuruluş yerleri bakımından genellikle yurdun gelişmiş tüketim merkezieTini
seçtikleri ve mer"k!ezlerde yoğunlaşarak, kentleşmeyi olağanüstü
hızlandwdıkları, hızlı kentleşmenin yaratıtığı gereksİnınelerin cari
giderleri artırdığı, bunun Devlete ve Belediyelere ağır masraflar
yüklediği, bölgeler arasındaki dengesizliği büyülk ölçüde artırdığı,
hızlı nüfus hareketlerinin iskan sorunlarını beraberinde getirdiği,
sosyal dengenin ağır şekilde bomlması gibi yan olumsuz etkileri
de görülmeıktedir.
Bu tür kuruluşların milli 1gelirde sağladıkları artış oranı ile
meydana ·çıkardıkları dolaylı sorunların :çözümü için giderek artan cari masraflara katkı oranlarının bilançosunun çıkarılması bu·
güne dek yapılmamıştır.

3. Kendine özgü

yapısı

olan

şirketler:

Bunlara örnek olarak;
Deni~cilik Banlkası A.O., Türk Harva Yolları,
Çelik Fabrikaları gibi kuruluşlar gösıterilebilir.
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Özel! yasalarla kurulan ve sermayesının büyük kısmı Dev 1ete
ait olan özei statülü şirketler yukarda (II/ A) da incelenen kuruluşların yönetiminde görülen aksakl:ııkları bünyelerinde taşımak
ta, ekonomik verilerden 'çok siyasal kadronun eğilim ve ön yargı
larından yoğun şekilde e1Jk'İlenmektedirler.

III.

ANA YASAMIZ IN KOYDUGU SİSTEM :

1961 Anayasası iktisadi ve sosyal
sinde nizamlamıştır.

hayatın

Buna göre,
İktisadi ve sosyal hayatın
1. Adalete,
2. Tam çalışma esasına,
3. Herkes için insanlık haysiyetine
yesi

t
1

düzenini 41. madde-

yaraşır

bir

yaşayış

sevi-

sağlaması amacına,

göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca;

İktisadi, sosyal ve kültürel

yollarla

ge:rıçekleştirmek

kalkınınayı

d e m o k r a t i k

için cie;

1. Milli tasarrufun :artırı1ması,
2. Yatırımların toplum yararının gerektirdiği öncelikiere yöneltilmesi.
3. Kalkınma plfmlannın Devlet tarafından, yapılması öngörülmektedir.
Maddenin kal;kınma ile ilgili unsurlarını incelemekte yarar
vardır.

1. Dıemokratik yol:
Anayasamız;

leştirilmesi

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekiçin vazgeçilmez ıkoışul olarak Demokratik yolu seç-

miştir.

Konulan ıbu ana ilke ile, sermaye, işçi, köylü, asker veya sivil
bürokrat ve benzeri sınıflardan 'birinin diğeri üzerine kuracağı
açık veya kapalı diktatörlüklerin tümü reddedilmiştir.
D~ha teknik ıbir ,deyimle faşizmden komün:izme dek çeşitli şekil
lerde ,görülen dikıta yröntıemlerinin hiçbirine iltifat edilmemiştir.
7

Aneaik bu demokratik kalkınma modelinin gel'çekleşebilmesi
için de;
a)

öncelikle milli tasarrufun

artırılması,

b) milli tasarrufun aı:ıtırılma:sile elde edilen kaynağın genel
yarara uygun olarak değerlendirilmesi ve bunun gerçekleşmesi
için de yatırımların toplum yararının gerektirdiği önceliğe göre
yapılması,

c) yatırımların toplum
Devletin yapması,

yararına oluşturulması

görevini de

öngörülmektedir.
2. Milli tasarrufun

artırılması:

Öncelikle tasarrufun milli olması gerekmektedir.
Ülkemizde, yukarda da değinildiği giıbi pam kıymetinin devamsonunda, halk tasarrufları yatırım alanlarından ziyade,
taşınmazlara, dayanıklı, dayanıhız tüketim mallarına, kıymetli eş
yalara kaymakta, yatırım alanlarına dönüik hal'camalar yapılma
lı düşmesi

maltadı:r.

Bankalara yatırılan mübadele araçlarının başında gelen pam,
Türk Bankacılilk sisteminin işleyişindeki aksaklıklar nedenile, kı:
sa vadeli, spekülatif niteliği ağır basan ticari krediler şeklinde kullanılmakta, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ıbanka idare meclislerine egemen olarılar tarafından dilendiği şekilde özel girişim
lerde kullanılmakta, genel yarar arka plana itilmekte, Devlet tarafından da bu yönde bi:r denetim yapılmamaktadır.
Aca:ba halk tasarrufları genel yarara,
rufların sahi'bi olan yaygın halk kütleleri
b il ecektir?

başka

ibir

deyişle,

tasar-

yararına nasıl kullanıla

İşte iburada karşımıza HAıLK KESİMİ kavramı çıkmaktadır.

3. Halk kesimi

kavramı:

Tar1f denemesi
Devletin,
rı
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kurulu veya kurulacak olan kamu müesseselerinin yaratacakla·kaynaklarla,

hal~ tasarruflarının
elde edilecek

birikimini

sağlayaıcak girişimler

sonunda

kaynakların,

Ülkenin temel ka1kliilillasını sağlayacak iham maddelerin işlenmesine,
bunların yarı

mamul ve mamul hale dönüştürülmesine,
temel yatırım malları ile ara malları üretimine dönük,
üretken alanlarda kullamlmasını sağlamak için gerçekleştirilecek girişim modeline ha l k k e s i m ,i denir.
Bu girişim modelinin amacının, ülkedeki iktisadi hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine uygun
bir yaşayış seviyesi sağlamasına dönüık olması gerekir.
Tebliğimizin konusunun sımdan içinde kalan Hk üç unsurun
incelemesine geç,elim.

a)

i

Devletin

Yukarda

1

·~
ı

larını çeşitli

kaynakları:

incelendiği üzere Devlet, sa!hip olduğu üretim araçYasalarla kurulmuş olan İktisadi Kamu kuruluşları

aracılığı

ları

ile kullanmaktadır.
Ancak, bu :kullanma şekli ekonomik verimden yukarda
sayılan nedenler yüzünden uzak ıbulunmaktadır.

ıbazı

Öncelikle bu 'kaynakların;
örneğin,

ı

saptanacak yöntemlerle, çalışanların yönetime katıl
önlemek, verimliliği artırmak, işten anlayan uzmanların hizmetlerinin tam karşılığı ödenmek suretiyle iş
başına getirilmesi, siyasal etkinliğin en düşük düzeye indirilmesi
giıbi tedbirlerle,
etkinliğinin artırılarak ülke ekonomisine yararlı !hale getirilmesi
gerekmektedir.
masını sağlamak, israfı

ı

1

b)

Kurulu veya kurulaoak olan kamu

kuruluşlarının

kaynak-

ları:

.

1

Kurulu: Kamu 'kuruluşlarından ömeğin T .C. Emekli Sandığının
elinde büyük ıbir sermaye birikimi ve mal varlığı olduğu halde, bunun kötü yönetimi, verimsiz alanlara yatırılması sonunda, zaman
zaman kesenekierin artırılması yoluna gidilmiş, ,öz 'kaynakların
enflasyonun etkisinden uzak kalması için olumlu çabalar sarfedilmemiştir .
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Sosyal Sigortalar Kurumunun geniş kaynakları da verimli olakullanılmamaıkta, genel yarar unsuru arka plana itilmektedir.
Buna örnek olarak, konut kredilerinin kullanılmasındaki yöntem gösterilebilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu konut kredilerini ayrı ayrı kurulan
kooperatifiere vermekte, her kooperatifin yapıt tarzı değişmekte,
çoğu hallerde müteahhirt firmalada kooperatifler arasında çıkan
anlaşmazlıklar konut yapırolarını geciktirmektedir.
Bu kredi şekli yerine, S.S.K. nun kendi öz kaynakları ile kuracağı bir inşaat şirketi hem yapılarda standardizasyonu, inşaat
malzemesinde 1Jasarrufu, giderlerde indirimi sağlayabileceği g~bi,
kuracağı uydu kentlerle de nufusun yoğunlaşmasını ve arsa sorunu bir oranda Çözümleyebilir.
Özel bir Yasa ile kurulan OY AiK ise ortaklarına büyük 'katkıda
bulunan ve ülke ekonomisinde söz saıh:iıbi olmuş bir kuruluştur.
rak

MEYAK 1kurulma:dığı halde, kesenekieri kaynakta tevkif biçimi ile alınmakta, ancak toplanan paraların sarf yeri bilinmemekte, ne ortaklarına ne de Ülke ekonomisine yarar sağlamamaktadır.
İYAK'ın kurulması egemen ekonomik ·çevreye rekabet edeceği
düşüncesile gerçekleştirilmemekte

yeni bir OYAK modeli isteme-

mektedir.
Özedenecek olursa;
Oyak modelinin
kaynaklarla,

geliştirilmesile

elde mevcut ve yeniden yaraunsurlarını geııçekleştirecek, çok sayıda ki çalışan ortaklarına mülkiyeti
yayabilecek, kaynak yaratma olanağı sağlanabilecektir.
tılacak

c)

Halk

Anayasamızın öngö•rdüğü 1kalkınma

tasarrufları:

Küçük halk tasarrufları güvence altında nasıl toplanacak, üre-t
ken alanlara nasıl kaydırılacaık ve elde edilen artık değer nasıl büyük kütleye geri verilerek mülkiyet yaygınlaştırılacak, herkes için
insanlık haysiyetine yaraşır yaşama seviyesi sağlanacaktır?
Yukarda (b) de OYAK modelinin geliştirilmesile, aynı şekilde
ve MEY AK' ın işler hale getirilmesi! e bunlara dahil olan çalı
şanlara verimlilik sağlanabileceği, yaratılan ek kaynakların da Ana·
ya:samızın öngördüğü yatırım alanlarına yöneltilmesile öz kalkm
mamızın sağlanabileceği iddia edilmişti.
İYAK

.10
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Gebe yukarda değinildiği üzere, :küçük tasarruf sahibi gereksinmelerini karşıladıktan sonra biriken satın alma gücünü ya bankaya veya kıymetli maden ya da taşınınaza yatırmakta, üretken
alanlara, güvence yokluğundan, büyük sanayi yatırımlarının hisse
senetlerini eg0men çevreler taraıfmdan kapatılması nedenile naminal kıymeti ile :bulamamaktan, bilgi noksanlığından <ilgi gösterme·
m ektedir.
ülkemizdeki nufusun büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçilerle yuıkarda sayılan kuruluşların dışında :kalanların tasarrufları
nı toplamak, değerlendirmek ve Halk kesiminin bu kanadını gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
Ülkemiz bölgeleri itibarile biııçok özelliklere saihiptir.
Örneğin; Karadeniz .bölgesinde yaşayanlar en ilkel aygıtlarla
modern harp sanayiinin ürettiği hafif sil~hları, küçük tonaj da deniz araçlarını yapmaktadırlar.

'

Bu bölge

1

r

fındık

ürününden

azımsanmayacak

bir gelir

sağla

maktadı:r.

Acalba dde edilen bu gıe1irin ne kadar üı:ıetken alanlara dö·
Elimizde istatistik bilgi olmamakla beraber iyimser
bir rakam vermek mümkün değildir.
·
nüşmektedir?

Devletin öncülüğü ile ve sağlam güvence verilerek bu bölgeye
giren fındık ve diğer ürünlerin gelkinden sağlanacaık :halk tasarrufları ile !l:ıafiıf silah sanayiinin kurulması mümkündür. Halkın
esasen bu alanda büyük merakı oldugundan gönülden bu girişimi
destekleyecektir.
Denizcililk

alanında

da

aynı İllgi

çekilebilir.

Diğer bir örnek şile bezi için de verilebilir. Tabir caizse yurdumuza gelen turistlerin keşfettiği ve değerlendirdiği bu :küçük
halk sanatı ürünü ihracata -dönük, ciddi bir yatırım kıonusu olarak halk tasarrufu ile geı:ıçekleştirilebilir.

Erzincan ve yöresindeki el işi bakır eşyalar, yurdumuzun çeyerlerinde yapılan el işi halı, kilim, battaniye ve benzeri küçük halk sanatları bunları üretenlerin kuracakları ha1k kooperatifleri aracılığı ile değerlendirilebilir ve yurt rçi yurt dışı pazarlamaşitli

~

sı yapılabilir.
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Sosyal Sigortalar Kurumunun geniş kaynakları da verimli olarak kullamlmamaıkta, genel yarar unsuru arka plana itilmektedir.
Buna örnek olarak, konut kredilerinin kullanılmasındaki yöntem gösterilebilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu :konut kredilerini ayrı ayrı kuruları
kooperatifiere vermekte, her kooperatifin yapıt tarzı değişmekte,
çoğu hallerde müteahhit firmalarla kooperatifler arasında çıkan
anlaşmazlıklar konut yapırolarını geciktirmektedir.
Bu kredi şekli yerine, S.S.K. nun kendi öz kaynakları ile kuracağı ibir inşaat şirketi hem yapılarda standardizasyonu, inşaat
malzemesinde tıa:sarrufu, giderlerde indirimi sağlayabileceği g~bi,
kuracağı uydu :kentlerle de nufusun yoğunlaşmasını ve arsa sorunu bir oranda "~özümleyebilir.
Özel bir Yasa ile kurulan OYAK ise ortaklarına büyük katkıda
bulunan ve ülke ekonomİ'sinde söz saıhiıbi olmuş bir kuruluştur.
MEYAK :kurulmadığı halde, kesenekieri kaynakta tevkif biçimi ile alınmakta, ancak toplanan paraların sarf yeri hilinmemekte, ne ortaklarına ne de Ülke ekonomisine yarar sağlamamaktadır.
İYAK'ın kurulması egemen ekonomik çevreye rekabet edeceği
düşüncesile ge:rıçekleştirilmemekte

yeni bir OYAK modeli isteme-

mektedir.
Özetlerrecek olursa;
Oyak modelinin
kaynaklarla,

tılacak

geliştirilmesile

elde mevcut ve yeniden yaraunsurlaki çalışan ortaklarına mülkiyeti

Anayasamızın öngördüğü ıkalkınma

rını gerıçekleştirecek, çok sayıda
yaya:bilecek, kaynak yaratma olanağı

c)

Halk

sağlanabilecektir.

tasarrufları:

Küçük halk tasarrufları güvence altında nasıl toplanacak, üre-t
ken alanlara nasıl kaydırılacalk ve elde edilen artık değer nasıl büyük kütleye geri verilerek mülkiyet yaygınlaştırılacak, herkes için
insanlık haysiyertine yaraşır yaşama seviyesi sağlanacaktır?
Yutkarda (b) de OYAK modelinin geliştirilmesile, aynı şekilde
İY AK ve MEY AK'ın işler hale getirilmesi! e bunlara dahil olan çalı
şanlara verimlilik sağlanabileceği, yaratılan ek kaynakların da Anayasamızın öngördüğü yatırım alanlarına yıöneltilmesile öz kalkın
mamızın sağlanabileceği iddia edilmişti.
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Gebe yukarda değinildiği fuere, :küçük tasarruf samibi gerek,;inmelerini karşıladıktan sonra biriken satın alma gücünü ya bankaya veya kıy-ınetli maden ya da taşınınaza yatırmakta, üretken
alanlara, güvence yokluğundan, büyük sanayi yatırımlarının hisse
senetlerini eg~men çevreler tarafından kapatılması nedenile naminal ·kıymeti ile bulamamaktan, bilgi noksanlığından Ugi göstermemektedir.
ülkemizdeki nufusun büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçilerle yuıkanla sayılan kuruluşların dışında kalanların tasarrufları
nı toplamak, değerlendirmek ve Halk kesiminin ıbu kanadını gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
Ülkemiz bölgeleri itibarile birçok özelliklere saihiptir.
Örneğin; Karadeniz bölgesinde yaşayanlar en ilkel aygıtlarla
modern harp sanayiinin ürettiği hafif silahları, küçük tonajda deniz araçlarını yapmaktadırlar.

Bu bölge

fındık

ürününden

azımsanmayacak

bir gelir

<;ağla

maktadır.

Acaıba

elde edilen bu rgıe1irin ne .kadar ürıetken alanlara dö·
Elimizde istatistik bilgi olmamakla beraber iyimser
bir rakam vermek mümkün değildir.
nüşmektedir?

Devletin öncülüğü ile ve sağlam güvence verilerek bu bölgeye
giren fındık ve diğer ürünlerin gelirinden sağlanacak ılıalk tasarrufları ile hafif silah sanayiinin kurulması mümkündür. Halkın
esasen bu alanda büyük merakı olduğundan gönülden bu girişimi
destekleyecektir.
Denizciliık alanında

da

aynı

iLgi çekilebilir.

Diğer bir örnek şile bezi için de verilebilir. Tabir .caizse yurdumuza gelen turistlerin keşfettiği ve değerlendirdiği bu :küçük
halk sanatı ürünü ihracata .dönük, ciddi bir yatırım konusu olarak halk tasarrufu ile gerçekleştirilebilir.

Erzincan ve yöresindeki el işi bakır eşyalar, yurdumuzun çeşitli yerlerinde yapılan el işi halı, kilim, battaniye ve benzeri küçük halk sanatları bunları üretenlerin kuracakları ha1k kooperatifleri aracılığı ile değerlendirilebilir ve yurt içi yurt dışı pazarlaması yapılabilir.

ll

Bunların dışmda
ları
yarı

ham maddesi tarım ürünleri olan sanayi, bunüretenlerin tasarrufları ile kuracakları işletmeler tarafından
mamul ve mamul hale getirilebilir.

Ham madde kaynakları, bulundukları yerlerde yaşayanların
ile değerlendirilebilir. Buna örne:k olarak Bileciği:n Söğüt
İlçesinde kurulmakta olan Söğüt Seramik Sanayii gös.terileibilir.
katkısı

Söğüt İlçesinin toprağı seramik ham maddesi olarak ~engin
dir. Çanakkale Seramik ve Eczacıbaşı falbrikalarının ham maddesi buradan sağlanmaktadır. Çevrede'ki uyanık kişiler bir işletme
nin öncülüğünü yapmışlar ve bir Anonim Şirket kurmuşlardır. Bu
şirketin ortaklarının yaklaşık dörtte üçünü çevrede yaşayan köylüler teşkil etmektedir. Kendi· 1fadelerile ·kadınların boynundaki
beşibirlikleri ve kollarındaki bilezikleri paraya 'Çevirerek kurulan
şirkete 'Sermaye olarak vermişler.

Kendilerile

konuşulduğunda,

iburadan kamyonlar dolusu toprak taşnıyordu. Önceleri ne işe yaradığını. bile ibilmiyorduk, sonradan satın aldığımız lavobo, hela taşı, seramik ve benzerlerinin
yapımında kullanıldığını anladık. Kendi -toprağtmızı biz neden iş
lemiyoruz sorusunu sornıa ibilincine erişince kolları sıvadık ve 'iş
te gördüğünüz fabrilkaya başladık. Bu, bizim fabrikamız, .çocuklarımız ve torunlarımız burada iş bulacaklar, çalışacaklar, bizden
daha iyi bir ıhayat seviyesi ıbülacaklar, boyunda ve kolda taşınan
altının bize ne !katkısı oluyordu, demektedirler.
Bu sözler Genel Kurul
de

toplantısına katılan

yaşayan kişiler tamfından

Yukarda

verdiğimiz

ve

kırsal

bir bölge-

söyleniyordu.

örnekler daha da

çoğaltılabilir. Amacımız

şu ger.çeği kanıtlamak.

Kırsal

bölgelerde yaşayanlarımız nüfusumuzun büyük çoğuu
luğunu teşkil etmektedir. Bu insanlar tartışmasız, köylerine veya
mahallelerine öncelikle 'bir rcami yaptırırlar. Bu caminin yapımı
için de parası olan para verir, olmayan bedenen çalışır, cami yapı
mını üzerine alan da aSrgari kazanç drüşüncesile hareket ederek bunu gerçekleştirir. Cami yaptırmak haLkın ar:msudur.
Hatırlanacağı

üzere, köy okullarının yapıroma hız verildiği ilk
da halk .bu işe wrlanmış, okulun yararları kendisine anlatı
hp ikna edileceğine ve bu istek uyandınlacağına, angariye yolu terciih edilmiş ve bu ilerde siyasal alanda geniş öl:çüde kötüye kullayıllar
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nılmıştırl. Ama bugün :halk, okulu kendisi arzulama:kta, hatta binasını bir cami yaptırır gilbi yaıptırınakta ve öğretmen istemekte-

r

dir. Halk, kendisine yararı olana inandığında ibunu gerıçekleştir
İnek için bütün fedakarlığı sırtlamaktan :kaçınınaınaktadır. Deneyler bunu kanıtlaınaktadır.
Ona ekonomi bilincini verrnek çok daha kolay olacaktır. Somut sonuç elle tutulur, gözle görülür nitelikte olacaktır. Önemli
olan onda güvence sağlamak, tasarruflarının değerlendirildiğini
görrnek v·e geleceğinin garantisini bulmaktır. Örnekler çoğaldıkça
yatırım arzusu geometrik dizi ile artacaktır.
Özedenecek olursa;
Halk tasarruflarını toplamak için :
a) Devletin öncülüğü ve güvencesinin bulunması,
b) Halkta yatırım bilincinin yaratılması,
c) Y'rutırrmların böLgesel özelirkLer göz önüne alınarak sap·
tanması,

1

t

d) Yatırım konularında ona ortak olanların denetiminin sağ
Iı"'<h biçimde sağlanması,
e) Bürokratik düşünce ve eylernin en aza indirilmesi,
f) Çalışanların olanaiklar ölçüsünde ibölge halkından seçil·
mesi,
g) Çalışanların yönetime olanaklar ölçüsünde katılması,
h) Bu tür kuruluşların yatırım indirimi, teşvi1k belgesi, emlak
veı:ıgisi muafiyeti, vergi iadesi gibi yatırımı teşvik olana:klarından
yararlanması sağlanmalıdır.

'\

ı

4. Halk kesimi

girişim

modelinin biçimi:

Yukarda önerdiğimiz temel ilkeler benimsenecek nitelik,te görülecek olursa bunun gerçekleştirilmesi için biçimi de saptamak
gerekecektir.
Burada söz hukukundur.
ülkemizde mevcut insan gücü ve !kaynak potansiyeli nasıl bu
amaçlara dönük olarak biçimlendirilmelidir.
Bir tebliğin kapsamına girmeyecek kadar teknik ayrıntıya girmeye olanak bulamadık. Ancak, öncelikle akla gelen, ülkemizdeki
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dağamk

ekonomik yasaların tek tak incelenerek sanayi kuruluşla
büyüklük, ülke ekonomisindeki yerleri, önemleri, kalkınma
ya katkıları bakımından ,sahip oldukları özelliklere göre Anayasamızın 41. maddesindeki amaçların
gerçekleştirilmesine dönük
bir tkodifikasyona gidilmesi lüzumu aşikardır.
rının

IV.- S O N UÇ
Kapitalist üretim modeli, giderek dev tekellere dönüşmekte,
boyutlara ulaşmakta, üretim ve mübadele araçları ülkede yaşayanlara oranla küçük bir azınlığın elinde birikmekte ve
bu azınlık siyasal kadroya etkinliğini artırarak dalaylı dolaysız yol~
dan ülke yönetınine kendi isteıkieri yönünden egemen olmakta, diğer bir deyişle ·sermaye Devlet ile özdeşleşmektedir.
uluslararası

ve işçi sı
1le üretim ve mubadele
araçları Devletin elinde toplanmakta, Devletin yönetimi eline ge·
çiren küçük egemen yönetici azınlJJk ülke yönetimine sahip çıkmak
ta, diğer bir deyişle Devlet gücü bu ·küçük azınhkla özdeşleşmekte
dir.
Sosyalist üretim modelinde

sınıfların kaldırılacağı

nıfının egemenliğinin kurulacağı varsayımı

Anayasamız

41. maddesinde her iki sistemin insanları, art
sahip olmaık, sahip olduğu şeyi bilmek, onu hakimiyeti altında bulundurmağı isternek
insanların doğal tutkusu ve de itici gücüdür. Ancak, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararı ile hağdaşması da gerekli göplana iten

işleyişine karşı çıkmıştır. Birşeye

rülmüştür.

hareketle 41. maddenin çizdiği ve yukarda
ile incelenen ~sistemin kurulması kanaatimizce halk kesiminin işlediği ile sağlanabilecektir. Devlet elinde bulundurduğu
üretim araçlarını da ıbu amaca dönük .kullanacağmdan bu işlerlik
daha çabuk sağlanabilecektir.
Bu

varsayımdan

ayrıntıları

Bu küçük ·tebliği ~sunmaktaki tek amacımız Anayasanın 41.
maddesinin uygulama olanaklarının tartışılmasını sağlamaktır.
Önerilerimiz tartışılmaya değer görüldüğünde kıvanç duyacağız.
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İlhan AKALIN
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Sevinç

Matbaası,

Ankara - 1975

r
DEVLET KAVRAMI VE EKONOMİK KAMU DÜZENİ
İlhan

AKALIN

Osmanlı imparatorluğunun

son yüz yıllık döneminde ve elli
cumhuriyet dönemi yaşamımızda, şu sözlere çok sık raslanmıştır. Hem de devlet yönetiminin bütün kurumlarında görev
alan ve sorumluluk taşıyan kişiler tamfından söylenmiştir. «Muasır medeniyete mutlaka ulaşacağız .. » «Türk toplumu çağdaş uygarlığa ve demokrasinin bu çağda ulaştığı düzeye mutlaka kavuşacak
tır..>> «Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamak için hiç bir sebep görmüyoruz.»

yılı aşkın

..
i'

~

ı

devleti elli yılı aşkın zamandan beri yöneten
iktidarların «Görevimizi gereği gibi yaptık .. » «Kalkmmayı sağla
dık .. » gibi sözlerine de rağmen, ortadaki gerçek ise, 1975 Türkiye'sinin gelişmemiş bir ülke olduğu, aşırı lüks yaşantılarını sürdüren bir avuç elit insan topluluğunun yanında, her gün dağılıp parçalanan bir orta sınıf, her geçen gün mutlak olarak yoksullaşan
işçilerin, köylülerin, yani ernekci kitlelerin varlığıdır.
Bunun

1

50 yılı aşkın zamandan beri onbine yaklaşan yasa çıkarılmış,
bir o kadar tasarı da kadük kalrnıştir. Her iktidar olaylara, ekonomik yapıya özde aynı, biçimde değişik bakmış, ne «MUASIR MEDENİYET»e ulaşılmış, ne de «İMTİYAZSIZ SINIFSIZ KAYNAŞ
MIŞ BİR KiTLE» yaratılabilmiştir.
Bunun

1

ı
J

~

yanında

gürlüğünün

yanında

ise işçilere sendikalılaşma ve grev yapma özuzun süre tanınmaması, işçi sınıfının gelişip boy at-

masını;

«Biz tarım ülkesiyiz, sanayi ülkesi olmak istemiyoruz .. » direnişleri de sanayinin belirli oranda gelişmesini;
3

«Milli korunma» kanunları alım satımdaki soygunları; «servet beyannamesi» de uygulamada yığınlarca haksız kazancı önleyememiştir.

Ayrıca

,.
i'

:1,

yasalarda bir yığın anti demokratik hükümlerin bulunda toplum hareketlerini, özellikle işçi hareketlerini önleyememiş, her geçen gün belirli boyutlara erişmiştir.
ması

Bütün bu olguların yanında ıbir ·de 1961 Anayasası var. Bir
tepki ürünü olarak yeşeren bu Anayasa, vatandaş oyuna da sunulmuş, oylamaya katılanların yüzde altmıştan fazlası «EVET» diyerek yürürlüğe girmişti. Toplum hayatında çok kısa denilebilecek
bir süre sonra da beliren değiştirme istekleri plan gereği gerçekleştirilerek, LÜKS bulunan Anayasa değiştirildi. Aslında gerekçe
doğru idi..
Bu anayasa, egemen çevrelerin çıkarları açısından
LÜKS'tü. Bir bakıma alt yapıya uygun değildi,.alt yapının önünde
gidiyordu. Bu gidiş ise genel kurallara uygun değildi.
Ekonomik gelişmenin sağlanamaması da, bu anayasanın değiş
tirilmesi de aynı kefeye konularak değerlendirmek istendiğinde,
«ekonominin genel kuralLarını :belirleyen hükümlerin Anayasada yer
almaması nedeni ile, hem ekonomik gelişme sağlanamadı, hem de
Anayasa değiştirilerek geriye götürüldü» görüşü haklılık kazanmaya başladı.
Esasen bu ve buna benzer görüşlerin kaynaklanması, temelde,
DEVLET'i zorunlu bir kurum, hem de sımfların üstünde TARAFSIZ bir kurum olar-ak görmede yatmaktadır. Bu görüş, devleti bir
zamanlar ANA, sonraları da BABA olarak tanımlamış, bu görüşün
yerleşmesi için yoğun çaba sarfetmiştir.
Konumuza açıklık kazandırmak bakımından, sosyal yapıdan
ekonomiye kadar her şeyi düzenlemesini beklediğimiz DEVLET'in
ne olduğunu, nasıl doğduğunu açıklamak gerekmektedir.
Devlet, insanlık tarihi ile yaşıt mıdır, yoksa belirli bir döneminden sonra mı vardı·r? Ya da insanlı?;ın hangi gereksinmesi devreti ortaya çıkarmıştır, giderek hangi görevleri yüklenmiş, günümüzde' ise bir takım kavramlarla hangi şekillere büründürülmek
istenmektedir?
Bunu yapmaya çalışırken de insanlığın tarihini ekonomik yanı- na gereken ağırlığı vererek yaklaşacağız. Zira ekonomik yanına
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gerekli ilgi gösterilmediği zaman insanlık tarihine bakmanın sakat olduğu inancındayız.
Şunu

da hemen ekleyelim ki, amacımız insan toplumunun oluşumunu ve evrimini ayrıntılarına inerek araştırmak değildir.
İNSANLARlN VAR OLUŞUNDAN DEVLETE DOGRU

Milyonlarca yıldır var olan insanların tariıhinden baıhsedebil
mek ancak insanların belirli bir birimde de olsa birlikte yaşama
ya başlamalarından sonra mümkündür. İnsanları bir araya getiren
şartlar, doğanın güçlülüğü ve insanların yaşayabilmeleri için bu
güçlükler ile savaşması gereğidir. Bu bir araya geliş aynı zamanda
maddi servetierin üretimi anlamına gelmektedir.
Topluluk: halinde

yaşamaya başlayan

insanlar, yemek ihtiyaçiçin üretim yapmak zorundadırlar. ·Bu üretim, bitkilerin birlikte toplanması, şahşi hayvanlardan korunma çareleri ve onları aviama şeklinde başlar. Bu
ilişkiler içinde neyin HAK, neyin GÖREV qlduğu belirmemiştir.
Ancak kendiliğinden bir işbölümünden bahsetmek mümkündür.
Bu iş bölümü, gürbüz ve dayanıklı olan erkeklerin avianma ve koruma görevlerini, kadınların, ihtiyar ve çooukların ise, doğadan
doğrudan sağlanan besinler (fuökler - meyveler grbi) toplanması
ve evin bakımı şeklinde görülmektedir.
larını, barınmak ihtiyaçlarını karşılamak

Kabaca diyebiliriz ki, kandaş guruplardan oluşan bu insan
bütün fertler özgür ve kendi s.ralarında eşittir.
Ekonomide üretim, topluluk fertlerinin tüketimi içindir.·
topluluklarında

Üretimin sınırlı olması, bazen av ,görevini yerine getirenierin
elleri boş dönmesi, evde görevli olan kadınların yükümlülüklerini arttırmakta, onlara her zaman _topluluğun fertlerine yiyecek bir
şeyler verme görevini yüklemektedir. Bu durum toplulukta kadın
lara kendiliğinden üstünlük sağlamaktadır. Tarihin uzun dönemlerinde kadınların bu üstünlüğü sürmüş, soy zinciri ANA'ya göre düzenlenmiştir.

Bu durumda bile bireylerin HAK'ları ile GÖREV'leri arasın
da bir farktan söz etmek mümkün değildir. Erıkek savaşır ve ilkel
besin maddelerini ve onun gerektirdiği aletleri sağlar ve sahibidir. Kadın evde uğraşır ve eş.yalarının sahibidir. Ortaklaşa yapılan,
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ortaklaşa kullamlan şey ORTAK MÜLK'tür. Yani kişisel çalışma
ların

sonucu meydana gelen MÜLK ortaktır. Ve üretim de topluluktaki kişilerin tüketimi içindir.

Büyüklük itibariyle de topluluklarda egemenlik kurulacak arana erişilmemiştir. Bu durum K:ÖLE olmayı engeller. Emeğin üretkenliği henüz artmadığından, ek insan gücüne ihtiyaç yoktur. ÜRETİM, aynı zamanda kendi ihtiyaçları kadardır. Bu durum savaş
halinde yenilen tarafın tamamen öldürülmesini getirir. Bazan da
yenik düşenlerden hayatta kalanlar, galip toplumun bir ferdi olarak, yani özgür ve diğerleri ile eşit olarak, yaşamaya devam eder.
Ekonomik temel, sınıflar halinde bölünmeyi önlemektedir.
SINIFLARlN UCU GÖRÜLÜYOR
İnsan topluluklarının tarım

ile uğraşmaları yanında hayvanyeni besinierin üretimini sağladı. Ehlileşen
hayvanlar hem ürüyor, hem de süt gibi yeni besin maddeleri sağlı
yordu. Artık sürüsü olan topluluklar için beslenme tesadüfe bağlı
değildi. Çobanlığın gelişmesi ile doğal iş bölümü yanında tarım hayvancılık olarak BİRİNCİ TOPLUMSAL BÜYÜK İŞ BÖLÜMÜ
gerçekleşmiş oldu.
ların ehlileştirilmesi,

Sürülerin yetiştirilmesi, muhafazası, bir taraftan yeni güçlere
getirirken, bir taraftan da ihtiyaç maddelerinin ihtiyaçtan
fazla üretilmesini sağlıyordu. Yeni güçlere duyulan ihtiyaç, savaş
tutsaklarının öldürülmeyerek bu alanda çalıştırılmasını getirirken
KÖLELİK'in başladığını görmekteyiz. Diğer yandan ise ihtiyaçtan
fazla üretilen ihtiyaç maddelerinin düzenli bir şekilde mübadelesi gelişmeye başladı.
ihtiyacı

Birinci büyük toplumsal iş bölümünün önemli bir değişiklik
daha getirdiğine tanık olmaktayız: Geçinme gereçlerini meydana
getirmek daima erıkeğin .görevi görünümünde idi. Bunları yenir
hale getirmek, ateşin sönmemesini sağlamak ve topluluğun ihtiyacına sürekli sunmak ise kadının görevi icli. Her zaman av olmayabili:rdi, ama her zaman yemek gerekiyordu. Bunu gerçekleştir
mek ise kadının görevi idi. Yani ANA'nın .. Hayvanların ehlileşti
rilmesi, bakımı, korunması, erkeğin birinci plana çıkmasını sağla
mış oldu. Topluluğun dışındaki iş bölümü değişmişti. Topluluk
içinde doğal iş bölümü devam ediyordu. Ama kadının ev işleri artık, erkeğin üretken çalışması yanında hesaba katılmaz olmuştu.
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Hem evlilik sisteınjnin, hem de doğal iş bölümünden oluşan
ANALIK hukuku yerini BABALIK hukukuna 'bırakırken, toplumsal birim olmak da KAıNDlAŞ GRUPLAR yerini yavaş yavaş karı
koca aile birimi, yeni ekonomik birim, yeni bir GÜÇ'e bırakıyor
du.
Özetle bu iş bölümü, toplumsal ibirim olarak, kandaş gruplar
yerine KARl - K:OCA aile birimine bıra;kı~ken, daha önemli olarak
insanları, ÖZGÜR İNSAN - KıÖLELER olarak ikiye bölüyordu.
YENİ SINIFLARA DOGRU
İnsanlar maddeleri, özellikle demiri bulup işlemeye başlayın
ca İKİNCİ TOPLUMSAL BÜYÜK İŞ BÖLÜMÜ gerçekleşmiş oluyordu. Toprakla uğraşan ve sürü sahibi toplumlar yanında EL SANATLAR! gelişmeye başlamıştır. Bu şekilde emeğin üretkenliğinin
gelişmesi yeni güçlere ihtiyacı daha da arttırdığından köleliğin daha yaygınlaşıp geliştiğini ve bir çağa damgasını vurduğunu görmekteyiz. Ayrıca tüketim ,için üretim de yerini yavaş yavaş
DEGİŞİM için üretime bırakmaktadır.

Ekilebilir topraklar, işlenmesi için geçici olarak, yeni ekonomik birim haline gelen kan-koca -ailelere verilmeye başlandığına
tanık olmaktayız. Zamanla geçicilik yerini sürekliliğe terkederken
tam özel mülkiyete geçişte hızlanma başlamaktadır. Önceleri TÜKETiM için ÜRETİM yapılırken, kendiliğinden meydana gelen
fazla ürün, değiştirilmek üzere topluluktan topluluğa geçerken, değişim için daha fazla üretim, ürün fazlalarının KİŞİLERDEN kişi
lere değiştirilmesini getirdi.
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Bir önceki iş bölümünde insanlar ÖZGÜR VE KÖLE olarak
ikiye bölünmüşken, bu iş bölümü ayırımı hızlandırmaktan başka,
özgür insanların da ZENGİNLER ve YOKSULLAR olarak bölünmelerini getirmiş oldu.
Bunun yanında servet saıhi!bi olmayı hayatın başlıca amaçlabiri olarak gören halklar, komşularının servetlerine göz diker oldular. Önceleri savaşlar sadece zo:rıbalığın öcünü almak ve
daralan av alanı ile toprağı genişletmek için yapılırken, şimdi yağ
ma etmek, onları çalışarak üretmekten daha kolay görüldüğün
den, SANAYİ kolu haline gelmeye başlamıştı. Bu tür savaş, bazı
toplulukların ŞEREF'i haline dönüşmüştür. Yani başlangıçta toprından
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işlerini özgürce düzenlemek için var olan örgütlenme, yerini
komşularını sayan, ,insanları ezerek köleleştiren bir şekile dönüş

lurnun
müş

oldu. Organlar önce topluluk fertlerinin iradesinin ARAÇLAR!
iken, giderek kendi halkına karşı da eğemenHk ve baskı unsuru
oldu. Mülkiyet farkı da toplum üyelerinin ÇIKAR BİRLİ(iİ yerine KARŞITLIK haline dönüştürdü. Köleliğin genişlemesi, hayatı
m ÇALIŞARAIK KAZAJNMA olgusunu, sadece KÖLELERE LAYIK
ve çapuldan daha şerefsiz bir eylem olarak düşündürmeye başladı.
Ürünlerin daima artan bir parçasının doğrudan doğruya deği
şim için üretilmesi sonucu, ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TOPLUMSAL İŞ BÖLÜMÜ gerçekleşmiş oldu. Bu yeni iş bölümü, önceki işibölümlerini
geliştirdi, güçlendirıdi. Bu aşamada üretimle hiç uğraşmayan, sadece
ürünlerin değişimini meslek edinen BEZİ~GANLArR, TÜCCARLAR
doğdu. Bunlar sadece üreticiyi değıişimin zahmet ve rizkinden kurtarma:klıa kalmıyor, toplumların iihtiyacı olan ve kendilerinin üretmediği metalara da kavuşmasını sağlıyordu. Bu nedenler, bu yeni sı
nıfın etkinliklerinin artmasını sağladı. Madeni para bu sınıfı daha da geliştirdi, egemen kıldı.
PARA, üretici olmayanın, üretici ve üreticinin ÜRÜN üzerinde
yeni bir egemenlik aracı oldu. Tüccar ise para sayesinde ÜRETİM
· DÜNYASINI egemenliği altına aldı. Para karşılığı META alım-sa
tımından sonra ÖDÜNÇ PARA verme ve FAİZ ile TEFECiLİK boy
gösterdi. Bunun sonucu olarak da ALACAKLI'yı koruyan töreler
gelişti. Borcunu ödemeyenleri KÖLELEŞTİRDİ..
Başlangıçta

toplum tarafından kan-koca aile birimine verilen
tasarruf hakkı sağlamlaştırıldı ve soydan geçme MÜLK
haline geldi. . Toprak mülkiyeti İPOTEK'i getirdi. Bu da giderek
toprağın daha az ellerde toplanmasını sağladı. Zenginlik «METAKÖLE - TOPRAK - PARA sahibi olma» üzere şekillenmiş oluyordu.
Bu şekillenme, ve işleyiş, servetin az sayıda ellerde toplanıp merkezileşmesini sağlamış oluyordu.
toprağın

Elbette bütün toplumlar bu aşamalardan geçmişlerdir. Ancak
tarihin aynı zamanmda değil. Bu noktaya gelindiğinde tarihler bazı toplumlarda milattan önce 594 (eski Yunan), bazı toplumlar milattanı önce 186 (Esık,i Roma), bazı toplumlar ise milattan sonra 3
ncü yüzyılı göstermektedir.
İşte insan toplulukları bu evrim içinde seyrederken, başlangıç·
ta toplumun üyelerinin kendi ortak işlerini düzene koymak için

ı
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bir araya toplamdarken ilkel ve kendiliğinden bir demokrasi var·
dı. Değişik toplumlarda isimleri ne olursa
olsun, her toplumda
bütün fertlerin bir araya gelerek oluşturdukları meclisler, bu meclisierin barış ve savaş zamanı için seçtikleri şefler vardı. İlişkiler
KARDEŞLİK ilişkileri idi.
ÖRGÜTLENMENİN YETMEZLİGİ VE YENİ ŞEKiLLENME

YE DOGRU
Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız toplumsal evrim süresince bu örgütlenme, yeni unsurlar karşısında güçsüz kalmaya
mahkumdu. Önce bir gnı:bun ya da bir kaç grubun ortaklaşa yaşadığı bir ortak toprak ortadan kalkmıştı. Yeni güç, yeni ekonomik birim olarak Kil\NDıAŞ gruplar yerini karı - koca aile birimine
bırakmıştı. Her yerde köleler-yurttaşlar, yabancılar birlikte, birbirine karışmış olarak yaşıyorlardı. Topluluk üyeleri kendi ortak
sorunları için bir araya gelerek toplanamıyorlar, sadece dinsel tör~nle:r için biraraya gelebiliyorlardı.
j~
1

Diğer

taraftan işibölümlerinden meydana gelmiş zanaatkarlar
grulbu, kendi gruplarının çıkarı için ö,zel örgüt biçimi yanında,
köy-kent gibi yeni biçimlenmeleri ve yeni örgütleri getirmek zorunda idi. Zenginlerle yoksulların, tefecilerle borçluların aynı
grup içinde bulunmaları, çakışmaları ve bölünmeleri getiriyordu.
İç çelişkisi olmayan bir topluluk ve onun örgütü şimdi özgür insanlarla kölelerin, zengin sömürücü ile yoksul sömürülerrlerin var
olduğu ve çelişkilerle dolu bir topluma ve uzlaşmak yerine daha
keskinleşmesine doğru gidiyordu. Yani ,görünüşte toplumda uzlaşa
maz olarak var olan sınıflar kendi aralarında sürekli ve açık bir
mücadeleye girmek durumundaydılar. Yada bu açık çatışmayı önleyecek bir başka gücün egemenliği altına gireceklerdi.. İşte bu
güç, açık çatışmayı önleyen, sınıflar mücadelesine ekonomik alanda yasal biçimde izin veren DEVLET'tir.
ŞEKİLLENME VE GÜCÜN KAYNA:GI

!
1

*

Üretim araçlarının özel mülkiyetinin bulunmadığı dönemde
böyle bir güce ihtiyaç bulnmaması yanında, köleleri boyunduruk
altında tutmak için köle sahiplerinin; toprağa bağlı köylülerin ve
angaryacı köylüleri egemenliği altında tutabilmeSIİ j,çin de toprak sahiplerinin-soyluların bu güce ihtiyacı vardı.
'
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Demek oluyor ki DEVLET, topluma dışarıdan dayatılmış bir
güç değildir. Aihlak fikrinin gereği de değildir. Toplumun gelişme
sinin belirli bir aşamasındaki blr ürünüdür. Belirli aşama ise, toplumun uzlaşmaz karşıtlar biçiminde bölündüğü, kendi kendisi ile
çözümlenmez bir çelişme içine girdiği dönemdir. Karşıt ekonomik
çıkariara sahip sınıflar, yani köle ile köle sahibi, toprağa bağlı
serf ile toprak sahibi beyler, kendilerini ve toplumu, verimsiz bir
mücadele içinde bitirmemeleri için, görünüşte toplumun üstünde
yer alan, çatışmayı hafifletmeyi amaçlayan bu güç, toplumdan doğan ~akat onun üstünde yer alan ve giderek ona yabancılaşan bir
güçtür. DEVLET budur..
Artık

bu üst yapının şekillenmesi, alt yapının durumuna bağ
Toplum çoğunlukla köleler ve köle sahiplerinden o1uşmuş ise,
kölenin alınıp satılışına, ne zaman ve hangi şartlarda kölenin öldürülebileceğinin tesbiti şekillenmiştir. Borç para verme, yani tef~cilik yaygınlaşmıış ise, borçlunun nasıl baskı altında 'tutulacağı,
alacaklının alacak hakkının korunması için borçlunun nasıl ve
ne zaman köle haline geleceği şekillenmiştir. İpotek ortaya çık
mış ise bu defa da, ipotek karşılığı para veren alacaklının ne zaman ve nasıl toprağı ele geçireceği şekillenmiştir. Eğer köleci toplum dağılmakta ise, bu toplumun yeni ve daha ileri bir üretim biçimine yani yeni düzene, geçeceğinin ifadesidir ki, bir önceki ŞL
killenme bunu mutlaka engelleyecektir. O halde bu şekillenmenin
değişmesi gerekecektir.

lıdır.

ı'

lı

1'

Devletlerde ortak ve geçerli karakterler vardır. Önce toprağa
göre yerleşim. Sabit olan toprağa hareket halinde bulunan insanlar, bulundukları yerde yerleşmek zorundadırlar. Örgütlenmenin
bu ögesi her devlette geçerlidir.
Sonra, önceden silahlı güç olarak örgütlenmiş olan halkın yesilahlı bir kamu gücü almıştır. Bu güç biriP-d güçle aynı değildir. Örgütlenen yeni güç, hem sınıf mücadelesinde karşıt smıf
lara, hem de sınır devlet güçlerine karşı kullanılacaktır.
rini,

Bu kamu giicünü yaşatmak için de yurttaşların katkısı gerekecektir. Yani VERGİ sekillenmistir.
Bunun arkasından da kamu <-'IYÜ,
'
cünü ve vergileri devlet adına alma hakkını kullanacak kişiler gereklidir. Yani memurlar ... Memurlar da toplurnun Ofı?:anı olarak
TOPLUMUN ÜZERİNDE yerini almışlardır.
10
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Bu noktada sonuç olarak diyebiliriz ki devlet karşıt sınıfları
freniemek ihtiyacından doğmuştur. Bu ihtiyaç ise ÇATIŞMA ORTAMINDA vardır. Çatışma ortamında var olan bu güç, kural olarak
ekonomik bakımdan en güçlü olan ve bu sayede de siyasi bakım
dan da egemen olması gereken sınıfın egemenliğini pekiştirrnek
ve sürdürmek için kullanılmaktadır. Yani antik devlet, köleleri
boyunduruk altında tutmak için KÖLE SAHiPLERiNiN; feodal
devlet, toprağa bağlı ve angaryacı köylüleri egemenlikleri altında
tutmak için toprak sahibi ve soyluların; MODERN DEVLET ise,
kapitalist ekonomi düzeninde daha karmaşık hale gelen tüm emekci sınıflara karşı SERLV1AYE sınıfının D~VLETi'dir.
Günümüzde devletin HUKUK DEVLETi- SOSYAL DEVLET
gibi görünümleri, bu gerçeği değiştivmeyen, ancak var olan uzlaş
maz çelişkileri törprüleyerek bazan da sert tedbirlerle da:ha sıkı
baskı altına alan şekillenmelerdir.
OSMANLı

~

!

YAPISINDAN CUMHURiYETE

Konumuz olan «devlet kavramı ve ekonomik kamu düzeni»ne
biraz daha geniş boyutlada bakabilmek ve sonuca ulaşabilmek için
OSMANLı toplumunun son yılları ile cUılllhuriyet tariJhiıne gene aynı
açıdan, yani ekonomik yanına gereken ağırlığı vererek göz atmak
durumundayız. Bunu yaparken de ilk bölümde olduğu gibi derinlemesine bir incelerneyi amaçlamayacak, konumuza ışık tutacak
kadar ana hatları ile belirlemeye çalışacağız.
Osmanlı toplumu mülkiyeti devlete ait olan temel üretim araTOPRAK ile ticaretin dahi devletin kontrolünde bulunduğu, han·
gi ürünün nerede yetiştirileceği, Urün fazlasının hangi bölgeye gönderileceği kayda bağlanmış; yönetimi ise asker-sivil bürokrat kadronun elinde bulunan yapıya sahipti.

cı

Fetihler durup, batı ile iliŞ'kıiler geHşrtiğinde, batı feodal yapı·
kapitalizmin hızlı gelişmesi sürecine girmişti. Kapitalist
ülkeler arasında dünya topraklarının paylaşılması da hızlandırıl
yı yıkmış,

i
1

1

ı

~

mıştı.

Osmanlı toplumunda, güçlü merkezi otorite ile korunan sosyo-ekonomik yapı, merkezi otoritenin gücünü yitirmesi ile çözülmeye başlandığında batı emperyalist aşamaya geçmektedir. Osmanlı hakim smıfı dönüşüme hazırlanırken, batİ ile sıkı ilişki-

1
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ler içindedir. Kültüründen en geniş şekilde etkilenmiştir. Batıdan
aktarılan toprağın özel mülkiyeti ile birlikte, miras hukuku adapte edilmiş, Osmanlı devleti dış borçlanmalara başlamıştır. Kapitalist avrupa ülkeleri, ticari egemenliklerini Osmanlı toplumu üzerine hemen kurmuşlardır.
Osmanlı

Ülkelerinin sanayileşmesi böylece önlenirken, küçük
işletmeler de avrupa malı satan ticarethanelere dönüşmüştür.
Üretim güçleri gelişmediğinden, ülke içi sınıfsal çelişkiler keskinleşmemiş, böylece iç dinamizmden yoksun kalınmıştır.
ı
ı

Dünya topraklarının paylaşılmasına hızla devam eden kapitalist devletler Osmanlı topraklarına da göz dikmişler, mamul madde1erini ülkeye göndererek, ülkenin sanayileşmesini önlerken, uza·k
doğuya ulaşmak için demiryolu döşemeye başlamışlar, maden çı
karma ve tütün işleme işlerini yürütmüşlerdir.
Emperyalizmin

Osmanlı

ülkesine

değişik hızla

girmesi, ülkeyi
yapıya sahip
kesimlere daha hızlı giren emperyalizm, bu bölgelerin daha çabuk
Osmanlı devletinden kopmasını sağlamış, ortadoğu kesiminde kalan ülke topraklarının parçalanması ise biraz da:ha gecikmiştir. Bu
bölgelerin tümü islam ülkelerdir. Bu olgu önceden benimsenen
PANOSMANİZM ilkesinin iflasını, yerine PANTÜRKİZİM-PANİS
LAMİZM ilkelerinin benimsenmesini getirmiştir. Bu ülkü gelişti
rilerek TÜRKCÜLÜK-TURANCILIK oluşturulmuştur.
değişik şekilde parçalamıştır. İleri sosyo-ekonomik

Bu dönemde ticaretin geliştiği ve gelişen ticaretin .de

azın

lık'ların elinde bulunması, yeni akımda TÜRK olan işbirlikciyi
taya çıkarmış, onun adına MİLLİYETCİLİK işletilmiştir. İşte

dönemde birinci dünya-paylaşım savaşmda Almanya'nın
yer alınmış ve Osmanlı imparatorluğunun parçalanması
rılmıştır.
-

orbu

yanında
hızlandı-

Osmanlı

toplumunda artı değer, devlette toplanmaktadır. Bu
hakim sınıf ve tabakalar arasmda görevlere göre paylaşıl
maktadır .. Ve bu nedenle her dönemde asker-sivil bümkrat devletle özdeşleşmiş olduğundan devlete sahip çıkmıştır. Tabii küçük
burjuva ve diğer aydınlada birlikte.
değer,

İşte bu imparatorluğun Anadolu topraklarında kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti de tazminattan bu yana izlenen kapitalist yoldan gelişme çabasını benimsemiştir. Ne varki kalkınmanın temel12

ı

de SANAYİLEŞMEK olduğu benimsenmeden. Bu goruş 1940 larda bile geçerlidir. Türkiye'nin ibir tarım ülikesi olduğu övünülerek
belirtilir. Sanayileşme gereğini dile getirenlere şüphe ile bakılır, tanın bir SOSYAL DEGER, KUTSAL HİR DEGER olarak tanımla
mrdı.

Demek oluyor ki Türkiye'de .kapitalizm, önceleri ticaret kapitalizmi olarak boy göstermektedir. Ticaret sınıfı ile toprak sahibi
arasındaki ittifak ise, tarım ürünlerinin iç ve dış ticarete sunulması ile vardı.
KAPİTALİZM VE ÖTESi

1

~"1il

1

Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen kapitalizmin liberal
uygulama sistemi, 1929 kapitalist dünya ekonomik krizinden sonra
yerini devletciliğe bırakırken, devletcilikten de gene özel sektörün gelişmesi ve özel sektör için sermaye birikimi sağlamak, yani
kapitalist yolda devam etmek amaçlanıyordu. Muasır medeniyet
seviyesine ulaşmaktan amaçlanan makine yapan makine sanayi
değil, temel tüketim mallarını üreten fabrikalar ile demiryolu ulaşırnı ve yine dış ülkelere satmak için maden arama ve çıkarma öngörülüyordu.
Alt yapı bu görünümde iken üst yapı kuruluşlan da buna göre
biçimleniyordu. Osmanlıların son dönemlerinde var olan batı ile
sıkı ilişki bu biçimleurneye etkili olmakta idi. «Türk vatandaşı İs
viçre yasalarında belirlenen hükümlere gö:re evlenir, Almıan yasalarında belirlenen şekilde ticaret ya.par ve İ talyan yasalarındaki hükümlere göre cezalandırılır .. >> tekerlernesi bu durumu kanıtlamak
tadır.

tkinci dünya paşlaşım savaşından sonra emperyalizmin yeni
dönemednde oluşan yı::ni dünya dengesi Türkiye'nin de durumunu
etkilemiş ve demokratlaşma hareketi hızlandırılmıştır.

ı

ı

ı

fır.

1939 larda başlayan ve yönetirnde bulunan bürokratlar tarafın
dan gerçekleştiı-ilmeye çalışılan toprak reformunun altmda yatan,
gerçekte mevcut yapının gelişmeyi engellemesidir. Toprak reformu planlandığı şekilde gerçekleştirilemedi ama, biçimsel de olsa
çok partili döneme geçildikten sonra 1948 lerde kredi ve makineleş
me ile tarım sektörü kapitalist işletmeciliğe yöneldi. Bu arada sanayi bitkileri üretimi de geliştirilerek toprak sahipleri ile ticaret
burjuvazisi arasındaki bağ daha sıkı biçimde sürdürüldü.
13

Bu durum, yani tarım sektöründeki kapitalistleşme, 1950 den son·
ra daha da hızlandı. İşlenebilir topraklar en son sınırına kadar ma·
kinelerle işlenirken, toprağın verimliliğinin arttırılması da gerçek
leştiriliyordu. Böylece giderek artan hasıladan en çok pay alan
ticaret burjuvazisi çok kısa zamanda sermaye birikimini belirli
ölçeğe çıkardı. Ticaret burjuvazisinin arkasından büyük toprak
sahipleri birikimde ikinci sırayı almaktaydı. Belirli ölçeğe ulaşan bu sermaye sanayi sektörüne akınaya başladı. Özelllkle orta ve
büyük fabrikalar sahiplerinin kökeninin yüzde altınışından fazla·
sı tüccar sermayesi, geri kalan kısmı da büyük çiftciler ve sanayiciler tarafından paylaşılmaktadır.
Bu süreç içerisinde farklılaşma sonucu ekonomide sanayi, ticaret ve tanm sektörünün önüne geçmeye başladı. Ve sanayi burjuvazisi, üçlü koalisyonun diğer ortakları olan tüccar ve toprak
sahiplerinin önüne geçerek sürükleyici ve hakim sınıf olmaya baş~
I adı.
Değişen bu dengenin siyasal platformda yansıması ise, sanayinin gerekleri açısından yeniden biçim1endirilecek reform denilen
tedbirlerin gündeme alınması şeklinde görülmektedir. Bunlar :

1. Tarımda feodal işletme biçiminin son kalıntılarını tasfiye
etmek. Bunu yaparken toprak mülkiyetine fazla dokunmadan üret
kenliği arttırmak için tarımsal tekniği ve işletmceiliği geliştirmek,
yani TARIM reformu yapmak.
2. Dış ticaretin kontrol altına alınması ile birHkte iç ticarette de büyük mağazalar ve benzeri örgütlenmelerle küçük aracıla
rın ortadan kaldırılması istenmektedir.
3. Genel olarak tanının ve orta-küçük ticaret ve sanayi sahiplerinin daha çok vergilendirilmesi kadar vergi reformu.
4. Bunların yanı sıra da teknik ve meslek öğrenimi ile üretimde ve yönetirnde kadro ihtiyacını yetiştirecek kadar eğitim reformu.
Bu istemierin özünde tarımdan sanayi~ fon aktarılması ve kapitalistleşmenin eriştiği aşamada kapitalizmi daıha hızlı geliştirme
tedbirleridir. 1960 öncesinde içte durumunu güçlendirmek isteyen
burjuvazi, dışta müttefik aramıştı. Zira sanayileşmede ve içte pnzar geliştirmede güçsüzlüğıünü biliyordu. Böylece emperyalist dünya kapitalizmi ile işbirliği de sıklaşmıştı.
14

Saniyileşme

belirli oranda hızlanmış, dış ticarette vurgun çofiatlar alabildiğine yükselmişti ama işci sınıfı ve emekci
halk ile birlikte ara sınıflar ve özellikle memurların da geçim sı
kıntısı artmıştı. Üstelik memurların itibarı da eskiye oranla kaybolmuştu. İktidar ise muhalefeti kesin olarak susturmak ve temsilcisi olduğu sınıfın mutlak iktidarını sağlamak için her yürlü
kural dışı tedbirlere başvurdu.
ğalmış,

Bu noktada asker-sivil yönetici kesrın yeniden devlete sahip
için harekete geçti. Politik hayatı ve rejimi yeniden düzenlemede, daha önceki düzenlemelerde olduğu g1bi batıya yönelme
doğaldı ve modern bir hukuk devleti gerçekleştirme yolunda çalışmalar sürdürülerek tamamlandı.
çıkmak

Anayasa ve anayasal üst yapı kuruluşlarında yer verilen sosyal
devlet, ancak gelişmiş ülke burjuvazisinin baş edebileceği bir siyaset ve hı:ıkuk düzeni olarak ortaya çıkmıştı. İşte bu düzen ve bu
Anayasa 1970 düzeyindeki burjuvazi için, onun atılımları için uygun değildi. Zira bütün hesaplar, bütün düzenlemeler üst düzeyde yapılıyor ve aşağıya doğru bir uygulama düşünülüyordu. Oysa
toplum yapısı değişmiş ve hızla daha da gelişmekte idi. İktidar
da bulunanlar hernekadar kendi çıkarları doğrultusunda hareket
edeceklerdi ama uygulamayı gerçekleştiremezlerdi. Zira değişen
toplum yapısında yaşayanlar verilenlerle yetinmezlerdi ve yetinmiyorlardı da. Bu nedenle yasalarda var olan HAK'lar LÜKS sayıla
rak ortadan kaldırılmalı, HAK olmaktan çıkarılmalı idi.
12 mart ile başlayan
değişiklikler sağlandıktan
yeni düzenlemelerle

ara rejim bunun için gerekmiş, gerekli
sonra 14 ekim seçimleri ile demokrasi

işletilmeye başlanılmıştıt.

SONUÇ:

Buraya kadar devlet
1

ı'

ı

1

ı,

kavramı

ve kapitalist

ekonomi sistemi
yeri çok ka-

uygulaması içerisinde bugün Türkiye'nin bulunduğu
ba hatları ile incelemiş bulunmaktayız.

Şimdi «EKONOMİK KAMU DÜZENİ» adına vererek, e.IDonomi biliminin ortaya koyduğu sistemler dışında, bir ekonomik sistemi Anayasa ve yasalarla sağlamak, bu arada da devleti «ESAS
İTiBARIYLE TARAFSIZ» kabul edip denge unsuru olarak görmek mümkün müdür? Bu sorunun cevabı ekonomi yasalarında
gizlidir. Bu yasalar bize kaynaklık edecektir.
'
ıs

Hastalık belirlenmiştir.

Bu hastalık kapitalist ekonomik sıs
teminin olağan gelişme hastalıklarıdır. Bu hastalığın tedavisi ise,
devleti tarafsız ve denge unsuru sayan bir görüşle yanaşıp, yasalarla yepyeni bir ekonomik sistem yaratmak olamaz. Hastalığın
belirtileri çok açık ve nettir. Tedavisi için yeni ilaç aramak ise beyihudedir.
Eğer kapitali~t

MODEL olarak seçilmiş ise, bu
sistemin genel kurallarına uymayan hükümler getirilemez. Bu MODEL de dışa bağımlı az gelişmiş ülkeler, genel kuralları daihi kendi başlarına işletemezler. Bağlı bulundukları dünya kapitalist sisteminin metropol ülkelerinin sermayesine ve teknolojisine muhtaçtırlar. Bu sermaye ve teknoloji ise metropol ülkenin- ekonomi politikasına göre, çıkarlarına göre, az gelişmiş ülkelere akar, yoksa
azgelişmiş ülkelerin ihtiyaç ve istemlerine uygun olarak değil.
yolla

kalkınma

Türkiye'de 1961 anayasası ile yeni bir düzen geldiği söylenebilir. Ama bu anayasa düzenlemesi içerisinde yer verilecek hükümlerle «yeni bir ekonomik düzen getirilebilirdi», yada anayasada
«ekonomik kamu düzeni saptanabilirdi» denilemez.
Tıpkı cumhuriyetin ilk dönemlerinde liberal bir y9l izienirken
1930 lardan sonra devletciliğin ağır bastığı, ancak devletcilikten
özel sektörün gelişmesinin hızlanmasının amaçlanması gibi. ..

1960 öncesinden eski, sonrasından yeni düzen diye bahsetmek
te olsa olsa yukarıda değindiğimiz giıbi, klasik hakların yeniden
kullanılma olanağının bulunması yönünden olabilir. Yoksa anayasada yer alan ve yapılması zorunlu görülen reformlar, fiili ekonomik sistemin ~erine, yepyeni bir ekonomik sistem getiremezdi. O
reformlar olsa olsa, kapitalizmin daha hızlı gelişmesi için, geniş
emekci halk kitlelerinin yararına olmayan, ama bir avuç sermaye
sınıfının çıkarı doğru1tusunda hükümler getirilebilirdi. Bunu sağ
lamada güçlük çekildiği içindir ki Anayasa lüks sayıldı, bu hükümlerin yerini egemen sınıflardan belirli tekelci kesimin çıkarı doğ
rultusunda işieyebilecek hükümler aldı. Bugün iktidarda bulunan
milliyetci cephe hükümeti de bu belirli kesimin ibitayçlarına cevap
verecek hükümleri uygulamaya koymanın yollarını denemek istemektedir.

Konuyu bitirirken diyebilirizki, sermaye çe~resının belirli tekelci kesimi, yani en gerici, en şöven kesimi için değiştirilen 1961
16

AnayasasJ, işçi sınıfı - g~niş emekci halk kitleleri ve memurların
özlemine belirli oranda cevap verecek ölçüdedir. Nitekim 1973 sonrasında bu kesim, özlemlerini örgütleri vasıtası ile dile getirmektedir. Kaldı ki klasik demokrasi kurallarının işlemesi, sermaye
çevrelerinin bir bölümü ile geniş emekci halk kitlelerinin de çı
karınadır. Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen egemen çevrelerin, gerçekten demokrasiye saygısı varsa en az 1961 anayasa sı
nırlarına yeniden dönmenin hazırlığına VARIM demelidir.
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AZ GELİŞMİŞ BÖLGELER VE BU BÖLGELERiN
KALKlNMASlNDA
HALK SEK'TÖRÜ VE TEKNOLOJiNİN ROLÜ
Pıof. Dr. İbrahim AKSÖZ
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesli

I - GİRİŞ
Son asırdaki gelişmeye rağmen, refah seviyesi bakımından mdll,etler arasmda brüyü:k faır:k1ar vardır. Bir yanda gelişmiş ekonomilerin feı:ıderıi daha yüksek refah ·seviyesi ,için yarışmken diğer tamifta geri 'kalmış üJke1erin fiertlerıi ·e!konoınük btlığın sorunları ile uğ
raşmakta ve açbık sılkıntısı ·çe!kmelktedirler.
Gelişmişirk

seviyesini ölçmede kullanılan ölçülerden biri nüfus başına düşen gehr mi:ktarııdır. Ülikeler nüfus başına düşenı ge1iır m~k:tarmdıaın yaııarlıana:raık,

1. Az gelişmiş (nıüfus
olan memleketler)

!başına düşen

ge1ir

miktarı

800

.dobrın

altında

2.
gelir

Gelişen

miktarı

rveya orta det~ecede gelişmiş (nrüfius :başına
800 - 1000 dolar arasında olan mem1eketler)

3. Gelişmiş ülkeler (nüfus ıbaşınıa geHr
üstünde olan memleketler)
· olmaik üzere 3 grupta toplanmakıtadır.
Az

1000

doların

gelişmiş

teşkil ettiğ.i

dar

mi:ktarı

dıüşıen

ültkelerin nüfusunun, dünya nüfusunun % 70 inıi
göZJönünde !bulundurulursa fa!ki:rl:iğin dünyada ne .ka-

yaygın olduğu anılaşılır.

3

ülikelerin milH gel:i:deri her yıl artmaıktıa ise de, ge"
Hşmiş ülkelerde milLi geHndeiki artış oranı daha yi.i!ksek olduğun
dan, a:z gelişmiş ülı~e1en1e ge1i,şm1ş ülkeler arasındaki 1gehr farık:lıh

Az

gelişmiş

ğı azalacağına g~ttı.Ukçe artmatktadır (Tırublo

TABLO

1).

1.

Çeşiltli Ü1kde:rıde Fert Başına Düşen MilJi Gelir (Dolar olaraık)
Ü1keler

19531

19732

A.B.D.

18S5
104S
1299
68S
1322
603
715
1121
181
309
460

5307
4690
4279
3449
2670
3791
3479
2623 .
2450
2001
1111
740
1222
1154
766
689
428
360
480
221
181
207
79
100
69

İsveç

Kanada
Fransa
Yeni Zellanda
Ba,tı Almanya
Norveç
İngiltere

Japonya
İtalya

Arjantin
Romanya
Yunanistan
İspanya

334
4S6
230

Güney Afrika
Meksika
İran

208
14S

Türkiye
Peru
Gana
Tayland

82
118

Mısır

sı

Pakis,tan
Hindistan
Endonezya
(1)

Inn.a

Adelmaın.,

57
sı

1

,.c

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorileri, İstanbul

1972, s. 7.
(2) Populatdon Program Asistance, Annuel Report. 1973 s. 161-167.

Fert lbaş:ı:na geHrden baışıka
keleri ikaralkıteııhıe etmekıtedir.

aşağıdaki husustlıarrda azgelişmiş

ül-

1. Tanmsal nüfusun rboplam nüfus içinde öneml,i yer ( % 70
90)

4

tutması

1

2.
3.

Açtk ve gizlıi rişsizliğin yaygın oluşu
Feııt başma düşen ısenmayıenin kııt o1uşu

ve kredi oJanaık

lannın yeteırsiz.Jriği

4.
S.

Nüfus başma düşen gelirr miktarının dü:şüiklüğü ve halkın
büyük bir 'kısmının aıncaık r~N~gari geçimlerini sağlıyaıbilmrrsi
Arazi mülıkiyeti dağılımındaki dengesizlik ve arazinin fazla parçalanmJJş olmasından ekonomiık 'bir şekilde kullanılmayışı

geri telmoloji seviyesi ve düşülk verim
ve pa:zıarı1ama oLanaıklarının yetersizliği
Yetersiz ,beslenme, sa:ğlı!k Şlarıtları <Ve reğiıtim ile ~1kel ıteıkmiik
bilgi.
Trünkiye'de nüfus ibaşma düşen milli geliır, son 20 yıl ıiçinde
(19S3-1972) % 6 oranında arıtmJJŞ 'ise de bu artış hızı memleketimizi azıgelişmişlikten ~kurtamımaırmştır. 1973 yılında Tü:rikiye, nüı6us
başına 360 do1arhık bir milıli rgelirlıe, azgelişmiş üLkeler arasında orta1arda yer aılmaıktadır (Taıb1o 1).
üLkeler arasınıda olduğu rgıiibi, aynı ülke içinde bö1geler ,de ıge
lişme sev1yeısi bakımından farrklılıik gös:1ıermekıtedir.
Bu hususu
merrüeıketimi:zıde ıbariz olamk ,izlıemeık miim:ki.indür.
1963-,1970 dönemine ıaıit, sanayi, ,taınmsal gelişme, ticari ve ıma
li sosyo~kültürel, ısrağlı!k, eğitim, demografi!k ve haıberleşme ulaıştır
ma gösterıgeleninden yaradanaralk, sosyo~ekonomik yönden ilreri gelişme seviyesi balkıırmndıaın 8 grupta toplamaık mümkündür (Talb1o 2).
Tablo 2 ıden ranla:şılacağı üzerıe, nüfusun 1/4',i 6-8. gruba g.:rmeıkıtedir. Tablodan Doğu ve Güneydoğu Anadoludaıki iHeııin, Malatya ve ELazığ ih:ariıç, ibu gruplara girdiğJi, baŞika bir deyimle Do,ğu
ve Güneydoğu Anıaıdolunıun Tri.irıkiyıe'nin azgelişmiş hölge1erini teş
kil eıtltiği sonucu ç:tkarılmakltaıdır.
Azgelişmiş ülkeleri 'karalkrteliize eden özeıUiıkleri azgıelişırniş bölgelıeııde de görm~k müımlkündıür. Bu hususu a:zıgeHşmiş bir bölgede
yaıptığıırnız :aıraştırmalıardan ya:rarlanaraık beHrrtmeye çalışacıa,ğız.
6.
7.
8.

U -

11aınmsal ü:rıetimde
Uiaşıtıııma

AZGELiŞMiŞ ıBiR BÖLGE- KUZEYDOGU ANADOLU

Devlet istatirstıilk Enstiıtü:sriince yapılan taksrime göre böırgenin
kapsamına Erzincıaın), Erzurum, Ağrı, Karıs ve Artvin illeri :girmektredir. :Bölge aıla:n :iıtriharıiyle Türkiye'nin % 9.59'unu (74.338 Knı2 )
kaplamakta ve troplram Tlürık:iy:e rri.irfusuırıun (1970 yılında) % 6 sını
barındıırma•k:ıtadır.

s

TABLO 2.
Sosyo-ekonomik

gelişme

dağılımı

göstergesine göre illerin

Sosyo-ekono-

Gruba giren iller

rrrikgelişrrri~------------------~~------G-ru--p-la_nn
____
Gelişme

seviyesi

1. Derecede
miş iller
2.
>>
»
3.

lik gös:tergesi (gösterge değeri)

Gelişme

seviyesine göre (1)

nüfusu
1000 o/o (2)

geliş

»
»

0.60--D.70
0.71--0.80
0.83-0.86

İstanbul-Ankam
Kocaeli--İzmir-Adana

5.060
2.848
(Bursa -6.927

14.21
8.00
19.46

(Edirne - Kırklareli - Tekir-6.923
- (Kütahya- Manisa- Aydm - Muğla) - (Antalya - İs
parta) - (Samsun - Amasya) (Trabzon - Rize) - (Matatya -

19.44

Zonguldak-Sakarya
- (Eskişehir-Konya
İçel)
(Hatay-Gaziantep) Kayseri
Bahkesıir)

4.

»

»

0.87-0.88

dağ)

Elazığ)

ı::

»

»

0.89-0.90

Çanakkale - (Bolu - BiLedk) -4.866
(Uşak - Afyon - Denizli - Burdur) - (Nevşehir - Kırşehir Niğde) - (Giresun - ErzincanErzurum) - Artvin

13.67

6.

»

»

0.91-0.93

(Sinop- Kastamonu- Çanklın -6.796
Çorum) - (Ordu - Tokat - Sivas - Gümüşhane) - Kars - .
(Maraş - Urfa - Diyarbakır Siirt) - (Bitl:is - Van)

19.09

7.

»

»

0.94-0.95

Yozgat- (Tunceli - Muş n) - Adıyaman - Mardlin

8.

»

»

0.96-0.97

Bingöl - Hakkari

5.35

280

0.78

grup içindeki 1Iıler gelişme sevıiyesine gö:rıe sıraJanmışiıı
parantez içindeki iller eş:it veya birbinine yakın göster~!eye
sahip illerdir.
·
(2) Gruplann nüfuslannın Türkiye toplaınma oranı.
Kaynaık : DPT KaLkınınada önoeUkli Yörelerrin Tesbiti ve Bu Yörelerdeıki
Teşvik Tedbirleri = Y. No. 1304 Ankara 1973 s. 49-51.
(1)
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a b -

Aynıı

Ağ-1.905

Ayın

1. Bölgenin Ekonomik Durumu
a) Nüfus ve nüfus haı:ıelketleı:ıi. )970 nüfus sayrmı sonuçlangöre ibrölgenin nrüıfusu 2.1 milyon ve Km2 ye düşen nüfus miktarı 29 ıldş:idir. Nüfus yoğunluğu ba:kımından !bölge Türkiye ortalaması:ndan ( 45 kişi) % 36 daha düşükıtür.
nıa

1950-70 döneminde ibölgedreki nüfus miktanndaki

artış oranı

(% 53), diğer 62 il ortalamasından (% 71) ve Türkiye ortalamasmdan (% 70) daha düşüilltür. 'Bunun netkesi olarak bölge nıüfu

sunun Tür1kiye top1amı:ndlaki payı ıgiıttitkçe düşmektedir. Bu düşrüık
lüğün nedeni 'bölgeden diğer bölgelere o1an ıgögtür. Doğu Anadoludan harioe devaımlı !bir göç hareketi vardır. 1965 yılından Doğu
Anadoludaıki 19 ilden harioe ~göç •edıen nüfus (nıet göç) bölge nüfusunun % 5.53 ünü (349 926 kişi) bulmuştur. Bunun % 5.25',i bölge
dışına, % 0.28'i üLke dı:şımudır (1).
1970 nüfus 'Sayımı sonuçlanna göre bölgede nüfusun % 25'i
75'i de köıyJerde yaşama:ktadı:r. Bölgede şehiırli nüfus
oranı diğer 62 il oı:ıtaılıamasıına ( % 39.3) nMaran düşıütk ise de şe
hirli nüfusıdaıki ıarıtıış diğer 62 iıl ortalamasma nazar:an daha yıüık
seıkıtir. 1950-70 döneminde ibö1gede şehirli nüfus % 174 artış kaydettiği halde 62 il oı:ıtıalıamaısı ibu oran % 161 dir. Bu oranlar Kuzeıy
doğu Anadoluda il\!öry~eı:ıdeın i\1 ve Hçe mer.kezlerine göçün diğer 62
ilden daha yüıkıseık olduğunu 1g1öste.dr.
şıeihirle:rıde, %

Faal nüfus mitkıtları ve faal nüfusun kesimler litibariyle dağJılışı. Bölgede 19.65 yılındaiki faal nüfus miktarı 722 939 dur. Bu
miktar aynı yıl Türikiye'deki f:laal nüfusun % 6.48'ine (veya yaiklaş'llk olarak ibölgenıin toplam Türkiye nüfusundaki payı:ııa % 6.21)
eşiıttir. Faal nüfusun % 82.3'ü ~taırıım ıkesiıı:ninde, 2.2'si sanayiıde,. %
1.4'ü ticaretıte ,geri katlan % 14.l'i de diğer kıesimlerde çalışmrukıta·
dır. Diğer 62 ilıde bu oranlar ise, tarımda o/o 71.2; sanayide % 7.4,
tica:rıeıtıte % 3.0'dür. Bu dmıuma göre ibölgede tarım ,kesiminde ça-.
lışan nüfllls oranı dahıa yü:kıseiktir.
ib)

c)
tan~nsa:l

(1)

Gelir Durumu. Bölge, toplam Türikiye gelirinin % 4.17'sini,
gelirin % 5.46'sını, sanayi gelirrnıin % 1.69'unu, ticaret

imar İskan B. BPD. Doğıu Anadolu Bölges;i - Ankara 1970 s. 21-22 BPD.
ce Doğu Anadolu kapsamına gıi!re:n 19 il sonuçları.
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gelirinin % 3.29 unu sağlamaktadır. 'Bu oranlarr, bölgenin toplam
Türkiye nüfusuna ve bal nüfusa IJmıtıkısı ile muikayese edildiğinde,
bölgenin milli gelıire nüıfus ve çaılışan nüfus oranında \katkrda buluınaımadığı anlaşılır.
Bölgede tıoplam ~gelitdn % 44.73'ü ·tarım 'kesiminden % 8.69'u
sanayiden % 6.34'ü 'tioareıtten elde edi.lmektedi:r. Diğer 62 il ve Türkiye orualaması He ınukaıyese edillecek olursa, tarım 'VIe madenoi,liğilli rtoplıa:m gelire kaıtJkısı iböLg.ede daha yüksek, diğer ıkesimlerin ka:tkısı daha düşüktür. Diğ,er 62 il ortal,aıması
sanayrnin ıkıaıthsı %
21.96 o1dıuğu halde bölgede rbu oranın % 60 da:ha düşiiik oluşu (%
8.69) bölgenin sanayi baıhmındıan gelişmemiş bir !bölge olduğunu
gösrtermeıktedirr.

İş rk!a:nununa taibi işyederiınin sayısı da bölgenin ısanayi bakı
mmdan gelişmemiş bir :bölge olduğunu gösıtermektedıiır. Bölge, ·top·
1aım rnüfusu:n % 6'sına ve faal nüfusun ·% 6.48',ine sahip olduğu,
miHi gelire % 4.17 ommnda kıatkıdıa bulunduğu halde i:ş lkannnuna
tıaıbi yerlerin anca,k % 2.63'üııe maHkıtir. nevlet sektörüne ait işyer
lerinde bıöılgeııin paıyı (% 5.83). Bıöl:genıin toplam Türikiye nıüfusu
ve milli gelıi·re 'ka~kııslina yalkın olduğu halde özel seiktör ya:tırı:mla
rında duıruım tersinedir. Özıel sektörün katkısı bölgenin mi1h gelİI~e katkısının {% 4.17) ancıaık yarısı (% 2.16) !kadardır. Bölgede
işy;erleri baıkımından önemlıi diğer ;bir hususı1ıa, toplam işy:erJerinıin
2/3'sinin ve özel s:eıktiÖr işyerlerinin de 3/4'nün 1 ıiı1de (Ermrum)
toplanmış olmasıdı,r.

Nüfus ve faal nıüfus başına gelir. iBiÖlrgede nüfus ve faal iDJÜgdir diğeır 62 il v.e Tünkiye ortalıamasmdan % 33-3:8 oıra
mııda daiha düşrnktür. 1965 yııhndıa diğer 62 il ortalama:sı nüfus başına gelir ( 1961 fri!)'aıt~arı üe) 2120 TL. olduğu halde bölgede bıu
mikrtar 1392 TL., çahşıan nüfus başına gelıir <diğ:eı- 62 ·11 ortalaması
4922 TL. olduğu lhalde bölgede 3090 liradır.
d)

fus

rbaşnıa

Nüfus :v:e çalışan nüfus başmaı gelir Jbaıkımı:ndan önemli diğer
birr huSiuSita 1960.65 döneminde diğer 62 ilde nüfus başına geli:rıde
% 15, çalışan nüıfus ıbaşına gelirde % 20 oranmda bir arıtış olduğu
haLde böLgede her ·~kiısinıde ancaa<: % 3 orıamnida bir aı:tışın geııçek1eşıniş olmasııdır.

e) T·ar~msal nüfus ·1lıe tarım arazisi arasJindaki :ilişiki. Bölge
ekonomik rözellıiMeri lbakıımıııdan bir tarım lbölgesi :ka:rıalkterinl grösterımekte ise de tanmsal nüfus başma düşen irşlePen arazi miktan
8

..-q

·diğer

62 H ve Türikiye ortalaımaısma nazaran daha diişrüktür. Diğer
·tanmsal nıüıfus başına (1970 yılında) 13.6 dönüm
düştüğü ıha:lde bölgedıe bu ınıilktar % 27 daiha düşüktür (9.9. dönüm). Buna mu)kaihil tarımsal nüfus başına çayır"mer'a araziısi diğer 62 ıil oı:ıtalamasımn yıakJaş]k ol:a:rak S miıslidir. Bu ıbölgenin fazla arrı.zah oluşu ve bölgede tarım amzisıinin, yüikseik dağ ısJiraları arasmdaıki ovaılar (Erzinoan-Ermrum Pasinlıer-Iğdı.r gibi) ile dağların
dıüzlüıklerindelki yüksek yay:lıar1ara (Erzurum-Kars ,gibi) inhisar eıt
mesi ıile ilgilidir. Diğer 62 il de topLam arazi içinde çayrr4ller'a amzisi ile tarım dışı arazinin payı % 62.6 olduğu halde bölgede bu
oran % 79.7 di.r (2).
62 H

oı:ıtalaınaısı

nazamn ıtarrm ar~is.i yeve tarım tekıniği iptidai olduğundan bölgede yeter
ge~iı;i sağlaryacak iş1etme1er1n sayıısı ve Olfaını bir haylıi düışrülktür
(Ta;blo 3). İşletmelerin yeter büyüklükte olmaması gelir üzerine
menfi etki yaptığı giıbi ıişgüoünün lıa:yıkiy1e değcr1endirilmesine de
engel olma!ktadır. Bölgede ıyıaptığımız araıştmmaılarda tarım işlıeıtme
lednde mevcut işgücünün ancaık yıansımn değerlendir.ilelbiıldiği tesbit edıi1miştiir.
Bölgede,

t•aınmsıal nıüfus miıktanna

terlıi olmadığı

~

Tarımda mum{jiyet durumu da pek iyi değildir. Topraksız çiftçi ailesi oı:ıanı yükısek olıduğu gilbi bazı iHerdıe (Erzurum v·e Ağrı
g]bi) lbüyıuk mmkLerin Orallll /bir ha:yli yüıkıselkıtir.

2.

Bölgedeki

Yatırımlar

a) Planlı Dönemden Önoeıki Yat]nımlıa:r (1923-60). 1923-60 döneminde doğumm ka~k:ı:nması için yıeterıi kadar çalba saırfeıdilme
miştıir. 1923-50 döneminde yartın:ml:arıın ymıt içinde dağıtılması politikası taıkip ıedHereık Anadolunun 'ÇeşiltH yeıı1erindıe muhtelıif fabriikalar kurulmuş ıise dıe bu dönemde doğunun hissesi ço!k ma:hıdut
sıeviyedıe kıa:1mıştır. 1950-60 döneminde ise geı:ıek dıevlıet ihütçesJnden
ve gerekse çeşitli fonlardan (İller Bankası ve Milletlerarası para
fonu ve Milletleraııaısı Katkınma Bankası ıgibi) faydalanarak yapı
lıan yatırırnların büyük biır ıçoğunıluğu .batıda (Marmara ve Ege J3ölge1eriırııde) toplanmıştır.

:"'*"

"('

(2)

19170

tarım sayımı sonuçlarına

göre
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TABrLO

3.

Asgari geçim s:tandardı için lüzilmlu geliri sağliyacak işletme
büyüklüğü altındaki işletmelerin dağılışı (ı 963)

Toplam

işLetme

sayısı

Bölgeler

Adet

~~'O

Asgari geçimi 1ıemtin edeoek büyüklüğün altındafui işletmeler
Adet

Toplam işletme sayıyı:sma

oranı

(%)

I -

Sahil Bölgeler
Ege
Marmara
Akdenıiz

Karadeniz
II -

17.83
9.42
8.78
17.59

400.839
165.329
160.358
491.440

72.5
56.6
58.9
90.1

458.616
278.146
300.162
217.990
183.260

14.79
8.97
9.68
7.03
5.91

356.345
253.669
224.521
199.025
142.576

77.1
91.2
74.8
91.3
77.8

3.100.850

100.00

2.394.102

77.2

İç Anadolu

Ortakuzey
Ortadoğu

III IV -

552.882
292.100
272.255
545.439

Ortagüney
Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Doğu

Kaynak: İbrahim Aksöz-Türkiye T:arımı ve GeLişme imkanları ZMO-Türkiye
Zrraat Mühendisliği II - Telmik Kongresi 8-11 Arahk 1970, Konp·e
tebl:iği No. 1 Ankara 1970 s. 16.

1963 yılı istaıt:iıstiıkle:dne göre i:ş kaınu:nuna ta'bi ıiş)"fflerinin an-.
ca:k % 2.63 ünıÜın bölgede toplanmış olması da böl:genin plfınlı dö-

nemden önceki gelişmeden lay11kiyle fiaıyda:lanaımadığını; yine bu dönemde bölgenin özel sektöre aıit işyerlerinin % 2.2 sine, devlet sektörüne aiıt ~şyerle:rin:in % 5.8 :ine sahip oluşu da bölgede özel s:elkiıörun fazla gelişmediğini ve bölgenin gellişmesindıe daha ziyade
dıevl'etin :rıol ayiOJadığıını 1gösıteıımelktıedir.
ıb)

Planlı

dönemdelkd

ı)

Kamu

yatırımlan

yatınrrrlar.

:

1963-70 :döneminde (8 senede) bölgeye topl:aın 2 milyar 192
milyon (veya ortaLaıma yıldıa 274 milyon) Hrabk yatırım yapılmış
tır. Bu miktar yatırım bölgenin toplam Türkiye nüfusu ve faal nü-
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fusıa ıka,1Jkısmdan düşük, olduğu ıiç1n

bölgede nüfus başına ortalıa
ma yrllıık yatırım mrktarı (128 TL.) diğer 62 il orıtalama,smdıa,n (175
TL.) % 27 daıha düşüktür. Planlı ıdönemdre bölgenin lkaltkınmasına
öııem verilmişse de yıaıtınmJarın sev,iyesi ancak böLgenin milli :ge1ir~e ıkatkısı oranında (% 4.46) geT~çeklıeşm~ştir. Planlı dönemde nüfus lbaşma kamu yaıtınmmda mi•ktıar üibaniyle bir geHşme olmuş
ise de bu gelıişme diğer 62 il ıseviyıesinde olmamıştır.
2)

Özel sektör yatırımlan:

Özel sektör yaıtmmlannın ıtümü halkkında istaıtiSitiJki malıUroaıt
.için ıbö1gedekJi özel ısek!tör yatınmlarını imalat sana-

bulunımadığı

yii

yatırımlarmdan faıydalanamk ıbeli:rıtmeye çalışacağız. Plaıılama

Teşkilatınca yapılan

an'ket çruhşmalarında:n e1de edilen sonıuçlara
özel sektör imalat sanayii yahnmlarının ama ıbölge}er itilbariy·
le dağılışı ( taıblo 4) de .gösıterıilmıişıtir.

gÖı:ıe

Taıbladan Doğu

Anadoludaki

yatırımların

olduğu; gelişmenin, doğudan ibaıtıyıa doğru aıksıi
ği, Doğu Anaıdo1unun yatınmlaDdıaıki

bilıaıki:s azaldığı

tedbirlere

(1967 de 1963 ün

ıde

çdk düşüık oranda
yönde gerçetkleışti

payının g~ttikçe artacağına

a1tma

rağmen yatınmlann dağılımlında

düştüğü); ıteşv:ik

böLgeler

edici

,aımsı fa:ı1kları

kapataraık
ka1ı:nış

bir gerçekleşmenin olmadığı, gelişmiş bölgelerıle geri
<bölgeler arasıındaki farkın azalacağına arttığı sonucu çıka.

rıLmaikıtadır.
Yukandaıkıi açıklamalar Doğu Anaıdoıluda!ki
lannın ımahdlllt olduğunu vıe teşviık

müddet

özıel

sektö:ri.in

özel sektöır yatırım
edioi tedbirlere rağmen ıdaha bir

doğuda .geniış ~çapta yatırı:m yapması ihtıima

linıiın ·zıa~ıf olduğunu gıösrt:erme\kıtedıir.

3)

Bölgedeki Mevduat Miktan ve Krediden Yararlanma Durunıu.

~'

i

a) Mevduat mi'kıtan. 1970 yrlında bölgede va:de1i ve vaıdesıiz
mevduart: toplaımı 616 miJyıon liraya yi.ikse1miştir. Bu rnitk:tar Triirkıiyıe toprlaml!mn % 1.7 ~sinıi. ılıeşkil eder. Hölgeıde mev·duaıt milktarı
1967-70 dö111eminde % 40 Oflanmda artmış ıisıe de, diğer 62 ildeiki
art:ı:ş daha fazla (% 73) olduğundan bölgenin toplam mervıduat içindeiki payı yıldan yıla düşmüşıtür (1967 yılında % 2.1 diken 1970 de
% 1.7 ye dıi.iişrnüş1tür).
ll

TABLO 4.
Özel imalat sanayii

Batı

Anadolu

aııa

(1)

YıUar

yatınmlannın

ve nüfusun ana bölgelere göre yüzde

bölgesi Orta Anadolu ana bölgesi
(2)

Toplam nü- Ya tırım1arın Toplaılı nüfus
yüzdesi
fus yüzdesi
yüzdesi

Doğu

Yatırımlarm
y:üzdeısi

dağılımı

Ereğli

Anadolu ana bölgesi

(4)

(3)

Toplam nüfusun yüzdesi

Yatırımların

yüzdesi

Toplam nüfusuıı yüzdesi

Yatırımların

yüzdeSii

1963.

29.50

25.34

41.35

5.55

29.14

0.47

0.01

68.64

1964

29.36

33.52

41.40

9.42

29.17

0.48

0.07

56.58

1965

29.23

67.13

41.40

17.88

29.31

0.85

0.06

14.44

1966

29.13

78.21

41.44

18.31

29.35

0.66

0.08

2.82

1967

28.29

87.47

41.70

12.19

29.31

0.34

Eskişehir,

(1)

Bolu,

Kütahya, Afyon, Burdur ve Antalya illeninlin

(2.)

Bidınai

~3)

İkinci bölgenin 'doğusunda kalan 26 il

(4)

Demirçelik

bölge ile, Ordu, Tokat, Sivas,

Maraş

ve

Gazıiantep

Fabrikalarının kuruluşundan dolayı Ereğli ayrı

batısında

illerinin bata.

mütalaa

kalan 16 il
sırurları arasında

kalan 25 il

edilmiştir.

Kaynaık: DPT, Özel sektör iımalat sıanayıii yatırımlarının böl~sel ve sektörel dağılıını, (1963-1967), Ankara 1970.

"
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Nüfus basma mevıduaıt milktarı (1970 yı:lında 240 TL.) ibaikıının
dan bölge en düşüJk ilki bölgemiZJelren (Güneydoğu Anaıdolu ve Kuz!eydoğu Anadolu) rbiriıdir. lBıölgede nüfus !başına mevd:uıaıt miıkıtan
Tiünhye Ol:ltalamasmdan (1018 TL.) % 76 daha düşüktür. Buna muJmıbıil gelişmiş bölgelerde nüfius 'başına meıv;duaıt miktarı bölgedekinin 4-12 rmislidir.
ib) Krıediıden yararlanma durumu. Bö}gerıh hankra lkvedHerüı)'
den yararlaiil.Ina durumu 1967-70 döneminde diğ·er :bölıgdeDe nıaza
ııan daiha sümtli bir ant:Lş (% 147) kayıdeder.ek 1970 yılınıda 518
milyon liraya yükselmişSie de toplıam ıkredileı:ıden yararlanma payı
(% 1.4) mevduata 'katkısının (% 1.7) ailtmda olmuştur.

1967-70 döneminde dıiğıer ıbölgeLer mevduratlarından fazla (196770 ortabması yılda 1. ım~ly:a:r 870 milyon TL. ,fazla) ıkııedi ola:naık>lıa·
rına salıip olcLu:kları halde bölge •,kendi .tasarrufunu (mevdua,tını)
dahi bölge içinde değe:dendirıememiş 1967-70 ıdö:neıninde orıtralama
olarıalk yılda 121 milyon lira vıeyıa bölgedeıki taısarrufun % 23'ü ıböl.
geden diğer ıbölgele:re transfer edilmiŞ'tir. Bu yüzden bölgede nüfus
başına kredi miık,tarı (201 'tL.), Türkıiy.e orıta:lamasmdan % 81 daiha
dıüışük ve gelişmiş böLgelerdekinin yıaklaşı!k o1araık onda biri kadar·
dır.

Türkiye ortalamaısırile mukayese edildiğ1nde bö1genin ihedi olanalHanndan % 18 o:r:anmda daiha az (3) yaı:ıarla:ndığı sonucu çıka
rılır. Bu faı:'kr1Ja ık:redi transıfeı:ıine ·eklıenirse ortalama olıaıraik yılda
'
132.3 mi1yon liranın ıbölıgeden ıbaşıka bölgelere tıransfer erdildiğ,i a11·
laşılır. Bu miıktar yaık1aşlik olamk aynı dönemde devlıetçe bölgeye
yapı:lan yılhk yıatırrm1ann (274 milyon TL.) yarısma eşi.t1Jir. Baş,bc
rbitr deyimle gelişmemiş bir bölıge kısır imikanları ilıe · baıtıya her y1l
her ibiı:ıi 10 milyon liı:ıahk 13 fabrıika ıJmracaık maddi olanaldar sağ
lamaktadır.

c) Tarımsal kvecLilerden yıarar!lanrma durumu. Bölge ıbir ıtanın
bölgesi oLmasma rağmen tarımsal banka krıe:di:lıerinden ıtanmsal üretime katkısı (nüfus v:e tarımsıa:l üretim değeri bakım:ındanı) oranın
da dahi yarıarr1aınamarmaJktadı.r. Toplam bedilerde olduğu giıbi ta(3)

Türkiye ortalaması nüfus başıma kredi miıktarı (1039 TL) nüfus başına mevduattan ı(1018 TL) % 2 tazlad1r. Aynı oran bölgeye uygu1anırsıa nüfus başliilıa kredi miktJannın 245 TL olm;:ı.sı gerekir. HıalbrUJki
gerçekleşen mi:&tar 201 TL veya % 18 daha düşüktür.
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nınsal kııedilerden

de daha zıiıyade gdişmiş bölgeler (Eıge, Aikdeniz
rve Karaıdeniz bölgesi) yamrlaınmaktadır. Bu dağılınun
sonrucu olarak hö1gede köylü aiJes'i ıbaşın:a düşen kredi miktarı ( 1970
yılmda 1760 TL.)
he:m yeıteıısiz hem de Turıkıiye ortalamasından
(2456 TL.) % 28 daha düşüktür.
O:rıtaJmzey

4)

Bölgede

Teşebbüs

Gücü

Bu hususta elimizde sıhlı:atli verıHer ıbulrunmadığmdan bölgedeki teşeihbüs gücünü, iş kanıunu111a ta/bi iş y;er1eri sayısı, özel sektör yatırım~arı, ticari firmalara aü istaıtisıtik1eııden vıe ıbö1gedeki
kooperatifleşme durumundan yararlanara~k ibeHrtmeye çalışacağız.
İşyerlerıi bakımından bölgede özel sektörıün katkısı (% 2.16)
bölgenin milli gelire katkısının (% 4.17) ancak yarısı kadardır. Önel
sekıtör yıa1tırımları hakımından ise, ibölg;enin payı çdk düşüık oJduğu
g~bi bu pay yı•Ldan yıla azalırna/kıtadır (Taıblo 4). Nüfus ba:şınıa rkııe
di m~ktarının düşüklüğü ve !bölgedeki tasarrufnn yakl:aşık o1a:ra)k
% 23'ünün bölge dJJşına transferi bölgede teşeıbbüs gücünün yeterli
oLmadığını dıaiha rdoğrusu ÖiZeıl ·teŞelblbüsün yaıtınm hakımından Doğu Anadolu'yu cazip bulmadığım, diğer geHşmiş bölgeleri tercih ettiğini göstermektedir.

t·eseil olunan ve ıtıica!'eıtıi terlkeden firmalara aiıt isipuou vermelkıtedi·r. 1971 yılında bölge y;eni teşeb
ibüse geçen firma sayısı ıbakımmdıan oldukça yeterli görünmekte ise
de, böLgede ticareti terkeden firmaların oranı (% 69.30) diğer 62
ildeikinin (% 36.70) yaklaşık olarak iki misline yakındır. Bunun neNcesi net firma sayısındaki arıtış (% 30.70) diğer 62 ildekinin (%
63.30) yarı 'seviyesinde kalmıştır.
1971

yılında

tatiısıüklerıde bazı

Taırım :kredıi

lwopemtifler;i ibölgedeki kooperatifleşıme durumu
ve olanaikları hakkında ibir filkir v:ermelktedir. 1966 yılınıda diğer 62
iLde,. köyterin % 57.47 si hedi lmoperatiflerine bağlı olduğu halde
· bölgede bu oran (% 30.30) daha düşülk,tür. Bıölıge ıköylü nliifıusunun
% 7.29'una, 'kıöy ısa:yı:sl!mn % 9.02'sine sa:hıip olduğu ha1de ikooperıa
t1ıif :s;ayısımn aneaik '% 3.9l'ine ortaik sıaJYısınm da % 5.14'üne .sahipıtir.

Bölgede ıteşeibibüs gücünÜin yeıtersrizliğine, bölgenin ekonomik
durumu yanmda kültür seviyesi de 'tesir etmeıkted1r. 1965 yı:lmda
diğer 62 il ortalıaıma:sı oıkuryazar oranı % 49 oLduğu halde ibıöJgıede
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bu orani% 38 dir. Okulsuz köylerin oranı da ibölgede (% 29.74) di62 ile (% 12.57) nazaran 2.4 misLi fiazladır.

ğer

5)

Bölgenin Genel Karakteri.

Tıarıımsal ınüıfus payıımn (% 75) yükseik1iğıi, fa:al nıüfusun ·çoğu
nun (% 82.3 ü) tarım ıkıesimiinde .çalışması, gelirin büyülk bir kıs
mınıın (% 45'i) tarım •kesiıminden eLde edilmesi, nüfus vıe fiaa:l nüfus
başına gelirin düşüklüğü, (Türıkiye ovtalaıma,sı:ndan % 81 dalha düşıüık) buna mulkalbil ibölıgeden dışıarı önemli milktarda (% 23) sermaye ıtrıansferi, sınai ve özel s:eıkıtör yatırımlarımn ye1Je:rısizliğıi, düşüık
olkur-yazar oranı (% 38) ve eğiıHm ve ulıaıştı:rma ol:anıaıkla:rının yete:r;sizliği, bölgeden dışarıya ·nüfus ve müteşeıbihis ·aıkımı bölgenin
az gel·işmiş bir bölge olduğumu orbaıya !ko;ymaıktadır.

6)

:',1#/

Bölgenin

Azgelişmişliğinin

Nedenleri.

Bölgenin az ge1işmişliği bölgede kaynaklann yeters~zliğinıden
ziyade takıip eıdHen po1itilkıa -He ilıgilidıir. Uzuın yıllar bölge bir hudut bölgesi olaralk kıaıbul edilıerelk dev1etoe fazla yatırım yapılmam ış, ibuna parald ol:araık öz·el teşelbıbüsde ıbu bölgede ya:tırımJara
özenınemiş ve hatta höl:gedek~ mathdut sermaıye. ve mütıeşıeibhıis güoü :dıiğıer bölgelere ·kayımıştı.r. :Bölıgede alt yapı ya·tırı:m}arımn yetersizliği, nüfus dağılımı ve gdir düşüıklüğü yüzünden :bölgede Ö1nemli
pazıaırların ib<ulunmayışı,
ulaşıtırma

ve

diğer

büyıüik ,tıüJketim merHcezlerıi:nden

pazarlama

ka~kınma planınıırı haz:udanmamış olması,
yı lkı:sıtlamış.tır. Ayrıca

ve 'biJ:'iken

ıaz

ruzıaıklık,

şaııtlıarının güçlüğü bölıge

bölgede
sermayenin .bölge

için özel ibir
bölgede smai ıkalikınma

seıımaye biıriıkmesinin yıetersizhğ.~
dışına .kıaçması

da

sanayileşmeıyi

geciıkıtirmişNr.

III -

AZGELİŞMİŞ BÖLGELERiN ÇABASI

Buıgün azıgelişmiş

üLkelerin veya <bölgelerin ana çabası kişi başına gerçe/k (reel) ge1irin yükseltilmesi veya ekonomik deyimle ekonomik geHşmedir. Ekonomik gelişme ise üretim fa:ktörlerindeki (sermaye, 'emek v:e tıalbii kaynalklar) ıartış ·V:e üı:ıetim teknolojisindeiki gelişmelıer1e veya ileııi telkno1ojinin uygularımaısı ilıe ge:rıçe!kleştlirileibi
lıir.

ı~

Azgel<işmiş hölıgelerde ıiş gıuou yoğun
sıermayıe, talbii ı]mynaık1ar:m en iyi bir
noloji öncelilk taşıımaıkitadır.

Sermaye

m:a

yatırımların ;a;rtJJrılması

olduğu

şeblde

ve ileri

için ka:lıkmmaıda
ıkullanüması vıe tekteknoloj~nin

uygula·

alıanma ılwnımrusı üerıi te:kınoloj1de, Slermaye/ha:sılıa oramrıı

dü-

şürmek

(veya b kim sermaye ile daha fazla üretimi geııçekleştir
mek) ısruretiyle ekonomiık gelişmeye yardım .etmektedir.

Ürevimde nisibi olıa:raık, ibüyü'k milkıtarda sermaye :kıul1anan kesim sanayi ıkesi1Il11i o1duğunıdan ibiır ülkenin veya hölgenıin ılmlıkın
masında ısanayi önoelıilk taşıımaıkt,a:dır. Bu nedenle ekonomik geliş
me ,ile sanayileşme eş anlıamh olarak b1rlbirlıerinin yel'ine kullamlmakta:dıır.
Yanlız mgdişmiış

i'Çiin

ü]kderde halkim 'l\les:im tanm kesimi oJıd:uğu
tarım ikesiminin de
ger,eJkmek!tedir.

~ekonomik gelişmenin gerçeıldıeşmes,i ıiçin

gelişmesi

Tarım

ekonomik

ıgelıişmeyıe aşıağıdaki şe:ktHleııde ıkaıtkıda

bulu-

nalhiliır.

ı. Gehşme hızı

ve milli

~elıiı:ıdıeki payına 'bağlı

olara[( elkono·

miık gelıişımeye yard]m ~eder (Ürün 'k,a:tbsı)

2. ,Kendi geçimiilk tüJkıeıtimlinin azalmaısı, diğer üııeıtim kesimleninden alman girıdiLerıinı ( inrpllltıların) artıması i~le e\Nonomiık
gelişnreye yardım eder (piyasa kart:ıkıisı)
3.

Tarım dıışı :kesıiıml'er iç~n gerıe'k:li iş ıgücünü ~sağlar (iş

gücü

ıkartıkısı)

4.

Tarım dışı ıkesimler
serımaye

birrk1imine

için ihtiyari rveıya cebri ıtasarruflan ile
eder (ısermaye .ka1lbsı)

yarıdım

Tarnn 'kesiminden diğ:er
kilde gerçekleştiri:lebHir.

lkıesia:n:rerıe serınaJye

ı. Taırım kesıiminıdeki müteşebibis1erin sınai

transferi ise 3

şe

lkesirnde yaıtırım
da bulunmaları.
2. Tanm dışı ikesimlerde aılıt yapı yatırımlannın ve y~atırım
serına~eısii:rıin teşlkili için 'taınmın vergiı~endirilmesi.
3. Tkareıt hadlerini sınaıi ma:lla:r I~ehine gelişıtireııe'k 1ıaısarruf
meyli ryülkseık olan kesimde sermaye ibir;~k,iırninin hı:zlandıırıl
,ması.

ı6

1

Bu duruma ıgöre az geHşmiış bölgelerde tarımsal ıkalıkmma ihem
tanm kes,iımi hemde ıekıonoımilk geLişme içıin ibüyıüık önemi h:aizdir.
Tanmsa,l kalıkınma ise tarım ıke:sıimindeki !bünyesel değişilklikler
(reıfoı:ımlıa'rl:a) vıe ekonomik ıtedbiderle (alıt yapı yıaıtırımları ve fiyat politilkaısı) ıHe gerçe:kleştirileibıilıir.
Geniş

manada bir ıtoprak reformu, tarım kesiminide ısıermaye
etmek, üretimi, artırmak, alt yapı yatırımla
rından azami derecede faydalanmayı mümkün kılacak ortamı hazır
Lamaık, ıkamulaştmma:da ödeneoe/k tıa,zmirıatLann mühim bir !kısmı
nı yatı:rrmlara y:öndtımeık sunetiyle taırımsal ıkaLkınmaya ve eikonomik geliışıneye yarıdım eıdebi1ir.
teşekkülüne yardım

Az gelıi:şmliış bölgelerin ıkaılık:ı:ııaibilmesi özel tıeşebibüsün bölgede
beklerren yaıtırımlıarı yapması i,çin ısıadece teşv1k ıeıdici tedbirLer yeterli değildir. Bru tedbirlerden önce, lüzumlu reformların ve alt yapı yatırımlannın gerçekleştirilmesi gerelcinektedir.

:·:,.

Bu husus,br ise bu !bölrgelerin ıkallkmma:s:ma ayrı ibıir önem vermekle. bölge iıç1n ayrı bir kallkmma planının hazırlanması iLe gerçekleştıirHebilir. ıBölıgenin ıniistıaıkil :bir kalkınma bölgesi olarak ele
aıhnınası yatırımların finansmanınıda bıölgıenin :bütçe ve dış yarıdım
o1anaklarındaın daha fazla faydalananasma yıaırdım edebilıir.
İtalya örneğinde

(Güney İtalya Kalkınma Teşkilatı) olduğu gibi, bölgenin sorunları ile kalkınma yollarını tesıbit edecek lüzumlu
plan ve programları hazırlayacak ve bunları yürütecek, tam yetkili
bir lbö1gesel kalkınına teşkilatının kurulması bölgenin kalkınmasım
süratlendi.I'eibilir.
için 1bölge haik:kmda geııe!Hi bilgiLeri toplaımaık; lbö1gedekıi aşırı haı:ıekıets,i.zliği gidermeik, kalkınma
için bö1ge il:ı;:ılkını uyarmak, bunlar arasında teşeıbbüs fikrini ge1 ; :tiı:ımeık vıe haLkın sermay;e ve ıiş gÜlçlerini ıbıir araya getirımeJk; bölge
halhmn planlamaya 1kıaıtılriıasım sıağ1amaık, plan ve pııoıgmmlıaırın
hiaz1rlanması vıe uygul:anmaısmda dağımklığı önLemek ve çıeşıiıtli ku-'
ruluşlara arasında iş birl:iğini sağlamak suretiyle bölgenin kaLkınma
!BöyLe bir

teŞ1Hat, pbnılıaıma

sını siiıraıtlenıdirelbilir.
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AZ GELİŞMİŞ BÖLGELERiN KALKINMASINDA TEKNOLOJiNİN R:OLÜ

IV -

Tiekno1oji

~nsarllların,

rıi kullamlıaibilir ımaıl

ve

fizi,k,i ve

ıbiyoloJi·k

maddeleri ve ikuvvetle-

ihıizmeüere çevıirımede ıkullanıdııkları telmiık

tir.
kalikınmamn başlıca

elemanJan aırasmda ıte!lmoloji orrgelmeiktedir. Te]moloji seviyesi veya
teıkn~k gelişme,. belirli mi·'kitardaiki üretim falk-törlerinden ıdaha fıaz
la ürün alımağa yardım eıtıtiğıinden, ıekonomilk geli:Şıme için baışı1Ja geLen :l:iaıktörl~rden biri olaraik kalbul edi1me\kıtedir.
Bugün

ga:nıizas.yonu

Son

ve

asırda

~külıtfu başta

ekonomilk

ge1işımed!ek:i

,telkruiik ıgeliiŞ- bugünkü ıseviye
ve buna paralel olıaı:ak

sürall: ve

artışıta

meınin büıyük payı olmuşıtur. Gelişmiş ekoınomiler,

lerine, sermaye

hiriıkii:niınıi ,gel'çeikleştirmek

gelişen y;enıi te~olojiyi uygulıama alanına koıymalk surıeüy;1e ikavıuş
muşlardır.

GeneHilkle, bütün t:eıknoLoj;1k geLişmeLer her'haıngi :bir firma veya endüstrı1de aynı hasılaının daha ıaz girdi kullanarak elde edilmesine yardım etmeik: suretıiyle kaynaıklar:dan bir kısmınm serıbest bıraıkı1maısınıa olanak sıaığlar. Ser1besıt :kalan bu fakıtörler diğer endüsıtrilerin geliışmesinıe yaııdım eder. Bu duruma .göııe, ta1Jb~k edilecıeği kes:im ne olursa olsnn \bütün yeniliider eikonomiık gelıişmey•e
ya:rıdım etımeıktedıir.
~gelişmiş bölge1erıde hakim :kesim, tarım kesimi oLduğu, bu
bölgelerde tarimsal nüfus miktarına nazaran tarım arazisi miktan
sınırlı olduğundan, bu böJıgelerde tarımsal üretimdeki artışın yegane yolu ilgili reformlara ilaveten verimin art:ınlmasıdır. Tanmd<.:
yüıks·eik veri:mliliık ıise oı:ıganizıaısyıoillda ya:pılaoalk değişikliklerlıe çifıt

ç~nin 'tek:rriık bilıgi
yıeniHk1er

ve

metkıt•eıdıir.

Batı

'Ve

işletmecililk ikabi1~yetini yütkseltımek,

Sıerıma:ye yıaıtırım1aırını

telimik

artırınalkla gerçekleşıtirıileihil

Avrupa meımleilmtleri tarımda uygutaıd]kları modern teknoloji ve bünyesel :reformlaırla (arazi toplulaştınlması, a['azide parçalanmaıyı önleme Vie ortakıçıiık ve kiracılığın ısılahı ile ilgili tedlbirleırle) tarımsal ür;etimi artırınaya vıe üretimde maliy.ederi
düşürmeye muvıaıffiaık olmuşlardır.
Türıkiye
arti<ŞLıı
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de dahil hir çoik memleketlerde g'Jçmişıt1e üretimdeki
büyüik bir kısmı ıelkıiHşler;deikıi artışla gerçeklıeştirilmiştir. Nü-

><

sonucu birçok memleıketleııde .işlenehilece'k
nihai huiduduna ulaşılidığı için, son senıderdıe 1ıarımsral rürear.tırı1masında verıimin ıaırtınlıması ibüyüık önem ıkazanırmş:tır.

fusdruki

acrtışın baSikısı

arazı1nin
tiımJİn

Üretiım tıekniğinıin değişıtirıilmesi içıin örnoe yeni bir tıekniğin

bu-

[unma:sı,

daha sonra bunun uyıgulanma safhasma konulması gerekmektedir. Yeni lbir tekniğin bulunması için araştırma safhasını, bunun tatıhitk edilmesi de uyguLaıma safhasını teşıkil eder. Azgrelişmıiş
bölgelerde, gelişmiş ıbölgıe1erdıe veya ülkelerde ıgeıl<iıştidlen modern
tıelmolojıide:n yara:r1anılaıbiLir. Yıanlıız ·tarımda bu türlü yenil~klerıi
u~gulama •alanına ıkoymaıdıaın önıce böl'ge şıar,tlarına ıuygunlru:kları
nın .denenmesi gerekir.
Teknik y:eniılilklıerıiın uyıgulıaınması ile memlıelketin. v•eya bö·lgenin
ekonomilk geli.şrme sevriryesi arasmda yıaikın ilişki vaııdır. Y endhklıer
daha ziyade ıgeHşmiş bö1gelıerde daıha geı:liİş kuHanıhnaikta ve daıha
sü:rıartlıi uygulama al:amnıa ıkoililllalktadır. Tıekno1ojiınin kaıbulü vıe uygulanması üzerine, rudeıt ve ahşıkan:lı!klar ilıe ı1ıop1umun değişikJi~lıere
kıarşı ·tutumu da etik i yapımaıkıtıadır.
Modern rteknolojinim üretimde

lkullamlıması .süratıi

üzedn:e,

1. Yeniliiklerin (veya yeni fikirlerin) toplum tarafından kabulü
2. Eğitim ve muhabıere sıistemiırıin yeıteııld.liği
3. Te!knolojiy:i uygulıaımak için lüzumlu naıkdi seı;mayıe mik:tarı,
4. Üı;etiımde ha~en .kıul1a:m1an maikina ve eikipmanJarın es:kilıi:k
derecesi (amortiısma:n ımiıktarı). Evki yapar.
'Darım ıkesiminde bunlıaıra

ilaveten, çiftçilerin kazançlarını arve ıisıtelklıeıri, ıtıeıknolıoj.i ile ıilgiJıi ds:k ve ıbe
[ksiz.Jriğin derecesi ve çiifrtçilerin. şahsi ıtercihle:ri de teknolojinin kabulü ve uyguLanmasına ıtıesir eder.
tıı:ımak hususundıaiki a:rzıu

Bk bölgede ileri ıtreıknrolojinıin uygulama safhasına konulaıbil·
bir tralkım şıantların grerçelkleşt'iı:ıi.Jınıesine bağlıdır. A:ynı zamaın
da ıt:arımsıalık!a~k:ı:nırna progrıamla:rı için ıesıas}an teşkil eden lbu il:ıu
suslar, araşıtırma, öğvetim vre ·eğitim (yayım), kredi :kıolaylırklaırı, ıg~ir
di1erin tem~ninıde kolay:lırk, tanımda bünyesel ıslalıat, fiiyaıtlıa:rda ıeırrı
niyıeıt ve .isıtilkmr v•e uıygun pazıaıılama şantlıanmn hazırlanmaısııdıcr.
mesıi,

Tleıknoloj;i tarım iş1etımeleninin
~;

malkiraıdır. Doğu ıAnıadrorliUida

geliri üzerine

( Pıasinlıerde)

aırtırıcı

etki yap-

yaptığımı~ araştırmalarıda

1
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hayvan ıişıgücü \kull<anıan ( 1-200 dönüm ibüyilklüğünddki) işJ.etmeler
de halen .kullanılan sermayeden % 3-19 daha noksan sermaye ile sadece organizasyonıda yapüaoak değ:i:şiıkhklıerlıe (işLetmeLerin yeniden organizasyonu ile) çitÇ'inin gelirini (~işletme büyüklüğüne bağlı
olar::ı.k:) % 19-52 oranında a~rtırmanın mümkün olacağı traktör iş
gücü •lmHam1ıalbi1en bri.i!yüık ,irşleıtme1erde (201-500 dönrüımrüik grupta)
serımayede % 40 oranında ibir arıtı,ş sağlamak 'SUretiyle ,işleıtmeleTin
gelirinin :i,ki misline ~çııka:r:daibi1eoeği, Gelişmiış ~teıkno1oji (bugünı iböJ'gede uygu}a:nma:sı mümkün ~teJ®oloji) seviyesıinde her ilki işletme
grubunıda ~çiftçinin gelirini ( tarımsıal geliri) 4 misline çılkarmanm
mümkün olacağı testbit eıdıilmiştir.
Bu

hususların gerçekleştirileibilmesi

Ieıtmecilri:k bilgi'sıi

ve

sea:ımaıJiie

için çiftçinin teknik ve iş
baık:ımmdan takviye edilmesi gereik-

meıktedir.

V -

AZ GELİŞMİŞ BÖI.JGELJERİN KAıLKINMA5IrNDA HAiLK SEKTÖRÜNDEIN Y ~RAiRLtAıNM'A
Az geılıişmiş bölgelerin sorunu kabkıruna olduğun:a:, ikalikınma

mn

gerçeikleştıirHmesi isıe yıatınmlmın artınlımaısı

noloj~nıin u)'igulran:rr~ıasmıa

ve bu

maye He mü:rrı.kün olıduğundaın, aız glelişmiş
s~nda sermaye büyük önem taşımaikıtaıdır.
Lüzumlıu

serma:ye

ve modern ookserbölgeler,in 'kalikıın:rrıa

hususların :gıerçeıkleştiri1mesi dıe

i~sıe, dış .kaynaıklardan (diğer bölgele:rıden

ve-

ya dış üi!çe1eııde:n ıtra:nsferle) ve b,ölge icçıi 'tasaırruf1arın aırtırılması
v:e ıbnnLarlin yıatınm1aııa yrönrelıtilmesi i1e sağrlıa:ııarhi1ir. Yu[mrııda bunLarıdan ihiııincisrine değinil:miş, az ge1işmıiş bölgeler için :ayrı bk ik:alklinma pLanı hıazıdanmaık surıeıüyle dış ka:ynaiklarıdan yararlam1abileoeği bıelıirtilmiş:ti.

Bölge içindeiki

taısıarruflann yaıt:ın~rnlara y:öneltilmeısin:e gelıince,

tasarrufun çoğunu küçük tasarruf teşkil ettiği,
büyük işletmelerin kurutuşu ise, fazla sermayeye ve yetişmiş
yöneticilere ihtiyaç gösterdiğinden hu bölgelerdeki tasarruf yatı
;rı:mılaiia yönelmemekt:edii:r. \Bunun sonucu okı.rak tasıa:rrufun hiT
kısmı halkın dinde atıl kalmakta, bir kısım halk tasarrufunu altına
ya:t:ıırmakta, me;,ıdua:t şekHnde banJınlarıa yaıtınlan ta:sarru~un önemli bir 1kısmı da lhaşıka bölge1erıe transfer edilmektediı. Ayrıca, yaıtı
az

gelişmiş hölıgelerde

rantıaıbl

rım olanaJJ<iaırımn slinırlı oluış:u lıa]kın tüıketiım eğilimini ikamçılamark-
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ta, maıhdut .tıa:sa:rrmLa ibi'r şreıy ryapaımıyacağını gören
rufa gideoeğine bunu ıtüiketiımde rkuUanımaık:tadır.

şaıhıslar

tasar-

Halk sektö·ıii ile •bu rtJa-sarruflaııdan, yararltaını:1a!bi.Hr. İyi or:ganiz,e
edildiğinde ha:lrk •sektörü, küçüık •tasarmfları yaıtır:ımlaııa yöneLterıek,
büyıüık boyuıtlu ·teşebibriis.lerin gelişınersine ve azıgelişmiş böLgelerin
kaLkınınasma yaııdıımcı olıahiHr.

Halk sektörünün geliştirHmesi, ısermaye olanakları sağlra:ylaDak
ekonomilk teşelbbüslerıin ryal1at]lımasma yardı:m edeceğ;i gi'bi modem
tıelknoloj>iJJJin uygulanmasına :daı olrarna:k sıağlıar. Aıyrıaa halıkın eıkon~
milk giruşiınl,el'e doğrıuıdan kahlmasını :kolaylaşıhraraık ıkal!kınma hı
zını artırır.

·kendi bölgele:dnde isıti:hdıaıın ol&
tiliÜfusu !buLunduğu yerde ~tutmak sımetiyılre
i,ç göçleri 'de frenl•er. Bıu isre iıç göçLenin ısıebep olaoağı büyük !kamu
yatırımlarının verimli yıaıtıınmlaıra yönıeLtd:lmesiıne y:aı:ıdrm 'eder .
- Halk sebörünün

.gel•işmesi,

n1aıkLan ya:rart:acağından

.Az

gelişmiş ıbölgel<erıde,

devretin

kıaıtrk:Lsı o]ma:dıaın ha!lık rsetkıtövü

nün gelıişmes!i güç vıeıya yavaş oJacrağmdan, haJ]k sektörü, ö:cel teşelb
büs §i\bi bir sıeıkrtıör serviyesirne ulaş]noaya :kadar,. devletin, örgütleş
me, huıkuıkıi mevzuat, teık:niık, yönetim ve finansman ıhıususlannda
yarıdırncı o.1mıaısı ve ka:vkııda bulunması gerekir. Yalnız bunun daimi
devLet yJaırdımı ış.eHinıe dönıÜşmemeıs·i i·çin ha]k sektörü geliştliıkçe
devJıertıin kail:kı:sı ıgerıi ödenmelıidir.
F~eflt1eıriın ıbir

küıh:ür

ara}"a

ıgıe1ei1erk: olanaıHarını lbiııleştirmelerıi; onlaırın

ile yalk:ı:ndan ilgilidir. Az gelişmiş
müteşelbıbis zihniyeti fazla gelişınediği giibi halk
ihenüz müşterek çahşrma bilincine yeterince erişmediği 'İÇin bu bölge}erıde, halk ~selkıtörününı ikıımlmaısı ve orgaıniza:syonunda devJeıtin
öncülük etmesi gerekmektedir. Devlet bir taraftan halkı aydınlatmak
diğer taraıttan orıganizasyon işini üzerine almak suretiyle bölgede
hallk sıektörünün geHşmesi:nıi hızLandırıabilir. Bölgede tanınmış vıe
önder .durumunda ıbru:lnnan şW:ııslaırıın bu ıkuııuluşlara alıniiD'alan
ha:Lkın ilgisini antımaağı gilbi orgaıniz.aısyonda bunlardan ıda yarars.eviyesi ve
bölgelerde,

e(kon!Oimiık durumları

1anı1aıbilir.

ile bölgede yıapüacaık yatırımlanda da
dev]eıtin önoülıüık reıtımesi, 1ıeşiV1iık ve kredi ıkolaıylııklanndan ıbaşika,
organizasyon, planlama V!e yönıetimde bir :nıüddıet göı:ıev almaısı, ,geHailik

~~··

,

sıeık:töırü olıanaklıaırı
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rıe~tiğiınde

törüne

serunaye ile

katıilma<sı lh1Lah~aıı:ıe

devretmeısi ~erinde

bu

kuruluşları

ha:llk s,elk:-

oloc.

böLge ham maddesi iLe bütün~
leş:eoek eıkonom]k ya:tınmlara, öncelik ta:mnma:sı, bu yatınmlan:n
önemi, ve ekonom~k .durumu lhakıkJJnda ha,Lkın aydın1at,ıLması, behrti bir süııe için {Eııeğl.i ıDeımir Çel&ktıe olduğu gibi) de'Viletçe belirli
bk ·temettünün garanıti edilmesi; ha<~kın i1gisini art:rraıbilir.
:BöLgede

yapılaoa~k ya:tırnnLaııda

Halk selktörunrü sadece büyük teşebbüsleııe yer veren kUJrulıuşHalk sektöru, ziraıa:t sa:natları, y;an
üııetim ,kolları gibi ıalian1arda da pekala gelıişıtirıileıbmr. Hatta geri
ka:lmı:ş böLgeLenin ka:lkınımasmda bu ~türlü yaıt11rrm1aı:ıdan öneeliilde
yararlamla!bilir.

1ar

olaııalk düşü:nıı;nemelk geııekıi:r.

Bu hö1gderde, halk sektörünün
ve

Lenmeık şartiylıe, ~koopıemtifle:r;den

gelişmesinde, yerıiden düzıen
hallkın

sıahip olacağı şiı:iket

lmıden yaraırlamlaıhiLir.

Bu olanaiklar

sıağlaındığmda

küçülk tasarruf sa:hip}erinin taJsarfaiz anlayışı yüzürıden banikıay;a yatırümıya:n vıeyıa .faizısi,z yıaıtırılan (bölgede önemH ye:kfuı tıu
tan) tasarruflar da ryaıtmımlara yönelıtıHe:ı:;ek !bölgenin 'ıkalikınımasın
dıa ıdıeğer1endirilebi1k. Ay;rıca ıbu ~iş:in !kazançlı, emiiiiy;et1i ve enflasyona ,karşı etkiıli olduğunu anlıy:an bir ıkısım ıhaılkta tasarrufunu altına yatıracağınıa hisSie senetlıerhıe y;a:tııralb:ilıir.
rufları yatırımlara yönetilebileceği giıbi,

Bölgede 'kırsal nüıfuısıun gelirıi az ise de, almaca/k etlken tedıbir1erle !bunu artwma olaınıaildarı mevoutnur. Yuıkarıda ~dıa açi!klandığı
üzere, orıgıaniza:s.y:on ve moderın ·teknolojiınin ıuygulanma:sı i1e çiftçinin geliri artırılalbilme!k:tıedir. Kırsıal nüfusun ıgeliPindelki a:rtış yeni
tasarruf o1anaiklıannını yaraıtılmasırıa ytaifldım eder. Bru ta:sarruflar
yatırımlara kaına1ize ,edilıerek ibörlıgıenin kaltkmmasında ıdeğerlıendiri-

1ehili:r.
Buna iılavıetıen, bazı şıeker fiaıbralkaılıannın ıkurrulruşurıda olduğu gıi
bti, halk sektörünce kurula:caık yatırımlarda cebri tasaa:-rUJf oLanaklarmdan ıda ya:rarlanılıabiHr.
·
ihtiyaç halü::ııdıe, ha:1k selktöründen
saıtı:nald:ııkları hisse sıeneıııleni nakde çeıvireıbilmeleri ve gerektiğinde
yıeni hi,sse senetleri ısaıtıınalaıbilmeleri iç~n sermaye piyıasasmın organize edilmesi ve belirli bir süre için, bu hisse senetlerinin spekülasKüçÜik

22

tıasarrıuf sa:hiple:rıiniın,

yon

aracı i oLmasını

önlemede devLertin

nıaızım :rıol oynaımasında

gere~kıtiğinde Slerımaye piyıasıasına ıişıtirralki yer.iınde

ve

olur.
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ANAYASASINA GÖRE GENEL KURULLARI
VE DENETİM USULLERİ İLE SONUÇLARI

Avukat Kamuran ARDIÇ

Sevinç Matbaası, Ankara - 1975

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1961 ANAYASASINA GÖRE
GENEL KURULLARI VE DENETİM USULLERİ İLE SONUÇLARI
Avukat Kamuran ARDIÇ
A-GİRİŞ:

Günümüzün DEVLET anlayışı «İktisadi Kalkınınayı sağlamak
ve topluma refah ve saadet getirme yollarını aramak» mefhı;ımlan
nı da kapsamaktadır.
·~

Gerçekten, devleti oluşturan şartların başında geleni, insan topyüksek bir yaşama düzeyine ulaştırılmasıdır. Artık devletlerin başta gelen .görevi olarak bu konu sayılıyor.

luluğunun

Üklmizıde

1924 Anaıyaısasmda, devletin ekonomik alanda kaliçin görev yükümlenmesi ilkelerine rastlamıyoruz. Sonradan
yapılan il<1velerle Anayasaya giren ilkelerden DEVLETÇİLİ~~ o günün şartlarına göre bir aşama sayılmakla beraıber, bunun ayrıntıları·
açıiklanmamı.ş ve günün gereklerine rgöre
yayınlanan ,kanunlarla
· -Anayasa açısından değil- normal hukuk düzeni içinde bazı alanlarda gelişme sağlanmıştır.
kınma

1961

Anayasamızı hazırlamak

üzere kurulan meclisin 9/0cak/
.1961 birleşiminde Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu kurulmuş, 10/0cak/1961 de iş bölümü yapan bu komisyon, çalışmalan
nı düzenli bir şekilde sürdürebilmek için dört alt komisyon kurmuş
tur- Bunlardan biri «İdare, iktisat ve maliye ile ilgili konular»
üzerinde çalışmıştır.
Anayasa komisyonu, daha kurulduğu sıralarda saptadığı ilkeler arasında, iktisadi ve mali konularla iLgili olanlarını 13/2/
1961 tarihli yazısı ile Temsilciler Meclisinin bilgisine sunmuş bulunuyor.
~
ı

'
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Alt Komisyon:
- İktisadi ve sosyal hayatın amaçları, ödevleri ve bunların
gerçekleştirilmesi;

,-

Kooperatifierin teşviki;
Karma teşebbüslerle ilgili ilkeler;

üzerinde durulduğunu ve bu konular hakkında Anayasa' da yer alması gereken maddelerin hazırlandığını belirterek « ... siyasi kud- ·
retitl, ·.sosyal-iktisadi ve mali kalkınma planına mutlaka Anayasa'da;·,ye'r:,: yer:m.esini. ~ .. >J önermiştir.
Rapora ıgöre «... az gelişmiş meımleketlerin kalıkınması ·için
btit9.n;/\)ktisadi. hayatı kapsayan planlara ihtiyaç vardır. Gelişmiş
ülkeler için dahi aynı şeyler söylenebilir. Milli kaynakları en rasyonel şekilde kullanmak ve planlı bir ekonomiye gitmek zorunludur. Liberal veya sosyalist görüşlerden ayrılmak suretiyle de kalk:iımıa plfmlarının yapılması mümkündür;
Ancak bu, bir siyasi
ter.aih..:meselesidir ... >~ ..
hareket edilerek 1961 Anayasasının temel .haklar
SOSYAL VE İKT,İSADİ HAKLAR VE ÖDEVLER'i ·kap'sayan üçüncü bölümde: I - Ailenin korunması, II Mülkiyet hakkı, III - Çalışma ve sözleşme hürriyeti, IV - İkti
sadi ve sosyal hayatın düzenlenmesi, V - Çalışma ile ·ilgili hük;ii1nl~r, VI -:- Sosyal güvenlik, VII - Sağlık hakkı, VIII - Öğre
ti~n, sağıanması, IX Kooperatifçiliği geliştirmek, X Tarı
mıll ve çiftçinin korunması, gibi konular ayrıntılı şekilde hükme
bağlandıktan .sonra XI Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin
sıı;ıJ.:o. 5~~ ;1.Tl<!d4e. olara~ aynen. aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.
Bu

görüşten

ve:.<Jd~vler kısmında

«Devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara
ödev:lerini, ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının
yeterliği ölçüsünde yerine getirir.»
ulaşma

·· ''Devlet, ·kişiye karşı yükümlendiği bunca görevi yerine getirirkeri sı~ırlı olan gücünü D - İKTiSADi VE MALİ HÜKÜMLER
il~ ·hgilr buhi~an i 26-131 inci maddelerde öngörülen biçimde kullanacaktır.

~~· '·e~a.slar, herşeyden

evvel, . De:ylet harcamalarının bütçeye
d_ayftn;ıp~sı, bu harcamaların TBMM adına yeya bizzat TBMM tar~fıl:ıd;;{n' ·deneiı~nmesi, iktisadi ve sosyal kalkınmanın plana bağ-

4.,.

lanmas ı, 1tabii servet kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu
altında olması, ormanların ve orman köylerinin korunması gibi
konuları kapsamaktadır.
Jl

!

Ülkemizin kalkınması için milli kaynakları akılcı yoldan kullanmak ve kalkınınayı plana bağlamak esaslarını benimseyen 1961
Anayasamızın Temsilciler Meclisindeki görüşülmesinde ileri sürülen bazı konulara tebliğ metninde yer vermeyi zorunlu gördüm·
Anayasa, kesin şeklini aldığı zaman 130 cu madde olan ilke
maddesi görüşülürken, Alt Komisyonun ileri sürdüğü gerekçede:
«Milli servet ve kaynakların esas itibariyle Devlet tarafından aranması ve işletilmesi, bu servet ve kaynaıkların !hukuki niteliklerinin
sosyal, ekonomik ve stratejik önemlerinin tabii neticesidir. Bunların özel teşebbüse bırakılınasma veya özel teşebbüsle ortaklaşa
işletilmesine lüzum ve zaruret ılıasıl olduğu takdirde, gerek bu zaruretin gerekse şartların ancak kanunla tesbit edilmesi, millet
adına yapılacak denetimin
tesirliliğini sağlamak üzere lüzumlu
görülmüştür.» denilmektedir.
İdarenin bazı

iktisadi faaliyetleri, özel teşebbüsle birlikte
olanak sağlayan görüş .için Alt Komisyon raporunda
ileri sürülen gerekçe şöyl~dir;

yapmasına

«Modern devl.etin çeşitli hizmetler görmek ve memleket kaltesirli bir rol oynamak durumunda ve zorunda olması,
zamanımızcia kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüsler yanında ekonomik teşebbüslerin de vücut bulmasına yol açmıştır. Bir çok devletlerde olduğu gibi memleketimizde de devletin özel teşebbüsleri
teşvik etmek ve kuvvetlendirrnek yahut devlet işletmedliğine özel
sermayeyi katarak ekonomik ve sosyal bünyede· daha geniş imkanlar yaratmak istediği görülmüştür. Bu gibi teşebbüsledn çok çeşitli olacakları şüphesizdir· Fakat herhalde kamu paralarının kullanılmasını gerektiren ve kamu yararı maksadını güden bu gibi
iştiraklerin sağlamlıkları, gaye ve bünye bakımından verimlilikleri, daima gözetilrnek lazım gelecektir. Kaldı ki, bugün yabancı
sermaye ile de iştirak söz konusu olduğundan millet adına denetleme lüzumu daha belirgin bir mahiyet almış bulunmaktadır. Bu
sebeple devlet iştiraklerinin ancak kanunla belirli hallerde ve nisbetlerde mümkün olacağı Anayasada hükme bağlanmış ve bunların özelliklerir.e nazaran./ yönetim ve denetim
şekillerinin ka·
nunla düzenleneceğine işaret olunmuştur.»
kınmasında

ı
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Anayasanın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında ileri surulen mütalaalar arasında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden ayni zamanda Kurucu Meclis Üyesi Profesör Bedii Feyzioğlu'
nun kalkınma planı, Yüksek Ekonomi Kurulu veya istişari şura ve
denetim konularındaki sözlerini de tutanaktan aynen aşağıya aktarıyorum.

«Kalkınma planına taalluk eden 128 ci
maddeye de kısaca
temas etmek istiyorum. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın
bir plana bağlanması lüzumu çok yerindedir. Geri kalmış memleketlerin, böyle bir plana' istinat etmeden kalkınmalarına fiilen imkan yoktur. Şu ·kadaı: ki, bu planın tanzim ve tatbik sistemini
tasanda yer aldığı şekli ile aynen kabul etmekte biraz tereddüt
hasıl olmaktadır· Buna mukabil
tasarıda, İstanbul
tasarısında
mevcut olduğu halde, Milli İktisat Şurasına veya Yüksek Ekonomi Kuruluna yer verilmediği görülmektedir. Bunun gerekçede bir
izahını da göremiyoruz. Şayet arkadaşlarımız lütfederlerse müteşekkir kalacağım.

Yüksek Ekonomi Kurulu veya İstişari Şura gibi, isim ne olursa olsun, bir kurula, memleketimizde mevcut çeşitli murakabe organları arasında bir ahenk sağlanması ve planlanması, lüzumu kabul edilen kalkınmamızın hakikaten bu plan dahilinde yürüyüp
yürümediğini kontrol ve murakabe edebilmek için çok büyük faydalar hasıl olacağını ümid etmekteyim.
Sayıştay tarafından, Yüksek Murakabe Heyeti
tarafından ve
emsali diğer murakabe organları tarafından verilecek raporları
yine Anayasada gayet iyi ve isabetli sistem olarak kabul edilmiş
'olan milli bütçe tahminleri ~le bu tahminierin gerçekleşmiş neticelerini gösterecek olan milli muhasebe hesaplarını bir araya getirmek ve bütün murakabe organları arasında koordinasyonu temin ederek Parlementonun, teşrii kuvvetin, memleketin iktisadi
ve mali politikasının tamamı üzerinde müessir bir murakabe tesis edebilmesini sağlamak, ancak böyle bir kurul sayesinde mümkün olabilecektir. Çünki herhangi bir memlekette hiç bir parlemento bu kadar teknik ve her biri gayet hacımlı bütçeleri bir ara·
ya getirip bunların mali ve iktisadi veçhelerini tetkik ve teşhis
etme ve bunları memleketin menfaatleri yönünden re'sen, }ıir yardımcı kurul olmaksızın, kararlar alma yeterliğinde değildir. Parlementolar narnma bu müesseselerin verdikleri doneler arasında

6

koordinasyon tesis ederek mali ve İ'l<tisadi siyaset ve idare üze:::-iıı··
de teşrii kuvvetin, rolünü tam manası ile icra edebilmesi için böyle bir kurula ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyim.
Sözlerimi, demokratik sistemin iyi işlemesinin idari, siyasi
ve mali sahalarda müessir bir muraka'be kurulması ile mümkün
·olacağını belirtmekle bitireceğim. Yeni Anayasa
tasarısında bu
müessir pariementer kontrolu ve diğer murakabe usullerini tam
manası ile tesis edebildiğimiz nisbette,
memleketin istikbalinin
hem demokrasi, hem de iktisadi kalkınma bakımından erişebilece
ği seviyeni.n azamisine kavuşahileceği umulaıbilir. Mamafih, muvaffaıkiyetin, dem01kratik ziıhniyet ve vasatın teessüsüne ve lcabul omnan Anayasa ile diğer kanun hükümlerinin gerçekten •tatbik edilmesine bağlı bulunduğunu da belirumeden •geçemiyeceğim.
Meşhur Fransız

mütefekkiri Montesquieu'nün dediği gibi (bir
memlekette iyi bir kanun yapmak veya iyi bir kanun koymak ve
bulmak her zaman mümkündür. Asıl mühim olan, mevcut ve kabul edilmiş bulunan kanunların gerçekten tatbik edilebilmeleridir.)
Yeni Anayasa tasarısının tatbikatta, tam ınanası ile gerek
lafzı, gerek ruhu ile muvaffakiyete ulaşması teınennisi ile sözlerimi bitiriyorum.»
Yukarda bir bölümü özetlenen\çalışmalardan sonra 9/7/1961
tarihinde kesinleşmiş ?ulunan 334 sayılı Anayasamız :
-

Kalkınmanın planla yapılmasını,
Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasını,
Tabii servet kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu

altına alınmasını,

ötedenberi güçlü bir aracı olarak
kullanılan İKTİSADİ DEVLET TEŞE~KÜLLERİ yerine 127. maddesinin son fıkrasındaki' <<Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.>> ,hükmü
ile yeni ve daha şumullü olan KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ topluluğunu meydana getirmiştir.
kabul

'.
;;;.;.
'

etmiş

ve

kalkınmamızın

1961 Anayasası, Kamu İktisadi Teşeibibüslerine olanak veren
bu hükümler yanında rhür teşebibüse, özel mülkiyete ve miras haklarına da saygılıdır; Hür teşebbüse önem veren sosyal Adaletçi,
İslahatçı bir düzen yaratmıştır.
'
7
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tur.
liği

Böylece ülkemiz, karma bir ekonomik sisteme kavuşturulmuş
Anayasamızın benimsediği bu karma ekonominin başlıca özelhürriyetçi bir sistem olmasıdır.

Bu sistem: Türkiyenin gerçeklerine, çağdaş ekonomi bilimine, Atatürkden devralınan ve. ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine
ulaştırma ülküsüne dayanmaktadır·
Karma ekonomi geçici bir sistem değildir, devamlı olarak yagücüne sahiptir. Çağımızın ihtiyaçlarına uygun ve yalnız ülkemiz için değil, bütün demokratik ülkeler için geçerli bir sistemdir. Kişilerin hürriyetine saygılıdır, herkes dilediği konuda çalış
ma serbestliğine sahiptir. Ekonominin temel ilkelerinden hareket
ederek piyasa ve serbest rekabet aracılığı ile Devlet teşebbüsleri
ve özel teşebbüs arasında eşit şartlada çalışmayı düzenler.
.şama

Kamu iktisadi teşebbüslerinin ağırlık taşıdığı konular, temel
ihtiyaç maddelerinin ve temel üretimle ilgili hizmetlerin görülmesine yararlı olan işle11dir.
Tarım alanında

üreticinin malını değer fiatla satabilmesini
kooperatifler, esnaf ve küçük sanatkar gibi üretici kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayan kooperatifler ve benzeri' diğer kuruluşların kurulup korunması; Zirai verimi arttırmak ve çe- şitlendirmek için kaliteli tohum, damızlık hayvan ve fidan yetişti
rilmesi; Ormanların korunması ve teknik icaplara uygun şekilde
işletHip geliştirilmeleri, Devlete düşen rbaşhca e!konomi!k görevler
sağlayan Tarımsal

arasında sayılabilir.

Sosyal adaletin gerçekleşmesi bakımından ücretierin ve · kredi
faizlerinin tesbit edilmesi, Çalışanlara asgari geçim seviyesinden
daıha aşağı ücret verilmemesinin izlenmesi, Sosyal Devletin görevlerindendir.
· Ekonomik alanda karar yetkisinin merkezi bir otoriteye bağ
karma ekonominin red ettiği bir konudur. Hür teşebbüs
kendi görüşüne göre ekonomik tercihini kullanabilir. Bunun yanında «Mülkiyet» temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Amma bu
hakkı kimse toplum zararına kullanamaz.
lanması,

«Miras» da önemli bir hak olarak yerini almıştır. Kişiler, sahip oldukları varlığı soylarından gelenlere veya- Özel haklar saklı kalmak kaydı ile - başkalarına intikal ettirme hakkına sahip8

tirler. Bu hak insanları, daha çok çalışmaya, daha tutumlu .olmaya sevkeder. Böylece kişisel mutlulukları yanında ülkelerine: ve
gelecek nesillere yararlı iktisadi kuruluşlar ve tasarruflar n:.ıeyda
na getirmek insan yaradılışında ve karakterinde vardır. İşte bu
sebebde~ dolayıdır ki 1961 Anayasaınızia kabul edilen Dembk~a
tik plfmlama ;sisteminde ilke, plfmın Kamu kesimi iÇin ~ errirediçi,
özel kesim için özendirici ve yol gösterici olmasıdır.
.
·. · ·
Gerek Kamu iktisadi teşebbüsleri gerekse hür teşebbüs tarakurulan İşletmeler, Devletin düzenleyici ve yol gösterici nezareti altındadırlar. 3460 Sayılı Kanuna göre kurulan Devlet teşekküllerinde bir Bakanlığa «Bağlılık» hükmü yer. almakta
iken 1961 den sonra meydana getirilen kuruluşlara bir Bakanli~in
«Gözetimi altında bulunmak» hükmü· getirilmiştir. Böylece Devlet
kuruluşları ile h ür teşebbüs kuruluşları arasında eşitlik· -sağlan·
mıştır. Bunun gibi, çalışanların grev hakkı, çalıştıranların ·lokavt
hakkı da gerek kamu gerekse hür teşebbüs kuruluşlarında ~şit~ir.

fından

Özet olarak karma ekonomik sistemde ·Devlet:
-

İktisadi çalışmaların işleyişine n ezaret eder.

Ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya çalışır ve dar bogazla,rı
giderir·
Gerekli görülen hallerde fark gözetmeksizin bütün kuruluşlara yardımcı olur.
Sosyal adaleti istisnasız sağlamayı gözetir ve herhangi bir
Sosyal zümrenin ezilmesine meydan vermez.
Nihayet özel sektörün özenip gitmedi~i yerlerde veya . çalış
ma kollarında bizzat yatırımcı ve üretici . olarak iktisadi
faaliyetlere katılır.

B-KAMU İKTİSADİ
TA N IT IM I:

TEŞEBBÜSLERİN·İN

Anayasamızca ayrı bir kanun konusu olarak önerilen Devletin
iktisadi alandaki müteşebbis çalışmaları için 1961 de~ sonra:çıkarılan başlıca düzenleyici kanunlar :
.
. . . . ..

1) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştİrakleri
Hakkındaki 440 sayılı Kanun (Kabul tarihi 12/3/1964)
. ·9

2) Devlet Yatırım
bul tarihi 12/3/1964)

Bankası hakkındaki

441

sayılı

Kanun (Ka-

3) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 468 sayılı kanun
olmak üzere üç kanundan ibarettir.
(Kalbul tarihi 12/511964)
İlk iki kanun, Hükümet tasarısı olarak 11/10/1962 ve 5/11/1962

tarihlerinde TBMM sunulmuş ve uzun boylu incelenip görüşüldükten
sonra 12/3/1964 tarihinde ·kabul ediLmiştir. Bunlar ha!kıkındruki Hükümet teklifleri ile Karma Komisyon genel gerekçesi ek 1 - 3 olarak
tebliğe bağlanmıştır· ·

i'

468 sayılı kanun ise dört milletvekili tarafından 18/Haziran/
1962 tarihinde Meclis Başkanlığına teklif halinde sunulmuştur. Buna ait teklif yazısında (Ek: 4) etraflı şekilde belirtildiği üzere
amaç, Anayasanın 127. maddesinde öngörülen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesini sağlayacak olan özel kanunun, Sayış
tay'a bazı munzam vazifeler veren bir kanun olmayıp, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin denetlenme bakımından farklı bir mahiyet taşımaları nedeni ile bu görevin halen çalışmakta bulunan Yüksek
Denetleme Kuruluna verilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden hareket 'edilerek Yüksek Denetleme Kurulunun 1960 dan evvel olduğu
gibi Başbakanlığa bağlanmasıdır.
Milletvekilleri tarafından teklif edilen kanunun 4. maddesi ki,
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tarifi ile ilgilidir, gerekçede aynen
şöyle belirtilmiştir :
Bu tarifin .teşrii muraıkabenin şümulünün tesbiti bakımın
dan zaruri olduğu muhakkaktır. Filhakika, idarecilik ve işletmeci
lik noktai nazarından, mefhum olarak, İktisadi · Devlet Teşebbüs
leri ile Kamu İktisadi Teşebbi.i.sleri birbirinden ayrılabilir. Kamu
sektörünün reorganizasyonu konusunda bazı çalışmalar yapıldığı
ve bu çalışmalar sonunda bir kanun tasarısının sevk edileceği bilinmektedir. İdari ve tekn'ik zaruretler, bu tasarının, kamuya aid olmakla beraber, bazı kurumların bu reorganizasyonun dışında tutulınası yahut ayrı tanzim şekillerine bağlanması tarzında bir
esas kabul edilmesini gerektirehilir. Kaldı ,ki zaman içi,nde değişen
ihtiyaçlar bu gibi esasların da değişmesini gerektirebilir. Ancak,
Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fırkasının kas~eddiği dene-
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tiınin,

kamu fonları'yla kurulu bütün teşebbüslerin ve kamu fonlakurulmasa bile bazı kamu· yetkileri kullanan ve kamu hizmetleri gören özel kanunlarla kurulmuş kurumların denetlenmesini de içine aldığı şüphesizdir. İşte, bu sebepledir ki, bu maddede,
Kamu İktisadi Teşebbüsünün teşrii ınurakebe bakımından tam
ve şamil bir tarifi verilmiştir.
rıyla

Bu tarif sayesinde,bu kanun teklifinde derpiş edilen denetime, kamu yetkilerine sahip olan Merkez Bankası gibi teşekküller
tabi olacağı gibi kamu otoritesini haiz olarak sosyal hizmetlerde
bulunan İşçi Sigortaları Kurumu gibi teşekküller de·· bu denetime
tabi tutulacaklardır.

,.
1
1

i

Bu kanun teklifinin, kamu fonlariyle kurulmuş teşebbüs ve
kurumlar üzerinde öngördüğü denetimden sadece, üniversitelerin,
Devlet Radyo-Televizyon idaresinin, mahalli idarelerin ve kamu
!kurumu niteliğindeiki meslek kuruluşlarının yani ticaret ve sanayi
odalariyle .borsaların ve benzeri odalada esnaf teşekküllerinin kurdukları kurumlar ve teşebbüsler istisna edilmiştir. Bu istisna, bu
teşebbüs ve kurumları kuran teşekkülledn ve idarelerin Anayasa
ile tanınmış olan özerkliklerinin bir sonucudur. Gerçekten, özerk
teşekküllerin, özerklik vasfı, bunların kendi kurdukları teşebbüs
ve kurumlari. da bizzat denetlemelerini gerektirir. Bununla beraber, bunlar hakkındaki yasama organları denetimi, genel teşrii denetim yollarına başvurmak suretiyle yapılabileceği gibi; Anayasanın 94 ncü maddesinde derpiş edilen milli bütçe yolu. ile de yapı
labilecektir. Ayrıca, bu kanun teklifinde derpiş edilen Karına Komisyonun da bunlar hakkında gereken ınalfıınat talebetmesi ve
ibra konusu olmamakla beraber bunlar hakkındaki raporların da
yasama meclisierindeki genel görüşmede ele alınınası mümkündür.>> ·
·
Buna göre İktisadi Devlet Teşekkülü (gerekçede teşebbüsü
ile Kamu İktisadi Teşebbüsü birbirlerinden ayrı olabilirler. Kamu sektörünün reorginasyon konusunda, bir takım kanunlar sevkederek idari ve teknik zaruretlerle kamuya ait bazı kurumları bu reorganizasyon dışında tutması veyahut ayrı tanzim şe
killeri düşünmesi gerekebilir. Hatta, zaman içinde yeni ihtiyaçla' rm doğması, bugünkü esasların değişınesine bile yol açabilir. Ama
Anayasanın 127. maddesi 3. fıkrasında kastedilen, denetim, kamu
fonlariyle kurulu bütün teşebbüslerin ve kamu fonları ile kurulmadenilıniş)

ll

muş

olsalar bile bazı kamu yetkileri kullanan ve kamu hizmetleri
gören, özel kanunlarla kurulmuş kurumların denetlenmesini de
kapsadığı şüphe götürmez.
İşte

bu sebeplerledir ki, bu maddede kamu iktisadi teşebbüsü
nün denetlenme bakımından tam ve şamil bir tarifi verilmiştir.
Tekliıfin

Millet !Meclisinde «Uzun Vadeli Plfmın Yürürlüğe !Kove Bütünlüğünün Korunması Hakıkındaki Kanun ve Bütçe
ka:rma Kjomisy:onu Seçilmesi ve Kamu İıMisadi Teşeibıbüslerinin
J1BMM Tarafından ,Denetlenmesi Hakkındaki Kanunları» görüşmek
üzere kurulan geçici komisy;onıda incelenmesi için kurulan alrt kDmisyon tarafından hazırlanan genel gyrekçe raporunda (Ek: S) denetim esaslarının daha geniş bir şekilde ele alınmış bulunduğunu
görüyoruz.
nulması

Cumhu:riyet Senatosunca kurulan Karma Komisyondaki görüşmelere ait Genel Ger~kçe raporunda (Ek: 6) Kamu İktisadi
Teşebbüslerine ait tarifinin tam olmadığı üzerinde durularak her·
şeyden ewel bunun yapılması önerilmiştir. Bunun yanında, Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin denetimine esas teşkil edecek olan raporları hazırlamakla görevli Yüksek Denetleme Kurulunun, 23 sayılı
Kanunda olduğu gibi, yasama orgamna bağlı bırakılması görüşü
ileri sürülerek «... Sayıştayca maddi hata bulunmamak, tahsisat
ve kadro dahilinde olmak, bütçe tertibine uygun olmak, kanunlar,
nizarnlar ve kararlara mutabık bulunmak ilkelerine göre yapılan
Genel Bütçe ılıarcamaları denetimi. .. » yanında «... Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin muamele ve hesapları üzerinde yapılacak incelemeler, milyarları aşan kamu sermayesinin kullamldığı teşebbüsle
rin ticari esas ve icaplara uyıgun, rasyonel, verimli ve rantabl
işleyip işlemediklerini, yönetim
organlarının basiretli ve tedbirli
bir tacir gibi hareket edip etmediklerinin tesbit edilip bunların
ibra edilip edilmemelerinin karara bağlanmasını icabettiren bir
denetim olduğu ... » belirtilmiştir.
Takdiri bir unsur mevcut olmayan Genel ve Katma bütçeler
denetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılabileceği,
kamu iktisadi teşebbüslerinin denetiminde takdir unsuru hakim
bulundu~una göre, bu denetimin TBMM tarafından yapılması zorunluğu üzerinde durulmuş, ancak TBMM üyelerinin bizzat yapamıyacakları bu işler için yetkili bilirkişilerden faydalanılması zaruretinden hareket edilerek böyle bjr bilirkişi heyetinin uzun yıl
12

lardır tec~übe kazanmış Yüksek Denetleme Kurulu olacağı ve yapacağı işin de yasama organına denetleme için malzeme hazırla
maktan ibaret lbulunacağı, bu sebeble. kra oııgamna değil yasama
organına bağlanmasının ·~uvvetler ayrılığı iLkeesine daha uyıgun düşeceği görıüşü savunulmuştur.

Bu

gerekçen~n

önemli olan son bölümü

aşağıya

aynen

alın

mıştır:

«En yüksek icra organı ve ona bağlı olarak yer alası;ık bir kukamu iktisadi teşebbüslerinin denetiminin yapıl
masındaki idari ve teknik zaruretlere gelince : Teklif gerekçesinde
böyle bir zaruretin mevcudiyetine inandırıcı sebeplere rastlamak
mümkün olamamıştır. Eğer böyle bir zaruret var ise ıbunun çaresi
bu zaruretin gerektirdiği teşkilatı kurmak ve masrafına katılmak
tır. Devlet İdaresinde kaçınılması gereken masraf değil israftır.

rul

tarafından

Kamu iktisadi teşebbüslerinin her biri iştigal mevzuu ile ilgili
bir Bakanlığa bağlı bulunmaktadır. Bakanlıklar da bu teşebbüsle
rin muamele ve hesaplarını ve idare tarzlariyle ekonomik vaziyetlerini, tayin edecekleri memurlar marifetiyle te1ıkiık, tefüş ve murakabe yetkisine sahip oldukları gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 105 nci maddesi gereğince de Her Bakan kendi işlerinden ve
emri altındakilerin eylem ve işlem~erinden ayrıca sorumludur.
1

ı

Şimdi

kamu ik:tisadi teşebibüslerinin Başbakanlık emrinde ve
bağlı bir kurul tarafından denetlenmesi, bakanlıkların sorumluluklarını ,Başbakanlığa kaydırmak neticesini de doğurabilir.

ona

ı

1

ı

ı

ı

'

r

Hükümetçe kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında güdülen fiyat, istihsal ve yatırım ve sair konulardaki siyasetin icaplarının
yerine getirilip getirilmediği, kendi emrilllde çalışan bir kurul yerine yasama organı emrinde çalışan bir kuruldan edineceği bilgilerle daha sıhhatli hakikatleri öğreneceği ve siyasetinin başarı derecesini ölçebileceği söz götürmez bir gerçektir- Bu husus, Yüksek
Murakabe Heyetinin vazifesi icabı Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunacağı raporların birer örneğinin ilgili
Bakanlık ve teşebbüse
gönderilmesiyle sağlanabilir ve sağlanmaktadır.
Yüksek Murakabe Heyeti kurulduğu 1938 yılından 1960 yılına
kadar Başbakanlığa bağlı bir organ olarak vazife görmüştür. Bu
süre içinde yapılmış olan murakabeden alınan neticeler kafi dere·
13

cede tesirli ve doyurucu olmamıştır. Bunun sebeplerinden birinin
murakabeyi yapan organın, murakaıbeye tabi olan icra orıganına
bağlı bulunması olduğuna şüphe yoıktur.

Bu al\;sa:khk 16.7.1960 tarih ve 23 s<l!yılı Kanunda, Yükisek Murakabe Heyetinin Teşrii Organ Başkanlığına bağlanması suretiyle
ortadan kaldırılmak istenmiştirKomisyonumuz yukarıdan beri izah edilen sebeplere binaen
Yüksek Murakabe Heyetinin, Yüksek Denetleme Kurulu adiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak çalışmasını zaruri ve
raporlarının birer örneğini ilgili Bakanlık ve teşebbüse gönderilmesini uygun görmüş ve bu görüşünü kanun teklifinin 5 inci maddesinde ifade etmiş bulunmaktadır.»
Hatırlanacağı üzere 3460 sayılı Kanunla vücuda getirilmiş bulunan Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı olarak çalış
makta iken 1960 dan evvel göze batan bazı siyasi davranışlar nedeniyle 23 sayılı kanunla yasama organına bağlanmıştı. 1961 Anayasası görüşülürken üyelerden bir kısmı kamu iktisadi teşebbüs
lerine ait denetimin de TBMM adına yapılmasını isteyerek ilgili
maddenin bu amaca uygun hale getirilmesini önermişler, ancak bu
görüş kabul edilmemiştir.

Kurucu Meclis üyesi Nuri
aynen aktanyorum :

Kımk'ın

bu konudaki

beyanlarını

aşağıya

«Sayın Başkan ve Sayın Üyeler, Anayasa tasansını aralıksız

ve feragatli bir çalışma sonunda hazırlayan komisyonun, a:mıhte
!'em reisine ve üyelerine teşekkür etmekle sözlerime başlamak isterim.
Daha evvel konuşan arkadaşlarımın değerli mütalaalarını dinledikten sonra bendeniz yalnız bir mevzu üzerinde durarak gerek
yüksek heyetinizin ve gerek muhterem komisyonun tasviplerine
mazhar olması temennisi ile görüşlerimi mümkün mertebe kısaca
arz etmek istiyorum.
Devlet malları üzerinde, geniş ölçüde denetleme yapan bir te, şekküle, Yurosek Muralkabe Heyetine bu ·tasarıda Anayasa müessesesi hüviyeti verilmemiş bulunması, maruzatırnın mevzuunu teşkil
ediyor.
Yüksek
şebbüslerin
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Murakabe Heyeti, Devlet sermayesi ile kurulmuş tesenelik muamelelerinin yürürlükte olan kanunlarla uy-

.,.
1

1

' gunluk detecelerini; idari, mali ve teknik bakımdan; denetlemektedir· Dev:let parası ile kurulmuş bu teşebbüslerin varlıkları 22 milyar lirayı aşan bir yekun teşkil etmektedir.
Bu teşebbüslere ait devlet malları üzerinde bir taraftan teşrii
murakabenin yapılmasını sağlamak, diğer taraftan bu murakabayı
Hükümet tesirlerinin dışında bırakmak ve bu suretle raporların tarafsızlığını temhı etmek maksadı ile Yüksek Murakabe Heyeti 23
sayılı kanunla Teşrii Meclis Başkanlığına esasen bağlanmış bulunmaktadır. Bu hal, 20 kusur senelik tecrübe geçirildikten ve senelerce yapılan tavsiyeler sonunda alınmış mütekamil bir şekildir.
Bu hal, Hükümetlerin yakın geçmişte ~~ördüğümüz <bitm'ez tükenmez müdahalelerini; milleti, altından kalkamıyacağı taahhütlere sokma imkanlarını; emrivakileri ön1eyecek bir şekildir.
Muhterem arkadaşlar, vatan sathında hususi teşebbüs sahası
ne kadar yayılırsa yayılsın, devletin sosyal ödev sınırları gittikçe
genişleyen memleketimizde, devlet sermayesinin ekonomik sektörde büyük hizmetler ifa etmesinin bir zart.ıret olduğuna inanmak
mecburiyetindeyiz.
Devlet sermayesinin bu kadar mühim rol aldığı bir yerde, bu
sermaye ile kurulmuş, teşebbüsler üzerinde en müessir ve tar;ı(
sız murakabeyi' yapacak teşekkülün, Anayasanın teminatı altına
alınması lüzumunu yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederim.»
Ancak Kurucu Meclis tarafından benimsenen metne göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, kanunla düzenlenecek bir konu olarak Anayasamızcia yerini almış bulunuyormiz

Yasama erkinin iki kolu arasında beliren yukarda değindiği
aykırı görüşler de nihai olarak 468 sayılı Kanunda yer aldığı

şekilde çözümlenmiştir.

Devlet Yatırım Bankası Kanunu, sadece iktisadi devlet teşek
küllerinin finansmanı konusunda görev yapan bir kuruluşu amaç
güttüğünden bu kanunu konumuzun dışında tutabiliriz.
440 ve 468 sayılı kanunlarda yazılı olan ilkdere dayanarak
İKT,İSADİ, DEVLET TEŞEKKÜLÜ ile KAMU İKTİSAD İ TEŞEB
' BÜSÜ'nün niteliklerini şöylece öı:P-tlememiz kabildir.
ıs

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLER! (İDT)

- Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete (Genel ve Katma bütçeli idareler dahil) ve iktisadi devlet
teşekküllerine ait- olan;
- İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren;
- Kuruluş kanunlarında,· 440 sayılı kanuna tabi olacağı belirtilmiş bulunan;
kuruluşlardır.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (KİT)
Çok

geniş kapsamlı

olmak üzere :

- Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişi
lerince sağlanmış olan kurumlar;
- Bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını
sağlamış oldukları diğer kurumlar;
- Yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu
hizmetlerini yürütmek üzere özel kanunlarla meydana getirilmiş
olan kurumlar (Mesleki kuruluşlar hariç);
-Merkez Bankası;
- İller Bankası;
- Sosyal Sigortalar Kurumu;
- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü;
- Elektrik Etüt İdaresi;
- Orta-Doğu Teknik Üniversitesi;
gibi kuruluşlardır.
468 sayılı Kanun hükümleri dahilinde denetlenen kuruluşları
bu kanun kısmen açıkça ifade ettiği halde bir kısmı için kapalı bir
tarif ile yetinmiştir.
bir ifade ile 440 sayılı kanuna tabi olan kuruluşlar
da TBMM tarafından ve 468 sayılı k:;ı
nun hükümleri dahilinde denetleneceklerdir.
Daha

açık

yanında yukarıda sayılanlar

Buraya kadar tanımlanmasına çalıştığımız
TEŞEBBÜSLıERİ'nin ülkemizin elmnomisine ne
tığını belirtrı:ıekte
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fayda görüyorum.

KAMU İKTİSADİ
gibi katkılar yap-

Ülketnizde Devletin bazı iktisadi girişimiere el atması Osmanlı
sonuna doğru Tazminat hareketi ile 'başlamış,
Cumhuriyetin ilanından sonra hızlanmış ve İkinci Dünya harbinden sonra oldukça gelişmiştir. Bu sonuç, tarıma dayalı bir ekonominin sanayi, ticaret ve diğer konulara yönelmesinin tabii bir
neticesi dir.
imparatorluk döneminçle ilk kurulanlar, ordu iktiyacı düşü
nülerek meydana getirilen ve tüketim malları üreten bazı fabrikalar ile (Beykoz Teçhizatı Askeriye, İstanbul Feshane, İzmit Çuha,
Hereke Kadife-İpekli, Bakırköy Pamuklu Dokuma, Yıldız Çini Eş
ya Fabrikaları gibi) İstanbul çevresindeki yakın sahillerde deniz
yolcu taşıma kuruluşu olan Pevaidi Osmaniye'den ibarettir. Bunların yanında daha önemli kuruluşlar olarak Ziraat Bankası ve İs
tanbul Emniyet Sandığı, Menafi Sandıkları, Rusçuk Memleket Sandığı dikkati çekmektedir. Ayrıca, hükümdarların malı sayılan çiftlikler, yabancı sermaye tarafından kurulan demiryolları, elektrik,
havagazı, su, sahil sağlık hizmetleri, liman hizmetleri gibi büyük
şehirleri ve genel kamu yararını ve düzenini ilgilendiren ve genellikle büyük karlar sağlayan imtiyazlı şirketler, iktisadi alanda hizmet gören kuruluşlar olarak sayılabilir.
Cumhuriyetin ilanında, devleti iktisadi alanda çalı:şmaya zorlayan bir ortam içinde imtiyazlı şirketler devlet tarafından .satın
alınırken, hükümdarların ·malı olan ve devlete intikal eden çiftlikler Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafmdaıi çalıştırılmıış,
ayrıca özel seıktörün henüz uzarramadığı konularıda veya gidemediği yerlerde bazı :sanayi ImHarının iktisadi devlet teşekküllerinin
çekirdeği halinde meydana getirilmesine başlanmıştır.
Özellikle 1929- 1930 Dünya ekonomik buhranı sırasında iktisadi konular devleti daha yabn:dan Hgilendirmiş, T.C. Merkez Bankası yanında bir takım iküsaıdi teşebbri.iısler yeşerımeye başlamıştır.
Ancak tek teık el~ alınan~ bu teşebbüsleııde bazı aıksak taraflar meydana geLmiş, bunlar arasmda düzenli işbirliğinin sağlanamrudığı
belli olmuş ve ilk ve en önemli aşama olarak 1938 yılınıda yürürlüğe giren SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLET TARAFINDAN VERİLMEK SURETİYLE KURULAN İKTİSADİ DEVLET TESEKKÜLLERiNİN İDAiRE VE MURAKABELERİ HAKKINDA. 3460
SAYILI KANUN yayınlanmıştır.
Bu kanun, iktisadi devlet teşekkülünü tarif ettikten sonra o
tarihte çalışmakta olan kuruluşlardan Sümerbank, Etibank, T;C.
İmparatorluğunun
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Ziraat Ba:nıkatsı, Denizcilik Bankası, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu gibi başlıca 5 teşekkülün iktisadi devlet teşekkülü olduğu
nu saptamıştır.
3460 sayılı kanun yürürlükte bulunduğu sürece, 1960 yılına
kadar sermayesinin tamamı devlete ait olmak üzere bir takım yeni teşekküller meydana getirilirken, özel hukuk sistemi içinde çalı
şan ve sermayesinin % 50 den fazlası devlete ait bulunan iktisadi
.teşebbüslere de girişiimiş olup bunların denetim açısından 3460
sayılı kanuna tabi tutulmaları saptanmıştırBugün bu iki

tiıp kuruluşların toplamı

130

civarındadır.

1961 Anayasasına dayanılarak çıkarılan 440· .ve 468 ·sayılı kanunlar sermaye açısından iki farklı görüşü ortaya koY,maktadır.

440 sayılı kanun «Sermayenin % 50 den fazlası devlete ait bulunmak» prens1bi üzerinde du,rurken, :bunun ödenmiş veya nominal
sermaye olmasını kesin hükme bağlamamıştır.
468 sayılı kanun ise «Ödenr~iş sermayenin o/o 50 si» prensibini
kesin olarak ortaya koymuştur.
Kanımızca sermaye kriteri konuısunda ayrı hükümler taşıyan
bu durumun bir an evvel tek hale getirilmesi, özellikle «Ödenmiş
sermaye» üzerinde durulması gereklidir.

Kamu iktisadi teşeblbüsledn<in milli ekonomimimizdeki yerını
belli eden çeşitli resmi yayınlar yapılmaktadır. Bunların başlıca
ları : Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının beş yıllık programları ve bunların yıllık dilimleri hakkındaki Bakanlar Kurulu
kararı ile de perçinlenen planlar yanında, Devlet Yatırım Bankası
nın İktisadi Devlet Teşekküllerini kapsayan raporları; Maliye Bakanlığının Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştirakleri yıllıkları ve
nihayet Başbakanlık Yüksek Denetleme . Kurulunun yıllık raporlandır. Aneaik doğruluğu kontrıol edilmiş ve yaısama organının onaylamasına veya bilgisine sunulmuş gerçek rakamlar, Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alanlardır·
Bu nedenle Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki toplu bilgiyi bu raporlardan; «Kamu İkti~adi Teşebbüsleri 1973 yılı Genel
Raporu» adlı rapordan yararlanarak sunuyorum.
Yürürlükteki kanunlara göre Merkez Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu, İller Bankası, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü,
18
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Elektrik .tEtüd İdaresi, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Başbakan
Yüksek Denetleme Kurulunun çalışma alanı dışındadır. Bunlardan T.C. Menkez Bankası hariç, ıbeş tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabidir. Merkez Bankasının, Türkiye Bü- .
. yük Millet Meclisince denetlenmesi Anayasanın 94 ncü maddesinde
söz konusu edilen milli bütçenin incelenmesi yolu ile yapılır- .Bu
banka 468 sayılı kanunla kurulan denetimin de dışındadır. Ayrıca
Milletlerarası Antıaşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine bı
rakılan kurumlar da 468 sayılı kanunla kurulan denetimin dışın·
lık

dadır.

Buna

karşılık

:

Özel İskan Fonu,
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Fonu,
Ekici Tütünleri Destekleme Fonu,
giibi özel amaçlı fonlar il:ıakkıi11da YDK * tarafından hazırlanan raporlar yetkili kuruluşlara sunulmaktadır. Ama bu raporlar TBMM
tarafından görüşülmemeik.ıtedir, ~lgili lbakanhğın genel büt.çe:sineı
ek olarak meclise iıı,ti:kal etmektedir.
-

~

1973 yılı itibari)'le YDK tarafından denetlenen kuruluşların
127 dir. TBMM tarafından _iıbra olunan veya bilgiye ,sunulan
kuruluş sayısı ise (üç özel fon düşülüp, beş kuruluşun ilavesi ile)
129 dur. Bunların yanında 1973 de henüz bilanço hazırlamamış
bulunan Türk Uçak Sanayii AŞ. ile 4 Mayıs 1975 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Sanayii ve İşçi Yatırım Bankası kuruluşuna dair 1877 sayılı Yetki Kanunu ile kurulması öngörülen yepyeni bir kuruluşu da dikkate almak gerekir. Ayrıca son yılda sermayesin~n büyük kısmı Devlet tarafındqn yükümlenen Anadolu Bankası A.Ş. mevcuttur.
sayısı

TBMM
dedir·

tarafından

denetlenen

kuruluşlar

ek 7

numaralı

liste-

YOK nın 1973 toplu raporuna göre :
' - Taş kömürü, bakır, ıbakırlı pirit, küfuürt ve civa gibi madenlerin tamamı :
- Kııom, demir cev:heri, kolemanit, ham petrol, linyit gibi madenlerin önemli kısmı;
(*)

YDK:

Başbakanlık

Yüksek Denetleme Kurulu
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- Şeker, kimyasal gübre, çimento, kağıt-karton, hadde ma1
mulleri, çelik, kok ve enerjinin büyük kısmı;
- Pamuklu ve yünlü ipiiık ve dakiumanın küçümsenmiyecek
bir kısmı (son yıllardaki gelişmeler bu sanayideki ağırlığı özel kesime aktarmıştır);
- Demiryolu ve havayolu ile taşıma işleri; PTT ve TRT hiz·
metlerinin tamamı; deniz taşıma hizmetlerinin çoğunluğu;
Kamu İktisadi Teşebbüsleri taraıfından ~sağlanmaktadır. Ek: 8
tabloda bunların ayrıntıları gösterilmiştir.

numaralı

Bankacılık hizmetleri alanında yapı ve tarım kredileri ile mesleki ve ticari kredilerin çoğunluğu, kamu iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan büyük bankalar tarafından karşılanmaktadır. 1973
de 53,7 milyar lira olan tasarruf mevduatının 19,1 milyarı kamu
iktitisadi teşebbüsü niteliğincieki bankal;;ıra yatırı~mıştır.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kullandıkları sermaye 1973 sonunda 53.4 milyarı öz kaynak, 119,4 milyarı yabancı kaynak ol·
mak üzere 172,8 milyar lira civarındadır. Bu rakam içinde kuruluş
ların birbirlerine olan borç ve alacakları da dahildir. Se1:1mayenin
58,9 milyarı bağlı değer, 113,9 milyarı döner değer halindedir·
Kamu iMisadi teşebbüslerinde ötedenberi yapılması öngörülen
«Yeniden değerlendirme» konusu bir türlü gerçekleştirilmediğin
den bu rakamlar gerçek sermayeyi yansıtmaktan uzaktır.
Ülkemizin kalkınmasında önemli katkısı bulunan bu kuruluş
lar, özel sekıtörün muhtaç 'bulunduğu kalifiye iışçi, telknisyen, memur ve idarecinin yetiştirilmesi için yıllarca kaynak olmuştur. Baş
ka bir ifade ile bilgili iş gücünün yaratıcısı olarak ülkeye uzun yıl
lar hizmet etmektedir.
1973 yılında ortalama 162 bin memur, 257 bin işçi olmak üzere 419 bin kişi bu kuruluşlarda çalışmıştır. Memurlara yapılan
ödeme toplamı 5,8 milyar, işçilere 7,9 milyar olmak üzere personel ve işçilik giderleri toplamı 13,7 milyar liradır·
Kamu iktisadi teşebbüslerinin ·doğrudan doğruya mükellef
olarak ödedikleri vergi, 7,3 milyar, aracı olarak yatırdıkları vergi
2,7 milyar olup Hazineye bu yoldan 10 milyar lira vergi ödemektedirler. Yıllık faiz toplamı ise 4,1 milyar liradır.
1973 yılında üretici ve tasarrufçu kuruluşların sağladıkları
4 milyar lira kara karşılrk, çoğunlıqğu hizmet sekvörü ve destekle20

me alım~arından ileri gelen 2,3 milyar lira zararın mahsubu ile 1,7
milyar liralık kar meydana gelmiştir. Karlılık oranları Türikiye Petrollerinde ve Devlet Yatırım Eankasmda % 18 gİbi yükısek seviyelere ulaşmıştlır. İlk defa 1973 hesaplanııda yer alan ÇAYKUR'un
10 ayhk zararı 730 milyon, tütün dest~klemenin 355 milyon, Devlet
Demiryollarının 618 milyon liradır.
Kullamlan sermayeye göre karın düşük seviyede kalması, saHükümetler tarafından kontrol ve tesbit edilmiş olması ile ilgilidir.
*'
Kamu iktisadi teşebbüslerinin 1973 yılında gayri safıi milli
ha.sıla:ya katkısı % 8 civarında 22,2 milyar liradır.
Bu katkının
1,7 milyarı net kar, 13,7 milyarı personele ödenen ücretler, geri
kalanı vergi, faiz ve amortismanlar giibi çeşitli hesaplardan oluş
tış fiyatlarının

maktadır.

Modern ekonominin yeni bir görüşü olarak gayri safi milli
gayri safi milli fayıda kavramı daha ağır
lık taşıdığından kamu iktisadi
teşebbüslerinin bu yeni görüşle
tam bir uyum halinde olduğunu ve ülkeye gayri safi milli fayda bakımından büyük katkıda bulunduğunu belirtmek yerinde olur.
hasıla kavramı yanında,

1

~·
1

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın kamu iktisadi teşebbüslerinin
milli ekonomimizde varlıkları ile, malıdut ölçüde dahi olsa kaynak yaratma gücü ile üretim, bankacılık, istihdam olanağı, vergi
ve milli hasılaya katkıları ile ekonomimizin vazgeçilemez bir bölümü olduğu anlaşılmaktadır.
C -

1

'.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GENEL KURUL:

1961 Anayasasından sonra kamu iktisadi teşebbüsleri için genel kurul (eski deyimle Umumi hey'et) Türkiye Büyük Millet
Meclisidir. Anayasanın aÇI!k hükmüne uyularak denetleme görevindeki bu yetkiyi ilk olarak Cumhuriyet Senatosu ve ikinci safhada
da Millet Meclisıi kullanır.
İbra yetkisi 15 senaıtör ve 35 milletvekilinden oluşan karma
bir komisyonun, Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporlara dayanarak bütün iktisadi devlet teşekküllerinin çalışmalarını
ve bilanço sonuçlarını kapsamak üzere hazırladığı tek bir rapora
göre nihai şekilde bell:i edilir. Ancak 1961 Anayasasından sonra
TBMM bu yetkisini gereği gibi her yıl ve devamlı olarak kullana·
mamıştır·
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Şimdi kısaca geçmişteki

kurul mefhumu üzerinde

duruma da

değinmek

suretiyle genel

duracağız.

3460 sayılı kanundan evvel yayınlanan Sümerbank, Etibank,
Ziraat Bankası, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Türkiye Zirai
Donatım Kurumu gibi iktisadi devlet teşekküllerine ait kanunlar
üzednde bir takım hukuki tartışmalar yapılmıştır. Bunlar hakkın
da gerek özel hukuk, gerekse amme hukuku açısından ileri sürü·
len görüşler şöyle özetlenebilir. ·
İktisadi devlet teŞekkülleri deyimi, sermayesinin tamamı dev-

let

tarafından

verilmek suretiyle kurulan ve genel olarak 3460 sa-

yılı kanun hükümlerine tabi olmakia beraber kendi kanunlannda
yazılı

özelliklere göre idare edilen

teşebbüsleri kapsamaktadır.

İlk baklşta bunların hukuki mahiyetleri, özel hukuk açısından
münakaşaya

yol açmıştır. «Hukuki mahiyet» deyimi ile sözü geçen
tüzel kişilik kazanmaları, karar ve yürütme organları arasındaki ilişkiler dikkate alınmıştır. Toplum yararına, kişilerin
mal, beden ve kafa güçlerini aşan ağır ve büyük uğraşılar vardır.
Kişiler açısından birden çok insanın birlikte duyduklan ihtiyaçlar
doğmaktadır. Bu ihtiyaçların
karşılanması için kişilerin tek tek
olmaktan çıkıp birleşik hale gelmelerinde bir çeşit zorunluk olduğu açıktır. 1Birden çok insan, mallarını, beden güçlerini, akıl güçlerini birleştirmek suretiyle müşterek ihtiyaçlarını ve arzularını
karşılayabilecek kuruluşlar
yaratmaktadırlar. Şirketlerin ve derneikierin kuruluşu bunun en .göze çarpan örneğ1dir.
kuruluşların

Tüzel kişilikler halinde meydana 1gelen ıbu yeni kişilikler, gerçek kişilikler gibi toplum hayatmda yer almışlardır. Bunun başlıca
sebebi müşterek bir 1htiyacın doğmuş bulunmarsıdır.
Fizyololojik olarak doğan, yaşayan, hukuki yeteneklere sahip
bulunan ve ölen gerçek ,kişiler yanında, tüzel kişiler de Hktif biçimde doğaraık yaşamakta, ıbir takım hak ve menfaartlerıe sahip· o lmak ta
ve nihayet onlar da ölüm yoluyla değil, Kanun yolu ile çalışma
alanın dap. çekilmektedirler.
Bunun gibi Devlet de tıpkı gerçek kişiler gibi, bir takım tüzel
1961 Anayasasının q2. maddesi kamu tüzel
kişiliğinin ancak Kanunla veya Kanunun açıkca verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceği ilkesini getirmiştir.
kişilikler yaratmaktadır.
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Bu duruma göre birden çok kişinin bir araya gelmeleri veya
Devlet tarafından duyulan ihtiyaçla doğan tüzel kişiliklerin bazı
özel şartları vardır.

r

Bu

şartlardan

bulunmasıdır.

en önemlisi müşterek bir amaç veya faydanın
Tüzel kişiliği doğuran ve yaşatan başlıca unsur bu-

dur.
İkinci şart,
tüzel kişilerin kendilerini kuran gerçek kişi
lerle veya Devletle kaim olmamalarıdır. Gerçekten bir çok kişi veya Devlet bir amacı gerçekleştirmek arzusu ile tüzel kişilikler meydana getirdikleri andan itibaren gerek gerçek kişilerin gerekse devIetin bu tüzel kişi bünyesindeki yerleri, ,genel kuruldaıki yetkilerinden ibaret olarak kalır.

Tüzel kişiliğe dahil olanlar, kendi kişiliklerini kaybetseler dahi, tüzel kişilik devam eder- Yeterki Kanun hükümleri dahilinde bu
tüzel kişiliğin bittiği bir karara bağlanmış olsun.
Konumuz!<~; ilgili olan tüzel kişilik, Kanunla kurulan ve iktisadi alanda çalışan Devlet teşebbüsleridir. Bunları meydana getiren Kanunlar bu teşebbüıslere bir 90k ha:klar tanır ve görevler
yükler. Bir ölçüde ayrıcalıklar bile verir. Kamu iktisadi teşebbüs
lerinin varlıkları Devlet malı gibi Kanun himayesindedir- Bunlar
aleyhine işlenen suçlardan dolayı hükmolunan cezalar daha

~

ağırdır.

İktisadi Devlet teşekkülleri, 3460 Sayılı Kanun ve kendi teşki- :
lat Kanunları dahilinde özel hukuk hükümlerine göre idare olunan
ve iktisadi bir gayeyi takip eden müesseseler yani tüzel kişilerdir.
Ancak sermayelerinin tamamı Devlet tarafından karşılandığı için
bir bakıma tek kişiden oluşan şirket halinde tüzel kişilikler meydana gelmektedir.

Bu du:rıum' ticaret hukuku bakımından mümkün görülememektedir. «Ama Türk hukuku, bunu kendine mahsus bir ineelikle belli
bir amaca yönelmiş bir kuruluş ka:bul ederek hukuk sahasında
tüzel kişiliğe sahip kılmış,mali istiklale kavuşturmuş, parasal sorumluluğunu sermayesi mirkrtarı ile ~ınırlı tıu1ımuştur.» Bunun yanın
da yönetim ve denetim açısından tam bir merkeziyetçi sistem vücuda getirmiş, tamamen özel hukuk sistemi içinde saymıştır.
[\

.

Pr·

·

Amme hukuku bakımından karşı görüş; bu müesseselerdeki
faaliyetlerin hususi hukuk hükümlerine bağlı olması kabul edil'
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mekle beraber 3460 sayılı kanunla kendi özel l5anunları gereğin
ce yönetilip denetlendiklerinden dolayı bir ölçÜde amme hukuku
kapsamına da girecekleridir. Çünkü ibunlar, bağlı oldukları bakanlıkların veya idari makamların kendi selahiyetleri dahilinde verecekleri idari kara.dara da uymak zorundadırlar.
Bu durum karşısında müesseseleri bizzat idare edenlerin de
birer idari makani sayılması ve 1bunlar tarafından alınacak ,kararlar hakkında şekil, amaç, yetki ve esas açısından Danıştayın kazai
murakabesine tabi olmaları gerekir.
İdari yönden Danıştay tarafından yapilacak olan bu murakabe,teknik usullere ve özel hukuk tasarruflarına yönelemiyeceğin
den, iktisadi devlet teşekküllerinin teknik özerkliklerine ve çalış.
malarına bir engel teşkil etmez.

Bu iki
)ı
1

görüş açısından

:

- Teşebbüslerin faaliyetleri @zel hukuk hükümlerine tabi olmarkla bemher kendi kanunları ile 3460 sayılı kanuna bağlı olmaları,

-

İş

münasebetlerinde özel hukuk hükümlerine bağlı bulun-

maları,

noktalarında
Farklı

mı

ittifak

olan

vardır-

görüş

:

- Teşebbüsün teşkilatı, idaresi, denetimi amme hukukuna
yoksa ,özel hukuka göre mi yapılacaktır?
_:_ Bizzat teşebbüsleri idare eden makam, bir idare organı mı

sayılacaktır?

Münakaşalı

olan bu soruları cevaplandırırken o günlerin gereklerini de dikkate almak lazımdır. O yıllarda devlet, bir takım
iktisadi, sosyal ve mali siyaset icapları ile bizzat rnüteşebbis olmak
dururnurıda kalmıştır. Bu amaçla bir takım kanunlar yayınlanmış,
uygulanmış ve iktisadi devlet teşekkülleri günümüze kadar yaşa
mıştır.

1930 larda

sinde

yayınlanan Sümeıibanık'ın kuruluş

şu görüşü

kanunu gerekçe-

okuyoruz :

«Sanayi Ofisinin teşkili es<babı mucibesinde nazarı itibara alı
nan ve fabrikaların istihsal faaliyetleri üzerinde rnenfi tesirler ya24

pabilecek olan bütün arniller ortadan kaldırılmış ve benzeri özel
teşebbüslerin rasyonel çalışma
usulleri kabul edilerek ticari bir
özerklik ile inikişaif edilebilmeleri i'çin müesseseye anonim şirket
karekteri verilmiştir.»
Bu gerekıçede kanun yapıcının kasdı hiç şüpheıye mahal bı
rakmayan kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Fransa' da ofisler için
kabul edilen ve Sümerbanktan evvelki devlet sanayi ofisinin teş
kilatı için örnek alınan sistem, maksada
elverişli olmadığı için
ortadan kaldırılmıştır. Bu sebeple Sümerbanka anonim şirket karekteri verilmiş ama sermayesinin tamamı devlet tarafından karşı
lanmıştır. Banka tüzel kişiliğe salhip olup bütün muamelelerinde
özel kanun ve ticari hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur.
1938

yılında yayınlanan

3460
:

sayılı

kanun gerekçesi ise

daha

görüşleri kapsamaktadır

ileri

«Cumhurbaşkanı Atatürk meclisi açış

nutuklarında sermayeveya büyük kısmı devlete ait olan ticari ve sınai kurumların mali kontrol şeklini ve bunların bünyeleri ile kendilerinden beklenen işleri ticari usul ve zihniyetle çalışacak olanaklara
sür'atle uydurulmalarını tavsiye etmiştir.

sinin
i

1

tamamı

Bazı hizmetlerin ifası bakımından bütün devlet teşkilatma tatedilen ve bu teşkilatta esaslı faydalar ·sağlayan kanuni !hükümleri, iktisadi devlet teşekküllerine de tatbik etmek, bu gibi teşek
küllerin bünyeleri ve gayeleri icabından buLunan bütün muamelelerdeki sür'at, kolaylık ve esnekliğe mani olur.
biık

Şu

halde devlet tarafından girişilecek teşebbüslerin idaresini,
özelliklerine uygun esaslara bağlamak ve devlet teşki
latının tabi olduğu hükümler,den ayırmak zarureti vardır. Bu itibarla 3460 sayılı kanun layihasının ikinci maddesinde devlet tarafından kurulan iktisadi teşekküllerin hususi hukuk hükümlerine
göre idare edileceği yazılmıştır.

bu

işlerin

Bunlar

ı

şöylece

özetlenebilir :

- İktisadi devlet teşekıküllerinin hukuki bünyeleri vardır.
- Kendilerinden ticari usul ve .zihniyetle çalışmalan istenecektir.
-Kontrolleri, ticari olan nitdikleri gereğine uyıgun surette dü
zenlenecektir.
·
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- Bu sebeplerden dolayı diğer devlet teşkilatma tatbik edilen
ve o teşkilatta esaslı faydalar sağlayan kanuni hükümler yani idare hukuku hükümleri, iktisadi devlet ·teşekküllerinde tatbik edilemez.
halde müteşebbis olarak devlet tarafından girişilecek
işlerin idaresi, zaruri olarak, devletin umumi teşkiH\tının tabi tutulacağı idare .hukuku hükümlerine bırakılamaz, belki bu çeşit iş
lemler kendi hususiyederine uygun esaslara bağlanarak hususi hukuk kanuniarına tabi tutulmak icap eder.
-

ı:·

f,
1,

Şu

İşte Türk yasama organı 1933 de Sümerıbankı kurar, 1934 de
de ilk beş yıllık planı saptayıp sonraki yıllarda onu uygulamak
suretiyle devlet eli ile sanayileşme işlerine girişirken, sözü geçen
bu örnekler karşısında bulunuyordu. Ferdi mülkiyet ve ferdi iktisat ilkeleri korunduğundan demokratik olmayan devletlerin kabul
ettikleri organizasyon şekillerinin alınması söz konusu olamazdı.
Demokratik ülkelerdeki amme müessesesi ve ofis şekilleri ise maksada elverişli olmuyordu. Çünkü, ancak konjonktür dalgalanmalarına hemen hemen hiç maruz olmayan su, gaz, elektrik, demiryolları, tramvay ve otobüs gibi amme hizmetlerine tahsis edilen teşeb
büslerde bu usuller faydalı olabilirdi ama üretim ve sanayi dallarında bunu 'uygulamak fayda sağlamıyor, sonucun alınmasına elvermiyordu.

Kanun, 25 ci maddesi ile. en esaslı yeniliklerden .biri olarak
iktisadi devlet teşekkülleri elinde bulunan teşebbüslerin, hususi
kanuniarına göre idare edilmek, kendisine bağlı olmak ve tüzel
kişiliğe sahip bulunmak üzere kurulacak malıdut mes'uliyetli müesseselerin kurulmasını öneriyordu. Kurulacak bu birimler, bütün
haık ve veeibeleri ile biırli:k·te teşekkıüle bağlı olacak ancak şirket
halinde meydana getirmeye imkan görülmeyen alanlarda çalışa
caklardı.

Bütün bunları kısaca özetliyecek olursak tek şahıslı şirketin
farazi yani sun'i ve manasız şekli yerine mahir bir surette yeni tip
tüzel kişiliğin meydana getirildiğini görüyoruz. Böyleoe ferdi kapitalizmin malı olan şirketlerin faydaları temin ediliyor, zararları
yıok ediliyo[1du. Bu yoldan ilerde belki de bütün dünyada iktisa~i
organizasyon şekillerinin inkişafına örnek olabilecek bir hal çaresi yaratılmış bulunuyordu·
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İktisadi devlet teşekküllerinde

-

Umumi hey'et,
Umumi Murakabe hey'eti;
başlıca müşterek organ olarak bulunuyor. Bunun yanında her teşekkül için münferİt ve fakat teşekküle tabi müesseselere ait müş
terek olan iki uzuv :
- İdare meclisi,
- Umum müdürlük;
her müesseseye ait münferİt iki uzuv olarak da
- Müessese müdrü,
- İdare komitesi;
göze çarpıyor,
Bu uzuvlardan 'umumi -hey' etin· irade yetkisi;
Umum müdürlerle müdürlerin temsil yetkisi;
İadare meclisl·eri ile komitelerin idare yetkisi;
Umumi murakabe heyetinin denetleme yetkisi;

i

i

aşikar olarak meydandadır. Gerçekte kesin sınırlardan ziyade, bir
halden yeni bir duruma dereceli olarak geçişlerin söz konusu olduğu görülmektedir. Mesela genel kurul, esaıs itibaıriyle irade ıuzvu mahiyetinde olmakla beraber aynı zamanda kontrol fonksiyonunu da
görmekted1r. Umum müdürlerle müessese müdürleri yalnız temsil
işleri ile uğraşmayıp idare işlerinde de önemli rol oynamışlardır.
Haısılı bir makamın ifa edeceği görevler, yalnız ve tek değil, çeşitli
karakterler taşımaktadır. Uzuvlar arasında münasebet devamlı şe
kilde genişlemiştir·

Umumi

heyet (Genel Kurul) mefhumuna gelince : gerek ingerekse dernek veya şirketleııde üyelerin
topluluğunu ifade eden
kıurula bu adın verilmesi gerekir. Ancaık Umumi heyette üyelerin hepsinin ifaıdel,erini tecelli eıttirıne
yetkisi vardır. Sermayenin tamaımı devlet tarafından karşılanınca
Umumi Heyet ister istemez kanunların tesbit ettiği yoldan ve n
günün şartlarına göre /kurulmak gerekir. Örneğin Sümerbank umumi heyeti 1933 yılında Büyük Millet Medisinin bütçe ve iiktisat
'encümenleri ile Ba:şvekaleıtten her sene intiihap olunacak üç murahhastan teşkil olunmuştur.
3460 Sayılı Kanun ise bu heyeti Başvekilin reisliği altında, Maliye, İktisat, Ticaret, Ziraat Vekilieri ile Devlet şurası, Divanı Musan

ı

toplulu!klarında
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hasebat birinci reisierinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bütçe, Aıdliye, Divanı Muhaısebat, Maliye, İktisat ve ziraat encünienleri reisleri, reis vekilleri, mazJbaıta muıharrirleri ve katiplerinden ve bu encümenlerin her yasama yılı için seçecekleri beşer
kişiden ve umumi murakaba heyeti reisi ile Milli Bankaların idare
meclisi reisieri ve Umuım Müdürlerinden olmak üzere meydana ;getirmiştir.

Demek oluyor ki Sümerbank Kanununun yayınlanışı ile 3460
Kanunun yayınlandığı gün arasmda geçen beş yıl içinlde iktisadi Devlet teşekküllerinde umumi heyet denilen uzvun bünye,
önem ve manzarası tamamen değişmiştir
Mali güç, Devlet tarafından karşılandığına ,göre yasama ve yürütme organlarından oluşan karma bir genel kurul kurulmuş, buna
milli ekonomilk kuruluşlardan ( İktisaıdi Devlet Teşekikülleri ile
Milli Bakanlardan, Danıştay, Sayıştay, ve Denetleme kurulundan) ·
temsilciler eklenmiştir·
1961 Anayasasından sonra kamu iktisadi teşebbüsleri ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkilerde de bazı önemli değişiklikler
Sayılı

j,

''

'
1

!

ı,

1'

ı
ı

olmuştur.

Kanuna göre kurulan yönetim kurullarında Maliye
Bakanlığı, üyelerden birini inıha ,ederek Bakanlar kurulu kararı
ile atamalarını sağlamaktadır. Böylece her iktisadi Devlet teşek
külünde ve hatta sermayesi!le Devletin katıldığı iştiraklerde Maliye Bakanlığının mutlaka bir temsilcisini görmek mümkündür.
Kamu iktisadi teşebbüslerinin Maliye Bakanlığı ile ilişkilerin
de diğer önemli bir yön olarak denetim konusu çıkmaktadır.
Maliye Teftiş kurulunun görev ve yetkileri arasmda sermayesine
Devletin katıldığı kuruluşların mutlaık surette tefüş yetıkileri bu440

Sayılı

lunduğu belirtilmiştir.

1961

Anayasası

ve 468

Sayılı

Kanundan sonra kamu iktisadi
Büyük Millet Meclisidir.

teşebbi.islerinin genel kurulları, Türkiye

Bununla beraber bu yetkinin
gruplar dikkati çekmektedir·

kullanılması

açısından başlıca şu

1. İKTiSADi DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

Sermayenin tamamı Devlete ait olan kuruluşlardır.
a) Yüksek denetleme kurulunca denetlenirler, ayrıca mura·
kıpları yoktur.
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b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi teşebbüsleri
karma komisyonunca gerek kuruluşların raporu gerekse yüksek
denetleme kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporu birlikte incelenir.
c) Cumhuriyet Senatosu, teşekkülün blanço ve netice hesaplarının onaylanıp onaylanmayacağına dair görüşünü belirtir.
d) Millet Meclisi genel kurulu teşekkülün blanço ve netice
hesapları hakkında nihai kararı verir. Yönetim kurulu ihra olunur, veya ihra ediLmez.
e) Türkiye. Büyük Millet Meclisinin ihra veya red kararı
teşekkülün bilançosu ve netice hesapları ile birlikte Resmi Gazete'de yayınlanır.
II -

ORTAKLIK ŞEKLİNDEKİ KURULUŞLAR:

Sermayesinin yarısından fazlası deıv:lete veya iktisadi devlet
aittir. Ticaret Kanununa veya özel kanuniarına göre
ortaklık halinde yönetilirler. Kendi denetçileri mevcuttur.
a) Ticaret Kanununa göre kendi genel kurullarında bilanço
ve netice hesapları incelenip tasvip veya red olunur. Yönetim kurullarının ihra edilmelerine kendi genel kurulları karar verirb) Kendi genel kurullarında varılan karardan sonra Yüksek
Denetleme Kurulunca da ayrı bir denetim raporu hazırlanır.
c) TBMM kamu iktisadi teşebüsler.i . karma komisyonunca
raporları incelenir.
d) Cumhuriyet Senatosu genel kurulunda teşekkül bilançosu
ve netice hesabı genel görüşme konusu yapılır.
e) Millet Meclisi Genel Kurulunda teşekkül bilançosu ve netice hesabı genel görüşme konusu yapılır ve bilgiye sunulur.
teşekküllerine

r

f)
III.

;
.ı

Varılı:ın

nihati sonuç Resmi Gazetede

yayınlanır.

DİGER I<ıAIMU KURULUŞLAR! :

Sermayelerinin tamamı devlete ait olup bazıları Yüksek Denetleme Kurulu tarafından, bazıları özel murakıpları tarafından
denedenir-Bir kısmına ait raporlar Yüksek Denetleme Kurulu ara. cılığı ile, diğerleri ise karma komiiSyon tarafından hazırlanır. İbra
yetkileri senato ve millet meclisindedir.
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D - DENETİM SONUÇLARI VE
KONULAR:
En

ÖNERİLECEK BAŞLICA

geniş anlamı

ile Türk ekonomisinde yerini bulan KAMU
İKT~SADİ TEŞEBBÜSLERİ 1930 lardan beri geçirdiği aşamalada
Türk ·hukukunda almış oldukları mevkii artık kaybedemezler.
Bunlar ·özerk tüzel kişilikleri, hukuki bünyeleri, varlıkları, kaynakları v.e ürettikleri mal ve hizmetler ile Tüırk ekonomisinin vazgeçilmez :birer kuruluşlarıdır.
Ancak 1945 lerden beri ileri sürülen reform çalışmaları bir
türlü sonuçlandırılamamıştır. Son olarak 1971 başlarında kurulan
· kamu iktisadi teşebbüsleri reform komisyonunun hazırladığı rapor
ele alınıp reorganizasyonun bir an evvel 1gerçekıçi bir görüş içinde
halledilmesi gerekir. Bunların başlıcaları şöyle özetlenebilir.
Bugün için sayıları 130 zu aşan kuruluşlardan bir çoğu aynı
amaçla çalışan ayrı tüzel kişiliklerıdir. Bunların bir an evvel birleış
tirilmeleri gerekir. Bunun yanınıda döner sermaye sistemi içinde
çalıştırılan, aslında tamamen iktisadi •teşeıbibüıs olan
kuruluşlar
vardır. Bunları da kamu iktisadi teşeibbü:sü haline getirrnek zorunludur.
Bir diğer konu, kamu :üktisadi teşekiküllerinin ve
nin özerkliklerine önem verilmesidir.

teşebbüsleri

Denetim açısından ibu kuruluşlara yıllık ve belli !';Ürede sonuç
verecek sistemin getirilmesi başlıca sorun olı;ırak kendini göstermektedir.
sayılı

kanuna göre

yapılmakta

olan denetimden beklenen
faydanın sağlandığı .şrüphelidir. Çünkü bu kanunun her yıl, belli bir
süre içinıde yapılmasını öngördüğü meclis denetimi, bir türlü gerçekleştirilememektedir. Yıllık raporlar birikmekte, karma kopıisyo
nun bir ölçüde hazırladığı raporlar senato veya millet meclisi gündemine alınamamaıktaıdır. Aslında ihra yetkisinin ya karma komisyon uhdesinde bırakılması ve bir itiraz vaki olduğu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek toplantısında konunun ele alınması daha uygun bir çözüm yolu olarak akla gelmektedir.
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Bunun yanında bu yetkinin Sayıştayda olduğu gibi Yüksek
Denetleme Kurulu, yasama o:r~anına bağlanarak ve bünyesinde ge30

rekli isiahat yapılarak hu kıurul tarafından kullanılması belki de
en etkili tedbir olarak düşünülebilir.
Kaıriu iktisadi tesebbüslerinin bir kısmının (İktisadi

Devlet

Teşekkülleri ile bazı Özel kuruluşların) ihra yetkiisi Türkiye Büyük
Millet Meclisinde olduğu halde, bir kısmında kendi genel kurulları tarafından bu yetkinin k!ullanılması, başlıca düzeltilmesi gereken
farklılıktır.

Genel .kurullarıİıda sermaye üstünlüğü bakımından resmi sektör hakim bulunmakta ve bu sektörü "milletin. gerçek temsilcileri
olan pariementerler değil, hükümet tarafından görevlendirilen memurlar temsil etmektedirler. Bu, açılk!ça Anayasaya aykırı bir durum meydana getirmektedir.
Bunun yanında daha evvel değinilmiş bulunan sermaye kriteri
da bir an evvel giderilmelidir. Sermaye bakımından azın
lık haklarının korunması için özel sektöre belli ölçüler dahilinde
temsil yetkileri tanınmak suretiyle özel sektör payı yönetim
kurullarında temsil edilebilir ..Aıma dev1et sermayesinin üstün bulunduğıu ·:kuruluşlarda murakıplıık müessesesinin teşkil edillillesi ve
kendi genel kurullarında irbra hakkının tanınması tartışılacak bir
konu olatak dikkati çekımektedir.

farklılığı

Kamu iktisadi teşebbüslerinin karlılık ve verimlilik ilkelerine
ters etki yapan önemli noktalar arasında, kaynak temin edilmeden
bir takım yatırımlara zorlanmaları ıd1kkati çekecek kadar çokdur.
Büyük ölçüde masraflara mal olan ve ekseriya mali yeteneksizlikten yarıda kalmış, üstelik yabancı kaynak kullanıldığından dolayı
ağır faiz yüküne yol açmış teşebbüslere ülkemizin her yerinde rastlanmaktadır.

Yukarıda başlıcaları belirtilen bu sorunlar üzerine ekonomi ve

hukuk

şumsının

tes;bH

edeceği

.çözüm

yolları şüphesiz

mevcuttur.

Nihai kararın, hiç şüphesiz yasama ve yürütme organlarının
ile, en kısa zamanda alınması, Türk ekonomisi için sonsuz
faydalar sağlayacak ve Türk hukukundaki bir boşluğu giderecektir
katkısı

1
1
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-YARARLANILAN ESERLER :

1-

9.7.1961 tarihli 334

sayılı

Anayasa

ha:l<'kında

meclis ve komisyon tu-

tana:kları.

2 -

12.3.1964 taPihli 440

sayılı

kanun hakJkmda meclis ve komisyon tu-

tanaklaırı.

3 -

12.3.1964 tarhli 441 sayılı kanun hakk~nda meclis ve komisyon tutanakları.

4-

·12.5.1964 tarihli 468

sayılı

kanun

hakkında

meclis ve komisyon tu-

tanaıkları.

S-

3460

sayılı

kanun ve ekieri

hakıkındaki

meclis ve komisyon tuta-

nakları.

6 7 -

23 sayılı kanun.
Maliye Baıkanlığı Kamu ·İktisadi Teşebbıüsleri ve İştrakleri yılhk
ları.

- Devlet Yattının Bankası yıllık raporları.
- Başbaıkanlrk Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları.
--,... İ•Misaıdi murakabenin 20. yılı (YıDK Yaymı 1959<).
-Cumhuriyetin Sü. yılmda Yüksek Denetleme Kurulu (YiDIK Yayını
1973),
\
12 - Errnest E, Hirsch: İktisadi Devlet Teşefuküllerinin hukuki mahiyeti,
1939.
13 - Bmest E, Hirsch: İktıisadi ıMıüe.sseselerde Tetıkik, Teftiş ve Mura·
kabe, 1943.
14 - ıErnest E, Hiıısoh: İktisadi Devlet Teşekküllerinde Umumi Heyet,
1944.
15 - Sıddık Sami Onar: İdare Hukuku bakımından Devlet Teşekkülleri,
1941.
16 - Muıhlis E:te: Türkiye Devlet İşletımderinin Murakabesi, 1947.
17 - Muhlis Ete: Tünkiye'de Murakabe Sistemleni, 1943.
18 - Güven Dinçer, Kaya Erdem, Mecdettin Akın: İktisadi Devlet Teşek·
.külleri Mevzuatı, 1966.
8
9
10
ll

19- Bahaeddin Ablum, Sadtetıtin Sürbehan, Aç~klaınalı Dernekler Kanunu 1973.
20- Maliye Bakanlığınca 1:%1 ve 1%2 yıllarında hazırlanan özel ve ön
raporlarla bunların birleştirilmiş şekilleri.
2:1 - 154 sayılı kanun gereğince 1961 yılında hazırlanan Müsteşarlar Ra·
poru.
22 - Yüksek Denetleme Kurulunun 440 sayılı kanuna göre hazırladığı
kuruluşların Yen1den >Düzenleme Kanun Tasarıları.
23 -
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2.5.1:971 gün 7/2361 sayılı Kararnameye göre kurulan Kamu
Teşebbüsleri Karma Komisyonu ön raporu, 1971.

İktisadi

r

Ek No. 1

440 SAYILI KANUN HAKKINDA HÜKÜMET
GENEL GEREKÇESi

Hükümet tezkeresi tari:hi: 5.11.962
İkıüsadi

Devlet Teşekküllerinin faaliyeti ve işleyişi devamlı bir
konusu olmuştur. Bu teşekküllerin bü)ill,k bir ,kısmı devamlı -olarak zararla çalışmışlar ,karlı çalışanların durumları da tatminkar görülmemiştir. Bu sektör, memleıketimiZJde enflasyonun başlıca
kaynaklarından biri olmuştur.
şiıkayet

Teşebbüslerin

esas amil şüphesiz tatbunda •tesirinin bulunduğunu kaıbul
etmek yanlış olmaz. 3460 sayılı Kanunla kurulan mekanizma,
23 sayılı Kanunla yapılan tadilaHan sonra da tatminkar -buLunmamıştır. Bu durum İktisadi Devlet TeŞiekküllerinin reonga~izaısyon
ihtiyacını ol."taya Ç]kanmı•ştı.r.
bi:kattır.

Ancak,

bu duruma

düşmelerinde

mevzuatında

İktisadi

Devlet Teşekkıüllerinin reoııgani.zasyonu meselesi 154
sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eLe alınmış ve !bunların mali,
huıkuki ve idari bünyelerinin ısla:hı için incelemeler · yapılması ve
bu inceleme sonuçlarına 'göl'e gerekli kanun tasarılannın Maliye
Bakanlığınca 'hazırlanması denpiş olunmuştur.

Bunun üzerine yerli ve yabancı uzımanların iştirakleriyle incelemeler yapılmış, bu arada İktisadi Devlet Teşebbüsleri ayrı. ayrı
ele alınmış ve incelemeler iSOnunıda bunların her biri için özel raporlar ve tamamına şamil olarak genel raporlar hazırlanmıştır.
Müsteşarlar

Kom1tesi bu

raporları inceLemiş

ve neticede 154

sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince «İ.ktisadi Devlet Teşekkül·

'f

\

leri ile benzeri müesseselerin bünyelerinde yapılması gereken
hat hakkmda rapor» hazırlanımış ve yayınlanmıştır.

ısia
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Ancak', Müsteşarlar Komitesinde hazı hususlarda tam mutabakata varılamamış ve bu noktalar raporda belirtilmiştir. Bu konular, <<İktisadi Meseleleri ve Hareketleri Kolayiaştırma ve SüratlendiriDe Kurulu>>nda görüşülmüş ve kanun tasarılat·ının hangi esaslara
göre hazırlanacağı tesbit olunmuştur.
Kurulca tesbit edilen esaslar dahilinde, Maliye Bakanlığınca
Hüikümteçe incelene:rıek bu tasarı meydana geti-

hazırlanan tasar:ı
rilmiştir.
1

Tasarıların hazırlanması için yapılan çalışmalarda yukarda hahis konusu edilen raporlar ve verilen diııektifler esas olarak alın
mış ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin milli elwnomiye daiha yararlı olmalarını sağlıyaca~ hükümlerin getiri}mesine gayret edilmiştir.

Raporlavda, İktisadi Devlet Teşekı~üllerinin kuruluş ve işleyiş
lerinde tesbi·t edilen noksanlıklar şu şekiLde özet1eneıbilir:
a) Kuruluşların ıbelli bir esasa bağlanmamış olmasından doğan düzensi·zlik,
b) Teşel<!küllerin bağımsız olmamaları,
c) İdare ve m urakarbenin iyi işlememesi,
d) Koordinasyonsuzluk,
· e) Sermaye ve finansman yetersizliği,
f) Muhasebe usullerinin yeknesak ve düzenli olmayışı.
Bu tasanda teşekküllerin işletıme ve yönetme konularında tam
bir mu;htariyet ve serbestiye sahiıb olmaları buna kar:şılık faaliyet
neticelerini daiha sıkı kontııol ve yatırımların uzun ve kısa vadeli
plan ve programlara uy;gun olarak ve Hüıkümetin kontrolu altında
yürütülmesi derpiş olunmuştur. Fakat, teşek:kül ve müesseselerin
çalışmalarının aıksamasına meydana vermemek için .gerekli hallerde belli şartları haiz yatırımların yapılmasri çin ilgili Bakanlıklara
ve teşekküllere karar yetkisi tanınmıştır.
Bu

tasarıyla

a)

Teşekkül

çalışma

konusu

getirilen
ve

başlıca

iştirakler

dışmda

olan

yenilikler

bir düzene

iştirakterinin

aşağıda ,gösterilmiştir.

bağlanmış, teşekküUerin

3

yıl

çerisinde tasfiyesi

derpiş olunmuştur.

b)
ternde
litikası
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Teşekküllere
olduğundan

bu

yönetim ve işletme alanlarında mevcut SİrS
daha geniş yetkiler ·tanınmış, fiyat ve tarife po-

açıdan düzenlenmiştir.

c) tönetinı konusunda teşekkül dışı elemanlarla takviye edilfonk!siyonel yönetim kurulu usulüne gidilmiştir. Böylece teşek
küllerin yönetim kurullarında Hazine, ilgili Bakanlık ve işçile
rm hakim olmaları, ayrıca kurulda Hazine, ilgili Bakanlık ve işçik
rin temsil ediLmeleri derpi:ş olunmuştur.
d) İktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi işinin ayrı bir
kanunla düzenlen~ceği 1göz önünde bulundurularak tasanda bu hususa ait ana esasları belirten iki madde fuonulmuştur.
miş

'

r'

ı

İktisadi
sağlayacak

Devlet Teşekküllerinin koordone olarak
hükümler konulmuştur.

Koordinasyon meselesi
rak de alınırnak gerekir.

yatınm

ve

işletme

çalışmalarını

koordinasyonu ola-

Tasanda yatırım Jmordinasyonu, finansman konusu ile birlikte düzenlenmiş ve böylece gerek uzun vadeli planların tahakkuku, gerekıse fnansman imkanı sağlanmadan yatırıma başlamlma
ması hususlarını sağlayacak z:emin hazırlanmıştır. Böylece yatırım
ların daıha süratle bitirilmesi ve teşebıbüslerin yarım kalmış yatı
rımlar sebebiyle büyük gider ve borıç yükü al·tına girmelerinin ön\
(

İE;nmesi sağlanabilecektir.

İşletme koordinasyonunu sağlıyacak hükümler de sevk olunmuştur.

İktisadi Devlet Teşekküllerinde se:nmaye noksanlığı bulundaima ifade edilegelmiştir. Sermaye eksikliği bir vakia olmakla :beraber, bu sektörün yegane eksi!kliğini bunun teşkil etmediği de muıhakka:ktır. Ayrıca, memleketimizde imkan ve kaynak eksikliği bütün sektörlerıde mevcuttur. Bu bahmdan İ:ktisadi Devlet
Teşekkülleri kendilerine verilen kaynakları en iyi şekilde kullanmak

f)

duğu

z9rundadır.

Sermaye

eksikliği

bütçe ve otofinan,sman imkanıariyle zamanla
için ise Devlet Yatırım Bankası

karşılanabilir. Yatırım finansmanı
kurulmaktadır.

g) Tasanda teşekkül ve müesseslerin düz:enli bir muhasebe
sistemine kavuşmaları için gerekli hüküımler bulunmaktadır.
k) Nihayet İktisadi Devlet Teşeıkküllerihin aktif ve pasif değerlerinin revalüe edilmesi de deTpiş edilmiştir.
·
Maddelere ait gerek,çede, tasanda yer alan hükümler daha etraflı olarak açıklanmıştır.
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Ek No. 2.
440 SAYILI KANUN HAKıKINDA MiLLET MECLiSi KARMA
GECİCİ KOMiSYONU GENEL GEREKOESİ

.

.

Karma Komisyon Tezkeresi
Tarhi : 2.7.1963

GENEL GEREKÇE
Sınai

üretimimizin takriben yarısına yaıkın bir kısmını sağla
yan ve 1962 yılı başında ne~dlerinde çalışan işçi sayısı 170 bin ve
memur sayısı 120 bin olan ve 1963 bütçe yılı başmda kaydi aktif
değerleri 36.8 milyarı bulan İktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştiraklerinin milli ek!Onomimiz içindeki yeri açıkça belli
olmaktadır. Bu mühim yerine rağmen İkıtisadi Devlet· Teşekkülle
rinin mali bünyelerinin sıhhatli v,e insicamlı olmak vasfını kaybetmesi, sermaye ,kifayetsizliği ve aşırı iboııç ve mali ahenksizlikle
dolu oluşları bugüne kadar olan çahşmalarını halık katında tabmin·
kar bir halde olmaktan ,çtkarmış ve teşekküller memleket ekonomisinde enflasyonist davranışl,arın arnili olmuşlarıdır. 1960 yılın
da yürürlüğe konulan 154 sayılı Kanunla 5,4 milyar liralık borçları
Hazine taraıfmdan deruhte edilen ve 1961 yılınıdan iübaren yatırım
programlarının finansman kaynakları ile a1henkleştirilmesi suretiyle yatırımlarının ikmali teminat altına alınan teşekküllerin; beş
yıllık kalkınma planı de~resinde % 7 ıkalkınma hızına ulaşmaıda
üzederine düşen vazife aç1ıkça göııüla:nektedir. Nitekim para fonu
konsolidasyon toplantılarmda Türk Hükümetini ciddi su:rette işgal
eden 'konuların başmda, İktiısadi Deıvlet Teşekıkü1lerinin Türk ekonomisine yük olmaktan çıkarılıp bünyelerinde yapılacak hukuki,
idari ve mali ıslahada daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını
temin hususu meşgul etmiştir. Türık Hükümeti bu arzusuna ulaş
mak için Hükümet gerekçesinde de belirti:ldiği üzere 3460 sayıb
Kanunla 'kurulan ve 7.3 sayılı Kanunla yapılan tadilattan sonra de36

rtetleme lusui1eri değiştirilen İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonunu temin için 154 sayılı Kanuna 17 noi maddenin vaz'ını
da temin etmiş ve bu maddedeki sarailıate day,anılarak halen adedleri 170'e baliğ olan ve değiş1k kuruluşlarla meyıdana gelen İktisa
di Devlet Teşekküllerinin reorıganize eıdi1meısi için yerli ve yabancı
uzmanlara raporlar hazırlatmış v.e hazıdanan raporların ıştğı altmda bir ta~arının Maliye Bakanlığmda hazırlanması deııpiş edilmiştir.

Teşekküllerin, müesseselerin ve iştiralklerinin reorıganizasyonu
nun 3 ncü bölümde tahakkuk edebileceği, bu tetkikler sonunda anlaşılmış bulunmaktadır. Birinci bölüm teşekküllerin .kuruluşları,
bütçelerinin ve yatırım pmgramlarının hazırlanması ve tasdik edilmesi, teşekküllerin kendi fiyat politikalarını tesbit etmek üzere
ye~kili kılınmaları, Hükümet tarafından bunların fiyat politikalarına yapı1acak mücadelelerıden mütevellit zararların bütçeden karşılanması ve teşeıkküllerin ilgili bulundukları Bakanlıklada hııku
ki bağlantılarını tesbit edecek bir (orıganik) kanun hazırlanması
hususudur. Birlikte ,sunulan tasarı bu düşünce ile hazı-rlanmıştır.

Hükümet gerekçesi tetıkiık edildiği zaman görüleceği gibi 154
sayılı Kanunun 17 nci maıdidesi gereğince tasarının hazırlanmasın
dan evvel yapılan çalışmalar sonunda; ~ktrsadi Devlet Teşekkül
lerinin kuruluş ve işleyişlerinde tesbit edilen noksanlıklar şöylece
özeıtlenebi1miştir.
ğan

,,

a) Kuruluşların belli hk esasa bağlanmamış olmasından dodüzenszlik,
b) Teşekküllerin bağımsız olmamaları,
c) İdare ve denetiminin iyi işlememesi,
d) Koordinasyonsuzluk,
e) Sermaye ve finansman yetersizl.iği,
f) Muhasebe usullerinin yeknesak ve düzenli olmayışı.

Tesbit edilen bu noksanlıkların a, b, c ve d fıkralarmda temas
edilenleri, tetkik edilen tasanda çarelere bağlanmak istenen noksanl.ı:kılai'dır, e bendinde temas edilen, sei'maye ve finansman yetCI'sizliği hususu, Yüksek Meclisin te1Jkikine sunulmakrta olan Devlet Yatırım Bankası Kanunu ile esaslara bağlanı1mış, f bendinde·
ki muhasebe usullerindeki yeknesaklığı ve düzeni temin etmek hususu ise reorganizasyon tasarısında sevk edilen bazı hükümlere paralel olarak hazırlanacak mevzuatla halledilmek üzere talik edilmiştir.
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Başlangıçta da arz ettiğimiz üzere, 3460 sayılı Kanunmı teşek·
küllerin kuruluşunda, organizasyon baıkımmdan muayyen prensipler koymamış olması çok çeşitli idari ve hukuki bünyelere sahip teşekküller ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Halen mevcut te'Şeb
büsleri 4 grup halinde incelemek mümkündür.

1. 3460 sayılı Kanuna tabi olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
(Süemrbank, Ziraat Bankası, EHbank, Toprak Maıhsulleri Ofisi,
iZrai Donatım Kurumuğ Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu,
PTT, Devlet Demiryolları, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Demir ve
Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu.)
2. Milli Korunma Kanununun veııdiği yetkiye istinaden kumlanlar (Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu).
3. Özel kanunla kurulup elwnomi.k faa:liyette bulunanlar
(Milli Piyango, İller Bankası ve Amortisman ve Kredi Sandığı).

(,

4. Ortaklıklar (Ortaklıklar iki bölümde toplanmış olup bi.rinci bölümde özel kanunla veya özd kanunların verdiği yeukiye dayanılara:k kurulanlar «Emlak Kredi Bankası, Halk Bankası, Denizcilik Bankası, Vakı.flar Bankası, Türkiye P.et:rıolleri Anonim OrtakIıklan ve Yürkiye Havayolları Anonim Ortaklıkları» Ticaret Kanununa göer kurulanlar. «Bunlar Devlet senmayesinin iştirark ettiği
muhtelif ticari teşeıbbüsler olup sayılan 150 civarındadır»).
Görülüyor ki, kurulÜşların belli bir esasa bağlanmamış olmasın
dan dolayı halen 36,8 milyarı bulan kaydi aktif değerlerinin tmn~
silcisi teşekkül, müessese ve iştiraklerin arasmda h'L~kuki bir düzeni sağlamaık mümkün olamaımaktaıdır. Bu düzensizliğin seneler
içinde yarattığı atıl kapasitenin, israf ve enflasyon!st eğilimlerin
zararlarını ayrıca izaha 1üzum yoktur.
·
3460 sayılı Kanunla, teşekılcüllerin bağımsız olmaları hükmü
sevk ediLdiği halde, teşekküller arasmda oııganizasyon birliği bulunmadığı ve muhtelif kuruluş hallerinde değişik hütküml.er sevk
edildiği ve siyasi kudreti elinde buLunduranlar, mu!htelif maiksatlarla teşeıkkül, müessese ve i.ştirakleDine mü:daıhale ettiği için yerli
ve yaibancı uzmanların :da belirtiği giıbi; bugünkü yaşıyan hükümleri ve tatbikatı ile .teşekki.Hlerin mUJhtar bir bünyeye :saihip olduklarını söylemek maalesef mümkün değildir. S.ın:ıi üretimimizin takdiben yarısına yakın bir kısmını sağlıyan ve 290 bin kişinin çalıştı-
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ğı

yer olan teşelkküHerin bünyelerine yapılan bu müdahalelerin,
ekonomimize evrdiği zararıları 154 sayılı Kanunla .fuonsolide edilen
borçlarının 5,4 milyara ulaşmasında görmek mümkündür. Kaydi
aktif değerleri 36,8 milyarı bulan teışekfuüllerin ödenınş sermayelerinin sadece 6,5 milyar lira olması ve bu sebepten mali hünyelerindeki işletme ve yatırım ·sermayesi noksanlıklarının çok zayıf
bir liıkidite durumu tevlit ·etmeleri hususunda ·teşekküllerin' bağım·
sız o.lmamalanndan ve muhtelif siyasi ve mahalli arzıuları taıtmin
kaygusu ile kurulmuŞ o1masmdan iled ge1mektedir. Böylece teşekküller, kendi faaliyet konulariyle bazan ilgili olan ve çok defa
da hiçbir ilgisi bulunmayan iştiraklere norlanmışlar ve bazan da
bu iştirakler diğer iştirakleri finanse etmek hususunda tazyike maruz kalmışlardır. TeşekkülLerarası ça:praşık bir iştirakkr ağının
kurulması ve teşekiküllerin barerne ve Sayıştay vizesine tabi olmaması, idare ve denetimlerinin iyi işlememesine ve Devlet personel
rejimi .içinde çok .farklı esasların kabulüne yol açmıştır. Çok deği
şik hukuki bünyelere sahip olan teşekkül, müessese ve iştiraklerin
muıhtar olmamaları ve değişik siyasi tesh•lerle meydana getiri1miş
olmalarının tabii bir ma:hzuru da teşekkül brünyderirıde atıl enerji olarak ifade edebileceğimiz çok sayıda persoenlin yer alması hususu olmuştur. Bir bakıma teşekküller, istiJhdam meselesinin halli
·kaygusunda bulunan kişilerin, kaygularını izale edecekleri yerler
haline gelmiş, personelin çoğaltılması ise rantabilitelerini azaltmış ve tahakkuk eden yüksek ınaliy~etler teş·ekk!ül bünyelerine zararlar iras etmiştir.
Teşekküllerle

denetenler ve icra uzvu arasında yanlış bağla
bünyelerinde kurulan müe,sseıseler
le, teşekküller arasındaki hukuki rabıtaların, mesuliyetin ve karar
süratinin parçalanmasına yo.l açacak kaıda•r ıkarşı1k bulunması; 3460
sayılı Kanunun Hükümetçe hazırlanan gerekçesinde belirtilen maksatlarına ulaşmayı mümkün kılınamıştır.
rın kurulması

ve

teşek·küllerin

Gerçek olan husus şudur ki, Tüıık Devle.ti orıbeş senelik bir
devre içinde karma ekonomi kurallarına uygun o larak % 7
kalkınma hızına ulaşmayı amaç edinmiştir.
İktisadi DevJet
Teşekkülleri planlı elmnomi devresinde özel sektörün
yatı
rımlarına muvazi bir yatırım gayreti içine girecek ve pla·
nın
tedbirler
bölümündeki
hususlarına
riayet
edilecekKabul
edilen
plana gıöre
iktisadi
;Devlet
Teşektir.
küllerinin işletme açığı vermemeteri ve ge'l"e:kli yatırımları esas itiplanlı
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bariyle kendi fonlariyle gerçekleştirmeleri, plfmın ana ilkelerinden
b:ridir. Bu bakımdan gelirlerini a:rtnımak için her -türlü çabayı göstermeleri gerekmektedir. BinaenaleyJ:ı tküsaıdi Devlet Teşekkülleri
ve İştkaMerinin reorganize edilmesi için 154 sayrlı Kanunun 17 nci
maddesi ile kendisine verilen vaziıfeyi ifa ederken Hükfunet şu
esaslar;;ı. di:kkat etmelidir.
'
a) Fiyat pd,litikasının uygulanmasına geçilmeli, teşekküller
üretükleri mal ve hizmet fiyat1arını kendi'leri tesbit etmeli, temel
mal ve hizmet fyatlarına Hükümetçe müdahale olunduğu zaman
teşekküHerin bu yüzden uğtrıaıdıkları zararlar bütçeden karşılan
malı.

Fiyat tesbitinde kapasitenin tam kullamlması ve modern
esaslan göz önünde tutulmalı,
c) Finansman prograrrnlannın uygulanmasmda teşeikkül kaynaklarından yatırıma harcanak kısımların
gerçekleşmesi temin
edilmeli,
d) Normalin üstünde mamul stokların dağınasına meydan
verilmemeli; !ham madde, yardımcı madde ve malzeme stoklarımn
aşırı ibir tarzda dağınasına mani olunmalı, azami tasarnıf esasına
göre ılıareket edilmeli,
e) İşletmelerıde kuHanılmıyan eski malzeme ve hurıdaların
kullanılması veya satılması temin edilmeli,
dir.
b)

işletmedlik

Tetkik edilen tasarının, yukandan beri arz ettiğimiz esaslara
komisyonumuzca tartışılan 1:emel hüküm}erinden ibirisi
de, üçüncü maddenin üçüncü fıkrası olmşutur. Tasarı (Kamu hizmeti niteliğini taşıyan akinlarda teşekıkül kurulamaz) hükmünü
sevk etmiş bulunmaktadır. Bu hükmün, (daıha ziyade kamu hizmeti niteliğini taşıyan alanlaDda teşekıkül kurulamıyacağı) şeklin
de anlaşdıması lazımgelir. Bununla beraber kamu hizmeti deyiminin idare hukuku litemtür ve tatbikatmda değişik anlamlara yol
açtığı nazara alınarak ve modern devletin deruhte ettiği hizmetlerin hududu her geçen gün değişik anlamlara tabi olduğu düşünü
lerek bu gerekçede amme hizmeti -ıkaımu hizmeti- niteliğinin
mana ve hududunda bir anlayış beralberliğine varma lüzumu hisuygunluğu

sedilmiştir.
Anayasamıza

anlayışı
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göre Devletin gayesi, ferdi hakları sosyal adalet
ve şartları içinde tahakkuk ve iemin ettirmektir. Bu se-

beple Türk Devleti (fertçi) olduğu ıkadar, muasır Inecieniyetin yarattğı sayısız ihtiyaçları temin ,edebilmek maıksadı ile sınırlı omrak ( toplumcu) dur. Böylece hakların ayrılığı esası yerine, hakların eLbirliği kaidesi iltifat görmüş ve ikinci maddede Türk Cumhuriyetinin vasfı tayin- ediHııken «Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratiık, laik ve sosyal bir hukıuk Deıvletidir» denmek suretiyle Fransız ihtilalinin amme kud!'et:i mefhumunun karşıısına vaz'ettiği ferdiyetı;oiHk ve ihtilal hakkı müessesesi ile sosyal Devlet fikri birlikte yer almıştır .Sosyal Devlet fikrinin, :r;eaHst hukuk an,layışı ile te<;anüt fikrine ulaştığı da ifade edilebiHr. Böyl.eoe liıberallerin, daktrinde yer alan (Devlet zamret dolayısiyle 'bir teşeibbüse girişirse
şartlannın hususi teşebbüse benzer olması ~Iüzumu) iltifat görmemiştir. Yalnız hemen ilawe etmek lazımdır ki, Anayasamız amme
kudretini, temel insan harklarının, tahakikUiku şart ve sınırı ile kabul ettiği için, Sosyal Devlet anlayışını ö:oel sektöre ait teşebbüs
tikrinin ret ve inkarı hüviyeti ile de vaz'etmemiştir. Hukuk literatüründe geniş manaısı ile kamu hizmeti: (Bir kamu idare veya
müerssesesi ta:rıafmdan doğrudan doğruya Vleya böyle bir idarenin
neza:reti altında kamu ihtiyaç'ları ve menfaatlerini tatmin ve temin
etmek maksadiyle girişilen teşebibüsl,er) olarak; dar manada ise
(kamu idare veya müesseselerinin kamu hukuıkuna mahsus usuller dairesinde ve rbu hukukdan doğan yetkilere dayanılarak gösterdiği faaliyetler ve yaptığı hi:zırnetler) olamk tarif edilmektedir.
Dloktriııde geniş tartışmalara

yol açan bu anlayış farklarına.
,kamu hizmetini, Devletin var oluş sebebi, yürü•trne kuvvetinin, insan ve toplumun rnutrluulğu için yapması gereken faaliyet olarak ifade de ıbirleşi1diği açıkça görülmektedir.
rağmen

Yeni Anayasa
,

nizarnı

içinde kamu hizmetinin

anlayış

sınırı

şöyle olmalıdır.

Devlet, ekonomik, toplurucu ve kültürel 1kalrkmrnayı demokratik yollarla gerçekleştiıımek, bu maksa:tla, milli tasarrufu artır
mak, yatırımları ·toplum yararının geı:ıektiııdiği rterci;h1e!'e tevcih
etmek ve bu maksatla rka1kınma planlarıını yapmakla vazifeli buluııduğıuna göre Devletin gayesi, Türıkieri insan olma hayısiyetine
yaraşır bir hayat seviyesine ulaştıı:ırnak, rbu seviyeyi muhafaza ve
idarne ettirrnek olaraik hülasa .edilebilir. Bu manarda kamu hizmeti
deyimi, çok geniş bir ,alanı çevreler. Deyimi dar manada tesbit edersek (icranın Anayasanın emrettiği esaslar ve plan içinde ve mali
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kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde gösterıdiği faaliyet ve yaptığı
hizmetler) diye tarfi etmemiz mümkündür. İcra, bu faaliyet ve hizmetlerinde p.lan esaslariyle sımrlıdır. Binaenaleyh 'bir hizmetin
mahiyetini tesbit için esa1s kriter:

Planın derpiş ettiği

karma ekonomi si's·temi içinde icranın:

1. Tatminsiz bir kamu 1hti',Yacının mevcudiyetini,
2. ihtiyacın cevapsı~ kalmasının kamu düzenini sarsacağım,
3. Tatminsiz kamu ~htiyacının devamlılığım,
Tesbit etmesi ve yasama organından bu hizmetin hususi bir
kuruluşla ve İktisa~di Devlet Teşekküllerinin çerçeve kanunu olarak kabul buyurulacak (Temel kanun) hükümlerine uygun bir
hukuki bünye içinde kurulmaısı ha!kkmda karar istemesi ve bu talebin kanunlaşmasına bağlıdır.
Maddenin tatibikatında yürütme ve yasama organlarının müdahaleci bir anlayıştan ziyade karma e:korıomi kuralları anlayışı
içinde harelket edeoeğ'ini beklemek lazım gelir.
Tasarının,

tetkik ettiğ-imiz maddeleriyle, özlemi duyulan muhtar, düzenli, daha fazla yatırım kaynağı yaraıtmak için karlılıık ve
verimlilik esaslarına uygun hareket eden İtl~tisadi Devlet Teşekkül
lerinin kuruluş ve çalışmalarını temin etmek üzere hazıT~landığın
da komisyonumuz bera:beDdir. Tasarının, teşekiküllerin, müessese•
lerinin ve iştiraklıerinin yönetimleri ile ilgili hükümlerinde bu sebeple dikkatle durulmuş; yıönetimle i1gili kişilerin başka işlerle
meşgul olmam:alan, özlük haıklarının teminat altında bulunması
ve özıel sektö:rün imkanlarına paralel olarak imkanlara salhip ·kılın
ma•sı hükümlerinde bazı değişıkli:kler yapıLmış ve bu kişilerin ancaık halen yürürlüNte bulunan 3460 sayılı Kanunun tatbik şeklini
gö:sterir tüzüğün 9 ncu maddesinde yazılı i:şleri yapaibilme1erine,
istinai olarak ceıva~ verilmiş ve yönetim kurullarının, hatırlı kişi
lerin yer alacağı kuruluşlar olmasından ziyade karar verme ve
denertlerne gücünü şahsırıda toplıyabilen kişileı:ıden seçilmesinin,
mi111 elmrıomimize yararlı olabileceği, a1ksi ha1de bu kanunun ta!l:bikatının dahi :beklenilen neticey.i· vermesinin mümkün olmıyacağı
fikrinde mutaibakata varılmıştır.
Tasarının maddelerinde
komisy;onumuzca yaphan değişiklik
lerin g~erekçeleri ayrıca sunulmuş bulurımakbadır. Ta,sarı bu deği
şiklikleri
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ile bidd:kte yüksek tasvipleriniz·e sunulur.

Ek No. 3
441 SAYILI KANUN HAKKINDA HÜKÜMET GENEL
GEREKÇESi
Hükümet tezkeresi tarihi : 11. 10.1962
~ktisadi Devlet Teşekkülleri elmnomik !ka~kmmanın vasıtaları
olara;k devamlı sul'ette yatırım yapmak duııumunda olan lmrumlardır. Bu sektörün reorgan~ıZasyonu için yapılan çalışmalarda üzeırİn
de durolan hususlardan biri de sermaye kifaıy;etsizHği ve yatırımla
rın kısa vadeli kredilerle finanse edUmiş olmaısıdır.

Kaynakların

az olması, bunlarıdan en iyi Şekilde faydalanılma
sını zaruri kılmaktadır. ·Esasen memleketimizin bilinen bütçe imkanları .karşısmda ·seıcmaye yetersiızliğinin süratLe gidenilemiyeceğ.i
açıktır. O halde yatırımların geniş ölçüde kredi He finansmanı gerekmektedir .
Bugüne kadar yatırım kredileri Aımornisıman ve Kredi Sandığı
ile gene bu Sandık nezıdinde tesis edilmiş olan ve esas itibariyle dış
kredi karşılıklannı ihtiva eden iç finansıman fonundan verilege:lmiş
tir. Ancak, Amortisman ve Kredi Sandığı daıha ziyade tahvil piyasasının tanzimi için kuruLmuş ıbir teşekküldür. Yatırım finansmanı
için de teş.kilatlanmış değildir.
Ayrıca, İıktisa:di Devlet Teş~kkülleri yatınmlarının ibir ihtisas
banıkası

olarak kuru1acaık olan Yatırım Bankası kana.Iıiyle finanse
edilmesi gerektiği, müteaddit kere yabancı mali müesseselere mensup heyetler tarafmdan tavsiye edi1miştiır.
İktisadi Devlet Teşekkülleri reor,ganizas:yonu hakkındaki

ı a·
da finansman usullerinin ıslahı ile kaynaklarm bir ve.rde
toplanması ve finansmanın.da tek elden idaresi tavsiye edilmiştir.
porlarıda

Bu hususta zaman zaman çalışmalar yapılmış, finasman programlan hazırlanmış fakat uygulanamamı;ştır. 1960 dan bu yana, 23
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sayılı

Kanuna göre ıkaynaıklann bir yerde toplanması, yıl başında ihtiyaç ve imkanların ihtiyaçlara tahsi,si e5as iti'ba!'iyle Maliye Bakanlığınca yapılma1ktaıdır.

Ancak, bu se'ktörıün reorgani,zaısy;onu sonunıda işletme açığı vermeden faaliyette bulunabilmesi de düşünülmektedir. Bu ha1de ise
uzun vadeli krediye ancak yatırımlar için .i;htiyaç olacaktır. Yatırım
kredilerini iyi kullanaıbHmek için işin bitiımine kadar yatırımları
takiıbedecek
bir iJhtisa:s 'bankası kurulması faydalı görülmefutedir. Banlka yalnız imkanların ~htıiyaçlara miktar olarak tevziini yapmakla kalınıyacak vade, faiz haddi ve diğer kredi şartlarını
da işin mahiyetine göre ayarlıyaca:ktır.
Kurulacak banka, İktisadi Devlet Teşekküllerinin dış yatırım
kredisi taleplerinde yabancı mali müesseselere, kredi verenlere muhataıp olmak ve garanti /Vermek suretiyle bu konuda da ıbüyük kolaylık sağlıyacaktır.

Burada bir hususun da belirti1mesiııd_e ayrıca fayda mülahaza
Devlet Yatırım Bankası, yatırım koordinasyonu yapmak
vazife ve yetkisini haiz değildir. Yatırımların koordone edilmesi vazıifesi olan Bankaya bu yetkinin veriml~es'i uy;gun görülmemiştir.
edilmiştir.

Yatırımların

koordinasyonu işi Devlet Planlama Tieşkilatının
suretiyle Maliye Baıkanlığı tarafından drüzenle-

mütalaası alınırnak

necelktir.
Bir diğer husus da bankaya ancak vapılması hususunda karar
verilmşi olan yatırımlar için mümcaa:t ecLHehileceğiıdir. Banka projeıyi incelemek, tesbit ettiği eks~klikleri tamamlatırnak ve gerekli şart
lan haiz buLunınıyan prıojeler j,çin kredi açmamak yetkisini haiz olacaktır; yalnız prıojenin, memlek!et ekorıomİisi bakımından değeri,
kullanılan

teknik gibi hususlarda banka bir
gitmiyecektir.
Maddelere ait kısımlarda
açıklanmış bulunmaktadır.
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değerlendirme

yoluna

kanun tasansına ait diğer hususlar

Ek No. 4
468 >SAYILI KiA!NUN HAKJIGND~:Kİ TEKLİFİN

GENEL GER!EIKÇESİ
Tekliıfin sunuluş

tarihi: 18.6.1962

Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, «Kamu İktisadi
Teışe:bibüslerinin

Türkiye Büry:üık Millet
nunla düzenlenir» dem~ktedıir.

Mecli1S1İnce

denetlenmesi ka-

Bu özel kanunun, Sayıştaya bazı munzam vaziıfeler veren ibir
kanun olamıyacağı; Sayıştay denetleımesinin, Alilaryasanın aynı maddesinin 1 nci fıkras,iyle genel ve katma bütçeli dairelere hasrediimiş
olmasından açı:kça anlaşı1malktadır. Kaldı .roi Kamu thisadi Teşeb
büslerinin denetlenmesinin teknik bakımdan farklı ibir mahiyet
taşıması da ibunu gerektirmektedir.
Anayasanın 127 nic maddesinin 3 ncü fıkrası, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunıda bir önerıgeyle teıHiıf edildiği şekliyle, teşrii denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi «adına>> yapılacağı yolunda
bir hüiküm ifi~de ediyordu. Bu hüküm, Temsilciler Meclisi Anayasa
Komisyonunca, bu fıkra yenıiden ıkal.eıme alınırken değ,iştirilmiş ve
teş:r:ii muraikaıbenin yasama orıgamna bağlı bir kurul tarafından onun
adına yapılması meoburiyetini istilzam eden «adına» kelimesi metinden .çıkarılarak Kamu İktisadi Ieşebbüslerinin, herhalde, yasama organınca bizzat denedeneceğini gösteren bir ibare
konulmuştur.
Komisyonun teklif ettiği bu metin de Genel Kurulca kalbul edilmiş
tir. Diğer taraftan, aynı maddenin 1 nci fıkrasında, Sayıştayın
genel ve katma bütçeli daireler üzerinden yapacağı denetimin yasama organı «adına» olacağı açvkça ibeH:rtilmiştir. Aradaki bir fark
da, durumu izah etmeye kafi gelir.

Gerçeben, ıkamu iküsadi teşeblbüslerinin denetimi, bu teşeb
büsler hakkında yasama organı önünde siyasi sorumluluğu taşıyan
Bakanlar Kurulunun ve Bakanların bu teşebbüsleri denetliye-
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cek olan (ve halen Umumi Murakabe Heyeti adını taşıyan) kurul·
dan bazı murakabe faaliyetlerinde bulunmasını talebetmelerini ge·
rektirebi1ir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetiminin, merkezi en
yüksek icra oı:ganı seviyesinde ve ona bağlı olarak yer alacak bir
kurul tarafmdan yapılmasmdaıki idari' ve tekniık zaruretler, böyle
bir kurulun teşkilini gerekıtd:rir1ken; bu 1kurula muvazi olarak bir
de yasama organına bağlı ayrı 1bu kurulun kurulması lüzumsuz olur.
Merkezi en yüksek icra oııganma bağlı olarak vazife görecek iböyle bir
kurulun aynı zamanda, HükumetçeKamu İktisadi teşeıbbüsleri !hakkında güdülen fiyat, isHhsal, yatırım ve sair konulardaki siyasetin
tatibikatının icaplarının yerine getirilip getirilmediğini denetlernek
vazifesi ile de teçhilz edilmesinin gerekebileceği düşünü]ürse; böyle
bir vaz1fenin yasaıma o:rıganına bağlı bir 1kurula verilemiyeceği de
anlaşılİr. Bu sebeplerle bu ıkanun tekliiıfi, Umuımi Muraıkabe Heyetinin yeniden Başbakanlığa ibağlanmasını öngörmüştür. Bu, Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü f~krasının yukarda izah edilen
muhtevası :muvaoeihesinıde, aynı zamanda, Anayasanın 5 ve 6 ncı
maddelerinde yer alan fonksi•yıonlar (·kuvvetler) aynlığı ilkesinin
icaplarından birkLir.
Bununla beraber, Umumi Murakaıbe Heyeti, her ne kadar, kamu sek<törü pol.itiikasının mUJtalarını denetimine esas olmak üzere, icra o~ganından alacak ve onun talebedeceği muralkahe faaliyetini de :kanunen muntazaman yapacağı denetiten ayrı olaraık yapmak durumunda bulunaibilecek ise de; bu kurulun, !her halukarda,
bütün muralkahe faaliyet,inde yersiz baskı ve tesirleııden masun
oloarak çarlışması da, bizzat icra organının hakikati öğrenmesi ve
kendi siyasetinin başarı deııeoesini ölçeibilmesi bakımından zaruridir .Ancak. bunun çaresi, ibu kurulu, fionks.iyıonlar ayrılığı ilikesine rağmen yasama organma !bağlamak olmay1:p. Umumi Mura:kabe Heyeti üyelerinin kanuni statülerinde, zatişleri konusunda geneken teminata sahip kılınmalarını •sağlamaktır. Bu husus is,e, bu
kanun teikıHfinin konusunun dı'Şmda ka1maıktaıdır.
Öte yandan; bu kanun tekHfi, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460
savılı Kanunun derpiş ett1iği teşrii murakaıbeye niısbetle çok daha
tam ve geniş bir teşrii muraıkabeyi öngörmektedir. Gerçekten, 3460
sayılı Kanunla lmrulan Umumi Heyet, hir kıs1m teşrii organ üyeleriyle ida:d mekanizmanın mensuplarmdan kurulduğu halde; bu
kanun teklifi, Anayasanın sar:i:h emrine uyımaik suııetiyle, kamu iktisadi teşebibrüısierinin muraka1besinıde yasama o:rıganını her iki kanadıyla ve taım olarak görevlenıdirmiştk
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Ek No. 5
468 SAYILI KANUN HAKKINDA GEÇİCİ
KOMiSYONUN GENEL GEREKÇESi
Yüksek Başikanlığa
Gerekçe Tarihi: 2.7.1962
ve bütünlüğünün kokanun teklifi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karıma Komisyonunun seçiılımesi ve çalışma usuller-inin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi
hakkında kanun teklifini incelemek üzere Kurulu Geçici Komisyon,
29 Haziran 1962 günkü Birleşiminde, İsıtanıbul MilletveliDili Coşkun
Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaız, Ayıdın MiHetvekili Or·
han Apaydın ve Erzincan Milletve:1dli Sa!dıık Perinçek'in 18 Haziran 1962 tarihli Kamu İiktisaıdıi Teşebbüsierinin Türkiye Büyüık Millet Meclisinoe Denetlenme:s,inin düzenlenmesi haıkikında kanun tekMini, Hükümet adına Sanayi Bakanı ile Maliye Bakanlığı
temsilcilerinin ve ayrıca Yüksek Murakabe Heyeti temsilcilerinifl
huwruyla incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır.
Uzun vadeli

planın yü:ciirlüğe konması

runması ılıakkında

l

l

Komisyonuınuz, kanun teklıifinin geneıl gerıelççesinde yer alan
mütaJaalara aynen işıt.iraık etrneıktedir. Bu münaısebetle, Yüksek Muraıkabe Heyeti veya onun yer~ni alacak olan kurul veya makamın
mensuplarına, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu ile
ilgil:i !kanun tasarılarmda za:t işılerıi hususunda .gereken teminatın
tanınacağma dair Sanayi Bakanının bey;anlaırma, Komisyonumuzun memnuniyetle ı:ttıla kesibeyılediğini belirıtmek lazımdır.

Komisyonumuz, 1 nci maddeyi gerekıçesiyle birlikte ve ibazı
önemsiz değişikliklerle ka:bul etmiştir. Maıdde metnin:de, manların
yüzde olarak hesaplanacağı belirtiLmiş ve ayrıca siyasi parti grupIannın göste:receıkleri adaylar He siyasi part>i .grıuibu mensubu olmı
yanlardan gösterilen adaylar için ayrı ayrı seçim yapılacağı zikre•
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dilmiştir;

bu suretle, seçim sonucunun Anayasanın 85 inci madde
sinin icaplarına uygun olarak ,selametle cereyanı için munzam bir
teminat getirilmiş olmaktadır.

Komisyonumuz 2. maddeyi raportör seçimi ile alt komisyon
kurulmasını ilhtiyari hale ıgetirerek ve ayrıca alt
komisyonlarda
gerek iktidarın, gerek muhalefetin temsil edilmesinin esasen mevcut /bir teamül oluşunu nazarı iübare alarak 3. fıkrasını çıkarmak
sureti ile kabul etmişdir.
Komisyonumuz, 3 ncü maıddeyi, denetleme prosedürünün işle
mesini kolaylaştıran ve maıksaıdı dalha iyi ifade eden değişikliklerle
kalbul etmiştir. Komisyonumuz, yasaıma oııganının cezai veya mali
sorumluluık konusunda görüş beyan etmesini, kamu iktisadi t~eşeıb
büslerinin gereken sühulet ve çaibukluikla çalı:şması bakımından
çdk mahzur1u mütalaa etmiş ve esasen, ibu konuda yasama organınca ifade edilmesi derp.iş edilen görüşlerin fonıksiyonlar (kuv'"etler) ayrılığı ilkesi gereğince iora oııganını da, kaza oııganını da
bağlıyamıyacağı nazarı it~bara alınarak, madde bu yolda tadil edilmiştir. Bu vesileyle, Ana:yasada mevcut bir yetki olduğu için Karma Komisyona verilen ma:hallinde araştırma yapabilme yetkisinin,
ancak çok zaruri olan halleı:ıde ve 1msaıkle kullanılmasının, kamu
sektörünün çalışmasmda 'teşebibüs filkrinin ıhakiım olabilmesi bakımından büyük ehemmiyet:i olduğuna diıkkati çekmek gerelkmektedir. Bundan başka, bu maddede, her i~ki Yasama MecliSlinde
derıpiş edilen genel görüşmenin nev'i şaıhsına münhasır bir genel
görüşme olduğu; zira, genel görüşmelerin kaideten her hangi bir
o~laımayla sonuçlanamamasına rağmen; bu
ş1ıkta, denetlemenin
müey:yi:desini sağlamak bakımından, hilanço ve kar ve zarar hesaplarının onaylanması veya onaylanmaması yolunda ,kararlar alınması sirsterninin kabul edilmesinde zaruret görüldüğü belirtiHr.
Komisyonumuz, 4 ncü maddenin gerekçesine aynen katılmak
Bu madde de, maksadı daha iyi ifade eden bazı değiş,i;klik
lerle kabul edilmişıtir. Bu vesileyle, maddenin ilk ve son hkraları
muvaoehesinde, mesela, seıımaıyesinin % 40 ını Devletin veya Sümerıbankın ve % 10 unu da bir ıbelediyenin vermiş olduğu bir .kurumun, bu kanunla öngörülen denetime tfılbi olacağı helıirtilir. Bu
vesileyle, bu maddede, «ısermaye» .tedıminin sadece ticari ve mali
anlammda değil, en geııiş ikt,i!saıdi anlammda kuJ.lanıtdığını belirtmek lazımdır. Bunun gibi, sadece yarısı kamuya ait kurumların
yasama denetimine tabi tutulmasının ~ve bunun için kıstas olara:k
tadır.
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ı

kamuya laiıt sermayenin yandan fa.zlra olıması ölçüsünün kabul edilsebebi, Anay:asamızm sosyal Devlet Hkes,i muvaceıhesinde, kamu menfaatdnin özel menfaatten, bilhassa yasama organının halcikatleri bu konuıda eksikısiz bilmesindeki zaruret barnmdan üstün oluşudur. «Sermaye» tedmi yerine «ödenmiş sermaye» teriminin kullanılması ise, özel kişile:dn nominal ·sermaye olarak ~ştirakleri yandan fazla olduğu halde; fiilen özel kişilerce ödenmiş olan sermayenin, fiilen kamu tarafınıdan ödenmiş ·sermayeden
az veya ona eşit olması halinde, böyle bir teşe!bıbüsün yasa:ma ·denetiıninden kaçırılmasını önlemek içindir.
memiş olmasının

Komisyonumuz, metne, 5 nci madde olaraik yeni bir madıde
ve lbu madde, Anayasanın 127 nci maddesine uygun olarak
Sayıştay denetimiyle Kamu i.ktisadi Teşebbüsleı;inin yasama organınca dene1timi arasmdaki sınırı sarilh olarak çizmiştir.

ekiemiş

Komisyonumuz metne 6 ncı madıde olarak da bir madde ekliyerek, umumi heyeıtleri Ticaret Kanununa veya Tüı:ik Standartları
Enstitüsü gibi özel ıkanunlarına tabi 1mruımların umuımi he~etleri
nin, yasama organı ibra kararı vermediği takdivde ibra kararı veremiyeceklerini; ancak, yasama oııganı ibra ka·rarı versıe bile, rb:un·
ların ibra kararı ve:rımeye meclbur o1mıyacaklarını, umumi huıkuk
iLkelerine uygun olarak hükıme bağlamıştır. Ticaret Kanununa tabi
umumi heyete sahip kamu vasıflı şirketlerıden Deni;z;ciliık Banlkası
gibi bazıları reorganizasyon kanununa tabi olacak ve bu tip kamu
işletmesi bıra:kılmıyacaksa da, y.iıne de bu kanuna given ıhazı umumi heyetledn 'IIicaret Kanununa taibi olaıraık çalışması mümkün
olabilecektir; lbu itilbarla, bu madde geçici bir madde olarak sevk
edİilmemıştır.

Komi.syonumuz, 6 ncı maddeyi 23 Sayılı Kanun çıkarken yapılmış bir yanlışlığı tashih makısadiyle; 3460 sayılı Kanunun 24
noü maddesinden de metninde bahsetmek suııetiy1e, 7 nci maıdde
olarak kaıbul etmiştir.
Kıomisyonumuz, 5 nci ma:ddey:i, limiıtet ve anon~m şi11ket haline getirilme hususunu, Bakanlar Kurulu kararı y;eııine Bakanlar Kuruılunun getireceği bir tasarı yoliyle kanun ile yapılabilecek bir iş
lem telrukki edere/k bu isrtirka:mette tadil retmiş ve 8 nci madde olarak ık albul etmiştir.

Komi.syonumuz, 7nci maddeyi 9 ncu ma:dde ve 8 nci maddeyi
10 ncu madde olarak aynen tkabul etmiştir.
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KomsyonUIIl1uz, metne ll nci madde olarak bir madde ekiemiş ve bu madde ile, Matürk ÜI'mank Çiftçiliği MüdürlüğÜınün kuruluşuna dair 24 Mart 1950 tarıhili ve 5659 sayılı KanunJa vaz'.edilmiş olan, eski Tüi'kiye Büyıüık Mil:let Medisinin Büt·çe ve Tarım komisyıonlanndan kurulu Tarım l<Jomisyonunun hazırlayacağı raporun bizzat yasaıma orıganına sunuLması yolundaki, bugünkü Anayasa sistemimiz içinde tatbiki de ayrıca mümrkün olmıyan sistemi
ka1dırmıştır. Bunun g.iibi, Dev·1et Üre1ıme ÇiftMıkle:d Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair 7 Haziran 1949 taôlıli ve 5433 sayılı Kanunla kurulmuş olan benzer bir sistem de ilga edilmiş olmaktadır.
Komisyonumuz, metne 1 nci geçici ma:dıde olarak bir madde
ve Milli Korunma Kanununun sağladığı serımayeylıe ilgili
olan Yüksek Denetim Kurulu rapıor;larının, bu sermaye hesabı tasfiye edilineeye kadar, aido1dukları kurumlara mi.iıtaamk raporlar
g~bi muameleye tabi tutulacağını belirtmiştir.
eklemiş

Komisyonumuzun metne ilave ettiği 2 nci geçici madde ile de,
127 nci maddesi gereğince, bu kanunla tesi's edilen denetim usulüne tabi olmaması gereken şıkllarda ve ezcümle, Milli
Kol:'unma Kanuniyle sağlanan bahis .kionuısu sermay:ede:n ayrılan
~onların veya verilen .serımaydedn genel veya kaıtma bütçeli idarele:rıce mütedavil sermaye olarak idare edilmesi şıkkında, bu konudaki Sayıştay dnetimi için grekli kanuni esaslar henüz kon:mamış olduğuıı-ııdan, bugüne kadar Tüı:rıkiye Büyük Millet Meclisi dosyaların
da biniikimiş olan ıbu g~bi raporların da hu kanuna ta~bi tutularak
tasfiyesi sağlanmıştır. Bu madde, Anayaısramızın 7 nci maddesine istinat etmekıtedir.
Anaya,sanın

Komisyonumuz, kaınun tek1ifinıde me~cut geçici maddeyi yatatile girımesi haliınıde: Ç]rkaıhilece:k aksaJdı!kları hertaraf edici bir hükü:m ilave ederek kaıbul etmiştir.
saıma onganının

Komisyonumuz, 9 ncu ma,ddeyi 12 nai
bul

ımaıdde olaraık

Komisyonuımuz,

10 ncu

maıddeyi,

13 ncü madde olarak ve ço:k

ufak bir redahiyon

değişikl,iğiy1e kaıbul etmiştir.

Komisynnumuz,
ni teklif eyleır.

raporıunuın

öncelik ve ivedilikle

garüşülmesi

Genel Kurulun tasviibine arz edilmek üzere Yüksek
ile sunulur.

ğa saygı
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aynen ka-

etmiştir.

Başkımlı

EK No. 6
468 SAYILI KANUN HAKKINDA CUMHURİYET SANATOSU
GEÇİCİ KOMiSYONUNUN GENEL GEREKÇESi

Rapor
Cumhuriyet Senatosu

'fariıhi

: 16.10.1963

Başkanlığı

Başkanlığımz tarafından komisyıonumuza havale buyrulan İs
tanbul Milletvekili Coş1kun Kırca ve Sivas Milletvelkili Ge:vaıd Odya1kmaz, Aydın Milleıtveikili Orhan Apaydın ve Erzincan Mmetvekili
Sadık Pe:dnçek'in, «Kamu İkt1sadi Teşeıbbüslerinin Tüvkiye Büyük
M:illet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında Kanun
teklifi»nin Millet Meclisinin 28.8.1963 tarihli 126 ncı Birleşiminde
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş bulunan metni Hü·
kümet temsilcilerinin iştirakiyle ve Yüksek Murakabe Heyetinden
izahat alınmak suretiyle komisyonumuzca incelendi.

/ 1. Komisyonumuz sö.zü geçen teklife ait genel gerekçeyi aşa
arz ediLen sebeplerle uyıgun görmemişı1ıiJr.

ğı.da

Kanun te!klifinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
127 nci maddesi son fıkrasının emret:tiği, Kamu ~ktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Medisince denetlenmesini düzenlemekıtir.

Teklif bu

maıksatla

:

A) Türıkiye Büyü\k Millet MediJsi Kamu İktisadi Teşeıbihüs
leri Karma Komisyonu kurmaıkta vıe Tüı:iki:yie Büyük MHlert Meclisinin Kamu İ1küsadi Teşeb:büslerıini denetleme usulünü tesbit ertme.kte;

'i

ı

Kamu İktisadi Teşebıbüslerini tarif etmeikte;
Ve 17 Haziran 1938 tariılı ve 3460 sayı,lı Kanunla Umumi
Murakaıbe Heyert i adiyle Başbakanhğa 1>ağlı olaraik kurulmuş iken
B)
C)

sı

!ı
1'

:1

16.7.1960 tarih ve 23sayılı Kanunla Yüksek Murakaıbe Heyeti adiyle tıeşrii organ Başkanlığa bağlanmış bulunan Yüıkselk Muraıkabe
Heyetini Yütkseık Denetim Kurulu unvaniy1e yeniıden Başibakanlığa
bağlamaktadır.

ı

A) TüJ1kiye Büyük Milfet Medisi Kaımu İiktisaıdi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu ve Türkiye Büyük M.ül1et Medisıinin Kamu
İk:tisadi Teşebbüs1erini denetleme usulü.
Kanun teklifinin gerek:çesinde :
1.

Sayıştay

denet1emesin1n, Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası

nın 127 nci maddesiniın 1 nci f1krasiyle, genel ve kat:ma bütçeH dairelere hasre:dilmiş olduğu ve bu denetimin yasaıma orıganı .«adına»
olacağı açı\kça belirtildiği;

2.

Kamu

kımıdaın farıklı

İktisadi Teşelbbüs~lerinıin

bir mahiyet

denetlemesinin teknik ba

taşııdığı;

3. Kamu İkrtisaıdi Teşebbüslerinin teşrıii denetiminin Tünkiye
Büyük Millet Meclisi «adına» yapılacağı yolunda bir ıhüküm ifade
eden önerıgenin Temsilciler Medisi Anayaısa Komisyonunda değiş
üı:ıilerek «adına» kelimesinin metinden çıkarıldığı ve Kamu iktiısa
di Teşebbüslerinin yasaıma organınca bizzat denet1eneceğini göste•
ren bir iıbarıe konulduğu ve komisyonun tekliJf ettiği bu ımetnin de
Genel Kurulca kabul edildiği bdirtilerıelk Kaımu İktisadi Teşebibüs
Ierinin Türkiye Büyüık Mi1let Meclisiınce denetlenmesini düzenliyen Kanuntın Sayıştaya bazı munzaım vaziıfe1er v;eren bi:r kanun olmıyacağı ne:ticesdne van1maıkta ve Kaımu tkıüsadi Teşeblbüslerinin
Tlürkiye Büyük MiUet Medisince denetlenmes,ini sağlamak üzere,
Cumhuriyet Senatosunca seç11eoek onbeş Cumihuriyet Senatosu üyesiyle Millet Medisince seçilecek otui'Jbeş milıletvekHinden ibaret
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kaımu İkt1saıdi Teşeıbbüsleri Karma Komisyonu kuruLmakıtadır.
Türikiye Büyük Millet Mecliısi Kaımu tktisadi Teşeibibüsleri Karma Komisyonu, Yüksek Denetim Kurulunun raporlarıyla Başlba
kanhğın sevk edeceği ve her teşebibüsün bilanç0ısiyle kar ve zarar
heısaplannı ihıtiva eden mporları inceliyereık bütün Kamu İktisadi
Teşelbbüslerini kapsıyan raporıu Oumhıuriyet Sena1ıosu Genel Kuruluna sevk edecek; Cumhuııi:yet Senatıosu Genel Kurulu bu raıpor
üzerinıde en çok on gün süren hir genel görüşme açacak ve bu genel görüşme sonunda bıi'lançolar He kar ve zarar hesaplarının tas52

vipedilip 1 edilmemesi hakkındaki . görüşlerini Millet Meclisine bildirecek; Millet Meclisi Genel Kurulu Karma Komisyonun raporu üzerinde Cumhuriyet senltaosunun uılaştığı sonuçlarla birHikte,
genel görüşme açacak ve en çok yirmi gün sürecek olan bu görüş
me sonunda Millet Meclisi Genel Kurulu bilançolarla ldr ve zarar
hesaplarını tasv:ibetmek .suretiyle Kaımu İktisadi Teş.~bıbüıslerinin
ibra edilmesi hususunu ıkarara bağlıyacaıktıır.
Kıomisyonumuzun teiDlilf gerekçesinde beliı:ıtilen, Kamu İkti

sadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mediısince denetlenmesini düzenliyen Kanunun Sayıştaya bazı munzam vazifleı1er veren ibir kanun olamıyacağı, Kamu İktisadi Teşeblbüslerinin yasama
organınca bizzat denetleneceği ıgörüşüne ıkaıtılmaktadıır. Komisyonumuz, kanun tekliflerindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu
İktisadi Teşeıbbüsıleri Karma Komisyonunun kuruluş ve iş•leyişini
düzenliyıen 1, 2 ve 3 nıcü maddeleri esas itilba:niyle uyıgun görunüş
ancak 1 nci maddenin İç Tüz:üıkte yer alan ve~a yer alması gereken hükümler maıhiyetinde göı1düğü 2 ve 3 ncü fıkralarını teklif
metninden çıkarmış; iikinci ve üçüncü maddeleri yaızthş şekli itibai1iyle Türkiye Büyük MH1et Meclisinin Kamu tkıtisaıdi Teşeibbüs
lerini denetleme konusunda Anayasa gereğince haiz olduğu yetkileri kayıtlar maıhiyetde gördüğünden bu maddelere Anayasanın
özüne ve sözüne uygun şekıli veıımiştir.
Kanun teklifi, Kamu İktisadi Teşelbbüslerinin doğrudan doğ
ruya bir tarifini ve:Dmemeıkte, sadece 4 ncü maddesinde «ödel11II1İŞ
sermayesİnİn en az yarısı kaımu tüzel kıişi1eııince sağlanmış olan
kurumlarla, ibu kurumların ödenmiş seıımayesinin en az yarısını
sağlamış oldu/kıları diğer ·kurumları» bu kanuna taıbi .tutmakta;
Bu kurumlar ile kamu kurumu

niteliğindeıki

meslek

kuruluş

Iarını ve ken:dilerine bazı kaımu ye~kıi ·ve giöııev:leııi ver.Hmiş olup da

ga:lip

v:asfı kaımu hizımetlıerini yürütmelk
kamu tüzel kişis.i sayımaıkta;

olan

Ö~Zel

kanunlara tabi

kurumları

Türkiye Cumhuriyet Me11kez Bankaısiyle
malar gereğiince Ö•zel .teşebbüısün ~dares.ine
bu kanun hükümlerine tabi tutmamakta;

Milletlerarası Andlaş
bıraikılı:m teşebbüsleri

Ve genel kuruHan Tüıık Ticaret Kanununa veya özel kanunlatma ta:bi şi:rlket ve kurumlar bilfmço, kar ve zarar hesaplarının sadece genel görüşme /konusu olacağını belirtmeik!teıdir.
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Kamu İktisadi Teşebbüsü, bu maddeye göre, ödenmiş sermayesinin en az yarısı kamu tüzel kişilerıince sağlanmış olan kurumlarla bu kurumlarm ödenmiş 'SermayeSJinin en az yansını sağlamış
oldukları kurumlardır, şeklinde tarif edilebilir. Fakat bu tarif Kamu thisadi Teşebibüslerinin sadece ikıi unsurunu, sermayesi bulunması ve bu sermayenin en az yarısının kamu tüzel kişilerince
sağlanmış olması unsurlarını iht,iva e:dip diğer unsurlarını ihtiva
etiDemekte ve döner sermaye He idarre edi1mekıte olan idareleri de
istemiyerek şümulü içine almaktadır.
Niıtekim

kanun teklifinde de bu c:iıhet gözden kaıçmamış, genel
ve katma bütçeli dairderin idare ettilkle:ri döner sermayelerin Sayıştayca dene:tleneceğine dair 5 noi madde ile ayrı bir hüküm seıvk
etmek zarureti ile ,karşılaşı,Lmıştır.
Komisyonumuz, Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrasiyle
Büyük Millet Meclisiınce denetlenmesini emretiği «Kamu
İkıtıisadi Teşıe:hbüsleri»nin bir tarıifinıi verımeyıi, bu denetlemenin şü
mulü ve icra şeklinin tesbiti bakımından zaruri görmüştür.
Tüı::kiye

Komisyonumuz, Anayasanın 126 ncı maddesinin «Devletin ve
Kamu İktisadi Teşelbibüslerıi dışında:ki kamu tüzel kişilerinin harcaımaları yıJlıik bütçelerle yapılır» maddesindeki, «Kamu İkıt.i:sadi
Teşebibüsleri dışındaki kamu ıtüzel kıişileri» ifadesinden kamu iktisadi teşeibibüslerinin de Anayasaya gıöre birer kamu tüzel kişisi olduğu ve Anayasanın 112 nci maddesinin «Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açııroça ıveııdiği yetkiye dayanılarak kurulur.» a.ımir hükmü karrşısmda Kamu İıkıtıisadi Teşehbüslerinin bir
kanunla veya bi<r kanunun açıikça verdiği yetkiye dayanılarak kurulması lazımgeldiği neticesine vaıımıştır.
Komisyonumuz, «teşeibbüıs» kelimesi üızerintde de durmak zaruretini duymuştur. Yapılan görüşmeler sonunıda ve «İıktisaıdi Devlet Teşeıkküllerri ve iştiraikleri harokında kanun tasarı:sı»na ait Hükümet ge:reıroçe:sinin, ışığı aLtında, Kamu tkt:isaıdi Teşeıbbüsünün tarifinde, teşebbüsün ayrılmaz /birer unsuru olan sermaye, işletme veya mal veya ıhizmet rsühsal ve satışı işleı:ıiyle uğraş:ma, özel hukuk
hü\kümlerine göre idare edilme ve tüzel kişHiğe sahiibo1ma unsurlarına da yer verilmesi gerektiği netioesiıne vararak Kamu İktisadi
Teşelb:hüslerinin bu unsudarı .iıhtiıva eden bir tarif,ini 4 ncü maddede vermiş bulunmaktadır.
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~arif

TeşekıküHeriyle

Bu
iktisadi Dev,let
müesseseleri dahil
miHi korurırma münasebetlerini, biır kanunla veya bir kaminun verdiği yetıkiye dayanılarak kuruilan orıtaıldrkları, İşçi Si:gorıtaları Kurumuyla Türkiye Cumhuriyeti Emelkli Saındığını şürnulü içine alma'kta fakat Türık Ticaret Kanununa göre kurıulmuş bulunan sermayesinin yansmdan fazlası kamu tüzel kişilerine ai:t ortaıklııkları
şümulü dışında bırakmakta:dır.

Tarife, «kanunla v;eya kanunun verdiği yetk,iye dayanlllarak kurulan» ifadesine yer verilmiyerek ıbunlann da doğrudan ıdıoğruya
tarif şümulü içine alınması iırnkam lhaıhııa gel~eibilir İise de Komisyonu:muz, Anayasa müıkımünün :icalbı olaraik -taırife sokulmuş ıbulunan
bu unsu:rlann tar,ifden ç~karıl:masının Anayasaya aykırı olacağı düşüncesiyle verilen tarifi muhafaza etmiş fakat sermayesinin yarı
sından faZ!lası kamu tüzel ikişiierine ait ıbulunan ibu orıtaıklıkların
da, bunbra Anayasa hükmü :muvacelhesiınde yeni kanuni ıhüviyet
verilineeye kaıdar, Tüd~iye Büyük Millet Meclisince denetlenmesini
sağlıyacak hükmü ayın ıhir fıkııa halirıde ,tedvin etımiştir.
Böylece sermayesinin yıarısırıdan fazlası ka:mu tüzel kişHerine
ait iki nevi teşebibüsle ıkarışıılaşıy:oruz: Birıisi ıkanunla veya kanunun
verıdiği yettkiye dayamlarak kurulan ve Anayasanın amir ihülk:mü
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenen teşeibibüsler;
Diğeri ıde Kamu İktisadi Teşelbbüsü hüv,iyet:ini haiz olmakla
beraber Türk Ticaıret Kanunu hükümlerine ıgöre kurulmuş oldukları için Kamu İıktisadi Teşebbüsü tarifine ginmiyen fakaıt Türkiye
Büyük Millet Medisinin denetilmine taıbi tutulan teşebıbüsler.

«Kamru 'kurumu niıteliğindeıki meslelk ,kuruluşlarının <<kamu tüzel kişisi sayılıp sayılamıyaıcağı konuısu da Komisyonumuzca t~rtı
şılmış ve ıkamu hiSisesinin ıtayininde ıbu 'kuruluşların serımayeleri
nin hesaba katılmaması uygun olacağı neticesine varılarak maddeye husuısi hir fıkra ilave edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Barıkasının Türkiye Büyük Millet
Meclisince denetlenmesi, verilen tarife göre Anayasa hükmü icabı
dır ve Merkez Bankasının ihu .deneÜeme dışmda bıralkı~laıbila:nesi
ancak Anayasada yapılacak ıbir değişiklikle mümkün olabilir.
Komisyonumuz milletlerarası arıdlaşmalar gereğiırıoe özel teşebibüsün idaresine bırakılan Kamu İ.ktiısaıdi Teşebbüslerinıden yalnız Türkiye Cumhuniyeti Anayıasasının yürürlüğe gindiği taırihten
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önceiki anıdlaşmalar gereğince kurulmuş ıbulunan
Teşeıbbüslerinin ana sözleşmeLerindeki hükümleri
retiyle müktesep haklara riayeti ısağlamıştır.

Kaımu iıkvisadi
sa:klı

tutmak su-

Anayasanın meriyete ıgirdiği taırihten ısoura Kamu İktisadi Te·
şeıbıbüıslerini Tü:rıkiye Büyüık

Millet Meclisi denetimi
cak bir ıkanun Çl!kar:damıya:cağı v.e bir andlaşrna
aşikardır. Maddeye Devlet emvalinin hiçbi-r suretle
Mil:let Mecli:sinin denetimi ıdışmda ıbıra:kıLmamasını
sadiyle de ayrıca bir fıilçra ilave edHm:iJştir.

dışında bıraka
yapılamıyacağı

Tü:r~kiye

Büyük
mak-

sağla:ma!k

Özel kanunları V·eya statüleri ıgereğince genel kurulu bulunan
Kamu İktisadi Teşdbibüsleriyle ortaklıkların yönetim orıganları hakkıında iıbra kararlarının !hüküm ifad eetmesinin, bunların bilançoIaırıyla netice hesaplannın veya ma:ll durumlarını gösteren tablolarının MHlet Meclisi Genel Kurulunun tasviibine bağlanması suretiyle kamu tüzel kişilerinin serımayelerinin ıkomnması sağlarumştır.
Bu genel

kurulların

yıönetiım organlarını

kanunlarla

tanınmış

MiUet Medtsinin iıbra kararına rağmen
ihra etmemeleri de mümkündür. Bu ta,kdirde
bulunan harklarını ~kullanmakta seııbest olduk-

ları aşi:karıdır.

Komisyonuımuzıea Kamu İktisadi Teşeıb:bi1sleri, genel ve katma
bütçeli idarelerin döner sermayelerini şümulü dışmda bırakacak
SW'ertte tarif edilmiş olduğundan 5 nci maddeye lüzum kalmamış
ve bu madde teklif metninden çıkarı1mışt1r.

Komisyonumuz ibu münasebetıl.e döner serımaye konusu üzerinde de durmuş, Hükümet temsiılcisinden geniş, iza:ha:t almış ve neticede Kamu İktisadi Teşebbüısü hüıviyet,ini almak için gereken unsurları havi, Devlet ,kitapları müıtedavil seı:ımayesi, Orman İşlet
meleri, Tekel giibi idarelerin mevcudiyetini teslb:iıt etmiştir. Bu idarelere biran evvel K:amu İktisadi Teşebbüsü kanuni hüviyeti veri>İ'mek ~suretiyle rasyonel ve verimli çalışmalıarının bir disiplin altına alınması zaruri görünmeıktedi-r.
C) Yüksek Muraka!be Heyetinin Denetim Kurulu unvaniyle
yeniden Başbakanlığa bağlanması:
Kanun teklifinin gerekçesinde,
denetlemenin Tüı:ıkiye Büyük Millet Meclisi «adına»
yapılacağı yolunda ıbir hüıküım i:fa!de eden önerıgenin Tems.Hciler
Meclisi Anayasa Komisıyonunda değişıtirilereık teşrii muraıkaıbesinin
1.

56

Teşri!

yasama orgamna bağlı bir kurul tarafınıdan onun adına yapıLması
mecburiyetini istilzam eden «ladına» keliımesi metinden Ç]karıldığı
ve Kamu iktisadi Teşeiblbüslerinin yasama orıganmca, bizzat denetleneceğine dair bir ibare .konduğu ve hu metnin de Genel Kunılca
kabul edildiği;
2. Merkezi en yüksek İcra orıganı seviyesinde ve ona bağlı olarak yer alacak bir kurul tarafından Kaımu iktisadi Teşebbüslerinin
denetiminin yapılmaısındaki idari ve teknik zaruretlerin böyle lbirr
. kumlun teşki.Ji.ni gereıkthıdiği;
Kamu tktisadi Teşeblbüsleri hakkında yasama organı önünde
siyasi soııumluluğu taşıyan BakanLar Kurulunun ve Bakanların bu
teşelbbüsleri denetHyecek olan kumidan bazı mura1kabe faaliyetlerinde bulunmasını talep etımeleırini gerekti.repileceği;
Böyle ·bir kurulun Hük:ümetçe Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkmda güdülen fiyat, istirhsal, yatırım ve sair konularda siya<Setinin
tatbikatının kaplannın yerine getiriHp getirilmediğim denetlernek
vazifesi ile teçhiz edilmesinin :gerekebileoeği;
Bu kurula muvazi olaralk bir de yasama
kurulun kuru.Lmasının lüzumsuz olacağı;

mıganına bağlı ayrı

bir

Ve Anayasanin 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan fonksiyonlar
(kuvvetler) ayrılığı ilkesinin icaıbı gerekçeleriyle Yüksek Muraka. be Heyetinin Yüksek Denetim K:uııulu adiyle yeni:den Başıbakanlığa
bağlanması teklif edilmiştir.
Komisyonumuz, Yüksek Murakabe Heyetinin yeniden Başba
mudp sebepleri varit görmemekte
ve Yüksek Murakaıbe Heyetinin yeniden Başıbakanlığa bağianması
kanlığa bağlanması hakıkmdaıki

görüşüne katılmaıma1ktadır.

1. Anayasada Sayıştayın genel ve katma bütçeler üzerinde
denetimin yasama organı «adına» olacağı açıkça belirtildiği halde, «adına» kelimesinin önerıge metninden çıkarılarak Kamu İktisadi Teşelbbüslerinin bizzat denetleneoeğine dair bir ibare
konmas1nın sebebi, Kamu İktisadi Teşeblbüslerinin denetlenmesinin
teklif gerekçesiyle de ifade edildiği gibi teknik bakımdan farklı
bir mahiyet taşımasıdır.
yapacağı

Sayıştayın ita, tediye ve kredi emirleriyle kendisine tevdi olunan diğer evrak üzerinde yapacağı incelemeler,
'
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i

ı

A)
B)
C)
D)
dan

Maddi !hata buLunmaması,
Tahsisat ve kadro dahilinde olması,
Bütçedeki tertilbine mutabakat,
Kavanm, nizamat ve mukarrerata mutabakatı

hususların

~barettir.

HaLbUJki Kamu İktisadi Teşebbüslerıinin muamele ve hesaplaüzerinde yapılacak incelemeler, milyarlan aşan kamu sermayesi kullanan bu teşebrbüslerin ticari esas ve icaplara uygun, rasyonel,
verimli ve rantabl işleyip işlemediklerini, yönetim orıganlarının basiretli ve ted!birli lbi<r tacir ıg~bi hareket ediJp etmediklerini tesbit ve
iJbra edilip edilmemeleri hususlannın :karara bağlanmasım icaibettirmektedir.
rı

Genel ve katma bütçeli idaııelerin muamele ve hesaplarının denetlenmesinde takdiri unsur mevcud olmadığından ıbu denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılması mümkündür ve
yapılmaktadır. Halbuki Kamu ~ktisadi ~eşebbüslerinin muamele
ve hesaplarıının denetlenmesinde takıdiri unsur hakim olduğundan
bu denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılması ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yönetim orıganlarının sorumlulUklarının mevcud olup oLmadığına ve ihraları gerekip gerekmediğine karar verilmesi mümkün değildir.
Burada son sıöz, yönetim organlannın ihra edilip edHmemesine karar vermek görev ve yetkisi, mal sahibi veya onun mümessili
ve vekili sıfatiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.
İşte genel ve katma bütçeli idarelerin denetlernesiyle Kamu
İkıtisadi Teşelbbüslerinin denetlenmsi arasmdaıki bu fanktır ki, Ka-

mu İktisadi Teşebibüslerinin bizzat Tür.kıiye BUyük MiUet Meclisince denetleneceği hükmünün Anayasaıda yer almasını i:caibettirmiş
tir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin biz:l)at yapacağı denetlernede
üyelerini, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin muamele ve hesaplarını
inceliyerek inceleme netioelerini, bunların bilanço vee kar ve zarar
hesaplariyle karşılaştmmaları; bu teşebbüsle:rin ticari esas ve icaplara uygun, rasyonel, verimli ve rantabl işleyip işlemedi.klerini, yönetim organlarının ibasiretli ve tedbirli bir tacir gibi hareÜ<'et edip
etmediklerini tesbit işleriyle görevlendirmesi maddeten im:kfmsız
bulunduğuna ,göre, Tür,kiye Büyük Millet Meclisinin bu işlerde yetkHi bilir kişilerıden faydalanması zarureti aştkardır.
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imdi mesele bu bilirkişi·lerin veya bu bilir:k1şiler heyetinin Kamu İktisadi teşebtbüslerini denediyecek olan yasama orgamna mı,
yoksa yasama o:rganı önünde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin siyasi
sorumluluğunu taşıyan Başbakanlığa mı bağlanması gerekir noktasında düğümlenmeıktedir.

Anayasanın 127 rnai maddesinin 3 n:oü fıkrasındaki Kamu ~kti

sadi Teşebbüslerinin Türbye Büyük MHlet Meclisince denedeneceprensibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu denetlernede kendisine bağlı, 1kendi emrinde :bir organı, bir biliıık•itşi iheyetini çalıştır
masına mani değildir. Bilakis bunu zaruri kılmak<tadır.
Bu biılirıkişi heyetinin (Yüksek Murakalbe Heyeti) yaptığı iş
yasama orıgammn yapacağı denetlerneye •ve vereceği karara malzeme ıhazırlamaiktan ibarettir.
ği

Niteıkim

kanun teklifinin 3 ncü maddesinde de bu ihtiyaç beve kurulaca!k olan kamu ilktisadi teşebbüsleri karma komisyonunun Yükse:k Denetiım KuruLunun raporlanm inceliyeceği
açı~ça if·ade edilmiştir.
liııtilmiş

Başhakanlığa bağlanmak suı:ıetiryle icra oııganı emri:nde ve onun
bir vasıtası olarak çalışacak ve tekLif gerekçesinde belirtildiği şe•
kilde «kamu sektörü poliNkasının mutalarım denetimine esas olmaık üzere, İcra organından alacak ve onun icra edeceği murakabe
faaliyetini yapmak durumunda !bulunabilecek bir kurul tarafından
hazırlanacak rapıorlara daynılarak yasama or,ganmda kamu iktisadi teşebbüslednin yönetiım oııganlarımn ve icaıbında Bakanlıarın sorumsuzluğuna veya sorumluluğuna karar verilmesi, sadece eşyanın
tab~ıatma aykırı değil aynı zamanıda Anayaısamn S ve 6 ncı maddelerindeki lmvvetler ayrıldığı ilkesine tamamen ayıkın ve Anayaısayı
zedeler ma:hiyetıtedir.

Çünkü Anayasa, kamu iktisadi teşebbüslerini denetleme görevini yasama or,ganına vermiştir. Kuvvetler ayrılığı ilrkesi :bu göreNin
bütiin şumuliyle yasama organı tarafından yapıtlmasım icahet!tirir.
İcra organı emrinde ve ondan emir alan bir kurulun raporları
na dayanarak kamu iktisadi teşdblbüs1erini denetlemek, yasama organiyle icra oı:ıganının •gÖreNlerinin biribirine girmesi demek olur.

En yükseik icra organı ve ona bağlı olarak yer aılacak bir
kamu ıiıktisa:di teşeıbbüslledDJin deneüminin yapıl
masındaki idari ve teknik zarurete gelince; teklif gerekçesinde böyle bir zaruretin mevcudiyetine inandırıcı sebeplere raslamak müm2.
kurul

tarafından
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kün olamam~ştır. Eğer böyle ıbir zamret var lise, bunun çaresi bu
zamretin gerektirdiği teşıkH~hı kurmak ve marsraflna tkatılmaıktır.
Devlet İdaresinde kaçınılması gereken, masraf değil israftır.
Kamu iktisadi teşeibbüıslerinin her ıbiri ıi,ştiga:l mevzu ile iLgiıli
bir Bakanlığa bağlı ıbulunmaıkıtadır. Bakanlıklar da hu teışeıbbüsle
rin muamele ve hesaplarını ve idare tarzlariyle ekonomik vazi:yetlerini, tayin edecekleri memurlar marifetiyle tetkik, teftiş ve murakabe yetkisine saıhibolduıklan g:i!bi: Türıkiye Cumhuriyeti Anayarsasmm 105 nci maddesi gereğince de «Her Ba!kan 'kendi yetıkh~i içindeiki işlerden ve emri altındakiler.İ!n eylem ve işlemlerinden ayrıca
sorumJuıdur. »

imdi kamu iktisadi teşeibibüsleııinin BaşhakaniLk emrinde ve
ibir kurul tarafından denetlenmesi ıbaıkanlı'klarıh sorumluluklarını Başbakanlığa kaydırmak neticesini de doğurabilir.
ona

bağ:lı

Hüıkümetçe !kamu iktisadi teşeblbüsleri :haıkıklnda güdıülen fiyat,
isti!hsal ve yatırım ve ısaıir konuılarıdaki siyaserün ioaplarınm yerine
getirilip getirilmediği, kendi emrinde çalışan ibir kuruldan ise yasama organı emrinde çahşan ibir kuruldan edineoeği bilgilerle daha
sıhhatli hakikatleri öğreneceği ve siyasetinin ıbaşarı derecesini ölçebileceği, söz götürmez bir gerçektir. Bu husus, Yüksek Murakabe
Heyetlinin vazifesi icabı Türkiye Büyük Mi1let Meclisine sunacağı
raporların birer örneğinin ilgili Bakanhk vee teşebbüse gönderilmesiyle sağlanalbilir ve sa,ğlanmaıkıtadı:r.

Yüksek Muraıkaıhe Heyeti ıkuııu1duğu 1938 yılından 1960 yılına
kadar Başba:kanlığa bağlı ıbir oı:ıgan olaralk vazife görmüştür. Bu
süre içinde yapılmış olan ıı:nurakatbeden alınan neticeler kafii derecede ,tesirli ve doyurucu olmamıştır. Bunun selbep1erinden birinin
murakatbeyi yapan oı:ıganın, mura:kaıheye ta'bi olan icra oııganına bağlı
bulunması olduğUna şüpihe yoikıtur. .
Bu aıksaklık 16.7.1960 tarih ve 23 saıyılı Kanunda Yüksek Murakalbe Heyetinin Teşrii Organ Başkarılığına bağlanmaısı suretiyle ortadan ·kaldırılmak istenmiıştir.
Komisyonumuz, yukarıdan beri izah edilen sebeplere binaen
Yüksek Murakaıbe Heyetinin, Yüksek De:ı·ıetleme Kurulu adiyle Türkiye Büyük Milet Medisine !bağlı o1arak ıçahş.marsım zaruri ve raporlarının birer örneğinin ilgili Bakanlık ve teşebbüse gönderilmesini uygun görmüş ve bu görüşünü kanun teklifinin 5 nci maddesinde
ifade etmiş buLunmakıtaıdır.
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Ek No. 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kanna
Komisyonunun Yüksek Denetleme Kurulu Raporuına . Dayanarak
Denetiediği Kuruluşlar

ı

-

2
3
4
5
6

-

Türkiye Kömür- İşletmeleri Kurumu (11Kİ) (Teşe:kkül)
TKi Ereğli Kömüderi İşletmesi Müesısesesi
TKi Ga:np Linyideri İşletmesi Müesısesesi
TKi K:ömür Satış ve Te'\Czi Müessesesi
Etibanık (Teşekıkül)

Etiihanık Erıgani Ba:kır İşletmesi Müesısesi
Balkır İşletmesi Müessesesi
Etibank .şark Kromları işletımesi ·Müessesesi
Etibank Üçköprü Maden işletımderi Müessesi
Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi
Etiballik Küre Bwkırlı Pıirit İşletmesi Müessesesi
Etibank Keçi:bodu Kükürtleri işletımesi Müe:sısesesi
Etibank Halık!öy Maden İşl.etmeleri Müessesesi
Etibank Antalya Eılektrıometallürji Sanayii İşletmesi

.7 - E tibank Murgul
8
·9
10
ll

-

ı2

-

13 ı4

-

ı5

-

16 ı7 ı8 ı9 20 2ı

-

22
23
24
25

-

Mü-

essesesi
Etibank Bandırma Boraıks ve Aısit Fabrikalan İşi. Mües'sesesi
Tüı:1kiye Elektr.iık Kurumu (TEK) (Teşe1kkül)
Aitatürk Orman Çiftliği
Et ve Balık KıUrumu
EBK Balıkçılık Müesıs~sesi
Türikiye Süt Endüstrisi Kurumu (Teşekkül)
TSEK Adana Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi
TSEK İzmir Süt ve Mamıllleni Sanayii Müessesesi
TSEK İstanıbul Süt \ne Mamulleri Sanayii Müessesesi
TSEK Kars Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi
Sümerıhank (Teşekkül)
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26
27
18
29
30
31
32
33
34
3S
36
37

-

38
39
40
41

-

Oııdu

46 47 48 -

Soya Sanayii Müessesesi
Sümeı:ibanık Bakır1köy Pamuk1u Sanayii Müessesesi
Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayiıi Müessesesi
Sümerbanık ESikişehir Basma Sanayii Müessesesi
Sümerbanık Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi
Süme:ııbank Malatya Pamuklu SanayH Müessesesi
Siime:ribank İzmir Basma Sanayii MüesseseSli
Sümer1banık Nazilli Basma Sanayii Müessesesi
Sümer1banık Yünlü Sanayii Müessesesi
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi
Sümerbank Halıcılık Müessesesıi:
Sümerbank Gemiiık Sungıipelk ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi
Sümeııbanık Taş~öprü Kendir Sanayii Müessesesi
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesi
Sümer1bank Bo1u Sun'i Tahta Sanayiıi Müessesesi
Sümerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrirkaları Müessesesi
SümePbank Yıldız Porselen Sanayii Müesısesesi
Sümeı:ibank Yarımca Porsel·en ve Seramik Çini Sanayii
Müessesesi
Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi
Sümer1banlk Konya Krom Mağneziıt Tuğla Sanayii Mües•sesesi
Sümerbank Sivaıs Çimento Sanayii Müessesesi
Sümerbank Ahm ve Satım Müessesesi
Türkiye Selüloz ve Kağıt Faıbrikaları İşletmesi (SEKA)

49
SO
Sl
52
S3
S4
SS
S6
S7
SS
S9

SEKA Afyol) Müessesesi
SEKA Aksu Müessesesi
SEKA Antalya Müessesesi
SEKA Balıkesir MüeSisesesi
SıE:KA Çaycuma Müessesesi
SEKA Dalaman Müessesesıi
Makina ve Kimya Endüstrisi Ku:mmu (MKE) ( Teşekıkül)
MKE Top ve Otomativ Sanayıii Müessesesi
MKE Ma!kina Sanayii Müessesesi
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (Teşekkül)
T.D.Ç.İ. Divriği Madenieri Müesrsesesi

42 ~43 44 4S -

Sümetibank

(Teşeikkül)

62

-
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

-

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müesse-

sesi
Topraık

Mahsulleri Ofisi (Teşekıkül)
Petrol Ofisi
Türkiye Zirai Donatım Kurumu (Teşek:kül)
TZIK. Ziraat Aletleri ve Makinaları Müessesesi
Çay Kurumu (ÇAY-KUR) (Teşekıkül)
Devlet Malzeme Ofiiısi (Teşekkül)
D.M.O. İzmit imalaıt Atelyeleri Müessesesi
D.M.O. Basım Müessesesıi
Devlet Ya:tmm Bankası (Teşekıkül)
T.C. Ziraat Bankası (Teşe1kkül)
İstanıbul Eımrriryet Sanıdığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TODD) (Teşekkül)
TCDD Eskişehir Lokomotiıf ve Motor Sanayii Müessesesi
T.C. Posta, Telıgraf ve Telefon İşletmesi (PTT) (Teşekıkül)
Türkiye Radyo-Televi7Jyıon Kurumu (TRT)
T.C. Emekli Sandığı
Esnarf v,e Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (IBAG-KUI'R)
78 - İş ve İşçi Bulıma Kurumu
79 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
80 Milli Piyango İdaresi
81 - Türk Uçaık Sanayii A.O.
82 - Türkiye PetrıoBeri A.O. (TPAO)
83 - Pet:ldm Petrokimya A.Ş.
84- Petkim ~auçuık A.Ş.
85 - İstanıbul Petrol Raıfiner~si A.Ş. (İPRAŞ)
86 - İstanibul Gütbre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ)
87 - Gıda ve İhtiyaç MaddeleBi T.A.Ş. (GİMA)
88 - Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticarıet A.Ş. (YURTAŞ)
89 - Bursa Soğuk Depoculuık Ltd. Ş.
90 - Alksaray Azmi Milli T.A.Ş.
91 - Yem Sanayii T.A.Ş.
92 - Türkiye Şeker Fabriıkaları A.Ş.
93 - ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A.Ş.
94 - Güney;doğu Sanayii ve Ticaret A.Ş.
95 - Antalya Pamuklu Dıoikuma Sanayi[ T.A.Ş.
96- Bergama Pamuk İpliği ve Dokuıma Sanayii T.A.Ş.
97- Adtyaman Pamuklu Dolmma Sanayii T.A 1 Ş.
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98 -Karaman tphk ve Pamuıklu Mensucat T.A.Ş.
99 - Manisa Pamuıklu Mensucat A.Ş.
100 - Nevşehir Pamuıklu Dokuma Sanayii A.Ş.
101 - Mensucat Boyaları Sanayii A.,ş.
102 - Adana Kağıt Tor:ba Sanaıyii A,ş. ·
103 . . . : . . Güneş Matbaaıcılık T .A.Ş.
104 - Azot Sanayili T.A,Ş. (Teşekkül)
105- Salihli Palamut ve Veleıks Sanayii T.A.Ş.
106 - Türkiye,Çimenıto Sanayii T.A.Ş. (IAfyıon, Balı:kesir, Bartın,
Çorum, Elazığ, Niğde, Söke, Gaıziarıtep ve Trakya Çimento Şirketleri ile bin1iıkt,e)
107 - Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
108 - Ankara imar Ltd. Ş.
109 - Türıkiye İnşaat ve Malileme Ltd. Ş. (TİMLO)
110 - Türkiye Yapağı ve Tifti'k A.Ş.
lll - Isılit Petr:ol ve Ticaret Ltd. Ş.
112 - Tünkiye Emlak Kredi Banıka:sı A.O. ·
113 - Türıkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
114 - Türkiye HaLk Banıkası A.Ş.
115 - Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası
116 - Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi
117 - Denizcilik Banıkası T.A.O.
1<18 - D.B. Deniil Nakliyatı T.A.Ş.
119 - Türk Hava Yolları A.O.
120 - Uçak Se:r:visi A.Ş.
121 - T .C. Turizm Bankası A.Ş.
122 - Aıbarıd ve Bolu Çevresi TıUrizıı:n A.Ş.
123 - Milli Pı:ıodüktivite Merkeııi
124 - Trutum Banıkası T.A.Ş. (Taslfiye halinde)
125 - Elektr:ometallürfi Sanayii A. Ş. (Tasfiye halinde)
126 - SaHhli Palamut ve Valeks Sanayii T.A,ş. (Tasfiye halinıde)
Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Kamu tktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu tarafından haiZıdanan raıporlara dayanılarak bilanço ve netice hesapları onaylanan kuruluşlar.
1
2
3
4
S

-

Sosyal Sigortalar Kurumu
İller Bankası

~ Maıden

-

Tetkik ve Arama Enstitüsü

Elektriık Etüd İdaresi
O:rıta Doğu Teknik Üniversitesi.

ATATÜRK ILKELERİ IŞIGIND! EI{ONOMİK
KAMU DÜZENİ

Doç. Dr. İnal Cem AŞKUN
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler, Akademisi Öğretim .Üyesi

~erin 1964-1972
'sterir Çizelge

Yıllanndaki

1966

1967

4.880
2.856
765
797
27
271
112
23
408
40
3.685
210
4.832
106
549
442
2.059
157
276

5.031
2.928
989
752
25
216
96
25
463
43
3.860
226
5.614
109
586

3.111
914
4.139
5.435
1.091
4.178
10.682
396
29
446
425
1.808
528

soo
2.233
157
566

17
3.757
754
4.301
5.052
1.085
4.788
11.962
331
29
476
473
2.136
728

Ek No. 8

1969

1970

1971

1972

1973

4.749
3.536
1.025
982
24
209
149
24
387
46
3.646
236
5.967
116
601
531
. 2.760
166
847
2

4.684
3.753
1.102
1.086
19
254
159
26
300
47
3.182
717
5.281
116
654
598
3.059
223
731

4.573
3.993
1.066
1.320
19
238
242
27
349
47
3.023
213
5.056

4.639
4.221
993
. 1.397
18
288
220
26

ı

665
569
2.894
432
104
2

4.641
4.786
943
920
16
240
226
27
452
52
3.325
226
5.105
259
676
614'
3.636
715
514
25

4.642
4.894
1.027
1.364
15
245
114
24
375
52
3.317
245
5.748
288
637
564
3.785
489
712
22

27
4.881
800
4.539
5.235
1.374
4.661
13.036
. 468
44
527
520
2.268
1.027
0,6
19

115
5.438
987
4.603
5.235
1.560
4.022
13.403
591
53
615
555
2.767
1.327
0,6
28

28
6.130
916
5.561
5.618
f469
4.480
14.738
757
69
628
648
3.419
1.556
0,6
31

4
9.081
897
5.336
6.726
1.699
4.891
15.518
1.512
133
535
600
2.091
2.756
107,8
46

26
10.038
886
5.215
6.756
1.936
6.755
16.487
2.207
193
563
675
2.830
3.357
220,1
71

1968

ıso

soo
49
3.341
228
5.038
201
683
567
3.220
600
838
10

18
7.620
910
5.738
5.736
1.468
4.191
14.171
1.185
106
632
665
3.600
1.556

1,2
41

KİT'in Ürettiği Mal ve Hizmet,
Miktarlannı

"Öretiın çeşitleri
Taş

kömürü ( satılahitir)

Lınyit (satıla:bilir)

Ham petml
Demır cevheri
Bakır (Blister)
Kııoın ( tuvönen)
Kolemanit ( tüvönan)
Kükürt ( rafine)

Birim

ı964

Bin ton

4.449
. 2.5ı6

))

))

»

»

63ı

»

»

»

»

582
26
216

»

»

»

»

»

»

Şeker

»

»

Pamuk İpliği
Yün ipliği

»

»

Pamuıklu doıkuma

(ham)
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ATATÜRK İLKELERi IŞIGIND:A EKONOMİK
KAMU DÜZENİMiZ
Doç. Dr. İnal Cem AŞKUN
Eskişehir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi Öğretim Üyesi

Ekonomi-Hukuk Kongresinin ana Jmnusunu oluşturan «Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzenini_n» Anayasamıza girecek biçimde saptanması olayı; ömrü yarım yüzyılı aşmış Türkiye Cumhuriyeti için her ne kadar el almakta geç kahnmış bir sorun ise
de, daha da gecikebileoeği olasılığı yanında yine de sevindirici bir
olaydır.

Türkiye'de .kamu oyunda ağırlığını gittik,çe duyuran bir baskı
grubu olarak ortaya çıkan Barolar Birliğinin, daha önce gönderilen ve Kongrenin amacını belirtmek üzere hazırlandığı belirtilen
Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzenine ilişkin raporda Birliğin
Türkiye için özlediği söz lmnusu düzenin dayanacağı temel ilke ve
düşünceler başlıca şu noktalarda toplanmaktadır:
1-

Ekonomik Kamu düzeni Anayasada

2 -

Çağımızda

saptanmalıdır.

sosyal olmayan huk;uk devleti va:olamaz.

Sosya,l devlet, ekonomik hayatın doğurabileceği eşitsiz
bireyi koruyabilen, servetin bir baskı kaynağı olmasına
olanak tanımayan bir devlet demektir.
3 -

liğe karşı

4 - Kamu hukukunda belli bir «Türk Görüşü» yaratmak istiyorsak bunun tek çaresi «ekonomik kamu düzenini» kurabilmektir. Böyle bir düzen, bütün Türkiye'yi kapsayacağından ulusçuluğa da uygun düşecektir.
3

--------------------------------------~

5 -- «Ham madde üretimi» ekonomisinden, planda temel olarak gösterilen «milli, güçlü, sürekli ve yaygın bir sanayileşmenin
gerçekleştirilmesi» ekonomik kamu düzeninde «temel etken» olmalıdır.

«Sosyal Devlet», iktisaden güçlü olanların piyasayı kontrol altına almalarına, dolayısiyle de tüketiciye zarar vermelerine
engel olmak zorundadır.
o -

7 - «Jandarma-Devlet» kadar, «Patron-I)'evlet» de demokrasiye uygun değildir.
8 gelmez.
9 -

Ekonomik Kamu düzeni «güdümlü ekonomi»

anlamına

Ekonomik Kamu düzeni saptanmadan, «ilke»leri kesin«Sermaye Piyasası Kanunu» yine statükocu

leşmeden çıkarılacak.
kalacaktır.

Özel girişimlerin «tekelleşme» ve daha ileri giderek «devgüçlendirir, derece derece k:;unu denetimini de
güçten düşürür. Sonunda denetimin yönü aksine döner.
10 -

letleşmeleri» onları

ll - Halk sektörünün yaratılması ve korunması için hukuksal çareler şunlar olabilir: «Sosyal amaçlı olanlar» bu sektörün tekeline verilmelidir. Böylece halk sektörü büyük bir anlam kazan·
mış olur. Özel sektör için olağan sayılan yönetime sınırlı kişilerin
egemen olması sakıncasını önleyici kurallara kesinlikle ihtiyaç vardır.

12 - Halka açık şirket dönemine g~çişi izieyebilecek hukuksal tedbirler henüz düşünülmemiştir. Bu tip şirketler halka hitap
ettiğine göre, halkın korunmasi tedbirlerine ihtiyaç vardır.
13 - Resmi-Özel sektör karması, bugünkü ihtiyaca cevap verebilecek durumda değildir. Durmaksızın artan işgücünü Lüyük
bir yatırım politikasına bağlamak gereklidir. Burada sadece ekonomik değil, sosyal zorunluk da vardır. Halk sektörünün yaratıl
masında sosyal çatışmaları önleyici, bunlara meydan vermeyici kurallara ihtiyaç vardır. Ekonomik olaylara halkı sadece «seyirci>>
kılmakla sonuç alınamaz.
14 - Halk Sektörünün kurulmasında ekonomi ve hukuk açı
isabetli kurallar konulmalıdır. Böylece bir «Halk Sektörü
Hukuku>> yaratılabilecektir. Bunun yanı sıra halk sektörü kredj
sından
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düzeni, bu sektörün niteliklerine uygun, ona özgü bir sisteme bağ
Bununla beraber ufak ve güçsüz teşebbüslerden oluşan
bir halk sektörü yaşayamaz ve ümit edileni sağlayamaz. Kredi yetersizliğinin asgari bir kuruluş ölçüsüne varılması şartına bağlan
masında zorunluluk vardır.
lanmalıdır.

15 -

Halk sektörü devletin eliyle veya devletin etkili

yardı

mı ile kurulabilir. Bunun dışındaki önerilerde içdenlik yoktur. Özel

sektörden bir parça koparıp, halk sektörü kurmak hukuka uygun
değildir. Halk sektörünü baştan kurmak gereklidir. Diğer yandan
halk sektörü bazı kamusal ayrıcalıklar tanınmış olursa yaşayabi
Iir. Bu fedakarlık yalnız· Devletten gelebilir. Çünkü «sosyal adaleti» gerçekleştirmek onun görevidir. O halde bu görev bağış1khk ve
ayrıcalıkları meşru kılar. Aynı şekilde resmi sektörün bazı par.çaları koparıp, halk sektörü kurmak önerisi de yerinde değildir. Fakat özel durumlarda bir devir konusu ise, bu durumların neler ol-.
duğu, devir koşulları ve devrin ancak halk sektörü kuruluşlarına
olabileceğinin özel bir kanunla önceden saptan:qıası gereklidir.
16 - Montaj sanayii gibi, dışa bağlı t:üketimle sonuçlanan bir
sistem bırakılmalı, belli başlı, dünyada ender hammaddelerimiz
«zincirleme endüstri» programına bağlanmalıdır.
17 - Endüstri geleneği olmayan Türkiye için tek çare en ileri safta yer alabilecek insan yetiştirmektir. Bunun bütün olanakları vardır. «İşçi ihracatı» döneminden
dışta «uzman plasmanı»
dönemine geçilmelidir.

Ticaret Kanunumuzun «Şirketler» bölümü yerine «çalış
ma. hakkının» her alanda ortak kuralları bir «çalışma yasasında»
uygl,llanması zorunlu hükümler olarak gösterilmelidir.

18 -

19 - Ekonomik Kamu Düzeni kavramı, «Kamusal Eşitliği»
gerektirir. Toplumca ekonomik gelişmenin verimleri kentlerden
köylere, batıdan doğuya kaydırılmalıdır. D~ha az farklılık huzur
getirir. Türk Ekonomisinin bütünselliğini sağlamak, ülkenin her
kesimini bu bütünde pay sahibi kılmak ekonomik kamu düzeni anlayışının gereğidir.

20 - Ekonomik kamu düzeninin bağlayıcı olması gerekecektir. Çünkü Anayasa hükümleiii, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları ve ,kişileri ibağlayan te~el hukuk kuralıdır.
5

Ekonomik Kamu düzeninin
korumak çaresi kalmamıştır.

kurulmasından başka

EKONOMİK KAMU DÜZENİ HAKKINDA
DÜŞÜNCELERİ

«Demokrasiyi»

ATATÜRK'ÜN

Atatürk'ün ekonomik kamu düzenimizin dayanacağı temeller
konusundaki başlıca görüşlerini şu şekilde belirtmek olurludur:
1 - Türkiye Cumhuriyetini yönetenlerin demokrasi temelinden ayrılınarnakla beraber devletçilik ilkesine uygun yürümeleri
bugün içinde bulunduğumuz durumlara, koşullara ve zorunluluklara uygun olur.
·
'
2 - Herhalde devletin siyasal ve düşünsel hususlarda olduğu
gibi ekonomik işlerde de baş rolü oynamasını ilke olarak benimsernek yerinde görülmelidir.
1
3 - Bizim izlediğimiz devletçilik, bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde,
ulusu refaha ve ülkeyi yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlere-özel
likle ekonomik alanda- devleti fiilen alakadar etmektir.
4 - Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik ilkesi bütün üretim ve dağıtım araçlarınr bireylerden alarak, ulusu büsbütün başka temellere göre düzenlemek amacını güden sosyalizm ilkesine dayalı kollektivizm yahut komünizm gibi özel ve bireysel
ekonomik teşebbüs . ve etkinliğe meydan bırakmayan bir sistem
değildir.

5 - ilke olarak, Devlet bireyin yerine geçmemelidir. Ancak,
bireyin gelişmesi için genel koşulları gözıönünde bulundurmalıdır.
Bir de bireyin kişisel etkinliği, ekonomik gelişmenin asıl kaynağı\ olarıa:k
kalmaktır.
Bireylerin gelişmesine engel olmamak, onların he'r bakımdan olduğu gibi, özellikle ,ekonomik alandaki özgürlük ve teşebbüsleri önünde devletin kendi çalışmasıyla
bir engel koymaması deriıokrasi ilkelerinin en önemli temelidir. O
halde diyebiliriz ki, «bireysel gelişmenin engel karşısında kalmaya
başladığı nokta, devlet faaliyetinin sınırını oluşturur. Buna karşı
lık, genellikle zaman ve. yer bakımından süreklilik gösteren, ekonomik bir işi devlet üzerine alabilir. Sözgelimi, bir iş ki, büyük ve
düzenli bir yönetimi gerektirir. ve özel kişiler elinde tekele düş-
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rnek tehlikesini gösterir veya genel bir
let üzerine alabilir.

ihtiyacı karşılar,

o

işi

dev-

6 - Ne var ki, sosyolojik bakımdan düşUndüğümüz zaman
da biz, hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz,
zavallı halkız. Ne olduğumuzu bilelim kurtulmak, ya,.şamak için çalışan ve çalışmak zorunda olan bir halkız. Öyle ise hef birimizin
hakkı vardır, yetkisi vardır. ·Ne var ki, çalışmak sayesinde bu hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını emekten uzakta,
emek vermeden geçirmek isteyen insanların bizim sosyal yapımız
içinde yeri yoktur. O halde deyirıiz ki, e~endileı; halkçılık sosyal
düzenini emeğine, haklarına dayandırmak isteyen bir sosyal doktirindir. Biz bu hakkımızı saklı bulundurmak, bağımsızlığ1mızı güvenli bulundurabilmek için genel topluluğuniuzda ulusal topluluğumuzca bizi yok etmek isteyen kapitalizme karşı ulusal topluluğumuzca uğraşıp savaşmayı gerekli gören bir mesleği izleyen insanlarız.

7 - Bizim görüş noktamız halkçılıktır; kuvvetin, kudretin,
egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Halkın elinde bulundurulmasıdır.
8 - Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi hakiki mlistahsil
olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ,ve layık olan köylüdür ..
9 - Cumhuriyet, milletin yüksek siyasal ve ekonomik kurumudur. Uygar bir cumhuriyet kurma demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.
Türkiye'nin emek, yaşam ve varlığını irdeleyince, biryarar ve çıkarların çok büyük olacağı kanısına
varacağınızdan kuşku etmiyorum. Böyle bir girişim olurken, birtakım yakınmalar olabilir .. Üreticilerin birleşmesinden· kişisel çı
karlarının bozulacağını düşünenler elbette yakınacaklardır. Ne var
ki, memleketimiz el q.tılmamış bir alandır. Görülecek çok iş vardır.
Onları da kamktıracak birçok uğraşılar bulunabilir. Gerçek tica
ret adamları için bir zarar tasarımlamıyorum.
10 -

leşmeden doğan

ATATÜRK İLKELERi VE EKONOMİK KAMU DÜZENİ
Türkiye Cumhuriyetinin temelinde yer alan Atatürk ilkeleri
ile ekonomik kamu düzenini (EKD) tek tek ele aldığımızda aşağı7

daki noktalarda istenen düzenin yorumunu yapma durumu

çık

maktadır.

EKD ve Cumhuriyetcilik

Cumhuriyetçilik ilkesi EKD'nin yönetimini belirleyen bir ilkedir. EKD nasıl yönetilecektir? Kesinlikle yönetirnde temel yetki
kaynağı ulusun olacaktır. «Egemenlik Ulusundur» özdeyişi bunu
çok iyi belirtmektedir. EKD ile ilgili yasalar ulusun seçtiği kişi
Ierden oluşan parlamento tarafından hazırlanacak, devlet başkanı·
onun içinden seçilecektir. Böyle bir yönetim biçiminin dayanacağı temel d,emokrasi olacak, parlamento ulusun birey, halk, ve kurumlarının haklarına, özgürlüklerine saygılı, onları koruyucu, aym zamanda genişletici rol oynacaktı:r.
Ancak herkesçe benimsenecek bu kural niteliğindeki anlatım,
uygulamada ge:rçek kimliğine kavuşabilir mi? Cumhuriyet yönetiminin dayandığı eşitlik, hak, özgürlük gibi kavramlar ulusun çoğunluğunun benimseyebileceği bir yorumla her zaman parlamentolarca somutlaştırılabilir mi? Parlamento siyasi partile:rden oluşacağına onlar da belli bir grubun bağlayıcı görüş ve ilkelerine dayandığına gö:re, cumhuriyet yönetiminin dokunulmaz olarak nitelendirilen eşitlik, haık, özrgürlük gibi insancıl soyut kavramlar, Parlamentoya egemen parti veya partilerin bunları anlayış biçimine
göre somut uygulamalara sokulacaktır. Acaba ulusun ve demokrasinin bu vazgeçilmez unsurları, söz konusu uygulamalarıyla ulusa
ne dereceye kadar doyurucu, inandırıcı kanışlar (tatminler) sağ
layacaktır? Şimdiye kadar yaşadığımız olaylar, bizde gerçekten bu
kanışı sağlamış, parlamentoları biçimsel üstünlüğü çizgisine düşün
celerimizde getirebiimiş midir? Burada denilebilir ki, sistemimizde
bir Anayasa Mahkemesi vardır. Parlamentonun Anayasanın saptadığı eşitlik, özgürlük ve hak temellerinden sapmadaki yasal tutumunu, olması gerekene çevirir, çıkardığı kanunları yine ulus
adına «İptal» eder. Yalnız Anayasa Maıhkeme~i de bu konuda kanışverici bir çözüm değildir kanımızca. Bu mahkeme de nihayet
bir grup yargıçtan ·oluşmaktadır. Söz konusu yargıçların Anayasada yer alan bu soyut kavramları, Parlamentodan daha doğru olarak anlama olanakları nedir? Kaldı ki, bu Mahkeme kararlarında
da çoğunluk temeline dayamlmakta, bazan bir yargıcın oy fazlası
ile Parlamentonun çıkardığı bir yasa «İptal» edilebilmektedir. Bu
ne dereceye kadar tutarlı, sağlıklı bir uygulamadır? Aslında de
8

mokratik yönetim çoğulcu bir yönetimdir. Şu durumuyla Cumhuriyetimizin yönetim biçiminde geııçekten çoğulcu bir anlayışı somutlaştırdığımızı ileri sürebilirmiyiz?
Bütün bu sorulara şimdiki uygulamayı temel aldığımızda, son
derece savunucu, ya da yerici yanıtlar verebiliriz. Ancak böyle bir
yaklaşım hiçbir zaman kanış verici olamaz. Eğer gerçekten EKD
ile Anyasamızda sistemimizin ana ve alt bölümleri saptanacaksa.
burada sistemin özünü oluşturan bütün kavramların, çok üstün
yenetekli yargıç ya da uzmanların değil, «sokaktaki vatandaşın»
anlayacağı biçimde, açık, kısa, uygulamaya dayalı (pratik) tammlarının yapılması zorunludur. «İhtilallerden», «hükümet darbelerinden» bunalan ülkelerin anayasaları okunduğunda insanın bu kadar güzel, edebi soyut kavramlarla yazılmış metinler karşısında
gözleri yaşarmakta, diğer yandan hiçbir «hükümet darbesinin» yaşanmadığı İngiltere'nin yazılı Anayasası bile bulunmamaktadır. Buradan şu çıkmaktadır ki, ustalık Anayasa yazmakta değil, ulusun
düşüncesinde yazılı olanları saptayabilmektedir. Eğer bu yönetimde saptanabilmişse, bunları yazıya dökmenin gereği bile yoktur.
Buraya kadar belirttiklerimden belki, parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin sistemimizde rolünün zayıfladığı sanısı çıkarı
labi}ir. Böyle bir sanı söz konusu olamaz. Çünkü insanlık şimdi
ye kadar cumhuriyet yönetimlerinde en son bu biçimsel modeli
bulup, benimsemiştir. Sorun hiçbir zaman geriye dönüp çözülemez. Başka deyişle gelişme basamaklarını çıkmak gerekir, inmek
değil. Bu bakımdan gelişmeyi şimdiki düzenimizden başlatmamız,
EKD'nin Cumhuriyete dayalı temel yönetim düz.eneklerini (meka. nizmalarını) yeni bir yorumla ele almamız gerekmektedir.
Yeni yorum ne olabilir? Yorum başkaları için eski olabilir.
Ancak bizim için yenidir. Bu yeni durumun Klasik Cumhuriyet
~urumlan içindeki adı BASKI GRUPLARIDIR. Parlamento, hükükümet, devlet başkanı, ana:yasa mahkemesi gibi Cumhuriyetin üst
yönetim ögelerinin toplumun anadığı çözüm yollarını bulmacia kendilerine yardımcı olacak ve sağlıklı bir kamu oyunu oluşturacak
en önemli öğeyi bu gruplar meydana getiııecektir. Gruplar ne kadar
çok sayıda olur, kamu haberleşme araçlarıyla bunlara ne kadar
etkili ulaşılabilir, hepsinden önemlisi Anayasamızcia .bu grupların
hakları, özgürlükleri, kurulma olanakları ne kadar sağlıklı destekIenirse, EKD o derecede güçlü bir çoğulcu demokrasiye dayalı cum9

l:ıuriyet

yönetimine kavuşacaktır. Buraıda devlet ve hükümet organlarına düşen görev, baskı gruplarıyla ilişkilerini tarafsız olarak
kurup, hak, çıkar ve görüşleri karşıt düşen grupların biııbirlerini
yok etme çabalarını önlemektir.
Şimdiki durumda
Türkiye'de çoğunluğu oluşturduğu halde
gerçek temsilci grubunu bulamamış en önemli kitle köylerde yaşa
yanlardır. Köylünün hak ve çıkarlarını her parti kendisinin temsil
ettiğini ileri sürmektedir ki, bu aslında baskı grubu anlayışına ters
düşer. Çünkü parlamentoda sandalye sah~bi olan parti, baskı grubu kimliğini kaybeder. Parlamento baskı gruplarının ortasında,
onların kendisini çevrelediği bir politik ortamda çalışır.
Ayrıca,
özellikle merkez sağ ve sol partiler büyük baskı gruplarının temsilcilerine aralarında yer de y;erirler, Bütün bunlar gözönüne alındı
ğında Türk Demokrasisinin yaşayışı ve gelişmesi açısından en önemli bq.skı grubu sorunu, köyleııde yaşayanların .da partiler dışında
kendi hak ve çıkarlarını politika ortamına getirecek gruplarını
kurmalarıdır. Eğer köy kooperatifçiliği iyi bir örgütlenmeye kavuşturulabilirse, KÖY KOOPERATİFLERİNİN üst birlik ya da federasyonları güçlü bir baskı grubunu oluşturabilir.
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Türkiye Barolar Birliğinin ekonomik Kamu düzenine ilişkin
raporunda, bu düzen ile ulusçuluk (milliyetçilik) arasındaki bağa
şu şekilde değinilmektedir :
Kamu hukukunda belli bir «Türk Görüşü» yaratmak · istiyorsak, bunun tek çaresi «ekonomik kamu düzenini» kurahilmektir. Böyle bir düzen, bütün Türkiye'yi kapsayacağından uıus
cuıuğa da uygun düşecektir.
EKD'nin ulusal yapımızdan çıkması, dü:zıenin sürekliliği ve getemel koşuludur. Bunun için de araştırma çalışmalarına
önem vermek, özellikle ülkenin ekonomik sosyal, kültürel yapısı
nı belirleyecek sorunları ortaya çıkarıp, bilimsel incelemeye almak
gerekir.
lişmesinin

Ulusçu bir EKD için öncelikle ekonomideki üretim etmenleri
ile milliyetcilik arasındaikıi bağmtıların yıoııumlanması zorıunluluğu vardır. Bunun için şöyle bir açıklama yoluna gidilebilir:
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Bilindiği gibi ekonomide başlıca üretim etmenleri TOPRAK
ve DOGAL KAYNAKLAR, EMEK, SERMAYE, GİRİŞİM ve YÖNETİM olarak sıralanabilir. Burıada «milliyetçilik» ile toprak ve doğal
kaynaklar etmeni arasındaki ilişki incelendiğinde, ekonomimizin
1bu etmenini şimdiki ulusal sınırlar içinde ele alma zorunluluğu çık
makta, toprak ve doğa olanaklarımızı ekonomik düzenimizde ı;.lus
çu bir açıdan değerlendirmemiz gerekmektedir~ Başka deyişle bu
üretim etmenini bir «yabancı» denetimine bırakma söz konusu olmayacaktır.

Milliyetçilik ve Emek etmeni arasındaJki temel ilişki EKD içinde herşeyden önce ulusal emeğin «istihdamını» öngörmektedir.
Böyle bir bağıntı içinde ulusal ekonomide yabancı emeğe 'öncelik
ya da ayrıcalık verilmesi söz konusu değildir. Ekonomimizin şim
diki dururnda kendi işgücüne yeterli iş olanağı sağlamayıp, bunun
dış ülkelere gitmesi olayına yol aÇması da, böyle bir bağıntıya ters
düşmektedir. Türk Ekonomisi, herşeyden önce kendi ülkesinde çalışmayı yeğ tutacak vatandaşına bu olanağı verecek bir yapı sağ
lamlığına kavuşmalıdır.

Milliyetçilik açısından Sermaye, EKD'nin üretim çabasına birinci derecede ulusal, yerli. sermayenin katılmasını, ekonominin
hiçbir kesiminin yabancı sermaye tt:;keline sokulmamasını temel
almaktadır. Ulusal sermaye kaynakları' başlıca iki alandan gelecektir. Bunun biri devlet, diğeri halktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ,
devletin sermayesini ekonomiye katan başlıca öğedir. Bunun yanında kamunun çeşitli kuruluşları da ekonomiye sermaye getirmektedir. Halkın sermayesi ise bireylerde, küçük ve büyük gruplarda toplanmakta, ekonomiye çeşitli şirketler, kooperatifler veya
tek başına kişilerce katılmaktadır. Böylıe bir bağıntlda sermayenin
sadece bir kesime bağlanarak ulusal nitelik kazıanınası söz konusu
değildir. Kapsamı son derece geniştir.
MilliyetÇilik ilkesi EKD'nin girişim ve yönetim etmeninde baş
rolü Türk Girişimci ve Yöneticilerinin oynamçı:sını ister. EKD'nin _
tamamının ya da bir kısmının girişim ve yönetimini yabancıların
salt denetimlerine almaları olanaksızdır. EKD'nin girişim ve yönetimi birinci derecede «Türk» kimliğini taşıyacaktır. Böyle bir kimliği bulunmayan girişim ve yönetimin, ulusal Türk Ekonomik yapı
sını kurup, geliştirmesi olanak dışıdır. Bu yönden bakıldığında,
EKD'de «yabancı sermayeye» büyük girişim ve yönetim alanlarının bırakılması söz konusu olamaz.
·
ll

Ekonomide gırışım ve yönetim halktan ya da devletten gelebilir. Bütün sorun, TÜrk Ekonomisine egemen, alan ve kuruluşlar
da düzenin; yabancı'lar ya da dış ülkelerde yetiştiğini ileri sürüp, bir yozlaşma örneğinden öte yaradarı dokunmayan kişilerin
ulusal girişimci veya ulusal yönetici şeklindeki gerçek dışı kimlikleriyle bozulmamasıdır. Burada üzerinde durulacak en önemli noktalardan biri de, ekonominin devlet ya da kamu kesimindeki girişim, yönetim gereksinmesi ile halk kesimindeki girişim ve yöneÜrnin birbirine uydurulması, yıkıcı bir rekabete konu olmamaları
dır. Her iki kesim girişim ve yönetirnde birıbirlerini destekledikleri, rekabeti işibirliği içinde anladıklıarı takdirde, EKD'nin çok başa
rılı olacağı kesindir.

EKD ve Devletcilik
Cumhuriyetimizin temelinde

yer alan ATATÜRK

ilkelerinin

başlıcalarmdan biri de DIEVLETÇİLİKTİR. Atatü~k'ün devletçilik-

ten ne anladığı, kendirsinin EKD'ye ilişkin düşünceleri içinde açıkca
ortaya ç:ıikamktadır. Ekonomimizde devlete büyük görevler düş
mektedir. E.konominini üretim etmenleri açısından düşünürsek,
EKD içinde devletçi göıiişün dayanacağı temeller konusunda biraz
daha açıklığa ıkavuşabiliriz.
Toprak ve Doğal Kaynaklar, devlet varafından en iyi şekilde
değerlendirilip, üretim sürecine doğrudan doğruya devletin kullandığı

ve

yönettiği sern:ıJaye

ile emek

yardımıyla sokulacaktır.

Emek, devletin belli bir «İstihdam» politikası ile ekonomiye
girecek, emek ve devlet ilişkileri demokrasiye dayalı Cumhuriyet
temeline göre düzenlenecektir. Bu temelde devlet «sosyal hukuk
devleti» kimliği ile ulusun karşısına çıkacak, «jandarma» ya da
«patron» devlet nitelikleri taşımaya:caktır. Böyle bir düzende emeğe saygılı, onun haklarını en iyi biçimde koruma örneğini başta
devletin kendisinin vermesi gerekecektir. İyi bir iŞveren rolü oyna. yamayan devletin, başka işverenlerden kendisinin bile yapamadığı
işveren rollerini istemesi düzeni bozucu nitelik gösterecektir. Öte
yandan devlet emek ile ilişkisini düzenlerken, milliyetçilik, halkçı
Iık, devrimcilik ve laiklik ilkeleriyle tutarlı bir politika uygulamasına da girecektir.
. Sermaye, devletin ekonomiye doğrudan doğruya kendi mülkiyetiyle sokrı.cağı ana öğelerden biri olmaktadır. Burada üzerinde
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durulacak önemli bir sorun, devletin sermayedar olarak nasıl bir
rol oynayacağıdır? Bu rolün açıklığa kavuşmasında aşağıdaki sorular yardımcı olabilir :
Devlet sadece ekonomiye koyduğu
düşünecektir? Eğer salt düşüncesi bu ise,
-

sermayesının karını mı

sağladığı karı

ne yapa-

caktır?

- Devlet «sosyal fayda» y;önünden hareket edip, aslında kirm söz konusu olmadığı, kar olmadığı için de kimsenin girmediği
hizmet alanlarına mı sermaye yatıracaktır?
- Devlet sermayesini bir rekabeti düzenleme amacına yönel·
tip, ekonomideki tekelleşme eğilimlerini kıracak mıdır? Yoksa kendisi aksine rekabeti önleyip, tekelci bir sermaye sahibi olarak mı
ekonomiye girecektir?
toplum adına görmesi ve sermayeye yine onun
adına sahip olması kendisine zorunlu olarak hangi ayncalıkların
tamnmasına yol açacaktır? Aslında gereği olmadığı halde, sadece
devletin üstünlüğü anlayışından hareket edip, ekonomiyi, toplumu
bu;naltıcı bazı ayrıcalıkları taşımacia direnecek midir?
-

İşlemlerini

- Devlet ekonomiyi oluşturucu yönü ile ekonomiyi düzenleyici yönünü birbirinden nasıl ayırd edecektir?
Bu yönlerde uğradığı başarısızlıkları başka kılıkiara sakmadan toplum önünde içtenlik ve açıklıkla tartışıp, noksanlarını
kabul edip, bunları giderme çabasına girebilecek midir?
EKD içinde devlet v,e sermaye ilişkisinin belli bir politikaya
için bu gi!bi soruların ortaya atılıp. bunların yanıt
larım öncelikle verme durumunda olan politik organlar ve ilgili
grup ya da kurumlarla, geniş bir tartışma ortamında söz ·konusu
politikayı oluşturma yoluna girmek gerekir.
oturtulması

Üretimin ana etmenlerinden Girişim ve Yönetim ile devlet
EKD açısından değişik yönleriyle ele alın
ması gerekecektir. Bunun için de bu konuyla ilgili birkaç sorunun
yanıtı üzerinde düşünmekte yarar görmekteyiz.
arasındaki ilişkilerinde

EKD. devletin ekonomideki girişim özgürlüğünü sınırlayacak
yoksa herhangi bir sınır getirmeyecek midir? Şimdiye kadar uygnlarran devletçilik politikaları kabataslak da olsa gözden

mıdır,
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geçirildiğinde,

devletin ekonomik girişimlerinde tutarlı bir yolun
görülecektir. Şöyleki şimdiki düzende, daha doğrusu
düzensizlikte devlet ekonomik girişimlerinde ya tekelci olmuş; ya
özel kesimi desteklemek için onunla ortaklığG girişmiş, ya da bazı alanlara hiç girmeyip, buraları özel kesime bırakmıştır. Böyle
bir politika başlıca iki belirgin çizgiyi ortaya çıkarmıştır. Bunlar
ekonomide ya devletin tekel kurması, ya da özel kesimin tekeleili
ğini desteklemesi çizgileridir. Aslında her iki çizgi de ekonomik
düzende çarpık durumlara yol açmıştır. Toplum sadece devlet tekeline kaldığında, sosyal yönü olmayan devlet bürokrasisinin ekonomik devlet kuruluşlarındaki umursamazlığı ve zaman zaman b as-·
.kısıyla karşılaşmış; özel kesimin tekeline düştüğünde onun da sosyal yönü bulunmayan, salt kendi çıkarım kollayan aşırı kapitalci
tutumuna kalmıştır. Devlet ekonomi politikasında ne kendi teşeb
büslerini, ne de başkalarım toplumun ekonomik hak ve çıkarları
y:önünde tutarlı amaçlara yıöneltecek dengeli bir girişim yetisi (teşebbüs kapasitesi) göstermemiştir.
Üretim etmeni olarak Yönetimi ele aldığımızda, devletin EKD
bakımından yönetim ile ilişkisi başlıca iki alanda kendini gös terecektir. Birinci alan, devletin tüm ekonominin yönetimindeki etkisi, ikinci alan ise devletin· doğrudan doğruya kurduğu ekonomik
teşebbüslerindeki yönetim düzenidir. Her ikisinde de devlet yönetimin altı ana işlevini ekonomide uygulamak zorunda kalacaktır.
Bu işlevler planlama, örgütle:me, yürütme, düzenleştirme, denetleme
ve yetiştirmedir. Devlet gerek ülke çapındaki ekonomik çabaların
da, gerek kendi ekonomik kuruluşlarmdaki işletmecilik eylemlerinde bu alti işlevi yerine getirmek zorunluluğundadır. Bunları yerine getirirken yönetimi demokratik cumhuriyet, çağdaş milliyetçilik, sosyal hukuk devleti, devingen (dinamik) devletçilik, yaratıcı
halkçılık, evrime dayalı devrimcilik ve laik temellere dayandırmak
durumunda kalacaktır.
·
Bütün bunlar dikkate alındığında görülmektedir ki, günümüzde ekonominin güçlü bir devletçilik politikasına kavusturulması
iiçin, devlete sadece yeni hizmet ve işlev alanları açma ö~erileri getirmek yeterli olmamaktadır. Böyle bir yeterlilik öriyarıgısı devletin her el attığı alanda yetkin (mükemmel) bir uygulama göstereceği şeklindeki varsayıma dayanacaktır ki, devlet. kuruluşlarının
şimdiki işleyişieri karşısında, böyle bir varsayımın ne kadar geçersiz olduğunu anlamak için değil uzman. biraz uyanık bir «sade vatandaş» olmak yeterlidir sanırız.
izlenınediği
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1

EKDı

ve

Halkcılık

HALKÇILIK Cumhuriyet tarihimizde üzerinde en çok dunı
çeşitli yönlere çekilip, farklı anlamlar verilen bir ilke niteliği
taşımıştır. Halkçılık konusunda sürdürülen
tartışmalar, herşey
den önce «halk» kavramının «millet» ya da «ulus» kadar açıklık
göstermemesinden çıkmaktadır. Halk için Türk Dil Kurumu Sözlüğünde şu anlamlar verilmiştir :
·
lan,

1-

Bir ulusu

2 -

Aynı

oluşturan

insan

topluluğu

ülkede oturan ve ortak

(Türk

çıkarlada

Halkı)

birbirlerine

bağlı

kişilerin tümü (Halk hükümete yardımcı olmak istiyor)

lu

3 -,Bir ulusun belli bir bölge içinde
Balkanlardaki Türk Halkı)

yaşayan kısİm

(Anado-

halkı,

4 -

Aynı

şehir halkı,

ev

yerde

toplanmış

kimseler, topluluk (Mahalle

halkı,

halkı)

5 - Ulusun aydınİar ya da resmi görevliler dışında kalan kıs
(Halka doğnı, halka hizmet, halktan bir adam)
Sözlüğümüzde resmen beş anlam verilmiş olan halk kavramından
türettiğimiz HALKÇILIK acaba nasıl· bir yaklaşım ya da politikanın karşılığı olacaktır? İşte günümüzde halkçılık üzerinde kopan
fırtınaların çıkışında bu soru yer almaktadır.
mı

Bazılarına

göre halkçılık, Türkiye' de özellikle az gelidilerin
köylü, işçi, dar gelirli memur ve esnafın toplandığı çoğunluğun sınıf kavgasını temsil ettiği bir politik kavramı:dır. Bir
kısım çevrede ise «Türkiye Halkları» temeline d~yalı, ülkedeki bazı etnik grupların, bağımsız yönetim amaçlarını gerçekleştirecek,
böylece şirridi~i Türkiye Cumhuriyetinin yerini alacak bir «Halk
Cumhuriyeti» kurma politikasıdır.

yer

aldığı

EKD açısından halkçılık için verilen bu iki anlam da geçersizdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bir toplumsal sınıfın diğer sinıflara egemenliği sonucu ortaya çıkmış
bir «Sınıf cumhuriyeti»
değildir. Cumhuriyetimizin, temelinde bir «milli mücadele» vardır.
Bu mücadele «Türkiye HalJdarının» mücadelesi değil, sadece «Türk
Halkının» savaşıdır. Savaş Türkiye'deki insanların «birliği», «Bütünlüğü» için yapılmış, onların biiibiderinden birtakım «haklar»
yaratılarak ayrılması amaçlanmamıştır.
Cumhuriyetin dayandığı
toplumsal. temel «sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitle» düşünıs

cesidir. Berçi toplumların yapısı· sınıfsaldır. Ancak önemli olan
toplumun kuruluş felsefesinde «sınıf imtiyazlarmın» yer almamasıdır. Bu görüşe karşı Tiirkiye'de bir takım «imtiyıazlı» sınıfların
olduğu savı ileri sürülebilir. Doğru ola:bilir. Ancak bu «imtiyazlar»
Cumhuriyetin yapısından değil, ekonomik düzende yol açılan tutarsızlıklardan, biraz da toplumdaki geleneksel ilişkilerin ve anlayışın çağdaşlaşmasının doğal olarak elli yılda gerçekleşmesinin olanaksızlığından çıkmaktadır.
Aslında

bugün

bazı

çevrelerde inatla sürdürülen

sınıflaşma

kavgası benliğimize uymayan bir çabadır. Çünkü bizde dar gelirli
sınıflardaki -kişiler

de bu sımfa koşullanmayıp, tüm yaşayışla «imolarak nitelenen sınıfların yaşayışma kavuşmayı amaçlar.
«Kaynaşmış kitle» kavramının özü buradan çıkmaktadır. Bazı çevrelerde bu s ımf değiştirme isteği ~< burjuvalaşma» şeklinde tanım
la}lıp, kınanmaktadır. Halbuki «burjuvalık» biçimsel bir refah gösterisinden öte, toplumdan uzak, onu kendi çıkarları için kullanacağı bir araç olarak gören yozlaşmış bir insan yaşayışı felsefesidir.
Eğer bu felsefeye «fakir» denilen bir kişi de sahipse, sınıfı ne olursa olsun o da bir burjuvadır. Başarı kaynakları topluma dayanan,
yaşam felsefesi tıopluma dönük, bugünkü gönendni toplum ıçın
gösterdiği yapıcı; olumlu davranışlarla sağlamış bir kişiye, «burjuva» deyip, onu toplumdan koparmaya çabalamak her halde haklı bir tutum olamaz.
tiyazlı»

Bazı çevrelerde halkçılık olarak ele alınan bizce yanl{ş ve. başka
amaçlara hizmet eden saptırıcı kavram ya da deyimleri böylece
genel çizgileriyle açıkladıMan sonra, EKD içinde halkçılık ilkesi. nin, bu düzendeki yerine göre yorumu daha sağlıklı yapılabilir.
Belli bir ekonomik yaşam ve düzen içinde halkı, ibirtakım insan
gruplarından çok, onların sorunları temsil eder. Sorunlar yöresel,
bölgesel veya ulusal olabilir. Bunların çözüm olanakları da yörelerde, bölgelerde ya da ulusun tümünde bulunaıbilir. Burada asıl
olan her sorunun çözümünü kendi çevre olanakları içinde aramak,
sözgelimi, yöresel bir halk sorunu için, uı'usal halk sorunlarının
çözümüne ayrılan olanakları kullanmamaktır. Bizde zaman zaman «partizanca» tutum olarak kınanan bazı davranışlar bu denge gereğine uygulamamasından çıkmaktadır.
Halk, toplumun ve onun ekonomik düzeninin ana yaratıcı kayEkonomik düzene halkçılık ilkesini getirirken, bunu en

nağıdır.
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azından sözlüğürnüzün

sözcugune verdiği beş anlamı da
, kapsayacak biçimde tanımlamamız gerekir. Eğer bunlardan sadece bir ya da birkaçı temel alınıp, diğerleri yokurnsanırsa, işte o
vakit, halkçılık anlayışında henüz başlangıçta yozlaşma olasılığını
benimsemiş oluruz. Bu da halkçılık üzerindeki tartışınaları olumlu
bir gelişıneden uzaklaştırıp, kısır çatışmalara, giderek insanlık dışı
sokak, meydan «vuruşrnalarma» götürebilir.
Halıcılık

«halk»

önce halkın tüm olanakları ile ekonomiye
katılması, yaratılan ekonomik ve sosyal değerden de hakkı olan
payı alabilmesi anlamını taşır. EKD içinde dengeli bir gelişmeyi
sağlamak için, halkın ve devletin karşılıklı olarak birbirini destekleyen, birbirini denetleyen, toplurnun gönenci için yarışına yaparcasına çaba harcayan bir ortaının yaratılmasına gereksinme vardır. Halkın devletten, devletin de halktan koptuğu düzenlerde, yönetime gelen politik organlar birini diğerlerinin üzerine çıkarıp,
kendi amaçlarına göre kullanma yoluna giderler ve bunu da çoğu
kez inanç ya da toplumsal felsefelerinin gereği olduğu gerekçesine
dayandırırlar. Aslında bir ekonomide kararlı bir gelişme için halk
ve devletin işbirliği ortamı içinde, yanyana çalışmaları, topluma en
iyi hizmeti götürmede devingen (dinamik) bir yaşayışa girmeleri
zorunludur. Burada üzerinde durulacak önemli bir nokta gerek
devletin, gerek halkın EKD'nin tekelci bir yapısını oluşturmalarını
önlemek, her ikisinin ayrı ayrı tekelinden ulusun tümünün veya
bir kesiminin baskı altında kalıp, zarar görmesine meydan vermemektir.
her

şeyden

Halkçılık ilkesinin ~konomideki üretim etmenleriyle ilişkisi
ni kurduğurnuzda, halkın elinde bulundurduğu doğa kaynaklarını, ,
kendi emeği, sermayesi ile girişim ö_zgürlüğü ve yönetimini ekonominin üretim eylemine getirmesi anlamı çıkarır. Halkçılık ilkesinin ekonomiyle bağıntısında günümüzde yine birtakım kavram karışıklıkları yaratılmıştır. «Özel Sektör», «Hür Teşebbüs», «Halk
Sektörü» gibi deyimler, ekonominin devlet kesimi karşısında halk
kesimini bölmekte, bir yerde dengesizliğe yol açmaktadır. Halkın
ekonomiye katkısını bu kadar türlendirrnenin gereğini anlamak
olasılığı pek yoktur. EKD'nin halk kesiminde tek başına veya ortak olarak bireylerin, büyük ve küçük grupların ekonomik girişim
leri bulunacaktır. Bunların toplum yararıııa çalışmaları, bir yan~
dan kendi aralarında rekabet ve iç denetim koşullarının yaratılma
sı ile diğer yandan devletin de yapıcı ve geliştirici' bir işbirliği, re-
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T
kabet ve denetimini gerektirmektedir. Öte yandan aynı koşul devlet için de söz konusu olmakta o da kendi kesimindeki kuruluşlar
la toplum hizmetinde rekabete dayalı bir çalışma ortamı ile halkın, bq.şta kendisine vergi ödeyen bir taraf olarak yakından ilgi
v.e denetimine gereksinme göstermektedir.

1

· EKD'nin en devingetı politikalarına konu olacak devletçilik
ve halkçılık ilkelerinin uygulanmasında temel alınacak nokta «toplumun yöresel, bölgesel, ulusal hak ve çıkarları» olmalı, bunlara
en iyi hizmeti sağlayacak düzenler, istei[' halk; ister devlet ya da her
ikisinin ortaklaşa çabalarından gelsin, hiçbir anlamsız önyargıya
düşülmeksizin kurulabilmelidir. Yalnız burada yenilenmesinde yarar gördüğümüz düşünce, doğal bir zorunluluk olmadıkça ekonomide tekelciliğe gitmemek, toplumu, ne devlet ne de halkın ekonomik kuruluşlarının sadece tekine bağlamamaktır. Geometrinin iki
noktadan bir doğru geçer kuralı, burada da geçerlidir.
cc1Bir doğru» ıçın en az iki noktaya, başka deyişle, toplumun iyi, sürekli, kararlı hizmetlerden yaradanması için
bunları
gerek halk, gerek devlet kesJminde yerine getiren ve birbirini karşılıklı dengeleyen kuruluşlara gereksinmesi vardır. Bugün topluma hizmet götürmesi kanunla saptanmış birçok
devlet kurumu bile, bu biçimsel amaçlarına yeterli hizmet edernemenin daha doğrusu kendi yapılarının başlarına en büyük sorun
olarak çıktığı çelişik bir ortamda yaşama savaşına girmenin baskı·
sı altında bulunmaktıadırlar.
Toplumda kendi işlevlerini gören
ikinci bir kuruluş, karşı kesimde yer alsa belki d~rumlarını daha
iyi görüp, gerçekten biçimsel amaçlarına uygun bir çalışma içine
girebilirler. Aynı durum, halk kesiminde yer alıp, bugün rtıodası
geçmiş <<kar amacı» peşinde koşan, kazanç sağlamayı toplumsal iş
levler dışında gören bir kısım özel, hür halk teşebbüsleri için de
söz konusudur. Onlar da kendilerine gelmek, özeleştiri yapabilmek
için devletin aynı işlevleri gören güçlü kuruluşlarını karşılarında
bulmak gereksinmesini duymaktadır.
EKD

ve

Devrimcilik

DEVRİMCİLİK ilkesi, EKID'nin yaşayış ve gelişme sürekliliği

ni

sağlayacak

temel bir ilkedir. Ancak, günümüzde devrimcilik anda, Cumhuriyetimizin dayandığı devrim düşüncesinden
çok farklı savlarda bulunanlar görülmektedir. Bunlara göre asıl
devrim sınıfsal devrimdir. İşçi, köylü, memur «halk iktidarını»
layışında
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kurduğu zaman asıl devrim olacak, başka deyişle «proloter devrim» dışındaki devrimler «devrim» kavramı dışında kalacaktır. Bu
gibi düşünenler ATATÜRK DEVRİMLERİNİ proleter niteliği olmadığı için «Burjuva Devrimleri» sayıp, Atatürk'ü de «Burjuva Devrimcisi» diye nitdendirecek kadar maksatlı ve saplantılı olabilmektedir. Böyleleri kendilerinden farklı düşünenleri «çağ dışı» diye
suçlarken, asıl «proloter devrim» düşüncesinin çağ dışı kaldığını
anımsamak bile istememektedir. Daha doğrusu «DEVRİM» ile
«DEVRİMİ» birbirine karıştırmaktadırlar. Aıtatürk Devrimleri bdr
devirim değildir. Altı asır, «Osmanlılık» .kavramı içi111de sıkışmış
«Türklüğün» Cumhuriyetle birlikte çağdaş bir gelişme süreci içine
girmesidir. Atatürk'ün devrim anlayışı «dural» (statik) değil «devingen» (dinamik) özellik taşır. Onun için devrimler bir son değil,
bir başlangıçtır. Bu düşünce, Atatürk Devrimlerinin temelinin «devirim» değil, EVRiM olduğunun en açık kanıtıdır. Toplumsal yapı
ya ancak belli bir eıvrimleşme sürecine alınan devrimler yerleşebi
lir. Devrimler evrimleşemez,se o vakit yapıldığı noktada kalır ve
toplumsal bir davranış değeri yaratamaz.
Eğer EKD, toplumsal ve ekonomik yapımıza devrim niteliğin
de yeni öğeler getirecekse, bunların özü .bakımından evrimleşmeye
olanak veren bir özellik taşımaları gerekir. Bunun için de şimdiki
yapımıza dayalı bir gelişme çizgisini düzene getirme zorunluluğu
vardır. «Sil baştan» anlayışıyla yaratılan düzenler sonunda yazbozculuk tutumunun toplumsal davranışta alışkanlık durumunu yaratır ki, böyle bir alışkanlığın devrim diye ortaya koydukları, kökünde evrim düşüncesi olmadığı için «devirim» niteliği taşır. Bundan
da herhangi yaratıcı ve geliştirici bir sonuç alınamaz, aksine yol
açtığı bozucu ortamın topluma büyük zararları olur. Bu zararlar
belli bir zaman sınırında kalmayıp, etkilerini kuşaklar boyu sürdürebilir.
Devrimcilik ilkesi diğer beş ilkenin çağdaş yorum ve uygulamıası ile bu ilkelerin BKD'ye olan bağıntılarının geliştirilmesinde
toplumun yaşamsal bir dayanağı olmaktadır. Ancak bu ilke yardı
mıyla EKD'nin değişen toplumsal koşullar karşısında kendisini yenilemesi ve bu koşullara çağdaş amaçlara göre yön vermesi· olurlu
bulunacaktır.

EKD ve Laiklik
Laiklik ilkesi, EKD işleyişini dine bağlı bir yaşam felsefesinin
etkisinden uzak tutacak bir ilkedir. Cumhuriyetle birlikte din, ka-
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ınu yönetiminden çıkarılıp, bireylerin vicdanıarına bırakılarak ge-

rek toplumsal gerek bireysel açıdan yüksek bir oruna çıkarılmış
tır. Bugün her ne kadar bazı çevrelerde, dinin bin yılı aşkın bir
süre önce topluma getirdiği kurumları yeniden canlandırma istekleri ortaya atılıyorsa da, çağdaşlaşma savaşı veren toplumumuzun
artık çağ dışı din kurumlarını tekrar yönetim yapısına alma olanağı yoktur.
Toplum ve ekonomi, ekonominin üretim etmenleri arasındaki
ilişkiler, bunların tümünü içeren hukuk geleceğin Türkiye'sini yaratacak çağdaş yönetim modelleri içinde ele alınmak zorundadır.
Din kuşkusuz bireyin kişisel yaşamını, toplumla olan ilişkilerini
düzenlernede önemli moral değerlerini yaratmada büyük rol oynamaktadır. Her türli-i gelişmeye açık islam dini için bu özellikle dikkati çekmektedir. EKD, dini söz konusu doğru yolundan çevirip,
baş:ka anlamlara getirerek, düzeni geriletki ortarolara sokmak isteyenlerıe fırsat vermeyecek, laik düşünce temellerini de içermelidir.
YENİ DÜZENİ İŞLETECEK İNSANGÜCÜNÜN
YETİŞTİRİLMESİ

Düzenleri kuranlar da, işletenler de insanlardır. İyi düşünül
müş ve kurulmuş düzenler, yetişmemiş insangücünün elinde b~r
anda bozulup, istenileni vermediği gibi, topluma zararlı da olabilir. Öte yandan iyi yetişmiş insangücünün elinde, kuramsal yönü
yetersizlikler taşıyan düzenler, yeterli bir işleyişe kavuşturulabilir.
İşte EKD'yi bekleyen en önemli sorunların başında yetişmiş İnsan
gücünün bu düzene getirilmesi başka deyişle yeni bir anlayışla kurulacak ekonomi ve kamu düzeniniri kendi işlerliğini sağlayacak insanlarını da beraberinde getirmesi, bunların yetişmesini gerçekleş
tirecek eğitim süreçlerini içinde taşımasıdır.
Eğer EKD bugünkü bozuk öğretim ve eğitim düzenimiz üzerine
kurulacaksa, kendisinden toplumun pek kazanacağı birşey olmaz;
yetkinliği yine Anayasa maddelerinin yazıldığı
kağıtlarda kalır.
Şimdiki eğitim ve öğretim sistemimiz, zengin Türk zekasını, düzeni bozuk okullarımızda çarçur eden bir nitelik taşımakta, madenierimiz, diğer doğal kaynaklarımız gibi zeka değerlerimiz de okuliarımızda bir bakıma «erozyona» uğramaktadır.
Görüşlerin yasaklandığı sınıflar, eleştiriden hoşlanmayan yetkililer düşünce çatışmalarına yer verilmediği için insanlık dışı «göv-
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de vuruşmalarına» dönen yüksek öğretim kurumları EKD'nin istediği yetişmiş, düşünce ve kültür düzeyi yüksek insanları topluma
vermekten çok uzak çalışmaktadır. Ellerinde birer diplama tutturulan kişiler bir süre sonra «yetkili kişiler» olup çıkıvermektedir.
Bu arada yetişenler, ülkenin çok az sayıdaki iyi sayılabilecek birkaç
okulundan çıkmakta, fakat genellikle kendi kendini
yolunu bulmuş kişiler olmaktadır.

yetiştirmenin

Bu durum özellikle kamu kesiminde büyük bir yetişmiş insan
gücü açığını ortaya koymaktadır. Okullardan çıkanların çoğunluğu
önce kamu kesimine girmekte, burada yeterli tecrübeyi kazanıp,
kendisini çevresine tanıttıktan sonra, daha iyi olanaklarla özel kesime geçmektedir. Özel kesim tarafından titizlikle seçilen bu kişiler geldikleri kamu kesiminin işleyişini de çok iyi bildikleri için,
yaşam başarıları kamu kesmindeyken ellerine geçen «harçlıktan»
çok daha fazlasım hakettirmektedir. Böyle bir düzen, kamu kesiminden karşı tarafa sürekli yetişmiş «beyin göçüne» yol açmakta,
bunun sonucu devletin üst yönetimine gelen politik organlar, kendilerine danışmanlık yapacak yüksek nitelikli kamu görevlilerini
çevresinde bulamayıp, onlar da danışmanlarını özel kesimden seçmektedirler.
EKD'nin şimdiki bu bozuk işleyişten uzak kalması için devlet
bürokrasisinde büyük değişikliklere gitmesi gerekecektir. Öncelikle devletin ekonomik kurumlarının yönetimi, özel kesimdekilerle
rekabet edebilecek özerk bar yönetime kavuşturulmalı, karşı tarafın en önemli çekicilikleri tam olmasa bile, büyük bölümüyle burada da yaratılmalıdır. Bugün milyarlık varlıkları olan kamu ekonomik kuruluşların~ yönetenler, aylıklarına birkaç yüz lira zam
almak için günlerini derece ve kademe hesapları yapıp, ufuktaki
«kararnamelerin» hayaliyle geçirmektedirler. Öte yandan kendi kuruluşlarının yüzde bir kadar büyüklükte olmayan özel kesim işlet
melerinin başında bulunanlar, Türkiye'de bir üst yöneticinin sahip
olabileceği en iyi çalışma koşulları ve mali olanaklarla görevlerini
sürdürmektedirler. Kamu kesimindeki arkadaşları her geçen gün
ağır bürokrasi ve politik baskılar altında gittikçe «neme lazımcı»
memur kimliğine girerken, kendileri günümüzün devingen ekonomik ortamının «açıkgöz iş adamları» olma durumuna gelmektedir.
Bu dengesiziikten özellikle, TüLkiye' de iktidar sorumluluğunu alan
«de\'letçi partiler» büyük kayıplara uğramaktadır. Çünkü felsefesi
devletçiliğe ağırlık veren parti, yönetime geldiğinde kendisine bu
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felsefesinin ekonomi politikasını çizecek ve bunu uygulayacak yetışmiş devlet kadrolarının danışmanlığından yoksun kalacaktır.
HaLbuki özel veya hür teşebüs alanında felsefesi bu alana dönük
bir iktidar partisi, çevresinde söz konusu kesimin en iyi yetişmiş
danışmanlarını bulabilmektedir. Bunlar böyle bir hükümete, hem
kendi alanlarının, hem de kamu kesiminin ekonomik politikaları
nı büyük bir ustalıkla saptayıp, verebilmektedir. «Sola açık» bir
parti hükümete geldiğinde kamu kesiminden çevresinde güçlü danışma~lıarını
bulamayınca,
kaçınılmaz
olarc.k
karşı
taraftan «fikir alma» durumuna girmekte, böylece aslında hükümetlerin ekonomi politikalarına kamu kesimi kendi yetişmiş kadrolarıyla ağırlığını kıoyamamaktadır. Gerçi Devlet Planlama Teşkilatı
kalkınma planlarını hazırlamaktadır. Ancak bunlar hiçbir zaman
bir uzman çalışmasının, uygulamacı hükümetler karşısında politik etkisini göstereceği bir düzeyde ele alınmamakta, Devlet PlanIama Teşkilatıüın hükümetlere ekonomi politikasını saptayıp, uygulatma yetkisi doğal olarak bulunmamaktadır.
Aslında şimdiki devlet bürohasisi çalışmayı, yetişmeyı ozendirici değil, aksine çalışmamayı, iş yapmayıp, iş yapıyor gibi görünmeyi memurlarına öğütlemekte v·e politik organların yardımıyla da
bu sonucu kolaylıkla elde etmektedir. Bugün devletin üst bürokrasi kesimlerinde biraz sivrilen, hükümetlere yapıcı destek olmaya
Ça1ı~an kişiler, bir hükümet değişikliğinde yeni gelenlerin «gazahma» uğramakta, orununu (mevkiini) hemen kaybedip, «kızağa
alınarak» etkisiz duruma sokulmaktadır.
Bunun sonucu devletin
hükümete yardımcı olabilecek üst oranlarındaki kişiler, hiçbir şey
yapmamanın yollarını araştırıp, zorunlu olarak, kendi kişisel güvenceleri için «evet efendimci» bir tutumu sürdürmeye çalışmak
tadırlar. Bugün özellikle devletin ekonomik kuruluşlarının «tepe
. adamları» eğer birşeyler yapmak isterlerse ya hükümetin ya da
muhalefetin hoşuna gitmeyen kişiler olmakta, ilk fırsatta değişti
rilmeleri yoluna gidilmektedir. Bu durumda devlet görevlileri için
izlenecek en ussal (rasyonel) yol «göze batmamak», «gelen ağam,
giden paşam» politikasıyla durumu «idare etmektir». Böyle bir
çarkın içinde «sola açık» partilerin iktidarları, eğer «mucize» yaratmazlarsa, ekonomi politikalarında en çok dayanacakları kamu
kesiminin desteğinden yoksun kaletcak, çevrelerinde kendilerine yol
gösterecek yetişmiş güçlü devlet yöneticileri yerine, «Siz daha iyi
bilirsiniz» deyip, «kapı ,kulu» mlü oynayan, iş yapma tecrübeleri
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olmayan, fakat iş yapınama yollarını çok iyi bilen, en sağından
en soluna kadar bütün partilerin iktidarlarını «atlatmakta» ustalık kazanmış «yetişmiş» bürohatlar bulacaklardır. Eğer EKD böyle bir devlet bürokrasisiyle işleyecekse, toplumda pek fazla bir değişikliğin olmayacağım, ekonomi politikasının kamu kesiminde etkili yollara girilmeyeceğini şimdiden söylemek bir «kehtmet» değil, gerçeğin tam anlamıyla belirtilmesi olacaktır.
Toplumun sorunları belki «sola açık» partilere oy toplayıp,
iktidara getirecektir. Ancak bu sorunları gelen sol partiler
hangi yetişmiş devlet yöneticilerinin desteğinde çözecektir? Şimdi·
ki bürokrasi çarkı buna olanak vermemektedir. Durum böyle olunca, sorunların iktidara getirdiği partiler, bunların çözümlerine aym ağırlıkta giremeyince, yine o soı:ıunlarca iktidardan uzaklaştın
lacaktır. EKD bu işleyişi veri ,olarak almayıp, bunu değiştirme modelleriyle topluma getirilirse, o vakit kendisinden beklenenlerin
birçoğunu getirebilir.
onları

Bozuk düzeni iyileştirecek olanlar ne makineler, ne de binaaraçlar, çağın gerisinde kalmış insanların elinde etkisizleşip, giderek zararlı da olur. Bu bakımdan iyi bir EKD işleyi
şi için ekonominin bütün kesimlerinde, özellikle kamu kesiminde
yetişmiş insangücüne büyük gereksinme vardır.
Anayasada EKD
saptamrken, bunun gerektirdiği insangücünün yetiştirilmesi modelleri de düzene getirilmeli, devletin bürokrasi çarkının şimdiki
ters işleyişi ile bu işleyişin ortaya çıkardığı bozuk yönetici tipleri·
ni değiştirecek yeni yollar saptanmalıdır. Bunlar yapılmadan EKD'nin salt biçimsel bazı kalıplara dayandırılma<Sı, toplumu devingen
bir ortama değil, kalıbı yeni bir dural (statik) düzene getirmekten
başka görünüm taşımaz.
lardır. Çağdaş

SONUÇ
EKD ve ATATÜRK iLKELERİ konusunda yaptığımız bu kabataslak inceleme sonucunda, görülmektedir ki, EKD'yi Anayasada
saptamak için herşeyden önce yeni düzenin, Cumhuriyetin temelinde yer alan ana ilkeler açısından çok iyi yorumlanması gerekmektedir. İlkelerin en önemli özelliği, Türkiye için çağdaş bir «Sentezi» ortaya koymasındadır. Aslında bu senteze bizim çok daha geç
ulaşmamız, toplumda aşırı uçların iyice belirlenip, bunların karşı
lıklı etkileşimlerinin belli bir uzlaşma temeline dayanmasından son·
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ra orta yolu elde etmemiz doğal bir zorunluluktu. Ancak ne vaı
ki, Atatürk'ün önderliğinin üstünlüğü burada kendini göstermiş
toplumun belki bir asır sonra ulaşacağı sentezin ilkelerini önceden
ortaya koymuştur. Başka deyişle, ATATÜRK İLKELERi sağlıklı
bfr orta yol olarak, aşırı uçlar belirmeden saptanmıştır. Toplumda demokratik süreçlerin işletilmesiyle, sağ ve solda görüşler toplanmaya, uçlar bu orta yolun her iki yanında kendini göstermeye
başlamıştır. Kuşkusuz EKD'nin bu uçların herhangi birinde kurulma olanağı yoktur. Çünkü yarım asırdır, Cumhuriyet kurumları ve
devletin resmi politikası oransal da olsa, büyük bölümü bakımın
dan güçlü merkez politikası olan Atatürkçülük üzerinde yürümüş
tür. Bu yürüyüşte O~dunun Atatürkçü çizgide kalışı önemli rol oynamıştır. Durum böyle olunca aslında bugünkü uç çatışmalarının
ülkeyi herhangi belirsiz bir yöne itmesi olanaksızdır. Çünkü bir
«Türk Mucizesi», daha doğrusu Atatürk'ün «dahası» olarak, toplumun gideceği orta yol, aşırı uçlar meydana çıkmadan önceden
saptanmıştır. Hükümetlere aşırı uçlar da gelseler,
kamuoyunun
bunları değerleme ve denetleme ölçüleri elinde vardır Ölçüler Atatürkçülük ve onun ilkeleri içinde ana çizgileriyle de olsa oluşmuş
tur. Onun için Anayasa'da saptanacak EKD uçlara kaymadan Atatürk ilkeleri üzerine sağlıklı olarak kurulaıbilir.
Ancak EKD'nin sağlam temellere oturtulmasmda, devletin örgütsel yapı ve politikalarında yeniden düzenleme çalışmalarına girişmek gerekir. Şimdiki durumda devlet, vatandaşla ve özel kurumlarla ilişkilerinde «güvensizlik»; kendi işgörenlerini (personelini) çalıştırınada da «kötü niyet» anlayışını sürdürmektedir. Bunun sonucu, vatandaş ve özel kurumlar devletle işlerinde «doğru
hareket etmediği» şeklindeki peşin bir yargı sonucu ağır kırtasiye
yükü altına sokulmaktadır. Günümüzde kamu kuruluşlarının hiçbirinde vatandaşın sözünergüven gösteı:ıilmeyip, «doğduğu yerden»,
«oturduğu yere» kadar her bildirimini kesinlikle belgelendirmesi
istenmektedir. Bundan «doğrucu» vatandaş sıkılmakta, «sahteci»
alışkanlıkları olanlar, bu belgelerin hepsini kolay yollardan, gerçek
dışı olarak sağlayabilmektedir. Öte yandan, işgörenini (personelini) «kötü niyetli» kabul edip, işini doğru yapmayacağı varsayımı
na dayanan devlet yönetim düzeni, kendi görevlerini de ağır bir
denetim mekanizmasına sokup, eyfemsizliğe iterek, önceciliğini (İni
siyatifini) kaldırmaktadır. Böyle bir düzen içinde devlet bürokrasisi, işgörenine bir bakıma yapmayı salık vererek, aynı zamanda bu-
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nun kendisine zarar vermeyeceğini, işinde kıdem yoluyla «Otomatik
terfi» edeceğini, hiçbir zaman işden çıkarılmasının söz konusu olmayacağını da açıkça belirtmiştir.
Devlet örgütlerinin biçimsel yapısı, başka deyişle bürokrasisi,
bu derece sakıncalı anlayışa dayanması sonucu çapraşıklaşıp, eylemSıizlik ve dural (statik )ortam yaratıcısı olur,ken, işleyişteki devingenlik (dinamizm) sadece biçimsel olmayan (gayriresmi) yapı
da sürdürülmekte, bu yapıda, halk arasındaki yaygın deyimleriyle
«rüşvet», «torpil» olanaklarını elde edenler, devletle olan işlerini
kolaylıkla yürütebilmektedirler. Kamu örgütlerinin bürokratik kanallarının tıkanıp, yönetimin biçimsel olmayan örgütsel yapıya geçerek, kişiselleşmesi, uzun sürede devletin yeniden örgütlenmesinde, en azından aşağıdaki noktalarda köklü çalışmalara gitme zorunluluğunu çıkarmaktadır:

1 ~ Kamu örgütlerinin bürokrasilerini en
yollardan saptamak;

kısa

ve en verimli

2 - Kamu kuruluşlarında görevli işgörenleri çalışmaya yöneltecek, çalışmayanı örıgütten çıkaracak, ücreti, ödülü, cezası başarı tem~line dayanan çağdaş bir işgören (personel)
politikası
uygulamasına geçmek;·
3 ~ Devletle olan ilişkilerinde vatandaşa inanan, ona güvenen
ve onu doğruluğa yöneiten devingen (dinamik) işleyiş düzenlerine
geçmek;
Kamu ıgörıe:vlHerinin belli aralıklarla sürekli
ramlarından geçirilmesine önem vermek,
4 -

eğitim

prog-

S - Kamusal övgüderin değişen koşullara uymasını sağlaya
cak araştırmaların yapılmasında, örgütsel araştırma birimlerinin
çalışmaları üzerinde t~tizlikle durmak ve elde edilen sonuçları en
iyi şekilde değerlendirmek.
Gerek devlet ya da kamu örgütlerinin çalışmalarının EKD'yi geliştirecek bir işleyiş temeline kavuşturulmasmda, gerek halk kesi-

mindeki tüm kuruluşlarda çalışanların kendi örgütlerinin dar kalıpları dı~anda işlevlerinin toplumsal yönlerinin geliştirilmesinde
EKD'nin gereksindirdiği insangücünün yetiştirilmesi üzerinde duyarlıkla durmak gerekir. Öğretim ve eğitim kurumlarımız, ilkinden yükseğine kadar zengin Türk zekasını işleyetek, bireyin dü-
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şünme yetenekleri ve yaratıcı gücünü geliştirip, ona etkili bir «toplumsal bilinç» ile «düzen fikri» kazandıracak yapıcı eğitim düzenlerine hızla geçmelidir. Yoksa şimdiki durumla kişiyi uyuşturup,
«ezberciliğe» yönelten, sınıf geçirdikçe
kültür düzeyini düşüren,
amaçsız, po1itikasız eğitim kargaşasından çıkan; yıaratıcılığı, tartış

ma yethsi olmayan, eleştiriye kapalı, «şartanmaya» eğilimli «.karpalı bireylerle toplumun istediği EKONOMİK KAMU DÜZENİ'ni kurup, yaşatmak ve geliştirmek sadece Anayasa maddelerinde anlatı
mını bulan «biçimsel» bir düzen olma çizgisini geçemez.
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Düşüncelerimizin oluşunda

meslek eğitimimizin büyük yeri
kendine kazandırdığı yetenekten çevresindeki sorunları yorumlamada ve çözümlemede yararlanır. Bu tür
yaklaşımı, ona çevresinde üstünlük sağladığı için de, benimser.

vardır. Kişi, mesleğinin

Ekonomik Sorun- Yasal Sorun
Ekonomi uzmanlarımız ülkemizin temel sorununu ekonomik
büyümenin sağlanması olarak görürler. Bunların bir bölümüne
göre, ülkedeki sosyal eşitsizliğin t'emel nedeni, üretimin düşük
oluşudur. Sosyal adaleti sağlamak öncelikle üretimi arttırınakla
mümkündür. Ülkenin zengıinleşmesi, fakirin de fakirlikten kurtulması demektir. Ekonomi uzman1anmızın ıbir diğer bölümüne gıö.re
ise, ülk,emizde sosyal eşı~tsizliğin nedenıi, kişilerin maddeye ve iktidara olan ilişkilerindeki ayrıcalıklardan gelmektedir. Bunlara
göre de, sosyal eşitsizlikleri, bir ölçüde de olsa gıideııme, «artık
değerleri sosyal adalet anlayışı içinde bölüştürmekleıı mümkündür.
Hukukçularımız ise, ülkemizdeki sosyal sorunların çözümünü genellikle anayasa hukuku sorunu olarak görürler. Düşüncelerin
de hukuk teminatım adeta soıs,yal bir hakkın sağlanmasına eş tutarlar.
Sanırım, bu anlayış T.B.B. Yönet:dıın Kurulunı,ın ülke sorunlarına yaklaşımında ağıı~lık taşımaktadır. T ,B.R Yönetiın Kurulu,
3

bu toplantı için Anayasamızda «Ekonomik Kamu Düzeni» ne olmalıdır konusunu seçmiştir.
Anladığım kadar T .B.B.
Yönetim
Kurulunun bu seçiminde şu varsayımı etkili olmuştur: 1961 Ana·
yasamız, ekonomik düzen konusunda açık hükümler getirmemiş
tir. Bu nedenle de 1961 Anayasamızdan «adım adım geriledik» ve
«toplumumuzda sosyal adalet yararına bir değişme ekonomik alanda kaydedi1medi.»
Varsayım, çaryyi de gÖSiter.mektedir. T.B.B. Yönetim Kurulu,
bu toplantı için hazırladığı. rapo~dan anladİğıma göre, bu iki sakıncayı gidermenin çaresini Anayasamızda «Ekonomik Kamu
Düzeni»nin saptanmasında görmektedir. Böyle bir düzıenin Anayasada belirlenmesi T.B.B. Yıönetim Kuruluna göre, toplumda özıgür·
lüklerin korunmasına ve sosyal aıdaleün gerçekleşmesine, teminat
~lacaktır. ( *)
__ ,
.
Anlavıs
.
V
~

~

Ben, eğitim yıönünden akıl ve mh hastalıkları uzmamyım.
Belki de bu nedenıle toplumsal olaylıarın nedenlerinde toplumsal
anlayışa ve özellikle yöneticile~imizıin anlayış.lıanna ve niteliklerine
öncelik veririm. B ugörüş iÇinde de, topluında gelişme ya da değiş
meler-in sağlıanmasında, başta çar,eyıide, özellikıle yıöneticilerimizde
k~u yararı bilincinin ve uygulama yeteneğinin güçle~mesinde görürüm.
. .,
göre, ülkemizde sosyal deıvleti
ya da güçlü kılaibilrnemiz - kamu yararı bilindnin, özellikle yönetimde, bir davranış şekli olarak güçlenmesine bağlıdır. Bununla seylemek istediğim şudur: «Halkın mutluluğu için çalışmftk», yönetimin haklı ve sağlıklı tercihler yapması
ni gerektirir. Çoğu yönetici te:rcihlerini, iç dünyasının güven ihtiyacına göre kullanır. Bu yöndeki terdhini, iyi niyetle yaptığına
inanır ve tercihini haklı .kılmak için «aklileştirir» Ama bu. tercihin sağlıksız ve haksız olduğu ger9eğini değiştirmez. Bu sağlıksız
tercihte tarih anlayışı yönünden üst düzeyde yöneticinin ve kamunun zıararına işler.
Meslek

eğitiminin varısayımına

gerçekleştirebilmemiz

(*)
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Bir bölüm hukukçumuza göre, ülkemizde sosyal sorunların çozumu
ülkede istikrarın korunmasına bağlıdır. Ülkede istikrarı korumanın
yolu da yönetimi etkili kılmadadır. Bu da yöne'timi yasal yetkilerle
güçlendillmekle ve otoriteyi dağıtmainakla sağlanabilir.

Bu 1ifadelerimi özetlersem : Ülkemizde sosyal devleti gerçekleştirebilmemiz ya da geliştirıeibilmemiz öncel:ikle yöneticilerimizin
nitdiğiyle ilgiliidir.
Yukarıda özetlenen varısayım, kammca sosyal liberal görüşün
ifadeleridir. Bir örnek konuyu aniatmada yararlı olabilir :

Teori
Anayasamızın 40 ncu maddesine göre «Devlet herkesin beden
ve ruıh sağlığı içinde yaşayabilmesiıi,i ve hbbi bakı:m görmesini sağ
lamakla ödevlidir.» Anayasamıza göre teori budur. Bu teorinin
-yada ödev,in- gerçekleştirme şekLini bulmak, yada devlet organlarına teknik hizmetler yapan organların önerdikleri çözümlerden
birini seçmek, siyasi partilerimize düşer.

Sağlık hizmetleriyle ilgili bu politikanın, toplumdaki
sağlık
talebinde, neye öncelik verdiğini, mevcut talebi karşılamak ıçın
hanıgi kaynakları kullimacağını ve bu kayna.klarla mevcut sağlık talebinin hangi sistem içinde kaışılanacağım gösterm6si beklenir.
Ayrıca bu po;liıtikamn, geleceğin soruh ve imkanlarına da, uyması
gerekir.

Bu anlayış içinde 1 nci ve 2 nci . Plan döneminde sağlık hizmetlerindeki uygulamayı, ana hatlariyle değerlendirelim.
Birinci ve İkinci Plan döneminde ( 1963 - 1973) iktidar partisi
genellikle A.P. olmuştur. Bu nedenle A.P.'nin konuya yaklaşımı
. ve uygulama, aydınlatıcı bir ömek olabilir. A.P., 12 Ekim 1975 Senato seçimi nedeniyle yayınladığı «Milliyetçiler Birleşiniz» a:dlı
broşüründe şöyle demektedir : «Hastası doktor ve ilaç bula!bilen,
sakatı, iht,iyan, yetimi ve işsizi sokak ortasında sahipsiz kalmayacak bir Türkiye. <(A.P. Genel Başkanı, son seçim konuşmalarında
da, bu ilkenin -yada özlemin- devlet görevi olarak yerine getirileceğini iıfade etmiştir.

A.P. proğrarnmda sağlık hizmetleri konusunda şu hükümler ve
terdhler vardır, «Halkın s"B.ğlığmı korurrtak devletin vazife1sidir ...
Bütün vatandaşların sağlık hizmetleriııden aıdil ölçüler içinde yararlanmasını temin etmek hedefimizdir ... K<oruyucu hekimlik \'e
sosyal hastalıkla,:r amme hizmeti olarak yürütülmelidir. .. Bünyeye
uygun bir sosyalizıasyon ... >>
Scıyın A .P. Genel Başkanı Demirel'in imzasını taşıyan

I.B.Y.

s

K.P. da «Sağlık hizımetlerinin tek elden yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin «Sosya1leştirme programlarıyle gerçekleştirilmesi» ön
görülmüştür.

A.P., 1973 Seçim Bi,ldirlgesinde «!Sağlık PoHtikamız» başlığı
söylenenleri, proğrrun dili içinde şöyle tekrarlıyabiHriz:
«Tedarvi hizmetleri geneJ sağılık s1gorta1sı ile sağlanacaktır. Koruyuc:u hekimlik ve sosyal yardım hizmetleri devletin mali sorumluluğu
altında yürütülecektir. İ:laç endüstrisinde deviet deneüm fonksiyonunu yürütecektir.»
altında

Saym Demirel «Yeni Bir Sosyal M:uka>Veleye

Doğru» ad:lı

kitaDemirel izalhlarını «Gelişmemişlik genel seviyesinden çıkılınadan yapılacak sosyal İcraatın çok fazla olmadığı var sayımına göre» yapacağını
söylemektedir. Görüşüne göre «sağlık meselelerimizde ilk yapacağı
mız iş, yaratılmış sağlık kuru:Harı, personeli ve imkanlanndan en
verimli şekilde istifade etmektir ... Hallolunmuş bir sağlık düzeyine ulaşabilme imkanı, planlı. kalkınma aşamasının kat edilmesiyle yakından ilgilidir ... Hedef bütün vatandaşları her türlü tedavi imkanma ka>Vuşturmak olarak tesbiıt edilecek. Hedef kademeli
şekilde ... erişilecektir ... Özel teşebbüs gayretlerini de bu yolda kullanılması. .. temin edilecektir. Tedavi kurumlarının devletin mi, yoksa feı:ıtlerin mi olsun münakaşasını yapmak ı;aidesizdir» Sayın
Demirel genel sağlık sigortasının «bil um um hastalık ve kaza hallerini kapsamasını» öngörmektedir.
bında sağlık politikasını şöyle anliatmaktadır: Sayın

Sayın Demiııel'in ifadelerinden şunu anlıyorum: Sosyal harcamalarda artma ekonomik gelişmeye dayanımalıdır. Sağlık hizmetledınde Hk yarptlacak .iş, mevcut kapaisitenin etkili şekilde kullamlmasrdır. Tedavi hizmetlerinin giderleri, genel olarak, Genel Sağlık
Sigortası ile karşılanacakıtır.

Uygulama
A.P. ve onun Sayın Gene1l Başkanının ön gördüğü po'litikanın,
1963 - 1973 yılları içindeki uygulamasını, ana hatlariyla görelim :
Bu dönemde, hastahane yatağı yapımı yönünden plan hedefler1ne ulaşılmıştır. Hatta .. «İnşaat bitip hizmete girmiyen ve inşaatları devam eden hastahanelerin bitmesiyle ...... '> plan hedefi aşılaaaktır. 10 yıllık bu dönem içinde hastahane yatak sayısı 60 binden
6
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'

95 bine Çıkanla!bi,lmiştir (x). «Planlı dönemde sağlık ocakları ve
evierinin yap]mında plan hedefleri ve...... gerçekleşmeler arasın
da büyük farklar görülmektedir.»
Dönem içinde, tedav,i hizmetleri. sosyalizasyon, tam gün çalış
ma ve muayene hekimliğine dayalı hastahane işletmesi içinde yürütülmüştür.

Fiili durum,

meıvcut

resmi bHgilere göre

şudur:

Kamu kuruluşlarında ortalama yatak işgal oranı... % 58
dir.» Söz gelimi, 1970 yılında S.S.Y.B.'da yatak işgal oranı % 56
dır. Başk•a bir deyimle mevcut hastaılıane yataklarının ·% 34'ü boş
kalmış yada kullamlma:mıştır. 1970 yılmda S.S.Y.B.'da 987.000 hasta yatarak tedavi görmüştür. Şa~et S.S.Y.B. yatakları ve söz gelimi % 80 oranında kuHaruaibilseydi 330 bin kişi daıha tedavi görebilirdi. Şayet S.S.Y.:B. yatak gücü düzenli ve hasta bakımı yönün·
den gerekli ilgi içinde kullamlaıbnseydi, tedaıv.i gıören hasta sayısı
daiha da attırrlaıbili.rdi.
«...

Sosyalizıasyon uyguLamaısı, resmi ifadelere göre, başarısızdır.
U.B.K.P. göre, 1971 yılı sonunda, sosyalleştirme bölgesinde mevcut uzman ve pratisyen hekim kadrolarının % 65'i boştur. Tam
gün çalişma, uygulanamamış yada terk edilmiştir. Dönem ıçın
de işleyen sistem, muayehaneye bağlı hastahane sistemi, olmuş
tur. (*)

Ülkede, fiili yatak ve perısouel sayıs~, harcama artmış olmasına
rağmen, yatarak tedavi edilen hasta oranı düşmüştür.
Dönem içinde, (10 yıl), Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetleriyle ilgili, 25.6.1965 tarihli ve 641 sayılı tam gün çalışıma kanunu
dışında, önemli bir kanun çıkmamıştır. Dönemin son yılı olan 1972
yılında, «220 bin kimsesiz çocuk, 175 bin cami
avlusunda barı
nan ... kimsesizlerin» kamu ve gönül.lü kuruluşlar tarafından korunYa1:ak sayısının bu artışında, mehali baskıların büyük yeri vardır.
S.S.Y.B. da yatırımların gerçekleşme süresi, ortalama 9 yıldır. Mahalli baskılarla başlatılan bu yatırımlarda, bulguların gösterdiğine
göre, büyük oranda ölü yatırım olarak kalmaktadır.
(*) Dünya Sağlık TeşkiW.tımn 1969 tarihli bir raporuna göre: «Bir sağ
lık hizmetinde başarı ve başarısızlığın kaynağı, yüksek kararların
alındığı ... Sağlık Bakanlığıdır ... Türkiyede halk sağlığı gözü kapalı
yürütülmektedir ... Sosyalleştirme ... kum üzerine inşa edilmiş bir ev
gibi temelsizdir ... >>
(*)
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masını düzenleme ve sağlama amacıı1ı güden, ve «sakatı, ihtiyarı,
yetimi ... sokak ortasında sahirpsiz» kalmasını önlerneyi öngören
Sosyal Hizmetler Kurumu Kanurt tasarısi hazırlanmiş ve Parlamentoya sum.İlmuştur. Fakat tasarı 4 yıldır ktanuniaşmamıştır.

İlaç endüstrisinde kıont:rıolü sağlayacak Tıbbı ve İsrpendyarı
Müstahiarlar kanun tasarısı yine 1972 yılında hazırlanmıŞ ve Par·
lamentoyıa sunulmuştur.

Bu tıasarı da kanunlaşmamıştır. Genel sağ

lık Sigortası Kanun Tasanısı yine 1972 yılında Bakanlar Kuruluna
sevk edilmiştir. (Bu tasarı, 1975 yılında Parlamentoya sunulmuş

tur.)
Dönem içinde koruyucu hekimlik, yada çev;re sağlığını geliş
tirme yönünden yasal yadıa uygıi1amaya değin heı1hangi bir «haber»
dikkati çekmemiştir.
Bu bulguları şöyle özetleyebiliriz : Sağlık hizmetlerinde yatı
rım ekonomik gelişmenin. ıimkanları içinde (Oran yönünden gerisinde) kalmıştır. Mevcut yada yaratılan kapasiteden yarairianma
oranı çok düşüktür. Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinde politikayı, uygU'lamaya dönüştürmek için kurumsal dü:wnlemeler yapıl
mamış ve yasa
hazırlanmamış
yada 1O yıllık dönemin son yı
lında hıazırlanan tas~arı1ar kanunlaşmamıştır. Sağlık hizmetlerinin
«sosyalizasyonurtU>) ön gören ve 1961 yılında yürürlüğe giren kanun iıyıgulanamaımıştır.
Kamu sağlık hizmetlerinden yararlarianlar, öncelikle sosyal
ve ekonomik yönderi geliŞmiŞ olanlar yada örgütlenmiş, çalışma
grupları olmuştur.

Bu, bulguların uygulama yönünden anlamı da şudur: A.P.,
ve sosyal hi~zmetleri alamnda bazı ilkeleri benimsemiştir.
Benimsediği bu ilkeieri de Parti Proğramında, Seçim BiMirgesinde ve Genel Başkanın konuşmalarında genel hatalarıyla ifade etmiş
tir. Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi için Kalkınma Planlarında öngörülen fiziki yatınmiar yapiİmıştir. Fakat yönetim, yaratılan fiziki kapasiteyi kullanamamıştır. Kalkınma Planlarında yer alan tedbirler ve Partinin Proğram ve Seçim Bildirgesinde ön görülen sistemler yada ilkeler uygulanamamıştır. Ayrıca, yeni bir sistemin
uygulanabUmesi !çin Sağlık hizmetierini yürütenlerde ve toplumda, gerekli anlayış ve alışkanlıklar başlatılamamış yada korunasağlık

mamıştır.

8

.

Kısaca siyaset, sağlık ve sosya1l hizmetleri alanında sosyal biı'
değişiklik
şekli,
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yada gelişme sağlıyama:mıştır. Sağlık
plan dönemi sonunda dahi, genel

yıllık

kalmıştır.

Uygulama

alanında
hatlarıyla

hizmet
aynen
·

Yeteneği

Anayasam~z «Devletin, insanın maıddi ve nj'anev1 varlığının geiçin gerekli şartları hazırlar. . . kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal adalet.. ilkeleriyle bağdaşmayacak s{ırette sınır
l:ayan .. bütün engelleri kaldınr.» hükmünü koymuştur. iBu göreıvin,
«iktisadi ve sosyai kalkınmanın» plana bağlanarak yerine geti~ilme
si, yine Anayasamızın görüşüdür. Kalkınma planıyla Devlet, «iktisadi ve sosyal» alanda sistemi değiştirmek ya da geliştirmek için ya·
ratıcı, düzenleyici, müdahaleci olacaktır. Ayrıca Devlet,
«iktisadi ve sosyal kalkınmayı» gerçekleştirmek içi~, kaynakları düzenli, yeterli ve gerekli oranda kullanacaktır. Bunun anlamı, yönetimde bilimsel anlayışın kullanılmasıdır.

liş~esi

Demohatik bir toplumda, yü·rütme bilimsel anlayıştan öncelikle iki amaç için yararlanaıbHir: Demokratik bir toplumda, yürütmenin yalnız lbıaklı karıar alması y.etişmez; ayni zamanda yönetimin
ya:paoak,ları ve yaptık.ları için halktan
destek bulmaısı ve bunu
korumaısı gerekir. Başka bir deyişle, yönetim yapacaklarının haklılığına toplumu inandııımalıdır. Ayrıcıa yönetim, bilimden yararlanarak oluşturulan haklı ve gerçekçi kararları uygulayabilecek yeteneği de benimsemelidir. Başka bir deyişle, yönetim tabanla ve
çağın düşüncesiyle sağlam - sağlıklı ilişkiler içinde olmalıdır ve
teoriyi uygulamaya aktarabilmelıidir.
Yasa kişinin davranışlarını sınırlandırır yada destekler. Yöneticiye bazı davranış1arı sınırlandırma ve bazı «düzenlemelerde,
müd,aıhalelerıde bulunma» yıetkisi verir. Ama yasa yöneticiye yetenek vermez. Yöneticinin yapacaklarının haklılığına toplumu inandıııalbU.mesi ve uytgulama, roişiden yetenek
ister. Güçlü yürütme,
yetki kadar ve belki ondıaın daıha çok, yetenek gerektirir.
Ülkemizde, «İktisadi ve sosyal kalkıxımayla» ilgili temel so'run, amaçları gösteren kelimele~den, uygulamaya yöneldikçe, olayları karşılamanın sanıldığından daha zor ve karışık olduğu
ve
yönetimin de, yasal yetki kadar kişisel yeteneğe bağlı olduğu gerceğinde yatmaktadır.
·
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GİRİŞ

Türk iş ve çalışma hayatı güç bir faaliyet yılının sonuna yaklaşıyor. Bu güçlükler iş ve çalışma hayatımızın temel bir ~ksikliğinin
unutulmuş olduğu izlenimini veriyor. Hızlı enflasyonun, finansman
güçlüklerinin, döviz kıtlıklarının, üretim yavaşlamasının ve yüksek
orandaki işsizliğin etkisindeki işletmelerimizin denetimi meselesi, bu
acil çözüm bekleyen ekonomik oluşumlar ·içinde ikinci plana itilmiş
gibi. Oysa, Anayasamızda yer alan «Yargı Denetimi»ne (1) benzer biçjmde bir «Ekonomik Denetim Düzeni»nin kurulup geliştirilmesin·
de herşeyden çok işletmelerimizin yararları vardır (2). Bu bildiri,
ekonomik denetim düzeninin, işletmelerle ilgili bölümünün temel
ilkelerinin saptanması hedefini taşımaktadır:
UYGULAMADAN ÖRNEKLER
Her faaliyet döneminin sonuna doğru, hemen bütün işletmeleri
mizde «dönem karı» düzeyinin saptanması, işletme sahibi, ortakları
ya da üst düzey yöneticilerinin önemli zamanını ve enerjisini alan bir
faaliyettir. Birçok işletmenin muhasebecisi, ya da muhasebe müdürü
ile patron, ya da patranlar arasında önemli görüşmeler, tartışmalar
olur:
(1)

(2)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Üçüncü Bölüm, madde: 132-152
Hukuk Devletinde ya:rgı yetkisinin bağımsızlığı ilkesi,' nasıl yargı denetimini zorunlu kılıyor ise, toplumun bugün vardığı aşamada, işlet
meler özerindeki kamu hakları da ekonomik denetimi zorunlu kıl..
maktadır
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«Efendim, bu yılın kar düzeyi ne olacaktır? Hesapları kapatmadan bana bir rakam verin de, kayıtları ona göre ayarlayayım.»
«Geçen yıl ne kadar ödemiştik?»
«300.000 TL.»
«Bu yıl da ona yakın birşey ödeyelim. De ki 350.000 TL.»
<<Biraz zor ama, birşey yaparız. Kayıtları olduğu gibi kapatırsak,
içinde yaptığımız ayarlamalara rağmen, tahminen 1 milyonu aşa
cağız. Ne dersiniz?»
yıl

«Canım

söyledik ya. Sen 350.000 civarında ayarla. Her yıl yapı·

yorsun ya.»·
Yukardaki:p.e benzer «ayarlamalar», küçük ve orta büyüklükteki
bütün ticaret iŞietmeleri ile sabit ve gezici esnafın tümünde söz konusudur. Onun için vasıtasız vergilerin % 60-70 oranındaki yükü, ücretliler üzerindedir. 1972'de yıllar süren zor çalışmalardan sonra Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından düzenlenen Yeni Milli Gelir serilerinin kaynak ve yöntemlerinin açıklandığı- yayınındaki aşağıdaki sözler ilgi çekicidir: (3).
«(1)/Gelir vergisine tabi tüccann geliri:
152. Burada D.İ.E. Maliye Şubesinden elde edilen gelir vergisi
istatistikleri kaynak olmaktadır. Bu bölüme giren banka, sigorta, diğer kredi kuruluşları, emlak alıp satanlar, tellal ve' borsa ajanlarına
ait beyannameler ticaret faaliyet kolu kapsamı dışında kalıp, bunlara ait kar veya zarar, toplama alınmamıştır. Diğer beynname(ler )de
sahiplerinin sadece ticari faaliyetten doğan kar veya zararları hesaba
katılmakta, kaçakçılık payı olarak, kar toplmında % 40 artma, zarar
toplamından % 40 indirim yapılmaktadır.»
«(2) Kurumlar vergisine tabri. tüccann gelhi:
153. Bu hesaplamada da aynı şekilde_ Maliye Şubesinin Kurumlar Vergisi İstatistikleririden faydalanılır-. İstisnalar dışında kalan
kuruluşların sadece ticari faaliyetten doğan kar veya zararları hesaba katılmış olur. Kurumlar vergisinde kaçakçılık payı % S olarak tesbit edilmiştir ..
(3)
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Türkiye Milli Geliri - Kaynak ve Yöntemler, 1962-1971 ( yeni Milli
Hesaplar Sistemine göre Geliştirilmiş Ser!) Başbakanlık Devlet İsta
tistik Enstitüsü, Yayın No. 655, 1972, Ankara S. 27. ·

Aynı kaynak 1962-71 yılları arasındaki 10 yıllık dönem için gelir Yolu (4) ve Üretim Yolu ile ayrı ayrı tahmin edilen Ticaret Geliri rakamları arasında önemli farklar saptandığını göstermekte'dir. Bu açıdan sözü geçen D.İ.E. yayımnın verdiği tablo (5) ilgi
çekicidir.

(1)
Gelir Yolu
ile Ticaret Geliri

Yıllar

(II)
Üretim/Gelir
Üretim Yolu
ile Ticaret Geliri (II) 1 (I)

(Milyar TL.)
4,1
4,5
5,0
5,7
6,5
7,2
7,9
9,0
10,8
14,1

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

5,0
5,8
6,4
7,0
8,3
9,6
10,8
12,2
13,9
18,5

1,22
1,29
1,28,
1,23
1,28
1,34
1,37
1,36
1,29
1,31

Gelir yolu ile hesaplanan Ticaret Geliri rakamları, vergi kaçakçı
için % 40 oranında arttırılmış olduğu halde, üretim yolu
ile hesaplanan rakamlardan, yıllar boyunca %22 ile %31 oranın
da düşük çıkmıştır. Bu nedenle her iki hesaplama yolunun güvenilir olduğu varsayımıyla, vergi kaçakçılığı payının daha yüksek
bir orana eşit olduğu sonucunu kabul etmek gerekli olacaktır. Diğer deyişle, Ticari kazançlar alanında vergi kaçakçılığı, 1971 yılın
da acaba %71 (%40 + %31) oranında mıdır? Elde bu durumun
daha ayrıntılı incelemesim yapacaı.. rakamlar yoktur. Devlet İsta
tistik Enstitüsü 1968 yılınd~n sonraki Gelir ve Kurumlar Vergisi
Beyannamelerle ilgili bilgileri yıllıklarına daıhil etmekten vazgeçmiştir. Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı
konusundaki ayrıntılı
lığı payı

( 4)
(5)

Vergi beyannamelerinde verilen bilgilerden yararlanılarak, yukarda belirtilen yöntemle yapılan Ticaret Geliri tahmini.
Sayfa 30'da 2.11 No. lu Tablo.
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bilgileri, yayınlamamakta ısrarlıdır. Bu bilgilerin günlük gazetelerde vergi kaçakçılarını teşhir eder biçimde yayınlanması gerekirken, ayrıntılı bilgiler ancak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar
Kurulunun «Hizmete Özel» ya da «Çok Gizli» raporları içindedir.
Arada sırada günlük gazetelere yansıyan bilgiler içinde ya da Hesap Uzmanları'nın özel yayınları içinde bazı ip uçları bulmak.
mümkü~dür ( 6). Bunlardan birinde (7) kaçırılan vergilerle ilgili
şu bilgiler var:
Yıllar

İnceleme
Sayısı

196S
1966
1967
1968
1969
1970
1971

200S6
21989
24122
26174
23722
27820
18234

Kaynak: Kemal

İncelenen

Bulunan
Fark
Matrah
(Milyar TL.).
0,7
1,1
2,3
3,3
3,1
3,9
2,4

Kılıcdaroğlu'nun

0,3
0,7
0,6
0,7
1,3
1,7
1,1

Fark Yüzdesi
o/o

47

ss
27
22
42
43
46

sözü geçen makalesi.

Yukardaki rakamlı sonuçlar, yazının başında küçük ve orta
büyüklükteki firmalarımızın çoğunda yapılan vergi ayarlamaları
yüzünden ortaya çıkmaktadır. Yine bu yüzden, Toplam Vergi Gelirlerinin Gayrısafi Milli Hasılaya oranı ancak o/o 16,9'a çıkarıla
bilmiştir (8). Bu yükün 1974 yılı için yapılan geçici tahminlere
göre % 1S,S'a gerHeyeceği tahmin edilmiştir. Bu oran kalkınma
yolundaki ülkelerin bazılarında o/o 2S, ileri Batı Ülkelerinde ise
% 30-40 civarında belirlenmektedir (9).
(6) Örnek olarak bakınız : Kemal Kılıçdaroğlu, <<V ergi Kaçakçılığını Ön·
lemek», Milliyet Gazetesi, 26 Nisan 1975.
(7) T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu'na sunulan Maliye Bakanlığı Gider ve Gelir Bütçesi raporları. Bu raporları elde etmek son derecede
güçtür. Biz bu bilgiyi sayın Kılıçdaroğlu'nun yukarda sözü geçen ma.
kalesinden almış bulunuyoruz.
(8) 1975 Mali Yılı Bütçe Gerekcesi, Aralık 1974, Ankara S. 48, Tablo: V/9.
(9) 1975 Bütçe gerekçesi, S. 41.

6

,

Hemen butün vergilerimiz karşısında yükümlülerin olumsuz
yönelmesinin bir büyük nedeni, ekonomik denetim
düzenimizdeki bozukluklar ise, diğer büyük bir nedeni de vergi
kanunlarımızdaki eksikliklerdir. Bu eksiklikler, yükümlülerin bir
çok vergiden kaçırma olayında kendilerini haklı görmelerine neden olmaktadır. V·ergi kanunlarındaki eksikliklerin incelenmesi,
bu bildirinin sınırlan dışındadır (10). Burada daha çok denetim
düzeni üzerinde durulacaktır.
davranışlara

Bununla birlikte, Vergi Denetimi, Ekonomik Denetim·. Düze·
ninin ancak bir belirli parçasını oluşturmaktadır. Buradaki an·
lamıyla Ekonomik Denetim Düzeni, Vergi Denetimini de içine alan
daha geniş bir kavramdır. Bu kavram, ekonomik birimlerle ilgili
rakamları, dönemlerle ilgili faaliyet sonuçlarını, birimlerin varlık
ve borçlarını gerçek-dışı gösteren bütün davranış biçimlerinin önlenmesini amaçlayacaktır. Vergi denetimindeki bozukluk ve düzensizlikler, işletmelerle ilgili dönem karlarının olduğundan düşük
gösterilmesine neden olmaktadır. Oysa, ekonomik denetim düzenindeki eksiklik ve pozuklukların daha önemlisi, işletmelerle ilgili dönem karlarının olduğundan yüksek gösterilmesi yolundan
gerçekleştirilebilir; gerçekleştirilmektedir; Batı Ülkelerinin uygulamaları içinde bu yoldan yapılmış büyük soygunların ilgi çekici
hikayeleri ·vardır (11). Ülkemizde Sermaye Piyasası'nın denetimsiz gelişmesi bu yönden yolsuzluk yapacaklara önemli ve sınırsız
olanaklar sağlamıştır. Onun için Gelir, ya da Kurumlar vergisinden kaçınanların aksine, işletmelerinin gelişmesini halka hisse se·
nedi ·ve tahvil satarak finanse etmek isteyen yöneticilerin, dönem
karlarını olduğundan yüksek göstermek eğilimi bulunacaktır. Bu
nedenle birçok işietmemizde faaliyet döneminin sonuna doğru
aşağıdaki görüşmelerin olması, çok rastlanan olaylardandır:
T.C. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak T.B.M.M.'ne sunulmuş
bulunan şu üç tasarının gerekçelerinde bu eksikliklerle ilgili geniş
açıklamalar vardır :
a. Katma Değer Vergisi Kanun tasansı ve Gerekçesi, Haziran 1974,
T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara
b. Gelir Vergisi Kanunu Değişiklik Tasarısı ve Gerekçesi, T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara.
c. Vergi Usul Kanunu Değişiklik Tasarısı ve Gerekcesi, T.C. Maliye
Bakanlığı, Ankara
(ll) J. Fred Weston (ed), <<Readings in F'nance» Henı-x Holt and Company New York, 1958.
(10)
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«Nedenleri çok ama; bu
ortada. Ne yapsak acaba?»

yıl

kar düzeyinin çok

düşük olacağı

«Efendim, bir imkan, Genel İdare Giderlerinin stoklara yüklenmesidir (12). Bu takdirde · genel idare giderlerinin önemli bir
kısmı stoklarımız üzerinde kalacak ve dönem karı o ölçüde artacaktır.»

«Güzel.

Başka?»

«Bütün faizler yeni

·yatırım

maliyetine

yüklenebilir.

Ayrıca,

yatırım bitti. Yeni getirdiğimiz makinalar iki aydır çalışıyor. · is-

terseniz, yeni yatırımları, sabit kıyınet hesaplarına almayız: «Yaolan inşaat>> hesabında bırakınca, bunlar için amortisman hesaplamaya gerek kalmaz.»

pılmakta

«Bunlar ne kadar farkediyor.»
«Ben hesapladım. Aslında normal şartlada şirketimiz. 5 milyon TL. zararlıdır. Genel idare giderleri ile ilgili düzeltme, 3 milyon,
faizler, S milyon, yeni yatırım amortismanlarından 5 milyon fazla
kar gösterirsek 8 milyon karlı. bir kar-zarar verebilirim.»
«Fena değil. Öyle yap!»
Yukardakine benzer görüşmeler, karını yüksek göstermek isteyen yöneticiler arasında sık sık yapılan şeylerdir. Aslında kar
zarar büyük ölçüde yukarda örnekleri görülen alanlarda yapılan
«ayarlamal<ir»ın bir sonucudur. Çünkü, muhasebe sistemi içinde
yapılan değerlemeler, büyük ölçüde sistemin girdilerini tayin eden
muhasebecilerin ve yöneticilerin yargısına bağlıdır ( 13).
Özellikle:
1.

Hasılatın gerçekleşme zamanının

tayini,

2. Stoklar maliyeti içinde gelecek dönemlere aktarılacak ya
da bu dönemin hasılatından indirilmek üzere satışlar maliyetine
dahil edilecek maliyet kısımlarının tayin edilmesi,
(12) Vergi Usul Kanunu, m. 275
(13) Burada daha fazla ayrıntı vermek, bizi hedefimizden uzaklaştıra
caktır. Okuyucu daha fazla bilgi için, şu esere başvurabilir: «Vergilerimizin İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararlarına Etkileri
Semineri>>, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü, 1975. İstanbul. Özellikle bakınız : Aydın Ahıska bildirisi : «iş
letmelerde Karın Tesbiti ve Vergilendirilmesiyle ilgili Problemler.» ·
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-3. Amortisman hadlerinin ve
yin edilmesi,

gerçekleşme zamanlarının

ta-

4. Dönem maliyetleri toplamının varlık maliyetleri biçiminde
gelecek dönemlere aktarılacak kısımlarıyla, bu dönemde masraflaştırılacak kısımlarının tayin edilmesi,

ve gerçekleşme zamanı tahmine dayanan masraf ve
tayin edilmesi gibi meseleler, aynı işletme faaliyet dönemi için ayrı kişilerin ayrı kar (ya da zarar) rakamları ve ayrı
bilanço tutarları hesaplamaları sonucuna ulaşır (.14). Bildiriyi hedefinden uzaklaştırmamak için bu teknik muhasebe meselesinin
ayrıntılarına girilmemiştir (15). Burada söylenmek istenen, muhasebede kullanılan değerleme kurallarının yargıya dayandığını ve
bu yargılara göre kar-zarar ve bilanço rakamlarının çok değişebi
leceğini belirtmekden ibarettir (16).

5.-

Tutarı

zararların

•

EKONOMİK DENETİM DÜZENİ'NİN KURULMASI GEREGİNİN
NEDENLERİ:

1. Türk Sermaye

Piyasasındaki Hızlı Gelişme.

hemen tamamen denetimsiz gelişmektedir. Son
yıllarda gelişme hızı birden bire yükselmiş, ancak bu hızı ölçmeye
yarayacak rakamları elde etmek dahi imkansız hale gelmiştir.
Gözlemler, gelişmenin çok hızlı olduğunu göstermekte, fakat bu
gelişmenin ayrıntılı incelemesini yapma olanağı da elde bulunma- Bu

piyasamız,

maktadır.

Bu konuda bütün muhasebe ders kitaplarında geniş bilgiler vardır,
Bakınız: «İşletmelerde Karın Tesbiti ve Vergilendirilmesiyle İlgili
Problemler». a.g.e.
(15)- Daha ayrıntılı bir inceleme için: Dudley Stewart, «Ascertainment of
Periodical FinanciaL Results,» Hnuncu Uluslararası Muhasebe Kong.
resi, 16-21 Ekim 1972, Sidney.
(16) Yazarın şu iki yayını, bu meselenin ayrıntılarını içine almaktadır:
a. Mustafa Aysan, «Mul:]!asebe'de De11etleme İlkeleri ve Türkiye'deki Uygulamalar>>, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstan
bul, 1971 S. 147-221.
- h. Mustafa Aysan, <<Maliyetler ve İşletme Kararları>>, İ.Ü. İşletme
Fakültesi, İstanbul, 1974. s. 93-128
(14)
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Rakamları elde edilebilen işlemlerle ilgili olarak İstanbul Men·

kul

Kıymetler

ve Kambiyo
vardır. (Tablo 1).

Borsası'ndan

bilgi elde etme

olanağı

Yukardaki tablo, Türkiye'nin tek menkul kıymetler borsası'n
daki işlem hacmini vermektedir. İkinçil Piyasa diye adlandırabilece
ğimiz bu borsadaki işlemler hacminin, Sermaye Piyasamızdaki gelişmeleri yansıtmadığı kuşkusuzdur. Hem tahvil hem de hisse senetleri için asıl gelişme, Borsa dışında ortaya çıkmaktadır. Birincil Piyasada (ilk ihraçlar alanında) ortaya .;ıkmış bulunan geliş
meler, bu yargımızın delilini olıışı-.ırmaktadır. Nitekim son yıllar. da birincil piyasadaki gelişme ç >k hızlanmıştır.
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--TABLO 2
Son

Yıllar

1967

Yıllarda

ihraç Edilen Hisse Senetleri ve Tahvlller
(Milyol) TL.)

Devlet Tahvilleri

Özel Şirket
Tahvilleri

Özel Şirket
Hisse senetleri Toplam
10

e.e.

10

e.e.

e.e. Elde edilemedi.

Kaynaklar: 1. Türkiye

Sınai Kalkınma Bankası

2. Muhasebe

e.e.
60
132
e.e.
180
800
1900
' 700

104
170
387
137
276
639
485
1500

1800
1968
1900
1969
1970
2600
1971
1450
1972
4950
1973
5900
1974
8208
1975 (Tahmin) 13000

faaliyet

raporları,

1904
2130
3119
1587
5406
7339
10593
15200

1

1

1971-1974.

Uzmanlığı

Uzmanları Derneği,

ve Sermaye Piyasası, Türkiye Muhasebe
Istanbul, 1975.

3. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 12, Sermaye Piyasası Yazıları.

4. T.C. Merkez

Bankası

Bültenleri.

Yukardaki tablo birincil piyasada oldukça hızlı bir gelişme oldugöstermektedir. Ancak, bu ilk ihraçların, ikincil piyasada yarattığı borsa dışı işlemlerin hacmi konusunda bilgi yoktur. Onun için
Sermaye Piyasasındaki hızlı gelişmeyi rakamla ölçme olanağı olmasa da, bu hızlı genişlemeyi ve bununla ilgili olarak hisse senedi ve
tahvil sahiplerinin işletmeler hakkındaki bilgi sağlama ihtiyaçlarının
çok hızlı biçimde arttığını saptamak olanağı vardır.

ğunu

· 2. Ticaret ve
Orta-Vadeli Kredi

Kalkınma Bankalanmızda

belirli projelere

Bağlı

Uygulamalannın Genişlemesi.

K lsa vadeli banka kredilerinin, bankaların müşterilerinden elde
etmek ve incelemek zorunda bul:undukları bilanço ve kar-zarar billl

1,...'-.

gilerine dayandığı kuşkusuzdur ( 17). Bununla birlikte belirli projelere bağlı olarak açılan orta-vadeli kredi uygulamaları, müşteriden isnecek bilgilerin kapsamını genişletmekte ve daha ileri inceleme tekniklerinip uygulanmasını gerektirmektedir (18). Bütün kredilerin en
verimli işletmelere dağılımını sağlama hedefi, bankalar tarafından iş·
letmelerle ilgili güvenilir blanço ve kir-zarar bilgilerinin elde edilmesini gerektirir.
3. Son yıllarda işletme yöneticilerinin sosyal sorumluluklan
ve bu sorumluluğun denetlenmesi meselesi, işletme alanındaki çalışmaların gittikçe
genişleyen bir bölümünü
Ügilendirmektedir.
Hatta bu sorumluluğun denetleme yöntemlerini saptamayı öne süren bir teklif de yapılmıştır. (19)
Batı

Almanya' da

işletme

yöneticilerinin bu

sorumluluğunu

denetleme hede~;yle yapılan kanuniaştırma çalışmalarının modern
örnekleri verilmektedir. İşçilerin yönetime katılması (20), Anonim
Şirketlerde Yönetim Kurullarına ek olarak, işletmenin bütün ilgililerinden de temsilci bulunduran bir geniş «Denetleme Kurulu»
nun (21) uygulamaya konması, çevre kirlenmesini önleyecek türlü
hukuk kurallarının hemen bütün ülkelerde yaygınlaşması, tüketim
mallarının kalitesi üzerinde. araştırma ve denetim yapan tüketiciyi koruyan kuruluşların ortaya çıkması, fiyat kontrollarının hemen bütün ülkelerde yaygınlaşması, 'işletmelerden yayın)anan bi·
lanço ve k:ir-zarar bilgilerinin miktarının ve özelliklerinin önemini arttırmaktadır.
4. Ülkemizde Kalkınma Planlan için işletmelerle ilgili bilanço ve kar-zarar bilgilerine gittikçe artan ölçüde duyulan ihtiyaç,
bu bilgilerin güvenilir olması ihtiyacım arttırmaktadır.
Kamu kesimi işletmeleri yatırım projeleri ve cari fon ihtiyaçlarının Devlet Planiama Teşkilatında birleştirilmesi, plan hedefle«Kredi talebedenlerden Alınacak Hesap Vaziyeti ve Tahlil Esasları>>,
Türkiye Bankalar Birliği, Anl,\:ara, 1962. (Yayın No. 20)
(18) «Orta Vadeli Krediler>>, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, İstan
bul, 1973.
(19) John Humle, «Sosyal Sorumluluğun Denetimi» Çeviren: Besim Baykal İstanbul, 1974.
·
(20) «İşçinin Yönetime Katılması Sempozyumu», Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1974.
(21) Ünal Tekinalp, «Anonim Örtaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri,»
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1970.
(17)
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rinin

gerçekleştirilmesi açısından

saını

gittikçe

zorunludur. Son yıllarda kapTedbirleri»nin hedeflerine ulaş
tırılabilmesi, tedbirler uygulama izni verilirken, ·ilgili devlet ku·
ruluşu tarafından elde edilen özel işletmelerle ilgili bilanço ve ~ar
zarar bilgilerinin güvenilirliğine bağlıdır (22).
5.

genişleyen «Teşvik

İşçi-İşveren ilişkilerinde

Toplu Pazarlık Yönteminin Yay-

gınlaşması.

274 ve 275 sayılı yasalarla toplu pazarlık,
temel yöntem durumuna gelmiştir. Toplu
pazarlık görüşmelerinin en önemli konusu olan ücret
düzeyleri,
'söz konusu işletmenin bilanço ve kar-zararlarını önemli biçimde
ilgilendirrnektedir. Bu yönternin yaygınlaşması, işletmeler tarafın
dan işÇilere ve onların sendikalara sağlanacak bilanço ve kar-zarar
bilgilerinin. güvenilir olmasını gerekli kılmaktadır (23). Son toplu
iş sözleşmesi görüşmelerinin bir çoğunda bu yargının sayısız örne kle ri vardır ( 24).
1963'te

kanunlaşan

işçi-işveren ilişkilerinde

6.

«Mal Bildirimi>> kurumunun etkinliğini sağlama ihtiy~cı

Anayasamız, «Özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini» sağlama sorumluluğunu dev·
lete yüklemiştir (25). Devlet, «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mayı, demokratik yollarla gerçekleştirecektir.» (26).

Yukardaki bu iki ilke, devlete ekonomik düzenin denetimi
yüklemektedir. Ancak, Anayasamız, böyle bir ge·
nd sorurnluluğun yüklenmesi ile yetinmerniştir. Ayrıca, gerekli
gördüğü hallerde devlete doğrudan doğruya ve belirli denetim sosorumluluğunu

Bu bilgi ihtiyacının ayrıntıları için kalkınma Planımızda ve Yıllık
Programlarla geniş bilgi vardır. D.P.T.'nın sadece bu meseleyle ilgili
yayınları için bakınız: «Yatırımların ve İhracatın Teşviki ve Uygulama esasları» 1968-1969, Ankara
(23) M. Aysan, «Toplu İş Sözleşmesi Yapılmasının Uzaması Nedenleri ve
Getirdiği Ekonomik Sorunlar,» Banka ve Eknomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 12 Sayfa: 4, Nisan 1975, s. 2.
(24) «Vak'a metodu ile Hukuki Yönden İşçi-İşver~n İlişkileri», İstanbul
Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, İstanbul
1973.
(25) Madde 40.
(26) Madde 41
(22)

f'
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rumlulukları

da yüklemiştir. Böylece, «Siyasi partilerin iç çalış·
faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve ne
suretle· hesap verecekleri ve bu mahkemece mali denetimlerinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun
olarak kanunla düzenlenecektir». (27). Ayrıca, «Kamu hizmetjne
girenler» ile «yasama ve yürütme organlarında görev alanlar»ın
mal bildiriminde bulunmaları gereklidir (28). Ek olarak, «Kamu
İktisadi
Teşebbüslerinin
T.B.M.M.'ce denetlenmesi» zorunludur (29).
maları,

Yukarda sözü edilen mal bildirimleri ve mali denetimlerin, ilgili kişi ve kuruluşlarca düzenlenen mali bilgilerin kamuya. açık
lanmasını ve açıklanan bu bilgilerin· uzman denetiminden geçmesini sağlayan bir denetim düzeni kurulmadan tam işleyeceğini sa·
vunma olanağı yoktur. Nitekim bu alanlardaki denetimlerin, Ana·
yasamızın hedeflerine uygun biçimde gerçekleştirildiği öne sürülemeyecektir. Örnek olarak '468 sayılı kanunla, denetimi Yüksek Denetleme Kurulu'ndan yardım gören bir T.B.M.M. Komisyonuna (30)
bırakılmış İktisadi Devlet Teşekküllerine yatırılmış devlet fonla- ·
rının etkili biçimde denedendiğini öne sürmek olanağı yoktur. Bu
alandakı temel eksik, kanun maddeleri içinde bulunan mali bilgi·
nin ilgilil:ere ulaşmasını gerektiren hükümlerdir (31). Nitekim uygulamada, T.B.M.M. Komisyonu'nun ibra kararları 4-5 yıl gecikmekte ve bu arada teşekküllerle ilgili mali bilgiler kamuya açıkla
namamaktadır (32). Aslında yıl sonundan sonra birkaç ay geciken mali bilgilerin denetim açısından değeri kalmayacağı kabul
edilmektedir.
(27) Madde 57.
(28) Madde 59.
(29) Madde 127.
(30) 468 Sayılı ve 12.5.1964 tarihli «K.İ.T.'nin T.B.M.M.'nce Denetlenmesi.
nin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun.»
(31) Örnek olarak sözü geçen kanunun 3. üncü maddesi, T.B.M.M. Komisyonunun «ibra» ile ilgili kararının, bir yıl geçikmesine neden olacak
hükmü taşımaktadır.
(32) ·Ayrıntılar için bakınız : Osman Nuri Torun, «Kamu İktisadi Teşeb·
büsleriiJ;in Denetimi, Parlamento ve Hükümetle
Olan İlişkileri»,
«Verimlilik Açısından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Semineri,» Milli Prodüktivite Merkezi, An·
kara, 1973
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Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İktisadi Devlet

Te. şekküllerimizdeki denetim .noksanlıkları ile ilgili eleştirilerini yıl
lar yılı hazırladığı özet raporlarla belirtmektedir (33). Bu konuda
daha fazlaı ayrıntıya girmeden burda belirtilmek istenen şudur :
özel kesim işletmeleri için herhangi bir etkili denetim düzeni olmadığı gibi, kamu kesimi işletmelerinin denetiminde de önemli
eksiklikler vardır ..
7. Gelir Vergisinde Oto-kontrol yöntemlerinden biri olarak
kanunla getirilen «Servet Beyam» (34) müessesesinin etkinliğini sağlamak.
·
sayılı

193

«servet beyanı»nın güveni·
öne sürülebilir. Çünkü beyanı yapanın iyi niyetli olması halinde bile, beyanı hazırlarken bir uzmandan yararlanmadığı
takdirde, birçok ayrıntılı değerleme ve muhasebe problemi içinde
sağlıklı bir beyanname düzenlemesi rastlantıya kalmıştır. Üstelik
bu alanda kötü niyedilerin yapacakları uygunsuzlukların delillerini bulmak zor değildir. Ancak bu konuda yayın yapılmadığı için
fazla delil bulma olanağı yoktur.
Bir

!ir

uzmanın onayından geçmemiş

olmadığı

TÜRKİYE'DE EKONOMİK DENETİM DÜZENİNİN UYGULAYI-

CILARI
Yurdumuzda ekonomik denetim düzeninin uygulayıcıları, aş~ile bu kuruluşların uzmanlarından oluşur:
1. Sayıştay
2. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu
3. Bafanlık Teftiş Kurulları
4. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
5. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
6. Maliye Bakanlığı Vergi Kontrolörleri
7. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu
8. Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıpları
9. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve büyük bankaların Teftiş

ğıdaki kuruluşlar

Kurulları.

(33)
(34)

Özellikle bakınız : «K.İ.T'nın 1967 Yılı Çalışmı.tları>> ve «K.t:T. 1971
Yılı Genel Raporu». Yüksek Denetleme Kurulu, Ankara
193 Sayılı Gelir Vergisi kanunu m. 114-116
'
ıs

10.
11.

Şirket

denetçileri
mali tahlil ve

Bankaların

İstihbarada

görevli uzman ku-

ruluşları

12.

Bağımsız çalışan

mali

müşavirler

ve hesap

uzmanları.

Türkiye' de ekonomik denetim düzeninin tam bir incelemesi,
yukardaki listeye dahil kuruluşların herbirini tek tek ele alarak
hedefleri ile uygulan1a sonuçlarının· karşılaştırılmasım kapsamalıdır (35). Bu inceleme sonunda her >kuruluşun gerçekleştirebildiği
ve gerçekleştiremediği hedefler saptanabilecek ve her kuruluş için
etkinliği artırıcı tedbirler sıralanabilecektir.
Bununla birlikte, bu bildirinin sınırlı hedefi ile yazarının uz·
ekonomik denetim düzeninin bütün kapsamı ile incelenmesine izin vermemektedir. Yukardaki listede görülen Sayış
tay, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, diğer bakanlıkların teftiş kurulları, devlet bütcesi harcamalarının hedeflere uygun biçimde yapılmış olup olmadığının denetlenmesi ile ilgili kuruluşlardır. Genel ve katma bütçeler 'ile Belediye bütçeleri gelir ve giderler·inin,
varlıkların denetim,
burada kapsam-dışı kalmalıdır. Kamu ma·
liyesi Denetim Yöntemlerinin etkinleştirilmesi meselesi, ayrı bir
araştırmanın konusunu oluşturacak genişliktedir.
manlık dalı,

Yukardaki listede bulunan diğer kişi ve kuruluşların bütünü,
ekonomik denetim düzeninin işletmelerin denetimi bölümü ile il·
gilidir. Burada bu ilginin derecelerini kısaca açıklamakta yarar
vardır:

28 Mart 1945'te 4709 sayılı kanunla kurulan Hesap Uzmanları
Kurulu, özel kişi ve kurumların ödedikleri vergilerin, vergilerle ilgili kurallara uyup u ymadığının denetlenmesi ile ödeviidir ( 36).
Yurdumuzda yapılan vergi denetimleri sonuçlarının etkinliği konusu ile ilgili olarak yukarda verilen bilgiler, bu alanda eksikHkler
olduğunu göstermektedir. Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankalada ilgili olarak benzer faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Maliye

Bakanlığı

Vergi Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdür-

lüğüne bağlı yeni bir kuruluştur. En teknik ve ayrıntılı düzeyde ,

(35)

Böyle bir

geniş kapsamlı araştırmanın

yapılmasına

büyük ihtiyaç

vardır.

(36) Osman Fikret Arkun,

«işletmelerde

Muhasebe Denetimi,» İstanbul

İktisadi ve Ticari İlimler A~ademisi, İstanbul, 1975 s. 28-35
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görev
Juğu,

yapmaktadırlar.

Faaliyet sonuçları hakkında bilgi bulma zorburada bu kuruluşun konu dışı bırakılınasına neden olmak-

tadır.

Bakanlıkların, İktisadi

Devlet Teşekküllerinin ve Bankaların
görevleri «iç-denetim» (37) özelliğindedir ve buradaki anlamıyla «dış-denetim»lerle ilgili «ekonomik denetim düzeni»nin dışında kalmaktadır. Bu iç denetimierin etkinligini incelemek de ilgi ·çekici bir araştırma konusu olabilir.
teftiş kurulları

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun 1972
beri üstlendiği bazı görevler, konumuzla, ekonomik
denetim düzenini oluşturan dış-denetimlerle doğrudan doğruya ilgili bulunmaktadır (38).
Ağustosundan

Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murabpların, Türk 'Bankadenetimleriyle ilgili görevleri, 23 Haziran 1958 tarihli ve
7129 sayılı Bankalar Kanununun 61-75 maddeleri içinde düzenlenmiştir. 7397 Sayılı «Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun» ile birlikte Yurdumuzda en iyi düzenlenmiş dış-denetim faali·
yetinin örneğini oluşturan bu denetim düzeni, yurdumuzdaki tek bilanço ve kılr-zarar yayınlanması zorunluluğundan (39) güç almaktadır. Nitekim bu hukuk kuralları ile Banka ve Sigorta Şir
ketleri'nin bilançoları ve kar-zararları her yıl sonunda günljik gazetelerde yayınianmaktadır ( 40).
larının

Son yıllarda Ticaret ve Kalkınma Bankalarımızın kredi is·
temleriyle ilgil.i olarak geniş-kapsamlı bir dış-dene'tim ihtiyacı ile
Bir işletmenin tepe yöneticilerince düzenlenen ve alt düzey yönetici.
lerinin faaliyetlerini denetleme hedefi güden «İç-denetim>> temelde bir
işletme içi fonksiyondur. Bu bildirinin asıl konusu, kamuyu aydınlat
ma hedefi olan dış denetim»dir. Ayrıntılar için bakınız: M. Aysan,
<<Muhasebe de Denetleme İlkelerİ», op. cit.
(38) 7 Ağustos 1972 tarihli ve 14269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Tü·
zük
·
(39) Bankalar Kanunu, m. 51-52
(40) Ekonomik Denetim Düzeninin etkinliği üzerinde bilanço ve kar-zarar
, yayınlanması zorunluluğunun rolü konusu aşağıda yeniden ele alınacak..
tır. Bu konuda daha ayrıntılı
bilgiler için Yazarın şu iki yayınma
başvurulabilir: «Yayınlanan Bakanlar Mali Tabloları Üzerine Dlişün:
celer>>, Banka Dergisi, Cilt: ı, s: 2, Mayıs ı964 ve «Yayınlanan Banka
Mali Tablolarının Şekli Nasıl Olmalıdır?» Banka Dergisi, Cilt: ı, s. 3;
Haziran 1974

(37)

17

karşılaştıkları ve bu ihtiyacın gittikçe güçlendiği gözlemlenmekte·
dir ( 41). Bu uğraşıları içinde Bankalarımız, kredi istemlerile ilgiH
olarak müşteriler·i tarafından sunulan bilanço ve kar-zarar bilgile
rinin mali tahliller iç·in kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak
üzere bir dış-denetim faaliyetinde bulunmaktadırlar. Diğer deyiş·
le müşterinin kredi değerliliğinin saptanabilmesi için . firmalar ta·
rafından bankalara sunulan bilgilerin banka uzmanlarınca düzeltilmesi gerekli bulunmaktadır. Bu konuda, bankalarımız, ve T.
Bankalar Birliği önemli emek ve para harcamaktadırlar. ·Bu ça.
baların Türkiye'de muhasebe ve bilanço, kar-zarar uygulamaları·
nın gelişmesi yönündeki çok önemli katkısını
belirtmek şarttır.
(42).

Türkiye' de Ekonomik Denetim Düzeni'nin uygulayıcıları ko·
nusunu bitirmeden önce, ilgili alanlarda iş gören «Anonim Şirket
Denetçileri» ile Batı Ülkelerinin «Karma Ekonomi»lerinde bu de·
netim düzeninin temelini oluşturan «Bağımsız Muhasebe Uzmanları»ndan söz edilmelidir.
Ticaret Kanunumuz, Anonim Şirket Denetçilerine, şirket faaliyetlerinin ve bilanço, kar-zararlarının denetimi konusunda çok
geniş yetkiler vermiştir ( 43 ). Bununla birlikte, uygulamada anonim
şirket denetçileri, anonim şirketierimize hakim olan ortak ya 'da
ortaklar grubunun yakınları arasından seçilmekte ve bu özelliği
nedeniyle bir dış-denetim foııKsiyonu görmemektedirler. Oımn
için ülkemizdeki anonim şirket denetçiİerini Ekonomik Denetim
Düzeni'nin bir parçası olarak kabul etmek olanağı yoktur.
«Bağımsız

Muhasebe Uzmanlığı» ( 44) diye bir serbest mes·
iek, son 40 yıllık çabalara karşın, henüz ülkemizde· kurulamamış·
Bankalar Kanunu ile Bankalarımızın, Mail Tahlilleri ve !stihbarat
Sonuçlarını üçüncü kişilere bildirmeleri yasaklandığı için bu konuda
rakamlı ve ayrıntılı inceleme yapma olanağı yoktur, Yukardaki yargı
lar, kişisel gözlemlerimizin sonucudur. Bakınız: Gizlilik ile ilgili olarak, Bankalar Kanunu, m. 74. Ayrıca: «Bankalarda Mesleki Sır», T.
Bankalar Birliği, Yayın No. 10, 1961 Ankara; ve «Bankaların !stihbarat Yönetmeliklerinin İhtiva Edeceği Asgari Esaslar,» T. Bankalar Birliği, Yayın No. 18, 1963, Ankara.
( 42) Bu çabaların ayrıntıları için bakınız : «Kredi Talebedenlerden Alına
cak Hesap Vaziyet ve Tahlil Esasları Semineri,» T. Bankalar Birliği
Yayın No. 20, 1963, Ankara
( 43) Türk Ticaret Kanunu, m. 353 ve 354..
( 44) Daha yaygın terimiyle «Serbest Mali Müşavirlik»
( 41)
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tır

( 45). 1Bununla birlikte, ülkemizdeki hızlı ekonomik kalkınma
·çabaları ve işletmelerin büyüyerek toplum için önemlerini arttır
maları, bağımsız çalışan mali müşavirler ve hesap uzmanları:q.ın
sayısını arttırmaktadır ( 46).
Bu gelişmeler içinde, bir yandan
yerli ı.'zmanlar, bağımsız faaliyetlerini genişletirken, öte yandan
büyük yabancı muhasebe uzmanlığı firmaları, Türkiye'deki faaliyetlerini arttırmaktadır ( 47).
KARMA EKONOMİ VE EKONOMİK DENETİM DÜZENİ
Ülkemizde Ekonomik Denetim'le ilgili kişi ve kuruluşların yukarda. sunulan listesi, denetim görevinin daha 'çok devlet kuruluşları tarafından üstlenildiğini göstermektedir. Karma ekonomi düzeninde devlet organlarının bu fonksiyonunu kabul etmeme olanağı
da olmasa gerektir. Bu ekonomik düzenle ilgili gözlemler, aslında
bu düzenin Dünya'mıza hakim olacağını göstermektedir. Çok yakın geçmişte düzenlenen bir Karma Ekonomi Semineri, kapitalist
ve sosyalist ekonomi sistemlerinin «Karma Ekonomi Düzenleri»ne
dönüşmekte olduklarının örneklerini vermiştir ( 48). Bu gelişme
ler, Devle te önemli ekonomik denetim görevleri yüklemektedir ( 49).
Çünkü bu ekonomik düzende devlet bir yandan ekonomik faaliyete doğrudan doğruya katılmakta, öte yandan ekonomik faaliye\

(45)

Ayrıntılar

konusunda bakınız: «Türkiye'de Muhasebe Uzmanlığı MesTürkiye Muhasebe Uzmanlan Derneği, İstanbul, 1974. Bu derleme
yayından bu alanda hem Türkiye'de yapılmış çalışmalann bir tarihçesi,
hem de Batı Ülkelerindeki Uygulamaları inceleme ol~nağı vardır. Bu
bildirinin sınırları, bu ilginç tarihçenin özetlenmesine bile izin vermemektedir.
İlk mesleki sınavları 1972'den beri düzenleyen Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin, 250'ye ulaşan üye sayısı, bu alandaki gelişmenin
yalnız bir parçasını ifade etmektedir.
Kendi olanaklarımızia topladığımız bilgilere göre 1974 yılı sonunda
Türkiye'de yabancı muhasebe uzmanlığı firmaları ve yabancı uzmanlar
tarafından denetlenen 400 kadar firma vardır.
International Seminer on The Turkish and Other Countries, Experience With a Mixed-Economiy · Türkiyenin ve Diğer Ülkelerin Karma Ekonomi Tecrübeleri Semineri, «Hacettepe Üniversitesi, 13-17
Ekim 1975, Antalya. Bu konuda özellikle şu bildiri ilgi çekicidir:
Prof. Dr. Werner Gumpel, <<The Significance of Private Enterprises
in Socialist Planned · Economies>>.
Aynı Serninere Doç. Dr. Baran Tuncer tarafından
sunulan bildiri:
«The Regulatory Role of the Government in the Turkish Economy».
leği,»

(46)

(47)

(48)

(49)
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tin önemli bir bölümünü gerçekleştiren özel gırışım işletmelerini
türlü yonterrılerle denetiemek ihtiyacını üstlenmektedir (SO). Bu.
denetimin yöntemleri, bir yandan kamu fonlarının hedeflere uygun biçimde kullamlmasını sağlamalıdır; öte yandan devletin
ekonomik faapyete doğrudan katılması halinde devlet işletmeleri
ni yönetenlerin yönetim bağımsızlığını korumalıdır ( Sl). Planlı
karma ekonomi düzenlerinde özel girişim işletmeleri de faaliyette
bulunc.cağı ve bunların da denetlenmesi gerektiği için, özel girişim
işletmelerine uygulanacak denetim yöntemlerinin, özel
gırışımin
dinamizmini ve o işletmelerin yöneticilerinin bağımsız karar alma yeterieklerini sınırlamadan uygulanması gereklidir ( S2). Karma ekonominin yukardaki özellikleri ile türlü ilkelerdeki farklı
uygulama biçimlerinin ayrıntılı incelemesi bu bildirinin sınırları
nı aşacaktır. Burada belirtilmek istenen şudur: Karma ekonomi
düzeni, önemli özellikleri olan bir ekonomik denetim fonksiyonu
doğurmuştur. Bu fonksiyonun uygun biçimde gerçekleştirilmesi,
karma ekonominin etkin işlemesiyle yakından ilgilidir. Şu halde
bu denetim düzen nasıl kurulmalı, nasıl uygulanmalıdır?
ETKİN BİR EKONOMİK DENETİM DÜZENİNİN iLKELERİ

'

İyi

bir ekonomik denetim düzeninin geliştirilmesi konusunda
olanağı vardır. Aslında, devletin
kendi işletmelerile ve özel girişim işletmelerile ilgili denetim faaJiyetinin etkin olabilmesi için, güvenilir bilgiye dayanması zorunluluğu, teorik olarak da öne sürülebilir. Bu alanda Batı Ülkelerini
inceleme zorunluluğu, bu teorik ilkenin uygulama biçimlerinin
saptanması amacıyla yapılmalıdır. Ve aslında ülkemizde Batı'dan
alman örneklerle önemli sosyal reformların yapılmış olduğu unu·
tulmamalıdır ( S3).
Batı Ülkelerinde örnek bulma

Mükerrem Hiç, «The Mixed Economic System and the Role of the state in Developing Countries.» adı geçen seminer.
(51) Robert Kerwin, «Management Experience in Several Nations with Mixed Economies», adı geçen seminer.
·
(52) Cihat iren, «The Growth of the Private Sector in Turkey>>, adı geçen seminer.
(53) Bu sözlerimiz Batı Ekonomilerinin bu alanda problemleri olmadığı
anlamında anlaşılmamalıdır. Ekonomik Denetim Düzenlerindeki eksij.<.likler o ülkelerde de önemli araştırma ve geliştirme konusudurlar.
Ancak İngiltere, B .Almanya, A.B.D. gibi gelişmiş ülkelerdeki bazı çö(SO)
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İngiltere,

A.B.D., Batı Almanya, Fninsa, Belçika, Hollanda ve
denetim düzeni uygulamalarının burada ayrıntılarını
verme gereği yoktur ( 54). Bu uygulamaların ilkelerini özetlemek
daha yararlı olacaktır.
İtalya'daki

1. Ekonomi İçin bir önemi olan bütün
ve kar-zarar bilgileri kamuya açıklanmalıdır.

işletmelerin

bilanço

Yukarda sözü geçen Batı Ülkelerinin hepsinde belirli büyüklükteki bütün şirketler için halka bilanço ve kar-zarar bilgilerinin
en az yılda bir defa açıklanması hukuk kurallarıyla zorunlu duruma getirilmiştir. Bu ülkelerden İngilterede bütün şirketler için finansal bilgi açıklama zorunluluğu vardır. Diğer ülkelerde sermaye
tutarı, ya da işçi sayısı gibi ölçülerle saptanan büyük sayılan şi~
ketler, faaliyetleri konusunda kamuyu aydınlatmak zorundadırlar.
Açıklanan bilgilerin biçimi ve içindekiler, hukuk kurallaya da uyulması zorunlu mesleki kararlarla belirli tanımla
malara bağlanmalıdır.

2.

rıyla,

Bu ülkelerde kamuya açıklanacak finansal bilgiler, «tama·
men açıklama ilkesi» (full-disclosure) ile düzenlenmektedir. Bunun için:
bilgiler yalnız bilanço ve kar-zarar tabloları ile
Bu tablolarda verilen bilgilerin muhasebeyi bilmiyenlerce de anlaşılabilmesi için gerekli bütün açıklayıcı tablolar
da bu bilgilerin ayrılmaz parçası sayılmaktadır. Böylece, bilanço
terimlerinin açık olması, gerektiğinde ek tablolada desteklenmea.

Açıklanan

sınırlı değildir.

zümleri oradaki uygulamalardan

esinlenerek ülkemize getirme ola.
aktar·

naklarından sonuna kadar yararlanılmalıdır. Bu alanda kanun
malarının gelişmeleri hızlandırabileceği kabul edilmelidir.

(54)

İlgili okuyucu, bu uygulamaların ayrıntıları konusunda şu yayınlarda
gerekli bilgileri bulacaktır :
a. National Papers, «Ünuncu Uluslararası Muhasebe Kongresi,» 1972,
Sidney, Avustralya.
b. «Türkiye'de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği,» Türkiye Muhasebe Uz
manları Derneği, İstanbul, 1974
c. Mustafa Aysan, «Muhasebe'de Denetleme İlkeleri ve Türkiye'deki
uygulamalar» İ. Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul( 1971.
d. Türkan Arıkan, «Ortak Pazar'da Muhasebe Mesleği» İ. Ü. İşletme
Fakültesi, Muhasç-be Enstitüsü Dergisi, Nisan 197S
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si; kar-zarar bilgilerinin daha açık bir tablo olan «Gelir Tablosu»
içinde verilmesi gereklidir. Ayrıca, belirli dönemde işletmenin eline geçen ve harcanan fon akışlarını gösteren «Fonlar Tablosu»,
«Sermaye, ihtiyatlar ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu» ve hatta bir
<<K::ltma Değer Tablosu», bilanço ve kar-zarar bilgilerine eklenmektedir.
b. Açıklanan bilgiler, muhasebe kurallarının etkisinde olduve bu kurallar hazırlayanın yargısına çok yer verdiği iÇin, hulmk ve meslek kuralları içinde belirli .tanımlamaların saptanması
ve gerektiği hallerde bilgisi açıklanan işletmede, seçimlik muhasebe kurallarından hangisinin uygulandığı hususunu da içine alma-

ğu

lıdır.

3. Kamuya

açıklama,

bütün topluma

açıklama

biçiminde an-

laşılmalıdır.

Yukarda sözü geçen ülkelerde, «işletme ilgilileri» bütün toplumu kapsadığı için finansal bilgilerin belirli bir kamu görevlisine
teslimi, kalabalık bir ortaklar grubuna açıklanması, bir kamu siciline kaydedilmesi, yeterli görülmemiştir. Bu bilgilerin açıklama·
sı demek, tirajı yüksek günlük, ya da en çok haftalık bir yayın organında yayınlanması, demektir. Bu biçimdeki yayınlama zorunlu·
luğu, işletmelere hukuk kuralıyla yüklenmiştir.
sahip ve yöneticilerinden baş
ilerde işletmeye ortak olacak yatı
rımcı kişi ve kuruluşların, tüketici ve tüketici kuruluşlarının, devletin ve türlü devlet kuruluşlarının ilgisini çekmektedir. Görüldüğü gibi, bu kiş~ ıre Kuruıu:;.lar, bütün toplum demektir. Onun için
finansal bilgilenme ihtiyacı, sadece bu gruplardan birinin ya da .
ötekinin bilgi ihtiyacı biçiminde değil, bütün toplumun, kamunun
bilgilenme ihtiyacı biçiminde ele alınmalıdır.
Modern toplumdaki

ka,

işletmeler,

işçilerle işçi sendikalarının,

ı

4. Kamuyu
bir

aydınlatma amacıyla açıklanan

uzmanın onayından

finansal bilginin

geçmesi gereklidir.

Yukarda belirtildiği gibi muhasebe kurallarımn temel özelliği.
düzenieyenin yargısına fazla yer vermesidir . Bu yüzden belirli bir
dönem için hesaplanan kar-zararı değişik kişiler, değişik kurallar
uygulayarak farklı düzeylerde saptayabilirler; bu değişik kar-zarar
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düzeylerinin hepsi de kurallara uygun olabilir (55). Bunun ıçın,
işletme dışındaki ilgililere bilgi vermek amacıyla düzenlenen
bilanço ve kar-zarar bilgilerinin, sözkonusu işletmeden ve devletten
bağımsız olarak kendi mesleki sorumluluğu ile çalışan uzman muhasebecilerce denetlenmesi ve onaylanması sağlanmıştır. Hemen
bütün ülkelerde, finansal kurumlara, devlete ve genel olarak kamuya sunulan bütün bilanço ve kar-zarar bilgilerinin bağımsız muhasebe uzmanları tarafından onaylanmış ·olması kanunla zorunlu duruma getirilmiştir (56).
5.
hasebe

Yayınlanan

Bilanço ve kar-zarar bilgilerini onayiayan mubelirli ahlak ve meslek kurallarına uymalan

uzmanla:ı;ımn

sağlamnalıdır.

Muhasebe uzmanlığı serbest mesleği, bütün diğer serbest
mesleklerdeki gibi belirli ahlak ve meslek kurallarına uyan meslek
adamlarından oluşmaktadır. Bunun için birçok ülkede kanunla,
bazı ülkelerde de devletçe tanınan mesleki kuruluşlarca saptanan
meslek kurallarının uygulanmasım sağlayacak bir örgütlenme düzeni kurulmuştur. Bu kurallara uyması, 4.:5 yıl süren staj ve sınav
tarla güven altına alınmamış kişilere, mes1ek yetkilerinin verilmesi kanunla yasaklanmıştır. Bütün ülkelerde, ülkemizdeki Barolar'a
ve Etibba Odalarına benzer biçimde örgütlenmiş meslek örgütleri,
meslek sınavlarında, adayların başarısını sağlamak üzere, uzun süreli eğitim programları düzenlemekte, ya da bu programların düzenlenmesi amacıyla eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği yapmaktadırlar.

(55)

(56)

Bu alanda uygulamadan sayısız örnek vermek olanağı vardır. Açıkla
ma ve muhasebe uygulamalarının Dünya'da en iyi biçimde düzenlendiği İngiltere'den bir örnek vermek buradaki açıklamalar için yeterlidir: 1970 de bir muhasebe skandalı olarak dava konusu olan Pergamon Press Ltd. Şirket~nin 1969 yılı hesapları 2,104 milyar sterlin
kar göstermişken, yapılan denetleme sonucu aynı dönemin kar toplamının 495 bin sterlinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. (F.E.B. leasdale,
«The Ascertainment of Periodic Results.» National Papers). Onuncu
Uluslararası Muhasebe Kongresi, Sidney, 1972. s. 10.
Bağımsız muhasebe uzmanlarına, İngiltere'de «Chartered Accountant,»
Batı Aimanya:da «Wirtschaftsprüfen>, Fransa'da «Expert Comptable»
adı verilir.
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TÜRKİYE'DE EKONOMİK DENETİM DÜZENİNİN
NABiLMESi İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

TAMAMLA-

Yukarda sözü geçen Batı Ülkelerindeki uygulamaların ortaya
çıkardığı temel ilkelerin gözden geçirilmesi, Türkiye'de alınması
gerekli tedbirleri göstermektedir. ilkeler öyle olunca, alınacak ted•
birler şöylece özetlenebilir:
1. Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılarak, bütün şir
ketlerin, en az yılda bir deta bilanço ve kar-zarar bilgilerini, yüksek
tirajlı bir gazetede yayınlamak suretile halka açıklamaları zorunlu
bir hukuk kuralı haline getirilmelidir. 1963'ten beri birkaç defa
yeniden düzenlenerek T.B.M.M.'ne sunulan «Sermaye Piyasasının
Tanzimi ve Teşviki Kanun Tasarı» larında öngörüldüğü gibi açık
lama zorunluluğunun sadece «halka açık anonim şirketler» için
getirilmesi yeterli değildir.
Türkiye'de Ekonomik Denetim Düzeni'nin kurulması için, bilanço ve kar-zarar bilgilerinin açıklanması zorunluluğunun rolü,
hayati önem taşımaktadır. Aşağıdaki öteki önerilerinin önemi, bu
ilk öneriden çok daha azdır.
i

Açıklama kuralının

bütün şirketleri kapsamına almasının güçlükleri düşünülerek, kuralın sadece büyük işletmelere uygulanması düşünülebilir. Bu yola gidildiği takdirde örnek olarak, bütün
sermaye şirketleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri kural kapsanıı
na alınabilir. Ancak, Batı Ülkelerinin bu alandaki tecrübesi, bütün
ortaklıkların kural kapsa~ına alınması~ın yararlarını göstermektedir.
2.

Muhasebe

Uzmanlığı

Serbest

Mesleği,

kanunla

kurulmalı·

dır.

Bu alanda ilk tasarı teklifi, 1938'de yapılmış, 1950'deki gelir
Vergisi Reformu ile birlikte başlayarak günümüze kadar 12 tasarı
hazırlanmış, gelmiştir, bir çoğu T.B.M.M. gündemlerine ulaşabil·
miştir. Bu ilgi çekici tarihçenin burada özetlenınesi bile sıkıcı olacaktır. Karma ekonominin yaşayabilmesi için bu önemli tasarıyı
kanuniaştırmanın artık geeiktirilemeyeceği kabul edilmelidir. Bu
konuda hukukçularımızın ve Türkiye Barolar Birliği'nin önemli
· yardımları olacağından kuşkumuz yoktur.
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EKONOMIK DENETIM DVZENINI TAMAMLAMAYI GECİKTİRMENİN MUHTEMEL SONUÇLARI
Ünlü «Time» Dergisi, 14 Temmuz 1975 tarihli sayısının kapa«Kapitalizm Yaşayabilir mi?>> sorusunu soruyor ve içindeki
bir araştırma yazısında soruya cevap arıyordu. «Time»in araştırı
. cıları şu sonuca ulaşmışlardır :
ğında

«Özetle, özgürlük ile zenginliğin sentezini vaad eden kapitalizmin karşısında daha iyi bir sistem seçeneği henüz · bulunamamıştır. Geçici z~rarları ve sakıncaları olsa da Kapitalizm, gelecek
zaman içinde yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda gelişecek ve
serpilecektir. Adam Smith'in mucizevi sistemi ile ilgili olarak ve·
rilebilecek en iyi ve dengeli hüküm, Winstori Churchill'in demokrasi hakkındaki yargısma benzer: en kötü s~stemdir, ancak bunun
dışında kalan bütün diğer sistemler denenmiş ve başarısızlığa uğ
ramıştır.»

olan A.B.D.'de yayınlanan Time Dergisi ve
bir sonuca varmaları da beklenemez. Ancak, araştırma yazısının içindekiler, A.B.D. de bile sistemin artık
temel sorunlarla karşı karşıya kaı'dığını göstermektedir.
Kapitalizmin

beşiği

araştırıcılarının başka

İçinde Gunnar Myrdal ve Kenneth Arrow' dan başka 7' Nobe]
ödülü kazanmış iktisatçının bulunduğu· bir uzmanlar grubu, Ocak
1975'te bir bildiri yayınlayarak Batı Kapitalizmini, «esas itibariyle anonim şirket karları yaratmadan başka şeye yaramamak» nedeniyle ekonomik krizler dağurmakla suçlamışlardır. Son 20 yıldır
yayınladığı dört önemli eserle (57) kapitalizmi ciddi eleştirilere
konu eden Amerikan iktisatçısı John Kenneth Galbraith'ın kapitalizmle ilgili yargısı dahi şöyledir:. «Kızgın Tanrı, Kapitalizmi
. kendi içindeki çelişkilerle yaratmış olabilir. Fakat sonradan merhamet göstererek sosyal reformların sistemdeki gelişmelerle uyuş
masını da sağlamıştır.»

· Çağdaş A.B.D.'de Kapitalizmin güçlü savunucularından biri
olan iktisatçı Milton Freidman dahi, «uzun tarihsel gelişim yılları
(57)

•·

«Th.e Affluent Society», «New Industrial State» ve «Money: Whence
İt Came, Where It Went,» ve «Economics and Puplic Uurpose.» Kitaplar Houghton Mifflin Company, Boston, tarafından 1958'den beri çeşitli tarihlerde yayınlanmıştır.
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içinde kapitalizmin sağladığı özgürlüğün bir rastlantıdan ibaret ol·
ve insanlığın uzun sürede yeniden doğudaki ilke durumuna,
zulme ve fakirliğe döneceğini» söyleyecek kadar sistemin geleceği
hakkında karamsar olabilmiştir.
duğu

1975

yılında

Batı

Kapitalizmi gerçekten önemli bir kriz içine

düşmüştür. Bu ekonomik sistemle gelişmiş bütün Batı Ülkelerin·

de, yüksek işsizlik oranları, ekonomik özgürlükleri kısıcı devlet
kanun ve kararları, çok güçlü sendikalar ve devletin anonim şir
ketlerin özgürlükleri kısıcı baskıları, 1929 Dünya Ekonomik Buh·
ranı'm hatırlatmıştır.
'
Bu ekonomik dertlerle dolu 1975 yılı için kapitalizmin en çok
eleştirilen yönlerinden biri, büyük işletmenin sağladığı düşük üretim maliyetleri nedeniyle, pazar kurallarını, kişi özgürlüklerini,
devlet kurallarını hiçe sayacak dev anonim ortaklıkları yaratmış
olmasıdır. Galbraith'e göre, büyük şirketler satış fiyatlarını talep·
ten bağımsız olarak kendileri tayin edebilirler: tüketicinin istedik·
lerinden çok kendi istediklerini üretebilirler ve reklam aracılığıy
la tüketicinin istemediği bu ürünleri zorla tüketiciye kabul ettire·
bilirler.
Kapitalizmin eleştirileri aslında 200 yıl önceki doğuşuyla baş
lar (58). Ama Kapitalizm, şaşırtıcı bir yaşama gücüne sahip olduğunu göstermiştir. Bunun önemli nedenleri arasında sistemin sosyal reforma uyma gücünün yüksek oluşu mevcut olsa gerektir. Son
yıllarda Kapitalizme ve özellikle işletıneye yöneltilen
eleştiriler,
büyük işletmelerin yöneticilerine önemli sosyal sorumluluklar
yüklenmesine neden olmuştur. Gelişmeler gösteriyor ki, son yıllar·
da geliştirilen sosyal sorumluluklar yerine getirilecek, ya da Kapitalizm, gittikçe artan ölçüde eleştirilecektir. Çünkü büyük işlet
menin «en düşük maliyetle üretim, en yüksek fiyatla satış» kuralları içinde aşağıdaki işletme hedefleri, hiç değilse normal davra·
mşlar olarak kabul edilebilmektedir:
şin

Belirli bir büyük siparişten elde edilecek kar toplamı, siparielde edilmesi için ödenecek «rüşvet»ten fazla ise, rüşveti vere·

(58)

Kapitalizmin, Adam Smith'in 1776'da ünlü kitabını yayınladığı sıralar
da doğduğu kabul edilmektedir. «An Inguiryinto the Nature and Causes of the Wealth of Nations,» Mart 1776'da Londra'da yayınlanmış·
tır.

26

rek

siparişi

elde etmek büyük

işletme

için, «en

düşük

maliyet seçe-

neği» olmaktadır.

Ödenecek vergilerin tutarı ne kadar az olursa, işletme o kabüyüyecektir. :Bu hedeti önleyecek hukuk yolları çok mas·
raflı ise, daha az masraflı yollar denenmelidir. Bunlar, vergileri
azaltmak için kanun boşluklarından yararlanmaktan başlayıp, vergi kaçırmak, vergi inceleme ve kontrol uzmanlarına rüşvet vermek,
v.b.'lerine kadar uzanabilecektir.
dar

hızlı

Mümkün olan en düşük maliyetle üretim hedefi, çevre kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınmasını önleyecektir; çünkü bu
tedbirlerin önemli maliyetleri vardır.
Bu örnekler, tek yönlü kar hedefinin kapitalizmin asıl düş
göstermektedir. Bütün kapitalist ülkelerde yukarı
da sözü edilen uygunsuzluk örneklerine rastlamak mümkündür.
Günümüzde, kısa süreli karını yükseltmek hedefiyle, vergi kaçı
ran, rüşvet veren, çevreyi kirleten, işçiyi kötü kullanan ve benzeri
yolsuzlukları yapan işletmeye gerçekten uzun sürede yaşam fırsa
tı verilmesi olanağı yoktur. Kapitalizm işletmelerden oluştuğu için
son yıllarda, işktme yöneticilerinin sosyal sorumlulukları incelenip tesbit edilmekte ve hatta bu sorumluluğun, bağımsız kamu kuruluşlarınca denetlenmesinden söz edilmektedir (59). Yukarda sözü geçen Milton Friedman bu konuda şöyle diyor: «Sosyal so- ,
ruırlluluklar yüklenmiş yönetici durumundakl kimselerin, hissedarlarının karını mümkün mertebe arttırabilmekten başka birşey
düşünmemeleri kadar hür toplumumuzun temellerini zayıflatabi
lecek pek az faktör vardır» (60). Daha 1962'de söylenmiş bu sözler
ve sonraki benzerleri birçok kamu görevinin, büyük işletmelere
yüklenmesi sonucunu yaratmıştır. İşletme sahip ve yöneticilerinin bu gelişme içinde, «Bu kamu görevidir; ben nasıl yaparım»
biçiminde görevden kaçmaları olanağı kalmamıştır. Kapitalizm
yaşayacaksa, işletmelerimizin yöneticileri, kar hedefinin yanında
sosyal hedefler de taşımalıdır. Kar hedefi, işletmenin hala en önemIi ve saygıdeğer hedefini oluşturmaktadır (61). Tüketicinin bir
ınanı olduğunu

«Sosyal Sorumluluğun Denetimi», John Humble'den çeviren Besim
Baykal 1974 İstanbul
(60) «Capita1ism and Freedom», University of Chicago, 1962
(&1) İşletmenin kar hedefi ve diğer hedefleri ile ilgili daha ayrıntılı açık
lamalar, Yazarın, «Maliyetler ve İşletme Kararları>> adlı yayınında
vardır. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fak. İstanbul 1974 S'. 71-87

(59)
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ihtiyacını karşılamak için üretimde bulunan özelin özeli bir iş
letme dahi sosyal bir hizmet görmektedir ( 62). Ancak, kar hedefini uzun süreli olarak anlamak ve topluma zarar vermeden gerçekleştirmek de gereklidir. İşletme ortakları için mümkün olan
en yüksek kar düzeyine ulaşırken, kullanılan araçların topluma
zarar vermemesini sağlamak da işletme yöneticisinin en önemli
sosyal sorumluluğudur. Kişinin en güçlü güdülerinden biri olan
kar hedefinin toplum yararına işlemesini sağlamanın uygulanabilir yolları vardır ve eğer toplum için kapitalizm yaşayacaksa
-ki yaşaması siyasal özgürlüklerin korunabilmesi için şarttırbu yolların bulunması gereklidir.

İşletme bilimi
makta ve işletme

son yıllarda bu alanda geniş araştırmalar yaphedeflerinin toplumsal hedeflerle çelişk!ilerini
giderecek uygulanabilir çözüm yollarına ve senteziere ulaşmakta·
dır. Bu yazının yararlandığı
kaynaklar, bunlardan bir kaçıdır.
Bunlar arasında A.B.D.'deki «Committe for Economic Development»in Haziran 1971'de yayınladığı «Büyük İşletmelerin Sosyal
Sorumlulukları» ( 63) adlı yayının önemli yeri vardır. A.B.D. toplumu için ulaşılan şu sonucun Türk Kapitalizminin geleceği açısın
dan değerlenınesi ve uygulanması için gecikilmemelidir:
«Kamu oyu, hükümetlerin

hedefleri ve bu hedeflerle ilgili
iÇin daha güvenilir ölçümlerne ve bilgilenme yöntemlerinin geliştirilmesini istediği gibi, özel
anonim şirketlerden de hedefler ve bu hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili bilgi yayan yöntemlerin geliştirilmesini istemektedir. İçinde bulunduğumuz zamanda anonim şirketlerin muhasebe ve raporlama sistemleri içinde, iyi tanımlanmış sosyal hedeflerle, elde edilen sonuçların bu sosyal hedefleri gerçekleştirme dereceleri konusunda sağlanan güvenilir bilgiler yok denecek kadar azdır.» ( 64).
gerçekleşmelerin

(62)
(63)

karşılaştırılabilmesi

Peter F. Drucker, «The Practice of Management» Mercury Books 1961
s. 375-386
«Social Responsibilities of Business Corporations», Committeefor Economic Development,» Haziran 1971, New York. Bu komite, A.B.D. deki 200 iş adamı ve öğretim üyesinden kuruludur; A.B.D.'nin Ulusal
Hedef ve Politikaları ile ilgili araştırmalar yapmakta ve bunları yayınlamaktadır.

( 64)
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Yukarıdaki

sözler muhasebe ve finansal bilgi açıklama -yöntemlerinin çok gelişmiş olduğu A.B.D uygulamaları ile ilgilidir. Bu
açıdan ülkemizdeki uygulama ise ne yazık ki, özel işletmelerimiz ta·
rafından halka hiçbir bilgi açıklanmaması biçimindedir.
A.B.D.'de anonim şirketler tarafından halka bilgi verilmesi, hukuk kurallarıyla düzenlenmiştir. Ülkemizde bu kurallar yoktur,
ama işletmelerimizle ilgili finansal bilgilerin halka açıklanmaması,
belki de giderek Türk Kapitalizminin geleceğini tehdit eder duruma gelmektedir. İşletmelerimizle ilgili güvenilir bilgiler elde olmayınca, vergi kaçakçılığı, verilen-alınan rüşvetler, işçilere yapılan
haksızlıklada ilgili sayısız söylentiler ortada dolaşmaktadır. Türk
Kapitalizminin geleceği konusunda endişeli olanlar, diğer ülkelerin
tecrübelerinden yararlanarak, kanunlarla zorlanmasını beklemeden
halka bilanço ve kar-zarar bilgilerinin açıklanması yollarını bulma·
lıdırlar. Aksi halde Türk Kapitalizminin geleceği yanında daha birçok değer verdiğimiz şeyi kaybetmemiz mümkündür. Churchill'in
sözünde olduğu gibi, sahip olduklarımızı iyi korumazsak, başka sistemler muhakkak denenecektir.
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İsmet Sabit BARUTÇUGİL

GİRİŞ

Bir toplumun refah düzeyinin o toplumu oluşturan bireylerin sağladığı sübjektif tatmin düzeylerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, bir toplumda refahın en yüksek düzeye ulaş
ması için o toplumdaki bireylerin herbirinin kendi
refahını en
yüksek düzeye çıkarabilecek tercihleri yapabilmesi · gereklidir.
Bireylerin kendi tatminlerini en üst düzeye çıkarabilmeleri ise ancak ekonomik ve politik anlamda «Özgür» olmaian ile sağlanabi
lir. Toplumlar içinde ekonomik ve politik «iktidar» ların belirli
ellerde toplanması, bireylerin özgürlükleri ve dolayısıyla refahları
için en büyük tehdit olmaktadır. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun refahını mümkün olan en üst düzeye çıkarmayı amaçladığı
mızda bireylerin özgür kalmalarını sağlçı.mak ve bunun için de toplumda ekonomik ve politik «iktidar birikimi» ni olanaklar ölçü. sünde önlemek zorunluluğu doğar.
Politik iktidar, gerçek önderin tek· olması nedeniyle merkezcil
bir yapıya sahiptir ve genellikle devlet elinde toplanır. Devlet elinde toplanan politik iktidarın da bireylerin Ç)zgürlüklerine bir teh·dit haline dönüşmesi olanağı vardır. Bunun önlenmesi amacıyla
politik iktidarın kapsamının Anayasa ile sınırlaı;ıdırılması veya
merkezi hükümetin yanısıra çeşitli kurumlara ve mahalli idarelere
dağıtılarak yaygınlaştırılması yaygın görülen uygulamalardır. 1 Bu(1)

Milton Friedman, Capitalism and Freedom,
Press, 1962, s. 15-16.

University of Chicago
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rada, bu konu üzerinde daha fazla durmayacağız. Her ne kadar
ekonomik iktidar ile politik iktidar arasında her zaman için sözkonusu olan çok sıkı bir bağıntı varsa da biz konuya sadece ekonomik iktidar birikimi ve bunun sınırlandırılması açısından bakacağız.

Bireyin tatmin düzeyini, dolayısıyla toplumun refahını etkileyen faktörleri; a) ekonomideki kaynakların farklı malların üretimleri arasındaki dağılımı, b) malların ün;timinde kullanılan yöntemler ve c) üretilen malların toplumu oluşturan bireyler arasındaki
bölüşümü şeklinde üç grupta toplayabiliriz. Eğer, kaynakların yeniden dağılımı, kullanılan yöntemlerin değiştirilmesi veya üretilen
malların yeniden bölüşümu
yoluyla bir kişiye sağlanan faydayı
azaltınadan diğer bir başka kişiye sağlanan faydayı artırmak olanağı yoksa toplum açısından optimal duruma (Pareto Optimumuna)
ulaşılmış ve ekonomide etkinlik sağlanmıştır. Bu durumda, ekonomide kaynakların dağılımı, malların üretimi ve bölüşümü toplumun tüm bireylerine en yüksek refahı sağlayacak bir biçimde gerçekleşecektir.

Ekonomide etkinliğin sağlanması halinde mevcut kaynaklar
etkin bir biçimde dağılacak, mallar etkin bir biçimde üretilecek
ve üretilen mallar etkin bir biçimde bölüşülecektir. Şöyle ki üretken kaynakların alternatif mal bileşimlerinin üretimleri arasında
kaydınlması toplumsal refahı artırmayacak, herhangi iki
üretim
faktörünün marjinal ürün oranları bu iki faktörün birlikte kullanıldığı bütün mal üretimlerinde aynı olacak ve tüketilen herhangi
iki malın marjinal faydalar_ının birbirine oranı bu iki malı tüketen bütün bireyler için aynı olacaktır.
Ekonomik sistemin işleyişinin toplum açısından etkin olabilmesi, diğer bir ifadeyle, ekonominin toplum çıkarları açısından arzulanan bir biçimde işlemesi bazı koşulların yerine gelrtıesine bağ
lıdır. Bu koşulları; a) ekonomide bütün piyasalarda tam rekabet
koşullarının geçerli olması, b) bütün endüstrilerin ölçeğe artan maliyetlerle ( ölçeğe azalan getirilerle) çalışması ve c) piyasada üretim ve tüketim aşamalarında fayda ve maliyetleri üretici ve Ü.iketicilerin dışına saçılan mal ve hizmetlerin bulunmaması şeklinde üç
grup altında toplayabiliriz. Bu koşulların yerine gelmemesi halinde
ekonomide etkinlik sağlanamayacak ve yeniden düzenlemelere gerek duyulacaktır.
4
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EKONOMiDE ETKİNLİGİN KOŞULLARI
1. Ta~ Rekabet Koşullarının Geçerliliği
Ekonominin etkin bir biçimde işleyişinin en önemli koşulu, bütün piyasalarda tam rekabetin geçerli olmasıdır· Tam rekabet ko·
şullarında fiyatlar, alıcı ve satıcıların etki
alanları dışındadır ve
tüm taraflar için bir veridtr. Hiç bir taraf, talep ve/veya arzı kontrol ederek fiyatı etkileyebilecek büyüklüğe sahip değildir. Alıcı ve
satıcılar maksimum kar veya faydayı sağlamak amacıyla hareket
ederler ve piyasada herhangi bir değişime girip girmemekte serbesttirler. Toplam talebin toplam arza eşit olması ile belirlenen piyasa denge fiyatında taraflar arz veya talep ettikleri miktarların
tümünü almakta veya satmaktadırlar. Bu durumda, bir kimseye
sağlanan faydayı azaltınadan bir başkasına sağlanan -faydayı artı
rabilecek bir ekonomik düzenleme olanağı yoktur. Bu sonuca göre tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesinin sağlan
ması halinde kaynakların farklı mallar arasında optimal dağılımı,
üretilen malların toplumun bireyleri arasında optimal bölüşümü
ve kaynaklantı optimal bir biçimde kullanımı gerçekleşmektedir?
Tam rekabet

koşullarında kaynakların farklı malların

arasındaki dağılımı
malın m<ı;rjinal maliyeti

leri'

üre_timetkindir. Zira, tam rekabette firmalar, bir
ile malın fiyatının eşidendiği düzeyde üreYani, herhangi iki malın marjinal maliyet-

timde bulunacaklardır.
leri oranı o malların fiyatları

oranına eşit olacaktır.

Tam rekabet koşullarında üretilen malların bireyler arasında
de optimal olacaktır. Çünkü, bireyler sağlayacakları tatmini en üst düzeye çıkarmak amacıyla gelirlerini farklı mallar arasında her malın marjinal faydası ile fiyatı arasında bir orantı kuracak biçimde dağıtırlar.Marjinal fayda fiyatla orantılı olmadıkça
bireyler gelirlerini farklı mal bileşimleri arasında yeniden dağıta
rak toplam tatminlerini artırabilirler·
bölüşümü

Tam rekabet koşullarında kaynakların etkin kullanımı da gerZira, karını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan üretici, herhangi bir üretim düzeyinde üretim kaynakları bileşimini
toplam üretim maliyetleri en düşük olacak bir biçimde seçecektir.
çekleşecektir.

(2)

Douglas Needham, Economic Analysis and Industrıaı
Holt, Rinehart and Winston Ine., 1969, s. 141-142.

Structure,

s

Eğer,

belirli bir üretim, başka bir kaynak bileşiminin kullanılma
daha düşük maliyetlerle üretilemiyorsa · kaynaklar optimal
bir biçimde kullanı)ıyor demektir.

sıyla

Tam rekabet koşullannda firma ve toplum açısından etkinliğin
noktada sağlandığını basit bir şekil üzerinde gösterebiliriz.
Tam rekabet koşullarında uzun dönemde firrr;ıa, marjinal gelii'in
marjinal maliyete eşit olduğu noktada karını eh üst· düzeye çıkar
maktadır. Kaynakların toplum açısından en etkin bir biçimde kullanılması ise, marjinal maliyetin ortalama gelire eşit olduğu noktada gerçekleştiğinden tam rekabet koşullarında firma açısından etkinliğin sağlanması aynı zamanda toplumsal kaynakların .da etkin
kullanımı anlamına gelmektedir.
aynı

PC

o

a

Tam Rekabet ve Monopol
Aşağıdaki şekilde,

tam rekabet piyasasında ve monopolcü piyasada uzun dönem denge fiyat ve üretimi karşılaştırılmaktadır.
Monopol veya tam rekabet koşullarında endüstride marjinal ve ortalama maliyet eğrilerinin aynı olduğunu ve her iki durumda da
firmaların kar maksimizasyonu amacıyla çalıştıklarını varsayalım.
Bilindiği

gibi, monopolcü firma sağ aşağıya doğru inen bir tatam rekabet piyasasındaki firma ise yatay bir talep
eğrisiyle karşılaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tam rekabet piyasasındaki firmanın malına olan talep elastikiyeti sonsuz, monopolcü

lep
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eğrisiyle;

firmanın

talep elastikiyeti ise sonsuzdan küçük olmaktadır. Tam
rekabette maliyet eğrileri aynı zamanda firma uzun dönem arz eğ
risidir. Firmanın kar maksimizasyonu MC=MR eşitliğinin sağlan
dığı noktadadır. Ancak, monopolcü firma piyasa talep eğrisi üzerindeki a noktasını belirleyerek daha yüksek bir fiyat uygulamakta ve daha az üretimde bulunmaktadır· Bunu, monopolü m, rekabeti c ile gösterdiğimizde Pm> Pc ve Om< Oc şeklinde ifade edebiliriz.3

P,C

AC=MC..

oL-----------~Qk-m----------~Q~c------

Normal üstü karların olmadığı tam rekabet lmşulları altında
uzun dönem denge fiyatlarının üretim kaynaklarının toplumsal alternatif maliyetlerini yansıttığı ve orptimal kaynak dağılımını gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. Diğer taraftan, monopolcü firma
açısından optimal olan daha az üretim ve daha yüksek fiyat çözümü, toplum açısından optimal kaynak dağılımını gerçekleştireme
mektedir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, monopolcü firma,
(3) Donald S. Watson, Price Theory and Its Uses,
Co., New York, 1968, s. 316.

Houghton
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Oc Om kadar noksan mal üretmekte ve Pc Pm kadar fazla fiyat uygulamaktadır. Bu, firmanın Pc Prn ac kadar normal üstü kar sağla
dığını ve doJayısıyla toplumsal kaynakların yanlış kullanılmasıyla
acb kadar bir «refah kaybı»nın sözkonusu olduğunu göstermektedir.
Bu durum, alıcıdan monopaküye bir transfer olarak düşünü
lebilir ve dolayısıyla toplumun tümü açısından zararlı bir yönü görülmeyebilir. Belki, monopokülerin bu kazanca daha az layık oldukları veya bu transferin gelir eşitsizliğini daha da artıracağı ileri sürülebilir. Ancak, sözkonusu durum sadece bir gelir transferi
değildir. Monopakünün malının fiyatını yükseltmesi,
tüketicinin
daha az fayda sağlayan (tercihler sıralamasında daha altlarda yer
alan) diğer mallara yaptığı harcamalardan vazgeçmesine yol açacaktır. Monopakünün sağlad~ğı hiçbir kazanÇ tüketicinin uğradığı
bu kaybı giderrneğe yetmeyecektir. Dolayısıyla net bir sosyal kayıp
söz konusudur.4
2·

Üretimde Ölçeğe Azalan Maliyetler

Buraya kadar, ekonomide etkinliğin sağlanabilmesi için firserbest rekabet koşulları altında çalışmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Ancak, serbest rekabet koşulları tek başına yeterli değildir. Piyasada etkinliğin sağlanabilmesi, aynı zamanda,
üretimde ölçeğe artan maliyetierin -diğer bir ifadeyle ölçeğe azalan getirinin- sözkonusu olmasını gerektirir. Bu, işletmenin üretiminin artması ile beraber birim maliyetlerinin de artması artlarnma gelmektedir.5 Eğer, firma üretimini artırdığında birim maliyetleri azalıyorsa, bu durumda firmanın kar maksimizasyonunu
sağlayan nokta-, toplum açısından optimum üretim ve fiyat düzeyini gerçekleştirememektedir.
maların

J. Robinson'a göre, üretimde azalan maliyetler sözkonusu. olduğunda piyasada tam rekabet koşulları geçerli olamaz. Zira, böyle bir durumda bir endüstride iki firmanın bir arada yaşama ola(4)

( 5)

8

Abba P. Lerner, «The Concept of Monopoly Power and the Measurement of Monopoly Power>>, Review of Economic Studies, June,
1943. yeniden baskısı, W. Breit-H. Hochan, Readings in Microeconomics, Holt, Rinehart and Winston Ine., New York, 1968, s. 209.
Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadm Evrimi, İs
tanbul, 1969, s. 159.

nağı yoktur. Eğer, piyasada iki firma varsa, herbiri karşısındaki
nin aleyhine olacak bir biçimde üretimini artırarak piyasa payım
genişletmek isteyecektir. Bu amaçla, bir firmanın fiyatlarda yaptı-·
ğı indirime diğer firma da fiyatları aynı oranda düşürerek cevap
verecektir. Fiyatlar, firmalardan herhangi birinin endüstriden çık
mak zorunda kalacağı noktaya kadar düşürülecek ve piyasada kalan tek firma monopal gücüne sahip olacaktır. Şüphesiz firmaların
bir fiyat savaşına girmekten kaçınmaları veya aralarında anlaş
maları halinde azalan maliyetlere rağmen endüstride birden fazla
firmanın bir arada yaşaması olanağı doğacaktır .6

Üretimde maliyetierin azalmasının başlıca iki nedeni vardır·
Bunlar; 1 - Üretken kaynakların genişlemesiyle doğan uzmaniaş
ma olanağı ve 2 - nitelik olarak farklı ve teknolojik olarak daha
etken üretken kaynaklar ve üretim birimleridir.7 Yani, maliyetler
ya üretim ölçeğinin büyümesi veya yeni üretim teknolojilerinin uygulanması nedeniyle düşmektedir.
Bunu, diğer bir ifadeyle, üretken kaynakların üretimde belirli
bir optimum bileşime sahip olması şeklinde açıklayabiliriz. Bu optimum bileşime ulaşmayan üretim ölçekleri ve teknolojileri etken
olamayacaklardır. Bunun neder:i, bu üretken kaynaklar bileşiminin
teknolojik bölünmezlik özelliği göstermesidir. Teknolojik bölünmezlik özelliğine sahip üretken kaynakların daha küçük ölçekli üretimlerde de aynı derecede etkin olacak bir bileşimini bulmak olanağı yoktur. 8
Ancak, bölünmezlik özelliğinin üretken kaynağın kendisinde
bu üretken kaynağın gördüğü uzmanlaşmış özel fonksiyanda
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bölünebilirlik, bu uzmanlaş
mış fonksiyonun küçük ölçeklerde sağlanabilmesidir. Eğer, üretken
kaynaklar, mamuller ve üretim yöntemleri tam bölünebilirlik özelliğine sahiplerse ölçek ekonomisi olmayacak ve büyük ve kü~ük öldeğil,

(6)

(7)

(8)

Joan Robinson, «What's Perfect Competition» The Quarterly Journal
of Economics, Nov. 1934. yeniden baskısı, Breit-Hochman (Eds),
Readings in Microeconomics, Holt, Rinehart and Winston Ine., 1968,
s. 205.
Edward H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition,
A Reorientation of the Theory of Value, Eighth Ed., Cambridge
Mass., Harvard University Press, 1965, s. 235.
Ibid., s. 236.
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çekli üretimler aynı etkinlikle gerçekleştirilebilecektir.9 Bu,
sabit maliyetierin söz konusu olması demektir.

ölçeğe

Belirli bir malın üretiminde teknik olarak etkinlik sağlaya
bilecek belirli bir minimum ölçek sözkonusu ise böyle bir üretim
sürecinde Ür·etken kaynakların eşit miktarlarda sürekli olarak
arttırılması toplam üretim miktarına giderek daıha fazla artıracaktır. Bu durum, teknolojik bölünmezliğe sahip girdilerin tam
olarak kullanıldığı noktaya kadar sürecektir. Bunun ötesinde üretken kaynakların aşırı kullanımı nedeniyle artış devam etmekte
fakat artış oranı düşmektedir.
Diğer

taraftan,

eşit

üretim

artışları sağlayacak

girdi miktarla-

rına bakacak olursak, belirli bir noktaya kadar gerekli girdi miktarlarının giderek küçüldüğünü, bu noktanın ötesinde ise eşit miktarlarda üretim artışını sürdürebilmek için giderek artan girdi miktarlarına gerek duyulduğunu görürüz.
Eşit üretim artışları için gerekli marjinal girdilerin önce düş
mesi sonra yükselmesi, bu marjinal girdilerin fiyatları ile değer
lendirildiğinde bulunacak marjinal maliyetierin de üretim artışı ile
önce düştüğünü sonra yükseldiğini göstermektedir.

cl
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O -0 ---Ed:-------f:B~----::D:::-Ancak, burada belirtmek gerekir ki, marjinal maliyetierin önce azalan sonra yükselen bir seyir göstermesi kısa dönemde ortaya
çıkan bir olgudur. Kısa dönemde marjinal maliyetler,
teknolojik
(9)
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Ibid., s. 237.

bölünmezlikler ve örgütsel yapının etkinliği nedeniyle planlanan
üretim kapasitesine varıncaya kadar düşme gösterir. Bu kapasitenin ötesinde tesislerin ve örgütün sınırlılığı nedeniyle marjinal maliyetler yükselrneğe başlar. Uzun dönemde ise marjinal maliyetierin azalması süreklilik gösterir. Dolayısıyla azalan maliyetierin
monopolleşmeye veya oligopolleşmeye yol açması uzun
dönemde
ortaya çıkan bir olgudur. 10
Burada söz konusu olan azalan maliyetlerin, üretim artışın
doğan dışsal ekonomiler
nedeniyle endüstride maliyetierin
azalması değil, teknolojik bölünmezlikler nedeniyle
firmanın ölçekten doğan maliyet tasarrufları olduğunun unutulmaması gerekir. Bilindiği gibi, firmanın dışsal ekonomileri etkilernesi olanağı yoktur. Bunlar, endüstrinin gelişmesinin ve firmanın denetimi dışındaki diğer etkenierin sonucudur- Ölçekten doğan 'ekonom.iler ise firmanın denetimindedir ve firma ölçeğinin genişleme·
siyle tesislerin ve örgütün daha fazla etkinlik kazanması şeklinde
ortaya çıkar. 11
dan

3.

Dışsal

Fayda ve Maliyetler

Piyasa sisteminin etkin olarak

işleyebilmesi

için

diğer

bir ko-

şul, piyasadaki mal ve hizmetlerin «Özel mal ve hizmetler» niteliğinde olmasıdır.

Yani, bu mal ve hizmetlerin sağladığı tatminden
sadece bunları satın alanlar faydalanabilmelidirler. Fayda ve maliyetleri diğer kişilere «saçılan» mal ve hizmetler sözkonusu olduğunda talep eğrisi <<toplam ödeme arzusu»nu ve arz eğrisi de <<toplam maliyetleri» göstermez. Bu nedenle, piyasa fiyatının toplam
fayda ve toplam maliyeti değil, sadece özel fayda ve maliyeti yansıttığı durumlarda kaynakların optimum dağılımı gerçekleşemezY
Piyasa sisteminin etkinliği, toplam fayda ve toplam maliyetleri piyasa fiyatları ile açıklanabilecek mal ve hizmetlerin varlığını
gerektirir. Ancak, bazı mal ve hizmetlerin Ürt!tim veya tüketiminden dışarıdaki bazı kişiler de yararlanmakta veya zarar görmek(10)
(ll)

(12)

Joan Robinson, The Economics of Imperfect Competitlon, MacmilIan, London, 1933, s. 50.
Richard H. Leftwich, The Price System and Resource Allocation,
Third Ed., Holt, Rinehart and Winston, 1966, s. 176-177.
Robert H. Haveman, The Economics of the Public Sector, John
Wiley sons Ine., 1970, s. 25.
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tedirler. Örneğin, bir firmanın üretimini artırması diğer bir firmaya doğrudan yarar sağlayabileceği gibi dalaylı olarak maliyetlerinin düşmesine de yol açabilir. Bu, üretimin dışsal faydası olarak tanımlanabilir. Üretimin artırılmasının başkalarını arzulanmayan bir biçimde etkilernesi de üretimin dışsal maliyetidir. Tü-.
ketimdeki artış da benzer fayda ve maliyetlere yol açar.
Gerek üretimde gerek tüketirnde dışsal fayda ve maliyetler,
farklı ekonomik birimle'rin refahının birbirleriyle bağımlı olmasından ve bu bağımlılığın fiyatlara yansıtılamamasından
doğar- 13
Fayda ve maliyetleri kullananların dışına taşan mal ve hizmetlerin en belirgin örneği toplumsal mal ve hizmetlerdir. Bunların
faydaları kullananlar arasında bölünemeyeceği için talebi ve dolayısıyla fiyatı piyasa
mekanizması yoluyla belirlenemeyecektir.
Aynı şekilde, bunlardan faydalananları maliyete iştirak ettirmek
te oldukça güçtür. Bu şekilde bir mal veya hizmetin özel olarak
üretilmesi ve piyasada satılması "uygun olmayacağından zorunlu
olarak kamu kesimi tarafından üretilmesi gerekecektir.
Fayda ve maliyetleri kullananların dışına taşan mal ve hizmetlerin üretiminin özel firmalara bırakılması, kaynakların yanlış dağılımına yol açacaktır. Zira, dışsal fayda sağlayan mal üreten bir
firma toplum . refahına bir katkıda bulunduğu halde bunun karşılığını tam olarak elde edemediğinden toplum çıkarlarının gerektirdiğinderı daha az üretimde bulunacaktır. Diğer taraftan, dışsal kayıplara yol açan bir üretim faaliyetinde bulunan bir firma da üretim maliyetinin bir kısmına başkaları katlandığı için toplumun
ihtiyaç duyduğundan daha fazla mal ve hizmet üretebilir. Her iki
halde de sonuç kaynakların yanlış dağılımıdır. 15
(13)
(14)
(15)
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William J. Baumol, Econoınic
Theory and Operations Analysis,
second ed., Prentice Hall, New Delhi, 1968, s. 368.
Robert H. Haveman, op. cit., s. 25.
W. J. Baumol, op. cit., s. 371. Bunu aşağıdaki şekil üzerinde de izleyebiliriz. Şekilde TT eğrisi üretim imkanları eğrisidir. Kayr).akların
etkin kullanımı marjinal özel faydanın marjinal sosyal faydaya eşit
olduğu AA fiyat doğrusu üzerindeki a noktasında
sağlanmaktadır.
Sosyal maliyetin özel maliyetten fazla olduğu BB doğrusu üzerindeki üretim toplumun arzuladığından fazla, özel maliyetin sosyal maliyetten az olduğu yani dışsal fayda yaratan CC doğrusu üzerindeki
üretim de toplumun arzuladığından daha az olmaktadır. Yani BB

~··

EKONOMiDE ETKİNLİGİN SAGLANMASI
GİRİŞ
Yukarıda

da belirttiğimiz gibi, tam rekabet koşullarının sağ
üretimde birim maliyetierin düşmesi ve dışsal fayda
ve maliyetierin doğmasının sonucu olarak piyasa ekonomisinin etkin işleyişi gerçekleşememektedir.
lanamaması,

Bu durumda, yani ekonominin işleyişinin toplum açısından
arzulanan biçimde olmaması halinde ne gibi tedbirlerin alınabi
leceği ve hangi politikaların izlenebileceği düşünüldügünde üç alternatif yol önerilebilir. 16 Bunlardan birincisi, ekonominin işleyi
şine hiçbir şekilde müdahale etmeme ve kendi haline bırakma politikasıdır. Bu politika, tam rekabet koşullarının gerçek piyasa şek
lini yansıttığını kabul eden ve sapmaları ikinci planda ele alan bir
görüşün sonucudur. İkinci bir politika, devlet tarafından tam rekabet koşullarından sapmaları ve mo:riopolleşmeyi önleyici ekonomik tedbirlerin ve yasal kuralların belirlenmesi ve işletmelerin bu
ve CC durumlarında toplumsal kaynaklar
Gülten Kazgan. op. cit. s. 242

yanlış dağılmaktadır.

Bkz.

c
(16)

Andreas G. Papandreou, Patternalistic
Capitailism,'
Minnesota, Oxford University Press, J972, s. 25.
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düzenlemelere uymaya zorlanmasıdır. Piyasa koşullarının etkinliği
halinde izlenebilecek üçüncü politika, Oskar Lange'nin ortaya koyduğu anlamda merkezi yönetime dayanmayan
merkezi planlama sisteminin gerçekleştirilmesidir. Bu sistemde piyasa denge fiyatları bir merkezi planlama kurulu tarafından deneme-yanılma yöntemi ile belirlenmekte ve her işletme yöneticisi
serbest rekabet piyasasında imiş gibi fiyatı veri alarak marjinal
maliyetlerini fiyata göre düzenlerneğe yöneltilmektedir. Bu üç politikadan ilkini «Piyasa etkinliğinin kendiliğinden sağlanması» baş
lığı altında, diğer ikisini de «piyasanın devlet eliyle düzenlenmesi»
başlığı altında ele alarak inceleyeceğiz.

sağlayamaması

A}

Piyasa

Etkinliğinin Kendiliğinden Sağlanması:

Uberal

Görüş

Birinci çözüm yolu, politik iktidarın kapitalist-müteşebbis sı
nıfına müdahalesini minimum düzeyde tutması anlamına gelen
liberalizmin «Laisser faire» ilkesinin bir sonucu olmaktadır. Laisser faire ilkesi, kişisel çıkarlarını mümkün olan en üst düzeye çı
karmaya çalışan bireylerin toplum refah~nı en üst düzeye çıkar
mış olacağını ve piyasanın otomatik işleyişinin optimal koşulları
yaratacağı görüşünü savunmaktadır. 17 · Bu görüş devletin gerekliliğini kabul etmekte, fakat, devletin görevlerini sadec(f piyasanın
serbest işleyeıbilmesi için gerekli yasal çerçeveyi ·belirlemek ve bunun dışına çıkılmamasını sağlamak şeklinde sı~ırlamaktadır. Laisser faire ilkesi, toplum refahını en yüksek kılacak çözüme toplumdaki bireylerin kendi refahlarını en yüksek kılacak tercihleri yapmalarıyla ulaşılacağını, ancak, bunun da bireylerin ekonomik ve
politik anlamda tam «ÖzgÜr» olmaları ile sağlanabileceğini ortaya
koymaktadır. Bu görüşe göre, toplumlar içinde politik ve ekonomik iktidarların belirli ellerde toplanması bireylerin özgürlükleri
için en büyük tehdit olmaktadır. Bu nedenle, bireylerin özgür kalmalarını sağlamak amacıyla «i(<:tidar birikimi» mumkün
olduğu
kadar önlenmelidir. Ekonomik gücün merkezileşmesini önlemek
ve yaygınlaşmasını sağirırnak oldukça kolaydır. Ancak, politik güç,
gerçek önderin tek c;>lması ,nedeniyle merkezci! bir yapıya sahip
olmak wrundadır. Eğer, ekonomik ve politik iktidar bir arada ise
toplum çıkarları ile çelişme olasılığı yüksek bir «iktidar birikimi»
kaçınılmazdır. Çözüm yolu, ekonomik ve politik iktidarların ayrıl
ması, diğer bir ifadeyle politik iktidarın ekonominin işleyişine mü(17)
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Gülten Kazgan, op. cit., s. 4546
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'

dalıele

etmemesidir.18 Diğer tarattan da devlet elinde toplanan politik iktidarın da bireylerin özgürlüklerine bir tehdit haline dönüşmemesi için kapsam~nın Anayasa ile sınırlandırılması ve mahalli hükümetlere dağıtılarak yaygınlaştırılması önerilmektedir.19
Politik iktidarın ekonomiye müdahele etmemesi görüşünü savunanlar, ekonominin otomatik işleyişinin optimal ·kaynak dağı
lımını sağlayan tam rekabet koşullarını yaratacağını ve azalan maliyetler nedeniyle tam rekabet koşullarından sapmalara yol açan
iç ve dıştan istifadelerin önemsiz olduğunu ileri sürmektedirler.
Zira, iç ve dıştan' istifadelerin aynı endüstri dalındaki bütün firmaları aynı şekilde etkilernesi nedeniyle tam rekabet koşullarının bozulması ve monopolleşme söz konusu olmayacaktır. 20
Ancak, gerçek durum böyle değildir. Piyasada etkinliği sağla
yan tam rekabet k<;>şulları, teknolojik bölünmezliklerden doğan
ölçeğe artan getiriler nedeniyle bozulmakta ve işletmelerin daha
etkin çalışahilmesi için büyümeleri gerekmektedir. Günümüzde, büyük işletmelerin ekonomideki önemlerini kesin olarak belirlemek
oldukça güçtür. Ancak, Amerika Birleşik Devletlerinde imalat kesiminin üretiminin yarısını 130 büyük firmanın gerçekleştirdiğini,
Batı Alman endüstrisinde tüm işgücünün üçte birinin 100 büyük
firmaya ait tesislerde çalıştığını21 söylersek büyük işletmelerin günümüzdeki önemini ortaya koymuş olabiliriz.
Tam rekabet koşullarından sapma olunca, daha önce de belirgibi, toplum açısından optimum kaynak dağılımının sağlan
dığı nokta ile firma açısından dptimum olan nokta arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, topluma
sağlanan
faydalar ve toplumun katlandığı maliyetler, firmanın özel fayda
ve maliyetlerinden farklı olmaktadır. Bilindiği gibi, özel fayda
ve maliyetler firmanın mevcut kaynaklarının en iyi alternatif kullanımının değeri ile ilgilidir ve firma tarafından değerlendirilir.
Eğer, firma sadece ödemede bulunduğu kaynakları ekonomik olarak kullanabiliyorsa etkinlik sağlamıştır. Ancak, sosyal fayda ve·
maliyet, toplumun mevcut tüm kaynaklarının en iyi alternatif kultildiği

(18)
(19)
(20)
(21)

Milton Friedman, op. cit., s. 15-16
Ibid., s. 2-3
Gülten Kazgan, op. cit., s 160.
Andrew Shonfield, Modern Capitalism, The Changing Balance of
Public and Private ~ower, Oxford University Press, 1965, s. 377.
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lanımının değeri

ile ilgilidir ve toplum tarafından değerlendirilir.
Sosyal .anlamda etkinlik de toplumun tüm kaynaklarının kullanı
mının ekonomik olmasını gerektirir.22
B)

Ekonomide

Etkinliğin

Devlet Eliyle

Sağlanması

Ekonominin işleyişinin toplum refahı açısından arzulanan biçimde olmaması halinde önerilebilecek ikinci politika, devlet tarafından tam rekabet koşullarından sapmaları ve
monopolleşmeyi
önleyici ekonomik tedbirlerin ve yasal kuralların belirlenmesi ve
firmaların bu düzenlemelere uymağa zorlanmasıdır.
Devlet, toplum refahını sağlamak amacıyla firmaların faaliyetlerini düzenleyerek dalaylı bir biçimde ekonomiye müdahele edebileceği gibi,
bu amacı gerçekleştirme görevini kendi üzerine alarak ekonomiye
doğrudan doğruya müdahelede de bulunaDilir. Bu nedenle, konuyu burada, devletin ekonomiye düzenleyici olarak müdaıhelesi ve
devletin ekonomiye fiili müdahelesi şeklinde iki bölüme ayırarak
ele alacağız.
l.

Devletin Ekonomiye Düzenleyici Olarak Müdahelesi
a -

Ekonomik büyümenlin ekonomik ve yasal yollarla ön·Ienmeısi:

mak

Devletin izlediği monopolleşmeyi önleyici. politikalarla ulaş~
istediği amaçlar genellikle şu şekilde belirlenmektedir.23

i - Firmaların ve dolayısıyla bir bütün olarak ekonominin
etkinlik ve gelişme açısından arzulanan bir biçimde çalışması,
ii -

Rekabetçi

korunması,

iii -

Piyasanın

ortamın

bir amaç olarak

gerçekleştirilmes~

.,

«makul» bir rekabet içinde
leştirecek yasal kurallarin doğması.

işleyişini

ve

gerçek-

Ancak, bu amaçlar toplumdaki bireylerin refahlarının en yüksek düzeye çıkarılması açısından kısmen veya tamamen tutarsız
(22)
(23)
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R. G. Lipsey, P. O. Steiner, Economics, Third Ed., Harper Row Publisher New York, 1972, s. 221-222.
Carl Kaysen, Donald Turner, Antitınıst Policy, An Economic and
Legal Analysis, Cambridge, Mass., 1959, s. 11-18.
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görülmektedir.24 İlk amaç, kısmen tutarlıdır. Zira, burada etkinlik
bireylerin arzularının gerçekleşmesi anlamında kullanılmaktadır.
ikinci amaç, rekabeti sadece ulaşılmak istenen bir amaç olarak
görmektedir. Bu, anlamlı değildir. Eğer, rekabetin. mümkün olan
en üst düzeye çıkarılması ifade edilmek isteniyorsa, bu bütün endüstri ve ticaret firmalarının toplumun mevcut refahını yıkmayı
da kapsayacak bir biçimde çok küçük parçalara bölünmesini gerektirecektir. «Makul» bir rekabeti gerçekleştirecek yasal kuralların doğması amacı ise, genellikle ahlaki temellere dayanarak işlet
meler arasındaki bazı ticari işlemlerin yasaklanmasım gerektirmektedir. Ancak, herhangi bir rekabet yönteminin yasaklanması
nın sonuçtaki etkisi, bazı firmaların diğer bazı firmalar ve bütün
tiiketicilerin aleyhine olacak bir biçimde korunması olacaktır.
Bu yorumlar gözönüne alındığında, monopolleşmeyi önleyici
tümünün tüketicinin refahının korunması şeklinde sadece tek bir amaca yöneldiği söylenebilir. Tüketici refahı dışında
başka amaçların ileri sürülmesi, ;monopolleşmenin
önlenmesi ko25
nusunu açıklayıcı olmaktan uzaktır. '
politikaların

Yasal yollarla monopolcü güçlerin doğmasını önleme ve mevparçalama çabasına ilk önemli örneklerden biri, Amerika
Birleşik Devletlerindeki 1890 tarihli Sherman yasasıdır. Bu yasa,
genel bir ifade kullanıyor ve işletmelerin eyaletler arasındaki ticaretin monopolleştirilmesine yol açacak her türlü anlaşmalara girmesini yasaklıyordu. Daha sonra, yargı organlarının yorumlarıy
la fiyatların belirlenmesi, üretimin sınırlandırılması ve piyasaların
rakip firmalar arasında bölüşümü gibi anlaşmalar da yasak olarak kabul edildi.26
cutları

Ancak, Sherman yasasının fiyat ve üretim düzeylerinin ve piyasa paylarının işletmeler arasında yapılan anlaşmalarla belirlenmesini yasaklaması, daha önce işbirliği yapan işletmelerin giderek
tröstler kurmalarına veya aralarında yaptıkları resmi olmayan
toplantılada fiyat ve üretim düzeyleri ve piyasa payları gibi konularda anlaşmalar yapmalarına yol açmıştır. 27 Bu nedenle, bazı ya(24)
(25)
(26)
(27)

Robert H. Bork, <<The Goals of Antitrust Policy», American Economic Review, Papers and Proceedings, May 1967, s. 251.
.Ibid., s. 244 ve 253.
Leonard W. Weiss, Case Studies in American Industry, John Wiley
Sons, Second Ed., 1971, s. 13.
Ibid., s. 158.
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zarlar, aslında sevbest rekabetin korunmasını ve haksız rekabetin
önlenmesini amaçlayan Sherman Yasasını dev firmaların dağma
sına yol açan bir yasa olarak tanımlarlar.
Daha sonraki Clayton ve Robinson-Patman gibi yasalar da aynı görüşle fiyat ve üretim düzeylerinin belirlenınesini ve piyasaların bölüşülmesini yasaklıyor, ancak, birleşmeleri
engellemiyordu.
Amerikan hükümetinin aynı endüstri dalındaki işletmeler arasın
daki birleşmelerin de rekabet olanaklarım azalttığını kabul etmesi
ve gerektiğinde durdurabilme yetkisi kazanması · çok daıha sonraları, ancak 1950 yılında gerçekleşebilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri örneği, bize yasal açıdan girişilen
düzenleme çabalarının tam anlamıyla başarılı alamadığını, monopolcü işletmelerin yasaların zayıf noktalarını kolaylıkla bulabildiklerini göstermektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Anti-tröst
yasalar uygulamasını yorumlayan J. K. Galbraith, bu yasaların kapitalist ekonominin temel yapısında önemli bir değişiklik yapamadığını, mülkiyet ve denetim birikiminin gelişme hızının aynı
kaldığını, ancak bu yasaların faydalı bir sosyal denetim aracı olduklarını belirtmektedir.29
Galbraith'e göre, monopolü önleyici yasalar başarıyla uygulansalar dahi, mevcut firmaların tümünün parçalanması ile sonuçlanmadıkları takdirde endüstrinin ,temel davranış kalıplarını değişti
remezler. Bir endüstride az sayıda firma bulunm~sı halinpe bunları hiç bir ekonomik güce sahip değillermiş gibi davranmaya zorlamak olanağı yoktur .w
Bilindiği giıbi,

K. Galbraith, piyasada monopolcü güçlerin buekonominin arzulanan bir biçimde işlemesini engellemiyeceğini savunmaktadır. Zira, piyasadaki güçler kendilerini sı
nırlayıcı «karşı koyucu güçler»in
doğmasına yol
açmaktadırlar.
Kuvvetli satıcıların karşısında kuvvetli alıcılarm bulunması, taraflunmasının

(28)

Gordon J. Bjork, Private Enterprise and Pul?lic lnterest, The Development of American Captialism, Prentice-Hall, Ine., 1969, s. 168.
(29) J. Kenneth Galbraith, «Monopoly and the Concentration of Economic Power», Harold S. Ellis (Ed.), A. Survey of Contemporary Economics, Vol. 1. Richard D. Irwin Ine., (1949), Twenth Printing,
1968, s. 117-119.
(30) J. Kenneth Galbraith, American Capitalism, The Concept of Countervailing Power, Revised Ed., H. Hamilton, 1957, s. 53-54.
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ların

kendilerini sınırlarnalarına ve düzenlemelerine olanak sağla
Ancak, Galbraith, devletin gerekliliğine inanmaktadır.
Piyasa her ne kadar karşı koyucu güçler nedeniyle kendi kendisini düzenliyorsa da devlete «karşı koyucu güçler»in geliştirilmesin
de önemli görevler düşmektedir. Bu, devletin normal ekonomik
bir süreci desteklemesi ve kuvvetlendirmesidir ve prensip olarak
rekabetin kuvvetlendirilmesinden pek farklı değildir.31

maktadır.

Devletin ekonomide toplum açısından etkinliği sağlamak amamonopollere karşı saldırgan bir tutum izlemesi, onları tam
rekabet piyasası koşullarına uygun küçük işletmeler haline dönüş
türrneğe çalışması, kapitalist sistemin kurumsal yapısını yıkma anlamını taşıyacaktır. Bu, önce ticaret unvanıarının ve markaların
ortadan kaldırılması ve reklamın önlenmesini gerektirecektir. Daha sonra da firmalar, piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar küçük
parçalara bölüneceklerdir. Ancak, teknolojik bölünmezlikler nedeniyle kaçınılmaz olarak büyük ölçekli kurulan firmaların da bölünmesi söz konusu olduğunda bu, ekonominin dayandığı teknolojik
temelierin de yıkılınası anlamına gelecektir .32

cıyla

U.

Dünya

Savaşından

sonra Japonya'da ekonomide etkiniçin büyük işletmelerin mülkiyet veya denetiminin
eski büyük ailelerin ellerinden alınması, holdinglerin bölünmesi,
endüstri işletmeleri üzerinde bankaların kurduğu denetimin ortadan kaldıplması ve tek bir çıkar grubunun birbiriyle ilişkili olmayan faaliyet alanlarında denetim kurmasının yasaklanması gibi
tedbirler önerilmiş ve bu tedbirlerin başarılı olabilmesi için çeşitli
yasalarla kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür. İşgal yıllarındaki Japon hükümeti isteksiz olmakla beraber bir Amerikan araştırma
grubunun bu görüşünü bir politika olarak benimsemiş ve aile holding kuruluşları olan «Zaibatsu»ların daha yaygın bir mülkiyete
geçirilmesi için çeşitli tedbirler almıştır.33 Ancak, Japon ekonomi·
sinin günümüzdeki yapısı, bu politikanın başarı sağlayamadığını
göstermektedir. Japon ekonomisinin temel yapısında önemli bir
değişiklik yoktur. Sadece, devletin ekonomiyi denetleme olanakları
liğin sağlanması

genişlemiştir.

Monopolcü firmaların varlığının teknolojik
(31)
(32)
(33)

nedenlerle haklı

Ibid., s. ısı.
Andreas G. Papandreou, op. cit., s. 24.
J. Kenneth Galbraith, «Monopoly and .. », loc. cit., s. 126.
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gösterilmesi veya gerçek piyasa şekli olarak tam rekabet koşulla
rını esas alan modelin kabul edilmesi halinde devletin yine de ekonomiye düzenleyici olarak müdahele edebilme olanakları vardır.
Bunları vergileme ve fiyat düzenlemeleri şeklinde iki ana grup altında toplayabiliriz. 34
Monopolcü firmaların toplumda yol açtıkları refah kaybının
uygulanacak yüksek vergilerle yeniden topluma kazandırılması
tam ve kesin bir çözüm olarak görünmemektedir. Zira, fiyatları
etkileme gücüne sahip monopolcü firma, eğer vergi üretim miktarına göre belirleniyorsa ödediği 'vergileri bir maliyet olarak kabul
edip fiyatlar yoluyla tüketiciye yansıtacaktır. Götürü bir vergi uygulanması ·daha ümit vericidir. Burada, monopolcünün
ortalama
maliyeti değişecek fakat marjinal maliyeti aynı kalacaktır. Üretim
miktar ve fiyatı değişmeyecek fakat monopolcünün kc1rında bir
azalma olacaktır.
Fiyatların

belirlenmesi yoluyla monopolcü firmalarin düzenfiyat ve daha fazla üretim miktarının gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Ancak, bu politikanın uygulanması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bunlardan birincisi, uygulamada karşılaşılan güçlüklerdir. Monopolcü firmalar, sahip 61dukları ekonomik ve politik güce dayanarak kamu otoritelerinin
fiyat ve üretim düzeyleri üzerindeki müdahalelerini mümkün olan
en düşük düzeyde tutmak isteyeceklerdir. Özellikle, az sayıda olan
büyük kuruluşların aralarında anlaşmaları halinde kamu denetimine karşı ekonomik ve politik bir mücadeleye girişmeleri çok daha kolay olacaktır.35 Üstelik, bu dev işletmelerin kamu organlarını
lenmesi daha

(34)
(35)
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düşük

Richard H. Leftwich, op. cit., s. 193-197.
Buna en açık örnek, Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan J. F.
'Kennedy'nin 1962 de çelik kuruluşlarıyla olan uyuşmazlığıdır. US.
Steelin önderliğinde bazı çelik firmalarının ma..'nul fiyatlarını yiikseltmeleri, yasal olarak fiyat hareketlerini denetleme yetkisine sahip
olmayan Başkan Kennedy'nin açık bir mücadele başlatmasına yol
açmıştır. Kennedy, önce diğer çelik firmal~rmm bu fiyat
yükseltme hareketine katılmayacaklarını, böylelikle rekabet koşullarının
US. Steel ve takipçilerini fiyatları düşürmeğe
zorlayacağını ümit
ettiğini açıklamıştır. Ancak, piyasanın işlernemesi ve diğer çelik firmalarının da US. Steel'i takip etmeğe hazırlanması üzerine Kennedy,
kendisinin ve Amerikan halkının bir avuç çelik yöneticisinin sosyal
sorumluluk duygularını aşan bir şekilde kendilerine güç ve kar sağ·
lamak istemelerini ve 185 milyon Amerikalının çıkarlarına saygı

,

etkilerneleri veya kendilerini denetlernek
ka~izrnayı elde etme oh1sılığı da vardır.

amacıyla kurulmuş

rne-

Fiyat düzenlemelerinde karşılaşılan ikinci bir sorun, ekonomide kaynak dağılınıının optimal olmasını sağlayacak fiyat düzenlenmesinin niteliği ile ilgilidir. Bilindiği gibi, Pareta optimal denge çözümü, «bütün» ekonomi içinde hiç bir üretim faktörünün bir
başka kullanım alanına aktanldığında daha yüksek bir değere sahip olmamasını gerektirir. Diğer bir ifadeyle, Pareta optimumunda kaynakların marjinal değeri bütün kullanım alanlarında aynı
dır. Tam rekabet koşulları geçerli olduğunda ekonomide böyle bir
optimuma ulaşılır. Tam rekabet koşullarında firmalar bütün malların ve üretim faktörlerinin piyasa fiyatını kabullenirler. Her firma, üretimini bu mal ve kaynakların marjinal katkılarının fiyatlarının üstünde olduğu sürece artırır. Dengede hiç bir yeni firma
piyasaya girmez ve m:"vcut hiçbir firma üretimini artırmaz. Bu durumda her firma, her faktörün marjinal değerinin fiyata eşit olduğu noktada üretimde bulunmaktadır. Bütün endüstrilerin bu şe
kilde çalışması halinde, her faktörün marjinal katkısının değerj
her kullanım alanında aynıdır ve ekonomide optimal duruma ulaşılmıştır.36

Tam rekabet piyasasında fiyatların marjinal maliyete oranı
her yerde birime eşittir. Oysa, monopal piyasada fiyatlar marjinal
maliyeti aşarlar ve fiyatın marjinal maliyete ·oranı monopolcü firman!;n gücünün bir göstergesidir. Eğer, ekonomideki bütün firmalar aynı derecede monopolcü güce sahiplerse fiyatlar marjinal maliyete göre belirlenir ve herhangi bir yeniden düzenleme ile kaynak dağılımında bir gelişme sağlanamaz. Ancak, sadece bir firmanın sahip olduğu monopolcü güç sözkonusu ise, piyasa fiyatı firmanın marjinal maliyetine eşitlenerek
monopolcü güç ortadan
kaldırılabilir. Böyle bir kısmi düzenleme, ekonomide monopolcü

(36)

göstermemelerini kabul etmeyeceğini açıklamıştır. İş
adamları ve
kendilerini destekleyen Cumhuriyetçi .Parti, bu tutumu temel Amerikan vatandaşlık haklarını tehlikeye düşüren, hukuk kurallarını
çiğneyen ve hür bir hükümetten çok bir polis devletine yakışan bir
davranış olarak nitelediler. Buna rağmen,
müdaheleden beklenen
sonuç elde edildi. Hükümet, diğer firmaların US Steel'in endüstri·
deki fiyat önderliğine karşı çıkmalarını ve US Steel'in fiyatları eski
düzeye indirmesini sağladı. Bkz. Andrew Shonfield, op. cit., s. 366-367.
E. J. Mishan, The Cost of Economic Growth, Penguin Books. 1971,
s. 75. .
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güce sahip başka firmaların bulunması halinde yarar sağlamaya
caktır. Marjinal maliyete göre fiyatlama kuralının sadece belirli
bir firma veya endüstriye uygulanması ekonomiyi optimalden daha da uzaklaştıracaktır. 37 Diğer bir ifadeyle, kısmi denge açısından
Pareto optimumuna ulaşılması genel denge açısından bakıldığında
refah ta bir azalma ile sonuçlanacaktır.

'

Pareta optimumunu hiç gerçekleştirememektense kısmen gerçekleştirebilmek daha iyidir şeklipdeki bir görüş hatalıdır. Optimal kaynak dağılımını sağlayacak marjinal maliyete göre fiyatlama kuralı, eğer herhangi bir nedenle ekonomideki tüm endüstrilere uygulanamıyorsa, bir kısmına uygulanmasının hiçbir yararı olmayacaktır. Optimumdan daha fazla uzaklaşılacaktır. Burada yapılması gereken dÜzenleme, kaynakların marjinal katkılarının bü. tün mallarda aynı olduğu bir başka optimal bulmaktır. Bu, «ikinci en iyi» çözüm olacaktır. Örneğin, eğer, çelik endüstrisi mamulle. rine marjinal maliyetlerinin iki katı kadar bir fiyat uyguluyarsa ve
bunu kurumsal nedenlerle değiştiremiyorsak, bu durumda, ekonominin geri kalan endüstrilerine marjinal maliyete göre fiyatlama
kuralının uygulanmasının kaynak dağılımının etkinliği
açısından
hiçbir yatan olmayacaktır. Bizi optimal duruma en yakın kılacak
çözüm yolu, bütün diğer endüstrilerin üretimlerini, fiyatları marjinal maliyetlerinin iki ~atı olacak biçimde düzenlemeleridir. Böylece, kaynakların marjinal katkılarının değeri bütün endüstrilerde
aynı olduğundan bir optimal dengeye ulaşılmış olacaktır.38
Buraya kadar anlattıklarımız bizi, ekonomide monopolcü güçlerin varlığı halinde, belirli endüstrilerde fiyat düzenlemeleri şek
lindeki kısmi müdahalelerin arzulanan sonucu vermeyeceği ve fiyatların, eğer kaynakların optimal dağılımını sağlaması isteniyorsa
bütün ekonomi çapmda düzenlenmesi gerektiği sonucuna götürmektedir.
b -

Merkezi yönetime dayanmayan bir merkezi planlama :

Ekonomide etkinliğin sağlanamaması halinde önerilebilecek
üçüncü politika, Oskar Lange'nin ileri sürdüğü anlamda Piyasa
sosyalizminin gerçekleştirilmesidir. Bu modelde, Merkezi Planlama
(37)
(38)
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P. W. Reed, The Economics of Public
London, 1973, s. 22.
E. J. Mishan, op. cit., s. 77.

Enterprise,

Butterworths,
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Kurulu, fiyatları deneme- yanılma yöntemiyle denge değerlerini
arayarak belirler. Ekonomideki bütün işletme yöneticilerinden
marjinal maliyetlerini piyasadaki fiyata eşitlemeleri yani tam rekabet piyasasında imiş gibi hareket etmeleri istenir. Bu piyasa
sosyalizmi modeli veya merkezi fiyatlarla işleyen bir kapitalist ekonomi modeli, ekonomide etkinliğin nasıl sağlanacağının araştırıl
masında varılan mantıki sonuç olmaktadır. 39
Oskar Lange'ye göre; bu sistemde kaynakların optimal ' kullanımı sağlayan

tam rekabet piyasa koşulları devlet eliyle y~ratıl
makta, tam rekabet koşullarındaki piyasa mekanizmasının görevini Merkezi Planlama Kurulu devralmaktadır. Bu kurul, fiyatları
her malın arz ve talep miktarını dengeye getirecek biçimde belirleyecektir. Ancak, tümüyle yeni bir fiyat sisteminin kurulması söz
konusu değildir. Denge fiyatlarını belirleyecek olan deneme-yanıl
ma yöntemi, tarihsel olarak belli fiyatlar üzerinde oturtulacaktır.
Fiyatların belirlenmesinde yapılacak bir yanılma, dönem sonunda
nesnel bir biçimde ortaya çıkacak, fiyatı yanlış belirlenen ,malın
bir fazlalık veyq. noksanlık göstermesine yol açacaktır. Bu sistemde denemelerin hızla sürdürülmesi nedeniyle tam rekabet piyasasında fiyatlarıı;ı oluşması için gereken zamandan daha kısa bir
zaman süresi içinde denge fiyatlarına ulaşılacaktır. Sonuç olarak,
bu Piyasa Sosyalizmi Modelinin teorik olarak işleme yeteneği var·
dır ve Planlamanın piyasa fonksiyonlarını tümüyle
yerine getirmesi mümkündür.40
Ancak, hemen belirtmek gerekir ki,' Oskar, Lange ve Fred M.
Taylor'un refah teorisinden yaklaşımla kurdukları bu Piyasa Sosyalizmi veya Merkezi Yönetime Dayanmayan Merkezi Planlama
Modeli, gerçekteki sosyalist sistemin ekonomik teorisi değildir.
Bu model, bir sosyalist ekonomide optimal kaynak dağılımının kapitalizmi haklı göstermek için kurulan <<tam rekabet modeli»nden
yararlanarak sağlanabileceği, bu modelin taklit edilebileceği önerisidir ve teorik olarak geçerliliğe sahiptir.41
Bu öneri, uygulama aşamasında dışsal fayda ve maliyetler ve
üretimde ölçekten doğan tasarruflar nedeniyle önemli ölçüde güç(39) Andreas G. Papandreou, op. cit., s. 25.
(40) Oskar Lange, Sosyalizmin Ekonomi Teorisi, (Çev. İsmail Oğuzkan),
Ataç Kitabevi,' Istanbul, 1966, s. 71-75.
(41) Gülten Kazgan, op. cit., s. 477.
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Sosyal fayda ve maliyetierin ve ölçekten doğan
tasarrufların varlığı halinde marjinal maliyet fiyatlaması olarak
da bilinen Merkezi Yönetime Dayanmayan Merkezi Planlama sistemi başarısız kalır.42

lüklerle

karşılaşır.

2 -:-- Devletin Ekonomiye Fiili Müdahelesi
GİRİŞ

Buraya kadar, tam rekabet koşullarının gerçek piyasa şekli
ve piyasa dengesinin otomatik olarak sağlanabildiği
görüşünün ideolojik ön yargılara dayandığı, yasal düzenlernelerin
genellikle başarısız ve kısmi ekonomik düzenlernelerin yetersiz
kaldığı ve merkezi yönetime dayanmayan bir merkezi planlama
çözümünün sadece teorik olarak geçerliliğe sahip olduğu anlatıl
ınağa çalışılmıştır. Bütün
bunlardan sonra, çözüm yolu olarak,
tam rekabet koşullarını sağlayamayan, üretimde ölçeğe azalan maliyetlere sahip ve önemli dışsal fayda ve kayıplara yol açan endüstrilerin mülkiyet veya denetiminin kamu kesimine verilmesi söz konusu olmaktadır.

ni

yansıttığı

Kamu kesiminin gunumüz ekonomilerindeki yeri ve öneminin giderek artmasının değişik nedenleri vardır. Ancak, bu neden- ,
ler arasında devletin monopolleşmeye ve işletmelerin aşırı büyümesine karşı bir tutum ve davranış içine girmesinin önemli bir yeri vardır. Büyük endüstrilerin ve toplum açısından önemli hizmetlerin toplum çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi ve düzenlenmesi amacıyla devletin ekonomiye girmesi, günümüzde dünya
çapında görülen önemli bir gelişme olarak nitelendirilmektedir.
Devletin mal veya hizmet üretmek amacıyla kamu işletmeleri
kurarak veya özel işletmeleri kamulaştırarak ekonomik faaliyetlere doğrudan katılmasının nedenler ve doğurduğu sonuçlar açısın
dan ~ki farklı yönü bulunmaktadır. Bunları, devletin ekonomiye
fiili müdahelesinin ekonomik yönü ve sosyal yönü şeklinde iki ana
başlık altında ineelerneğe çalışacağız. Bu sosyal ve ekonomik nedenler ve sonuçlar kısmen devletin ekonomik faaliyetlerinin özünde bulunmakta, kısmen de endüstri veya hizmetin bir özelliği olarak ortaya çıkmakta ve devlet işletmelerinin kuruluş (veya dev- '
(42)
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William J. Baumol, op. cit., s. 366.

letleştirme) yasalarında

numuz

gereği

özellikle belirtilmektedir. Biz, burada, koolarak özellikle ekonomik yön üzerinde duracağız.

a -

Devletin ekonomiye fiili müdahalesinin ekonomik yönü

i -

Üretimde ve kaynak kullanımında etkinlik:

Bilindiği

gibi, ekonomide etkinliği sağlamak amacıyla devlet,
işletmelerin büyümesini önleyici ve tam rekabet olanaklarının doğ. masını sağlayıcı bazı düzenlemelere gidebilir. Monopolleş:meye
olanak sağlayan veya teşvik eden yasaların kaldırılması, patent
haklarinı ve ticari ilişkileri düzenleyen yasaların değiştirilmesi ve
rekabetin kısıtlanmasıyla sonuçlanabilecek her türlü ekonomik ve
ticari ilişkinin yasaklanması, işletmelerin büyümesini pnlemek
amacıyla devletin kullandıği başlıca düzenleme
biçimleridir. Ancak, firmanın üretim ölçeğinin teknolojik bölünmezlikler nedeniy·
le piyasa içinde önemli bir büyüklüğe ulaşması halinde monopolleşme kaçınılmazdır. Bu durumda, devletin alacağı büyürneyi önleyici tedbirler ya başarılı olamayacak veya ekonominin teknolojik
etkinliğini b;zacaktır. Diğer taraftan, üretim ve tüketimi dışsal
fayda veya maliyetler yaratan bir malın üretiminin özel teşebbüse
bırakılması, üretim miktarının toplum için optimal olan :miktardan daha az veya daha çok olmasına yol açacaktır. Bu durumlarda, kar amacı güdülmeden ve üretilen malın fiyatının marjinal
maliyete (veya üretim faktörlerinin fiyatlarının bunların marjinal
ürünlerinin değerlerine) eşitleyecek bir biçimde üretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak tek köklü çözüm yolu işletmenin
dev letleştirilmesidir .4~
dığı

(43)

(44)

Bir devlet işletmesinde üretim ve faktör
temel ilkeleri şu şekilde belirleyebiliriz.44

.

kullanımının

dayan-

'

(a)

Üretim miktarı, malın fiyatı marjinal ürün
aştığı sürece artırılmalıdır.

(b)

Bir üretim faktörü diğer bir faktörden. daha düşük piyasa fiyatına sahipse, bu üretim faktörü aralarında fiyat

maliyetini

J. E. Meade-M. J. Fleming, «Price and Output Policy of State Enterprise: A Symposium», The Economic Journal, 54 (1944), yeniden
baskısı, Arrow-Scitovsk), Readings in Welfare Economics,
Irwin,
Homewood, 1969, ~. 310.
Ibid., s. 311.
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farkı kalmayıncaya

kadar

diğerinin

yerine ikame edilme-

lidir.
Yukarıdaki birinci ve ikinci kuralları, bir arada «Bir üretim
faktörünün marjinal ürün değeri, o üretim faktörünün piyasa fiyatından büyük olduğu sürece. daha büyük miktarlarda kullanılma
lıdır>> şeklinde de ifade edebiliriz.

(c)

Bir devlet işletmesinde maksimum etkinlik amaç olduğundan belirli bir üretim faktörleri bileşiminden teknik
olarak mümkün oh\n maksimum ü~etirn miktarının sağ
lanması gerektiği açıktır.

halinde işletmede üretim ve faktör kuletkinlik sağlanacaktır. Böylelikle, devletin uzun
dönemli temel ekonomik politikası olan üretim miktar ve fiyatının
toplum çıkarları açısından arzulanan düzeyde ·bulunması gerçekleşmektedir. Bununla beraber, devlet, konjonktür dalgalanmaları
nın denetim altına alınması, dış ödemeler dengesinin düzeltilmesi
gibi kısa dönemli hükümet politikalarının gerçekleştirilmesi amacıyla da kamu işletmelerinin i;irebm ve fiyat düzeylerinin ayarlan·
ması y9luna gidebilir.
Bu ilkelere

uyulması

lanımı açısından

ii -

Yatırım kararlarında

ve kaynak

dağılımında

etkinlik:

Özel kesimde firmaların temel arnacı kı1r maksirnizasyonudur.
bir ifadeyi~, bu firmalar parasal gelirleri ile parasal maliyetleri arasındaki farkı mümkün olan en üst düzeye çıkarınağa çalışırlar. Bunu gerçekleştiren bir firma kendi açısından etkin çalı
şıyor demektir. Ancak, malların üretim ve tüketiminde üretici ve
tüketici dışındakilere bazı fayda veya maliyetierin s~çılrnası ve
bunların parasal olarak değerlendirilemernesi halinde fiyatlar sistemi aracılığıyla kaynakların etkin dağılımı, kullanımı ve bölüşü
münün gerçekleşmesi beklenemez. Zira, fiyatlar üretim ve tüketim
birimleri arasındaki dalaylı ve dolaysız maddi ve maddi olmayan
tüm _fayda ve maliyet ilişkilerini yansıtmazlar.
Diğer

Yatırım kararlarının alınması sırasında

tüm fayda ve maliyet ilişkilerinin gözönünde bulundurulabilrnesi konusunda fiyat
sisteminin yetersizliği, idari ve siyasal kararların önemini büyük
ölçüde artırmaktadır. Yatırım kararlarının idari ve siyasal tercih(45)
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Stephan A. Marglin, Public Investment Criteria: Benefit-Cost Analy·
sis for Planned Economy, Allen-Unwin Ltd., London. 1967, s. 28.

!ere dayandınlması da sadece kamu kesimi için söz konusudur.
Ancak, uygulamada daha yüksek bir etkinlik sağlanmak isteniyorsa, idari ve siyasal karara alma mekanizmasının kişisel tahmin ve
önsezilere göre değil ölçülebilen değerlere dayanan yöntemlerle bulunacak ekonomik seçenekiere göı:-e işletilmesi gerekir.45
Kamu kesiminde

yatırım kararlarıııın etkinliğinin sağlanması

amacıyla geliştirilen maliyet-etkinlik ve fayda-maliyet analizi gibi
çeşitli proje
yöntemlerin

değerlendirme
kullanımı

yöntemleri vardır ve
giderek yaygınlaşmaktadır.

günümüzde bu

Bu analizleri, belirli ekono.mik tercihler yapılırken hesaba kagereken unsurları ortaya koyma yöntemleri şeklinde genel
bir ifadeyle tanımlayabiliriz. Bu analizler yardımıyla belirli bir
projenin
değerli olup olmadığını, alternatif projelerin bulunması
.
halinde hangisinin en iyisi olduğunu veya belirli bir projenin ne
zaman gerçekleştirilmesi gevektiğini saptayaıbiliriz. Bu analizlerde
temel amaç, kamu yatırımlarında toplam faydaların bugünkü değerini mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmak ve toplam maliyetierin bugünkü değe~ini en alt düzeye indirmektir .46
Yatırım projeleri
değerlendirilirken
gelecekteki bir dönem
içinde gerçekleşecek fayda akımının ve yapılacak harcamalarıı;ı
karşılaştırmaya uygun bir hale getirilmesi, yani homojenleştiril
mesi gerekmektedir. Gelecekteki değerlerin· bugünkü değerlere
çevrilmesi için uygun bir faiz haddi ile is~onto edilmesi gerekirY
Kamu yatırımları doğrudan toplumla ilgili olduğu için kullanıla
cak faiz oranı sosyal zaman tercihini gösterecektir. Sosyal zaman
tercihi, kişilerin zaman tercihine oranla geleceğe daha fazla ağır
lık verir. Bu, toplumun sahip olduğu kaynaklarm tüketim ve yatı
rım arasında bölüşümü ile ortaya çıkar. Kişilerin genellikle gelecek hakkında kısa görüşlü oldukları, bugünkü tüketime daha fazla
ağırlık verdikleri ve bu nedenle henüz doğmamış
kuşakların refahına gerekli ağırlığın verilmesi için kamu müdahelesinin zorunlu olduğu açıktır.48
Sosyal zaman tercihini yansıtacak faiz oranının seçimi, önemli bir sorundur. Eğer, düşük bir faiz oranı kullanılırsa, uzun vadeli ve kapital yoğunluğu yüksek olan projeler önem kazanır. Buntılması

\

(46)
(47)
(48)

Prest-Turvey, <<Cost-Benefit Analysis; A Survey», The Economic
Journal December, 1965, s. 686.
Kenan Bulutoğlu, Kamil Ekonomisine Giriş, Istanbul, 1971, s. 271.
Prest and Turvey, loc. dt., s. 687.
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Yüksek oranlı faiz haddi kulvadeli ve kapital yoğunluğu düşük olan projeler öncelik kazanır ve bundan şimdiki kuşak yararlanır. Faiz oranı sadece kuşaklar arası gelir dağılımını değil, teknoloji seçimini ve üretilecek mal ve hizmetlerin bileşiı;nini, dolayısıyla da kamu ekonomisinin yapısını etkiler.49
dan gelecek

kuşaklar kaZançlı çıkar.

lanılırsa, kısa

b -

Devletin ekonomiye müdahalesinin sosyal yönü

Devletin ekonomik faaliyetlere . katılmasının dört temel sosyal
Bunlardan birincisi, istihdam olanakları
nın yaratılması ve ücret ve çalışma koşulları üzerinde bir toplu
görüşme ve sözleşme mekanizmasının kurulmasıdır.
Devletin bu
konuda önderliği, toplumda tam istihdamın sağlanması ve gelir
dağılımının daha «kabul edilebilir» bir nitelik kazanması olanaklarını doğuracaktır. İkinci olarak, ekonomik faaliyetlerin yürütül. mesi sırasında tüketidierin korunması ve özel tüketimin artırıl
masının sağlanması amacıyla devlet, kamu işletmeleri aracılığıyla
ekonomiye müdahele eder. Üçüncü sosyal amaç, endüstrilerin faaliyetlerinin «ekonomik» ve «etkin» bir biçimde yürütmelerini ve .
arz miktarını «yeterli» düzeyde tutmalarını ve böylece topluma hizmet etmelerini sağlamaktır. Devletin ekonomiye girmesinin dördüncü sosyal amacı ise, monopolcü endüstrilerin sahip <?ldukları
ekonomik ve politik gücü toplum çıkarları aleyhine kullanmalarını
önlemektir. Bu sonuncu amaç, aynı zamanda toplumsal kaynakların kullanılmasında sosyal, fayda ve sosyal maliyetlerinde göz önüne alınmasının sağlanması anlamına gelmektedir.50
amacı bulunmaktadır.

Açıktır

ki, devlet iktisadi kuruluşlarının en önemli sosyal ·yütopluma sosyal hizmetler sağlamak olmaktadır. Bu
sosyal hizmetler; a - belirli bir tüketici grubuna doğrudan ve toplumun tümüne dolaylı bir biçimde fayda yaratacak mal ve hizmetler üretmek, b - kendisine gelir sağlayan fakat toplumun belirli
bir grubu veya tümü açısından ek maliyetlere veya zarariara yol
açan üretim faaliyetlerini kısıtlamak ve c ~ belirli gruplara doğ
rudan veya toplumun tümüne dolaylı bir biçimde fayda yaratacakbelirli üret~m faktörlerini kullanmak olmaktadır. 51
kümlülüğü,

(49)
(50)
(51)
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Sevim Görgün, Malıiye Politikası, Istanbul, 1971, s. 164.
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EK : TEMEL BİR ENDÜSTRiNİN DEVLETLEŞTİRiLMESi
iıNGİLİZ DEMİR-ÇELÜK ENDÜSTRiSi DENEYİMİ
1945 seçimlerini kazanan İngiliz İşçi Partisi, programında seçmenlerine verdiği söze uyarak 1930'lardan beri değişik biçimlerde
kamu denetimine kqnu olan demir-çelik endüstrisini 1951'de devletleştirdi. Çok sayıda ve özel kişilere ait demir-çelik işletmelerini
bir araya toplayan ve ülkenin ekonomik yapısında önemli değişik
likler yapan bu" devletleştirme hareketinin nedenlerini ekonomik
nedenler ve sosyo-politik nedenler olmak üzere iki ana gruba ayı
rarak kısaca inceleyelim. 1
Ekonomik Nedenler

1 -

Etkinlik : İngiliz demir-çelik endüstrisinin çok sayıda,
ve küçük işletmelerden oluşması, endüstrinin bir bütün
olarak etkinliğini önemli ölçüde azaltıyordu. Bu işletmeler, deği
şen teknolojiye ayak uyduramıyorlar, kapasite ve kuruluş yeri konularında yapılması gerekli değişiklikleri gerçekleştiremiyorlardı.
Fakat, endüstrinin etkin çalışahilmesi için bu değişikliklerin en kı
sa zamanda yapılması gerekiyordu.
a -

dağınık

b - Kapasite : Özel sektör elinde bulunan demir-çelik endüstrisi, toplam üretim kapasitesini potansiyel talep düzeyinin altında tutmayı kendisi için daha yararlı bulacaktır. Ancak, Çelik
tüketicilerinin ve dalaylı olarak toplumun çıkarı, üretim kapasitesinin ekonominin ihtiyacının tümünü karşılayacak düzeyde olmasını gerektirir. Eğer, toplum özel kesim elindeki endüstrinin üretiminden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa, bunun maliyetine kendisi katlanmalı, kendi tüketiminden vazgeçerek ve mevcut kaynaklarını muhtemelen daha karlı kullanım alanlarından çekerek bu
amaca yöneltmelidir. Özel kesime kamu denetimi altında sübvansiyon verilerek de kapasitenin artırılması sağlanabilir. Ancak, burada da maliyete toplum katlanmaktadır.
Tam İstihdam: Kapital yoğun bir endüstri olmasına
rağmen çok sayıda işgücü kullanan demir-çelik endüstrisi, devlet
elinde tam istihdamı sağlamak ve toplumda hayat standartlarını
yükseltmek konusunda önemli bir araç olacaktır.
c -

(1)

S. J. Langley, <<The' Iron and Steel Act 1949», The Economic Journal.
June 1950, vol. LX. s. 317.
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d - Mali Durum: Demir-çelik endüstrisinin teknik açıdan etkin çalışahilmesi için ihtiyaç duyduğu önemli mail olanaklar özel
kaynaklardan yeterli ölçülerde karşılanamamaktadır. Çelik endüstrisi, 1920 lerden bu yana özel kesim yatırımları için çekici değildir.

2 -

Sosyo-politik Nedenler

Herşeyden önce, İngiliz' hükümeti devletleştirme hareketi ile
endüstride monopolcü davranışları önlemek istemektedir. Ancak,
'burada, endüstrideki ekonomik güç birikimine karşı çıkmamakta
dır. Zira, demir-çelik endüstrisinin teknolojik nedenlerle etkin çalı
şahilmesi için büyük ölçekli bir bütün olarak kurulmasının kaçı
nılmaz olduğunu bilmektedir.
fakat, bu monopolcü gücün özel
ellerde değil, devlette toplanmasını toplum çıkarlarının korunması
açısından daha uygun görmektedir. İkinci bir sosyo-politik neden,
dışsal ekonomilerdir. Demir
çelik endüstrisinin kararlarının ve
planlarının ekonomide yaratabileceği bütün etkileriyle ve doğura
bileceği ölçülebilen veya ölçülemeyen sosyal fayda ve maliyetleriyle
birlikte değerlendirmesi gerekir. Bir devlet işletmesinin faaliyetlerinin başarısını sosyal açıdan değerlendirebilme olanağı çok daha fazladır. Sonuncu sosyo-politik neden de İşçi Partisinin seçim
programı olmuştur. İşçi Partisine 1945 de seçimi kazandıran programın temel bir görüşünü oluşturan devletleştirme ·tedbirleri, bir
yerde millete ve özellikle demir çelik işçilerine verilmiş bir sözdü
ve yerine getirilmesi gerekiyordu.2

Ancak, 1951 yılında demir-çelik endüstrisinin devletleştirilme
si, İşçi Partisini diğer devletleştirme kararlarında karşılaştıkla
rından daha fazla bir muhalefet karşısında bıraktı. Muhafazakar
Parti, Parlamento'da bütün gücüyle bu karara karşı çıktı. Ancak,
Muhafazakar Parti'nin bu muhalefeti ekonomik görüşler yanında
pa:rıti çıkarlarına da dayanıyordu. Zira, çelik endüstrisi, kar oranlarının yüksek olduğu, zengin bir endüstri idi. Bunun yanısıra çeliği hammadde olarak kullanan, özel. kesim elinde bulunan yaygın
inşaat ve imalat endüstrileri, demir çelik endüstrisinin devletleşti
rilmesini özel kesimin kalesinin devlet eline geçmesi şeklinde görüyorlar ve bunu kendi güvenlikleri için bir tehlike sayıyorlardı.
Muhafazakar Parti, demir çelik gibi zengin bir endüstride devlet(2)
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Ibid., s. 317-320.

Ieştirmeyi, anlamıyor,

devletin zayıflayan ve
endüstrilere girmesini istiyordu.3

~

düşük

karlada

çalışan

1951'de Sir Winston Churchill başkanlığındaki Muhafazakar
hükümet iktidara gelir gelmeı demir-çelik endüstrisini tekrar özel
kesime devredici tedbirleri aldı. 1953 de demir-çelik işletmeleri
eski sahiplerine öncelik verilmek üzere özel şahıslara satıldı. Bunun üzerine İşçi Partisi, kendisi tekrar iktidara döndüğünde bu
endüstriyi tekrar devletleştireceğini ilan etti. İşçi Partisine göre,
özel şahısların elinde demir-çelik endüstrisi, yeterli üretimi gerçekleştiremiyor, büyüme ve dış ödemeler dengesi gibi
ulusal sorunlara kayıtsız kalıyor, teknolojik gelişmeleri gerektiği .gibi izlemiyor ve fiyatları sürekli olarak artırarak aşırı karlar sağlı
yordu.4
Muhafakar Parti, endüstrinin özel şahıslara devredilmesi ile
birlikte kurulan Demir Çelik Kurulu'nun endüstriyi genel anlamda
denetleyeceğini, demir-çelik mamullerinin rekabet koşulları altın
da yeterli miktarlarda ve ekonomik olarak üretimini sağlayacağı
na inanıyordu. Enerji Bakanı tarafından tayin edilen bu kurula
üretim kapasitelerini, maksimum fiyatları, hammadde ve yakıt
ların terriini ve dağılımını
denetleme yetkisi veriliyordu. Kurul,
aynı zamanda işçilerin yaşama koşullarını, sağlık ve güvenlikleri·
ni de denetleyebiliyordu.5
Ancak, aradan geçen süre içinde, bu düzenlernelerin . yetersiz
ve doğrudan devlet mülkiyetinin gerekli olduğu ortaya çık
mıştır. Herşeyden önce, Demir-Çelik Kurulu'nun
yetkileri sadece
olumsuz yönde işlemiştir. Kurul, toplum çıkarlarına uygun olmayan faaliyetleri engelleyebilmiş, ancak, özel işletmelerin ticari çı
karlarına uygun olmayan fakat, ulusal ekonomik çıkariara uygun
olan davranışlara yönelmeyi sağlayamamıştır. Diğer bir ifadeyle,
devlet, endüstriye yapmaması gerekenleri kabul ettirebilmekte,
ancak, yapması gerekenler konusunda ısrar edememektedir. İkin
ci olarak, endüstriye önemli miktarlarda kaynak sağlayan devlet,
yatırım hesaplamalarmda farklı yöntemler
kullanmakta ve dolayısıyla endüstrininkinden farklı sonuçlara varriıaktadır.
Hesaplakaldığı

(3) William A. Robson, Nationalized lndustry and Public
George Allen-Unwin Ltd., London, 1966, s. 38.
(4) Ibid., s. 39.
(5) R W. Reed, op. cit., s. 212.
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malarında

sosyal fayda-maliyet analizini kullanan devlet, kapasigenellikle endüstrinin ticari açıdan uygun gördüğünden daha geniş kapasite ve· daha erken bir zamanı toplum
açısından uygun bulmakta, ancak, bunu endüstriye
kabul ettirememektedir. Üçüncü olarak, etkinliği sağlaması ve demir çelik
mamullerinin rekabet koşulları altında ekonomik olarak ve yeterli miktarlarda üretimini gerçekleştirmesi beklenen Kurul, başan
lı ol"mamıştır. Fiyat rekabeti sağlanamamış, endüstri, sürekli olarak Kurul'un belirlediği maksimum fiyatları kullanmış ve ekonomideki fiyat öndediğini sürdürmüştür.6
te

artırmalarında

Temel bir endüstrinin bu monopolcü özellikleri göstermesi,
fiyat politikasının ve fiyatların sadece toplum çıkarları gözönünde
bulundurularak belirleneceği devlet mülkiyeti görüşünü kuvvetlendirmiştir. Böylece, İngiltere'de demir-çelik endüstrisinin büyük
bir kısmı yeniden devletleştirilmiş ve kurulan bir devlet işletme
sinin JliÖnetim ve denetimine verilmiştir. Bu işletmenin görervleri;
1) Toplum çıkarlarına ve tüketici taleplerine uygun fiyat ve
miktarlarda demir-çelik mamullerinin etkin ve ekonomik bir biçimde üretimi,
Tüketiciler
önlenmesi,
2)

3)

arasında

gereksiz tercih ve

farklılaştırmaların

İşçilerin iş güvenliği, sağlık

tirilmesi, toplu görüşme
manın güçlendirilmesi,

ve yaşama koşullarının geliş
ve sözleşme ortamını sağlayıcı mekaniz-

4) Demir-çelik mamulleri ve diğer ilgili malların ihracatının
geliştirilmesi ve '
S)

Demir-çelik endüstrisinde

araştırma-geliştirme çalışmala

larının artırılması şeklinde belirlenmiştir?

İngiliz

demir çelik· endüstrisinin büyük bir kısmının bir devendüstride yatırım proğram
larının merkezi plil.nlaması başlıyordu. Kamu kesiminde merkezi
planlama, endüstrilerin ekonomik hesaplamalada bulunacak en
uygun kuruluş yerinde en düşük maliyetlerle üretim yapabilecek)P:t kuruluşu altında toplanmasıyla

(6)
(7)
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Ibid., s. 213-214
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leri kapasitede ve toplum için en uygun teknolojiyle üretim yapmalarını sağlayacaktır. 8

Dikkat edilmesi gereken nokta, bu merkezi planlamanın sosyalist planlama ile ilgisi olmadığıdır. Tüm ekonomiyi kapsayan
sosyal bir planlama değildir. Belirli bir endüstride yatırımların
topluma mümkün olan en büyük getiriyi sağlamasını amaçlayan
ve kısmen de modern teknolojinin bir zorunluluğu olarak ortaya
çıkan bir planlamadır. K. Galbraith'e göre, üretim döneminin uzaması, gerekli kapital miktarlarının yükselmesi, yatırılan
kaynakların başka alanlara aktarabilme olanaklarının azalması,
uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bilgiye daha fazla gerek duyulması, örgütlenme ve düzenleştirmenin önemının artması gibi gunumuzun
teknolojik ve örgütsel özellikleri, endüstride merkezi planlamayı
gerekli kılmaktadır. Ancak, bu, bilim adamı, teknisyen, mühendis, satış müdürleri, çizimciler ve diğer uzmanlardan oluşan yeni
«elit» bir yönetici sınıfın planlamasıdır.9 Sosyal bir planlama değildir.

Buraya kadar, demir çelik endüstrisinde devlet mülkiyet ve
denetim konusu oldukça ilginç bir tecrübe olan İngiliz Demir Çelik endüstrisindeki gelişmeler içinde ele alınmıştır. Bu tecrübelerden yararlanılarak genel ilke ve sonuçlara varmak oldukça kolaydır. Ancak, ülkeler arasında değişen ekonomik, sosyal ve politik
koşullar, değişen teknolojik yapı ve ihtiyaçlar yapılacak genellernelerin hatalı olmaması için mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.

(8)
(9)

Ibid., s. 215
John K. Galbraith, New Industrial State, Signet Books, 1971., s. 25
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PLANLAMA VE SOSYAl~ ADiALET
Doç. Dr. Ahmet BEYARSLAN

I
GİRİŞ
Kanımızca

1961 Anayasasının getirdiği yenHtklerden en önemLisi Sosyal Adalet fikridir. Nrteıkim temel haı~ların niteliği ve korunmasıı He ilgili olan 10. madde devleti, «kişiı:rıin temel hak ve ihürriyet1er:i:rıi», fert huzuru ve hukuk devleti yanında, «Sosyal Adalet ilkesiyle ıbağda:şamıyacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve
sosyal bütün engelleri» kaldırınakla yükümlü kıLmıştır. Aynı maddenin gerekçesinden ise temel hakların tabii değil sosyal haklar
nıictelıiğinde olduğunu öğr·eniyoruz.

Denile/bilir ki üst ya:pıda - hukuki ala:nda - göııülen bu deği
alt yapıda - ikti·sadi alanda - «tabii :rıiza:m» fikrinin iflası He baışlar. 1929 dan 193,8'e kadar devam eden brüyük deprasyon
sonunda hatıda yaşanılan «tvarlık içinde yıokluk» ekonomllerin
kendi kendine taım istihdam seviyesinde dengeye geleceği inancını
y11k:ımş, çekilen ıstırapları gidermek için taım isühdamın temini
-ıfiat istikran ve ödemeler dengesi gilbi klasik hedefler ikinci plana
iterek- hükfunetlerin en acil ~e en önemli görev olarak benimşitkliık,

senmiştir.

Bizde bu durumun üst yapıya aksetmesıi, yirmi senelik bir
gecikme ile, yi:rıe 1961 anayasası He olmuştur. İktisadi ve sosyal
hayatın düzeni ile ilgili 41. madde «İktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esası:rıa ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» der. Bu
hususların temini ise 129. madde ile plana bağlanmıştır.
3

tam istihdamın temini
ve sosyal güvenliği temin ıçm
alınacak tedbirleri de kapsarısa da, biz buraıda sadece Hıki üzerin
de duracağız. Bunun başlıca üç sebebi vardır :
1 - Sosyal adaleti temin yolunda atılacak ilk adım işsize iş
.bulmaktır, ücretini arttırmak ondan sonra düşünülecek
iştir. Bir takım sosyal güvenli:k hakları ise çalışma Ue
,beraber elde edilmektedir.
2 - Ücret artışları ve sosyal güvenlik icabı yapılacak ödemeler hiç bir zaman ücretin yerini tutamıyacaktır. örneğin
% 100 bir ücret arıtışı, yaihut işsizlik sigortası olağan deHer ne kadar sosyal adalet

kaıvramı,

yanında ğelir dağılımında eşitlik

ğildir.

3 -

Püln~ama açısından gerıçekieşıtirilebilmesıi en fazla imkan dalıilinde olan tam istihdam sorunudur. Gerek gelir dağıhmını, gei'ekse sosyal güvenlik sistemini yaygın
laştırmak herşeyden önce mevzuat işidir. Çeşitli menfaatleri tedirgin edeceği için meclislerden geçmesi müm·
,kün olmJayalbilir. Ha~buki istihdam sorunu teknik öne:dlerle halledilebil,ir.

Yukanda tam ist~hdam sorunun büyük deprasyondan sonra .
fiat isNkrarı ve ödemeler dengesi gibi klasiık hedeflere göre önce·
lik kazandığına değinmiştik. Somnnn çoziimü Keynesin önerislin·
de yatmakta iıdi. işsizliğin sebebini ücretierin yüksek oluşu değil, ·efektif talebin yetersiz oluşu olduğu kalbul edilirse yapılaoaık
iş basitti : Hükumetler harcamaları teşvik etmeli, icabında biız
zat müdahale edel'ek hu boşluğu dotdurmalı idi. Sürüm artınca
atıl kapasite kullanılacak ıve iş g:ücüne olan talep
de artacakıtı,
yani yarın yiyebilmek için •bu günden -hirik,tirmek değil- yemek
lazımdı (22, Keynes 1936).
:Bu modelin iktisalden gelişmemiş ülkelere uymad,ığı meydan·
da idi. Bu mkelerıde sorun varlık içinde yokluk değil, yokluk içinde yoıkluktıu. Durum klasik modele daha fazla benziyordu. Yani
yarın yiyebilmek için bugünden -yemeyip- biriktirmek lazımdı.
Tasarruflar verimli ya:tırımlara dönüştüğü nirslbette ge1ir, ona bağ·
lı olarakta istıihdıam artacaktı. Keynes sisteminde yatırımlar harcamaların bir parçası olarak de alındığı halde, büyüme açısındal}
kapasite yaratmalıarı önemli idi. Bu hususlıar Harııod (16, Harrod
1939) ve Domar (10, Domar 1946) tarafından mezcedildi.
4
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1961 Anayasası bir iktisatcı gözüyle incelendiği zaman, yıu;kan-

da belirtıilen 'bu iki görüşün devamlı olarıak çatıştığı görülür. Bunun en güzel örneği 41. maddedir. 1. pragraıfda «lktisadi ve sosyal
hayat ... tam çalışma esasına ... göre düzenlenir» şeklinde Keynesci bir amaç konıurken, ikinci paragrafta devlet «bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak», yani tamamen neoo~klasi:k bir araç kullanınakla yükümlü kılınıyordu.
Aınca:k son söz ikinci ,görüşündür.
Devletin i:l~tisadi ve sosyal ödevlerinin sınırını belirleyen 53. madde ise «Devlet», bunları «ancak iktisadi gelişme ile mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir» diyerek hürohat-teknokrat ve pohtikacılara diledikleri an soııumluluktan kaçabilmeleri
için açık kapı bırakıyo:rıdu.
Aşıağıda ',gö:rıeceğimiz g~bi

bu talihsizlik plan ve programlara
da aynı şekilde aksetmiştir. Birinci Beş Yıllık· Pılanda, 41. maddeye
paralel olarak, iki göııüş çeLişki halinde kalmış; İkinci ve üçüncü
!Beş Yıllık Planlarda ise, 53. maddeye paralel olarak, istihdam sorunu tamamen iıhmal edilmiştir. Yine benimsenen planlama yöntemi 41. maddenin ikinci paragrafında şayılan, «yatırımları
toplum yararının gerekt,irdiği öncelikiere yöneltme» prensibine
aykırı olduğu hiç bk zaman su yüzüne çıkmamıştır.
II
BEŞ YILLIIK PLANILAR VE İSTİHD!A!M SORUNU
Beş yıllrk

planlar

incelendiği

zlaman, sadece Birincisinde istihbir amaç olamk ele alındığı görülür. «İktisadi ve Sosyal Hedefler» başlığı altında konuya geniş bir
aç:ıdan bakılarak, uzun devrede, nüfus artışını kontrol altına almak için doğum kontmlü önerilirken; plan döneminde, kalkınma
hızına bağlı olara:k yaratılacak iş im:kanları istihdam sorununu çözemiyeceği için, bazı özel tedbirler öngörülmektedir
(18, s. 35).
Bunları şöyle sıralıyaibiUriz :
daımın kalkınma hızından ayrı

1-

11ophım Kıalkmması : İdare ile toplulukların
(köyler,
mahalleler v.s.) işbirliği yaparak bazı hizmetlerin sağ·
lanması. (18, s. 101).

2 -

«Plan i,çinde istiıhdam yaratıcı projelerin ve sek,törlerin
öncelikle ele alınması ... , iş gücü fazlasının iş gücü kıtlı-

ğı çeken Batı Avrupa ülkelerine ihracı.: ., 2 nci ve 3 üncü
plan dönemleri için dalha yüksek bir kalkınma hızına !hedef ıkatbrul etmek». (18, s. 455- 6).

"-Jl!

Sonuç, hıüsran. 2.1 10.000 kişiye iş imkanı açılacağı ön,görülgerçekte bu 895 ibin kişi eksiği ile, ancak 1.215.000 kişi
(19, s. 130), yani geııçeMeşme oranı % 5<8 olmuştur. Bir plfm düşününüz ki % 42 hata ile sonuçlanıyor.
müşıken,

Yllikarıda

öngörülen tedbirlere

yıakından

bir göz atarsak buki, toplıum kalkınması -açık
değil- ancak gizli işsizliğe bir çaredir (30, Wang 1973), iş gücü
fazlasmın Batı Avrupa Ülkelerine ilhracı elimizde olmıyan bir husustur, kalkınma hızının artırılması ise bir hayalden iibarettir. İşe
yarar tek öneri istihdam yaraıtıcı sektörlere önce~ik vermektir. An·
cak adapte edilen yöntem ile buna imkan yok1ıur. Aksi halde pla·
nın tutarLılığı bozulur. Kionuyu ıbiraz açalrm:
nun

doğal olduğunu ıgörürüz. Şöyle

Arzulanan sonuç 'bakımından iki planlama yöntemi vardır,
Bunlar literatürde «etkenlik» ve «tutarlılık» planlaması olarak bilinir. Birincisinde mevcut kaynaklar en iyi şekilde dağıtılarak, en
yüksek kalkınma hızı eLde edilmeye çalışılır; ikincisinde ise !hedef
önceden saptanarak, kaynaklar sektörler arasında dengesizHk ya·
r.aıtamayacak şekilde dağıtılır. Tutarlılık maıkro, sektörel ve proje
seviyesinde yapılan çalışmalarla ,sağlanır. Kıısaca göz atalım:
A.

PLANliN MAıKRO MODıEıLİ :
Makııo aşamada

denge, kaynakların harcanı:alara, diğer bir
.tasarruflara eşit olmasını ifade eder. Saptarıan kalkınıma hızını temin edecek tasarruf m~ktarı ise Harrod .
Domar modelinden elde edilir. Planlarımızın belkemiğini teşkil
eden bu modeli şöyle formüle edebiliriz :
deyişle yatırımların

Analizi kolaylaştırmak için devlet ve dış ticaret sektörleri ih·
mal edilirse, en basit şekliyle, milli gelir eşitliği
(1)

G = T +Ts

oLur. (G Milli gelriri, T

tüketiırni

ve Ts tasarrufu göstermektedir).

Tüketimi Milli gelirin yüzdesi olarak
6
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.

(2)

T = t.G

şeklinde

ifade edehliriz. ( t marjinal tüketim temayülünü göstermektedir). Bu iki denklemin manipülasyonu bize tasarrufu verir:
( 3)

Ts = (1 - t) G

Başlang~ç yılında gelir Go olsun, Tasarruf Tso = (1 t) Gö
olacak ve dengeli bir büyüme için aynı mi\lvtarda yatırım yapı·
lacaıktır. İş gücü kıt değUse aşağıdaki üretim uonıksiy:<mu yazıla
bilir.

(4)

Go= (ü/s) K.

(K salbit .sermaye stokunu, ü/•s ürün - sermaye
dir). Milli gelir aı:ıtışı ise,
.6.Go

=::

(ü/,s)

= Yo,

Yo

= Tso olduğuna

(S)

ve aK

(6)

.6.Go

= (ü/s)

şeklinde yazılaJbilir.

Go ile

oranını

<göstermekte-

~K

göre

(1- t) Go

Oransal

artışları

bulmak

için- denklem

(6)

ıbölnürse;

(7)

(.6.Go/Go) = (ü/s) (1- t)

elde edilir. Denklemin sol tarafı büyüme hızını, sağ tarafı İ5e, üls
sabit olduğu mrüıddetoe, lüzumlu reel tasarruf orıanını verir. Bu
model kalkınma planlarımızın belıkemiğini teşkil etmiştir. Örneğin, Birinci beş yıl için (ü/s) = (1/2.7) alınmış ve % 7x2.7 =
% 18 reel tasarrufa ihtiyaç olduğu saptanmıştır. (3, s. 9- 10, Beyarslan 1975).
B.

GİRDİ

-

ÇIKTI TAIBLOLAıRI:

Sektörel aşamada ise rtUJtarlıhk girdi - çııktı taıbloları aracılı~
ile temin edilir. İlk önce kalkınma hızına bağlı olaııak, gelir esneıldikleri yaııdımı ile, nihai talep vektörü taıhmin edilir. Burada Y
diyelim. Sonra talebi karşılamaik için her malıın toplam üretimi·
nin ne oLması kap ettiği bulunur. Girdi - çıktı tabloları ara mal·
!anna olan talebi gösteııdiği için toplam iiretim, ·

7

(8)

X= AX

+Y

dir. (X Sektörel üretimi, A katsayı matrisini ~ösıterdiğ,inden, AX
ara talebi göstermektedir). Denklem ( 8) in çözümü ise aşağıdaki
şekilde elde edilir.
(9)

X = ( I - X)- 1• Y

Bu suretle

ön~örülen

mal talebini

karşılayacak

sektörel arz
mH~tarı saptanmış olur. Şimdi yukarıdaki iddia:mı,za dönelim. İs
tihdam yaratıcı sektJörlere öncelik verilirse ne olur? Cervap : Sektörler ar:ası tutarlılık hozulur. Bazı mal stokları şıişerıken diğerleri
kıthktan ötürü dar boğazlar yaratır 1 • Acaba !bu öneri laf olsun diyemi yapılmıştı, yoksa pla.ncılanmız işin farkında değiller miydi?
İkinci ve üçüncü ıbeş yıllık planlar incelendiğinde is.tihdam sorununun bağımsl!z lbir hedef olarak ele almmaıktan va~geç.iLdiğıi görülür. Nitekim iıkinci Beş Yıllık Planda «1968 - 1972 döneminde istihdam yaratmark ekonominin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak ele alınacak, istihdam konusu genel kalkınmanın dışında /bağımsız bir amaç olmayacaktır.» denmektedir (19, s. 127). Üçüncıü
Beş Yıllık Planda ise «Ger,çek bir sosyal güvenlik, iş bulma güven·
liğinden bağımsız olarak düşünülemez» şeklinde sorunun
öneroj
belirtHclikten sonra, kesin hüküm verilmiştir: «İstihdam sorununu
bsa dönemde çözüml<:ımeye çalışmak sanayileşerek kalkınma amacı ile çelişilebileceği gibi, uzun dönemde istihdamı yeterince artır
ma olanağını da ortadan kaldıran bir tutum olacaktır.» (20, s.
121- 2). Yani yeni bir tabu yaratılmıştır. İşsize iş bulmak iyi değil, kötüdür: Acaıba plancılarırnız ıbu d::ıhiyane fliıkre nasıl ulaşmış
lardır, kısaca bir göz atalım:

1 - DenilebiLir ki bir Teorinin kabul edHmesinde doğruluk
kadar bıasitHkte etkili olma~tadır. Bu bakımdan plancılar bir türlü Harrod - Damar modelinin si!hrinden kendilevini kurtaramamış
lardır. Denklem (7) ye bir ıgöz atılırısa çok karmaşık olması kap
eden bir olayın üç basH işleme indirıgendiği 1görülür: i - Amacın
(1)

8

Dikkat edilirse tutarlılık plfmlaması DPT Sosyal PHl.nlama Dairesine
tek bir görev bırakmaktadır : Sektörel üretim hedeflerine bağlı olarak insan gücü projeksiyonları yapmak. O zaman ayrı bir daireye ne
lüzum vardı. Nitekim 3. Beş Yıllık P~anın Kollegyomunda bu daire
temsil edilmemiştir.

saptanması,

Sermaye - ürün oranının hesaplanması, iii Bu değerleri kullanarak lüzumlu tasarruf miktarının bulnnması.
Nitekim her üç planda da önemle üzerinde durulan tek araıç tasarrurflardır. Bütün
dil<ıkat ve gayretler tasarrufları
öngörülen
miktara çıkaracak tedbirler önermeye harcanmıştır. Örneğin; yatırımların emek - yoğun sektörlere
kanalize edilerek sermaye
- ürün oranını tküçültme ve saptanan .kalıkınıma hızını daha az ta·
sarrufla ıgeı'ç~kleştirme imkanları üzerinde durulmamıştır. Bu ba·
kımdan adaletsiz bir gelir dağılımı planlamanm sonucu değil, pUm
statejisinin vazgeçilmez bir parçasıdır ( 4, Burk 1971); çünkü özel
1!asarruflar ancak zengini daha zengin ede:rek aııt:tmlaıbilir.
ii -

öiçmek için kriter olarak Gsmh artışının kullanılması -söylenen bütün güzel sözlere rağmen- ister istemez
planlamayı -sosyal ve pohtiık değil- iktisadi kalkınma doğrultu
suna itmiş, iktisadi katkınmanın ise sanayileşmeden rbaret olduğu ve sermaye - yoğun yatmmların emek - yoğun yatırımlara .göre daha verimli oLduğu varsayımından hareketlıe, yukarıda terrkit
ettiğimiz sonuca ulaşılmıştır. Hemen b(!lirtelim ki iktisadi kaLkın
ma sadece sanayileşmeden ibaret değildir. Sulama ve gübreleme
ile tanmda elde edilecek verimlil:ik sıçraması sanayiden daha fazla olahilir, fakat 'bizim ibuııada asıl üzerinde durırnak istediğimiz
ikinci konudur.

2-

C.

Kalkınınayı

PROJE

ANALİZİ :

Makro ve sektörel tutarlılık için yapüan eksersiz kağıt üzerinde kalmayacaksa, her fabrikayıa teker teker karar verileoeğıin
den, elde kabul edilebilir prıojeler olması laz~mdır. P.mjelerin özel
maliyetlerini hesaplamak için çeşitli disiplinlerden uzmanlara ihtiyaç görü1ebilir ve müstekbel gelıir akımını hesaplamak için çeşitli
yöntemler kuHanılaıbilir, fakat bu kafi değildir. Yatırımcı açısın
dan karlı gözüken ıbir proje ekonomi açısından karlı olmıya'bilir.
Örneğin yüks~k gümrük 'vergilerinden dolayı himaye edilen bir
sektörde kar, fiatların sun'i olarak dünya seviyesi üzerinde tutulmasından dolayı olabilir. Ortak Pazara tam üye-olunduğu zaman
re:kaibet edemiyerek yıkılacak olan bu tip projelere izin verilmemelidir. Bu bakımdan projenin özel değil sosyal maliyeti göz
önünde buLundurulmalıdır
9

Şimdi

esas konumuza, dönelim. Senmaye - yoğun bir yatırım
katlı kur sisteminden, saıbiıt sermaye yatınmlarına tanınan teşi\llİk
edici vergi ve kredi politi:kası yüzünden at. al. dolayı yatırımcı açı
sından dalha caz:ip ok::ibilir (2<8, Öngüt 1971). Eığer g,irdi ve çııktı
ların piyasa fiyatları Sıosyal fiyatlarını aksettirmiyorsa, sosyal ma·
liyederini hesaplamak ve ona göre kıarar vermek icap eder. Özel
sektö:rde ücretierin yükısek oLduğu malumdur, halbuki halen iki
milyon, civarında açık işsizlik olduğu sanılan ül'kem~de emeğin
sosyal maliyeti sıfırdır. Bu :bakımdan ayını malı emek - yoğun ve
sermaye - yoğun tekno1oji ile üretmeyi öngören iki p:rojeden, 1kincisinin dahıa bu aşamada saf dışı bırıaıkılması icap eder. Hallbuıki
planlı dönemde tam tersine sermaye/emek ıkat sayısının arttığını
görüyoruz (9, Demirgil 1971). Bu bize proje aşamasında kriter
olarak sosyal maliye1ıin kuHanıılmadığını gösteren en açık delildir.
2 - Yukarıda söylediğimiz varit olmasa, yani sermaye- yoğun
teknoloji öngören proje sosyal maliyet/fayda analizi sonucu daha
karlı görülse dahi, ibunu bütün ekonomiye teşmil etmek hatalı ola·
bilir. Üretim bi~imi seviyesinde sermayenin verimliliğinin maksi·
mum olması toplam üretimin maximum olması demek değildir.
Bunun için sadece kıt olan sermayenin değil, ibol olan 'LŞ gücünün
de verimliliğinin maximirze edilmesi lazımdır (17, Higgins 1959, s.
634). Örneğin iıki milyon işsiz varsa ve minumum techriızaıt (kaz·
ma, küreık) He bunlar sulama kanalı açabilecel~se, üretim o mik·
tarda artacaktır. İş gücü:nün sermayeye oranla daha bol 'olduğu
ülkelerde marjinal verimliliğinin sıfır olduğu varsayımı analitik
bir safsatadan ibarettir.
Yukandaki 'aıçıiklamadan çıkan sonuç aıçrktır. Planlaıma yön·
temi siyasi, sosyal ve yasal; benimsenen kaHnnıma stratejisi ise
iktisadi açıdan tutarsı~dır. Ta>sarruıfları teşıviık için alınan tedıhir·
ler gelir dağılımındaki eşitsizliği artırmakta ve sabit sermaye lehine -dönen sermaye aleyhine- çahşan para ve kredi politikasJ.,
sern,ıaye yoğun yatırımları teş,vik ederek istihdam sorununu ağır
laştırmakta>dır. Diğer taraftan Varımsal ürünler için taban fiyatı,
işçiler ~çin asrgari ücret teslbiti ve devlet sektöründe lüzumundan
fazla istiıhdam yaratma 'gibi başvuruian parekende tedbirler ise
-iktisadi bakımdan- aksi sonucu vermeıkte; bir taraftan tasar·
ruf imkanı 1nsıtlranırken, diğer taraftan sermaye ürün oranı yük10

selmektedir. Kısacası saıptanan kalkınıma statejisi kaLkınma ih!am·
leler:imizi kunda:klamaıktadır.
İktisadi açıdan yatırımların sermaye yoğun pııojelere yönel·
mesinin bugün iıki önemli yan etkisi gönilmeıktedir : i - Dışa bağ·
lılığın artması, ii - Bunun sonucu olarak -planlal'da tıpkı istih
dam gilbi ayrı .bir hedef olar:ak sayıLmasına rağmen- dış aıçığın
gitükçe büyümesi. Döviz sıkıntısı yatırım malları (hatta hammadde) Hıhalatını kısıtlamakta, yatırım (hatta üretim) temposu yaıv:aş·
lama:kta ve :büyüme hızını olumsuz yönde etkilemektedir. Uteratürde sermaye !boşluğu diye ıbilinıen bu olay, aslında gelir dağılı
mmdaki adaletsizlikten doğmaktadır (23, Land and Saligo 1970)
ve isühdam sorunuyla yakından ilgilidir. Bu konu sonuç .kıstmın
da tekrar ele alınacaktır.

D.

DURUM:

Önereceğ1miz planlama yönetimine geçmeden önce, planla geçen ilk ı O yılın sonundaki duruma ibir göz atalım. Üçüncü Beş
Yıllık planda verilen rakamlar!a göre 1962 de 985 bin -tarımda
750, tarım dışında 235 bin- olan toplam iş gücü fazlasının 1972
yılında -tarımda 850, tarım dışında 750- ı milyon 600 bine çık
ması beklenmektedir (20, s. 108- 9). Aradan üç sene geçmesine rağ
men, Devlet İstatisrtik Enstitüsünce, ı972 yılı sonuçları yayınlan
madığı için kati sonuçları bilmiyoruz, fakat gözlemler yukandaki
rakamİarın çok iyimser olduğu kamsını vermektedir. Bu bakNil·
dan Türkiye halen Lewis modeline (24, Lewis ı954) canlı bir örnek
teşkil etmektedir denilebilir ( 13, Hamundan 1970). Diğer taraftan
Harris ve 'I'odaro'nun analizine (15, Harris and Todaro 1970) uyıgun
olarak iş gücü kompozisyonunun tarım aleyılıine ve tarım dışı se!ktıörler leıhine değiştiğini .görıüyoruz (S, Celesun 1971). Yine Baer ve
Heı:ıve modeline uıygun ol,arak iktisadi yapının sanayi lehine değişimi
aynı hızla i!stiıhdam imkanı yaratınamaktadır
( 1, Baer ve Herve

(2)

Aslında

sermaye ürün oranını gerek planlama, gerekse proje aşa
kriter olaraJ( almanın -sabit olmadığı için- çeşitli mahzurları vardır. Konuyu dağıtmamak için üzerinde durmadık.
Bak.
Beyarslan (3, Beyarslan 1975, s. 25 - 6), Karataş· (21, Karataş 1974),
at. al.
masında

11

r
1966). Demingil (9, Demirıgil1971) ve Önıgüt'ün (28, Öngüt 1971) çabunun Eokaus'un (ll, Eokaıus 1955) ileri sürdüğıü
g~bi, işrv:er;"enlerıin çeşhli sebeplerden dolayı sermaye yoğun teknolojiyi tercih etmesinden ileri geldiğini öğreniyoruz.

lışmalarından

Planlı

da durumun düzelmiyeceğini görüyo750 binden 1 milyon ıoo
çııkacağı öngörülüyor. (20, s. 663). Daha ilerisıi için yapılan projek.
siyonlar daJha da ıkönü ( 5, Celesun ı 97il). Bu:nıa mğmen istihdam sorunu halen kendi haline bırakmış durumda; çünkü yapdan öneriler
sorunu çözümlemeden çak, bilerek yahut bilmeyerek, çözüm olmadığına inandıncı mahiyetıte. Örneğin, Türk Sıa:ııayicileri ve İş .1\danı
ları Derneğinin güzide İktisatcı1anmıza hazırlattığı rapor-da Prof.
Dr. Demi:rıgil'in önerilerini şöyle sıralaıyalbiliiiiz: ı - Kamu yatınm·
larını arttırmak, 2 Teşekküllere yapıbn -transferleri arttırımak,
3 - Kişilerıe yapılan transferLeri arttırmak, 4 - K:amu kesriminde
yapılan stokları arttırmak, 5 - Kamu kesimi mal ve hizmet alım
larını arttırmaık, 6 - Kamu kesiminde çalışanların maaş ve ücret·
lerini ar.ttıı:ımak, 7 - Vasıtasız vergi oranlarını düşürmek v.s. (27).
NesilLer boyu denik bütçe ~örmemiş bir ül-kede kamu kesiminden
bunları beklemek alay etımek giıbi ıbirşey.
ruz.

dönemin 15.

yılında

Ömeğıi:n, tarım dışı işgücü fazlasının

ı
ı

ii

III
ÖNIERİıLBN YÖNTEM
Yukarıda istihdam sorununu çözümlernek için Birinci Beş Yıl·
Planda öngö:rıülen öneriler ·içinde tek işe yarayanın «İstihdam
yıa:ratıcı projelerin ve sektörlerin önoelikle ele alınması» oldlllğtmu
ancak halen kullanılan planlama tekniğinin ibuna müsait olmadı,ğı·
na değinmiştik. Tutarlılık planlamasmın yapısı birden fazla hedefe imikan vermez. E-tkenlik planlamasmda çeşitlıi hedefler ol:abilir.
Bunlarıdan lb.irisi maıksimize edilirken diğerleriniıli saptanan ·kıymet
leri yan şart olarak ıkullanıla:bilir. (2, Beyarslan 1971, ·s. 90). Yine
isti\hdam sorununu çözümlernek için bazı .özel tedbirlerde alınaıbi
lir. Anca'k, DemiJ1gil'in önerilerıinde olduğu gilbi, kamu sektöründe
ek kaynaklann mevcut buLunmasını icap ettirir. Bu bakımdan biz
burada sadece, aynı kaynaklarl.a, üretimi 1azaltmadan (.çoğalabilir)
istihdamın nasıl arttırıla:bileceğini göstermeye çalışacağız.
lıık
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A- TEORi:
Yukanda sektö~el tutadılığın gi~di - çliktı ta!bloları ile sağlan
dığına değinmiştik. Sistemin çö~ümünü gösteren denklem (9) u tekrar yazanak işe başlıyahm: X = (1 - A)-1 Y. (1 - A)-1 li:teratürde leontief matrisi diye biiliniır ve elemanları j sektörünün i sektöründen aldığı ıgirdi oranlarını gösterir. Nasıl a11 = xiı/Xı şeklinde
direkt sektörel giııdi oranını !bulmak kaıbilse, aynı şekilde emeık girdi kat. sayısı da ıbuluna:bilir; ıboı = eoi/Xi. Toplam istihdam ise
(10)

E= hXı

olur. (E toplam
mektedir).

istiıhdamı,

b emek-girdi

katsayı

vektörünü .göster-

Şimdi .emek"girdi ·katsayı vektörünü diyagona:l matris şeklinde
yazalım ve buna B diyelim. Nihai talep kalemlerinde ihusule gelecek ıbir birıim artışın ne kadar emeğe ihtiyaç göst.ereceğin:i bul:ı:na:k
için diğer girdilerin üretiminde kullanılan emek miktarını (indj-

rekt istihdam etkisini) de hesaba .katmak gerekir. Bunun için direkt emek girdi katsayıları ile sektörel bağınlaşma matrisi (I -AF1
çaı:ıpılır ve 'istihdam bağmlaşma· ma:trisi elde edilir.
A

(ll)

B= B ( I - A)-·ı

A

A

matrisini ~faıd~ etmektedir). B nin
elemanları bıj, j ·sektöı:ıü giııdilerinin üretiminde .kıullanılan emek
miktarını gösterdiği için, sütunsal toplaıma ıbize toplam (direkt
(B istihdam

bağınlaşma

+

indirekt emek-girdi 'l<'a:tsayısını verir1. Buna b1 ve yeni vektöre b
dersek, ni!lıa:.i talep kalemlerine bağlı olarak toplam istihdaım
(12)

E= b.Y

şeklinde yazılabHir.

Denklem (12) yi amaç fonksıiyonu ola.raık alıp
Y nin, E yi maximize edecek, optimum ](IQmbinasyonunu bulalbiliriz. Anealk nihai taleibin bu birleşimi saptanan büyüme hızından aşa
ğı olmamalıdır- hatırlanacagı gibi planoılarrmız istihdamı artırma(3)

Buraya kadar anlattıklanmız daha önce yapılmış'tır. (Bak. 8, Demiı
1971), fakat araştırma tutarlılık çerçevesi içerisinde kalmış is tilıda
mm maximize edilmesine çahşılmamıştır.
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T
nın üretimı azaltacağı iddiasında

idiler. Bu baklımdan denklem (9)
u bir kısıtlıayıcı etmen olarak çözÜime dahil edebiliriz. Bütün bu
söylediklerimiz ise şöyle özetleuelbilir :4
Maıks.imi.ze

(13)

E=b.Y
X = (I -A)-1 .Y
Yan şart
Bütün Xi için Yi ; : :-: O

Son eşitsizlik Yı ~ O niıhai talep kalemlerinin hiç birinin sıfır
dan küçük olmayacağı anlamına gelmektedir ve çözüm için şarttır.
Denklem (13} kullanılarak elde edilen çözüm uygulamanın 3.
kısımmda ayrıntılarıyla tartışılacaktır.

B - UYGULAMA
Uygulamaıya esas olarak 1972 yılı alınmıştır. Bunun seıbebi henüz Üçüncü Beş Yılluk Plan süresinin dolmamış olınasıdır. Üzülerek belirtelim ıki arada nüç sene geçmesine rağımen -bu yıi için dahi- halen ,kati istihdam rakamları yaymlanmaımıştır. Bu ıbakımdan
daha önce bulunan direkt emekcgirdi rakamlarını kullanmakta mahııur görmedik b V ektörü I. tıaıbloda vedLmiştir. Rakamlar her. sektröıde bir milyon TL. kıyımetinde üretim için lüzumlu insan sayısını
göstermektedir.
TABLO
I
TÜRKİYE'DE DİREK'T EMEK-GİRDİ KATSAYILARI (1972)

Sektör

Sırası

Adı

Katsayı

Sırası

22'8

ı

Ormancıhk

34

Hayıvancıhk

109

12
2

ı

Tarım

2

3
4
5

Kömür
rDemir

Madenciliği
»

so

33

Önerdiğimiz yöntem yeni değildir. Doğrusal programlama

Dantzig

6
13
tekniği

tarafından bulunmuş

(7, Dantzig 1951), iktisadi pH\nlamaya
uygulanmasında ise Chenery (6, Chenery 1958), Sandee (29, Sandee
1960) vs. öncülük etmişlerdir; fakat bildiğimiz kadan istihdam konusunda bir uygulama yoktur. Var ise önceliğini kabul ettiğimizi bildirmek yerinde olur.
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Büyüklük

Sektör

( 4)

$;;,. '

~-·'

Büyüklük

Sektör
Sırası

6
7
8
9
10

Katsayı

Adı

Sektör
!Diğer

27
3
18
10

»

Şeker Saınayii

Tütün
içki

»

Gl!da

»

))

ı8

Tekstil »
Tahta Mamulleri Sanayii
Kağıt ve Basım
>>
!Deri Sanayii
Lastik Sanayii
Kimya
»
Gülbre
»
Petrıol Ürünleri Sanayii

ı9

Metal-D1şı

11

12
13
14
ıs

16
ı7

20
ıı

»

Çimento
DerniT Çelik

»

»

22

Demir-Dl!şı

23

Metal
»
Makina
»
Elektrik Makinalan Sanayii
Taşıt Malzemeleri Sanay;1i
El~ktrik Üretimi
<Demir Yolu Ulaştırması

24

25
26
27

28
29

Diğer

»

»

30

Ticaret

3ı

Halherleşme
Banka - siıgo:rıta
Hizmetler (Meslekler)
Bina İnşaatı
Bina - Dışı İnşaatı
Kamu Hizmetleri
Konut Sıahipliği5

32
33
34
35
36
37

Sırası

ıs

35
2ı

25

8
10
45
27

32
27

66
7
8
8

4
33

ı

24
10
9

9
ı6

3ıl

30
36
ı7

26

29

10
98

28

11
20
22

24
20

7
63

34
5
22
11

13
34
33

3

ıs

ı4

ıı

23

49
41

7
10

2ı

19

47

8

ı

37

NOT: Kat:sayılar ı milryon TL. kıymetinde üretim için lüzum1u işçi saifade etmektedir. Rakamlar (8, Demir ı971) den alınmıştır. Fakat asıl
orijinin (14, Hamurandan ve Demir ı971) olduğu zikredilmektedir.

yısını

(5)

KonuJt rahipliği katsayısı adı geçen kavn,akta O dır,' biz ı kabul ettik.
ıs

Yukarıda direkt emek,girdi katsayılarının yetersizliğine ve bir
sektörde kullamlan ara malların Üıretmi .için lüzumlu (indirekt)
emek ~htiyacının da hesaba katılması icap ettiğine deği:ı::ıımişrtilk:.
Denklem (ll) i takiıben I. Taıbloda verilen katsayıılar ı 972 yılı
girdi-çııktı matrisinin tersi ile çarpılaraık, istihdam bağınlaşma maıt
dsi elde edilmi·ş ve sütunsal toplamlar alınarak, her ısıektörde bir
birim mal üretmek için lüzuımlu top1am (direkt + indirekt) emek
girdi ~katsayıları bulunmuştur. Daha önce b şeklinde tanımladığımız
bu vektörrün değerleri Ta;blo II de verilmiştir.

Taıblo

I ve II karşılaştırıldığı zaman katsayı değerlerinin büyıüiklük sırasını bozacak şekilde değiştiği ~göru1ür. Örneğin I. Talbloda 3S. olan şeker sanayii, II. Tabloda 6 ncılığa; I. Taıbloda 32.
olan Gıda Sanayii ise 3 rürıcü s.waya yükselmiştir. ı ımi~yon TL kıy
metinde üretim şeker sanayiinde, 3. ıgıda sanayiinde ise_ 8 .kişi ile
yapılı~ken- kuHamlan ham maddelerin, ekiminden itibaren bütün
aşamalarda lüzuımlu emeık ,iihtiyacı hesaba katıldığında, bu rakamların sırasıyla 93 ve 1S3 kişiye yükseldiği görülür.
TABLO
II
TÜRKİYE'DE TOPLAM EMEN>GiRDıi KATSAYILARI (1972)

Büyüklük

Sektör
Sırası

Adı

Katsayı

Sırası

1
2
3
4

ıKiömür Madenciliği

s

62

12

Demir

}}

}}

43
36
93

17
22
6
10
13
3
14
9
19
4
35
26

264
4S
226

Tarım

Ormancıhk
Hayvancılık

6

Diğer

7

Şeker Sanayİİ

8

Tütün
tçki

9

72

))

59
153

))

10

Gıda

11
12

Tekstil
Tahtıa Mamulleri Sanayii
,:Kağıt ve Basım
Devi

13

14
15
16
16

Sektör

))

))

}}

}}

Lasıtik

}}

Kimya

}}

ss
7S
41
120
17
30

1
16
2

T
i

_..

ıı:
1

ı

1

1

Büyüklük

Sektör·
Sırası

Sektör

Katsayı

Adı

17
18
19

Gübre
Petml Ürünleri

»

Metal-Dışı

>>

20

Çimento
Demir Çelik

>>

Demir-Dışı

>>

21
22
23
24
25

Metal
Makina
Elektri:k Ma:kinaları

26

Taşıt Malzeımeled

27
28
29
30
31
32
33

EleMriık

>>

>>

24
9
35
25
27
23

Sırası

30
36
23

29
27
3ıl

113

5

32
25

Ticaret

22
33
41
19
80
27
3.9

Haberleşme

40

34

Banka Sitgorta
Hizmetler (Mes1ekler)
Bina İnşaatı

35
36
37

Kamu Hizmetleri Konut Saıhipliği

18
84
63
33
49
4

}}

>>
>>
>>

Üretimi
Demir Yolu Ulaşımı
Diğer

>>

Bina-Dışı İnşaat

18

33
8

28
21
20
34
7
ll

24
15
37

Dikkat edilecek İkinci bir husus elimizde sektörel bağınlaşma
matrisi ( I - A)-1 olmadan durumu sayısal ola.cak kesinliıkle sap. tamaya im:kan olmamasıdır. P:r'oje analizı bakı:mından bu çok anlamlıdır. Demek ki prıoje aşamasında, istense dahi sosyal maliyet/faydayı tesibit için sa:yı.sal kriterler bulunamaz. Projıeler sektö'rel aşamada tekrar gözden geçirilip, düzelıtmeler yapılmalıdır. Özel
sektör için 1bU: kaide ola~aık yapılmaz, kamu se:ktöru ,için yapıldı
ğma dair de biLgi yioktur.
II. Tablodaki ka:tsayılar kullanılarak denklem (12) de verildiği
istihdam bulrmalhilir. Bunun için nihai talep :kalem. lerinin, yani 3if sektörde yaratılan katma değerin bilinmesi lazım
dır. Bu da yayınlanmaz. Halen elimi:zıde 1972 yılı sektörel üretim
rakamları olmadığından v.e plan rakamları ile mukayese
ed:Hebilidiği bozmamak için talhminleri alınmış ve
şekilde toıplam
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(14) Y = X-AX
şeklinde rııilhai talep kalemleri brulunmuş.tur. Bu rakamlar ,kullanı·
larak sektörel isıtihdaiD. değerleri elde edilmiş ve ~onuç HI. TıalbJ.o.
da sunulmuştur.
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TABLO

SEKTÖREL İSTİHDAM ( 1971)

Sektör
Sırası

Toplam emek-girdi
Katsayılan · Nihai Talep İstihdam

SektörAdı

ı

Tarım'

2

Oımancılık

3

Hayıvancılık.

4
5
6
7

Kömür
Demir

17086
588
ll592
264

»

264
45
226
62
43

-ı

-43

»

36

600

21633

1739
2880

206496

Madenciliği

Diığer

4509440
26358
2847171
lı6342

Şeker

Sanayii

Tütün
içki

»
»

93·
72
59

864

5064ıı

10
1.1

Gıda

»

ıs3

13ı85

2020599

Tekıstil

))

55

49ı40ıı

ı2
ı4

Tahta Mamulleri
Kağıt ve Basım
Deri Saını~i

ıs

Laıstiık

ı6

Kimya
»
Gülbre
Petrol Ürünleri
Meta•l-Dışı Sanayii
Çli.meniO
»
Demir Çelik

9056
868
s ıs
858
683
2710

8

9

ı3

ı7

ı8
ı9

20
2ı

22
23
24

25
26

27
28
29

4ı

ı20

.

))
))

))

Demir-Dışı

75
ı7

30
24
9
35
25
27
32

11Sı3
8~ıso

-24

6540

29880
368i2

30ı

~
ı4677

))

2ı49

243i200

))

2780

6ı983·

ı46S

47760
115047

))

27

537

ı0424

499

39759
344980

12974

'

ıo3ı~s.ı

740
8'52

3·8ı2

1
1

33~8ı

-ı

ı45

~;~ -~

64900

454

))

Metal
ı13
Makina
22
Elektrik Makinalan San. 33
Taşıt Malzemeleri
41
Elekıtrik Üretimi
ı9
Demir Yolu Ulaışıını
80
Diğer

ı62065

~~·~

18
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Toplam emek-girdi
Katsayılan Nihai Talep

Sektör
SektörAdı

Sırası

30

Tica~et

31
32
33
34
35
36
37

Haber leşıme
Banka Siıgo11ta
iHiZJmetler (meslekler)
Bina İnşaatı
Bina~Dışı İnşaat

Kamu Hizmetleri
Konut Sahipliği

Toplam
Yukarıda

39
40
18
84
63
33
49
3

İstihdam

317081

8174
443
1713
8146
10511
7650
15758
928

30977
687608
657673
249772
774020
3:137

21~5327

14314045

17ı880

ettiğimiz gi:bi, henüz 1972 istihdam değerleri
ve Üçüncü Beş Yıllık Planda verilen ra:kam
lar üııetim tahminlerine bağlı olarak hesaplandığından, programlamaya esas olarak bu değerLer alınmıştır. Planlı dönemin ilk 10
yılında, hiç bir politik karara
lıüzum olmadan,
teknisyenlerce
aşağıda!ki üç tedbi:rin alınabileceği kaıbul edilmiştir: i - Lüzumsuz
yere ibazı sektörlerde sermaye-yoğun telmolojiyıe kaymayı önleımelk,
ii - Bazı erneık-yoğun sek!törleri teşvik etmek, iii - Her iki tedbire birden başvurmak. Sonuçlara sırasıyla ıbir göz atalım.

temas

yayınlanmadığından

I.

Sermaye-Yoğun

Teknolojiye Kaymayı Önlemek:

iktisadi kal:kınmaıdan gaye sadece milli geliLi arttırmak değil.
zamanda üretimin yaıpısını değiştirımektir. Ancak bri.ınıi her sektörde sermaye-yoğun teknoLojiyi teşvi·k olara:k düşünmek istihdam
politikası bakımından yersiz, ~ktisadi politika bakımından i:se olanaksızdir. Kıt olan sermaye .ister istemez dar-boğaz·yara:tacaik, diğer
tarafuan ucuz emek yerine, parhalı sermaye kullanmak, dıŞ ticarete
konu o1an mallarda rekaıbet imkanını azaltacaktır (4, Burk 197~1).
Bu ıbaıkırmdan ilk olarak şu sorunun cevabını vermeye çalıştıık : Acaba ormancıhk, hayvancılıık v.s. gibi en yeni teknolojiyi kullanmanın, kalıicteyi yıüıkısdtımek ·ve standardizasyonru temin ~etmek bakımın·
dan, bir üstünlük sağlamadığı sektörlerıde sermaye-yoğun teknolojiye kayma daha proje aşamasında önlense idi, sonuç ne olurdu?
aynı

IV. Tablo ıbu sorunun ceıvaıbını belirtmek için düzenlenmri~şt,ir
ve biribirine bağlı olarak şu sonuçlar açığa çlikmaıktadır :_i - Her-
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TABLO

.
Se!m:ör
Adı

Sırası

Sektör

2

Ormancılık

3

Hayvancılıık

8

Tütün Sanay;ü
içki Sanayii

9
10
ll

Gıda Sanıayii

Tekstil Sanayii
Deri ve Kösele

14
29
30
33
34
36

Diğer Ulaşım

Ticaret
Serbest Mesl~k
Bina lnışaatı
Kamu HiEneti.

(1967)

(1972)

Direkt

Direkt

1972

İstihdam

'Üretim

Katsayı

Katsayı

Fark

'Üretiım

Fazlası

Fazlası·

34
109
18
10
8
10

2
12
4
2

1996
1S84·9

2

945
17248
11920

66
13

ı~

125~

2

16966

38
54

34

4

154~5

49

45
51

41
47

5
4
4

10100

36
121
22

12
9

12
78
15

ı

2880

105H
16182

Toplam

-- =

Kay:nıak

X

~

~r
·ı

~<

3992
226ıl82

117
2075

11'520
1890
17248
23·840
15084
3393 2
61900
50500
42044
64728

189
2156
2384
229
2610
1821
1031
1025

552866

14277

1

640

1377

S/Ü
Oram

Reel

Tasarruf
35~

3.05
0.43
0.94
1.15
0.44
0.80
0.64

1.25
0.40

0.63
0.34
3.20

892
602

217
949

1907
147
3263
728
650
349
4406
----------

14467

D.P.T. No. 1152

-Ac

.• ·fA
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şeyden önoe istihdam 552.866 kişi, ii - Üııetim 14277 milyon TL.
daiha fazla olurdu, iii -'Aynı ,istihdam ve üretim seviyesi 14467 TL.
daıha az harcanarak elde edilebilirdiL Yapılan i·şlemi izah etmeye çalışalım:

i - Beşinci sütunda seıımaye-yoğun teknoloj,iye ·kayıştan ötürü
her ·sektörde, 1 milyon TIL. üretim elde etmek için, lüzumlu işçi sayısındaki fa:r1klar verilmiştir. Bu rakamlar 1972 yılı üı:ıetim miktarları ile çaııpıldığında bize sek.törel istihdam fazlasını verir. Sonuçlar 7. ~sütun da gösterilmiştir.
Sektörel istihdam fazlası - sütun 7, sektörel istihdam kat- sütun 4 e - bölünür;se, ist~hdam fazlaısının tekabül ettiüretim fazlası bulunur. Sonuçlar 8. sütunda verilmiştir.
ii -

sayılarına
ği

Sekıtörel üretim fazlası - sütun 8, sektörel sermaye - ha- sütun 9 - ile çanpılırsa, üretim fazlasının ne kadar ilave
yatırımı -yahut reel ·tasarrufu- icap ettirdiği mey,dana çııkar. Sonuçlar 10. sütunda verilmiştir.

iii -

sıla oranı

Öneminden dolayı ıtekrar edelim. Demekıki plancıltarın istihdam soru'nunu halletmek için alınacak tedibirlerin, kalkınma hızını
düş.üreceği haıkkındaki endişeleri ye:r'sizdir. Buna sebep yanhş varsayımdan hareket etmeleri olsa gerek. İstilidam ve büyüme politikasını meczedecek yeııde bir1bi,riyle rekaıbet halinde olacağı, belli
olan reel tasarufların . ya verimli yatırımlara, yaihutta veııims.izı ı ı,
sırf istihdam yaratmak Iiçin açılan işlerde kullamlması icap edeceği vıarsayılmı.ş; aynı ·k~lkmma hızının .daha az reel tasarrufla elde
edilebileceği düşünülmemiştir.

II.

Emek-Yoğun

Sektörleri

Teşvik

Etmek:

İkinci olarak ele alınan husus emek-yoğun sekıoorleri teş~:k
etmek oldu. Yuıkarda plancılarımızı:n Harrod-Domar modelinin
sihrinden kurtulamadıklarına ve kalkmrı:ıa stratejisi bakımından
ön göııdükleri tek tedlb:irin, tasarrufları % 7 büyüme hızını sağla
mak için 1üzumlu olan :riı,iktara ç:ııkaracak önerilerıden ibaret olduğuna, sermaye/ürün oranını küçülterek, saptanan
kalkınma hı
zını daiha az miktarda tasarııuıfla gerçekleş•tirtrne olanakları üzerinde durolmadığına değinmiştik (Bak. s. 9). Acaıba denenseydi ne
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oluı:ıdu?

V. TaibLo bu sorunun

cevabını

vermek

için

hazırlanmış.

tır.

Bir hususu hemeiı belirtmekte fayda var. 4. sütunda önıgoru·
len değişikliklere, sadece istıihdamı artumaık için değil aynı zaman.
da b:aJZı malların arz ve talebinde görülen tutarsızlığı gidermeık
i,çin başvurulmuştur. Örneğin; 1974 programına göre, 1972 yılınıda
talep eksikliğinin parasal değeri -tarım ürünleri için 2828, hayvan
cılık için 4444, metal sanayi i1çin 753 (it!hal .değeri), tahta mamulleri i,çin 923 ve taşıt malzemeleri için 1190 milyon TL. dır. Kaynak
olmadığından son iki sek1töııel değişiklikler, 605 ve 761
olarak
saptanmış,tır. Gıda ve deri sanayiinde öngörülen değiışiikl:ikler, Ta·
rım ve hayvancılı!k üretim artışlarının ham madde olarak kıullaml·
ma .imkanları göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Bu rakam·
lar yerli talep açısından tenikid edilebili<rler, fakat ihracatında güç·
lük çekilmeyen 'kalemleııdir.
taraftan V. Talblo l 1V. Taiblo ile karşılaştırılırsa şu faıık
göııülür. Aynı sektörde s~eı:ımaıye-yoğun teıknolo1ıiye ikiayınayı önleyici tedbirler tasarruf fazlası yaratırken, 'emek yoğun sektörleri
teşvik ek kaynaklara· iıhtiyaç göstermektedir.
Değirmenin suyu
nerden gelecektir? Bunun için bazı sektörlere yapılan yatırımların·
da kıs:ılması icap etmektedir. Haiberleşllrie, kamu hizmetleri ve Jro.
nitllt sahipliği için öngörülen değişikliıkler brununı .j:çin menfiidir. Son
olara:k ibu değişi1klikle:dn 1962 - 1972 döneminde alınacak tedlhiJ:4
ler sonucu meydana geleceöine değinerek yukardaki sorunun. cevabına dönelim.
Diğer

Emek-Yoğun Sektörleııden rbazıları sermaye-yıoğun sektörler aleyhine teş~ik edilse ve bu suretle elde edilen ikaynakhr (on yılda
111629 milyon TL.) üretimi 1<ıifayetsiz emek-yoğun sektörlere kana·
li:ze edilse, iki önemli sonuç ortaya çıkımaktadır ;

i - Planlarda iddia edildiğinin aksine, üretim azalmayıp art·
makta (12484 milyon TL.), yani ibüyüme hızı yükselmektedir.

ii -

Üreıtimdeki ibu artış daıha fazla· iş 'gücü kullanılara/k elde

edildiğinden

istihdam sorunu çözümlenmektedir. Hatırlanacağı gi·
bi 1972 istilhdam açığının, Üçüncü Beş Yıllık Planda, 1.600.000 kişi
olacağı varsayılınıştı (Bak. s. ll). Yukardaki eksersiz realize edilse idi istihdam açığı fazlası ile kapatıla:bilecekti 2.327.222 kişiye iş
bulunmuş olacaktı.
22
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TA.BLO

Sektör
Sırası
ı

3
7
8
10
12
14
20
23
26
35
ı.

Adı

1972
Üretim

ÖUgörüleD

Emek~girdi

işçi

değeri

değişilk.IJk

katsayısı

faZlası

oranı

açığı

264
226
93
153
75
120
25
113
41
33

746592
1004344
18600
19152
30.6000
45375
53280
2500
85089
31201
45474

2.30
0.43
0.60
0.94
0.44
0.63
0.64
1.43
0.95
0.56
0.23

6504
1910
120
250
880
381
284
143
4J14
426
317

40
49
·3

23576(J7
. -4000
-13700
-2685

3.80
3.20
11.49

11629
-380
-960
-10289

Taızrm

34689
18849
Hayıvancılıık
2742
Şeker Sanayii
»
2880
Tütün
»•
17248
Gıda
Taıhta Ma.ımulleri Sanayii 2837
1257
Deri Sanayii
1450
Çimento SanayU
»
3394
Metal
4400
Taş1ıt Malzemeleri San.
7650
Bina D>ışı İnşaatı

Toplam
30

Haiberleşme

36

Kamu Hizmetleri
Konut Sahipliği

37
2.

Sektör

Toplaım

Fark

V

13475
1,6182
7415

2828
4444

200
266
2000
605
444
100
753
761
1378

B179
-100
-300
-895

72

SIH

Tasaınıf·-

-;---1295

-20385

-11629

12484

2337222

o

Burada üzerinde önemle durmak istediğimiz bir husus var.
Y,ukarda öneıı:idiğimiz çok müteıvazi tedhirle:dn sonuçlan, tutarlılık
planlaması_ç~rçevesi içinde alındı. Hiç bir optimizasyon :yöntemi,
hiç bir ek kaynakta kullanılmadı. Gerek sermaye-yoğun sektörlere,
gerekse sermaye-yoğun teknolojiye kaymanın veibali, sınaileşme fobisi aitında hükümetlerce alınan .kararlara bağlanarak, polit:iıkacı
lara yüklenebilir. Kanaatiımiııce bu bir haksızlıktır. Politikacılar
dan aldıkları ~kararlann iktisadi ve sosyal etkilerini açıkca ibilmeleri heklenemez. Bunu hesaplamak, göstermek teknisyeniedu görevidir. Planlama bunun i,çin vardır. Denilebilirıki cesareti ulanlarda lbilgi, bilgis olanlarıda ise cesaret yetersizliği yüzünden, teknisyenlerimiz ne damşmanlık ıgörevlerini yerine getirmiş; ne de çeşitli
aşamalarda insiyatifini kullanarak istiihdaım soru~un çözümüne
katıkıda buhınmuşlaı:ıdır.

IV.

Her İki Tedbire Birden Başvurmak:

tV, ve V. Tablodaki sonuçlar ıtoplandığı zaman her iki ted!l?jre
bi:roen başvuı:ıulması halinde isti:hdam artı.şmın 2.890.088 kişi fue..
tim artıışının 26.761 milyon ve tasarruf fazlasının da 14.467 milyon
11L. olduğu görüLür. İstithdam sorunu çözümlenmiş, üretim artmış
ve ağır sanayi yahut harp sanayine yatırılacak kayınaık yaratılmı!Ş
tır. Bu sonuçlar eskisinden daha iyidir, fakat alına:bileoeıkJerin en
iyisi değildir. Bunun için bir amaç fonks:iyıonıunun açı:kca ma:ksıimi:
ze edilmesıi lazımdır. 14.467 'DL'nın sektörel dağılımı bunun için
yapılmamıştır. Biz amacın yine istihdamı ~artırmaik olduğunu vaı
sayarak ·Örne~ize devam edelim. VI. Taıhlo bu amaçla:;hazırlan·
mıştır.
'
Bazı Sektörler:de sermaye-:yoğıun
teknolojiye kayışın önlenmesi 1967 toplam emek-girdi katsayılarını lmllanarak belirlenmişıti. Bunlar 3. sütunda verilen değerlerden üstü işaretli
olanlardır. 3. sütundaki toplam emek-girdi katsayıları objektif funksiyorıunda ,kullanılmış, bu
surette elde edilen tasarruf fazlasının
dağıtımı ise son sütunda yapılmıştır. Tasarruf dağıtırnma bağlı
olaııak husule gelecek üretim değiş1klıi.kleri (5. sril:tunda gösterilmiştir) 4. süturıda veriLen 1972 değerlerine eklenerek -yalhut çı
karılarak- aşağı ve yukarı stnırlar tayin edilmiştir.
Bu sureıtle
hem üretim seviyesinin o/o 7 kalkırıma hızına tekabül eden değerden aşağı düşırriesi, hem de havadan kaynak yaı:-atılması önlenmiş-
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TABLO

PROGRAML:A.MA
Sektör
SU'8SI

Toplam emek-girdi

Sektör

katsayılan

adı

ı

'11arım

2
3
4
5

Ormancılıık

Kömür
Demir

6

Diğer

Hayıvancılık
Madenciliği
))

))

264
48*
237*
62
43
36
93

7

Şeker

Sanayi

8

Türtün

))

109*

9

içki

»

59

10

Gı!da

»·

ll

Tekstil

»

157*
59*

12

Taıhta Mamıülleııi

13

ve Basım
Sanayii
»
Lastik
Kimya »
Gübre
»
Petrol
Metal~dışı Sanayii

14
ıs

16
17
18
19

Kağıt

Deııi

))

75
·U

BS*
ı7

30
24
9

35

VI
VERİLERİ

Aşağı.

öngörülen

Yukan

s:ınıı

değişiidik

sımr

3460

38149
2024
24803
1237
110
1934
2838
2880

34689
1996
18849
1211
106
1910
2742
2880
945
17'248
1<1920
2837
2!1,15
1257
2215
5766

1059
72'47
2217

28
5954
26
4
24
96

o
3
1464
83
62
54
200
98

190
236
236
25

S/Ü
·

948

18712
12003
2899
2169
1457
2313
5956
1286
7483
2217

oranı

2.30
3.05
0.43
3.17
3.17
3.17
0.60

0.94
1.15
0.44
0.80
0.63
0.-99

Tasarrufdaptımı

79518
85
2560

82
12
76
57

o
3

644
66

39
53

0.64

128

0.53·

51
171
236
245
16

0.90
1.00
1.04

0.67

-----

Sektör
sırası

Toplam emek-girdi
Sektör

adı

A.şall

öngörülen

katsayılan

SlD:ll

değişiklik

22

14.50
4800
1920
3394
4055

3
82
23
48
134

~3

2300

ıs

41
19

4400
25:25
1565
16966
15475
1020
6496
10100

26

20

Çimento

»

25

21

Demir~çeLiık

»

27

22
23

Demir~ dışı

»
»
»

U3

23

27

Metal
Makina
Elektrik Matkine
Taşıt MaLzemeleri
Elektriık Üretimi

28

Demiryıolu Ulaş:rmı

80

29

-Diğer Ulaşım

27

30

Ticaret

42*

31
32
33
34
35
36
37

Haıberleşme

40

Banıka-siıgorta

18

Hiıınıetler

84

Bina İnşaatı

70*
34*
53*
3

24

25
26

Bina-dışı İnşaatı

Kamu Hizmetleri
Kıonut Sahiıpliği

10Sı11

765(J
16182
7415

Yukan

7ı8

39

1604

168

17134
15795
1036
6742
10210
10511
7650
16220
7439

16
246
110

o

o
38
24

~,~~··'-··,·-·-~·

~··

-~
·~

1.43
2.09
2.07
0.55
0.70

o.so
.•

0.56

7.50
4.88
1.25
0.40
3.80

o.so
0.63
0.23
0.23
32V
11.49

Tasarruf

daptum
4
171
47
26
93
7
14
585
190
210

128
60
123
69

o
o
121
275
14467

Toplam

Not: *

oranı

sınır

1453
4882
1943
3442
4189
2315
4426
2603

320

S/Ü

işaretli katsayılar

1967

yılına aıittir.

~-----------

----· --~----~------- -------- ~ #! ------- ----------------,

tir. Dikkat edilirse, kaynak olarak, sadece bazı sektörlerde sermakayma önlendiği takdirde elde edilecek tasar:ruıf fazlası :kıuUanılmıştır. Buna sebep bilinçli bir te!knokrat grubunun alaıbileceği en mütarvazi sonucu göstermektir. İkinci hu:sus
(sermaye-yoğun sektörleri cezalandınp, emek-yoğun ·sektörleri teş
vik) polıitikacıları bu yoLda ikna etmeyi icap ettirelbilir. Bunu da·
hi heklemiyoruz.
ye-yoğun te:kııolojıiye

V. Tablodaki yeniden dağıtınayı programlamada ihmal etme-

mizin diğer bir nedeni de tekni'ktir. Tablo on senelik politika sonucunu göstermektedir ve bu yeniden dağıtma VI. Tablonun 4.
sütununda verilen 1972 üııetim değerlerinden diğer sekıtörlerde de
apayrı raıkamları icap ettirir, aksi halde tutJarlılıik bozulur. Nitekim S. sütunda ıve:rilen ·Öngöııülen değişikli:kle:r tes/bit edilirken
erneık-girdi katsayısı en küçük, fakat sermaye/ürün oranı en ibüyük olan konut sahipliğine dahi kaynak taihısiJs edilmesi bu yıüzden
dir. Bu iba:kımdan VH. Taıbloda v:erıilen prıogralama sonuçları sadece IV. Taıb1oda elde edilen tasarruf fazlasının optimal dağıtımın
dan ibarettir.
Dağıtlim sonucu eLde edilen iJştihda:m fazlası 1.710.728 kişi ve
nihai talep .fazlası ise 7.331 milyon TL'dır. Hatırlanacağı giıbi 1972
yılı istilhdam açığı 1.600.000 olarak tahmin edilmişti (20, s. 108 - 9).
O ihalde· sorun çıöızümlenmiştir. III. Tabloda v·erilen n]hai talep kalemlerinin ıtoplaımı 255.327'dir. O haLde ka1'kmma hızı düşmeyip
bilaikis (7331/255 327 = % 0287) yaklaşLk olarak %3 artmıştır.
Yani kalkınma hızı % 7' den % 10'ıa çıkmıştır.
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TA BL O

PROGRAMLAMA SONUÇLARI
Sekıtör
sırası

ı

2
3
4

Sektör

adı

Tanm
Ormanc ılı k
Hayvancıhk

s

K!ömür
Demir

6

Diğer

MadenciLiği
»
»

Nihai talep

Emek..girdi

İstihdam

fazlası

k~tsayısı

fazlası

819
2
5453

264
48
237
62
43
36

ı

2

o

2162,16
96
1292361
62
86

o
27

r
t

Sektör
sırası

Sektör

Nihai talep

Emek-girdi·

İstihdam

fazlası

katsayısı

fazlası

adı

~

r

7
8
9
10

11

12
13
14
ıs

16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30

Şeker

20

Sanayii

109

o
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SONuÇ
Giriş

kl!smmda

sasıyal

adaletin istihdam sorunundan i!baret olBurada ıkonuyu genişleterek adil bir gelir
dağılımı ve yaygın bir sosyal güıvenlik sistemini temin için alınma
sı icap eden <tedbirler sıralanaıbHirdi. Önerilerimizin havada kalacağını rbildiğimiz için bu yola gitmediık Nitekim daha I. Beş Yılll!k
Planda sıralanan tedbirlerin daıh:i çok büyü!k ibir ıkTsmı realize edilmemiştir. ·örneğin, 1950 - 60 döneminde Kamu Kesiminde çalışan
larm gelir dağılımınıdan aldığı payın % 22, işçilerin % 10 ve tanm·
la uğraşanların da % 7 azaldığı (diğer taraftan tarım kesimi içinde gelir dağılımının çok çarpık olduğu), bu sonuca ise enıflasyıon
ve dolaysız verıgilerin sebep olduğu saptanmıştı.

madığın:a değinmiştik.

Bu gidişi durdurmak için önerilen enflasyonu durdurmak, geliri yeniden dağıtacak bir mali politika i!Zlemek ve kişisel fırsat eşit
liği sağlamak gilbi önerileri ise hala Birinci Beş Yıllı/k, Planı merak edenlerin okuyacağı güzel sözlerden ·irbaretıtir (18, s. 48- 52).
Orta ve yıüksek öğretimde yaygın burs sistemleri, ekJOnomik konut
programları (18, s. 53); bölgeler arasmda
sosyal adalet dengesıini sağlamak için faıkir yıöreler.e yapılacak sosyal hizmet arzının
yoğunlaştırılması ve öngörülen i•ktisadi tedbirlerin alırınnası
da
öyle (18, s. 57- 8).
Yine sosyal güvenlik alanında herkes için ihtiyarlık ve sağlık
kapsayan genel ıbir sosyal güvenlik düzeni, bütün sıos
yal güvenlik çalışmalarının teık elden yürütıülmes:i, işsizlik si:gortasının konulması gibi ıhedeHerde havada kalm]lştır (18, s. 110).
Aıym şey sosyal 'hizmetlerle iLgili olarak sayılan
hedefler içinde
doğrudur (18, s. 423). Bu ba'kımdan çok önemH olduğuna inandı
ğ~mrz için ve yalnız planlama ile ilgili iki hu:susu tekrar etmekle
yetineceğiz :
sıiJgortalarını

1-

Ka~kınma

stratejimiz iktisadi,

siyaısi

ve sosyal

bakımdan

tutarsızdır. Kullanılan ıbastt rbüıyüme -kalkınma değil-

modeli
bütün gayrıetleri tasarrufları artıcı tedbirler almaya yöneltmelkte,
bu da gelir dağılımındaki dengesizliği artırmaktadır. Sabit sermaye lehine işleyen para-kredi politikası sermaye ve i~hal yoğun yatı
rımları tf"şvik edemk bir taraftan istihdam sorununu ağırlaştırı:rken.
29

diğer taraftan da dı,şa bağlılığı artırmakta ve ödemeler dengesi iktisadi büyürneyi kısıtlayıcı br etken olarak kar.şımıza çıkmaktadır.
Bu durumun hem dış, hem de iç siyaset alanında olumsuz etkileri
görülmektedir.

2-

Halen yürürlükte olan planlama yöntemi yasal

açıdan

tu-

tıarsızdır. Anayasanın 41. maddesi «iktisadi sosyal ve kültürel kalkınınayı

demokratik yollarla gei1çekleştirmek» için «yatırımları
toplum yararının gereikt:irıdiği önceLikiere yöne1tmeyi» emrıeder:
Tutarlılık planlaması ile buna imkan yoktur. Örneğin, istihdam ayrı bir hedef olarak ele alınamaz. Bunun için önerdiğimiz yöntemin
benimsenmesi lazımdır. Plancılarımız bunu kendiliıklerinden yıap
madLklarına göre yasal yollarıdan zorlanmahdırlar. Kanımıroa şimdi
ye :kadar yapılan ıplan ve proğramların iptali için -bir anayasal
lruruluş tarafından- Anayasa Mahkemesine baş vurulması bu konuda atılacak en önemli adım olacaktır, Mahkemenin kararı ne
olur.sa olsun konunun açıklıık kazanması kamu oyunu oluştuta
ca'.k, plancıları ve politikacıları işsiz vatandaşlarımızın ızdırapları
ile Hgilenmeye ve kalkınma sıtatejirrnizi yeniden saptamaya zorlayacaktır.
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lKTISIDI DEVLET TEŞEKKÜLLERININ ÖZERKLİGİ
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İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN
Ö·ZERKLİGİ

Av. Erdoğan BİGAT
GİRİŞ:

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kısa tarlhçeSıi :
İkti1sadi Devlet Teşekkülleri Memleketimizd ~ il k kez 17.6.1938
gün ve 3460 s~ılı kanunla kurulmuştur. Devleıtb bizzat müteşelb
bis olarak ekonıomik hayata girişınesi amacı ile kurulan İktisadi
Devlet Teşek!küHeııi uygulamada görülen başarısızlıklar gözönüne
alınarak amaçtan uzaklaştıncı bazı yasal değişikliklere uğramıştır.
3460 sayılı yasanın tedvini sırasında, Dev}et1n müteşelbb:üs sıfatiy
Je giriştiği faaliyetleri yeknesek prensipler dairesinde düzenleme
ve denetime tabi tutma yanında, gayelerine ulaşabilrne açısından
zorunlu olan özerkliği verme amacı güdülmüştür. Kanun koyucu
genel faa:Hyet, denetleme ve planiaştırma açısından merkeziyet,
uygulama sahasında da ademi merkeziryet ilkelerini birleştiril~bil
mek için yabancı örneklerden Almanya'da uygulanan «Konzernıı,
Ar:ııg1o sakson
memleketlerıdeki
«Holding Şirket» ve Rus·ya' da
mevcut «Trust» sistemleri örnek olarak almamış Memleketimizin
yapısına uyı~n ve dış ülkelerde örneği bulunınıyan yeni bir sistem
geliştirilmiştir. Türkiye'de Ferdi Mü1kiyet ve ekonomi ilkesi kabul
edHdiğinden Rusya'daki «Trust» sistemi örnek olarak esasen alı
namazdı. Devletin İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışmalarını düzenleme ve denetleme prensriibini muhafaza etmekle beraber, özerkliklerini zedelemeden bu teşkkülleri özel huku \ hükümlerine tabi
tutma amacı güdüldüğünden ferdi mülkiyet esasını benimseyen
ülkelerdeki «Holding Şirket» ve «Konzern» sistemleri de taklit
edilmeımişNr. 3460 sayılı kanun yalbancı ülkelerde örneği bulunmı
yan yeni bir «tüzel kişi» müesısesesi yaratmıvtır. Bti sistemin ayın1

3

cı özel iği,

yönetim ve denetime Devlet

miş olması,

organlan ın iştirak

ettiril-l

sermaye bakımından ise İktisadi Devlet Teşekküllerinin devletten tamamen ayrılmış bulunmalandır. 3460 sayılı K.anunun 2. maddesine göre İktisadi Devlet Teşekküllerinin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Mülkiyet hak·kı bunlara intikal
etmedi1kçe 2. maddede ifadesini bulan sorumluluk ilkesinin uy;gulama olanağı olmıyacağından, İktiısadi Devlet Teşekkillerinin kendilerine ayrılan sermayenin maliki olduklıarı kabul edilmelidir.
(Ord. Prof. Dr. E. Hirş, «Ticaret Hukuku Dersleri» kitabı 1948
baskı sahife 397-407).
3460

Saydı

Yasa :

Teşekküller, sermayesinin tamamı dervlet tamfmdan verilen;
kendi kanunlarında bu kanuna t@bi tutulacağı yazılı ·bulunan hükmü şaıhsiyeti haiz, mali ve id,ari muihtariyete sahi-p, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kuruluşlardır. Teşekküller Mu!haseibi Umumiye, Arttırma,
Eksiitme ve ihale kanunları hükümelerine ve Divanı Muıhasebatın
( Sayıştaıy) denetimine ve inşaat bakımından 2443 ve 2799 sayılı
kanup.lara talbi değildir. (3460 sayılı kanun madde 1,2 ve 3.)

Müesseseler, İ<tisadi Devlet Teşekküllerinin ellerinde bulunan
zorunlu oldukları, tüzel kişiliği haiz, teşek
küle bağlı malhJdut mes'uliyetli kuruluşlardır. (3460 sayılı kanun
madde 26.)
.
teşebibüsleri devretıniye

İştirakler, İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin en az
yarısına sa!hiıp bulundukları şirketlerdir.

(3460 sayılı kanun maddüzenlenmesi ve denetikanuna talbidirler.

yalnız blançolarımn
sayılı

3460 sayılı ·Kanun 43. maddesinde, Umumi Muraka!be Heye,ti
reis ve azalarının, Teşekkül ve müesseselerin Yönetim Kurulu
Başkan ve üyeleriyle, Genel Müdür ve Yard]mcılarınm ve
diğer
memur ve müstalhdemlerinin görevlerini yaparken basiretli ve teıd
birli :bir tacir gibi hareket mecburiyeti esasını getirmiştir. Aynı
maddede teşekküllerle, müesseselerin pamları ve para hükmünde·
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3460 sayılı Kanun «İkt1sadi Devlet Teşekkülü» (Madde 1)
«Müessese (Madde 26) ve «İstirakler» (Madde 41) olmak üzere
üç türlü kuruluş yaratmıştır.

de 41). Bu şirkeıtler
mi bakımından 3460

l

4-,

ki evrak ve senetleri ve diğer maliarına karşı, blançoları, tutanak,
rapor ve diğer her türlü belge ve defterleri üzerinde suç işiiyen
Umumi Murakabe Heyeti, Yönetim kurulu veya Yönetim Komitesi başkan ve üyeleriyle, Genel Müdür ve yardımcılarının, memur
ve müsta'hdemlerinin devlet memurları hakkında uy;gulanan cezaıyı
görecekleri belirtilmiştir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseterinin muamele ve
hesaplannın

ve yönetim şekilleriyle ekonomik durumlannın tamemurlar vasıtaıs1yle tenkik, teftiş ve murakabe etmeğe İktisat Vekaleti ile alakah Vekalet anılan Kanunun 13. maddesiyle yetkili kılınmıştır ..

yin

edeceği

Teşekküllerin

blançolariyle, kar ve zarar hesaplarını ve Müesseselerin, Şirket haline getirilmesi hakkındaki hükümet teklifleri incelemek ve iıbra kararı vermek üzere 3460 sayılı Kanunun
S. maddes~nde Genel Kurul teşkil ediLmiştir. Genel Kurul Başba
kan veya tevkil edeceği bir ıbakanın başkanlığında, Maliye, İktisat
ve Ziraat Bakanlariiyle, Tütbye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Divani MUihasebat. Maliye, İktisat ve Ziraat Encümenleri
Re1s, Reis vekili, mazbaJta mulharrirlerl ve katiplerinden ve bu encümenlerin her teşrii yıl için kendi azası araısından seçecekleri
beşer kişiden ve Divan MUihasebat birinci reisi, Umumi Murakabooe heyeti reisi, Umumi Miurakabe heyeti reisiyle İktisadi Devlet
Teşekkülleriyle sermayeleri
bir milyon limdan fazla olan Milli
Bankalarm Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlerinden teşekkül etmektedir.
21.12.19S3 gün ve 6201

sayılı

Kanunla S. madde.d,e

yapılan

değişiklikle Çalışma, E'lmnomi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çalışma Komisyonu reis, reis vekili, sözcü ve
katipleriyle bu komisyonlardan seçilecek beşli üye genel kurul

üyeli'klerine

eklenmiştir.

2.6.1960 gün ve 5/11 sayılı Bakar~lar Kurulu kararı :

13.6.1960 gün ve 10524 sayılı Re·;;mi Gazetede yayınlanan
2.6.1960. gün ve 5/11 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İktisadi
Deıvlet Teşekkülleri Yönetim ve denetim kurullarının oluşması yönünden değişiklik yapılmıştır. 27.Mayıs.1960. günlü devrimin yöneticileri İ~ktiısadi Devle~ Teşekkülleri Yönetim Kurulları adedinin
üçe denetıçi adedini nıbire indiriLmesini ve bu orıganları atama yet\isini ilgili hakanlara bırakılacağı ilkesini kalbul etmişlerdir.

s

23

Sayılı

Kanun :

20.Temmuz.1960 taı:ü.hli Reısmi Ga2!etede yayınlanan 23 sayılı
kanun 1. maddesi ile 3460 sa>yılı kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekküllerinin Yönetim Kurulları ka1dırılm1ş, aynı Kanunun 2. maddesinde teşekküllerin «Müdürler Kurulu» tarafmdan idare edile- _
eelderi hükıme bağlanmıştır. Müidürler Kurulunun, Genel Müdür
veya Müdür gilbi en yüksek iCira uzuvlarını tayine yetkili makamlar taraıfından tesp1t edilen bir başkan ile 1-2 üyeden ve o iktilsadi Devlet Teşekküllerinde çalışan işçiler, memurlar ve mürnasil
şaılnslarca iki senelik devreler için sendikaların ve merkez memurlarının tespit edeceği üçer aday arasınıdan giızli reyle seçilen bir
müdürden oluşacağı aynı yasanın 3. maddesinde belirtilmiştir.
23 sayılı Yas1a, İıkti!srudi Devlet Teşekküileri denetiçlerinin, Dave Yüksek Murakabe heyetinden seçilecek ikişer kişiden kurulacak bir k101misy10nun uzman kiş:ilerrden saptanacak bir
misli aday arasından teşekkülün statüsü hükümlerine göre tayin
edilecekleri eSiasım getirm1ştir. (Madde 6).

nıştay, Sayıştay

440

sayılı

Kanun :

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkmda
son yasal düzenleme
12.3.1964 gün ve 440 sayılı ya;sa ile yapılmıştır. (Resmi Gazete
21.3.1964, sayı 11662). Bu yasa 3460 sayılı yasada yaıpılan ve yukarıda açıklanan değişiklikleri bir ölıçüde birleştiren genellikle yeni
düzenlemelerle iLgilidir.

440 sayılı yasa öncelikle İktisadi Devlet Teşekküllerinin tanı
önemli değişiklikler getirmiştir. Bkıonoırnik alanda ticari
esaslara göre faaliyet gösteııme, katma ekıonoınİ kurallarına ve
ekonomik gerekiere uygun olarak yönetilme karlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışma, sermaye birikimine yardım etmek
suretiıyle daha fazla yatırım kaynağı yaratma amacını sağlaması
öngörülen iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye kompozisyiOnu
yönünden kapsamı genişleıtilmiştir. 3460 sayılı yasa İktisa;di D~
let Teşekkü:lü olaibilımek için sermayenin tamamının tek başına
Devlete ait olması kuralını getiı:4diği halde, 440 sayılı yaısa sermayelerinden yansından fazlasının tek lbaş:ma veya birlikte Devlete
('.genel ve katma bütçeli idaııelere) ve İıküsadi Devlet Teşekkülle
r·ine ait olan kuruluşları İktisadi Devlet Teşekkülü saymış ve bu
suretle 3460 sayılı yasanın 41. maddesi uyannca Şirket halinde
bulunan iştiraıkleri de kapsamına almıştır.
mında

6

.,
~·

'

>

440

sayılı

yasa 3460

sayılı yasanın İktisadi

Devlet

Teşekkülü

olaıbilme açısından kuruluş yasaları çıkarılması esasını aynen ka-

bul etmiş ve geçici 1. maddesi ile kurulan «İktisadi Devlet Teşek
küllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu». BaşkanlıMarea hazır
lanacak kunıluş kanunlarını üç ay içinde inediyerek Bakanlıkla
ra iade ile görevlendirmiştir. A[Ynı yasa geçici 4. maddesinde; teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıkların yüriirlük tarihinden baş
lıyarak en geç altı ay içinde kuruluş kanunlarını hazırayıp yeniden düzenleme komisyonuna vermekle yükümlü kıLmış ve anılan
kJOmisyonun 3 ay içinde inceleyip iade edecekleri tasarıları kendilei1ine verilmesinden itilbaren 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna
sunmakla görev1endirmiştir. 440 sayılı yasa Bakanlar Kurulunun
bu •tasarıları üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Mecli·sine sevk
edeceğini geçici 4. maddede hükme bağlamıştır. 37. maddesinde
440 sayılı yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş
tir. Bu yasa 21.3.1964 günü Resmi Gazetede yay1mlandığına göre
Bakanlıkların 21.9.1964 tarilhiiJJde ilgili oldukları TeşekküHerin kuruluş yasa tasarılarını hazırlamaları, Yeniden Düzenleme Komisyonunun 21.12.1964 tadhine kadar incelemelerini taımamiıyarak
tasarıları Bakaniıkiara iade ·etmesi ve
Bakanlıkların 27.12.1964
günü Bakanlar Kuruluna, Bakanlar Kurulunun da 27.3.1965 günü
tasarıları Tüııkiye Büyü1k Millet MecHsine sevketmesi gerekli bulun"IIıaktaydı. Bu tebliğin kaleme alındığı 1975 yılının Eıylül ayın
da hi<;jhir teşekkülün kuruluş yasası çıkarılmamış durumdadır. Bunun hukuk açısından önemi büyüktür. 440 saıyılı.ya:sa 1. maddesinde İıktisa:di Deıvlet Teşekkülü olmak ·için kuruluş kanunlarmda bu
kanuna tabi olacaklarının belirtilmesi şartını kıoyduğuna göre, kuruluş kanunu o1mııyan hiç bir teşebbüsü ikltisadi devlet teşekkü
lü kabul etme olanağı yoktur.
440 sayılı yasa İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetiminde
23 sayılı yasaya yakı nbir düzenleme getirmekle beraber, Müdürler Kurulu yerine «Yönetim Kurulu» sistemine dönülmüştür. Ancak Genel Müdürler Yönetim Kurulu Başkanı kalbul edilerek, Genel Müdür da!hil sayısı üçü geçmemek üzere bünyeden Yönetim
Kuruluna katılacak görevlilerin kuruluş yasaları He saptanacağı 8.
maıdede belirtilmiştir.

İlgili Bakanlıklıa,

Kurulunca iki üyenin
ölçüde işçi çalıştıran

Maliye
katılacağı

Bakanlığının

inhası i1e Bakanlar

Yönetim Kurulunda,

teşekkıüllerin

(kııruluş yasaları

ayrıca geniş

ile belirtile-

7

cek) seçecekleri bir işçi üye ile % lS'i aşan özel sermaye temsilcileri de bulunmaktadır.
440 sayılı yasa Yüksek Denetleme Kurulunun denetleme
temini muhafaza etmiştir.

~-

sıs-

Bugün yürürlükte olan 440 sayılı yasa İküsadi Devlet Teşek
küllerini Yüksek Denetleme Kurulu denetimi yanında, iLgili Bakanlık karariyle yürütme orıganmın teftiş, ta:hk.ik ve gözetimine
taıbi tutulmuştur.

· Kamu iktisadi Ieşebbüsleri Reform Stratejisi :
Yüksek Planlama Kurulunun 16.11.1972 gü:n ve 119 sayılı raporunu inceleyen Bakanlar Kurulu 1.12.1972 gün ve 7/5398 sayılı
kararı ile «Kamu İktirsadi Teşekküsleri ReformunU>> kabul etmiş
tir. (.11.12.1972, gün ve 14388 sayılı Resmi gazete)
1%1 Anayasasının 126. maıddeısindc kullanılan deyime paralel
olarak bu ·strateijde «Kamu İktiısadi Teşeıhbüsleri>> KİT taıbiri kullanılmıştır. Bu deyim 468 sayılı «Kamu İ:küsadi Teşeıbbüslerinin
Türkiye Büyük Millet ·Meclisi.nce Denetlenmesinin düzenlenmesi
hakkınıda Kanun»un 4. maddesinde
tanımlanmıştır. Bu tanıma
göre «Ödenmiş sermayenin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ... ,,
Kamu İktisadi Teşeıbibüsüdür. Bu deyim kuşkusuz İktisadi Devlet
T·eşekküllerini içermektedir.

Strateji K:İT ]erin;
1.

Üstün bir etkinlik ve verimlilik düzeyine varmalarını,

2.

Kamuya ·giderek artan kaynak yaratmalarını,

3.

Teknoloji birikimini, adaptasyonunu ve üretimini yapacak
ibir bünye kazanmalarını,
.

4.

Kendini yenileyecek bir yapıya ve işleyişe kavuştuıulma
sını,

hedef

almıştır.

Bu hedefe varılabilmesi ıçın üst seviyede koordinasyonu sağlamak, fiyat tar1fe, yatınm politikalarının genel politikaya uyumunu yön1enıdirmek üzere Başbakanın başkanlığında ilgili Bakan-
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.lavdan oluşan «Devlet Teşebbüsleri Yük,sek Kurulu» ile Devletin
üretim, yatırım, piyasa düzenleme ve belli hallerde -destekleme
maksatlarına ayırdığı taşınır ve taşınmaz mallada bütçe ödenekleri ve KİT işletmelerinin karları He diğer gelirlerinin hesaıbmda toplanacağı «Devlet Teşebbüsleri Genel İdaresi>> ('Bu organın kimlerden oluşacağı stratejide gösterilmemiştir. Ancak stra:tejiye esas
olan D.P.T. raporunda DPT Müsteşarının başkanlığında Maliye, Sanaıyi, Enerji, Ulaştırıma, Tica·ret ve Tarım Bakanlıkları müsteşar
larından oluşacağı beliDtilmiştir.) aıdla:ciyle iki üst oııganın
kurulması ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sektörle devlet holdinglerine, işletmelerin ise Anünim veya Limited Şirketlere dönüştü
rülmesini öngörmektedir.
Denetim stratej.ide yeni esaslara bağlanmak;tadır. Genel İda
re Denetimi Sayış•tay'ca, Devlet Holdinglerinin denetimi ise Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacak, ]bra
kararı
Türkiye Büyük Millet Meclitsince verilecektir. işletımeel Şir
ketler ise Türk Ticaret Kanunundaki hükümle:re tabi olacak, ibra
kararı Sermaye ile ilgilenmiş Devlet Holdinglerrinden oluşacak Genel Kurulda ve.rilecektir. Yüksek Denetleme Kurulunun İşletmeler
hakkındaki denetleme raporları, Şirket denetçileri ve Genel Kurullarmda değerlendirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi değerlen
dirme sonuçlarının alınıması yönünden denetiım yapacak·tır. Hol
dingler ve Şkketler 440 sayılı kanundaki teftiş. ve denetim esasları
na tabi olmaya devam edeceklerdir.
KİT'lerden

beklenen amaç :

Yukarıda bsaca tarihi gelişimini açıklamaya çalıştığımız KİT'
lerden be~lenen amaÇ nedir?
Teşkilatı Esa:siyle Kanununu değiştiren 5.2.1937 gün ve 3115 sayasa Türkiye Devletinin «ıDevletçi» olduğu esasını getirdiğin
den 193ı8 yılında 3460 sayılı yasa ile İktisadi Devlet Teşekkülleri
kurulmuştur. 3460 sayılı Yasa milli, sosyal ve ekonomik kuvvetleri geliştirme amacı ile İkti>sadi Devlet Teşekküllerini Devletin
k!ontml ve otovitesi altında bulundurmak gayesini gütmüştür.
(Türk Hukuk Sisteminde İkıüsadi Devlet Teşekkülleri, Kemal Sahir Sunar, 1954 saıhife 16).
yılı

1961 Anaıyasasının 41. maddesi Devlete ekonomik sosyal ve
kültürel kalkınınayı demokratik yollarla gerçekleştir.mek ve bu
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maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararına
yöneltmek ödevini yüklemiştir.
O halde, Deıvleıtin Anayasal görevlerini yerine getirmesinde
lerin büyük bir önemi vardır. Devlet, Allılıyasasının Karma
Ekonomi kuralları içinde, özel sektör yanında doğrudan doğruya
teşeibibüse girecektir. Devletin girişeceği teşebibüsler tekel konusu
olmadığından, özel sektörle rekabet içinde olması, KiİT'leriın karlılık ve verimlilik ilkesini de gerçekleşürmeleri rorunluıdur.
KİT

SONUÇ:
KİT'lerden beklenen amaç kanımızca eski ve yeni Anayasalar
açı:smdan farklı değildir.

sında

dalha

beliııgin

Karma Ekonomi kuralları 1961 Anayasaolmakla beraber, eski Anayasada da benim-

senmiştir.

27.5.1960 devrimi uygulama hatalarının tepkisi ile İktisadi
Devlet Teşek<J.çüllerinde yeni düzenlemeler yapmış, İktisadi Devlet
Teşefukülleri diğer kamu hizmetleri ile eş kaıbul dilme eğilimleri
belirm.iştir. Oysa, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurulduğu 1938
yılmda tedvin olunan 3460 sayılı yasa diğer ülkelerden örnek alın
maksızın ülkemizin ihtiyaçlarına uıygun olarak çıfuarılımıştır. Deıv
letin, bu teşekküller üzerinde kuşkusuz denetleme, yön verme açı
smdan bazı tasarrufları olacaktır. Ancak, tekdcilik söz konuısu
olımaıdığmdan KİT lerin özel sefutörle rekabet etmesi gereklidir.
KİT lerin özel hukuk hükümlerine tabi tutulmasının bu yönden
anlaımı vardır. Ancaık, teşekküllerin ilgili
Bakanlıklarca sık
sık teftişe taıbi tutulması, çıok yıönlü denetim sistemi ve nihaıyet 440 sayılı yasanın 28. ve 33. maddelerindeki KİT yöneticilerinin devlet memuru g~bi cezalandırılacağı yolundaki hükümler
karlılık ve verimlilik açısından yöneticilerin gerekli atılıımlanda bulunmalarını önlemektedk. KİT lerin eronıomik işletmedlik esaslarına uygun olarak, karlılık ve verimliliği yıönel1k çalışına düzenine girmeleri, KİT lerdeki yetenekli elemanların özel sektöre kaymasını önlemek için,
1. Yetenekli elemanlara güvenli
ve bunun için;

çalışma olanaklarının

sağ

lanması

ÜıSıt

lO

a. Dış etkenierin hertaraf edilerek hükümetler
kademe personelinin değ,işmesi:nin önlenmesi,

değiştikçe
~,<,

b. Bütçe kanunlarındaki sınırlamalar ka!dırılarak KİT'lerin
y;önetici kad:roların:da uzun süreli sözleşmeli el~man istihdam olanağı verilmesi,
c.
dan

Personel sistemlerinin genel ve katma bütçeli
düzenlemelere tabi tutulması,

kuruluşlar

farklı

d. Karlılık ve verimliliğin teşvik unsurılan olan prim ve ikramiye sistemlerinin kaibulü ve bu uygulamanın seyyanen değil
üretime,· yatırıma, pazarlama hizmetlerine katkısı oranında taktir.e tabi tutulması,
e. Yatırımların zamanında gerçekleştiriJcibilmesi için geçici
per.sonel istilhdamına olanak verilmesi,

f.

Personel seçiminde politik etkilerin ortadan

kaidırılması,

g. KİT'lerin personel eğitimi, uzman elemanlar yetiştirilme
si için teşvik edilmesi.
2.

Toplu Sıöz,leşme, üretim, yatırım hususlarmda KİT'lerin
engel olunmaınası,

inısiyaNflerini kullanmalarına

3. Çok yönlü teftiş, göıZJetim, denetim sistemlerinden dönülerek tek yıönlü denetim usulünün kalbul edilmesi,
4. Sermaye yetersizliklerinin
bir mali bünyeye kavuşturulması,

giderilerek

KİT

lerin

sağlaım

S - Yıönetim kurulunun müdürler kurulu olarak düşünülme5inden vazgeçilerek karar orıga.m haline dönüştürülmesi ve bu kurula yürütme ile sorumlu olan Genel Müdür ve yard]mcıların üye
olmaları sisteminden dönülmesi,
sağlanmahdır.

Genellikle Yeniden Düzenleme Komisyonu, KİT'lerin reform
stratej1si bu sonuçlara varınış olmakla beraber, yasal düzenlemeler
geoilçtirildiğinden KİT lerin sorunları gün geçtikçe artmaktadır.
Aınca:k,

reform stratejisinde kurulması öngörülen iki üst organ, özellikle Sayıştay denetimine tabi olması ve ilgili bakanhklar müsteşarlığından o1uşması öngörülen «Devlet Teşe/bbüsleri Genel İdaresiıınin özerklik ilkesi ile bağdaşmıyacağı görüşündeyiz.
KİT lerin sekctörel Holdinkle!'e dönüştiırülmesi uygun görülmekle
beraıber, Türk Ticaret Yasasında Holding Şirkenerle ilgili düzenlemeler yapılmadan bu yola başvurulması bazı zorluklarla karşı
laşı1masına selhep olacaktır.
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Sonuç olarak, KİT lerin sorunlan .ırtık 40 yıllık uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar genellikle yasal düzenlemelerdeki eksiklikleıiden çok, uyıgulama hatalarından gelmektedir.

.R<

KİT lerin stratejide beHrtildiği üzere, üstün bir etkinlik ve
verimlilik düzeyine varmaları, kamuya giderek artan kaynak yaııatmaları, teknoloji biriıkiırrıini, adaptasyonunu ve üretiırrıini yaıpa
cak bir bünyeye salhip olmaları, kendilerini yenHeyecek yapı ve
işleyişe kav:uşmhları için ÖZERK Çalışmaları mutlaka sağlanmalı
dır.
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AN! YASAMIZ'IN ÇlZGlSlNDE TÜRK EKONOMI
DUZ ERiNiN TESBİTİ: KALKlNMA VE REF!H
DEVLETINI SAGLAMI YOLLARI

Av. Celil CAN
Mardin Barosu Başkam
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Sonuç olarak, KİT lerin sorunları ..rrt:ık 40 yıllık uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar genellikle yasal düzenlemelerdeki eksikHkleıiden çok, uyıgulama hatalanndan gelmektedir.
KİT lerin stratejide belirtildiği üzeı·e; üstün bir etkinlik ve

verimlilik düzeyine varmaları, kamuya giderek artan kaynak yaııatmalan, teknoloji bir.iıkimini, adaptasyonunu ve üretimini yaıpa
cak bir bünyeye salhip olmaları, kendilerini yenHeyecek yapı ve
işleyişe kavuşmıilan için ÖZ.BRK Çalışmaları mutlaka sağlanmalı
dır.

INIYISIIIZ'IR ÇIZGISINDE TttRI EKOROit
BUZERININ TESBITI: KILKIRli YE REF AB
DEVLETINI SA.ÖLIII YOLLARI

Av. CelB CAN
Mardin Barosu Başkanı

Sevinç

Matbaası,

Ankara - 1975

ANAYASAMIZ'IN

ÇİZGİSiNDE TÜRK

TESBİTİ;

EKONOMİ DÜZENİNİN
1

KALKlNMA VE REFAH DEVLETİNİ SAGLAMA YOLLARI.
('TATBİKİ DÜŞÜNCELER- EKONOMİK AK!SAKLirKLAR'DENıKİOLEıR - ıMÜ'JlALAALAıR)

Av. Celil CAN

Mardin Barosu

Başkanı

I-GİRİŞ

Karma Ek:onomi ıiçinde, hızlı bıir sanayileşmeye doğru yol alan
Turkiye'nin, :bu~n'kü ekonomilk yCllşamında görülen ibunalımlar,
ikalkmma!kta olan ülkemizin, eıkonomik sahada alması rgerekli te:dbirlere doğru, lbazeıı i·saıbetli t:eşihis Imyamamasından ve bu seibeble
önümüzde dikilen bir takım dar boğazları, aşmayı henüz becerernemiş olmamızdan ileri geldiğini, samirniyetle
kabul etmek
lazımdır.

Öteyandan; Türk Ekonomilk d~enini Anayasamıza göre teslbi:ti
halde, Anayasanın kanun tekniği bakımından, .ekonomik
düzenimizin açık suı:ıette belirlenmemiş olması; bu ekonomik drüzenimizrn ıişletilmesi ıkonıusunda, siyasi parti1erimizin çıkar kapıları
na münakaşa konuları açtığı görülmektedir. Zira, bir Siyasi partimiz; Sosyal Hulm!k Dev:leti kavramını, Sosyaliz'me açlik bir deınoık:
.rattk sosyalizm şeık:linde yorumlarken; diğer bir siyasi partimiz. de,
Sosyal Hukuk Devl.eti kaıvııamını, ıSos~alizm' e açık görmemek:te ve
Sosryal Hruku!k Devletıiırrdeki sosyallık vasfını, ıhukuk nizaımı iıçe:risin
de, ferde sağlanması ıge:reıken sosyal güvenlik ve sosyal adalet ilkeleriııe ibağhmıaıkıtadır. Bu yrüzden, \bu iıki görıüış arasmda vuıkıua gelen s::Lyasi çekişmelıerin sonucu olarak, ta.tbiıkaıtte kendini hissertiren
yapıldığı
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elmnomik tedbirler zaM ikalma:kta, lk:alıkınma çabalarımız kösıteklen
mekte ve bundan doğan !hükumet ıbuhranları, bazen rejim bunalım
ıarına kadar vaııalbi1meıktedir.
Diğer taraftan, Türk,iyemizin her yıl hızlı surette arıtan nüfusunun kontrol al<t:ma alınamaması yüzünden, büyüyen iş gücüne, yeteri derecede çalışma alanLarı temin edilememdkıte, !bazen de yavaşlıyan yaıtırrmlanmız, !kaLkınma hamlele:dmizi isıtenen düzeye çı~karmasını gedıktirmeıktedir.

Özellikle, sanayi ya:tırı:mlarımızın
gerek1i kıldığı ,ma;kine ve
ham madde ithali için yapılan dövıiz giderlerinin, :ilhracat gel~rleri
mizi ·karşılıyamamakta olması da, d~<ş ticaretimizde vuılm'a gelen
açıklarla, Dış Ödeme Dengemizi borzmakJta ve enflasyon hızının her
geçen gün artmaya devam etmesi, a:ynı zamanda paranın satın alma gücünü zayıflaJtaralk, Türk. halıkım büyük geçim sıkınıtılarına maruz !bıraktığı, müşahade olunan hallerderrdir.
Kısaca izahınıa çalışıtığımız

ve Trürıkiyemizin bugün maruz !kaldığı bu ekonomiık <tablo; herhalde karamsar ibıir görüşü yansıtma
maktadır. Aslında, ekonomimizin ciddi tedibirlerle yönetilememesi,
ekonominin, iktisadi ıkuraUara uygun şekilde çözümlenmesi yoluna
gidilememiş bulunmasından ileri geldiği bir gerçek1tir.
Elkonomimizin ıbu drüizensitzliğıinıe k~im ç1are bulacaktır ve nasıl
sorusu, bu tedlci,klerıimizin asıl konusunıu teşikil ert-

bul,unacaktır?
mekıtedir.

İşte biz bu Tebl:iğıimizle bir hu1wJkçu olarak. ve faıkat bir eıko
nomi uzmanı o1m.amanın verdiği sınırlı bir yetenekle, memleketin sorunlarına dkonom:ilk yönden eğilme cesaretini gösterinken;
herşeyden önce, Anayasamızın ön .gördüğü ekonomik düzenin ve
ekonomik ıkamu düzeninin ne olduğunu tesibit etmeye, Hukuk Devleti ve Sosıhyal !Devlet kavramlarını belirtmeye, kalkınmaya ve re·
fa!h devletine doğru 1gi,tme yollarını incelemeye çalışacağız.
Şüphesiz ıki; tatibikatın

bilim'in

ka1!kısıyle yaıptığımız

eıkıonomi,k gdişmesinin

ve

,eıkonoırr:ı:iJk

çalışmalar; Ti1I1.kıiy:emizin

b'Uigiinıkiü

lbize

verdıiği

tecrüıheler

ne yoLda olduğunu ve ne gilbi tedıhirler1e Karma E'kionomi sistemiyle hızlı ,surette ~ka1kınmasının miüımkün olabileceğini, Ekonomilk 'Bilim ışığında açıklığa kavuş1tuıımaya uğraşa
cağız.
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teibl~ğimizdeki düşünceler ve

takip edilen metodlar, gerçekten «değer» 'taş]dığını görebilmek, ancaık (Ekonomi - Hukuk) Ş:ura
mıza ,katılacalk, sayın bilim adamlanınızla meslekdaşlarımın gıösıte
receklerıi tasvip oranı'na ve ışıık tutma olanağına lbağlı kalacağı
inancmdayız ...
II -

Cumhuriyettenberi Türk Ekonomik

Hayatına Kısa

Bir

Bakış:

Cumhul'iyet Türkiiyesinin SO. yılı ıaşan Ekonomik tari:hi; sanayi'i ve kalkınması, geri bırakılmış bir toplumun sanayileşmesi ve
modern surette tarıriılaşması 1kıonusrunda, geçen b.ir mücadele tarihidir.
Kurıtuluş Savaşı Türk!iyesi'nin sanay,i alanında Osmanlı idaresinden devir 1aldığı miras, temel ağı<r sanayi'i olmıyan ve sadece
76.216 işçi çalıştıran 386. önemsiz iş yerinden 1baret sanayi ikuruluşlariyle, ilkel ısurıetteki bir tarım toplumunun, genç Oumhuôyetiıniz için ne kadar yetersiz olduğıu belli ise; Baıtı Avrupa için de Tiürkiye, sadece ıbir pazar <Ve hammadde drhmcı için bir sömürü yeri olmaıktan ilerıi ghmiyen yarı ~sömürü bir mke idi. işte bunu bilen
A:tatül'k, nevleti ıkurıdUiktan ıSOnra İzmir'de açtıı:ıdığı Hk brüyıüık ıiik!ti
sat kongresıinde: «Türıkiye antık dhangir bir devlet olmıyacaJk, :bir
~kıtisat devleti olacaıktır>>, diyordu. Çünkü ıbiliyordu ki, Batı Alvrupa, ıdünya haikimiyetıinıi ıK:apiıtaliizm'de bulmuş ve Osmanlı Devletinide, bu sömürü düzeni ile çökertmişti. Atatürk, Sovyet Rusyadaki
Sosyalist modeLini de benimsemiyordu. Omm için ne Kapitalist ve
ne de sosyalist bi'r devlet düzen:i olmadan, batı düşüncesiyle miUi
bir iktisat de:vlet,i modelini ,kurmayı arııuluy:ordu. Bu iıkıtisadi devLetin modeli ne olabilirdi?
Aıtatiürk,

devletçi bir jlktisat modeline :taraftardı. Faıkat hunıu
bi:r dolktrin içinde açııklanımıyan bir .iJktisadi model. .. Çünkü, topLumumuz geri bırakümıştı. 1iüm yaırpLsının değiştirilmesine gerek
göriiyor ve Devletin :bu yapıyı değiştirmesinde öncıi.i o1masını arzlUluyordu. Yani devlet, hem yatırımlar yapacak ve hem de özel teşeiblbıüsü des:tekHyecekti. iBu suretle emeık ıile serımaıyenin gelişmesıini
himaye edecek 'Ve Devlet yaıtırıım1arı ibu iı:l\!i güce güç ·kataca!ktı. İşte,
dış ve ,iç şartların getirdiği zorunlu ibir ~ikHsat modeli olaraJk; Devletçili!k adı aLtında ibir tür yıumuşaık Devlet KapitaHz'mi modelini
ortaya çıkardı. ilik liş ıolarak Devlet S. Yıllık sanayi plı\nlariyle, do-
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kuma, şeker, demir, çeliık ve çimento sanayii'ni kurdu. ıBummla,
hem kamu ve heriı de özel kesimlerin karşılıklı ağırlıkla:riyle, i!kıilıi
bir ıiktisat yapısı orıtaya çı:kitı. rBununla devletçilik, 'kapitalıizm'in geHşimine yıaııdımcı oluyordu.
İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünya ekonom~k şartları değişince;
11ünkiye, !batının yalmz poUtiik srstemini değil, elmnomiık msyonellerini de benimseme z:o:rıun~uğıUnu duydu.

1950 - 1970 Tür:byesıi; !bu model kaıpiıtaHzm'in en güçlü devresini teşkil eder. Bu devrede üret·im güçleri, bütün geHşıme hızıyle
kendini gösterıen bir devre olmuştur. ıBu sürede, Tiüvk Ekonomisinin yapısal yetersizlikle:d, dış ve iç kııedilerle çözümlerneye zaruret
görülmüş, dıştan gelen kaynaiklar, tarımdıa hızlı lbi•r maıkineleş:meyi
ve sanaıyıide de, alrtyapı yatırımlarını mümkün kılmıştır. Böylece,
yollar, köprüler, barajlar, enerji santralları [~u:rıulara:k Türk Snnayi'i gelişti:rıilmiş •ve o zamana ıkadar çalışan cüoe işletmeler de ıtas
fiye edilerek yerıini modern ıbüyü\k işletmelere bıraıkml!ştır.
1960 lardan sonra Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, bu teşki
latın öncülüğünde sanayileşmemiz, planlı olarak büyük gelişmeler_
gösterip Türk Sanayi hayatı, Tarım ve Ticaret Sektörlerine oranla büyük üstünlükler sağlamıştır.
Sana.yii'mi:zıin bu devresindek·i hızlı ve planlı olan gelişimi; ortaya ıbir takım sosyal :meseleleri de ıbirliJkte getirdiğini ,görmekiteyıiz.
Zira, bir taraftan Sanayileşmenin doğurduğu işçi sınıfı ve bu sınıfın
SendikaHeşme, toplu pazarhk, gvev, laka~ g~bi demokratikleşme
hareketleri Anıayasal Halklar olaraık ortaya ç1ıkarken; öteyandan
toplumun üst ve alt yapi'sı arasmda :beliren çelişildlerle, sosyal ve
poliıtilk alanda da başka meseleleri do~rmuŞ, Türık Sanayi düzeyinin üı:erinıde eğilmesi ıgereıken sonunl<arı ortaya çıkmıştır.

Bugün, Tür1k Sanayi'i, Tarım ve Ticaret geLişiminin, 1960 lardan sonra aldığı bu sistematik hız, ıgörülmemiş nüfus patlamasma
rağ.men büyümekte olduğunu görmekteyiz. Ancak hu !büyüme, kendi standartlarımıza göre, büıyük ibir ilerleme sayılmaikta ise de;
çağdaş gelişme dfueyi karşısında, yeterli hir büyüme saymamak
icap eder. Çünkü, 1920 lerin on mılyon Türkiyesi yerine, 1975 lerıin
40 milyona yaklaşan bir Tür'kiy·esi vardır. Ve 21 inci yüZıyıl başla
rında 70 milyon insanlı bir Trü~kiye'nin doğum sancılarını şimdi
den duymaik gerıekir.
6

ÖrzeUikle, ya!kın- bir gelecekte, Avrupa Hkonomik Topluluğu
(AET) -ile rgümrük !birliği gerçekleşeceğine ve Batı A:vrupa'mn Ekonomik ve politik toplumunun tam lbir üyesi olaoağ~mıza göre, 1973
lenin adam ibaışına milli gelirimize olan 510 dolar payını, 1995 yılın
da 1.500 dolara çl!karmamı,z zorıunluğu, tam tgelişmiş ibir ülke olanamız :bakımından gerekliıdir. Bu da Tarım ve Ticaret alanlarında,
yılda en az % 9 büyüme hızını v~ sanayi kesiminde de, % 12 nin altına dıüşmiyeoelk bir gelişme :hızını, gerçeıkleştirıme:mizle mümkün
olacaık!tır. Bu itiibarla, iıktisadi büyümenin birlikte getireceği çok
önemli sosyal, yapısal ve ekonomirk sorunları, şiımdiıden çözınemizi,
ve ortaya çıkacak darboğazları aşmamızı gerektirecektir. Aksine bu
soruınları çözeınediğimiz taikdirde, ka]kmma hamlemizi, tam !bir geLişmişlik düzeyine erişıtirıemiyeceğiımiz,i, önemli sruvette bilmemiz lazımdır.

III -

ANrAYlAS~MIZ'A GÖRE, TÜRK EKONOMİK. DÜZE!Ni'NİN TE:SBİ11İ :

Türk ekonomiık düzeni'nin Anayasamıza göre teshiti ,konusunda, b:a:zı bilimsel ve huıkuki görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşle
rin değerlendirileveık tarıtışılmasını faydalı lbu1uyor, 1böyleoe Tiürk
Hkonomi!k Düzeni'nin sa:ptıa:nmasında, daha geniş bir açılklı:k sağla
nacağına inanıyorıuz. Ancak, <bu 'tarıtışmalara girmeden önce, Anayasamız'ın öngöntüğü, Hıu!kuk Devleti ve Sosyal Devlet
kavramınl,
Sosyal ~daleti sağlama ri1e, Ekonomilk Ka:mu rDüzen:i kavmmlarım,
bildmsel yönden >inoelemeık ve bu ışık altında, Anayasamız'ın öngördüğü( Tıürk E:konomiık Düzeni) ni ortaya çıkarmanın daha sağluklı
olacağına inanıyoruz.

ıBu

suretle de,

siyıasi

partilerimiz'in kendi bünyeleri .iÇerisinde
Sosyalizm veya Kaı::ma EikJOnomi 1çinde
proğramlarının anlamı, daha kesin çıi,zgilerle, aydınlığa

oluşturduikiarı Demokratiık
Kalik:ırnıma,

kav;uşturulmuş olacaktır.

1)

Hukuk Devleti

Kavramı:

Anayasamız'ın

2 nci maddesi; Türkiye Curnıhudyeti, insan haLkV·e haşlanrgıçıta belirtilen temel llkeleve dayanan, milli, iDe:mokratiık, layılk ve Sosyal bir hukuk devleti, olduğumı Ibeyan eder.
Ancak, Anayasa'mız, Sosyal Hukuk Devleti prensibini kabul ederken,
bu kavramların tarifiinri, rkanun tdmiğ:i ba:kımından yapmamıştır.
larına
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Biz bu kavramları, kendi içlerinden tahlil edersek, Hukuk Devleti açısınıdan temel unsur olarak : bütün devlet faaliyetlerinin, hukuk kurallarına uy:gun şekilde yürütülmesi anlaımına varırız. Hu!kruk ıku
rallarına uyıgun olmayı sağlıyan müesseseler de, şüphesiz Iki, Yargı
Organlarıdır. Yaıni Yasama, Yıürutme ve Yarıgı organlarının bütün
tasamıufları, Hukuk Devletinde tamamen yargı denetimi altında bulunduğu kabul edilir. Daha açıık bir deyimle: Yasama orıgaınının denet1mini Anayasa :Mahkemesi, idai'enin eylem ve ıişlemlerini, İdare
Mahkemesi olan Danıştay ve kişinin hak v·e dokunmazhğı, yani
temel hakları, Adil ve Aısrkeri Malıkernelerin güvencesi altmda bu1umnaktadır. Şu kadar ki, krşıin~n ·temel ılıaklarının özüne dokunulmaması lkaydiyle, Anayasanın tayin etıtiği durumlar ve esaslar ıiçiınde, kişinin bu haklarının sımrlanalbileoeği yine Anayasada belirtil-

1

,

miştir.

ıKiJŞinin

hak ve doıkunul:mazlı:klarını garanti altına alan ve Devibü:tün ıicraaıt:ını, Yargı Deneümi aLtında tuıtarak,
Hukı11ık prensiplerine uygun yola solkan Huıkuik Devleti; ibu tutumiyle, Hukukun iistünlüğıü ilkesini 'kabul etmiş ve buna bağlı bulunmuş demektir· Anayasamızın bu hukuk devleti anlayışı şüphesiz ki,
modern hukukun ve ·çağın ilikelerine uygundur. Malrumdur ıki, Hukuk Devleti'nin karşıt anlamı, geçmiş çağların keyfi Devlet yönetimidir. ıBu yönetimde, idare edenin mutlalk haıki:miyeti ve .idare olunanın da, mütlaık itaaıt etme esası mevcuttur ·ki, bu tarz Devlet idaresi anlayışı, çağıdışı bir .ida:ııe sayıldığı iç,in, incdemelerıimize !konu
let

organlarının

o1mıyacaktır.

2)

Sosyal

Devılet Kavramı

:

Çağımızın

modern Deıv.leıt anlayışı, yalnız Hukukun ÜstünlüYurt ve Miillertin bütünlüğünü korıuyan, iıç ve d11ş güvenliği, gürvence altına alan, Jdasik manadaki görevlere münihasır
değiLdir. Bu görevieninin yanı sıra, ekonomi~k ve sosyal görevleri de
mevcuttur. İşte tbu .düşünce ibizi, (Sosyal Devlet) 1 kavramına doğru
götürür.
ğü'nü sağlıyan,

Anrayasamızın 41 ~nci maddesi: «İiktisai ve sosyal !hayatın, tam
çahşırrıa esasına

şayış

serv:i.yesi

ve herkes [,çin

insanlık haysiıyetine yaraşır

sağlanması amacına göı:ıe düzenleneceği»

getirmiş olduğuna

göre, Sosyal Devlet

ıkavramını,

benimsemiş olduğu soıruouna varırnak 1azımdı.r.
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bir yahükmünü

Anayasamız'ında

Gerçek'ten, SoSI)'al

r:1111'

DevLet ferdiere yalnız 'dasik hürriyetleri sağlamalkla yetinımiyen,
aynı zamanda ferdierin 'insan gilbi yaşamıaları içm, zarud olan maddi ve manevi ıbütün ihtiyaçlarının ıkarşılanımasını görev sayan Deıv
letı1ıir. Sosyal Devlet kavrammdaıki bu sosya!Hk 'VIasfı, sadece bir
yardım devleti anlamını taşımaz. Ondan en geniş manasiyle, ferdine
Sosyal Güvenlik sağlıyan, çalışma ve Sosyal Adalet ilkelerine bağ
lı olan 'Devlet anlamını de verir. Çünkü Sosyal Devlet' de, sosyal ıgü
ven1iık temel i1ke1eri !bulunur. Ve ıbu HkeleDin gerçe!k1eştirıilmesin
de, Devlet ikendini görervH sayar. Sosyal ıgüvenhk, fe:r~din .insanlık
ihaıysiyetine yaraşır maddi ve manevi bir hayata kavıuşması deımeık
t:ir. Aynı zamanda Sosyal Devlet, Eıkonomiık mayatın ·taıthilkaıtınıdan
doğacak eşitsizliğe ·karşı, ferdi koııuıyarbilen, gdirine göre 'kendi:sine
verıgi adaleti sağ1anan ve servetin bir tahakküm vasıtası oLmasını
önliyebilen Devlet'dir. İşte, ·çağın sosyal ve Demokratik hürriyetıçi
devletini, Aıyıyasaımız'ın önıgöııdüğıü Sosyal Devlet kavramını, ibu
manada anlamalk ve benimsernek lazımdır ...
3)

Sosyal Adaleti

Sağlama Kavramı

:

Sosıyal

Adalet ter1mi; Bkonomik hayat İ'Ç'inde, lbir toplumun
husule getirHen «denge»
anlamına gelir. Gen;ıeben, ekoııomilk hayatın gayesi; tıopyeklın ibir
eıkonomi:k ge1~ş:meyi sağlamaya yöndik olduğuna göre,
ferdierin
topLum içinde daha iyi, daha gürven1i ve geleceğe intikal edecek
daha veni.ml.i bir yaşamayı sağlamalk, artık ekonomi'nin ibir gayesi
olmuiŞitur. Bunun için Ekonomik hayat, her zıaman siyasete alet
edilmiş ve Hükümetler, kendi toplurolarına ekonomik
gelişmeyi
sağlamak ve lbu ekonomik gelişmenin husule getireceği menfaatler
arasındaiki ıgelirin - tam müsarvi olmasa dahi - dengeli olalia:k dağıl
masını sağlamayı görev edinmiışlerdir. Bu görevin başarı orani, sosyal !Adaleti sağlamak :için, gös•terilen çabanın verdiği sıonuoon eşriıt
liğine yaıklaşma derecesiyle ölçülür.
ferdieri

arasındaki gelirleriın dağılımında,

Anayasamız, Devletimizıi

hukuiki ve sosyal bir devlet b1ç1minıde
Sosyal Adaleti sağlıyan Devlet'dir. Sosyal ıadaletin geDçeıkleşıtirileıbilmesi, ancak milleti oluşturan Sosyal
guııuplar'ın, ıbir!birlerine zıd menfaa:t mücadelelerini ıÖnliyen ve bu
guruplar arasmda alhen!k ve işbirliğini sağlıyan ve artan gelir ve
yıükselen refahtan lıusıule gelen dengesizlikleri gi;derici bir yolda,
heııkes1in ve özellikle ~çalışan sınıfın, adaletli bir pay ıalaraık, yaşagörmüştür.

Sosyal

ıDevlet,
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ma ·seviyesini arıttıran ve Milli gelirin ferdler arasında ahenik1i ve
dengeli surette yayılmasını sağlamaılda mümkün olabilir.
Rükumetler, Sosyal Ardaleti sağlama konusunda, kendi proğ
raıınlariyle topY'ekun ıkatkınmayı ne deııeceye !kadar sıhhatlıi ve sür'~
aıtli yaparlarsa, memleketin ekonomilk kaynaiklarını ve üretim potansiy:elini ne nıisbette harekıete ıgeçirıirlerse; Devlet düzenindeki,
Demokratik ve Sosyal niteliğini çle, o nisbette korumuş ve Sosyal
Aldaleti sağlamaıkta, o miktarda başarı kazanmış sayılalbilecekle:ııdir.
Sosyal Adaletin sağlandığı ıü1kele~de, sosyal gücvıenli:k, sosyal
birliik, sosyal reıfah ve sosyal ·s·evıgi'de ıteessüs eder. Bu ibaıkıımdan,
f.eııdler arasmdakıi Sosyal Aldaletin sıağlanması ıkconusu; çağın refah
Devletini ikurrma iLkelerinden sayılmaıktadır.
4)

Ekonomik Kamu Düzeni :

Anayasamızdıa :Ekonomik Kamu düzeni'nin ne olduğu, rkesin
olarak ıbeHrlenmemişt'İr. 1961 Anayasası'nın Tü:r1k Devletini; Hukuki ·Ve Sosyıal lbriçiımdeiki anlamı, kati görül:memel:i!dir. Zira, Anayıasa'nın bu demokratik niteliği yanıbaşında, ekonom~k nilteliğini
de ıbelirliyen ıbir çlüzen:in, Anayasa müessesesi halinde gösteııilmesi
ni zorunlu görülmeli ıidi.

Her ne :kadar AnayasamliZ «İnsan hak ve hürıdyetlerini, Milli
Sosyal :Adaleti, fer.din ve toplumun huzur ve refaih'ı
nı, geııçerkleşürmeyi ve teminat altına aLmayı mümkün ıkılacaık Demdkratik Hukuk Devleti'ni, bütün hukuki ve sosyal temelleriyle
kurmayı» amir ise de; bunda biçimsel olarak, Ekonomik Kamu
Düzeni'nin ne olduğunu ibelıirlememiş rve herkesin ık·endi anla.[Yırşına
göre yorumlamak cilhetine gitmesine yol açınışıtır ıki, ibu yolda yapılaıcaık ibir yoru:mlama da, isabetli ıbir hüıküm olmıyacağı aışıi\kar
dayan11şmayı,

dır.

Bu hibarla; AnayasamııZın öngördüğü Ekonomiık Kaımu düzeni'ni, y:ine cAnayasa'nın d~laleıtiyle görımeık ve tartışmasını Bilimsel
yönden yıapımaık lazım ıgeleoeıkıtir.

5)

Anayasa'mızın ·Öngördü~ü Ekonomik Düzen :

Anayasa'mızın öngördüğü ekonomiık
teliği açısından aram·aımırz
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düzeni; Sosyal Devlet nigerekecelktir. Bunun dışmda çeş~t1i i:Mi-

~

sadi sistemlere doğru gitmek, bu sistemlerden kıyaslaılıalı yorumlada bir iktisadi model ibulmak, Türk elwnomi düzeni için srlıhatli
ve anayasal ibir model olamıyaca:ktır. Bu durumda ıkaibul edilecek
ekonomik düzendeki gaye; ekonomik hayatın sorunlarına devamlı
çözümler ibulalbilecek ve Sosyal Devlet'an amacı olan kişi mutluluğunu ve refahını sağlıyacaık, ibir Ekonom~k başanya ulaşaihilmek
arnusu olmalıdır. Yoksa, dışandan alınacak ıbir sistem, veya kıyıas
lanacak rbir uygulama, ekonomik meselderimizin çözümüne değil,
lbaşıka bir coğrafya üzednde ve başka bir kültür' de mevcill't oLan
ekonomiık uygulamaların tatibiıki şekHnde olur \ki; bu tai!biıkin Tilik
coğrafi esaslarına, •tarihsel an'ane ve kültürüne ve Tünk toplurmunun istek ve emelle:dyle, bağdaşıp ıbağdaşamıyacağım, çok derinden düşün:meik lazım ıgelecektir.
Tarihe bakacak olursak; çağlar boyunca ferdin iktisadi taleplerini karşılıyacaık farklı düzenler bulunmuş ve ıbu drüz.enlerin
tat\b~katı yapılmıştır. Bu tıa-tlbikaıtın veııdiği sonuçlar; eğer ta:tıhİika
tım gören toplmp.Ia:rın ibıünyelerine, kültür seviyelerine,
coğrafi
esaslarına, ~n'ane ve a:hhlıkına uygun dü:şmemişse, yine o düzen'in
başarı sağlıyamıyacağını şüphesiz kalbul etmek lazımdır. Bu selbeihle; Türık Ekonomik düzeni'nin ne olabiLeceğini saptamayı düşünür
ken; bu düzen'in Türık •toplumunun ıbünyesine, 1kültür sev·1yesine,
coğrafi esasına, an'ane ve ahlakına uyma derecesini de hesaiba ikatmalk lazımdır. Bununla da, dünya iktisadi .geliŞmesine ayak uydurmayı istememek, ferdin üeıvlet'ten :her gün ıar'tan :ihtiyaç ve taieplerirıi hesa!ba .kaıtmayı düşürımeik, sömürü düzenini görmemezl:i:kten
gelmek, bir ldkma bir hırıka ile, toplumun geçinmesine rıza göste:dlmesini hiç'te ıkaısdetmiyorrn. Ancak şunu demeık i·stiyoruz !ki;
seçeoeğimiz iktisadi düzeni, Anayasamız'ın esprisi :içinde görmek,
Türk Devletinin hukuki ve sosyal bir Devlet olma gereklerinin bütün vasıtalarını iberıimsemek ve bunu ne yolda geDçekleş,tirımenin
mümkün olıabileceğirıi, ıtorpyeıkun kalkınmanın, Demokratiık düzen
içinde başarılmasım sağlıyan, çağın anlayışına uygun ibir iıkıtisadl
düzen'in olmasını kasdediyoruz. Bu da Atatürkçü anlayışın ve
MiUiyetçi görüşün bir muıhaıssalesi olarak, (Karına Ekonomi) düııeni ola:hileceği immcında:yLZ, Zira, Anayasanın metin espirisi, ibu
anlayışı sarahaten ıkalbul eder ma(hiyette olduğuna inanıyoruz. YokSia, :bugünkü ·e!fuonomi1er arasındaıki ısistem mücadelesinde; ibatının
Kapitalist ve Demokrat Sosi)Talis.t Eıkonomileriyle, . Sovyet ve Çin
BLoıklaırınm komünist ekonomileri arasından veya .bu ekonomilere
ll

f'
doğııu giden ayaıkbağı ekonomiler türünden, Türkiye .i:çin ısınarlama ibir :ekonomik sisnem aramasına gitmek; Tiürk toplumunun iktisadi gerçeklerine, :tıarihsel a!kımına ve rkültür inançlarına aykırı drüşece:ktir.

Tarih

iboyıuilica Türiık ekonomisıi,

Karma - Ekonomi sistemiyle
· düzenlenmiş ve akımını öylece yapmıştır. Osmanlı idarelerinin, Ordu ve Donanma gi!bi, askeri araç ve gereçlerine lüzumlu milli savunma tesisleri, tamamen Devletin sermayesiyle kuruLmuş ve ferdin ticari serbestisine ve sıanaıt tesislerine dokunulmamıştır. Oumhuriyetten sonra ilk devletlerde başlıyan Devlet kapitalizm'i; kısa sürede ferd ıteşeibbüslerinin hamlelerine destek olmuş ve sonra öe:el
sekıtöre :karşı ~teşviıkçi bir :tutum almıştır. :Bu gıün Devlet Kapitalizm'i, yerini merkezi planlaıma ile, Devlet sektörüne terkederek,·
. özel selktörle ibirli:kıte, Türkiye'nin kalkınma ve inşasında her biri
görevler yüklenm1ş olmaları, Karma - Ekonomi sisteminin, dün olduğu kadar ibuıgıün ıde, Türkiye'nin iktisadi hayatına hakim hir sistem olduğunu .gösterir.
Öteyandan, çağın batı ekonıomi'k düzenini de düşünürseik; bru
düzen, Refaıh Devletini ıkıurma gayes:iınde 'olduğunu görıürüz. Zi'ra
buıgün Batılı Devletler, iiktisadi süreç içinde edindikleri tecrülhelerle, aşırı doıktriner durumlarını ve temel ıgörüş ayrıhklıarını bir tarafa itmişler, ekonomik politiıkala:rrnı, tamamen sosyal polit:iıka sahalarına intikal ettirmişlerdir. Buıgün Batının ~konomfk idaresıi,
Keynes'çi ıbir po1itika ile, refah unsuııunu /bir gaye oLaraik lbeınimse
miştir. Milli ·savuilima ve sos~al meseleleı:ıde, !bu Devletlerin milletlerine karşı yıüklendiklerıi ağır görevlerle, iıktisadi alanlarda, Devlet
müdahalesjne lüzum giörürleiiken, öteyandan özel teşeibibüsün ana
bünyesini tamamen ı]mrumakta, ıha:tta onu desıteıklemekte, Refah
Devleti olmanın sebeblerinden bini olaraık saymtşlardır.
Türıkiyemiz ıdaıhi, Anayasamızın

tarif ve esprisi içinde, öngördüğü ekonomiık düzen'in, tamamen bir Karma - Ekıonoınİ ıelıüzeni
olduğunun açık olaraik ibelirlendiğini 'kaıbul etmek lazımdır. Z:ira,
Anayasada «Ekonomi\k iVe Sosyal Dev1et» anlatı:miyle ~adesini bulan lbu ekonomirk düzende, yine Anayasanın hıüıkmi:y1e kıurulan, Mer·
kezi Planlama'nın, ağırlık verdiği Dıevlet sektörüne emmdici ibir ~tu·
tum sıa.ğlarken, Özel Sektör yatırımıarına ıda, yol gösterici, teşviik
eıdioi ve desıteıkleyici bir tuıtruımla, sanayi h<liyaıtımızın inıkişafına ve
12
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Sosyal Adaletin gerçekleşmesine öndedik eden karma bir sistem
olduğunu, tereddüde yer verıniyecek şekilde, bilmek gerekir.
Türlk,iye'mizin ıkalkmmasını, sanayii'nin hızla -inıkişafını ve Tefah devleti'ne doğru gitmenin yollarını ancaık bu si~stem içerisinde
aramamız lazım gelecekuir ...
IV- KAıRIMJA- Eı~ONOMİ DÜZENİ:
düzenini tarifi imkfmlarını, sistemsel anlamı
Özel sektöde olaın ilişikleı:ıini ve
onun taıbikattıruki başarısının in.cele:mesini yapml,c!an önce; Türıki
ye'yi KaTma Ekonomi yoluna sünükliyen, tarihsel poliıHk sürecin
ÖZ!etini yaıpmak; !bizi, Anayasa'nın öngördüğü Eikonom~k - Kaımu düzeninin değerlendirilmesini, daha i~i yap:mamırza imka.n sıağlıyaoağı
Karma -

eık10nomi

nı, hakıkında yapılan eleştirileri,

kanısındayız.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında sanayi hayatımız, çok malı·
dıut miktardaıki ibirkaç ~sanayi tesisiyle, el ve ev eşyası imal eden,
!bir takım :kıüçüık yatırımlardan iiba:rett'İ. O zamanb ticaretin ve
mahdut sanayi'in ve sermaye kaynaklarının yabanıcılar elinde olması, imparatorluğun dış sanayi' e !bağlı kalmasını zorunlu kılıyordu.

19 ncu

ası~r Avrupası; Sanıayi',de

büyük hamlelere

girişirken,

manlı HükCımetleri, ıhunlara ılkayıtsız davranıyor, arıaya

iharpler, iç mücadeleler, Batı'mn
imkansız halde ıkılıyoJ1du.

,g;iven

Os-

çeşitli

Sanayileşme haııeketlerine uymayı,

İıstiıklal Sıaıvaışının kazanı1masmdan sonra genç Türıkiye CUım:hu
rıiyeti,

en geri memleketler seviyesinde kalmış olduğunu göı;müş ve çıkar yol olarak, çağın Devletinin, aneaik iktisad
Devleti olmakla, ~a:tandaş refahının sağlana:bileceğine inanmıştı. Bu
inancı ilık defa dll!yan Atatürk, maddi varlığı tükenmiş lbir ülkenin !kaLkınma imkanlarını aneaik Devletin teşebıbüs ve müdahal:esiyle ve sanayii'nin teşvik edilmesiyle mümkün olaıbileceğinde görmüştü. Şu ıkadar ki, bu sanayii kurarıken, memleketin toşeblbüs ve
seıımaye noksanını da diüşünmüş, mevou:t bu m mdut sermaye ve
tasarrufları kanalize edecek milli Bankalarında henüz kurulamamış ve kurulanların da, güç kazanaı:p.amış olmasını hesaba katarak ve sanayi hevesinin ve teşebbüs fikrinin doğma zamanını beklemeden, Devletin yatırımcı ve işletmeci olarak, sanayi hayatımıza
kendini

dık1tisaden
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girmesini zorunlu kabul etmişti. Böylece, 1933 de ilk sanayi teşekkü
lü olan Sümerbank kurularak, Türk Devletçiliği de bu tarihte doğ
muş oldu.
Devletçilik anlayışını, Türkiye'de bir zorunlıuğun sonucu olaetmek lazımdır. Nisbeten uzunca devam eden bu devJ:1eden sonra, ferdi teşebbüsünde yatırıım yapma i.ınlkanları, tedrıi
cen elde 'edilmesi için, Sanayii t·eşvıik kanunu çıkarıldı. Şüphes:iz
ki, o zamanki Turk Devletçilik anlayışı, ibir Doktrıin veya ilktisadi
bir 'Sistem olaralk diişünülmüyoı:ıdru. Ancak Özel Sektörün, sermaye
ve ilıtisas ba!k:rmmdan taihaık,kıuk ettiremediği veya 'buna gücünün
yıetımediği işleri, Milli bir rt;eşeıbüs olarak ge:rçekleştirmek arzıusu
nun ıbir simgesi şeklinde mütalaa ediliyol'du. Bunu taıkıip eden süreler içinde, Devlet, Sümerbank'ın pamuk sanayiini daha fazla genişleterek, :bunu Çimento Sanayii, Şeker ve Demir Sanayiileri takip etti. Artık Devlet, yatırımcı ve işletmed sıfatiyle, Devlet Sektörunü •kurmuştu.
raık .kaıbul

Öıteyandan, Özel ~teşeibbüs de, kendisine sağlanan imkanlada
harekete geçel'ek, •tedrid surette gelişmeye başladı. Böylece Devlet
Sektıö:rü ile Özel Sektörlerden oluşan, ibk Kıal'ma - Ekonomi merhalesine varılmış oldu. Bu merıhalede kamu ve Özel s~ektör:lerin,
heribiri kenıdi yatırımlarmda ayrı ayrı inikişaflar gıöstererelk
ve
karşılıklı tesirli ağırlıklarını birbirlerine hissettirerek, ikili bir yapı ortaya çıktı.

İlkinci Dünya Savıa:şı sonraları, hatının politilk ve ekorıo:nik
rasyonellerini iziiyen Tiürkiye; Sanayi hayatının irıkişafı ürer:ine,
ibu sanayiden yeni bir burjuvazi, yani sermayedarlar smıfımn or~taya çıkması sonucunu verdi.

1950 yılındaıki Sıiyasi rejim değiışikli,ğirıden sonrıa, ,]ktidarın devam eden on yılı; Özel Sektörün bir gelişim devrıesini kapsamak.tadır.
·
1950 - 1970 devresi ise; Türik kapiıtalizm'inin Kanma - Eıkono
mi düZeyi içinde, üretim güçlerini ve bu güçlerin artılk yü!kselen
kalkınma düzeyini gösteren en parlak bir devresi olmuştur. Bu devrede Türk Ekonomisinin, yapısal yetersizliği, dış krediler ve dış
iborçlanmalarla dıüzeltilm:i,ş, tanımda hızlı bir makineleşmeyi ve Sanayide de alıt yapı yatırıımlarımn başarılmasını mümkün kılınışıtır.
Tarımda eikileibi1en topraklar, en yüksek düzeyine edştiği gilbıi, sa14
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nayide' de modern sanayi işletmelerinin 'kurulması sonuounu verdi. Bundan sonra Türk Sanayii, artık kapalı bir birim olmaktan
çıkmış, i·ç •tüketime, hemen hemen :eevap verebilecek bir düzeye
geldiği gilbi, dış pazarlar içinde, ihracat yapabiLme kapasitesine
erıişmiştir. 1961 Anayasa:sı'mn Türk Sanayii'ne sağladığı proğrıamlı
sanayi olma ni•veliği, karma - ekonomi düzeyi i•çinde, planlı, ahenkli
ve Ortaık Pazar'la ırdkalbete lhazırlanmaya yönelik bir tenpo :ile işle
diğini görmekteyiz. Görülüyor ki; Devletin Sanayi hayatına atıl
ması ve ferdi teşe!blbüs}e:ri ıteşvıik ederek, Özel Sektörün de lkruvvet1enmesi, zaruri bir sana:yileŞime arzusunun sonucudur. Anayasamızın :f:ierdi teşebibüse verdiğıi önem, v·e Devletin Sosyal bir Devlet
olma ıniıteliği, Türk ilkıtisadi hayatına, Karma - Elmnomi sistemi
olarak geçtiğini .görmeik,teyiz. ıBöylece Karma - Ekonomi sıisteımi;
Türtk iktisadi hayatının, •tarihsel ve siyas.al .gelişiminin lbir sonucru
olarak, bugün Anayasal sistematik malhiyetiyle oluşum içindedir.
Zaten ibuıgünkü ıAnayasa:m1z 'türk İktoisadi Dlü.zeni'ni tesbıiıt ederken; Doktrinıer f1kirleri ıbir •kenara .itmiş, iktisadi hayatı, memleıke
tin •tarİihi, v•akıalarına, edinilen ıtecrubelere, memleketin tabi'i kaynaklanna ve memleket ger.çeklerinin çi~gisine uygun olarak kurmıuşıtur. Bru ıkuru1uşta hiıçbir zaman Özel teşeıbüsü hertaraf etmeyi
veya Devlete büyük sermaye •tesislerini kuırıma ·t·dk'elıini düşünme
miştir. İktisadi felsefesinde, ne Sosyalist ve ne de Liberalist bir görüşü savunmamaiktadır. Bütün esprisiyle Karma -- Blwnomi'ye yöneliik, Bkıonomik bir AınaJyasa düzeni ortaya çıık:mışhr. Bu düzenin
Tür:kıiye'deki 1tat1b1katında bazı aksakhklıar olacağı şüphesıizdir. Ancaık, hu a:ksaklıık1arı sistemin bünyesinde değil; tatbiikatında aramak lazımdır. Bu .iıti:barla, ikıtidarıda bulunan siyasi partilerimiz,
kendi iktidarları devresinde, bu aıksaıkhkları ne nisbette görlür ve
vniarı yolk evme çarıeleı:ıi :üızeııinde ne kadar başarı göstereibıilıirler
se; Karıma - Ekonomi dıüzeni içinde memleket ekonomis·i daıha sıh
hıa:tli, daiha denıgeli ·ve daha iışler bi·r hale gelmesini sağlıyahileoeik
l•erdir.
~ürık

olan refah seviyesi, ancak ibiU tlür çahş
malarla sağlana:bileoeğine :inanmaktayLZ. Bizim bu tebliğimizle güttüğümüz amaç, lbahsedilen gerçe!klerıin ortaya çılkımasına ve sisıte
mimizin modern surette ve sıhhatli olarak işlemesine ait yolları,
göstermekten ibaret olacaktır.
Milletinin

hrukıkı
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Kamıa

• Ekonomi'nin Tarifi:

Ekonomi'nin tarifi hakkında, Bkonomi Uzmanlanmı
bir anlatım fikirleri yoktur. Esasmda ,karma - ekonomi, başlı başına ibir sitem'.dir. Bıu sis:t:emin stat:iıki verilerle mücerred bir ta:dfi yapılamaz. Zıira, bu sistem, Devletin Eıkonomiık wrunluluklarındran doğımuş ve onun oto:nitesiyle yürutüle gel:mişıtrr.
Ka~ma- Ekonomi, ne ~tü:m senbest teşeıbbüsün ve ne de Sosyalizm'in yerini alan ibir sistem rdeğiMir. Gendkanı olamk karma - ekonomi; kendine has bir sistemin oluşumudur. Yani Devlet selkrtorü ile
Özel Sektörün, Demokratik düzen içinde ve Sosyal Adaleti sağlama
amacım güden, ilki seıktorden kurulu, bir düzenin olruışumu'dur.
Karma

~

zın müştere:k

Bilim

adamlarımız,

etmişlerdir. Sayın

Prof

,çeşitli yöınlerle

tarif

Ahırnet Kılıçbaıy; İki seıkrtö:rıün aynı

şant

kanma - :ekonomi'yi

lada iş hayatına aıtılmaları, ikarma - ekonomi'y,i teşkil eder, demekte ve bu ekonomi'nin insani bir usul bulma faaliyeti sonucunda
doğduğunu, Devlet sektörü ile öz,el sektör arasında bir çalışma düzeni kurma amacım güden bir sistem olduğunu ;ve bunun insani
bir usul bulma faaliyetıi sonucundan oluştuğunu söyler... Sayın
Prof. Sadun ıAren; Kamu ve Özel Sek,tör firmalarının yan - yana
çahşmalarına karma - ekon<?mi deneceğini ve bu sistemin tarnamiyle ·Özel sekıtör veya ta:mamiyle kamu sektörü haline geçmesinin
bir ara safihası olduğunu sa:vunur ... Sayın Prof. Brtuğrul Soysal;
Karma - Ekonomi, yalmz TliDkiye' de değil, dünyanın bütün devlet1ednde görülen, zamr! bir vaıkı'adan doğan ve ferdi teşebbüsü
maıhıfuz tutan bir sistem olduğunu ibeyan eder.
Görülüyor rki; Bilim otorıitelerinin çeşitli anlat:umlariyle, karma - elwnomi sist:emimiz, teorıi.k ibakımdan, ekonomiık bir sistem
olmamakla birlikte, gerçekten bir vakı'adır ve fiiliyatta, dünya
milletleri arasında en çoik ıgörulen iktisadi bir düzeni teışkcil eıtiffiek
tedir. naha açık bir 'ifade .ile, sosyal adalet i~kelerine uygun ve demokratik düzen içinde ıkal:lonmak isti~en milletierin ika:bul ettiık
leri ·kendilerine has, dev;amlı kopmmi bir sistem olanvk roendini
gös,termektedir.
Bu .itilbarla,
ğildir. İktisadi

bir
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sisıtemdir.

Ka:~ma - Ekonomi düzeni, Dokıt:dner ıbir düzen dezaruretlerle orta~a çıkan, pratik, telkniık ve politriik
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Karına · Ekonomi'nin Sistematik Anlamı:

iktisadi :bir kural olarak biliniyor ki, ikt,isardi sistemler, Milletlerinin kendi eıkonomiik meselelerini ele alış şekilleridir. Yani
her memle"&etin .kendi iktisadi sorunlarını halletmek ve vefaha doğ
ru gi-tmek için rkerrdi meselderine Qörum yolıU olarak lkaibul ettikIeri bir yol'dur. Milletler; ıhu yol'un şeıklini bir sistemle ortaya çı
ıkararıdar, 1ıatlb1k ederler, aksak yönlerini gö:rıiirlerse tadil ederler
ve yeniden tadil ederler. Bu bakımdan bütün sistemler «!Bir değer
ler ö1çüsü» sıayılır ve bu değerleri müşterek bir paydaya irca'i
mümkün olamaz. Çünkü, «tbir değerin diğer bir değerden üstün
olduğu iddiasını, mantrk yoluyle islbatlamak mümroün değildir. İs
patlama imkanı kıalbul,edilıdiği takdirde, :bu ibıir inanç ve hayat felsefesi olur ve bir sistem olamaz.» Onun için ıkarıma . ekonomi ,sistemini ıkaıbul eden memleketimizin ıbu sistemle güttüğü gıaye; 'hızlı
kalkınınayı mümkün kılacak Milli bir ekonomi siıyasetini ortaya
çıkarmaktır.

Bu itibarla, Türkiyemiz ,karma - ekonomi sist'emini
te:rıdh
ederken, bu sistemi doğuran ıtoplumumuzun politik düşüneesine
şekil veren sebebleri bib:nekle, ekonomik düzenimizin sistematik
anlarınma varmış oluruz. Bu sehelblerde, şüphesiz ıki tıar:ihi ve ikrültrürel geçmiış:imiız, tabi'i ıkaynaklanmız, araçlarımız, iklim şa:rıtları
mız ve hedefe varmak için, meselelere getirilen çözüm yollarımızdır.
Sis,temimizin anlamını bilmek; bu gerçeklerin bilincine, derinden
vakıf olunmasına bağlıdır.

Karma - ekonomi'm!izin sistematik · .kavramına varmak ıçın,,
Doktriner bir eğHimi düşünmek şart değildir. Ekonomik politikamızı daha pragmatik görmek ve sistemimizi lbir kompromi içinde
ve hiç bir iktisadi Bkol'un tesiri altmda olmryıan bir ·1ktisadi ( orıta
yol) şeklinde, mütalaa etmek lazımdır.
Öze1Hik1e, gelişmekte olan ülıke1erde, bu orta yol sistemi, ikeııdi
halklarının Rohtiik düşüııoe1erinin bir sonucu'dur. Bu sistemde birbirinden ayrı iki ü:rteti:m gücü yok,tur. Yek diğerini destekliyen, dengesini ileri sanayi'in temposuna uyduran, ve Demokratik Hrll!kuk
düzeni içerisinde, ,çıkarları merkezi planlamanın gösterdiği şelkillere
bağlanmış, çelı~şkisiz, biribirlerini tamamlayıcı ve bir arada yaşııyan
üretim güçleri vardır. Her i;ki 'güc'ünde müştereık hedefi; memleketimiz için yıllıik en az, 7. % büyüme hızını Türk Erkonomisiııe 'Ver17

m~ktir.

Bu iti:barla, karma-eJmnomi'nin sistematilk anlaımı, çağın
uyan ve Tiürkiyenin yapısına göre kurulmuş, ekonomilk
bir sistem olarak mütalaa edilmesi yerinde olacaktır.
gerçeklerıine
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Karma-Ekonomi

Hakkında Yapılan Eleştiriler:

Karma-Ekonomi'ye karşı, bilimsel yönden bir takım eleşıtiriler
Ancak bu eleştiriler, sistemin geçediği hakkında değil,
Dolkıtdner vasfının olmayışı üzerinde olmuş ve il1II1i sisteınleııe gfu"e
ortaya atılaı:Jı fikirler, daıha Z;iyade hissi olmaıktan ileriye .giıtmiye
ııek, onun «var olma» gücünü yitiremeımiştir.

yapılmıştır.

Geııçekten

Karma•Bkonomi'yi, sadece ·doıktriner olmadığı için,
mümkün kılamıyacağını saıvunmak yersi:zdir. Çünkü,
Karma.-Eıkon:omi düzeninin, doiktriner olmaıma vasfı, sistemin ibir
ekonomik düzen olamıyacağı sonucunu v·eremez. Zıirıa, tatbikaıtrta
görülmüş•tüı:iki, birçok memleketler Karma-E:konomi ile ·çok geliş
miş}er, ve az gelişmişler de, ta:m kalkınmaya doğru yol almışlmıdır.
Ka1d11ki, sistemleri mücerred ele alıma'k ve iktisadi büyüımenin ibu
doğma siSıteml•erle !tahakkukunu şarıt kıaıbul etmek, yerinde ibdir düşünce değildir. Bugün Amerika birleşiık .devletleri, hiç bir Devlet
müdaıhalesi olmadan, hür teşeıbbüsle, ıkıalkınmanın en yüksek düzeyİılle varm11ştır. Sovyet Rusya, aksine meikezi . pilanlaıma ve kamu
sektörü ile kalkınabilmiştir. Yine çeşitli sistemlere bağlı olan ve
özel teşeblbüse geniş hir yer veren Almanya, i.talya, Fransa ve Jıa
ponya gibi devletler tamamen ka~kınmtşlaııdır. Sayılan ibu ımem
leketler kalkınmalarını yıaparlarken, özel teşelbbüsün ana ıbünyesri
ne •hemen hemen kanşmamışlardır. Bu i.tiibarla, her memleket için,
kalkınmasına •şaııt olarak, d0ıktriner f:itkİrlerin mütalaasını yapmak
yersi;z;drr. Zıira, her memleket, :kendi bünyesinin gerekli ıkıldığı şıaı.ıt
lara göre ıkalıkınaıbilir. Onun için Bkonomi:k sistemlerin eleştirisini
yaparken, hissi olmıyan noktalarıdan hareket ,etmek ve memleketlerin ekonomik ve sosyal güçlerini gözönünde tutmak lazımdır.
kıalkınmayı

Karma-Eikonomi için geneHikle denirki; gelişmeı.kte olan ülkelerde, ıkar,tna•ekonomi, mrüsrtaikil ve deıvıamlı hir sistem değildir, geçici ıbir ara sa:fuasl!dır. Bu safıha olduıkça uzun devam edebilecek,
faıkat sonunda, ıkamu seıktörıü ,özel sektöre dönüşeoeık, ve~a ö~el sektör .kamu sekıtörüne geçerek Devlert: Kapitalizm'ini doğuracıaıktır. Bu
düşünce, kanaatrmızca sakıa:t bir düşünced:ir. Çünıkü karma-ekono-

r~ı~i
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mi'de, sektJrier arasmda planlamanın düzenlediği bir denge vardır,
ve bu dengede her sekror, sektörler bölü:mü esasına göre yatırım
larını yapar. Esasen !Devlet sektö:rıü, rekabete eriştiği noktlalarda
bazı yatırımlarını ted.rici surette özel sektöre devir etmeyi, oluşu
munun bir sonucu rkalbul ettiğine ıgöre, bahsedilen ma:hzur da oı tadan kalkmış sayılır.
olan ülkelerde. özel_ teşeb!büsün yatı
sermaye birikimi. hirdereceye ,kadar gelıir
ler arasındaki eşitsizliği doğurmaktadır· Buda Demokratik toplumda, sosyal adaletsizlıiğe seıbeb olmakta ve sermayenin tü!ketim alanlarına ,kayımasını mü:mıkrün, ıkılarark kaLkınmaya gem vurmaıktaıdır.
Buna cevıa:p verileıbilir: ÖZel seıktörıün sermaye birikimi, sektörünün
geHşmesinde veya yeni yatırımlara girişınesinde bir sermaye unsuru olarbilmeiktedir. Buda yeni iş sall:ıalanmn açıLmasına yol açan ve
memleket .kıalkınmaıs1na yardımcı olıan bir faktördür. Kaldıki, Özel
sektördeiki bu sermaye biıii.kiminin mahzurları hissedilince, tesirli
ve mütera.kıki bir veDgi adaJetile de, bu mahzuru önLemek herzaman
için a:nümikündür.
Yine

nmlarını

denirıki, gelişmekte

mümkün

kılan

Karma-Ekonomiye

yapılan

bir

diğer deşti:ri

de, sina! tesislerin
bölıüşümü ıkonusunda, tutarlılığın olmadığıdır. Zira büyü!k sektörler ekseriya Devlete bırakılırken, hangi sektörün büyük, hangisinin
küçük olduğunu tayin etmek güç olur. Bu sebeıble iki sektör arasında, ayıncalık ve ~keyfihk fba:ş göstereceikti.r.
Bu eleşti:ri de tutarlı bir iddia değildir. Zira, Devletin Milli savunma sanayi',i, sosyal ve kül<türel sanayi ve yatırımları dışında :kıa
lan ve bilhassa özel sektıöııün yatırım yapmasına, yanaşmadığı veya yıana:şmak isıtemediği sinai 'tesisl,erin ötesindeki tesisler de, Planlama örıgütü.ııün tesbit ettiği hedeflere göre ve plan dairesinde, her
iki sektör arasında aıhenlk1i olarak bölüşme yapılmış, ve iki seiktörıün •tasv,iibile planlama örgütünce yatırımları düzenlenmiştir. Bu
it:ibarla sektöder ıarasındaki ayrıcalık ve keyfilikten bahsetmek tutarsızlıik olur.
Karıma-Ekonomi'ye yapılan

bir

diğer eleştirıi

de, özel selk!törde sermaye ve teşeıbbüs unsuru olmadığı hallerde; Devleıt Kaıpita
lizm'inin zaruri bir hal alacağ~dır. ıBu HJ.dr ilk bakışta doğru gibi
görünebilir. Ancak kıalkınmaıkta olan ıülkelerde m<l!dem ıki, sanayi
yatınmlarına yönelmiş Devlet ve özel seiktör vardır, ve. madem ı.kıi,
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biriiık te yaşamakıtadırlaı,

ve yine madem ki. özel sektörün sermaye
birikiminden ıbahis ve iddia edilmektedir; o halde, özel :sektörü sermaye ve teşe!blbüs unsurlarından yoiksun ve güçsüz bir ya>tırımcı ikıabul etmeye imkan ıka1mryacağı şüpıhesizdir.

,.J

Son olaraik Karma-Ekonomi'ye ya:pılan eleştirilerden bir diğeri
de, iddia edilivk:i; Devlet sektörü ile özel sektöre ayrılan kaynaklarda adil bir dağılım olmadığı ve bundan da, öızel sektörün aleyhine
bir rekabet eşidsi!zliğinin doğması sonucunu verdiği şu anlaıtımlar.ıla
bildirilmeıktedir:

a) «Bir kamu sektörü,. piyasa fiyatı sebebile zarar ettiği zaman, hu zararı Devlet bütçesinden ödenmektedir. Halbuki, özel sektörün bu zaııarını ,karşılıyacak im!kanı olmadığı için, .iflasa maruz
kalacaktır».

Bu iddia da sııhhatli değildir. Zira özel sektörün zararı çok nadir hallerde va:k:i olsa daıhi, onun sermaye biribmindeıı bu zararı
nı karşılaması mümkündür.
b) «Kamu sektörleri, ~yüzde 35 nisbetinde vergi ödedikleri
halde, özel sek~tör, çeşi,tli nıamlar altındaki V·erıgilerle :toplam yüzde
kırk nisbetinde bir vergi ödemesi yaparlar. Bu ise sektörler arasın
da eşitsizliği doğurur.» Halbuki, özel sektörün imal masrafları, devlet sektöründen daha az olduğu için, bu vergi farkı, özel sektörü
sarsınadan :ödiyebildiğ;i tatbikatın s:onuçlarından anlaşıldığı için bu
iddia dahi varid değildir.
«Kamu sektörü ithalat için döviz :karşılığı nakid teminatı
mecburiyeti olmadığı halde, özel sektör yüzde 10 ile yüzde
yüız kadara varan ıbir na!kit mikdarı, Merkez Bankasına önceden
yatırma meclbuııiyetinde olma·sı, sektörler arasmdaıki adaletsjzliği
gösterir.»
c)

y;atırma

Bu husus kısmen varid isede, esasında özel sektör ithal edeceği mal veya ham maddeyi, :kendi ödeme gücü nisbetinde yapacağı ve döviz israfına yol açmıyacağı bakımından. olumlu bir zoriın
luk şeklinde kabulü gerelkir.
d) «Ham madde ıtedarikinde, Devlet her zaman ve istediği
nisbette ithal imkanı bulaıbildiği ihalde, özel sektör aneaik ödediği
vergi matrahları nisbetinde iıthal imkanlarmdan faydalandırılmış
20

ı

olması,

özet sektörün hammadde tedarikinde mutlak bir
a.mil olma!ktaıdır.»

sıkıntıya

düşmesine

Buda geçerli bir eleşüri değildir. Çünkü Devlet, özel seıktönün
hammadde iht;iyıacını işletmenin faaliyeti !ba:kımmdan zarud görmeikte, ve işçinin işinden ç1ıkarılmaması ve üretimin azalmasile, rhııacattan elde edeceği dövizleri nazarda tutarak, hammadde temininde özel ,sektörü tatmin, zorunluğunda olduğunu bilmeıktedir.
e)

«Devlet sektöründe :ücretin yüksek seviyede olmasma karsektör a:z ücvet ödediği, ve devlet sektöründe çalıştırılan işçi
ve memur adedinin, özel sektörden fazla bulunması se!bebile, özel
sekuörün az ücret prensilbi, işsiz adedinin çoğalmasına ve işçinin hayat seviyesinin düşük kalmasına amil olmak'badır».
şı, ö~el

Bu iddia dıahi geçerli sayılamaz. Zira, Devl•et sektö·rünün lüzumundan fazla işçi ve memur çalıştırması, sosıyal aç1dan olumlu görülmekte isede, ıkar ve verimlilik esaslarına göre hareke:t etmesini
bilen özel sektörün ·kendi işletmesi aleyohine 1böyle bir tutuma girmesini kendisinden lbe\klemeık, ik:tisad! ve ticari düşüncelerden yoksun olmalk demektir.
Görülüyorki, Karma.Ekonomi sistemi hıa,kkında yapılan ve yıu
ilmi, iktisadi ve ticari yıönl•erden
tuıtarsız olduğu ıkadar, ayni zarrıarıda geıçersıizdirler. HaHkat olan
şuk.i, yan yana ve kendi saıhalarında, özgür ve verimli çalışan her
·~ki sektörün, Tüı::kiyenin kalkmdırılması davasında gösterdiikieri ibaşarı'yı gölgelerneye bu eleştiriterin \kafi gelmiyeceğidir.
karıda sıraladığ~mız e1eştiriler,
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Kanna-Ekonomi'de; Kamu ve :Özel sektör arasındaki iliş
kilerde, Dengenin sağlanması:

Karma~E:konomi'de, Devlet ve Özel sektörün birbJrlerile ol:an
olumlu ilişkileri, her gün zorunlu olarak devam etmektedir. İki
sektörün çalışma· alanlarında herhangi bir çelişikinin bahse rkonu
olmaması; gayelerinin bir olmasırıda aramak lazımdır. Zira her iJki
sektör de, Yurdun ekonomiık kalkınmasmda büyüik görevler almış
ve en ıönernlıi hamLeler gÖSiterımişlerdir. Kuşıkusuz, Devlet sektöri.i
kadar Özel sektör de, Türkiyenin iktisadi gelişmesinde önemli bir
faktör olduğunu kabul ettirmiştir. Esasında iki sektör, memleket
ger:çeklerinin zorunluklarından ortaya çıkmı:şlardır. Kabul etmeik
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lazımdır

ki, bu gün kamu sektörü, bir taraftan Doktrinci bir goruta:dhsel akımın wrunluklarmdan doğarken, öte yandan,
Özel Sektör dahi, Devletin sanwyileşme isteğine yardımcı olması
için, devletçe teşv.i,k göven bir teşe1blbüs kolu olara:k, üretim sıaha
sına girmiş ve verimli başıarılarile, gerçekten bir sanayi teşekkülü
olduğunu kıabul ettirmiştir. Bu ,bakımdan aralarında mevout bu gaye birlıiği, iki sektörün bir/birlerile yakmlaşmasını, ve !birıbirlerirri
destek1emesini zanıri ıkılmaktadır.
'
şün dışında

Böylece, Kamu ve Özel Sektıörün, Tür:k iktisadi kalkmmasın
da, herbiri ,belli iş ikolların.ın yürütülmesi sorumluluğunu üzerleııi
ne almış olduklarına göre, her iki sektör arasında, zaruri bir çalışma düzeninin gerekliliği de ortaya çıkar. Bu iti\bada, her 1ki sektör arasında denge kurmak için, memleketin iktisadi politi:kasım
yürütmekle görevli Hükümetlere şu görevlerin düştüğünü belirtmek, yerinde olacaktır:
a - Devletin, politik veya Sosyal amaçlarla yıarptığı yaıtırım
özel sektöre nazaran malml haclde tutlması ve öze] selktörü, kendisi) e rekabet ederniyecek hale getirmemesi lazımdır. Hernekadar
rekabet, prodüktiviteyi ve sanayi de verimliliği ve kaliteli üretimi,
kamçılıyan faydalı bir unsur kabul edilmekte ise de, Kamu ve özel
sektör kes:imled arasında, husule geLeibilecek reıkı;ı:hetin, eşit şartlar
a1tında oluşmasına Devlet, yardımcı olmalıdır.
ları,

b - Devlet pltanlama örgütü, ,kalkınma thedefterini kamu sektörü için amir surette tayin ederken; özel sektörün de, planda yactı
rım istrkametini belirlemeli ve devlete has görüşü ile saptamalıdır.
c - Kamu selktıörü için gerekli görülen kıredi ve döv,iz tahsislerini; bir denge içerisinde, özel sektöre de sağlanmalıdır.
d - Gümruk himaye tedbirlerinden her iki sek,törde,
lada faydalandırılmahdır.
e ayni

eşit şart

Kamu sektörü için temin edilen sanayi ham maddelerini,
özel sektöre temin edilmelidir.

~~olayhklarla

Bu şekilde Kamu ve Özel sektör arasında kumlacak adil ibir
Denge; her iki sektörün sam~mi suretteki iliş'kilerini :temin edecek,
ve bunun sonucu olara:k, sanayi üretimlerinin çoğalması mümkün
olacağı gibi, özel sektörün yeni sanayi yatırımlarma girme cesaret

ve arzusunuda sağlanmış olacaktır. Böylece, Türk iktisadi kalkın
masımn, daha hızlı ve daha sıhlı.atli bir tempo ile işleyişinin sağ
landığını görmek, şüphesiz ki, kıvançların en büyüğü kabul edilecektir.
5

Karma-Ekonomi
me gereklili~:

içindt~;

Devlet Ekonomisine

Ağırlık

ver-

Devletin- Karm::ı-Eikonomi sistemi içerisinde; Özel sek:t:örle birMkte kendi yatırımlarını yaıpaı:ken, özel sekt:ör dahi, Devletin bünyesinde mevcut ve lbu bünyenin bir ıgereği olar:ak yaptığı işleri, anlaıyışla ıkarışılaması zaruri görülmelidir. Zira, devletin temelinde yatan ve onun var olma niteliğini taşıyan, ibir taıkım görerv ve sorumluLukları mevcuttur. Devlet, ibu görev ve sorumluluıklarının ilnlayışı
içerisinde hareket etmediği ıtakdirde. hem kendi görevini yerine getirmemiş olur, ve hem de, kalkınmanın zaruri kıldığı amaçlara varmasını imkansız hale sokar. iBu itiıbar1a devlet; özel seiktörle olan
çahşma:sında, ıkendi polirtik ve sosyal gayelerini de, ta:haik!kuk ettirmesi meCiburiyetindedir. ıBu gayeleri tahakkuk ettiremed:ği takdirde, ,kaLkınmanın lüzum1u kıldığı plan hedeflerine ulaşılamıyacağı
gi!bi, bu hedefe varmamn imkansızlıklarile d_e karşı karşıya gelineceıktir. Bu sebe!ble, iDevlet nizarnının teessüsünden sorumlu bulunmıyan Ö2Jel sektör'ün, deıvletin bünyesindeki bu görev şu'urumı iyioe idrak etmesi, ve karıma-ekonomi'de devletin bu zarıuni yatınm
larile, sanayi hayatına verdiği ağırlığı haklı görımesi icap eder.
Devleti, iktisadi yönden, ~kendi sektörü içinde ayrı bir tutumla
hareket etmesini zorunlu kılan sebeplerin ne olaibildiği sorusu, açık
tır. Önce Devlet; Kalkınma planının hedefleri doğrultusunda, kalikınınanın gerektirdiği; yol, .köprü, demiryolu, limanlar ve hava meydanlan gibi ulaşım hizmetlerini, ve enerji santralleri gibi, sosyal
hizmetleri yapmak zorunluğundadır.
Y,ine devletin müdahalesini gerektiren.: tanmda sulama tes's1erini, zirai araştırma istasyonlarını, silolar, kombinalar, ofisler, ve
çif,tLikler gilbi, ıkalkınmayıa yardı·mcı olacak diğer hizmetLeri de mevcutTur.
Ayrıca Milli Eğitim ve Sağlık -tesisleri giibi, diğer sosyal ~tesis
leri, çeşidli gayelerle çalışan kooperatifleri, ,küçük sana:t ve el sana:tlan gibi, tesis ve yatırımları, kurmak vıe geliştirmek mecburiyetindedir.
,
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Yine Devlet, Milli Savunmanın .gerektirdiği askeri tesisleri, demir•çeHk sanayi':i gilbi ağır sanayi'i, gübre, çimento, şeker sanayii
gibi büyük iktisadi yatırım projelerini öncelikle gerçekleştirmesi zorıunluğundadır. Ayrıca Devlet, kal,kmmanın plan hedeflerine ulaş
masım teınine ve özel sektörün plan çerçevesindeki yatırımlarının
ger:çeıkleşıtirilmesini sağlamaya da çalışacaktır.
zaruri kamu ve sosyal h~zmetlerinin
yambaşmda; devletin ekonomik idaresinden mes'ul ıbulunması .itibarile, memleketin iç ve dış deııgesiııin ve huzurunun sağlanması
g~bi 'konuları da gerçekleştirmesi, önemli görevlerinden saymaktaBundan

başka Oeıvlet, ıbu

dır.

İç dengenin sağlanması için, herşeyıden önce Enflasyon'a :karşı
kayması

ve enflasyonu doğuran sebeplevi yok etmesile mümkün
olur. Buda aşırı talepleri zorlamadan 1kısıtlaımak, ve memleketin iç
kaynaklarını harıekete geçirmekle mümkün o1ur.
Dış

dengenin sağlanması için de, katkınmanın gerekt:irdiği :wmaddelerinin ithalıatma müsaade ederken, bu ithalatın
yatırım ve üretimi aksatmamasına dikkat edecek ve böylece Dış
Ödemeler Denıgesinin korunmasına matuf ithal ve döviz lmntrollarını yapacalk ve tesirli kontrol .sistemlerini lmracaktır.
runlu

ıitJhal

""

İşte Devletin Kıarma~Eılmnomi içe6sinde yaptığı thu wrunlu
Devlet hizmetlerinin gereıktirdıiği büyük yatırımlar; kuşkusuz karma-e1mnomi de, özel sektör aleyhine b.ir ağırlık teşkil edecek.tir.
Bu bakımdan ö:zjel sektörün ıbu ağırlığı, anlayışla karşılaması ve
bu büyük yatırımlarından dolayı, Devleti !bütün imkfmlari1e tkendisinin de desteklemesi, ioap etmektedir.
Geı:ıçekten

Devlet; yu1kanda anlatıl~n bu milli, 1ktıisadi ve sosbüyiii!k ıhir fedakarliık ve döviz harcamalarile başar:ınaya çalışırken, özel sektör de, memleketin mali ıgücünrü hesaba
katarak kendisine a:yrılan yaıtırım döV'izlerini, plan hedefleri daire-,
sinde, tüizli:kle 'kullanması ve bu dövizle:d, ihracata dönük yatırımlara yöneiterek 1hracattan sağlıyıacağı yeni dövizlerle, Devlete destek olması ve dış ödemeler dengesinin korunmasında, ıkendıi payının ağırlığını hissettirmesi gerelkir. Böylece özel sektör, hem dış
ödemeler de111gesinin korunmasında devlete yardım ·etmiış olacak ve
hem de rasyonel üretimlerile hızlı ve dengdi kalkınmanın sağLan
masında büyüik katkısı ıbulunacaiktır. Bu tarz hareket, özıel sekıtöyal
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yatırımlarını,

ı

rün,

sıhhatli

ve

devamlı yaşamasının

ve

gelişmesinin

en önemli

şart·

larından dır.
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Karma-Ekonomi Düzeni'nin

Tatbikaıtald Başansı:

Karma-Eikonomi'ımiz ha:klkında şimdiye

kadar yaptığımız aniaKarma•Ekonomi sistemimizin, bünye yapısını, tam olmasa
dahi bir çok yönlerile ayıdınlığa kaıvuşturmuş olduğumuzu zannediyoruz. Karma-Eikonomi sisteminin, Türk İktisadi hayatmdaki tatb~katında, başarısı ne oLmuştur?. Kalkınmış Batı sanayi'inde, !karma-ekonomi sistemi çok büyük aş,amalar göstermiş olmasına karşı,
kalkınmakta olan Türıkiyemizde, Karma-Eikonomi Sisteminin başa;ı
'>ranı nedir? ..
tımlarla;

Önce şunu !belirtmek lazımdır ~ki; Kanma-Ekonomi Sıistemimı
zin 50. Yılı aşan tatbirkatı; 'IIür,kiye şartlarına, Milli kıaynaklanmı
zın ,kapasi·te olgusuna göre, :başarılı bir s:onuç elde ettiğini iddia ve
kalbul etmek mümkündür. Ancak bu !başarı. ıka1kınmakta oLan memleketimiz için yeterli olmadığı gi!bi, rtam bir başanya ulaştığını da iddia etmek, fazla iyimserlik olur. Zira, kalkınma hayatımızın karşımı
za çıkardığı sosyal v·e ekonomi:k meseleler.in üstesinden gelmek, ve
bunların ÖlliÜmüze diktiği dar boğazları aşmak hi·çte kolay bir şey
değildir. Bu meseleleri iktisadi kuralların ilıeri teknik usullerile çözüm yoluna gitımemiz rhalinde, ıbaşarıya ulaşacak, ve bu suretle Türkiyemiz, rhürriyetçi demoıkrasi metodlarile ve sosyal adalet ilikelerile
ka}kmmasını başaran bir Türıkiye hüıviyetini alacaktır.
Bkonom~k hayatımızın gelişim

felsefesinin topyekün amacı; va·
arzu edilir, daha .gü:v·enilir, hürriyetçi bir yaşamın
sağlanmas]dır. Buna erişmek .iJçin, kalkınma çabalarımızda dengeli ve huzurlu ibir hayat ve sür'atli bir kalkınmanın şartlarından olan
Sosyal .Adaletin gerçekleştirilmesi imktmlarını bulmaktır. Şu şart
lar yerıine getirilmedikçe, Karıma-Ekonomi'miz için, sür'atH ibir gelişmeden ibahsetmek, ibıiraz güç olacaıktır.
Türıkiyemizin Karma-Ekonomi sristernile olan sanayi gelişmesi;
kuşkusuz ki, ikendi iç kaynaklarının yardımile sağlıyabildiği kadıar,
dış kredilerin desteğile de yaıptığı bir gerçektir. Ancak, sisıtemimiz·
deki siyasal ve ekonomik yapının, tamamen Demokratik yollarla
başarı1mış olması, ıayrıca büyük bir başandır.
iBu aıçıdan ibakıldığı zaman, Türik iiktisadiyatının Karma-Ekonomi i·çindeki seyri; devamlı lbir yenileme ve g~lişim sül'ecinden
tandıaşa daıha
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ibarettir. Bunu mkarnlarla :üfadey:e çalışırsıaık: 1923. Yılında 200.
Milyon Lira olan ritıhalatırnızın yüzde doksanı, mamul maddelere
münhasır iken, 1973 yılında fuendi iihtiyacırnızın yüzde 95. mikdan
yerli fa:britkalarımızın irnalaıtHe kal'şılarna durumuna geldiğini ve
hatta 1hııacatırnızın % 40 mikdarının artılk sınai rnarnullerimiZie ait
bulunduğunu nazara alırsak, sanaıyimizin büyük bir büyüme aşarna
sında o1duğunu görmüş oluruz.
Sanayi

gelişrnemizi

~

1
1

!baska rakamlarla da görmek mümroündür:

1938~1950 yılları arasında, ~illi gelir, insan başına 1/4 milkclarında
artarken, sanayileşmernizle 1950-1969 yılları arasında bu miktar %
30 nisbetinde artmış bulunma!ktadır. Yine milli gelirden, yatırırnla
ra ayrılan pay, bu 20. yıl içinde yüzde 9,5 den, yüzde 20. mikdarına
kadar Ç]krnıştır. Sanayirmizin milli hasılaya: 1962 yılında yüzde 16.3
mikdarını elderken, 1973 yılında ibu rniıkdar yüzde 25 kadar çık
mıştır.

Yine 1927 yılındıa kiışi ibaşına 120 lira bulunan milli
bugün cari fiyatlara gıöre, 6 bin lirayı bulmuştur.

ıgelirimiz,

Sanayi hayatımızın, 1933 yılmda temeli. aıtı1dığı, ve 19SO'.den
sonra inkişaf kayıt ederek, 1960 yılından itibaren devletçe teşvik
görebildiği nazara alınırsıa; Sanayi'irniz:in planlı kalkınma dıevı:ıes·in- ,
de, yaptığı büyüık yatırımlar sayesinde bu rgün yıllık büyüme hızı
rnız, oı:ıtalama yüzde lO.lu:k bir düzeye girmiş bulunmaktadır.
Tarım sahasında daihi büıyük inkişaflar .sıağlamış bulıunrnaJkta
Zira, ibu devreler içinde ekim alanlarımız sür'atle büy:ümüş, ziraat, ipt~dai halinden makineleşme safhasına girmiş ve ziııai üretim
türleri çeş:üt kazanmıştır. Buna bir tek misal verirsek; 1927 yılının
3,5 milyon ton olan Buğday üretimiırniz, 1972 yılmda 14. milyon tona yaklaşmıştır.
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yız.

Karrna-E>konoımi

sistemimizin yurd kalkınmasına sağl·adığı gebiri de; dış ve iç ticaretıirnizin ileri ülkeler seviyesine
erişmiş olmasıdır. Bu arada ulaşım, haberleşme ve sanayi'in gerek- .
tirdiği enerji sektörlerimiz dahi, ayni şekilde bvanç verici gelişmeler kayıt etmişlerdir.
ı
lişmelerden

Özet olarark diyebiliriz ıki; ikaıırna-ekonomi içinde inkişaf eden
potansiyelimiz; .iftihar verici aşarnalara vardığını
görmüş olmamız, gerçek,ten bizlere mutluluk vermektedir. Ancak

bugünıkü iktisıadi
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bu :inkişaf tenposu, bu günün çağdaş ilerleme düzeyine göre yerterIimi dir? .. Şüphesiz ki, bu Herleme, kendi standartıanınıza ,göııe,
bir ·iler1eme sayılabilirse de, çağdaş ilerleme düzeyine nishetle. ·hi<çte yeterli değildir. Bu itiibarla, planlama teşkilatının Türk Kalkın
ma vetıiresıi için, düzenlediği 1973-1995 devresine ait 22 yılı kapsıyan
yeni kalkınma stratejisindeki hedeflere varmak, ve Avrupa E!konomik BirHği'nin (.A:EıT) tam üyesi sıfatile. iled batı sanayi'ine ~kar
şı rekabete geçeceğimiz ,günü düşündüğümüz zaman, bu kalkınma
mız ibu günkü temposile hiçte yete~li ıgörülmiyecekıtir.
O halde ne yapmalıyıZ, ve bu günkü iktisıaıdiyatımızın önüne
veya dikilebilecek dar boğazlardan nasıl geçirmeliyiz? soruSiU, Türk İktisadi modelinin kader:ini tayin .edecektir. Bunun için
Karma Ekonomideki üretim unsurları olan sektörlerin arasındaki
dengeyi bazınamaik şartilie, bu bünyeleri, çağın icaplarına göre düzenlemekle mümkün olabilecektir- Bize göre yapılacak şey; kalikınmamız için, herş·eye rağmen tes:ir1i hıir yatırım politikasını gütmek ve yine tesirli bir tasar:mf politikasını takip etmekten başka
çıkar yol yoktur.
dikilmiş

Tesirli bir yatırım politikasının da başarı şartı; Kamu sek-törünü yeniden oııganize .etmek, onu zarar etmiyecek şekilde veı:ıim
li, sılılıatlı ve işler halde tutmak lazımdır.
Öteyanıdan, özel se!Mörü de, teşvik <tedbir1erile desteklemek,
ona kıredi ıkolaylıkları sağlamak, vergi muaf,iyetleri tanımaık, koruyucu tıarife ve kotalardan istifade ettirmek ve adil bir vergi re~oı<m'unu gerçekleştirmek suretile, bu sektörün daha fazla yatırım
yapmasını ve daiha rasyonel çalışmasım sağlamak lazımdır. Bu suretle kalkmmak:ta olan ülkıemiz için, milli ikayn:aiklarımızı ve mevcut dış kayna•kları, tam hir geltişme ga:yreti ve isabetli bir teilrnik
çahşması içinde, topyekün harekete geçirirsek, karma-ekonomi sistıemimiz'in ıtatbikatta·ki başıarısını çok daha üstün ibir düzeye çıikar
mış oluruz ..

V -

·KArRMA~EKONOMİ İÇİNDE; SOSYAL AlDALETİ SıAGLAMA:

Karmq.~Ekonomi Sistemi; ne Devlet Sosya1izm'i

fikrine yatık
bir ikolekHvzm anlayışıdır, ve nede tamamen seribest teşeb
büsün ekonomik potansiyel hakimiyetini kaibul ~den ibir sistem' dir. Böyle bir karma sisrtem içindeki ekonomiık düzen; gerçek an-

ı
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laımile,

feDdlerin gelirle:ri 'arasındaki Adalets:izliği kaldırmasını mümkün kılaibilir mi? sorusu, bugün sağ ve sol, yalhut muhafazakar ekonomi ibıenimseyicileri arasında, tarhşma konusu olmaktadır. Bu ko·
nuya, sonr:a1ki incelemeleDde değineceğimiz için burada sadece,· Karma~Ekoııomi' de Sosyal adaleN sağlama imkanları üzerinde duraca-

ğız.

Bize göre, Karma-Eilwnomi Sistemi içinde, Sosyal adaleti gertamamen mümkün bulunmaktadır. Zira, Anayasamız'ın ıönıgördüğü ( Sosyal-<Devlet)
anlayışını bugünkü i:ktidarları
mız, tamamen benimsemiş ve sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirme zorunluğundı:t oldUikiarını anlamışlarıdır. Bu zorunlıuğun
en başında gelen, ferdierin arasındaki gelir dağılımında mevcut aşı
rı adaJetsizlikleri gidermek, her çalışanı ·emekliHk hakikına kavuş
turımakla sosyal güvenliği sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerini
yurdun her köşesıine yayınaik suretile, bu hizmetlerden ferdieri istifade etıtirmek, saıbit gelirli vatandaşların fiyat artışl,afından korunrnaları için enflasyonla mücadelede bulunmak,ve he:rikesi ödiyebileceği bir vergi ile yükümLü kılan adil ibir vergi sistemi ikurmakla
sosyal adaleti gerçek1eştıirmeye çalışmak, bugünün hükümetlerince
görev sayılmakta vıe ancaık Karma-Ekonomi s:isteminin işlediğinde
bu Hkelerin tahaıkikukunu zaruri ikaibul etmektedirler.
çekleştirmek

1

Esasında, kal:kmmasını karma ekonomi düzeni içerisinde yapmış !batılı

ülkelerde, ibu sayılan ,sosyal adalet iLkelerini kendi memleketlerinde fazlasdle tahıakkuık ettirmişler, f\l·e refah devleti olma

niteliğine kavuşabilmişlerdir.

Öteyandan, sosyal adalet ilikelerini sağlıyacak bir karma ekonomi sisteminde kal:kınmayı üzerine alan Kamu se:ktörü, kendi kudret, otorite ve mali imkanlıarile, ve ·Özel ·s:ekıtör de, kendi teşebbüs,
ka:billiyet ve esneklik vasıflad1e, birlikte yaşıyarak, kalkınma amaçlarını gerçekleştirrneye doğru gitmektedirler. İıktidarların'da bu sahada görevleri olduğunu kabul etmek lazımdır. Zira, bu i!ki sektör
arasındaki denıgeyi kurmakta göstereceklerıi beceı:ılyi, sosyal yönde
de ,sağladıkları takdirde, sosyal adaletin ·esasını ieşkil eden vatandaşlar arasındaki gelir dağılımını ve diğer sosyal hakları kendiliğin
den bir dengeye oturmuş bulunacağı tıa'bi'dir. Onun içıin bütün mesele, böyle bir ekonomi sisteminde. ıilktıidarların ıta!kip edecekleri
sosyal politikalarının isabetli kararlarmda toplanacaktır. Buda ferdler arasında tıahakkuk ettirilecek v·ergi adaleti, eğitimde fırsat eşit
28
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liği g1bi sosyal haıkların yanıbaşında Toprak reformu, millileştirme,
yerüstü ve yeraltı ıkaynaklarının millileştirilmesi gibi, sermaye biniıkiminin .kamu yararına dağılımını temin ~edecek Dasyonel tedbirleri
alma noktalarında düğümlenecek, ve sosyal adalet, bu vasııtaların
kullanılmasile gerçekleşelbilec~kıtir.

Vergi adaleti; ferdierin gelir toplamına, devletin iştirak nisbeti ve payını tayin etmekle sağlanır. Ferdin .kazanç nisbeti, adil bir
kiüntrol sistemHe müraka!be edilıir ve safi ,kar, müterakki vergilerle
tayin v·e tahakkuk ettirilirse, sosyal yüıkümlülıüğün adil dağılımı sağ
lanmllş olur. Milli gelirin adil dağılımını temin için en geçerli metod, vergileme yoludur. Bu yol Kamu ıtasarrufunu arttırma sonucunu ıverir. Bu rbakımdan hükümetlerin, düşük gelidilerin vergis:inri
azaltan, ve asgari geçim indirimini ·yıükselten adil bir verıgi si·stemini ıkuıımaları şarttır. Kurulacak bu vergi sistemile, veq~ilemede yeni kaynaklar ıbulacak, vergi yalnız ödeme gücü olanlara güçleri nisbetinde tarıh edilecek ve veııgi .kaybına meydan vermiyecektir. Böyle ibir vergi reforımu, sosyalıadalet ,ilike1erini ta!haıkkuk ett-irmeye bir
se:b~b olacağı şüphes:i~dir.

Sosyal adaletin sağlanması çarelerinden biri de, eğ.iıtimde fır
sat eşıidliğ1dir. Burada sağl:anacaik fırsat eşitliği ile, ıkalkınmakta
olan üUkelerin insan gücünü, Ibilgi ve yeteneklerle donatma gereğin
den doğmaktadır. Bilinmektedir ki, eğitimin gayesi, f.eııdlerin şu'ur
lu haııeketlerine, toplum yapısı değişmelerinde bu değişmeye ayak
uytduraibilmelerinde, çevrıelerıini tammlamalarmda ve toplumun yüksek hayat sevıiryes.ine erişmesi ıiçin verimli surette çalışmalarını hedef
sayar. Bu bakımdan ,iktisadi gelişmede, imkanları ve kaynakları
en iyi şekilde ık.ullanma!k iıÇin, bu kaynaklarm başında insan faık
tıörıünün mü:him rol oynadığı inkar edilemez. İşte eğitim de fırsat
eşidliği yoluyle, bu faktör bilgi ve kahiliyetlerle donatılırsa, üretim
kaynakları gelişiminde, beden çalışması yanında fikir çalışmasının
da önemi olacaktır. Bu itibarla, devletçe sağlanan çeşitli eğitim imkanlarından, feııdin kendi zeka ve kabiliyetine göre istifade ettirilmesi, eğitimde fırsat eşidiğini doğuracaktır.
Toplumun yaşama düzeyini geLiştinmek ve yaratıcı gücünü artaneark Eğitimin yaygın :hale ,getirilmesi ve fırsat eşitliğinin
sağlanmasile sosyal adal.etin ıgerçekleşıtirHmesi mümkün olacaktır.
tırmak,

Karma-Ekonomi içinde Sosyal adaleti sağlıyacak faktörlerden bir diğeride; Toprak Reform'udur. Topra:k reform'u, tarihsel
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bünyedek·i dengesizliiklerin gideriLmesine y:önelik rasyonel tedbirlerdendir. Toprak mülkiyetinin, topraksız <Çiftçiler arasmda yaygın
laştırılması ve çifçinin toprak sahibi ikılmma:sı, Devletin mühim
konuları arasındadır. Onun için Devlet, toprak reformunu tatbik
ederken, yalnız kendi hü:küm ve tasarrufu altındaki toprakları
muhtaç çiftçilere dağıtmasile yetinmiyecek, ayni zamanda büyük
arazıi sahiplerinin de ,'topraklarını kamulaştırarak, topra;k sahiplerine sulu ve susuz arazide tayin edeceği bir mikdan rterk edip,
kalanırtı hemen muhtaç çiı:bçiye intikal ettıirece1tir. Ayrıca Devlet,
ekime müsait olmıyan bozuık kül-bür arazisinin de ıslahına ve bataıklıkların kurutulma:sına önem göste:rıerek, mümkün o1duğu kadar
çoık araziyi çifçiye dağıtma imktmlarını anyacalktır. Bununla birlikte, dağıtılan topraıkta, verimli üretiım yapılabilmesi için, Devletin toprağı islah etmesi, çiftçiye üretıim kredisi vermesi, gübre ve
üretim araçlarını temin etmesi lazımdır. Yoksa, işletme masrafları ·karşılanmıyan, fakat toprak sahibi kılman çifti, zirai üretimden
hiçbir fayda sağlıyamıyacaktır. Böyleoe Tarım reformu yapılırıken,
tarımsal bünyenin temeıiinde mevcut aksakhklan gidermek, alına- ·.
caık tedbirleri çifçiye benimsetmek ve sorumluluıklarını idrak ettirmekle, tarım reformu gayesine vardırılmış ve sosyal adaletin tahaıkkukuna imkan sağlanmış olur ....
Sosyal adaleti

sağlıyan

tedbirlerden biri de,

l
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Kamulaştırmcı.

(iMillileştii'me) dir. Kamulaştırma, Özel veya tüzel kişilerin elinde

mevcut büyük işletme veya üretim .kaynaklarının Devletçe, veya kamu yararının gerektirdiği hal'lerde ta)~in edilecek bedeli 'kaıışılığın
alınıp kamu yararının emrine tahsis edilmesidir. Anayasa'mızın 39.
maddesi, neyin kamu yararı olacağım, kamu yararı kıstasının ne,
olabileceğini saraha·ten açllklamamış ve bunu takdire rbıraıkmıştır.
İdareye bırarkılan bu takdir hakıkının rkullanı1ması, !bazen büyük
güçlükleri doğuı:ımaktadır. Mevzuatta bunun o!bjektif ıkıstasıda saptanmamıştır. Bu bakımdan bilimsel o larak hir tarife gitmek lazım
gelirse; şöyle bir kaide düşünülebilir: Eğer, bir özel girişim, memlelket çapında Ekonomik mihraık'a doğru yöneJirse, hizımet kamu
niteliğine doğru genişlemiş olurıki, bu dummlarda devletleştirme,
zaruri bir hal alır. Bununla birlikıte, millileşıtirme; feı,din mül:kiyet
ha~klarını kısıtlayıcı tedbirlerden olması itibarile, amme idareleri,
kamuiaştırmayı, son çare olaiak 1kaJbul e1ımelidirler.
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Millileştirme,
kamulaştırmaya
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yahut diğer bir deyimle, Devletleştirmenin amacı,
tabi tuıtulan büyük işletme ve üretim kaynakları-
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nın, kişilerin

elinde kalmasile

sağlanan

büyük kazançlar, sosyal adaletsizliği doğurarbileceği düşüncesidir. Bu düşünce, şüphesiz
ki,
ferdler arasındaki gelir dağıhmının dengesini 'bozacaktır. Bu sebeble, yeraLtı ve yerüstü :k:ayna:kl:arının, büyüık işletme ve üretim araçlarının kamu yararına millileştirilmesi, ve bu değerleri kamu yararının emrine
terkeylemesi zorunluğu, sosyal adaleti kurmanın
şartlarındandır. Anca:k Devlet, Kamu yararını düşünürken, ferdlerl sıkınıyacak ve onu madd'i imkaıılardan mahrum kılınıyacak surette bir kamulaştırma sistemi kurması, ve bu sistemin gerçek kamu yararı adına işlemesini sağbınası gerekir.
Siyasi iktidarlar; Sosyal adaletin sağlanmasında, yukarıdcı begibi, adil bir verıgi sistemi ile, eğitimde fırsat eşidliği, Toprak reformu ve Millileştirme konularında, ne :kadar esaslı tedbirler ahrlarsa, ve bu tedbirlerin işlerliğini, fiiliyatta ne nisbette tahakkuk ettirirlerse; Sosyal adaletin sağlanmasında, o nisbette gerçekçiliğe doğru mesafe almış sayılırlar.
lirtildiği

KARMA - EKONOMİ'DE; PLANLAMA VE TATBİKATI:

VI -

Karma - Ekonomi'mize planlı kalkmmayı; 1961 Anayasasının
getirdiği bir müessese ile doğmuştur. Anayasa'nın 41. inci maddesi,
sanayi için kalkınma planları yapması görevini Devlete vermiş ve
129. madde de, iktisadi ve ,kültürel kalkınmanın plan çerçevesinde,
gerçekleştirilmesini amir kı'lmıştır.
Bu maksacila

kurulan

(Hevlet Planlama

Te-şıkilatı),

Karma
ve istikrarını sağ
lamaya amil olduğunu ,kabul etmek lazımdır. Genel olarak Devlet
planlama örıgütü, fonksiyon iti:barile, mali bir istikrar çerçevesi
içinde, Devlet ve özel sektörün faaliyetlerini tanzim ve yatırımla
rını koordine etmekten 1barıetıtir.
Plan; teknik yönü iti!barile, gelişme için gerekli yatırımların
tercihlerini tedkik ve karara bağ•lar. Kararlarmda ha1kim olan unsur, ya gelişme gayesi nazara alınarak yapılır, yahut gelir dağılımı
veya kamu yararı gibi .sosyal bakımlardan olur. Fakat sonuç itibarile; bu teıknik tercihin yerini, eJkseriya poliHk tercihierin aldığını
da kabul etımek lazandır.
Ekonomi'ınizdeki gelişme politikasının devamı

,j

Planın diğer

sındaki
madığı

bir görevi de, kamu ve özel sektıör yatırımları araahengi sağlamaya yöndiktir. Zira, bu ahenk planda sağlan
takdirde, sektörler arasında anlaşmazlı:kların ılıasıl olacağı

1
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tabndir. Bu sebeble plan, Kamu sektörü için emredici olduğu kadar, özel sektör için de teşvik edici ve relJ!ber olucu maıhiyetıtedir.
Plan, kural olarak sektörler arasındaıki gir,işimlevde bir sınır çizmez. Ancak sektörlerin faaliyetlerini tesbit ve icabında tadil veya
tashih eder ve bu faaliyetlerini kontrol edici ve gerektiğinde
fiyat tayin edici mahiyette de olur. Büıtün hedef, planın ibir kalkınma ile, ekonomik ıbüyıümeyi sağlamak!tır.

·~~'!~'!

Planlamanın hazırladığı

pvojelerde değişmezlik yoktur. Kalhedefleri ve büyüme hızı göz önüne alınarak, herzaman için
değiştirilebilir. Bu bakımdan özel ısektör, hangi tercihlere yıönel
mek istediğini yapacağı beyanlada tayin edilir. Burada özel sektörün, önceden kendini organize etmesi, kudretini bilmesi ve plan
yetkililerine kendini empoze etmesi lazım gelir.
kınma

Devlet Planlama Teşkilatının 15. yıla yaklaşan çalışmalarına
bir takım tenkidler yapılmıştır. Bu tenhdler, ilmi olmaktan ziyade bir takım özel1hesaplara dayandığını söylemek yerinde olur. Zira,
Denilmektedir ki, plan «Doktriner 1bir görüşle hazırlanmış ve
stratejisini Hindistanın Sosyalizm'e yıönelik gelişme modelinden
alınmıştır. Halk efkannda daıhi tartışıLmadan ıkaıbulünün yapılmak
ta olması amir vakı'aları doğurmakta ve bunun tatbikatta bir takrm güçlüıkieri ılıasıl ettiği» söylenmek,tedir. HaLbuld, pli'mm doktriner bir vasıf taşıdığı iddiası, birtakım delil ve rakamlarla isibat
edilmesi gerektiği gibi, yatırımlarda görülen 40 - 60 o/o, oranında
ki devlet yatırımlarının varolması da, hareketin sosyalizm'e değil,
makul bir karma-ekonomi düzeninin icaıbı olduğunu, planda emrivakilik olmayıp ancak bazen Konsursiyom'a yetiştiriLmesi amacı
nın aceleyi gerektirdiği, yolundaki müdafaa, bizce daha tatminkar

·~~·
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1

bulunmaktadır.

Yine denirki, pli'm hedeflerile sonuçlar ıkarşılaştırılmamış, alı
nan sonuçlar, hedeflerle mukayese ediLmemiş, teşvik tedbirleri alın
mamış ve iki sektör arasında ıkredi eş1dliği sağlan:mamıştır.
Bu iddianın da mücerret lbir esasıa dayandığı inkar edilemez.
Zira planlama ,teşkilatı, her üç aydabir, uygulama raporları yapmakta, ancak bazan poliük organlar, bazı düşüncelerle bu uygulama raporlarını yayımlatmamış olmaları, planiamaca sonuçların hedeflerle mukayesesİnin y;apılmaımı·ş olduğunu gösteremiyeceği gibi,
iki sektör arasındaki, kredi eşidliği'de, herhivinin yatırım sahala-
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rına göre, igerçekleştirildiği ve özellikle, özel sektör için teşvik ted·
birlerinin herzaman için alındığı, planın kompozisyonundan anlaşılmaktadır.

Görülüyor ki planlama ve plan hakkında yapılan eleştiriler,
var olması zorunluğunu ve ~kuruluşunun değer ve zaruretini
zafa uğratacak mahiyette değildir. Çok ,kısa sayılan bir devredenberi, Türk Ekonomik sahnesinde faaliyet gösteren Devlet planlama teş)kilatının, gerçekten ilmi bir :kuruluş olduğunu kabul etmek
lazımdır. Kuruluşun bundan sonrak:i çalışmalarında da, Kalkınma
mızın organizasyonu'nu daha realist ve gerçekçi ibir anlayışla düzenliyeceğine ve karma-ekonomi sistemimiz'in kalkınma hamlelerine, da!ha büyük imkanlar sağlıyacağına inanmaktayız.
planın

VII -

KARMA - EKONOMİ SİSTEMİ İÇİNDE KALKINıMA :

Türkiyenin Karma.Eılmnomi Sistemi iÇ:inde kal:kmması; zaruri
bir ihtiyacın sonucu' dur. Türkiyemiz yılda 2.6 % .gibi yüksek oran-da bir nüfus çoğalması gösterdiğine göre, ferd başına düşen milli
geliri arttırmak ve yeni çalışma alanları yaratmak, bizi ileri bir
sanayie gitme zaruretini hissettirmiştir. Bu itibarla, bir taraftan
isükrar içinde dengeli ve hızlı büyümenin gerekt,irdiği ileri lbir sanayıie doğru gitme lüzumunu dıuyarken, öteyandan hergün artan nufusumuzun ortaya koyduğu insan gücüne çalışma alanları bulmak ve
büyüme hızımızı gerçekleştirmek ile karşı karşıya bulunduğumuz
bir gerçektir.
Türkiye'nin sanayileşmesinin zorunlu :kıldığı sebeblerıden biri
de, köyden şehire akan nüfus kesafetinin ortaya çıkardığı sosyal
meseleler ve bölgeler arasında mevcut yatırım dengesiz1iklerinin
husule geHrdiği iktisadi düzensizliklerdir. Bu sosyal meselelerin
ve iktisadi dengesizliklerin en rasyonel şelkilde ıhalli ve Türkiyenin
topyekun bir ,kalkınma sefeııberliği yapması zorunluğu, ancak teknolojinin bütün imkanlarından faydalanı1ması ve ileri bir sanayiin
kurulmasıyla mümkün olabileceğini kaıbul etmek lazımdır.
İşte biz bumda, ibugünkü ·sanayi hayat1mızın çalışma düzeyi
üzerinde durmakla, daha ileri bir sanayiin ırıldşaf imkanlarını araş
tıracak, modern ve verimli bir tarım ve hayvancılık politikasının
da ıkalkınmamızda ihmal edilmiyecek faktörlerden olduğu gerçeği
ne 1kısaca temas edeceğiz.

33

ı

)

Sanayileşme Zorunluğu

:

kamu ve özel sektör yatırım
malumdur. Bu sektörlerin 1962 yılından itibaren başlıyan planlı çahşma devreleri, kuşkusuz çok verimli olmuş
ve Tüı~kiyenin kalhnma hamlelerinin müjdecisi sayılmıştır. Memleketimizin hergün artan nufusunun ortaya koyduğu çalışma ·gücüne iş sahaları bulmak, mutlak.bir sanayileşme zorunluğu gerçeğini ortaya kayma:ktadır. Bu bakımdan sanayi dallarımıza kısa da
olsa, bir balkış yapmaık, sanayiimizin gelişimini :izleme bakımından
Sanayi

hayatımızın aıia yapısını,

larının teşkil ettiği

faydalı olacaktır.

a. Sanayi'imizin başlı:ca ihtiyacı, ham madde ihtiyacıdır. Sanayide kullanıian bu maddenin ekseDisinin ithal yoluyla sağlandığı
malumdur. Oysa·ki, sanayiimizin zaruri .kıldığı 'bu ham madde ithalinin gerektirdiği döviz harcamaları, kalkı:nma:kta olan memle.ke.timizin dış ticaret dengesini fazla:sile s:tkıştıracağı ·aşikardır. Bu bakımdan sanayiimize gerekli ham madde ihtiyacının kabil olduğu
kadar iç kaynaklardan· tedarikini zorunlu kılmaktadır. Bu sebelble
ham madde sanayiimizin biran önce ·kurulması ve hammaddenin
iç kaynaklardan sağlailliDası zorunluğu üzerinde önemle durmak,
kaLkınma çabamızın bir gereği sayılmalıdır.
·b. Montaj sanayiimiz : Montaj sanayiimiz, bizi dı.şa bağlı bir
sanayi kalmaya zorlıyan bir sanayi koludur. Kurulmuş olan bu sanayi'imizin devamı için, dıştan ithal etmeye mecbur kaldığımız
montaj sanayi mamulleri, iç imalatın yüzde 50-60. bir mikdarını
ve hatta bazen yüzde 70~80. nis!betine kadar yükselen bir oranla,
montaj mamullerile beslendiğ·i nazara alınırsa, ·bu .sanayi'imizin daha .ziyade Emek kolu'na yararı dokunduğunu ıkabul etmek lazım
dır. Hernekadar montaj sanayi Ül'etimleri halen ihracata geçmiş durumda iselerde, üretimin mühim bir kısmı, iç tüıketimde eridiği için,
kalan cüz'i bir kısmile irhracatın yapılabilmesi ve ıbazen de pazarlamanın zaif olması yüzünden, ihraç imkanlarının malıdut surette
elde edilmesine sebeb olmakta, buda verilen i1Jhal dövizlerinin ihmcat geliri dövizlerile 'kapatılması imkanı hasıl olamamaktadır. Bu
sebeble montaj sanayi'imizin, en az yüzde 70-80 mikdarını iç imal
piyasasından veya iç kaynaklardan sağlaıma yollarına gidecek bir
yard1mcı sanayi kurulduğu taıkdirde, montaj sanayi',inin verimliliği ve meml·eıket kalkınmasına olan önemli katikı:sından söz etmek
mümkün olacaktır.
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c. İhtiyaç Sanayi'imiz : Sanayileşme hamleleıimizin en önerrı
li kolu, ihtiyaç sanayi'iımizde toplanmaktadır. Bu sanayi'in çok
mühim bir kısmının, hatta bazen tamamının yerLi hammadde veya
kaynaklardan sağlanarak imale geçtiğini memnuniyetle görmekteyiz. Bugün Türkiye iıhtiyaç sanayi',i mamullerinin yüzde 90-95. oranını, bu milli sanayiden karşılamakta ve bu sebeib1e bu mamullerin
dıştan ithalıine lüzum görüilmediği gibi, bu mamuller ihmç pazarlarına gönderilmektedir. Bu itibarla i:htiyaç sanayi'imiz üzerinde
daha fazla durarak üretimin çoğaltı1ması, ihraç ve pazar bulma
imkanlarının daha fazla sağlanması, iktisadi kaLkınma hamlelerimizin en tesirıli desteğini teşikil edecektir.
/
d. Petrokimya ve Sellüioz Sanayi'i : Bu sanayi kollarımız,
tam bir gelişme halindedirler. Her iki sanayi kolunun :kısmen dışa
olan bağlılığını da tamamen kaldırmak ve bu sanayi'in lüzumlu
kıldığı ham maddelerin tamamını, iç kaynaklardan sağlamak, 8anayi'imizıin gelişme hamlesine büyük bir güç ka~tacağını taibi'i görmekteyıiz.

e. Milli Sayunma

sanayı ı

: Milli sarvunma sanayi'imiz, milli
savunmamızın gerektiı:ıdiği araç ve gereçlerin, büyük bir kısmını
yerli sanayi'imizle gerçekleşdiğini görmek, şüphesizki bize büyük
mutluluk vermektedir. Ancak savunma ağır sanayi'inin, teknolojik sanayi ile birlikte, Tıünkiye'de kuruluşunu görmeık, planlamanın
ve kamu sek,törünün, üzerinde duracağı mühim bir konuyu teşJc&l
edecektir.
f. Ağır sanayi: Ağır Sanayi',iımiz, henüz tamamen kurulmuş
olmamakla beraber, bir ılıayli inkişa;f saıfhasında olduğu bi>r gerçektir. Yüksek planlama kurulunun bu sanayi koluna verdiği önem,
kalkınmanın gerçekten Ağır Sanayi'in ıinkişafile mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu Wbarla, ımümkün olan sür'atle, ağır sanayi'imizin kurulması gereği, topyekun ka1kınmamızın bir işareti
sayılacaktır.

2)

Sanayi'mizin organizasyonu :

Sanayi Üretimlerini Çoğaltma çare'leri: Sanayi üretimlerini
bilimsel şekilde idaresile mümkün olur. Bilimsel olarak organize edilmeden yürütülen bir Ekonomi; üretim
slikıntısı ve yetersizHklerine doğru yönelmesine ve sonunda o işlet
me ünitesinin dağılarak kapanması sonucuna varır.
a.

çoğaltma, ekonomiııin
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Üretim işletmelerinin ve.rıimli bir halde çahşabilmeleri, ancak
o iş müessesesinin koo:ııdineli bir ohalde tutulması, işçisinden teknik personeline ve sanayi idarecisine kadar aıhenk, :iş birliği ve
üretme şu'uru içinde, i'ktisadi metocilara .göre çah:şı;nalarını gerektirir. Bu sebeble bir sanayi ünitesi; daima iyi <işçi, bilgili .teknisyen
ve kifayetli bir sanayi idarecisini bulmak ve bunlarla işletmenin modern esaslara göre verimli surette çalışmasını sağlamak lazımdır.
İşyeri müesseseısıinde en önemli faktör; üretimi yapacak olan
ve kalifiye işçisinin, işyerinde huzurlu bir surette çalışmasının sağ
lanmasile mümkündür. Buda işçinin bir insan olma vasfı olduğu
düşünülerek, o.nu organize edecek şdkil ve surette yıönetilmes;i, işçi
ve işveren arasındaki münasebet1erin samimi bir düzeye girmiş olmasına bağlıdır, Zira, işçiyi takdir etmek, hakir görmemek, ona
geçimi :hakkında gıüvence rvermek, adil !bir davramştır. Ayrıca işçi
yi maıkul !bir ücretle çalıştırmak ve sosyal haklardan faydalandır
mak dahi, işçiyi o iş yerinde samimi smette ıbağlamaya yeteceği gibi bu şartlada çalıştırılan işçinin de, o işletme müessesesine vereceği
emek, muhakkak ;ki, çok verimli ve ka1iıteli olacaktır.
İşyeııi

müessesesinde, Te<kn.ük per:sonelin de yerini hesaplamak
Teknik eleman; bir işyerinin teknik yönden işlemesini sağlıyan, nazım bir faktördür. Teknik ibiLgi ile teçhiz edilmiş bir telknik
elemaını'nın, o iş yerinde yapacağı gıörerv, işletmenin düzenli ve aksamadan üretim yapmasını sağlıyacak:tır. işyerindeki araçların bakımı:nda, verimin kalitesinde, üretimin çoğaltılmasında ve teçhizatın ihtimarola kullanılmasında, büyük :katkısı olacağı şüphesiz,dir.
lazımdır.

batkımdan ,sanayi hayatımızın organizasyon'unu yaparken;
ünitesinin çeşidine gıöre, o üniteyi çalıştıracak dirayetli, bilgili ve dinamik teknik personel'e ihtiyaç vardır. İş müessesesi özellllide bu kalitede elemanları yetiştiıımesi için, lüzumu halinde dış
memleketlerde eğitHmeli ve mÜJesseseye •bağlanması için de, gereken her türlü yardımlaııdan çekinilmemelidir. Zira, sanayi'imizin
sılhhatlı işletilmesi ve üretimin çoğaltılması konusunda, alınacak
tedbirlerde teknik pe:rsoneHn önemi büyülktür. Böyle bir teknik personel'in temini için, gösterilecek ·çabaların zaruri ve çok faydalı sonuçlar vereceğinin idJ'ak edilmeısile de, bu ihtiyaç gideritmiş olacak-

Bu

saınayi

tır.

öteyandan, sanayi yeriiş müessesesinde; üçüncü faktör olarak
Sanayi İdarecisi'nin de rolü, daha bambaşka bir önem taşımakta-
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dır. İster Kamu sektörünün merıkeziyetçi işletımelerinde, ister özel

sektörün ademi mer.keziyetçi iş kollarında ol•sun sanayi idarecisi, o
sanayi kuruluşunun üretim kaynaklarını, en faydalı surette kullanmasını ve bunları kanalize etmesini bilen bir eleman durumundadır.

Üretim 'kaynaklarını iyi, isabetli ve faydalı yönlere yöneiten sanayi idarecisi, ayni zamanda o işletmenin sanayi ürününün maliyetini arttırmasına, pazarlama usullerine önem vermesine de çalışa
cak ve :böylece sanayi işletmesinin rasyonel bir şekilde üretim ve
sürümünü sağlıyacaktır. Bu dirayeti gösterebilen bir sanayi idarecisi, rasyonel çalışması sayesinde, işletmenin sermaye bir·ikimine
de, amil olacak ve kuruluşun başka yeni yatırımlar yapmasına lüzumlu olan selt'maye unsurunu da elde etmiş olacaktır.
Görülüyor ıki, iyi vasıfta ehil işçi, teiknik personel ve sanayi
idarecisinden kurulu bir sanayi işletmesinin koordineli çalışması,
sanayi hayatımız1n gelişmesine ve üretimierin çoğa1tı1masına en büyük unsur olabileceğini; gerçekten ka1bul etmek lazımdır.

b. Iktisadi Devlet teşekküllerinin rasyonel hale sokulması:
Türkiye Cumhuriyetinin ilk ekonom~k politikası, Devletçilik anlayı
şının ıbenimsenımesile başladığı malumdur. 1930 ların irotisadi buihranı sırasında, Türkiye ithalatında görülen sür'atli artışlar, dış ödeme dengemizin bozulmasına sdbeb olmuş, ve bir milli Sanayi'in kurulması zarureNni doğurmuştur. Bu maksadla •tesis edilen fabrikalar, Devlet sanayi'inin bir nüvesi olmuş ve bu gürıkü inkişafile, iktisadi Devlet teşekıkülled kurulmuştur.
İktisadi Devlet teşekkülleri, kuruluşlarındanberi büyük geliş
meler gösterdikleri ve Tünk Ekonomilk hayatında, büyük bir yer iş
gal ettikleri hakikatı inkar edilemez. Ancalk, İktirsadi Dev1et teşek
küllerinin bu gelıişiım1erini esaslı hi:r temele oturtmak için onlara
idareleri bakimmdan tam bir muh:tariyet ve iyice yetiştirilmiş tecrübeli sevk ve idarecilere kavuşturulması lazımdır. Şimdiye kadar
bu sahada başarının tam olduğu iddia edilemez. Esasında bu tarzda
bir başarı gösterilmediği içindir ki, iktisadi Devlet teşekkülleri, üret~mlerinde sermaye birikimini yapamamliş, haHa önemsiz tasarruflarını dahi bir yatırım fonu şekliıliıde kuramamıştır. Bu yüzden ekser işletmeleri, kamu yararı sağlama psikozu altında bazen zararı
na çalışmış ve bu zararları, ya Devlet bütçesi veya Merkez Bankası
kaynaklarile kapa,tılması yoluna gidilmiştir. Bazen de işletme ser-
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rrıayelerini karşılamak

için, enflasyonİst finansman usullerıine baş
vurulmuştur. Bu sebeble iktisadi Devlet teşekıkülleri, şu ana kadar
tam anlamile sınai ve ticari bir temele otuııtulmamış, yönetim ve
kontrol sistemine esaslı bir mekanizma sağlanamaınıştır. Bilahare
neşrolunan iktisadi Devlet teşebbüslerinin idaresi ve
,kontrolları
hakkındaki kanun; hernekadar Devlet Bankalarile Endüstri ve Ticari kuruluşlara, işletme yönünden bir dereceye kadar muhtariyet
tanıyarak, kendi politikalannın tayinini ve mali kontrollarının yapılmasını, Türkiye Büyük Millet MecHsiınin murakalbesine ve hatta
bir kısım iktisadi teşebbüslerin faaliyetlerini, çeşitli bankaların
kontrolu altına veriLmiş ise de, bu 'tedlbirler, 1bU!günün iktisadi ve Ticari koşullarına göre kafi görülmemeıktedir. İktisadi Devlet Kuruluşlarında aslolan; bu :kuruluşları modern tesisleHe yüksek bir üretim devresine sokmak ve onları rasyonel bir şekilde çalıştırarak, çağın verimli işletmeciliık usulle:rine göre donatmak<tır. Bu donatımı
ne suretle temin etmek lazımdır? soruısuna verilercek cevap, herhalde pek zor ve karışık değildiır.

r

İktisadi Devlet Teşekküllerini herşeyden önce, ilktisadi ve Ticari :bir muhtariyete kavuşturmak lazımdır. Merkezden idare yerine
muhtar bir idare, ve siyasi bir kontrol yerine, tamamen muhtarr bir
kontrol sistemi kurmak lazıımdır.

Öteyandan, her ekonomik işletmenin başına, o ekonomik işlet
menin ihüsasına göre ehliyetli sanayi idaredsi, sanayi teknisyeni ve
ka1ifiye işçisini temin etmek ve bunları en geniş anlamile, siyasetin
tesirleri dışmda tutarak, o tesiste Ekonomi'yi devamlı surette hakim kılmak lazımdır.
Sanayi

işletmelerinde rasyonelliği

temin için, önce rekabet imimaTat maliyetlerini düşürımek ve pazarlama
faaliyetlerine geniş yer verırnek lazJimdır. Özellikle, imalat masraflarını asgari bir seviyeye indirmenin yollarından biri de,
idarıenin
masraflarını en bqşta kısıtlamaik gerekir. Bununla birlikte işletıme
nin sosyal yarıdım masraflarında lükse ve israfa .kaÇ'mıyacak şekil
de, bir anlayışla hareket etmek ve sanayi işletmesinde, eşit hizmet karşılığı, eşit ücret prensiıbini ·koymak, sanayi işletmesinin rasyonelliğini temin eden faiktörler olarak bilinmesi icap eder.
kanlarını sağlıyacak

Görülüyor ki; İktisadi Devlet teşekikıüllerinin rasyonel hale soçareleri, altından ka1kılamıyan müıhim problemleri kapsamamaktadır. Bu problemler sadece, çağtn gerektirdiği modern işkulması

· ~~~'
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Ietmecilik zihniyetinin, Vatanseverlik şu'uru içerisinde kayna~tırı
larak ve iktisadi yollarla halli mümkün olan meselelerdir. Bu meselelerin verdiği imkanlat'dan nekadar istifade edilir ve tatbikatın
da ıkal:kınma arzu ve şuuru, ne nisbette geliştirilirse, iktisadi Devlet
teşekküllerini, idari ve ~ktisadi yapı y;önünden, o nisbette zarardan
korumuş, faydalı ve rasyonel şekilde işleyişlerini sağlamış oluruz.

c. Sanayi'imizin Dışa Bağlılıktan Kurtarılması: Türk sanayiini dışa olan bağlılıktan kurtarmak veya dışa olan bağlılığını mümkün olan surette aza:lıtmak için; hali hazır sanayi'imizin yapısında
değişiklikler yapmaya iıhtiyaç vardır.
Gerçekten bugün Türk Sanayi'ini dışa bağlıyan iktisadi sebebler, ithalatımızın yarısını teşkil eden ara mallarının muhtervi olduğu
ham maddeye ait olduğu gibi, itıhalahm1Z1n diğer yarıya yakın bir
kısmı da, sanayi yatırımlarımız için gerekli makina ve donatırnın
kapsadığı yatırım mailarına irı'hisar ettirilmesinin zorunlu bulunmasıdır.

bir !kısmı; ham madde
sanayi'imizi dışa bağ
lı olmaktan kurtarma, henhalde güç bir mesele olma vasfını muhafaza edecektir. Bunda şüphesiz ıki; sanayi'imizin daha ziyade tüketim malianna dayanmış olmasının da payı, bu güçlüğü daJha da artBu suretle

ve

ithalatımızın

tümüne

yakın

yatırım malları ithalatını teşkil ettiğinden,

tırma:ktadır.

Esasında, kalkınma çabasını

gösteren milletlerde, bu gorunuÇünkü, kal.kınmakta olan milletler,
kalkınmanın gerektirdiği, ara ve yatırım mallarını dıştan ithal etmek zorunluğundadırlar. Bu zorunluktan meydana gelen i1Jhalat artışları, büyük dövizleri lüzumlu kılacağı ıtaıbi'idir. Bu sebeble meydana gelen ithalat artışlarımız, Türıkiyemi:zin ihracat gelirlerini, çok
gerilerde bırakacağı şüphesizdir. Bunun sonucu olarakta, dış ticaret
açıklanmız, Dış ödeme dengemizi etkiliyeceği kaçınılmaz bir zıorun
lUJktur.
'
:i
111~~'!'(
mü

doğal

kabul etmek

lazımdır.

_,,

Türkiyenin,

yıllık

iki milyar

j"

dolarlık ithalatına ıkarşı, ihracatı

mızın anca:k bir milyar doları bulaıbilmesi, Dış Ödemeler Dengemi-

zi, turist ve işçi gelirlerinden doğan dövizler:le ıkarşılanması zaruri
bulunmakta ve böylece sanayi çabalanmızın önünde aşılması gerekli Dar Boğazlarm husule gelmesini zorunlu kıLmaktadır. Bununla birlikte, ithalat ve ihracattaıki 'bu dengesizlik, bizi müihim surette
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bir

ümitsizliğe

götürmemelidir. Zira, 1970'lere kadar Türkiye ihracatı, tamamen zirai ürünlere münhasır iıken, bugün büyük bir hızla
üretim yapan sanayi mamullerimiz, artı:k ihracat dönemine geçmiş
ve tüm ihracatımızın yüzde rkırk nisbetini Sanayi mamulleri teşkil
ederek, büyük bir başanya ulaşaihiLmişrir. Yine Sanayi üreümlerimiz, 1973 yılında 400 Milyon doları geçme:zıken, bugün sanayi üretimleri ihracatımız, rbir milyar dolara yalklaşımış, hatta bazende geçmiş bulunmafutadır.

Bu gerçekler, iktisadi kalkmmamız yönünden sevindirici bir
sonuç olmakla birlikte, sa:nayi'imizi yine dışa bağlı olmaktan ·kurtaran bir- sonuç değildir. Bu itiıbarla, sanayi'imizin dışa bağlıhktan
kurtarılması, veya dışa bağlılığının aJZaltı1ma:sı için, şu çareler düşünüleibilir: Sanayi'imiz için rgerekli olan makina ve donatım mallarinı ve ham madde iihtiya:cını, .kaynaıklanmızla sağlayabilen bir
Sanayi'in ve Hammadde Sanayi'inin .kurulması ve Ekonomimiz'in
dış kredilere olan bağlıirk nisrbetinin azaltılması lazımdır. Ayrıca,
Sanayi'imizi tüketim malına dayalı bir sanayi'e dayandırmafutan ileri, rbir yapı'ya kavuşturulması rgereklidir. Böylece; Sanayi'imizin dı
şa olan bağlılıktan ikurtarılrması, veya dışa olan bağlılığının en asgari lbir düzeye indirilmesi için, yukanda belirtilen Sanayi yatırırn
Iarına girişrnek ve sanayi tükeHmimizde yine tesirli bir tasarruf siyaseti ta!kip etmekle mümfuün olabilecefutir.

d. Tesirli bir ihracata geçiş için Tedbirler ve Organizasyon:
Türk Sanayi hayatının kaderi; önümüzdeki yıllarda derinlemesine
bir sanayileşmeyi başarabilip,· başaramaması esasında toplandığını
kabul etmeik lazımdır. Çünkü sanayiimizin önünde halen aşılması
gereken büyük •sorunlar ve önemli pııoblemler vardır.
Türk Sanayi'i, birtaraftan sanayi gelişmesini hızlı~ dengeli ve
haml-e1ed zorunlu kılarıken, öteyandan da, :Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET), Dev Sanayi ile rekabet edebilir duruma gelmesinin zamretlerini şimdiden idrak etmesi mecburiyetindedir. Bunun için Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmasile,
hazırlık dönemini bitirerek, geçiş dönemine başlıyan Türk Ekonomi'sinin :bu intiıka'l devresi içinde; sanayi'ini hızlı ve dengeli bir üretim
hızına eriştirmesi gerekmekte, beri yandan da, ana ve ara malları
sanayi'ini ülke içinde üretmesini, teknolojiisini yaratmasını ve her
yanile batının ileri Sanayi'ile yarışahilir hale gelmesi önem kazandıar boğazları aşalbi1en

maıktadır.
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TüLk sanayi'inin bunları eksrksiz olarak başarması demek, kendi iktisadi düzeni olan Karma-Ekonomi sisteminin zaferini de, ayni
zamanda batı dünyasına kaıbul ettirmiş sayılacaktır.
Türk Sanayi'inin bu geçiş dönemi aşamasında; çözümlemesi gereken problemleri ne olabilir? sorusu, önümüze gerçekten önemli
meseleleri getirmektedir. Bu meselelerin başında, AET. geçiş dönemine başlıyan Türkiye için, bu dönemde tedrici surette kalkacak
olan ithal yasaklarile, gümrüık muafiyetleri giıbi koruma tedbirlerinden sonra, Türk ·sanayi'ini ayakta tutahilrnek ve onu baıtının dev
sanayi'ile rekabet edebilir duruma getirebilmenin dağuracağı problemler gelmelktedir. Tiür:k Sanayi'i, bu problemleri ne suretle halletme imkanlarına sahip o~acaktır?
Önce şunu ibeiirtrnek ge!'ekir ıki; Tür·k Sanayi'i bu int:ilkal devkendi kendine YETER hale gelmesi lazımdır. Yani kendi
kendini yaratıp, sanayi'ini üreten bir nitelik halini almalıdır. Standart kalan ve kendi kendini değiştirınİyen bir sanayi gelişmesi, elbette bu günün teknolojik anlamına göre, geri kalmış ve rekabet
edebilme imkanını yitirmiş bir sanayi demek olur. Bu sebeble Türk
sanayi'i, Ortakpazar'ın çok gelişmiş sanayi'ile karşı karşıya gelirken, kendisinin de modernleşİnesi, -sanayı'inin kalitesini, standarıt
ve normlarını ve fiyat mekanizmasını iyice ıbi'Lmesi, ve prodilktivitesini arttırmak suretile üretim maliyetlerini düşürerek bu ileri sanayi ile relkaibet edebilir hale gelmesi gereJklidir. Bunun için sanayi
dallarmda ihtisaslaşmayı ve sanayi marnuHerini Batı Avrupanın 1htiyaç ve zev:klerine göre, nonrolarını tayin etmesi lazım gelir. Buda
büyük etüdleri gerektiren çalışmalarla sağlanabileceği şüpihesizdir.
Öteyandan, sanayi üretimlerimizi batı dünyasına, ortadoğu ve diğer mem1ek~tlere ihraç etıme imkanlarını ısağlamak için de, kuvvetli bir ticaret şebekesinin kurulmasını gerektirecektir. Bununla Batı
aleminin istihsal kapasitelerini, sto!klarını, fiyat ve dağıtım teşkila
tını, ithalat ve i:hracat formalitelerini bilen yetenekli ticaret mümessilliklerinin iıhdası suretile, sanayi üretimimizin kolayca srürümüuün sağlanması lazım geleceikıtir.
resinıde

Türk Sanayi'inin tesirli bir ihracat kapasitesine vanması için;
belirtilen sorunların şimdiden halli yoluna gidilmesi, bugünkü ihracat hacmimizin büyümesine de etkili olacağını bilmeık
icap eder. Buda gerçek ve sağhklı fbir oııganizasyonu gerektireceğinde şüphe edilmemelidir,
yukarıda
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Bütün bu sayılan sorunların halline şimdiden başlanır, ve tesirli bir organizasyonla düzenine sdkulursa; bugünkü ihracat kapasitemizin inkişaf imkanları dalha ziyade a:rta:caık ve dış ödemeler
dengemizin korunmasında, Türk sınai gelişmesinin de büyük katkısı olacaktır.

3.

Sanayi

Hayatnnızın

Sosyal Meseleleri :

Sanayi hayatımızın getirdiği sosya:! meseleler,
güngeçtikçe
önemini daha ziyade arttırmış bulu:rımaıkta:dır. Türkiyenin büyük
sanayi hamlelerine giriştiği süredenberi, yurdun ~çeşidli yerlerinde
yayılmış küçük sanayi işletmeleri, gelişen büyük sanayi kuruluş
ları karşısında taıkatsız hir duruma düşmüş, bunun sonucu olamk,
birçok küçük işletmelerin kapanması yoluna gidildiği için, burada
çalışan emek fazlaları, büyük sanayi bölgelerine akın etmiştir. Bir
taraftan bu bölgelere alkan emelk gücüne iş alanları gerekirken, öteyandan Türikiyenin de nufusunun çok hızlı artışı lmrşısında meydana gelen diğer emek fıazlaları, kendilerine iş sa!hası bulma problemlerini birli\kte getirmiştir.
Patlama sürecine varan ve her yıl da:ha fazla artan bu milyona yakın iş gücüne, yeni iş sahaları buLmak, Hükümetler için gerçekten büyük problemler yaratmaktadır. Bu selbeble iktidar yetkilileri, biriken ve birikıneye devam eden ıbu muazzam iş güoüne,
yeni iş sahaları bulmak için tek çıkar yolun, tesirli bir sanayi yatırımı ve tasarruf tedbir1lerini almayı zıorunlu gönmüşlerdir. Bunun
için gerek kamu sektörü slJfatile Devlet, ve gerekse teşvik gören
özel sektör, büyük ve devamlı meaburiyeti ile karşı karşıya gelmiş
ve buda Türk Sanayi hayatının gelişmesine ve ileri bir sanayi halini almasına amil olan faktörlerden biri olmuştur. Gerçekten Türk
toplumunun bugünkü yapısal değişik!liği ve toplumsal öııgütlen
mesini sağlıyan seıbeibler, bu zorunluklaı:ıdan biri olduğunu iddia
etmeık, hiçte hatalı olmıyacakhr.
Sanayi Kapitaliz'inin bu yoldaiki infkişafı, Tünkiyede hatırı sabir emekçi sınıfının dağınasına am~l ,a:lmuş ve bu sımfla birlikte bir takım işçi meseleleri ortaya çıkmıştır.

yılır

Özellikle Karma-Bıkonomi sisteminde, kapitalist sınıfa karşı,
kitlelerinin tarihsel ağırlığı, kendiliğinden doğacağını normal
kabul etmek lazımdır. Bunun için sermaye ile emeği denkleştirrnek
ve eme1kçi toplumun ister kışıkırttlması yüzünden, ister antipatisi
işçi
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sebebile, seıımayedar zümreye karşı duyduğu düşmanlık hislerini
makul bir seviyede tutmak, bugün için önemli bir mesele olarak
kendini hissettirimektedir. Bu meselenin çözüm yolu, herşeyden önce eme;kçi sınıfa, sermayenin bir üretiım vasıtası olduğunu, sermaye olmadan emeğin, ve emek olmadan da sermayenin başlı başına
bir güç olamıyacağı fiıkrini emekçi zıümreye tdkin etmek ve emek
ile sermaye arasında husule gelecek dengenin, Türikiye kalıkınma
sının ve refa;h seviyesine erişrmesinin sebebleri olabileceğini göstermek şeklinde olacaktır. Emekçi zümrenin şu'uııunda hasıl olacak tereddütleri, ancak bu sımfın hayat seviyesini, Anayasanın 44.
üncü maddesinde öngörülen «Çalışanların yaptıkları işe uygun ve
insanhk hays,iyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri gerekli» liğini yerine getirmekle, izale oluna~bileceğini taıbi'i kaıbul etmek lazımdır.
Bunun için, işverenle işçi antsındakıi münasebetlerin bilimsel
olaraik oııganize edilmesi, işçiyi işverenin istihsal ve menfaaıt hırsı
na köle olmaktan ve istismar edilmekten kurtarılması; Sosyal adaleti hürriyet, demokrasi ve milliyetçilik duyguları içerisinde sağla
ma yollarından harelket edilmesi lazımdır. Zira, sanayi hayatımız
daıki gelişmeni>n ancak sosyal bir barış içerisinde
gerçekleştiril
mesile mümkün ola:bileceğini unutmamak gerekir. Bunun için ilk
önem verilecek husus, işverenlerin adil bir ücret politikasını benimsemeleri olacaktır. Adil bir ücret ise, gelir dağılımının sosyal
adalet ilkelerine göre bölüşümünü sağlıyan ücrettir. Bu sebeple tesbit edilecek ma:kul bir ücret seviyesi, toplu iş sözleşmelerile uygulanacak ve Ekonomi'nin genel gelişmesi ve verim artışı temposuna
göre, bu ücret tesbitleri zaman ölçüleri nisbetinde ayarlanacaktır.
Böylece, işçi çalıştığı iş yerinde geçimini temin etmiş olacak, ve onu
insanlık haysiyetine yaraşır şekilde hayat sağlıyan makul bir ücrete
kavuşturulmuş bulunacaktır.

Öteyandan, ma:kul bir ücret politikaısından faydalandırılan iş
çinin, ayrıca sağlık ve yaşlılık sigortalarından faydalandırılması,
işıçi' konutlarile kendisine daha iyi bir huzur sağlanması, işçiyi iş
yerine bağ.lıyan ve üretiımde onun verimli çalışmasına amil olan
önemli sebebler olduğu bilinmeHdir. Ayrıca iş disipLini ve iş verimini arttırmak için, işçiyi severek, rulhi ve bedeni ihtiyaçlarını
-karşılıyaralk çalıştırılması lazımdır. Ayni zamanda, iş yerinde iş
çinin fikrine ve şahsiyetine ehemmiyet verilmesi, enerjisinin takdir edilmesi, iş kazalarını önleme tedbirler;nin allnması, işle iLgili
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işçinin faydalandırılması

azaltacak

gerekir.

1

yandan İşveren, işçiye işletmesinin yıllık karına makul
nisbetler dairesinde bir pay vermesini kabullerrmesi halinde, işçinin
sermayeıdariara karşı duyduğu anrtiJpatiyi gideren en isaıbertli tedJbirlerden biri olduğunu kabul etmek lazımdır. Buıgün Sanayide çoik
ileri gitmiş milletierin sanay;i hayatlarında tatıbik ettikleri bu usul,
çark verimli sonuçlar verdiği görülmektedir. İşçinin çalıştığı sanayi işletmesinin karına iştirak ettirilmesi prensibi; işçıi grevierini
önlemekte, toplu iş sözleşmelerinde ücret ayarlamalarını geciktirmelkte, sosyal adaleti sağlıyan ve işçiyıl aşırı cereyanlara kapılmayı
freniiyen önemli tedbirler olarak mütalaa edilmektedir.
Gerçekten, içinde sermaye düşmanlığı bulunmıyan, sınıf ayrı
ve çatışmalarının yeri olmıyan bir sanayi düzeni; şüphesizki
ahenkli, huzurlu ve üretimde çok verimlıi sonuçlar hasıl ettirecektir.

lık

4. Üretimin Çoğaltılması ve Tüketimin Kontrol Altına
Alınması. Zoru:nluğu :
Kalkınmaıkta olan Türkiyemiz ıçın; iktisadi bir kural olarak
uymaya mecbur bulunduğumuz bir takım kalkınma tedbirleri vardır. Bu tedbirleri bilmek, onları benimsernek ve
tatbiık alanına
koymak· çark gereklidir.

Kalkınma için her sahada üretimi çoğa1tmaık: ve tüketimde de
olduğu

sıkmaya doğru

kadar tasarrufa riayet etmek,
gitmek lazımdır.

kısaca

kemerleri

Üretimin çoğaltılması için herşeyden önce tesirli ve mutlak bir
Yaprlacak olan bu yatırımlar, Milli gelirden tasarruf eıdıilen ısermaye birikimi olaralk sağlanalbildiği nisbette, yıllık büyüme hızını da o nisıbette büyıütecektir. Buıgünıkü halde,.
Avrupa Ekonomik topluluğunun tam bir üyesi olmamız devresine
kadar 'f:ü~kiye de yılıda ortalama yüzde 9. luk bir büyüme hızına
erişmesi ve sanayi kesiminde de yüzde 12. nin altına düşınİyen bir
gelişme hızını gerçekleştirmesi lazımdır. Bunun için Milli gelirden
tasarruf edeceğimiz sermaye payını, mümkün olan nisbette arttır
maık ve kalkınınaınıza gerekli tıesirli ikıtisadi rve idari yapıyı düzene
sokmak, bizim için pek önemli bir zorunluktur. Zira, üretimin çoyatırıma iıhtiyaç vardır.
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Öteyandan, tüketimin kontrol aLtına alınması gereği de, Türkiyenin kaLkınmasını sağlıyan faktörlerden biridir. Zira kalkınmak
ta olan memleketimiz için, tasarruf şu'ruru ıroati bir zarurettir. Uretim1mizin en az bir kısmını tüketime ayırıma:k, ve bu suretle sağ
lanacak üretim fazlalannı, dış memleketlerıe ihraç etmek suretile
elde edilece1k dövizleri, dış ödemeler dengesinin emrine vermek,
kalkınmamızın sağlıklı olarak devamı şartlarındandır.
Böylece, kalıkınma çabasını hızlı surette geı:ıçekleştirme!k karaolan Tür:kiyemiz için, üretimi çoğaltmaık ve tüketimi kontrol
altına almaktan başka, kalkınmamız için zaruri bir faktör gÖrmemekteyiz.
rında

5. Zirai Hayatımızı ve Hayvansal Üretimi Geliştirme
Zorunluğu:

Türkiyemizin kalkınma stratejisi; endüstrileşmeye yönelik ve
sanayiLeşme düzeni içinde kurulmuş bulunduğu malumdur. Ancak
bu temel yapı, Türkiyede ziraat hayatının ve Hayvancılık sahasının
ihma.Ii pahasına gerçekleştirilmesini hedef alan, !bir kalkınma politikasına kadar varamaz. Bu sebebten dolayı, sınai yoldan kalkın
ma ile birlikte, Yurdun beslenme sorununa ilişkin, bitkisel ve hayvansal mahsulleri üretiminin de geliştiı~ilmesi, ekili saıhaların, çayır ve otlakların genişletilmesi, islah ve verimliklerinin artırılma
sı üzeı:ıinde, gereken hassasiyetİn de gösterilmesini lüzumlu kıldığı
aşikardır. Çünkü, Türkiyeyi böyle bir hassasiyeti duymaya götüren zorunluklar, nufusumuzun her yıl dünya nufusu arıtalama ar. tımı olan yüzde 2. nisbetinin üstüne çıkarıak, yüzde 2.8 nisbetine
kadar varan bir antış göstermesi yüzünden, aı:ıtacağı taibi'i bulunan taleb' i karşılamak içindir.
Gerçekten, her yıl hızlı surette arıtan nufusumuzun doğurdu
ğu beslenme talep artışlan )niizünden, beslenme imkan1arımız bir
sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Bu seibeıble Türkiyede, gıda
üretiminin çoğaLtılmasını ihmal etmiyen bir politikayı izleme zarureti arıtık açık olarıak kendini hissettirmekıtedir. Esasında Türkiyenin gıda sorununa çareler bulmak, ayni zamanda Endüstriye
yönelik sanayileşme hedefine daıha kolay erişmeyi, mümkün kılar
faktörlerden biri olarak mütalaa edilmesi, yerinde' olacaktır.
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Gıda sorunlarımızın ne yolda çözümleneıbileceğini, ortaya
kan problemlerimizin halline bağhdır. Bu problemleri, şöylece
ralamaık mümkündür :

çı
sı

önce ekime müsa:irt saıhaları, çayır v1e otlakları
Bunun için bataklııkları kurutmak, kuvvetli
eııozyonlarla ıkayıb olmuş arazi
kısımlarını ıslah ederek, onları
ekilebilir duruma sokmak ve ayni zamanda sanayi ayırma sahaIarını, yedeşme ihtiyaç bölgelerini ve dinlenme sahalarını tahdit
eylemek lazımdır.
a.

Herşeyden

genişletmek lazımdl'r.

i

1b. Ziraatın baş ~htiyacı olan Su ürünlerini, .kanalize ederek,
sulama kanalları ve barajlar tesisi suııetile, topraık ve otla:klara yeterince su tem:İ!n etmek.
c.

Teknik Ziraate yönelerek, üretimin daha

randımanlı

olma-

sını sağlamak.

d. Gübre Sanayi'i ihtiyacını karş]lıyacak şekilde genişleterek
gübreyi ucuz bir maliyet ve kredi usullerile ziraatçıya intikal ettirmek.
e. Tohum islah İstasyonları tesis ederek, tdhumun cinsi ve
kalitesini daha verimli bir hale sokmak.
Ziraat işçilerine .karşı adil bir ücret politikası güderek bu
işçilerin sosyal haklarını teminat albna almak lazımdır.
f.

Görülüyor ki; Bitkisel ve :hayvansal üretimi çoğaltına çabalarının etkili tedbirlerle başanya ulaştırılması halinde; Türkiyede
gıda maddeleri üretimi sınırlı olmaktan çıkaraık, talep artışına cevap verecek şekilde bir verim sağlıyacağı mümkün olacaktır. Bu
suretle Türıkiyenin artan nufus:una karşı, gıda ihtiyacı sorunu da
çözülmüş olabileceği giıbi, husule gelmesi muhtemel ihtiyaç fazlası
gıda maddelerinin da!hi dış piyasalara i!hracLna, imkan sağlanmış
olacaktır.

VIII -

ENFLASYON VE PARA DEGERLNİN KORUNMASI :

Enflasyon, kısa bir tarifle; para arzı'nın piyasada lüzumundan
fazla görülmesidir. Emiısyon'a bazan zorunlu olara:k baş vurulabilir. öz,ellıikle kal!kmmakta olan ül:kelerde enflasyona baş vurmak,
ta/bii bir hal kabul edilmektedir.
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Enflasyonu doğuran arniiieri çeşi<tli ekonomistler, türlü sebeplerle izah etmişlerdir. Bazıları derlerıki; Eınfl:asyon, ya tarım ürünleri üretiminin o yıllarda düşük olmasından veya son zamanlarda
görüldüğü g~bi, Petml üreten memleketlerin pe.tı:ıol fiyatlarını arttırmalarından, tüketen ülkelerin de ıbu maddelere büyük paralar
ödemiş o1lmaları yüzünden, para arzının çoğalmasıle Enflaısyonun
doğduğunu ileri sürmektedirler. Aslında, sanayi'i çok ileri ülkeler
için enflasyon; Halkın refalh seviyesinin ölçüsüz olara:k yükseltilmesi sonucu, hasıl olan aşırı talebleri yüzünden, enflasyonun doğ
duğunu kabul etmek mant~ki olur.
Gerçekten Enflasyon'a ıbaş vurmak, haddi zatında çok tehlikelidir. Çünkü, orta ve alt sınıfı teşkil eden sa'bit gelirli ve ücretliler; enflasyon'la satın alma güçleri ve hayat seviyeleri, gelir ve
ya ücretlerinin çok altında 1kaldığı için, yaşamları pek sıkıntılı
olur. Zira, bu zümrenin enflasyıon selbelbile artan fiyaıtlar karşısın
da gelirleri, giderlerini karşılıyamadığmdan hayatları çekilmez bir
hal alır. Böyle durumlarda Hükümetler, enfilasyon'a karşı koymayı, veya enflasyon'un baskısını azaltmayı, programiarına alma:k
zorunluğunu duyarlar.
Türkiye'de enflasyon'u doğuran amiller; memleketimizin iktisadi ve politik şartlarına göre, ayrı bir özellik taşımaktadır, şöy
le ki:
ürünlerine i!ktidarlar'ın taı1ıhilk ettiği, yJikseık fiyat
enflasyon'u kamçılıyan sebeblerden biridir. Zira,
toprak mahsulleri ofisi kanalile aldığı zirai ürünle:re ödediği para
ile müstahsilin fazlalaşan satın alma gücü yüzünden, çok kerre
müstahsil lüzumlu olmıyan ihtiyaçlarını karşılamak maksadile,
yaptığı bol barıcamalar yüzünden, piyasadaıki para arzı çoğalır. Tekel maddeleri ve diğer ürünler içinde bu misal çoğaltılabilir.
1)

Tarım

alım politikası,

2) Yine· iktidarlar, politik düşüncelerle toplu iş sözleşmele
rini işçi lehine düzelterek, işçi ücretlerine yapılan ve tekrarlanan
zamlarla, işçinin piyasaya bol miktarda para arzını temin etmekte ve bundan da Enflasyon nisıbeti fazla olarak artmaktadır.
3) Memlekete giren
yon yaparak, bu dövizleri

işçi

dövizlerine karşı, hükümetin Emisyine piyasada para arzını

satın alması,

çoğal tmaktadır.

4) İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararlarını Enflasyonİst
yollarla karşılaımaık, veya Devlet personelinin çok şişkin kadrosu'-
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na ödenen maaşlar yüzünden, yahut lüks masrafları karşılamak
için yaptığı harcamalaDdan, yine fazla para arz'ı gelmek surıetile
enflasyon hacmi büyümektedir.

\,

Öteyandan <kalkınmakıta olan Türkiyemiz'in, büyük yatınmla
için, iç finansman olarak yaptığı harcamalar dahi, enfla'syon'u
büyüten arnillerin arasmda saymak gerekir.

rı

Gerıçek

olan şudur ki, enflasyon müracaat edilen iyi bir yol
Birçok mahzrurları yanında, paranın devamlı surette değer kayıp etmesi, fıiyatların artmasına, hayaıt seviyesinin düşmesi
ne ve piyadaıki istikrarı kaldırmasına baş amil olması bakımından,
enflasyon'la mücadele etmek zorunlu bir hal alır. Bu mücadeleyi
ne suretle yaıpmak mümkündür?. Bu mücadele şeklini, pek yeterli olmamakla 1bera!ber şu noktalarda toplamalk mümkündür :
değildir.

a - Fiyatların kont:rıolu veya muayyen
ihtiyaç maddeleri fiyatlarının dondurulmaısı
vatandaşların fiyat arıtışlarından korunması,

süreler
surıetile,

b - Muayyen süreli toplu iş sözleşmelerile
bir dondurma'ya tabi tutulması·

işçi

içıin önemli
sabit gelirli

ücretlerinin,

kısmi

c -

Banka faiz ve kredi

hadleriınİn

yükseltilmesi,

d - Enflasyon'un doğurduğu spekiilasyon kazançlarının büyümesini önlemek, ve veııgi dışı kalan tarım ürünlerini az bir nisbetlede olsa, veı:ıgi:lendirmek ve herkesin güoü nislbetinde öd~yebile
ceğ1 etkili ve adil vergi tedbirleri alınması ve Devlet inıhisarındaki
başlıca ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yüıkıseltilmesi,
e - Para piyasası ile kredi piyasasını tanzim ve mümkün olkadar parayı saıbit tutarak devalüasyon'a gidi1memesi,

duğu

Bununla birlikte yukarıda belirtilen tedbirler; enflasyon'u tamamen kaldıramadığı, onu yumuşaHığı ve ıkıötü etkilerini asgariye düşüren .tedbirler olarak, kaıbulü lazım gelir.
Aslında, Hükümetler Enflasyon'la mücadele
konusunda, enflasyon'u daıvet eumi:yen bir tutumla harekıet ettikler.i, ıidarelerinde
istikrar ve devamlılık gösıtepdikleri ve istihsal'in arttırılına'sı yollarında çaba göste:rıerek, ayni zamanda yatır;ımları verimli ılıale getiren ciddi tedbirlere baş vurduıkiarı takıdi:rıde, enflasyonla mücadele de başarı sağlıya!bileceklerine inanmak gerekir ..

.(
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IX- DIŞ ÖDEMELER DENGESi'Nİ KORUMA ÇARELERİ:
Dış

ödemeler denıgesi; İhracat gelirlerile, ithalat giderlerinin
olan oranlarile, ortaya çıkan mali görünüştür. Bu görünüş bize Ekonomimiz'in potansiyel'i Jia:kkında bilgi verir. Bu sebeble kalkınmakta olan üLkelelide, dış ödemeler dengesini korumak, çok milhim olduğu kadar ayni zamanda zor bir iş'tir.
Dış ödemeler dengesi, Tü~k iktisadi hayatının tatibikatında devamlı meseleler çıkardığına tanılk olmuş ve mali dengerniz !her zaman aleyhe sonuglar vermiştir. Bunun s~bebi de, 1hraıeat gelirlerimizin daima ithalat giderlerinin altında kalmış olmasından ileri
gelmektedir. Dengenin korunabilmesi için, işçi transfederi ve Turizm gelirlerine baş vurulmuş, ancak ıbu gelirler de tatminkar olmıyarak, dış ödemeler dengesi açıkları, yine devarn edegeılrniştir.
Şimdi tek ümidimiz, 3. beşyıllık kalkınma planının ıbaşarı ile sonuçlanması zamanının gelrnesıinde görmekteyiz. Zira, urnulmaktadnıki, 3. beş yıllık kalkınma planı ta1Jbikatı sonunda, ithalat giderlerine oranla ihracat gelirlerimiz yfude 60'ın üs:tüne varacağı ve
o zaman dış ödemeler dengesi taharkkıukunun mümkün olabileceğidir. Bununla birHkte 3. üncü beş yıllık kalkınma pkınının 1974.
yılına ,kadarki ta:tbiıkatından feraıhlatıcı bir sonuç almrnadığını görmekteyiz. Aksine, dış ticaret denıgerniz açıkları bu yılda görülmemiş nisbette a~trnıştır. Çünkü, 1974 yılında iihracat gelirlerimiz, i~t
halat giderlerinin ancak yüzde 40. miktarını ısağlıyabilmişrt:ir. Dengenin husule getirilmesi için, yine işçi transf,erleri ye turi:om gelirlerine ve yaııdımcı üLkeleııden borçlanma,larla ve ithal yasaklarına lbel bağlanacak, fakat bununlada denıgenin korunması yeterli
olrnıyacaktır. Zira, dış rnemleketlerle yaptığımız mal ve hizmet
alış-verişi, herzaman denge aleyhine sonuçlar verrnekıte bulunduğu müşaıhade edilmektedir. Bru itibarla, bir süre daha Ticaret dengesi açıkları devarn edecek ve be1ki de u:ounca ıbir süre sonra, bu
dengelerne husule gelebilecektir. Şimd1ki halde, dış ticaret dengesi açıkları iki milyar 250. milyon lira giiıbi yüksek bir düzeye yaklaşmış bulunduğunu görmek, bize üzüntü vermekıtedir.
bi~birine

Dış ödemeler dengerniz'in, yahut dış ticaret dengemizin gerçekten bir denge huısule getirebilmesi için, ü:oerinde önemle durulması gereken bazı tedbirler düşünülebilir. Bu tedbirlerin başlıcala
rı, ihracatımızın çoğaltılrnası, ithalatırnızın kıs~tlanması, Turizm'in
geliştirilmesi ve işçi transferlerini çoğaltına ve bu dövizleri memleıkete çeıkeibilrne çareleridir.
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a) ihracatımızın çoğaltılması : Tüvkiye nufusunun hızla :ırt
seibelbile, iç üretimin mühiım bir hsmımn iç istihlake ayrıl
masını icap ettirmekte ve ancak az mi"Ndardaki üreUmin ihracatımıza ayrılaibilmesi, zomnluğunu ihasıl ettirmektedir. Bu yüzden
ihracatımız, yüksek öJçülere vaııdırılama:malda:dır. Bu bakımdan,
ihracatımız malıdut maddelere münihasır kaLdığı gi!bi, ihraç imkanı hasıl olan bu maddeler dahi, ihraç foıımalitelerinin doğurduğu
güçlükler yüzünden, bir ıkısımının i!hracma imkan bulunmamaktadır. Misal olarak: SOO. milyon dolar değerindeki pamuk malhsulile,
100. milyon dolar değerindeki fındık mahsulümüzü,dış piyasa fiyatlarına nazaran, asgari ihraç fiyatıanınıza göre yüksek bir fiyat seviyesinde kaldığı için, müşteri bulamamakta ve bu yüzden depolarda mahfuz tutulmak<tadır. Halen ihracatımı:zm yüzde 69'unu teşkil
eden tanmsal ürünlerin yer aldığı düşünülürse, bru ürünlerin tamamının dış piyasalara ihracı imkanlarını sağlaıma zorunluğu açık
olarak görülür.
ması

Bu bakımdan ihracat politikamızı, bugünün dış ticaret anlagöre düzenlemek, ve ihracahmızı geliştirmek için, bazı esaslı tedbirlerin üzerinde durmak lazımdır. Bu tedbirleri şöyle özetlemek mümkündıür:
yışına

İhracatı yavaşlatan selbeihlerin başında, enHas~yonun bashafifletmek ve devaluasyon' a giıdileceği hakkındaki söylentileri susturacak bir tutum takmmakla, istikrarlı ıbir para politikasının takibi lazımdır.

1.

kısını

2. Verimli bir pazarlama faaliyet ve oııganizasyon'una gidilmesi icap eder. Bunu temin içi!n AET. memleketlerinden başka,
ortadoğu memleketleri gilbi yerlerde ticaret mümess.illikleri iihdas
ederek, bu mümessilliklerin gösterecekleri çalba ile !başka anlaş
malı pazarlar bulma yoluna gidi'lmelidir.
İşçi transferlerinin yu:rıda hızlı surette a!kı:mını temin için,
Türk parasma ]mrşı güven'nin taıkvıiye edilmesi ve işçiye
enflasyon veya devaluasyon'a gidilmiyeceği ka:ma'1ınm verilmesi konusunda, ciddi tedbirlere girişilmehdir.

3.

işçinin

4.

Zirai mahsuller için tatlb1k edHen yüksek taban politikavazgeçilerek, dış piyasa fiyatlarına göre, değerinin tayin
edilmesi !azımdır.
S. Gerçek bir ~dış piyasa fiyatına uyaıbilmek ıçın, asgari ihraç fiyatı yerine, esnek bir Eiyat sistemi getirilmelidir.
sından

so

t;'

6. Tarımsal ürünler- ile, sanayi maımullerıi 'ihracatını yüksek
bir seviyeye eriştirrnek maksadile, üretimi çoğaltına tedbirleri yanında, ihracat teşvikler.i de yapılmalııdır.
İşte yukarıda sıralanan tedbirlerin üzerinde önemle durulur,
ve çözümleri yo-llarına gidilirse, ihrarcat geliderimizin inıkişafını

görmeye imkan hasrl olacak, !bununla da ticaret dengemiz, ve doödemeler dengemize, sağlıklı bir denge temin edilmiş

layısile Dış
olacaktır.

b) lthalatımızın KısıtlanmKlsı: KaLkLnmakta olan Türkiyemizin, sürekli ithalat yapması zorunludur. Zira sanayHeŞme düzeyine
doğru giden kalkınmamız için, sanayi'in icaıp ettiııdiği makina ve
diğer kuruluş tesislerini sağlamak, ve tesis edilmiş bulunan lbu sanayi'in ,ham madde taleplerini karşılamak için, devamlı ithalat
yapmak mecburiyetiındeyiz. Ayrıca gelişen Ekonomimiz'in lüzumlu
kı:ldığı bazı iıhtiyaç maddelerinin de !baskısı nazara ahnırsa, ithalat haomrmız zorunlu olaraık yükselme göstereceği ve bunun dış
ödemeler dengemizi etıkiliyeceği taıbi'i olacaktır. Bu itibarla H!haLa:tımızda daima dış ödemeler bilançomuzun denıge grafiğini nazara almak, ve mümkün ni,sbette dış ülkelerin yarıdıımlarına baş vurmaıdan, ithalatımızı zaruri ihtiyaç maddelerine hasretmemiz lazım
dır.

Bunun için herşeyden önce, iUhalaıtımızın ağırlığını, kalkınma
araçlarına ve ham madde ihtiyaçlarına has,retırnemiz gerekir. Öteyanıdan çoık zaruri olmıyan piyasa ihtiyaçlarının .(i~lııa1ine :IIliÜJsaade etmemek ve lüks eşya ithalatını sınırlamak veya mümkün olursa tamamen kaldırmak, yahut bu gibi mallara yüksek gümrük tarifelerini tatbik etmek gerekir. Böylece, Dış Ödemeler Dengemizi,
· fazla zorlamaktan korumuş olur ve ka1kınmamızı daha rahat bir
şekilde yapma imkanlarına kavuşmuş bulunuruz.

c) Turizm'in geliştirilmesi : Turimn, çağımızın m_odern milletleri. için bir ihracat geliri olma vasfını kazanmıştır. Dünyadaki
refah ve kültür seviyesinin yükselmesi ve ulaştırma vasıtalarının
çok 1kolaylaşmış bulunması, Turizm'in inkişafına amil olmuş ve
milletler arasında turist .akını, :baş döndürücü bir hız:la artmış
tır.

Dış

ödemeler dengemiz

ıgitbi, devamlı açık

veren bir dengenin .

korunmasında, Turizm gelirlerinin taşıdığı önem, · küçümsenmiyesı

cek kadar büyüktür. O sebeble Turist'ri yurdumuza celp etmek için
tabi'! kaynaklara, tarilli güzelliklere sahip ve
iklim şartları bakımından en müsait ülkedk. Bundan dolayı turist, herzaman için Türkiye'ye gelmeyi arzulamayı, menfaatı ve tatmin edilmiş olması ıbaıbmmdan önem taşrmaıktadır.

Türıkiyemiz, geniş

Türkiye'nin turi.mn gelirtlerinden azami şekilde faydalanabilmesi için, herşeyden önce turizm yatırımlarını yapmak, geliştirmek
ve ibu tesisleri çc;ığın aınlayışına ve turist'in arzu ve isteMerine uygun şekilde organize edilmesiJe mümkün olacaktır. Bu sebeble zaman har:camadan, turiste cazip gelen böLgeleııde turizm yatırımla
rını yapmak, deniz ve gol kıyılarını milli:leştiıımek ve böyle yerlerde kurulmuŞ olan turist tesislerini genişleterek, en modern şekilde
işletmeye açmak zorunluğundayız. Öteyandan Özel teşebibüsleri de,
turizm yatırımları için teşvik edip, onlara bazı kanuni muafiyetler
ve himayeler tanımak lazımdır.
Ayrıca, yabancı ülkelerıden

yurdumuza rturist gönderilmesi için,
bu yerlerdeki Turizm şirketlerile anlaşmak, turizm propaganda
mümessilliklerini ve turist danışma bürıolannı kurmak suretile, turi.mn gelirlerinin en yüksek dereceyi bulmasını düşünmeHdir.
Bu suretle elde edilecek turizm gelirleri, Dış tediye müvazenemiz'i korumaya ve kalkınmamızı hızlandırmaya imkan veren sehelblerden biri olarak yerine getirilmiş olacaktır.

d) İşçi transferlerini çoğaltma ve bu dövizleri Yurda çekme
çareleri: Yaibancı ülkelerde çalışan işçilerimizin, oraıda elde ettikleri dövizleri, tümile yurda transfer etmelerini sağlıyalbilmeık, mühim bir konudur. Zina iışçilerıimitıin alın-tederile ve bir çoik mahrumiyedere katlanarak tasarruf edebildikleri bu dövizler, onlar için
önemli bir menfaat konusu olabileceğini düşünmek, şüphesiz ki,
oormal bir tutumdur.
Bu sebeble işçilerimiz, yurda bu dövizleri transfer etmeyi düşünürlerken, bu dövizlerinin karşılığı,
alacakları Türk parasının,
güvenilir bir değeı- taşıdığını ,görmeyi istemeleri, onların ta:bi'i haklarıdır. İşte bu güveni işçilerimize vertfuilmek için önce, paramı
zın istikrar iç.inde olması, hatta ileriki muhtemel enflasyonlada
bu serv~tlerinin yurdua:rıuzda değer ıkayıp etmiyeceği hissinin işçi
lerimize verilmesi lazım gelecektir.
Bu baıkımdan Hükümetler, yaıbancı ülkelerdeki işçilerimizin
dövizlerini yurda sür'atle çekmeyi isterken, takip edecekleri poli,52
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tika da, paramızın istikrarını sağlamakta ve enflasyonla mücadelede ciddi bir tutum takmmaları, hatta deflasyon'a teşebibüs gibi
kısa vadeli tedbiı:Uere sık sık ıbaş vurmaıda, ·çok iJhtiyatlı davranmaları laz:ıım ge'iecektir. Böyle bir tutum, hem işçilerimizin transfer
etme arzularını kamçıbyacak ve hemde dövizlerin yurda süratle intikali sağlanarak, Dış ödemeler denıgemiz'in ta:kviye edilmesine
amil olacaktır.

X - SONUÇ :

Anayasa'mızın Çizgisinde;
Karma-Ekonomi Düze·
ni ile Kalkınma ve Refah Devletini 'Gerçekleştirme Amacı.
Buraya kadar yaptığımız incelemeler; Anayasamız'ın öngördüğü Tür.k İktisadi Düzeni'nin ne olduğu'nu, Anayasal açıdan gö·rmüş,
iktisadi Kamu düzen:i'mizle, bu düzen •içi:ııde beli11gin hale gelmiş
olan, Karma-Ekonomi Sistemimiz'in tatbikattaki başarısını, ve bu
tatibikat sırasında düzende 1gıörülen aıksaklrklar'la, ibu aksaklıkların
gi:derileıbilme çareleri üzerindeki, kişisel fikir ve kanaaderimizi etraıflıca ve konular halinde ibeiirtmiş ıbulunuyıoruz.
Bu belktmeleri yaparken; ayrıca Hukuk Devleti kavramile, Sosyal Devlet kavramını, ve sıosya:l adaleti sağlama kavramları üzerinde de uzunca tahliller yapılması gere~ini duymuış olma:mızda, herhalde 1isaibet :bulunmaktadır.
Önceden şunu belirtel:iım ki; bu tahlillerimiz de, Doktrin tartışmalarına yer vedlmemiştir. Bunun da selbebi, konumuz dıışı olmakla beraıber, 20. yüZI)'ıl teknoloji devrinde, modası 'geçmiş 19.
yüzyıldan kalma Doıktriner fikirlerin, artık medeni batı aleminde
ve özellikle kalkınan ve refah düzeyine varan medeni ülkelerde,
bÜ gibi Doktriner fikirlerin bir köşeye itilerek, her Milletin ·kendi bün"
yesine uygun ve kendi devletini refah'a götürebilecek iktisadi kaide
ve tedbirlerle kalkınmasının daha geııçekçi ibir tutum olacağını kabul eylemiş olmalarındaki isalbetli hareketin, bizae de benimsenmiş olmasından ileri gelmektedir.
Gerçekten; Bugünkü bi linen iktisadi Doktrinleri, Türk Ekonomik Bünye_sinin inkişafına, sağlıklı bir yön vermekten uzak fikirler oldukları inancmdayız. Çünkü, 20. inci yıüzyıl sonları Teknoloji Sanayi'inde; arttk !bu gibi doğmalaı:ıla, ·kaıba ve koyu iktisadi kalıplaııla millederin gelişmiyecekleri, misal·lerile ortadadır.
Bu seıbeble; Türk İktisadi Model'i üzeri:ııde dururken, fikirledmize h~kim olan unsur, sadece Bkonomi:k düzenimizin savunması düşünülmemiş, düzenimi:zin oıbjektif olarak ·tahlil ve ıtenkidi de
yapılmıştır. Böylece hiç bir Dok:trin'e veya Doktrin yaklaşımları1
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na yönelıneden, memleıketçi, Atatürk' çü, ve Milliyetçi bir anlayışla
hareket edilerek, Türkiye'nin kalkmması, ve ileri memleketler seviyesine erişebilmesi davasının; hangi Ekonomik düzenle 'sağlana
bileceği noktaları üzerinde durulmuştur. Bunu yaparken de, Türkiye'nin yapısını, coğrafi esaslarını, tarihsel an'a:ne ve kültür seviyesini ve özellikle politik teroihlerini nazarda tutulmaya çalışıl
mıştır.

Görülüyorki, fikirlerimizin asıl mihra:kı; Türk Milletinin reve seadeti ve düzenindeki Sosyal Adaleti gerçekleştirme hedefi noktasında toplanmış ve benimsediğimiz iktisadi model'in «·kader'i» üzerinde hassasiyetle durulmuştur.. Aslında, Türkiye'nin gelişim'ini ve refah devletine doğru gidebi1me oianaklarını, ancak
Türk Ekonomisinin, Anayasamız çizıgisinde Ibeiii'miş olan düzenile
ve bu düzen'in bilimsel surette yönetilmesi, ve işlediğinde görüle. cek noksanların .~kmali ile müımkıün olaıhileceği kanaatındayız. Bu
noksanlığı göreibilecek orıganlar da, şüpıhesizki, Ekonomik-İdare'
nin bilimsel politikacıları olacaktır. Bu po!İitikacıların ise, mutlaka çok yetenekli ve yerinde iktisadi kararlara vara'bHen, iyi teşhis
ve tedbirlerile Ekonomi'mize Yön vıeren, Bilimsel Ekonomik idarecilerimiz' dir. Türk iktisadi rgelişim politikasının kaderini tayin
de, en büyük etken, gerçekten bu idareciterimizin dirayeti olacakfaıh

tır.

Bu itibada; Tür:k Milletine gönül vermiş ve i,ktisadi konularda, -karınca kaderince- fikir yürütebilen bir Hukukcu olarak:
Türk İktisadi bünyesinin tani bir «bütün>> halinde oluşUJIDunun
hasretini duymaktayız. Çünkü, Türk i:kti'sadiyMmda böyle lbir yapı bütünlüğünün tahakkuku; Türk Kalkmma lhamlesine güç katacak, ve Yarının Refah Devletıine, mesut ve müreffeh bir Tlür.Mye
hayMinin gei'çekleştirilmesine en etıkili amil olacaktır..
Bdbl.iyoğrafya

1
2
3
4

Kıyaslamalı

E}<jonomik Sistemler : Prof. Dr. Villiam N. Loocks.
Sanayi Psikolojisi: Dr. Rene Bize ve Jean Milhaud.
Çağdaş Kapitalizm: Andrew Schonfıeld.
Kaııma - Ekonomi : (Ekonomik ve Sosyal etüdler konferansı Seminer Raporu).
S - Demokratik Sosyalizm: Gi'les Radice.
6 - İzmir Barosunun düzenlediği Huilmk Devlet[ Sempozyumu.
7 - Kalkınma Hedefleri ve Stratejisi: (IDevlet Planlaıma TeşkHatı).
8 - Adalet Partisinin Ekonomik Politikaısı : (Aydın Milletvekilıi İsmet
Sezgin).
9 - Türkiye Barolar Bdrliği Yönetim Kurulu R:aporu: 1974.
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na yıönelmeden, memleketçi, Atatürk'çü, ve Milliyetçi 'bir anJayışla
hareket edilerek, Türkiye'nin kalkmması, ve ileri memleketler seviyesine erişebilmesi ,davasının; hangi Ekonomik düzenle ,sağlana
bHeceği noktaları üzerinde durulmuştur. Bunu yaparken de, Türkiye~nin yapısını, coğrafi esaslarını, tad:hsel an' ane ve kültür seviyesini ve özellikle politik teroihlerini naza:rda tutulmaya çalışıl
mıştır.

Görülüyorki, fikirlerimizin asıl mihrakı; Türk Milletinin refah ve seadeti ve düzenindeki Sosyal AdaleH gerçekleştirme hedefi noktasında toplanmış ve benimsediğimiz iktisadi model'in «·kader'i» üzerinde hasısasiyetle :durulmuştur .. Aslında, Türkiye'nin gelişim'ini ve refah devletine doğru gidebiime olanaklarını, ancak
Türk Ekonomisinin, Anayasamız çi:zıgi·sinde lbelirmiş olan düzenile
ve bu düzen'in bilimsel surette yönetilmesi, ve işlediğinde görülecek noksanlann _iJkmali ile mümkün olabileceği kanaatındayız. Bu
noksanlığı göreibilecek orıganlar da, şüpıhesizki, Elmnomik-İdare'
nin bilimsel politikacıları olacaktır. Bu poılitikacıların ise, mutlaka çok yetenekli ve yerinde iktisadi kararlara vara'ibHen, iyi teşhis
ve tedbirlerile Ekonomi'mize Yön vıeren, Bilimsel Ekonomik İda
recilerimiz' dir. Türk iktisadi rgelişim poHtikasının kaderini tayin
de, en büyük etken, gerçekten bu idareciLeriımizin dirayeti olacaktır.

Bu itibada; Tü~k Milletine gönül vermiş ve i·ktisadi konularda, -karınca kaderince- fikir yürütebilen bir Hukukcu olarak:
Türk İktisadi bünyesinin tani bir «bütün>> halinde oluşumunun
hasretini duymaktayız. Çünkü, Türk :i:ktisadiyatmda böyle lbir yapı bütünlüğünün tahakkuku; Türk Kalkınma ihamlesin~ güç katacak, ve Yarının Refah Devletıine, mesut ve mürefifeh bir Türl<!iye
hayMinin ger,çekleştirilmesine en etıkili amil olacaktır ..
B,ib.l.iyoğrafya

1 - Kıyaslamalı Ekonomik Sri,stemler : Prof, Dr. Villia:m N. Loocks.
2 - Sanayi Psikolojisi : Dr. Rene Bize ve Jean Milhaud.
3 - Çağdaş Kapitalizm: Andrew Schonfıeld.
4 - Karıma - Ekonomi: (Eıkonoınik ve Sosyal etüdler konferansı Semine·r Raporu).
5 - Demokratik Sosyalizm : Giles Radice.
6 - İzmir Barosunun düzenlediği Hurkuk Devleti Sempozyumu.
7 - Ka~kınma Hedefleri ve Stratejisi: (ID·evlet Planlama TeşkilatıL
8 - Adalet Partisinin Ekonomik Politikası : (Aydın Milletvekil!i İsmet
Se:zıgin).

9 - Türkiye Barolar
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HALK SEKTÖRÜ' TANIMLARI ve KAPSAMİ
Satılmış ÇAGLAR
Köy İşleri Bakanlığı
Planlama ve Koordinasyon Kurulu

Uzmanı

Ha:lık ·sektörü deyiminin orıtaya atıldığı ,gündenıberi, halk sektıörıünü açılklığa kavuştuıımalk amacıyle, bazı ıkurum ve kuruluşlar,
toplantılar, seminerler ve açık oturumlar düz.enlemekte, basın ve
yayın organlannda halk sektörü :konularında makaleler yazılmakta,
beyanaıtlar

.veriLmekte ve eserler

yayınlanmatktaıdır.

Bu çok önemli atılım ve çalışmaların sonuçlarını, bu çalışma
izleme olanağını bulaıma:mış olan okurlanma topluca sunmak
ve halk sektöııü ile illgili fiıkrıi gelişmelerin sınırlarını genişletmek
amaciyle bu te:bliği 1sunuyorum.
ları

. Bu tebliğ sınırları içinde, haLk sekvörü k!onularmda söylenen
ve yazılanlarıda beLiven genel eğilimler üzerinde kısaca duru;lacak;
bazı halk sek•tö:r1ü .tanımları sıralandıktan sonra, Jıa1k sektörünrün
kapsamı aç~klanmıya çalışılacaktır.

Bugüne kadar izleme olanağım buılabilidiğim açık oıturum, seminer ve toplantılarla; okuma olanağını bulabiLdiğilm yazılı kaynakLarda, ekıonomi literatüründe halk sek<törü diye bir sektörün bulunlunmadığını belirliyenler yanında, ha1k
sektörü deyiminden ve
yaklaşımırıdan anlamsız olarak kuşkulananların ve ciddi şekilde
tedirgin olanların bulunduğunu görm~kteyiz.
Halk sektöriinün ülkemizin ekonomik ve sosyal büyümesi için
yeni bir ekonomik ve sosyal girişim olarak tanımlıyanlar yanında,
bu sektıörun Türk halkı ve Tiirık idaresi için yeni bir eylem ve yeni
bJr girişim olmadığını, Tıüıık geleneklerine dayanan; elwrıomik,
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sosyal ve insancıl boyuıtları olan ulusal bir kalkınma modeli ve etkili bir kalkınma aracı ola~ak belirliyenler de bulunmaktadır.

T
1

,_l

Halk sektörünü, kamu ve özel sektör dışında veya kaımu sektörü ile özel sektör arasmda bir üçüncü sektıördıür diyenler olduğu
gibi, bu seiktörü özel sektıöre ilave edilen yeni bir boyut, yeni bir
kesit olara:k ifade edenler de olmaıktadır.
Halk ,sektörü fikrini, değişik zaımanLaı:ıda, değişik i1simler. altında, değişik siyasal paııtilere mal edenler bulunmakla beraber,
bu fiJkri; kaynağını halktan alan, halka dayanan ve halka giden yürekli, inançlı ve halkçı yakılaşımları henimsemiş olan CHP nin siyasal ve elloonomik görıüşün:ü temsil eden kalkınma yöntemlerinden birisi olarak benimseyenler de bulunmakta, yazarların da katıldığı bu f~kri beniımsiyıenlerıin çoğunlukta olduğu anlaşıh:naıktadır.

Halk Sektörü

TanınıJan

Halk sek:törıünün
da olsa halk ve Halk

tanım

:
ve kapsamına geçmeden önce,
üzerinde durmak istiyorum.

kısaca

Sek,törıü

olmmuş-akumamış, köylü-kentli,
vb. giJbi sınıiiiara ayı·rımak ve milli toplumdan soyutlamaık olanak dışı göriinmekle beraber, mevcut bazı yazılı ·kaynaklara göre, belirli yerleşim binimieri ve zaman diliınıleri
içinde yaşayan, yaşam koşulları ve ekonomik çıkarları nedeniyle,
sosyal ve ekonomik bütünlük ve dayanıŞIIna gösteren, ve kendileri·
ne özgü değer yargılarına sahip bulunan insan topluluğuna halk
diyoruz.

Toplumu;

varhklı-varlıksız,

şivil,asker, işçi-memur,

Bir başka deyimle ve açık bir :ifadeyle, egemen çevrelerin dl!şın
da kalan, yaşam koşullarını çalışarak, ikendi emeği, almteri, kafa
ve ikol gücü ile kazanan ve ulusunun ·kalkın:masına ve gelişmesine
sürekli olarak olumlu katıkıla11da bulunan ve daima çıkar çevrelerinin dışında bırakılmış bulunan insan toP'luluıklarını halk diye tanımlayabiliriz.

Bu toplumun bireylerine ait olan paranın, emeğin, aılınterinin
yöneümine kendisinin ka:tılaıb~ldiği; kendisinin oy,
söz ve üretim araçlarının sahiibi olabildiği; planlı bir üretıime ve
aıdil bir tü/ketim planlamasma dönük olan ekonomik ve sosyal örgütlenıneyi içeren organizasyonlar birliğine «HALK SEKTÖRÜ»
diyebili-riz.
oluşturduğu,
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Genel eğiLimleri belirliyen bu açıklarmalardan sonra, çeşitli seminer, toplantı ve yazılı kayna~larda yazılmış ve söylenmiş olan
halk seRtÖTÜ tanımlarını sıralamaya çalışalım:
ı - «Köylü ,kooperatiHerinin, sosyal güvenlik ve yardımlaş
ma kurumlarının, sendikaların, yurt dışındaki işçi ortaklıklarının
ve benze:rıi halk ortaklarının girişimlerinden oluşacak se!ktöre, halk
sektörü» deniyor.

C.H.P. nin Alkgünlere
bildirgesinden.

adlı ı 973

2 - «Sanayileşmemize hız kanmak, dağımk tasarrufları değer
lendirmek, kalkınımanın nimetlerinden ·daha yaygın ve adil bir şe
kilde faydalanılmasını sağlamak ü:z;ere, ka:mu sektö:rıü ve özel sektö:rıün yanısıra, halkın teşebbüs güoünü harekete ıgeçireoeik sektöre halk sektörü» denilmektedir.
C.H.P. - M.S.P. Koalisyon

Hüıküımeti

Programından

3 -

«Halk sektöru,

halkın emeğinden

v·e üret•iminden

oluşan

değerlerin, gene halkın eliyle, yatırımlara ve başka ekonomik fa-

aliyetlere yöneltilerek halk girişimciliğine öncelik tanıyan, karma
ekonomi poliıtiikası içinde devletin eko1110mik işlemlerıi ile eşgüdüm
sağlanması gereken, özel kesiım ile devlet kestıninin yanında ve onlarla birHkte çalışahilen bir ekonomik düzendir.»
Prof. Dr. Cahit Talas
Ankara Üniversitesi Siyasal BilgHer
Fa:kü1tesi Öğretim Üyesi

4.1 -«Halk sektörü, kamu ekonomik ,kesimi He büyük sermaye kesimi dışmda kalan hür teşeıbbüs seıktö:rıünün; yaşamlarını kol
veya kafa güçle:d ile sürdüren halkın, iküçük sanayi, ticaret ve tarım·
sal bi:rıimlere ait kuruluşların krüçük ıtasarruflarının; halkın yönertiırn
ve güdümünde, devletin himayesi, desteği 1\Te rehıbeıliğinde birleşmesi, ekonomi·k ve sosyal düzeyde öı:ıgütlenerek yeni bir elkonomik güç ya:rıatması:dır.
4.2 - «Halk sektörü, tek te!k dağınık ve yetersiz kalm~ş bulunan ferdi tasarruf, girişim ve kıüçük faal~yet birimlerini bir araya
getirerek ö:rıgütleyen, veliimli ve üretken iş alanlaq hazırlayan, kır
sal alanda artan nüfus fazlasının ·kentlere göçünü düzenleyen, özel
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gırışimin

büyük sermaye kesimlerine diiŞıiUaiı olmayan, devletle
ve aydınları birbirine kaynaştıran ve bütünleştiren ekonomik,
sosyal ve insancıl boyutları olan, ulusal bir kalkınma modeli ve
etkili bir kaLkınına aracııdır.
halkı

-.J..

4.3 - «Halk se.:kıtörü, ekonomik yönden zayıf olan, bağımlı
olan, hayatlarını kafa ve kol giioüne dayalı çahşmalar:la kazanan·
toplum biı:ıimlerinin, ekonomik gücünü çoğaltan ve ona ekonomtk ve
sosyal bağımsızlık kazandıran, tek tek, dağınık, örgütsüz ve eği
timden ydksun olan küçük toplum biriımlerini, kaynaklarını ve girişimlerini örgütleyen, güçlü ve büyük ölçekli 'teknoloji ÜI'eten yeni ve etkili bir kalkınma modelidir.»
Doç. Dr. Beşir Hamito~llan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgıiler
FaküLtesi Öğretiım Üyesi

S - «Halk sektörü, işçi, kıöylü, zanaatkar v.b. gtbi tarım ve
küçük ölçekli üretiml,e:rıde bulunan gruplarla, az gelirli memur
gruplarının ıbidkim ve üretim olanaklarının ve emek güçlerinin
kooperatifler ve sosyal ya:rıdrm kurumları ve diğer toplu girişim·
ler kanalı ile kendilerinin yıönetiminde, denetiminde ve sektörel ibir
bütünlük içinde harekete geçi·dleLek ekonomik gelişmeyi sağlayan
bir örgüt biçiımiıdir.»

.....1.

/,

Dr. Yakup Kepenek
Orta Doğu Telmiık Üniversites•İ
Öğretim Üyesi

6 - «Halk sektörü, gelişmeyi yurt sathına yayaibilecek, bölgeS·el istihdam yaı:ıataca:k, ibüyük mettopoUerdeki yığılmayı önliy:ecek, halkın girişimciliğini, böLgesel üretiım, kaynak ve olanaikları
ile birlikte değerlendirecek, küçük tasarrufları birleştirip, ekonomilk üretim ölçekleri yaratacak bir örgütleme şeklid~r.»
Prof. Dr. Bülten Kazgan
İstanbul Üniversitesi İıktiısat
Fakültesi Öğretim Üyesi

«Halk sektöTIÜ, Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki
' boşluğu dolduran, gelir dağıbınını dengeliyen, :kır.sal alandan kentlere .göçü önlemek amaciyle, özel ve kamu kesiminin gitmediğ,j
alaDilarda elmnomik potaDJsiyel yaratarak iş alanları açan ·ve bu
7 -
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alanlarda istihdam olanakları yaratan, işçi gücü kara
ekonomik ve sosyal bir örgütlenme şeklidir.»

dayanınıyan

Hadi ilbaş
K!öy Kooperatifleri Merkez
Temsilcis1i

Birliği

8.1. - «Halk sektörü, köylü, işçi, memur ve küçük tasarruf
sahiplerinin zorlayıcı bir müdahale olm~ksızın devletin destek ve
yardımıyla, olanaklarını birleştirerek örgütlenmeleri, bu örgütler
aracılığı ile modern ve büyük kapasirteli işletımeler kurarak, atıl bi·
rikimlerini değerlendiıımek demektir.»
«Halk sektörü, halk tasarrUJflarını, devletin destek ve
ve halk eliyle yatırımlara ve diğer ekonomik faali·
yetlere yönelterek, kalkınınayı halktan başlatan, refahın · tahana ya·
yılmasını sağlayan bir özel sektörıdür.»
8.2 -

yardımlarıyla

A. Tekin Büyükkutlu ve
Muammer B. B:irol
Et Balık Kurumu Temsilcileri
9 ___,. «Halk sektöı:ıü, sosyo·eıkononük oluşumun doğal bir aşa·
olarak, halkın kendi t~sarrufu, kendi emeği ve kendi yöne·
ti:mi ile ulusal elwnomi içinde yerini alan, kamu ve özel sektör
ikilisi dışında üçüncü bir sektöııdür.»

ması

Ahmet ALTUN ve Şevki Akıncı
K!öy Kooperatifleri Mer1kez
Birliği Temsilcileri
Halk Sektörü, memur, işçi, üretici ve küçük esnafın ta·
sarrufları kullanılarak, elmnominin pazara dayalı kurallar içinde,
yeni istihdaım ve üretim olanakları yarıatmak için gevçekleştirile
cek organizasyonlar topluluğudur.»
10 -

Doç. Dr. Yüksel Keskiner
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
ll - «Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki boşluğu dolduran, yaşamlarını kafa ve fuol gücüne dayalı çalışmalada kazanan
işçi, memur, köylü, zanaatkar, küçük esn~f v.b. gibi dar ve sabit
gelirli grupların bil'ikim ve üretim olanaklarını, devletin himayesi,
desteği ve rehberliğinde birleştirerek, halkın yönetiminde ve güdü-
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münde ve halk örgütleri ile yatırımlara ve başka konomik etkinliklere yönelten; ·kalkınmayı halktan başl·atan ve refahın tabana yayılm:asım sağlıyan, .kuı:ıacağı büyük ve küçük ölçekli işletmelerle işalanları ve istihdam olanakları yaratan, köylerıden kentlere plansız bir şekilde alkan göçü düzenliyen, özel sektörün yanısıra ö~gür
ve demokratik bir biçimde gelişen, özel sektörün yeni bir ekono·
mik boyutu, etkili bir kalkınıma aracı ve ulllisal bir kalkınma modelidir.»
Satılmış Çağlar

~öy İşleııi Bakanlığı
~oordinaısyon

Plfmlama ve
Kurulu Uzmanı

HALK S6KTÖRÜNÜN KAPS:AMI
Yukarıda sıraladığımız tamroları teker teker incelediğimi~de
hepsinin bazı ortak noktalarda birleştiklerini görmekteyiz. Bu or·
taik noiktalara göre halk sıektörü, kamu sektöııü ile özel sektör arasında, özel sekitörün yeni bir ekonomik boyutunu teşkil etmek!te,
örgütsel yapısı, fonksiyonları ve ka:ynalkları He de, işçi, memur,
köylü, zanaatkar, küçük esnaf v.b. gibi yaşamlarını kafa ve kol güoüne dayalı çalışmalarla kazanan, dar ~e saıbiıt ,gelirli halk gruplarını; devletin himayesi, desteği ve rehberliğinıde birleştirerek, büy:ük ölçekli üretim teknolojisi ve olanakJan yaratan yeni bir kal·
kınına aracı ve ulusal bir kalkınma modeli olmaktadır.

Halk se.k<töründe, halkın emeğiniden ve üretiminden oluşan tave değeder, gene halkın eLiyle ve halk Örıgütleriyle, yatı·
nınlam ve başka ekonomik faaliyetlere yöneltilımekte ve böylece
halkın yönetim ve .güdümünde: halk girişimciliğine öncelik verilmektedir:
sarı:ıuflar

ve yönetimsiz kahnış bulunan ferdi ta·
sarrufları, girişimleri ve kiü:çük ölçekli faaliyet bir1mlerini bir ara·
ya getiren, onları ·örgütlreyen ve onlaıra ekonomik ve sosyal bağım
sızlık kazandıran, kalkınınayı halktan başlatan ve refahın tabana
yayılmasım sağlıyan dinamik bir
oııganizasyonlar topluluğu olmaktadır Halk sektörü.
Teik teik,

dağınık, atıl

Kamu sektörü ile özel sektör arasındıaıki boşluğu dolduran,
devl·etin himayesi, dersteği ve renberliği ile halk girişimciliğini ge·
liştken, Kamu ve Özel sekıtörün gitmediği alanlara giderek, bu
8
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amaçlar için ayrılmış milli kaynakları, böLgesel üretim, kaynak ve
olanaklarla birleştirerek, modern ve büyıük kapasiteli işletmeler
kurarak, i:sıtihdarm olanaldarı yaratan; köylerden kentlere doğru
plfınısız bir şekilde akan göçü düzene koyan yeni bir ekonomtk düzendir halk sekıtörü.
Halk sektörü

uygulaması

tasarrufları değerlendirecek

cü olan sanayiimiz

ve

ile,

haLkın

küçük küçük ve dağınık
ve sürıüıkleyici gü-

kalkınınanın iıtici

hız kazanacaktır.

Halk sektörü uyguılaması ile yuııt dışındaki işçilerimizin ve
teknik kadroların tasarrufları ve teknik maharetleri temel sanayi
projelerine yönelecek ve kalkmmaırnız anlam ve kapsaım kazanacaktır.

Ha~k sek-törü uygulamaısı ile bir kısım üretim araçları halkın
müLkiyetine veııilecek ve hem de artık değer birikimlerinden ve
kalkmmamn nimetlerinden halkın daıha yaygın ve daha adil ölçülerde yararlanması sağlanacak, halkın teşehbüs gücü geliştirilerek
daha etkin düzeye ulaştırılacaktır. Halk bu sektör a:ı;acılığı ile yönetime katılacak ve kendi kuruluşlarına kendisi egemen olabilecektir.

Halk sektöı:ıü uyıguılamaısı ile, kaLkınınayı engeliiyen bürokratik sistemler yeııine, dinarniık sistemler oluşturulacak, yenıiden yaratılacak halk sektörü hukuku He, yeni ve çağdaş düzenleme yöntemleri ile, Kaırnu iktisadi Kuruluşlarmda ve Kamu Kuruluışiarın
da görülen kaynak israfları önlenecek; atıl büyük kapasiteler daha etkin duruma getirilerek, hal,kın ekonomi~k yönlerıden örgütlenmesi sağlanarak, devletin smtından kolayca palazlanaıbilen bir avuç
varlıklı ve partizan iş adamları yaratma uygulamasına son verilecektir.
HALK SEKTÖRÜNE KAYNAK YARıATMA ESASLARI

Bilinen

Başlıca

Kaynaklar :

Halk sektörünün kaynaiklarım saptamak ve halk sektörüne
kaynak yaratma esaslarını belirlemek; haLk sektörü uygulamasının
en önemli aşaırnasını teşkil etmektedir.
Bugüne kadar okuma ve izleme olanağım ibulabHdiği:m yazılı
kaynaklarda ve seminedeııde, başlıca halk sektörü kaynaklarının
şu çerçeve içinde sıralandığım görmekteyiz:
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a - OYAK, MEYAK, İYAK, ÇİYAK ve ÖYAK v.b. kibi, kurulmuş

ve

kurulması düşünülen

nışma kurumlarına

mesleki, sosyal yardımlaşma ve dayaait tasarruflar ve kaynaklar,

b - Sosyal Sigortalar Kurumunun, Bağ•Kur'un, İşçi SendikaIan ve üst kuruluşlarının tasarı:ıuf ve kaynakları,
c - Kurulmuş ve kurulması düşünülen ve teklifiedilen T.C. ZiBankaswdan, T. Halk Barrkasmdan, Ha:lk Sand11klarmdan, T.
Emlak ve Kredi Bankasından, Şelkerbanktan, İşçi~Çiftçi Yatırım
Bankasından, Köy-Kent Bankasından, Sanayi
Yatırım Bankasın
dan, Kooperatifler Bankasından, Bankalar Birliğinden ve diğer Ticaret Bankalarmdan ayrılabilecek kaynaklar;
ı:ıaat

d - Halk Sel~töı:ıü uygulaması için Devlet tarafından tesis edilebilecek fonlar ve halihazırda kullanılan 'teşvik tedbirleri 1
e - Kırsal ve kentsel alanlarda •kurulmuş ve kurulacak olan
koop.eratiflerin, böLge ve merkez birliklerinin yatırımlar için
biı:ıikımiş öz kaynaklarmdan veya diğer başka kaynakLardan oluşa
bilecek fonlar,
bırim

f -

Yurt içinde ve

yuııt dışmda çalışan işçilerimizin

döviz ve

tasarrufları,

g - Memur, küçük çiftçi, küçük esnaf ve küçük sanayiciye ve
haLk kesimlerine att olan ve onlardan gönül rızası ile alına
bilen dağınık, yetersiz ve atıl durumda bulunan küçük küçük bireysel tasarrufların tümü.
diğer

Halk Sektörüne Kaynak Yaratabilecek Ö'nıeriler :

Halk Sekıtörü uygulamasında kullanılabi1ecek belli:başlı kaynakları sıraladıktan son:m, bu kaynakları msryıonel bir şekilde kullana!biLmek, geliştirebilmek ve başka :kaynaklar yaratabilmek için
hatıra gelehilecek önerileri öncelik sırasına ko:y-madan sıralıarnaya
çalışalım:
1-

Halk

sd:<ctörüııün

kavram ve kapsamı ile uygulamanın bühalk sektörüne kıaıtılacak bütün kişi ve birimlere

tün aşamaları,
iyice anlatıı1malıdır.
nü

lO

2 - Halk sektıörüne kaynak
oluşturan işçi, memur, çiftçi,

yaratabilmek için, halk sektıörü
küçük esnaf ve küçük sanayici

J..

v;b gibi :kuruluşlarla, bu sektöre
ve güvencesi verıihnelidir.

katılaıcak

bireylere kar garantisi

-

Halk sektörünü oluşturacak ib~rimlere aiıt kaynaklann sınırlı olması nedeniyle, kendi kendisini finansı uzun süreceğinden,
yatırımlara biran önce gidebilmek için, hiç o1mazsa kuruluş döneminde, kamusal kaynaklarm kullamlmasına öncelıik verilmeli; yaratılan bu kaynaklada halk sektörü uy;gulaması desteJklenmelidir.
3 -

4 - Yurdumuzda kredi düzensizliği vaııdır. Krediler üretken
olmayan alanlara yatırılmaıktadır. Bu nedenle Bankalarda mevcut
bulunan kamu .ı~esi:mi kredileri, belli bir ölçüde, halk sekıtıörü içinde oluşabilecek sınai girişimiere ayrılırısa, Halk sektörüne bir mik/ tar kaynak yaratma olanağı sağlanmış olacaıktır.
Banka ve kredi sistemi bu amaçla yeniden düzenlenmeli, T .C.
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Hükümet Programında kuruLması öngörülmüş bulunan kooperatifler Bankası ile sanayi yatırım
bankası kaynakları Halk 'sekı1ıörü uygulalmasında etkin rolünü oynamalıdır.

S - Tütün, çay, pamuk, şe1ker pancarı, fındıık, üzüm, incir,
zeytin ve zeytıinyağı v.b. gihi t·aıban fiatlarda yapılacak artışların
belli miktarı ile, memurlara verilecek fazla ödemeler, tük(:;ticiye verilecek yerde; tanm ürünl,erini işHyecek sanayi t·eısislerine aktarı
lır ve bu tesisiere üreticiler de ortak edilirlerse, halk sekıtörüne
yeni bir kaynak sağlanmış olacaktır.
faizli, orta ve uzun vadeli krediler, sermayeye iş
indirimi, gümrük vergisi muafiyetleri veya bu vergilerin taksitle'ndirHmesi, kurulacak tesisler için ucuz veya bedelsiz arsa tahsisleri v.ıb. giibi teşvik tedbirleri, Halk sektörüne kaynak
yaratmada cazibe unsurları sayılabiLir.
'
6 -

Düşük

tiraılder, yatırı:m

7 - İYAK- MEYAK- ÖYAK- ÇIYA!K v.b. gibi kuııulması dümesleki ve sosyal dayanışma kurumlarına ait yasaların
biran önce çıkarılarak, ibu kurumlarda toplanmış veya toplanacak
olan fonların hem karlıirk ve hem de toplumsal faydalar düşünü
lerek yatırımlarda kullanılması halk sektörüne büyüık bir finansman kaynağı sağlamış olacaktır.
şünülen

8- Yurt dışmda çalışan işçilerimizin tasarruflarını yurda
çekmek amacıyla, onların girişimci faaLiyetlerini düzenlemek için
ll

--gerekli makamlarla koo:r:dinasyonu sağlıyarak, halk sektörıi yatı
rımiarına gerekli yerlerin seçiminde, para, mal, araç, 'gereç ve diğer yatırım transferler·l konularında yarıdırncı olmak suretiyle; halk
sektörüne çok önemli bir 1kaynak •sağlamış ve hem de vasıfİı işgü
oürnüzü yurt içiııe çekme olanağına kavuşmuş olacağız.
9-

Halk sektörüne sürekLi olarak kaynak sağlanabilmesi için,

brüıtüri. yatırımlarda devletiri ve .devlet bankalarının garantisi sağ
lanmalı; ortaklarına verimlilik, güıvenirliık ve kazanç garantisi ve-

rilmelidir .
10- Yurt içinde ve yurt dışmda çahşan işçilerimizin çoğu güven yokluğundan dolayı tasarruflarını daha çok gayri menkullere;
toplu giııişimleııden çok bireysel girişimiere yöneltmektedir. Bu
önemli kaynağın Halk sekıtö.ründe toplanabiJmesi i9in işçi seındika
ları ile işbirliği yapılmalı, küçük ve bireysel girişimleııin, büyük
ve toplu girişimiere dönüşmesi sağlanmahdır.
i·çinde ve yurt dışmda
v•e halk sektörü yatı
rımiarına finans kaynağı sağlamaik amacı;yle; kooperatifler Bankasından başka, bir «HAiLK YATIRIM BAINKA:SI'» bir «KÖY-KENT
BA:NKJAıSh; bir «İŞÇi - ÇİFTÇİ YATIRIM BıANKıASI» kurulmalıdır.
.
ll -

Küçük halk

tasarruflarını, yurıt

çalışan işçilerimizin tasarruflarını tıoplamak

12 - Halk sektörü uygulaması büyük ölçekli sanai yatırım
ları ve üretim alanlarını öngördüğüne göre, büyük ölçüde finans
ve kredi kaynağına ihtiyacı var demektir. Bu yatırımlara, halka
açık anonim şirketler V•e özellikle kooperatifierin üst örgütleri aracılığı ile girişilmeli; bunlar fiınans kaynaiklannı küçük tarımcıların,
küçük esnaf ve sanatkadarın, işçilerin ve memurların küçük küçük
ve dağınık tasarruflarını toplayarak; kooperatifierin üst birliklerinin fonlarmdan yararlanarak, bu yatırımlara kaynak ayırabile
cek Bankalar İmikanlarını kullanarak halk sektörü yatırımiarına
kaynak sağlanabilecektir.
13 - Ü1kemizdeki mevcut toprak dağılımına göre çok sayıda
çifitçinin elinde bulunan toprak miletadan ekonomik· işletme büyüklüğünün çok altında bulunmaktadır.
Küçük çiftçiler, ye.terli
eikıonomik işletmelere sahip olmak, lehlerine işiiyen bir kredi düzenine kavuşmak, bilinçli Jmoperatifleşmeye gitmek ve etkili pazarlama olanaklarına kavuşmak şartıy-1e; emeklerinin karşılığını
12
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alabilecek, borçlarını vereıbüecek,
havası içinde tasarrufları ile halk
cektir.

ulaştığı eiDonoınik
sek~örüne

kaynak

bağımsızlık

aktarılaıbile-

14 - Halk sektörii yatırımlarının başanya u,laşabilmesi ve
kaynak sağlanabilmesi için; bölgeeilik yarışına girmeden, yatırımın
yapılacağı en uygun yerin seçilmesi, projelerin ve fizibilite raporlarıp.ın teknik, mali ve ekonomik sorunlara .kolayca cevap verebilecek şekilde hazırlanması, kredi imkanlarının nerelerıden ve ne
. zaffian sağlanabileceğinin bilinmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma
ya katkıda· bulunacak, karlılık ve verimliLik sağlıyacak nitelikleri
taşıması ve son olarak hizmetlerinin tecrübeai ve profesyonel bir
kadro tarafından yönetilmesi gereklidir.
15 - Halk sektörü yatırımları tamamlandıktan ve tesis ler ilk
deneme yıllarını adatıp kara geç'ÜIDten ve temeddü dağı1tacak duruma geldikten sonra, hisıse senetlerinin satışa çıkarılması, miitereddit bulunan küçü:k tasarruf sahiplerine güvence vereceğinden
halk sekbö:riÜne kaynak sağlama olanağı yaraıtı1mış olacaktır.
16 - Hafk sekt<örüne kaynak yaratmak için, halkı özendirici
tedbirlere başvuruimalı ve bu cümleden ola:raık, halk sektöı:ıü girişimleri için ayrılan pay kaıdar karrrıu kumluşları da pay katmalıdır.
17 - Halk sekıtörünün geliştirilmesi vıe halk sektörüne kaynak yaraülaibilmesi için, mahalli idare kaynaklarından, belediye
başkanı, vali, kaymakam g:übi iıdarecileı:ıden, müteşebbis halk önderlerinden de yararlanılmahdır.
18 - Halk 'sektörüne kaynak sağlaırnak için devredilmeleri
uygun görülen bir kısım kamu iktisadi kıuruluşları halk sektörünü
oluşturacak birimler arasına alınmalı, bu kuruluşlarda çalıştırılan
işçiler de bu tesisiere or.tak edilmelrdir.
1 ,
19 - Kaynak sağlamayı düşünen halk sektöı:ıü, kendisini oluş
turan birimlere güvenlik, karlılık ve istihdam olanağı yaratmalı
dır.

20 -Halk sekböru iç~nde yer alan birimlere geniş ölçüde vergi muafiyeti tanımak, halk sektörüniün girişim öncesi ön etüd ve
verimlilik raporlarının hazırlarıması için «pı:ıoje ofisi veya halk sektöııünü destekliyen Bankalardan birisinin bünyesinde merkezi bir
«planlama bi:rirp.İ» kurırnak suretiylı;;, halk sektörü uygulamasının
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bütün teknik sorunlarını çözümlüyerek, halk sektörüne kaynak
sağlıyan birimlere güvence verırnek

HALK SEKTÖRÜ UYGULAMASINDA EGİTİM- YÖNETıM VE
DENETİM

Halk Sektörü Uygulamasında Eğitim :
Halk sektörü ile iLgili programların ve yeni uygulamaların ba·
için, bu alanlarda yetişmiş güçlü ve inançlı
kadrolara ihtiyaç duyulmaktad~r.
şarıya ulaşahilmesi

Buı:ıun için halk sektıöl'ü hizmetinde çalışacak kadroların se~
çiminde ti:tizlik gösterilmeli, bu konuda inançlı, bilgili ve yetenekli insanlara görev verilmelidir. Halk sektıörü uygulayıcıları, başlan
gıÇ/ta mevcut personel arasından seçilmeli ve bu ekip, doğrudan
doğruya halk sektıörüı:ıün yürütücüsü durumunda oLan kumarıda
zincirinin başı ile birlikte çalışmalıdır. Halk sektöründe çalışacak
personel bir yandan hizmet içi eğitime talbi tutulurken, diğer yan·
dan da yeniden seçilecek genç elemanlar; hizmetin amaçlarına uygun olarak, yuı::t içinde ve yuı:ıt dışmda eğitime tabi tutulduktan
sonra hizmete atanmalı!dır. Ayrıca, işçi, çiftçi ve küçiiık esnafın halk
sektöründeki etkinliğini artıracak eğitim programlannın uygulan·
·ması ihmal edilmemelidir.

-

Halk Sektöründe Yönetim ve Uenetim :
Kamu sektörü ile Özel sektörün kendi yasalarına ve kuruluş
uygun olarak nasıl birer yönetim ve denetim sistemleri mevcutsa, Kamu sektörü ile özel sekVör yanında, demokratik
bir sisteme göre kurulması ve gelişmes•i öngörülen halk sekctörünün de kendine özgü yörnetim ve denetim sistemi olacaktır.
amaçlarına

HaLk sekt·örü uygulamasında, halkın emeğinden ve üretimin·
den oluşan ·tasarruflar ve değerler; yatırımlara ve b:aşka ekono·
mik faaliyetlere yine halk eliyle yöneleceğine göre; yönetimin, güdümün ve denetimiln de yine hal,kın eliyle ve halk örgütleriyle ya·
pıltnası gerekmekıtedir. Tek tek, dağınık ve yetersiz kalmış olan
küçiiık ölçekli faaliyet birimlerini, haLkın eliyle ve halk örgütleri
içinde birleştirerek büyük ekonomik :l:iaaliyetlere yönehmeli, gru·
ba bağlı bireyleri ve büyük grupları ekonomik ve sosyal bağımsız·
14
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nğa kavuşturacaık, demokratik yönetimin gelişip serpileceği bir

uygulama

alanı yaratmahdır.

Halk sektörü uygulamasına katılan üretici ve tüketici guruplar, serbestçe birleşme ve ortaklaşa hareket edebilme yetenek ve
alışkanlığına kavuşmalı; sektıör ortaklarının tüketim, yönetim ve
denetimde oy sah1bi, söz sahibi ve karar sahilbi olmasına olanak
verilmelidir.
Halk sektörü uygulamaısında kararlara, yönetime ve denetime
sermaye sahipliği ön planda tutulmamahdır. Bir gruba
veya kişiye, kararlara ve yönetime katılma hakkı tanınabilmesi
için, ortaklığın belirli bir sermaye oranını yatıımış olması şaJ:'It koşulmalı ve bu şartı yerine getiren her kiışiye veya gruba yönetime
ve denetime katılınada eşit oy hakıkı tanınmalıdır. Sermayeye kat- ·
kısı olan hiç bir grup oy haıkkından mahrum edilemiyeceği gibi,
hiç bir grup da çoğunluğu ele geçirerek, kendi başına kaı::ar verme
ve yönetime kaıtılma yetkisine sahip olmamahdır.
katılınada

Halk sektörü birim~erinde ve şi:ııketlerinde yönetime katılma,
özel sektörden ve kamu iktisadi teşebbüslerinden farklı olmaktadır. Halık sektörü ortakları, ekonomİlk iktidarı ellerinde tutacaklarından, karar merkezlerini de bizzat kendile:ııi oluşturacaklaı'dır. ·
Halk sektörü birimlerine ortak olanlar, üretim araçlarının hem
ve hem de sahibi olacaklarmdan, doğrudan doğruya ö-z yönetim sözlmnusudur. Bütün yönetim ve deneti:m faaliyederine kendi işletmelerinin, kendi ekonomiık ve sıosyal örgütlerinin sahipleri
olarak katılacıiıklardır.
işçisi

HALK SEKTÖRÜ UYGULAMASINDA

DEVLETiN GÖREV-

LERİ

Halk sektörünün kuruluş,
0nemli gönwler düşmektedir.

işleyiş

ve

gelişmesinde

devlete ,;ok

Hal·k sektörünün tanımını, kavramını ve kapsamını tüm ayidarecilere, konuya ilgi duyan yatırımcı kurum ve kuruluş
temsilcilerine, geçimlerini emek ve k:afa güçleriyle sağılıyan köylüJ,ere, şehiriiiere ve halk önderlerine tanıtmak ve benimsetmek
amacıyle eğitim ve yayın programları uyıgulanmalı ve devlet
bu
konudaki faaliyetleri her aşamada desteklerneHdir.
dınlara,

.ıs

Halk sektörtinün kurulması, gelişmesi ve fcnksiyonlarım aksa:tmadan yürütmesi için gerekli yasal tedbirlerin alınmasmda ve
bir halk sektörü hukukunun dağmasmda devletin öncüli.iğüne büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Bu nedenle devlet bu konulardaki desteğini ve rehberliğini hiç bir zaman esirgememehdir.
Halk sektörü uyıgul~asının başanya ulaşahilmesi i,çin, uygulamaya Köy-Kentlerde, Toprak ve Tarım reformu uygulamalannın
yapıldığı alanlaııda başlanmalı, devlet bu konndaıki uyıgulamaları
titizlikle yürütmeli ve uygulamalarla, uyıguLama alanları arasmda
organik bağların kurulmasına yarıdırncı oLmahdır.
Ha1k sektörünün başarı şansı bir yandan küçük ölçekli sosyal
tesisiere ve üretim alanlarma, diğer yandan da makina, kimya,
elektrik makinaları ve elektronik g.iıbi teknoloji üreten sanayiinin
kurulmasına bağlı olduğundan;· devlet, her türlü teşvik tedbirleri
ile f.inans kaynakları ile ve teknik imkan ve kadrıoları ile bu uygulamalan desteklemelidir.
Halk sektörü oluşturulurıken, bir y:andan J1Urt içinde, ayni çevrede ilkel bir teknoloji ile küçük iş1er yapan kişiler, örgütler ve
üııeüm olanaklan örgütlen:trıken;
diğer yanda yurt ·dışından yeni
bilgiler, teknoloJik yetenekler ve finans kaynakları ile dönen ve
dönecek olan işçilerimizi de haLk sekıtörü içine almalı, devlet bu
konularda da destek ve rehberliğini esirgernem di dir.
Halk sektörü uygulamasının başanya ulaşahilmesi için, devlet, düzenleyicilik, özendirme, örnek olma, engelleri kaLdırma ve
girişime fiilen katılma, ekonomik hayata müdahale v.b. giıbi tutum
ve yaklaşımları ile daima halk sektörünün yanında olmalıdır.
Kwsal kesirnler<de ve kentsel kesimlerde kurulmuş bulunan
tüm kıoopera:tifler, bankalar ve şirketler halk sektörünün gelişme
sine hizmet edecek tarzda yeniden örgütlenrneU, halka açılmaya
çalışan şirketler bu açılma işlemlerini devletin rehberliğinde yapmalıdır.

Halk sektörü uygularnasında rol alan kooperatifler ve merkezi kontrole sıkı sıkıya bağlanmış, yönetim ve denetimde bağım
sızlığa kavuşmuş anonim. şirıketler; üretim faaliyetlerinde bulunurken, her türlü girdiyi sağlarken, ürünleri işlenirken, her türlü sanayi yatırımaarında bulrunu:rıken, ü:rıünleri pazarlarken, ortakları
nın sosyal ve kültürel gelişinelerine katkılarıda bulunurken, devIetle ve devlet kuruluşları ile koordinasyon ve iŞibirliği yapmalıdır.
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Güçlü bir devlet desteği olmadan, güçlü bir halk sektörünü yaratma olanağı yoktur. HaLk sektörünü geliştirmek ve güçlendirmek için devletin ve kamu sektörünün desteğine ihtiyaç vardır.
Halk sektörü konusu birçok çevreler tarafından yadırganmakta
dır. Halk bunun ne olduğunu iyice
anlayamamıştır. Konu ha1Lka
çok iyi aniatılmalı ve özel sektörün karşı ç1kmaları ve müdahaleleri etkisiz hale getirilmelidir. Kamu sektörü ile halk sektörünün
birbirini tamamıayabilmesi için, ekonomik alanda da siyasal alanda da aralarmda denge kurulmalıdır.
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5 - Halk Sektörü - Nejat Ölçen.
6 -

«Hükümet

Pmgramının Getirıdiği

Yeni Planlama

Sorunları»

Semineri .

Bskişehir İ.T.İ.A. Konferansları Haziran 1974.
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Barış

giler

ve Yeni

Halkçı

Faküı.tesinde

Gazetelerinde, yayınlanan makaleler, Siyasal Bil·
ve Mülkiyeliler Birliğ'inde verilen konferanslar.
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TÜRKİYE'DE HA~K GiRIŞIMLERİ

VE SORUNLARI ·

Doç. Dr. Oğuz ÇATALOGLU .

Sevinç

Matbaası,

Ankara - 1975

TÜRKİYE'DE HALK GiRiŞiMLERİ VE SORUNLARI

Doç. Dr. Oğuz ÇATALOGLU

ÖN SÖZ
Tarihin derinliklerine ulaşan yaşamı süresince Türk; varlığı
nı bulduğu andan günümüze kadar güçsüzün ve yoksulun yanında;
güçsü~1üğün v,e yoksulluğun karşısında olmuştur.
Karşılıklı yardımlaşmalar, kooperatifiere benzeyen !kuruluşlar

ve

karşılık

Türık'ün

beklemeden yapılmakta olan
karakterini oluşturan gerçeklerdir.

h~r çeşit

yardımlar

tarih boyunca kendi özüne bağlamış ve dayandırmıştır. Türk tarihi ve o tarih içindeki Türk iktisadi hayatı
gücünü hep kendisi olan Halk'tan aLmıştır. Türk bütünü ile özünün, ha}k'ının O'na verdiği ısiyasi ve iktisadi güçtür. Türk'ün büyüklüğü O'nun halk'a dayanmasından, inanmasından gelmektedir.
Türk'ün büyüklüğünü oluşturan zaferleri de O'na büyüklük veren ·
Hal,k'ına ve Hak'a dayanmasından gelmektedir.
Türk

oluşumunu,

Bu öz inançla araştırmamızı kaleme almaya gayret ettik. Bu
öz inançla da araştırmamıza :konu olan Halk Girişimleri qrtaya
çıktı. Uzun bilimsel ve uygulamalı çalışmalar
Sonunda Ödemiş,
Milas ve Köyceğiz Ortaca ilçelerinde toplam yatırımlar Bir Milyar
Liraya yaklaşan fabrikalar doğdu, Halk Girişimlerinin günümüz
medeniyet düzeyinde de; Özel ve Kamu Sektörleri yanında ve onlardan da ileride Türk iktisadi kalkınmasına yararlı "kcöklü bir al-

3

ternatif olduğunu göstermeye çalıştık. Bütün çaba ve inanç gene
ve herşeyden önce Halk'ımızındır.
Araştırmamız bütünü ile uzun öğr:etim üye yardımcılığı ve öğ
retim üyeliği süresince edinilmiş görgü ve tecrübeler yamııda,
«Halk İçi Çalış.malar»dan ve uygulamalardan oluşmuştur.

Araştırmamız

bundan

dolayı

telif bir

Okurlarımıza öğretici, düşündürücü

araştırmadır.

ve uygulama olanağı haile hazırlamaya gayret ettiği
miz bu çalışınalanınızla özellikle Türkiye'mizin iktisadi kalkınma
sına hizmet edeibilirsek kendimizi mutlu sayacağız.

zırlayıcı

bir

İZMİR,

1974

4

araştmma verıme amacı

BİRİNCİ

BÖLÜM

GİRİŞ

A.

Araştırmanın Amacı

Genel olarak araştırmanın amacı, bilimsel verilerden v,e Türkiye'nin gerçeklerinden yararlanarak iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli çal1ışmaların neler olabildiğini ve olabileceğini
ortaya koymaktadır. Araştırma amacına ulaşabilmek için uzun yıllar
süren teorik ve amprik çalı:şımalar yapılmıştır. Araştırmaya alınmış
olan uygulama alanlarında olumlu ve başarıllı :.onuçlar alınmıştır.
Sonuçlar ülkemiz ve Üniversitemiz ile İktisadi ve Ticari Bilimler Fa·
kültemiz için gurur verici nitelikfeıdir.
Araştırmamızın bir diğer amacı da, aynı yolu izieyecek olanlara yol ve yöntem gösterici niteliği taş:ımasıdır.

B.

Araştırmanın Niteliği ve Önemi

Türkiye'de Halk girişimleri yeni değildir (1). Türk Toplumu,
kökeni binlerce yıla uzanan büyük bir ulus olarak ve tarih süresince hep büyük ve köklü girişimlerde bulnumuştur (2). Büyük
Türk Ulusu tarih boyunca sündürdüğü bütün siyasal ve iktisadi
girişimlerini bizzat halk ile ve halk için yapmıştır. Araştırmanın
niteliği bunun için önemle ortaya çıkmaktadır (3).
(1)

Atasağun,

Y. Saim; Kcooperarif Dergisi Karmca, Ankara, 1947,

Sayı:

16, s. 22.
Dr. Oğuz Çataloğlu; Zirai İsHhsal, Kredi ve Değerlendirme Kooperatiflerinin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Önemi, İzmir, 1966, s. 7-9.
(3) Araştırmamızın başlaıma tarihi Bkiım,Kasım 19168 aylandır. O. Çataloğlu
'
(2)
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Halk Girişimleri ıgei'çi günümüzde önemle ele alınmaktadır,
fakat iktisadi kalkınmamız için ulusumuzun tarihi boyunca süregetirdiği uygulama biçimini bugün daha ağırlıklı bir önemle ele
alması anlamlıdır. Bu anıarn ulusalhkta düğümlennıektedir. Halk
Gırişimleri hiçlbir ya:bancı kaynaklı güce dayanmadan ulusal kaynaklada gerçekleşecek kalkınmanın simgeleri olacaktır. Araştırmamızın önemi bundan dolayı ortaya çıkmaktadır.

ıty

Ulusal güç, iktisadi ve uluslararasında ve ulusal pazarlarda ortaya çıkmak önen::ı,li bir aşamadır. Halk Girişimleri bilinçlennıenin
ve ulus olarak dünya ulusları arasında yer almanın iktisadi yönü
nü tamamlayan ana faktö!'dür. Araştırma bütün bu nedenlerden.
dolayı da ayrıca önemli olmaktadır. Araştırmamızı genel olarak
iktisadi, mali ve hukuki yönlerden, bu bilim dallarının teorilerinden yararlanarak hazırlamaya gayret ettik. Ayrıca araştırmamızda
uygulamalarını yapmış olduğumuz girişimlerden de söz' edilecektir.
C.

Araştırına

Araştırmamız

(5)

Metod ve Materyali
iktisat ilminin

endüksiyon ( 4) ve dedüksiyon

metodlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Araştırmamızın OI'taya çıkabilmesi için özellikle v.e gözlem ve
uygulama yöntemlerinden yararlanmayı uygun bulduk. Planlama
ve Bölgesel Planlam.a Teorıileri ile İktisat ilmi'nin teorilerinden
yararianmış olduğumuz doğaldır.

Türkiye'nin

gelişmekte

olması açısından

ele almış olduğumuz araştırmamız, gelişmemiş olma yöntemlerini teorik ve amprik yollarla ortaya seren nitelikler taşmm~ktadır. Bu
maksatla araştırmanın ele alınma, planlama ve uygulamaya başla
ma tarihleri 1968 - 1969 yılarına gitmektedir. Yıllarca süren çalış
malar 1974 yılında tam anlamı ile ortaya çıkmaya başlamışlardır.
(4)

(5)
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olan bir ülke

Endüksiyon Metodu: Bilinen bölümlü hakikatlar yaı:ıdımı ile bilinmeyen bütünsel hakikate varma biçimindeki akıl yürütme metodudur. Yapılan deneyler ve akıl yürütümü biçimi doğru olduğu zaman,
varılan sonuç kesindir.
Dedüksiyon Metodu: Bilinen bütünsel hakikatler yaı:ıdımı ile bilinmeyen bütünsel hakikate varma biçimindeki akıl yürütme metodudur. Yapılan akıl yürütme doğru olduğu ·takdirde, varılan sonuç kesindir.

1r . ..,.

AraŞtırmamızın kapsamına giren çalışmalar devam edecek ve ül-

kemizin iktisadi bakımdan kalkınmasına yüzyıllarca hizmet edeceklerdir. Araştırmanın metod ve materyali aranıyor iken, önce bilimsel ve teorik «Fakülte İçi» çalışmaları, ders ve konferansları, sonra da uygulama bölgelerinde oluşturduğumuz amprik çalışmaları
dikkate almak gerekir.
uygulamayı birleş,tiren, yurt
yeni ve çok sayıdaki çalışma
ve çalıştırma olanakları sağlamayı, vergi verımeyi, ücret ödemeyi
ve bütün bunlardan da ötede ham madde satışı yerine yapılmış
mal satınayı öngören lmruluşların ( 6) ele. alınıp incelendiği bir

O halde

kalkınmasını,

araştırmamız;

iç tüketimi ve

teori ile

ihracatı,

araştırmadır.

D.

Araştırmanın Planı

Araştırmanın Birinci Bölüımünde; «Halk Girişimleri ve Prensipleri» üzerinde dumlmuş ve genel anlamda halk girişimlerinin
hangi prensiplerle kuru,lup, çahşacakları gösterilmek istenmiştir.
Bu bölümde halk girişimleri ve hakiki anlamda «Halk Sektörü»
çalışma prensipleri. ele alınmıştır.
Belirli bazı yöntemler ortaya
atılmıştır.

İkinci

bölümde: Halk Girişimleri ile ülkemiz son yolda gözlemiş olduğumuz Halk'a açılma Hareketi incelenmiştir. Halk'a açıl
ma hareketinin nedenlerinin anlatılmış olduğu bu bölümden son·
ra Anoniriı Şinketler, Halka açılma konuları ve konu ile ilgili diğer noktalar Türk Ticaret Kanunu açısından ele alınmış ve incelenmiştir. Bunlardan başka üçüncü bölümde i'se, Halk Girişimle-·
rinip kuruluş ve işleyişlerinde karşılaşılan ve karşılaşılabilinecek
olan konular ele alınmış bütün bu sorunlar incelenmiştir.
Sonuç bölümü ile biten araştırmanın; Halk Girişimlerini kurmak isteyen, kurulmuş halk girişimlerinde sorunlarla karşılaşan
ve nihayet ülkemizde ani bir kararla Halk'a açıldıklarını ilan etmiş
olan şirketlerden hisse senedi almış olan kimselere yararlı olacağı
inancındayız.

(6)

Araştırmamızın

uygulama

alanına

giren ve bizzat

tarafımıvdan

kuru-

luşları ve önderlikleri yapılmış ve yapılmakta oian kuruluşlar: ÖDEMİŞ
TEKSTiL TİCARET VE SANAYİ ANONiM ŞİRcKETİ, ÖR.MEN;
ÖREN-MENTEŞE ÇiMENTO SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKE·

Tİ MİLAS ve ORTACA 11EKSTİL SANAYİ ViE TİGARET ANONiM
ŞİRKETİ'dir.
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İKİNCİ

A -

1.

BÖLÜM

HALK GİRİŞİMLERİ VE PRENSiPLERİ ÜZERİNE GE
NEL BİLGİLER
Giriş

TÜRK; karşılıklı yardımlaşmanın, birleşmeden ıkuvvet doğaca
ve bu düşüncenin uygulamasının; yüksek yaratıcı fikirlerin
simgesidir. Türk; misafirperverdir, zayıfın yanındadır ve kuvvet
lidir. Türk; yaratıcıdır, zekidir, va:tanseverdir. Anadolu'nun içinde,
Trakya'da müşterek fırınlar, müşterek çama:şıı:ihaneler vardır. Fı
rınlar devamlı olarak yanar, çamaşırhanelerıin suları kaynar ve
bunlardan o yöre halkı yararlanır. Yoksullara uzatılan eller, asır
larboyu yetimlere yapılan yard11mlar, şehit ailelerine yapılmış olan
yardımlar hep ulusumuzun karşılıklı yardımlaşmaya, halık'ın, halka olan yardımlaşmasına ömeklerdir. Örnekleri çoğaltılaıbilecek
bu girişimler günümüzün Halk Sektörü ve Halk Girişimlerinin çekirdeğini siİmgelemektedir. Türık Ulusunun tarih boyunca ve deği
şik yöntemlerle uygulayageldiği .karşılıklı yard1mlaşma, müşterek
çalışma, imece ve keşik biçimindeki kooperatHsel uğraşıları günü·
müzde ülkemizin iktisadi ibakımdan kalkınmasını gerçekleştiirmek
için yeni bir düzen ve yaratıcı güç şek;linde kendini göstermekte·
dir.
ğının

«Türk öteki az gelişmiş ülkelerde yaşayan halkın çoğunluğu
gibi, gelarierini tarımdan elde etmektedir. Bu insanlar refah dü. zeylerini en çok yükseltebilecek şey, onların tarım alanındaki prodüktivitelerini arttırmak olacaıkıtır. Bu durum, az gelişmiş ülkelerde endüstrileşmenin iihmal edilmesi anlaımına "aılnmamalı, fakat
hem tarım ve hemde endüstri alanlarında prodükHvitenin dengoli olarak arttırılmaısını öngören bir politika izlenmeHdin> (7).
(7) İntematdonal Monetary Fund, Annual Reporıt 1950.
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~öy}erimizde

orak zamanı kaç - göç kalkmakta, bütün köy
ile erkekli-kadınlı ekinlerini biçmekte ve harman etmektedirler. Her üretim bölgesinde, o bölgenin karakteristik ürünlerinin ekim ve toplanmasında aynı tür çalışmalar görülmektedir.
Ege'de tütün, zeytin, üzüm, incir ve pamuk toplamada; Akdeniz'de
portakal bahçelerinde, muz baıhçelerinde, Trakya'da ayçiçeği tarlal~rında hep karşılıklı çalışma ve yardımlaşmalara rastlanır. Ata
sözü haline gelmiş «Orak Ayı - Kardeş Ayı» sÖ.lÜ ıbu tür iktisadi
birleşmeleri, halk girişimlerini göstermektedir. Geçen uzun zamanın, günümüzde , tadh olmuş zaman
sürecinin içinde yukandaki
gibi şekillenmiş Halk Girişimleri Türkiye'nin ve dünya'nın içinde
bulunduğu yeni koşullar içinde şekillenmiştir. Yeni şekli ile Halk
Girişimleri günümüz Tür.kiye'sinin en sağlam temeli iktisadi kalkınma dayanağı
olmuştur. Halk Girişimleri günümüzde bizzat
Halk'ın umudu olmuştur. Türk Ulusu'nun kendisini yenilemes,i, zamana uyması biçiminde de anlatabileceğimiz lbu yeni girişim türü,
teori ve uygulama alanlarında başvurula:bilecek en ideal iktisadi
halk'ı sıra

kalkınma araçlarıdır.

•

Çünkü çağımızda ve özellikle 1970 lerden sonra dünya, Batı
Dünya'sı ve dünyanın bütün ülkeleri hızla gelişip değişmektedir.
Değişen ve gelişen dünya içinde iktisadi hayat; diğer bütün deği
şime uğrayan kuruluşlardan daha büyük bir hızla gelişmektedir.
Tür:kiye'miz dünya'nın diğer ülkelerinden ayrı özelliklere sahip bir
ülke değildir. Ve dünya iktisadi hayatı, her gün ve belki de her
saat köklü değişikHk1ere sahne olmaktadır. Ülkeler ve onları oluş·
turan bireyler, uluslar; Dünya İktisadi Sahnesi'nin zorunlu oyuncu
ve seyircileridirler. Hedef: değişik yol ve yöntemlerle bireyler ve
onların birleşmelerinden oluşan ulusların en geniş anlamda iktisadi kalkınmalarını gerçekleştirmektir. Bu hedefe ulaşmanın da
değişik yöntemleri vardır. Bunlardan Türk karekterine, Türk kültürüne en uygun olanı şüphesiz «Halk Girişimleri» ile kalkınmak
tır. Günümüzde geçerli adları ile «Halka Açık Anonim Şirketler»
ve bunların gerçek halk kuruluşları olanları en uygun iktisadi kalkınma araçlarıdır. Bu tür şirketlere biz «Halk Şiı:ıketleri» «Halk
Girişimleri», Halk'ın sahip. ve yönetmeni olduğu Anonim Şirketler
diyoruz. Çünkü biz; bizzat «Halk'ız».
2. Halk

Girişimleri

ve Prensipleri

Türk Ticaret Kanununun

şirketler,

özellikle de Anonim

Şir-
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ketler bölümünde birleşmekte, anonim olmaktan söz edilmekte
ve birleşrnek suretiyle Anonim şirketler kurmanın esasları anlatılmaktadır.

Yok'tan var olmak, olmayanı yapmak; yenileşmektir. Yeni şir
ketler kurmak da; yok'u var etmektir Halk Girişimleri var olan,.
yoklardan biddir. Yenilikler yapmak bir kalkınma yaratmak demektir de. Halk'a Açık Anonim Şirketler (8) Halk Girişimleri yukarıda kısaca ortaya koymaya .çalıştığımız yenileşmenin sonucu oLarak ortaya çıkmışlardır.
Gelişme

ve Büyüme; yeni sermaye kaynakları, yeni finansman
ile gerçekleşebilecekıtir. Ülkemizin yeni sermaye kaynaklarına ve bulunacak olan bu yeni sermaye kaynaklarını işletecek
düzenlem~lere ihtiyacı vardır. Burada iktisadi ve hukuki yeni koşulların yaratılması da gerekmektedir. Yeni gereksinmeler
birer
yeni sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizde atıl sermaye, cari hesaplarda biriktirilmiş tasarruflar biçimindeki sermaye ve diğer sermaye olanakları ile; Halk Sektörü'ne ismini vermiş
olan Halk, en büyük yatırımcı olarak beliırmiştir. Halk, en büyük
yatırımcı olarak yeniden keşıfedilmiştir. Bu sonuncu büyüklükteki
kaynağın harekete geçirilmesi, işletilp:ıesi ve iktisadi kalkınmamız
için yararlanılması gerekmektedir. Halk Girişimlerinin meydana
getireceği işletmelerin belirli ibazı karakteriSitiklerinin olacağı doğaldır. Onların alışılmış bulunulan özel ve ,kamu kesimleri kuruluş
larından ayrıı prensiplerle kuru1maları, idare edilmeleııi ve yönlendirilmeleri de. geııekmektedir.
olanakları

Halk

Girişimleri;

1. Bizzat halk'a ait şirketlerdir. Belirli kimseleri veya onların oluşturmuş oldukları kümelerin yönetimi yerine,· yöne-

tim; ortakları
çilen kimseler

arasından

kanuna {TTK) uygun olarak se-

tarafından yapılacaktır.

2. Yöneticileri içinde «Yönetime Katılma Prensibi» çerçevesinde işçi, memur ve dl.ğer hizmetiHer de bulunacakla:rıdır.
3. ·Bölgesel ve ulusal iktisadi plan gereği; bölgelerin kendine
özgü yeraltı ve yerüstü kaynaklarını değerlendirici, temeli
(8)
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Açıklama: Burada aile Anonirrn şiııketleri veya ha~ka açılmış bulunan
holdingler drüşünülmemelid~r.

.,!_.x-

sınai ve tarımsal yatırımlara yönelik girişimleri «Halk SektörÜ>> ve «Halk Girişimleri» temsil edeceklerdir.

4. Halk Girişimlerinde küçük ve kontrol etme olanaklarından
yoksun tasarruf saıhipleri ve ulusal çıkarları koruyup, iktisadiliğe kanalize .edebilecek devlet kredilerinin kullanıl
masım da denetleyecek bir Kontrol ve Denetim Organı» bulunabilecektir.
S. Halk Girişimi olarak kurulmuş olan şirketler ve bu şir
ketlerin kurmuş olduğu faıbrikalar «Kapıdan - Genel Mü-

dür' e kadar

orıta:k» anlayışı

ve

uygulaması

ile

çalışacaklar

dır.
Yukarıda
Girişimleri

Halk

ana noktada belirtmeye çalıştığımız Halk
prensipleri muhakkak surette çoğaltılabilir.
yapılacak her yenilik ülkemizin iktisadi bakımdan

ve

beş

çalışma

yararına

kalkınması anlamındadır.

Hemen belirtmek zorundayız ki, araştırunamızın bilimsel olauygulama alanı bizzat önderlik yapıp, kurduğumuz,
gelişmesini ve yerleşmesini büyük lbir sorumlulukla
ve sonunda
yalnız bu tezimizi hazırlamak; yurdumuza yeni fabrikalar ,kazandırmak amacı ile kurduğumuz büyük falbrikalar yapan Anonim şir
ketlerıden almış bulunuyoruz. Onun için amşıtırmamızda yabancı
kaynaklar, ekler ve kanunlardan başka başrvurulan kaynaklar yoktur. Fakat tezimizde çok büyük. bir kaynak vardır: Bu kaynak kendimiz, büyük Türk Ulusu ve aktüel deyiş ile; Büyük Türk Halk'ı
dır. Küçük Menderes Havzasının Ödemiş merkezi ve 90 köyü, Köyceğiz'de Ortaca ve Dalaman 110 Köyü ve Merkezi Mila:s'da bulunan 68 köyü ilk \bakışta ana kaynak olarak sayrubiliriz. Bu yörelerde kurmayı başardığımız fabrika yapacak ,Anonim Şirketler herhalde ülkemizde ilk ve hakiki anlamda kurolmuş olan Halk Girişimleridirler. Bunların kuruluşlarmdan ·bugünlerine kadar incelenmesi halk girişimlerini bütün sorunları ile ortaya çıkaralbilecek
güçte bir sonuç verebilir. Biz bu araştırmamızda halk girişimleri
nin bütün sorunlarını da hulmksal ve amprik dayanakları ile ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz.
raık dayandığı

3. Halk

Girişimleri

ve Holdingler

Halk girişimleri hakkındaki özet bHgileri yukarıdaki biçimde
sıraladıktan sonra, Anonim şirketlerin birleşmelerinden mevdana
11

.gelmekte olan holding'leri

inceleyeıbiliriz.

<<Holding'ler, bir ,]mnzern'in sahip oldukları iştiraklerin birAncak bu anlamda holdingleri yatırım şirketlerind~n ayırt etmek gerekir. Yatırım şirketleri kendilerine güvenle verilen paraları riski dağıtma ilkesine göre değer kağıtlarına yatıran ve ortaklanna buna karşılık yatınm serüfikası veren kuruluşlardır (9). Holdinglerin ilk kuruluşları hakkında .da bilgiler vermek yerinde o.lur. «Şiııketlerin ·Öteki şirketlerin hisse senetlerine
sahio olması amacıyla ilk kanun 1889 yılmda Amerika Birleşik
Devletlerinin New Jeı:ısey eyaleünde yürürlüğe geçirilmi·ş1tir. Bu
kanun holding şirketlednin kaynağını oluşturmuştur (10) ».
leşmesiyle oluşurlaı.

Türk Ticaret Kanununun 146, 147, 148, 149, 150, ısı ve 1S2.
maddeleri, ticaret şirketlerinin birleşmeleri ile iLgili hükümleri
göstermektedir. İki veya daha . çok sayıdaki «aynı nev'iden olan
şirketler» madde 147. ancak birleşeıbilmektedirler. Kuşkusuz şir
ketlerin holding çatısı altmda birleşmede türlü avantajlar vardır.
Bunlar (ll),
a)

Bir firma öteki firmanın hisse senetlerinin % S, % 10 veya % SO sini satın almakla, o şirketi kontı:ıol edebilme veya yeterli düzeyde etki edeJbilme olanağına sahip olabilir.

b)

Holding sistemi içindeki türlü şirketlerin ayrı tüzel kişi
liklere sahip olması nedeniyle risk dağıtımı sağlanmış
olabilir. Örneğin; Holding bünyesindeki bir şirketin felaket derecesindeki zararları' hiÇbir suı:ıette öteki şirketler
den talep edilemez.

c)

Bir holding şirketi, hi<sse senetlerini' satınalacağı şirketin
ve veya şirketlerin Mssedarların onayını alması gerekli
değildir.

Ne var ki, holding şirketlerinin bu avantajlarının yanısıra;
çift vergileme, şirketlerin ayrılmasında karşılaşılan güç
durumlar holding'in kendi borçlarını şiııketin bünyesindeki ünitelerden gelen karlarıdan daha çok olabilmesi giıbi dezanvantajlarının
bulunduğu da gözden ırak edilmemelidir.
kısmen

(9)

Herxeııt

Vormbaum, Finanzierung

der Betriebe, Wiesbaden, 1964,

s. 89.
(10)
(ll)
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J. Fred Weston and Eugene F. Bdgham, Manaıgerial Finance, 4 th.
Edition, U.1S.A. 1972, s. 610.
J. Fred Weston and Eugene F. Bcig1ha:m, a,g.e. s. 612.
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Ülkemizde holding adı altında faaliyet göstermekte olan büTürk Ticaret Kanununun yukarıdaki maddelerine dayanılarak kurulmuş, daha doğrusu birleşmiş aynı türden şirket
lerdir. «Holding şirketleri, Anonim şirket biçimindeki ö:rgütleşme
nin esnekliğini gösteren çok güzel bir örneği oluşturmaktadır (12) ».
tün

şirketler

kadar holding şirket Ibiıçiminde faaliyet
olan bütün bu şir,ketler, bu tarihten başlamak üzere
ve büyük bir hızla Halk'a açılma; Halk Girişimi görüntüsü kazanma yollarını aramışlavdır. Bu yolda 'başarı da sağlamışlardır. Fakat; Türk toplumunun ve Türk iktisadi hayatının özlemini duyduğu, kurulmaları için özen ha:ı;cadığı
Halk'a Aıçık Şirketler veya
Halk Girişimleri herhalde dünün kökeni aile şirketleri olan holding
şirketl_eri değildir. Diğer pek çok konuda olduğu g]bi, bu konuda
da kavram karışıklıklarını ortadan kaldırmak iktisatçıları;ı ve hukukçulara düşmektedir.
1973

yılının ortalarına

gösterımekte

Halk girişimleri belirli bazı nedenlevden, zorunluluklardan ve
gereksinmelerden doğmuştur. Halk girişimlerinin de bizzat zorunlu kılacağı gereksindireceği bazı kuruluşlar olaca,ktır. Halk girişim
lerinin çözümleyeceği sosyo-ekonomik sorunlar olacaktır. Şimdi
, bunları kısa bir biçimde incelemekte yarar görüyoruz ( 13) .
4.

Halk

Girişimleri

.

ve Sosyo - Ekonomik Yararlan

Halk girişimlerini oluşturacak şirketler «Sermaye Piyasası»nı
gereksindireceklerdir. Halk Girişimleri ile Sermaye Piyasası kanı
mıza görıe; hivbirinden ayrılmaz bir bütündür. Adını ettiğimiz «ibirlik» bilimsel olduğu kadar uygulama alanında da ayrılmazlığını
gösterecektir.
Halk Girişimleri ile Sermaye Piyasası'nın orıtaklaşa kuruluş
lar olarak ulaşacakları hedefler vardır. Hedefler sonunda ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına sonsuz yararlar sağlayacaklardır. Bunlar;
1. Kökeni sosyal huzura dayanan büyük bir sin ai ve tarımsal
yatırımlar

demeti ortaya

ç11kacaktır.

(12) William H. Husband and James C. ıDookeray, Modem Corporation
Finance, İllinois 196:2, s. 592.
(13) Oğuz Çataloğlu; Türkiye'de Sermaye Piyasası Sorunu, İzmir, 15771.
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2.

Ağırlığı tarımsal

üretimin rasyonelleştirilmesinde ve ülke
düzeyinin fabrikalada dolmasında toplanan büyük bir ya-

.,...~,

tırım gerçekleşecektir.

3. Milli Gelir Dağıtımındaki büyük farklar azalacaktır.
4. Özel, Kamu ve Halk Girişimleri Sektörleri halk tüketici
çıkarına üretecek, satacak ve bundan topluca ulus yararlanacaktır.
·
5. Ülkemizde tam çalışma olana:kları sağlanmış olacaktır. Tam
çalışma çi:lgisine ulaşacaktır.
6. Sosyal ve toplumsal dalgalanmalar o:rıtadan kalkacak, bunların yerini huzur ve :cenginlik alacaktır.
7. Nihayet fabrika yapmak, gelir dağılımından hakça pay almak ve insan ş~eref ve haysiyetine uygun olarak yaşamak
!belirli sayıdaki bir ekibin tekelinden çıkacaktır.
Hal,k

girişimlerinin sağlayacakları

çoğaltılaibilir.

Sanayileşme hamlelerini durmadan gerçekleştirme durumunda olan
Ül.kemizde son yıllarda aşırı derecede sermaye darlığı çekilmektedir. Zaten az gelişmiş ülkelerin en yayıgın özelliği, buralal:'da ser-·
maye olanaklarının kıt olmasına karşılık emek sunuşunun bollu. ğu dolayısiyle bu ülkelerde üretim yıöntemleri bakımından bir tercih daha a:z kullanılması gerektiği kanaatinin mevcut oluşudur
(14). Çekilmekte olan sermaye darlığını giderebilmek için 1973 lere gelinceye kadar yönetirnde bulunmuş hÜikümetler iç ve özellikle
de dış kaynaklı sermayelere büyük ulusal fedekarlıklar karşılığı
y;önelmekte idiler. Bunun sonucu olarak da ulusumuz; uzun süreli
ağır yükümlülüklere itihnekte idi. Fakat, ülke içindeki ve yurt dı
şında çalışma~ta olan yurtdaşlarımızın milyarları bulan tasarrufları ıkullanılmayan -atıl- bir biçimde -teorik de olsa- duruyordu. Halkımızın tasarruflannın ol,duğunu ve hatta tasarrufları
ile ha1ıkımızın var olduğunu henüz yeni öğrenmiş bulunmaktayız.
Halkımız, halk girişimleri veya hatta bir sektör olarak Halk Sektörü gene 1973 lere kadar ülkemizin il.çtisadi bakımdan kalkına
bilmesi için he~hangi. bir biÇimde katkıda lbulunmamakta idi. Halk
Girişimleri He Sermaye Piyasasanın kurulmaları büyük ve harekete geçmeleri sonucu küçük tasarruflar birleşerek büyük fonlar ha(14)

Norman E, Buchanan and Howard S, Ellis: «tApproaches to EoonoDevelopment>>, 11he twentieth century fund», Ine New York, 1955,
s. 64.
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yararlar
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li:q.e gelebilecek, sermaye
dan gelişebilecektir.

darlığı

kalkacak ülkemiz iktisadi

bakmı

Bir endüstrileşme faaliyetine girişmenin en sağlam ve en önem
· li sebebi endüstrileşmenin ulusal gelirin artmasını olanaklı kılabi
lecek bir nitelik gösterebilmesidir (15). Gelişen ulusal gelir çalış
ma koşullarının iyileşmesi tam çalışma düzeyine ulaşmak ve diğer faktörler sosyo-ekonomik yönden sonsuz yararlar sağlayan nitelikleri taşır. Halk girişimleri; . adı geçen yararları sağlayabilecek
en ideal çözümlerden oluşmuş bir demettir.
Diğer taraftan, ülkemizde saptanan halk tasarrufları toplam
olarak yetmişbeş milyar liraya yaklaşmaıktadır. Buna özel ve kamu bankalarına iletilmemiş kıymetli ma~denlere yatırılmış, diğer
gelirleri de ekieyecek olursak; ·ne kaıdar ıbüyük bir yatırım olanağı ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkar. Türk kalkınma hareketinin 'bütün ulusal yatırım kaynaklarından yararlanması kadar
doğal bir girişim olamaz.

5.

Halkımızın Girişimiere Çös,terdiği İlgi Üzerine

Endüstriyel kalkınınayı geııçekleştirmeye çalışan ıbir hükümetin olması gereken en esaslı ve kapsamlı kararlardan biri, yeni
projelerin destekl·eyidsi, yapıcısı, saıhiıbi ve işletmedsinin kendisi
mi olacağı yoksa bütün bu fonksiyonların geniş çapta veya tamamen özel girişimiere mi terkedilebileceği veya edilmesi gerektiği
husu~undadır (16).
Ulusumuz yeniliklere büyük ilgi göstermektedir. Güven veren
her yenilik halkımız tarafından desteklenmektedir. Kendisine güven veren kişilerin arkasında ıgözünü kırpmadan gitmektedir. Siyasi ve iktisadi konularda yakın tarihimiz bunun örnekleri ile do·ludur. Örneklerin iyileri olduğu kadar, iyi olmayanları da vardır
İyi ve kötü örnekler siyasi ve iktisadi konularda verilebilir. Halk
girişimleri biçiminde gösterilen şirketler kurup halkımızın iyi niyetlerini kötüye kullananlar o1duğu giibi, siyasi alanıda da, halkı
mızın iyi niyetlerini O'nun çıkarları diŞmda kullananlar bulunmuş
tur. Fakat her talihsiz uyıgula:madan ve güvenceleri sarsılan her
Murray D. Bryce (Cemil Söwmen): <<Sınai Kalkınma», İstanbul, 19il,
s. 8.
(16) Murray D. Bryce: Sınai Kalkınma, İstanbul, 1971, s. 3ı8.
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denemeden sonra halkımız gene de büyük bir ümitle yeniliklere
ve yeni girişimiere destek olmuştur, olmaktadır. «Özel teşebbüs
eliyle gerçekleştirilecek endüstriyel kalkınma makul bir esasa dayanarak yapıldığı takdirde ve nisbette gelişmekte olan bir ülkenin
eıkonomisine genel olarak
azami kazanç olanağını sağlıyalbilir»
(17).
,Ulusumuzun

atılımcı

karekterini, kendimizi

bildiğiınıizi

~~·

san-

dığımız için bilerek, Halk Girişimlerini kurmaya gayret ettik. Düşü- ·

nülemiyecek oranda bir bilgi, bağlılık ve kuruluşlarını yaprmış olHalk Girişimlerinin kısa zamanda da gelişmelerini gördük. Kuruluşlar bilimsel içtenlikle, ,bilime olan sonsuz saygı ile,
çalışmalarla ve il, il; ilçe, i1çe; köy, köy dolaşmalada meydana
geldi. Aşağıdaki örnekler uyarınca konuşmalar, bunlara benzer yazışmalar köy meydanlarında sinema salonlarında, düğün salonla:ı;-ında, camilerde ve küçüklü-'büyüklü topluluklar önünde 1971 yıl
larından iübaren devamlı olarak yapıldı, yapılmaktadır. 1972 Ocak
ayından itibaren aşağıdaki yazı Ödemiş Tekstil Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi için hazırlamış olduğumuz . bir kitapta yer aldı.
Toplantılarda buna benzer konuışmalar onlarca, yüzlerce kere yaduğumuz

pıldı.

"·· :J"

ÖDEMİŞ TEKSTİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş. nin Sayın Ortağı,

(18)
Başta

Türkiye'miz olmak üzere bütün dünya ülkeleri hızlı bir
gitmektedir. Türkiye'ınizde özellikle İkinci pünya
Savaşından sonra hızlı bir biçimde sanayileşmeye gitmiştir. Kurulan her faıbrika, tüten her fabrika hacası dünyaya açılan bir. pencere, ulusları ve o ulusların insanlarını refaıha götüren bir yoldur.
Bundan kısa bir müddet önce pek çok ticari malı itıhal etmek zorunda olan ülkemiz bugün dünyanın hemen hemen ıbütün ülkelerine sınai mamuller ihraç edebilen bir ülkce durumuna gelmiştir.
Bu sonuç bizi nekadar sevindirse azdır. Bilimsel bir gerçek vardır. O da ülkelerin iktisadi :bakımdan kalkınmalarının ancak sanayi ile olacağıdır. Bir ülkenin fabrikaları nekadar çok ve diğer ülkelere yaptığı ihracat ne kadar fazla ise, o ülke o kadar zengin ve
sanayileşmeye

(17) Murray D. Bryce: Sınai Ka1ktnma, İstanbul, 1971, s. 45.
(18) Bu konuşma tarafımızdan hazırlanmış bulunan ve Ödemiş Tekstil
Ticaret Sanayi Anonim Şirketini tanıtma amacını güden bir kitapta
çıkmıştır. Ödemiş Te\stil Ödemiş'te İlk fabrik-, Ödemiş, 1972, s. 5-8.
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o ülkeni.n iş•;izi o nisbette az oluı. Bu gün ülkemizin istediği ve
özlediği iktisadi sonuç, zenginlik, refah, saadet ve 'herşeyden önce
işsizlik sorununun çözümlenme:sidir.
Ülkeler w: ülkeleri meydana getiren, küçüklü - büyüklü ooğra
fi bölgeler kendi iktisadi kapasitelerini görmek, ölçmek, bu kapasiteler çerçevesi içinde sanayileşme düğümünü çözmek zorundadır
lar. Ödemiş Havzası, Türkiye'nin ve Ege Bölgesiı:ün büyük, zengin
ve tarımsal ürünler bakımından f.evkalade verimli bir parçasıdır.
Öde:miş Havzası, tarımsal ürür,ıleri ile geniş ihalk kitlelerini bes•
leyecek, barındıracak ve en mü:himi onlara iş verecek kapasitededir. Fakat Ödemiş havzasında üçyüzaltmışıbeş günü faaliyet gösteren büyüksanayi kuruluşları yoktur. Ödemiş havzası verimli toprakları çalışkan halkı ve özellikle, dünyanın en iyi kalitedeki pamuğu
sanaileşmeye layık bir yurt köşemizdir. Çünkü iktisat ilmi,
iktisadi kalkınma için ülkele~i sanayileşmeye zorlamaktadır. Ben
üç yıla yaklaşan ıbir ilmi araştırma sonunda Ödemiş Havzasının
iktisadi bakımdan kalkmabilmesi için temeli pamuk ürününe dayanan bir sanayileşmeye gitmesini uygun buldum. Ve :bu maksatla
Ödemiş'te çalışmaya başladım. Çünkü 1967-1968 sezonunda Bozdağ ve yöresinde bulunan köylerimizin üretmekte oldukları patates çok iyi para etmişti. Türkiye'de isim yapmış patatesierin çok
iyi para getirmesi üzerine çiftçi arkadaşlanmız ellerine geçen paraların değerlendirilmesi için bize müracaat ettiler. ve ben uzun
süre araştırmalardan sonra en iyi ve verimli işin temeli Pamuk
ürününe dayanan bir tekstil fabrikası olacağı sonucuna vardım.
Bu sonuç bütünü ile ele alınıp değerlendirildiği takdirde yatırı
mı yapan kimselere çok verimli .kazançlar getirecektir. Yapmış olduğum hesaplar bunu ortaya çıkarıyordu. Biz o zaman 3000-5000
İğlik bir tesisi kurmak üzere harekete geçtik. Fakat paramızın değerinin düşmesi, ithalat zorlukları ve yatırım için gerekli olan paranın birden bulunmaması g~bi zorluklarla karşılaştık. Çünkü, daha önce belirli bir paraya çıkacağını .hesap ettiğim tesis daha sonraları çok daha fazla miktarlada gerçekleştirecekti. Bu da Bozdağ'lı çiftçi arkadaşlarımın ödeme kapasitelerini aşmıştı. İş o zamanki durumu ile kaldı. Yürümedi ve yürütülemedi. Çünkü yatı
rımlar teşvik edilmiyor ve kurulacak fabrikalar teşvik görmüyordu. Veya bunların hepsi yapılıyordu da, bizim mali bakımdan gücümüz zayıftı. Biz istediğimize ulaşamıyorduk. Zaman· geçti, fakat benim, uzun zaman harcamak suretiyle meydana getirmiş ol-

ile
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duğum

proje ve ekip du:ruyordu. Bunun yanında 1967/1968 yılla
iplik fabrikası projesi tonumuda yeşermiye ve hatta dal-budak atmıya başladı. Ve nihayet
1971 yılı hem Ödemiş ve hem de Ödemiş havzası için mutlu bir
yıl oldu. İleri görüşlü iş adamları, Ticaret Borsası'nın Tic~ret Odası'nın temsHcileri bana müracaatla bu işi anlarınarnı ve kendiledne
bilgi verınemi istediler. İlk toplantı iki Ödemiş'li Tüccar, İş adamı ile yapıldı. Ve onu takip eden hafta sonlarında İplik Fabrikası
ile ilgili toplantılar, ellialtı, yetmişdört ve yediyüzelli Ödemiş'li
ile yapıldı. İplik fabrikası projesi anlatıldı, sorular soruldu, cevaplar verildi ve iplik fabr,ikası'nın kurulması için karar alındı. Kurucu ortaklar olarak 44 Ödemişli seçildi. Aslında rbu sayı 44 değildi,
daha fazla idi. Tescil ve kayıt masraflarından kaçınmak için 44
kurucudan kurulmuş olan ÖDEMiŞ TEKSTiL TİCARET ve SANAYİ ANONiM ŞRKETİ'nin ilk kurucuları olarak ana sözleşmede
isimleri geçti. ÖDEMiŞ TEKSTiL, bu firmanın, yahi Anonim Şirketinin kısaltılmış adı oldu. Aydın Tekstil, Manisa Tekstil gibi ve
en mühimi anonim şirket halka açık anonim şirket oldu. Bu zaten benim de hedefimdi. Ödemiş'de kurulacak olan bu ilk fabrika
halkın olacaktır. Halk bu fabrikayı yürutecek ve faydalanacaktır.
Asıl faydalananda Milli Türk İktisadı olacaktır.
rında Ödemiş ovasına atmış olduğumuz

ÇÜNKÜ; Bu ülke Atatürk'ümüzün izinde ve çağdaş medeniyet
düzeyinde muasır milletierin seviyesine yükselmeye ve ilerlemeye diğer bütün ülkelerden daha layık
tır.

ÇÜNKÜ; Türkiyeiniz, iktisadi bakımdan kalkınmaya, insanları
daha müreffeh, ve daha zengin ve tasasız bir ömür
sürmeye hak kazanmışlardır.
ÇÜNKÜ; Zenginlik ve ,başarı 'bugünkü Dünya' da ancak çalış
mak, yılınadan gece-gündüz çalışmak ve sanayileşrnek suretiyle mümkün olmaktadır.
'
ÇÜNKÜ; Zenginlik ancack sanaileşmekle mümkündür. Ödemiş
Tekstil sanayi demektir.
Bunun için Ödemiş Tekstil halka açık anonim şirketi kurulMeydana getirilecek olan fabrika yılmadan, gece gündüz
ve hiç durmadan çalışacak ve Ödemiş Havzasının pamuğunu işle
yip ihraç edecektir.
muştur.
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ÖDEL.is TEKSTiL;

Ödemiş Havzasında

kurulacak ilk fabri-

kadır.

ÖDEMiŞ

TEKSTiL; Ödemiş Havzasında kurulacak ilk HALKA AÇIK ANONiM ŞİRKETTİR

ÖDEMiŞ

TEKSTiL; HALKIN FABRİKASI ve HALKIN TESİ
SİDİR

ÖDEMiŞ

TEKSTiL; SİZİN FABRİKANIZDIR.

Ona ortak olmakta, onun kuruluşima yardım etmekte sonsuz
faydalar vardır. Bu fayda iki yönlüdür. Bir taraftan siz elinize
geçecek ortaklık hisseniz oranındaki yüksek gelirle da:ha iyi ibir
yaşama düzeni kurararken, d,iğer yandan ülkemiz bundan faydalanacak ve Maliyemize vergi veren bir fabrika yanında gene Maliyemize
yurt dışından Döviz getiren bir tesis işlemeye başlayacaktır.
BUNUN İÇİN ORTAK OLUNUZ. Hisse senetlerinden alınız. Ortak olmak için yapılacak iş çok kolaydır. Şirketin Ödemiş'de bulunan merkezine müracaat etmek veya Ödemiş'te faaliyette bulu- .
nan ibir Bankamıza gidip ortak olmak istediğinizi söylemek yeterlidir.
Ortaklık için koymayı düşündüğünüz miktar sizden parça-parça ve birbuçuk iki yıl içinde istenecektir. Sıkılmadan, para derdi
olmadan bir fabrika kuracak ve ortağı olacaksınız. Mesela 1000 lira ile ortak olmak istiyorsanız, bunun önce 250 lirasını yatıracak,
geriye ,kalan 750 lirasını birbuçuk - iki yılda ve gene iki yüzellişer
lira olmak üzere yatıracaksınız. İsteyen ortaklarımiz taahhüt etmiş oldukları miktarın hepsini hesaplara yatmtbilirler.

ŞİMDİ BİRAZ TEKNİK BİLGİ

VERMEKTE FAYDA VARDlR:

ÖDEMİŞ TEKSTiL; 15.000 İğlik bir İPLİK FABRİKASI OLA-

RAK KURULACAKTlR. 180 dokuma ,tezgahı çalışacaktır.

ÖDEMiŞ TEKSTİL; 15.000 iğ ile iıhracata dönük 30-40 numa-'

ra pamuk

ipliği

üretecektir. Bunu doku-

yacaktır.

ÖDEMiŞ TEKSTİL; Üç vardiyada SOO işçimize çalışma olanağı verecek ve ayrıca Ödemiş Havzasın-
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da 2000 den ,fazla kimsenin kendisjnden
sebep olabilecektir.

yararlanmasına

ÖDEMiŞ TEKSTiL; Ödemiş'te
yardım

bir yan sanayiin
edecektir.

dağınasına

ÖDEMiŞ TEKSTiL; Ödemiş

ve Havzasındaki alış verişleri
ve ticari hayaharekete geçirecektir.

!hızlandıracak, çoğaltacak
tı

ÖDEMiŞ TEKSTiL; Belidi bazı masraflar dışında 180 milyon

liraya mal

olacaktır.

ÖDEMiŞ TEKSTiL; Yılda 15-20 milyon lira net kar sağlaya

cak, bu kar ya siz ortaklarına dağıtıla
cak cveya fabrikaya yeni fabrikalar eklenecektir.
ÖDEMiŞ

TEKSTiL; Yılda ÜÇBİN TON PAlMUK İŞLEYECEK
TİR. Ve EN MÜHİM NOKTA;

Elinizde ne kadar pamuk ipliği varsa, ne kadar ham veya mamül Pamuklu dokuma varsa, Dünyanın her ülkesine satabilirsiniz.

~<:' _,.

ÖDEMiŞ TEKSTiLiN ÜRETECEGİ PAMUK İPLİGİNİN İLK
PAZARI TÜRKİYEDE'Ki TEKSTiL FABRİKALARIDIR.

FAKAT BİZ İHRACAT YAPA:CAGIZ: YURDUMUZA DOVIZ
GETiRECEK VE ÜLKEMİZİN İKTİSADİ BAKIMDAN KALKINMASINA DOGRUDAN DOGRUYA YARDIM EDECEGİZ.
S İ Z, Küçük tasarruflarınızla ortak olacak ve fabrikanızı; kuracaksınız.

S 1 Z, Ödemiş'in pamuğunu önce pamuk ipliği ve sonra da
Ödemiş Poplinleri olarak Dünya'nın dört bucağına tanıtacaksınız.

S İZ, Ödemiş'teki ilk fabrikayı kuracak ve buna yeni fabrikaların katılmasını göreceksiniz.
S 1 Z, Bu suretle kendinize ve evlatlarımza bunlardan da önce bu Cennet kadar rgüzel ve her iyi şeye layık Vatan'a
bir fabrika kazandıracak, fakat kendiniz ve evlatlarımza devamlı bir hayilt garantisi temin etmiş olacaksınız.
20
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İZ,

ORTAK PAZAR üyesi Türkiye'ınizin sanayileşmesine ve
Ortak Pazar ülkelerine kaliteli Mal satan hir fabrika ortağı olacaksınız.

1972 yılı Ocak ayında fabrika arsası satın alındı ve 80
dönümlük fabrika Arsası Ödemiş Tekstil narnma Tapuya tescil ettirildi.
Ortaklar her geçen gün artmakta Sermaye birikmektedir.
Ortak olmakta acele etmek gerekmektedir.'
Fabrikanın bütün hazırlıkları tamamlanmış ve gereken
projeler hazırlanmıştır.
ülkemizin kalkınmasına ve Ödemiş Havzasının bir fabrika kahizmet etmek bütün Ödemiş Havza halkının ve Ödemiş'li Kiraz'lı, Tire'li, Bayındır'lı Hemşirelerimizin görevidir. Sizleri bu asil yurt görevine çağırmak benim için sonsuz bir zevk ve
hem de ayrı bir görevdir.
zanmasına

Halka açık Tekstil ve Sanayi Anonim Şirketimiz sizlere ve
yurdumuza hayırlı ve uğurlu olsun. İlk iki müteşebbis arkadaşı
mızla, bugüne kadar ortak olmuş bulunan hemşehrilerimize burada teşekkürü bir borç bilir, ülke kalkınmasına küçük bir katkıda
buluna:bilmişsem kendimi mutlu sayacağımı saygılarımla arzederim.
Burada ve son vermeden, Ödemiş Kaymakamımız müteşebbis
Tekstil'in himayesisi Sayın Yusuf Doğan'a göstermiş olduğu bıkmayan gayretlerinden ve yol gıöstermede ulaştığı başarı
dan dolayı teşekkür etmek benim için zevkli bir .görevdir.

ve

Ödemiş

Ödemiş

Tekstil kurulmuşsa ve bir gün faaliyete geçecekse bu
Yusuf Doğan Beyin gayretleri sayesinde ku-

Sayın Kaymakamımız

rulmuş olacaktır.

Fabrikamız,

hepimize ve yurdumuza hayırlı olsun.
halk girişimlerine göstermiş olduğu ilgiyi, ilçe, köy
ve diğer O'nunla ilişki kurabildiğimiz yerlerde sürdürdük. Bu arada hemen söyleyebiliriz ki, ilgi sonsuzdu. Sevindirici idi. İlgi samimi idi. İyiye götürmek şartı ile.
Halkımızın

Bu arada, aydınlık kafalı, ülkelerine ve Atatürk'e bağlı din
da kendi istekleri ile Halk Girişimlevinin kurulması
atılımlarına katılmak istediler. Bunu biraz da biz istedik.

adamlarımız
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Halk Girişimlerine halkımızın göstermiş olduğu ilgi hergün
ortaklar sayısı her geçen gün çoğaldı ve nihayet adını ettiğimiz yörelerde üç ayrı büyük fabrikanın önce Anonim Şirket olarak kuruluşları, sonra da sıra ile arsa, fabrika binası, makinaları
ve diğerleri eklendi. O halde şimdi kısaca gerçekleşen yatırımlar
dan söz edebiliriz.
arttı,

r

6. Gerçekleşen Yatırımlar - Halk Girişinıleri Örnekleri
Kısaca anlatmakta olduğumuz ,girişimler He önce Ödemiş ve
sonra Milas ve Ortaca ilçelerinde birer Halk Girişimi biçiminde
fabrikanın kurulması gerekleşmiştir. 1971 Yılı Aralık ayında ilk
toplantıları yapılarak 1972 yılında Şirket kuruluşu yapılmış olan
Ödemiş Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi araştırmanın hazırlandığı Eylul-Kasım 1974 döneminde 75.000.000 TL. sermayeli ve
çok ortaklı bir şirkettir. Şirketin 81.000 metrekare büyüklüğünde
ki arsası üzerinde iplikhane olarak yapılmış bulunan 28 m. x 153
m. boyutlarında bir bina bitmiştir. İkinci ve dokuma ve hazırlık
binası 8.400 metrekare büyüklüğünde olacaktır ve Ocak 1975 ayı
içinde teslim edilecektir. Şirketin bugün tekstil, mimar-mühendis
ve elektrik mühendisi olmak üzere üç teknik elemanı ve gereği kadar muhasebe gücü bulunmaktadır. Teknik ve diğer konularda bilgiler vermek konuyu uzatabilir. Bunun yerine diğer kuruluşları anlatmak daha yararlı olur inancındayım. Özelli·kle Ege Bölgesinde
yapmış olduğum bölgesel Kalkınma planları çerçevesi içinde Milas
ilçesinde bir Çimento Fabrikasının kurulmasını ve Köyceğiz merkezinde veya yakınlarında da gene pamuğa dayalı bir fabrikanın
kurulabileceği sonucuna varmıştır. 1973 yılı hemen hemen bütünü
ile bu yörelerde istatistiki ve iktisadi çalışmalarla . geçti. Sonuç
olumlu oldu. Milas ilçesinde sermayesi 1.000.000 TL. bir Anonim
Şirketi kurmayı başardık Fabrikanın adı Ör-Men; ÖREN-MENTEŞE Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Nihayet bir üçüncü Halk
Girişimi denememizbaşarı ile Köyceğiz-ORTACA-Dalaman yöresinde gerçekleşti. Sekiz ay süren istatistiki ve bölgesel planlama prensipleri içinde !~eçen ön çalışmalar, Köyceğiz Kaymakamı, Ortaca Belediye Reisi ve müteşebbis bir ekibin harekete geçirilmesi ile düğümlendi. Kuruluş hemen hemen hazırdı. Hatta, kuruluş formaliteleri. Anonim Şirketin Anasözleşmesi daha ön çalışmalar süresince tarafımızdan bir bilimsel çalışma çerıçevesi içinde hazırlanmıştı. Kuruluş çok kısa zamanda tamamlandı. 167.000 metrekarelik
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arsa, fabrika arsası Ortaca kasabasının f'n uygun yerinde satınalın
ve 1974 yılının Temmuz ayınqa kuruluş çalışmaları başlatılmış
olan Şirketin 1974 yılı Ekim ayında 15.000.000 TL. ulaşan toplanmış taahhüdü ve bu miktarın 1-4 ü kadar. nakit özsermayesi yöre
bankalarında toplanmış bulundu.
dı

Adı

hakiki anlamda birer Halk Girişimi niteözellikle 1973 yılının sonlarından başla
mak üzere ülkemizde «Halk'a Açıldık» sözcüğü ile pek çok şirke
tin Halk'a döndüğünü gördük. Konuyu bilen iktisatçı ve hukukçular bu halka açılmaları tebessümle karşıladılar. Bilmeyenler ise,
inandılar. İnananlar da; tasarruflarını yatırmak yolu ile bunlara
herhalde ortak olduklarını sandılar. Hukuki açıdan ortaklık söz
konusu dahi olsa ortada açıklanması ve anlatılması zorunlu pek
çok sorunun olduğu meydandadır. Bu noktaları biraz da Türk Ticaret Kanunumuzun belirli bazı maddelerine dayanarak açıklama
ya gayret edelim.
geçen

şirketler

liğinde olmalarına karşın,

7 -

Halk

Girişimleri

·• Halk'a

Açılma

: Teori ve Gerçek

Türk ekonomisi açısıııdan 1970 lerin ve özellikle 1973 1974 yıl
larının en ilginç olayı pek çok Anonim Şirketin, Anonim Şirket
lerden oluşan Holding'lerin Halk'a Açılma haberidir. Oysa uzun
yıllardan beri süren uygulaması ile; Türk Ticaret Kanununun belirli bazi maddelerinde Halk'a açılmadan söz edilmekte 'idi. T.T.K.
ilan ile ilgili maddelerinden maksat "halkı iştirake davet"tir. Örnek; Madde. 281.
Birbirleriyle yarışırcasına halk'a açılan Anonim .Şirketler ve
Holdingler; halk tasarruflarından meydana gelen potansiyel sermayeyi kendilerine çekelbilmek için uygulamaya ve hukuka dayanmayan bir takım kazançları ve avantajları tanımış göııünmüşlerdir.
Bunlar sırası ile şu biçimde biçimlenebilmektedir:
En az % 10; % 12; % 15 gibi önceden saptanan kazanç
ile brüt de olsa bu oranlarda . kazanç payı vermeyi taahhüt etmek,
a)

payları

b) Yatırıma başlama, tasarruflarla şirkete veya holding' e iş
tirak eden bir yıl sonra ka.r'a geçmek şirketin kar'a geçeceğini taahüt etmek.
c)

Halk tasarmflarına, örneğin brüt olarak en az % 12 kar
ve bunu dağıin1adan fevkalade yedek akçe ayırmamak,

ayırmadan
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d) Dağıtılacak olan kar paylarını hatta her ay halk'a aylık
taksitler halinde dağıtrnak, bunu taaıhüt ve ilan etmek, ilk bakış
ta ve incelerne sonucunda saptarrabilen iktisat ve hukuk dışı b~

ı

i

yanlardır.

O halde; Anonim Şirketler ve Holding'ler tarafından 'Halk'a
hareketi olarak gösterilmek istenen girişimler bir Halk Girişimi değildir. Bu hareketler birer .görüntüden öteye giderniyecektir. Gerçekle ilişkisi olmayan atılımlardır. İşte bizim bizzat ülkemizin değişik yörelerinde örneklerini •vermekte olduğumuz Halk
Girişimleri bu türden girişimler değildir. Fakat anonim şirketler
ve Holding'ler halk tasarruflarını şirketlerine çekebilrnek için hatta hukuksal dayanaklardan yoksun, sözde önerebilrnişlerdir. Veya başka bir deyişle va d' edilen avantajlarını çok az oranda veya
hiçıbir şekilde tanınmaması anonim şirketlerin veya holdinglerin
elindedir. Yukarıdan beri önce sürrnekte olduğumuz savlarırnızın
Türk Ticaret Kanununun maddeleri ile savunulması olanaklıdır.
açılma'

Şöyleki:

Herhangi büyüklükteki tasarrufu ile bir şirkete olan kişi, ortağı bulunduğu şirketin yalnız kazncına ortak olmaz. Kazanca ve zarara iştirak ortaklıktır. Hele bunu, yukarıda a - paragrafı ile anlatmaya gayret ettiğimiz biçimde garanti etmeleri geçerli
olamaz, Bir yıl sonra veya hatta aylara bölünerek paylarının ödenme garantisi, şirket yıl sonunda zarar etmiş olursa; veya kazanç
sağlayarnaz ise, ortağa; vaad edilen payı isteme olanağı yaratrnaz.
Şirket de vaad etmiş olduğu payı ödeyemez. Sermayeden ise herh~lde kazanç payı adı altında ödeme yapılamaz.
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Konuyu aydınlarması bakırnından TTK. 405 inci maddesini
okumak yararlı olur. Fakat 473 ncü madde davanaksız garantilerin açıklığa çıkmasına büyük katkılarda bulunaJbilir.
·
Madde 473 : Haksız yere ve fuötü niyetle kar payı ve ihazırlık
devresi faizi alan pay sahipleri, bunları geri vermekle rnükelleftirler. İdare Meclisi azalarının kazanç payları hakkında da aynı hüküm tatıbik olunur. Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl •spnra müruruzamana uğrar.
Adı geçen şirketlere ({ortak» olan kişiler
geçmeden, kazanç sağlamadan 1kar alamazlar.

şirketleri

faaliyete

Belirli yüzde oranlar ile ve örneğin; ta:sarrufları ile ortak olan
kimselere % 15 kar vereceğiz diye garanti vermek de yersiz ve da24
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yanıksızdır. Şirketin

ödemek zorunda olduğu veriler, kanuni edek
akçeler ve varsa geçen yıl veya yılların zararlarının ödenmesi % 15
oranında kazanç payı dağıtınayı engelleyebilir. Bir yıl % 15 oranın
da olacağı yerde % 14 oranında ödenecek kazanç payı, o dağıtım
. yılını i.zleyen yılların payı dağıtımını etkiler ve sistem bozulur.
Ödeneceği

rirse,

şirketin

taahhüt eden kar payı daha düşük düzeylerde belidurumu da:ha da ümitsiz bir çıkınaza girmiş olur.

Anonim şirketlerde genel kuruldan ~çoğunlukla çıkacak bir karar yıl sonu karının bütününü yedek aNçeye ayırma zorunluluğu
nu getirebilir. Ana sözleşmeler ile veya hiçbir dayanağı bulunmayan ilanlar yolu ile belirli oranlardaki kazanç paylarının dağıtıla
cağını söylemek de muhakkak surette bir çeşit asılsız pazarlama
işlemi sayılmalıdır,

T. T. Kanunumuzda bir "Gizli Yedek Akçe" konusu
nci madde aynen :

vardır.

458

«Şirket işlerinin devamlı inkişafını

veyahut mümkün mertebe
istikrarlı kar payları dağıtılınasını temin bakımından münasip ve
faydalı olduğu takdirde, akt:iJflerin bilanço günündeki kıymetlerin
den daha aşağı bir kıymetle rbilançoya konması 'biçiminde veya
başka suretle gizli yedek akçe ayrılması caizdir. İdare Meclisi, gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkında murakıplara malümat vermekle mükelleftir.»
Adı

geçen maddedeki «münasip ve faydalı olduğu takdirde»;
«bilanço günündeki kıymetlerinden daıha aşağı bir kıymetle»; «veya başka suretle gizli yedek akçe ayrılması caizdir» biçimindeki
tanımian dikkatle tekrarlanmakta yarar vardır. Hatta 1973/1974
döneminde ilanlar yolu ile kendilerini bu gibi holding şirket1e!'e
ortak sananlar, özellikle bu maddenin özünü ve sözünü daha baş
ka bir dikkatle öğrenmelidirler.
Halka açıldığını savunan anonim şirket veya holdinglerin taahüt etmiş oldukları belirli orandaki kazanç paylarını ortaklarına
vermek için yukarıdaki tedbiri de almalarına gerek yoktur. İdare
Meclisi veya Yönetim Kurulu kanalı ile alınacak «yıllık karın ek
ücret, prim, işçi, ve diğer ~çalışanlara ikramiye, konut, ~kreş, kooperatif ve diğer buna benzer biçimde sarfi kararı», dağıtılması gerekli olan kazanç payını sıfıra indirebilir ve sonuçdan hiçbir ortak şikayetçi ')lamaz.
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Teori ve hele ülkemizdeki gel.'1çek açısından konu bütünü ile
bir açmazı yansıtmaktadır. Teori ile gel.'1çek sayılınıyacak kadar çok
tehlikeyi kapsamaktadır. Ve !bizim uygulamaya gayret ettiğimiz,
kurucusu olduğumuz Halk Girişimlerinde bu türden tehlikeler
yoktur. Halk Girişimleri birer garantidir de. Fakat herşeye rağmen
hem holdingler ve hem de halk girişimleri için bazı tedbirlerin
alınması zorunluğu vardır. Yatırımın tümü ve geleceği, karlılık ve
ortakların koymuş oldukları ortaklık paylarının garantilerinin alın
ması gerekmektedir.

1
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Girişimleri

1 _:_ Halk

ve

BÖLÜM

Sorunları

Ülkemizin sanayileşme sürecini henüz tamamlayamamış olması kendiliğinden pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tarihi gelişimi içinde değişiık örnekleri verilebilen «halk girişimleri benzerleri» bir yana bırakılacak olursa, ülkemizde sanayileşme sürecinin tamamlayıcısı olarak halk girişimlerinin de sayısız sorunları Vi;lrdır. Ülkemizde henüz yeni kurulmakta olan halk
girişimlerinin sorunlarını aşağıdaki biçimlerde belirlemek olanak-

lıdir.
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İşletme ile Yönetici İlişkileri Sorunu

Yönetimin temel görevi, örgütün hedeflerine, ulaşmasında yarfonksiyon görmektir. Bu yönü ile yönetim görevi üslenen
yıönetk;iler, spesifik fon~siyonlara ilişkin görevlerini yerine getirirken, hedefleri gerçekleştirmek için hazırlanmış olan yapıyı da
göz önünde tutmak zorunluğundadırlar.
dımcı

Örgüt; yönetime, ve yöneticiye çalışmalarında temel olur (19).
öngüt yapısından aldıkları ilkeler çerçevesi içinde sürdüren yöneticilerin çalışmaları ile ~öngüt ilkeleri arasında
amaçlanan hedeflere ulaşmak için olumlu bir ilişki bulunması gerekir.
Fonksiyonlarını

Örgüt. ile yönetim çalışmalarının eşgüdümlü biçimde sürdürülmesi örgütsel etkinliği ortaya çıkarır. Kamu sektöründe olsun,
özel sektörde olsun örgütlerin temel hedefi etkinliktir. Etkinlik
derecesinin arttırılmasında, örgüt büyüklüğü faktörünün etkenli(19)

Robert L.

Kalın;

et. al. Organizational Stress, Wiley, 1964, s. 1-65.
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ği yanısıra büyüklüğe

uygun

genişlikte

yönetim

çalışmalarının

da

etkenliği söz konusudur. Örneğin; örgütler büyüyüp genişledikçe,

~·,

daha geniş pazarlara açılma, yoğun kapital yatırımiarına girme,
daha fazla üretme, daha çok insan çalıştırma v.b. gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu yeni durum aynı anda daha yaygın yönetim
çalışmalarına gereksinme hissettirecek ve yönetim görevlerine olan
ihtiyaç artacaktır.
Örgüt etkinliği bakımından, örgüt yapısı ile yönetim arasın
daki ikinci ilişki de; yapı ile bu yapıda yönet1m çalışmaları için
buluminlar arasındaki eJmnomik nedene dayalı ortak çalışmalar
yönünden ortaya çıkar. Örgüt yapısının, bireysel çalışmalarından
çok grup çalışmalarına dönük bir yönetim anlayışı içinde hazır
lanması gerekir. Bu da yöneticinin eşgüdüm (koordinasyon) fonksiyonunda örgütten alacağı yardımı belirtir. Kişisel anlaşmazlık
ları, sürtüşmeleri en az düzeye indirmekle, yine örgütsel ve yönetimsel etkinliğe u1aşılmış olur ki, bu da örgüt hedeflerine yanaş
maya etkili bir faktördür (20).
Örgüt ile yöneticilerin üslendikleri görevler arasındaki baska

bir

ilişki de; örgütün yapısından gelen görev, yetki ve sorumluluk

t;' "''"

tanımlamalarının

sürdürülen görevlere uygunluğu açısından ortaya
çıkar. Bu uygun durum sağlanamadığında, yöneticiler ile örgüt yapısı arasında bir çelişki ortaya çıkar ki, bu çelişki, rol ve statü çelişkisi'dir. Tanımlanan yönetim görevlerini yerine getirebilmek için
yöneticinin elinde örgütün kendisine vermesi beklenen yetki ve
sorumluluk araçları .bulunmalıdır. y;önetim aracı olarak tanımlanan yetki ve sorumluluğun niceliği 'Ve niteliği görülen görevin ka·
litesini etkileyici faktörler olurlar.
Görev ile yetki ve sorumluluk arasındaki ilişkiler değişik yönetim ve örgüt kurarnlarını savunanlar yanından değişik ibicim ve
oranlarda ortaya atılmış ise de tek görüş şudur ki, belirli bir görevin etkin biçimde yerine getirilebilmesi için o göreve yetecek tutarda yetkinin de yöneticiye ·iletilmiş olması ve yöneticiye yüklenen sorumluluğun da bu yetkiden çok olmaması gevekir. Bu tür
bir karışım, yönetimi etkin duruma getirebilecek ve, yöneticiye
fonksiyonlarını gördürebilecek bir yaklaşımdır. Örgütün bu ölçüler
içinde düşunmediği görev, yetki ve sorumluluk kavramları, yöneticilerin beklemin içinde bulundukları görev, yetki ve sorumluluk
(20)
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ölçülerinden farklı olması sonucu ortaya statü ve rol çelişki çıkar.
Örgütün zayıf kalması anında yöneticiler bi:rıbirl~rinden farklı anlayışlar içindeki yöneticilik ıfon~siyonlarım yerine getirerek işlet
medeki uyumu bozacak unsurlar olmaya başlayabilirler.
Örgütün biçimi de yönetimi etkileyen faktörler arasındadır.
Merkezci bir örgüt hiçimi için de yüksek düzeydeki yöneticiler
dışında kalan yöneticilerin fonksiyonları merkezci olunan örgüt
biçimi içindeki yöneticilere kıyasla daıha kısıtlıdır. Merkezci örgütte kararların alınması, planlama, öııgütleme, koordinasyon merkezi ünitesi yanından yapılırken orta ve alt düzeydeki yöneticiye
uygulama ve sınırlı denetleme fonksiyonları görevidir. Bunun yanında merkezci olmayan bir örgüt biçiminde her düzeydeki yöneticilere tüm fonksiyonlar, örgüt hiyerarsisi içindeki yerlerinde
orantılı biçimde geçirilir. Böylelikle
örıgüt hedeflerine yanaşma
her düzeyde çözülmesi beklenen bir istek durumuna getirilmiş,
tüm yöneticilerin aktif katılımlarda bulunmaları sağlanmış olur.
11 -

Yeni Bir

K:uruluşun Doğuşu

ve

Gelişmesi

Sorunu

Üretimi yapılacak yapının doğuşu ve özellikleri incelenmeli ve
sonra da incelenecek yeri yani kuruluş yerini tayin etmek sorununun çözümlenmesi gerekecektir. Çoğu zaman bu <<lle» ve <<nerede»
sorunlarının cevabı olacaktır. Böylece donatım yeri için en uygun
olan seçilecektir. Nitekim bu düşünceler bazen ters bir sırada oluşabilir ya da birbirlerine bağlı olmayabilir. Örneğin; gemi imal
etmeye niyetli bir örgüt, elektrıonik aletler imal etmeye niyetli bir
örgütün tersine malıdut yerlerde kuruluşu gibi.
Bir kuruluş yerini saptama problemi iki önemli durumda inceleme konusu yapılaıbilir.
1.

Tamamen yeni firma

2.

Mevcut olan firma

durumlarında,

durumlarında,

Kuruluş yerini saptama, yeni bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Gerçekten birçok örnekler firmaların kötü yerleşim sonucu türlü sıkıntılar geçirdiğini gösterir. y,eni bir
firma ya da fabrika orerini saptamak iıçin var olan bir çok seçimden biri yapılabilir. Sorun sadece ülkenin belirli bir yerinde seçim
yapmayı kapsamaz. O zamanda civardaki U)'igun bir mevkide bulunmasını da kapsar. İşletme genellikle kuruluş' yerini seçmekte
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·tamamen özgür değildir. Devlet toplum yararlarını göz önüne tutarak kimi kısıtlamalara girmiştir (21).
Yeni bir kuruluş bugünün dev kuruluşlarİyle kıyaslandığında,
kolaylıkla ihmal edilecek derin bir anlamı olduğu gözlemlenir.
Yeni kuruluşların ticari önemleri yanı sıra sosyal önemleri de
vardır. Yalnız girişimin özıgürlüğünün değil, o zamnda da bugünkü
ekonomimizin canlılığını korumaya hizmet eder. Yenilik, hayatiyet yaratmanın bir yoludur. Status quo'nun korunması da zamanın
yıkıcı etkilerinin gerçekleşmesine neden olur. Gerçekten de, mevout kuruluşlar 'ekonomi içindeki yerlerini rkoruyabilmeleri için sürekli olarak yeni yöntemlerin ·ve yapıların araştırılması içinde bulunmaları zorunludur.
Araştırma ve bilimin yakın zamanla:rdaki önemli gelişmeleri
toplum üzerindeki büyük etkiler yapmıştır. Birçoğumuz gelişme
lerin teknik değerini anlamaya yarayacak bilgi veya yetenekten
yoksunuzdur ve bu gelişmelerin ticari sü~eçlerle olan ilişkisini takdir etmekten uzağızdır. Böyle olmasına karşın, karşılıklı önemin
etkisine biçim verecek ve saptayacak karşılıklı kuvvetli akımla
rın varlığı açıkça ortadadır. Ekonomimizin en belirgin özelliğini
son 20-30 yıl içerisinde ortaya çıkan büyük değişiklikleri geliştir
me ve kabullenme olmasında aramak yerinde olacaktır kanısın

1

dayım.

Tüm ticari ve endüstri kuruluşlarının temelinde «risk» faktörü yatar. Risk faktörü kurulmuş işletmelerde daha az, yeni kurulacak işletmelerde daha çoktur. Gerçekten de yeni kurulacak kuruluşların kurucularının karşılaşacağı asıl faktör kuşkusuz «risk»
olacaktır. Öte yanda, pazarda ticari yarışma durumu ile yeni örgütün kuruluşlarında ortaya çıkabilecek birçok bilinmeyen sorunlar da, girişimde bulunacakların hesaba katması gerekli problemler dizgesi içinde yer alır. Yalnız gerekli örgüt tipi için yeterli kapital toplamakla yeni kuruluşların bu riskleri göğüsleyebilme ve
pazarda yerlerini alaıbilme olanağı vardır. Bu nedenle bir kuruluşun yaşaması her şeyden önce fon tedarikine bağlıdır (22-23).
(21) Wilh Ray; The Techniques of Produotion Management, Gr. Britain,
1971.
(22-23) Fon tedar1ki konusu d.çin bkz. Husband, William H. rDockeray, James C.
ş
«Modern Corporation Finance», İllinois 1962, s. 200 ve sonrası,
Yüıksel, Ali S.; «Para Bulma ve Kredi İşleri», İstanbul, 1969, s. 14-15,
122 ve sonrası.
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O halde, risk bütün finansmanın anahtarıdır. Finansman gereksiniminde bulunan kuruluş ister kamu kuruluşu, isterse özel
sektör kuruluşu olsun, risk her zaman söz konusudur. Yeni bir
kuruluş gerekli fonu sağlayabilmesi için ortalama gelirden daha
yüksek geliri biriktirimde bulunanlara vaad etmelidir.
ll O -

Endüstri ve Ticari İşletmelerinin Amacı

Ticari ve endüstri kuruluşlarının temel amacı karın maksimizasyonudur. Her zaman girişimcilerin olanaklı olan en yüksek kazancı elde etmeye çalıştığı varsayım olarak kabul edilir. Heirren
gibi bilim adamları bu açıdan harekE;tle işletmelerin amaçlarını
aşağıdaki şema ile açıklamaya çalışırlar (24).
1

Girişimin

Temel

Amacı

:

Kazanç Maksimizasyonu

.

Üretim Alanı:

Pazarlama

Alt dereceli amaçlar :
Ekonomikiilik
Prodüktiflik

Alt dereeli Amaçlar.
- Satışlar
-Pazar payı

Finansman

Alanı;

Alanı:

Alt dereceli amaçlar :
Likidite
Kapitalin muhafazası
Kuruluşlar fonksiyonları karlarını

ifa ederler ve bunun için de 3 yola
1 - Fiyatlarını artırmak,
2 - Maliyetleri düşürmek,
3 - Satışları arttırmak.
(24)

maksimize edecek biçimde

başvururlar.

Heinen, Edmund; «Grundlagen Betriebswirtschaftlicher Enstchei dunden.
Das Zielsystem der Unternehmung,
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Tam yarışma koşullarının geçerli ekonomilerde fiyatlar belli
bir düzeye kadar yükseltilebilirler. Ayrıca girişimler en yüksek kazancı verecek fiyatı çoğunlukla önceden taıhminleyemez1er. Bu nedenle birçok girişimciler karlarını ya satışlarını artırma yolu ile
ya da maliyetlerini düşürme yolu ile yükseltıneye çaba harcarlar.
Kuşkusuz herhangi bir girişimcinin girişimini
rantabiliteyi
göz ·Önünde tutarak yönetmesi beklenir, tersi durumda onun işlet
mesi yaşayamaz. Genellikle girişimcinin başka amaçları da olabilir. Başka hedeflere ulaşmak bakımından yalnızca kazanç maksimuma biricik· amaç olamaz. Bundan dolayıdır ki, kimi girişimci
ler çoğunlukla doyurucu bir kazançla yetinirler. Bu doyurucu kazanç belirli bir para ünitesi olabileceği g:iıbi, satışın belirli bir yüzdesi veya ünite başına belirli kazanç veya öz kapitalin belirli bir
yüzdesi olabilir. İş adamlarının veya kuruluşların amaçları deği
şiktir. Bu hedefler sosyal nedenlere de dayandırılabilir.

Türkiye sosyal ve kültürel kalkınmasını ekonomik kalkınma
ile birlikte yürütmeye çaba gösteren bir ülkedir. Türkiye'de faal
nüfusun hala büyük bir dilimi tarım sektöründe çalışmakta, gizli
ve .açık işsizlik kişi başına düşen gelirin az olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bizim giıbi ülkelerdeki girişimcilerin rolü yoksanamaz. Girişimciler harekete ıgeçirilebilen üretim kaynaklarını bularak, ulusal ekonomiye katkı değerleri yüksek, yeni ekonomik faaliyetleri sağlamak olmalıdır ..

~,.,,o

Yukarıda da belirtildiği gibi amaç her ne pahasına olursa olsun karı maksimize <etmek olmamalıdır. ülkenin kalkınmasında
toplumsal değerlerinde göz önünde bulundurulması zorunludur.
Kuşkusuz yalnız girişimcilerin değil, o zamanda da toplumsal yanından ekonomik kalkınma benimsenrneli, üretim kaynaklarının
tam kullanılması için toplumda var olan sosyal değerler bu yönde
tahrik edilmelidir (25).

Modern kuruluşların üç önemli yanı (26);
1. Firma türünün saptanması,
2. Yönetimin karekteri ve kapasitesi,
3. Kapitalin sağlanması'dır.
t25)
C26)
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Lavkan, Adnan; «İktisaden Kalkınan Ülkelerde Müteşebbis sorunu,
Adana İTİA. Dergisi, Sayı: 2 Ek1m 1973, s. 70.
Husband, W. H. and Dockeray, J. C.; «Modern Corporation Finance»,
5 th. Ed. Homewood Illinois 1962. s. 250.
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Kapitalin hisse senedi ile halkta - sağlanması bugünün tirma
finansmanında önemli rol oynar. Gelişmekte olan ekonomilerde .
küçük biriktirim ve kredilerin, bir araya gelerek en rasyonel çalı
şan girişimler ve veya girişimciler elinde toplanmalı ve değerlen
dirilmelidir.
111 -

Bir Ülkenin Gelişmesinde kuruluşların Rolü ve önemi

Bir ülkenin kalkınmasında kurulan işletmelerin rantabl çalış
kadar, yeni işletmelerin kurulmasına bağlı olduğu yukarıda
değinilmişti. Geri kalmış
ülkelerde endüstri kuruluşları küçük,
araç ve gereçleri yetersizdir. Bu ülkelerde kimi endüstri kolları hiç
kurulmamış ve kurulan kuruluşlarda da verim oranı düşük, yetenekli personel sayısı azdır.
ması

bir ülkenin kalkınması için endüstri
kurmak, bu kuruluşları modern makine, araç ve gereçlerle donatmak zorunlu olur. Modern işletmelerin kurulması,
işletmeyi kuracak girişimciler, yönetecek yöneticiler, işletmeyi kuracak çalıştıracak teknik elemanların bulunması yanı sıra ülke
içinden yıa da dışından finansman bulunması gerektir. Bir ülkenin sermaye ve tasarrufu olmadan kalkınmasına olanak yoktur.
Sermayeyi yaratmak için yeterli biriktirimde bulunması zorunludur. En zengin olarak nitelendirdiğimiz ülkelerde ıbile mevcut sermayeleri ile yetişmiş emek faktörleri kısıtlıdır ve tüm ülkeler kıt
olan sermayelerini, toplumları için yararsağlayacak malları üretecek alanlara yatırımları koşuldur.
Bu

açıdan bakıldığında

kuruluşları

Konuya Türkiye açısından baktığımızda, Türkiye'nin üretim
ekonomisi döneminde olduğunu gözlemleriz. Karma ekonomi sisteminin tüm olanakları üretim artışına yönelmiş olup, ekonomik
kalkınma için tüketimi kısıtlayıcı etkin bir politika izlenmesi yoluyla yaratılacak biriktirimlerin türlü yatırım seçenekleri arasın
da İstenilir biçimde dağılımı öngörülmüştür (27).
O halde kalkınmakta olan ülkeler'de ekonomik gel.işmeler için
gerekli sayılan ve önemli faktörlerden biri yatırımlar olur. Bu nedenle yatırımlar için yararlı görülen kaynakların ekonominin ve
toplumun yararına olaca~ en verimli alanlara kanalize etmek, böy(27)

Yazıcı, İsmet; «Kredilerin Halka Açılması»,
rumlar, İstanbul, Nisan 1974, Sayı 4, s. 39.

Banka ve 'Eıkmwmik Yo-
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lece yıllar içindeki gayri safi milli hasılayı en yüksek düzeye ulaş
en başta gelen sorun olur. Yatırımlar kuşkusuz pazarda
canlılık ve istem yaratır. Yatırımların kaynağı ekonomide toplanmış biriktirimlerdir.
tırmak

r
'
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Kalkınma planlarımız incelendiğinde

en önemli sorunun yatırımların finansmanı olduğu görülebilir. Mikro açıdan girişimci
lerin karlılık amaçlarını gerçekleştirİcİ olarak kabul edilen yatı
rım projeleri, makro açıdan da Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü alanlarda gerçekleştirilmişse, iş gücü sorunu ve döviz sorunu gibi birçok makro sorunları çözümlemede yardımcı enstrürnan olabilir.
Kalkınan ülkelerde sermaye pazarının düzenlenınemiş ve organize çalışır duruma getirilmemiş olması, 'biriktirimlerin gelişe
rek büyümesini ve yatırımlara kaynak olmasını engeller, bundan
ötürü ekonomik kalkınma istenilen oranda gerçekleşemez. Sermaye pazarı olmayan, ya da sermaye pazarı düzenlenınemiş olan ülkelerde biriktidınler milli geliri yükseltki alanlardan çok, altın ve
ziynet eşyası gibi verimsiz alanlara kayarlar. Bu günün ek<:momisinde halkın biriktirimlerinin yatırımlara aktarılması için sermaye pazarının düzenlenmesi, halka açık anonim şirketlerin yani halk
girişimlerinin teşvik edilmesi gittikçe önem kazanmakta ve güncel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk girişimleri yoluyla biriktidınler değerlendirilerek, yen~ iş alanları yaratılacak
ve böylece toplu kalkınma sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası ve Türkiye Ekonomisi
ülkelerde biriktidınler yeni yatırımları finanse edebilecek tutarda olsa bile, sermaye piyasasının olmayışı ya da örgütlenmemiş olması biriktirimlerin yararlı alanlara kanalize edilmesini engelleyebilir. Dengeli büyüme amaçlarına ulaşmanın enstrümanlarından birinin de sermaye piyasası olduğu göz önünde
tutulursa, böyle bir piyasanın varlığı biriktirimlerin yeni yatırım
lar yapacak ya da işletmesini büyütecek girişimcilerin .eline geçmesini sağlayabilir.
112 -

Kalkınan

Sermaye pazarı, biriktirimde bulunanların istekleri ile yatı
yapmak isteyenlerin koşullarını biDbirine uydurabilen kurumlar toplamıdır. Çoğunlukla sermaye pazarı, uzun süreli fon alış verişlerinin yapıldığı piyasalar olarak tanımlanır ve uzun süreli fonrım
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lar ile gerek ılıisse senetleri ve gerekse tahviller kast edilir (28).
Bu pazarda yatırılabilir fon sunu ve isteminin borcun batına teh~
likesi, faiz oranı ve süre gibi üç boyutu bulunur. Birimde bulunanlar açısından bakıldığında, bunlar riski az, faizi yüksek, süresi kısa
borç almay! arzularlar (29). Biriktirimleri değerlendirecek olanlar
ise uzun süreli ve düşük faizli fon tedarikini yeğ tutarlar. Böylece sermaye pazarı bir yandan 1sermaye sunu ve istemini faiz açısın
dan, öte yandan da süre açısından birbirine bağdaştırmaya çaba
gösterir.
Ülkemizde son_, yıllarda hızlaı;ıan hisse senedi ve tahvil satış
larına bakacak olursak, ,düzenlenmemiş, ancak gelişmekte olan bir
sermaye pazarının varlığını görürüz. Türkiye'nin kalkınması açı
sından büyük ümitler beslenen sermaye piyasasının şimdiye değin
neden gerçek1eşmediğinin nedenleri şöylece sımlanabilir (30).
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
ll

-

Gelir ve biriktirim düşüklüğü,
Biriktirimde bulunanların biriktirimlerini politik ve sosyal güvensizlik nedeniyle nakit olarak tutmaları,
Bireylerde korku, güvensizlik ve bilgisizlik,
Aracı kuruluşların yokluğu,

Hukuk düzeni ve vergi kanunları,
Devletin likit kapitali kurulması,
Bankaların tutumu,
Tahvil ve hisse senedini değerlendirmede çekilen güçlük,
Para değerindeki gelişmeler, ,
Kaliteli yönetici yokluğu,
ülkenin tarımsal bünyeye sahip olması,

Sermaye piyasasının kurulması ve işletilmesi Türkiye'nin karproblemierin hepsinin çözümü yönünden büyük katkıda bulunacaktır. Sermaye piyasasının kurulmasının olumlu etkileri ş öylece sıralanabilir ( 31).
şı karşıya bulunduğu

(28)
(29)

(30)

(31)

Hatipoğlu, Zeyyat; «Sermaye piyasaları ve Türıkiye Ekonomisi» Banka ve Eikonomik Yorumlar, Sayı; 5, İstanbul, Mayıs 1974, s. 2.
Yenal, OMay; «Mali Aracı Kuruluşların Kısa· Süreli Fonları Uzun
Süreli Pl~smanlara Dönüştürme Fonksiyonu, Vergi Dışı Kaynaıkların
Mobilizasyonu, İstanbul, 1971, s. 101.
Hatipoğlu, Zeyyat; «Türıkiye'de Sermaye
Piyasasının Gelişmesinin
Ekonomi Açısından Tetkiki>>. Banka Dergisi, Sayı: 9, İstanbul, Eylül.
1970. s. 44, Büker, Semih; «TÜl'kye'de Sermaye Piyasasının Gelişme
me nedenlerİ>>, Eskişehir İTİA Dergisi, Özel Sayı: EKİM, 1973. s. 97
Hatipoğlu, Zeyyat; a.g.e. s. 5-6.
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Türkiye'de ihracatın gelişmesi geniş ölçüde büyük
şimierin kurulup genişlemesiyle olanakhdır. Büyük girişimler
ancak ser~aye pazarları aracılığı ile kurulabilirler.
1-

2 -

Sermaye, piyasalarının
etkili bir araçtır.

ma

açısından

da

bankaların

3 -

kurulması

enflasyonu

gırı

ise
~·

yavaşlat-

Sermaye piyasalarının kurulmasiyle, fon temini konusuntekelci durumu ortadan kalkacaktır.

4 - Türkiye' de faiz hadleri bankaların tutumuna ve hükümetin takdiri kararlarına bağlıdır. Bu kısmen önlenebilecek ve düzelehilecektir.
5 -

Yeni

iş sahalarıinn açılmasına

büyük

katkıda

bulunacak-

tır.

Ülkedeki aşırı kazançlar, kısmen esnaf tipindeki küçük
de geniş halk kitlelerinin biriktirimlerini iyi değerlendirmemeleri sonucunda oluşmuştur. Sermaye piyasasının gelişmesi her iki konuda da yardımcı <:>lacaktır.
6 -

işletmelerin varlığı kısmen

7 - Mevcut endüstriınİzin ekonomimize, yük olması nedenIerinden biri belirli irilikte olmamaları ve kaliteli yöneticiler yanın
dan yöneltili:neleridir. Sermaye piyasası mevcut koşulları değişti
rerek bu konuda yararlı olacaktır.
12 __: Finansman Sorunu
Başta kurulmalarına

öndernk yaptığımız halk girişimleri· olmak üzere, muhakkak bütün bu tür girişimlerin finansman sorunIarı vardır.

Fakat; Halk Girişimlerinin finansman sorunları diğer sektörlerde olduğundan daha da büyüktür ve anlamlıdır. Çünkü, bazı
hallerde binlerce ortak tarafından küçüklü-büyüklü tasarruflada
kurulmuş olan fabrika yapmaya, büyük tesisler kurmaya yönelik
anonim şirketlerin özsermayeleri, projelerini gerçekleştirmeye yetmemektedir. Örneğin; 100 milyon liraya çıkabilecek bir fabrikanın
kuruculan ancak 30-40 milyon liralık tasarruflarını bir araya getirebilmektedirler. Bu noktadan başlamak üzere anonim şirket dar
boğazlara girmekte, kredi kuruluşlarına gitmek zorunda kalmakt;:ı
veya pek çok örneklerinde olduğu gibi, kapanmak zorunda kalmaktadır.
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Halk

Girişimlerinin karşılaşmış oldukları

finansman sorunÇünkü; küçük bir girişim için binlerce ·ortağın toplanmaları gereksiz olduğu gibi, küçük bir girişimi birkaç ortak da
kurahileceği için o girişim halk girişimi niteliğini yitirir. O halde
öncelikle devletin önüne halk girişimlerinin finansmanı gibi bir
sorun çıkmaktadır, çıkacaktır.
ları anlamlıdır.

Halk girişimlerinin finansman sorunu, girişimi y~pan kitleyi
devlete; finansman sorununu ve zorunu ·çözümlemek için gönderecektir. Bi:ı; taraftan devletin bütün olanakları ile bu kuruluşlan
finanse etmesi yolu ile ülkemizde yeni· bir sınai atılım gerçekleşe
cektir. İşte bu yöntemle ortaya çıkacak olan Halk Girişimlerine
ancak bu aşamadan sonra bir «Sektör» olarak bakılabilir. Uzun
yılları içeren uygulamalar ülkemizin sanayileşme süresince kamu
ve özel sektörlerinin yararlı olamadıklarını göstermiŞtir. Yalnız
bu gerçeği görmek ve gereğini yapmak bile günümüzde ülkemizin
sanayileşmesi için ileri bir adım sayılmaktadır. Çünkü ülkemizde
büyük bir yatırım potansiyeli hem sermaye ve hem de insan gücü
olarak vardır ve beklemektedir. Hatta, denilebilir ki, adı geçen
ikili potansiyel güç ülkemizin sanayileşmemesi için kullanılmaz
biçimde bekletiJmektedir. Daha açık bir deyişle; potansiyel sermaye gücü enflasyonİst baskı yaratıcısı olarak, potansİtel insan gücü
ise, açık ve gizli işsizlik volu ile tekelci sermaye çevrelerinin yararına kullanılmaktadır. Ülkede bulunfJ.n güçler sermaye ve insan
güçleri. üretici ve tüketici, ihraç edici ve zenginlik getirici biçimde değerlendirilmek istenmemektedir. Bu ve buna benzeyen nedenlerden dolayı «Halk Girişimleri>> yeni bir <<Sektör» olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikir, uygulama ve gerçekleştirme acılarından
ve bizzat halk tarafından bulunan, uygulanan ve gerçekleştirilen
bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemize özgü yeni sektör finansal sorunlarını da çözümleyecek bilinçte ve güçtedir. Sorunlar ve özellikle finansman !Sorunları. ile ilgili olan sorunl::ır muhakkak önemlidir. Fakat sıralayacağımız diğer sorun ve birikimIerine kısac~ göz atmakta yarar vardır. .
Türkiye'nin sanaviiesme sürecinin· tamamlanmamış olmasının
nedenlerini araştırmak isteyecek kimselerin aşağıdaki taJblovu ve
onuh anlamını incelemeleri yerinde olur, kanaatindeyiz. Tonlam
tasarruflar ve kredi ilişikieri yanında bu tür incelemelerde buhın::ı.
cak kimselerin dn•ha da iJerive ~iderek yeni bir araşt:ırma ve özsermaye-Kredi ilişkilerini incelemeleri de yararlı sonuçlar verebi·
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lir. Ülkemiz günümüzde ve hala 20.000 TL. özsermaye ile 30.000.000.TL. kredinin alınabildiği ülke durumundadır. Halk Girişimleri ve
onun beraberinde getireceği Sermaye Piyasası bu tür atılması güç
görünen sorunları da kolaylıkla atabilecek bir girişim demeti ola-

ıı,.

1

l

caktır.

Türkiye' de sanayileşme ısürecinin tamamlanmamasının istihdam sorununun çözümlenmemesinin ana nedeni herhalde tablodan da görülebileceği gibi sınai kredilerin azlığından doğmaktadır.
Ticaret-tüccar-kredilerinin toplam olarak fazlalığı da okurlarımıza
genel düşünme olanağı vermelidir. Şöyle; okurlarımız, üretim ve
tüketim malları, tüccar, banka, kredi, faiz fiyatı, zaman faktörü,
zaman faktörünün faiz fiyatına etkisi, tüketici zincirini dikkatle
gözönünden geçire:bilmeli ve bunlar arasındaki ilişkileri -Relation- kurabilmelidir. İşte; halk girişimleri sıralamış olduğumuz
bu dizinin aksaklıklarından doğmuş büyük 'bir buluştur, büyük bir
uygulama örneğidir.
Bu
ve

bakımdan

halk girişimlerinin finansman sorunları önemli
Devletin bu sistemi desteklemesi, finanse etmesi ve
için önederlik yapması zorunludur.

anlamlıdır.

kurulması

Çö.zümlenmesi zorun}u bir diğer sorun da insangücü ve özellikle de yönetici sorunudur. Şimdi de yönetici sorunu üzerinde durmak yolu ile karşılaşılacak sorunları incelemeye çalışalım.
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TÜRKİYENİN 1972-1974-4 TARİHLERİ ARASINDAKİ
EKONOMİK GÖSTERGELERİ
3ANKALARDAKİ MEVDUAT

(Konsolide) (Milyon TL).

Toplam Mevduat
Tasarruf mevduatı
Vadesiz
Vadeli
Ticari Mevduat
Toplam Krediler
Muhtelif krediler
Senetler cüzdanı
Açık Krediler
Teminatlı' krediler
Zirai krediler
İ po tek mukabili krediler
Sınai krediler
Küçük sanat ve esnaf
kredileri

(32)

Yıl

Sonuna Göre Fark
Nisan 1974
N i s an
%
Mutlak
1974
1973
65.549
43.864
25.7,54
18.110
12.266
58.623
40.318
5.392
9.006
25.920
l0.325
3.216
3.075

82.108
55.960
34.226
21.734
15.108
75.360
50.977
4.344
10.942
35.691
14.772
3.542
3.923

-1.716
-2.282
-1.170
-1.112
-1.108
-292
-438
252
- 434
-248
505
109
160

- 2.1
-4.3
-3.5
-5.4
-6.8
-0.4
-0.9
-5.5
-3.8
-0.7
- 3.5
-3.0
-4.3

1.689

2.146

174

-8.8

·~

SEKTÖRLER İTİBARİYLE KREDiLERiN DAGILIŞI
(Milyon TL).

Banka Kredileri
58.62'3
Özel Sektör
53.223
Resmi Sektör
5.400
. Genel ve katma bütçeler ve mahalli idareler
3.111
iktisadi Dev. Teş. ve
Karma sektör
2.289
T.C. Merkez Ban. Kredileri 18.226
Özel Sektör
5.130
Genel ve katma bütçeli id. 9.082
İktisadi Devlet Teşek.
4.014
(32)

75.360
67.447
7.913

-292
-260
32

-0.4
-0.4
-0.4

196

-5.6

3.696.
4.217
28.397
12.051
10.786
5.560

164 -3.7
511
- 1.8
-1.373
-10.2
- 448
-4.2
-1.436s U34.8

Türkiye İş Bankası, İş Bülteni, 1974A, Ankara, 1974.
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Çok Ortaklı Halk Girişimlerinde Yönetici Kadro Sorunu

Türkiye'nin sanayileşme alanı dışında özellikle halkın kendine
özgü atılımları ile gerçekleştirmeye çalıştığı halk girişimleri ağır
bir biçimde yönetici sıkıntısı çekmektedir. Bunun iki ana nedeni
vardır. Bunlar:

T
1

••

ı..

Yönetici kadro giderleri ve halkın bunlara gösterdiği tepki .
.ıo.2. Yönetici yoıkluğudur.
Sıraladığımız iki noktayı açıklamakta fayda vardir.
ll - Halk girişimi olarak kurulmuş olan bir firmanın yönetici olarak getirilen kimse, o il veya ilçenin en üst kademeden maaş ala,n idarecilerinin belki de bir yıl içinde almış oldukları para-.·
yı, aylık olarak almaktadırlar. İkiyüz milyon lira sermayeli bir
şirketin idaresi için personel kanununun en üst kademesinde gösterilmiş bulunan 5.500.- lira civarındaki net aylıkla çalışacak yöneticiyi bulmak ger·çekten zor olmaktadır. Bir ilçedeki hallc gİri
şimlerinin girişimcileri de, böyle bir yöneticiye ayda net olarak
örneğin; .25.000.- lira verabileceğini düşünememektedir.
Oysa
günümüzde Trakya'da kurulmuş bulunan tekstil fabrikalarında 50
bin lira ve hele Çukurova'daki bir fabrikada 80.000 lira ayhkla çalışmakta olari olağanüstü yönetici olanaklarına saıhip fabrika yöneticileri vardır. Buna karşın, kamu sektörünün örneğin iki milyar
liradan fazla paraya çıkmış ve günde kademeden yöneticisi ancak
5000 lira aylık ücret almaktadır. Ona yapılacak daha çekici bir
tekliJ üstün kaliteli ve olanakli bu yöneticiyi iş başından uzaklaş
tırabilmektedir. Bunun ve diğerlerinin Türkiye'ınizde canlı örnekleri val'dır.
·

Halk girişimlerini yönetecek uzman sayısı azdır. Yöneülkemizin her geçen gün ağır bir biçimde karşılaşa
cağı sorunlardan biridir. Uzman yöneticiler yanında kalifiye işçi,
usta, ustabaşı gibi elemanlar yanında teknik elemanların, teknikerierin bulunmaması da üzerinde durulacak başlıca sorunlardan
biridir. Herhalde Milli Eğitim Bakanlığımıza lise açmak, bir tahta
bir tebeşi.:':" - san'at ~nstitüleri açmaktan - atölye araçları, hammadd, işletme giderleri vd. daha kolay gelmektedir (33).
22 -

tici

(33)
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yokluğu

Aralarmda 20 km. uzaklık bulunan Ortaca ve Dalaman bulacaklarına M. E. Bakanlığı lise açmıştır. Köyceğiz Lisesi ile 45 km. uzaıklık
taıki üçç merkezde üç lise vardır ve San'at Enstitüsü yoktur.
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Yönetici kavramı üzerinde durmakta yarar vardır. Yönetici
kimdir, ne yapar nitelikleri neler olmalıdır. Şimdi bunu açıklama
ya gayret edeceğiz. «Belirli bir sistemin, belli amaçlarına ulaşma
ya uygun rlüşecek kural, prensip ve ölçüleri yerleştirme ve btmların çalışmasını gö:zlemleme ve denetlemeden oluşan bir fonksiyon dizisini üstelerren örgüt üyesine yönetici denir» (34). Bu tanı
ma göre, yöneticinin fonksiyonları, planlama, örgütleme, kumanda
ve kontrol etmektir. Yöneticilik üzerinde yapılan ve yukarıda belirtilen tanımdan farklı olarak yöneticiye daha dinamik bir özellik kazandıran tanıma göre; «y?neticinin fonksiyonları, resmi örgütler yanısıra, resmi olmayan örgütleri de kapsamakta ve yaratıcılık, planlama, örgütleme, motive etme, haberleşme ve denetleme giıbi, alt fonksiyonlardan oluşmaktadır (35).
Yöneticinin bu iki farklı tanıma göre oluşan fonksiyonlarını·
yerine getirmesine etki eden faktörler; örgütsel, çevresel ve kişi
sel olmak üzere gruplanabilir. Bu üç grup faktörün, yöneticiden
beklenilen fonksiyonları olumlu ya da olumsuz yönde etkileme derecesi yöneticinin kendinde :bulunan bazı özelliklere :bağlıdır.
Yöneticilik, liderlik ile birlikte düşünülen bir görevdir. Bu ikili
boyut içinde yöneticinin etkinliğinin ortaya ÇJ>kması söz konusudur ( 36). Etkinlik farklılığı ya o yöneticinin kişiliğinde saklı olan
bazı özelliklerden (otoriter,lik, hoşgörücülük, iyimserlik, kötümserlik, prensipçilik, düşünce, içe dönüklük, dışa dönüklük, vb. gibi (37) veya kişilerle davranışlarmdan dolayı ortaya çıhtr (38).
«Sözü edilen bu farklılık ve dinamik değişkenierin etkinliği
altında gelişen yöneticilik pozisyonunda gerekli ·olan
nitelikler
şunlardır (39).
(34)

Herbent G. Hicks, The Management of Organization, MC. Graw-Hill
1967, s. 155.
, (35) a. Chesıter, I. Barnard, The funtions of ı1Jhe Executive, Harvard Uni.
Press 1938, 4. Bölüm.
b. C. I. Bennett, Defining the Mana:ger's Job, A.MA 1958.
c. P. Myers, Personel Admiration, 6. baskı, 1969, 6-8.
(36) James J. Cribbin, EffeMive ve Manaıgerial Ledership, A.M.A. 1972,
s. 1-18.
(37) V. Vrom, Mann, Person Psychology, 19'60, s. 115-141.
(38) Havron, Mc. Gra:th, Lledership and İnterpersonel Behaviror, N. Y.
1967.
(39) Richard PPodol, İdaredde Aranan Kabiliyetler, Sevk ve İdarenin
Esasları, 1962, Ankara. s. 11-13.
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1) Sorumlu bulundukları örgütün gerektirdiği teknik bilgiye
sahip olmalıdırlar. Yöneticinin örgüt için düzen -hiyerarşi- içindeki yeri ile teknik bilgi gerekliliği ters orantılıdır. Yüksek düzey~·
den yöneticilerde teknik bilgilerin az, nezaretçi düzeyindeki yöneticilerde teknik bilgi düzeyi yüksek olmalıdır.

\ı·

İşletmecilik konu~una giren alanlarda bilgi sahibi olmalı
(Sosyal psikoloji, endüstri sosyolojisi, genel işletmecilik,
maliye, iktisat, para, banka v.d.)

2)

dırlar.

Sosyal yeteneklere sahip olmalıdırlar. Yöneticinin başlıca
makinalara değil, insanlara karşın olduğuna göre, alandaki bilgi ve görgüsü büyük bir önem taşır.
) )

uğraşısı

Yöneticinin sorumluluk alanı içine giren sosyal sorumluluklannın kapsamına, gnsan anlama yolunda araştırmalar, etkin liderlik
vasıfları, bir fikri karşı tarafa iletme ve ikna kabiliyeti grbi özellikler girer.
4) Yöneticiler içinde çalıştıkları örıgütün yapısını ve çevresini iyi tammahdırlar. Örgütü tanımakla, o 'örgütü ,daha iy yönetebilecek olan yöneticilerden örgütün kişiliği ile ters düşmeyecek kural ve prensipleriı;ı savunucusu olmaları beklenir.
Yöneticilerin teknik ve sosyal yeteneklerinin yanısıra
sifik özelliklere de sahip olmaları gerekir (40). Bunlar :

bası

(;..,

spe-

1. Biyolojik yetenek,
2. Fiziksel yetenek,
3. Ahlaki yetenek,
4. Ticari yetenek,
5. Kültürel yetenek,
6. Yönetici yetenek,
7. Teknik yetenek.
Bu yetenekierin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi de şöyle
dir. Görevlerin önemi arttıkça hiyerarşi içinde yukarıya doğru yöneticilerde «yöneticilik»; aşağıya doğru da «teknik» nitelikler artar
(41. 42, 43).
( 40)
(41)
(42)
(43)
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M. Fayol, Administration İndustrielle et centrale.
C. L. Bennett, Defining the managers Job. A.MA 1958. New York.
So. Tilles, The manager's Job. A. systems Approach, Harvarıd Business Rewier, Jan, Febr, 1963.
Peter F. Durucker, Management, Harper· and Rew. 1974, s. 464, 506.
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HallJ. girişimlerinden önce yukarıda belirtmeye çalıştığımız
özellikleri taşıyan yöneticilere özel ve kamu sektörlerinin de gerekserneleri vardır. Fakat bu gerekseme, bu tür yönticilere duyulan
gereksinme halk girişimlerinde daha da fazladır. Çünkü, sanayilesmiş bölgelerden halk girişimlerinin doğup-yerleştiği yurt köşe
le~ine ne müteşebbüs yatırım yapmak için ve ne de yönetici 'fabrikaları yönetmek için gitmektedir. O halde, halk girişimlerinin önde gelen sorunlarının biri de yönetici sorunudur.
Sorunlar sayınakla bitmez. Teknik bilgi, önder, inandırıcı yatürünün seçilmesi, işin başlatılması ve plan projenin, uygulanması ve nihayet kazanç geti:rıen, girişime katkıda bulunmuş olan
küçüklü-büyüklü tasarruf sahiplerinin tatmin edilmeleri hep birer
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Türk Ticaret
Kanununda günümüze kadar uygulanmış bulunulan bazı hükümler muhakkak surette halk girişimleri çıkarına değiştirilmelidir.
Bunun ne biçimde olacağını hukukçulara bırakınakla birlikte, örneği; ortakların taahhütlü mektupla toplantılara davet edilmez zorunluğunun 6.000 ortaklı bir halk girişiminde ne kadar pahalı bir
davet .olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Böyle bir olağan
üstü Genel Kurul yalnız sermaye arttırımı gibi bir maddeyi karar
altına alabilmek için bazı durumlarda 80.000 liraya ulaşan davet
ve diğer giderleri çekmek zorunda kalmaktadır. Anonim şirketle
rin kuruluş giderleri çekmek zorunda kalmaktadır. Anonim şirket
lerin kuruluş giderleri de ayrıca incelemeye değer giderlerden muaf alabilmelidir. Halk girişimi kapsamına giren şirketler ve ortaklıklar pek çok yönleri ile formalitelerden giderlerden vergilerden
muaf alabilmelidir. Çağımızın iktisadi kalkınma aracı ve gene çağımızın sektörü Halk sektörüdür. Kanımızca bu sistem yabancıla
rın «Kemalizm» dedikleri, bizim «Atatürkçülük» olarak çevirdiği
miz sistemdir. Kcöylü efendidir, yurtta sulh-cihanda sulh ve hayatta en hakiki mürşit ilim olacaktır. Yani, bilimsel çalışma devamlı
su1h ve halk.
tırım

SONUÇ
1965 yılından beri yüce meclislerden çıkması beklenen «Sermaye Piyasasının Tanzimi ve Teşviki Hakkınd~ Kanun» (44), nasıl sermaye piyasasının gelişmesini engelleyememiş ve ülkemizin
(44)

Oğuz Çataloğlu;

Türkiye»de Sermaye Piyasası Sorunu, İZiffiir, 197].
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iktisadi bakımdan kalkınması İstanbul dışına yıllar boyu nasıl bilinçli olarak taşınlmak ve aktanlmak istenınemiş ise,· günümüzde
de belirli yön ve yöntemlerde halk girişimleri engellenmek istenmektedir. Fakat halk sektörü yurdun dört bucağına dağılmıştır.
Akla gelebilen bütün il ve ilçelerde günümüzde birer ilçeyi ve ili
sanayileştirme çabası görülmektedir. Bu gibi yurt köşelerinde hep
fabrika yapmak üzere komisyonlar, gruplaşmalar saptanmaktadır. Ulusumuz bilinçli olarak sanayileşrnek yolunu tutmuştur. Kı
sa bir zamanda ülkemizde hem daha' hızlı bir sanayileşme ve hem
de daha hızlı bir biçimde istihdam sorunun,un çözümlenmesi gerçekleşecektir. Bu tarihi bir aşamadır. Tarımsal ve sanayi kalkın
ma yolu iledir ki, ülkemiz çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilecek
tir.

r
"··.

Başka bir araştırmamızda ( 45) saptamış olduğumuz gibi,
halk girişimi tipine en belirıgin örnek olan kooperatİfsel çalışına
Iarda sermaye birikimi, kazanç faktöründe görülen artma ve kazanç dağılımındaki eşit yükselme ilginç bir biçimde kendini göstermektedir. Kooperatİfsel çalışmalar, halk girişimleri biçimindeki yeni sektör ve bu sektörün Türk iktisadi hayatına katkıları iledir ki, özel ve kamu sektörlerinin yanında bir üçüncü ve dengeci,
sistem (46) gereklidir. Hatta adı geçen sektörler bile çağımızda
fonksiyonlarını doldurmuşlardır.
·

Çünkü son 25 yıl ve bu süre içindeki uygulama özel ve kamu
sektörü kalkınmanın ülkemizde başarı kazanmadığı inancını pe kiş
tirmiş Ür. Ülkemizde önoelikle sanayileşme ve endüstrileşme süreci tamamlanamamıştır. Ulusumuzun köylü, çiftçi, esnaf, zanatkar, işçi ve memur kesimleri artık üretime de daha et·kin bir biçimde katılmalıdırlar. Üretim ve üretimdeki verim ancak biı yolla
arttırılabilir. Toplumsal yapı ancak yukarıda
saymış olduğumuz
büyük ulusal kitlenin katkısı ile sağlamlaşabilecektir.
Araştırmamızda öncelikle öndediğini yapmış olduğumuz Çok
büyük yatırımların para kaynağı, ortağı ve yöneticisi olarak köylü ve çiftçi, küçük esnaf ve zanaatkar ylirtdaşlarımızın başarılı ol
duklarını sevinç ve mutlulukla gösterdik.

( 45)
(46)

44

Oğuz Çataloğlu; Kooperartifçilik ve Sermaye Birikiminde Kooperatifierin Rolü, İzmir, 1971.
Timur, Hüseyin; İktisadi Düşünceler Tarihi, İzmır 1968, (İktisadi sis
temler hakkında daha geniş bilgi için başvunılabilecek eser).

ı
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Ar~ştırmamızın

bir bölümünde niteliklerini saptamaya çalıştı
yönetici sorununun çözümlenmesi gerektiğini burada tekrarlamakta sonsuz yarar görüyoruz.
ğımız

Halk Girişimlerinin finansmanı sorunu da çözüm beklemekte
olan çok büyük sorunlardan birisidir. Finansman sorununun çözümünde ve maliyet faktörünün artış gösteren biçiminde gelişmesin
de ülkemizdeki bankacılık anlaylş ve uygulamasının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemizde artan her fiyat ve bunun
sağlamış olduğu fazlalık ile gelecek zaman payı kredi kuruluşları
nın yıl sonu hesaplarında kc1r olarak gösterilecektir. Ulusça dengeli kalkınma ve kazanç dağılım teorilerinin istemiş oldukları hedefler herhalde bu sonuç değildir.
Nihayet; işçi memurlarımızın toplumsal yardım-d~ha doğrusu
toplumsal tasarruf-kurumlarında biriken tasarruflarının değerlen
dirilmesi sorunu da incelenmeye değer ayrı bir halk girişimi-sek
törü kaynağıdır.
Halk girişimleri yardımı ile ulusumuzun yatırım, sermaye, tüketim, insan gücü kaynakları ulusumuzun yönetiminde ,ve ulus
yararına harekete geçebilecektir. Kaynaklardan yararlanma optimal düzeye ulaştırılmalıdır. İnancımıza göre, tahmsal ve sınai kalkınmamız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız ile, temeli bu kaynaklara dayalı sanayi'in kurulması ile gerçekleşebilir. · Diğer taraftan,
küçük ölçekli sanayi'in kooperatifler yardımı ile kuruLması düşü
nülmelidir.
Bütün bu ve buna benzer önerilerin gerçekleşebilmesi için yasal ve toplumsal girişimlerde bulunmak, iktisadi ve kamuyu ilgilendiren değişikliklerin de yapılması gerekmektedir.
Çünkü; Türk'ün büyüklüğü, O'nun halk'a dayanmasından ve
inanmasından gelmektedir. Türk'ün büyüklüğünü oluşturan zaferleri de O'na büyüklük veren Halk'ına ve Hak'a dayanmasından
gelmektedir. Ulusumuzun kendine özgü bu büyüklüğü iktisadi alanlarda da zafeiler kazanacağının simgesidir.
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TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DÜZENİ

İst.

Alev DAMALI
Tekel Genel Müdür Yrd.

Demokratwk bir toplum düzeni kur.ma aımacına yönelen 1961
Anayasası onüç yılı aşan b!ir srüredir uygulanıyor. Bu süre içinde
AnayaJSa amacına ukuşabilımiş, Tüı:ık toplumu demokraıt:iik bir düze..
ne kavuŞiturulabti.lmiş midir? Bu sorunun oevaplandırılabilmesd
için öncelilkıle «demokratik düzen» kavramı açrklığa kavuŞiturul
malı, Anayasıada yer alanı :temel hak ve hürriyetleıiin sağlanıp korunması için g•ereıkli ontaJIDin niteLikleri tartışıLmalıdır.
Bir toplumun deımokratik b:ir düzene kavıuşıturulımaısının iki
ayrı yaklaşım ile değerlendliriMiğ[ görülmeıktedıilr. Bunlardan ~}kıi
«şeık:H olarak demokrasi» nin sağlanmaıs1dır. Bir topLumda yasama
yürutıme ve yargı organları birbirinden bağımsız ise, Devleıtıin temel kuruLuşuna ilişkin organlar Anayasada yazılı kurallara uyıuilıa
ra!k kurulmuş ise klasilk anlayışa göre o ·toplumda demokra1:1ik bir
düııenin bulunduğu ileri srürülmekıtedir. Bu görüşte dıemoikraıtıik ibir
şeıkil ile kurulan organ1arın Anayasada yazılı temel hak ve hürriyet1erin gel'ek1enin:i yerine geıtıireceıklıeri varısayıLmakta, akıs:i bir dıu
rıumda halkın yeterli buLmadığı ·teımsilclilerinii se~best seçimler tile
değiştirerek temel hak ve hürriyet'leri sağlayaçatk yeni temsilciler seçeceği, bu mekanizmanın demokratik 'bir •topluım düzenine ulaşma
yı sağLarmaya yeterli bir mekanizma oMuğu söylenmektedlir.
Bu çeşit şekle dayanan klas'ıi:k ~demokrasi yaklaş1mının demokratik hir toplıum düııeni yaraJtımatk için .gerekLi fakat yet.erlıi oJmadığını ileri süren ikinci yaklaşıma göre demokrasi süreç olarak
da gerçekleştiriLdliği zaman demolkratik hlr toplum düzenine ulaşıl
maktadır. Demokra-tı1k düzen, Anayasada yazılı hakiann bir kıural
olarak toplumu oluşturan ildışi1ere :tanınması ile değ:iıl, toplumun
bu haklardan yararlanma olanaıkiarına kavuşturulması ile kurula·
bi1ir. Bu yaklaşıma göre kiiJşıİ.Iler yaşantılarında Anayasa ile kendi3

lerine tanınan hak ve hürrıiyetlere sahip olduklarını h1sısedebilmeLi,
bu hakLarı her zaman krullanabilme olanaklarını bulabilımeli, kul-.
landığı hakların sonuıçiarını

~aşanıtıları içıinıde

görebi1meliıdıir1er.

Kısaca, Anıayasadak!i

temel haık Vie hürriyetler tıoplum yaşamının
ayrılmaız bir parçası olabilmelidir. Örneğin, Anayasa kişilere öğren
me hakkı vermiştir. Bu haıkıkın kullamlması için çeşitlıi okullar
açılması yeterli olmay]p demokrasiinin şekle yöne'lik bir gereğiine
eık olarak, kişilerin okula ,g1debiıleceık olanaklara kavuştumlmıası,
ihtiyaç duyduğu bi1gileri okulıda öğrenebilımesi, yani demokrasinin
süreç olara:k da gerıçekleştüıilmesi zorunludur. Anayasanın kişliılere
tamdığı hak, hümiyet ve ödevlerin, tümü ile, hem şeklen hem de
süreç olarak lkullamla'biHr olması için ge11ekli ortamın yaratılması
demokratik bir toplum düzıenine ulaışrrnanın tek şartıdır.
'Bilindiği

üze11e 1961 ıAn:ayasasımn İkıinci Kısmı temel hak \
ile açıklamaıiDtadır. Bunlarıdan bir kısmı siyasi
nitdikteıki, diğer bir kısmı itse sosyal, ekonomik ve küLtürel rr~tehk
t·elki temel hak ve ödeıvlerdıir. Gerçek bir demokratilk düzenin ku
rıulması için kişilere sıiyaısi hakların tanınmaısı ve bu hakları kullanabi1eoeıkleri bir ısıiyasaıl orıtamın yaratıLması da yeterli değiLdir.
Siyaısi aç1ıdan kişilere tamnan haıklann ihir anlam
taşıyabilmesi
içiıı, ekonomik sosyıal ve kültürel hakların da süreç olarak demoık
ra:tıiık bir düzene ulaşmayı sağlaya'bi1ecek ölçüıde tanınması ve bu
hakların kullamla:bilmes:ine yol açacak ekonomik, sosyal ve külrtürd oriaımın yaratılması zoruiL1udur. Bir top1umdıa yaygın bir işsiz
lik var ise, çalışarak yaşamını sürdürmek .ist·eyen ve bu isteğine ulaşamayan h ir .kişi için seçme ve seçilme hakıkının anlamı nedir?
OkuLa gHmenin gerekıtireceğ,i mali olanaklara salhip olmayan bir kişinin ıkamu hizmetlerine girme hakkını ıkuHanması mümikün müdür? Bu örnekler kolaylııkla çoğaltılabilir.
ödevıleri ayr:ııntıları

sosyal ve ·küLtürel haklada siyasal haklar arasın
ve ayrıLmaz i1işıki1er, demokratik bir düzene kavuşahil
mesıi ıiçin toplumda hak ve hürriyetlerin ,tümü ile ve yaşantı içinde
hissediLebilir bir biçimde kul1anı1ması:nın gereJkllliğıini gös.termeık
tedir. EıkonoiJ?:1k sosyal ve kühürel haklar:unı kullanma olanağı bulamayan kişİlıerin ohliştu:rıduğu bir toplumda demokratik bir düzen

'

r

Eıkıon10miık,

daiki

y:akın

olduğu ileı:ıi sürü1memeliıdir.

1961 Anayasasının deımokraıtl~k bir toplum düzeni yaratabilecek bir yönıde uygll!lanıp uygulanmadığım .sa:pta:maık için bu çalış-
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l

maıda

önce Türk toplumunda Anayasada yer alan ekonomik, sosyal
ve kültürel halkların 'kıuUam1m<Vsına olanaik sağlayan bir o:ritaımın
bulunup bulunmadığını, daha sonra gerçek bir Demokratik tıopJum
düzenıine ulaşabilmek için ekonomiık düzende ne gibi ıdıeğişriJkLikle
rin gerekli o1duğunn .incıeleyeceğiz.
I.

AıNiAYASA'MIZIDtAKİ EıK:ONOMİK, SOSYAıL

VE KÜLTÜREL

HAlKLAR
1961 Anaıya:s:a:sma göve temel haklar ıher!keslin kişil:iğıine bağlı
dır. Bu haklar dokunulaımaz, devredilemez ve v:tzgeçilemez il11İ,tel;i!k
tedir. Anayasamız Devlete ık:işıiılerıin bu hak ve hürriyetlerini koruma görev•inıi veıımi:şıtir. Devl.et fe:rt huzuru, sosyal adalet vıe hrukuık
devleti il!<elerıi :He bağdaşaımaıyaca:k biçimde bu hakları sınırlıayan
eilwnomıik, s:o~yal ve ısıiıyaısal engıeller:i ortadan kalidırmaık, insanın
maddi ve manevi varhğınını gelişmesi ,için gerekli şartLarı hazı:rıla
makla sorumludur. :Bru haklar, ancak ulusal yarar bulunduğu zamaın, özüne dorunulmakisızın ve ıkanunl:arla
smırlandırıLabilmeık
tedir. Anayasamıza göre henkes temel hruk ve hürriyetlere sahip olmanın ötes•inde, bu hakılara eŞİ't olaraik sahipti3:'; hiçBir kişiye, wileye zıümrıeye v:eyıa sınıfa ıimtıiyaz tanmamarriak!taıdır.
Konut do:kunulmaızlığı Anayasa ile .tanınan haklarıdan bdrıidir.
Anayaısaya göre yetkili o:r:ganın kararı veya ·emri alımaıkisızın hiçibdr
konuıta gidlemez, arama yapılamaz ve buradarkıi eşyalara el kioınu1amaz. Kiışıileve tanınan lbu haıkıkın bir anlamı olabilmesi için öncelilde henkeslin içinde ya:şaya:bıileoeığıi bir konutu olab:iıLmelidıir. Herkesin günlüik yaışamı i·çiın gereıkli eşyıaları ola:bilmel:iJdir. ıBir toplumda bazı kişilerlin iıçıinde ya:şayalbileceık1eııi lk:om11tru yoksa, o kiş:i
tere .kıonuıt doıkunulmazlığı haıkkına sa:hip olduklannı söyılemek,
konutuna giı:ıilemeyeceğini, arana:mayacağını söylemek bu kişilerle
alay ·etmekten başka birşey midir? tçinde yaşayıa:hileceğ'i bir konutu olmayan ve açıkta yaşayan ibir ailenin A..'1ayasada yer alan
ÖıZel hayatın gizliliği ha:kıkı ·ile bir ilgisi olabilir mi? Böyle ibir aile
Anayasada yer alıdığı gibi Tıürk toplumunun temeli olabilir mi? O
halde kionmt dıo>lmnu1mazlığı haıkikımn kullanılabilmesi için önce
herkesin bıir kıonutu olıması koşulu yaratı:lımalııdır. Bu amıaçla Devlet Anayaısanın bıir geveği olamk, eıko[]Qmik ve sos[Yal hayatı toplumdaki aıilıe sayısına ,denk :sayıda ıkıonut üretJimiıne yol açıan bıir biçimde düzenlemekten soıumluıdıur. Devlet iheJ1kes:in bi;r konutu olmasını engelli~en ekıonoımirk vıe sosyal k:oşuUarı ortadan kaldınnıak-

s

la görervLidir. Diğer taraftan Anayasıamu eşitlilk iLkesi uyarınca herkese sağlanan konwt koşullan arıasmda belidi bir denge kurm~k
tan da sorumludur. Devlet, toplumda konuıt üretiminin düzeni yetersiz ve dengesıiz ise demokrat1k ,tıop1um düzeninden o ölçüde ayrılımyor demeıkıilir. Örneğin, ekonomide konut üretenler ıbu konutları maliyetine oranla normal bir karı aşırı ölçüde aşıan bir fiyat
ile ,konuıt talep edenJere sıaıtahiHynrsa, konut üretimi için toplumda'ki kredi olanalklarınıdan sınırlı bir gurup yararlanabiliyor ve
diğer guruplar ya:rıadanamıym'Sa, konut kinaları normal gelir düzeyi iLe karşıl-aştırıLdığında biçimsiz ve dengesiz ilişkiler ortaya çı
kıyorsa, konutların ıinşa edileceği arsalar aşırı spekülas~ona çok
uygun bir piyasa içinde pazarLanıyoırsa bu toplumda ne eşitLik hakkmdan ne de konut dokunulmazlığından- sözetmek mümıkündür.
Diğer

taraftan, kaynakları sınırlı bir toplumda bütün kaynalküretiminde kullanılma olanağı bulunamayacıağı doğaldır. Bö~le bir ortamda konut sorununun eldeki sınırlı kaynaklıara
bağlı kalınarak ve tbir süre beLirli bir fedakarlığa katlanıla:rıak çözümlerımesıi .zıorunluluğu vardır. Bu fedakarlığa herkesin eşit ölçüler içinde katlanmaısı, kişd.lıerin yaşadığı konutların standarıtla
rında aşırı fark<Ların buLunmaması Anayasada yer alan sosyal adaJet iLkesinin de bir ger-eğidir. Devlet konut üretıimirıi düzenlerken,
bu gereği gözetmeksizin, konuta ayrılan sınırlı kaynakların bir kısmJ
ile toplumun belirli bir kesimine asgari yaşamlin gerektirdiği koşuEara bile yer verımeyen ve içinde insanların yaşamasının insan
onuru ile b:ağdaşmadJığı konntlar sağlayan bir ümtim düzenine göz
yuımuyorsa, böyle bir durumda Devletin Anayasa !ile yükl~endiği görevleri gereği ş:ekıi1de yerine getirmediği kanıtlanıyor demektir.
ların 'konuıt

Anayasamıza

göre

herkıes haberleşme :hürriyeıtine sahiptıir,

haBir toplumda herkesin bu hürriyetten yararılanabilmeısi, haberleşme hıizmeıtini gören organların çeşitli haberleşme hizmetlerini ihtiyaçlara uygun olarak düzenlemesi
ile yakından -iJgi!Hıdir. ToplllliDda PTT hi:zımetleri, radyo ve telev-izyon yay1m hizme:tle:rıi ihtiyaçları karşılamaktan uzaıksa ve ülkenin
bütün yörelerine hizmet srunalbHecıek şıeıkilde düzenlenmemişıse haberleşme hıürriyetini kullanma olanakları da o ölçüde zayıflamış
demektir.

berleşmenin gizliliği esastır.

Seyahat hürriyeti Anayas:anın herıkese tanıdığı hakların bir diğeridir. Bu hakkın dayanağı ib:erıkeıslin yurıt içinde ve dışında iste6
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her yere seyahat etmesıinin mümkün olmasıdır. Bu hakkııı kulIanılıması için ülfuenin çeş1tli :yörelerini birbirine bağlayan ulaştır
ma altyapılannın taımamlanması, çeşitli ulaştırma şebekelerinin
herkese hizınet sağlayabiilecek bd.çimde işletilmesi :z:orun'ludur. Ülkıen:in bazı yerleşme yerleri yılın önemli bir kesİlınİ boyunca diğer
yörelerle hi·çbir ulaştırıma bağlanitısı olanaklarına sahip değıilse bu
yerleşme yerlerinde yaşayan kimselerin seyahat etme hürriyetleııinıin ne anlama geLdiği üzerinde cıi:ddd.yetle düşünülmelidir. Bu kişiler seyıahat etme hürr:iye:tlerine gerçekten sahip midirler? Ananıayas,ada yazılı seyahaJt etme hüırııiyetleri kağıt üzerinde kalan ve
Irullammı mümkün olmayan hayaLi bıi'r hak oLmaktan öteye gidebHmiş miıdiır?
Seıyahaıt

dinlenme, gezme, ülkenin çeşidi
ve ihtiyaç'ları ile yakınıdan ıilgiHdir. Bir toplumda herlkesıin gene Anayasada yer alan dinlenme hakkını kullanmaları çoğunlukla ısıeyahat ertme hakkı ile birlilikte olmaktadır. ıNe
var ki, o toplumun ekonomik yap11sı içinde turüzm hizmetleri üretiminin düzıenleniş Ibiçimi bir ailenin asgıarı :şartlar içinde bile olsa
yıliLk tatillerini bıir ısayfiye yerinde geçirmek için yapması gerekli
harcrumalan aile gelıir1er,ine oranla aSıtııonomik ölçüde yüksek düze..
ye çıka:rıyıor ise o 1ıoplUiiDda .se:yahaıt etme ve di.n}enme hakları kulIanılabilir demek m~dd.r?
etme

hakkı ha~kın

yöreler.inıi tanıma isıtek

:ı

Yerleşme hürriyeıti Anayasal hakların bir diğeridir. Toplumda kişileırİn yerleşme yerlerini seçmeleri, ya:şamlarım sürdüıme
için gerekli çalışma olanağını bulduklan yere yakından bağlıdır.
Bu nedenle yerleşme hürriyetinin kullanımı herkesin bıir işi olması kıoşulu d,1e birLikte düzenlell!ITle duruımundaıd1r. Hakim üretim biçim1nin tarım olduğu bıir toplumda nüfusun 2/3'ü kırsal alanda yaşıyıor ve nüfus her yıl % 3 antıyoırsa, tarım yapılabil.i:r amz'i büyüık
lüğü s:abit ise, bu koşulların doğal sonucu olarak tarımsal arazi
giderek daha ıhüyük sayıda kişiyi geçindirme durumunda kalıyor
sa, üLkede tarımsal üretim düzenienirken tarımın verimini ve üretklinin getiirini artırıcı unsurlara. ve gelişmelere ihtiyaç .duyulan Öıl
çüıde yer veri'lmi;yorsa, bu toplumda kırsal nüfus 'kırsal alanLarıda
yaşaımını sürdüremediği ibu yöreleri terk etmek zorunda kalıyorsa,
bu nıüfus yaşama iç~n ger·elkli maddi olamikları bulahilme ümidi
He büyük yerleşme yerlerine akın akın göçüyorsıa, büyük yerleşme
yerlerinde iıse ekonomik düzen, fuıetlim düzenıi göçenıJ_ere yeterli
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9ayıda iş yeııi aça:biıleoek ölçüde ısanayıi.leşmeyıi ger·çekleştirecek biçimde o~uşturulmıeyor ve göçenler sefalet İçıinde yaşama durumuna düşü~orlarsa bunlar ne öılçüde yerJeşme ıhakla:r:ı:nı kullanıyıÜ•rlar demektir? Gizli veya açık iışısizılıiğin haık:im olduğıu b~r üreıtim
düzeni içinde yerleşme hakıkı da kağıt üzerinıde kalmaya maıhıkfun
değil midir? Haıl'k ıişıs.iJzHikıten dolayı i:steğ,i dışınıdıa yabancı ülkelere
göçrnek durumuında kalıyıorsa yerleşme hürriyeN var mıdır?

;J

tşsliz1iğıi ıta:rıımsaıl üretim dü~enıinli gelişNrerek ortadıan ıkaldır
ma olanağı yoktur. İşısizliğin ancaık hızlı hir sanaıy.i1eşme ilıe ortadan kaMınlmaısı mümkündür. Bu durumda De,n1etin ·yerleşme hakkını kioruyabilmesli 1çin hızlı sana:yıirreşmeye yol açıaıbileoerk bir ekonomik düzenleme yapmaısı soruml:uiluğu vardır. Bu Anayasal bir
sonuımlu:hıktur. Devleit bu
sorumıluluğumı yerine
getıiremiyıor.sa
Anaıya:sal haıklaınn kuıllamm11nı da ısağlamıyor demektir.
Anıayaıs.ada .kişıinıin temel haJk rve hürriyeıtlePi araısında mrül]kiyet
ve miraıs hakları ö~el bir aığıd)Jk ta:şrma:ktadır. Anayasa mül,kıiy:
ve mims ha:klarımn varhğını kalbul etmekle bıeraıber ibu hakları
topLum yararma ayıkın bir şekıiMe kuUa:nılamayacağını da lhıü:kme
tağlamıştır.
Mülkıiyet haikknmn lkuUanımı için herkes menkrul, gayrimen\kuJ
veya gayrimaddi hak niteliğindeıki ıservet unsurlarını e1de ıedebile.
cek olanaıkiara da· kaVill'şaıbilme'liclir. Mülkıiıyet haıkkına ıkonu olacak
objelerin bulunmadığı veya ısımrlı kaldığı, veya ·tloplumun sadece
bir •kesimi için bu olaniakların bulunduğu bir toplumda mülkiyet
ha(l\:Jkı da yenerli yayguılıkta sağlanmamış, korunımamıış olaca:kıtır.

1
1

1

Anayasa ibazı durumlarda müLkiyet ıha:kkınm kuıllaımmmın
/·
top1umda çeşitli zıara:rılara yol açabileceğini haklı olarak düşün1
müştür. MüLkiyet haıkkının ıkullanımı sırasında bazı :tip servetierin
az sayı.da eUerde topl·anma:sının toplumun büyıü:k •kesiımlerinin e:ko- ·~~
namiık koşullarının ancak ıbu az sayıdaki kişilerin karar ve isteklerine bağlı olaraık oluşaıbil-eceğini diıkkıate alarak Anayasa bu ıhak- ,
kın ikullammına iliışikin bazı sınırlarnalara yer vermiştir.
Topıraık müilık:,iyetıine ilişkıin sınırlamalar
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toprağın vıedmli

birıidir.

bir şekiı1de :üş1etilmesini
sağlan;ıak, topraksız veya az 1topra.ldı çiftçi1ere toprak sağlamak
için gereıken tedbirleı:ıi almakla sorumludur. Bu amaçla Devlet
bir kanun aracılığı ile malik olu111a!bilecek taprak miktarını sınırAnaya!Saya

göı:ıe Deıv1et

bunlaDdan

1

l

ı
1

1

laya!bilecektir. Bu aslında Devl•ete verilen bir hak olmayıp aynı zamanda bir görevıdir de. Devlet toprak ımülıkiyetinin çiıftçiler
arasındia dağılımını dengelemehen başıka, bu toprakların işlenme
sini sağlayacak diğer ıterdibdrleni a•lmakla da görevldJdiiJ.".
Anayasanın amir hükmü bu iiken Anayaısanım ıkabulünden bu
yana geçen onüç yıl içinde DeiVIleıtin bu görevJinıi gerıeği gibi yapmadığı görülmel<Jtedk. Geı:ıçelkte Anayasa DevLerte bir tanım ·ve toprak
reformunu geı:ıçelldeşıtinme görevini· vermiş'ken bu görevin yapıl
maıslJna anoak o10ıüç yıl sonra ve pıilot olarak seçilen !bir HimiZlin sıa
dece bk ilçesinde ibaşlanabilmiştir.

Anaya·sanuz

·tıopraık mül:kıiyeıtine ilişk•in

bu hükmü He ekonoelmnomik
iJŞleıtıme büyüklüıkler<ine getiri1ebıilleceği şekilde toprak mülıkıiyıeıtinin
yenilden düzenlenmesini, bu düzenleme snıasıııda topraıle mülk·iyetinin yol açtığı soıs~al dengeısizldlklerin gideı:ıi1mesin1, tarımsal üretimin toplumun gııda, sanayi rve tıkamt ,gereklerıine, arazinin niıte
liıklerine uyg{ın olıarak düz•enl,enmesıini öngö·rmektedir. Bugüne ka·
dar şu veya bu nedenlerle Anayasanın Devlete v~endiği göı:ıevıi Devlet gerçekleştirememişse bu d!öınem içinde Anayasıada y~er alan mülkiyet hakkı da gereği g.iibi kıorunamamış demektir. Bundan sonraki dönemde de Devlet toprak mmkiyetine ilişkin düzenlemeleri Anayasadaıki esaslarıa uyıgun olaraik yeterli lbir hızla geı:ıçekleştiremez
ise ımü1k:iyet hakkına ilişkin lbu tecavüz daıha bir süre devam edecek demek·t·ir.
mik

işletme büyrükıl:üğü dı.şındaıki

•tıoıprakı1arın

:mallar Ünerindeki mülkiyet haklarının kamu yararı gerıektirdiğinde kamulaştırılarak ortadan kaldırıl•aıhile
oeğ,ini, böylece sözkıonusu ıtaışmmaz mallar ü:zıerindeki öz:el mülkiyetiın ıkamu mübkıi:yıetı1ne dıöni.ilşıtiiırülebileceğin!i belirtmekt·edir. Bu
işlemi yapa!bi1mek için Devlet kaımulaştırılaoa!k gayrimenkullerin
karşılığını peşin olarak ödemek zorundadır. Çiftçilerin topraıklan
dırıLmasl, ormanLarın
devletleştir,ilmesi ·ve geliştiı:ıi1rne:sıi, tiskan
projeLerinin ge.rıçek1eş;tirHmesi, kıyıların korunımaısı ve ~tunizrn amacı ·i,Je yapılacak kamulaştı:ıımalar. için Ana~,asa kamulaştırılacak
gayııi:menkul1erin kıarşılıklarının belıirli süreler içinde taksiide bağ
lanarak ödenmesini öne.rıeveık mülkiyet hakkının düzen1enmesinde
Drevl,ete bazı ıkolaylıklar ıgeti[mek i'stemiştir. Anayasa bu yaklaşımı
ile öızel mülk'iyetıe konu olan bazı gaynimenlkuillerin .sahipJ.erinin
mülkıiyet haklarını koru.rıkeın, bu gayrıimen:Imlleııin kıamu yararma
Anayasa

1

tanmsal

taşınmaz
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kullanıımı gerektiği

i.çirn bu malar üzerinde ıkamunun, yani toplu
mun mülkiyet h<tkıkını da korumak isıtemerotedir.
Mülkıiyıet hakkı

bu

Anaıyaısal

düzenlemeler ile gerçekten koru·
nabi1merote midk? Örneğin, tarımsaıl topraikların yıa')"gın bir tarım
ve toprak reformunu gerçekleşıtdı:ıeıhilmek amacı ile kamulaştırıl
maısına gidıilıddğinde Devlet~n ıtoprak sahipleı:ı1ne yapacağı ödemelerıin ibüıy:üıklüğü, Devletin bu ödemeler.i Bütçe kaynakları dışında
bir ,fuaynağa başvurara/k ödeme olanağı bru:luilJIDa:dığı toplumun
içinde buLunduğu eıkonomıiık koşul[ar sonucu vop1umun
ihtiyaç
duy:duğu kamu hizmeıtlerıinin yaygınlığı alıtmda Devlet lbüt·çesıinden
kamulaşıtırmıaya ay.rırlalbileoeık fonlaxın sım!dı .kalacağı giıbi unsurlar bıi:di:kte dikkate aılınırsa, kamulaşıtırma karşıhıklarının ödenmesıi 20 yıl gilbıi bir süreye yayı'lısa ıbile kaımulaştırma işlemlerinin
yeterli ölçüde yapılama:yaaağı kendiliğinden oı:ıtaya çık~tadır.
Anayaısıa bıir yandan ıtophımun
toıplumsaıl mülkiyet hıaık!kını özel
müLkiyet hakikına karşı lmrulllkıen Devlete bu korumayı etkHi bir
şelkiLde yapmak orıtamını tam olarıak yaratama:mışıtır. Dolayısıyle,
bu du:rıumda sadeoe özel mülkiyet hakkı kamu yarariarına karşı
korıunmuş olmakta, Amayasa Devleıtin mülkiyet hakkını toplum yararına ,düzenleme çabalarını güçleşıtirmeıktedir.
Aynı

dumm kıyılann korunmasına ilişkin olarak ıda görülmektedir. Arıayaısa Devletle lkıryıları koruma, kamu mülkiyetinde bu.ıl:u
nan kıyılardan sadece kıyıya ,.kJomşu araziısıi ibu1nnan özel şahısların
yararlaınıı:nas.ını değiil, bütün ıtoplUımun yararlarnnası için 1g:ereıkli
düzenlemeleri yapma görevinıi vermektedir. Bu görev-i yapma'k içıin
Devıleıtin sınırlı ma1ıi olanakları karşısında Arırayasa Devlete gereken
kolayl~kları gıetirmemeıkitıe, akısiine ıkıyıda arazıisıi olanların çarpık
ekionomiık

altmda büyük spekülaıtif değer artı'Şia
rından yararlanmalarını bir haikmJ:ş gi'bi ,koruyara:k kıyı araz~sinıin
piyasaıdaıki gerçek fiyatları ile ıkamulaştırılması önerisinde ibulunmakıtadır. Bu durumdaıkıyı arazi •sahıiplerirııin müllkıiyet hakları spekülatif bir değer kazandırılarak •tümü n~ korunmakta, buna karşı
lıık s·tek:ülatif değer a!"tLşma uğrayıan bu arazi üzerinde Anayasal bir
hak olan kamu haıkkı korunmamaıkta, hatta Anayasal haık sathriplenininı ödeyeceği vergiler spekülatif değer artışt gösteren kıyıların
p,iyasa

.kıoşulları

kamu}aıştırılmasına yönlendirileibilm~ktedir.

Gerek

Anıay;asa,

ml!nı sıos~aıl

gerelkse uygulama mülkiyet hakkın:ıın kullanı
adalete ve evki:n ibdr ekıonomik üretime, yanıi kamu ya~;

'

J
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rarrna ters düş,eıcek rbıir bi9imde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu
ortamda toplumun mülki.yet hakıkının korunduğu söy;lenemez.
Anayasanın

bir ısınırlaması derv.kamu hizmeti nirtelıiğıin
dekıi özel teşdbbüsler deıvi1etlıeşıtiıri1eb:iıleoekttir. Tiop1uımda normal oJa- mk !kamu hizmetleri kamu kuruluşılannca göıülmel1dir. Kamu hizmetlerıinin !kar ,aımacı güıden özel teşelbbüsler tarafınıdan görülmers~
yapılan işin kamu hizmetıi olması yönünıden ö2ıünıden çe1işkilridir.
Kamu hi:zımetle:d :zıaıten o rhizımette kıaımu yarıarı olduğu için doğ
muştur ve bu hizımetlerin sadeoe kamu taraf]ndan görülmesi doğal
dır. Aınayasamn bu önerıisiıw ka:rışın Dev,letıin kamu hizmeti nıiteli
ğindeki özel ıt,eşeıbhüsleri kaımu yararı o1duğu halde devletleşıtirme
miş olması günümüzıde mıülıkıiyeıt hakkına ilişkin ıayn bir ısorun
drur.
mü]kf1yet

hakkına 'iLişkin diğer

letleıştiı:rmedir. Kıamu yararı ıgerektıiriyorsa,

Bir toplumda haılkın sı!hatinin :korunması ve tedavisiİ kadar kamu hizmeti niteliği gösteııen bir başka faaliyıet dalı yok gibidir. Oysa, ül:keımizde bu faaLiyet dalı ö:zıel ıteşebbüslere açı'ktır. Yani halıbn
sağlığı .kar azamileşmirımesi ili<Jesinin hakilm olduğu piyaısa koşulları
içinde düzenlenırnelktedir. İlaç ürııetimi özel terşerhbüs elindedir. Bazı
iltaçlar tkarlı değilıse özel teşeıbbrüs üretmez. HaSita olanlar lilaç buıla
mıaz, tedavi olaımaz. Dokıtoduık faaliyetleri çoğu kez özel ,işletme şek
linde örgütleşmiştir. Özel hastahaneler vardır. Bu işletmeler hep
kar amacı gıüder ve rü:rıetim konusu kıişıilerin sağlığ1dır. Kişi sağlı
ğının ikar <ilkelerine göre korunması gibi ters durum yaraltan bu glinişiımlerr kamu yararı ge:tie,k1tıiııiriken
devıleıtleştirilmemektedir. Bu
durumda miiLkıiyeıt ha1}(,kı gerçekben korunmalk.ta m11dır? Yoksıa Anayasanın :sayfa ve maddeılerini aşarak gerıç.ek hayatta ve yaşanıtıda
yerini ibulmakta mıdır?
Diğer önemli bıir lıak çalışma ve sıöz,leşme hürrıiyetidir. Anayasaya göre herkes dilediği alanıda ·çalışabilir ve sôzleşme yapabiLir.
Anayasa 'Çalışma ve •sözleşme hürııiyetiınıin tkamu yararına karşı lf.mJlammı halinde Devlete ıka:nu:nılarla çeşilitli :sımrlamala:r yapma oJanağı vermişıtir. Ne var ki, üılkede kaırnu yararına karışı olan açtk veya kıapalı bıirçoik çalışıma alam, ~söz1eşme alanı varıdır ve bunilıar henüz sımdanıdırılmamıştır. Örneğin, speıkıüla,syona yönelen çalışma
ve ısözleışme haklarını!l1 ıkuHammı yaısakJ.anmamrştıır. Sağhk, eğitİim,
uılaşt:l!rıma grbi bitr çok alanda'ki !kamu hizmetlerinin öz,el teşeıbbüs1erce görüldüğrü bir gerçektir ve brunlıar yasa:klanmamıştır. Birçoik
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gıda malı

zaman Ziaman spekülart:if faa<Liyet1ere konu

o1ınaktadı,r.

Devlete Anayasa özel teşebıbüslerin ulusal ekonominin gerekle"
rine ve sosyal amaçlara uygun yürütülmesini sağlayıcı tedbirler ral
ma gör·evillli verınjŞitk ama Devlet bu teıdibidleri a1maıınıştır. Örme•
ğin, az gelişmiş bir toplumda ülkenin ka t kaynaklarının lüks .konut
taşıt aracı, lüks ve ·son moda giyim kuşam üretimine yönelmesi v'
toplumun geTçeık liJhtiyraçları ıioçin gel'eken ınalların üretimine hu kaynıakların yönelıneıınesi ne ulusal ekonominin gereklerine ne de sosyal adalete uygun ıi:ken Dev:let üretim yap~ınızdaki 'bu g1hi çelişıkili
durumları engelleyici tedbirleri Anaya,sanın amir hüwmüne !karşın
alınaınıştır. Bu duruıın çalışrına hakkı ve hürriyetinin Anayıasaıyra U(Ygun ,kullammı mıdır?

<'
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Çahşma hürriyetıi T:ünk rt'oplumunda ıkar azaımileştimeısi giihi
klasik eikonomiJk teoiiisin1n önerdiği sm!best piyasa ıkoşullarımn geçerli o1duğu bk oiita:ın içinde 1kullanılmaktadır. Bu ontıam karaborsa, sipelküiasyıon, ·ilsrtiif·çilik, depocu:luk giibi yüksek kar getiren
alanlarda çalışmayı üretimi a::r11Jtıncı alanla:tda çalışmaya oııanJa
çoik dıaiha cazip \bir şe~kile geilirımekited1r.

ÜLkede üretıici rHe tüketici arasmda dağ]tım hizımetıi gören aracılar bu Mzınetleri ,kaıışılığı üreticiden kart kart fazla kazanç sağlar
ken, ü:retici ~çalbasının karşılığını alam~ken, tıüiketici haıksız yeııe çok
yükJsek fiyatlar ödenken Devı1eıt kıllım kLpJ:11datmıryorsa bu mud:ur
Aınaıyasadaki çalışma lhür:rıiyeti?

Kredi kaıynaıkları üretidrye değil aracı tüccara yöneliryor;sra, içinde bulunan bu Jwşulla:r altmda sanayıi ve tarımsal üretim yeteriri ölçüıde antmıyor, .işsizhık yaygmlaışı:YOI1Sa ve <Devlet bu durumu Anayasal bir görevi oLduğu halde ortaıdan ,kallidırmıyorsa ~Çalışma hürriyeti
var ID]dır?
Çalışma

hürriyeti üretim faaliyet yerinin herkese

iş

.,,
(
1

ı

(bulrunabi-

leoeık şeıkJiLde düzenleilimesi halinde ·sözediJehiıleoek !bir hürniyertıtir.
Herıkese :iş yeri yok ·iıse, .çalışmak ·rsıteye111 işbulma olanağına sahip
değii[·se çalışma ihıiirıriyeıtıi ge:rçe\ld.eşeıbriLir mi? ıBuna ek olara!k, he_

ve biıl~is1ne urygun ıişte ~çahşJırsa çalışma hürriyeti yaygın
gerçektir. ÜLkede.kıi eği:tim ıdü:zeni elQonom~k üretim :düz·eni ile
tutarlı rdeğıi1se ve bu durumda ö:rneğıin, i1:rı1ve:rısiıte1er coğraıfyacı ve
edelbriyatçı yetiştiriyor v.e e~konomüde bunılar ;iş hulamıyo~sa v:ar mı
dLr çı.alışma hürriyeti? Verya •ek!onoımide vasıflı ve ihtisas sahiıbi işçi

kes

dır,
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ihıtisas
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ı

i

eğitimi

gel:'e:kli ilken gençler tekrnıiık oıkullarda değil genel eğitim
veren 1isclerd:e eğıitil\iyorsa, lise mezunları iş bulam~ken üretlici iş
letmeler işçi bulamıymısa bu ortamda çahşma hürriyeti geçerli m:dir?
Anayasaya 'gJÖTe Devlet özel teşeibibüslerıin güv·en ve karar:hh~:
gerekli teıdibirleri ıalmaikla sorumludur. B
hukme karşın üLkede özel ıteşebfbüsün çoğu faal,iy:etini Devlıet hüroıkrasisi kıntasiyeciliğe yöndereik engeılliyor:sa çalışma hüı:rriyeıtıi var
mıdır? Üretim, dağ]tEm ve ıtıükeıtim faaıLiyetleri bir kapıkaıç ortamın
da yapıhyorsa çahşrrna hürriyıeti olabilıir mi? Kamu ·kuruluşlarının
çoğunda vat:anıdaş ıişlerinıi yürütımelk için burnu personeline pozisyon ııantı ;rtiıteliğinde ıbir rıüşrvet ödeyerek işlenini yürPÜit:eıbıiiliiyor veya yapı~mama:sı gereken .işıleri yapıtırma olanağını ıbulaJbHiyorlsa çalışma ihürrıiyeti ne ölçüde sağlanmaktadır?
~çinde çalışması iıçıin

A:nayasıamıza

göre çıaılış:ma herkesin ha1kikı ve ödevidir. Devlet
iniSanca yaşaması ve çalışma hayaıtının kararlıiık içinde
gelişmesi için sosyal. ekonomik ve maH tedbirlerle çıahşanları 'korur
ve çalışmayı destekler; işsizl,iği önleyioi tedbirler alır. Anayasamız
Devlete rişsizıliği önleyıkıi tedıbirıleır alıma görevini veııereJk •çalışma ha1k
ve öıdevinin, çahşa:bi1ir heTıkese &ş ıbrulunmas]nı sağlarrnaıya bağlı oıl
duğunu aç~kça sı~I,eımektıedir. Bu duruımda DevLet ekıonomi1k hayatı
ve ümtimi heı:kese ış olanıağı yarataeaik şelkıiLde ıdüzenleımek rve geçahşanlann

lişıtinmekle sommluduır. Ülikemizdıe tarımda ~sıtihdam ıkapas1~1ıeısini

kesiminde verıiım1iLik artışı işgücü
iısrtiihdamını artwmaık!la değil, sermaye ve teknik ıbHgi 'kullanımını
avtmmaılvlıa ısağ1anıaıbilir. ıBu süreç içinde ·1ıarı:mdalki fa:z,la ti.şgüoünrün
rtanınsal faaliyetleri terketmeleri ,de doğaldı.r. Anayasada yer alan
işiSizilıiği Ö[]Jleme 1gövevıi ıiıçin DevLetıin bir yanıdan arıtan nüfU!Sa, ıdi
ğeır yandan tıanmsaıl tiaali:ye1ıi tterkeidecek nüfUJsa ıistihdam sağlaya
bıilımesıi için ülkede ısıanaıyıi fa:aliyıet.lerini hı~la geliştirmeikten başk&
çaresi yoktur. O halde :Devl,et işgücü arzını ıtümü tile çalıŞJtırabıile
ce& ölçüde hir sana:yıi1eışmeyıi düzenılemekle Anaya!Sial görevini yer··
nıe getireJbi[eceik:Jt:ir. Bu ise ülke J.myn!aklar:ımn müımkün olan örlçüde
1ıiikeıtime deği'! tasarrufa yöneıltilmesi, kaynakıların sanayi yartıDım
larına yıönlendirıHmesıi ile g.erçerkıleşrtıiıri1eıhiıl~r. TeikniJk g:erıeJ.der böyle
1ken Dervlet ülkede Wkeıtimi 'kısıı1ılayamıyor, so<;yal :adalete :uıyıgıurı
dengeLi ıbir tüiketıi<m yapıısı kuraımıyor rve toplumun ıbeli:rlJi bir kesimi
ya:tırııkııbiHr kaıynaikları .Iüıks tükeıtıiım amaçları için ,krullanalbi1iyıo:ıısa
artrrma

olanağı

yoktllir.

Tarım
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sanayri üretimin1n yapıısı tülkeroim malları üretimine yönetierek ekonomide aşırı ve gereksıiz tüketim faaliyetlerinin ar-tmasına yıol açı
yor ve Devl,et sanayi üvetim yapısının tüketim malları üretimine
yöneLmesiini enıgelleyemiryıorsa, Devletin kredi mekanizmasını düzenlemesi sırasında sanayi kesimi yatırımlar için kredi hulamazken tüketıim dalını finanse eden ve böyleoe tüketimi artıran ticari faaliyetler bol 'kredi olanakla:rıınıa kavuşıturuluyorsa, büıtün <bu ,gelişme
ler sonucu ekonomiıde sanayi yavaş gelişiyor ve yeterLi sayııda işye
ri açı1mıyor, ıişSiizlik devam edıiyursa ,çalışma haikkını kullanmak is~
teyen ıişs.izler ıçalışma ödoo1erinıi yedne getirebiıLirler mi?
Anayıa:sada

yer alan :dinlenme hakıkının .kuılla:mmı 1i>Çin çalışan
ların ibu dinlenmeyi gevçeıkleştirebiileoeık [mdi olanaıkiara ~a:vu:ştu
rurması yanında dinlenme hizmetlerini sağlayan üretim ünitelevinin
de yıelterli ölçüler içinde kurulmasına geııek vaırıdır. Ekonomik hayat bu hinınetlerıi uygun koşulHar alltınıda ,sağlayaca!k şekHde dtüzen·
lememitşıse, çalışanlar lbu hizmret'lerıden dengeli şeıkıiJ1dıe yıaııarılana,ı:K
yorsa dinlenme hakkı kullanılaıbilir mi?
Anayasanın 'çalışma ihaıkkma ilişilk olarak dıüzeı:ılecliği diğer haklar amsında senıdiıka lkurma, haikıkı, toplu sözleşme ve grev hakıkı,
ücrette adaletin •sağlanması giibi h!aıklar da vardır. Bu hakların ·kulla:mmı büyük ölçüde çalışma haJkıkımn kullanımına bağlıdıtr. İŞ'siz
olanlar, 1ş bulamayanlar ne sendika ıkurma, ne sendikıaya üye oJma
ha:klarını, ne .de toplu sözleşme ve grev hakkını kullanma oJanağı
na :sahiptir. Kullanma ~lanağı huılunmayan bir hakkın hak oLması
mn. anl:amı var nndır?

Ülkemizde ıişıçiler sendikaılaıra serthestçe ü:ye olabilirler Anayasaya göre. Alma birçok yeııde sendı1kaya üye olaın işçiledn iş~eren-
l·er tarafıı11dan <bir fıl'sat bulunduğuında işten çJJkarıldığı da bir gerçe!Ntk. İşvereDJler işsiZ!.1iğin y!ai'Jgın olduğu ibi'r ol'tamda çııkavdıkları
LŞçİileri kolaylıkıla ikame ed:ebliılmeıktedirler. Sıeı:ıdi,kaya üy,e olmanın
işten çıkan1maık için bk teh]iıkıe olarak gö.rülebi-Ldiği ve devamlı
olarak bu ıbaskının hitssedi1dıiği ibir orıtaa:nda bu haıkkm 'kullanımı
tam m11dır? Sendıikaıl thak!larıın tam olarıak ıkullamlmaıdığı bir ortamda <toplu söz1eşme ıve grev haklarının da ıtam olarak ,J.mllıanıLaqile
oeği ısöyleneb'iJ.ir mi?
Anayasal çaıhşma !hakla:nı:ıdan bir diğeri üc.rette adalet sağlan
Tioplumda ,ça:Jışan1arllil! sadece bir kest1mi sendikal hakları-

masıdır.
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nı seribestçe .kullanabiliyor, sosyal güvenlik haıklarmdan yararlanabiliyorsa, diğer ıkesdım ise düşük ÜCI'etlerle sosyal .güvenlik ve sendı~ka 'kıapsaa:nı .dışında ·fuaçaık olarıaık 9aılışmayı hiç iş bulamama alteırnaıt:i.fi karşısınıdıa tercih ediyorsa, bu gelişmeledn ·sonucu olarak
toplrumda çalışanlar ger-ek ıüar·et ıdü:zeyi gerekse diğer ılıaiklar açısın
dan iki.U bir yapı oluşturuyorsa bu durumda Anayasamu öngördüğü sosryal adalet ve ücrette ada:le[ ilkeleri ıgerçekleştir1lebilmekte
midir?

Anayasa brüıtün çalışanlara sosyal güveın:Bık hakkını ve:mıiş, Devleti bu hakkı fuorumak için sosyal sigm~talar ve yaı;dım teşkHatları
kurınıalkla görıevlend~irmiıştir. Aınaryasanın bu hüikmüne \karşın ülkede ılıakim üretiım _k;es.imi oilan ve çalışaniann 2/3 ünü oluşturan :tarım kesıimi .~çin ısosya:l güveniiık siS!tenıi kuru'lmamışsa sosyal güverrı
E:k hakkı var mııdır? ÜLkede sosyal güvenlik kapsarmna almmış kesimlerıde ikaçak olarak işçi ·çalıştır:ııhnası ve bu işçilere hem saptanan asgari ücretllerin alt]ndıa ücret ıödenmesıi hem de s:igorta pıirim
lerillJin ödenmemes.i yaygmsa bu durumda ısos~)nal gürvenlik hakkı
yere.rıli olaraik ıkomnmakta, yasalar eşitlLiJk Hkesine ıuıy~n olarak uygulanaıbilmekte miıdir? Sos~aıl gürvenl~k sistemine işverenlerin ödemes~ gerellcl:i piriml·er zamanında takip edilerek tahsil .edıilmiyorsa
sosyal güven1iık hakkı yaraTlanmaıma:kıta mıdK? KuruJan .sosyal güvenıLik ve yal'dı:m fuurUJluışıları .aımaçlarına uygun hıi2ın1et1eıııi göreibilecek şekilde örgüt~eşemiyorlarna, bu kıuruluş!~aJıda biriken yardım
laşma ~onları sosyail güvenlik hizmetine en çok <ihtiyaç duyan gurubun değıil, gelir dağılımınıda niısbeten yeterıli bir düzeye U'laşmış gTUbnn itht:iyaçlarım sağ.Iayıacalk: şetk,iılde .ıkullamlıryorsa sosy~ güvenlJ,k
haıkı amacına uyıgun oJaır:ak ıkuUanı[abilmekte midir?
Anayasamızın öngöııdüğü ·sağlılk hakkınını kıorunmaısı

ve kullamlması ge!Dıe .Devletıin bu .konıu:dıa alacağı tedbirlere bağlıdır. Örneğin, nüfusun büyüklüğü ve rülkıe düzeyindeki yerleşimine uıygnn olarak çeşidi sağhk tesisıleri henüz tamamlanmamışısa, eğitim s.iıstemi
sağlık ıt'eıs,iJslerıiınde hizmeıt görecek ·çeşitlti ihtisas elemanlarının yeterinıoe yetişıtıiırilmesini ısağhyamıyıorsa, büyük feda:karlılk:lar1la yetişıttirilen ihtiıst~s elemanlarının üıllk<e dışında çalışma eğilimlerıini ve
beyin göçünü engelleyecek tedhirler alınamıyorsa, ıkişiierin sağlığı
önemli Ö'lçüde ıkar makısıimiza:s~onu ilikesine göre çalışan giııiışim
lere bırakıhyorsa Anayasal b:k 1hak olan sağlıik haıkkı ıda o ölçüde
gerçekleşmemiş demektir. ·
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Anayasıaımıza görıe halkın öğreınim ve •eğitim ilhtiyaçlarını sağ
lama Devletin başta gelen ödevlerindendir. İLköğretim bütün vatandaşlar için mecburidir ve parasızdır. Ne var ,ki, ülkede ıheınrüz
bütün yerleşme yerlerinde ilköğretimi gerçeBeştirmeye yol açacak
ilkokul tesisi kurulmamıştır. İlkokul buLunmadığı için akula g1di1emeyen yerlerdeki bu durum vat'a[}Jdaşıların Anayasa gereklerıini yerine geltirmeleııini engelleyerelk onları kanun önüııde suçlu duruma getir1yorsa öğrenim thakkı kuı!Jamla!bilıir ımi?
Çeşi:tli

kademlerdeki

öğrıenim

ve

·eğittim ,kurumları

hu haklan:ihtiyaçlara oranla yetensiz ·ise, okrulJaııda ·ekonominin üretim gerekler.in~n zorunlu kıJdığı bHgiler yeterlıi niıtelik ve nıicelilkte öğrert:Hemi
yıorısa1 eğiıtimde fmsa.t eşitl:iği sağlainamamJişsa .eğiıtim 'V'e öğrenim
hakıkı var ml!dır?
nı rkullanıı:nak •İsıtey.en vatandaşların sayısı ıilikkarte ıahndığı:ndıa

Anayasa Devlete

ta:rıih

ve

ıkü11ıür değe:rıi olanı

eser ve anıt:lanrn
üilkenin bu giıbıi tarihi z·eng;irnl.ildeyoılu i1re iiilke s:ımdannı aşabiliyor

korunması görıevler1ni vcermiş:kıen

rıi devaımlı

sa

olarak ve

,kaçakıç:ı'lık

Aınaıyasa uy:gu!lanabilmekıte miıdiır?
Anayasamız kooperaıtiiiçiliğıin :gelişmesini sağlayacaık

tedibirleri
a1ma görevıini Dev·1eıte verımişıtir. Devlet Koope:rıa•tıifiler Kanunu çı
karmaıkıla bu görıevini yerinıe getirldıiğ·vni sanımışıtır. Toplumda ekonomik ve ısosyal hayaıt' kooperaıtifiçiliğ·iın ge1işmeSiini desteikleyid değ11 aksine geeikticici şelkilde ıdüzenlenmi:şıse, ,lwoperaıtiflıerin şekle
yönelik düzenlemeleri ile yetinen bir kanunun · koopeıra,tıifl.erıi. gelişt.irmesi mümkrün oıla:biHr mi? KıooperaıtiHer üyelerıinin tedaırik,
üve:tıim, dağıtıım ve ıtül~etim hizmeıt:lerirui görerek ıonlaı:a yardımcı
o~aca!k, üreticilerin emeıkıleeri'nin •tam karşılığıını a!lmaılanna yoıl açabii1ecık hi:r ö.:rtgütleşmedk. Kcoıopeımtifler bu durumda ekJonomide üre.
tim, dağıtım ve tülkeıtiım hiizmeıt'lerini gören özel v;eya \kamu dıiğer
kuruh:uşlarla hk·lıi!kte, ekıonomıimizin yapısıa'l geııeğıi oıla:r:ak bir rekabet sistemi içinde, hem de çarpık bir relkalbeıt sistemi iJçinde faaliyet gösıtermek durumundadı:r. Hrullböyle ilkıen ıkvedi olamrklıarı kooperat.iflere değil de onların .rakipıleirine y:önelmiş.se, lkooperatiflıerin
kredi alalbıHmeılerıi irçin ne yeıtıeırıli finansman 'kıay:ı:a\kları ,nıe de ıkredi
alana u:suUeri ikonul:muşsa ·koopera11Ji.f.çihği:n gelişmesi sağlanabilir
"')

mı.

Anayasaya göre Devlet halikın .geır.eği giibi beslenmesini, tanmsal ürertim:in toplumun yararına uygun olarak artırılınasını ·sağla''
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ürünlerini ve tarımla
uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken tedbirled alır.
Anayasanın bu hükmüne karşın gerçek nedir? üi:kemizde açlık sorunu yoksa dıa dengesiz beslenme sorunu vardıc Hayvansal gıda
tüketirınİ son derece yetersizken bitıkisel gıda tü]ç:etıimi gereıroen dü:zıeyin üzerindedir. Devletin tarımsal çabaları nedense hayvancılığın
geliştirilmesi yönünde o}amamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi yetiş
tirilen hayvansal gl!daların önemli bir kesimi .kaçalk olarak ülkey.i
terketme:ktedir. Tarımsal üretimin toplum yararına artırılması ·tarım teknolojisinin geliştirilmesi ve modernleştirilmesine, ara:zi niteliklerine uygun tarımsal üretim yapl'lmasma bağlı iken tarımsal
üretim bu şekilde düzenlenememi.ştir.
mak,

toprağın kayiboimasını

önlemek,

tarım

Deviert toprağın kayibolımasını önleyici tedbirler aılırnaktan sorumlUJdur runa her yıl rüzgar, su ve diğer yollarla e:rozyona uğrayan
tarımsal arazinin haddi heısatbı yokıtur. Ormanlarm ne ölçüıde lkiorunduğu, geliştir:iıldiği ve 1şleü1diği ortadadır.
ürünilerini ve 1ıanmla uğı:ıaşaDJlann emerkle:rıinıi değerlendirmekten sorumlUJdur. Bu açık hükme karşılık her yırl ülkede tanımsal ürenimin ıönremli !bıiır ıbsmı hiçrkiırnseniın yararına o[mayrM şekilde ·değerlendirilememektedir. Çeşit'li yıLlarda tütün ve çay
baş!ta olmak üzere birçoık ürünün çürümeye ib1raıkı1dığı biUnımek
tedir. Her yıl ibirçolk meyve tıürü pazarlama olanakları bll.l'lnnmadı
ğı •İçin ya ağaçlar üzerinde veya ıtopladıktan •sonra ·çürümeye terkecHılmekteıdir. Bru sorun'lıarın öt·esi:nde, örneğin, üretki ürününü kilosu 50 kuruşa satamaz:ken tüketki aynı ürünü kilosu 500 kuruşa
yemek dummunda değil midir? Tarımda üretici ile tüketici arasın
dailli dağıtım, pazar'lama, ıtica:ret sistemi her hi~r suisıtima:le açık,
arıacıların linsafına bırakılmış serbest rekalbet piyasa sisıtıe:rrıi bile
oılmayan b1r kapJ(aç sıisrteırniİ i,le oluyorsa, baın'kahr bu dağıtım hiz.
metini görenlere krıedi verip üreticilere ve kooperatifiere kredi
vemniyorısa, helediyeler .kıaibzımalılarırı:ı ·tekelinde bUJlıUnan halJea: üz·erıi'111de hiçbir kon:tvol ikuramıryrorsa tarımsıall ürünler ve üreticilerin
emeği değerlendid1eıbilir mi?
Devlet

ıtanın

11arıım ürünler·ininr i:hracı da:ha ayrı bir sorundur. Dış piyasalarda Türk malının Tür!k malına ra:kip olması ihraç fiyıaıtlarının düş
mesi grbıi bir sonuç venmekıtedi.r. İ:h:rıacartıta ikaliıie kanıtrollerinden
sakınıLdığı diğer biT ıger'çeıktia:. rBu şart1lar altında Devleıt ihracail:ı
düzenleyebriJmeikıte ırrüdir?
·
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Tarımda Anıayasal

göi'evlerin yedne getirilebilmesi için Devletin tarunsal üretimi, rsanayi üretimini, tarrma dayalı mallar tük.eıti..
minıi dağıüm ve pazarlama hİzmertlerini ulusal futiyaçlara, arazi
niteliklerine, dış pazarlara uygun olarak fiziiki kontroller aracılığı
ile düzenlemesinden başıka bir oJanak yoktur. Bu yola girilmediği
sürece Anayasanın gerçekleştirilmesi heıklenmemeHdir.
Devletin tanmla ıiılgi:Li diğer faaliyeti destekleme po:litikas1ıdır.
Bu politi!ka ile Devlet ülrrmde tanının arazi niteliklerine, sanayiciLerin, tüıkerticilerin ve dış pa,ZJada:nn gereklerıine ury;gllıili o1arak dü:z;enleme olana~ına rsahiptir. Ama bugüne kadar Devlet iiTedense bu
politiıkayı s.iyas·i ikıtildarların siyas:i yararları dışmda kuıllanabHme
olanağınıa .kavuşmaml!şıtır. Bu mudur Anayasamu uygulanması?
bir Anayasal haktır. Anayasaya göre ılıerkes
üzere, mal:i gücüne göre vergi ödemekle yülçümlüdür. Aınayasamn bu öneris1ne 1karşın toplumun bazı
kesimleri gelide:rıine oranla yü:kseık bir vergi yükü raltmda iıılerlli:en
diğer bazı ke'Siimleri ·çok haıfif biır rvergi yüikü altmda ise, salb1t gelidiler 1kannnda yazılı v·ergiler.Lni kuruşu ıkuruşuna ödel1ken d~ğer
gelir rsahipleri oldukça yaygın vergi kaçırma olanıak1arına kavuş
muş;sa ve Devlet vergi kaıçırnma oılaylarım engellemiyorsa, toplumun
birr ıkes~mi vergilerini geHri sağladığı an öderken toplumun bıir ibaş
ka kesimi vergilerini lbir iıki yıl gecikme ile ödeme rdurıumnnda ise,
ekonominin gelişmesirnde öndeı:1li:k edecek sanayi ıkesimi diğer ke.Sı1mler lehine aşın bir vergi yüikü arlt1ına so1ku1muş ise rbu durumda
ve~gi hakıkırnın sosyal adalet Hkelerine vıe ADlayasamu öngördüğü
denge i,çinıde ~kıullanıldığı söy1eneıbıilir mi? Böy1e bir durumda Anayasall1ın uyguılandığı ile:rıi sürülebiHr mi?
Vergi

ödeıvİ diğer

kaımu girderrlerinıi karşılamalk

Anayasal haıkları Anayasa maddeLerinde sıkışıp kalran hükrü.mler olaralk ve ha1lkın yaşantı:sınıda'ıki geııçeık ıboyutla:rı ile yansıtmal)'a
çalıştıık. Neden Anayasarum rverdiği hakları gereği gibi kullanaımı
yar Turk Vıatanıdaşrları? Burada cevabı gene Anayasadan bulmak
mümkündür. Anayasaımırz Deıvılete kişilerin ekonomik :sosyal ve kültiüııel hakları i'le ~lgiıH biııçok s1orumluluk verımiş iıse de 53. maddesi
iıle DevıleıtJ1n hünün bu sorumlulutk:Jarını orrtadan kaldıncı bıir kapıyı
açmıştır. Bu maddeye gıöre Dev,leıt ekonomik ve sosyal amaçlara
ulaşma ödevlerini ancak elmrrıomiik gelişmişliık düzeyinin ve mali
kayrnıaklrarın eilveııdiği öJçüler içinde yapacaktır. 'Bir .baş\kra deyişle
Devlet kalıkırımamış bir ekonomimin sunabileceğıi olanaıkiarın sın:m
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içinde kalarak ekonomik .kalikınmayı gerçeJdeşt1recektir. Devletiten
bnnun ötesinde birşey breıkiemek Tüırk tophıımı.mun haikıkı olma'kitan
çıkmaıkıtaıdır. Bu dui1Uillllda Anıaıyaısa ha lka ibirço'k ·ekonomik ve sosyal h~k verımiş, ıDevleıti ibu haıl<Jarı ıkorumaik ve ku:1lanıdmmakla gıö·
rmılendi:mniş 'ama öte yandan Deıvlert bu iiaaliyetleri ya:pımazsa ondan hesap ısorulmaısını ,önJ.,eyıki bir rnekanizmaya da yer verunişrtlir.
1

Anayasamu ibu smır[ayLcı hükmünü .ilki ayrı aç1Jdan ele ailmaik:
Anayasa biir topLumun UIZilltll bir dönem boyunca temel yapısına -ilişk1n düzenlemeleı;i yaıpan bir yasadır. Anayasada yer alan
hiÜlkiiım~erin Anayasamın ıkıabul edildiğini izleyen gün derihal gerçek1eş.tıirilmesıi o1lanağı yoik!tur. ÖzeLl~kle ekonomiık ve 'S:Os~al hayata
1liş.kin düzenlernelerin çok ktsa bir süre içinde Anayasada yazılan
ölçüler içiııde geırç~kleştirıilmesıi teıkniık olaraık mümküıı ola:nayaıbi
lir. Böyle :bir durumda Anayasa ile ıkenıdine görev verıilen kurulıuş
ların gö.nev.lerıini y;er!ine getirmediği ithaa:nı itle ·kaırşıla:şıiması ihukuk
anlayışına ~sığmaz. Amayaısaıa:nızın 53. maddesilnıin yukandaiki gerekçe
dikkate alınara'k ,düzeınlend!iğıi anlaışı1marktadır. Ne var ki, meselenin önem ,kJazanan ,i,kıi.nci bir boy:uıtu daha vardır. Mevcuıt kayınıaik
lar ve gdişmişrliık rdlüzeyi ehre:rımiıyor diye <Devletin Aınayasamn veır
dıiği görevlerıden ıkaçmaibıiJlmesi de hu!kuık an1aıyLŞ1Jıila sığmaz. Burada
Devlete düşen görev mevcUJt ıkaynakıları önce ekonom~k gelişmişıHik
düzeymi arıtırmaık iİıçin s·eferber etmesıi ve böylece Arılayasa iıle kendine verilen görevleri yapaibileoeği bir orıtaımı hazırlaması, ekonomik kaynakları artıncı bir ,ejk:Jonomi'k ortamı yaııatımasııdır. ıDevleıt
öncelikle ,kaynakları arıt:w:ıı:nruk, e'kıonomiyi ekonomilk ve ,sosyaıl ıalaın~
da ıkendine verilen görevlerıi yapab Hecelk ölçüllerde !kaynak yarartıcı
bir şekle dönüştürmekle sorurrdudur. Devlet faaliyetleri bu amaca yönelrrı:iyorsa, Devılet kendinıe •verilen hizmetleri mevc'l;l't keynaklarla yapılabilir ölçüler içinde yerine getirmekle görevini yap·
tığı ık:anısına ulaşıyorsa Anayasaya ters düşüyor demektir.
geır~kir.

1

II.

AıNAYAJSA VE B:KONOMİK HAYATIN DÜZENİ

Anayasa !Devlete ekonomilk ve sosyal halkların sağlanması ve
görevlerini vernıeıkle yetina:nemiş, ekonomik ve sosyal
hayatın nasıl hir yöııteım izlenerek düzenaeneceği .konusui11Jda _Devleıte beLirli bir yol gıöSJteıımeye ,(1e ıçalışı:nıştır. Anayasamın 41 ve 129'uncu ımaddeleri .incelendıiğinıde Devılenm eıkoınıoı:ntk vıe sosyal ıhayatı
düzenlerken dikkaıte almak zorunda olduğu çerçevenin unsurları kokorunması

laylıkla saptanabilmekıtedıir:
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rnekıle

Devlet ekonomik, sosyal ve küLtürel
sorumludur.

__,.... Ekonomiık,
rak

sosıyaıl

ve

ka~kııDJmayı gerçeıkleştir.

Uciiıltürel kalkınma

bir plana

bağh

ola-

gerçeldeş:tirilecelktir.

-

Bir

p~ana ibağlaınıacak

kalıkınma

demokratik yollarla ger-

çeıki1eş;tirileceikıtıir.

P'1an elkoınoırniık ve :sosıyal haıyaıtı adaılete uygun olarak, taım
çalışmayı ve herkese insaniılk oiillllıriUna yaraşır .bir yaşam düzeyj
sağJaımayı amaç edinere/k diüzenleyeceMk.
- Bknnomiıde topılam taısarı:ıufilar artınlacaık, yatırımlar tıop1umun yarariarına uygun alanlaıra yöneLtileoeıktıir.
-

Anayasıanın kalbulünden lbu yana ekonom~k ve sosyal hakların
tatminkar ıbir ölçüde sağlanımadığını, özellikle ekonomilk ve sosyal hakların toplumun yaşamının ayrılmaz ibir parçası olahilecek
şekilde :kullanımını sağlayacıa)k bir ortama ılıenüz ulaşılamadığını
daha önoeki :bölümde açıklamaya ıçahşmışt11k. Bu sonuca ulaşılma
sının temel nedeni, kanımızca, Devletin ibugünc kadar ekonomik
ve sosyal hayıatın düzenlenmesiyle ilgiH olarak Anayasamızcia yer
alan yukaııdaki unsurlara yeterli önemi. ve ağırlığı vermemesidir.
Bu konuya ulaşmamıza yol açan nedenler:i ,kısaca aç:ı'klamaktıa yarar var:dır.
ı. Devlet ekoonınik, sosyal ve kültürel
tinnekten sorumludur.

kalkınınayı gerçeldeş·

Anayasa ekonomik ve sosyal hakların ancak ekonomik, sosyal
küLtürel kaLkınmanın gerçekleştirilmesi ile ulaşılabüecek bir ortam içinde ·kullanıla:hilooeği gerçeğinden har:eket etmekıtedir. Kalkmmaımış bir ü1k.edıe ılıalkın .ekonomik ve sosyal halklannın kullanı
mına yol ıaıçaıbilecek maddi ve manevi olanakların buLunmaması doğaldır. Ekonomik ve sosyal haklar rkatkınma düzeyine !bağlı olarak
karar ve halkın yaşamına giııer.

vıe.

Bu durumda önoelikle ıka1'kınmanın ne olduğu ve ne olmadığı,
az gelişmirş ·bir toplumun ıka~kınmasının :temel ge:ı;eklerinin peler
olduğu açıklığa kavuşturulmahdır.

Toplumun maddi gücüınürn,. yani mal ve hizmet üretimi gücünün yüksek olma'Sı kal,kınmanın temel unsurlanndan ibiridir. Ne
var ,ki, bu üretim güoünıün topl,uımun kendi organıizasyorı• yeteneği

t·~~!
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ile artırılması, üret1m gucunun artışına ilişkin kararların ulusal
LlJllsudar tarahnıdan ahnıyor olması zorunJuıdrur. Karıar alınıa sürednin u[:usal unsurlarm kıo[]trolu dJJşınlda oluşınıası o top~uırnıun lkalkınmış olduğumu yans:utmaz. Kalıkınmanın diğer ıbir ıboyutu üretim
gücünün yüksekliğinin vıe artışının devamlı:l:ıık gösıtermeısidir. Dinamik niıteliiği olma:yıan, zamanı i!ç·inde deği:şen .koşuıllara uyum gösıte
reıneyen bir üretıim gücüne ısahip olunması rka]kınma lle bağıdaş
maz. Üretim gücündeiki dinarnizim ıbüryük ölçüde ·tıekno~ojik i~erle
meye bağlı olduğundan kaLkınma rtelknoılojik ilerleme ile ibıirlıitkte
ele alınmalıdır. TbpLumun üreHm gücündetki gelişmelerıin o ·tıoplrum
tarafınrdan yaraıtlllran vıe geliştiririren ıteiknolojiılere dayandınlması haLiınde kalkımmaya ulaşJJlır ve ka~lkınmamn ıdevıamlılığı sağlanaibii.lir.
Kai]kınmamn diğer bir nnsuru üreıtim gücünün hallkın yaşam düzeyinin artması ve ge1iışmes,1ne yol açacak mal ve hiZJmeıt üretiımine
yönelik olmasıdır. Halkın iıhtiyaç duyıduğiU mal ve hizmetleri üreıt
meye yönelmeıyen bıir üreıtıim ıgücooün ıtoplum için yararı sınırlı kalmak durumundadır. Katkınma halkın yükseik üretim gücünden dengeıli ve adaletli olarak yaırıarlanalbHmesine de bağılıdır. Toplumda çeşiıtli sınıfların yaşam ve gelir düzeyleri çeış:itli sosyal ve sriyasal sorunlar yara:tab~1ecek ölçüde delllges!İz rse bu durumda ik:alikmmadan
sözedilemez. Kalkınmaının diğıer bir unsuru toplumun sıahip o~rduğu
kaynakların tüımü .ile üretıim süreeri içind~ değerlendirilmesidir. TopLumda kaynaklar a:tıl lbıraıkrlıyorsa, üreıtim güoü bu kayınaildarı değerlendirrecek öLçüde gel>işmeımişse kalkilliilla sağlanarmıamJJşitır;
Kjalkınma ıkaıv:Gaımı üzeri'nıdeki bu açılklamaılatDdan, kaılıkınman11.n
toplumda ,kişi başına ortaı~ama gelirinin arıtLnlması gibi muhtevası belirli olmayan lbir bi·ç:imde tanımlanmasının doğru oılma(Yacağı
kolayhkla anlaışılabilir. Ka1kınmJJş lbıir ülıkieıde üretim ıgücüınün yüksekliği doğal orlaraJk arıtalama geHr düze(Y,inin de artması ·sonucunu
verk. Ne var .ki, oıntaılama gelir düzeyinin yüıkıseik olduğu biır toplumda kalkıınma için tammladığımız nnsurlar yer ·ai1mıyorsa, o ıtoıp
lama 1kalk:ı:nnnş bir toplum denmemesıi gerekecelkttir.

Az

gelişmiş bıir ıtoplumun rkailık1Jnımırş bıir topluım şeik1ine dönüş

türüleıhiılmesi içı1:0: ıtıoplum yapıısında bazı değişi1di~lerin gerçeıldeş

tilri1mesi zo:rıunluıdur. •Az geıli:şımi.ş ülikelerdekri ıha:kim üreıtim konusu
alan ·tarrmdan sanayil)"e doğru yönelme kalıkı:nmanın temel gereğidir. Bu yapısal değişıikli'k tarımsal üreıtiımin gehşıti:rıilmemes,i şek
linde anlaş:ulma:mahdır. Alksine, tarımdaki düışürk veriııiıe yoıl açan
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geleneksel geri tel~JlO'loji terıkedilere:k, tarımda sermaye ve ibilgi
unsiUJrilanna ağır1lık verilereık tarımın modemleştirHmesıi ve tarım-
sal üretimin yapısının değiştirilmesıi :wrunluğu varıdırr. Tarım kes[.
mi gıda malları iireıt:imine ek olarak sanayi hammaddeleri üretimine yönelecek, gerıeik birim işgücü geDekse birim aram veriminde
büyıüik arıtış·lar sağlanaca!k, 'tanmdalki fazla ıişgücü ısanayi kesimine transfer edileoeıkıtir.
Ka~hnma

süreci içinide en ö~İıemli yapısal değişme üreilMnin sanay;i kesiminde yoğunJk~şması şeklıinde olmalk durıımundadır. Böylece tarımsal ıüııetimin, i,şg:ücünün ve tabii kaynaıldarın üretim 'SÜreci içinde değeır'lendiri'lmesi olanak>laırı beli:receıktir. Sanayi ikesiminin ıkalkınmayı sağl.ayabitlmesi, kalkınımanın devamlılığını koruy~hi1mesi için yıatı:rım maHarı üreten ıtemel sanayilerin v~e ağır ısa
nayiJlerin hızla gelişıtirıi,lmesi, tüıketim malıları üretiminin, ve hafif
sanayi kesiminin gelişmesinin sınırlı tutulması gerekecektir. Bütün
sanayi kes:imirnıde verillTiiitil ~en yrüik:selk olmasıını sağlayan Heri ve modern tteıknoılojiJer kullamlması ısıanayileşme ısürecinıin diğer ibir gereği olacakıtır. Tiop1umda eğitiım, sağlık ve diğer •sosyal faaliyetlerin, şeh1flleşmenin, a!lıtyapıların -yukanda tammlanan yapısal deği
şikliği .kblayl•aştıracak, onu hızlandıracak bir biçimde düz,enlenıme
si kalkmmanın ibir başka ge:reğidir.
1

1961 Anayasasınıdan bu yana geçen sücr-e ·~çinde eıkonomiik ve
sosyal hayat yukarıda tanımlanan yapl'sal değişiikliği sağlamaya yeterli bir şekilde düzenlenememi,ş, tka]kıtnma ·sağlanamaıımŞıtır. Kuş
kusuz 13 yıl içinde az geliışmiş ibıiır toplumu Dünyıaın:m ,en geilişmiş
ve ıka}kı:ıımış sayılı bi:rıkaç ülikesi düzeyiıne çıkarma olanağı yaktur. Devletıten1 başardıma olanağı teknik olarak bulunmayan ibir çabayı göste~mesi bek1enmemelidir. Bu süre içinde ekonomik ve sosyıal hayata yakın bir süre içinde Türk toplumunu kalkınmaya yönelteceık ibir düzen verHemediği içindir ki Devletin ,kalkınma yönünde yeterli ibir .ça:ba gösterernediğini iler,i süreıbilmekteyiz.

2. Ekonomik. sosyal ve kültürel
rak gerçekleştirilecektir.
Anayaısamız eılmnom~k, sosyıal

na

haz1ır }anmış tır.
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bir plana

bağlı

ola-

ve kültürel kalıktnmanın bir plaolaralk gerıçeıkıleşıtirilmesini ömJgö:rmüş, bu hükmiin bir geolarak 1963 yılından bu yıaına Ü!ç ·kez Beş YıMrk Kıa~kmma planı

bağlı

reği

kalkınma

-Anayasa rkalkırıımaının pıaına bağlı olmasım önerirken bu planIann «~kaJıkınma plıanı» niteliğinde olmasını da açıklığa !kavuştur
maıktaıdır. Bilindiği üzere planlaıma faaliyeti çeşitli şeıkiUerıde olaıhi
Hr; ~kalkınma planılaması bunlardan sadece biırıiıdıir. O h'\lıde Allııaya
samn önerıdiği kaı]kınma planlaımaısı !kavramına açıklık geıtirmek
ve üı]kede yürütülen plan~ao:na faaıliyetleriınıi bu tamımn ışığı aLtın
da .}nceleyerelk değerlendirmek daha aıınlao:nh olacaıkbr.
~lanılama genel 01la:rıak .:iınsan davranı:şlarlllla temel olacak k!arar
aLma sürecdne ibilıimin raıSiyıolllel !bir şekirr:de uygulanmasıdıir. Bir
planlama faaliyetinde ukı:şı1maık isıtenen amaıçlarllll ısaptıanması, bu
amaçlara ulaşabilmek için mevcut araçlarla amaçlar arasındaki iliş
ıkilerin kurulması ve araıçiarın amaçlara ulaşmayı en etkin biçimde sağlayacaık şekilde ikullanılo:nası sözkonusudur. Planlaıma kıt ıkay
nakların ist.enen sonuçlara ulaşabilmek için en rasyonel kullanımı
nı düzenleyen faaliyet bi·ç:iımidir.
Kallkınma planlaması ibu genel
tanıma uyan ve aynı zamanda ıbelidi bazı özellhlder de taşıyan bir
karar alma ve uygulama faaliyet~dir. Kalkınma planlaması toplumun bütün ·kesitler.ini kapsaıma durumundadır. Bir başka deyişle,
kalkınma planlaması ekonomi:k, sosyal ve kültürel .bütün faaliyetleri düzenlemeye yönelik olacaıktır. Buna ek olarak, kalkınma planlaması toplumun yapısını belirli bir yönde değiştirmeyi amaç edinecektir. Bu yapı değişiklıiği sırasında az gelişmiş toplumun üretim yapısı sanayiye yöneliık olacak, tarımın önemi ıazalma:kla beraber verimi artırılacak, tarımsal üretimin yapısı sanayiye yönelik
bir şekle getiri1ecelk, sanayi kesiminde temel sanayi dalları, ağır
sanayi, yatırım malları sanayii ve ara malları ür:eten sanayiler
büyük bir ağırlık taşıyaoaıktır. Topıl!umun büıtün sermaye, tekınoJojıi,
insanıgticü, taibii kaynaJldarı ibu yapısıal değiş1 ~kliği ger:çekleşıtirıı:nek
üzere ·tümü ile ıkuUanılacak ve dii~enleneoektir. Toplum ibu yapısal
değişıildiğin gel'ellderine uyıgıuın o>larak Ö·rgütleşHri'lecek, ekonomik
ve sosyal hayata dinamizm. ıkazandırıılacaık, mevcut .kaynakların !kullaımmı ile yetJinilmeyip ikaynaıklarılll antırı1maısıı:ıa ve atıl kiaıyınakla
rın da hareıfuete geçki'lmesline yönel~neceıkıtir. Değiışıtirilen üretim
yapıısı kişisıeıl ve toplumsıall ·ihtiyaçlarliil ikarşılıaınması amacına yönelecek, •toplumdla eılmı:ıoımi\k ve sosyaıl hayat çeşitli s1nıflar ve yöreler arasında adil blir denge sağlayacak şekiLde ıdüzenJenecebir.
K1saoa, 'kalkınma planlamaısı ~ekonomdde hangi mal ve hizme~lerin
ne kaıdar, ı:ıe zaman, nerede ve ne iıÇiın üretileceğ.i, ·bu üretimin kimlere ıtahsis edNeceği ille :Hgili :tıemel efuonom:Lk :kararlarliil, ekollltOmik
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sistemin

ıtüımü

gözönünde tutalaraik

a!lıınımasım sağlayan

ibir faali-

yetıtir.

Bir planlama

:liaıaıUyeti ,eılmnom!İik

ve

s~syrul hayatı yapısal

ibd,r
ibo:zui-

dıeğiş1kliğje ulaşacak ş"'ki1de değil, fakaıt

mevcut dengelleırİn
düzenHyorsa bu faaLiyet lbi'r kallkınıma
planilamaısı değil, ıintibak planlıamaısı ıbi<ç.imii111ded:i:r. Anayasamız ülkede planlamanın mevcut ekonomik rve ısosy:aıl yapınm devamım
sağrlayıan ıbir pilanlaıma oLmasını değil, yapıyı değiştiren. bir kalkın
ma plaınla:n:ııa:sı biçiıminde ıolması:nı önermektedıi:.
masEnı

önleyecek bir

şekilde

Kalikmma pılanla.maısı dkonomiıdekd · tüm ıkayna!kların merlkezi
bir karar oı:ıganı tarafllTiıdıan kalkınıma amacına uygun olarıaik kruılla
mLmas:mı dü2Jenlenmesi olduğuna ıgöi"e ekonomide üretim, yaıtınm
ve tuketıimle ,iılıgiLi klarariarın !bundan böyle biır planlaıma orgam tıa
ra:f:mdan alınmaısı :zıorunlıu olur. Bu durumda .ka1bnma p~anlamaısı
ile ıbirıliıkte topluımda le\kıanom1k siısıtıemint karıar alma sfueoi yönüın
den ıbu gereğe uygun o1araık yeniden düzıenlenmesi de zorunludur.
örneğin, ka1kıl1JI111a planlaması yapılaC'ak bir ül!kede artık ürıetim
yatırım ve <tüketim kararlarının, ıkar maıksimizasyonu ve .kişisel fayda maks:hrilizarsyonu ·kıriterlemine göre, seribest rekabet pdyasa:sı ve
arz ıtalep koşullarımn belirlediği fiyat IS]st•emi ile kapita,l:isıt btir ekonomik düzeni muhafa:zıa 'ederek aılma olanıağı y01kıtur. KaLkınma süreci içinde üretiımiın yapısında 1oluştUırulacak ~değiş,iıklilkle blidiikte
e1kon101milk sisıtemin de değiışıtiri1mesi, piyasa mekani:zımasına göre
ahnaıca'k ıkarariara ·son vıerıi.Lmesi, tüketici ·terciJhleri ve ıkar maıksimıi
zasyonıunıa dayanan üvetim ve yatırım klaradarının alınması yetkisinin pkıncılara verilmesi 2Jorun1udur. Kalıbnıma pl<anlamasında ekonıomrk 'karaır'lıarı üretici v,e ıtillkeıticHer değil, onlar adına ptlancıtlar
aıl,aoak, p~ancı tercihlerıi hakJim oılacakt1ır.
P,Lancılar

ekonomide üretim, tükeıtiım ve yatınmla:rla :ilg~l·i kıa
ürebici ve tüketidierin ıtalep v·e arz şelklinde fiyaıt;lar arracıhğı
ile pıiıyaısaıya yaınsıyaın isteikierine ıgöre degH, '1ioplU1IDuın ulaşması gere:keın düzeye vte üretim yapllsı:nıda oluŞturulacak deği·şıilklildere uygun oılara:k alacaklaı:ıd]r. Bu kamr a1ma 1sri:ireoi içinde plancıJar fıi
ziiki üretim ve ıtüketim hedefıleri saptamak zorunıda ·kalacaıklar, eikıo
nomi;k fiaal~yetler temel oLarak fizıiki düzenlemderle yönıl,endiriJe
cehir.
mrılan

1963'den bu yana

hazırlanan

ve uygulanmasma

ça:lıiŞılan

üç

Beş

Yıllıik Kalıkıınma PJaınında, yukarııda ·tanımlaıdığtmız ıkallkıruı:na planı
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nitelilkileırinden sadece bık kıısmını bulmak mÜımfuündür. Planları
mız ekonomik yapıyı değişt:irmelk ·iiS'temiş, faıkat bu yapısa!l değişik
liği sağ1ayarbilecelk düızenlemeılere yer verememiş<tir. Örneğin, eıko
nomik düzende ·çar:pık fiıyatı1ar ,elmnomik .kararların alınmasmda temel unsur olmaktan k!Uif\tarıılamaımış, böylece üretiım,. yatırım ve tüketriım kamdarrı ibrüyüık ö1çüıde ,kaır ma:k'sıimizıa,syonu ve ıtü:ketici tercihlerine bağlı olarak alınma durumunda kaLmış, ,fua:p.i<taliıs·t ekonomik siısıteımin büıtün Ö0elıl.i:klıe:rıi ekonomik hayat içinde devam edegelımiştıir. Böyle bir ekonomik örgüıtleşme ve düzıe:n içıinde tahiaıtı
ile eıko~nıomi'k üretim, yatırım ve tüı~etim ,kararları ıkaJıkınmayı sağ
layıaoaik ibir üıretıim .yap11sına ıy101l açabilecek bi,çimde planc:dar tarafından alınıyor olaımamış, plancı ıterdhleri hakim kılınamamışıtır.
Plancı ~tercihlerinin halkim olamaıdığı ve temel etkonom~k kararların
plancıılar tarafınıdan aıl:ıınamadığı hiır ekonomik ontam içinde yapı~
Ian planlama faaliyeıt1eriıni ,kaı1kmma planlaması olarak tanımlama
bilimsel o1maıdığınıdan geı:ıçek ıbir ık:alik:1nma pbnılaıması yapılama
mıştır.

KaprutaıHst ısistemde

reikahet

.koşullarının yaratılıması

halinde

kaynaikların en rasyonıeıl biıçimde 'klll'llanılabilleceği 'ileri s:ürülmekıte

dir. Tleoırik olaralk bunun doğru olmadığıını ıkamtılıamak mümıkÜın
ise de, ilerıi süreler görüışün doğru olduğu ,fua:buıl edilse bile hiçibir
ülikede ıtaan mkaibet ~oşuı~larının: teo:dnin IVar:sayiımlarına ıu[Ygun
ola:raık sağlanamadığı bir ge11çe:ktir. Az gelişmiş ü1kelei'de rtam rekabet piyasası koşullarının geçerli oLması olaınıağı hiçten yoiktur. Ül~
kemi~de de durum böyl:edir ve elroonomik yapımız bir çolk üretim
dalında fiili tekeller ahmdadır. Bu ~çeşit ibir çarpık piyasa sistemi
içinde ekorıomimizıde üretim, yaıtırıım :ve tüketiını ıkarar'larımn !kar
azamileşıtirımesıi ilkesine ıgö.re, relkılamLarla 'şaıvtJlandırıLm]Ş, gös>te:riş
eğiLimi yüıksek tülketioi teı:ıailhleriıne gıöre alınmaıkta devam ertmesi
ka:1kmrna çabalarının başans11z kaı1masmıın temel nedenidir. Aı:ıaya
sam:ızda öneı:ıilen pJanılı ıka~kınma po1iltiikaısımn başarılı olamaması
da dlmnomilk 'siıstem ve örgi.iıtıleşmey1e 'ilgili bu unsura !bağlı kalmak-

tadl!r.
3. Kalkınma Demokratik Yollarla Gerçekleştirilecektir.
Anayasa kaUmı:ınanın deınıokraıtıik yoHarla gerçeikleşıtirilımeısini
istemektedir. nem01krasi toplUima Anayasa He veril~n ha:kJların ısağ
lanıması ve korunması, ibu ihıaıklann hallkın yaşaımma girmesıi oıldu25

ğuına

demokrrut-ik yoHarla (jlmasımn ilk şairıtı ilmive böylece top1uımun Anayasal halklarını kullana'bHeceğıi bilir oruama ıkaıvuşturıuılmaıstdl!r. ÜLkemizde ıta
nimlarını V'e:Ddıiğdımiz bir kalikinma SÜ:Deci 'gerçekJleştidlemedeğİ SÜrece deım'o!kratıiik bir yaşaıma da u~aşılamayaca:ktır.
Anwyasta ıkaıDkınmanın plana lbağlaD!IDaısını, planın bk kalkınma
planı iliİteliğıirudıe oılmasmı öngördüğüne göre, kaılkmma planı hazır
lığııııda başvıurulaca:k düzenilemeı}erin ve pli:in uygulaması sırasında
izleneaeık y:öntıemlerin demokratıiık esaslam uygun olmasınıda zorunluluk vaJiıdır. KaLkınma çabalarıında izlenecek yöntemleT Anayasada yer alan temeıl haklarm 1kullammını
en.gellememeihdir. Örner
ğin, rtıoplumda ka,ynaikların :kuıllammı düzenlen~:rıken rçahşma düzeni
riçinıde angarya, eziy:et ve işkence gilhi unsurlara yer ver-i,lmemeliddr.
Zor-unlu isikan ve çalışma usuUerine yer verilerıek yerle'Şme ve çalışma hiir:rıı'iyetleri zedelerumemeJ.irdir, haberleşme ve seyahat hürriyetı1eri sınıır1abıdırılınaımaılıdır. Halrk is,teği dışıııda ıbir öğrenime zıor
lanma:malıdır. Kalk1ınma ısfueci .iıçiııde mütkiyet ha:klaırına Aıniay:asa'
da yazl!lı s:mı:rlaıma'ların ötesinde yeni smırlamalar rgetiri~memeli, fakat Anayasada yazılı sınırlarnalann deLdi ıbıir şekilde gerçekleşıtiril
mesinden de JmçımlmamaJı, böylece mülkiyet hakkının ıtıoprluıınun
yararına olmayan Ibiiçimlerde !kuill,anrmi önlenmelidir. Herkesin dilediği aılanda çahşması rve özel teşeblbüısiler kurması el?'gellerunemeli,
fakaıt AnayG\sada yer aLdığı gıirbıi çalışma ve sözleşme ıhürdyetinin
ku~Uammımn 1topl-UJmun yararına olmayan sonuçlara yol aıçmasrı hali11de A!nayasaıl bir ıgerek olaralk bu haklarm 1tıopluım zararına kullamını derhal ön~ıenmelidir. Ka:]kmma faali.yet1e:rıi düzenlooirken herkese iş sahası açılmasına gereken önem veri:1nk!'H, işrSıizliği artırıcı
Üıretiımin yap:ırsı değişıtıLriHp herkese çahşacağı iş oLanaıkiarı yarıatıl
malı, ıbu araıda herkesıin yaşına, dıısi:ne v~e gücüne uygun olan iŞiler
de çalıştı1T111maısı sağlanmalıdır. Heıikese ücvette ıadaleıt rsağlaınmah,
dengesiz bir ücret yaıpıs1il1a yol açan gelişmelere son verilmehdıir.
Kalkınma sl!rasJrnda ıişrçileriın ;v:e iş~ere11lerin ,Aınayasadıa yazılı seridlikaıl haklan korunmalı, seııdrkalı .işçilleırin ,işten rçııkaır:ı!lıınası gibi
uygulamalara son verilmelidir. Henkes sosyal güvenlik hakkını kul·
Lanabilir o1maılı, sağlılk ve eğ~tıim haklannın rroullammla:rı enge1lernmemeL~dir. KarLkınına süreci 'İıçinde tkooperaıtifçiliğin geliştiriılmesi,
tarımın ve rÇif.itçinıin korunması fka~kınıına:mn demdkratıfk olma:s1ınıil1
diğer ıkoşulları C~Jrasıııdaıdır. Kaı1kmmamn demoknitik olmC~Jsına kalkınma çaba!larına Ve :feda'kavlıklaqna lıe.rıkesin rkendi gücü r()l!lanında
göre

kalkınmanın

kınmanın gerçekleşıtirjllmesi

i
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:~
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katl!Lması, kalikın:mamn

nimetlerinden hertkesiın katkısı oranmda yararlanması He uhaşılabilir. Bnnun a:ksine, kalkınma çalbalanna ve gerekli .feda:karhklara helinl'i bazı sımfla:r hiç katılaımıyor v:e bu fedakarlıklar ibe!lir1i diğer bazı tsımflann üzerinde kalıyorısa; buna ıkar
şıbk kalkırımamu ~nimet:leru[]Jdenı Mç fedaıkarhkta :buılunmamış sı
nıflar yararlanıyor, fedakarJı~kıta ibu1unan sınrflar sonuçıtan lba:şarıya
katJkıları oranmda bir pay a~ıaıımyorısa Anayasadaki sosyal adalet ilkes1ne uymayan bk eıkonomik düzen oLuşturulmuş demektir. lşte
bu durum dernüikratik bir yol değiLdir ve Anayıasam1z ıkal,kın:rnanın
demdıkra:tik yollarla sağlanmasını öneri:Gken bu çeşit ibir ekonomik
düzenden kaçınılmasını emretmekt<edir.
KaJkııımamn dıell1101furatıik

ydllada

gerçek1eştiriJmesd

yönündeiki
Anayasa önerisinin çoğu kez )'IU!kandaıki unsurlar unutuılarak tannamen ;bir başka açııdan yorumlandığı görülmekıtedk. Bu görüşe göre
ka]kı-nımanın demokratik yollaıda olması demek toplumda her isiteyenin iıs:tediği alalllda isıtediği ıgilbi iharelwt .etme hürııiyetine sahip
olmaısı demekıtir. ıBu ser:besıtiyli sınırlayan 'hiÇb:ir otorite tanımak
istememektedir, bu göııüşün sahip1eri. Öyle ki, onlara ıgöre demokratik kallkınma demek üretim faa:Hyıe1:ılerin1n tamamen piyasadıa oluşan ·koşullar altında, t1ıopılrumun yarar ve zararı dilkkate aılmmaıdan
düzenleilimesi demektir. Bir ıbaş!ka deyişle, üretim :Eaaliiyetıleri ve
elmnom:inin işleyişi kar azamileştirmesi ve tüketici terciMerine göre düzenlenıirse dıemokraıti:k bir kalklınmaya ulaşılacaktıT. Bu düzem.leme içinde hiç!bk otıoriıte ne piyasa kıoşuiHannı etık:ileyici rnıüıdaiha
leleı:ıde bulunmalı, ne ıdıe ıtüıketiciyi üreticiye ıkarşı, üretioiyi tüketiaiye .karşı korurnailı, piyıasada rfıiili tekellerin oluışması engellenmemelidir. Kısaca, kaba güoü:n hakiım olıduğu orman kanuniarına !benzer
b1r ekonomi:k ,düzen lrourulmalı, lbu düzenı ıiçiıırde her1kes mal<i gücü
oramnıda ekonomik kararlara etıkiilii olalbilmellidir. 'Böyrle b.ir düzende maı1i olanaikları yetersiz olan lbiiıyüık hallk !kesiımlerin1n yaş:a:mla
rı, yük:sek ekonomik güce ısahip az saylida:ki Ikişiierin a1dığı ,kararlara göre tbe1idensıe bile herhangi ibk müdahaleye yer verilmemeHdir.
Bu yaıkla:şım Anayasanın ,tanımladığı demokratik lkıaıllkmma yıo
lu oıLmama:kla hera:ber, ülkemizin eıkonıomiık orgarnizasyonurmn ço·
ğıu nit,eJiılcleri bu çarpl'k demdkraısi yaklaşım:ma uygunlulk :gösıter.
meiktedir. İşte hu nedenıledir Iki, ülkede gerçek anl<amda bir ,ka]kın
ma yeterli biır hı:zıla sağlanıa:mamaıkta, lbu çeşit bir e!koııomilk orga-
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nıizasıyıon üzerıinde otuı:ıtulan ka~kıınıma planlaması çaıbaları ıbıaşan

ya

ulaşamaımalktadır.

4.

i,. .

Plan ekonomik ve sosyal hayatı 'adalete uygun olarak, tam
çalışmayı ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyini
sağlamayı amaç edinerek düzenleyecektir.

Anaıyaısa ~~onomiık

ve

ısosıyıaıl hayaıtm

zenlenıımesini, kaLkınma planlaırınro:ı
mekıtedir. Anayasanın

bu

bu

ada!lete uygun olaraık düuygun olmasım iste-

esaısa

öner,iısi kailkınmamn gerektıirdiği feıdıalkar

l:ı!klaıra heııkes:in gücıü oranınıdıa katılması, ıkalikmmamn getirdiği oıla
naıklarıdan

herklesin dengeli

sı gıi'bi

esası ıbelirlemektedir.

ve katıkısı oranında yararlanmaBir ·başka deyişle, ekonomik yapı,
üretim yapısı o şeıkiJklıe ıdüzenıleneoelktk kıi, üretilen mal ve hizmet·
ler ~toplumun sadeoe lbeliııli ibir kesdminıin ihtıiyıaıçlar:mı lkarşılama)"a
yönelmeyeoerotir. Akısinıe, üretim yaıpısı toplU'lilun bütün lkesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ~yönelilk olaca'k, 'bu kesimler arasmda
.iJhtiyaçların karşılanımas11nda sosyal hunıalımlann 'belirmesirili. önıle·
yecek bir denge ıkuru:lacaıkt1ır.
bir

1şekıiLde

Ka1kmmaının ıbeLiııli fedaikarıl~kları gerelkti:t1diğ,i açııkıtıır. Kalkın

ma

sıüreci ıiçi:nıdıe rkaynaıkların ıaııtıtınlması i.çiın, örneğin,

vergirlerin
henkes gücü oranında vergi vıereoektir. Gelliri az olanıdan az, geliri çok ıdlanda'n çok vergi alıınacalk vergi adalerti sağlanacaıktır.
·
artıtınlması gerekiyoırsa

Kalkınma sırasında

herkese yeterli sayıda çalışma yeri açıla
sadece beLirli kes~imleriın .iŞbuılmaısı ve diğer kesimlerin işsiz
kalması gibi ıbir durumla ıkıarışılaşıLmayacalk, böylece çalışma adaleti sağlanacalktır. Buna ek olara/k, çalışaniarın sağladığı gelirler arasmda ıbir denge lbulıınacaıktır.

caık,

Anayasaya .gıöDe ka.llkmma planları tam ~çalışmaıyı sağlamaya
yöneli!k olaca:kıt:ıır. Kaılıkınma süreeli ri,çinde ne işgücü, ne rser:ı:naye, ne
taıbii rka~naklar, ne bilgi ve tekno1oji, ne de organizas~yron güoü atıl
bıralkılacakıtır. Üretirm ~apısı bıütıün ülke kaynaklarını ilstıihıd:arm edebi1eoe:k ib:ir ışeikiLde düızenlenecekı1ıir. Bru yaıklaşrm gerçekt·e ıkalkın·
manm hızlanmasına yı01l aıçacaık, 1k,a]hrıma planLarı üılkedeıki ıkarynak·
ların ıtümünü üretim ısrüıreai ·iıçinde değerlendirımeyıi yeterli gıörıme
yip ıbu kaynalklann arihnlmas:mı da düzenl,eyecekıtk.
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Kaynakların uaım çalışma esasına
dü~eyi

i·le i1g,i1i hk boyutu

göre kullanımının teknoloji
Bir ülkede üretim sürecinde .lmlyapısı lkayınak rbirlecş.imini yanısıtan tek-

vardır.

lanı:lacaık çeşdtli rkaynakların

noLojik rd~eyi de beHrleme durumundadır. Ka1kınmamn gerçelklreş
tirilmesi için ileri ve modern teknoloji ıkullammında zorunlUlluk
bulunduğunu belirıtmişrtilk. İleri ve modern teknoloji ise serıı:nJaye
yoğun kaynak ıbilıeş:imlerıinin kullamını aniamma gelmektedir. Ülkenin mevcut kaynaıklannın bi:leşimi üretim sfuecin:de modern 'Vie
ileri ıteknoloji kullamını olanaıkiarını sımrlamakta ,irse, yani tiLkienin ileri teiknoloji lkrurLlanma yıönünıden seıımaye ve tekino1ojik ıbilgiİ
noksıanlılkları varsa,. ıbu durıumda ya ileri tekno1ojri rkiullanıml!nıdan
vazıgeçi1mes~i veya fazlalıık gösıtereın iba:zı kaynaklarm atıl lbllrakııLma
sı gerekeceıktir. Bu çelişikiyi çözümlernek de ıkal.kınma planılarının
görev alaını .içine giııımelkrtedk. Bu gibi durumlar'da 'kalkınma planı
ileri ve modern rtekinolojr1nin yaıygın bir şekilde kul.lammını ıgerıçe&
leşrtirımek için sermaye vıe teknolojilk rbilgi giJbi kıt olan kaynraık tıüır
lerini hızla artırıcı dü~enileımelere girme ~durumundadır. P'lan~ar bu
konuya gereken önemi rverımiyrorıla.rsa rka1kmmamn hızla:nrdırılmarsı,
bütürn kayn:aık1arın üııetim rsüreci :1çinıde değerlendiriLmesi olanaık
ları da ortadan rkalka:cakıtır.
Kalkınma planları

henkese larsgad yaşam koşullarını sağlama
ya yeterli bir gelir dürzJeyıini ılıedef almak durumundadıır. Burada
kalkınma ile !beraber topl-am gelirin artması rve artan gelir'in kişiler
arasıında böJüşrtürürlmesi g.iıbi ilkil·i bıir ö~e1liık varıdtr. Ka]kınma rsrüreoi ·1çinıde üret1m aırıtışı iıle lb.irrHkte toplam gelirin de artması doğaLdır. Ne var 'kiİ, Aınaıyarsa, rkalbul ettiğ1i sosyal adalet a:nlay1şı uyarınca toplumda rgEılir dağıhmındaiki dengesizHkierin azaltılmasını,
bu amaçla ıda gelirin dağlılımmda herkesin es:ki.sinıden daha adH bir
paıy aLmasını öngörmek·tedir. ıAnayasamn 1Srosyal adalet ve den:geli
gelir dağıhmı .iı]kesi uyannca kalkınıma süreoi içinde Y'araıtılan gelir'in tümünün rveya bü:yülk hir lkıs11mmn halıkın tüketimine yönlendiriLmesi ,de Aınayasa He çelişik olacaktır. Şöyle ki, yaraıtılan gelirin
önemli bıir :kısmının ıtÜJketilrmeyereık ~kalkınma süı:ıeainin devarınını
sağlayacark yeni yatınmları karşıılamark üzeDe tasarruf edıilmesinıde
zorunluluk vai'dır. Aiksri halde kalkınma hızında yavaşlama kaçınıl
maz olur. Böyr}e :bir sonuca uılaşılmaması .için ka11kmma planla·rın
da ha:~kırn yaşam ,düzeyinıdeıkli ar1:1tışların toprlam gelirin artış tempo-'
sundan daha yavaş tuıtlliLmas]!na gereken önem veri1meliıdir.
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5. Ekonomide toplam tasarruflar artırılacak, yatınmlar toplumun yarariarına uygun alanlara yönlendirilecektir.
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sermaye, işgücü, talbii kaynıa1dar, giııişimci1ik yete·
neği, teıkno1oj.iık bilıgi gibi kaynakların kullamma sokulup üretimin
v<e toplam geUriın artırılması, a:rt·an gelıirin klişiler aTasında ür.etim
sürecine lkatlkıları oranmda paylaşliLma:sı, gelirlerin tÜıkıeıtim ve tasarruf arasmda bölünmesi ekıonomik ıfiaa1iyeüerin tümünü oluştu
vur. Bu faa!liyet[er ıiçinde ulusal tasarrufların a::ı:ıtırJJ1ması temel olarak üretilmin ve gelirin artırılınasına bağlı olmakta, ayrıca ıgelirin
tülkemme yönelen .kıısmımn sınırlaı:ıdırılıması da tasarruf artışını
önemli ölçüde etıkileımektedir.
Bir

iiıLkede

altmda Devletin tasarrufları aıııtırıcı görevi öncetiretiimi arıtırıcı yönde harekete geçirmesine bağlı olmaktadır. Devlet kaynaklıarın kullammını üretimin
yıüiksik ölçüde antıması yöı:ıünde düzenlemeZise Anayasa ile ·kendine
verilen görevi yerine getirmemiş olacatktır.
Bu

.k:oşulılar

Hıkle eıkoı:ıoı:niık !k:ıaıyınaıMarı

:Devletin ıtasarrufları artırıma yönünde .gözönıüı:ıde tutaoağı dibir unsur gdirin dağiJlımııd]r. Geliı:ıiın sosyal a:dalet çerçevesıi •içinde çeşıiıtli gelir guı:upıları arasırıda dağıtılması IA.ınayaısal :bir gerelkliliktıir. Öte yandıan, gelirin çoğunlukla tülketim eğilimi yıüıksek ıgurup
lara yöneLmesi tasanuflann sımrlı kalmasına yol açaoağmdan Devlet gelir ıdağtlımını doğrudan veya dolaylı hir şeıki1dıe ıdüzenı1eyıici
kam:rıları ıaılırken gelirıfuı. yeterli ıbir ıkısmmm tasarruıf edilmesine ıde
ğer

diıka:t e1ımek norunLu1uğundadır.
Devıletİn rtasarrud:iları artırıcı

faaLiyetleri arasmda dıüşünüleoeık
diğer bir konu trülketimi ve özeHilkle zaıruri olmaıya:n rtıüketiımi smır
landırmasıdır. Bu ya i.iırerbim hiçiımini ıtüketim mailarına ağırlılk vermeyen bir şekilde düzenLeyerelk ıi.Ukede tüketlİm malları arzını sınır
lı tutmak:la, veya tüketiımİ sınırlarıdırıcı çeşitili ekonomli poliJükaJarına baş vurmaıkla gerçekleşltirileıb~leceık biır 1konuıdur. Vergiler bu
alanda Devletin 1kuıllaı:ıaJhi·leceği en önemli amçlaı:ıdan hirı:idir. Vergd
hem .doğrudan ulusa'! tasarruf aırıtışını, hem de ·dala~rlı bir şekilde
tüıketiımi kJJsarak tasarrufların antmasını sağlay:thi1ir.
Vergi önceleri kJıa:silk devlet anlayışmdaiki ıkılas~iık devlet hizrrı:ıeıt
leninin ger:ektıirdiği harcamaları ~ka:rşüamak ·için kullamlırkıen, modem ekonomHe:rıde ekonomik hayatı toplurrı:ı ihtiyaçlarına uyguı:ı
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ibir şeıkıilde düzenlemenin bir .aıı·acı oLmuş, devletin sosyal- ekonoımi:k
faaliy-etılerinin (kamu hiz.met1eıri, sosyal ve ·ekıonomik ıa1tyapı yatı
rrmları, ~sanayi üretimine yönelen yatırımlar) gerekıtirıdiği fonları
sağlayıcı bir kaynak şekÜne dönüşmüştür. Devletin ulusal tasarmfları arıtırma/k için vergi yolunıa baş vurması demokratiikıtir ve temel
yasaya uygundur. Bu yetkiinin ikullanımıında Devletin :aıdaletli bir
veııgilemeye baş vurması, henkesten ödeıme güaüne göve vergi alın
ması :wmn1u olmqıktadır. Bunun aksine bir uygulaıma Dev:l·eti a:rıti
deımokm1ıik hir ·duruma dü:şri.iıııür.
Otoviıter

rejimlerde

ltıiiıkeıtimin sınırlandırılma:sımn

ve tasarrufülkelere oranla daha kolay olduğu şeikliı:rıde bir görüş va:ı:ıdır; fakat bu görüşün her zaman geçerLi
olmadığı görülmektedir. Ömeıgin, d1kıtatörLüık rejirrrüeıriyle yönetiilen hirıçoık ütkede tJasarruf1ar ve y:aıtınmlar artırılamamaktadır. Tasarruflaırın avtırılması yönünden asıl oları rejimin usuıl yönünden
demokratik olması değil, aıhnan elw:rıomik •kararların ıdemolkraıtik
olması, yani ekonomiık ısürecin demdkratik olmasıdır. Bir başka
deyişle, demoıkııaıtiık bir uısuıl1e oluşan ıbir siyasi :i!kt1dar tüketici haikimiyetirıi •korumaik :istiyorsa ve ibu sırada yeterli ve adil hir vergilerneye başvuıımuıyorsa bu ıduru:rn anti"demokraHk uygulamalara
yoJ açabileceği gi'bi, toıtaliıter rejıimle yönetilen bir ülkede ekonomik
kararlarm •tıoplum yararına alınması sağlanabiliyor ise, bu aımaçla
adil ve dengeLi bir vergilerneye gidii:lebıi1iyor iıse alman kararlar demoıkrat~k olacaıkıtır. Veııgi ödeme gücünden ağır bir verıgi yükü altı
na ısdkulan bir kişi siyasal rej1m oıtıor.ilter olsun veya o1masın anti
demokra:ük bir uygulama kaıışısındaıdır. Buna karşılık ikişileııin vergıi ödeme .gücü ile oranılı ıhir v~eııgi yıükü altmda ka~ldığı .toplumlarıda
siyasal vejiımin rengi ne •Oilursıa olısun ıdıemokraıti.k 'bir uygulama vardJır. Anayaısaımızın Devlete ulusq,l tasarrufları artırma yönünde verdiği görevin yeri:rıe getirilmesl~nde lbu unsurun gözönü:rıde tutulması
gerekir.
ların avtırılmasının demokratiık

Ekonomi Hminin amaçlarından ~hiıııi kıt ıkaynaklar 'karşısında
en etıki:n !biçimde lkarşılaınmasını sağlamaıktır. Anıayaısa
mn önerıdiği yatrrımlıaırın toplum yararının gerektirdiği ö:noeliıklere
yörıeltilmesi Hkesinin uy~gulanmasında da ıdi!kıkate alınacaık temel
unsur etkirılikıtir. Yatırım ibk üLkenin üretim kaıpasitesin!i, dolayı
sıyla ulusal gelirini artırıcı ıblir rol oynar. Üretimin art:trılmaısını düzenleyen ilke ıise marjrirual maliyetin fiyatlara eşit olmasıdır. Diğer
ihtiyaçların
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herhangibir malm üretiminin genişletilmesinin durdunokta, ek hir birim malın üreilim maliyetinin o malın piyasa değerıine eşit olduğu noktadır. Kaynak dağ1hmınm optimum olmaısı her türlü ekonomik Slistemin ıamacı olduğuna göre, üretim ve
byaıt düzeylerinin optiimuım olma•sı \kaynak dağıhmını optiımum yaptığına göre har.elket nolktası marj.inal maliyet= fiyat ilişıkisri olmaktadır. Serbest piyasa mekanizması teor.i;k yapıda bile bu krıiteıre göre dağıtım yapamamalkta, yanıi kaynakların üret1m amacı için kullanıımı eıt\kin olamamakrtadır. Optimum •kaynak ıdağıhmına ulaşa
bilmek için İllk gereiklıiıliık piyarsaıda •tam rıekabet !koşrulLarının v:a:rlı
lığ~dır. Bu .kJoşuHaı:dan bir <tanes•i bile y'Oiksa optimum ıkruynalk dağı
lıımından uzaklaşılır. Gelişmiş ül:kelerıde tam rekabet koşullaırından
biri olan raıtomis1ı~k Ö~Zel girişimlerin varlığı geçedi değillıdir; bu ekonomide tekelleşme son hızıla Herlemeıkitedir. Az ge1işmiş mkelerde
iısıe ıseı:ibes:t reıkaıbete daıyanarı rpiİ)'Iasa mekaınizmasmm optimum kaynak dağılımını sağlayacağı sözkonusu bile edilemez. Fiili tekeller
diyarı olan az gelişmiş ülkelerde piyasa mekani:mnası kaynakları ha·
rekeıte geçirerek değedenıdirememeıkte, fiyatlar kıtlı:kları veya bollukları yansıtan birer göster.ge olma1.kıtan çoık ·istikrarsız !arz ve ta·
wp 1k!oşullarıının varlığmı yaı:ısıtma·kta, üretim darlığtı:ıdan ötürü ent·
lasyonist ·baskılar devamhlıık gös·teırmektıedi·r. Buı:ılara ek olarra:k,
kişilerin üretim süreciıne katıkıları oramı:ıda illllUJsal gelirden pay almaları gerekiriken çeşiltli nedenlerle doğan sınıflaşma sonucu pay}ar
oranıtıJsız bir şekilde beli:denımeikted:iır.
bi·r

deyişle,

roılacağı

.Bu aç11klamalaırıdan ·az ıgeli:şımiş toplumlarda ekonomilk yapmın
bir sonucu olaraik marj>inaıl ımaliıyet 'İle fiat arasıı:ıdaki ıiıliştki
lerin ıbozulıduğu ve kaynaklann etikin dağılanadığı aı:ılaşıLmaıktad1ır.
Yani piyasa mekanizması statilk et:keı:ıliği sağ~amaıktan uzaktır.
doğa:l

Serbesıt piyasa ekoı:ıom&s.i kaynaklan optı1mum ıdağıtabileccık
güce ve olanağa sahip olsa bi1e bu mekanizmanın kaynakları yöneltt·iği öncelikierin toplum yarıanna o:lduğu da ileri sürülea:nez. Bunur
:ı:ıedeı:ıi açrkıtır. Piyasa mekanizmasım harekete geçiren üç 'k111V'Ve't
vardır. Bunlar, kar azamileşti:rmesi, rtülketici fayda azaımileşt~nme~ı·
ve tüıketici :tercihleriıdir. Bu kuvvetlerden .kar azarı:ı:ıileştinmesi Hkesd
girişiımaiyi «toplum yararına oılan faalıiyeıt» yenine «!karlı olan faaliyet» dallarında üretim vıe yatırıma iıtmeıkıtediır. Eğer k1o~raılı iıç1kiler
faaldyeıti gi:rıişimoinin kar rtUJtar:ımı yükseltiyor, buna ıkarş:dı!k ıtorp
lum yaranna olan madencilik ıbuı:ıdan daha yüksek 'bir ıkar sağlamı1
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yorsıa,

1

hiçibir .girişimci madencili:k faaHyeuinıe giı::meyıeceik:tir. Keynes
de bu duruma değinerek en ıkarh yatınmların topluma en yararlı
yatırımlar olduğuna dair uyıg:u!J.amada hiç:hir delil hulamaıdığını ileri sfumüştür.
ile ıtürketici haikiımiyeti de ıtopluırrıun
yararına çalışmayabilir. Toplu:mda gelir gurupları farklıdır. Tüketicilerin piyasadaki teroihleri için lbir liraıyı bir oy olarak kabul edersek, yüıksek gelirli gurupların oyları düşüık gelirli gurupların oylarından daha ağır basacak ve böylelikle tüketici tercihlerine göre
oluşan bir ÜI'etiım yapısı sadece yüksek gelir :gurubundaıkilerin ihtiyaçlarını .karşılamaya yönelik bir üretim yapısı şe!klii1Jde oluşacak
Tüketici

terc1hlerıi a.racıllığı

t:ıır.

Ge1ir dağılımının çdk fiamkılı ıbir yapıda o;1madığı v:arsay:d:sa hile, ıtiilkeıtici ıtevcillııled ryaıtırıımlan ıtoplumun yaranna olandan farklı
alanlara ite!bilir. Hiç kuŞkıu yıokJtur iki, bu günün tülketioileri yarnnn
tüıketici kuşatkiarı iıçin f1edaıkaı:1l:tk yapıp, örneğin, ülkenıin elelkıtirifi"'

kasyonu .için gerekl,i trülkıetiım ıkısıtla:malarına kendil.tkleı:ıinden gitmeyeceklerdir. Bu durum üLkenin ekonomiık yapısını duraiklatmaık
tan başka bir sonuç vermez.
Kaynakların torphım yararu:iıın gerektirıddği

önoeHklere yıöne1til
inceleyerek serıbest
piyasa me!kanizmasımn lbu amaca ulaşmayı sağlayaımadığını göstermeye çalıştıık. Oysa, ılmynaıkılar:m torplUilll yarannın gerektirdiği öncel.iklere yönlenıdıir'ilmes·inde ıkıaynalklann et!ldn bir 'biçimde harekete geıçirilmes'i de önemlıi hirr sorundur. Bu asilında :ka1kınıma sorunudur. Ekonomiık kaLkınma, veya dinarrrüik et'kinHk, kayn:alkların
etıkin ibir ibi•çimde lharekeıte geçirilme ,derecesine ibağhdır. Kaynakların harekıete geçiı:ıi'lmesi piyasa melkanizmaısı
yıolu ,iJe olaca:ksa
bu görev de daıha önce değıiJndiğimiz ikuvıveıtler tarafından yerine
getirrıileceıkt.ir. Kıısaca, ıkar moıtifi ve tülkertici fayda haıkiımiyeti. Btmlarıdan kar motif.i piyaısa mekanizmasının göstergeleri al•tında çalı
şan girişimcinin ıkar amacı ile yaıtırı:ın yapması sonucu kalkınma
mn dolayJı bir biçimde •sağılanacağım belirtir. Taıbiatıyla, elkonomik kaLkınma yine tükettki >tercihlerinin cevaplanması için yapı
laca\k: yatırımlara ıbağtlı oılacıaık, ama harekete geçirici kuvvet ttükerHci teııcih1eri olacçılktır. Tüketidierin piyasaya talep olarak yansıyan ıterdhleri o anl"l"i ilhtiyaçllar ile Hgili olduğundiarn girişiımdler
de piyasa melkaınizması içiınde tükeıtioilerin bugünıkü iJhtiyaçlar:ım
mesinıde ikaynaıkların eıtıkin dağılıımı kıonusunu
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karşılamaya yönelmerote, uznn dönıemli yatınmla::rıa girişememekte
dirler. Uzun dönemli yatınmlar için ghıişimciler herhangi bir ıklıavmıdan yoksun olduklanndan sadece kendi ta:hmin ve bekleyişle:rıine göııe hareket ·etme durumunda ıkalı:ıılar. Bu •koşulrr:ar aLtında
girişimciler i1eride hangi sektiörün diğer sektöre oranla daıha karlı oLacağını sapta:ya:madığınrla:n az geHşmiş üllkelerde piyasa mekanizması 1içinde çalışan girişimciler daha ıçüik k:ıısa dönemde çok
ıkar· getiren,. rrsild az ıtükıetiım malları üretimi alanlarmda faaliyet
göstıerme1kte, bu durum soniUou piıyasa mekaıni~ması yatırımlan toplum yaranna uygun dlaraik yıönlendirememektedir.

't"

tşte bu nedenlerdir ıki, 1961 Aın:ayasasımn Devlete verdiği yatı
rımları

·toplum yaralf1nın .gerektirdiği önoelilklere yöneltme görevini Devlet «gö:ciinmey.en el» olan piyasa mekıanizmasına devredecek
olur ve ibu görevi yerine getiıımeıkiten .kaçınu~sa demdkraıtik olmayan bir uygulamada !bulunuyor demeıktir. Demokra:ti!k bir uyguıla
ma temel yasaya uygunlru:k olduğuna göre ve bu uygunluk için
Anayasıanın ruhuna göre yatıırımlaırın yönlendirilmesinde bir orto·
ııiıteninı, yani «göııünıen :el» in ıgöreıvle:ı:ıdirilmes.i gerekli olduğuna
göre, Devlet yatırımların toph11m yararının gerekıtirdiği önıcelifk1ere
yöneıltiLmesi işini plahcJJlara vıereceıkıtir.
Burada ortaya başka bir sorun çıkmaktadır. Yatırım kararlagörünmeyen el' den alınıp görünen el'e vıerilmesi her ne kadar
demokratiık ve Anayasal bir gerek ise de bu konuda uygulamanın
da demokratik olması, yani görünen el'in toplum yararının gerektirdiği önoel:iıkl'eri sapta:rıken 1bir hataya düşmemesi sağlanmalıdır.
Bu, bir yandan plancıl1atın hiHmsel yeteneklerinin devamlı . olarak
yeterli bir düzeyde tutulmasına, modern kalkınma teorisine göre
geçersiz niteli:kte b:ir elkionomik 'kalkınma anlayışına sahip olmaları
mn önlenmesine, diğer yandan da siyasal iktidarların siyasi çıkar
ları uğrnna plancılara baskı yaparak onların kararlarını bilimsell·ilkten saptnımalarmın önlenmesine bağlıdır.
rının

III.

EKONOMIİK DÜZEN NASIL OLMALIDIR?

Anayasaıda

temel hakların kullanımına ·Hişıkin gerçeke/konomik düzene iliş:kin :hüıkümlerini
yıorumılaımaya çalıştık Bütün bunlar Anayasanın .gerel&erill!İn ıt:am
olarak yerıine ge:t'iri1meıdiğirri, ıeJkıonoa:nhl< düzeniri yetersiz okluğuırıu
leri
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yer

ala::ı:ı

ıaçııMamaya, Anayasanın
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'P

1

yansTtmaikctaıdıır. Toplumu tatmin edebiHr hir ekonomik düzeni oıluşturmaık için ne yapılmalıdır sorusu .jse henüz Devaplandırılmaımış
oJma'ktadır. Bu •son :bölüımde lbu soruya ilıiş,kıin görüş1erimizi aç:ıikla
yacağız.

1. Kalkınma Hakkı Anayasal bir Haktır.·
Anayasamız toplumu oluşturan kişilerin yararlanmaları
cı ile
bir çoık ekonomilk ve sosyal hakka yer verım:iştir. Bu

annahakve ·koru-

lar kişisel ha!klarıdır. rDevlet bu •kişisel hakları sağlamaik
maikla sorumludur. Toplum rkıiışirlerin· ·toplamından ıoluştuğundan,
her ıkişi~e ıai)'rı ayrı sağlanan 1bu halklar gerçekte toplumun tiiıı:nfuıe
sağlanmış olma•ktadır. Böylece, bu ihakılarm •kişiısel olma özıe1lıiıkleri
d~şmda bir de •tıop1umsal öz·eil:1iğri belkmekted:iır. Bir başilm deyişLe,
her ıki:şi için )kişisel olaın haklar ·toplumun ıtrümü için 'toplumsal ibıir
hak olma dummunıdadır. Bu durumda, öırneğin, her ıkişinıin •çalış
ma ve sözleşme ihürriyeJti varsa, toplumun da toplumsal rniteliıkte
bir çalışmaversözleşme ,haıkıkı o1luşmuşıtur.
ıKişrisel ihaikları ıkişiler h~uken

ris.tedi:kleri giıbi :kullanıma durumundadıdar. rBu hakların sınırla:ndırılma:ları anealk toplumsal yararlaıia aıyık:urı düşmemeleri halinde sıöz konusudur. Bu sınırlama ıki
ş'isel eikonomik ve sosyal .hakların ·topLumsal bir boyuıtu buLunduğunun bir ihaşlka ıkamtıdır.
Ekıonomik ve sos~al ha!klar Mıibi·r'inıden hağ~msız olmayıp Ibiribiri ile yaikın :ilişki içindedir. Elkonomiık ve sosyal hayatın çeş.iıtl:i kesimleri arasmda yakın ilri<ş•kıiler bulunması ekonomik ve sosyal halkIann da hivbiri iıle bağlant11lı ölmıaısına yıol açı:rnaiktadır. Bu ilişıkiler
Anai)'asaıdaki halkların ·teker rtıelker sağılamp .korunmasını olanalksız
kı1makıta, ~kıonomilk ve soSryaıl haıklar yra hep birlıi:kte sağlanıp ıko
runa!bi1mekıte veya hiç ıbiıri .kıorunup sa~lanamarnaıkıtadır. Ömeğirn,
çalışma hakkı sağlanaımzyo:rısa seyıa!hat, dinlenme, konıut, sosyal güven1i:k ve rberrzeri diğer bütıün halkların daısağlanması ıtelıliikeye girmekt:ıediır. Bu iılişkHer 1elmnom~k versosyal haildarın tümünü bir lbütıün halime ıgetirımekıtediır.
Anayasamın öngörıdüğü •ekonom1k ve sosyıal haıkların ancak eil.<:onomilk ve sosyal ıkallkınımaımn gıeıcçekleştirildiğıi bir ortamda tam olarak sağlanıp <korunma olanağı bulunaıbHimek,tedir. Bu nedenle kalkınmanın geııçe'kleştirilimes:i rdemoık·rat·ilk bir tr0plum düzeminin •kurıu1maslimn vazgerçıilmez Mr şaıctı olmakıtadır.
·
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Anayasanın 'öıneırıdiği haıkıların ıkişisel niıteHk1erıi y:an:ında

top-

lumsal ibir niteliği de olması, ıbu iha:ldarın birbiri ile :yaıkın iılişlci
içinde bulunması ve ibir bütün olması, bu ılıaikların ikullanımı iç;in
elkonomiık ve sosyal kalkınımanın ge:rçekleştiti.lmesinin gerekli olmaısı .Anayasadakıi bütün bu haklarm 1:op1aımının toplUımun kalilmıma hakkını oluşturmasına yol açmaktadır. Kalıkınma hakkı bir bütün olup, kıişisıeL haıklar bu bütünün ,kişisel düzeydeki parçaları olma durumundadır.

r

Dervlet ,kişiılerin eikonJOmiık ve ısıosyal ihaıklarını sağlayıp korumakla sorumlu oldu~uına göre,. Devlet aynı zamanıda :topJuımsal :k:alkmma hakikım da sağlaıma'kıtan sorumludur. <Devlet .toplumsal ıkctJl
kmma halkıkını sağlayaıbi11diği ölçüde kişisel hakianın ıda gereik1erind
yenine getirmiş olacalktıır.
. Anayasamız rtopluımsal ıkalkmrna hakıkına doğrudanı bir atıf yaparak onu açıkca ıtammlamamakıtadır. Ne var ki, çeşitli maddelerinin ıbirarada değeJ11endir1lmesi AnayasC\Jllm dolaylı ihir şeikıilde ve
ö:zıü ıile topılw:nsaJ kaLkınma hakikına yer verıdiğini doğrulaımakta
dır.

Devlet !kişiler kai'Işısında güçlüdür. Her ıkişin.in lkendi Anayasal
eik!Onomilk ve sosyal halklarını sağlamaması 1karşısınıda Devlene ·karşı
etkiLi lbir şekilde haıkkıını araıma gücü ve olanağı yoktur. Bu durum
Anayasal görevienini .iıhma:l etmesi ılıalinde Devleti belirli bazı müeyy1deılede .karşılaşımalktan

sakınmaya yönelteJbi1meıkte,

gerçekleşi:irıme yıönÜınıde !kesıin

.ça:baLar göstermeye

kalkınınayı

:oorlayıcı

·

bir has-

ıkı altına sokmamakıtaıdır.
Anayasamız ıtoplumsal kalıkınma ılıakıkını açrklıikla

tanımlamış

ve Devlete lbu <temel haıkikı sağlıama ve koruma görevini ıkeısin ibir
ifade He vermiş olsa 1di, Devletin ibu temel ha:kkı sağlama görevinden sakınıması olanağı ortadan kaıl:ka'bilir, :ka]kınma daha hızlı bir
şekiLde geırçekleştirıiılmiş ıoLaıbilirdıi. ıAnayasanın toplumsal kalıkı1J11111a
hakkına aıçılkılı'kila yer vermiş olması halinide DeVIlet art:ıJk güçsüz kişiler karşusında değiıl, güÇlü hk toplum karşısında ;kalarak ıkaılkın
ma y;önooden daıha dddi ibir ıtutuma girehiHrdi.
Bu yaıklıaşımın uygulamaya yöneliık bir g,ereğıi olaıiaik Anayasal
düzeri:de bit JeğişikJ,~k yapılarak Anıayasaıda toplumsal kalıkınma
hakkının açıkça yer alması, kişisel ekonomik ve sosyal !hakların
toplumsal kalkınma halkkının ıayrıntıları olarak düzenlenmesi, Dev-
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letin toplumsal kalkınma hakkını gerçekleştirme sorumluluğun 'ke~
sin !bir zorunluluk olduğunun ve bu sorumluluk ,karşısındaki müey~
yidenin aıç11klı:kla tanrınlanması gerektiği .kanı:sındayız.
Anayasa Huıku!ku ve kaımu ~bakımından yeni ibir
Temel ihuıkuık anlayışı riçinde 'böyle bir hakkın 'Ç)luıştu
ı:ıulması ıiçin henüz ham bir görüştür .. Hukuık, eikıonıomi ve sosyoloji
bilimcilerinıin bu görüş üz·erinde durarak göı:ıüşün çeşitlıi yöınlerini
Bu

yaklaşım

yaıklaşımdır.

geliştirmeleninlde zorunluluık olduğunu düşünımeıkteyiz.

2. Ekonomik Sistem

Açıklığa Kavuşturulınalıdır.

Ka]hnma eık:JOnomide lkaynaldarın tıoplumunı en çıolk yararına
olacak mal ve hizmeiJeı;in üretimine yönlendiril:meısi, kaynalklaırın
tümünün ürıetıim sürecine so~ulmaısı, kaynaıkJıaırın artırılması, iiır&
tim sonucu dde edilen gelirin toprlurnun büıtün kesimlerince dengeU bir şeıillilde paylaşılması, veya kıısaca eıkonomik yapının smayiye
ve özeU.i'kle yatırım malları smayiine dayalı bir şekle dönüşıtüriil~
_me~i olduğuma göi'e ekonomik düzenin ve ekonomiık hıatyatın işleyi
şıinin lbu amaca ulaşmayı sağlayıcı, kolaylaştıncı bir şreıkilde oluşıtu
rulması ııorunılrudur.

E\konomiik üretıim, yaıtıırım ve dağılım kararlarının, kar maıksi
mizas,yonu ilikesıine ve tıütketioiletin tercihlerine dayalı oJıaraık arz
ve ·talep ıkoşuJliları sonncu Ibeıliren fiyatların halkim olduğu ıpiıyasa
meikanizması içinde almması Anaıyasanın önerdiği giJbi 1 kaynaıkları
toplum yaırarının ger.eıktilrıdiği öncelilidere y:önlenıdirmediğinden Ana~
yasamız ,kapitalisıt bir e:konomik sisteme kapalıdır. O halde, Ana~
yasal bitr gereık olaırak ekonomik sistemimizin kıaıpitaLisıt ekonomi
si:sıtemi olmadığı açılklıkla ıkalbul edıihnek durumundadır.
A:nıayasaımı:z
vuı:ıma olanağı

tataliiter bir siyasal rejJime ve böyle bir rejriinin lba:ş
yıüikseık totaHter bir ,eıkonomiık sisteme ıde [(ıaıpahdır.

Bu ifuoşuİilar altındıa Tünkıiıye kendi ekonomiık ve rsosyal koşul
lanmn altmda kalkınma sorununu en hızlı ve en etkin bıir şekiLde
çözüımileyeıbileceği ıkendiııe ıhas 'bir elmnom~k sistem
oluşturmak
zorunluğundadır. Bu s.irsmemin teımeıl ö:z;el1iği Anatyasada yer ıaılan ve
demokraıtilk hiır ıtoplum yapJJsının içeliiğıi olan ekorı:otnilk ve sosyal
haıklan, yani ıka~kınma haikhnı sağlayan ve ik:orıiyan ıbir si.s,tem olaCiaıkıtır. Bu ısİstern ekonomilde yMırıım, tüık!etim ve dağılım kararla~
~
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toplum yararına olmasını sağlayacak bir sistem olma duruBir baışrka deyişle, elkonoımide üretim, yatmm ve dağıhm
karaıılanlll üretim unsurlarına sahip orrıanların 'kar maksimizasyonn
ve tüNetioi fayda ma:ksimizasyonu ilikelerine göre alamayacaıkları,
bu ıkoşullarıda :toplum yararını 'ıilgi,Iendiren ,kıa,rartları alma yeınktsıi
nin bundan ,böyJıe tıopluma mal ediıleoeği bir eilwnıomilk ~s[sıtem !kuru
mundaıdıır.

lacaiktır.

uz,un bk srüre eıkonomide üretim ve yatırım
mülkiyelt haikik:ıından ;doğıduğiU ve ihu
hakıkm ayrılmaz hir parçası olduğu şeıklinde yaygın 1bk göruş vardı
ve mmkiyeıt ha:kkına dayanıdığı ileri sürü1len bu karar alma yeltkisi
kapitahrsıt ekonomilk s:istıeımin ;temelinıi olruşturmalkta idi. Kapitalist
eıkonomi,k ısıistemin yol aıçtığı sosyal .ve ekonomiık dengesiz,Jıillderin
toplum zamrına olduğunu iıler!l sürıen ibazı sıosryal bilimciler bu oluırrı
suz sonnçları gid:errmeık iıçin üııeıtiım unısurlaırı mülkiyetinin öızel müllkiyete ıkonu oı1rnamasını öneren bir sisltem geHştirmeye çalışmışlar
dır. Oysa kapitaliSit sistemde sosyal ve ekonomik dengesizliklere
yol açan unsur miHkiy~et deği'!, üretiim ve yatınım kararlarının mülkiyet :sahip1ednce ahnmaısıdır. Üretim unsmLarı mü]kiyetinin özd
müı]kiyette lb~raikılmasına ve fakat ürEit'im yatırım ve dağılırola ilgili eıkonıomilk ıkamrlann artıık mülikiyet sahiplerıince alınımamasma
olıaına!k ~sağlayan bir sistem kurulması ile hem kap!jıtalıirsıt sisitemin
yol açtığı ekonomilk ve .sos:yal dengesizlilderden :kurıtulma, hem de
totaliter hiır ekonıomiık sisteme yönelme zıorunıLuluğunda kalınama
olanağı ıhelirecekıti:r. o halde ullkeımizde kapita1isıt sisteme alternaıtiıf
olarak geliştirilecek ekonomilk s'is·teıın1n temel özel:l:iği, totaliter sdstemler:delki giihi müı1kiyetin lkamulaşıtmlması değil, ekonomik kararların aılınması yetkıi~sinıin kaıınulaştırılması o:lımalıdır. Y arartılaca:k
ek.o!D!omirk ~sistemde üretim, yaıtırım ve tüiketim 'kararlarını alma
sorumluluğu ıkamu ytaırarma o1m.ak üzere bir <karar alıma orgamna
verilmelidir. Bu >karar orgaını ıise planl<ama ongamdır ıve ikuridacalk
ekonomiık sistemde böyLe'Ce tüketici ıterdhleı.ıi plancı tercihleri iıle
ilkame ediıLmiş olacaktır.
Ekonomi

bi,lirrnıinde

kararlarının alırona yeltkiısinin
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Planlı 'kalkınıma po1irtiıkaısımn aiZlenıneye ıbaşlandığı

:;casasındıan

1961 .Ainapiyasa melkaınizmaısına dayanan
halkıkmda y~ygın ~bir görı:üş yer

sonra:ki dönemde artılk
kapdJtaılist sistemin geçensiz olacağı
aılmış ıve ekonomik sıirsıteıınimizin «lkaı:ıma ~e:konomi» sislteım:i olıd:uğu
açıJklanımıştı. Ne 'Vaır ki, ibıu karıma ekonomi sdısıtem anlayışı da lıaıtah
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olarak mülkiyet karvramına dayandın1mış, karma ek()[)lomik sistemin temel özelliği eikonomide yat]lrrm tesis~eri ma:l~klerıinin hem ikamu hem de Ö·zıel şıaıhıslar oılaıbiJleceğıi şeıklinde tammlanamk siısıtem
sornnun çö•zümlıeneceıği ısanılmıştı. Bu yaklaşımda ekonomik kararların alıruma Ibiçimi değiışıtirıilmeyip kapita:hst sıiSttemdeiki mülkiyete
dayalı karar a:lma :modeJh mwhafaza ediLdiğinden ıgeı:ıçekıte e!konomik haıyarta \kapHarliısıt sıiSitemi :i!ka:me eden yeni bir ısisıteme ulaşıl
maımı.ş, e!konomide kapitaliıst sıi•steımin <ktıraılları:na, yani karar alın
masmda 'kar maik:simi:zasyonu ve tüike:tici tercihleri ılm:rallanna taibi
olunmaya devam edümi,şıt:ir. Bıu ,koşulların gereği olaraık da planla-ma ·çalıışmarları üretim ve yatınmların kamu yararrına ıo[masına yol
açan kalkınma planlaması şe:kline dönüştürülememiş, UmJ!kmma başarılama:mıştır. tsmi ne ıoJu['ısa olsUJn yaratılacaik yeni ekonomilk sistemde ekonomik karadarı alma yeıtıkiısi :kamu:Laştın1dığında huıgüne
kadar ıkalkmmam]!zı en:gellıeyen sistem sorunu bir çözüme bağlan
mış olabilecelk:, Anayasal kalkınma haıkbnın .kullanıma uygun bir
elkonoım~k sd:stem yaraıtılabHecerotir.
3.

Kalkınma

Planlan

Yapılması

ve

Uygulanması.

Ü]ke kaltkınmasım sıağlay1!cı niteliıkte «ıkaı]kınma planları» yapılması, bu planbrın gösıteıımeliJk aLınalktan ç11kanlaraık
uygulan~
ması elk:onomilk düzıenin temel unsurunu oluşrturmalııdır. Anayasal
hak olan ~kalkınma hrukkM).JJn ·sıa,ğlaruması ülkeıılı:i hızlı bir ısanayıileş
me sürecine sokulmasına ve ıka]kınmamn gel1çeıkl-eştirilmes.ine yol
aÇacak kal!kınıma pılanları aracl!lığı 11l·e olma:lıdır.
Kalkınma plarrLa:rı,

daha önce 1bu planlarla ilıgiH olaırak lbeHır.t
temel özeU~kleri ıtaşımahdır. Bu arada önceliklıe ulaşı~lacaık
yaşam düzeyi ve tıüıketiiım yapısı ibeilü:lenmeH, bu ı:ı~fa:h hedefine ulaşıhriken, aynı zamanda, bir yandan ü:rıet.im yapısında ısanay:ileşme
dıoğrultusrunda sağlanacalk değ,işikliikler, diğer yandan da
gelirin
dağıiLmında adalet unısuruna ağırlıık veren iyileşmeler ;gıerçeıkleış:tiıril
meLi, kalkın:mıaının ge:rıelkıti:rıdiği tasarrıuf ~h1Jiyacı ıgözden uzak tutıul
tiğiımiz

mamalııdır.

Ekonomiık ve ısosyaıl hayattalk1i ibu geHşmelerin plancılann rteır
ç.ihlerine dayalı oilaraik sağlanıması ıkaılkllnma planılannın vazgeçdlmez
unsudarınıdandır. Bu arada planc:dar ekonomiık faaliyıeıtleıri düzenlerken tüketim tercihlerıinin ne olaıbHec~ğini değil. ne olması lazım
geldiğini ddıkkaıte aılJIDa:lıdırlar.
'
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Kalkınma pUmlarımda plamcılann

·temel aracı fizikii düzenleanehedefleri fiz~kıi ölçüler ile sap· .
tanmalıdır. Eılmnomide :fiiyaıt yıapıısının bu fizilki düzenlemelerle tu·
tarlılığının sağlanması planlama çalışmalarının diğer bir !bölümünü

ler

olmalı,

üretim

tülkeıt~m

ve

yatırım

oluşturmalııdır.

Planlarıda

üretim yapısı He ılıallkın gerçek ihtiyaçları arıasında
ki ve gelir dağılımı ile tüketim yaıpısı arasındaki ilişkiler tutarlı bir
şekıilde düzenlenmd1dir.
Kalkınma plancılığı

uygulama.s:mda dilkika:t edilmesi gerreken
lbir unsur bu planların IUi)'igulıaiilıffiasının sağlanması, planlama
çalışmalaırımn siyasi ilkiticların sıiyasi yarariarına alet edilmemesidir.
diğer

Planların uygulanmasında eıkoııomilk <örıgütleşmenin

yeni eikonomik sisıreme ve planlama a'İlJlayışırnıa uygun olaraik yenilenmesinde
büyıüık .bir gerelk vai1dl'r. Ka]kınma planları lbu amaçla 'kurumsal ve
~dari düzenlemelere de yer vermek zorunluluğunıdadır.

4. Ekonomik Örgütleşmede Yenilikler.
Yeni

ekonomiık

düzende

elkonomiıdeki ıtemel

kararlarm

alın

ması yetikisıi plancı,Iana vıerileoeğinden planlama örgütü ekonom1de
tıemel ıhir ağırlık :taş:ıyacaık:trr.

olan planlama ile,

Bu düzen ~ç:inıde ıkarar alma örgütü
olan ikaımu ve özıel girişimler

uygulayıcı ıö:r:gütleır

arasınıdaiki ilişkilerin lbliç1mi açılclılklıa tammlanmalı:dır. PUmcıların
üretim hedeflerinin üretici ıbd·rimlere iletilmesinde ve ibu birimlerin
üretim faalyetlerinin plan ib:edeflerıine uygunluğunun ıkoııtrolunda
tutarlı yıönterı:nlere yer ıvıerilmeısi zıorunlu olacaıkıtı:r. Buna ibenzjer
diğer bir hi:lgi 'Vie tail'imaıt aıkım ·siıstemi yatırımcı .kuruluşlarla planlama örgütü ar:rusında olıuşı1ıurulma durumundadır. Dış eikonomik
ilişıkileri düzenleyen kurumLarın iışlıeyi'Ş mıelkanıizmasmda belirıld bazı değişikliklere ihtiyaç ,duıyulacakıtır. Ekonomide faaliyet göst·eıreın
ünıitelerin şirket1eşme1edni rdrüzenJ1eyen kuralla:rıda deği'Şıiklik yapıl
ması ve rbu arada sermaye J:ıi,sısedaıılığı ile gelir ibölüşümü ararsı:ndaıki
dengelenin rkurulması öneıın .taşıyacakıtı·r. Üret1m :hıizımederi yanın
da 'kaLkınmanın •sos~'al vıe eılmnomik amaçlarına uygun hi·r dağıtım
hizmetleri örgüıtüne iihıtiyaç duryurlacaıkrt:ıır. rOlağıtım hizmetleri düzen1enirken ibu ıkesimiın yaratı:lan ge:Hvden oranlı bir pay alması ve
spekülatif faalıiyet1erin ön1enmesinıin, bu kesimin temel faaliyetinin
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üretimin

halkın 1htiyaçları

ile

tutarlı dağıtımını e1ıkin

bir

şekilde

gerçeıkleş:tirmetk oJdıuğunrun ıgöz:den uzıaık tutrumaması rgerekeceıktiir.

Örgütleşme sırasmda önem taşıyan diğer bir ılm:nu vergilıeme
mekanizmasının

eıtkinliğe
tkavuşturulıması ve planın lka1kınma
uyumunun sağlanmas11dır. Mali k!Uiıumların işleyiş biçiminin tümü ile değişti11ile:rıek ,kredi o[anaklannın lka1kmı:nayı destekleyici, kolaylaştıncı faaliyetilere y'öneıltilmesıi mutlaka üzerinde
duru~ması gereken bir lkonıu olacaktır. Sermaye piyasasının oLuş
tıurulması örgütLeşmenin bir ılıaşka boyutu olaca:ktır.
amaçlarına

Kalkınma

ma

i1e

tekno~ojı:i

arasındaıki

ya!k:ın iılişkiler

örgütlerıinin .kurulmasını, ıbu öııgüt1erle,

üretim ünitelelri

araştır
arasın

daıki

uyumun sağlanmasını genekli blmaktaıdır. Eğiıtimrin örtgüıtleş
mes:inde büyük yeniHklere :ihtiyaç vardır. Örneğin, eğ~tim ile ekonomik yapının gerektirdiği dışgücü :ihtiyacı nıiteH:kler,i arasında dengenin sağlanıması büyıü:k birr zorunlulwktur.
Yeni elkonomilk ·si,s:temde planlı kalkmma yönteminin başarıl
için Devlet bümkrasininin işleyişine ilişkin değişiklikler önem
taşıyacaktır. Bürıokra:side öı:ıgütleşme yenilikleri yanındıa, kırtasi
yeci:liğin önlenmesi, kamu hizmetlerinin kaLkınmaya ıetJHlerinin temel ölçek tutulması bürokrasinin modernJeştirilmesi geTeklıi oJması

maiktadır.

. ve hakim kılınıması ikalkın
ma çabalannın ibaşanya ulşıtırı1masımn temdidir. Bu yaklaşrm lbir
yandan s•iyasi ikıtidarlarırn planlama .çalışmalarmı :benimsemelerine ve onu siyasi çıkariara alet etımemelerine, eLiğer ya:ndan ·da yönetım ıtarzının ıkalıkınmamn gerekleri ile aıhenikleşıtiri1mesine yol
açabilecektir.
Yönetimde deldiyetin

kurultınası

Kalkınma çaiba:larımn bir !başka boyutu tarım kesiminde ekonomilk et:k.inl:ik vıe sosyal denge unsufllanna birarada yer veren köklü bİr ~eformun gevçekleş.tirilınesi, 1tanmsal kooperatifler'in bu
amaçlara ulaşmayı sağlayıcı yıönde örgütleştirilmesidir.
Huıkuık düzeninin yenıilenmesti de sosyaJ v·e ekonomik yapı .ile
birlikte yürütülmesri gereken ibir ıkonudur. Ekonomik yapı değiş
tiıkçe ülkenin çeşdttlıi sorunlarını düzenleyen yasa1arın hızla yeni
lmşullara u~gun bir şekıle dönıü:ştü.ııülmes,i, daha önceıki ,donuk yapıya göre düzenlenn:ı;ıiş yasaların topluımün ,dinamizmini engelleyici
olmaktan çıkarılması zorunluluğu hissedilecektir.
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SONUÇ
ÜLkemizde kal!kmma geııelkli bir hızıda olmamakta, bu durum
Anayasada yazılı eikOJ]omilk v:e soSiyal !haadıar:m gerektiği ölçüde korunmasına olanaik yaratamamaıkta, böyleoe demdkratdık \bir toplum düzenine ulaşılaımaımakıtadır.
Bu sorunların çözümü ·.için Anayasaıdaıki ekonomiık ve sosy"J
hakiann :tümünün !Doplumsal kalkınma hak;kını oluşturduğunu, bu
hakihn önceiiikle Anıeliyasal rdrüzeyıde uyumu zorunlu :bir hak oJanaık 'tanımlanmasının yararlı olacağım di.işünmeikcoeyiz. Bu yaklaşım
hukuk düzıenimizde yeni bir görüştür ve bütün boyutlarının tartı
şılarak .geliştirilmesinde yarar vardır.
Kalkınmanın gerçekleşti
nilmesini devlete bir. görıev olanalk veren Anayasanın hakim ıkılına
bÜmes.i i9in ülikeıdeki hmün ekonomi'k ve sosıyıal faaLiyetlerin kalkınmanın gerıçeıkl.eşıtirilmesi yönünde düzenlenmesi gerıeklidi:r. Bu
düzenleme anealk planlamanın \bir ıkallkıil11ma planlaması nıitel~ğıtne
dönJi.i.şorürülmesi ile yap:!ilaıbHk. ~aılıktnma planlaımasının
temeli
ekonomide üretim ve yatırım ıkaradarının kt:~· maıksimizıasyonu ve
tüJketioi tercihleri haktm.iJyeti iı1kelerine göre değil, toplum yararı
iJkesini gözeten plancı ıterciihlerrine göre alınmasının sağlaınması
dJır. Bu ıdeğişıikliık eik::onomilk s]s,teme de yansıma durumundadır.
Gerçekten, P..nayasamiJz ruhu ile kapitalist bir Eıkonomik sisıteme
kapalııdır ..Bu ısiıstem yerine üretim ve yaıtırnn kararlarımn alınma
yetHsini plancılara veren yeni bir ekonomik sisıtem yaratılmasına
vıe 1bu sıi:steme uygun örgi.itleşımeleırin sağlanmasına mtiyaç duyul- .
maktadır.
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GİRİŞ

Bürokratik örgütlerin toplumları şekillendirdiği hızlı bir deği
şim çağında yaşıyoruz. Son yirmi-otuz yıl içinde örgüt ve yönetime
ilişkin düşüncelerde önemli gelişmeler meydana gelmiş
olmakla
beraıber, geleneksel, otoriter, hiyerarşik ve merkeziyetçi örgütlerin
yapı ve uygulamalarında kayda değer bir değişiklik görülememiş
tir. Daha içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında Max Weber,
Frederick Taylor ve Henri Fayol gibi ünlü bilim adamı ve uygulayıcılar tarafından şekiilendirilen klasik örgüt ve yönetim ilkelerine
dayandırılan günümüz işletmelerinde karaıılar, çoğu kere, az sayıda
yönetici tarafından alınmakta ve otoriter bir anlayışla emirler şek
linde örgütün alt kademelerine üstten empoze edilmektedir. Bütün dikkatler üretim ve verimlilik üzerinde toplanmakta, işçiye örgütün nihai amaçlarına hizmet eden bir araç gözüyle bakılmakta
dır. Teknolojik. gelişme;lerin gerektirdiği aşırı
uzmaniaşmanın da
etkisiyle işçi dar bir çalışma ortamında yaşamaya zorlanmakta, zamanla bir yalnızlık içine itilmekte ve çok geçmeden örgüte, topluma ve hatta kendisine yabancılaşan mutsuz bir insan modeli yaratılmaktadır. Örgüt üyelerinin temel sosyo-psikolojik ihtiyaçları ile
örgütün nihai amaçları arasında var olduğu iddia edilen doğal çelişki günümüzde kendisini açıkça hissettirmektedir.
Bugün akademik düzeyde tüm çabalar bu. çelişkiyi gidermek
sosyo-psilmlojik ihtiyaçları ile örgütün

amacına yönelmiştir. İşçinin
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üretime ve kara yönelik amaçlarını bağdaştırmak, işçi ile örgütü
bütfuıleştirmek, içinde işçinin içtenlikle çalışahileceği ve üyesi olduğu örgütü benimseyebileceği bir örgütsel yapı ve çalışma ortaml
yaratmak, son· onbeş yılda geliştirilen çok sayıda model ve kuramın özünü teşkil etmiştir. Bu yöndeki çalışmaların aşağı yukarı tümünde üzerinde en çok durulan düşünce ve çözüm yollarından biri de işçilerin yönetime katılması olmuştur.
Demokrasi kuramında sağlanan son gelişmeler ile gittikçe kuvvetlenen ve bilinçlenen işçi kuruluşlarının da etkisinde hızla gelişen
endüstriyel demokrasi ve işçilerin yönetime katılması düşüncesi
bazı ülkelerde s~n yüzyıldan beri tartışılagelmiş olmakla beraber,
bugünkü anlamıyla ancak 19SO'lerde uygulama alanına aktarıla
bilmiştir- Uygulaması üJkemizde 1964 tarihli ve 440 sayılı kanunla
sınırlı olarak kabul edilmiş ve düzenlenmiş bulunan yönetime katılma, bütün dünyada hızla yayılmakta ve gittikçe artan bir ilgi görmektedir.
İşçinin

'

yönetime katılması, ülkemiz için yeni olmakla beraber,
bugün gerek işletmelerimizin yapı ·ve çalışma düzenini, gerekse
tüm ekonomik düzenimizi geniş ö1güde etkileyebilecek bir yöntem
olarak belirmiş ve güncel tartışmalara konu teşkil etmeye başla
mıştır. İşçilerin yönetime katılma isteği, bir taraftan kanunlarla
getirilen zorlayıcı hükümler, diğer taraftan toplu sözleşmelerle
gerçekleştirilmeye ve uygulama alanı genişletilmeye çalışılmakta
dır.

Bu çalışmanın amacı, endüstriyel demokrasi ile işçinin yönetime katılmasının anlam, kapsam ve uygulamasına ilişkin çeşitli
görüşleri incelemek ve ülkemizde konu üzerinde halen devam etmekte olan tartışmalara katkıda bulunmaktır- Bu amaçla, aşağıda
bu kavramların anlamı, yönetime katılmanın kapsamı, leh ve aleyhindeki görüşler, katılma düşüncesinin tarihi gelişimi ve bu geliş
meyi hızlandıran faktörler, konu üzerinde yapılmış bilimsel ve uygulamalı araştırmaların bulguları, Çeşitli ülkelerdeki uygulama ve
Türkiye'deki :durum üzerinde durulacaktır.
TANIMLAR

Konuyu incelemeye başlamadan önce, endüstriyel demokrasi
ve yönetime katılma kavramlarının tanımları üzerinde kısaca durmakta varar vardır. Bu kavramların üzerinde fikir birliğine varıl-
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belirli

tanımlarını

lamlarına ilişkin çeşitli

talar bulmak

vermek güç olmakla beraber, bunların angörüşler arasında ortak ya da benzer nok-

olanağı vardır.

Endüstriyel Demokrasi
Endüstriyel demokrasi kavramına birbirlerinden oldukça farkanlamlar verilebilmektedir. Konuyu önce yöneticiler sonra işçiler
açısından inceleyen İsveçli bilim adamı Rhenman, her iki grubun
da endüstriyel' demokrasiye amaçlarını gerçekleştirebilecek anlam·
lar verdiklerini ve kavramın kendi çıkariarına aykırı düşen anlamlarını kabul etmediklerini belirtmektedir. Ona göre, yöneticiler en•
düstriyel demokrasiyi, çoğu kere, örgütün verimliliğine ve büyümesine yol açma olasılığı yüksek işçi görüşlerinin yönetirnde göz
önünde bulundurulması anlamında kullanmaktadırlar. Diğer taraf.
tan, işçi kuruluşları, işletmede işçilerin etki ve statülerini arttırıcı
her uygulamanın endüstriyel demokrasi olduğuna inanırlar (Rhen. man, 1968).
lı

Norveç'te son on yıldanberi endüstriyel demokrasi üzerinde
yürütülmekte olan araştırmalarda görev a,lan Thorsrud ve Emery'e
(1970) göre, «endüstriyel demokrasi, endüstride toplumsal erkin
bir azınlığın elinde toplanması yerine, bütün ilgililer arasında paylaştırılmasıdır.» Diğer bir deyimle, söz konusu ilgililer, işçiler, yöneticiler ve sermaye sahiplerinden oluşmakta ise, işletmenin yönetimine ilişkin tüm yetkiler bu üç grup arasında paylaştırılmalıdır.
Yetkileriri bir azınlık grubu (örneğin, yöneticiler) tarafından kullanılması demokrasi değildir· Hatta, endüstriyel
demokrasi için·
erk ve yetkilerin paylaştırılması da yeterli değildir. Uygulamada
demokrasinin varolabilmesi için aşağıdaki toplumsal koşulların
gerçekleştirilmesi de gereklidir:
1. Bütün insanların eşit oldukları varsayılmalıdır, Bazı kişile
rin ikinci sınıf bir grubun üyeleri oldukları kabul edildiği andan
itibaren, kağıt üzerindeki düzenlemeler ne olursa olsun, herkes için
eşit temsil olanağı ortadan kalkmış olacaktı~·

1,

2. Bütün insanlar günlük yaşantılarında hareket özgürlüğüne
sahip olmalıdırlar. Kişiler, geçimlerini sağlamak zorunluğu, otoriter ilişkiler ve benzeri diğer nedenlerle aşırı derecede bağımlı iseler, temsil için geliştirilecek hiçbir biçimsel düzenleme etken bir demokrasi yaratamıyacaktır.
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Liderler çoğunluğa karşı sorumlu ve çoğunluk tarafından
değiştirilebilir olmalıdır. Liderliğin belirli bir grup, sınıf ya da azın
lığın elinde bulunması, etken bir demokratik uygulamanın gereklerine aykırı düşecektir.
3.

Endüstriyel demokrasinin yukarıdaki tanım. ve koşulları üzerinde birçok bilim adamı fikir birliğine varmış olmakla beraber,
belirli bir toplumsal ortamda uygulamaya geçildiği anda, söz konusu fikir birliği kaybolmaktadır. Diğer bir deyimle, endüstriyel demokrasi uygulamada yöresel koşullara, toplum, grup ve kişilerin
niteliklerine göre farklı anlamlar kazanabilmektedir. Örneğin, endüstriyel demokrasi, Almanya'da «işçilerin işletmelerin yönetim kurullarında işverenle eşit sayıda temsil hakkına sahip olmaları>> anlamında kullanıldığı halde, aynı kavrama Hollanda'da işçilerin iş
yerlerinde kurulan konseylerde temsil edilmeleri anlamı verilmektedir. Bu nedenledir ki endüstriyel demokrasiye, «Üretimde verimliliği arttırmak amacıyla başvurulan işçi-işveren işbirliği,» «İşçiler

yönetimin tüm yetki ve sorumluluklarını paylaşma
uyum içinde yürütülmesi için geliş
tirilmiş bir sistem,» «işçinin işverene, işverenin işçiye güvenini sağ
layacak bir dayanışma» ve «Özel teşebbüs sınırlarını daraltıcı bir
uygulamar, gibi farklı anlamlar kazandırılabilmiştir (MPM-1970)·
le

işverenlerin

ları,» «İşçi-işveren ilişkilerinin

Yönetime

Katılma

Endüstriyel demokrasi gibi, yönetime katılma kavramının taanlam üzerinde de tartışmalar devam etmektedir. Katılmalı
yönetim, çoğu kere, otokratik, otoriter ve mekanik yönetime karşıt, demokratik ve organik yönetirole de eŞ anlamda kullanılmak
tadır. ~Aııgyris'in (1964) «Onganik yönetim.» Likert'ın (1967) ise «SİS
tem 4» adını verdiği bu yönetim biçimi için «sorun çözümleyici
demokratik yönetim» (Bennis, 1966), «açık sistem kuramı» (Barnes, 1960), «Y kuramı» (ıMcGregor: 1%0), «9, 9 yaklaşımı» (BlakeMouton, 1964) ve «gruba yönelik yönetim» gibi farklı, ancak anlam
bakımından birbirlerine oldukça benzer
kavramlar kullamlabilmektedir.
şıdığı

Katılmalı yönetim konusunda yaptığı geniş çapta derleyici bir
incelemeden sonra Lowin (1968~69) kavramın aşağıdaki tammını
sunmaktadır: «Yönetime katılma ile örgütün faaliyetlerine ilişkin
kararların, o kararları yürütecek olan kişiler tarafından alındığı bir
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örgütsel işleyiş biçimi kast~::-dilmektedir· Yönetime katılma, otoriter
içinde karar alma ve yürütme işlevlerinin birbirlerinden ay.
rıldığı geleneksel hiyerarşik işleyiş biçiminin karşıtı olmaktadır.»

yapısı

Yönetime katılnıa, «katılmalı yönetim.», «birlikte yönetim,»
yönetime katılması» ve <<kararlara katılma» gibi benzer
düşünceleri anlatan çeşitli kavramlarla eş anlamda kullanıldığı gibi,
bunların ötesinde, en güzel örneğini Yugoslavya'da bulan «ÖZ yönetim» anlamında da kullanılabilmektedir (Borgese, 1973).
«işçinin

Farklı kavramlar olmakla beraber, endüstriyel demokrasi ile
yönetime katılma, yukarıda sunulan tanımlardaı:i da anlaşılacağı
giıbi, çoğu kere eş anlamda kuHanılmaktadırlar. Ancak, endüstriyel
demokrasi, kapsam bakımından, yönetime katılma kavramından daha geniştir ve gerek katılmayı, gerekse öz yönetimi içermektedir.
Yönetime katılma örgütsel verimlilik düşüncesinin, endüstriyel demokrasi ise daha çok siyasi demokrasi kuramının etkisiyle ortaya
atılmış kavramlardır.

Aralarındaki

bu farka karşın, bu iki kavramı birbirinden ayrı
yoktur. Yetkiler paylaşılmadan, işçiler örgütte
alınan kararlara ve işletmenin yönetimine katılmadan, endüstride
demokrasiden söz etmek yanlış olur. Bu nedenle, bu çalışmada en·
düstriyel demokrasi ile yönetime katılma gerek anlam, gerekse kapsam bakımından birbirlerini tamamlayan iki kayram olarak kullanılmıştır· Bununla beraber, soruna daha çok işçinin yönetime ka·
tılması açısından bakılmış ve çalışmanın bundan sonraki kısmında
yönetime katılı;na kavramının kullanılması tercih edilmiştir.
düşünmek olanağı

İşçilerin yönetime katılması, ana hatlarıyla, gerek dar anlamda örgütün alt kademelerinde çalışan işçilerin, gerekse daha geniş
anlamda örgütte çalışan tüm personelin kendilerini etkileyen kararlarda söz hakkına sahip olmalarını ifade etmektedir. Bu kavram
etrafında geliştirilmiş bulunan katılmalı yönetim kuramı, her dü·
zcyde örgüt üyelerinin kendilerini etkileyen örgütsel kararlara katılma paylarını arttırmakla, örgüt verimlilik ve etkenliğinin de arttınlabileceği varsayımından hareket etmektedir. Buna göre, böyle
bir katılma, kişinin işini benimsemesine ve verimliliğinin artmasına
yol açabilecek bir etki yaratabilecektir- Katılma, ayrıca, kararların
gerçek uzmanlık ve en iyi bilginin bulunduğu düzey ve noktalarda
alınmasını ve yerinde yönetimi
gerektireceğinden,, ö:r:gütte alınan
kararların biitesinde bir yükselmeye de yol açabilecektir.
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örgütte çalışan işçilerin, örgüt yönetimine
değerli katkılarda bulunabilmek için gerekli yeteneklere ve yaratıcı
lığa sahip oldukları görüşüne dayanmaktadır. Bunlardan başka, iş
çilerin yeteneklerini arttırmak, yetki, sorumluluk ve görev alanla.rını genişletmek, tüm yeteneklerini kullanmak ve bunların başka
larınca tanınmasını ıstemek gibi temel bazı ihtiyaçlara sahip oldukları ve bu nedenle anlamlı bir katılmayı içtenlikle istedik·leri de
kabul edilmektedir.
·
Yönetime

katılma,

Yönetime Kimler

Katılacaktır?

Katılmalı

yönetimde, yönetime katılmaları söz koriusu kişiler,
örgütte çalışan işçilerdir. Bununla beraber, kavram
farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Bir görüşe göre, katılmalı
yönetimden kasıt, örgüt~n çeşitli kademelerinde çalışan personelin
öı:ıgütün yönetimine ya da örıgütte alınan kararlara katılmalarım
sağlamaktır. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olan
bu görüş taraftarları, personel kavramını işçileri de kapsayacak bir
anlamda kull~nmakta ve örgütte karar verme yetkisi bulunmayan
bütün örgüt üyelerinin kararlara katılmasım önermektedirler.

ana

hatlarıyla,

"'-=-

Almanya' da ve Almanya' daki uygulamanın etkisinde kalmış
Avrupa ülkelerinde özellikle işçilerin yönetime katılmalarından söz edilmekte, «birlikte yönetim» ile, işletmelerin işçi
ve işverenler tarafından ortaklaşa yönetimi kastedilmektedir. Bugün, dünyanın birçok ülkelerinde gittikçe artan bir ilgi gören yönetime katılma düşüncesi de budur.
.
diğer bazı batı

Endüstriyel demokrasi kavramı üzerinde önemle duran bazı
bilim adamları, yöneticiler, işçiler ve sermaye sahiplerinden oluşan tüm örgüt üyelerinin işletmenin yönetimine katılmaları gerektiğine işaret etmektedirler- Görüldüğü gibi, burada «Örgüt üyesi»
kavramı sadece örgütte çalışan insanları değil, aynı zamanda örgütün yönetimi dışında kalmış olan sermaye sahiplerini de kapsayacak biçimde geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Bu görüşte olanlardan bazıları daha da ileri giderek, müşteri grubunun da yönetirnde temsil edilmesi gerektiğini iddia etmektedirler. Daha çok
Norveç'te tartışılan bu görüş, bugün için fazla ilgi görmemektedir.
Nihayet, Yugoslavya:da

geliştirilerek

1950'de uygulama

alanına

konmuş bulunan «ÖZ yönetim» sisteminde, işletmenin. sahipliği kim-

seye verilmemiş olmakla beraber, işletmede bütün kararları alan-
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lar, yöneticiler ve işleri fiilen yürütenler işçilerin kendileridir· Bu
nedenle, bu sistemde işçilerin yönetime katılmaları yerine, bu iş
letmelerde tüm yönetimin işçilere ait bulunmasından ve işçilerin
kendi kendilerini yönetmelerinden söz etmek daha doğru olacaktır.
Yönetime

Katılma

Hangi Konularda

Olacaktır?

İşçilerin hangi konularda yönetime katılmaları gerektiği ya da
hangi kararlara katılabilecekleri üzerinde de farklı gölüşler ileri sürülmektedir. Bu konuda oldukça yaygın .olan bir görüşegöre, yönetirnde söz sahibi olabilmek için alınan kararların sonuçlarından
etkilenmek gereklidir. Bu ana ilke genel olarak kabul edilmekle
beraber, bazı bilim adamları bunu dar anlamda yorumlamakta ve
işçilerin ancak kendilerini doğrudan etkileyen belirli bazı kararlara
katılabileceklerini ifade etmektedirler. Bu ilkeye daha geniş bir an·
lam kazandıran bazı düşüncelere göre ise, örgütte alınan her karar
işletmenin verimliliğini ve sonuç olarak işçileri etkileyeceğinden,
işçilerin örgütte alınan bütün kararlara katılmaları gereklidir. Bu
sonuncu görüş, özellikle işçi kesiminde, gittikçe yayılmakta ve kabul görmektedir.

Bu sorunla ilgili olarak geliştirilmiş bulunan ikinci bir görügöre, bir örgütte alınan kararları konuları bakımından sosyal,
ekonomik ve teknik olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. İşve
renler, işçilerin bilgi ve karar verme yeteneklerinin sınırlı olduğu
nu ve bu nedenle ancak sosyal nitelikte kararlara katılabilecekle
rini, ekonomik ve teknik kararlara katılmalarından hiçbir yarar sağ
lanamıyacağını ileri sürmektedirler. Onlara göre, sosyal sorunlar,
genellikle, işçilerin kendi sorunlarıdır. İşçilerin kendi sorunları ile
ilgili kararlara katılmaları da doğaldır. Dünyada yönetime katılma
ya ilişkin ilk uygulamalar işçilerin sosyal kar..ırlara katılmaları
şeklinde başlamıştır. Bugün başta bazı batı Avrupa ülkeleri olmak
üzere, birçok ülkelerdeki genel uygulama bu yöndedir.
şe

Diğer

işçiler,
yönetime katılmanın ikinci ve daha
olan örgütlerde ekonomik nitelik taşıyan kararların alınmasında söz sahibi olmak istemektedirler. Yeni yatırımla
rın yapılması, sermayenin arttırılması ve benzeri ekonomik kararlar, işletmenin verimliliği, devamı ve büyümesi ile ilgili kararlardır·
Sonuç olarak işçileri etkileyecek olan bu tür kararlara onların katılmalarından daha doğal birşey olamıyacağı görüşü işçiler arasın-

önemli bir

taraftan,
aşaması
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Bunun için gerekli eğitimin işçilere sağ
konusunda devamlı çaba harcanmakta, işçi sendikalannın
bu yöndeki faaliyet ve sorumlulukları gittikçe arttırılmaktadır. Batı Almanya'da 1950'den beri maden sektöründe
(demir, çelik ve
kömür) uygulanmakta olan «birlikte yönetim» sistemi bu görüşün
en güzel örneğidi:r. Halen bu sistemin uygulama alanı geıiişleÜlme
ye çalışılmaktadır.
da

gittikç~;:; yayılmaktadır.

la~ması

İşçiler, bir adım daha ileri giderek, kendilerinin işletmenin teknik konulara ilişkin kararlarında da söz sahibi olmaları gerektiği
ni ileri sürmektedirler. En 'azından, mamul geliştirme, üretim planlaması gibi teknik konularda fikirlerinin alınması gerektiğine inan·
makta, bu konularda okul bilgisinden çok tecrübeye gereksinim
duyulduğu ve bu yönde işletmeye yararlı olabilecekleri görüşünü
savunmaktadırlar.

Yönetime

Katılma

Hangi Düzeyde

Olacaktır?

Uygulamaya bakıldığı zaman, işçilerin üç farklı düzeyde yönetime katılabildikleri ıgörülmektedir: (a) Alt kademe nezaretıçi düzeyinde, (b)' orta kademe yönetim düzeyinde ve (c) üst kademe yönetim düzeyinde.
Uygulamada en geniş ölçüde yönetime katılma nezaretçi düzeyinde gö:rülmektedir. Bu düzeyde yönetime katılma, çeşHli amaçlarla kurulan komisyon ya da komitelerde işçilerin temsilci bulundurması şeklinde gerçekleştirilmekte, bu yöndeki uygulama kanunlardan çok toplu sözleşmelerle düzenlenmekredir. İşletmelerin en alt
kademelerinde disiplin, iş emniyeti ve benzeri konularda teşkil edilen bu komiteler, önem ve çalışma J<onusuna bağlı olarak, ya Batı
Almanya' da iş konseylerinde olduğu gibi tamamen işçi temsilcilerinden, ya eşit sayıda işçi ve işveren temsilcilerinden ya da işrveren
· temsilcileri yanında daha az sayıda işçi üyeden oluşmaktadırBazı ülkelerde işçiler orta yönetim kademelerinde alınan kararlara da katılabilmektedirler. HoLlanda'daki işletme 'komiteleri
bu düzeyde yönetime katılmanın güzel bir örneğidir.

İşçiler,

en yetkili karar organı olan yönetim kurullarında temsilci bulundurmak ·suretiyle üst kademe yönetime de katılabilmek
tedirler. ıBu tür uygulamalar, genellikle, kanunla düzenlenmekte ve
sınırları oldukça dar tutulmaktadır. Bazı batı Avrupa ülkelerinde,
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İsveç'te ve Türkiye'de işçiler bugüne kadar yönetim kurullarında bir
ya da: bir kaç üye ile temsi.l edilebilmişlerdir. Batı Almanya maden
sektöründe ise, işçiler işletmelerin yönetim kurullarına işverenle
eşit sayıda temsilci ile katılabilmektedirler. Bu uygulama, bugün
birçok ülkelerde katılmalı yönetimin hedefini teşkil etmekte; işçi
ler çalıştıkları işletmelerin yönetim kurullarında en az işverenler
kadar söz ve oy hakkına sahip olmak istemektedirler.

Yönetime

Katılma Nasıl Olacaktır?

İşçilerin yönetime nasıl katılabilecekleri konusunda da ülkeden ülkeye bazı farklılıklar görülebilmektedir. Bazı işletmelerin küçük ünitelerinde, kararların o ünitede çalışan tüm işçiler tarafın
dan alınması şeklinde bir uygulamaya rastlanmakla beraber, bu
yaygın bir yönetime katılma biçimi değildir. İşçiler, genellikle, yönetime temsilcileri vasıtasıyla katılabilmektedirler. Temsilciler ise,
ya o işletmede çalışan işçilerin tümü ya da işçi sendikaları tarafından seçilmektedir. Ancak, bazı ülkelerde işçi temsileHerinin sen·
dika yöneticisi olup olamıyacaklarına ilişkin özel hükümler · kabul
edilmiştir. Yugoslavya'daki öz yönetim sisteminde işletmeler, o iş
letmede çalıŞan işçilerin belirli süreler için seçtiği temsilciler ile
bunların dişarıdan · atadıkları profesyonel bir yönetici tarafından
yönetilirler-

YÖNETiME KATILMANIN LEH VE ALEYHiNDE
İLERi SÜRÜLEN GÖRÜŞLER
İşçilerin

yönetime katılmasına temel teşkil eden birkaç ana
Bu görüşlerden birincisine göre, işçi ·ve örgütün iç yapısı üzerindek1i etkileri ne olursa ol~un, katılmalı yönetim, performansın geliştirilmesi ve tüm örgütte verimliliğin arttırılması ile sonuçlanacaktır ki bN hem örgütün nihai amaçları ve hem de işçile
rin çıkarla~ı ile ayını doğrultudadır. Bu nedenledir ki işçinin yönetime katılma isteği işçilerin kendilerinden olduğu kadar işveren ve
yöneticilerden de gelmektedir. Bu, katıİmalı yönetimin kabulü ve
uygulanması lehinde ileri sürülen prağmatik bir görüştür (Likert,
1967: 13-46)·
görüş vardır.

Demokrasinin kaçınılmaz olduğu görüşünden .hareket eden bazı gözlemciler, klasik otokratik Ö·rgütİerin, hızlı bir değişim çağın-
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sürdürebilmek için gerekli esnekliğe ve değişim yeteneğine sahip olmadıklarını ileri sürmektedirler. Bunlar, demokrasiyi, serbest ve çok yönlü haberleşmeye, bilgi, beceri ve yeteneklerden kaynak alan güç ve yetkiye, üretim kadar işçilerin sosyo-psikolojik sorunlarının açıklıkla ele alınmasına, zor, tehdit ve yaptırım
lardan çok fikir birliğine ve katılmalı yönetime dayanan bir değer
ler sistemi olarak tanımlamaktadırlar. Bennis ve Slater (1958:4-8),
demokrasinin, hızlı teknolojik değişim çağı endüstrisinde sadece
bir ideal değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu belirtmektedirler. Onlara göre, hızlı değişimin getirdiği baskılar altında, örgütler için tek kurtuluş yolu, otokratik bir yönetim sisteminden
demokratik bir karar verme sisemine geçiş olacaktır.
da

yaşamlarını

Katılmalı

yönetim

kuramının diğer bazı

destekleyicileri ise,

katılmanın özÜnde var olan demokratik unsür ve nitelikleri vurgulamaktadırlar.

Bunlar arasında, yönetime katılmanın, otokratik,
ve biçimsel bürokratik yaprları demokratikleştirmesi,
işçinin kendi çalışma alanı üzerindeki etkilerini genişletmesi, örıgüt
üyelerinin gereksinimlerine cevap vermesi, yabancılaşmayı önlemesi ve işçilerin kişisel gereksinmeleri ile örgütün nihai: amaçlarını
bütünleştirmesi üzerinde durulmaktadır. Diğer bir deyimle, katıl·
malı yönetim, insan yaradılışının gerektirdiği niteliklere sahip ve
iışç!nin örgütte verimli olabilmesi için gerekli koşulların yanitılma·
sına olanak sağlayan bir sis:temdir (Argyris, 1960; McGregor, 1960).
hiyerarşik

Yukarıdaki ana görüşlere ek olarak,
lehinde ileri sürülen diğer görüşleri
lemek mümkündür:

ları

işçilerin

yönetime katılma·
gibi kısaca özet-

aşağıdaki

Yönetimin mülkiyete ve sermayeye bağlı olduğu yolunda ileri
sürülen düşünceler, gün geçtikçe geçerliklerini kayibetmektedirler.
Bugün, mülkiyetİn çeşitli amaçlarla sınırlandırılabileceği, genel olarak, kabul edilmektedir. Bununla beraber, yönetim ile mülkiyet
arasındaki bağların koparılmaması isteniyorsa, işçilerin çalıştıkları
örgütlerde pay sahibi olmalarına olanak sağlanabilirAyrıca, buıgün işletme yıönetimi sahiplikten ayrılmıŞtır. Sermaye
sahipleri büyük örgütlerde yönetimin dışında bırakılmış olup, bugün, en önemli kararlar, örgütte bir ücret karşılığında çalışan profesyonel yöneticiler tarafından alınmaktadır. Bu kararlara örgütte
ücretli olarak çalışan diğer işçilerin de katılmaması için bir neden
yoktur. Emeğin sahibi olan işçilerle sermaye sahibi işveren arasın-
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kararlara katılması ile gerçekleştirilecek bir çalış
ma barışının bulunması, hem işçinin mutluluğu, hem örgütün başarısı ve hem de toplumun huzuru için gereklidir- Bunlardan baş
ka, yönetime katılma, işçiyi, teknolojik gelişmeler ve gittikçe artan
bir uzmaniaşmanın etkisiyle içine itildiği yalnızlık ve yabancılaşma
dan da kurtaracaktır.
da

işçilerin alınan

söz sahibi olabilmek için verilen kararların sonuçlarından etkilenmek gerekir» görüşü bugün, genellikle, benim·
senen bir görüştür. İşçiler örıgütte alınan tüm kararlardan ya doğ
rudan doğruya ya da dalaylı olarak etkilendik'lerine göre, bu kararlara katılmaları çok doğaldır.
« Yönetirnde

İşçilerin

yönetime katılınada yararlı olabilmeleri için gerekli
kendilerine gerek işçi sendikaları, gerekse işverenler tarafından sağlanabilir. Örgüt ve yönetime ilişkin bilgilerin işveren ve
yöneticilerin tekelinde olmadığı açıktır. Nitekim, birçok ülkelerde
işçi sendikaları işçilerin eğitimine ilişkin yeni birtakım sorumlulukhir yüklenmişler ve bu yöndeki faaliyetlerini gittikçe arttırmışlar
eğitim,

dır.

Böylece, katılmalı yönetim gelişmesini, kendilerini demokrasi
idealine adamış bilim adamlarına olduğu kadar, prağmatik bir yaklaşımla işçinin yalnızlık içine itilme ve yabancılaşma eğilimlerini
azaltmak suretiyle işletmenin verimlilik ve rekabet gücünü arttır
maya çalışan yöneticilere de borçludurBazı

yöneticilerin gözünde, katılmalı yönetimin kabulü ya da
bir deyimle, otokratik bir yönetim biçiminden,
örgüt üyelerinin al.nan kararlara katılabildiği demokratik bir sisteme geçiş, güç ve yetkinin yeniden dağıtılması, bir miktar denetim ve diğer yönetim imtiyazlarından vazgeçilmesi ve bağımlı ve
güçsüz kişilerin belirli haklara kavuşturulması anlamını taşır. Böyle bir değişiklik, daha önce tüm meşru güç ve yetkileri ellerinde
bulunduranlar açısından bazı psikolojik sorunların ortaya çıkma
sına yol açabilecek ve bu durum tüm örgüt başarısını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
arttırılması, diğer

Yönetime katılma düşünce ve uygulaması gün geçtikçe yayıl
makla beraber, yukarıdakine benzer itirazlada da karşılaşabilmek
tedir. Bazılarına göre, 'katılmalı yönetim uygulamada, iddia edildiği gibi örgütsel demokrasiyi arttırmak amacıyla değil, işçinin ve-
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rilen emirleri aynen kabul etmesini ve örgüte bağımlılığını arttır·
mak için bir araç olarak kullanılmıştır (Gomberg, 1966)· Bunlar,
işÇinin yönetime katılmasının bir gösterişten öteye geçmediğini,
özde hiçbir değişme sağlanamadığını ve örgütün alt kademelerinde
çalışan işçilere gerçekte hiçbir güç ve yetkinin devredilmediğini
ileri sürmektedirler.

1
1

ı

Bazı bilim adamları, işçilerin halen kendilerine sağlanmış bu·
lurran düzeyin ötesinde, yönetime katılmak yönünde temel bir ge·
reksinim ya da isteğe sahip olmadıklarını yaptıkları araştırmalarla
saptamaya çalışmışlardır (Schein, 1966; Wilcox, 1969). Bunlardan
Schein'a göre, örgüt üyeleri arasmda doğal bir seçilme süreci yü·
rür1üktedir. Bu süreç içinde, her üye, yetenek, gereksinim ve katıl·
ma i·steğine uygun bir düzeyde görev almaktadır- Örgütün en alt
kademelerinde kalanlar, yetenek ve yönetime katılma istekleri en
düşük olanlardır. Kişilerin istekleri dışında . yönetime katılmaya
zodanmaları hem onlar ve hem de tüm Ö]}güt için zararlı olaibilir.
Bazı

sosyal bilimciler, örgütlerde demokrasiyi ulaşılması ge·
rekli bir ideal olarak kabul etmekle bera:ber, bunun elde edilmesi
pahalı bir icleal, olduğunu ve demokrasinin bütün örgütlerde ve bü·
tün koşullar altında verimliliğe yol açamıyacağını belirtmektedirler.
Endüstri işletmeleri de demokrasinin yararlı olamıyacağı örgütler
arasında sayılmaktadır (Meade, 1971: 173).
Katılmalı yönetimin aleyhinde ileri sürülen
görüşlerden biri
de şudur: yönetime katılmayı benimseyenler, onun örgütlerde ne·
· ler yapabileceğini beliitmekte, ancak, kimin, neye ve nasıl katılabi:
leceğini göstermemektedirler.
·

Yönetime katılmaya teknolojik nedenlerle karşı çıkanlar da
Denilmektedir ki, İkinci Dünya Savaşından sonraki dönem·
de, karar verme ve denetimde gittikçe artan bir merkeziyetçiliğe
gidilmiş, teknoLojik olanaksızlıklar nedeniyle
işletmeler bu geli·
şimden olumsuz yönde etkilenmiş; düşen verimliliği arttırmak amq·
cıyla yerinden yönetime gitmek kaçınılmaz olmuştur- Bu da yöne·
time katılma düşüncesine yol açmıştır. Ancak, son yirmi yıl içinde
özellikle elektronik bilgi işlem ve yönetim bilişim sistemlerinde,
sistem analizi tekniklerinde ve bilgisayarlarda elde edilen gelişme·
ler karar verme ve denetimde yeniden merkeziyetçiliğe dönÜş olanağını yaratmış bulunmaktadır.
'
vardır.
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Katı~malı

yönetim, bunlardan başka, yönetimin mülkiyete bağ
yönetimin ancak sermaye sahipliği ile hağdaşabileceği,
yönetimin üst düzeyde bir eğitim ve öğretimi gerektirdiği ve bu nedenlerle işçilerin yönetime katılamıyacakları şeklinde çeşitli itiraz
ve eleştirilerle de karşı'laşabilmektedir.
lı olduğu,

Aşağıda, işçilerin yönetime katılmalarının leh ve aleyhinde ileri sürülen yukarıdaki görüşlerin, bu alanda yapılmış çok ~ayıda
bilimsel ve uygulamalı araştırmaların bulguları He ne ölçüde desteklendikleri üzerinde durulacaktır· Ancak, daha önce, yönetime katıl
ma düşüncesinin tarihi gelişimini ve bu gelişirnde rol oynayan
önemli bazı faktörlerin kısaca· incelenmesi yararlı olacaktır.

YÖNETİME KATILMA DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
VE BU GELİŞİMlDE ROL OYNAYAJN FAKTÖRLER

Sanayi devriminden sonra sayıları hızla artan işçiler, çok geç·
meden, yaygınlaşan kötü çalışma koşulları ve düşük ücretiere karşı birleşrnek ve işverenden bazı isteklerde bulunmak zoruuluğunu
duymuşlardır. Kurdukları sendikalar aracılığı ile önceleri çalışma
koşullarının iyileştirilmesi ve ücretierin arttırılması gibi isteklerde
bulunan işçiler, daha sonra çalıştıkları işletmelerde alınan ve kendilerini yakından etkileyen bazı kararlarda söz hakkına sahip olmak istemişlerdir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya
çıkan büyük işçi ve işveren kuruluşları ile birlikte iki yeni düşün
ce akımı olan toplu sözleşme ve işçinin yönetime katılması da iyice
canlılık kazanmıştır· Eski sahip-köıe ve efendi~uşak ilişkileri yerlerini yavaş yavaş çağdaş anlamda işçi-işveren .ilişkilerine terketmiştir.

Başlangıçta işletmelerin alt kademelerinde belirli konularda
tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere kurulan çeşitli. danışma komitelerinde işçilerin üye bulundurmaları şeklirtd~ beliren yönetime
katılma istekleri, zamanla her düzeyde işletme yönetimine etkin bir
biçimde ve işvereninkine eşit bir yetkiyle katılma ve hatta ö~ yönetim olarak adlandırılan işçilerin keııdi kendilerini yönetmeleri yönünde gittikçe arttırılmışür.

Yirminci yüzyıla girerken, bazı Avrupa ve İskandinavya ülkelerinde işçilerin işletmelerin yönetimine ıkatılmalarını hedef alan
ıs

ısrarlı

istekler, gerek işverenler, gerekse hükümet düzeyinde ilk
vermeye başlamıştır. 1900'lerin hemen başlarında Norveç'te kabul edilen, ancak otuz yıl süreyle uygulanamayan, bir kanunla, endüstri işletmelerinde iŞçilerle işverenin ortak sorunlarına
çözüm aramak amacıyla iş konseylerinin kurulması kabul edilmiştir. Almanya'da işçinin yönetime katılması duşüneesi çok daha önce, 1848'de ortaya atılmış, uzun tartışmalardan sonra nihayet 1905
.ve 1909 tarihlerinde kabul edilen iki kanunla uygulama alanına
meyvalarını

[--..

konmuştur.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından aldıkları derslerle, bir~
çok Avrupa ülkeleri işçilerin yönetime katılmasını demokrasinin ve
yeniden inşa hareketinin kaçınılmaz bir unsuru saymışlardır. işçi
lere işletme düzeyinde temsil yetkisi veren katılma sistemleri ancak
1950'lerde, bazı ülkelerde kanunla, diğer bazılarmda ise toplu sözleşmelerle, gerçekleştirilebilmiştir.

1960'larda dikkatler daha çok işçilerin yabancılaşması sorunu
üzerinde toplanmıştır. Günümüzde insan haysiyet ve eşitliğine, iş
çinin kendi kendisine yön vermesine, kendi kendisini denetlemesine, isteklendirilmesine ve insan ihtiyaçları ile örgüt amaçlarının
bütünleşmesine verilen önem, endüstriyel demokrasi ve yönetime
katılma düşünce ve uygulamalarının herzamankinden daha büyük
bir ilgiyle izlenmesine yol açmıştır.

ı;;:....-.

Yönetirpe )<.atılma düşüncesinin dünyanın çeşitli bölgelerinde
gittikçe genişleyen bir ilgi ve uygulama alanı bulmasında rol oynayan birçok faktörler arasında en önemlilerinin aşağıdakiler olduğu
söylenebilir: (1) Yabancılaşma, (2) verimlilik, (3) ÖPgüt ve yönetime ilişkin gelişmeler, (4) siyasi demokrasi kuramı, (S) özel mülkiyet kavramının geçirdiği anlam değişikliği ve (6) işçi kuruluşla
rının kuvvetlenınesi ve bilinçlenmesi. Aşağıda bunların her biri kı
saca gözden geçirilecektir·
1.

Yabancılaşma

Yabancılaşma, çağdaş endüstriyel toplumun
ortaya çıkardığı
en önemli örgütsel ve toplumsal sorunlardan biridir. En~üstri iş
letmelerinde Adam Smith'in önerileriyle hız kazanan işbölümü,
1900'lerde Taylor'un öncülüğünü yaptığı «Bilimsel Y1önetim» düşünce akımı ile çok aşırı ölçülere vardırılmıştır. Örgütlerde üretimi
arttırmak amacı ile başvurulan bu aşırı işbölümü ve yol açtığı za-
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man vel hareket çalışmaları, sonuç olarak, işçileri dar bir çalışma
ortamı içine itmiş, devamlı olarak aynı hareketleri tekrarlamak zorunda bırakmıştır. Böylece, kendi küçük dünyasında yaşamak zorunda kalan işçi, çok geçmeden, yaptığı işin anlamını yitirmekte,
örgüte ve topluma katkısının ne olduğunu göremez olmaktadır. Bu·
uygulama, örgütlerde amaçsız, yönetimin bütün norm ve isteklerine
aynen uyan, yönetilrnek ve denedenmek ihtiyacında olan, yaratıcı
lıktan yoksun bir. <<Örıgütsel insan» tipinin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. İşte, örgütte kendilerini etkileyen kararların alınmasında
söz hakkına sahip olmayan ve başkalarının amaçlarına hizmet eden
bir araç niteliği taşıyan örgütsel insan, günümüz toplumunda kendi kendrsine, örgüte ve nihayet topluma yabancılaşan bir insandır.

Blauner'a (1964: 26) göre, yabancılaşma, işin kendi içinde bir
amaç olmak yerine, öncelikle geleceğe ilişkin başka düşüncelere hizmet eden bir araç olarak görüldüğü bir ortamda gelişir. Monotonluk, zamana aşırı ilgi ve kopma bu durumun bazı belirtileridir.
Dean (1961) ve Mcl ver (1950) yabancılaşmanın bir amaçsızlık
hali olduğunu ve bunun insan yaşamına amaç ve yön veren değer
lerin yokluğundan ileri geldiğini belirtmektedirler.
yabancılaşmanın sosyologlar tarafından en çok tartışılan bir
yönü «anlamsızlık»tır (Seeınan, 1959; Dean, 1961; Blauner, 1964).
Onlara göre, geniş işletmelerde aşırı işbölümü, işçinin yaptığı işin
daha üst düzeyde bir ürün ya da çabaya yaptığı katkının ne olduğunu görememesine ve çalışmasında amacın kaybolmasına yol açmaktadır. Böylece amaçsız olarak yapılan bir iş onu yapan için tüm
anlamını yitirmiş olmaktadır.
Yabancılaşmanın

örgütlerde yol açtığı birçok sorunlar arasın·
verimlilik ve bunun kökeninde yatan insan
muısuzluğudur. Gerek yabancılaşmanın, gerekse yol açtığı sorunla·
rm giderilmesi ya da azaltılması için önerilen en belli başlı çözüm
yollarından biri işçilerin yönetime katılması olmuştur. İleri sürülen iddiaya göre, işçilerin kendilerini etkileyen kararlara katılma
ları, onların yaptıkları işlerle hangi amaçlara katkıda bulundukları
nı gö·rebilmelerini sağlayacak, yaptıkları iş böylece anlam kazanmış
olacaktır. İşçilerin, Yugoslav modelinde olduğu gibi, çalıştıkları örgütleri yine kendilerinin yönetmeleri halinde yabancılaşmanın tamamen yok olacağı ve yol açtığı sorunların geniş ölçüde çözümlenmiş
olacağı da genellikle kabul edilmektedir.
da en önemlisi

düşük
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2.

İşletmelerde Verimliliğin Düşüklüğü

1

1
1

Yönetime katılma düşüncesine yol açan nedenlerden biri de iş
letmelerde verimliliğin düşüklüğü olmuştur. İşletmelerde verimli. lik v:e etkenliğin düşüklüğü, özü itibariyle, örgüt kaynaklarının optima'! düzeyde kullanılamamasından ileri gelmektedir. İ-şletmelerde
insanın sosyo-psilwlojik ihtiyaçlarına gerekli önem verilmediği sürece, örgütün diğer unsur ve kaynakları nasıl kullanılırsa kullanıl
sın, işletmelerde verimlilik ve etkenliğin istenilen düzeye çıkarıla
ınadığı uzun süreli gözlem ve araştırmalarla saptanmıştır. Diğer bir
deyimle, işletme verimlilik ve etkenliği ile işgücü kaynaklarının verimliliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. İşgücü kaynaklarından
optimal düzeyde yararlanma ise, geniş ölçüde, işçinin örgüt içinde
isteklendirilmesine bağlıdır. İşte, yönetime katılma, işçinin çeşitli
ihtiyaçlarına cevap veren en belli bai;>lı isteklendirme ve işletme verimliliğini arttırma yöntemlerinden biri olarak geliştirilmiştir ve
gün geçtikçe daha çok kabul görmektedir.
3.

Örgüt ve Yönetime İlişkin Gelişmeler

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlannda Taylor, Fayol, W~ber,
Gilbreth, Emerson, Gantt, Gulick, Urwick, Mooney ve Reiley gibi
ünlü bilim adamlarından oluşan zengin bir kadro tarafından şekil
lendirilen klasik örgüt ve yönetim kuramı, esas olarak, üretim ye
verimlilik düşünceleri etrafında geliştirilmiştir. Klasik düşüncede örgütün insan unsuru, genellikle, i'kinci plana itilrniş, örıgütün niihai
amaçlarına hizmet için ücret karşılığında çalıştırılan bir araç muamelesi görmüştür.

Klasikiere bir tepki olarak beliren ve 1930'larda Mayo

başkan

lığında Harvard Üniversitesinden bir ekip tarafından gerçekleşti
rilen Hawthorne deneylerinin bulgularına dayandırılan «İnsan İliş

kileri» okulu, örgütün insan unsurunu ön plana almış, insanın sosyo4psikolojik ilhtiyaçlarına gerekli ilgiyi göstermiş ve örgütü insan
amaçlarının gerçekleşmesine hizmet eden bir araç olarak görmeye
başlamıştır.

·Gerek insan ilişkileri düşünce akımına, gerekse bunu içeren ve
günümüze dek etkisini sürdüren davranışsal bilimler yaklaşırnma
göre, önemli olan insanın mutluluğudur. O halde, amaç, içinde 'Çalışanların mutlu olaıbileceği ve istekle iş göreceği bir çalışma ortarnı yaratmak olmalıdır. Böyle bir ortam, ör,güt amaçları ile insan
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ihtiyaçları arasında

var olduğu ile.d sürülen doğal çelişki ya da
ortadan kaldırılması ve, sonuç olarak, örgüt
verimliliğinin arttırılması için de gereklidir. Söz konusu ortaının
yaratılması ise, ancak işçinin yönetime katılınası ve örgütte alınan
kararlarda söz hakkına sahip olmasıyla mümkündür. «Bütünleşme
modeli» ile Argyris, « Y kuramı» ile McGn~gor, «9, 9 yaklaşımı» ile
Blake ve Mouton ve «katılınalı yönetim ya da sistem 4» ile Likert
böyle bir örgütsel ortamı kuramsal olarak yaratınaya çalışmışlar
örgütsel

çıkınazın

dır.

Bugün birçok bilim adamları ve uygulayıcılar, sadece örgütte
alınan kararlara işçilerin katılınasının insari mutluluğu ve örgütün
verimliliği için yeterli olaınıyacağım, bunun için . işçilerin örgüt
sermayesinde pay sahibi olmalarının ve işletmelerde kendi kendilerini yönetmelerinin, diğer bir deyimle, öz yönetime dayalı bir endüstriyel demokrasi sisteminin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirt·
mektedirler- Bu iddia, 1971' de Kahire' de yapılan bir uluslararası seminer ile 1972'de Sarrta Barbara, California'da bulunan Demokratik
Kuruluşları İnceleme Merkezinde sekiz ülkeden temsilcilerin katıl
masıyla yapılan başka bir serninerin de özünü ve tartışmalarının
sonucunu teşkil etmiştir.
Görüldüğü

yönetim gelişimini, geniş ölçüde, örgüt ve yönetim alanında soİı yirmi-otuz yıl içinde sağlanan kuraın
sal gelişmelere borçludur. Bu alandaki uygulamalar hemen daima
kuramsal gelişmeleri izlemiştir.
4.

gibi,

katılınalı

Siyasi Demokrasi

Kuramı

Endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma düşüncesinin belH
ve gelişme nedenlerinden biri de siyasi demokrasi kuraını olmuştur. Devlet yönetiminde demokratik bir düzeni savunanlar, devamlı olarak demokrasinin toplumsal yaşamın
her düzeyinde uygulanabileceğini ve uygulanınası gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Klasik öı;güt ve yönetim kuramlarının· etkisinde,
endüstri işletmelerinde yıllardır süregelen otokr.atik yönetimin
yerine, siyasi demokrasiye benzer bir demokratik yönetini düzeninin getirilmesi daha 1930'larda önerilmiş ve fikir gittikçe olgunlaş
tırılınıştır. Örneğin, Scott (1973), tAınerika Birleşik Devletlerinde
var olduğunu iddia ettiği çoğulcu demokratik sistemin aynen örgüt
yönetimine de uygulanabileceğini savunmaktadır. Ona göre, böyle
başlı kaynaklarından
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bir uygulama, herşeyden öı:ice, örgütte yasama, yürütme ve yargı
kuvvetlerinin birbirlerinden ayrılmasını ve yürütme yetkilerinin
örgüt üyeleri (sermaye sahipleri, yöneticiler ve işçiler) tarafından
seçilecek yöneticilere bırakılınasını gerektirecektir. Ortaya çıkacak
örgütsel yönetim sistemi, Scott'a göre, gerçek anlamda katılmalı
yönetim olacaktır.

1
ı

5· Özel Mülkiyet Kavramının Geçirdiği Anlam Değişikliği
Uzun süre, mülkiyet hakkının mutlak ve dokunulmaz bir hak .
Klasikiere göre, mülkiyet hakkı sınırlana
maz; yönetim işletmenin mülkiyetine bağlı bir haktır ve ancak işlet
menin mülkiyetine sahip olanlar tarafından kullanılabilir. İşveren
mülkiyetİn sahibidir ve yönetirnde tek söz sahibi odur· İşletmenin
sahibi olmayan işçilerin yönetime katılması, mülkiyet hakkının dokunulmazlığını zedeleyici bir uygulama olacaktır.
olduğu savunulmuştur.

Mülkiyetİn sınırsız qir hak olduğu görüşüne dayanan bu klasik mülkiyet ve yönetim anlayışı, günümüzde artık kabul edilme- ·
mektedir. Bugün, ortaya bir sosyal mülkiyet kavramı çıkmıştır.
Sosyal mülkiyet, geniş anlamda, birşey üzerinde hiç kimsenin mülkiyet hakkına sahip alamıyacağını ifade eder. Örneğin, Yugoslavya'daki öz yönetim sisteminde, işletmeler üzerinde ne devletin, ne
işçilerin ve ne de bir başkasının mülkiyet hakkı vaı:dır.

Özel mülkiyet kavramı, tarihi gelişimi içinde, belli başlı dört
nedenle anlam değiştirmiştir. Herşeyden önce, teknolojik gelişme
ler bugün özel mülkiyeti aşan bazı yeni faaliyet alanları açmış bulunmaktadır. İnsanlığın ortak malı kabul edilen uzay ve okyanus
derinlikleri bunun örnekleridir. Bunlar mülkiyet kavramının uygulaJ!-aınıyacağı alanlardır. Çünkü bu alanlar şu ya da bu kişi, grup
ya da devlete tahsis edilemez; ancak uluslararası kuraHar gereğin
:::e tüm insanlığın yararına kullanılabilir.
İkinci

olarak, bugün yine teknolojik gelişmelerin ve sanayietkisiyle ortaya özel mülkiyet haklarının sınırlandırılma
sını gerektiren bir çevre sorunu çıkmıştır. Bugün çevrenin toplumsal denetimi ile özel mülkiyet çatışma noktasına gelmişlerdir. Çevre sorunlarının gittikçe büyüyeceği ve bunlar üzerinde gittikçe artan bir toplumsal denetime ihtiyaç duyulacağı düşünülürse, özel
mülkiyetİn de zorunlu olarak gittikçe artan oranlarda sınırlanması
leşmenin

kaçınılmaz olacaktır·
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Üçüncü olarak, özel mülkiyetİn sınırlandırılmasına yol açan
ve gün geçtikçe önem kazanan bir görüş de şudur: Gerçekte kıt
olan doğal kaynaklar özel mülkiyet hakkına dayanılarak istismar
edilemez. Doğal kaynakların da okyanus suları ve güneş ışığı gibi
tüm insanlığın yararına kullanılması gerekir. Sanayi öncesi kap.ita·
list dönemde sonsuz olduğu sanılan doğal kaynakların yavaş yavaş
tükenıneye yüz tuttuğu ve sanayi sonrası dönemde iyice , kıt duru·
ma geleceklerine gittikçe daha çok inanılmaktadır. Bu nedenle de
kıt doğal kaynaklar üzerindeki özel mülkiyet hakkının sınırlandı
rılması gerekli görülmektedir..
Son olarak, denilmektedir ki servet, hammadde, sermaye ve
bir ürünüdür. Bunlardan işgücü, insangücü ve beceri
olarak ikiye bölünebilir. Beceri, geçmişte servetin yaratılmasında
rol oy~ayan, ancak pek önemsenmeyen bir faktör olmuştur. Bununla beraber, becerinin önemi teknolojik gelişmelerle birlikte gittikçe artmış ve halen de hızla artmaktadır. Bugün, beceri, teknik bilgi, eğitim ve örgüt, servet yaratılmasında, geniş ölçüde, hammadde
ve sermayenin yerini almış bulunmaktadır. En azından, bu yönde
önemli bir gelişme olmuştur. Ancak, servete esas teşkil eden beceri,
teknik bilgi, eğitim ve örgüt kimsenin sahip olduğu birşey değildir;
aksine, bütün insanlığın ortak malıdır.
işgücünün

Yukarıdaki

nedenlerle, gelişmekte olan toplumsal düzen, mülkiyet hakkının bir grup ya da sınıftan bir diğerine ya da özel kişilerden devlete transferini öngören bir düzen değil, mülkiyet düşüncesinin çözülmesine ve bir noktada ortadan kalkmasına yol açacak bir düzendir. Gelecekte, büyük bir olasılıkla, sahip olanlar ve
olmayanlar, işçiler ve işverenler g1bi ikilemelere yol açan mü1kiyet
düşüncesi yerine, kimsenin sahip olmadığı, ancak herkesin yararı
için işletenler tarafından yönetilen Yugoslavya'daki örneğine benzer bir öz yönetim sisteminden söz edilebilecektir. Nitekim, gerek
birkaç yıl önce Santa Barbara, California'daki Demokratik Kuruluşları İnceleme Merkezi tarafından öz yönetim konusunda düzenlenen ve sekiz ülkeden uzmanların katıldığı (Şili, Almanya, İs
rail, Malta, Norveç, İngiltere, A.B.D. ve Yugoslavya) bir seminerde, gerekse ondan kısa bir süre önce Kahire'de «kardan pay dağıt
ma· ve birlikte yönetim» konusunda düzenlenen ve dokuz ülke temsilcisinin katıldığı başka bir seminerde şu sonuca .varılmıştır: Bugün dünyanın birçak ülkeleri hızlı bir ekonomik kalkınma ve yaşa·
ma standartlarını yükseltme çabası içine girmişlerdir. Bu amaçlar.
21

bir taraftan sosyal ve ekonomik örgütlerin, diğer taraftan tutum
ve davranışların hızla değişmesini gerektirmektedir. Bu ülkelerin
ekonomik faaliyetler alanında, mülkiy~t şekline bakmaksızın, müm·
kıün olduğu kadar öz yönetime dayalı yeni örgüt şekilleri yaratmaları ve yeni işletme yöntemleri geliştirmeleri gerekmektedir.
6.

~~-.

İşçi Kuruluşlannın Bilinçtenınesi ve Kuvvetlenınesi

İşverene karşı çeşitli

haklar ~lde etmek amacıyla kurulan iş
oldukça dağınık ve bilinçsiz bir gelişme
göstermişlerdir. Zamanla karşılarında kurulan işveren kuruluşla
rına karşı güçlerini daha çok birleştirmek ihtiyacını duyan işçi sendikaları, günümüze dek gittikçe büyümüş, kuvvetlenmiş ve daha
bilinçli bir tutum ve davranış içine girmişlerdir. İşçi kumluşları,
bu gelişmeye paralel olarak, işverenden birçok haklar koparmış
ve bu arada işçilerin üyesi bulundukları örgütlerin yönetimine katılmalarını sağlamak için devamlı çaba harcamışlardırçi

sendikaları, başlangıçta

Bazı ülkelerde işçi kuruluşları, işçinin yönetinile bütünleşme
sine yol açacağı, yönetim sorumluluklarından bir kısmını işçilere
yükleyeceği ve sendikaların pazarlık gücünü azaltacağı gibi düşün
celerle yönetime katılmaya karşı çıkmışlar.dır. Ancak sayılan çok
olmayan bu tür işçi kuruluşlarının bugün ,dünyadaki genel geliş
meye uyarak yönetime katılma düşüncesine ilişkin o1umsuz tutumlarını değiŞtirdiklerini ve işçilerin yönetirnde söz
hakkına sahip
olmaları yolunda isteklerde bulunmaya başladıklarını görüyoruz.

Bugün birçok işçi kuruluşları, yönetime katılacak iş~ilerin eği
timi için gerekli girişimlerde bulunmakta, yeni eğitim merkezleri
açmakta, üyelerini eğitmekte ve gün geçtikçe işçinin eğitimine iliş
kin sorumluluklarını genişletmektedirler. Bu da işçilerin yönetime
katılmalarını kolaylaştıran bir faktör olmaktadır.

YÖN:ETIİME KıATILMtA ÜZERİNDE YAPIIMIŞ UYGULAMiAıLI
ARAŞTIRMALARlN

BULGULARI

A.B.D.'de Yönetime Katılma Üzerinde Yapılmış Araştırınalar
Işçilerin yönetime katılmaları ve bu uygulamanın doğurduğu
sonuçlar üzerinde çeşitli ülkelerde çok sayıda uygulamalı araştır
ma yapılmıştır. Büyük bir kısmı Birleşik Amerika'da gerçekleşti-
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rilen bu araştırmaların tamamını burada gözden geçirme olanağı
yoktur. Aricak bu amaçla küçük gruplar ve örgütler üzerinde yapılmış b:u tür araştırmalardan en önemlilerinin burada kısaca gözden geçirilmesi, konunun açıklığa kavuşturulması bakımından yararlı olacaktır.

Üretime dönük küçük gruplarda işçinin yönetime katılması ve
demokratik liderlik üzerinde Lewin, Lippitt ve White (1939) tarafından yürütülen uygulamalı araştırmalarda,
demokratik bir çalışma ortamında, motivasyonun daha kuvvetli, orijinalliğin daha
yüksek, grup düşüncesinin ve arkadaşlığın oldukça yaygın olduğu
saptanmıştır. Üretimle ilgili herhangi kesin bir sonuca varılmamış
tır. Uzun süre devam eden ve «Iowa araştırmaları» olarak bilinen
bu çalışmaların bulguları ı960 yılında White ve Lippitt tarafından
aşağıdaki gibi_ daha açık bir biçimde ortaya konmuştur:
ı.

Laissez faire gruplar, demokratik gruplardan daha az üretmektedirler.

2.

Otokratik gruplarda yapılan işin miktarı, demokratik gruplardakinden daha fazladır. Bununla beraber, orijinallik ve
motivasyon demokratik gruplarda daha yüksektir.

3.

Otokratik gruplarda moral düzeyi daha
huzursuzluk daha fazladır.

4.

Otokratik gruplarda üyelerin kişilikleri d~ha az gelişmiş
tir. Bu tür gruplarda kişiler daha çok bağımlı, daha az hareket serbestisine sahiptirler.

S.

Demokratik gruplarda

arkadaşlık

düşük,

ve grup

işçilerde

düşüncesi

daha

yaygındır.

Day ve Hamb lin

(ı 964), araştırmalarında, sıkı

bir denetim
daha esnek bir denetim altında çalışanla
ra oranla daha çok ürettikleri, fakat üstlerine karşı daha saldırgan
oldukları sonucuna varmışlardır. Buna karşılık, McCurdy ve Eber
(1953), Sales (1964), Srpector ve Suttel (1957), araştırmalarında,
otokratik ve demokratik çalışma ortamlarında faaliyet gösteren
küçük grupların üretimi arasında önemli bir fark bulunmadığı sonucuna varmışlardır- Ancak, bu çalışmaların hepsinde de tutum ve
davranışların demokratik yönetim altında daha olumlu olduğu gö·
altında çalışan işçilerin,

rülmüştür.
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Haberleşme

sistemleri üzerinde yapılan çok sayıda araştırma
nın bulguları arasında bir benzerlik görülmektedir. Bu araştırmala
rın hemen hepsinde de daha demokratik bir düzenleme olan çok
yÖnlü serbest haberleşmenin diğer haberleşme yöntemlerine oranla daha etkin olduğu ve böyle bir haberleşme ortamında kişilerin
daha çok tatmin buldukları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalarda
çok yönlü serbest haberleşmenin ancak yönetime katılma ile gerçekleştirilebileceği varsayımından hareket edilmiştir (Leavitt, ı 9Stı;
Heise and Miller, ı951; Guetzkow and Simon, ı955).
Haythorn (ı 956) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada,
karar almada etkenliğin, geniş ölçüde, liderin ve grubun
niteliklerine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.
katılmalı

Weick (1956) ve kendisi gibi düşünen daha birçoklarına göre,
küçük gruplar üzerinde yapılan bu tür araştırmalardan elde edilen
bulgular yönetime katılma kuramı için çok önemli olmakla beraber, bu sonuçlara dayanarak örgütler için genellemeler yaparken
mümkün olduğu kadar titizlik gösterilmesi uygun ve yararlı olacaktır.

Katz ve Kalın ( 195 ı), konu üzerindeki çalışmalarında, örgütlerde görev alan her insanın yeteneklerini geliştirmek ve tanınma
sını sağlamak, bunpn için de örıgütte kendisini etkileyen kararlara
katılmak çabası içinde bulunduğunu savunmakta ve bu iddialarını
çok sayıda araştırmanın bulgularıyla desteklemektedirler.
Bir sigorta şirketinden 580 işçinin mülakata tabi tutulduğu bir
Morse ( 1953), işçilerin ilgi çekici ve iddialı işlerde yetenek ve becerilerini kullanmaktan ve işlerinde başarılı olmaktan
büyük tatmin buldtıklarını ve bunların da ancak~ katılmalı ve demokratik bir çalışma ortamında gerçekleşebildiğini belirtmektedir.
çalışmada

ı 960 yılında 5700 fabrika işçisi üzerinde yapılan bir inceleme, de, işçiler çalışma yöntemlerine ilişkin kararlarda daha çok söz
sruhibi olmak istediklerini ve kararlara katıldıkları takdirde işlet
me verimlilik ve etkenliğinin, geniş ölçüde, artacağına inandıklan
nı belirtmişlerdir.

Heslin (1966), Likert'ın geliştirdiği katılmalı yönetim modelini (Sistem 4) test etmek amacıyla Amerikan Federal hükümeti üze·
rinde yaptığı araştırmalarda, verimlilik ve etkenliği yüksek olan
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bölümlerin nitelikleri ile katılmalı yönetim modeli
bir benzerlik bulunduğunu saptamıştır.

arasında

büyük

İş genişletme

ya da iş çeşitlendirme üzerinde yapılmış çok sayıda araştırmanın (Trist and Bamforth, 1951; Rice, 1953; Walker,
1954; Guest, 1957; Mann and Hoffman, 1960; Katz and Kalın, 1966)
buLguları şu sonuçta birleşmektedir: İş genişletme ya da çeşitlen
dirme, aşırı derecede uzmanlaşmış işçiyi bir robot olmaktan kurtarıp, daha yaratıcı, daiha girişimci ve kendi kendini yönetelbilen
bir insan haline getirebilmektedir. Bu uygulama, aynı zamanda,
işçinin karar verme yeteneklerini arttırmakta, kararlara daha anlamlı bir biçimde katılmasını sağlamakta ve endüstriyel demokrasinin temellerini sağlamlaştırabilmektedir.
Birleşik Amerika' da bugüne kadar birçok uygulamalı araştır
maya konu teşkil etmiş olan Harwood firması üzerinde ilk önemH
çalışma Coch ve French (1948) tarafından gerçekleştirilmiştir- Üretimin çok düşük, devamsızlık ile işçi devrinin çok yüksek olduğu
bu firmanın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gitişilen deneylerde, önce birincisinde tüm üyelerin kararlara katıldığı, ikincisinde
üyelerin temsilciler vasıtasıyla kararlara katılabildiği ve üçüncüsünde işçilerin kararlara katılamadıkları üç grup teşkil edilmiştir. Çalışmalar bu üç grup üzerinde ayrı ayrı yürütülmüştür. Araştırma
nın sonuçları, verimlilik, tatmin ve moralin bu üç gruptan bürün
üyelerin kararlara katıldığı birincisinde en yüksek, kararların sadece yöneticiler tarafından verildiği üçüncüsünde en düşük olduğu
nu göstermiştir.

Coch ve French'in bulguları Gomberg ve Lowin gibi bazıların
ise de, yine Harwood' da daha sonra yapılan araştır
- maların bulgularıyla da desteklenmiştir. Marrow, 1966'da sonuçlandırdığı araştırmasında şu gerçeklerin ortaya çıktığım iddia etmektedir:
ca

eleştiriimiş

1.

Katılmalı.

2.

İşçi verimliliği aynı

3.

Ücretler, bu sektörde rekabet eden diğer bütün firmalardakinden daha yüksek olmuştur-

yönetim sistemini uygulayan Harwood'da
devri son on yılda yüzde altı oranında düşmüştür.

işçi

dönemde A.B.D.'deki bütün firmalardakinden daha yüksek olmuştur.
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4.

Harwood rakiplerinin hepsinden daha hızlı büyümüştür
ve bugün kendi çalışma alanında ülkenin en büyük firması olmuştur.·

Araştırmalarını

daha sonra Michigan Grubunun çalışmalarıy
Marrow, Bowers ve Seashore ( 1963) ile birlikte
Likert'ın katılmalı yönetim modelini
Harwood firmasına bağlı
Weldon işletmesine uygulamaya çalışmışlardır. Likert'ın kendi ifa.
desi ile, kendisinin geliştirdiği katılmalı yönetim sistemi uygulamaya konduktan bir süre sonra yapılan değerlendirmede, işçilere
ödenen parça başına ücretin yüzde otuz oranında arttığı, maliyetlerin yüzde yirmi oranında düştüğü, işçi devrinin yarı yarıya azaldığı, samimi arkadaşlık ilişkilerinin arttığı ve işletmenin kara geçtiği saptanmıştır. Harwood firmasının
yöneticileri, firmalarının
başlangıçta· içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulup, yedi şubesi ve
3000 işçisiyle bugünkü duruma gelişini katılmalı yönetim siştemi
ne borçlu olduğunu belirtmişlerdir.

la

birleştiren

Lesieur (1958) ve Helfgott (1962) tarafından katılmalı yönetimin bir şekli olan Seanlan Planı üzerinde yaptıkları araştırmalar
da, bu uygıılamanın, geniş ölçüde, personelin örgütte alınan kararlara katılmasına ve örgüt verimlilik ve etkenliğinin yükselmesine
yol açtığını göstermişlerdir. Bilindiği gibi, Seanlan tarafından geliştirilen bu plan gereğince, işçiler yeni düşünceler ortaya koymak
ve daha sonra çeşitli düzeylerde · komiteler halinde toplanıp verimliliğin yükselmesine yol açabilecek bu yeni düşünceleri tartış
mak, değerlendirmek ve uygulama alanına koymak suretiyle kararlara ve yönetime katılmaktadırlar. Sonuç itibariyle elde edilen
tasarruf, değişikliği yapan i,initenin üyeleri arasında paylaştıtılmak

1.

k

tadır.

A.B.D. Konferans Heyeti tarafından· gerçekleştirilerek 1973 yı
lında yayınlanan ve elli ülkeden 143 iş adamının görüş ve tecrübelerini yansıtan bir araştırma, yönetime katılmanın, verimliliği
yükseltmek, işçiyi isteklendirrnek ve emek-yönetim .sorunlarını çözmekte yararlanılan bir yöntem olarak, bütün dünyada gitgide daha
geniş ölçüde kabul edildiğini göstermiştir.
Norveç'te Yönetime

Katılma

Üzerinde

Yapılan Araştırmalar

Norveç'te endüstriyel demokrasi ve yabancılaşma üzerinde öte·
denberi süregelen tartışmalar, sonuç olarak, yönetime katılma ko26
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nusunda işçi ve işveren kesimleri ile hükümetin ortaklaşa destekledikleri uzun süreli bir araştırmanın yapılmasına yol açmıştır·
1962'de başlatılan bu araştırma, 1969'a kadar devam etmiş ve iki
kısım halinde yürütülmüştür. Mevcut durumun değerlendirilmesini
amaçlayan birinci bölümün bulguları 1964 yılında yayınlanmıştır.
Yugoslavya ve Almanya'da 1950'den beri yürürlükte olan öz yöne·
tim ve birlikte yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi ile başla
tılan çalışmada Norveç'li bilim adamları yanında
İngiltere' deki
tavistock Institute'un bazı öğretim üyeleri de görev almışlardır.
Araştırmanın birinci
özetlemek mümkündür:

1.

bölümünün

sonuçlarını

aşağıdaki

gibi

koşullar

için-

Endüstriyel demokrasinin her ülkede mevcut
de değerlendirilmesi gereklidir.

Endüstriyel demokrasi yönünde elde edilmiş ' ödünlerden
bulunmak kesinlikle n~d edilmektedir. Norveç'te, endüstri işletmelerindeki yönetimin demokratik toplumsal yaşantıya yaklaştırılması yolunda yaygın bir istek
vardır. Endüstride demokrasinin gerçekleştirilmesi, işçile
rin çalıştıkları örgütleri içtenlikle benimsemelerine, verimliliğin artmasına ve yabancılaşmanın azalmasına yo)
-açabilmektedir.
3. Hernekadar Norveç'te endüstriyel demokrasinin gerçekleş
tirilmesi için seçimler, temsil ve komitelerde karar alma
gibi biçimsel demokratik düzenlernelerin ötesinde yeniliklere gereksinim duyulmakta ise de, bu amaçla geliştirile
cek örgüt biçiminin ne ve nasıl olması gerektiği üzerinde
bir fikir birliği bulunmamaktadır. Ancak, biçimsel demokratik düzenlernelerin ötesinde getirilmesi istenen şey iş yerinde demokrasinin etkenliği için uygulamada varolması
gerekli koşullarla ilgilidir.

2.

fedakarlıkta

' 4.

İşletme yönetiminde temsil sisteminin şu amaçlara hizmet ettiği, genellikle, kabul edilmektedir:
a) İşletme yönetimini denetleme olanağı sağlar;
b) Yönetim kurullarından işçiler aleyhine çıkabilecek kararları engelleyebilir;
c) Yönetim kurullarında işçilerin istekleri bilineceğinden,
alınan kararlarda bu isteklerin göz önünde bulundurulması olasılığı artar.
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Araştırma, ayrıca,

temsilciler ile kendilerini seçen işçiler
arasında etken bir haberleşme bulunmadığını ve bu ne·
denle temsilcilerin görevlerinde başarılı olamadıklarını da

5.

gösteı:ımiştir.

İşçi

ve işveren temsilcilerinden oluşan bir komitenin de yar·
ile yürütülen ve beş yıl devam eden araştırmanın ikinci kıs·
mı, dört Norveç firması üzerinde yapılan araştırmalara ve uygulamalara dayandırılmıştır. Amaç, mevcut temsil ve danışma sis te·
minin ötesinde, işçinin kendi işi üzerinde daha geniş bir denetime
sahip olmasına, örgütün bütünü içinde yerini açıklıkla görebilme·
sine ve çalıştığı işletmeyi içtenlikle benimsemesine olanak sağlamak olmuştur. Bu tür bir benimsemenin,· demokratik bir çalışma
ortamının özünü teşkil eden işçinin kişisel girişimciliğine ve yaratıcılığına yol açabileceği varsayılmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere,
(a) iş genişletme ve çeşitlendirme, (b) özerk çalışma gruplarının
teşkili ve (c) işçi yeteneklerinin yükseltilmesi gibi yöntemler kuldımı

lanılmıştır.

Adrakştırmbanın ikinci kısmının 1969' da yayınlanan
aşağı

1.

1
a i gi. i özet emek mümkündür:

sonuçlarını

~-·.··

Araştırma

süresi sonunda yapılan değerlendirmede, , işçile
rin beceri ve yeteneklerinde önemli bir artış olduğu görülmüştür.

2.

Aynı

dönemde üretimde önemli bir artış olmuş, fabrikala20'den % 5'e düşmüştür.
İşçiler, eskisine oranla, daha çok tatmin bulduklarını be-

rın atıl zamanı %

3.

lirtmişlerdir.

4- .İşçiler, işin monotaniuğu ve bunun doğurduğu sakıncalar
üzerinde önemle durmaya başlamışlardır.
5.

İşçi devri başlangıçta
aşırı derecede çok düşmüş, daha
sonra normal sayılabilecek bir düzeye yükselmiştir.

Sekiz yıl süren btı- araştırmalardari elde edilen olumlu sonuç·
lar, Norveç'te çok sayıda işletmede, işçinin yönetime katılması ve
işçinin yaratıcılığına dayanan geliştirilmiş bir endüstriyel demokrasi sisteminin uygulanmasına yol açmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinde de etkisi görülen bu yeni uygulamaların Norveç işletmeleri
üzerindeki etkileri olumlu olmakla beraber, ancak önümüzdeki
yıllarda kesinlikle değerlendirilebilecektir.
28.

1

UYGULAMADA YÖNETiME KATILMA
Yönetime katılma düşüncesinin çeşitli ülkelerde oldukça farklı
şekillerde uygulama
alanına konduğunu yukarıda
belirtmiştik.
Çeşitli ülkelerdeki farklı uygulamaların kısaca gözden geçirilmesi,
konunun değişik yönleriyle anlaşılması bakımından yararlı ola
caktır. Çalışmanın bu kısmında, işçinin yönetime katılması açısın
dan tipik gördüğümüz ülkelerdeki uygulama üzerinde durulacaktır.

Yugoslova
düşüncesinin en ileri düzeyde
«Öz yönetim» sistemini geliştirHip ilk
defa uygulama alanına koyan ülke olarak, bugün işçinin yönetime
katılmasına ilişkin birçok ~artışmaların hem en belli başlı kaynaklarından, hem de ideal olarak gösterilen örneklerinden birini teş
kil etmektedir. Yugoslavya'da bugün uygulanmakta olan öz yönetim sistemi, işçilerin ve çalışan kitlenin toplumsal sorunların çözümüne katılmalarım, işletmenin ekonomik yönetiminde söz sahibi~
olmalarını ve görevlerini geniş bir 'özerklik içinde
yapmalarım
sağlayacak beceri ve yeteneklerini geliştirmek amacına yönelmiş
tir.

Yugoslavya, yönetime

ka:tılma

uygulaması sayabileceğimiz

Öz yönetim ya da işçilerin kendi kendilerini yönetimi sistemi,
ilk defa 1950 yılında bütün işletmelerde uygulama alanına konmuş,
o gündenberi devamlı olarak geliştirilmiş, başlangıçta görülen çeşitli sakıncaları giderilmeye çalışılmıştır. Bu sistem, ana ilkelerden
biri olarak 1963 Anayasasında yer almıştır. Yugoslavya anayasası,
klasik mülkiyet anlayışı ve geleneksel çalışma koşulları karşısında
işçinin yabancılaşmasım önlemek amacıyla öz yönetim sistemini ve
bu sisteme temel teşkil eden «Üretim araçlarının sosyal mülkiyetİ»
ilkesini benimsemiş bulunmaktadır- İşletmelerin mülkiyeti üzerinde kimsenin tekeline izin verilmemektedir. Fabrikalar devletin mülkiyetinde olmadığı gibi, işçilerin ortak mülkiyetinde de değildir.
İşçiler fabrikaları toplumun ortak çıkarları gereğince yönetmekle
görevlidirler.
Yugoslavya'da 25 yıldan beri uygulanmakta olan öz yönetim
1950 yılında kabul edilen ve fabrikaların yönetimini işçilere bıra
kan bir kanunla düzenlenmiştir. Kanun, devlet mülkiyeti ile sosyal
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mülkiyet arasındaki farkı açıklığa kavuşturmuş, tüm üretim ünitelerinin tek merkezden yönetimi yerine, çalışan kitlenin kendisi tarafından yönetilmesini benimsemiştir. Merkeziyetçi bir planlama
anlayışından, işçinin yaratıcı gücüne dayandırılan bir yerinden yönetime geçilmiştir.

ı

1963 Anayasası kabul edilineeye kadar, yönetime katılma sis·
teminin özünü işçi konseyleri teşkil etmiştir. Bu anayasa iledir ki
bugünkü, anlamda bir yönetime katılma ya da öz yönetim sistemi
gerçekleştirilebilmiştir. Yeni kanunlar işletmelere, geniş bir özerklik tanımışlaııdır.
Yugoslavya öz yönetim sisteminde, işçiler en geniş anlamda
kararlara katılmak, çalışma koşullarını düzenle·
rnek, gelirleri ve artık değeri bölüştürmek hakkına sahiptirler.
Üretim yönteminin tek şekli katılmalı yönetimdir ve işletmelerd?
bir gelir elde etmek amacıyla çalışan her insan yönetime katılma
hakkına sahiptir.
doğrudan doğruya

İşçiler, işletmedeki payları oranında eşit haklara sahiptirler.
İşletmenin gelirinden yaptıkları işe uygun bir ücret alırlar· An·
cak, işçilerin aylık ücretleri belirli değildir. Onlar her ay yıl sonun-

ı

i'

da işletme· karından payiarına düşecek miktarlardan indirilmek
üzere, belirli bir avans alırlar. Yıl sonunda işletmenin karı belii
olduktan sonra, her işçinin p~yına düşen miktar hesaplanır; aldığı
avans toplamı düşülür ve geriye kalanı kendisine ödenir.
Yıl sonunda her işçiye ancak, üretime yaptığı katkı oranında
kardan pay düşer. Buna «işe katılma payı» denir. İşçilerin payları
eşit değildir; meslek, yapılan işin ağırlık derecesi, yetenek, beceri,
bilgi ve harcanan çaba, işe katılma payının miktarını belirleyen bazı etmenlerdir.

Yugoslavya'da işletmelerin aşağı Y"flkarı bütün sorunları kendi
komiteJerince çözüme bağlanır. Sendikaların faaliyetleri, işletmele
rin verimli ve etken bir biçimde yönetilmelerine ilişkin sorunlar
etrafında yoğunlaşmaktadır. Sendikalar işçilerin eğitimi sorumluluğunu da yüklenmişlerdir. Sendikalara, ayrıca, işçilerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak üzere, işletmelerin üst düzeyde
genel politikalarını saptayan organlarda temsilci bulundurmak yetkisi de tanınmıştır.
Fabrika yönetiminde en temel yönetim birimlerinden biri «İŞ·
çiler meclisi»dir. İşçiler meclisi, ait olduğu üniteye ilişkin bütün
30
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konuları

incelemek üze:re atölye düzeyinde teşkil edilir. Belirli
toplanan meclisin, gelir dağılımını, üretim planlarını ve
atölyenin iç kurallarım düzenlemek, diğer bazı organların raporlarını incelemek ve bu organlar tarafından alınması gerekli kararlar
hakkında tavsiyelerde bulunmak gibi görevleri vardır. İşçiler mçclisi, gerekli gördüğü hallerde, yetkilerinin bir kısmını işçiler tarafından seçilecek bir «İcra komitesi»ne, bir ustabaşına ya da daha
üst düzeyde bir yönetim organı Qlan «işçi konseyi»ne devredebilir.
aralıklarla

Birçok işletmelerde, işletme statüsünde değişiklik,
lar, bilfmço hesapları ve benzeri sorunlara ilişkin ana
referandum yöntemiyle alınması yoluna gidilmektedir.

yıllık

plan-

kararların

i

İşletmenin

li

bütün sorunları ile uğraşan ve genel yönetim kararlarının alınmasından sorumlu organ «işçi konseyi»dir. Konsey,
işçiler tarafından gizli oyla seçilen 15-100 .üyeden oluşur. Konsey
üyelerinin yarısı için her yıl yeniden seçim yapılır. Adaylar atölye
meclislerince gösterilir. Hiçbir üye iki yıllık görev süresinin bitiminde yeniden seçilemez. Böylece; bütün işçilere sıra ile yönetime
katılma hak ve olanağı sağlanmış olur.
Ko~seyii:ı, işletmenin statüsüne ve genel

işleyişine ilişkin hü-

kümlerin, işletme plan ve hesaplarının kabulü, yönetim kurulunun
seçimi, işletme müdürünün atanması ve işletme fonlarının kullanılması gibi bazı hak ve görevleri vardır.
«Yönetim Kurulu,» ana hatlarıyl·a, üst yönetim kademelerine
atamalar yapmak görevini yüklenmiştir. Yönetim kurulu üyeleri
için görev süresi bir yıldır. Üyeler, sürenin bitiminde ikinci bir defa için yeniden seçilebilirler.
İşçi konseyleri, işletmenin çeşitli sorunlarını incelemek, çözüm yolları aramak ve önerilerde bulunmak üzere «daimi komiteler» kurabilirler· Yeni üye kaydetmek, işçiler arası uyuşmazlıkları
çözümlemek, terfi yöntemlerini saptamak, disiplin işlerini yürütmek, vb. daimi komitelerin çalışmalarına konu teşkil eden bazı
sorunlardır.

İşçi lmnseyleri tarafından kurulan diğer bir organ da «denetim kurulu»dur. Yür_ütme yetkisi olmayan bu kurul, yönetime iliş
kin kararların hukuklliğini ve önceden saptanmış · ilkelere uygun-
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luğunu

denetler. Denetim amacıyla, işletmenin bütün dökümanları
nı serbestçe kullanabilir. Denetim sonuçlarım bir raporla işçi konseyine bildirir.

r

«İşletme müdüri.i» öz yönetimin kanuni bir oDgamdır. İşletme
konseyi tarafından atanır. Bir fahrikada yeni bir müdüre ihtiyaç
duyulduğu zaman, durum gazetelerde ilan edilir. Adaylar konsey
tarafından kurulan bir seçim komitesince değerlendirilir ve en uygun görüleni atanır. Ortalama dört yıl için atanan müdürlerin görev süresi uzatılamaz. Ancak, eski müdürler yeniden müraca!at
ederek aday olabilir ve seçilebilirler.

İşletme müdürü, büyük ihmal. ve yanlış yönetim

gibi belirli
durumlar dışında, görev süresi içinde işinden uzaklaştırıla
maz. Müdür, diğer organların aldığı kararlaı;-ı uygulamakla sorumludur. Ancak, anayasa, kanun ya da işletme statüsüne uygun olmadığına inandığı kararların uygulanmasını mcvhkemelere ya da yetkili kurullara başvurarak geciktirebilir. Bununla beraber, müdürler
ile diğer öz yönetim organları arasındaki ilişkiler bugüne kadar
oldukça başarılı bir işbirliğine dayandırılmış ve bu ilişkilerde, genellikle, önemli bir aksama görülmemiştir:
bazı

Bugün, Yugoslavya'daki bütün işletmeler öz yönetim sistemine
önlemek ve işçilerin yaratıcılığını
geliştirmek amacına yönelik bu sistemin bugünkü düzeyine ulaş·
tırılınasında ka:ı;şılaŞılan bütün güçlüklere karşın öz yönetim sis·
temi Yugoslavya'da kişi başına milli geliri 1950'de 100 dolardan
1970'de 700 dolara çıkarabilmiştir. Sanayi ürünleri aynı süre için·
de beş misli bir artış göstermiştir. l950'de tarım dışı sektörlerde
nüfusun sadete % 30'u çalışırken, bu oran 1970'de % 53'e çıkabil
miŞtir. Ulusal üretimden ihraç edilen mal ve hizmetlerin yüzdesi
1950'de % 12'den 1969'da % 20'ye yükselmiştir. Halkın gerçek ya·
şama standardı son on yıl içinde % 300' den fazla bir yükselme
göstermiştir. (Borgese, 1973: 355-56; Kavran, 1972).
uyİnuşlardır. Yabancılaşmayı

Almanya

Almanya, batı ülkeleri arasında işçilerin yönetime katılması dü·
ilk geliştiği ve kuşkusuz bugün Yugoslavya'daki öz yönetim sistemine en ıçok yaklaşan «!birlikte yönetim» sistemini uygulayan ülkedir.
Almanya' da işçilerin işletmelerin yönetimine katılması sorunu ilk defa 1848'de
oldukça geniş
şüncesinin
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tartışmahra konu olmuş ve 1849'da işçilerin yönetime katılmasını

öngören bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı ile fabrika kurullarının teşkili ve işçilerin bu kurullarda temsilci bulundurmaları önerilmiş, ancak kabul edilme)lliştir _ Bu önerilerin
kabulü
için 1891 yılını beklemek gerekmiştir. Ancak bu defa da söz konusu kurulların teşkili işverenin isteğine bırakılmıştır. Nihayet, 1905
ve 1909 yıllarında kabul edilen iki kanun 100' den fazla işçi çalıştı
ran işletmelerde fabrika kurullarının teşkilini ve işçilerin bu kurullarda temsilci bulundurmasını zorunlu kılmıştır.
Alman işçileri 1920 yılında konsey üyelerini seçme, 1922 yılın
da da denetim kurullarına delege yollama hakkını kazanmışlardır.
1945'den sonra işıçilere ilk defa denetim kurullarında eşit haklada
temsil edilme olanağı sağlayan bir kanun kabul edilmiştir. 1950
yılında, işçilerin denetim kurullarında işverene eşit sayıda temsilci bulundurarak yönetime katılmalarını öngören ve sadece çelik
endüstrisini kapsayan bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarı, işletme
yönetimine işçi temsilcisi olarak katılacak işçilerin sendika yöneticisi olmamalarını öngördüğünden yaygın tartışmalara yol açmış
tır. Bu tartışmalarda, çelik işçilerine kömür
madeninde çalışan
işçiler de katılmıŞtır. Anlaşmaya, tasanda birçok değişiklikler yapıldıktan sonra, ancak 1951 Nisanında varılabilmiştir.
Almanya'da bugünkü uygulama, kömür madeni ile demir ve
çelik endüstrilerindeki işçilere denetim kurullarına eşit haklarla
katılma yetkisini veren 1951 tarihli Eşit Temsil
Kanunu, Alman
ekonomisinin diğer kesimlerindeki işçilere çalıştıkları firmaların
denetim kurullarındaki üyeliklerin üçte biri oranında yönetime
katılma olanağı sağlayan 1952 tarihli
( 1972' de tadil edilmiştir)
İşyeri Çalışma Şartları Kanunu ve iktisadi devlet teşekkülleri için
1955'de çıkarılan Personel Temsil Kanunu ile düzenlenmiştir.
Batı Almanya' da, işletmelerin en yetkili yönetim organı en üst
kadernede yer alan denetim kuruludur. Daha dar yetkileri bulunan
yönetim kurulu üyeleri denetim kurulu tarafından atanır- 1951 tarihli Eşit Temsil Kanunu, kömür madeni ile demir ve çelik endüstrileri işçilerine hem denetim ve hem de yönetim kurulunda temsil
edilme olanağını sağlamaktadır. Şirketin büyüklüğüne göre 11-21
üyeli olan denetim kurulları, eşit sayıda işçi ve yönetim temsilcileri ile, her iki tarafın birlikte kabul edeceği bir tarafsız üyeden
oluşur. Yönetimi temsil eden üyeler hissedarlar genel kurulunda

33

seçilmektedir. İşçi üyelerin atanması sorumluluğu ise işyeri konseyleri ile firmayla toplu sözleşme ilişkileri bulunan sendikalar
arasında paylaşılmaktadır. Ancak, uygulamada işçi temsilcilerinin
seçiminde, send1kalar oldukça etkili olabilmektedirler. Yetki ve
sorumluluk bakımından tamamen eşit olan işçi ve işveren temsilcileri seçildikten sonra, birlikte tarafsız üyeyi seçerler (TÜSİAD,
1974).

r

Eşit Temsil Kanunu, kömür, çelik ve demir endüstrileri işlet
melerinin yönetim kurullarında .bir işçi üyenin bulundurulmasını
da öngörmektedir. Denetim kurulu ancak kendi üyesi olan işçi
temsilcilerinin çoğunluk oyu ile bu mevki için atama veya azilde
bulunabilir.
'
Batı

Alman endüstrisinin büyük kısmını teşkil eden diğer işlet
melerde yönetime katılmayı düzenleyen İşyeri Çalışma Şartları
Kanunu, denetim kurullarında bulunması zorunlu olan işçi temsilcilerinin sayısını üçte bit olarak saptamıştır. Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu üyesini de adi çoğunlukla seçmektedirler. Ayrıca, yönetim kuruluna işçi üye seçilmesi için kanuni bir zorunluluk da yoktur.
İşyeri Çalışma Şartları Kanunu, doğrudan şirket tarafından
istihdam edilmeyen sendika temsilcilerinin denetim kuruluna aday
olmalarına izin vermemektedir. Denetim kurulundaki
bütün işçi
temsilcileri, işyeri konseyinin işletme iş,çileri arasından gıösterdiği
adaylardan genel oylama ile seçilmektedirler (Schiffmann, 1975).

Almanya' da birlikte yönetim sisteminin en belli başlı unsurlarından birini de işyeri konseyleri ile şirket konseyleri teşkil etmektedir. Kömür, demir ve çelik endüstrileri dışında kalan bütün
işletmelerde konseyierin kuruluş ve işleyişieri 1952 kanunu ve. bu•
nu geniş ölçüde tadil ede'n 1972 tarilhli .bir kanunla düzenlenmiştir.
Bu kanunlara göre, işyeri konseyleri tamamen ait olduğu işletme
lerin işçileri tarafından seçilen işçi üyelerden oluşmaktadır. Bu
konseyierin başkan ve başkan yardımcıları da yine konseyi oluştu
ran işçi üyelerden seçilmektedir. Beş ve daha fazla işçi çalıştıran
her işletmede en az altı ay çalışmış olan ve onsekiz yaşını dolduran her işçi aday olabilir ve oy kullana!bilir. Yabancı işçilerin konseye katılrnaların:;ı. ilişkin sınırlamalar 1972 kanunu ile kaldırılmış
tır. Tamamen işçi üyelerden oluşan işyeri konseylerinin büyüklüğü, işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmektedir.
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1972 , kanunu, birçok işletmelerden meydana gelen şirketlerde
bir şirket konseyinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Holdinglerde bir holding konseyinin kurulması, holdinıgin isteğine bırakıl
ınıştır. Ancak kömür, demir ve çelik sektöııünde holding konseylerinin kurulması, 1956' da kabul edilen bir kanun gereğince, zorunludur (Roberts, 1973: 340-341).
Gerek işyeri, gerekse şirket konseyleri, sosyal yardım, personel, çalışma koşulları ve hatta ekonomik sorunlara ilişkin geniş
karar ve danışma yetkilerine sahiptirler.
Almanya'daki birlikte yönetim uygularnası diğer Avrupa ve
batı ülkelerine oranla çok ileri bir düzeye ulaşmış olmakla beraber,
konu üzerindeki tartışmalar henüz tarafları tatmin edecek bir sonuca bağlanarnarnıştır. Almanya'daki en büyük işçi kuruluşu olan,
onaltı sendika ve altı milyon üyeden oluşan, DGB, kömür demir ve
çelik endüstrilerinde uygulanmakta olan birlikte yönetim sisteminin, ekonominin diğer sektörlerini de kapsayacak biçimde genişletilrnesini istemektedir- Bu amaçla, oldukça detaylı bir tasarı
da hazırlamıştır. Ayrıca, siyasi partiler tarafından da çeşitli tasarı
lar hazırlanmıştır. Örneğin, bir süreden beri Bonn parlamentosunda bekletilen ve Brandt !hükümeti tarafından sunulan tasarının kanunlaşması halinde, maden sektöründe uygulanan birlikte yönetim sistemi 2000'in üstünde personel çalıştıran bütün işyerlerine
uygulanacaktır. Bu tasarıya göre, işletmelerin denetim kurulları
eşit sayıda işçi ve yönetici temsilcilerinden oluşacak, sendikalar
işç~ temsilcilerinden en az üçünü atayabileceklerdir. Diğer işçi temsilcileri, çalışanların tümü tarafından seçilecektir. Ancak bu tasarının kanunlaşma olasılığının pek yüksek olmadığı belirtilmektedir (Time, April 21, 1975: 9).
Norveç

Norveç'te, daha Birinci Dünya Savaşı sıralarında başlatılan
ve endüstriyel demokrasi tartışmaları, aynı yıllarda,
endüstri işletmelerinde ortak işçi-işveren sorunlarıyla ilgilenrnek
üzere işyeri konseylerinin kurulmasını öngören bir kanunun kabul
edilmesine yol açmışsa da, bu hüküm hiçbir zaman gerçek anlamda uygulanamamıştır. İşçiler, daha çok toplu sözleşmelerle işve
renden çeşitli haklar lwparmaya çalışmışlardır. Nitekim, İkinci
Dünva Savaşından sonra işçiler, şirketin bütün önemli faaliyetleyabancılaşma
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rinden haberdar edilmek ve bunlara ilişkin kararlar alınırken fi.
kirlerine başvurulmak gibi haklar elde etmişlerdir.
1950'lerde işçilerin iktisadi devlet teşekküllerinin yönetim kutemsilci bulundurmaları yolunda bir uygulama başlatıl

rullarında
mıştır.

Norveç'te, İşçi Partisinin «endüstdyel demokrasi» kampanyave bu konuda yürütülen uzun süreli araştırmaların bir sonucu olarak 1973'de yürürlüğe giren bir kanun, 200'den fazla personel çalıştıran şirketlerin bir temsilciler kurulu kurmalarını ve üyelerin üçte birinin işçilerden, üçte ikisinin de hisseciarlardan meydana gelmesini öngörmektedir. Temsilciler kurulu, en yüksek düzeyde kararları almak ve şirketin yönetim kurulunu seçmek yetkilerine sahiptir.
sının

daha küçük şirketlerde işçilerin kendi aralarından çoğunluk oyu ile şirketin yönetim kurulu üyelerinden üçte birini (en az iki üye) seçmeleri hükmünü de getirmiştir·
Kanun,

ayrıca,

İsveç
İşveç'te 1973 yılında yürürlüğe giren bir kanun, .sigorta şir
ketleri ve bankalar hariç, 100 ve daha fazla personel çalıştıran şir
ketlerin, şirket ile toplu sözleşme yapma yetkisine sahip sendikalar
yönetim kurulu üyeliği için istekte bulundukları takdirde, yönetim
kurullarına iki işçi temsilcisinin girmesine izin vermeleri hükmünü
getirmiştir. Ancak, bu kanun
personelin çoğunluğunun sendika
üyesi olmadığı şirketlere uygulanmamaktadır.

Bu kanuna göre, işçi temsilcilerini sendikalar atamaktadır.
Şirket personelinin o/o 80'inden fazlası aynı sendikaya kayıtlı ise,
yönetim kuruluna katılacak her iki üyeyi de o sendika seçer. Aksi
takdirde, en fazla üyesi bulunan iki sendika birer üye seçerler. Yönetim kurullarındaki işçi üyelerin, toplu pazarlıkları etkileyen ve
grev-lokavt gibi işçi-yönetim anlaşmazlıklarına ilişkin görüşme ve
kararlara katılmalarına izin verilmemektedir.
lsveç'te yönetim kurullarında yer alan iki işçi üyenin azınlık
ta kaldıkları ve sendikalarca eğitilmelerine karşın kararları etkileyemedikleri genellikle kabul edilmektedir. Bunun yanında, «Cm·
niyet görevlileri» gibi diğer bazı uygulamalar işçilere daha geniş
güç gösterisinde bulunma olanağını sağlamaktadır. Nitekim, bu
36

ı

('·

'

r

1

görevliler tehlikeli buldukları anda işletme faaliyetlerini durdurma yetkisine sahiptirler.
Son zamanlarda hazırlanmış bulunan bir tasarı, istedikleri
takdirde işçilerin şirketin % 10 kadar payını satın alabileceklerini öngörmektedir.
Hollanda

Hollanda'da işçilerin yönetime katılması 1950'de çıkarılmış
olan İşletme Konseyi Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu kanuna gÖ"
re, en az 25 işçi çalıştıran endüstri ve ticaret işletmelerinde işçi
konseylerinin kurulması zorunludur. Bu konseyler işçi üyelerden
oluşur; başkanı işletmenin üst kademe yöneticisidir- Konsey üyeleri bütün işçiler tarafından seçilir. Sendikalar aday listeleri hazır
layabilirler.
Konseyin görev süresi iki yıldır. Karar alma yetkisi olmayan
konseyin görevi, işletmenin verimli ve etken bir biçimde faaliyet
göstermesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, işletmede uygulanacak kuralları saptayabilir, işçilerin çeşitli özlük sorunlarıyla ilgilenebilir ve önerilerde bulunabilir.
lOO'den fazla işçi çaseçilecek en çok 25 üyeden
·oluşacak işyeri konseyleri kurulacaktır. Konseye, yönetim kurulu
üyeliğine yapılan atamaları veto yetkisi
verilmiştir. Ayrıca, «gerekli görülen bütün hallerde» işletmeyi etkileyen önemli kararlarda konseyin görüşünü alma zorunluğu da getirilmiştir.
1971'de kabul edilen bir plan

gereğince,

lıştıran işletmelerde, işçiler tarafından

Fransa

Fransa'da işçilerin yönetime katılması, 1945'de kabul edilen
ve bugüne kadar birçok değişikliklere uğrayan bir kanun gereğin·
ce kurulan işletme komiteleri ile sağlanmaktadır. Kanun, en az 50
işçi çalıştıran bütün işletmeleri kapsamaktadır.

ı,~

Işletme komitesinin üyeleri işçi temsilcileri, başkanı işveren
dir. İşçi temsilcilerinin sayısı, işletmenin çalıştırdığı ışçı sayısına
bağlı olarak, 3-11 arasında değişebilmektedir. 1966'da kanunda yapılan bir ·değişiklikle,
komitelerdeki üye sayısının sözleşme ile
arttınlabileceği kabul edilmiştir- Aday listesi en fazla temsil yetkisine sahip sendikaca hazırlanır. Komitenin görev süresi iki yıldır.
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Fransa; da işçiler, işletmelerin yönetim kurullarında işçi temsilcisi bulundurma hakkını da elde etmişlevdir. İşçiler, hükümet
ve müşterilerin de temsil edildiği işletme yönetim kurullarında
üçte bire kadar yükselebilen bir oranda temsil edilebilmektedirler.
İşçi temsilcileri, işçi komiteleri, en fazla temsil yetkisi olan sendikalar ya da doğrudan doğruya personel tarafından seçilebilmektedirler. Bunların yönetim kurullarında ancak İstişare niteliğinde
söz hakları vardır.

ı

Birkaç işletmeden oluşan büyük şirketlerde, işçileri temsil
etmek üzere bir merkezi teşebbüs komitesi kurulur. Bu komite
sosyal faaliyetleri yönetir ve işçileri koruyan kanun ve yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığılll denetler ( Schiffmann, 1973: 17).
İşletmenin faaliyet, yönetim ve teşkilatianmasına ilişkin bütün konularda teşebbüs komitesinin görüşü alınır. Komiteye, üretim, mali durum, yatırım programları, ücretler, çalışma koşulları
ve benzeri konularda üç aylık ve yıllık raporlar verilir. Komite,
işletmenin refah planlarını doğruda_n doğruya kendisi yönetir; çalışma ve yaşama koşullarının geliştirilmesi işin işverenle işbirliği
yapar; emniyet komitelerine temsilci seçer; eğitim ve çalışma koşullarına ilişkin sorunları incelemek üzere alt komiteler kurabilir.
İran
İşletme net kfmnın %20'sinin işletmede çalışan işçilere dağı
tıldığı İran' da, endüstri işletmeleri ile madenierin mülkiyet hakkının halka ve işçilere intikal eHirilmesini öngören bir kararnamenin yakında uygulama alanına J<onması beklenmektedir. Kısa bir
bir süre önce Şah tarafından yayınlanan ve Başbakanlığa direktif
niteliğinde olan bu kararnameye göre, ağır sanayi hariç, devletin
sahip olduğu bütün sanayi işletmelerine ait hisse senetlerinin % 99'u
1978 Eıkimine kadar işçilere, çiftçilere ve halka intikal ettirilecektir· Hisse senetlerinin % 49'u fabrikada çalışan işçiler, % SO'si
de çiftçiler ve halk tarafından satınalınabilecektir. Geriye kalan
% 1 hisse, fabrikaların yönetimini hükümet elinde tutmak ama·
cıyla, hükümete bırakılacaktır.· (Milliyet, 19 Nisan 1975).

Kararname, ayrıca, özel mülkiyette olan bütün sanayi işlet·
melerine ait hisse senetlerinin % 49'unun bu tesislerde çalışan
işçilere satılınasını da öngörmektedir.
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!Kararnamenin yürürlüğe kanabilmesi için, hükümetin Parlamentonun onayını almas1 şart koşulmuştur (Milliyet, 29 Nisan
1975).
Diğer Ülkelerde Yönetime Katılma

Daha çok kuzey_ komşuilarının etkisinde kalan Danimarka'·
da 50' den çok işçi çalıştıran anonim şiııketlerin yönetim kurullarında iki işçi temsilcisinin oy hakkı ile üye olarak bulunması kabul edilmiştir.
nim
kisi

Avusturya'da bir kanunla, fabrika komitesi üyelerine, anoşirketlerin denetim kurullarına iki işçiyi aday gösterme yet
tanınmıştır.

İtalyan İşçi' Sendikaları Konfederasyonu (C.I.S.L.)
işçilerin
yöneüme katılmasını desteklememektedir. · İtalya'da işçi hakları•
nın korunmasında toplu sözleşme ve grevlerin, yönetime katıl·
maktan daha etkili bir yol olduğuna inanılmaktadır- l3ununla beraber, Fiat firmasında ilk defa geçen Aralık ayında, üretim planları, yatırımlar ve işgücü örgütlenmesi gibi konuların işçilerle bir·
likte incelenmesi yolunda bir uygulama başlatılmış bulunmaktadır (Time, April 21, 1975:10).
Belçikalılar ve özellikle Belçika Genel İş Federasyonu (F.G.
T.B.) işçilerin yönetime katılmalarının, sendikaların teşebbüsler
le bütünleşmes~ne yol açacağına ve toplu sözleşmelerde kuvvetli
olabilmek için sendikaların özgür kalmaları gerektiğine inanmaktadırlar. Ancak, bu yöndeki tutum ve davranışlar yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Örneğin, Belçika Hristiy:.m Sendikalar Konfederasyonu son zamanlarda Avrupa çapında bir katılmalı yönetim sistemine taraftar olduğunu açıklamıştır.

İngiltere'de, sendikaların

yönetime katılma konusunda pek
söylenebilir. Sendikacıların kararlara katılma
sı bugüne kadar sadece kamu teşebbüslerinde görülmüştür. İngiliz
İşçi Sendikaları Kongresi ( T. U .c.) yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Temmuz 1973'de yayınlanan bir raporda, işçilere şir·
ketlerin yönetiminde hissedarlarınkine eşit bir oy hakkı verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir
araştırma, İngiliz firmalarından % 40'nın işçilerin yönetime katıl
masına yol açabilecek bazı hükümlerin kabulünü planladıklarını,
kararlı olmadıkları

39

ancak
hiçbir

işçi

liderlerinin işçi oylarının azınlıkta kalmasını öngören
yönetim formülünü kabul etmiyeceklerini göster-

katılmalı

ı

miştir.

A.B.D.'de yönetime katılma düşüncesi kuramsal olarak büyük
ilgi görmekle beraber, uygulamada pek yaygın değildir. Daha önce üzerinde durulduğu gibi, bu ülkede konu üzerinde çok sayıda
uygulamalı araştıl'ma yapılmış, örnek olaylar değerlendirilmiş ve
işçilerin yönetime katılması ile elde edilebilecek olumlu sonuçlar
açıkça ortaya konmuştur. Ancak, uygulamada daha çok insan iliş
kileri ve demokratik liderlik üzerinde durulmuş, bazı istisnalar
dışında işçinin yönetime katılması yönünde fazla bir gelişme görülmemiştir.

İşçilerin yönetime katılması yönünde Şili ve Peru gibi bazı
Latin Amerika ve Cezayir gibi bazı Afrika ülkelerinde de önemli
gelişmeler kaydedilmiştir·

TÜRKİYE'DE YÖNETiME KATILMA

Ülkemizde işçinin yönetime katılması düşünce ve uygulaması
oldukça yeni dir. 1960' dan önceki yıllarda bu yönde son derece yavaş bir gelişme görülmüştür. Bu dönemde en önemli gelişme, 1945
yılında kabul edilen 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununda yer alçın ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 9 kişilik yönetim kurulunda iki işçi üyenin bulundurulmasını öngören hüküm olmuş
tur. Bunun dışında, işçiler, bu dönemde, esas işletme faaliyetleri
dışında kalan bazı kararlara
katılma olanağını
bulabilmişlerse
de, bu yöndeki istekleri gerek işverenlerin, gerekse siyaset adamlarının olumsuz tutumlarıyla daima arka plana itilmiştir.
1960 yılında çıkarılan 23 sayılı Kanunla, işçilerin iktisadi devlet teşekküllerinin yönetim kurullarında temsilci bulundurmaları
kabul edilmiş ise de, kanunun bu hükmü uygulamada bazı yöneticilerin direnişi ile karşılaşmıştır.
1960' dan sonra üzerinde önemle d urulan yönetime katılma
1962'de hazırlanan ve 1964 yılında yürürlüğe giren 440
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri Hakkındaki Kanunda bugünkü ifadesini bulmuştur. Bu kanunun sekizinci maddesinde teşekküllerin yönetim kurullarında, gerekli şartlar bulundüşüncesi
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duğu

takdirde, işçileri temsilen bir üye bulundurulması öngörülmektedir. Kanunun sekizinci maddesinin işçi üyeye ilişkin hükmü şöyledir: «Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında çalışan te·
şekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların yönetim kurulların·
da bir işçi üye bulunur. Yönetim kurulunda işçi üye bulunaca!k teşekkül, teşekkülün ö:zıel kanununda belirtilir. İşçi üye, ·bu görervi
devarn ettiği sürece ücretsiz izinli· sayılır. İşçi üyenin seçim şekB
tüzükte gösterilir.»
Kanunun, onikinci maddesinde de müesseselerin yönetim bi·
çimi belirlenmekte ve dört üyeli müessese yönetim komitesinde,
geniş ölçüde işçi çalıştırdıkları Bakanlar Kurulunca belli
edilen
ınüesseselerde, bir işçi üyenin bulundurulması kabul
edilmektedir.
Kanunda

uygularnayı

düzenlemesi öngörülen tüzük ancak
önemli hükümlerini
gibi özetlernek mümkündür.

ı 966 Ağustosunda çıkarılabilıniştir· Tüzüğün
aşağıdaki

İşçi Üyeyi Seçmeye Yetkili Organlar

Yönetim. kuruluna katılacak işçi üye tüzükte yazılı nitelikleri
adaylar arasından:

taşıyan

1.

Teşekkülün

faaliyette

bulunduğu işkollarında

çalışan işkolundaki işçilerin

salt

çoğuuluğunu

en çok işçi
temsil eden

federasyon un,
2.

3.

Böyle bir federasyon yoksa,
çapında faaliyette bulunmayı
göre kurulmuş sendikanın,

aynı

nitelikte olup Türkiye
ve işkolu esasına

amaçlamış

Bu nitelikte sendika bulunmadığı takdirde, teşekkül ve
ve müesseselerin işyerlerinde en çok üyesi olan işçi ku:
ruluşlarını bünyesinde toplayan konfederasyonun yönetim
kurullarınca seçilir.

Adaylarm

Saptanması

Yönetim kurulu

işçi üyeliği

için adaylar

aşağıdaki

yöntemle

saptanır:

ı. Seçmeye yetkili işçi kuruluşu
seçim yapılacağını, teşek
küllere, müesseselere, bunların iş yerlerine ve o iş yerlerindeki İŞ·
çileri temsil eden sendikalara bir genelge ile duyurur.
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2. Genelge alındığı tarihten itibaren en geç yedi
de işyerlerinde asılır ve asıldığı seçmeye yetkili işçi
bil dirilir.

işgünü

için,

kuruluşuna

3. Teşekkül ve müesseselerin işyerlerinde çalışan ve Tüzükte
belirtilen nitelikleri taşıyan her işçi adaylığını koyabilir. Seçimi
yapmaya yetkili işçi kuruluşu dışındaki teşekkül ve müesseselerin
işyerlerinde görevli işçileri temsil eden sendikalar da aynı nitelik'teki işçilerden birer aday gösterebilirler.
4. Aday gösterecek işçi kuruluşları, saptayacakları adaylaad ve belgelerini onbeş gün içinde seçmeye yetkili işçi kuruluşlarına gönderirler.
rın

Seçim

Seçmeye yetkili işçi kuruluşlarının yönetim kurulları, en geç
gün içinde adaylar arasından teşe.Kkül yönetim kuruluna
katılacak işçi üyeyi seçerler ve durumu saptayan tutanağın birer
kopyasını en geç üç gün içinde Çalışma Bakanlığına, ilgili bakanlığa, teşekküle ve ilgili sendikalara gönderirler.
onbeş

Müessese yönetim komitelerine katılacak işçi üyenin _seçımı
de, tamamen yukarıdaki hükümler,e paralel olarak, Tüzüğün 40- 48
inci maddeleri ile düzenlenmişt~r.
Kapsam
Tüzük, ancak lO.OOO'in üzerinde işçi çalıştıran iktisadi devlet
yönetim kurullarında bir işçi üyenin bulunabileceğini hükme bağlamıştır. Bu hüküm gereğince, yönetim kurullarında işçi temsilcisi bulundurmak zorunda olan sekiz teşekkü1
vardır. Bunlar Şeker Sanayii A.Ş., Sümerbank, Etibank, Denizcilik Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Demiryolları, Karabük Demir Çelik ve Makina Kimya Endüst:r~isi Kurumudur.
teşekküllerinin

Görüldüğü gibi, iktisadi devlet teşekküllerinde işçilerin yönetime katılması, sadece sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren ve lO.OOO'den fazla işçi çalıştıran kuruluşların yönetim kurul ya da komitelerine bir üye ile katılmak şeklinde olmaktadır. Kanunla düzenlenmiş olan bu sınırlı uygulama yanında,
işçiler toplu sözleşme yoluyla da çalıştıkları iktisadi devlet teşek
küllerinin yönetimine katılmak için devamlı çaba harcamakt-adır-
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lar· Örneğin, Makina Kimya Endüstrisi ile Metal-İş Sendikası ara·
sında yapılan toplu sözleşmede kuruluşun alt kademeleri ya da
işyerlerinde, İşyeri İşbirliği Komitesi, Merkez İşbirliği Komitesi,
İşyeri İş Emniyeti Komitesi, İşyeri Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu gibi komite ya da kurulların teşkili ve bunlarda İŞ·
çilerin, çoğu kere işveren temsilcilerine eşit sayıda, üye ile temsil
edilmeleri kabul edilmiştir. Buna benzer hükümler, diğer iktisadi
devlet teşekkülleri ve özel teşebbüs işletmeleri ile imzalanan toplu sözleşmelerde de yer almaktadır.
1

1971 Eylülünde çıkarılan Bağ-Kur Kanunu, Kurumun bir baş
kan ve sekiz üyeden oluşan yönetim kurulunda, sigortalıları temsil etmek üzere dört üye bulunacağını ve bu üyelerin bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca
gösterilecek üçer aday
arasından Genel Kurulca seçileceğini hükme
bağlamıştır. Kuru, mun en yetkili karar organında işçi kesiminin dört üye bulun, durması, işçilerin yönetime katılması açısından, önemli bir geliş
medir (Turan, 1973),
~

1970 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından ülkemizde
ve çeşitli illerde ve işkollarında 1000' den fazla işçi çalıştı
ran 19 örnek işletmeyi kapsayan bir araştırmanın bulgularını aşa
ğıdaki gibi özetlemek mümkündür:
yapılan

Araştırmanın kapsamına alınan işletmelerde,

bütün kararlar
ya da yöneticiler tarafından alınmaktadır. İşçiler, toplu
sözleşme ile, disiplin, verimlilik, izin, danışma, şikayet,
eğitim,
sınav, işbirliği ve uyuşmazlık komitelerinde üye bulundurabilmektedirler.
işveren

İşverenlere göre, işçiler daha çok sosyal konularda
kararlarına katkıda bulunabilmektedirler. İşçilerin çeşitli

işletme

komitelere katılmaları şeklinde beliren yönetime katılma, özellikle grev,
lokavt ve diğer toplu sözleşme konularında etkili olabilmektedir.
[şverenler, ayrıca, bu uygulamanın işletmenin kazaneını
olumlu
yönde etkilediğini de belirtmektedirler.
(

İşçi temsilcilerinin işveren ve sendika yöneticileri ile iyi iliş

kiler

kurduklarına işaret

temsilciler ile işçiler
etken olmadığına ve uygude dikkatleri çekmektedirler.
eden

işverenler,

arasındaki haberleşme mekanizmasının

lamada iyi

i~lemediğine
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Yönetime katılmanın teşebbüsün mülkiyetine bağlı bir hak
olup olmadığına ilişkin bir soruyu işverenlerin % 66'sı «evet,»
o/o 34'ü ise «hayır>> şeklinde cevaplandırmışlardır.
Sendikaların
% lOO'ü yöneüme katılmanın mülkiyete bağlı bir hak olmadığını
ileri sürmüşlerdir- Mülkiyet hakkına sahip olan kişinin işletmenin
yönetimine başkalarım karıştırması, mülkiyet hakkını değil, işlet·
meyi ilgilendiren bir göreyi onlarla paylaşmak anlamını taşır. Kaldı ki mülkiyet hakkı bugün çeşitli amaçlarla sımrlandırılabilmek
tedir. Sendikalara göre, ayrıca, işçilerin mülkiyete ortak edilmeleri de her zaman mümkündür.
işverenlerin % SS'i yönetirnde söz sahibi olmanın mutlak ser-

mayeye

bağlı olmadığı, emeğe

de

şartlı

olarak

şans

tammak gerektiğini belirtmişlerdir. İşçi kuruluşlarının tamamı ise, yönetim
de sermaye ve emeğe eşit şans tanınması gerektiğine inanmakta•
dırlar. Onlara göre, üretimin temeli sermaye ve emektir; ikisinden
birine ağırlık vermek haksızlık olur.
Ülkemizde işçilerin yönetime katılmanın gerektirdiği yetenek·
lere sahip olup olmadıkları konusunda sorulan sorulara işverenler
tarafından verilen cevapların % 56'sı «hayır,» işçi kuruluşları ta·
rafından verilen cevapların % lOO'ü «evet» şeklinde olmuştur.

"

~

işverenlerin % 56'sı, işçilerin

yönetime katılmalarının hem
işletme, hem de tüm ülke için zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadırlar. Buna karşılık, işçi kuruluşlarının tamamı,
işçilerin
yönetimine katıldıkları işletmeleri benimsedikleri, huzur içinde ve
istekle çalıştıkları ve bu uygulamanın adaletin gerçekleşmesine
yol açtığı kanısındadırlar.
İktisadi devlet teşekkülleri yönetim

kurullarında üye olarak

bulunmuş işçi temsilcilerine göre, bugün ülkemizde işçiler yönetime katılma konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değildirler. İş

çiler, genellikle, yönetime katılmanın anlamını dahi" bilmemektedirler. Bu konuda yoğun bir eğitime ihtiyaç vardır- lO.OOO'in üzerinde işçi çalıştıran birkaç iktisadi devlet teşekkülünün yönetim
kurullarında birer temsilci üye bulundurmak çok sınırlı ve hatta
sembolik bir uygulama olup, işçilerin kararlarda ve yönetirnde etkili olmalarına olanak sağlayamamaktadır. Gerçekte kararları daima işveren almaktadır. Bu nedenle, yönetim kurullarındaki işçi
temsilcilerinin sayısı arttırılmalı, işçi ve işveren eşit sayıda tem44
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sil edilmeli ve lO.OOO'lik taban düşürülmelidir. İşçinin gerçekten
yönetime katılması ancak bu takdirde mümkün olabilecektir.
İşçilerin yönetime katılmaları konusunda, Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşu olan Türk-İş'in görüşleri aşağıdaki on madde
içinde belirlenmiştir:
İşçinin

1.
doğruya

veya
tedilmektedir.

yönetime katılması ile, işçinin kendisini doğrudan
olarak ilgilendiren kararları etkilernesi kas-

dolaylı

2. İşçinin yönetime katılınasi
ülkelerde hızla gelişmektedir.

yönündeki uygulama

bütün

İşçinin yönetime katıl~ası, esas itibariyle, çalışma haya·
demokrasinin yerleşmesidir. Bu ise, siyasi demokrasi için
gereklidir.

3.

tında

4.

İşçinin

yönetime katılması, iyi
için gereklidir.

işçi-işveren

ilişkileri

ve

işletmenin verimliliği

;)

S.
arada
6.

İşçinin yönetime katılması, işçinin
yaşamanın doğal bir sonucudur.

insan oluşunun ve bir

iktisadi devlet teşekküllerinde işçinin yönetime katılma
440 sayılı kanunun ana ilkelerine uygun olarak

sı, teşebbüslerin

çalışmalarını sağlayacaktır.

7. Şimdiye kadarki uygulama, çok sınırlı olmasına karşın,
ümit vericidir. Bu nedenle de gelecekte geliştirilmesi yararlı olacaktır.

8. Bir kurum olarak işçinin yönetime katılmasının iyi işle
mesi, tarafların konuya verdikleri önem ve anlayışa bağlıdır· Bu
bir eğitim sorunudur ve Türk-İş bu husus üzerinde önemle dut·
maktadır.

9. 440 sayılı kanunun sekizinci maddesinin uygulanmasında
öngörülen 10.000 kıstasının değiştirilerek, kanun koyucunun görüşüne uygun olarak yeniden ele alınması gerekmektedir.
10. Türkiye' deki uygulamanın çok yönlü bilimsel araştırma
lara konu olması ve gerek yüksek öğretim kuruluşlarının, gerekse
konfederasyonların konuya ilgi göstermeleri yararlı olacaktır.
Türkiye'de Türk-İş dışında kalan diğer işçj kuruluşları da,
ötedenberi 440 sayılı kanunun uygulama alanının genişletilmesj
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toplu

sözleşmelerle işçilerin

yönetime

katılma olanaklarının

artkomitelerden çok karar
alma yetkisi bulunan kurullara katılmalarının sağlanması ve işçi·
lere kardan pay verilmesi yolunda ısrarlı çabalar harcamaktadır·
lar.
tırılması, işçilerin danışma niteliğindeki

r

İşçi kuruluşlarının bu görüşlerine karşılık,
Türkiye İşveren
Konfederasyonu, işçinin yönetime katılması konusunun henüz tam
bir açıklığa kavuşturulamamış olduğunu, böyle bir konunun ülkemizde kanun konusu yapılmasının sakıncalı olacağını belirtmektedir. Konfederasyon yetkililerine göre, Türkiye'de işçi hak ve menfaatıeri esasen kanunlarla korunmaktadır. 1963 yılından beri uygulanan toplu sözleşme düzeni bunun en güzel örneğidir. Bugün için
yapılması gereken şey, işletmecilik biliminin
ışığında, iş yerlerinde insan ilişkilerini ve haberleşmeyi geliştirmek, verimliliği arttırıcı tedbirler almak, işçilere işletmeyi benimsetmektir.

Konfederasyonun katılmalı yönetime karşı ileri sürdüğü iti·
raziarı da aşağıdaki gibi on nokta etrafında toplamak mümkündür:
1.

İşçilerin yönetime katılmasına verilen anlam

açık değil-

dir·
2. Siyasi demokrasi felsefesinden ödünç
letmeler yönetilemez.

alınan

fikirlerle

3. Her işletmede kararları alacak ve uygulayacak
bir yönetime ihtiyaç vardır.
4. Yönetime katılmanın işletmede
nüz bilimsel olarak saptanamamıştır.
S.

İşçilerin

yük ölçüde

verimliliği

iş

otoriter

arttırdığı

he-

yönetime katılmaları, sendikaların gücünü büBu sonuç toplumsal hayatta denge bırak·

arttıracaktır.

mayacaktır.

kı

6. Özel sektörde işçilerin yönetime katılması
ile çelişmektedir.

mülkiyet hak-

7. Bugün, şirket yönethninin sahiplikten
ayrılmasıyla birlikte, mülkiyet ile mali- sorumluluk da birbirlerinden ayrılmışlardır· Şirketleri yönetenlerin sermaye sahiplerine karşı mali sorumlulukları vardır. Oysa, yönetime katılmaları istenen işçilerin böy46
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le bir sorumlulukları bulunmayacaktır. Hiçbir sorumluluğu olmayan bir gruba mali konularda· karar verme olanağının sağlanması
sakıncalıdır.

8.
dir. ·

İşçiler

yönetime

katılabilecek

kadar bilgi sahibi

değiller

9. Yönetime katılma, işçileri işletme ile bütünleştirecek ve
toplu sözleşmelerde pazarlık gücünü azaltacaktır.
10. Konu üzerinde yapılan araştırmalar, yönetime katılma
uygulamada, beklenen sonuçları vermemiş olduğunu göstermektedir.
nın,

SONUÇ
İşçilerin yönetime katılması, gerek kuramsal bir düşünce akı
gerekse uygulama olarak bütün dünyada hızla yayılmaktadır.
Bu düşünce ve uygulamanın mülkiyet hakkı ya da sermaye sahip·
liği ile çelişki halinde bulunmadığı bugün genel olarak kabul edilmektedir. Katılmalı yönetimin, işçileri yönetim ile bütünleştire
ceği, sendikaların toplu pazarlık gücünü azaltacağı ve sendikacı
lık hareketini baltalıyacağı görüşü de, başlangıçta bazı ülkelerde
işçi kuruluşlarınca benimsenmiş olmakla beraber,
bugün tamamen terkedilmiş görünmektedir.
mı,

İşçilerin, işletmenin

esas faaliyetleri dışında kalan sosyal nitelikteki bazı kararlara ve işyerlerinde kurulan bazı komitelere
katılmaları şeklinde başlayan yönetime katılma uygulaması, günümüzde işçilerin üst kademe yönetim ve karar organlarında İŞ·
verenle eşit söz hakkına sahip olmaları amacına yönelmiştir- Al·
manya'da kömür madeni ile demir ve çelik endüstrilerinde 1951'·
den beri uygulanmakta olan sistem, bu bakımdan, birçok ülkelere
örnek olmuştur. Yugoslavya'daki öz yönetim sistemi ise, birçok
lilkelerin ulaşmak istedikleri bir ideal görün,tüsünü taşımaktadır.
Yönetime katılma üzerinde yapılan çok sayıdaki araştırmala·
rm bulguları arasında tam b~r benzerlik yoktur. Katılmanın işlet;
me verimliliğini ne ölçüde etkilediği kesinlikle saptanamamış ol·
makla beraber, yabancılaşmayı ve işçinin içinde bulunduğu hu·
zurstızluğu geniş ölçüde giderdiği ortaya çıkarılmıŞ bir gerçektir.
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Bu nedenledir ki, bugün artık işçinin yönetime katılıp katılma
ması tartışılmamakta, bunun yerine, işçilerin hangi oranda, hangi düzeyde ve hangi kararlara katılacağı üzerinde durulmaktadır.
Bugün işçinin yönetime katılmasına karşı gerek batı, gerekse
ülkelerinde gittikçe artan ilgi, katılmanın belirli bir iktisad]
ya da siyasi sistemin tekelinde olmadığının, işçinin insan oluşunun
ve toplumsal yaşantının doğal bir sonucu olduğunun bir göstergesidir.
doğu

Ülkemizde 440 sayılı kanunun getirdiği uygulama önemli bir
gelişme olmakla beraber, yeterli olmaktan çok uzaktır. Özel teşeb
büste, işçinin yönetime katılması ancak toplu sözleşmelerle sağla
nabilmekte, fakat bu yöndeki uygulama işçilerin danışma niteliğindeki işyeri komitelerine kat;ılmalarından öteye geçememektedir.
Bugün Türkiye' de işçi kuruluşları, 440 sayılı kanunun getirdiği uygulamayı, özel teşebbüsü de kapsayacak biçimde, genişlet
meye, işçilerin yönetim kurullarında işverene eşit sayıda temsil
edilmelerini sağlamaya, lO.OOO'lik tabanı düşürmeye ve toplu sözleşmelerle karar yetkisi olan işyeri komitelerinde temsil hakları
elde etmeye çalışmaktadırlar. Buna karşılık, işveren her fırsaUa
yönetime katılmaya karşı ileri sürdüğü itirazları tekrarlamakta ve
işçi isteklerine karşı çıkmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, toplumsal düzeyde geniş bir kabul gören siyasi demokrasi sisteminin, işletme düzeyinde de uygulanmaması ve gerçekleştirilememesi için önemli bir neden yoktur. İşçilerin yönetime katılması, örgütün yönetim ve işleyişine
ilişkin bir görevin işçilerle ,paylaşılmasından başka bir şey değil
dir. Katılma, işletmelerin hızlı bir değişim çağında klasik yönetim
teknikleriyle içine düştükleri çıkmazdan kurtulmalarını sağlaya
bilecek bir yöntemdir. Bu yönteme dayalı bir endüstriyel demokrasi uygulaması, günümüz işletmelerinde karşılaşılan yabancılaş
ma, işçilerin amaçları ile örgütlerin nihai amaçları arasındaki çelişki ve örgütlerin otokratik ve biçimsel bir yapıdan kurtarılarak
insanın sosyo-psikolojik gereksinmelerine cevap verebilen bir araç
haline getirilmesi gibi bazı temel so~nların çözümü için gerekli
görünmektedir.
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HALK SEKTÖRÜ VE TEKELCi SERMAYE
Nabi DİNÇER

Bu terim Türkiye'de ilk olarak C.H.P. ideologları tarafından
ileri atılmış ve tıammlanmaya çalışılmıştır. Nedir halk sektörü?
Bu soruya cevap vermeye çalışmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi. ideplojisini yansıtan Akrgünleııe adındaki seçim bildirgesinin
ekonomik ve toplumsal gelişmemiz üzerindeki koyduğu teşhisi incelemekte yarar vardır.
Bildirgeye göre Türkiye bir yandan içte, kalkınmada sakat
yöntemler uygulayan halk zararına fiyat tekelleri kuran, dışta yabancı sermaye ile «aşırı» ve gereksiz işbirliği yapan tekelci sermayenin, öteyandan 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 çarpıklar oluş
muş bulunmaktadır.

Nüfusumuzun büyük çoğuuluğunu oluşturan, kalkınma çayükünü herkesten çok taşıyan köyLülerimiz hızla yoksullaşmaya başlamışlardır. Tarım kesiminin güçlendir:i!mesine gereken önem verimeden sanayileşmenin hızlandırılabileceği kanısı
iktidarı ellerinde tutan partilere egemen olmuştur.
1.

balarının

2. İzlenen
doludur.

sanayileşme politikası

da kendi içinde

sakatlıklada

3. Tekelci ve tefeci sermaye köyü yoksullaştırırken esnaf ve
sanatkarlara hayat hıa,kkı tanınmamaktadır. Büyük sermaye küçük
ve orta boy işletmelerin ve hatta atölyerelerimizin v.e esnafın kolayca başarabiieceği işlere el atmakta, bu ekonomik faaliyet alanını
kendi tekeline almaya kalkışmaktadır.
3

4. Büyü.\ sermaye çevrelerine hizmet eden özel sektörcü s i y a - 1
sal güçler Anadolu'nun özel sektörüne, sanayicilerine üvey ~lat
\
muamelesi yapmaktadırlar.
.
.

J!

bölgeler arası eşitsizliği de
Bunun sonucu olarak Doğu ve Güney Doğu
bölgeleri Türkiye ölçüsünde az gelişmişliklerini sürdürmektedirler.
S.

izlenen

kalkınma politikaları

"

keskinleştirmektedir.

6. içerde Türk halkını sömüren tekelci sermaye bu sömürüyle yetinmeyerek dış finan.s kapital ile anlaşmalar yapmaktadır.
Bunun sonucu olarak Türkiye'ye yerleşmeye baŞlamış olan yabancı
sermaye getirdiğinden çok götürmektedir.
Tekelci sermaye ve onun tarım, küçük sanayi ve hizmet
üzerinde parasal egemenliğini kurmuş olan küçük ortağı tefeci sermaye hızla zenginieşebilmek ve sömürülerini katmer·
lendirilebilmek için aşağıda b~lirtilen yollara başvurmaktan ve
tedbirleri almaktan geri kalmamışlardır: Grevler yasaklanıp ertelenmiş, IÜ'kavtlar teşvik edilmiş, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kurulmuş, sıkı yönetim, topLatı ve gösteri yürüyüşleri dernekler kanunları değiştirilerek, memurların sendikalaşma hakları ellerinden
alınarak, denge çalışanlar aleyılıine daha da bozulmuştu,r.
7.

işletmeleri

'

'

cl::?"
i

Yukarıda

Bildirge'riin, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına koyduğu teşhis kısaca belirtilmeye çalışılmıştır.
Bildirge Türkiye'deki ekonomik gücün bazan tekelci bazan
«büyük» olarak ni telendirdiği sermayenin elinde olduğunu ileri
sürmektedir. Tefeci sermaye bu arada ikinci bir öge olarak, önem
bakımından tekelci sermayeyi geriden izleyerek Bildirge' de yerini
almıştır.

Büyük sermaye tekekı sermaye öyle goru:ı.uyor ki aynı kavramı ifade etmek için kullanılmaktadırlar : Büyüyen sermaye tekelleşmektedir. Buna göre Türkiye' de görülen çarpıklıklar tekelci
sermaye olgusuna bağlanmaktadır. Bu sermaye Türk köyünü yok"
sullaştırmakta küçük esnaf ve sanatkara yaşama alanı bırakma
makta, anadolu sanayicisinin gelişmesine engel olmakta, köy-kent
dengesizliginin yanı!lda bölgesel dengesizliğe de neden olmaktadır.
Üstelik ekonomik gücünü siyasal alanda da kullanıp emekçilerin siyasal özgi,irlüklerini kısmaktadır. Buna göre tekelci sermaye
işçi, köylü, esnaf ve küçük sanatkarlardan oluşan emekçi grupları
na karşı çıktığı gibi tekelci dınayan sanayici gruplarına da k'ilrşı
4

1

çıkmaktadır.

Bu durum karşısında Bildirge nasıl bir çözum yolu
Bildirge tekelci sermaye ve onun küçük ortağı olan
«tefeci sermaye» ye belli başlı iki önemli araçla karşı çıkmakta
dır: Kooperatifçilik, halk seknörü. Bildirge ne özel girişimciliğe,
ne devlet girişimciliğine, hatta ne de yabancı sermaye tüm olarak
karşı değildir. Bildirge bütün özeni ile işçi, köylü, küçük esnaf ve
sanatkatlar gibi gruların politik haklarını rahatça kullanabilecekleri, toplumun ekonomik etkinlikleri sonucu oluşan gelirden daha
hakça pay almalarını, toplum yaşantısına daha etken ve bilinçli
olaııak katılmalarını sağlayacak bir ortam geliştirmeye çalışılmakta
sunmaktadır?

dır.

Yukarıda belirtilen çözüm yollarından burada bizi ilgilendiren
halk sektörü üzerinde durmak istiyoruz.

Halk Sektörü :. «Akgünlere» bildirgesi halk sektörünü tekelci
sermayenin ekonomik oligarşisine karşı getirilmiş ibir araç olarak görmektedir. Bildirge'de halk sektörü şu şekilde tanımlanmak
tadır: Köylü kooperatiflerinin, sosyal güvenlik ve yardımlaşma kuruluşlarının sendikaların, yurt dışındaki işçi ortaklıklarının girişim
lerinden oluşacak sektöre C.H.P. tarafından thalk sektörü denilmektedir. Burada «köylü kooperatifleri» de halk sektörü içine alın
mış olmakla birlikte C.H.P. tarımsal kooperatifiere çok daha geniş kapsamlı işlevler tanımaktadır. Bu sektör
büyük sermayeye
dayanan özel sektö:rıün yanında en az onun kadar korunacak ve
iki tür teşebbüs arasında tekelciliği ortadan kaldıran bir rekabetin oluşmasına olanak verilecektir.
Bildirge'de halk
ri

sek1ıörünün

şu şekilde belirtilmiştir

kurulma ve özendirilme nedenle-

:

a.

Halkın tasarruflarını başkalarına kaptırmamak

b.

Ekonomik alanda

çoğulculuğu

ve

özgürlüğü

(s. 64),
sürdürmek

(s. 73),

c.

Tekelci büyük

sermayenin halkı ezmesine

engel olmak

(s. 81).

Kij.çük halk tasarruflarıDa sanayileşmede önemli bir yer ayolmakla beraber Bildirge'de Devlet'in öncülük edeceği sanayi kolları tanımlanmak suretiyle halk sektörünün çalışma alanları sınırlandırılmış bulunmaktadır. Buna _göre «Türkiyeyi bağım
sız bir sanayi toplumu durumuna getirebilecek ve ürünlerine dün~
rılmış

5

ya pazarlarında rekabet gücü sağlayacak sanayı ışletmeleri ve «temel mallar» sanayiine kamu sektörü öncülük edecektir (s. 87).

ı

Söz konusu halk ortaklıklarının küçük, verimsiz işletmeler halinde kalmaması da bildirgede gözönünde tutulan hususlardır (Akgünlere s. 87) C.H.P. bildirgesinde halk sektörünün daha çok politik endişelerle geliştiı:ıdiği, sonra ibuna ekonomik destekler aııandığı
izlerrimi elde edilmektedir. Sağ ve sol merkeziyetçilikten kurtulmanın bir tek yolu olarak üretim araçlarını halka yaygınlaştırırrak
ve çoğulcu toplumu bu yolla kurmak düşüncesi C.H.P. yi böyle
bir sonuca götürüyor.
Halk sektörünün isim babası olan Cumhuriyet Halk Partisi
gö~iirülüyorki tekelc't kapitalizme karşı çıkmıştır ve bu grubun dı
şmda kalan emekçileri, anadolu sanayicisini küçük ve orta boy
sanayicileri tekelci sanayi .karşısında birleştirmek istemektedir.
Buna göre ilk akla gelen soru şu olmaktadır : Nedir bu tekelci sermaye? Türkiye de oynadığı rol nedir? Nasıl bir oluşum sonucu ortaya çıkmıştır. Parti'nin resmi görüşlerini yansıtan belgelerde tekelci serınaye ile ilgili bir çözümlerneye rastlanmamıştır. Tekelci
sermaye bir veri olarak kabul edilmiştir. Örneğin Cumhuriyet Halk
Partisi yanlısı yazar ve düşünüderi «tekelci iç ve dış sömürüden
(1) bahsetmekle beraber, tekelci sermayenin ne olduğunu derine
giden bir çözümleme ile ele almamaktadırlar.
Söz konusu yapıtın başka bir yerinde şöyle denilmektedir:
«Üretim araçlarının mülkiyeti küçük bir· azınlığın elinde toplandı
ğında ·da devJet elinde tekelleştiğinde de demokrasinin gerçek anlamda varolmadığı. ortadadır» (2) bu gözlem de Akgünlere bildirgesine yeni bir öge katma:ktan uzaktır.
Bir başka yazar halk sekt·örü kavramını açıklarken pek de
farklı olmayan bir ifade
ile tekelci sömürüden söz etmektedir
«toplumun, tekelci iç ve dış sömürüye karşı çıkan ekonomik yönden güçsüz kesitlerinin ekonomik olanaklarının demokratik öz
içinde genişletilmesi söz konusudur» (3). Halk Sektörü'nün ismi
Işın Çelebi, Demokratik Sol Düşünce Formu, CHP İktidarında Ekonomik iktidarın Nasıl Gerçekleşmesi Gerekli? s. 141.
(2) A. Taner Kışlak A.g.y. Demokratik Sol s. 248.
(3) Yakup Kepenek, HaLk Sektörü Seminer Tebliğleri, Halk Sektörü·.
nün ,Tanımı. .. » s. 4.

(1)
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babası olduğunu ileri süren A. Nejat Ölçen'in Halk Sektörü baş
lıklı kitapcığında tekelci sermayeden
söz dahi edUmemektedir.
Ona göre Türkiye kapitalist ekonomi içinde. değil bir sektörler ekonomisi içip de bulunmaktadır: özel s~ktör, kamu sektörü ( 4). Bu
iki sektör yetersizdir. Şimdi biz üçüncü sektör; halk sektörü ekonomiyi kurtaracaktır.

Öteyandan yazar bir tekelci sermaye tehlikesi görmemekte
«ve kimsenin eindeki üretim araçlarma sahip çeken bir eylemi (5)
düşünmemektedir. Demek ki tekelci sermaye ile «halkın kendi yönetiminde kendisini üretici durumuna getirmesi» demek olan halk
~ektörü kuzu. kuzu bir arada yaşacaklardır. Sezar'ın hakkı Sezar'a Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya verilecektir.
2.

Tekelci sermayô :

Yukarıda yapıla na:çrklamalarda haılk sektörü kuramcılarının
Dünya ve Türkiye' deki kapitalizmi ve onun bugün· vardığı tekelci
aşamayı tam olarak değerlendirmeden halk sektörü aracına sarıl
dıkları görülmektedir. Mademki tekelci sermayeye karşı çıkılıyor,
o halde nedir bu tekelci sermaye görelim.

Kuşkusuz tekelci sermayeyi oldukça aç~klıkla çözümleyici bir
yayın Paul Baran ve Paul Sweezy'nin «Mo~opoly Capital» başlıklı
yapıtıdır ( 6). Bu yapıtta tekelci kapitalizmin ayıncı özelliği olarak
«Dev Şirket» türü belirtilmektedir. Söz konusu şirketin özellikleri
şu şekilde özetlenmiştir :

( 1)

Kontrol sevk ve idarenin elinde, yani müdürler kurulu ve
·

baş idarecilerin elinde toplanmıştır.

(2) Sevk ve idare kendini sürdüren bir gruptur, hisse senedi sahiplerine karşı sorumluluk pratik olarak kağıt üzerindedir.
(3) Her şil'k<et kendi kendi fonlarını yaratmak suretiyle parasal bağımsızlığı amaç edinir ve nonpal olarak bunu elde eder.
Burada iki özellik .göze

çarpıyor

:

a. Tekelci kapitalizm, kapitalistsiz b.pitalizm olma yolunda,
yani tekel dışı grupiar ve bazı safdilleri aldatıp sermayenin halk
(4) Ali Nejat Olcen, Halk Sektörü s. 14.
(5) A.g.e. s. 14.
(6) · Paul A. Baran and M. Suceegy Monopöly capital s. 15 ve

devamı.

7
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içinde dağıldığı izlemini
bir mizansendir.

bırakmaktadır.

Bu

aldatıcı

bir

görünüş,

1

A
..lle•

V

b. Tekelci kapitalizm kendi finans kaynaklan nı . yaratmakta,
kendi bankalarını kurmaktadır. Böylece finans kapital ile iç içe
girmektedir.
Bu tür kapitalizm de selefi olan rekabetçi kapitalizm gibi pamekanizmasına bağlıdır, planlı bir ekonomi
yoklaşımından
uzaktır, ancak bu iki tür kapitalizmin temel farkı birinin <<fiyat
kabul edici» ikincisinin «fiyat saptayıcı» olmasıdır. Doğaldır ki
tekelci kapitalizm fiyatları saptarlarken sosyal faydayı, kamu faydasını değil, ,karının maksimize edilmesini düşünecektir. Bu şekil
de dev şirketlerin elinde büyüık surplus'Iar biriıkecektir. Fakat
bu surplus yeteri ölçüde yatırıma yöneltHmediği için büyük '1ş·s:izlik
lere yol açmaıkta ancak büyük savaşlar bir işsizlikleri massetme
gücünü gÖstermektedirler. Öte yandan tekelci sermaye ulusal çı
karları çokta~ aşmış bulunmaktadır ve biz bugürı bir çok uluslu
şirket olayı ile karşılaşmaktayız.
Bu olay ulusal bağımsızlıkları
kasdediyor, hükümetler kurup, hükümetler deviriyor. Bunu doğal
karşılamak gerekir, çünkü çok uluslu tekeller yatırımlarını ve satışlarını büyük bir kısmını yabancı ülkelerde yapmaktadırlar. Örneğin «A.B.D.'deki en büyük SO çok uluslu tekelin 1970 yılı satış
larının yüzde 33 ü yabancı ülkelerdeki satışiardı (8) Şili serüveni
bu olayın iç yüzünü gösteren çok ibret verici ve acıklı bir örnektir. Şili'de faaliyet gösteı:ıen ITT ve Anaconda g1bi çok uluslu tekeller bu ülkeyi ellerinde bulunduruyorlardı.
zar

«<TT Şili'de önemli ve yüksek .rantabilitesi olan ekonomik çı
karlara sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bütün Kuzey Amerika özel çıkarlarının koordinatörlüğü rolünü de oynuyordu» (9).
Birleşik Devletler ise bu özel Amerikan çıkarlarını benimsiyor, onları sigorta ediyordu. 'Tekelci kapitalizm özel sektör anlamına ek
olarak Tekelci Devlet Kapitalizm kişiliğine bürünüyordu. Aynı yapıtla ABD kamusal makamlarının kapitalistlerin çıkarlarını nasıl
güvence altına aldığı belirtilmektedir: Kuzey Amerikalı özel şahıs,
millileştirme, ya da Amerikan kanununun terdhli olarak kullan(7) A.g.y.
(8) Tüm
Sermaye, s.
(9) Kara

8

s. 53.
İktisaıtçılar Birliği

35.
Kitap

Şili'de

Çok Uluslu Tekeller ve Uluslararası Tekelci

,;'::lı.

f:

,,
L
~~:>

Amerikan .. .. .. .. .. ... . .... . . .• .... .... .. .. .. 1975 s. 39.
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dığı terime göre istimlak eylemine karşı bütün normal müracaat
yollarını

denedikten sonra, OPIC (Overseas Private Investment
Corporation) in güvence altına almış olduğu riskle sıkıntıya düş
müş olduğunu bildirir (10).

Devlet gerekli incelemelerden sonra sigorta primini öder ve
Ku:zıey Amerika kanunlan gereğnce hukuki olarak sigorta primini elde etmiş olan özel şahsın mevcut ve gelecek haklarına halef
olur.» (11).
Böylece tekelci sermaye içerde fiyatları saptayarak, «surplusu»
fakat bunu yatırımlara sevkedemeyerek bunalım
lalara neden olduğu gibi bu bunalımları dışarda ekonomik bakım
dan güçlü olmayan ülkelere ihraç eder; bunu yapar.ken diğer emperyalist ülkelerle birlikte hareket eder. Bir sistem kurar. Bu konuda
şöyle denilmektedir: İkinci Dünya Savaşından ve özellikle Birinci
Dünya Savaşından önce gelişmiş kapitalist ülkeler ayrı ayrı birer
ağaçtı günümüzde ise kocaman bir tek ağaç ve bunun üç tane kolu var (A.B.D.- D.E.T. - Japonya) (12). Bu durum yurdumuza naazamileştirerek

sıl yansımıştır?

Bu soruya cevap vermeden önce iki nokta üzerinde durmak
gerekir.
a. Dünya kapitalist düzeni bir bütünü oluşturmaktadır. Az
gelişmiş' ilikeler kapitalizmi de bu bütünün bir parçasıdır.
b.

Geri bırakılmış ülkeler kapitalizmin rekabetçi
tekelci sermayenin ağına düşmüşlerdir ( 13).

aşamasını

yaşamadan

Buna göre Türk kapitalizmi rekabetçi kapitalizm aşamasını
onun geleneksel üretim şekillerini tasfiye eden işlemin
den geçmeden uluslararası tekelci kapitalizmin ağına düşmüştür.
Türk kapitalizmi dış tekelci kapitalizme bağımlı bir biçimde, onun
arzu ettiği oran ve yönde gelişti. Onlarla işbirliği halinde Türkiye'yi sömürmeye başladı. Sınıfsal dengesizlikleri, bölgesel dengesizlikleri, kent köy farkını keskinleştirdi. İşte Akgünlere bildirisi kakapitalist gelişmenin tekelci sonucunun, bunun uluslararası tekelyaşamadan,

A,g.y. s. 150.
A.g.y. s. ısı.
(12) Çok Uluslu Tekeller ve Uluslararası Tekeloi Sermaye, Tüm İktisatçılar Birliği s. 17.
.
13) İlke, s. 6, Haziran 1974, Türkiye'de Sermayenin Yapısı.
(10)

<ıı)

9

lerle ilişkisini kapsamlı bir çözümlemesini yapmadan Türk tekelci kapitalizminin uluslararası ilişkileri üzerinde pek az durarak
oklarını tekelci sermayeye yöneltiyor.
Bildirge kapitalizmin cevherine karşı çıkmadığı tekelci kapitalizme karşı çıkıyor, yani antikapitalist olmadan antiemperyalist tavır takınıyor. Bir yerde «safdih denebilecek bir yaklaşımla
kapitalizmin mantığı içinde kalarak tekellerle başa çıkabileceğini
varsayıyor. Bu arada tekelci kapitalizmin, kapitalizmin son aşama
sı olduğunu bu gelişmenin kendi içinde tutarlı olduğunu görmemezlikten geliyor. Bildirge'nin mantığı şudur : tekelci kapitalizme
karşı halk sektörünü çıkararak onun tekelci niteliğini ortadan kaldırmak, fiyatlar empoze etmesini, bir «price maker» olmasını önlemek ( 13) onu rekabetçi aşamasına geri döndürmek. Acaba- buna
olanak varmıdır? Tarihe mal olmuş bir sistem geri getirilebilir
mi? ·
·
ıBununla 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 hareketin
emekçi sınıfların kavgasında yeri vardır. Ancak bunun için «halk
sektörünü» gerıçek antiemperyalist ve kıarşı tekelci nitelik sahibi
kılan bir araç durumuna getirmek ön koşuldur.
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Paul A. Baron and Paul M. Sweegy, Mono Poly Capital.
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TÜRKİYE'DE PLANLAMANIN HUKUKi REJİMİ

Prof. Dr. Lii.tfi DURAN
İst. Ünv .. Hukuk Fakültesi

GİRİŞ
Yüı:ıüıtme ve İdarenin görevlrerinden, son yıl~da önem ve öoolliık ıka~anan

öngörme ve alternatif ibelıirtme ödevinin sonuçılan olaile karşılaşılmaktadır. Çeşiıtlli lbaış
lııklar tıaşıyan bu belgelerin ootaık yanı; ıtoplumun uzun dönemde
tıüırn yaışaımına yön verırneyi ve brmu i'SJt:eıniİlen :biçimde, .oılduğunıea,
~ağlamağı aımaçlamalandır. Aıncalk bu beLgelerde yer ~lan ihuslll!s~a
rm tümü, Anayasa kanun· ve düzenleyici .işlem hükümleri giıbi,
muıtlaıka u)mlınaısı ve yerıine .getiı:ıilmesıi zorunlu olan «normılar>>,
yani hukuık kuraları ııitelliğinıde değildir. Onun için ıbun1ara «·Planlama i:şlemleı:ıi» yerine, «Planlama 1belgeleri» demek daha doğru
ve y.eriınde olur lkamsındıaıyım.
raık, ıbir ·taıkım hulmıld lbelıge1eır

Gerçekten, sötııkonru:sıu belgeleri, bu güne kadar bilinen ~şrem
tıürler.irııdeın herhangibirine benzetrnek ve :sokımaık müımlkün görünmemektedir. Bir kez planlama lbeLgeleriın:in büyüık kısmı geniş iboyuıtlu ibiHmsd incel•eıme lbi,çiminde, kıimi de •bildiri
(declaııaıtioın)
ıriteHğinıdedir. Bu ıbeLgeler,. :içerilkleıri ve etıkillerJ. balkımıınıdan
daJ
çoğunluikla hukuk kuralarmdan olduıkça f.ankl:rdır.
PlanJama !belgelerıini, ille de birşeye ıbenzetmeik gerekirse, ihıü
kumet proğnamlarıına yaiklaştı:ıımaik haıtıra gelelbil.iT. Ne vaır ıki,
büıkUımet proğramıları sadece bunları benimseyen ve onaylayan :ki·
şiiler yönünden moral bağlaıyıcılıık ıkuwetini haiz sırf siyasi bclg~
ler oLduğu halde; planlaıma ibelgeleri, onları hazırılayan ve lkaıbul
eıdenle:ı:ıin dışınıdıa kalan organ, malkam, görevLi ve kişiileri de uzun
3
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sürede huikuken etıkileme gücü bulunan iraıdeieri .iı\tiva edıer. Hu
it~barla planlama lbelıge1erini resmi muameleler a:rasınıda, ayrı ve
özel bir kateg10ri ola:raık ele a1maık ve incelemek zorunluğu varıdıır.

1

'

t

Niıtekim,

T. C. Anayasası, 41 ve 129'unou madde1erı1ntde, HiilkCı.
ile kanunlar yamnda, dJkıtisaıdi sosyal ve kiliilirol
ka1kınımayı gerçekleştirme araıcı olaraık, «plan» ı öngıörmekte
ve
bunun yapıılmasım ve uyıgulaınımasmı Devletıin rbtaşlıca ödevleııiınıden
s~malkıtaıdır. Şu kaıdar ikıi, ne Anayasa~ ne de diğer mevzuat hükümleri, planlama ıbeLgıeleriniırı huıkıuıki niteliğini lbeılirleyip sa~pta
malkıtadır. Örneğin Anayıasamn 129'unou maddesıinin 2'noi fılkrasın
dıaıki, «Devlet Planlama Teşkilatının kıuruluş ve görevleri,
planın
hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve
değişıtirilmesi[]de gıöze:tıHecek esaslar ve plamn büıtüıılüğünü tbozaca:k
değişilkHkler·in önlenmesiınİ 'sağlıyıacak tedıhi:der özel ıkanuınla düzenlenin> hiiikmünde, ikalikınma plammn kendisinin bir yasaıma iş
lemi olarak öngörülüp görülmed~ği sorulabiılir.
met

proğraımları

Ancalk,. denrilehil,ir ki, Tür:k Anayasal sisıteminıde (Anayasa, m.
6, 64, 107, 112, 113), karnun bulunmayan yeı:ıde, yünütıme rgıörevıi de
olamıyacağına göre; kalikıı:ıma plammn ·esas ve başlangıcınlin kanunda bulunması :znrunludıur. Bununla rberalber, planın temeli ve
kG1!1kış nokıtasrmn yasama meclislerinin ,iraıdıesıİJIJJden lkuvvet almaısı
:zıorunluğu, ibu:nun hangi !biçimde ve ne yoğunlukta aç]kla:ı:ıma:sı gereğini belirlemediği giıbi; çeşiıt!H planlama beLgelerımin ih111kıuıki nıi·
teliğini de ısıaptama•ğa yetmez.
İşıte T. C. Aınıayaısasınıın, ıka~kın:ma plam halkıkında açık ve :kes·in bir hüküm lkoyımamış oLmasından yararlanan Kanun !koyucu
16 Ekiını 1962 tar1h1i ve 77 mııma:ralı «Uzun vadeli plamn yürüıılüğe
kıon:ulımaısı ve büıtünlüğüı:ıün lkıorunması halkıkında Kannn» ile ·esas
planlama ıbdgesilliin uzvi ve şekli ıbaıkrmdan, •sadece Md<llet MecHsinin bir kararı olarak ortaya çıkmasını kabul etmiştir. Gerçi, Anayaısa yürürlüğe girmeden önce uygulanmaya baş1aıyan 30
Eıylül
1960 ·tarıihH ve 91 numaralı <<Devlet Planlama T1eşikilaıtmın lKurıuıl
ması Hakıkında :Kanun», <<Planı BaJkfmılar Kurulnnda incelenerelk
ikabul ediMi<kten sonrıa teşrii orga:nın tasv:ilbine a:rzo1nnur.» (m. 14)
hıüikmünü koymuş ıidi. Faıkaıt bu yasal -hükmün, yeni Anayasa sisteminde gö:zıden geçir~lımesi zorunluğu bir yana kahkınına planının
alelfııde bir yasaıma işlemi i1e ıtamamlanımaısını öngördüğü söyle-nemez. Ka1dı ki bu kanun, ıkalkmma plamm onaylama yetıkdısin4
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bir bütün olamk yasama oııganına veıımiş lbuluınmaıkıtadır. Oysa,
77 sayılı kanun, plan haıkkiDdaikıi Devlet iraıdesini, yasama meclisleninden yalnız birine, yanıi Milılet Meclisine ıtıaınımaiktaıdır. Bu bakıımdan planın tam bir yasama şiiemi olduğıundan da şüpihe ediJebiLir.
Ama,

pM:nlaıma he1geler:iınin

de daha önemli olan

huikulki :nı]teliğinin belirılenmesin
maddi ölçıü:te gıöre konu ve
sıorunruıdur. Gerçekıten, bu husus, ısaıdece

noıkta; bunlarını

e1lkir1erıinin saptanması

Miıllet Meclisin~n onayınıdan geçiıriJen KaLkıınma Pılanları yönıili::ıJden
değil,

91 sayılı 'kanrunıda önıgöl1i.iılen ve uygulamaıda oııtaya çıkan Yü-

rıütme

ve İıdarenıin eseri; «iıktiısaıdi ve sosyal hedeflerle polıLtiık.a~ar»
- «Esaslar» - «Ana hedefıler» :(m. 12) ya da (<Uzun dönemli kailk:ıınıma:nın ıtemel bedeElevi ve ıstratejisi», «yılıl11k proğraımlar»
(ırrı.
15), «Sek1Jör ve alt seikıtör ana {master) planları», «Bölge Pılanla
rı» (m. 7) ve «İl (ımahalli idareler) pliml,arı», «yıllılk proğramın
uyıgulama esasları» ve «yılll!k icra planı» başlııklı diğer planlama
belıgeleri için de söz ·konusudıtıır.
I.

BELGELER HıAıKKINDA GE:NEL BİLGİLER

sorunu inceleyelbilmeık için, önıce pilanl,aıma ibelgeleri halkıkınıda genel Ibilgiler :verıme:k ıgere!kir. Bk yanda, ıMiHet Meclisinin kararına bağlanan Beş Yıllık KaLkınma Planları; öte yanıda
Balkanlar Kurulu Kararnameleri v,e İdare •işl'emleri ıiıle kalbul ve
mer':iyete vaz edilen ıdiğer planlama helgelerıi gözönüne alınalbiılıir.
Anıcaık, bunlaudıaın «Temel ıheidefler ve strateji» lbelgesıi, Kalkınma
planiarına ·tekaıddüm ve lkaıynaık ıt•eşıkil etıtigi için Beş Yıllık Pma
ili~in Millet Meclisi karan açıklanı~ken, başta sözkonusu olacakBu

orıtaık

tır.

§

1 -Beş

Yılbk Kalkınma Pliinı

(DPT) kuruLınıası haıkJkındaık.i
«Uzun V!aıdel.i plaın» dediği beLge, planlama dönıemi Beş Yıl olarak kalbul edi!1diğinden, «Beş Yıll~k ı:K:aLkınma P~la
nı» aıdını almıştır. Ay:rıı kanun, ıBeş Yılh'k Kalıkınma Planlarının
«Anıa hedefler» e uygun olmasını emrettiği ~çin, yürü:tme
oırgıaını
önoe «Uzun ıdıöneml.i Kal1ç,ınmanın Temel HedeHeri ve Sıtrateji&i»
ni ısaptama!J<: durumunıdadıır.
Devlet

91

ıPlanılaıma ~eŞkıilatının

sayılı ıkanunun

5
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Temel hedefler ve strateji belgesi

Temel hedefler ve ıstraıtej·i belgesi, üJike:nıin v;e .toplumun Oiilyirmi yı.Jhk ve bazen daha uzu:n dönemde «İıkıtisadi ve sosyal
heqeflerle poliıtiıkaılıaırım» önıgiörup sıralayan Balkanlar Kurulunıu:n
bir ık·aırandır. Son defa, 1973 ten 1995 e :kadar yıirımiiıki yılhlk ıdô·
nemi ~~apsayan Temel hedefrler ve ıstıraıteji, Bakanlar Kurulun)Un 16
Hazkan 1972 günılü ve 7/4622 saıyılı Kararnamesiyle ısapıtıanmış ibulunmakt:adır. 1Bu belge, önceki'lerden farklı olaraık, epey geniş ve
ayıınıtılı biLgiler ve esaslar ıiçermeikıte ve bir baıkıma planlamaıc:ıJa
rın onıa vendiği «perspektif plan» adına halk ıkazanınaktadır.
beş

Gerçekten ,aını:lan Temel ıhedeflıer ve •strateji, U!ZUil! dönemde
·sosyal ve kıülıtürel amaçların ve po1:Utiıkaların ilike ıv;e ıkıu
rallarını belintmeikle yetıiınmeyin, aıdeta Ka~kıınma planlarımn
bir
özetini yapmaktadır. tBöylece, persıpelktif plan, ·doğrudan doğıruyıa
uygu:lana:bilıeceık 'hüküımler ıiıhıtiva etmemek'le iberaıber;
lkapsaıdığı
Yirmiiki yılilik uzun dönemde ıkafkınına planlar:mı haz1Jrlayaoaık ve
kaıbul edecek olanları ·aız ~çok ısınırlayaıbilece!k bir taıkrm
esaısılar
içermektedir. Ancak bu belıge, yürütme onganının iradesini ifade eHiğinden; huikıuken Herisi iiçin ne lhülkuınetler:i ne de paıı:Uamentoyu
bağlayııeı kuvvettedir. Kaldı lkıi, ,temel hedefler ve sıtraıteji kaıram.a
mesi, •sadece özlemleri, ülkele~i ve amaçları aç11kLayan ve bunılara
götıürece!k yol ve yönıtıeınlerin ana ıçizıgileri i1e genel ·ilkelerini 'belirleyen bir bildiri ( declaration) den ibaret olmak itiıbariyle, siyasi
ve ınıoral değerıden başık:a ib.ir ıet\ki .taşımaz. Nıiıtekiım, siyasi ilrotiıdar
değişikliğinde, kalkınma planlarının yeniden gözden geçirilmesi
·mürrıJkün ve olağan lbutluınduğuna göre önce bunun dayanağı oLan
Temeıl hedefler ıve ısıtraıtejirnin Balkanlar if<lurul·rmca değişrtirJ.ılmesi
doğal ve ikolaıy hir iştir.
ikıtiısaıdi,

Binaıenaleyh, ısıöz ikonıu:s.u

yamtan ibir

planlama belgesi, hu:kuiki durumlar
!belli ibir zamaında siyasi :iıktıiıdarı elletasavvur ve ımaıksaüanni açl!ldaıyan lbir siyasi ibıil

işılem olmayıp,

rinıde tutan'laınn

dir;idir.
B -

Beş Yıllık Kalkınma

Plam

Beş Y~1lıik Katkınma Planı, temel hedener ve stratejiden hareOOet etmeıkle ibemher, hem daha somut ıil!ke ve kuraHar ıkoıymaık,
hem de daha üsıtün hir iradeyi içermek bakımınıdan ötekıi:nden oJ-
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duıkça faril<Jlı ıbir

planlama belgesı.iJdir. Gerçeık•ten, Ka]bnıma Planı,
U)'igulanabilir öğelere •saıhıip olduğu :gibi; özel ıb~r
uısul uyarmaa yasama meolis1e:r<1rrin temsil ve ·ifade ettiği ibir iradenin, hiç .değil-se ona,yını .taşıımaıktadır.
muhıteva ·iıtiıbariyle,

ıKa~bnma planları geneHiikle, ül-kenin ve toplumun gıeçmişıtelki
!Ve o sıraıda!kıi i:ktisadi, :s.oısyal ve kri.ihıüreıl dumıımunUın ·analizi ve eleş
tirisi dıle başlar; mevcut eğilimleri ve olası :gelişımele:r;i •tlahmin eder;
HJişkıiın bulunduğu Beş yı<lilıik dönem için genel ve özel poHtiikailar
saptar; doğniLtulrular gösterir, a:ınaıçlar belirler ve bunlı:ırın gerçe:kleşt:iriılmes•i için önceliıkleri, aılınacaik ıtedıhideri, yapılac3'k tahs1sleri, uyıgulan:acaık esas ve usll!lleri tesbİ't eder: Bu 'hususlar, •sadece ıtoıp
lurnun gelecekteiki yaşamının bütünü ılıakıkında değil, ayni za.maın. da her faaJiy;et sektiöriü ıiçıinde ayrı ayrı ve 1ilgililerıi ,'bazı noktalanda
bağhya:bilecelk da:hıa somut ve ayrmtrlı esas ve hükümler şeiHinde
önıgörü1üıp konur. HaHa ıplfuıda önemli bir yapııt ya da ibüyri.ik çapta
bir ıteşe:blbüs, özel ve ıbirel duırumu iie yer alaibilir.

İşte bu belgenin, açıklama, analiz, eleştiri, tahmin, tasawur,
niyet ve maıik;sat nirt:eıliği taşıyan öğeleri bağlayıcı ık:uvvette ,sayıla
ma:ıJsa da :özeLlikle se:ktör1er konusun:dakıi öncelıiıklere, tedbirler:e,
taıhs:is1e:r;e, •esas ve usullere, birel ve özgül durumlara iJi~kin unısıur
ları uyıgulanalbilir hıükıüımler g.ilbi ortaya çııkar.

Öte yarıdan, sıözJkonusu ihülkümler, Dev.letin en üsıtün organı yahir ıtür iııaıdesirıi de taışıdığına göre, Kalkınma
plaınları alelade bir belge olM-ak ıkabul edilemez. Örrıeğ1n, Kaı]hnıma
planı ıbir siıyasi belgeden ibaret olan H!Ukfunet P.rıogramınıa ibenze:tilemez. Çünlkü, Beş Yıllık Ka~kınma Plammn onaylama ıkaııaırı gibi,
Balkanlar Kurulunun programı M11let Mecliısinden güven oıyu aLmış
ol,sa bi'lıe hu iki lbe1ge arasmda önemli fanklar varıdır.
sıaıma mecliıslerinin

Şöyle

ki, Cumhuriyert: Senatosu, Hüıkıümet programı hıaık!kında
halde; Kalkırıma Plarıjının oluşmasına
kaıtıhr. Millet Meclisi:nin, Balkanlar Kurulu Programını toptan !kabul ve reddetme!k durumunda bulunmasınia ıkarşılı!k, planı değiş
tirterek onaylaıma yetkisri vardır. Bundan başl]m, pııogra.m, ·nıihayet
onu sunan Hüıkümeıtle onaylaıyan Meclis çoğuınluğu arası111da yapıl
mış bir s.iyaısi ıanlaşma olup, bunun bozuLmasına kadar sürer; oıysa
plan U!suLlerine ·göre ıdeğiştirilıinceye dek ıbeş yıl !boyunca her Bakanlar !Kurulu vıe bütün yasama mealis1eri için geçerlıiidia:-.
FaJkat, buna rağmen, Ka~kmma planı, ne bir lkanundur, ne de
bir

oylaımaıda tbulunmaıdığı
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kanıunların yap1'1rnaısı

usulüne göre alınıan ıb.ir kaıııaırla onaylanmakPlamn yasama organınca incelenmesinde ve gıörüşülrnesdnde,
bütçe ~kanunlannın ,kabulüne ilişlkin usul (Anaıyasa m. 94) lbe:nzeyen ıbi'r yol izlemektedir. Şukaıdar !ki, plamn büıtünlüğünü ilmrumalk
ıaırnaıoiyle, bu \konuda yü:r.ütrne organına üsıtünlük ve önceliık sağla
yan bir takım kayııt ve şaııtlar vaııdır. Ömeğin, gıÖDÜ!ŞIIDeler, Bütçe
Ka:nunıl,annıdan farkılı olaıraık,. planın tümü üzerinde yapılır ve değiş
:tıirgeLer arı;ca!k Hüıküımetiın ıkahl:rnasiyle gıerçeıkleşıebHir. Bununla ibera:ber, p'lftn hakikındıa son söz yıine Millet IMedi:sinıdedir.
tadı:r.

Böyleoe, lkallkmma

planı P<arlaımentoyu oluşturan

ilki meclisin
ortaya Ç1Jkma!ktadır. Oysa, son «Uzun dönemli ıkallkmmamn tıernel hedefleri ve stratejisi»
nıi tkıaibul eden Bakanlar Kurulu K:a:raıınarnesine ekili Yrüiksek Planlaıma Kıur·ulu Raporunun 3 üncü bendindeki ifade ıile, «Kanna ekonomi esasına göre Planın kamu kesimi için emredici, özel kesbn
için özendirici olacağı» gözönüne alınırsa; bu belgenin hiç değiılse,
Devleı1ıten başka kamu tüzel ıkişıiledni bağlayıcı ıkuvveti olabilmesi
için, .gerçek Vie tam bir y~aısa:ma işlemi ile onanıması ,gerelki.rıd:i. ıAn
caık, T. C. Anayasaısı KaJ1kınma planılan iıçin, bıüıtçe ıkıanunlarında
olduğu gibi, ayrı ve özel ıbir yasama ıişlemi ıve usulü önıgörmemiş
bulunduğundan; sözıkıonusu onayın ibir kanun la, yarri olağan yaısa
ma yoluyla sağlanmaısı zorunılıu idıi. Kaldı ki, ileride aıçııklaınacağı
üzere, heş yıllık planlar yalnız kamu kesiminde değil, özel kesimde lbiııeyler ve ıtopluluikları haıklkında dıa uygulanaı'bilıiır nite1iik Vie
kıuvvetıte oLduğu için, Tü~k Anayasa sistemi uyarı111ca, aneaik lkanun
olamk ikaJbul ve mer'iyete ;vaz'edilebilir. (1)
değiıl, bunlarıdan yalnız

birinin eseri

olaraık

1

'BununJa beraber, Kalkınma planını onıaylaıyan MiHet Meclisıi
nil11 ikararı, uzvi ve şdkli ibakıımdan yürütme ve idare [şlemlerindeın
üstün ~ve güçlü olduğuna göre; plan uygularnalarında ibu:na uygun
davralliiilalk ııorunluğu aç11k ve ·kesıinıdık. Binıaıenaleyh, en azından,
Baıkıaınlar Kurulu yılhık programları, İıdare de iara planlarını ve [~1ma:haHI idareler pl'anlarım ihazliiilarken, Beş Yrlhk Kalkınuna P.I:anı
mn uyıgulanmasıını ~sağlamaık durumunıda oLduğu g~hi, ibütün ıka:mu
. ( 1) Yasama organı, Ariayasada öngöriilmeyen hir işlemi, belli başka bir
işleıın için kabul edd1en örel usulü ıkıyas yolu ile uygulayarak yapamaz;
anaak genel yasama yolu olan kanunla gerçekleştirebilir. Niteıkim, idam
cezalarının infazma iHşiklin yasama işlemi, 1. Cumhuriyetıterrı faııklı olanak kanunla yapılmaktadır. Plfm için de bu usul izlenmek gerekir.
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.l

~uruluşları

da, Plana aY,kırı düşeceık işlem yapmaımakla yükümlüdür. Yoksa, Plan, herhangi bir u:zman raporu gibi, tavsiye ve ıte
mennıi içeren geçersiz bir beilge olur.
§ 2 -

Öteki planlama belgeleri

Beş yıllık kalkınma planı dışıındaıki

planlama

ıhelgeleı:ıil1jin

or-

taık yıaınıları; bunların, planı daıha

da somutlaştırara:k, uygulamayı
yürütme vıe ·idarece drüzenlenmesiıdi:r.
ıBru belgelerin ıkonıu, yer ve zaman iıtiibariyle .kapsamları far1klı·
d1ır. Yı1hk prograımlar ile ic:m pH'm'lanmn konuları ıgenel, uygulama
a.Iıaını ülıke, süreleri bir senedir. İl-~maıhalli idaı:ıeler plan~ar:ımn !konuları iktisadi sosyal ve kültürel kalkınma faaliyetlerıinin lbeş yıl
süre ile her .il çevresinde ıgeı.ıçeikleş·tiriılmesıidir. Selktör ve ah sektör ana (master) planları ise, perspekıtıif dönemde (1973-1995) !bel
li 'konulardaki 1kalkınma ·çaıhalıannı düzenlemeyi amaçlar.
sağlamak ıiçin

T. C. Anayasası, 115 inci maddesinin son fıikrasıında, «BeUi ıka
mu hiZ1111etleninin görüLmesıi amacıyle, :biPden çoık Iili içine alan çevrede, bu hizmetler için, y:etıki gen~şliğine sahip kuruluşlar ımeyda
nın getirileıbileceğini özeUikle kalkınınayı sağlama yönünden önıgör
müş olmasına ve 91 say1ılı 1 kaınunda da yerri huilunımaısma rağmen
gerek Peııspektif Plan, gerek III. Bıeş Yıllık Kalkınma Planı, Böl:ge
planları düz:enılemesini r.eddeıtmelkte, bunun yerine, sadece «Kalkın
mada öncelikli yöreler çahşmalan}} yapılmaısıını kaıbu etmeıkilıteıdria:-.
Şu hade, bruıgün mevcut olan öteki pl·anlama belıgeleri; yılılık
proıgraımlar ve kra planları, seıkıtör ana planl•arı i!lıe ıil-mahaılli İıda
reler planlarıdır.
A -

Yıllık

Program

Yıll:ı:k prograım, kalkınma

planmda öngöııül.en işleııden :bir rtaikvim yılında gerçeıkleş.tiırilınesi istenilenleri, bütün öğeleri ile içeren
v,e IBaıkıaınl:ar Kurulunca tkabul edilip yürürlüğe konan ıhelg.edir. İlk
iki ıkalkınma döneminde (1963 - 1973) uygulanan yıll1ık programlar hayli ayrmtıllı ifken III. Beş YI'llı'k Plan belıki -dre çoik geniş olduğu ve yeni planlama araçları geıtıirdiği ıiçin, bullidan böyle prograımlar daha ıkısıa tıutulacatktır. Gene de, y:ıllı:k pmgramlar Kabhnımzı
Planiarına lkoşut olaımik, geneıl eıkonıomiık ve sosya!l du:rıuımu, 'heıd_ıeıf.
leı;i ve dengelıeri, ·eikonomik ·selkitıörlerıi, sosyal gelişmelea:-i, poliJtiooa·
ları açıklayan bölümleri içeırmeıkteıdir.
9
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1

Bulllda:n

haşika, daıha

yıllar çeşiıtli alanlarıda yapılması

urun

ge-

rfficlıi ·:reformlardan da söz edilecek :gtbd gö:rülımeıkıtedir. 'Bir de, 1968
yılınıdan iberi, yıHıik proıgiramlara ilişkin olaralk çı:kanlan uygul~a
kararı

« ... uygularu:nası, ılroorıdıinasyonu

vıe

1973 programın-dıa, iblllnun
,izlenmes,ine dair ık arar» başlığı

·alıtında

belgenin

« girıiş » J.ne alın

r

mış ibuhıil11IDaJkıtadır.

Uygulama kararı Baık!anlar Kurulunun dfuenıleyici genel işlean
leııi gibi maddeler ıhıaiHnde, bir kısmı ıdoğruıda:n doğrutya uygulanabilir ve haıtta uyguilanması gereıkli hukümler taşl.Jllalkıtadır. Program metıninde ve Ö!ZeHikle ted\bıirıler ve ·polıi.ıtıiJkalar paragraHarı!llda
da, ıbu türden hükümler yer almaiM'adl!r.
Bu

.iıLke

ve .Jmna:llara,.

ıkamu ıkesimi:ndefki

uyuLması zorunduğu yanında;

yenkil.i ve görevliılerce
özel kesimde y;er alan •iLgibi JQişiılerin

ön:göıiUen yaııdım, destıdk v:e ıkıoruıma tedbirle:d:nıden yaraırlıanabH
meleri ve ca)Trdırıcı tedfbirle:rıden etk.ileil!IDemeleri ·~çin, kendilikleriniden uymal'arı gerekıliliği p11ogramlaııda açl'l~ça ıbelıimneıktedir. Örneğin plan vıe progrıaımın ıkailikmmayı sağlamalk 'V'e hızlandırmalk:
üzere ·öngördüğü yerlerde, faa:lıiyeıt alanında ve teşebihü:s ölçüs:ünde
yatırım yapılması ka)Trdi:yle i1giJti. kişiler çııkar sağlaıyaıbileceğine göre; ibu şartları ikaibıuıLe iıtiJiyor ve yöneltıHiyar demeikıtiır. Planılama
beLgelerinin, özel kes~mcte ıgö:rıünen bu etki ve sonuç~arı iıse hiiıç .de
küçüımsenece:k bitrşey değiLdir.

B -

Yıllık İcra

Plam

DPT, 91 ısayılı kanunla plan ve programların uyıguılanmasını izlemek, aıksaJklılk. ve geıdkımeleııi, aılı:nıması gerekti ·tedlbirlm"i yetlkıil~
makamlara hi1diırmeıkle de ~görevli lbrulunıduğuna ve ıbu ibelgeiler ıkıa
mu lloosiımi için emreıdici olduğuna: ıgöre; yıllık icra plam, yailnız kamu lkurruluşları hakıkında geçerıli bir planlaıma belıgesıiıdir.
KaLkıru:na planına

programlara ·dayanılaraık DPT tarafınıdan düze:nlıenen iıera ~}anı, kamu ıkesiminıde öngörülıen proje ve
işhmin gerçelkleştiri:lmesi içıin dlıgiH kamu kuruluşJannca haızıırlanan
«Tedbir Uygulama Programları» mn, çiııelge bıiçiminıde özeıtlerini
içermel~tedir. Bu çiııelgeıde, plan döneminde yapıLması öngörülen
kamusal faaliyet v·e teşelbibüslerin tümünün ıkıonu ve ıtedlb:irıle:rıi sorumlu dairesi ıkoorıdi:nıas~n vıeya işhiırliği halkımınıdan ilgiıli daireler ye .iışiın yapılacağı ısiiıre gösıteri1mekitedir. U:ygulama il{jonıusrmıda,
10

ve

yılh\k

1

ı

i

bir izleme ve gözetim a~acı, sorumlu kamu ıku:ruluşlan yöolan Yılılıık İora Pl~anı, hUikUik açısmdam. bir ~ç dü:ren helgesidir ve herhanıgi bir etıki gücüne s•aihip değildir ..
DPT

i.;ın

nünıden uyarıcı

C-

Sektör ve alt sektör ana (master) planlan

Sektıör

ve Alt Sektör Aina (master) Planları, ilk defa Perspektif
plan( Uzun dönemli temel hedefler ve strateji) ile IH. Beş Yıllı:k
Kallkınma Blanında öngörülen planlama araçlarınıdan ibiddıir.
Perspektif plana göre «kayna;kların rasyonel dağıtımını» ve ilerdar boğazılaırın önceden görülerek gıideri1elbiılimeısini
sa~lamak üzere ekonominin kritik sektörler.inde (demir. ve çelik
g1bd ıtemel imalaıt sanayıileri, •savunma sanayii, enerjıi, maıdenoiililk
oıımancıılıık, tarımda sulama, ulaş•tırma vb) ve eğitim, •sa~lılk, turdzm,
spor giıbi seık:törleı:ıdJe ülkenin bıütünrü içı1n, /\ET ile oı:ıtaklı.ğın llroyiduğu aşamalara da paraılel olara:k 15-25 yulı ıkaıpsayan s~elktör ve alıt
sektıör ana plıaınları (master plan) yapılacaktır. (No. 6. 7).
de

dtoğa:btlıeceık

«Öte yanıdan yeni persıpeiktifteıki ·sanay,i,leşme anlayışı hüyıüık
tesisrlerin ~kurulmasını geııektirıdiğiınıdeın, yatırımların ol,wunla:şıma süreleri Beş YıllıJk Pıhu:ı ,srürelerinıi aşımaıkta, Seiktör ve Alt
Seiktör Ana Planlann:m ıaıraç olarak 1ml1anıılması :bu nedenle de zorunlu o1maıktadır. (No. 6. 8.)

ö1çeıklıi

«Bıi:ııden

fazla u~grulayıc1yı ilgilendiren büyük projeılier, iç ve dış
finansman ile fizik girdiler aıçısın'dan uyrgu!layıcı ~kurumlar iıtıiba
rıiıyrle ltermin taJblolarına bağ·lan:araik Sektör Ana Pilanlanna alına·
cakıtır.» (No. 6. 9)
Bu pla·nlar, pe~rspekıtif plan :döneminin sonu (1995) için hedef
ve büyrüıklüıklerin gereği olaraık bu sdk!töderde gerçekl1eşt~ri.lımesi mrunlu olan fiz1ki ihıedefl.ere zamamnida, yeıt1erl:i nite1iıktıe ·ve elkonomilk büyıUk1ü!k1erde fbiTimler kuruılaraık ulaışılmasını
sağlıyacalk:tır» (No. 6. 10)
ahnıan yapıının

Perspeıkıtif

ma

plandan aktarılan bu bilgiler III . .Beş Yılhk Kalıkıın
i1giJLi paragrafındaki açı:kilamaılıarını ı~şığı aıl:tı:nda inceSektör V·e Alıt Seiktör Ana Nanlarının öııellikleri ve

Planının

lıeınrdiğinıde;

amaçaları şöylece özet1leneıhilir.

a) Kalıkınma planının Beş yı1lı!k dıönemirne sığmıaıyan ıbüyüık
işler ile perspektif dönemde (1973-1995) bir :bütüri olaralk de alın"
ll

ması

gereken !konular sekıtör ana planıarına ıbağl~anacaikıtı:r. Falkat ibu
dönemlere isalbet eden diLimleri, ilişlkin oLduk
Ka,lıkmma planlarmda ıda yer alacaktır.

p1aınlann, ıbeş yııllıık
ları

b) Sekıtör .A!na
yet ve projeleri içinı
Şıöylelki,

Planrrarının,

esas ·iHbariyLe, k'amu

ıkesimi

faali-

yıapılma:sı öngöruldüğıü ıanlaşılmaıkıtadır.

Plamna gör.e, «Üretıken lkesimve maHyetıleri:nin olıuımsuz
yıönıde etikıilenımemesi, alt yapı (yol, su eleikıtrı]k vıb) yatırımlannın
tamamlanmış olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, üretken kesbnle·
rin girdi alına ya da girdi verme yolu ile birbirlerine bağlı oluşlan,
üretimin aksamaması ve maıliyederinin yüıkiselmemesi ·için alıt yapı
ya;tınmlarmın ve üretim birimlerinin zaman, yer ve ölçek olarak tutarlı ve bir diğerini destekleyecek biçimde yapılmalarını zo~u
kılmaktadır.» (No. 22. 39)
lerdeiki

III.

Beş Yıllıık ıKıaılıkmma

yatırımların ıgerıçekleşt·irilmesi

Alt yapı yatırımlarının kamu kuruluşlarınca. üstlenildiği !bilinen
bir gerçek olduğu gibi; bugünıkü planlama anılayışında özel teşeb
ibüsün başlıca «Üretken kesim» kıabul ediLdiği açık ve ıkesindir. (2)
Selk:.tö.r &na planları, eikcmominıinı :kri.tilk kesimlerinıde dar
Öllileyerek;. kalkrnma hızımn düşmemesini sağiamayı amaç·
lamaılda :beraber; Türkiye'nin Aıvrupa Ekonomiık Topluluğıu ( Ortaik
Pazar) nıa giriş dönemdnde, ulaşılması g~rekH geHşmişl!ilk düzeyinin
belidi büyüıklüJder ve n:iJteıliiklede gerçekleıştiı:ıiılmesıine ıde yöneılmelk
tedir. Ni;tekim, Ili. Beş Y ı:llık ıKa!llkınma Planında «... 22 yıllıık pers·
pelktif içinde, Türıkiyen:in beLli bir gelıi.şmişHk sev.iyesıine uıla:şması
zıorunlu göırülmelk:ıteıdir. Bu seviyenin belirgin niteliği, gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilir bir teknolojiyi, maliyeti ve kaliteyi ihtiva eden güçlü bir sanayiin kurulması zorunluğudur.» (No. 2241)
c)

boğazları

(2)

12

Uzun dönemli kalkınmanın temel hedefleri ve stratejisi : «Sanayileş
menin gereken hızda ve biçimde olıuşması, özel milli teşebbüsün gücü
nün bu stmteji yönünde geliş'tinilmesi için Devlet, ( 1) özellükle büyül.
sermayeyi, yüksek ve ileri teknolojiyi gerektiren yani, rıisıkli ya da
saVilinma ile ilgili sanayile:rin 'geılişNrilmesıi teşebüslerinde bulunaCiaik,
(2) özel kesimin faaliyetlerinıi özendirici, destekleyici voe caydırıcı olarak (yöneltıici) bir görev üstlenecektir. Özel kes,imin faaliyetleriınİn yöne1ti1mesinde kararlılık, açıklık, gıenellik ve güvenJıik ~leklerine uyul·
ması ve özel teşebbüsün perspektif hedeflerin geırektirdıiğıi
alanl.ara
yöneLtHmes.i, Anayasanın 40 ve 41 ıinci maddeleri ile Devlete verilen
öd~dİ'r.» (No. 7. 12- «Kamu kesimi ve özel teşebbüs»).

pııııııı=

'

1

«Gelişmiş eıkonomi:lerle reıkaıbet

de,

onların

özel

edebilir» Bir düzeye

ç:ıikalbi!1mcl<:

teşeb\bi.iJSlerıde erişmiş bulur:uduikları

.için
,lbrüy;itk!liik ve

ölçekl:eıd sağlıaımaık gereıkımesi doğaldı,r.

Sekıtör

yürürlükteki ikanunJarda öngörümemiş olhangi ma!kam ·tarafınıdan kaıbul 'edilip uyguıla
maya lkonıaıoağı bilinmemeık!tedir. Perspe:k,tif :Nan ve III. Beş Yıl:Iıık
Kalkınma Planı lbu nıok!taıda heıJ.1hangi bir işaret ve kayıt taşımaımalk·
tadır. Sadece Beş YıLilik Planda, «Ana Plan çalışmalarının yürüttilmesinde Deıv1et Planlaıma Teşihla:tı ÖZ!eJ ihtisas Komisyonlarımn,
ilgili ıbakanlı1kılann ve yaıtırrmcı 'kuruluşların desteğinden yarar:lanıaıcaıktır» deı::uilme:kıtedıir. (Nıo. 2246) Ancak böylece haızırlanan aına
ana

planları,

duğundan; ibunların

planLarı ıkimin kararlaştı·racağı aç1ıklanmamaık!tadır.

Ana planJar:m srüııesi, Kaı~kmma Planlarının beş yılhrk dlönemini aştığı için olıacaık, rbu !belgeleri ika:hule yetkili oı:ıgan ve malkaı:mn
belirlenmesinde güçlüık çeıblmektıedir. Gerçekten, 91 ve 77 sayılı
kanurıılar gereğince, he:ş y1ıll~k planlama belgesi yasaıma oııganımn
onayı ile ·tamamlanalbileceğine göre; perspektif dönemi (20- 25 yıl)
ıkaıpsıyan .seıkt:ör ve alt ısek!tör ana p1aıniarının yürütme organınan
iradesiyle yürü:düğe ıkıoı:ıması' tutansızhk 'tıeşk·il eder. Özdlik'1e ana
planlar, perspektif dönemde Millet Meclisince kafbul. edileceık I
Yıliılk Kalkıruna Blanlarını da etıkileyecek nilteliık v·e .güçte kabul
eıdi1irse ... :bu sorun, ,şimdHiJk ·çörumlenmemiş olara:k, o~rt,ada durmaık>tadır.

Ne vaı:Jki, Selktıör Ana ·Planlarının hukwki niiİeliği, lbu sorunun
çözümüne bağlıdır. Çünikü, ana planlar yasama o[lgamnca tasdik
edilecekse; ıbir yasaıma işlemine !konu olacak ve bunun güoünü v<
etıkHeııinıi 'taşıyaoaık!tır. Yok, eğer Balkanlar Kurulu tarafırndan ıkaıbul
eıdihp uygulamaya rkonaoruksa; bu belge hir yürütme 'iş1lemi olJ.r-::-,
orıtayıa çı\kacaıktır.

Bunıuı:ıla

beraber, her ilki halde de, ana planlar, yatınmcı ve
lkamu :kuruluşları riçin uyulması gerekli hüıkrüm ve esaslar içeren 'be1geler sa~ılalbilir. Ancalk, ö·zel k!esimdelki ilıg:iıJ.i gerçelk
ve trüzel ikişiierin sıöz ıkoınuısu hü!küm ve esıaısları yet:kHi ve görtwlJ
kuıruırrıların uyguılamasını ve ıgerçeık1eşt<irllllesini istemeye hak/kı ibu. Lunup bulunmadığı, anılan planlama helgelerinin :uzvi ve şelkli ;yön·
·den niıteliğiinıin ·Saptanmasına bağlıdı.r. Henüz ortadaıbir Seıktıö~r Ana
Planı ö:rmeğıi bulunmaıdığından, bu hususta birşey ·söylenemez.
uıygulayıcı
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İl

(mahalli idareler) planları

İl, (mahalli idareıler) planları da, ilk kez Perspektif PJan ve

HI.

Beş Yıllık Kalkınma Planında

öngörülen planlama

belgelerin~

dıenıdir.

Perspektif pJana göre; «Iİl ( ma!haUi idare) plıanlamarsı, müşrte
mahalli ihtiyaçılan 'teslbiıt edeceik ıve ıbunları kaDş:ıJayacak \k)ay.
naıklann, araştırma, değerlendirme, px10grıamlama ve projelendirme
çalışmalarını rasyonlize edecek; merkez,in yaptığı teknik ve mali
yarıdırnın r~nel iku1lanımını vıe coğrafi iba\krmdan ,dengeli dağı!lı·
mım sağlıyıacaktır. (Nto. 6. 14) «müşterek maihalll ıi'htiyaçların,
imkanılar ölçüsünde, mahalli ıkaynalklarıdan karşılanıması ve merikezden ıte:knik ve mali yardıım yapıLması zorunlu görüldüğünde, lbu yar·
dımlarm uygun bir örtgüt elıiyıle artan /bir etıkıinlikle ve bir program
çerçeveSiİınde yıaıpı:lması ıgerçeıklıeş·tirHeookıtir.» (No. 6. 15)
reık

«İl planları, mahalli idarelerle merlkezi idarıenin taşrq. kuruLuş

lan arasında etikin bir iş birHği ve koordinasyonun .sağlanmasında
araç olanak ikulılanılacak; Anayasanın 112. :maddesinde lbeilirıtilen
(İdarenin bütrü.nJüğü) ilkesinıe uyulma:sı ,sağlıanacaktır.» (No. 6. 16)
«Bu planlar, Anayasanın 4ı1, 53 ve 129 maddelerinde öngprülen
iküsadi, sosya~ vıe ikülıtü:rıel kal!kınma planının bütünlüğünü booma
yacalk ayrıca hedeflerini gerıçekleşürmede deısıtak olacalk şekiıMe dü
zenlenecek bir program n1teliğini taşıyacaklardır.» (III. Beş Yılıirk
Kal\kın:ma Plaını, No. 2256)
İl planlaması ile gü:dülen amaçlaıra varıhıibıiılmesi için; merıkezi
idare ile mafhaH>i idareler arasiında gelir kaynaıklarımn ve göre\1
alanlarının, millıi vıe mahalli ıiihıtiyaçlar ölçütü uyarınca yeniden bö·
lüşülüp ıkesinlikle saptanması, devlet yardımlıarımn (sUibventıions)
bir ~eMen ve plana uygun projder ,için yapılması,. mahaıhli gel'il'lleliin
arttırılması, mahalılıi idare ıbirıimleııinin or.taık staıtüye lbağlaınrrııaısı,
müş:tereik hizmetıleri için or.talk :kuruluşlar meydana ~getiııırneleri, mahal:li [dare işletmelerinin tüzel ık:işiıliğe kavuşturulması, mahaJlıi yıa
tırımJarda o yerin özellikleri, şartları ve iihtiyaçlarımn göz öınütn.ıde
tutulması ve maıhaHi hi7imetleıre ve faa:l~iyetlere haıLkın ikaıtkı[arın\ln
ve ıkuru1uşılıaır1!n yandımlarının ıdüzenlenıip prıograımlara bağlanması,
tedıbir olarak, öngörülmektedir (III. Beş Yılilk Plan, No. 2259-2262).

«Bu
için
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ıplarııla:r

il özel

iıdarelerıi,

il içindeki belediyeler ve !köyler
ve tbeş yıla Uı2laıtılmırş biı

,konsolıirde edilmiş, iılişıki:Ieri !kurulmuş
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bütün olarak ihazıdanacaktır.» (No. 2257). « ... il mahalli idarelerinde ytıikarıda belirtilen nİ!teHk!te planlıarın yapılması içill! vali'ler neız
dinıde ıgereıkli yeıtenek!te hizmert Ibirimi teşkil ediılecelktir. DPT' lbu
amaçla ilgili bakanlık ıve kuruluşlarla bidikte mahalli idarelere tekniik önderHk ve iınsan gücü yandıını yapacakıtl'r.» (No. 2258)
Böylece, il (ma:ha!llıi ıtdareler) plranlanmn, her tj,} çevtresinde devternsHcisi olan valinin sorumluluğu •altında, özel ıida:re belediyeler ile köy;lerin ıbeş yıllık faalıiyet ve ıhizımetlerini ıkaıpsıyan ve
merıkezin ıteıknilk ve per.sonel yardımı ile 'VÜOU!da getiriiten ;ve aıdı geçen ,kamu kuruluşları için uyuLmaısı gerekli plaınl·aıına ibe1geleri olletım

duğu ortıaıya çılkmaıkitaıdır.

üçünaü !kişi durumunda olan birıeylere eıtıki yapabeLde veya &öy sakini sııfatı ·iıle ilıgiHlerce He:r:i ısü
ruleıbilecelk midiır? Örıneğin yetıkiı1i ve görevli kamu dıda:rıeleri veya
ıkurumlan, bütçelerinin düızenılenmes:inde, ıişlemlerin:in yapılmasın
da projelerıinin uıyigulanmaısında il plıaınlarına ayıkın davramrlarsa;
bu ibdge hülküm ve •eısaısılarına daıyıana:raık, iıtıirazda lbulunahüir veya dava açabilirler rhıi? Yamgı merciieri ıde, bu yoLdıa:kıi idıdia ve ıta
lıep>leri ka!bul edebilıir mi?

tl

maz

planlıan,

ıisıe

de; bk

:iıl,

Büıtün 1bu sorulıarın cevabı

ve
II.

planlama belgelerinin hukUJki

değer

etk!iıerinıin ·saptanmasına bağlıdır.

PıLA!NLAM'A BEıLGELBRİNİN NİTELİGİ VE ETKİLERİ
Çeşitli planılıama

ibelgeleri

inoelenirıken

görüldü ıki, bnnlıann
uygulanaıbiHr n1telikte hüküm

mu!htevası hep aynı türıde 1 &ıneğin
ve esaıslaı:ıdan .ibıareıt ıdeğiıldk Hatıta, ıbuıılarm hiıçbiri, ~anunların
emir ve yasaklıarı giıbi, «nonnatif» kurnilara benzememelkıtedir, deniıleıb:Hdr. Çüınkü, plan ve pvoıgraımılar, kamu kumlruşları dışıru:l:a, özel
'ikişiılıer için uyulması zıorun1u metinlerden ısa:yı1maımairotadır.

§ 1 - Üçüncü kişiler ve ilgilller bakımından

Bu /belgeler kamu :kuruluşları açıısıhdıan, İdare brü:tıü:nü çerçevesinde ibi>r içdüzenleme işlemi :ola·raık da >kabul edileibilıir. Falkat,
İdare ıkarşısınıda üçüncü kişi durumunda olan bire~ler ıi.Je toplıuluık
ları, kamu ;kesimindeki plan ve prıogra:m uygulamalarından, do:Jaylı biçimde, etkilenebilecekler.i gibi; kendi aralarında bulunanlarm
ıs

r
i

istekleri ile bu alana
bHirler.
Şöyle

alı:nmalarmdıan

da, olumsuz yönde, etkHene-

'Ve program uyaınnca, ıka:mu kuruluşJannın yaıtı
gibi gerçekleştirilmemderi veya hiç yapmama·
ları halinde, Hgilti kişilerin bunlara güvenerek giriştiıkleri işleriın ak·
saımaısı, gedkmesi, ya ·da •blJ:rıa/kılma:sı olaslldır. Öte yandan, plıan ve
progrıam1ann ıkapsaımına girımeği kaıbul eden özel :kişiler, !bir talkllill
yararLar ve ayrıcahk<lar sağlıayacaıkları:ndan, ıralkipler.inden üsıtün ve
güçlü duruımda olaıcakılardır. Bu yüzden, Hg.iılilıer arasınıda biır eşıiıt
sinHk doğacak ve plan ve programlar :dışında kalanlar olumsıui etkilerle karşılaşacaklardır. Nihayet, plan ve prıogramın alıdığı caydı
ncı ıtedıbirlerden etkilenen ıkişıiler, çailışma ve 'SÖ~leşme ihrürriyetlerinin kısıtlandığından vıe özel <teşıeblbüıs k<urma seıtbeSitlHdıerdnin smJJrlandığından (Anayasa, m. 40) yakına!bilirler.
Iki,

plıan

rımlarım önıgörüldüğü

Şu halde, Kaıl!kınma plıanlarımn ,kamu .kıes~mi için emredici ve
özel ıteşebıhüs baikımmdan &endirici oLması, fbi:rıeyler ve topluluUdarı üz,erinde etki yapiillla:larım önl,ememektedir. Bu ·dolal)'lı rve olum. suz etıkıi1erinden ibaŞika, planlama belgeleri, kamu ·kuruluşları ile gıörevlilerini ve ö.zıel 'MşHeri doğ·rudan ıdoğmyıa ve olumlu yönde de etık!ileyebil!ir. Gerçelkten, kamu ıkesimi, plan ve programları uygulamalkla yükümlüdür ve bu ödevin yerine getitiılırnemesininı müeyyideleri, yetkili ve görıevHleriJn siyasi, idari ve inz.1baıti 'Sorumlruıluğudur.
Plıaınlama

helgeleri He daJyanaıkları olan mevzuatıta öngiöııüılıen
koruma, kolaylık ve başka avantajla11dan yararlan:matk. .:iıste
yen bıiveyıler ile •toplululdıarı da, gerekıli şa~tları haiz bulunmaılarınıa
r:ağıne:rı, başvurmaları ÜL'ierinde, bunları eLde edemediikievi takıtirrle;
Yüıürtme ve İda:rıenin eş~tihk :iıbkesine aykırı davramşı ve lbu yüzden
ibgi!Li1erin menfaaıt ve haikl>arının zedelenmes.i söz konuısu olur. Gerçi ibu alanıda Yürütme ve İdarenin, esas iübariy1e,· ta!kidir yeltikisi
buılrmduğuna göre, !lmüan ve sorumluı1uk müeyy~deler,inıin uygulama yeri olaımey,acağı ileri sürulebilık. Lakitn, .iıdaıri ~talkdir yet'k:iısi hiç
bir ihalde ıgeııel ve muıtlalk olmadı,ğı ,gibi; Devlet, planLama belgeleri
ile, ıbH.gi ve ·görüş aç1lklamakıtan öteye, HgiJoi:lere 'karşı :bir talkım vaıad
ve <hatıta taahhütllerde hu1unmaıktaıdır.
desıtek,

Şöyle

bir
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ki,

ıDevle:t

şeyi ·iıbrıam

rplall( ve prıograml~nııda, özd kişile:rıe herhangi
(imposer) etımemekıte ise de, ·öne sürıdüğü :kaJy]t ve

~-'r

şartları

i

kabul .sdenlere :bir takım yararılar sağlamaıyı ÜS1tlen1p :druyunmakta:dır. Bu hüiküım ve esasilara, serıbest iradeleri .ne taJbi o1mak
·isteyeırıılere 'karşı, artı)k plaırılaırna lbeılgelerinrin kuvveti bulurnmadı
ğından söız eıdirlemez. Binaenaleyh, bireyler ve toıplulrulkları plan ve
pi'ogramla:ı:ıa ve mevzuatına uymayı kalbul etmekle; yürütane rve İda
re ikarşısınıda, üçünaü ik!işri durumundan çıkıp, iılıgilıi sıfatıını kazanır
lar. rBuııdan ıbaşıka, röz;el k·işr1ler, planın kaps•amına almdJikrtlan ısonııa,
hirel ve özgül hru:kwki durumlıara girmi,ş o~acaıklarından, huıkulkıca
;~orunmağa değer yararLara saıhıip s•ayıLmaik gereiki·r.
Öte yandan, plan ve program çel'çeves,i dışında ıkalanlar, bunun
yamnJda ir'eikaibet güçılerini ıazçoi\
yitirmiş olacatkları için, yürütme ve İdarenin bu hursusıtaki işlıem~e
rin:i, dayanaklanına uygun yapmasım isternek suretiyle, ytararlarım
ikoruy;atbilrmelirdirı1er. Çünikü onlar da, ibu halde, özendirme, destelkleme ve yardım ıgerçekleşıtirilmes.inden, yersiz ve usulSIÜZ olaralk ertikHenmiş bulunurılar ve ri~gıiH sıfaıüyle itkaz V•e dava hakkım ihraz
kapsamına alınan özeıl teşeıbbüsler

etdeı:ıler.

§ 2-

Belgeleri

çıkaran

organ ve makamlar

bakımından ...

Nihayet, plaınlama belg~lerini !kabul ve mer'•iyete vaz eden mgan ve ımaıkam:lar da, Hulkulkun Genel bir Prensibi ile 91 ve 77 sayılı ıkanunlar alıkamma gö:rıe :bunlara uymak durumundadır.
Gerçekten, Danıştay içtıihadlarında, (ıdüzenıleyid genel işlemler,
ıısu1ü dairesinde değişıtrirıilinceye veya kaldırıhDICaya ·kadar, on1aırı
çl!karmış olan makam ve .kuım.ulları da, biJd ve özgül lkararıl·annda
bağlar) şeklıinde ıifadıe edilen «Legem patere quam fecisti» kuralı
uyarınca; yasama ımecliJSJ1erıi, 'Bakan·lar Ku:mlu ve valriJer, yaıptıik
laırı plan ve programları deği•ştilimediikçe, hunlan büıtün işlemlerin
de gözönünde rtutmaık zoı:ıundadırlıa[".
Nıirte\kim, 91 saıyılı kıa:nunun 15 inc:i madıdesi ıgereğince; «yıılhik
programlar, bütçeler ile iş programlarınıdan evvel hazıırlıamr. Bütçelerle iş pmgramlarının hazıTlanrrı,ilsında planlama teşkilatının
yıUıık programları ile kaibu:l edıi>lmiış olan esaslara uyulur.» Bunun.
giibi, 77 ·sayılı ıkanunun 3 üncü maddesi uyarınca,. .)llaısama ımeclıisleri
:komiJsyonları, kanun tasıarı ve ,tekliil:ileri ile bunlar ılıakıkında veri~en
öneı:ıge ve rdeğiştirgeleri, !kıail\kınma plamnma uygunluk bakıtınından
da inceler ve aykırı hulrduıkılaırını reddeder. Aynı ıhüıkme göre; Hü-
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kumeıt, Beş Yı1hk Ka]kmma Planına uygun göı:ımediği lkanıun tasa. rı v•e <telkliflerıi ile bunlara iliş:kin önerge ve değiştirgeleri MiılJet
Meclitsi Genel Kurulunca reddini .sağlamak için, güven sorununu
orıtayıa atamk oylaıma yapılmasını isteyehiHr.

ik:anunla alınan ıbütün ıtedbirlere rağmen,
yıuıkanda anılan Huıkuilmn Genel Pretı11Silbi MiHet MecLiısi halkıkıma
tamamen geçerli olamarrı.ıakıt·adır. Kaldı tkıi, pJanı onaıylaya:n /karar,
kanunun yapıılışından faırlklı b~a:- usul 1~lenıerek alındığınıdan; Ilmnun
nıiıteliğmde ve siveyesinde bir yasama işlemi de sayılamaz. Bununla lberaıber, ıkai:kınma plıaını hir !kanunla onaylanmış olsaydı dahi.
daha sonra çıkarılacak kanuniann ibunu açıkça veya üstü kapalı biçimde değiştiPrnesine ibir engel yoıkıtur. Şu ıkadar ıki, :Anayasanın 129
uncu maıddeSiiınıdıeiki «Planın bütünlüğünü bozacak değişikliklerlu
önlenınesini» ·amaçLayan hüikımün\, yasama mealislerin1n bu ihususta:kıi. ye.tkiıslini sınırlamak ve ibsıt1amak istediği .söyl·enelbıHir.
Buna ıkarşılı\k, BakanJar Kurulu yılh!k program ve uy;gu1amıa
kıaral'ları:nda Beş yılılıık plana, valiler de il (ımaılıaHi idare) planlarıının düzeıı}enmeısinde progı:ıam, Jkavar ve plana aykıırı ıdavranarmyaca!kları giihi; adı geçen makaırnların., lbirel ve öııgül işlemlerini de
bunlara ıve yukarıdaki ıgenel prensip uyarınaa, kenıdi Çlikarıdıildan
planlaıma belgelerine uygun olaraik yaıpmaık zorunda ıbuluınıdulldarı
Görulüyor ki, 77

~;;.
,~

sayılı

-j:r:

şüphesizdiır.

§ 3-

Fransız

doktrininin

görüşleri

A:ncaık,

planlama ıbelge1ePinıin, yetk:Heri üzerıinde ibu etkileri yapaıbilmeleri için,. Huıkulk lkurıaHarı sıralamasında (hiyerarış.i) ihitr yere otUırıtulması gerekir. Bu sorunun çözümlenmesi yo1uınıdıa, Tiirlkiye
giıbi, \karma .eıkonomi düzeninde yumuşak ıp.1anlaıma ısiıstemind benimseyip uygulamak ta olan Fransa' da bugüne kadar doktrinin giriş
tiği ·çalba1ar, taıtmü11kar •v;e ıkıesin ıbir .sonuoa bıağlanırnı·ş değihdiır. Örneğin, prof. de Laubadere, ıp1aii;ıın devletçe yüıklenıilen gıeırçelk bdr
taahhüt niıteıliğini taşıdığıını öne sürrnelkte, fakat bu ·taahhüdoo hangi hulk:uıki mekanizma ile vücut builduğunu aıçııklamaıınıalk:ıtadıır.
_Bıaışıka lbıir hu~ukçuya

(Henri Jacuot) göre, plan !belgeleri ve
uygulama işleml•eri, devlet ile ilgililerin aıynı .konu ve aırnaca
iradelerini yöne1tereık meyıdıana .getirdilkleı:ıi «birleşme-işlem» ler·
dk, ve ıbu ,teknikle, •sözileşme .n~ıteliğiıni almış oJıma:z1ar. Anıoaik ıbu ıtıee:,
plan belıgelerinin ·Fransa' daki hazırlanış ibiçimini göz önüne alması
tüım
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dıolayısi~le, Tüıık planlıarnası

için ıt:aımamen geçe:rı1i olmadığı gi>hi;
ve programiann olumsuz et{kileııini de açık1amaktıaln uzalkıtır.
Şöyılıe troi, «b:irleşme-iışlem» ıkurıamı, .ilgililere :deslt~, koruma 'V'e yacrdım sağlayan devlet ile, bunlara karşılık heJH bir tuıtum ve da;vra
mş içinde bulunmayı lk.albul eden özel kişiler arıasında ıkumlıan i~·tş
ikıiyi (derneğe, ortalkılığa ıgire.n kimselenin durumu gibi) izah ıetmeık
lte ise :dıe; planlaıma !belgeleri .hle uygulaıma işLemlerinden olıumsruz
pl:aın

yönıde etıki1enenlerin ıdıurumımu açılkıta hıraikmalktadır.

Bu nedenle, ıPr01f. L. Sfez, ıslözkonusu sorunu Hau!\iou'nun müeıs
sese (.insti:tution) lkuramı çerıçevesrinde yıer alan «disiplin hukuku»
esasLarına ıdayanaralk çözümlıemeyi önermektedir. Gei'!çeikıtoo Hauriou'ya ·göre toplumda hıukuıki veei/beler değH, moral .vıeya meslelkıi
odevıler vardır V·e d~s.ipılin gÜ,CÜ,· ona yıa uyulan yıa ıda ıköıtiÜ Ve zararlı sıonuçlan göze alınaraık, ıkarışı ç~kılan b~r 'kuvvet olarıalk ooendini
gösıterk. Böylıece plan, ıilgilHerce lka:bul edildiği ·için değil, moral
bir yıüküm, ayrıca bilimsel önıgörmenin ibr-a ettiği maddi bir zorunluk olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamanın müeyyideleri,
yargı kararlarıyla sağlanmayıp, doğrudan doğruya kuvvet ve eylem
biçİliDinde ortaya ç:ılkar: planın kapsamına ıa1ınanlar yararlar sağlar
ken dışında kalan aıynı işlemler yüzünden zarar g;örürler. Demek
oluyor ki, özel •kişilıer planiama belgelerine uyup uymamakta serıbest
ve muıhayyeLdir, faik!alt bunları benimsemediilderi haUeııde olumsUJZ
erllkilerine 'kıaıtlanmaık zorundadırlar. (3)
§ 4 - Türk huıkuku açısından ...

Türk planlama belgeleri ile uygıclıama işlem1e:ni ikıonıusuınJda, bu
ve açıklamaılıar, inoe1e.nen sorunu çözümlerneğe yeterli görüın
meımeıktedi.ır. Çünlkü 1\ürıkiye' de Kaıllkınma pl·anı, bir anayasal müessese ve toplumun ıbu gününıü ve geleceğini sağ1ama yıolunda bir Dervlet ·Öidevidir. Ayrıca geri .kalm11şlı\k'tan 'hızla kuı:ıtulup ,çağdaş uıygar
lılk düzeyinıe çılkabi1meık ·için, planın ve uygul·amalarıının bir ihuıkll!k1
düzen içdnde yürutülmesi ııQrunluğu açık ve lkesinıdir. Bu ,1tiharJa,
Beş ylıll.:ıik ıkıaltkınma planı ile yı·1lıık pı:ıogramların uıygulana\biHr hüküm ve esasarını hukuk kuralları sıralamasında bir yere koymak
görüş

gereıkir.
ı

(3) Lucien Sfez, L'A:dministmtion prospective, Paris, 1970, p. 193 - 199.
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T. C. Anayasa'sının pLanı \kendisi ile ıkanun arasl!rıda, ayn ve
güç usullere göre değişıtiriılebiHr lbir yaısamıa işlemi olaraik kalbul
etmes·i temenni edilıirıdıi. Faıkat yuıkıanda açıklanıdığı ü:rere, herihctilde lbuıgün sadıeoe MiHeıt ımeclisıinin 'bir kararı 'biçiminde olan plan
belgesi 'kurallar hiyeraırşisi ~içinde :gerçek yerini almış ısayı,lamaz.
Bununla !beraber, ıK:aLkınma ,pLaımnı oooyl<ayan kararın, büıtçe
kanunu ıkuvıvetinıde lbıir yasama işlemi oLarak kaıbul edıiılıınemesri. [çin
bir neıden yoktur. Yıllık programlar He il planları is_e bütçe kanunu kuıvvetindeki bu meclis kararının uygulamasını sağlayan, düzeneyioi genel 'i:şlemleı:den haşika lbirşey değiLdi['.
Aıncaık ibu hulkuiki niıteleımeler, planılıatma belgelerinin uyguJ.aına
bilir hüıkiim ve esasıLarı halkıkında gıeıçerli olup, hunılar ıd11şmdaıkıi ri.11k.e
ve ifadeler" huikuık ıku:mlı saylllan k:ı:srmların tefsıir ve ta:tibilk.inıde aydı:nlatıcı, yönelıtici ve açliklayıcı ert:ık:Her taşıyıa'hiılir. Bu husustaı, ·Anayasa Mah~emesinin Anccy:asaıda1k,i, kanuna gerek gÖstermeyen, Danıştayın da ~anunl:wda!ki tüzrüik ~ yönetmeHık · Ç]k·arıılma:sıiiJ'a ·ihaceıt lbıraıkımayan uygulaıı:ıaJbil:ilr ımaıdıde ve hüıkümleİıine ·illişikin içtihad ·
ve yölilltemlerinden yararlanııl:albıil:ir. Gerçi, plan,lama ıbelgelerinin uıy
gulamaya konması, esas i·tibariyle, kanun ve dü"?:enleyici işlemler
yapı:Jımıaısına bağlı değHdir. Lalkin lbu hal, plan ve prograımlardaıki
doğrudan ,doğruya uyıgulanaıbHir ihıü!küm ve esasların .seçiLip ayniabilmesi için sözıkonusu :i!çtdhad ve- yönteıme ıbaışvurulmasını ·engelleımez.

BununLa
ve

ıberaıber,

planlama

belgeılerinde

ön:göriilen

pro1eleriın

işlerin gerçe\kJeşrtir:hlmesi, yıeni ıkanunların çııkarıhnasına

ve ödepJan ve programların lbu çeşit hüküm ve esasları genellikle doğrudan· doğruya uygıılanahilir nite'li~te sayılmaz. Ancak planlama .belgelerinin doğrudan doğruy~ uygıilanaıbilir hüiküım ve esaısı1an ·için de, yaS:aıma meclisleri ve ~t
me ile İ.dar:e ıdilerse .dıaıha .da aynntılara ıinen timnunlar ;ve dıürenjle
yici genel işlemler yaıpalbıiHrler. Niıtek,im, Baıkan4:ır Kıiıru1u,- pnoelki
plan döneırnd:nıden beri, yıl:Iı:k progmmların uygulanımaısı, koordi:nasy;onu ve i:zlenmesıine dair lmııaıl.Iıcirı ve usuHeri maddeler halinde if*de eden ·düzenleyici genel işlemleri,- ayrı ,kamrnıa:ri:ıeLeııle veya programı lkabrul eden kararname içinde yapma:kıtadır. BaıkaınJar Kıui:Ulu
nun, KaLkınma Planı vıe yıllıık programlar gereğince yaıptırı:1aaılk
yaıtırımlann müşavirlilk, müıhendisliık, mimaıılılk ve :benzeri proje
nekı1eııin verıilmesine lbağlı oıl,aib:ilir. İışıte
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kıontroLluk hizmetienini drüızenlıeıyıen «Proje ihale Usulüne <dair Esas-

l~r»ı düzenleyen kararnamesi de bu türden 'bir ~şlemdir. (4)
Yıü:rüıtıme ve İdare1 rplanwama 'belgelerini daha çıdk b1rel ve özgül ·işlemler vıe sözleşmeler rHe uygulamaya rlroyaır. Bu ikıonudaıki iş
lemlerin çoğunluğu, öznel veya koşul-işlem niteliğindeki idari kararlanhr. Öznel işlıem nıiıteHğiınd6ki :idari kararlar, iıdare ile ilgili
arasında,. pl!anlama helıgelıeri de mevz;uat:ta öngörü1meyen ve düızeın
Ienııneyen karşılıiklı haık ve veoiıbelerıi içermelkte ise; tek yatnılı olmalarına rağmen, sözleşme benzeri ( şirbik aıkıid) işlem sayılaihiiliır.
Bu ·sözleşme ıhenzeri ıişlem1erin ıtüımü idari niteıLiıkrte olmruHa beraber; plan ve program uygulamaları için yapılan asıl sözleşmelerin
idari mukavele olamk !kalbuıl edilip ~edilmeyeceği şüphehdi.r. Çünikü,
Yii!fusıek Maıhifuemelerin iıdari :sıözlıeşmeye ilıişıfuin ölçüt ve iÇitiha:tları
mn pek geniış oLmadığı bilıiınmekıtedir. Oysa planiama lbk ıkaımu hizmeti olduğuna göre, bu konuda yapılan sözleşmelerin de idari nitelıiikite ısayl!Lması mümlkıündür. ·
Aıçılk

olan şudur ki, planlama helgelerinin uyıgularuna
düzenleyici genel işleımıler ile idari fuararlar ve sözeş
esas itibariyle, bu i:şlıeımlerin genel ıhuıkuki rejiımine tabidir.
ve

kesıin

stnı sağlıyan

:ıneler,

III .. PLANLAMA KONUSıUNDAIKİ lMAıHKEME İÇ'IiİıHAıDiLAR:I.
ıBurayıa

:kadar daıha _çoik !kurrumsaıl açliklama ve yoruımlaırıla ortaya lmnan çözUmler1n, uyıguJıamaıda ve olgularda gerçek pozirtı1f hukıuku oluşturan ve beliııleyen maıh~eme içtihadiarında ıyeııi vıe geç~rli~i hulnn~ ibuhınmaıdığını araştırmak gerekir .
. Malı:keıme 1çNhadlan, plıaınlaıma belgelerinin huıkuıki niteliği ile
ve uygulama rişlemler:iıne karşı i'lgilHerin, huilmllm
aykırılık iddiasiyle açıtıkJan çeşiti davaları çörumlıerken lbıeli:dıemi~ş
ve ~saptamtş olabilirler. Bu tür ·iddialar, her çeşit uyuşmaşlık do·
laylisiyle sö~kop.usu eıdilelbilirse de, daha çdk Anayasa Mahkemesi
ile Danıştay önündeki druvalarda ortaya atılabilir. Nitekim, bugüne
kaıdar, .pJanlama helgelerimn ve uygulamalarının sağlıik ve geçerıld
~İıe iHŞikıin ihir iıtirazıın Aıdalet :rnahık.eımeler:i Ikiatıında öne sürüLmüş
~lduğıuınu gös:teren lbir karam rasıtılamardım.
et\kıiılerini, humılara

(4)

Bu konuda bak. Danlıştay, DDK, S Mayıs 1972, E. 1970/4S3 - K. 1972/365
Amme İdaresi Dergisıi, CHt S, Sayı 3, Eylül 1972, s. l93 - 19S.
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1

r
Bu itiibarla,

plan~ama ıkionusu

Mah!kemesin~n, sonı:ıa

da

ile ilgiLi olaralk:, öooe

Daınıştay'ın içtihaıdJaınnı

Anıayaısa

1

oclJSaca gömen

geçireceğim.

§

1 -

Anayasa Mahkemesinin

içtihadı

Ana:yaısa

Malhlremesi, pLanlama belıgeler.i haikıkındalk.i göriiiŞÜinü,
197<1 An8(Yasa değişikliğinden önce de «yetikıi
kıanrmu» diyıe amlanı, 218 Temmuz 1967 tarihli ve 933 numarah «lKaıl
kmma planının uyıgulanımaısı esasları:na dair kanun»un. iptali isıte
miyle «Türkiye İşçi Partisi» nce açılan davaya ilişkin kararında
açı:klaımaık fı:rsatım bulmuştur (5).
bildiğimiz ~aıdariyl,e,

Şöy1e

ki, Anayasa Mahık:emeısine gör:e; «Beş yıldık plan bir ta·
kurallar ıko~aıkta ve hu .kıuraHar bir taıkım ödevlerin yerıiJ:l!e
getirilmesini gerekli kılmaıktaıdıır. Aıncaık bu kuraJlarm özel kestim
bakımından henüz bağlayıcı bir niteliği sözkonusu olamayacağın·
dan, bunların uygulaınınası yürürlükte bulunan yasalann bir takım
kurallarının değiştirilmesi gereğini de orıtayıa koyar. Plan, yasama
mealis.1erinıden geçmelde ıbirJdlkte,
kanun niteliğinde bulunmadı~
için, herhangi bir kimseye doğrudan doğruya ödev 'yükleyemez ve
yürürlükte bulunan kanunlan değiştirici bir etkiden yoksundur.»
A:ynı mahkeme, yıJ1ıik proıgmmlar için ise, şöyle ıdemetkitedi.r: «fBıü:t
çelerin ha:zırlanımasınıda yıllık programların gözönürııde ıtuıtulmaısı
ge:rıeği, ıhunları kara:mame nıi>teliğinden Çl!kıarmaz, bunl'ann tüzük ve
yönetmeliklerden 1kiaıpsamca daha etkili birer hukuk kuralı sayılma
sı sonucunu doğurmaz.»
kım

Anayrusa Mahkemesi içtiıhadınca; plan. dıa, pro.graım d!a lbıiır ıta
krm «kurallar» ~çerımeıkite, ancruk plan kurallan, .kanun nıiteliğinıde
oiJımıadığ:mdan, özel kişıile:rıi bağlamaz ve yüııürlii(krt:eki yıasaJarı değiışıtıirım.iş olamaız; ibunla!T, usui1ü daıiresinde değiştlrlMik~tenı sonra,
uygulamaya lwnalbilir; programı kuralları ıda, Hiziiık ve yönetmelıilk
kuraHarından üstün olmayıp, aym diüzeyıde rve etikide hulk'lllk 'kuralları sıaıyılaıbiHr.

Bu gerekçel,er, Anayasa Mahike'In.esin.iın plaın ve pırogııamı, tümü ile kurallardan oluşmuş ·belgeler saydığı hiçiminde yorumlanamaz ise de; bd-Ter hUikuıki iışılem olaraık kabul etıtiğini gös:te:ıımeikite(5)
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An. Malı. 23 - 25 Eık:ian 1969, Türkiyıe İşçi Partis.i E. 1967/41 - K. 1969/57,
R.G. 12 Mart 1971 - 13776; An. Malı. Kar. Der., Sayı 8, s. 18 - 133

i
1

,1
-.,~:._~i

dir.

Adıgeçen madlıkeme, yıllıık programlıan:n, Baıkıanlar

Kumlu'nca
seviyesinde düzen}eyici genel iş
lemler olduğunu beılirıtme:kile beraber; kalkınıma planının, normlar
hiıyeraırışisıinıdeki yerıini ıbeliıılememeıkte, sadece «kendi başma uyguIanmasını sağlayacaık bir yasa kuralı niteliğinde bulunma»dığıını, yani !kendiliğinden ve doğrudaın; doğruya örel ,kescrmi etkiıleyemiyeceği
ni söylemekle yeıtinmekıteıdir.

çıkarıılan

tüzüJk ve

y:öootmıelıiıkıler

ıBunnn .t~s anlamınıdan, planın ıkamu !kesıiminıi lbağleyıcı

ve
sonucu çıkanbaibmr mi?
A:nayasa M:ahıkemes:i,
«Özeıllilk:le özendirici tedlbirlerden
olarıa!k, özel kişi veya lkuru1uşlan>dan sıöz eıttiğ;ine göre, planın kaımu
kesıimi içıin «emredici» niteıli1k taşıdığını, üstü kapalı da olsa, ıifade
ediyor denileibiliır.
doğrudan uyguıla11mlbiıl:k

!kurallar
aynı yerde,

içerdjği

Bıun:unla beraıber, Anaryaısa Mahkemesıi'nin, hiç .değilse !kamu ık~
sdmi baıkımmdan uyulmaısı gereık1i ,kurallar içeren bir yaS'ama ,işle
mi saıy;dığı kalıkıınıma rpla:rıımn Anayasa'ya ayik:ı:rılığı iddialarını, !iti.raz ıyıa da d:lıva yolu ile kahtı!l edıip eıtmiyeceği soı:ıuılaıbi'lir. Aıncaık
plan beJgesi kanun ıusulrü ve aıdıy:le Çıkarılmayıp, Millet Meclisıi /kararından ibaret oılduğu için,. Ana~aısa Mahkemesi'nin bu yolda hir
dava veya ıiıtirazı incelemeıkıten çekineceği söylenebilir. Çünıkü, aıyn.ı
mahkeme, TBMM birleşilk ıtıoplaınıtısmın. sıkı yönet.im Haını kan\nm
onaıylaıyan işlemine karşı açıJ•an dawayı, !bUılliUn «kaniun ve içtüzük
niteliğinde bulunmadığı» gereıkçesi;yle, görevine girmediği içiın reddeıtmiş brulunmaıkıtadır. ( 6) ·

Gerçi, yasıama mediSilerinin dçdiizen ve işleyişi haiklkıtııdaıki ,k,a.
ra:dar >içtüzük ıhüilciim}eri sayıldığı gibi, kıaltkınma ıplanının ibütçe
ikanunıu niteliğinde \bk yasama işlemi olduğu n01kta:smda:r11 hareket
edi1eıreik, Aınayasa'ya aykınlılk iddialannın Anaıyasıa Maillkemesıince

incelenebileıceği hatıra gelebilıiı-. Fakat, adıgeçen mahkeme, 933 numaralı «yetıkıi 'kanunu»na il:işkin ıkanarıının bir yeı:ıinıdıe, bu yaı:ıgıla
ma Ibiçimini de, peşin olaraik önlemiş görrünımektedıi:r. Gerçedd:en,
Ahayasa ıMaıhıkeımesine gıöre; «~asa tasarı ve tekHıflerinin göıüşülüp
kıa!hul edi·1mesıi ise, haımlbaşlka uısıullıere bağlanmıştLr (Anayasa, m.
92-93). Planın. ve yasaların görüışülme ve kalbul edilmesindeki bu
baışıkalııkılar, planıın, huikıulkça bir yasa değerinde olmadığını belirt-

(6) An. Malı., 17 Kas•ı:m 1970, Tüırlkiye İşçi Partisi, E. 1970/44 - K. 1970/42,
R.G., 30 Mart 1971 • 13794, An. Malı. Kar. Dor., Sayı 8, s. 443 - 451.
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makitediır. Bsaısıen AnayıaSia

da planı kanun olaırak ,ffirelenıdlimıemiş!bütçenin ıgörıüşü1iiıp ıkabul edi1mesd. dahi özel ıkıuraUm-a
(~Anayasa, m. 94) hağlanıımş 3ısıe ~de, hüıtçeyi Anayasa ·(<ikıaınun» olaraik ıaıdlandırmıŞitır (Anayasa, 94/6) .»
tir;

oysıa

Yüksek Mahkeme, plamn «yasa değerinde olmadığı» içtihadmda ıbuJrmmalkta; fakat, bir ıtalkım .kıura1lar içerenı bir yaısaıma .iŞlıeım1
sayd1:ğı bu belgeye Yürütme ve tdareniri nedıen ve ~ı.ıl uyı:rnaık
durumunda olduğunu aıçı:kılamamaıkıtadır.
Bu sorunun çözümü, ibirr ölçüde,
bulunalbHir.

_şimdi

gözden

,geçireceğıimiz

Daırııştay'uı .içtihadl·am.1ıda

·

§

2 -

Danıştay'ın

içtihadlan.

/konusu ile ilıgiJi uyuşmazıhklaTa, An~asa
oranla ıdaıha ,çolk eğitLmelk fırsatını ibuLduğundan; bu
husustaıki •çeşi;tli somn!lar üze:rine :göriişünü açılklaımış durumdadır.
Gerçek•ten Yüksek İdare Mailılk!emesi, kaılıkmma planlan ıile :yıl
lıık prog:rıamların hu!kı:lıki niıteli\k ve etikilerinden başlayıp, türlü uygıılaıma işlemlerinin planlama belgeleriyJe_ yürünlü!kıteıki. mevzuaıtıa
uy~luğunun denetimine kadar değiş.i!k sorunlan •çözıümlemelk: 00..

Danıştay, p~anlaıma

Ma!bkemesinıe

runıda ıktalımışür.

..

Aınca&, :kalıkınma .planı,

bii(["

yasaırnıa işlemi olmaık mlhariıyle, Dıa

mştaıy

önünde doğrudan doğruya dava konusu yapılanuyacağı ~ilbi;
üıstün hukulk kuraıliarına aytkınlığı ,dıa tartıışı!lırp sıaptanaıı:naz.
KaLdı ıki, ·kanun bıiç1ıninde olmayan planın Anayasa'ya ayikın buillllnduğu Yöıl~rtıdaiki iıti~~1arı ıda, ·aiddi ısaysa ıbilıe, Dıaınıştay'Jtnı An~sa
~bıkeımesine yıoHaımayı, bu öınıoül Şekil şartı \bakımından, mümkün
ve uygun görmeyeoeği tahmin edilebilir.
bunrm

Bu

ıdurumda, Danışıtaıy'ın, ıkallkmma planı

hıuıkıtki niıteliği

Me

·etlkiılerine ilişJd.:n- g:öırüşünrü

ve yıllık· prograıınm
belirttiikten sonrıa,

planlama belgelıerıinıe ıdayanan uygulaıma işi'emler1I1!den düze:nıleytici
ve .genel· olanlar ilıe biOC"el ve özıgül nriıteHtkıteıkiler hakkındaiki iıçıtilhaıd
larını ayrı aıyn açııklamalk imlk&::n ve yar'an vardır.
A-- Plan ve programın nitelikleri ve etkileri.

·Yüksek İdare Maılıiklemesi, kalıkınma plamnın hu'kulki niıte1iğini
ve etikilerini üstü lkaıpalı biçimde beiliidemiş; yıllıık programı ise,
24

(.~:,

1

«iptal dava:sınıa konu ediılemiy:ecek» «yeni bir işlem ·türih ohıırıa!k
· kaıbul

etmiş ibulrmmakrt:aldı~.

Şöyle roi, ıDamştay Dava .Daireleri Kurulu, lO Şubat 1971 tıarilhıli
ilik «Nişkoz» ıkararında (7), davacıların iptaılini istediği biT yabancı sermayeyi teşviık işlıem1niın lka]kınma planı esaslarına ayk:ın Ollduğu iıddhiısını ıtarıtışınadan davaıyı rıedde.ttiği halde; 9 Mart 1973 taırilh1i ıdüzelt:meye ı1lişlkdn «Nişkoz» ıkararında (8), söııkonuısu Ldıdiaıyı eriine ıbıoyuna ince1edikıten :sonra, ıhüıküm fıkras1ında, aynıen, « ... dava
konusu kararnamenin ·kabul olunlduğu tarihte )'Ü1:1fu1itiıkte olan 2.
Beş YıHıık Kalkınma Pl~nmriı stratejisine ve ana hedeflerine aykıri
olduğundan iptaıli geırelkir.» soiJıucuna va:nmışhr.

İ3:öylece Yüiksek Maıhlkerrne, «Nişkoz» düze1tme :kamrı:nıda, plan
esaslarmdan «refieraıns-u::ııoıım» olaraık yarar1anmaımrş; ibunlıann, Yürütme v·e İdarec~ yapılaıcak iş1Lemlerde uyıulı~ası ge~elcli üsrtün hukıuık kuralı olduğunu lkalbm etmi.ş:tir. Fakat Danıştaıy, hukuık.ikumlı
saıy;dığı plan esas'larının ni!teliğmi ve normlar hiyerarşismdeıki yeırinıi ~a~çıklamaik:tan çeikinm1ş1ıir.
·
Buna karşilı:k, 'Dava Dairelıeııi Kıurulu, 7 Araıhk 1973 tarihli «Ayse~,, ıkaııarında ( 9), « ... idarenin faaliyeti olaraık oritaıya ç:ılkan yıllik
programlann, bHİı1Jen huıkuki ve ıidaıri i·c;ılemlLerden faııiklı mteıliıkte
yeni bir işlem türü olarak kaıbulü gerek»niğini söylemelk'te v:e fulkaıt
« ... düzenleyici ve ıgenel bir itasaı~ruf olarak iptal dAvasına konu edil~neleri mümkün bulunmamaktadır,,, ihüıküm ve SOUUCllıll.la ıvaıımalkıta,.
'dır.
Yargı

denetimine 1talbi olma ba!krmmdan, Yüriitmeve İdaıreınin

çeşitli düzenleyici genel iışlemler.i ve bunlarla uyguılıama işlemi. arasında ibir ayırım yapılamıyacağına göre; Danıştay'ın «Aysev~ karan

i'le «Nişkoz,, karannın çedişıt:Jigi açık ve kesincHr, Kaldı ıki, «İdaıreıniın
taaliyeti olaraik orıtaya ·ÇJikit~» ikaibul edilen yı1lı!k program, yeni
ya da esıki ne tür hi!r işılem Sıaı,vııhrsa sayısın; Arr:taıyasa'mn 114 ün.cü
maddesi ıgereğince, buna karşı yargı yoılwıun •aıçl!k bul'1.11Il1IDaısı rzorunlUdur.
Şubaıt 1971, Nişkoz, E. 1968/295 - K.
Cilt 6, Sayı 2, Haziran 1973, s. 124 {8) DDK., 9 Mart 1973, Nıişikoz, E. 1972/231 - K.
119 - 123.
(9) DDK, 7 Arahk 1973, Ayısev, E. 1972/194 - K.
Dergisi, Ci1t 7, Sayı 1, ·Mart 1974, ~. 190-193.

(7)

DDK, 10

Deııgisi,

1971/1042, Amme İdaresi
126.
1973/152, aynı Dergi, · .s.
1973/716, Amme ,-İdaresi
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1

Bu iıt~ibaııla, Yüksek İdare Mahkeınesi, uzun açıklamalan so~
nunda, «·yılhk progıva;mların ... iptal davasiDa ıkıonu edilm.elerini
mümJlciin» bulmamaJkla, «yeni ibir işlem türü» ortaya lkoyımıamaıkıta,
yüzyıllardır ıhilinen fa;kaıt gideırek ibıraJkıılan «Hükfuııet tasarrufu»
na yeni ibir örnelk rvermektedir. «Aysev» kararıının geı:ıeıkçeleri, Yürl.ltme organının yılılııık p:r:ogramı düzenlerıiren :kulla:nıdığı ıtaikdk yetkisinin il.ıişıkin oılduğu nokıta!laırın değil, yapt ğı tüm işlemin yargı
denetimi dışmda ıtuıtulıması içıtilhaıd ve sonucuna varı1dığmı ıkıanıJtla
maktadır. Hu araıda Danıştay, iptali ·istenen program maddesinin
uygularııalbıiJir ve etkileyic.ı n~teli!kte bıir kural olup ol;madığını d;;iıncelemirş ve açıJklamış .değiıldıir.
~öylece, «Nişkoz» karariyle gerçekleşen atılım ve ulaşılan aşa
madan geriye dıönülmekle kalınmamış; u:Aysev» karannda, ihukuk
düzeninin reddet!tiğıi yeni hir «IHüıkumet tasarrufu» ~aı:ıaıtılmıştır.
B -

Düzenleyici genel

işlemler.

Yürütme ve tdıaıre, pJan vıe programlıarın uyrgulanmaısmı. sağla
mak üzere, :rorunlu vıeya isteğe bağlı ol:araık, :bir taıkrm ,.1\Juraıhlar ve
usuller saıptamaık durumunıdadır. BrunJan içeren düzenleyici genel
işlemlerin, plan belgeleııi esaıSılanna olduğu kadar,
yürurlıükıteki
mev:ru:at hülkümlerine de ıayıkın huılunı:namaısı gere!kir.
Yüksek tdare Mahkıemesi, pl:aınlama beLgelerinin uyıgulamaılan
arasmda Yürutme rve tıdare tarafınıdan çı!karılan 1kuraıl-işleml~lıı
iptaLi ıistemiyle ıaıçılaın iki davaıda !bu· konuya iHşJldn •içtihaıdını ıaÇı.\k.
laımı:ş huıLunmaktıaıdlJr.

Gerçekten, Baıkanlar Kuruılu'nun, plan ve programlar.da öınıgö
rülen ;işlerin «proje ihale usuılüne dair esaıs~ar» baışlığı ahınıda yürürlüğe koyduğu bir dü~en1eyici geınel işlemin, menfaaıtler1ni zecJe.
leyen hrukuıkıa ay;kın bi~r tasarruf oLduğu iddiası iılıe yerli mühendisltiık ibıürosu ·saıhiplerıince açılan iptal davasını, Danıştay, ıkaraııınıamıe
nin yürudükıte!ki mevzıuaıt hüıküml:erine aıyıkın ~bir yanı lbulunmaıdığı
ve 933, numaralı «yetld kanunu»nda (m. 10) dayanağı bulunduğu gerekçesiyle redıdetmiş:tir. (lO) Darva DaİTeleri Kurulu, ıbu S Maıyııs
1972 ·tarihH «Ünal ve arkadaş!an» lkaraırında, sözkonusu edilmediği
içıin, Yürütme organının dıürenleyioi genel işleminin plıan~aıma ibeigelerine uygunLuğunu denetlerneye .gidşmemiştir.
1

(10) DDK, S Mayıs 1972, Ünal ve arkadaşları, E. 1970/453 - K. 1972/385, Da·
nıştay Dergisi, Yıl 3, Sayı 9 - 10, s. io5 - 2Q9.
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Bunun gibi, Damştay, yukanda anılan «AyseV» davasında bir
gazete sahilbi, iptalini istedıiği Devlet P·lanlama veşıkilatı Müsteşaır
hğının resmi ·ilan dıağıtımJına iNşkin genelgesinin ve dayandığı yıHl!k
pr10ıgram maddesinin de sadece yürürlükteıki mevzuat hrüikmüne aykın olıdruğunıu iddia ettiğinden, y,lne ibu düzıenleyıici ·genel Jşl.emlerin
ka>LklıiliiDa planına uygunluğunu denıetl>eımeık imkfunnı bulmamıştır.
Fakaıt iıptal davası, geııdg~

programa da yönelıtil
miş o1dugundan; yukıanda .aç~klıaındığı üzere, Yıüiksek Ma:hlk:eme,
planİama belgeleriınİ hıuıkuk açısmdan belidemak durumundıa \lçalmışıtır. İşte Dava Daiıvelıeri Kurulu, bu ııi,tdeme çabaları sonunda,
yıUıık programı sanıki «HıüıkCımet tasarrufu» imişçesıine bir maıdıdes.i
riin ·hukukra u~gtınluğunu deınetlemel!Gtıen çeıkinmiş:tir.
He

birlil.kıte yıllıık

Öte yıandan, Danıştay, genelgen1n ipta!li.ne yöneLen istemi de,
«DPT MüstıeşarlığınJin ip1aıl>i istenen genelgesi ise, 1972 yılı Proıgıra
mında yer alan resmi ihh11ların ıkapsaımı V·e dağı·tıımLnda uyıulaoalk
i1kel:er hakikmda bazı !kuruluşılıann ıt:<ereddrüıte düştüıkierinin. anlaşılması üzerine, hahis ,konusu iLkdıerin, «kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde» uygulıanacağıını ibeliı:ıten ıbk açıklama·
danı iibaret olup, icrai bir nitelik» tıaşıa:nadığmdaın, «İptal ıdacvasına
ik;onu edHmesıi esas:en mii.iımıkıüın !bulunmadığı» gereJkçesıiyle rıeddet
miştir.

Bu suretle Yüksek Mıaıhıkeme, değişiık ıselbep \Ce şarta bağlı olheralber, sonuç itilbarıiy1e,. lıem yılıhk programa, lıenı de bunun uygulama i.şılemi ıgıeııelgeye 1kaı:ışı açıbmş bulunan iptıa,l davası
nı çöe:üımsüz bıralkmış ,sıaıyılır. Gerçekten, aynı «Aysev» karaırının
gemkçıesinde, «Plıan ve :yıHtk progııa:mlarm uygulanıması zımnıil!da
tesis edıilecelk idari işlem ve .tasarrufların yargı denetimine ıtaıbi
olacağı ve yargı ·yenince de ıbuil!ların hukuka uygunluğunun araışt:ıirı
lacağı ~taibıLidir.» deniıliıneıkıt:edir. (11) Anlaşılan Danıştay, «uygıulanmaıkla

(ll)

Nite~im,

DDK, 4 Haziran 1971 tarihli «KUŞ - TUR» kararında (E.
1970/1004 . K. 1971/608, Danıştay Dergisi, Yıl 2, Sayı S, 1972, s. 132 137); « ... Dava konusu işlemin, düzenleyici, icraıi ve idari bık tasıanuf
niteliğinde bulunan .ve davaya konu edilmeyen bu prograırna (1968 yılıı.
prog:rıaımı) uygunluğu noktasından incelerrımes.i gerekmektedir.>> denilmekte; ancak, yanhş olarak, «Düzenleyici tasaıırufun, bir kanunla açıik
ça çaıtışacaık şekilde hüıküırn sev<kedihntş olmadı·kça, buna müstenid iş
lemin ipta1i dileğiyl<e açılan davanın çözümünde ihmali mümkün olamaz.>> içtihıad:ıına dayanıldığı için, yıllık programm hukuka uygunluğu
denetimi yapılmamış bulunmaıktadıır.
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ması zımnmda tesis edileaeık 1dari işlem v,e tasarrufJar» ibaresine,
plan ve prıograımlan gelişıtirıen vıe ~tamamlayan düzenLeyici genel iş
lemleri ithal etmeme!kite, sadece birel voe özgül ka:mrlall'ın girdıiği
nıi 'kabul e.tmeıktedir. Ama bu görüışü, «Aysev» kararındaki «gereık
pla:nların, geııelkse prognaımıl~ann, Alnıayaısa'nın 6 ncı maddesi uyarın
ca, «lk:anunlar çerçevesinde» yüruıtıme or,ganıımn objektif veya subjektif işlemieırıi ve eıylemleriylıe uyguılanması gerıekmekıtıedir.» ifadesiyle lbağdaştı:nma!k da mümkün değiLdir.

Bu

baıkımdan, lka'Lkınma

plammn uygU!lan:ma

işleminden başıka

, ıbir şey oLmayan y~llık pmgramm, yeni tür ibir düzenleyici ,genel
işlem olaraık,

'iptal

daıvaısına

tkonu

yapılamaması

,da

izıaıh

ve kalbul

edilemez.
Ne yöndeil! Jbaikıhrsa
savunmaik ol1anağı yoıktur

C -

Birel ve özgül

hakılsın,

«Aysev»

:kararını aıçıkla:rnaik

ve

sanırım.

işlemler.

Danıştay'ın içtiıhadına .gıörıe, ancak plan veya p:rıoıgramın bire!
v-e özgül uygulaıma işlemleri, bu pLanlama belgelerine V'e yürürlıüık
teki mevmata uygunluk baık:ımı:ndaın yargı,sıaıl denetime tabd tuıtu
labiUrıse de; yukarııda anılan 9 Mant 1973 t,arihH «Nişkoz» karaının
dan baışJm, plan veya p:rıograma a~kırılığı nedeniyle ıbi:r uyıgu!Lama
işlemini iptal eden hükmüne rastlamadım.

Bu 1konuda:ki ,ömeik azlığı, ya da yoıkluğu, davaıcıların böyle
bir iptal selbelbini ileri ,sürmemiş olmalan değH, Yülkıseık Mahıke
men~n genemkle bu yrönde inoeıieme yapınaiktan çelkıi:nmesidir .. Ni•tek:iım, Dav:a Daı~releri Kurıur1u, yulkarıda ( 11) numaıralı dipnoıtunıda
belirıt:iJlen 4 Haziran 1971 tıa~ilhıli «KUŞ-TUR» ,kararında, lbrunu ısağla~
mak için, yaıııgılamaımn en !basiıt tıemel ilkeleninden o1aın kanıuna ve
hrulktilka gö:r:e hüıküm vemnelk ge:reğini bi,le ihmaJ etmiş bıu:lUllimark
taıdıır.

Bunun giJbi, Baıştbaıkıaınlığın ıkaılikmma plıanmdaiki bir esaısa dayanarak çı!karıdığı «ıtaım:iım»in heledi(Yece yapılan uyguLama işlemiy
le, iıtfaiye amirinin oturmalkıta oLduğu mes'kıen için •takdir ve .taıhsH
ediıLen tkirabedeli uyuşmazlığında da, Uanıştaıy, davayı plan açısıın28

dan incdeyeook yeııde, «görevle ilgili bir zorunıluk» ·tan söz ederek,
iptıaıl hükmü vermeği ·tercih ıetımiştir. (12)
Yüıkseık

Mahkemenin bu tür kararlarına ,dıaha ibaşıka örneıkJer
de gösıte~i1elbıi<lıilr, taıkaıt planlama beLgelerine aykırılığından ötürü
uygulaırrı>aı işh;~mini i,ptaıl ·etiğine veya uy.gu111 b:u1duğu için davaıyı reddeıtlbiğine dair hüıkmü pek buluına:mae:.

SONUÇ:

Bu durumda, Tıürıkıiyıe'de kaTma eıkonomıi düzeninde ve planlama yöntemiyle, «,i:ktisaıdi, sosyal ve krlHtürel kaıllk1Jl1!Illayı demokratik
yollarla gerçekleşıtirmeik» (Anayasa, m. 42/2) müırn:kün ımüıdür? diye
sorulabilir.

Nisan 1975

(12) 12. Daive, 29 Şubat 1968, E. 1967/1568 - K. 1968/452, Y: Esin,
da açılacak tazminat davaları, II., Esas Ankara, 1973, s. 321.
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TÜRKİYE'DE KIRSAL ALANDA ÇALIŞANLARlN
ÇALIŞMA KOŞULLARININ

YASAL DÜZENLENMESiNDE

SOSYAL DEGİŞME VE EKONOMİK GELiŞME
İÇİNDE BİR YAKLAŞlM

Ünal EGE
Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
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Matbaası,

Ankara - 1975

TÜRKİYE'DE KIRSAL ALANDi'\. ÇALIŞANLARlN ÇALIŞMA
KOŞULLARININ YASAL DÜZENLENMESiNDE SOSYAL
OEGİŞME VE EKONOMİK GELiŞME
İÇİNDE BİR YAKLAŞlM

Ünal EGE
Çalışma Bakanlığı
Müşteşar Yardımcısı

1 - Sosyal Hukuık ıDeiVleti topllllım içinde bireyin ekonomik ve
sosyal riskiere ikarışı .güvenliğini sağlar. Bu nedenle de Sosyal Devlet
anlayışında istihdam sorununun çözümü ve bireyin insanca yaşa
masının sağlanması ~temel ilikedir. 1924 Anayasasmda 5 Şu:bart 1937
de yapılan bir değ1şilcliikle de Tüı:1k Devletıinin dayandığı esaslar
«Cumhuriyetçi, milli[Yletçıi, halkçı, devletçi, laylik ve devrimoi» olarak tanımlanmıştır. Bireyin yasalar karşısında eşitliği, dok'llllllllmazlığı, vkdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk
edinme, malını ve ilıaıkıkını kullanma, tbplanma, dernek kurma, ortaiklıik ıkuıma özgürlüğü, ca111 ve \konut doıkunulmazlığı doğa-l haik
. olaraik ,kabul ~edilmiştir. Anga:rıya i1se yasaklanmış tır.
1961 Anıayasasmda ~eıgemen olan düşünce ise «Türk MilliAtatürk Deıvrimleri ve İnsan Haıkları»dır. Bu düşüneeye
daıyalı olara:k da Tür~ki,ye Cın:rııhıuı:ıiyeti insq_n haklarına scvygılı «Milli,
demdkratik, laik ve sosyal bir H:ukıuk Devleti» olarak ~tanımlanmış
tır. Sosyal HU!kuık Deıvl,etinıin gereği olara'k: da eJmnmniık ve sosyal
kalkınınayı sağlamak amacı ile «:Kalkınma Planları» yapmak ve
plana ,göre kalikınmayı sağlamak Devlete ödev olarak verilmiştir.
2

~

yet,çiliği,

3 - Cumhuriyetin \kuruLuşundan 1950'lere kadar rgeçen Hükümet Programlannda ülke ekonomisinin temeli tarım olarak kabul
edilmiş ve tarımsal üretimin arttırıLması temel Hke olarak önıgörül3

T
1

müştür.

Bugün halen geçerliğini ve güncelliğini sıürdüren topraksız
köyLünün topraıklandırı1ması ve çiftçi ailesinin ~toprağının parçalanmasının ve elden çıkarılmasının önlenmesi ve çiftçi v,e köylünün
eğitilmesi zorunluluğuna 1938 yılı Hükümet programmda yer veril·
mişt<ir. Buna karşın Anayasanın tanıdığı bu temel hakların gerçekleşmesi
ıçın
gerekli
yasal düzenlernelerin
kırsal
alana
götürülmesi, çahşanların insanca yaşamasının ve sosyal güvenHklerinin sağlanmasında geriye bırakılan kesim tarım
kesimi olmuştur. Kuşkusuz buna neden olan bu kesim
de ekonomik ve sosyal yap11nın sınırlamasından gelen çağ
daş anlamda bir iş alt yapısının» olmayı.şıdır. Bu nedenle
de kırsal alanda çahşma koşuHarının yasal düzenlenmesini ülkenin
eıkonomiık, sosyal ve politik yapısından ayırarak inceleme olanağı
yoktur. Güdül<en ekonomik politika ve politikacıların sosyal politikaya yaiklaşım ıbiçimled kırsal alanda çalışma koşullannın yapıla
cak yasal düzenlemesiınİn ,çerçevesini .ç:izecek:Hr.
4 - Bu durumda, kırsal alanda çahşma :koşullarını düzenleyecek olan «Tarım İş Yasası» Genel İş Yasasından 'kuş'lrusm çok far:klı olma durumundadır. Bu 'kesimde hukU:kun durumu, statlik bir
düzenleme aracı olmaiktan ıçok, yaşayan yaratıcı ve itici olmaktır.
Bu kesimde getirilecek yasa ile bir durum saptaması ve yasal düzenlemenin ,örtesinde «İŞ ALT YAPISININ» geııçeıkleştirilmes,i söz
konusudur. Bu nedenle de soruna, ıseçim ve üstün tutmadan çok,
açıık ve ,kesin bir ıtam tanılama i1e yaklaşmak gereklidir. Dıemogra
fik baskı ve ekonomik gerileme karşısında hukuk, sürükleyici ve
sosyo-ekonomik yapının değişimini hızlandırıcı olma durumundadır.
Bu güne kadar önerilen yaııdımlaşma, dayanışma ,tedbirleri vee götürülen toplumsal hizmetlerle getiı:ıilen düzenlemeler geleneksel ke-ı
simle modern kesim arasmda olan dengesıizliği gidermeye yertmemiştir. Kırsal alandaiki refah düzeyinin belirleyici unsurlarmdan
olan talban fiyatlarına yapılan olumlu müdahaleler, özellikle sınai
ürünler~in taıbaın fiyatlannın artttırıhnası, ıtanınsal üretim için önem
li etkenlerden olan girdi kullanımmda ve tarımsal kredileme hacmindeki artışlar soruna parçalı olarak yaklaşılmış olması nedeni ile
yeterince et1kıili olamamıştır. Tarımda asıl olan küçük işletme sa·
hipleri ve topraksız tarım işıçisi ailesinin güçlerinin değerlendirilme
sidir.
S - Türk tarımmda modern girdiler Marsılıall Planından sonr2 ·
hızla artmış 1940 yılmda 1065 olan traktör sayısı 1950 de 16585'e
4
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1960 da 42136'ya ve 1972'de de 125 451'e ulaşm1ştrr. Tanmalanında
modern girdilendeki bru hızlı artış küçük ,çiftçinin aleyhine olmuş
ayrıca küÇIÜık çiftçHeııin büyük çiftlikleııde çahşma olançı,kları d<ı
sını:danrnıştır. (T,aıblo 1)
TABl.JO: 1

Verim

artıncı

Yıllar

önemli

tarım makinalarındaki gelişmeler

Tmktör

Biçer

Parkı

döğer

Parkı

Mibzer
Parkı

(1000 Adet)

1948
1952
1960
1962
1967
1972
Kaynıak-

2
31
42
44
75
125

(i) Ü.B.Y.
(ü)

ıs

3
6
6
8
9

30
48

ss
84
90

Kalkınma Plfını

DPT - Dr. Nazmi Demiir düktiwte

Türkiye

Tanınında

Makro Pro-
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1940'1ardan sonra toprak bir sorun olarak giderek artan
bir b~çirnde ,kendini hissetürmeye başlamıştır. Sosyal yapıdan gelen güçlükler, bütçe olanaksızlığı ile 1birleşince sorun 'bir kısır dönıgü
içine girmiştir. Bu nedenle de Hükümet Programlarında yer alan
«topra!ksız 9iıfıtçiyi tıoprak sahibi yapma» düşünceleri, girişimleri ve
1945 de ç:ııkarılan toprak yasası gerçek hir toprak reformu olarak
değerlendirilernez. Bu girişrumler daha çok ekileıbilir Devlet anazisinin topraıksız ıköylüye dağıümııdır. 19318 de 14.5 milyon hektar olan
ekilebilir tarım alanları 1940 ıda 14.8 milyon hektara 1960 da 25.3
ve 1970'de de 26.9 milyon he:ktara ,ulaışrnıştır. Ancatk, ibu 'kesimde
sosyal y~apıdan gelen torprak~insan ·ilişrkilerindeıki uyumsuzluk ibulunrnaktadır. Tarım işletırnelerinin işlediıkl,eri alan olaraık 'büyüklükleri
yöresel değişiminde demografik yapı, aile bölünmeleri, modern ta. nın girdilerinin ,et!kisi olduğu kadar, toprak durumu ve Osmanlı topLum yapısıi)ldan gden tıopra:k mülk<iye1,inin de etkisi lbruluıırnakta
dır. GenelliJkle beş hek•tara ~kadar olan ·kJüçük tarım :işletmeleri ~u
zey Anadolu sa:hil şeridinde, on he:k:Jtar:a kadar olan oı::ta köylü işl,et
me1erıi Orta Anadolu bölgesinde \Ce elli hektara kadar olan lbüyük

5

ı
1

!

iköylü :işletmeleri de
mektedir. (Taıb1o 2)

~doğu, Güneydoğu

Anado1u bölgelerinde görül"}.:;.;/

TABLO: 2
Tanm İşletmelerinin alan büyüklüklerine göre

dağılımı

İşJetme
Grupları
1(Hektar)

Sayısı

1-5.0
5.1-10.0
10.1-50.0
50.0+
Toplam

2.132.288
561.732
391.478
11.029
3.096.527

İşletme

Kaynak :(i)

İş1etme

İşlenen

%

Alan
(Hektar)

68.9 4079 386
18.1 3995 317
12.6 6815 200
0.4
755 158
100.0 15645 061

%

İşlenen

Sayısı

26.1 2.316.243
25.5
452.565
43.6
299.048
4.8
12.810
100.0 3.080.666

%

Alan
(Hektar)

75.2 4.131108
14.7 3.232.875
9.7 5.034.017
803.937
0.4
!00.0 13.201.938

o/o

31.3
24.5
38.1
6.1
lOO.J

Ü.B.Y.K.P. (1963 yılı tarım sayım verıileri)

Toprak insan ilişkilerindeki uyumsuzluk tanı:n alanında
yöresel olarak çalışma koşullannda da ayncahklar getirımiŞitir. Kıüçük :tarım işle1Jmeleri sahiplerinin ve toprakısızların
emeklerini değerlendirme ·ş·ekiHeri ıkiracılıık, ortakcıl:ı:k, yarıcıl11k,
icare, caııiyek, marabacılık, oüvelek, rençber, aızap, gündeldıkciliık,
ziraat amelesi adları altında olmaktadır. Türkiye'de ıen yaygın tarımda ·çahşma hiçimi olan kiraıcılık ve ortaikcıltk koşulları dahi bölgeye göre değişmeıkıtedir. Doğuya doğru gidildiikçe ortakçılığında
koşillllan deği'şmekıte, ağırlaşmakta ve bu statüde çalışanlam da,
angarıya olaralk bazı ıhıi:mıetler görıdürıülme:kte:dir. Teknolojik gelişme vıe rmodern girdrilel'in tarımda yaygın .duruma geLmesi ıtarrm alanlarmdaıki ~değer artışları ortaıkıçılık koşullarını e:tkilemişltir. GenelHkle bıu statülerde çalışanlar ürıün durumu, ürıün f.iyatlarından doğan risklel'e 'katlanma durumundadırlar. Bunlar içinde gündeliıkçiler :tanm 1şçisi niteliğindedir. Ancak, :iHk:emizde ,sosyal yapıdan vıe
. değişen ekonomik ·kıoşullardan küçük tarım işletmecisi ve genellikle
1ıÜm ıkıö.)Clüyü gevçek 'ta:rım işçisinden ayırmaık çok güçtür. 1970 tanın sayımına göııe 3.080.666 aileden 141.197'si hiç 'İiopraksızdır. Tanın ,keSıiminde toplam fiıilen .çalışanlar 1962 de 9.2 milyon iken 1967
yılında 9.0 milyon, 1972 de 8.7 milyon olarak Kalkınma Planlarında hesaplanmış 'Ve 1975 yılı ~~çinde 8.6 milyon dalaylannda olaıcağı
7 -
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çalışanlarm
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edilmiştir. Tarımın yapısından ıkesin oLaralk tarım işçis·ini
olar:a'k saptamaya olanak yo:k:tur. Ancak, 1963 yılında daimi
tarım işçiSii olarak (esnaıf, sanatkar ve diğer ücı~etliler dahil) 1.546
rbin 19711 de bu sayı 1.85·1 rbine ulaşmıştır. Bu gurıu:b içinde ancak
400 ibin dolaylarında olan ıkısırrıı tarım işçi,si olarıak Kamu kesiminde, Or:man, Tanım ve I(,öy İşlerıi Ba:kanlırklanna bağlı işyerlerinde

tahmin

sayısal

çalışmaktadır.
Uluslararası

bir
karşılaştırma
yapılırsa
işguounun
babromdan Tü:rkiıye Bugün 1850'lerıirı Fransasına lbenzemeıkıtedir. (Ta!blo 3) Tarım ikesiminde istihdamda sorun mevsimliık e\ksi,k isNıhdamdır. Tarım faaliyıetlerin:in en yüksek olduğu aylarda dahi 'İŞgücü fazlası 1972 de 850 bin ve 1974 de 800 bin 1975'de de
750 bin olacağı Kalkınma Planına bağlı 1975 programmda tahmin
edilmeikrtedir. Tanmda hava ,Jmşul1anna ~çok :büyük bağlılıık entansif çalışma kollarmda da!hi rtanın faaliyetlerinin zaman zaman ikesilmesine neden olmaktadır. Monoikülıtüriin uygulandığı bölgelerde
]se çalışma bütün hir yılın anıcak yarısı ile sınırlı brulrun:maktadır.
genel

yapısı

T~BLO:

Aktif
Sanayileşmelliİn

Ül:keler

başlangıç

Tarım

Tarım İşgücü
Yıl

dönemi

İngiltere

Fransa
Belçika (1)
Almanya
İsveç

A.B.D.
Japonya
TÜII'kiye

1783-1802
1830-1860
1833-1860
1850-1873
1868-1890
1843-1860
1878-1900
Plfmlı dönemin
başlangıcı

3
Nüfusu
İşg;ücü

Yüzdesi

1811
.!.851
1866
1882
1910
1870
!880
1962

35.0
64.4
40.8
43.0
48.0
53.0
82.0
77.4

Sanayileşme
dönem inin başlangıcmdan sonraki
T1anm İşgücü
Yıl
Yüzdesi

1881
1954
1910
1939
1950
1920
1955
1°67
1972
1975

13.0
28.0
19.4
26.0
21.0
28.0
41.0
71.1
64.8
60.5

Sadece Erkek
(2) Planlı döneme geçişten sonraki durum verilmiştir.
Kaynak: (i) ILO-XAVIER FLORES- <<AGRICULTURAL ORGANISATIONS
AND DEVELOPMENT». S. 29. Tab1o. 2.
(ii) KaLkınma Planları ve Yıllıık ProgııaanlM"
(1)

7

8 - Trür:kiye'de tanım kesiminde uygulanan çalışına süreleri genelHkle yapılan işin niteliği ile sınırlıdır. Bu nedenle de günlük
çalışma ·süresi çoğu kez 8 saatin çok üz,erinde olmaktadır. Ayrıca
işçi sağlığı yöTI!Ünden de çocuıkla:rın ve kadınların çalışına sürelerinde büyüıkiere göre lb>ir fanklılandırrna söz kona.su değildir. Tarım
işçilerinin işyerleri ıHe ilişkilerini kuran, dayı!başı, elçi olarak adlandırılan geleneksel aracılar çalışma koşullarını da düzenlerler.
1940 larda Batı Avrupa'da ıtarıımda ortalama haftada 58 saat olan
çalışına sürele:ri 1970 de aritalama haftada 4S saate
düşmüştür.
(Taıblo 4) Ülkemizde ise üründen ürüne değişmesine karşın günlük çalışma süııesi 10 saatin üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca monıakül1ür uygulandığı rböLge1erde toplam yıllık çalışma süresi beş altı ayla ısımrlı olduğıu ı]çin tarım işçisine ücretli yıllıık izin uygulanmaz. Ancak, ilçamu kes~iminıde ·çalışan ve sayıları çok sınırlı olan
daimi ücretli •tarım .i.şçi1erJ yıllık ücretli iz:inden yararlanmaıkta:dır
la:r.

ı

TABLO- 4

· Tarımda çalışma günlerindeki azalma ve ücretli izin günlerindeki

&

artışlar.

Ülkeler

1940 yılından 1970 de
önce or.talama uygulanan hafhaftalık
talık ortalama
çalışma saati çalışma saati

Avusturya
Danimaııka

Finlandiya
Fransa
Almanya
D. Almanya
!.talya
Hollanda

56.5-58
56
60
56
,54.5ı- 5ı8

54.5-58
48
54 -60

1940 dan
1970 Yıllık Ücretli
önce yetişizıin gün sayısı
kin işçiler_ı_8_y_a_ş....:ın:;..--18-...:y;...a_şı_n_d_an
için yıllık dan büyük
dan
ücretli izin ler için
küçükler
gün sayı:sı
için

45
48
48
48
46
48
45

3-8
6
7
1 15

52-60

1-7

Kaynak : ILO - «Agricultural Organisations

2-6
2-6
2-6
arıd

1,2~24

18
18-30
18
15-18
12
1ü
12

24
18
18-30
24
24
18

lO
18

Development., S. 261.

9 - Tarımda sendikalaışma da, «İŞ ah yapısının» olmayışından
çok ,sınırlı 1kalmıştır. 1963 yılında ıbaşlayan s,endi:kalaşma :h:areketıi
içinde iki sendika :kurulnmştrur. (Tarım İş Sendikası ve Topraik
8

~.v

Su ve Tarım İşçileri Sendikası) Her :ilki .send.iJkanın üye sayısı toplam 40 bin dolaylarındadır. Türkiye'nin 1tarım kesimi ıiçinde sendikalaşma konusundaıkıi bu durumu 192:5 lerin Avrupa ülkelePinin
bulunduğu noktadır. (Tablo - 5)

TABLO- S

1925 - 1928 Dıöneminde Avrupa'da Başlıca Tarım Kesiminde
Sendikalann Gelişimi.
Sendikalann Sendika
Ülkeler

Kuruluş yılı

Sayısı

(Dönem)

Avusturya
Belçika
Çekoslavakya
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
İtalya

Hollanda
Polonya

1907" 1924
?
1918" 1925
19•15

Sendikalarm
1925- 1928

Ücre:t1i toplam
tarım nüfusu

dönemi toplam
üye sayısı

sayımına

4
2
4

51133
?
70593

(19QO- 19'21)

500.000
224.438
953 867

ı

ı5ıoo

139 806

ı

ı920

ı

1B2
?

?
2833 Wl

1909" 1921
1901- W26

284000
1577 000

3894 579
4269 237

1909" 1914

3
3
3

18 479

399 655

?

3

179 000

620000

3

30205

252 818 (1910
615.555

ı

30000
10000

1918

İngiltere

1906
1912

göre

(Yaklaşık)

ı917

İsveç

İşçi

yılında)

İskoçya

103 837

Kaynak: ILO - «Agricultural Organisations and Development>> S. 82- 84

SONUÇ
1O - Ka1kın:ma Planlarmda ön:görülen ekonomiık lbıüyüme ile
birliikte yapısal değ~şiıkliik de hedef olarak alınmıştır. Ekonomilk
yapıdaiki değişikliği en helirgi'n olaraık gö,s:terecek ögede gayri safi
milli hasılanın bıileşimidir. Pl:anlı dönem başmda salbit fiyatlarla
gayri safi yurt içi gelirde tarımın payı yüzde 41.2 ilken 1967 de yüzde 35.4 e, 1971 de yüzde 3•1.5 e düşmüşıtür. Bu azalmanın •tarım kesiminin kalikınımadaki önemini giderek yitirdiği anlammda yorumlamak olanaksızdır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınm~ Planında sa9

nayileşmenin gerıçekleşmes·inde tarım

en önemli yarıdırncı olarak
1995 lerde tarımsal üretimin mutlak değeri•nin ıbugünkü durumunun üç katma çıkarılması amaçlanmıştır.
§örülmüştür.

i'~
-~~~

Buna karşilll değişrk dönemlerde hazırlanan ,<Tarım ve Orman İş
Kanıunu Tasarısının Gerekçesinde» Tarım yasasının bugüne kadar çı
ka:rılama:mış olmasının nedeni «tarımın diğer kesimler~ nazaran milli gelirden daiha az pay almasına v;e bu kesimde verimliliğin düşük
olmasına, ayrıca tarım işçiliğinin sürekli olarak meslek edinen
zümrenin azhğına» bağlanmıştır. Bu yargıya nemden varıldığını
çıkarmaık kıuşkusuz zor olmama'ktadır. Önce yukarıda da değinil
diği g~bi Gayri Safi yurt içi hasıla içinde tanının payı gittikçe düş
mefutedir. Ancaık, bu pay diğer keslİmlerden az değildir. (Talblo 6)
Saıbit Hyatlarla 1963 de tarımın Gayri Safi Milli Hasıla içindeka
payı yıüzde 35.7 ilken 1972 de yüzde 25.9 olmuştur. Aynı dönemde
sanayinin payı yüzde 14,6 dan yüzde 20.5 e yıüikselmiştir.
TlAıBLO-

6

Sektörlerin Gayrisafi Milli Hasıla ve Yurt İçi Gelir İçindeki Paylan
~

Yurt İçi Ge1ir Oranı
Sektörler,
Tarım

Sanayi
Hizmetler

1963
4>1.2
16.8
42.0

1967
35.4
19.5
45.1

1971
31.5
20.6
47.9

Gayııi

1972
31.1
24.6
44.3

1963
35.7
J 4J6
36.4
1

Safi Milli

Hasılaya Oranı

1967

1971

1972

30.2
J6.7
38:6

'
26.2

25.9
20.5

17.1
39.8

36.9

Kaynak: Ü.B.Y.K. PHl.nı.

Ayrıca, 1973 - 1977 döneminde .tarımsal üretimin yılıda or1ıala
ma yüzde 4,6 lık bir hızla ar1tması öngörülmüştür. BiTinci ve İkin
ci Plan döneminde öngörulen hedeflere tam olaraık rulaşıla:mamış
olmakla birlikte önemli gelişmeler .kaydedilmi!Ştir. Hidnci Plan döneminde yıllık ortalama ıartış toplam ıtanın hedefinin yüzde 4.7 si
olarak alınırmş ge:rıçeıkleşıme lise yüzde 4.0 olmuştur. İkinci Plan döneminde ise hedef yüzde 4.7, gerçekleşme ise yıüzde 3.9 dur. lKJuışku
suz ·tarımda «TopraJk ve Tarım reformunun» gerçekleşmemesi en
brüyüık darboğaz olmuştur. Aslında ·tasarının 'tanımlama ve işleme
ile i1gili maddelerinde de hissedildiği gibi tasarı genel iş yasasını
gözölliÜnde tutaraik ve modern kesimde yapılan çalışma koşrul1arı"
m dfuenlem·e prensiibierinden hareket edere/k ·bu sektörde çoğun-
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kamu kesiminde var olan daıimi tarıa:n 1şçi1erinin çalışma kodüzenlemeyi amaç ·edinmiştir. Böylece Tarım '\l'e Orman
yasası olarak hazırlanan taslak aslında kaımuda çalışan tarım işçi
lerinin çalışma fuoşul1arını düzenleyen sınırlı ıhi•r iş yasası niteliğin
dedir. Sosyal Hukuk Devletinin temel prensiibi ise güçsüz grubun
sosyal adalet ve güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca yasa taslağında,
uygulama alanının içeriğinin saptanmasının Bakanlar Kuruluna
verilmesiyle de hukUikun üstünlüğü, yaratıcılığı ve iticiliği gücü siyasi güçlerin yaklaşrmına bırakılmıştır.
şullarını

11 - Ekonomik ve sosyal yapı analizleri ile büıtünleşrrneyen
bu yasa •1Jas1ağında ekonomik ve sosyal yapıdaki ·çarpıiklıık düzenlernede dar boğaz olarak belirtilmiş ve sınırlayıcı rbir öge olarak
alınmışıtır. KuşkU!Srue; ıhulkıukun burada durumu ise, bu çarpı:klığı
giderici olmaktır. Anayasanın (10) uncu maddesi Devleti, ıbireyin
«temel hak ve ihürı;iy:etlerini, ferıt huzuru, sosyal adalet ve huklllik
; devleti iLkeleriyle ıbağda:şamayacaık surette smırlayan ısıiyasi •ilktisa. di ve ısosyal lbütıün •engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi
·varlığının gelişrrnes~ için ıgerekli -şartLarı hazırlamak» la göreıvlendirmişıtir. Aıyrıca (37) noi maddede de Devlet «toprağın verimli olarak d'Şletlimes•ini gerçeikleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulıunrrnayan çiıftçiy:e tıoprak sağlamak amaçlarıyla gerekli ıted
birleri almaık» la görevlendirilrrni:ştir. Bunun yaınısı·ra aynı maddede, ttarım ıbölgelerine görıe toprağın rbüyüklrüğünün gösterilelbHineoeği ve verimi artırıcı modern girdilere de çiftçinin sahip olmasını
k:olaylaştın1masının yasa ile sağlanabileceği belirtilmiştir.
Uzun dönemli KaLkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllnk Kal•temel hedeflerıi ve straıtejıisinde, Türkiye'nıin, 1995
lerde, gayri safi hasıla Iİ!çinde tarımın payının yüzde 10, sıanayinin
-yüzde 40, hizmetlerıin yıüzde 50 olan, ibir ekonomirk yapıya ulaşltı
rılması hedef olarak öngörülrrnüşıtür. Öngörülen bu ·ekonomik yapı
içinde çalışan nüfusun «yüzde 25 inin tarrmda, y:üzde 23 ünün sanayide, yüzde 52 sinıin hizmetleı;de çalışacak biçimde tam ıistiJhda
ma ulaşılması» sosyal hedef olarak alınmıştır. Bu nedenle de
hızlı ekonomik gelişme iıçinde en çok etkilerrecek olan tarım kesimine reformcu hir biçimde yalklaşmak gerekmektedir. Eıkono
mik, sıosyal poli:tikalarla bütünleşmeyen bir yasal düzenleme, lbru
kesimde en önemli kaynak
olan insan unsurunun değer
lendirilmesinde modern kesimle aralarında bulunan dengesizlikl·erin .gitti!kçe !büyüme eğiLimi gosıtermesine yol açacaktlr . .Denge12 -

kınana Planının
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s·izliğin gi:ttıiıkçe büıyümesi ıkarşı<Smda en elverişsiz durumda ıbulru
nan küçük çiftçilerin ve topraıksıll tarım işçilerinin durumlarının
önceLikle ele ıalını1ması da kıuşkusruz Sosyal Huılwık Devleti anlayışının gereği alınalktadır. Bu nedenle de Kalkınma Planlarında
tarımın ımodernleştirilmesi politiıkaları yanısıra topraıksız çiftçiye
ve küçük çiftçilerle «sosyal adalet ilkeleri ve ekonomik verimlilik
esasları ,gözıönünde tutulamk toprak sağlanması» öngörülmüş ve
kooperatifler, tarım kesiminde, gerek çalışma koşullarının düzenlenmesi ve çalışanların sosyal güvenHğinin sağlanmasında ve gerek
bu kesimde ekonomiık güvenliğin sağlanmasınıda yararlanılabilecek
ve çağdaş anlamda iş a1t yapısının .temelini teşıkil edeibıileceık ekonomiık üniıteler olaraik görüLmüştür. Öyleyse bu kesimde yapılaoo!k
çalışanların çalışma :koşuHarını düz:en'leyen yasal
ibiır çalı:şımamn
topraik ve :tarım reformu, Imopera:tiflerle ilgıili yasal çalışmalarla
da :bütünleşmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ik:esimdeıki meslek ~ör-.
gütleri ile kooperatifler arasında ve ·sanayi ıkesıimi rile de oı:ıgıa:niik
bir bağının kurulması zıonmlru bu1unıma'ktaıdır. Bu da, ancak, çalı.
şanların mesleki eğitimlerinin sağlanması ile olanak ·içindedir. iBu
durumda da, çıkarılacak «Tarım İrş Yasasının» s:osyo - ekonomilk
yapıya uygun bir mesleki ~işçi eğirtim sistemini de içermesi gereği
açıkça orıtaya ·çıkmaJktadır. Kı:rsal alanda çahşıma JmşuUarmın eıko
nominin elverdiği öl<çüde dengeiri olaraik yasal düzenlemesi ne· ancak ibu alandan sanayiye aktarılan iş gücünün .israfı da önlenmiş,
geleneksel kesimle modern kesim raırasmda geçişler ~çiın rgerek.Li
or:ganilk bağ yasal olaraık da 1kıuru1ınuş olur. Ayrıca, ika~kmmanın
tarım kesiminde çalışanlar ve küçük tarım işletmeleri
üzeııinde
meydana getireceği 1kaıç:mılrnaz o1umsUIZ etkileri de giderilmirş olur.
Bu kesim için ç:ıikarıLacak, :iş yasasının ekonorni:k rv:e sosyal yapı
analizlerine dayandınlması ça:lışaınlaırın çalışma koşullarının dıü
zenlemesini sağlaması yamsıra, işıgücün.iiin arz 'Ve rtalebi ve :üşle
olan nitelr1ksel bağdaşmazlıklarını da azaltaıcak, yalnız çalışanların
hayat seviyesinin yükseltilmesi ile yetinmiyerek aynı zamanda hayatın niteliğini de diğiştirımeye yönelmiş olacaikt:ı:r. Böyle bir yaıkla
şımla Sosyal Huıkuk Devleti anlay]şma ıdayalı bu \kesimde bir yasal düeenleme yapılması olanağı bulıunırrıaiktaıdır.
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SOSYAL DEVLET VE KÜÇÜK TASARRUFLAR

Av. Şerafettin EMİROGLU

Erzincan

'Sevinç Matbaası, Ankara - 1915

SOSYAL DEVLET VE KÜÇÜK TASARRUFLAR
Av. Şerafettİn EMİRoGLU
Erzincan

Sosyal Devlet, Bkanomilk

ha:}Tıatın doğuralbrileceği eşitsizliğe

'kar-

şı ferıdi ıkoruyalbilen, serıvetin lhir rtcuhakkrüm "kaynağı olmasına imkan tamınıyan bir devlet şeklinde tarif edilmektedir.
·

tevHd ettiği servetin
bir ıtaihakıküm ıkaynağı olaoaık kadar büyüdüğü bıir ekonomik düzen
Türikiyede varıml!dır? Veya :bu hedefe yıönıelen bir gidiş söz konusumudur?.
Bu tarife göre ekonomilk

hayatın eşitsizl:iik

O halde, (buıgün!kü yerimirz tesbiıt edilmelidir.
ne idi, bugün ne olımuıştur. ıHedeıfiimiz nedir?

Eıkonomimiz

drün

Hedef, Tür!k ·tophllmunun mevcut imkanları en iyıi bir şekilde
kullanaraik enyüksek düzeydeki rebha kaıvuşmasıd:ıx.
Sos;Yal devletin tail:ıak.lruku, devletin iktisadi bakımdan kuvvet. 1enmesıinıe, .]ktisadi oihazlanmanın tamamlanmasına bağlıdır. Devlet
ve millet ,iktisadi bakımdan :kıUvvetli, güçlü değillSe sosyal devletin
talıakikuku ıhaya1dtr. GeHrin eşH dağılması, tahana . yay1lma:sı sosyal devletin bir rge:rıeğidir. Ancak evıvela bu manada gelir olmalıdır.
o halde devlet ve mmet ·iıkıtis,adi balkımdan güolenıdiııi1meli, sos~al
devlete geçiş sağlanmalıdır. Bunun içinde serma~e terakÜımÜne ihtiyaç vardır. Türkiye'de bugün iküçıük .taısarruflard~ dahil sermaye
vardır. Bu sermaıyenin1 irktıisadi brüyrük atılımları finanse edecek güçte olduğu görü1mekıtedir.
Mühirni olan yasalarım kar ve emniyet garanıt1sıinin verilmesd ve
miiıteşeıbb:iıs seviyesindeki yetişmiş insan un:s;uııunıun mevcut olması3

drr. iktisadi sorunlara biirakrat bir görüşle değil, .1ktisadi bir görüşle ibaıkılmaılıdır. Taıtıbikaıtıta başarılı olmuş, iş tecrülbesi edinmiş,
bugünün ölçülerine .göre büyük işletmeler kurmuş müteşdbbislerin
tecrüıbeler·inden .istifade etmekte faide vandır. Bu ıtür ıkuruh:rııuş ıi:ş
letmelerin çıkardıkları tahvil ve hisse senetlerinin çok kısa ibir sü:rıede ,satılması, ·iıktiısadi kuruluşlara akınaya müıheyya sermayenin
mevcudiyetini, :iJt:ia:rıad ıte1kin eden kuvvetli ıi:küsadi kuruluşlam olan
ihtiyacı kamtlamaıkıtadır. Şü:pihes.iz bu işin yasalarla dıüzenlenmesıi,
yasalarla garanti altına alınması, müessir denetimin kurulması temel şart olmalıdır.
lık oemjyetlıer medeni oemiıyeıt olarak ·tammlanmış, ıticaııi cemiyetler onun ıaışaması olarıaık kabul edilmiıŞitir. Medenıi cemiyetler
dost1ukların; ahbaıblıkların, ankadaşlığın nazara alındığı işlerin ibu
şe!ki1de yü:rıütüldüğü ibir cemiyet idi. Ticari Cemiyetıte ise dostliUık
lann ar1kaıdaşlığın .aıh:balblığın yer.ini paraya ıteı:11{!etıtiği, .iış1erin para
karşılığı görüldüğü bir cemiyet şeklidir. Bugünde Sosıyal Devlet,
Bkıonomiık nevietin ıbiır aşamaısıdır. O il:ıalde süratla Ekonomilk Devlet lmrulmalı, sosyal Devlete geçiş denge içinde sağlanmalıdır.
Bunıdan

böyle

sanayileşmede,

yeni 1ktisadii

kıumhllş1arda ibaınıka

lar görev almalıdır. Yıurıt ısathında geniş ıbir şekilde teşkıilMlanmış
olan iban!kalar aracılığıyla küçük tasarruflar sanayileşmeye, yeni iktisadi Jmru1uşlara ikanali~e edilmeliidir. Adı ne olursa olsun hal~a
aıçJ!k küçük tasaırmflara bünyesinde yer veren şirketlere Devletin
yaptığı döviz tahsıi.sleri, vıergi ind:i:rıimi, gü:mrii!k indi:ril}1Jİ, vergi iadesi im:kanları tanınmalıdır.
Küçuk

rtasarrufların

ölü

yatırım alanı

olaraik

ıkabul

edilen

alıtın

önlemek, sanayileşmeye yatırmaları
için, .küçıitk tasarruflann vücud verdiği hisıse senetle:ni
gelirleri gelir vengisıinden maf tutulmalıdır. Para, ıkan arcyacağına
göre :kıiiçıüik ıtasarruf sahipleri ~çin paralarını altın ve ,gayrimen'lmlden daha karlı olabilecek bir hisse senedi, menkul kıymetleF vasaıtı
meydana getirıilme1idir.

ve

ıgaynimenı1mle yaıtırıılma:sını

nı sağlaırnak

Küçıülk .tasanıuıfların ~alıka açı'k şirkertlerde kıya:rıetlendirilmesi

le, sermaye temin edilecek ve yeni iıktisıadi atıhanlar yapılacaıktır. Eide ediLen ~kar geniş lbir ıtalbana yayılacakıtır. Tasarruflar teşvıik edilmi·ş olacaktır. Henkes •tasarmf etmek gayreti içinıe girecek, hasad
önleneceıktir. Tıoplumda psikolojik bir bütünleşme meydana gelecektir.
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Küçuk ıtasarrufların yer aldığı halka açık şinketler hissedarlar
Devlet olaraik müraka'be edilmeli ve gereken yasal değişik
ldıkler getirilmelidir. Heııhalıde bugünıkü başıboşluktan süı:ıa,t1a kurdışmda

tan1mahdır.
Değişik ·ilktiıdarlar ıdöneminde

devlet

ılmrıu1uşlarmın eıksedsini

zarardanı kurtaıımaık

mümkün oLmamıştır. A,çıklar rahat bir şekilde
vergilerle :kapaıtıl:mııştır. ıDevletıt·e ıiktıisadi .~uruluşlanm kıüçük tasarruf sahiplerine açmalıdır. A:sıl olan ekonomiık faaliYetin canlanması
ve genişlemesidir. Satılacak hisse senetleri ·karşılıklarr ile de, yeni iktisadi ·~uru1uşlara, özelli/kle Devletin güvenliği ile ilgili yen! kuruluşlaı:ıa bütçeye yıüık olmıyan ıkaıyna:klar temin edilmiş olur, diğer ıta
raftanda devlet 1wruh11şları iktisadi çalışmak imkanma kavuşturul
muş olur.
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«EKONOMİK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜGÜ»
Avukat Faruk EREM

«Türkiye'de felsefi düşüncenin eksikliğinden doğan problemler ve felsefi bir bakışın bunlara tutabiieceği ışık» sorunu, Hukukçuya -her şeyden evvel- bir özgürlük konusu olarak gözükür:
Yalnız tek kişinin ,çabası ile kurulmuş bir felsefe sistemi mevcut değildir, böyle görünınesine rağmen. Ne Aristo, ne Sokrat, ne
EfHhun, ne de diğer pek çokları, fikirleri açısından «tek kişinin
zaferi»ni yansıtınazlar. Bir çevrenin, bir sitenin, belki de bir ulusun düşüncelerinin teşhisi o toplumun sisteminin somutlaşınası
görevini hir düşünürde görünür hale getirmiştir.
Yalnız «Akademik felsefe>> ile yetinınek yeterli değildir. İnsa
nın «beyin gücü»nün ürünü olduğuna
göre «Düşünce»nin üstün
bir değer sayılınası olağandır. «Düşüncenin maddi, fizyoloj-ik mekanizması» (Pavlov) bilinmelidir. Fakat bu yeterli olmayacaktır.
Bu ürünün elde edilmesi, kullanılması, geliştirilmesi bir çeşit «teknik»e. ihtiyaç gösterir. Sosyal açıdan alırsak bu tekniğe «Demokrasi» diyebiliriz, fakat bundan bir sonuç ,çıkar: Biçimsellikten öteye
gideıneyen Demokrasiler Halkın düşünme oranını arttırıcı teknikten çok uzaktırlar. Biçiınselliğe bir de «az emek» isteğine dayalı
«düşünce ekonomisi», aksiyoınculuk, kanıtsız düşüneeye inanma k
rahatlığına ılıalkın alıştırılınasımn politik araç olarak kullanılınası
eklenirse artık «Deınokrasilerde Halkı en geniş boyutlu, ayrıntılı
düşüneeye yöneltmek tekniği»nden söz edilemez. Bundan sonra
Demokrasi yoz1aşır. Hegel «ge:rıçek olaın her şey aklidir ve akll olan
her şey gerçektir» demişti. Türk toplumunda kişilere «akılcı ıne
tod»un beniınsetilebilınesi, «hurafelerden arıtma çabası»nı yansı
tan resmi tedbirlerin başarısızlığı yerine konulacak en etkili çaredir.
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«Filozoflar mantar gibi yerden bitmezler, kendi çağlarının kendi halklarının meyveleridir ve bu meyvelerin en süzme, en değerli
ve en az görünen öz suları filozofik düşüncelerde belirir. Filozofların beyninde felsefe sistemlerini kuran düşünce, işçilerin elleriyle de demiryollarını döşer. Beyin, her ne kadar midenin içinde değilse de, nasıl insanın dışında da değilse, felsefe de dünyanın dışında değildir» (Lucien Seve). O halde Türık toplumuna felsefe yansıtılm~lıdır' «En eski ve en istikrarlı demokrasiler olan Batı devletleri -İngiltere ve Amerika Birleşi:k Devletleri- demokrasinin,
İlıtililden ziyade tekamül vetiresi neticesinde meydana gelmiş müessese ve tatbikatlarla, birdenbire değil, fakat yavaş yavaş doğduğunu görmüşlerdir. Çünkü bu devletlerde :iıhtilaller bile, vukua geldikleri zaman, çabucak yatışmışlar ve daha geniş tekamül vetiresi
tarafından massedilmişl.erdir. Demokrasi bu devletlerde ileri derecede sanayileşmiş ve teknoloji bakımından inkişaf etmiş ekonomik
sistemler vücuda getiren bir milletin içinde olgunlaşmıştır. Halkları birbirine zıt fikirlerilll serbestçe ifade edilmesine
tahammül
etmeği ve hatta bundan zev:k almayı, şikayetlerin alenen açıklanmasını hoş görmeği öğreD!Illiştir ve böylece yavaş ve sehat ede ede
kendini idare etmeğe alışmıştır» (David Spitz). Onlar bu düzeye

ı
ı

.ı

çatışarak değil, düşünerek gelebilmişlerdir.

Demokrasi en üstün ve en güç rejimdir. Başarılı olması büyük
çaba ister, içtenlik de. Eğer bir ülkenin halkı toplumsal
sorunlarda aydınlatılmışsa, onlar o ülkenin «V .a t a n d a ş»ı,
aydınlatılmamışlarsa sadece «t a b a»sıdırlar.
düşünsel

Hkirce «y a s a k b ö I g e» kurma:kla yetinileceği yerde,
her fikir akımı, objektif olarak, :karşıtı akımlarla birli:kte anlatılsa,
en büyük güvence sağlanmış olur. Aydınlatmak yerine kandırmak
usulünün yoğunlaştığı toplumlarda demokrasinin sadece biçimsel·
likte devam ettiği, gerçekte yitirildiği görülür.
Niçin «düşünce bilimi»nin Halka öğretilmesinden çekiniyoruz?
«Demokrasi»nin benimsenmesi «yönetici»lere -,bu alanda da- "görevler yüklemiş değilmidir?
Felsefenin siyasal amacı toplumdaki ferde «insan olarak varbilinci»ni sağlamaktır. Var olduğunu anlayan insan düşüne
cektir. «Felsefenin sosyal görevi»ni araştırmak eğilimleri sonuçta
Türk toplumunun, özellikle Demokrasinin gerçekleşmesine büvük
lığı

katkıda bulunmuş olacaktır.

i;--1'
1
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Felsefenin toplum içinde kullanılınısını sağlamanın en geçerli
ve etkili çaresi o topluma «ekonomik düşünce özgürlüğü» ortamı
nı sağlamaktır. İnsanlar «çabasız düşünce»deki sübjektifliğe bağlı
kaldıkça «tutucu», diyalektik düşüncedeki objektifliği seçebildik-

çe «ilerici» dirler.
Ekıonomik düşünce
özgürlüğünün gerçekleşmesi
ekonomik
sistem hakkında toplumun bilgi sahibi olması ile mümkündür. İda
re eden -idare edilen arasında diyalektik kesilirse Demokrasi
kaybolur.
Kuşkusuz diyebiliriz ki, «eğer vatandaş her şeyi bilmek hakkı
na sahipse her şeyi söylemek hakkına da saıhip olacaktır». Çünkü
bildikten sonra -doğru veya yanlış- düşünmemek kabil değildir.
O halde hem bilmek hem söylemek hakkının kullanılabilmesi ko·
şullarının sağlanması, böyle bir ortamın yaratılması gereklidir.

Ekonomik düşünce özgürlüğünün sezdirmeden kısıtlanması metodlarındaın biri de toplumların sersemleşi'irilmesidir. Bu 'nedenle
halkın düşünce düzeyini alçaltan, yükselmesini engelleyen tertipler
teşihis edilmeli, önlenmelidir. «Khle (az bir farkla yığın) pisikolojisi»nden yararlanmak, çağdaş haıberleşme araçlarının teknolojik
gelişmesi bir merkeze bağlanırsa ve serbestçe düşünce eşitliğ~nden
uzaklaştırılırsa, özellikle ekonomik düşünce özgürlüğü f.iilen kal
dırılmış demektir.
kusurları»nın, demokratik usullerle düzeltilmesi olaBuna «ekonomik düşünce özıgürlüğü»ne elverişli ortamı yaratmakla başlanmalıdır. Ekonomik düşüncenin genelleşme
siyle «en uygun toplumsal mutluluk»u araştırmak dönemine ulaşı
lacaktır. Unutmamak lazımdır ki: «İnsanlar, Hegel'in otorite teşkil
eden fikrine rağmen, devletin içinde olduğu kadar devletin dışm
da da yaşarlar» (David Spitz).

«Toplum

nağı vardır.

siyasi inançlarını
açıklamadığı halde, bunun dayandığı var:sayımlara bakarak, çoğu
zaman, felsefi düşüncesinin ne olduğu anlaşılabilir>> ( Gülten Kazgan).
«Hiç hir

iktisatçı kurduğu

teorinin

başında,

Duyumlar yolu ile eldt: edilen Ibilgi ile zihin yoluyla elde edilen
bilgi arasmda derece farkı gıözetmek doğru olmaz, fakat hiç düşün
meden kabul ettirilene «bilgi>> denilemez. O halde toplumu, düşün
sel eğitiminde «batıl inançlar»dan antmak önemli hir çaba olacak-

5

tır. Bunlar arasında sökülüp atılması güç olanlar özellikle <<ekonomik batıl inançlar»dır. Bir tek <<doğma» diyalektikle bağdaşabi
lir: <<İnsanlık determinizmine İnanmak». Çünkü diyalektik düşün
ce bu determinizmi daima kanıtlamıştır.

<<Mistik felsefe» anlayışı toplumdan <<düşünsel ürün» alamıya
<<Akll felsefe verileri» üzerinde düşünenle~i giderek artan
toplumlar demokrasiyi yaşatabilirler. Maddeciliği inkar etmek de
yanlıştır, abartmakta. Fakat insanlığın zaman içinde değişkenliği
ni inikar etmek de, küçümsemekte hatadır. Bu değişiklik «geliş
me»dir. Asıl demokrasi bu sonsuz gelişmeyi engellemiyendir. Diyalektik»i <<topluma bakış»a özgü saymak yanlıştır. Diyalektik bir
<<doktrin» de değildir. Diyalektik <<mantık»dır.
caktır.

yer vermeden fikirleri kaıbul rahatlı
Bunu gidermek kolay olmuyor. Batı gerçeği bizden çok evvel kavradı. Herekleitos «her şey karşıtların .kaygısın
dan doğar» derken «D i y a I e k t i k d ü ş ü nce» yolunu seçmişti. Aradaki düşünüderi adayalım. Hegel diyalektiği en iyi kullanan ustadır. Bununla beraıber gecenin gündüzün karşıtı, karanın
akın karşıtı olduğunu söylemekle, kötülüğün iyiliğin karşıtı olduğunu söylemek acaba aynı mıdır? Adaletin, adaletsizliğin karşıtı olduğunıu söylerken konu değişik değil midir? Sosyal Adaletsizliğin, sosyal Adaletin karşıtı olduğunu söylediğimiz zaman konuyu bütün ayrıntıları ile suınmamız, tara:fsız düşünce koşullarına
uymamız gerekmez mi? İnsana toplumda ancak bir <<sımf»a bağlı
olmak kaydı ile yer veren düşünceler diyalektik olanağını da kaldırır. Zihin dışında diyalektik yoktur. Toplum konularını diyalektik düşünce ile incelemek fal'klı ,bir şey değildir. <<Tabiatın diya·
!ektiği» (Engels) ise sadece gözlemciliktir. Eğer diyalektik düşün
ce toplumca benimsenirse «metafizik inançlar» etkilerini yiririrler.
Toplumsal «Üst yapı»nın» <<rhalk» tarafından denetimi ( = demokratik denetim) daha gerçeklik kazanır.
Toplumumuz,

karşıtma

ğına alıştırılmıştır.

İnsanın çeşitli ilişkilerine göre diyalektik konuları da değişik

olur.

Doğa-insan ilişkilerine gıöre

«diyalektik

düşünoe» şunu sağlar:

İnsanın doğaya üstün gelmesi. «Artık dünya üstünde dünyayı değiş
ti~en bir varlık yaşamaktadır» (Hançerlioğlu). İnsanın kendi kendisi ile ilişkisi tümden ayrı bir konudur, «r u h b i 1 i m», «t anr ı ıb i I i ID» önemsiz ilişkiler değildir. Bizim, buradaki konumuz
<<t o p I u m» ile «i n s a n»ın ekonomik ilişkileridir. Bu, diğer-
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lerine kıyasla, pek basit, sorunların çoözümü pek kolay olması gereken bir ilişkidir. Kolayca çözümlenmemesi güçlüğünden gelmemektedir. Güçlüğü doğuran nedenler çok düşündürücüdür.
Diyalektik huzur kaçırıcıdır. Eğer Ainesidemos (İ.Ö.I. yüzyıl)
gibi düşünmek gerekirse «her iddia buna zıt bir iddiayı doğurur.
Böyle sürüp gider. Hiç bir şey iddia etmemek en iyisidir». İşte
Halk'ın düşünmemesini sağlamak için «şüphecilik»den yana bir metod. Halbuki «insanlar diyalektiğin ne olduğunu öğrenmeden çok
daha uzun süre diyalektik olarak düşündüler» (Engels).
Bir ünlü kişi «mademki düşünüyorum, o halde varım» dediğine göre «düşünmüyorsam» veya «düşündürülmüyorsam>> sonuç
nedir? Bunun, aniamca ağırlığını en ç01lc «e k o n m i k d üş ·ü n ce ö z g ü r 1 ü ğ Ü>>nde görmek mümkündür.
Şu

söz Voltaire'indir: <<Eğer kral istemezse düşünemezsiniz».
Kral yerine herhangi bir kuvvet geçmiş olabilir. Fakat bu kuvvetin düşünce özgürlüğü aleyılıine ıçahşmaması lazımdır. Türkiye'ınizde <<Özel sektör güçleri»ınin kurduğu Hill düzen, hissettirmeden <<e ,k o n o m i k d ü ş ü n c e. ö z g ür J ü ğ Ü>>nü kısıtla
mıştır. <<Halk>> ekonomik sorunlar karşısında <<seyirci>> haline sokulmuştur. Fiili ekonomik düzen halk iradesinin onayladığı bir düzen değildir. Bu nedenle: anayasal temelden de yoksundur.
<<Özgürlükler sınırsız değildir>>, <<herkesin özgürlüğünün sını
deyimleri yanlış sayılmaz. Fakat ekonomik düşünce özgürlüğünde, <<başkasının ,özgürlüğü>> adı verilen
sınır gittikçe darlaşan bir çember haline gelebilir. Yeni bir ayarlamaya ihtiyaç duyulabilir. <<E k o n o m i k K a m u D ü z en İ» kavramı kendini bu açıdan da ,kabul ettirmiştir.
rı, başkasının özgürlüğüdün>

İnsan,

çok haklı, insana yakışır eşitlikte bir düzeni :kolayca
yaratabilir. Sömürü olanaklarını 1çeren kurnazca örtülü, bir düzeni de aynı kolaylıkla yaratrubilir. <<İnsanın, yarım milyon yıl önce yaptığı bıça:k, doğada yoktu. Fakat yirmi milyon eleletran voltluk elektrik gerilimi de doğada yoktu>> (Hançerlioğlu). O halde
ekonomik düşünce özgürlüğüne gerçekten sahip bir· toplumun hayret edilecek kadar insanca ekonomik bir düzen yaratmasına engel düşünülemez. <<Ekonomik Kamu Düzenİ» Türk hukukçularının
özledikleri sorumlu bir ideal olacaktır.
Ekonomi biliminde bir akım <<otomatizm>> fikrini savunur: Bu
akım «Ekonomi Kanunlannın kendiliğinden haklılığı>> ilkesine ve7

ya varsayımına dayanır. Ekonomik olaylar bir sistem içinde sürüp
gider. Denge bozulmamalıdır (! ). Basit bir örnek verelim: Piyasada bir mal «talep»i karşılamaz hale gelirse, <<fiat»lar artar, üretici
daha fazla üretmeye, tüketici daha az tüketmeye yönelir. Bütün
ekonomiyi böylesine otomatik bir sistem sayalım. Sonuç ne olacaktır? Öneri şudur: bir yerine dokunmayın, yıkılır (Sauvy). O
halde korku, özgürlüğü daraltınada araç haline getirilmiştir. <<Korku»nun düşünce, özellikle ekonomik düşünce özgürlüğünü sınırla
makta kullanıldığı görülmüştür. Bu suretle korku yolu ile kişi, bir
amaç için araç haline getirirlir. Fakat bu felsefi anlamda <<amaçlılık» değildir.

Bu anlayışa, insanın düşünme alanı dışında kalan <<b i 1 i n çs i z e k o n o m h diyebiliriz. Konu ıböylesine ele alınırsa
<<G ö z e t i m a 1 t ı n d a e k o n o m i k düş iü n c e özg ü r I ü ğ Ü» sorunu ortaya çıkar. Çağımız insanı, otomatizimden faydalar sağladı, fakat onun kendisine hükmetmesine rıza göstermemektedir. Bu nedenle ekonomide otomatizm anlayışı, insanın her şeyi anlamaya çalıştığı çağımızda ona güvenenleri koruyamı
yacaktır.

<<Kol», «kafa» ayrımı çoktan silindi. «Dikyürüme, insanın ellerini serbest kıldı. Ayaklık etmekten kurtulan eller boş kalınca, zeHmın güdümüyle, aletleri işletmeye ve kullanmaya başlamıştır»
(Hançerlioğlu). O halde <<S ı n ı f s a I d ü ş ü n c e a yrı c ı
l ı ğ I» yoktur. Beyin-kol birliğinden gayrı, bütün güvence önerileri aldatıcıdır, bir kimsenin özgürlüğünü diğerleri yararına daraltırsak bu daraltma evvela ekonomik düşünce özgürlüğünde kendini gösterir. <<Ehin düşüncesi insangillerin en büyük başarısıdır.
<<El, dışarıya uzamış beyindir» derdi, Kant.
Özgürlük bütün halinde yaşayabilen bir kavramdır. Bir alanda özgürlük kabul edilirse, diğer alanlara sirayet önlenemez. Bunun aksi de doğrudur. Belli bir alanda yok edilirse, diğer alanlarda da özgürlük yok olur.
<<Teoloji veya doğa bilimleri alaınında düşünce özgürlüğü için
mücadele etmiş olanlar, hiç şüphe yoktur ki siyasal özgürlüklerin
öncüleri olmuşlardır. Bruno veya Galileo olmasaydı, insanlık ne
Rousseau'yu, ne de Voltaire'i tanıyabilecekti» (Laski). Şimdi kuş
kusuz <<Ö z -g ü r d ü ş ü n c e t a r i h i»nde üçüncü dönem
başlıyor. Şöyleki: Diğer yaratıklar, çocuklarına bir şey bırakamaz·
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lar. «İnsan, çocuğuna yirmi milyon yıllık bir bilgi bırakır» (Han
çerlioğlu). İnsanlığın, ü ç ü n c ü d ö n e m d eııde ekonomik
düşünce özgürlüğüne kavuşması geç kalmayacak gibidir. Öncü fikirler Türkiye'ınizde de hayli yol aldı. <<Uygarlık vaktiyle insanbrm fevkalade mükemmel telakki ettikleri sistemlerin harabeleri
üzerine kurulmuştur» ( Laski).
Ekonomik düşünce özgürlüğü tarihçesinden bazı sonuçlar ÇJ·
karabiliriz: Özgür düşünme isteği kadar insanhk dramında (Dante gibi düşünürsek insanlık komedyasında) bu kadar şaşırtıcı, tutucu, duraklamalara başka alanlarda hemen hemen hiç rastlanmamıştır. Dante sevince ve mutluluğa <<daima suyun öbür kıyısında»
diyen mısraı ile bir şeyler anlatmak istiyordu, İlani Komedyasırı
da.
Özgür düşünce isteğinin, doğuşundan, duraklamalı gelişimin
den, sonunda <<e k o n o m i k d ü ş ü n c e ö z gür l ü iğ Ü>>llf
nasıl ulaştığını incelersek, yer yüzünün, ,kanıtlanmış tek determinizmine ( = insanlık determinizmine) inanmamak kabil olmayacak
tır.

Az gelişmiş ülkelerde münferit gelişmelere rastlanabilir. Fa
kat bunun önemi yoktur. Ayrı ayrı koşullar, bir takım fiili iktisadi baskı grupları ile ekonomik bütünleşmesi engellenmiş bir ülke
kalkınmış sayılamaz. Ekonomik ,bütünleşmeyi sağlamakta felsefeciye ve hukukçuya düşen görev payı küçümsenmeyecek bir nitelik
gösterir.
<<Az gelişmişlik» milletlerarası bir sorun haline gelmiştir. Bu
nedenle <<az gelişmiş ülkelerde hukukçunun görevi>> o ülkeleri çok
aşan nitelik kazanmıştır. <<Eşitsizlik» kendisinde bir takım <<dinamik güçlen> bulunan bir durumdur. Dünya nüfusunun % 32 si,
tüm dünya gelirlerinin % 75,5 ne sahiptir. Dünya çapında eşitsiz
lik ile «insan hakları»nı bağdaştırmak olanağı kalmamıştır. Kadercilikle yetinecek uluslara artık rastlanmıyor. <<Son yazılarından
birinde Russeri bunu kuvvetle hatırlatmıştır -ki o zaman ve o
ülkede bunu yapmak bir cesaretti- felsefeyi yalnız bir ülkeye, bir
çağa, bir ırka bağlı sosyal bir uyarma örneği ohrak almak demek,
onu hemen hemen bir propoganda teması haline getirmek, bir
ayırma ilkesi yapmak ve_ öz yapısı olan evrensellik iddiasını yok
etmek olur (Lucien Seve).
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«Demokrasi hiç bir zaman kazanamaz. Demokrasi daima kaymahkümdur. Onun için demokrasi isteyenler, kaybetmeği peşin olarak göze almalıdır (David Spitz). O halde demokrasiyi
yitirmemek için ne yapmalıyız? Bunun çaresini biz, «ekonomik
düşünce özgürlüğü»nün sağlanması ve sorunu «bilinçli oy»a bağla
makta görmekteyiz.
betmeğe

Özgürlüğün

en sade tanımı şudur: Bağlı olmamak. Tutsaklık
dönemi çoktan kapandı. Acaba «e k o n o m i k b a ğ 1 ı 1 ı k»
onun değişik Ibiçimi midir? Eski Yunan düşünürlerinde ekonomik
bağlılıklar üzerinde sadece «e r d e m l i k» açısından durulmuş,
yalnız Aristo, malın biri kullanma, diğeri değiştirme olmak üzere
iki değeri olduğunu sezinlemiş, bugün ekonomi bilinminde ilke
olarak benimsenen pek çok fikirlerin ilkel biçimini açıklamıştı.
Orta çağ ekonomik olayların, dinsel kuralları yalanlayan görünüş
lerini zayıflatmak çabaları ile geçti. İnsanlık Aristoculuğu benimsedi, İbni Haldun, ekonomide «Kadercilik»e karşı çıktı, «Ekonomik Kamu Düzeni» nin gerçek. öncüsü olarak İbni Haldun kabul
edilebilir. Fakat düzeni -bugünkü deyiı:nle~ «Liberal» açıdan değerlendiriyordu. Çünkü o çağda «ilericilik»i liberalizm temsil ediyordu. «En doğruyu sevmek için hak terazısı» isimli yapıtında 17.
yüzyılın Katip Çelebisi, dinsel açıdan diyalektiği, işlemişti.

ı

~1

Fizyokradar (1559) olanı yorumlamakla göçüp gittiler, 14.
Louis'nin ünlü Bakanı Colbert (1619-1683) büyük bir geDçeği şöyle
ifade etti: «Ulus, ekonomik bir örgüttür». O tarihte Fransa'yı Colbert kurtardı, derler.
«Fizyokratlar, Tabii Kanun felsefesine bağlılıklarını, açıkça
Klasik iktisatçılar, iktisattan daima «politik iktisat»_
olarak bahsetmekle, iktisadın gerisindeki toplum uelsefesini ima
etmişler veya A. Smith ve J. S. Mill gibi açıkça bununla uğraşmış
lardır. Oysa Neoklasik iktisatçılar, serbest rekabeti ( daıha sonraki
teorik gelişmelerle tam rekabetçi) piyasa ekonomisinin işleyişini
açıklayan teorilerini, evrensel olarak geçerli kanunlar
saydılar.
Bundan, «salt iktisat» diye bahsettiler. Böylece belirli bir felsefi
sistemden doğan varsayımlar ve ilkeler, tamamiyle gizli kaldı>>
( Gülten Kazgan»). «Piyasa ekonomisinden gözlemler» i «bilimsel
metod» sayarak bunu bir «Memleket ekonomisi» ne, hatta daha
ileri giderek ~<evrensel ekonomi»ye uygulamak, sonuçlar çıkarmak,
öngörülerde bulunmak isteyenlerin hepsi «çıkış noktası»nı hatalı
seçmekle başarısız kalmışlardır.
belirtmiştir.
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Emeğin,

mala katkısından, ,emeğin yarattığı şeyin değerinder..
daha aza razı olmaya zorlanmasından doğabilecek sosyal sorunları,
hatta Marx'ın ünlü «artık-değer» kavramını, İngiliz Düşünürü
John Locke (1632-1704) ilk defa görüp, açıklayandır. «Devletin çı
karı, Halkın çıkandır» diyen Alman Sehrıöder (1640-1688), Liberal
ve kapitalist anlayışlı olmasına rağmen işçiyi otomatikleşti:rerek
körleştiren sisteme karşı çıkan Adam Smith (1723-1790), daha az
insaflı Ricardo (177211823) unutulmamalıdır. «Bununla beraıber, A.
Smith'in, iktisadi analizini toplumsal felsefesiyle bağdaştırma denemesi, çok başarılı olmadı. Kurduğu iktisat teorisi -ki, Klasik
Okulun temelini oluşturan- toplum için, tamamiyle farklı bir görüşü de destekleyebilirdi. Bir ihakim sımf ideolojisi olarak Smith'in ideolojisi, kendi karşıtını kendi içinde taşımaktaydı. Nitekim,
daha Ricardo'da, Smith'in teorisi, iyimser unsurlarını kaybetmiş
tir» (Gülten Kazgan). Bununla beraber Smith ve Malthus, «politik
iktisat»ı «servetin mahiyet ve kaynağının araştırılması»; Ricardo,
«Ürünün yaratılmasına katılan sınıflar arasında, ürünün bölüşüm
kanunlarının araştırılması» olarak tarif eder. (Kazgan). Bu tammlar doğru veya yanlış olabilir, eksik de olabilir. Fakat hepsi «ekonomik düşünce»ye yol açmak hizmetini başarmışlardır. Gelir dağı
lımının haksızlığını gösteren, topr:{ğın nasyonalizasyonunu ilk kez
öneren John Stuart Mill (1806-1873), <<Birey için doğru olan toplum için doğru olmayabilir. Aksi de mümkündür». «Ekonomide doğal yasaların yerine insan iradesi konmuştur. İnsan toplumda en
uygun _ekonomik düzeni ,kurabilir» fikrini işleyen Keyns ( 1883-1946),
Endüstrileşmesi, çalışanları sıömürme biçimine dönüşen Batı Avrupasının en güçlü tenkidini yapı:p, işçi haklannın tanınmasında
payı bulunan Karl Marx'a kadar ekonomik düşüneeye katkıda bulunanlar «İ nsa n lı k determini,zimi»'nin -çok defa
birbirinde düşman- ortaklarıdır. Fakat hepsinin ekonomik düşünce gelişiminin sağlanmasındaki payı büyüktür.
Ekonomik düşüncenin gelişim tarihçesinde iki döneme rastlanır. Birinci dönemde ekonomik olaylar .gözl,enir,
olaylar arası
ilişkiler araştırılır, ekonominin kendi kanunlarının saptanmasına
çalışılır, fakat bunlar yapılırken hiç bir değer hükmü verilmez.
İkinci dönemde ekonomik olayların «tevekkül» ile karşılanması
reddedilmiştir. İşte gerçek ekonomik düşünce bu dönemde geliş
meye başlamıştır. Ekonomik düşünce özgürlüğüne ihtiyaç da bu
dönemde zorunluluğunu <kabul ettirmeye başlar. Bu dönemde insanlık şu ilkeyi kazanmıştır: Aşırı ekonomik doktirinleri ılımlaş-
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tırmanın tek aracı «Özgürlük» tür. Neo~klc1sik, neo-nıarjinalist, İs
veç mektebi (Knut Wicksell), Keynes nazariyesi, hatta materyalist görüşlerde yumuşama bu gözleınİ haklı çıkarmaktadır.
İnsanlık doktrini kişisel, sınıfsal, toplumsal çıkarların bu çı
karlara dayanan kin sömürüsünün anlamsızlığını
somutlaştırır.
Doktrinin . uygulama çelişkileri bile «insanlık determinizmi» nin
direncini kanıtlar. Bütün çatışmaların sonuında (bizler görsekte
görmesekte) «ekonomik ümanizma» bu determinizminin daha hız
lanmasını sağlayacaktır. İnsanı gittikçe insan kılan bu determinizmi inkar eden «ilerici görüşler» (!) esasında tutucudurlar.

Toplumun ((le k o n o m i k k o n u 1 a r ı t a k d i r y et e n e ği» ni arttırınakla hukuk devletinin «S o s y a 1 (ılı uk u k) d ev 1et İ» ne dönüşümü hızlanır. Bu yeteneğin sağlan
ması için tek çare «e k o n o m i k düşün c e özgür 1ü ğ Ü>>
ortamını sağlamaktır. Bir şey aynı kaldığı halde vasfı değiştirile
bilir ve o şeyin faydaları çeşitlenir. Suyun buhar veya buz olması
giilbi. Bu vasıf değişiıkliğini başarmak için ·elimizde bir araç bulunmalıdır : lsıyı ayarlayabilmek. O halde «demokratik ve çok görevli
Devlet»i yaratabilmek ~çin bir araç'ın bulunması gereklidir. Bu
araç ____.bizce- Halk'ın «ekonomik düşünoe»yi öğrenmiş olmasıdır.
~oplum olay'larını
öğrenmiş

her yanı ile ve tüm olarak
bir halk demokrasiyi daha iyi yürütür.

düşünebilmeği

«Yönetmek, öngörmektir», denir. O halde yönetmekte ve yöneticiyi seçmekte önıgörmek yeteneği aranacaktır. Özellikle «g e 1 ec e ğ i n e k o n o m i k t 1e ş h i s İ» gereklidir. «P I a n>> kavramı bile öngörüden sonra gelir. Sadece olana :bakarak «e k on o m i k p 1 a ll>> kurulamaz. Plan, resmi öngörüsün ve buna
ulaşma yollarının saptanması~dır. «K o n j o n k t ü. ~» bu günü
yansıtır, bu günün «t e ş h i S»idir, açıklayıcısıdır, yapıcı değil.
Ekonomik açıdan gdeceğin teşhisi zaruridir. Yürürlükteki ekonomik düzenin ne olduğu halka açıklanmalıdır ki, ekonomik öngörü
(geleceğin teşhisi) önerisi halkın oluruna sunulabilsin, oy bilinç
kazanabilsin. Eğer güçlü elmnom'ik mithraklar eJwnomik düşünce
özgürlüğünün geı:ıçekleşmesini engellememiş, hatta aldatmamış olsa
idi, Türkiye'ınizde «e k o n o m i k (d e m o k rat i k) k a- .
m u düz e n İ» çoktan kurulurdu ve halkımız daha üst sorunlarının çözüm çaresini arama, belki de başarma dönemine girerdi.
«Cemiyete kimin hakim olduğunu, onu kimin idare ettiğini tayin
12

eden faktör cemiyetin teşkilatianma şekli, ekonominin yapısıdır.
iktidarın kaynağı ve iza:hını mü:nıhasıran burada aramamız lazım
dır, zira cemiyetin iktisadi müesseselerini kontrolleri altında bulunduranlar, yalnız bu sebeple cemiyetin siyasi müesseselerini de
kontrolleri altında bulundururlar>>. (Antidemokratik Düşünce Şe
killeri David Spitz sh. 35). Bu kontrol «ekonomik düşünce .özgürlüğü»nü belli etmeden kısıtlamakla sağlanır, bu da kendine göre
bir tekniktir
Ekonomik düşünce özgürlüğü içinde olan toplumlar da öngörmede hata edebilirler. Öngörmede ( taıhminde) daima bir «h a t a
p a y ı» yer alır. Fakat Laplace'ın dediği gibi hayatın bütün .önemlı
sorunları tahmine dayanır. Öngörü insan yaşantısında soluk almak
kadar doğaldır. Fakat öngörü toplum adına olunca pek ibüyük bir
önem ve sorum kazanır. İşte bunun için de «e k o n o m i k d üş ü n c e ö z gü r 1 ü ğ Ü» nün gerçek durumu :ve olanağı .ile toplumların mutluluğu ters orantılı değildir.
ülkelerde de rastlanmıştır.
derleyecek, saptayacak
araçların (lmruluşların) yokluğu ve .çıkar nedenleri ile idarecilere
yanlış bilgi vermek, dolayısıyle toplumun kuşkusunu, zamanında
uyarısını geciktirmek, «ekonomik düşünce
özgürlüğü»nü çaresiz
Ekonomik siyasette hataya
Nedenleri şunlardır: Ekonomik

başka

«araz»ı

kılmak.

Fakat en kötüsü şudur: Toplum'un, demokrasilerde oyları ile
ortaya resmen kayacağı <<g e l e c e ğ i n e k o n o m i .k te ş
h i s i » ni yanıltmak ve demokrasilerin kaderini çizen, <<b i 1 i n ç·
1 i o y»u etkisiz, anlamsız, değersiz hale getirip sonunda, bir kalemde Demokrasiyi yok etmek. Bazı çevreler <<Türk Oyu»nun ibilinçsizliğinden şikayet ederler, çaresini söylemezler. Umutsuzluğu,
rejim değişikliğine gerçek göstermek isterler. Eğer 37 milyon Türk
Demokrasiyi kabul etmiş ise bu şahane bir olaydır. Belki de, tarihte <<Büyük Millet» olmaktan ötürü demokrasiye özendik. <<Lüks
Anayasa» deyiminin altında dereibeylİk yatar. «Türk Oyu»na, inanan, inandığı için de onu bilinçleıştirmek isteyen kesim, politika
çıkarlarını değil Demokrasiyi gerçekten yaşatmak isteyen <<Büyük
Vatanseverler kesimi»'dir.
Türkiye'ınizde ekonomik •gerçekleri yansıtan ne resmi,
ne
özel <<bilgi verici bağımsız organ» yoktur. Ekonomimiz karanlıkta
hırakılmıştır. Devlet dahi Türkiye'yi idare eden fiili ekonomik du-
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rum ve olaylara

vakıf değildir.

Gizlilik

örgütlenmiş

ve kenetlen-

miştir.

«Emeğin toplumsallaşması»m
önlemek olanağı kalmamıştır.
El tezgahına razı olacak bir tek topluma rastlayamayız. Sanayileş
me çabaları pek çok sorun getirecektir. Bunları sarsmtısız çözmenin tek çaresi «ekonomik düşünce özgürlüğü»nÜ gerçekten sağla
maktır.

Malın«kullanım değeri», «değişim değeri» bir «emeğin ürünü»
olmasından gelir. Özelikle değişim değeri «İnsanlar birbirleri için
çalışırlar» deyimini haklı kılar.
S O N U Ç : Nereye gittiğini ve ne!'eye sürüidendiğini anlayabılip,

idare edenlere yön verebilen toplumlar, başarılı demokrasiler k:urabilmişlerdir. «Demokrasi, «İnsanlık» demektir. «İnsan uzun
süre, kendi özgürlüğünü, diğer bir deyişle insanlığını bilmeden yaşamıştır. Geı:ıçekten insanlık, özgürlükle başlıyordu. insanla, doğa
ya bağh diğer yaratıklar, yirmi milyon yıl geride, özgür olmayan
bir Ata'da birleşiyorlardı. Özgürleşenler, insan oldu, özgürleşme
yenler öyle kaldı» (Hançerlioğlu). Bizce ,özgür felsefi düşünceyi
ne maksatla ne yolla olursa olsun kısıtlayanlar «insanlığa karşı en
büyük suç»u işlemişlerdir.
Türk Hukuku, geçmişteki uygarlığı ile karma bir inançla, Bageri kalmayan, belki daıha üstün «insanlık doktrini»ni uygulamaya yetenekli yepyeni bir hukukçu kuşağı yetiştirmiştir. Ne yazık ki «politikacı» diye isimlendirilenler bunu kavrayamıyorlar. Şi
kayetimiz budur.
tıdan
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EKONOMİK (DEMOKRATiK) KAMU DÜZENİ AÇISINDıAN :
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Avukat Faruk EREM
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Anayasamız

Devleti «Sosyal (Hukuk) Devleti» olarak tanım
lar· Hukuk Devleti niteliğini, Devletimizde açıkca görmek mümkün-'
dür. Yüksek mahkemeler, kanun yolları ve benzeri kuruluşlarla
Devletimiz
H
k u k D e v 1 e t i olarak isimlendirilebilir.
Fakat sosyal hukuk devleti tanımı içinde «S o s y a 1 D e v1 e t»i kolayca görebilmek mümkün değildir.

u

1 - Hukukun Üstünlüğü: «İ n s a n 1 ı k D o k t r i n i »ne dayanan «H u k u k u n Ü s t ü n 1 ü ğ Ü» ve bunun maddi olanağını ifade eden «E k on o m i k (Demokratik) K am u d ü z e n İ» ilkesini benimsemiş, bulunuyoruz:
a) Çağımızın insanı çevresinde nelerin değiştiğini daha çabuk aniayabilmektedir. Sosyal güvenliğin genelleşme hızının artı
şında bunun payı vardır.
«Özellikle ikind dünya savaşından sonra gelişen sosyal güvenlik fikri, insan hakları demecinde (madde 22) · «S o s y a 1 G üv e n 1 i k H a k k I» olarak gerçek anlamını kazanmıştır. Bu,
hak izahını «Toplumsal Risk» ve «Yaşayan varlık olmadan gelen
doğal riskler»in dağılımı zorunluğunda bulur. İşçi sigortasından
sosyal güvenlige. geçiş dönemi kapanmıştır. Çağımızda sosyal güvenlik kavramının gelişimi «Önleyici sosyal güvenlik» anlamına
dönüşmüş ve
«E k o n o m i k (demokratik) k a m u d üz e n i»nde sosyal adaletsizlikleri giderici en etkili bir ·araç haline
· gelmiştir·
3

Bundan başka, «İnsanın kişiliğini geliştirme ortamı,nın yarave bunun devamı, demokratik bir rejim için başta gelen
özelliktir. Sosyal güvenlik bu ortamın maddi koşullarını sağlar.
İşte bu bağlantıdan dolayıdırki, İnsan Hakları demecinde sosyal
güvenlik hakkı, insan haklarından biri olarak yer almış ve «İnsan
lık doktrini»nin önemli bir bölümünü meydana
getirmiştir. Bu
suretle sosyal güvenlik toplumda kişiye sağlanması zaruri olan
«asgari insanlıJk teminıa:tı>>dır. Bu nedenle de «sını:fsal düşüncelere
dayanan güvenlik>> çağını yitirmiş ve fakat dilim dilim genelleşme
ile gecikmesi izahsız kalınağa başlamıştır· (TBB. Yönetim Kurulu
Raporu, 1972).
tılması

Sosyal güvenlik, geliştikçe, genişlerneğe elverişli bir kav«Herkes için, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamak amacn> (Anayasa 41) esas tutulursa Modern Devletin görev ağırlığı daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin yoksulluğa karşı «asgari gelir için Devlet garantisi>> bile düşünülecektir.
b)

ramdır.

2 - Genişleme zorunlugu ve olanakları: «Her şeyden önce,
sosyal güvenliğin o ülkenin tüm insaniarına ulaşabilmesi, ancak
o ülkedeki dengeli ve tutarlı bir ekonomik, sosyal ve siyasal yapı
ile yakından ilgilidir>> ( 1).
a) Tür~iye
Barolar Birliği Sosyal
Güvenlik Hukukunun ciaha hızla kurulması çabalarına katılmakta, sosyal. hukuk
devle~ini (bundan da ileri: Hukuk Üstünlüğü Devletini) kabul 'etmiş bir kuruluş olarak, kendini görevli saymaktadır.
«Sosyal güvenlik>> fikrinin kökeni belki
«s o s y a l y a r d ı m»
yoksullara yardım) sayılabilir. Fakat her halde bugünkü anlamı
ile sosyal güvenlik «Sosyal Adaleti Sağlama>>nın araçlarından biridir. Bu
nedenle sosyal güvenlik sisteminin kuruluşunda, düzenlenmesinde bunun
gözönünde tutulması gereklidir.
(örneğin

b) Türkiyemizde sosyal sigortalardan daha çok ötede «S o sy a 1 g ü v :e n l i k h u k u k n n u n» bütün felsefi temelleri
ile kurulması, topluma kabul ettirilmesi gereklidir. Eğer bu yapdmazsa Anayasamızın «S o s y a 1 D e v 1 e t>> anlayışı içeriksiz kalacaktır· «Fikirlerdeki bu gelişmenin henüz tamamlanmadığı,
fakat ciddi olarak başladığı anda, sosyal riskierin başlıcalarını kap-·
(1)

Boyuncuoğlu (M), Sosy<tl Güveniiık Düşüncesi, Cumhuriyet: 14.8.1974:

bk. Jambu - Merlin, La securite Sociale, (Paris, 1970), s. 12.
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samı içine alacak sistemler kurma gereği ortaya çıktı. Böylece kurulan sistemlerin örgütleri ve kaynakları birbirlerinden çok farklı
oldu; bu da onların hukukun bağımsız bir dalının konusu olarak
tanınmalarını geciktirmiş oldu». (2).

Sosyal Güvenlik-Sosyal Yardım: «Güvenlik» kendine göre
olan bir kavramdır. Fakat «Sosyal güvenlik» insanı insanlığa bağlayan kavramların başında gelir. «Teminat» da hukukta
geçerli bir kavramdır· Fakat güvenlik, teminattan çok ayrı anlam3 -

anlamı

lıdır.

a) «S o s y a 1 y a r d ı ID», nedense «S o s y a 1 g üv e n 1 i k»e benzer sayılır, hep bir arada kullanılır. Anayasamızcia bile bu kavram karışıklığına rastlanır. Anayasamızcia ilke
şöylece açıklanmıştır: <~Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir».
Bu ilke nasıl gerçekleşecektir? Anayasamız (md. 48) şöyle der:
«Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teş
kilatı kurmak ve kurdurmak Devletin
ödevlerindendir». Sosyal
güvenlik, sosyal sigorta, sosyal yardım, bu üç kavramı düşünür
sek, aynı sistemde yerleştiremeyiz. Faydalananın, daha evvel riskine katılmadığı bir şey «sosyal güvenlik» in unsuru sayılmaz. (3)
b) Sosyal yardımlarda <<sosyal güvenlik» niteliği yoktur, aksine sosyal güvenliği olmayanların düştüğü durumu hafifletmek
amacını güderler. Sosyal yardım toplumu ikiye. ayırır: Muhtaç
olanlarla olmayanlar. Sosyal güvenlik ise bu ayırımı kaldırmak
ister. ( 4) Görülüyor ki aralarındaki fark büyüktür.
c) Sosyal güvenlik -belki- şöylece özetlenebilir: Sosyal
ri skin ( eşitsizliğin, sefaletin, hastalığın, yaşlılığın ... ) sebep olduğu «ihtiyaç»lara karşı toplumu en geniş bir
dayanışma sistemi
içinde birleştirmek (5). Bu özet, Roosevelt'in Kongreye sunduğu
6 Ocak 1941 tarihli ünlü mesajından esinlenmişür. İşe, «T:Oplumsal çaba»nın başarısına inançla başlamak gereklidir.
(2)

Tunçomağ, Sosyal Güveniilk Kavramı İstanbul, l975, s. 4;

bk Durand (p), La poliitique contemporaine de s,eourite sooiale (Paris.
1953), s. 27.
(3) Bk. Dumnd (P), La politique contemporaine de s,ecurite
sociale
(Pams, 1953), s. 15, nt. ı
(4) Doub1et (J) - Lavau (G), Seoui'ite sociale (Paris, 1957), s. 4; kşz.
Netter, (F), La securite soaiale et ses principes (Paris, 1959), s. 6, bk
Doublet (J), secudte sociale. (Paris, 1969), s. '22.
(5) Kşz. Doublet - La\Oau, s. 7; bk. Netter, s. 45.
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Sosyal Sigorta - Sosyal Güvenlik arasındaki fark: Bir
anlayışa göre «Sosyal güvenlik» ve «Sosyal sigortalar.» eşanlamda
değildir. «Sosyal gıüven1ik bir üst
kavram olup, sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar bunun altında toplanır» ( 6).
4 -

«Bugün, hiç değilse gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik sorunu farklı
bir görünüm kazanmıştır. Görüşlerdeki bu yenilenmenin ağırlık merkezi,
herkese sosyal güvenlik hakkı tanınması üzerinde toplanmaktadır» (7).

«Sosyal güvenHk, sosyal s1goıtadan, öteye anlam taşımakta
Sosyal sigortanın görevi, nufusun bir kısmına (sigortalılara,
iştirakçilere, v.b.) ekonomik ve sosyal korunma getirmektir· Sos-.
yal güvenlik ise, toplumu tüm olarak düşünmektedir. Sosyal güvenlik ile sosyal sigorta arasındaki farklar, son yıllarda daha da
belirgin olmuştur» ( 8).
dır.

a)

Sosy~1l sigortayı özel sigortadan ayıran farklardan bii.ri

özel sigortada ilgili şu üç kararda serbesttir: Sigorta
. sigartacısını seçmek, sigorta miktarını saptamak. Bu üç özellik sosyal sigortada ~bazı nedenlerle- k'aldı- ,
rılmış tır ( 9) .

de

şudur:

yapıp yaptırmamak,

Sosyal sigortanın, sadece sigorta olmaktan uzaklaşması
sosyal güvenliğe dönüşümü sağlana:bi1ir. Bir örriek verelim. Eğer bir hastalık sigortası, «belli bir ·süre pirim ödemiş olmak» ve «Si1gortaya girilmeden evvelki hastalıklar hariç olmak>> gibi koşullar arıyorsa bu sadece sigorta tekniğine uygun bir sistemdir. Bu koşulları aramayan, eşit tedavi hakkını esas tutan ,bir sistemde ise «sosyal güvenlik» niteliği yoğunlaşır.
b)

oranında

5 - Mali açığı geriye dönüş nedeni sayanlar: «Eğer verdiği
kadar almak ve bir kısım ri s ki karşılamak b ahi s konusu olsa idi.
bunu herhangi bir sigorta şirketi de yapabilirdi. Esasında sosyal
güvenlik «kuşaklar arası dayanışma»dır. Bu sebeple bir sosyal güvenlik sistemi içinde bir şahsın ne verdiği, ne aldığı değil, grubun
sisteme katkısının ne olduğu önemlidir. Katkıda bir eşitsizlik var~
sa ancak o zaman haksızlıktan söz edilebilir· Esasen Memleketimizde mevcut sistem verilenle alınan arasında matematik bir öl(6)
(7)
(8)
(9)

6

Tunçomağ,

s. 7; kşz. Netter, s. ll.
s. 35.
Koyuncuoğlu (Cumhuriyet: 14.8.1974).
Kşz. Netter, s. 191.
Tunçomağ,

i

\

çüye dayanmamakta, korunması gereken kimselerin insan oluşla
gözönüne alınarak yardım normları tespitini kabul etmektedir»
(TBB. Yönetim Kurulu raporu, Avukatların Sosyal Güvenliği, Ankara, 1972).
rı

a) «Hiç bir memlekette gelir ve gideri başa baş gelen bir
sosyal güvenlik sistemi mevcut değildir. Yalnız ilgililerin pirimi
ile yaşayabilen bir sisteme sadece «sigorta» denir. «Sosyal (sigorta), güvenlikte kuşaklar arası dayanışına ve milli gelir dağılımını
asgari insan yaşamında müşterek bir ölçü sağlamak ınaksadı ile
bir ayarlama sayİlır. Bu sebeple genel bir sosyal güvenlik sistemi
kurulmazsa ınaksada ulaşmak olanağı yoktur. Genel Sosyal gü-·
venlik bir ıneı:nleketin ekonomik ve milli bütünlüğü içinde yerini
almak zorunluğundadır. Demokrasilerde başarı ve çağdaş eğilim
sosyal güvenliğin genelleşınedeki hızı ile ölçülür· Artık «İşçi Sigortası» çok gerilerde kalmıştır. Bunun fikirce artıkiarına
göre
kararlara varmak anlamsızdır.
Memleketimizde de bu gelişim zorunluğu duyulmuştur: 506 sayılı Kanunun 1. maddesi işçi ·sigortalarından, Sosyal Sigortaya geçmek suretiyle işçi
sigortalarını tarihe maletmiştir. 506 sayılı Kanun gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, kanun sosyal güvenliğin bütün Türk toplumuna uygulanması amacım gütmektedir>> (TBB. Yönetim Kurulu raporu: Avukatların Sosyal
Güvenliği, Ankara, 1972).

b) Sosyal sigorta sisteminin mali açığını kapatmak için her
memlekette bazı çareler aranınıştır. Örneğin Fransa'da trafik sigortasına % 3 ilave yapılmış, fark hastalık sigortasına tahsis edilmiştir. Alkolikierin tedavi masrafları alkolli içki kullananlada satanlardan alınan resimleri e karşıianmaktadır (1 O).
Sosyal

s1igortaları

besieyecek ek kaynakl,ar aramak usulü yeDoktrinde genel konu şudur: külfetin işveren
işçi tarafından pirimlerle karşılanması hem haklı değildir. hem de
yeterli değildir. Sosyal risk milli kadro içinde bölüşülmelidir ( 11)
O ha1de «Bütçe>> kavramı da değişecektir. Bütçenin bir özelliği de
«Sosyal adalet belgesi»olmalıdır.
terli

dığı

olamamıştı-r.

6 - Pirim - Vergi: «P i r i m>> sosyal güvenliğin kazananlam içinde izahını v:e nedenini kaybetmiştir. «Sosyal gü-

(10) Bk. Getting, s. 120.
(ll) Bk. Gettirn:g, s. 120; 'hk. Afuso~ (S), Türkiye'de Sosyı:ı-1 Gü·venlik (An
lmra, 1960), s. 53.
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venlik hakkı»nın maddi olanağını ancak vergi anlayışı ile sağla
mak mümkündür. Sosyal güvenliği sağlayacak vergi, ödenen şe
yin vergi niteliğini taşıması için sahip olması gereken bütün hususiyetleri haizdir. Kaldıki ihtiyari olmaktan mecburiliğe doğru
gelişmede «pirim» derece derece «vergi benzeri» hüviyetine bürünmüş, pirimden vergiye geçiş kendini kabul ettirmiştir. Pidm,
«milli gelirin bir kısmının sosyal güvenliğe ayrılması» amacını
gerçekleştirmekte yetersizdir. Bununla beraber pirim yerine geçecek verginin hedeflerini, dağılımını, oranını t.ayin ederken tam bir
sosyal adalet ve insanlık doktrinine sadık kalmak gereği vardır
(TBB. , Yönetim Kurulu Raporu: Avukatların Sosyal Güvenliği,
Ankara, 1972).
a) «Sosyal güvenliği gelir dağıtımında eşitlik mekanizması
olarak kullanmak» önerisi (12) yerinde bir görüştür. Sosyal güvenliğin, «S o s y a 1 A d a 1 e t»in gerçekleşmesi araçlarından
birıi haline gelebilmesi «M i 1 1 i G e l i r» ·dağılımını makul
ibir deTIJgeye getirmesi ve oı:ıada tuta:bi1mesi ile mümkündür. Kuş
kusuz, ödeme gücü olan için bu bir külfettir- Bu külfetin ancak
onlarda kalması ile denge sağlanabilir. Eğer bu külfet, dalaylı yollarla ( = Külfet transferi) başkalarına aktanlırsa (örneğin maliyetin artmasının tüketiciye yansıması) milli gelir dağılımını dengede tutmak görevi sağlanmış olmaz. Bu açıdan da pirim yerine,
özelliklerine, amaçlarına göre iyice düzenlenmiş «S o s y a I
G ü v e n 1 i k V e r g i s İ>>ne ihtiyaç vardır.
b) Sosyal Güvenliğin, milli gelir dağılımında bir çeşit ayarlama görevinde olması yanında Milli Geliri arttırıcı yönüde vardır.
Güvenlik içinde olanın gücü verimi daha arttıracaktır. ( 13).
«Sosyal güvenliği kamu hizmeti olarak kabul eden ve yaşlılık aylığını
ilgilinin ne ödediğine bakmadan, belli bir yaşa gelen her kese tanıyan ve
bu konuda Sosyal Eşitliği vergi yolu ile sağlayan memleketler arasında
özellikle Amerika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'i saymak mümkündür. Bu memleketler sosyal adalete dayanan mükemmel demokrasiler kurabilmişlerdir.
Verilen-Alınan

ölçüsünün sosyal sigorta sistemi ile alakah olgöstermek mümkündür. Bir usule göre ilgili,
belli bir süre pirimini, işveren de hissesini o kimse için ·a·çılmış

madığını

(12)
(13)

8

şöylece

Koyuncu (M), Sosyal Güvenlik
Kşz. Nitter, s. 304.

Düşüncesi, Currıhuriyet:

14.8.1974.

·,

ı

oir hesaba öder- Faizleri ile beraber biriken meblağ, ihtiyarlık aylığı olarak bağlanır. İknci usule göre büyük bir grup sigortalı ve
iş veren bir mameleki temsil eden kuruluş adına pirimieri öderler. İlgiliye, hak zamanı gelince, tediyeler böylece anonim bir varlıktan yapılır. Ancak ikinci usulde sosyal amaçlar düşünülebilir.
Böylece pirim oranındaki artışlada para değerinin düşmesinden
gel~n sakıncalar önlenmiş olabilecektir. Bu suretle her kuşak, kendinden evvelkinin rahat emekliliğini sağlamış olur. Zira kendisinden sonraki de aynı şeyi yapacaktır. O halde pirim usulüne dayansa dahi ikinci sistemde verilen-alınan ölçüsü uygulanamaz. Avukatların sigortalanmasında ileri sürülen verilenle alınan arasındaki .
farka dayanan yerıneler sistemin ne olduğunu bilmeden yapılan
tenkitlerdir.
Genel güvenlik sisteminin büyük faydalarından biri de sosyal ve kişisel
riskleri (ölüm, ihtiyarlık, malüllük gibi) büyük rakkamlar ve .müstakbel
kuşaklar arasmda dağıtmaktır.

Güçlüklerin giderilmesi için sosyal güvenlik ve sosyal adaleti korumak bakımından Devlet, bazı fedakarlıklarda bulunmak
zorundadır. Bu zorunluğun hukuki esası «S o s y a 1 h u k u k
d e v 1 e t i» olmak hususunda Anayasanın kendisine yüklediği
görevidir. Modern Sosyal Güvenlik anlayışı ile pirim sistemi esasen bağdaşamaz. Sosyal Güvenliğin herhangi diğer bir kamu hizmetrinden farkı yoktur. Bütün kamu hizmetleri gibi sosyal güvenlik de Devletce karşılanmalıdır· Ancak bu sayede adalet sağ
lanabilir.
1961 Anayasasından evvel de mevcut olan pırım esasına dayanan sosyal sigortalar, «Sosyal güvenlik», «Sosyal adalet», «Sosyal hukuk ve Sosyal refah devleti» koşullarını benimsemiş olan
Anayasamıza uygun düşmemektedir. Pirime
dayanan sosyal sigorta sistemi, Devletin görevden kaçmasına bir bahane sayılabi

lir.
Sistem tümden değiştirilmelidir: Bütün Türk vatandaşları
kapsayacak ve insana· yaraşır bir sosyal güvenlik sağlıyacak bir
sosyal güvenlik vergisi konulmalıdır. Emekli sandığı, sosyal sigo rtalar kurumundan başlayarak memleketimizde mevcut olan
bütün emeklilik ve sosyal yardım kurtduşları tek elde toplanmalıdır. Böyle bir verginin konulmasında çok bilinçli ölçülere bağlı
. kalmak, gelir dağılım dengesini "sosyal adalete uyduracak kural·
nı
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ları

bulmak zorunluğu vardır· Bu suretle hem sosyal güvenlik ve
hemde bunun nedenini açıklayan sosyal adalet sağlamnış olur, 1, 2
ve 3. beş yıllık planlarda da bu görüşümüze uygun hedeflere yer
verilmiştir.

Kurum genel kurulunun 1972 Haziran toplantısında Çalışma Bakanı şunları ifade etti: «Bir toplumun uygarlık, çağdaş
lık ve gelişmişlik göstergesi sosyal güvenlik altına aldığı nüfus sac)

yısıdır. İstihdam

sorunlarının çözümlenebildiği, çalışma koşulla

rının rasyonelleştirdiği, sosyal güvenlik kapsamının yayg{nlaştıra
bildiği oranlarda, insan hakları ve özgürlükleri de gerçekleştiril
miş sayılmaktadır. Çünkü ulusal gelirin adaletli
dağılımı olanağı
böylece sağlanabilmektedir». Acaba pirim sistemi ile bu pek yerinde olan «gelirin adaletli dağılımı» isteği nasıl bağdaşabilir. «Sosyal güvenlik, sosyal devlet espirisinin vazgeçilmez parçasıdır» denildi· Pirim yolu ile bunu sağlayabilirmiyiz? Parça parça sosyal
güvenliğe kavuşturma usulünün ep büyük sakıncası birbirinden
farklı sosyal güvenlik sistemlerinin sonunda birleştirilmesine imkan kalmayacak derecede ve üyeleri arasında kıskançlığı tahrik
edecek şekilde norm farklılıklarına sebep olan karışık durumların
ortaya çıkacağı ve birleştirmeyi imkansız hale getireceğidir. Artık
«Sosyal Güvenlik Vergisi»ne dayanan bir hamlede gerekeni yapmak zamanı gelmiştir. Asıl reform budur. 37 milyona va:ran nüfusumuz içinde işçisi, kısmen fikir işçisi ve diğer sigortalılarla, yine
ancak iki milyon insan ile emekli sandığı ve özel sandıkları da ilave etsek bile nüfus artış oranı o kadar kabarıktırki bütün Türklerin sosyal güvenliğe ve sosyal adalete kavuşturulmaları bu gün için
bir hayal gibi gözükmektedir. Dayandığı ilkeler, sosyal adaleti yansıtması şartı ile «Sosyal güvenlik vergisi» Anayasamıza en uygun
reformun başlangıcı olabilir. Esasında, «Sosyal güvenliği sağla
mak>> zaruretinin bir kamu hizmeti olmasına nazaran, kamu hizmetlerinin Anayasasınm 61 inci maddesine göre vergi ile karşılanma
sındaki hikmeti gözden, uzak tutmamak lazımdır>>. (TBB. Yönetim Kurulu raporu: Avukatların Sosyal Güvenliği, Ankara; 1972)·

Sosyal güvenlik vergisinin, bu günkü mali hukuk kuralların
dan çok farklı olacağı, vergi anlayışında değişiklik getireceği tabidir. Sosyal güvenlik vergisinin,
«sosyal adalet»i dolayısiyle
«sosyal (Hukuk) devlertıi>>ni gerçekleştirme aracı olması geııeklidir.

lO

i

~;:

ç)

Anayasamıza

göre (md. 48) «Herkes, sosyal güvenlik
hakkı sağlamak için sosyal
sigortalar ve
sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir». Bu hükmün «sosyal güvenlik vergisi»ni reddettiği anhakkına

sahiptir. Bu

lamı çıkmaz.

d) Pirim sistemi şöylece özetlenebilir: Almak ve dağıtmak
Bu yolla sosyal güvenlik sağlanamaz. Sosyal Adalete dayalı, ona
göre düzenlenmiş «Sosyal güvenlik vergisi» sistemine geçilme.j
dikçe, memleketimizde, bu alanda, daha fazla bir gelişme sağla
namaz. Pirim sisteminde azamiye gelinmiştir.
Pirim sistemi terkedilip «sosyal güvenlik

vergısı»ne

dönül-

mediği sürece, sosyal
güvenlik tamamlanamıyacaktır. Örneğin
«işsizlik yardımı>> mümkün olamıyacaktır. İşveren pirimi borçlarının tahsilincieki güçlükleri dahi pirim sisteminin kusuru kabul
etmekteyiz.

e) «H e r k e s i ç i n s o s y a 1 g ü V e n ı i k h a kk ı» (Anayasa 48) pirim sistemi ile gerçekleştirilemiyecek, genel sosya] güvenliğe kavuşmak · mümkün olamıyacaktır. Halbuki
Anayasamızın ·amacı Türk toplumunun tümünün güvenliğini sağ
lamaktır.

· f) Vergi - pırım farkının iyi anlaşılmamış olması yanlış yolda yeni girişimiere neden olmaktadır. Son defa TBMM. ne sevkedilen «G e n e 1 S a ğ 1 ı k S i g o r t a s I» bunun bir örneğidir.

Bu Kanunun gerekçesi şöyledir: «Anayasanın 49 uncu maddesi sağlık
sağlamak ödevini Devlete vermiş olmakla beraber, yine Anayasa·
mızın 53 üncü maddesi III ncü Bölümündeki iktisadi ve sosyal
amaçlara
ulaşma ödevlerinin ve dolayısiyle sağlık hakkım sağlama ödevinin yerine
getiril:qıesini iktisadi gelişme , ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
hakkım

sınırlanmış bulunmaktadır>>.

«Devletimiz bu ödevini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
yerine getirdiği koruyucu sağlık hizmetleriyle birlikte 224 sayılı
Kanunla bir Milli Sağlık Hizmeti şeklinde benimsenmişse de, bu
ödeıv:in tam ve noksansız bir biçimde yerine geÜrilebilmesi i,çin,
aynı zamanda sosyal güvenlik unsurlarından biri olan bu hakkın,
Anayasamızın 48 inci maddesindeki tedbirlerle de
takviye edilmesi zorunluğu doğmuş bulunmaktadır. Anaya·samızın 48 ,inci
ll

maddesinde Sosyal Sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak
ödevi Devlete verilirken Sağlık Sigortası mefhumunun bu madde dışında bırakıldığını kabul etmeye imkan yoktur.
Devletimiz sağlık hakkını sağlama ödevini, mali gücü oranın
da kendi imkanlarına Sosyal Sigorta esasıq.a göre ödeme gücü
olanlardan sağlıyacağı katkıyı da eklemek suretiyle tesis edeceği
bir temel üzerine teşkilatıandırmak zorunluluğundadır. Bu nedenlerle Genel Sağlık Sigortasının teşkili Anayasamızın 48 inci
maddesindeki devlet görevinin de bir gereği olarak ortaya çık
maktadır.»

Bu gerekçe isabetli değildir. Devlet görevi ancak vergi ile yerine getirilir (Anayasa 61). Kaldıki «Sağlık hakkı»nı sağlamakla
«ıDevlet... ödevlidir» (Anayasa 49). Anayasada bu ödevin yer.ine
getirilmesi için özel (istisnai) bir hüküm yoktur (kşz. Anayasa
48, 49) O halde bu «Ödev»in de, Devletin bütün görevleri giıbi, ancak vergi yoluyla karşılanması gereklidir·
7 - Vergi Adaleti: En sade biçimde vergi şöyle tanımlana
bilir: «Devletin görevini yerine getirebilmesi için vatandaşın parasal katkısı».
Bu tanımda, üzerinde anlaşmaya varılması güç olan «Devletin görevi» kavramıdır. Devletin görevini «Düzen ve Güvenliği
koruma»ya indirgeli sayarsak bu tanım daha aydınlık gözükür.
Fakat çağdaş Devlet anlayışına uygun düşmez: Buna karşıt «Sosyal (Hukuk) Devleti»ne doğru genişledikçe tanım yeni ve değişik
bir anlam taşıyacaktır, berraklığından biraz yitirse de.
Ümanist Doktrin açısından «vergi adaleti» nedir? Bu yazıda,
soruyu ortaya koymağa çalışacağız:
·
Verginin (tanımı ne olursa olsun) hiç değişmeyen yönü şu
dur: Vergi bir «araç» tır. Bu nedenle vergiyi, bir açıdan çağdaş
Devlet anlayışı için «Sosyal Devleti (ve Sosyal Adaleti) gerçek
leştirme aracı?> diye tanımlamakta yanılgı yoktur.
_«Sosyal Adalet» de bir «Adalet» tir. Genel anlamda Adalet'i
sağlayacağımızı gösteren kuralları tanıyoruz.
Fakat, Sosyal Adaleti nasıl saptayac~ğız? «İktisadi ve sosyal yaşamın, insanlık haysiyetine yaraşır bir düzeye getirilmesi» (Anayasa 41) sosyal adalet kavramını açıklayabilir, fakat bu anlayışa daha çok
nasıl
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«asgari sosyal adalet» demek doğru olur. Herhalde «Sosyal Adalete dayanan Refah Devleti» daha çok başka bir kavramdır. (kşz.
Raphael, D. Taxation and Social justice, Penguin Books, 1973, s.
47-57)·

«Vergilendirme politikasında sosyal adalete ne ölçüde önceÜk tanınmalıdır? Bu soruya farklı cevaplar verilebilir» (Raphael, s. 48). Fakat resmi cevab'ın Anayasada aranması gerekir. Bizim Anayasamızın ölçüyü çok geniş tuttuğu bilinmektedir. Vergi
kanunlarımız ise Anayasanın bu anlayışına uygun
düşmemekte
dir. Bu kanunların pek çoğu,Anayasadan evvel yürürlüğe konmuş
tu·
«Vergi öderneğe m üstehak olmak» deyimi, çok kere «cezaya
müstehak olmak» gibi bir anlamda kullanılır. Halbuki konu, verginin alınmasında «haklılık» açısından değerlendirilmelidir. Böyle
bir görüş «gelir»in kaynağına inilmeği, geliri kaynağına göre değerlendirmeği gerektirir. Böyle olunca gelir oranına
göre vergi,
«Sosyal adalet» aracı olmak yeteneğini yitirir. «Eşitlik» herzaman
«Adalet» değildir. Örneğin, yerin altında çalışanla, üstünde çalışa
nın ücretini, aynı biçimde vergilersek bunda belki «eşltlik» vardır,
fa:kat «Aıdalet» ydktur ..«Heyıin gücü ürünü gelir»ini, örneğin «tıaşın
maz mal kira geliri»ne, sermayenin her çeşit kendiliğinden dağu
rucu gelirine, ticari gelire benzetirsek vergilendirme haksızlaşır.
Bu nedenle «Beyin gücü ürünü gelir»in vergilendirilmesi ayrı bir
«vergi düzeni»ne bağlanmalıdır. Yeterki; Bu gelir, kaynağının kendisine verdiği niteliği değiştirmemiş olsun.
Bir iddia «yüksek vergi oranının bazı insanların çalışabilecek
lerinden dalp az çalışmalarına yol açtığı ve böylece toplumun bütünü itibariyle zenginliğine daha az katkıda bulundukları şeklinde
dir» (R:ap:hael, s. SO.Sl). Bu gözlem, doğııu olabilir, fakat geli:ri,
çalışması oranına bağlı olanlar için. Görülüyorki «Vergi Adalet»i
basit bir konu değildir.
Bir kimse (diyelim ki sosyal nedenlerle) emeğinin tam karşılı
almasa ne duyar, ne düşünür? Emeğinin tam karşılığını aldı
ğı halde, haklı olandan fazlasım vergi olarak öderse dijşüncesi ve
duygusu farklı mı olacaktır?
ğını

Bir başka örnek: «Fazla mesai»yi daha ağır vergilendirsek,
fazladan çalışanlar azalır veya çok zor durumdakiler çalışır. Fazla
13

vel'gilendırsek, artacaktır. v~ı

mesaiyi daha az
istekliler
O halde
oranı çalışma isteğine etkilidir. Fakat asıl soru şudur: Toplum'un,
«fazla» saydığı çalışmayı (az veya çok) vergilendirmeye hakkımız
varını?

Şu

,li~~~
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«Çok çalış, çok kazan» .. Bu deyimde
elbette doğru olan, olmayandan fazladır. Tümden doğru olabilirdi,
eğer toplum «çalışan adam»ın «yan sorunları»nı çözmeği üstüne
almış olsa idi. Bu yüksek çalışma sınırına gelmiş kişiyi düşünelim.
Eğer bu kişinin yükümlü)ükleri (örneğin bakınakla yükümlü olduğu kişiler) en yüksek çalışma sınırının da ötesinde ise deyimin anterim

sık kullanılır:

lamı kalır mı?

«Milli gelirin dağılımı>>nda sosyal adalete yer olmadığını savunanlar, bunun karşıtını düşünenleri gıpta ve bunun zamanla dönüşümünü yansıtan «toplumsal kin sömürücüsü»
olarak suçlarlar. Halbuki konu duygusal yönden el'e alınmamalıdır· Hakkını
alanın topluma daha faydalı olacağı düşüncesine,
sömürülmemiş
olmanın bilincindeki verimliliğe inanmak gereklidir.
II -

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ GELİŞMESİ

~·.

('
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Genel olarak güvenlik : Spsyal güvenlik kişiyi yarınının
kurtaran tek faktördür. Bugün uygar insanı tehdit eden tehlikeler daha aldatıcı ve daha az görünür niteliktedir. Aynı zamanda felaket kaynağı bu tehlikeler çeşitlidir.
1 -

ne

olacağı endişesinden

.kaza, ihtiyarlık ve. ölüm gibi riskierin meydana
çıkardığı güçlükleri ve felaketleri gidermek için kişinin gücü gittikçe yetersiz hale gelmektedir. Bu sebeple, karşılıklı yardım fikrinin
yerini zorunlu toplu teminatların kurulması fikri almaktadır· Bunun sonucu olarak kamu idarelerinin müdahalesi ve maddi yardımlarda bulunması zaruri olmaktadır.
a)

Hastalık,

b) 506 Sayılı kanunun gerekçesinde aynen; «Böylece, halkın
bugününü ve yarınını emniyet altına almayı hedef tutan ve mesleki veya sosyal bir risk sebebiyle geçim imkamudan mahrum kalan
vatandaşİara gerekli yardımları sağlıyan Sosyal Güvenlik programları ile vatandaşların istikb~l endişesinden korunması ve kurtarıl
ması, aynı zamanda bir Anayasa Prensibi olmuş bulunduğu gibi,
bu hususlar, Büyük Millet Meclisince kabul olunan Birinci Beş
14
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Yıllık Kalkınma Planında
almıştır.»

da yer

belirtilen hedefler ve tedbirler
denilmektedir.

arasında

r .

Sosyal Güvenlik kavramını uygulamaya koyan ilk kanun,
14 Ağustos1935 tarihli Amerikan «Sosyal Güvenlik Kanunu (Security Social Act) dur.» (14) Roosvelt, 1941 yılında, Amerikan Kongresine sunduğu mesajında, temel hürriyetler arasına
(ihtiyaçtan ve yoksulluktan kurtulma hürriyeti)'ne yer vermişti.
Yoksulluktan kurtulma Hürriyeti, Atıantik Antiaşmasında yer aldığı gibi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı da sosyal
güvenliği sağla
yacak tedbirlerin alınması hususunda devletler arasında işbirliği
nin kurulmasına çalışılacağını ilan etmişti. Birleşmiş Milletiere
bağlı Milletler arası İş Teşkilatının
Filadelfiya Konferansında,
Korunmaya Muhtaç herkese asgari bir gelir temin ederek sosyal
güvenlik tedbirlerinin genişletilı:nesi tavsiyesi kabul edilmiştir·
c)

kuşkusuz,

Böylece sosyal

güvenliğin

temel unsurunun

yaşama vasıtaları

nın garanti altına alınma.sı olduğu açıkca görülmektedir.

Bu konuda
:;

·

kıları

İngiltere' de

Beveridge Planının dünya çapında yanyerindedir. Ayrıca Fransa'da KurtuSosyal Güvenlik Düzeni bu plandaki fi-

olduğunu hatırlatmak

luş'tan

sonra 1945 yılında
kirlerden hareket edilerek

kurulmuştur.

Anayasamızın 48. maddesinde yer alan <<Sosyal Güvenlik
kökenini Beveridge planında (1942) bulur. Bu ünlü planda
<<herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu» ileri sürülmüştü.
Beveridge rapo:r;unda ( 1942) hareket noktası şu olmuştur: «Herşeyden önce, yoksulluk sorununu çözülemez olarak görme düşün
cesini reddetmek gerekir. Yalnız bunun için, Beveridge'in modern
toplumda (Büyük Rezalet) olarak nitelediği yoksulluğu ortadan
kaldıracak çözümlerin en sistematik biçimde
saptanması, ortaya
konması g~rekir. Kısacası, yoksulluğa karşı savaşın planlanması
zorunludur.» (15).

ç)

Hakkı»

2 - Sosyal Devlet kavramının somutlaştınlması : «S o s y a 1
(H u k u k) ~ e v 1 e t İ» ilkesinin somut hale getirilmesi, «Uluslararası çalışma örgütü»nün 102 sayılı (1952)
andiaşması ile de
zorunlu hale gelmiştir. <<Sosyal güvenliğin enaz (asgari) 1 normla(14)
(15)

.l '
-'··

Bru kanun hakkında bk. Getüng (A.), La securite soviale, Paris, 1973,
s. 10., Tunçomağ, s. 1.
Tunçomağ, s. 27, uk Doublet - Lavau, s. 10:
ıs

TI»m saptayan bu antlaşma (16) şu sigorta dallarını zaruri görmektedir: Hastalık (bakım, yoksun kalınan kazancın karşılanma
sı), analık, sakatlık, yaşlılık, iş kazası, meslek hastalığı, ölüm yardımı, aileye yardım, işsizlik.
Batı

ülkelerinin hemen hepsi bütün bu dallarda sosyal güvenBu açıdan Memleketimizde sosyal güvenlik sistemi henüz tamamlanmış değildir· Özellikle «İşsizlik» halinde yardım konusu gerçekleşmemiştir. Pirim sistemi devam ettikce bu
boşluğun daldurulması olanağı bulunamayacaktır. Bir
dereceye
kadar tarım işçiliği için de aynı şeyi söyleyebiliriz.
liği sağlamışlardır.

3 - Sosyal Risk Kavramında Değişmeler : Günümüzde «Risk»
ve bunun paylaşılması şeklinde sosyal sigorta anlayışı kifayetsiz
kalmaktadır. Risk kişinin elinde olmayan, tesadüfi (çok kez felaket niteliğinde) bir olaydır. Riskler elbette karşılanacaktır. Fakat
bu yeterli değildir. Örneğin Analık risk değildir. Bununla beraber
analık, doğum yardımları zorunludur.
a) Kişisel (bireysel) risk kavramı gelişmiş, adeta başka bir
kavrama dönüşmüştür. Açıklayalım: Hastalık vaktiyle en kişisel
risk sayılır, sadece hastalara «yardım» düşünülürdü. Fakat bu anlayış elbette «Kamu sağlığını koruma» ( =Hıfzıssıhha) ihtiyacını
izah edemezdi. Kamu (halk) sağlığı kavramı hastalık açısından
bireysel risk kavramına etkili olmuştur. Risk kavramı olasılığı
yansıtır· İnsanın yaşamında, hastalık, kaza, ·sakatlık gibi olaylar
herzaman, vakti bilinmediği için ölüm, belli bir yaştan öteye yaşa
yıp yaşamama bakımından yaşlılık halleri birer olasılıktır. Sosyal
güvenlik bu gibi olasılıkları felaket olmaktan çıkarmak, veya etkisini hafifletmek çabasıdır.

Lr ...)
ı

b) Sosyal güvenliği «risk», hatta «sosyal risk»e indirgemek
sosyal güvenlik kavramının gelişmesini .sınırlar. Risk, gerçekleş
sin veya gerçekleşmesin, olasılığa dayanır. Halbuki «sosyal yüküm» diye isimlendirebileceğimiz bazı olasılıklarda (doğum yardımı gibi) veya durumlarda (ev kadının durumu gibi) risk niteliği yoktur. O halde Sosyal güvenlik, az çok «sigorta»yı hatırlatan
«risk» kavramından uz;ıklaşmakta «Sosyal Adalet» kavramına
ulaşmaktadır. "(17).
(16)
(17)
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Bk. Tunçomağ, s. 4, Nettes, s. 45.
Bk. Durand, s. 18.
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Belki, şöyle düşünülebilir: Sosyal güvenlik, sosyal riskierin
sebep olduğu zararların tazmininin sosyalleştirilmesidir· (18) Bu
bir hukuki izah sayılabilir. Fakat sosyal güvenlik anlayışında yeri
olan sosyal Adalet kavramından uzaklaşılmış olur.
4 - Devlet katkısı : Serbest çalışanları ikiye ayırmak gereklidir. Bir kısmının yaptığı hizmet «Kamu hizmeti» olarak isimlendirilmiştir. (bk. Avukatlık K 1). O halde pirim esası
muhafaza
edilecek olursa ikili (işveren-işçi) sistemine uygun (Devlet olarak
işveren-kamu hizmetlisi) usulü haklı bir sistem olacaktır.
Kaldıki
miş

(19),

tür.

Şöyleki:

ikili sistem, hemen her ülkede, genel olarak terk edilşeklinde üçlü sisteme dönüşülmüş

(işveren-işçi-Devlet)

a) Bir iddiaya göre pirim usulü vergi usulünden iyidir. Zira
bu sayede kurumun idaresine katılma hakkı ve denetıi:m hakkı doğar. Ayrıca kurumun finansınanma doğrudan doğruya katılma, kuruma karşı sigortaimm hiyleli hareketlerde bulunmasını da önler.
Zira kendi malına karşı hiyleli hareketlere tevessül edilmez. Bu
düşüncelerde gerçek payı yoktur. Uygulama bunun aksini ortaya
koymuştur.
·
b) Veııgi ve pirim usul ünden, karma usullerede <rastlanmaıkıta
Karma usulde kendi pi:dmini işveren, çalışanın pirimini de
devlet öder. Diğer bir karma usule göre işveren pirimini kendisi,
işçi piriminin ise bir kısmını devlet, bir kısmını işçi ödemektedir.
dır.

Başka

bir düşüneeye göre bazı sigorta çeşitlerini karşılaya
cak pirimi tamamen işveren ödemelidir. Zira o sigortalarda riski
meydana getiren olay işe ve işyerine illiyet bağı ile bağlıdır, meslek hastalıkları, iş kazaları gibi. ihtiyarlık sigortalarında ikili veya üçlü usul düşünülebilir.
c - Aşağıdaki mukayeseli tablo ifginçdir. Bu taibloda meclburi sigoı:ıta halinde olan yaışlılık, malullük ve öLüm sigorta kolu :için,
bu ·kola ait pirimierin ~kiti veya üç1ü ödeme şekilleri haik:kında
mukayeseli ıbi1giler gösterilmiştir :
(18) Bk. Doublet - Lavau, s. 13; kşz, Durand (P.), La politique contemporain de securite sadale (Paris, 1953), s. 14, 19.
'(19) Aiksoy (S.), Türkiye'de Sosyal Güvenlik (Anl\'ara, 1960), s. 53.
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Memleketler

İşveren

F. Almanya
Avusturya·
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Yunanistan

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

İtalya

Lüksemburg
Norveç
Hollanda
İngiltere
İsviçre

Türkiye

n~ı.,·ı

İşçi

~}/'&

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

·•j

+

+

+

Yukarıdaki tablo pırım veya vergi usulünün karşılaştırılması
varılması bakımından faydalıdır.

ve bir sonuca

Pirim veya vergi usulüne göre beslenen sosyal güvenlik sisteminde finansman tekniği farklı olacaktır. Pirim sisteminde uzun
vadeli aktüerya hesapları mümkün olamamaktadır. Zira masrafların ani artışı veya pirim gelirlerin.de sür'atli bir azalma tahminleri

yanlış çıkarabilir.

Getting'in

verdiği

nakları şöyledir

bilgilere göre ( 1973) sosyal
(s. 110):

Sosyal Güvenlik mali kaynaklarının
tablo (yüzde olarak gösterilmiştir)

sigortaların

dağılımında

kay-

mukayeseli

Çeşitlik

Pirim gelirleri

kaynaklar
(faizler, sair
gelirler

İşveren

İşçi

Devlet
yarc:lum

37,9
24,5
20,4
13,1

20
22,5
6,7
22,6

4.2
5.6
5.1
5.7

100

İtalya

37,8
47,4
67,8
58,6

Lüksemburg
Hollanda

38
36

28,8
49,4

22
7,3

11.2
7.3

»

Ülkeler

B. Almanya
Belçika
Fransa

18

Toplam
»

»

i

»

1

»

:t

~
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Bu tablo şunu gösterir: Türkiye'de işveren piriminin yüksekliDevlet yardımı gereklidir.

ği şikayeti haklı değildir. Ayrıca

S - Yaşlılann güvenliği: Her memlekette sosyal sigorta sisteminin giderleri artmaktadır. Bunun nedenleri sosyal yardımın iş
çiden onun yakınlarına doğru daha fazla yayılması: 1, sağlık koşul
larındaki gelişme nedeni ile örnrün uzaması, 2 emekli
adedinin
böylece sürekli artışı ve diğer sebepler gideri arttırmaktadır. Bunun
sonu pirim usulünrün teı:ıki, veııgi usulünün gelişi olacaktır.
a) Her toplumda yaşlı dilime girenierin sayısı artmaktadır.
Fakat yaşlıların artışı çalışmayan yaşlılar olarak ele alınmalıdır.
Tüm yaşlıların artışı yalnız sosyal güvenlik açısından değil, başka
açılardan da incelenebilir· Örneğin bir yazar yaşlılar dilimindekilerin sayıca artmasının Fransa' da seçimlere etkili olduğunu, bunun
da ekonomik ve siyasal yenileşme hızını frenlediğini, tutucu olduğunu idda eder (20).

i'

b) Bir kimseyi emekliliğini isterneğe veya istememeğe iten
neden çok subjektiftir. Sağlık durumu, aile yükünün ağırlığı, henüz yetişmemiş çocuklar, yıpranma, daha pek çok nedenler kişi
nin kararına etkilidir. Belkide yaş değil, çalışabilirlik esas tutul. malıdır. Emekliliğin sıkıntıya değil, biraz daha fazla refaha götürroesi lazımdır. O halde emeıkliliği çalışabilecek durumda olanlara,
bir ek ücret olarak düşünmek gerekir.
c) Emeklinin çalışmamasını isteyen sistemler hemen heryerde terk edilmiştir. Bununla beraber çalışmak isteyen emeklinin
belli bir kazanç seviyesinin altına düştüğünde, eksiğin emekli aylığı ile kapatılmasım öngören önerilere de rastlanmaktadır (21).
Emeklilik yaşının indirilmesinin üretimi azaltacağı, sigorta
kolunda gelir gider dengesini bozacağı ileri sürülmektedir (22)·
Fakat her halde emeklilik yaşının indirilmesinde temkinli olmak
gerekir. (23).
ç) Fizik gücü gerektiren işlerde--~< yaşlı işçi» elverişli olmayabilir. Tekniğin gelişmesi ile yeni bir işe genç daha çabuk alışır.
(20) Getıting, s. 105.
(21) Bk Netter, s. 105.
(22} Get'ting, s. 106.
(23) Bk. Aksoy, 58.
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l.

T
Tecrübeyi, eskimeyi gerektirmeyen işlerde yaşlının çalıştırılması
için sebep yoktur. Kaldıki teknik ilerleme ve otomasyon yaşlılar
aleyhine olmuştur. Görülüyorki emeklinin çalışmaması hakkında
ki bu .düşüncelerin hepsi beden işçisi için ortaya atılmıştır.

1

'
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f

!

Emeklinin çalışmaması için emekli ayhğımn, ilgilinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, çalıştığı dönemi aratmayacak bir
düzeyde olması gerekir. Yaşlılığı «sefalet»e yaklaştıran bir sistemin
sosyal güveniiikle alakası yoktur ( 24).
d)

ile «çalışma hakkı» arasındaki ilişkinin hukuknedir? «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir», «kimse yaşıına ... uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz» (Anayasa 42, 43).
O halde emeklinin çalışmamasını isterneğe hakkımız yoktur. Emeklilik yaşı, çalışma yeteneğinin kaybolduğu konusunda yasal bir
varsayımdır. Anayasaya aykırılığı bile ileri süri:i!ebilir. Çalışma hakkından yoksun kalmak, varsayımlada değil, çalışma
yeteneğinin
gerçekten yok olmasiyle, izahını bulabilir: Kaldıki «Sosyal güvenlik» ile «.personel tasfiyesi» ayrı konulardır (25).
e)

sal

«Yaşlılıb

izahı

III-SONUÇ:
Bütün sosyal risk ve sosyal yüküroleri karşılıyacak güçlü kaynaklara sahip, bütün kollarda tek biçimli, kendine özgü yönetimi
olan, demokratik yollarla sosyal adaleti gerçekleştirecek bir
«Sosyal Güvenlik Hukuku»nun eksiksiz kurulması ve gelişmesi
konusunda çabaların birleştirilmesinden büyük faydalar beklenebilir.

(24)
(25)
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Bk. Netter, s. 100.
Bk. Netter, s. 99; Lanoque (P), La poiitique de la viei11esse, 1961, s. 14.
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Hür

girişim

düzeninin

başlıca

özellikleri,

Hür girişim düzeninde, firma mülkiyeti sermaye
olan özel kişilere aittir. Firma yöneticileri doğrudan
sahipleri veya onların seçtikleri ·kimselerdir.

durumunda
mal

doğruya

fikir akımlarından almasına karşılık,
hür giriş~m dü:zjeıni bir fiili durumdur. Özel sektörü ayakta tutan
iktisadi rasyonellik ve girişimciliktir. Kapitalizm'in ideolojisi yoktur.
Sosyalizmin

kaynağını

Piyasa faaliyetinin tümüyle özel sektör elinde bulunduğu bir
«pür kapitalist» rej.im örneği gösterebilmek güçtür. Özel sektör
düzeni, bir karma ekonomidir. Kamu iktisadi kuruluşları ile özel
girişimlerin değişik niteliklerde ve oranlarda «coexistence» durumuna kapitalist denilen rejimlerde daima rastlanmıştır.
Özel sektör düzeninin birinci özelliği, üretime ve gelir payla«hür girişim kanalından sermayenin ağırlığını koyan» bir
sistem olmasıdır. İş adamlığı yahut girişimci niteliği, özel sektör
faalıyetinin en önemli karakter çizgisidir.
Piyasa organizasyonu
çerçevesinde iktisadi hesaba dayanarak işletme yöneticileri ve ortakları yararına sermayeyi değerlendirmek, özel sektör faaliyetinin
hedefidir.
şımına

Özel sektör düzeninin diğer bir özelliği, temsil ettiği ziihniyettir. Bu zihniyet iktidar özlemine, kar amacına ve piyasa egemenli·
3

ğine yöneliktir. Özel sektör, başanya ulaşmak için pratik ve gerçekçi yoldan her türlü aksiyona ilkelere bağlı kalmaksızın başvurabi
len bir sistemdir. Gaetan Pirou'nun deyimiyle ne ahlaki, ne gayrı
ahlaki, sadece la ahlaki bir tutum içindedir. Bir liberal iktisatçının
yazdığı gibi, kendisine hizmet edenlere şükran duygusu beslernesi
söz konusu değildir ve çıkarlarını engelleyeniere karşı kini sürekli. dir. Çıkarlarına göre liberalizmi, himayeciliği, müdahaleciliği, devletciliği, demokrasiyi veya diktatörlüğü destekley_ebilir. Piyasaya girmeye çalışırken serbest rekabeti ve piyasada hakimiyet kurunca
monopolcülüğü tercih edebilir. Ticaretin çarkları rahat dönerken
devlet müdahalesini istemez. Güçlükler belirince devletten yardım
bekler.

Özel sektör düzeninin üçüncü özelliği, para kuvvetinin etkili
rol oynadığı ve kredi mekanizmasının gelişmiş olduğu piyasalara
ihtiyaç duymasıdır. Siyasi iktidarın, bürokrasinin ve ideolojinin
para kuvvetini gölgeleyeıbileceği ortamlar, hür girişimin gelişmesi
ne uygun değildir. Borç yükünü zamanla hafifleten ve reel faizin
düşmesini temin eden para erozyonu, özel sektörün yararınadır.
Ödünç fonların bunları ikraz eden tasarruf ·erbabına alındığından
daha büyük bir reel değer üzerinden geri verilmesine yol açan para
erozyonu, kredi maliyetini daima enflasyon hızına prantılı olarak
ucuziatan bir olaydır. Kvedi enflasyonu, özel sektör faaliyetinin
bir finansman kaynağıdır.
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Politik rejimler, doktrin

akımlan

ve özel sektör,

Kapitalizm, varlıklı bir azınlığın üstünlük rejimi olarak doğmuş
ve gelişmiştir. Demokrasilerde özel sektörün hayatiyetini koruması ve çoğunluk oylarıyla düzen değişikliğinin gerçekleştirilememe
si, ancak hür girişim sektörünün organizasyon ve prodüktivite üstünlüğü ile izah edilebilmektedir.
Özel sektör daima hukuk devletini, kanun önünde eşitliği ve
ferdi hakiarı savunur görünmüştür. DiktatörJüklerle işbirliği yaptığı dönemlerde dahi, bu ilkeleri reddetmemiştir. Demokratik hukuki eşitlik koşullarında ise kuvvetli kalemlerin, tanınmış hukukçuların, etki1i «rnedia» organlarının ve nüfuzlu politikacıların hizmetlerinden faydalanmağı bilmiştir.
Sol akımlar, hücumlarına uzun, süre mülkiyet rejimini hedef
olarak almışlar veya halk arasında böyle ,bir izlenirnin köldeşmesi4

ı
ı

ne sebebiyet vermişlerdir. Oysa ki her.kes bir yuvaya, bir iş yerine
ve bir gelir kaynağına «benimdir» diyebilmek ister. Mülkiyet, insanlar için ruhi ve maddi bir ihtiyaçtır. Küçük çiftçilerin, esnafın,
san'atkarların ve ücretiiierin mülkiyete bağlı bir çoğunluk oluş
turmaları ve bu hakkı zedeleyici eğilimleri benıimsememeleri, demokrasilerde özel sektör düzenine bir destek temin etmiştir.
Devlet dairelerinde ve işletmelerinde israfın yaygın olduğuna
dair yerleşmiş bir inanç vardır. Vatandaş, devletle temas ederken
muhatap olarak karşısında bürohasiyi bulmaktadır. İktisadi kamu kuruluşlarının kusurlu yönetim dolayısıyla zarar ettiklerini
duymaktadır. Özel firma zararının mal sahibi ve kamu sektörü zararının vergi yükümlüsü tarafından ödendiğini bilmektedir .
. Sosyalist partilerin seçimle iıktidara geldikleri vakit düzeni
pek az değiştirebildikleri bir gerçektir. Önemli bir iş ,kolunu veya
bazı büyük firmaları devletleşti:ı:ıen sol iktidarların sonraki seçimlerde oralarda çalışanlardan eskisi kadar oy toplayamadıkları da
dikkate çarpmıştır. Sol akımlar zaman zaman hür girişim aleyhine bir ortam geliştİnıneyi ibaşarmı$lar, f1aka•t seçmenler sosyalist
iktidarların İcraatından daima hoşnut kalmamışlardır. İş çevvelerinin sosyalist partilere ve adaylara mali yardım yaptıklarına ve
bu yardımın faturasını ödettiklerine Batı demokrasilerinde rastlanmamış değildir. Hatta sol iktidarların belediye başkanlıklarma
ve· devlet kurumları yöneticiliğine kapitalist çevrelerle aile ve iş
ilişkisi bulunanları getirdikleri vakidir. Özel sektörün parlamentoda, partiler örgütünde, basında, okullarda, bürohaside ve mesleki kuruluşlarda değişik doktrinlere bağlı kişilerle komünikasyon
kurabilmesi, düzen değişikliği kampanyalarının başarı şansını heryerde az-çok sınırlamıştır.
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Girişimcinin

Girişimcinin
ğe

rolü

rolü,
bakımından,

özel sektör

tartışılmaz

iistünlü-

sahiptir.

Girişimci, yatırımların gerçekleştirilmesinde ve firma yönetiminde «decision maker>> yahut «.karar amili» durumunda bulunan
kişi veya gruptur. İktisadi hayatta, karar ve dcraat yetkisi girişim
ciye aittir.

Kamu iktisadi kuruluşlarında da, başarılı yöneticilere rastlanabilmektedir. Ancak yönetici seçiminde kullamlan kriterler ve ça-

s

l
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!ışına ortaını bakımından,
ları

ve halk sektörü

hür gımşıın ile .kamu iktisadi kuruluş
büyük farklar .göze çarpmaktadır.

arasında

Özel firma yöneticisi iş hayatında ·çekirdekten yetişmiş veya
aile bağları dolayısıyla bu mevkie getirilmiş yahut devlet sektöründen transfer edilmiş olabilir. Onun yerıini ve prestijini koruyabilınesi, görevinde göstereceği başanya bağlıdır.
Kamu iktisadi
kuruluşlarına yaıpılan tayinlerde ise, !bürokratik nitelikler ve politik tercihler öncelik taşımaktadır.
Özel gıirişimci bir yatırım projesi hakkında karar vedrken
rantabilite hesaplarını isabetle değerlendirmek zorunluğundadır.
Onun piyasa hiyerarşisindeki yerini saptayan faktör, firma bili'mçosudur. O, hissedarları tatmin etmekle yükümlüdür. Kamu sektöründeki işletme yönetidisi ise, sorumlu bir « dedsion ınaker» olınakta_n ziyade, üst makamların direktiıfleriyle hareket eden
bir
ınemurdur. Kanunlara, yönetmeliklere, iktidarın arzularına ve bürokrasi icaplarına ters düşmek ihtimali, kariyerinde karşılaşabile
ceği başlıca risktir. Mal sahibi durumundaki devlet hazinesine kurum karını inükal ettirmeye psik!olojisi müsıai.t değildir. Kamunun büyük hissedar mevkiinde bulunduğu halka açık şirketlerin
biri, Türkiye'de en az % 30 kar vadederek ihalktan para toplamış
ve sonra ortaklarına üzerinde temettü :kupon]arı bulunmayan hisse senetleri dağıtınıştır.
Özel firma yöneticisinlin kazancı, kar ve satış miktarlarına
Kamu iktisadi kuruluşunun genel müdürü ise, kadro maaşı almaktadır. Birinin geliri şirket bilançosuna göre dalgalanmaktadır ve diğerinıinki kıdeıni ve 'diploınası ölçü tutularak saptanmak-

bağlıdır.

tadır.

Özel firma yöneticisi, kendi ekibini seçmek ve gerektiğinde değiştirmek olanağına sahiptir. Beraber çalışmak üzere en iyi eleınanları daıima araştırmak ihtiyacım duymaktadır. Kamu kuruluş
Iarında ise, Parkinson Kanunu işiernekte v·e yönetimin her kademesinde insan kapasitesinin tam kullamlınadığına ve gizli işsizlik
belirtHerine rastlanmaktadır. Kamu personeli, kendi yöneticisine
özel sektörde olduğu derecede bağlı değildir.
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Yöneticiler devrimi,

Yöneticiler devrimi, özel sektöre yeni karakter çizgileri ekleFirma hacminin büyümesiyle, finansman ihtiyaçlarının gi-

miŞtir.
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ölçüde para ve sermaye piyasasından karşılanma
Halka açık ortaklıklar çoğalmıştır. Binleı:ıce ortağı
bulunan büyük şirketler kendi dallarında iş hacminin önemli bir
kısmını kontrol etmeğe başlamışlardır. Sermayedarlık ve yöneti·
dilik, Jki ayrı fonksiyon haline gelmiştir. Sermaye çoğunluğunuH
genel kurullara katılmayan büyük sayıda ortağa dağılması, hisselerin % 5 - % 15 ine hakim olan gruplara yönetimin geçmesini sağ
derek

genişLeyen

sı gerekmiştir.

lamıştır.

Günümüzün iş adamı, bütün yumurtalarını aynı sepete koyma
Sermayesini nadiren tek bir firmaya bağlamakta ve genellikle herbirinin yönetimini dinde tutabilecek veya etkileyebile·
cek oranda birkaç firmaya dağıtınayı tercih etmektedir. Bu davranış riski azaltmakta, sermaye birimi başına i'ktisadi ve politik gücü artırmakta ve sermaye rantma ilaveten önemli hir ücret geliri
maktadır.

sağlamaktadır.

Birçok büyük

firmaların

y:önetkileri, otofinansmana önem verekonomik ortamda firmanın piyasadaki payını
muhafaza etmek veya büyütmek, girişimcinin önodik tanıdığı bir
hedef teşkil etmiştir. bağıtılmayarak şirket aktifine eklenen karlar, hisse senetlerinin borsalardaki değerlerini yii'kseltmişt\ir.

mişlerdir. Gelişen

İktisadi ta:hlillerde, İkinci Dünya Savaşına değin özellikle coğ
rafi, yatay ve dikine temerküz olayları üzerinde durulurdu. Aynı
veya yakın iş kollarındaki 'Dirmaların bir yörede toplanmalarıyla
gerçekleşen coğrafi temerküz, «dışsal ekonomileri» kolaylaştıncı
bir koşul sayılırdı. Günümüzün girişimeisi ise, aşırı yöresel yoğun
laşmanın sakıncaları dolayısıyla, üretim tesislerini değişik coğrafi
alanlara ve hatta yabancı ülkeler·e dağıtmaktadır. Firma hacminin
büyümesine rağmen, üretim birimlerinin kapasitelerini yörelerderi
herbirinde «optimal» saydığı bir haciımde sınırlamağa çalışmakta
dır. Aynı iş kolundaki firmaları birleştirerek veya kartelleştirerek
oluşturulan yatay temerküz ve ılıarn madde iVhalinden perakende
satışa kadar çeşitli faaliyet kadernelerindeki birimleri tek firma
kontrolü altında birleştirerek ortaya çıkarılan dikey temerküz yanında, «sermaye temerküzü» ve «yönetim t·emerküzü» deniilen iki
.mi generis temerküz türünü daha geliştirmeye önem vermektedir.

Sermaye vıe yönetim temerküzünü, diğer bir deyimle «menfaat
füzyonunu» hedef tutan stratejiler, «interpenetration» ter.imiyle
ifade edilmektedir. «Inte:rıpenetra1ıion», çift yönlü girme veya kar7

\

şılıklı sızma

gelmektedir. Faaliyet konuları
itibariyle
veya birbirlerine rakip yerli ve yabancı
firmaların karşılıklı olarak holding portföylerinde
birbirlerinin
hisse senetlerini toplamaları, monopal etkisini takviye eden sermaye bütünleşmesine yol açmaktadır.
İkinci Dünya Savaşını izleyen otuz yıl boyunca sendikaların
giderek kuvvetlenen kollektif pazarlık baskısı, büyük firmalara sanıldığı derecede endişe vermemiştıir. Kolay kredi sağlayan, geniş
kapital fonlarına dayanan, prodüktiviteyi yükselü2i t,eknik yenilikleri rahatlıkla uygulayabilen, gerektiğinde sermaye entansitesi yüksek oranlı üretim yöntemlerıine kayan ve reklam kapasitesi yüksek olan büyük firmalar, maliyet artışlarının küçük rakıiplerini zor
duruma düşürmesinden yaradanmışlar ve piyasadaki paylarını genişletmişlerdir. İktisat Fakültesi profesörlerinden Umberto Ricci'nin 1943 de ilk kez açıklamış olduğu gibi, monopol ve oligopol koşullarının enflasyonu tahrik ettiği malumdur. Enflasyon fiyatları
yükselten, lborç ve faiz yükünü hafiflıet:en, servet temerküzünü oluş
turan bir olaydır. Özel sektör, ücret zamlarını orta ve uzun dönemde enflasyon rantlarıyla telafi edebilmiştir. Hatta enflasyon hızının
arttığı yıllarda, reel
kredi faizinin negatif bir rakamla ifade
edildiği görülmüştür. Günümüzde, artı değeri doğuran kaynak, ücret yetersizliği değil, enflasyon rantlarıdır.
birbirlerini
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anlamına

tamamlayıcı

Konverjans

olayı.

Konverjans yahut Yakınlaşma Teorisi, İk;inci Dünya Savaşı
yıllarında ortaya atılmıştır. Bu teorıiye göre,' kapitalist ve kollektivist sistemler, zamanla birbirini andırır karakter çizgileri edinmek istidadındadırlar. Galbraith, Tinbergen, Sorakin ve Kapitsa
gibi düşünürler, iktisadi gelişmenin giderek endüstri ötesi sorunIara önem kazandırdığını ileri sürmektedirler. İleri sanayi ve endüstri aşamasına erişmiş bir sosyalist r,ejimde, bilimsel merak ve
refah özlemi aydınları bağımsız davranışlara itmekte ve doktrin
istiibdadmdan sıyrılmağa sevketmektedir. Demokrasi ortamında
yetişmiş yönetici sınıfı da, planlı ve merkezileşmiş bir sist,eme kaymaktadır. Sosyalist ekonomilerde ferdiyetciliık kuvvetlenmekte ve
demokratiık ,karma ekonomilerde bürokras:i piyasa fiaaliyetini gitgide daha fazla etkilemektedir.
Yakınlaşma

ortaya

8

çıkmış

yahut K:onverjans Teorisinden beri, yeni faktörler
ve koşullar bir hayli değişiklikliğe uğramıştır.

1

Büyük Sanay,i Devriminden Yirminci Yüzyılın ikinci yarısına
kadar kaydedilen rktisadi gelişmenin başlıca amili, hür girişimci'
dir. İş adamları kendi çıkarlarını kovalarken üretim ve dağıtım
organizasyonlarını rasyonelleştirerek, tekn~loj(ik buluşları tatbi·•
kata intikal ettirerek, pazarları genişleterek, tüketici rda:hma yararlı yeni mal ve hizmet türlerini piyasalara arzederek _milli gelir
ve refaıhın artmasını sağlamışla:rıdır. Kollekt:ivist rejimler ayrı ilkeleri hareket noktası olarak almakla beraber, gayrı safi milli ılıası
layı yükseltki gayretlerinde özel sektördeki tecrübelerden yaradanmışlardır. İktisat siyasetleri, her iki sistemde de, gayrı safi milli
hasılanın artmasım hedef tutmuşlardır. Ancak artan üreuimin çevreyi hızla bozmağa başlaması ve doğal kaynakları istismar sınırı
na yaklaşılması, sistemle:d bazı ortak sorunlar karşısında bırak
mıştır. Gayrı safi milli hasıla artışianna karşılık bu artışlardan
beklenen gayrı safi sosyal faydanın azalması ve birçok hallerde negatif nitelik göstermesi, her i'ki sistemi de yaklaşık ölçülerde ilgıi
lendiren bir problem teşkil etmektedir.
Kollektivist sistemde sermayeyi veren ve kullamş yerini saptayan devlettir. Özel sektör düzeninde ise, açıktan yaratılmış satınalma gücü yani enflasyonİst kaynaklar finansman ihtiyaçlarını
gitgide daha geniş ölçüde karşılamakta ve iktisadi 1iktidar yönetici
sınıf elinde toplanmaktadır. İktisadi egemenlik sembolü artık «Kapital» değil, «yöneticilik» dir.
Özel sek,.börün sarıayi ekonomilerinde müste:hlik tercihlerini daha iyi oevaplandırmasına karşılık, kollektivist rejimlerde halkın
devlet takdirine bağlı üretimle mahrumiyetlere katlanmağa mecbur bırakıldığı bir zamanlar çok tekrarlanmış bir sözdür. Ancak
Y. Grigorieviç Liberman'dan beri karlılık, prodüktivite, tüketici arzularına uyma ve bürokrasi müdahalesini sınırlama kriterleri kollektivist rejimlerde ağırlık kazanmış fakat karma ekonomilerde
büyük firmalar dağıtım sistemleri, reklamcılık ve kartelleşme kanallarından tüketici tercihlerıini zamanla da:ha geniş ölçüde kontrol altına alınağı başarmışlardır.
Özel sektör yatırımlarına yıön çizen bir numaralı faktör, sermayenin marjinal etkenliğidir. Oysa ki, 1960'larm sonundanberi,
hisse senetlerinin reel temettü oranı düşmekte ve sermayenin
marjinal etkenLiği zay~flamaktadn•. Uyarılmış (1induced) yatırım
saikinin zaytflaması, karına ekonomilerde de, kollektivist rejim9

lerde

olduğu

gibi, otonam

yatırım kararlarına ağırlık

runluğunu doğurmaktadır. Yatırım

sistem

arasındaki ayrılık

daralmak

saikleri

istidadını

z~l

vermek
da, iki
göstermektedtir.

bakımından

Özel sektörün ileri sanayi ülkelerinde yapısal gelişme sınırına
bir tarih dönemi başlangıcında bulunduğu
muzu düşünmek mümkündür.,
yaklaşmakta olduğu
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Sayın Başkan,

1.

K:ongrenin

Türkiye Barolar.

Sayın

Birliğinin

üyeleri,

değerli

pek isa:betli bir

dinleyiciler,
görüşle

düzen-

lemiş olduğu Ekonomi-Hukuk Kongresine (Sosyal Devlet ve İnsan
Hakları)

konusunu kapsayan bir tebliğle katılınam fırsat ve imkabana lutfetmiş oLdukları için . Barolar B irliğimizin Yönetim
Kuruluna ve değerli Başkanına huzurunuzda teşek·kürlerimi ifade
etmekten derin bir kıvanç duyuyorum.

nını

Tebliğimin konusu Anaryasamızda Türkiye Cumhuriyetinin karakterini çizen ilke olarak Sosyal Devlet kavramı ve bunun vazgeçilmez sonucu olan insan hakları üz,erinde bazı görüşleri içine alacaktır.

Siyasi ve hukuki edebiyatımıza mal olmuş bulunan bu konularda çok akıcı ve dinamik bir kavram olan Sosyal Devletin ne olduğunu ve ne olmadığını araştırırken başta
Anayasamız olduğu
halde, çeşitli kaynaklardan çıkarabildiğim neticeleri değerlendir
meye çalışacağım. Sosyal Devletin meydana gelişine esas olan tarihi gelişmelerden sonra, bu konuda Devletin sorumluluğu altmdaki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların Milletlerarası kaynaklarda yeralan kataloğunu da gözden geçirerek sonuç olarak bazı dilekve düşüncelerimi takıdirlerinize ısunacağım.
Hukuk ile ekonominin karşılıklı ve fonksiyonel ilişkilerini ilgilendiren bu önemli konularda çok değerli meslekdaşlarımızın
kıymetli görüş ve düşüncelerinden faydalanmaya vesile veren bazı
hareket noktalarını artıaya koyabilirsem kendiini mutlu sayacağım.
2. Çağımızda bütün
siyonları yönünden, yeni

dünya ülkeleri, Devletin amaçları ve fonkbir anlayış doğrultusunda hızlı ve yaygın
3

göstermektedirler. Bugünkü gelişmeler Yirminci Yüzyılın ikinci yarısında insan ihtiyaçlarının büsbütün arta:mk çeşitlen
ınesi ve insanın tabiat karşısındaki gücünün yükselmesiyle birlikte
toplum içindeki anlam ve değerinin de yeni bir boyut ve derinlik kazanmasıyla ilgili tarihsel değişmelerin bir sonucudur. Daha iyi bir yaşama dmeyine -ulaşma iısteği, dünya ymrar1ağı üzerinde yaşayan
milyarlarca insanın gittikçe daha kuvvetle duyulan ve yaygınlaşan
önüne geçilmez ihtiyacı olarak bütün toplumları bilinçlendirmektedir. -Bu bilincin tabiata ve onun kaynaklarına karşı bilimsel ve
teknolojik yaklaşınalar ve buluşlarla kurulan yaratıcı egemenliğin
yanında, toplumun gücünü ve iradesini Dev,letin ve Kamu yönetiminin teşkilatlı varlığı ile, insanın temel ihtiyaçlarının hizmetine
koyma çabaları, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
Deıvlet-Vatndaş ilişkile:cini yeni bir yoğunluk düzeyine çı:ka:rnı:ı:ştır.
Böylece da:ha iyi bk hayatın özlemine yönelmiş yeni değer yargüarını
ve yeni ihtiyaçlari müesseseleştiren yepyeil1i bir hukuki yapı meydailla gelmiştir. İşte Sosyal Devlet ve Soısyıal Refah Devleti (Wefare
State) medeniyertİn ileri hareketleriy;le güçlenen De!Vletin insan
ihtiyaçlarını geçmişte olduğundan da!ha geniş şekilde ,karşılamayı
amaçları ve fonksiyonları arasına almasını ifade ~etmektedir.
bir

gelişme

3. Sosyal Devlet nedir ve ne değildir? Bu soruların cevabını
bu konulardaki görüşleri yansıtan literatllrde ve tarihsel gelişme
lerin köklerinde bulabiliriz. «Sosyal Devlet, bir toplumun bütün
üyelerinin temel refahı için hukuki sorumluluk yüklenmesinin muessese halinde ortaya çıkan neıticesidir. Bir toplum ve onun karar
verme durumundaki ıorganları bireyin refahının, !düzenin korunması
ve ortak savunma tedbirlerinin ötesinde sadece geleneklere, resmı olmayan teY.tiplere husus'i anlaşmalara, sosyal yardım çalışma
larına bırakılamayacak derecede önemli olduğuna inanır ve bunu
Devletin uğraşacağı bir konu sayarsa, işte o zaman refah Devleti
meydana gelmiş olur.»
Bir başka kaynağa göre «Refah Devleti vıatandaşlarının yaşa
ma standardının belirli bir düzeyin altına düşmemesini sağlamak
için sorumluluk alan Devlet demektir.»
4. Refah Devletinin kelime olarak kaynağı açıkça belli olmamakla beraber fikir olarak Refah Devleti kavramı, pratik uygulama imkanı olan bir fikir olarak, i,Ik defa 19. Yüzyıl sonlarında İn
giltere'de sosyal politikanın ve demokratik sosyalizmin savunucu-
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su olan Sidney ve Beatrice Webb tarafından yazılan (Policy of the
National Minimum - Milli bir asgari ücret politikası) isimli eserde savunu1muştur. Bu eserde: «Devletin, hayatın her türlü koşul
ları altında her işçi için sağlıklı bir yaşamanın araçlarında aralık
sız olarak bir yeterliliği garanti edeceğini» belirtiyo:rıdu. Refah Devleti sözü, İkinci Dünya Savaşı sonlarında Beveridge raporunda ve
ingiliz İşçi Partisinin amaçlarına ait yazLlarda geçmiştir. 1948 yı
lından bu yana İngiltere bir refah Devleti olarak vasıflandırılmak
tadır. ·
Ancak şunu da bir gerçek olarak belirtmek gerekir ki refah
devleti ve sosyal devlet sözü ile ifade edilen kavramın sınırları kesin olarak çizilmiş değildir.
(Diğer

taraftan burada geçen refah kelimesi (rahatlık, bolluk ve huzur içinde olma) anlamına gelen (prosperity) kavramın
dan ziyade iyi halde olmayı, sağlık ve seH'tmet ve huzuru bir arada
ifade eden (Welfare) kavramını karşılamaktadır.) Refah Devletinin ~n başta gelen açık manası toplumun iktisadi bakımdan zayıf
olan zümrelerine yönelmiş koruyucu ilgi ve sosyal hizmetleriyle gelir dağılımmda derıge sağlayan bir sosyal Mzmet devleti demektir.
Böyle bir devletin dayandığı felsefe asimda yoksulluk ve başkası
na muhtaç olma durumunun sebepleri üzerinde bazı gerçeklerin
anlaşılmasından ileri gelmiştir.
işsiz

kalan veya az ücr,et ahin ve kazancı geçimine yetmeyen
bu hali genellikle kendilerine atfedilecek bir kusurdan
doğmamak!tadır. Fakat bu basit gerçeğin Batı Dünyasında bile anlaşılması nisbeten yeni sayılacak bir hadisedir,
insanların

5. 19, yüzyılın ilk yarısında yoksullara yardım fikrinin temel
felsefesi 16. Yüzyıldakinden pek farklı değildi. Mesela yoksulluğun
tenbeliikten veya kişinin dengesizliği ve sorumsuzluğu sonucu meydana geldiği ve dış şartlardan çok karakter ve ahlak zaafından doğ
duğu bir varsayım olarak kabul ediliyordu. Bir örnek olarak,
Londra Hayırsever Teşkilat Derneğinin bir broşürundeki şu cümleler dikikatle ve ibretle okunınaya değer:
gelince, Hayırsever Teşkilat
halka tasarruf ve hasiret anlayışı tel~
kin etmek olduğu görüşündeyiz. Eğer aile reisi ölürr:ı hali için gerekli hazırlığı yapmamışsa sorumluluk kısmen karısına düşer, bu«Dullara

yapılacak yardırnlara

Derneğinin başlıca amacının
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nun sonucu olarak, dul kalar1 kadına hayırseverlerce yardım yapıl
ması gerekip gerekmeyeceği şüphelidir.»
İşsizlik gibi konularda da iktisadi hayatın gerçekleri gereği
gibi anlaşılmamıştı. Halbuki daha sonra 19. Yüzyılın sonlarında
20. Yüzıyılın başlarmda yoksul ailelerin yaşayış şartları ve yoksulluğun sebepleri üzerinde yapılan sosyal araştırmalar birçok gerçekleri ilmi şekilde ortaya koydu. Artık iyice anlaşıldı ki yoksulluğun çeşitli sebepleri arasında ancak pek sınırlı ölçüde aile
reisinin tedbirsizliği, dengesizliği ve ayyaşlık gibi kusurları rol oynamaktadır, onun dışmda yoksulluk mevcut iktitsadi düz,enin veya
düzensizliğin tabii olaııak mey;dana getirıdiği ve zaman zaman ağır
laştırdığı neticelerden başka bir şey değildir. Bu ilmi gerçeğin doğal ve rasyonel olarak gerektirdiği sonuç yoksulluk ve sefaletin
karşısına onun sebeplerini arayan ve önleyen bir görüşle çıkmak,
Devletçe ve Milletçe alınacak tedbirleı;le bu sosyal kötülüklere karşı savaşmak ve böylece Devleti ve Devlet,in politikasını ve hizmetIerini insanileştir;mek olmalıdır.

Yoksullukla savaş tedbirlerinin tarihi incelenecek olursa,
hayırseverlik ve devlet yardımı şeklindeki hizmetlerin çok eski çağ
lara kadar derinleştiği görülür. Fakat ~bu o devirlerin devletini sosyal devlet niteliğinde saymamıza imkan vermez. Tüm topluma değil, belirli zümrelere yöneltilmiş, bazı hallerde dini filantropik ferdi hayırseverlikler şeklinde kalmış yardım ve hizmetler Devleti
sosyal devlet yapmaz. İnsanın iktisadi sıkıntılardan kurtarılması
nı, kişiliğini eşitlik içinde serbestçe geliştirerek ve medeni, siyasi alanda olduğu gibi, iktisadi sosyal ve kültürel alanlardaki insan
haklarından da faydalanarak, hürriyet ve haysiyet içinde yaşama
sını sağlamayı görev bilen devlet, sosyal Devlet olabilir.
6.

Bu bakımdan eski Yunan ve Roma Medeniyetleri içinde Devletin fonksiyonları arasında, daha ziyade siyasi bir birliği tehlikeye düşürecek kargaşalıkları önlemek için fakir halka yönelik sosyal yardım şekillerinin yer alması bu devletleri sosyal devlet saymaya müsat değildr.
Eski Yunanlılar hayırsever yardım faaliyetlerini vatandaş sı
fatını taşıyan malıdut zümreye inhisar ettirmişlerdi. Yoksullara
yardım hususunda Devlet yaı:ıd:ımı, geleneksel ve özel yardımın ve
aile yardımının yerine geçerek Devietin birliğini koruma maksadıy·
la kullanılırdı. Bu yardımlar vergilerin silinmesi, borçların iptali,
6

fazla servetierin ve toprağın zoralımı ve dağıtılması, zaman zaman
para ve yiyecek yardımı yapılması şeki:ll:erinde olurdu. Dışarıya
göç ve sürgün etme de devlet sınırları içinde sosyal birliği korumalk üzere kullamlan usu11erdeı:ıdi.
Roma Devletinde de Yunanistanda olduğu gibi, vatandaşlık
ediyordu. Fütuhat Savaşları, erkekleri tarlalarından ve ailelerinden uzaklaş:tırıyor, aileleri iktisadi sefaletin ve daha güçlü komşuların kuııbam haline getiriyor, diğer
yandan seribest işçiler yerini fethedilen ülkelerden gelen suru
sürü kölelerle değiştiriyordu. Bu savaşlar bu dünya ölçüsünde büyük askeri Devletin merkezi olarak Romayı malından mülkünden
yoksun kalmış yardıma muhtaç fakir insanlarla dolduruyordu.
yardım hakkının esasını teşkil

Pleblerin yarattığı kargaşalık sosyal ve siyasi birlik için sü·
rekli lhir tehdit teşkil ediyoııd{ı. Kamu kaynaklarmdan ve özel kaynaklardan sağlanan yardımlar, Devlet tarafından parasız hububat
yardımı ( annona civica) ve zengin partriçilerin (Sp ortula) adı ve~ilen yardım ve cömertlikleriyle bu huzursuzluk giderilmeye çal•
, şılıyordu. fakat gerek eski Yunanistanda, gerek Roma Devletinde
modern anlarnda bir sosyal devlet yoktu. Çünkü devlet vatandaşın
belirli bir yaşama düzeyinin altına düşmemesini sağlayıcı bir sorumluluk alrnarnıştı. Hayat standardının önemli unsurlarından biri olan özgürlüğün ve insan haklarının garanti edilmiş olması
şöyle dursun, ibu ülkeleı:ıde esaret-kıöleli!k r,ejimi hukuki bir müessese olarak varlığını sürdürüyordu. Elbetteki insanların para ile
alınıp satılan mal olarak telakki edilebildiği bir hukuki rejimde
«Sosyal Devlet» kavramı bahis konusu olamazdı.
7. Musevilik, Hristiyanhk ve Müslümanlığın insanlar arasın
da sevgi, kardeşlik ve dayanışma getiren inançları, toplurnda iktisadi bakımdan zayıf kişilere yardım ve hizmet duygusunu geliştir
miş, fakat Devletten ziyade dindaşlara hitap eden emirlerle yok
sullara, dul ve yetimlere, sakatlara yapılan yardımlar, vakıflar ve
loncalar gibi Devletin dışında kalan müesseseler yoluyla gerçekleşmiştir. Osmanlı devrinde de devletin değil de, başta Padişahlaı
olmak üzere devlet adamlannın kişisel bağışlarıyla kurdukları vakıflar, modern devletin sosyal hizmetlerine benzeyen eğitim, sağ·
lık ve sosyal yardım faaliyetlerini imparatorluğun her tarafında
yaygın hale getirmiştir. Sultan Abdülrnecit'in mernlekette can ve
mal güvenliğini ve kanun hakimiyetini tesis ve ilan etmek üzere
7

1839 da çıkardığı Gülhane Hattı Humayununda yurdu imar etmeyi ve yoksulları refaha kavuşturmayı başlıca bir dava olarak ele
aldığını belirterek tahta çıktığı günden itibaren takip ettiği düşün
celeri «Culfısu humayunumuz ruzu füruzundan beru efkan hayriyei asan mülfıkanemiz dahi mücerrei iman memalik ve enha ve
terfihi ahali ve fukara kaziyei nafiasına munhasır» olarak vasıf
landırılmaktadır. Kafiye hatırı için yakıştırılanik söylenmiş oldu.ğu izlenimini verse bile, halkın ve fakirle~in refaha kavuştuıulma
sının bir Osmanlı Padişa:hı tarafından «faydalı bir dava» şeklinde
ortaya konması dikkate değer.

T
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8. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğunun çökmüş enkazı
üzerinde Türk Milletinin kurtuluş ve hür yaşama azim ve iradesinin
senı!bolü olarak yıükselen Milli Devletin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Başko
mı:tanı Gazi Mustafa Kemal Paşanın 15 Şubat 1923 de İzmir 1kti·
sat Kongresini açarken söylediği nutuk,truki şu açık ifadele-:, Ata·
türk'ün kurduğu yeni milli ve demokratik devletin amaçlarında iktisadi ve sosyal refaha ne kadar büyük önem verdiğini göstermek·
te ve bizim için refaıh devleti eğiliminin veciz ve iyimser bir hareket noktasını teşkil etmektedir:
«Arkadaşlar, bence ye:1i devletimizin, yeni hükümetimizin, bü·
tün esasları, bütün programları iktisat programından çıkmalıdır.
Çünkü demin dediğim gibi her şey, bunun içinde mündemiçtir. Binaenaleyih evlatlarımızı o suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara
o suretle ilim ve ii1fan vermeliyiz ki alemi ticaret, ziraat ve sanatta ve bütün bunların faaliyet sahalarmda müsmir olsunlar, müessir olsunlar, faal olsunlar. Binaenaleyıh Maarif programımız gerek iptidai tahsilde, gerek orta tahsilde verilecek bütün şeyler, bu
noktai nazara göre olmalı.dır. Maarif programlarımız gibi şuabatı
devlet için tasavvur olunacak programlar dahi iktisat programına
istinat etmekıten kendini kurtaramazlar. Esaslı bir program tes:bit
etmek, program üzerine bütün milleti hemahenk olarak çalıştırmak
lazımdır.

Bizim halkımızın menfaatleri yekdiğerinden ayrılır sım.f halinde değil, bilakrs mevcudiyetleri ve muhassalai mesaisi yekdiğe
rine lazım olan sınıflarıdan ibarettir. Bu daıkilmda samilerim çiftçilerdir. sanaıtkadarrdır, tüccarlardır ve ameledir. Bunların hangisi
yekdiğeri:nin muarızı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanaıtkarın çift8

1

1

ı

:~

1'

çiye ve çiftçinin tüccara ve bunların heps,inin
leye muhtaç olduğunu kim inkar edeıbilir?

yekdiğerine

ve arne-

Bugü,n mev-cut olan fa:brikalarımızda ve daha çok olmasını temenni ettiğimiz fabrikalarımı·zda kendi arnelemiz çalışmalıdır. Mü:ııeffieh ve memnun olarak çalışmalıdır ve bütün bu saydığımız sı
mflar aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın 1ezzeti hakikisini
tadabilmelidir ki çalışmak için kudret ve kuvvet bulabHsin. Binaenaleyh programdan bahsolunduğu zaman adeta denilebilir ki bütün halk için bir say misak-ı millisi mah1yetinde olan program etrafında toplanınaktan hasıl olacak olan şekl-i siyasi ise alelade bir
fırka mahiyetinde tasavvur edilmemek lazımgelir ve bad-es sulh
vukua gelebilecek böyle bir şekl-i siyasinin şimdiye kadar olduğu
g~bi milletin azim ve imanıyla ve vahdet ve tesantidün birbirine
ınüzahir oLmasıyla muvaffak olacağı hakklindaki kanaatim kavidir
ve tamdır.»
o gün beslenen ümitleri haklı
derecede büyük bir başarı kaynağı olduğu söylenemez.
Fakat Büyük Atatürk'ün Devletin amacı ve fonksiyonları hakkın
daki g,örüşlerini de yansıtan bu sözleri geleceğe ışık tutan bir refah devleti anlayı,şının kıvılcımlarını taşımaMadır.
9.

İzmir İküsat :Kıongresinin

çıkaracak

Program ismi altında kasdettiği şüphesiz bugün benimsediği
miz planlı kalkınınayı içine alabilecek geniş bir kavramdır. Eğiti
min, ekonomik icaplara göre aktivist ve pragmatik şekilde düzenlenmesi, Kamu yönetiminde de iktisadi kalıkınmaya uygun hizmet
içi programların uygulanması buglin dahi dilediğimiz ölçüde değer
lendiremediğimiz sosyal refah devleti icaplarııdır. Bütün bu esaslar, ~sosyal politiıkada sınıf mücadelesini reddeden solidarist-dayanış
macı ve prodüktiv:iteyi teşvik edici bir görüş, sulhe kavuştuktan
sonra bütün milletin, Kurtuluş Savaşının amaçları etrafında, milli
misak üzerinde birleştiği gibi, parti düşüncesi olmaksızın etrafın
da toplanabileceği bir çalışma misakı için gerekli unsurları teşkil
edecekti.
Atatürkün Türkiye İktisat Kongresini açarken düşündükleri,
kısmen onun kendi hayatında, kısmen- de kendisinden sonra Cumhuriyet yıllarında siyaset olarak, mevzuat olarak ve müessese olarak gerçekleşme yoluna girmiş, fakat açık ·seçik ayrıntılı ifadesini
1961

Anayasasında bulmuştur.
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Türk Milletinin hür ve bağımsız yaşama azınının bir simgesi ve hukuki ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meoli-si Hükumetinin büyük kurucusu Atatürk'ün 1920 de milli devletin kuruluşundan itibaren milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yolundaki inanç dolu misyonu, milletçe ve devletçe geçirdiğimiz tarihi tecrÜibelerin ışığı altında 1961 Anayasasıyla açıklığa
kavuşmuş, yeni bir yorum ve değerlendirme ile çağdaş medeniyetin
gerekleri doğrultusunda yepyeni bir çıkış ve atılım gücünün hareket noktası olmuştur.
10.

Siyasi bir demokrasinin ekonomik ve sosyal demokrasietkileyen toplumsal yapı değişmesinin gerçekleşmesi, asırlar boyu yaşanan tarihi bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

ye

doğru dönüşmesini

Medeni ve siyasi insan haklarını di,le getiren 1789 Fransız İn
san ve Vatandaş Hakları Beyannamesi ile iktisadi, ~sosyal ve kültürel haklar ve hürriyetleri dünya ölçüsünde ilan eden 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi arasında geçen birbuçuk yüzyılı aşkın zaman içinde insanlık acı tecrübeler
geçirmiş, iktisadi, sosyal ve kültürel haklar tanınmadıkça medeni
ve siyası hakların, tam olarak yerine getirilemiyeceğini anlamış,
vatandaşlarına bu hakları tanımak ve sağlamak görev ve sorumluluğunu üzerine alacak bir devletin amaç" ve fonksiyonlarını siyasi bir özlem olmaktan çıkarıp hukuki bir gel'çek haline getirmek
istemiştir.

ll. Bu münasebetle Devletin amaç ve fonksiyonları üzerinbazı hususları belirtmek ve :bu arada modern devlette refah
amacının meydana gelişini ve bu amacın güvenlik, adalet ve hürriyet gibi diğer amaçlarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemek is-

de

tiyoruz.
Bilindiği gibi güvenlik, adalet, hürriyet ve refah bilhassa modern devlette siyasi faaliyetlerin maksat ve amaçlarını teşkil eder.
Bunlar devleti lüzumlu kılan onun hizmet amacını vucuda getiren
Devletin varlığına meşruiyet kazandırdığı kadar onun emirlerine
uyulmasını da haklı gösteren büyük maksatlardır.

Devlet koyduğu kurallarla güvenlik, hürriyet ve adaleti ve bunlarla birlikte toplumun refah ve mutluluğunu bir denge halinde
bağdaştırarak bir düzen vücuda getirir. Düzen dediğimiz d€ğerler
10
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ve sınırlamalar sistemi bir taraftan insaniann hürriyet ve güven
içinde yaşamasını sağlar. Diğer taraftan keyfi ve gelişi güzel tasarrufları önlemek suretiyle adaleti, eşi,tliği, istikrarı gerçekleşti
rir. Refah insanların iyilik, sağlık ve huzurunun ekonomik, sosyal
ve kültürel ortamıdır. Hürriyet ve güvenliğin, fakat bilhasısa adaletin bulunmadığı yerde refahtan bahsedilemez. Refah devletinin
insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olması söz gelişi ve tesadüf eseri değildir. Birleşmiş Milletler Teşkilatının hayat düzeyleri ve standartlarının tanımlanması ve ölçülmesi üzerinde hazırlat
tığı bir raporda hayat düzeylerinin unsurları saptanırken, insanın
gıcla, giyecek, mesken, eğitim gibi ihtiyaçları arasında insan hak
ve hürriyetleri de yer almıştır. Milletlerarası Çalışma Bürosu eksperlerinin hazırladığı diğer bir raporda da insanın haiz olması gereken hürriyetler hayat düz,ey:inin zaruri unsurlarından biri olarak gösterilmiştir. (Report on a Co-ordinateıd Policy regavding Family levels of Living-United Nations, 1956).
birbirile çatı.şabilir. Toplumun refasosyal hizmetleriyle ve gelir dağılımını düzenleyici
sosyal adalet ~tedbirleriyle bir sosyal devlet, bu çelişme ve çatış
maları en ahenkli şekilde bağdaştırmak zorundadır. Mesela işçi
lerin grev hak ve hürriyetleri, genel sağlık veya milli güvenlikle
çelişebilir. Geniş kapsamlı bir Sağlık Sigortasında tıbbi bakım ve
tedavi sağlamrken hastanın doktorunu dilediği gibi seçme serbestliği sınırlanabilir. Üreticilerin herhangi bir ma:hsulü diledikleri sahalarda ekme serbestisi ile devletten isteyebilecekleri fiat himayesi de ihürriyetin aleyhinde refahı, terdh ettirecek düzenleme ve
tedbirlere lüzum gösterilebilir. Devlet Kanunlarıyla bu amaçların
biri uğruna diğerlerine kısıtlamalar getirebilir. İş hukuku akit serbestisinin refah uğruna sınırlanmasıdır.
Devletin

çeşitli amaçları

hına yönelmiş

Zamana ve şartlara göre devlet, bu temel amaçların birine veya diğerine daha uygun bulduğu bir ağırlık verebilir. Bütün mesele
bu çeşitli amaçlarm en iyi sentezinin Kanunlarda, hükılmet kararlarında, genel politikada en başarılı şekilde gerçekleşmesidir.
12. İktisadi, Sosyal ve Kültürel Planlama bu amaç-değerlerin
toplumun ihtiyaçlarıyla imkanları arasmda bir denge içinde ahenkleştirilınesini sağlar.

Sosyal devlette hukuk ile ekonominin toplum refahına yönelmiŞ (optimum) sentezi ilkelere bağlanır. Yasama organları ve lıü-

l
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kf:ımetler, memleket şartlarına göre planın ilkelerini pozitif hukukun kuralları halinde hayata intikal ettirir·ler. Planlı ekonomi yoluyla demokratik düzen içinde sosyal adaletçi sosyal (refa;h) devletinin gerçekleşmesi bütün sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel güçlerin tarihi bir süreci başari ile işletmesine bağlıdır. Sosyal dev·
leti bir amaç - değerin ötesinde yaşanan bir gerçek haline getirmek,
basit bir kanun koyma ve uygulama hareketinin hazırlayıcı ve tamamlayıcı şartlarına sahip olmakla mümkündür. Bunları bir araya getirme şansına sahip olmayan bir toplum için sosyal devlet,
kağıt üstünde kalmış bir hukuk deyimi olmaktan ileri gidemez.

Tanınmış İsveçli irotisatçı Prof. Gunnar Myrdal Planlademokrasiye ve demokrasinin planlamaya zararı olup olma. yacağını tartıştıktan sonra planlamanın demokrasiye zararlı olma. yacağını tarihi tecrübelerle izaıh ve 1slbat ediyor ;faıkat demokrasinin planlamaya tehlike teşk~l etmeyeoeği hususunda aynı iyimserlik inancına vararnıyar ve şöyle diyor: «Batı ülkelerinde planlama yolundaki eğilimler, şüphesiz demokrasi için bir tehlike olmamakla ıberaber, bunun tersi istikametindeki hükümde daha çok
ger·çek payı vardır. Demokrasi, aslında planlamaya doğru götüren
güçler arasında buLunuyoıısa da, !bazı tezaıhürleri ile, planlamanın
tam akılcı olarak işlemesini tehlikeye koya;bilir ve geciktirebilir.»

13.

manın

Demokratik sosyal dev.letin milletierin menfaatlerini içeriye
dönük hale getirmek eğiliminde olduğunu ve bu devletleri ekonomide milliyetçi yaptığını belirten yazar, sosyal devletin bir icabı
olan milli p1ancılığın, ortaya çıkaoak pııablıeımlerin gerekleriyle milletlerarası bir plancılığı zorunlu kıacağını ve bunun da ileride
Birleşmiş Milletierin ihtisas kuruluşları vas1tasıyla gerçekleşebile
ceğine işaret ediyor. Demokratik süreç içinde planın akılcılığına
tehlike getirecek unsurlar bulunduğuna temas ederek halkın kendi
menfaatieri ve ge:rıçekler hakkında biılıgi salhilbi olmamalarından, aldanmalardan bahsediyor ve basit bir hakikati tekrarlıyor:
«Daiha tam demokrasi daha
gösterir.»

aydın

ve

uyamık

bir halka ihtiyaç

14. Anayasamızın sosyal devlet ilkesinin izah ve değerlendi
rilmesine geçmeden önce bazı hususların belirtilmesinde yarar var·
dır:

Devletin sosyal devlet olarak vatandaşlarına belirli bir yaşam<'
düzeyini .sağlama görev ve sorumluluğu ile desteklenen ekonomik
12

sosyal ve kültürel hakların gelişmesinde sadece kumanİst felsefenin ve bazı insaniyetçi ve a1hlakçı düşünürlerin görüşlerinde değil, bizzat toplumun yapısında ve büyük kitlelerin hayat ş:artları
içinde vuka gelen değişikliklerin büyük etkisi ve has kı sı olduğu
bir gerçektir.
ı 789 Fransız devriminden ibu yana, teknolojinin ve ekonomive bizzat siyasi düzenin geçirdiği hızlı değişiklikler ve gelişme·
ler karşısında anlaşılmıştır ki işsizlik, açlık, sefalet, cehalet, gele·
ceğe güvensizlik toplumun yalnız refahını değil, genel olarak hu·
zur ve güvenliğini de sarsmakta, milli topluluklar içinde olduğu
kadar milletlerarası ilişkilerde de barış ve düzeni tehdit etmekte·
dir.

nın

. Bir takım ideolojik akımların tahriki kadar, kütle haberleş
me araçlarının gelişmesiyle meydana gelen ortamda gelişmiş ve
az gelişmiş ülkelerin hayat şartları arasındaki fark büyük bir hu·
zursuzluk selbeibi olmuş ve kaynaklarının yeteısizliğine meydan
okuyan gelişmemiş ülkeler kabaran arzulada hayall ümidere zor·
lanmıştır. Art* bütün dünyada başta milltierin kendi kaderini ta·
yin etme hakıkı olmak üzere,· iktisadi, sosyal ve kültürel insan hak·
larını tanıyara'k insanlara belirli bir refaih düzeyinin sağlanması~ bir
güvenlik ve siyaset davası haline gelmiştir.
ıs.
gelişme

Batı dünyasının geçirdiği teknolojik
iktisadi ve sosyal
neticesinde eriştiği aşama, Batı milletleriyle az gelişmiş
milletler arasmda büyük bir refah farkını ifade etmektedir. Dün·
yayı bölen bu birbirine zıt siyasi ve sosyal manzaranın ikiliği bir
tehlike işaretidir.

Totaliter ideolojilerin yayılmasını önlemek bakımından, geliş·
ülkelerin tercihini demokrasi ve hürriyet istikametine ve
sosyal devlet istikametine yöneltmeleri zaruridir.

memiş

ı6. Bu gerçekleri daha iyi görebilmek için Milletlerarası Hukukcular komisyonunun Bangok Kıonferansında belirtilen şu fikirleri incelemek kafidir :

«Hukıık Devleti yalnız kişinin siyasal haklarını değil, aynı zamanda iktisadi, sosyal ve kültürel güvenliğini tanıyan ve güçlendiren bazı esasların yerleşmesini ve bunlara uyulmasını da gerektirir. Hukuk Devleti rejimi, gerçekten temsili bir hükumet sekiini
imkansız kılan ve Hukuk Devleti i1kelerine karsıt hükumet ~istem
lerinin o:rıtaya çıkmasına yol açan, açlık, yoksulluk ve işsizliğin sü-

13

rekli şekilde mevcudiyeti ile tehlikeye girer. Hukuk Devletinin pürüzsüz şekilde işlemesi için gerekli sosyal ve iktisadi amaçlara eriş. menin sürekli ve etkin çaresi bizzat Hukuk Devleti ilkelerine uygun metod ve yollardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine
uygun olarak, kişinin iktisadi, sosyal ve kültürel hakları; şu hakları içine alır: çalışma hakkı, işçinin işini serbestçe seçme hakkı, işçinin ve ailesinin insan haysiyetine yaraşır şeklide yaşamasını sağlayacak adil ve elverişli çalışma ve ücret şartları. irisanın fikri ve
kültürel hassalarını tatmin etme zenginleştirme hakkı.
. Yukarıda belirtilen fikirlerin
edilebilir:

ışığında

aşağıdaki

ilkeler ifade

1) Yukarıda açıklanan bazı iktisadi, sosyal ve kültürel standartlar, Anayasaların ve Kanunların hükümleriyle hukuki güç ve
müeyyide kazanmıştır. Bununla beraber, münasip kanunların ted~
ıicen çıkarılmasına ve standartların muhafaza edilmesine ve ilmkuk devleti içinde uygulanmasına vasıta olan müessese ve usullerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
İktisadi, sosyal ve kültürel haklar, Birleşmiş Milletler ve onun
ihtisas kuruluşları ile ilgili sözleşmeler yoluyla milletlerarası düzeyde güvence altına alınmalıdır. Hükumetler bu sözleşmelerin hazırlanmasında ve onaylanmasında işbirliği yapmaya ısrarla davet
olunmalıdır.

Hukuk Devleti rejiminde iktisadi ve sosyal kalkınma bazaruri olan husus şudur ki, doğuştan veya servetten ileri
gelen fırsat eşitsizliği, ırk, din, dil, bölge yaJhut cemaat faktörlerine
göre yapılan fartklı muameleler hertaraf edilmelidir. Siyasi, ır<ki,
sosyal ve diğer müsamahasızbk şekilleri, iktilsadi ilerleme için lüzumlu birleşik gayredere engel olmaktadır. Bu iübarla Hükumetler
toplUJmun bütün kesimleri arasında bir hoşgörürlük ruhunu teşvik
etmeli ve desteklemeılidir. Sağlam bir iıktisa<di planlama bütün memleketlerin iktisadi ve sosyal kalkınması için zaruridir. Fakat Hukuk Devleti rejimi şunu gerektirir ki, böyle ·bir planlamanın ihtiva ettiği amaçlar ve araçlar, bizzat halkın düşüncelerinden, ihtiyaçlarından, emellerinden doğmalı ve bunları aksettirmelidir.»
2)

kımından

17. 1961 Anayasasının Sosyal (refah) Devleti ilkesi, bir taraftan Büyük Atatürkün milli refaha ve sosyal politikaya verdiği
önemden gücünü alan Cumhuriyet 'devri geleneğinin .bir aşaması14

br~/'

.F
dır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve sosyal adalete dayalı oluşunun doğal bir sonucudur.

Atatürk, 23 Nisan ı920 de başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti döneminde ilk Hükümet kuruluşlarında ( Sılılıiye ve
Muaveneti İçıimaiye Veka1eti) adı altında yeni bir Bakanlık kurmuş, Osmanlı devrinde sadece (Sıhhiye
Müdiriyeti Umumiyesi)
olarak dar bir teşklatla yü:rütülen bu hizmeti genişletmiş, öksüz
yurtları kuruluşunun yeni baştan düzenlenmesini sağlamıştı.
bütün milletten en ağır fedakadık
ları istediği çetin şartlar altmda bile 1921 de, Türkiye Büyük Millet Meclis:i, Ereğli !<!ömür Havzası arnelesinin hukukuna dair ısı
sayılı Kanunu 'ka!bul etmiş ve kömür madenierinde çalışan işçilerin
sağlık ve çalışma şartlarıyla 'asgari ücretlerini ve kendilerine kaza
halinde yapılacak yardımları düzen altına almıştı.. ı930 tarihli ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıss:ııhha Kanunu 1936 tarihli 3008 sayılı İş
Kanunu, sosyal politika ve sosyal hizmetler alanında önemli adım
Milli

Kurtuluş Savaşının

lardır.

Cumhuriyet devinde Çalışma Bakanlığının kuruluşu, sosyal sigortalar, korunmaya muhtaç çocukların korunması, Sendika hürriyeti ile ilgili konularda ve çiftçiyi topraklanciırma lwnusunda çı
kanlan kanunlar gibi .çeşitli mevzuat hareketleri, sosyal politikanın
sosyal devlete doğru gelişmesinde hazırlayıcı faktörler olmuştur.
?

2. maddesinde «Türkiye Cumhuriyeti İn
san Haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir,» denilmektedir.
18.

1961

Anayasası

Başlangıç kısmında

ise, bu Anayasanın yöneldiği başlıca amaçları gösteren fıkrada, diğer amaçlar arasında: «İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak, demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal
temelleriyle kurmak için» bu Anayasanın kabul ve ilan edildiği belivtilmektedir. BJ..I amaç ise bütün unsurlarıyla sosyal devlet ilkesini tamamlayıcı ve onun hru:kuiki hayata hakilm olmasını sağlayıcı
değerlerin tümünü kapsamaktadır.
İnsan hak ve hürriyetleri kavramı, ekonomiık, sosyal ve kültürel hakları ve Devletin bunları yerine getirme sorumluluğu bakııs

ınından

sosyal devlete temel olan ilkeyi, yani fert için hak ve devlet için görev olarak sosyal himaye ilkesinin benimsendiğini gösterir. Milli dayanışma ise, sınıf mücadelesini önleyici bir sosyal
görüş olarak Atatürkün İzmir İktisat Kongresinden itibaren her
vesile ile ifade ettiği ve İş Kanununa ve onun arkasında yatan sosyal politikayı canlandıran bir anlayışı dile getirmiştir.
Sosyal adalet ise toplum içinde fırsat eşitliğinin, hiç bir haksız
aynma yer vermeksizin iktisadi ve sosyal imkanları vatandaşiara
açması suretiyle sosyal devletin esas hedeflerinden birini teşkil ettiğine şüpihe yoktur. Toplumun huzur ve refaıhını temin etmek de
yine sosyal devletin yerine getireceği başlıca ödevdir.
19. Türkiye Cumhuriyetinin diğer vas]flarının yanında, sosyal
bir devlet olmasının anlamı Anayasanın 2. maddesine ait gerekçede şöyle açıklanmaktadır :
«Nihayet Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir.»
«Başka bir deyimle çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır.»
Anayasa Komisyonu 1947 tarihli İtalyan Anayasasının birinci maddesinin birinci fıkrasından esinlene:rek konulmuş olan Devletin çalışma esasına dayandığını kabul etmişti, bu metin sonradan değiş
tirilerek Alman ve Fransız Anayasalannda olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğu şeklinde bir ifadenin maddede yeralması tercih edilmiştir.

«Sosyal Devlet» fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla
yetinmeyip aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçların karşılanm,alarını da kendisine vazife
edinen Devlettir.»
Gerekçe bölylece sosyal devletin bir
sonra şöyle devam ediyor :

tanımlamasım yaptıktan

«Modern Anayasa asgari geçim şartlarından, sıhhi bakımdan,
öğrenim imkanlarından ve hele barınacağı bir konuttan yoksun
bir kişinin gerçek anlamda hür olamıyacağını kabul eden zamanı
mızın hukuk ve siyaset ilmine ve devlet gö:rüşüne uygun olarak
fertlere ve vatandaşiara bir takım sosyal haklar tanımak zorundadır. Her sınıf halik tabakaları için refah sağlamayı kendisine vazife
edinen zamanımızm devleti (refah devleti), iktisaden zayıf olan
kişileri, bilhassa işleri bakımından başıkalarına tabi olan işçi ve
16
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müstahJemleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri hima·
ye edecektir. Bu suretle hem insan şahsiyetine hürmet etmek vazifesini yerine getirecek, klasik hürriytlerin gerçeklerle alay eder
bir mahiyet almasına mani olacak, hem de çalışan geniş halk tabakalarının refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için daha verimli olmaları hedefine de ulaşacaktır. Gerçekten maddi ,mali ve
iktisadi) imkanlardan, yaşama için zaruri olan gelir kaynakların
dan ve varlıktan mahrum ,olan halk tabakaları için, klasik hürriyetler yalnız kağıt üstünde kalan parlak, fakat boş laflardan baş
ka bir değer saıhip olamaz. Nihayet şurasını da kaydetmek gerekir ki, sosyal adalete karşı kaygısız kalan devletler, toplum hayatının mürfrit sol veya müfrit sağ cereyanlara kapılarak totaliter
istikamette sürüklenmesine engel olama:maktadırlar. Zamanımızın
medeni memleketlerinde hemen hemen ittifakla kendini gösteren
temayül, (sosyallik) istikametindedir. Sosyal olmayan demokrasi,
toplum bayaıtının gevçekleri .karş]lsmda cevherini kayıbetmeye ve neticede yıkılınaya maıhkCı.mdur.
Bu sebeplerdir ki «sosyal zihniyet» yalnız fertlerin refah ve
saadeti için bir teminat değil. aynı zamanda toplum hayatının geleceği bakımından da demokrasinin en şaşmaz teminatıdır. Zira Komünizme karşı en tesirli kalkan, onu lüzuımsuz hale getiren sosyal
adaletin gerçekleşmesidir.»
Böylece sosyal devletin
:

sağlayacağı

netkeler özetle 3 noktada

toplanmaktadır

İnsanları yıoksulluktan koruyarak gerçekten hür, mutlu
ve insanca yaşamalarını temin etmek,
2. Çalışan halk tabakalarının toplum için daha verimli olmalarına yardım etmek,
3. Sosyal adaletin sağlayacağı huzur içinde totaliter sağ ve
sol rejimleri önlemek.

1.

20. Anayasa tasarısında açıklanan gerekçeye göre, tasarı hürriy·etler rejimini üç planda ele almış, kişi hakLarı ve ödevleri, demokratik siyasi hayat kavramı ile ilgili haklar ve hürriyetler ve
nihayet, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerin üzerinde ayrı ayrı duı:ımuştur.
·
Anayasa gerekçesinde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle
ilgili görüşler, sosyal (refah) devleti kavramının açıklanması bakımından aydınlatıcıdır:
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«Batı demokrasisi hürriyetçi yollarla daha fazla hürriyet elde
etme rejimidir. Çağımızın karımaşık sosyal ve iküsa:di dünyası içinde
daha fazla hürriyet ise iktisadi ve sosyal bakımdan zayıf olan kişi
leri, grupları korumak, bunların maddi ve manevi gelişme şartla
rını hazırlamak ve bunlara klasik kişi hak ve hürriyetleri yanında
ikti:sadi ve sosyal haklar tanımakla kabildir. Zamammızın demokratik devleti bu ödeve sahiptir. Devlet hayatı içinde, bu himayenin
ve hi:zımetlerin sağlanmasını, bu alandaki engellerin kaldırılması
m isternek de sosyal bir haktır. Türkiye de çağdaş bir demokrasinin gereklerini yerine getirmek için bu yolda yürüme:k zorundadır.
Tasarının sosyal ve iktisadi haklar bölümü, kişinin aile ve meslek gibi kategorilerin göreceği ve talep edeceği himayelerin nelerden ibaret olduğunu belirtmektedir. Çünkü tasarı kişinin yalnız
hürriyete değil, sosyete içinde bir iktisadi ünite olarak varlığını
devam ettil'meye de hakkı olduğunu kabul etmektedir. Tasarı, bu
fasılda tanıdığı ve sağladığı iktisadi ve sosyal haklada sosyal adaleti gerçekleştirme amacını gütmüştür. Bu cümleden olmak üzere,
Türkiye' de iktisadi ve sosyal münasebetler alanında tek başına veya bir meslek grubu içinde yeralan insana çalışa:bildiği müddetçe
kabiliyet ve bilgisine göre bir iş ve meslek edinme hakkı, bir meslek içinde gelişme ve ilerleme hakkı, gördüğü işe karşılık haklı
ve adil bir ücret alma imkanı, işini ve mesleğini, maddi ve manevi
gücünü, sıhhatini koruyacak, israf olunmaktan alıkoyacak şartlar
içinde görme hakkı, kendi elinde olmayan sebeplerle işini göremiyecek hale geldiği zaman yapabileceği ~bir yeni işe intibak etmek
imkanı, keza elinde olmayan sebepleı:ıle, çalışaımıyaca!k hale geldiği zaman da kendisini ve ailesini
sefalete düşmekten koruyacak garantiler elde etmek hakkı, iş ve mesleki menfaatlerini
mensup olduğu grup içinde ve bu grupla beraber diğer gruplara
karşı koruma hakkı g~bi imkanlar geniş olçülende tanınmıştır. Nihayet bizzat aile olarak, ibir meslek olarak, bazı sosyal müesseseler de himaye edilmiştir. Hülasa insana ve onun iç1nde ibulunduğu tüdü gruplara böyle imkanlar tanınmıştır. Devlete de bu hususta bir öde:v ve Ont;I yerine getirme!k üzer;e clıe sosyal vre jiktisadl
baıkımdan teşkilatıanma veciıbesi yüklenmiş,tir. Fakat yine zamanımızın bir gereği ve gerçeği olarak iktirsaden az gelişmiş bir me:m[,eket olan Türkiye bakımından bir zaruretle karşırla:şJ.Jlrmaktadır.
Yüzyılların ihmali sonunda gelişmemiş olan sosyal ve iktisadi ya-
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1

pımızı kaLkındırma. Bu da iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma
yoluyle Devlete bir ödev olamk yü:klenımiştir. Devlet, bu geniş kalkınıma politikasını

milli tasarrufu anttırmalk ve yatınmları ·toplum
yararının gerektirdiği öncelikiere yöneltmek suretiyle planlama zorundadır. Bu görevini yerine getiııebilmesi _için de Devletin gerekli
yetkiler ve hareket seıibestliği ile teçhiz edilmesi sonucu ile karşı
laşıhr. Devlet bunu demokratik usullerle, demokrasi müeısısesesini
zedelemeden yapmak zorıundadır, bu suretle hürriyet ve kalkınma
sentezinin gerçekleştirilmesi Tütk toplumunun temel meselesi olaralk tasanda ortaya konmuştur.
Bu sosyal meselenin mesut bir şekilde çözümü, demokrasinin
gerçek teminatı olacaktır. Bu sentez nazik denge ve kontrol organlarına dayanan Parlamenter rejim mekanizması sayesinde gerçekleştirilecektir. Bir taraf;tan Batı dünyasını ol1gunlaştiran siyasi gelenek terkedilmeyecek, bir taraftan da milli ihtiyaçlar bir plana bağ
lanacaktır. Türk demokrasisinin temel unsurları bu sentezde saklıdır. Ferdi mülkiyet, özel teşebbüs aile gibi esaslar toplumsal değerleri içinde ,düzenlenmişt1ir. Bilhassa çalışmanın değerlendiri,l
me.si ve toplumda gerçek yerini alması Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir.»
Bu genel gerekçeden de kolayca anlaşılabileceği gibi, hürriyet
üzerine yapılabilecek iktisadi ve sosyal baskıla
rın kaldırılması ve kişiye bir çok iktisadi ve sosyal haklar vermek
suretiyle onun insanca yaşamasının teminata bağlanması bir ta. raftan hürriyetleri genişletmektedir. Diğer taraftan memleket kaynaklarının az gelişmiş bir ülkenin imkanianna göre sınırlı olması
karşısında, refah devleti amaçlarının plan disiplini içinde düzenli
olarak gerçekleştirilmesi, bu disiplinin de siyasi bakımdan hürriyetçi Parlamenter sistem içinde yürütülmesi esas tutulmuştur. Milli
ihtiyaçlada kaynaklar arasında rasyonel denge· planla sağlanacak,
Devletin üzerine aldığı sorumluluklada bunların yerine getirilmesi
için gerekli· yetkiler arasındaki. denge iktisadi ve sosyal haklar ve
ödevlerde ifadesini bulacaktır. Memleketin refah yolunda kalkın
ması, Hükumetierin siyasi hedefi olmanın ötesinde bir Anayasa emri haline getirilmiştir. Bunun hukuki neticesi memleketin iktisadi
kalkınmasına aykırı ve plana aykırı yasama ve yürütme tasarrufları Anayasaya aykırılık anlamını taşıyabilecektir.
ve

eşitlik hakları

21.

1876 Anayasasından bu yana 1789 Fransız İnsan ve Vaesinlenilerek alınan ve 1924 Ana-

tandaş Hakları B~yannamesinden
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~.·

yasasında geliştirilen

hükümler 1961 Anayasasında, 1948 Birleşmiş
Milletler İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ve 1950 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Avrupa Sözleşmesindeki esasları da hemen
eksiksiz olarak ayrıntılarıyla içine alan bir haklar ve hürriyetler
kataloğu teşkil etmektedir.
Diğer taraftan Anayasamızın Başlangıç kısmının 5. fıkrasında
olduğu gibi ayrıca 2. maddesinde ve 57 ve 96. maddelerinde de atıf

ta bulunulan insan hak ve hür,riyetleri, kanaatimİzce, Anayasanın
bütün diğer hükümlerinin yorumlanmasında ve değerlendirilme
sinde önemli bir hukuk no:rımu anlamını taşımaktadır. İnsan haklan nedir- sorusunun cevabını ilmi içtıiihatlarıda oJduğu ıkadar ve
bilhasıs~ Birleşmiş Milletler ve Milletleraraısı kumluşlar çerçevesinde
hazırlanmış Andlaşmalarda aramak ve bulmak gerekir. Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun insan hakları ve huıkuk rejimi
hakkında hazırladığı bir dokümanda muhtelif milletlerarası teşek
küllerin teşebbüsü ile akdedilmiş 14 sözleşme insan haklarıyla ilgili görülmüştür. Ayrıca Milletlerarası Çalışma Teşkilatının iş hukuku, işsizlik, sosyal güvenlik, Sendika hürriyeti, mecburi çalışma
nın kaldırıLması gibi Çeşitli k10nularıda kalbul edilmiş 27 sözleşmesi
de yine insan haklarıyla alakah bulunmaktadır.
22. Türkiye'nin Milletlerarası Çalışma Teşkilatı içinde iş hukuku sahasında kaıbul edilmiş bazı sözleşmeleri, bu arada 5175 sayılı Kanunla bu Teşkilatın statüsünü onaylamış olması da Devletimizi sosyal mahiyetteki insan hakları üzerinde bağlama yolunda
dikkate değer bir belgedir. Milletlerarası Çalışma Teşkilatının eki
olan 1944 tarihli Filadelıfiya Beyannamesi başlıca şu eşasları ihtiva etmektedir :
«1)

Emek bir meta değildir. Her nerede olursa olsun fakirlik
için bir tehlikedir.

beşeriyet

2)

Söz ve Cemiyet kurma serbestisi devamlı bir ilerleme için
zaruri şarttır.

3)

Sefa le te karşi işçi, işveren ve pükumet temsilcileri urournun menfaatini sağlamak üzere eşit şartlada çalışmalı
dır ve elbirliği yapmalıdır.

4)

Irk, inanç ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin her fert hürriyet ve haysiyet içinde ve iktisadi emniyet ve eşitlik şart·
ları altında çalışmalıdır.
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5)
6)

Tam çalışma, umumun iyiliği, işçilerin kabiliyederine uygun işlerde çalıştınlmaları sağlanmalıdır.
Asgari bir maişet ücreti temini ve bütün mesleklerde iş
çilerin hayat ve sıhhatlerinin müna:sip şekilde korunması
lazımdır.

7)
8)

Çocukların

ve anaların korunması lazımdır.
Uygun bir gıda, mesken, iyi vakit geçirme ve kültür vası
taları seviyesi sağlanmalı, terbiyevi ve mesleki alanda eşit
şanslar temin edilmelidir.»
·

İkinci Dünya Harbinde İngiltere Başbakanı Ohurchill ve
Amerika Cumhur1başkanı Roosevelt tarafından müttefiklerin harp sonrası hedeflerini açıklamak üzere ilan edilen Atiantik
Beyannamesi dünyanın çeşitli ülkelerinde zulüm ve baskı altında
bulunan insanlara karşı yerine getirilmesi gereken bir taahhüt teş
kil etmiş bulunuyordu. Bunun sonucu olarak insan haklarının Milletlerarası bir teminata kavuşturulması hızumu üzerinde durulmuş ve 1945 de Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması ile ilgili andiaşmanın başlangıcında ve muhtelif maddelerinde ayrı ayrı
yedi yerde insan haklarına ait teminat ifade edilmiştir. Bu andiaş
ınada Birleşmiş Milletler «İnsanın ana haklarına, şahsın haysiyet
ve değerine, erkek ve kadınlar için hak eşitliğine olan imanlarını
yeniden ilana azınetmiş olduklarını» beyan ederek Teşkilatın amaçları arasında «Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin
insan haklarına ve ana hürriyetlerine· saygıyı geliştirmek ve teşvik
etmek» hususuna da yer vermişleı:ıdir. Birleşmiş Milletler Andiaş
masında «herkesin insan haklarmdan ve ana hürriyetlerinden faydalanmasını. kolaylaştırmak için tetkiklere yolaçmak ve tavsiyelerde bulunmak» Birleşmiş Milletierin vazifelerinden sayılmıştır. Andlaşmanın 55. maddesinin C fıkrasında da «Irk, cins, din, veya dil
farkı gözetmeksizin, herkesin insa~ haklarına ve ana hürriyetlerine
bütün dünyada !bilfiil saygı gösterilmesini kolaylaştırmak» görevi
belirtilmiş ve. 56. madde de «55. madde de sıözü edilen gayeIere, yani bu arada insan haklarıyla ilgili gayelere doğru üye devletlerin tek başına veya teşkilatla işbirliği halinde hareket etmeleri» ifade edilmiştir. Andlaşma ile kurulan teşkilatta Ekonomik ve
Sosyal Konseyin yetkileri arasmda «herkesin insan haklarına ve
ana hürriyetlerine saygı gösterilmesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunmak» yetkisi karbul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Andiaş
masının 68. maddesindeki yetkiye dayanılarak Bayan Roosvelt Baş-

23.

Birleşik
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kanlığında B.M. İnsan Hakları Komisyonu kurulmuş, bu Komisyonun hazırladığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
kalbul ve ilan olunmuştur. Bağlayıcı bir anlaşma niteliği .taştmamak
la beraber bütün dünyada insan hak ve hürriyetlerinin tanımasına
ve yayılmasına vesile veren bu bildiri 40 dan fazla devletin Anayasasındaki insan hakları hükümlerine kaynak olmuştur.

Türkiye'de, B. M. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Genel Kurul temennisine uyularak, yayımından sonra okullarda ve
diğer eğitim müesseselerinde
okııtulmaısı ve
yorumlanmaısı ve
Beyanname ha!kkmda radyo ve gazetelerde münaısip neşdyatta
bulunulması, Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 1949 tarihli ve 3/9119
sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. (Resmi Gazete: 27.5.1949). /
24. Sosyal Devlet ilkesine yaklaşma yolunda bütün dünya ülkelerine ilham kaynağı olan bu Evrensel Beyannameden sonra, bağ
layıcı mahiyette iki ayrı metin hazırlanarak 16 Aralık 1966 da Genel Kurulun tasviıbinden geçirilmiş ve devletlerin onayına açık tutulmuştur. Bunlardan biri Medeni ve Siyasi Haklar Paktı, diğeri
ise Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Paktıdır.
Sosyal Devletin dünya ölçüsünde yaygınlaşmasına doğru bir
eden Ekonomik Sosyal ve' Kültürel Haklar Paktı, kişi
sel insan haklarının yanında milletierin kendi kaderini tayin etmesi, tabii zenginliklerinde ve kaynaklarında serbestçe tasarruf
etmesi gibi kollektif nitelikteki insan haklarına da yer verilmiş ve
genellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yeralan hak ve
hürriyetleri, bu arada ilk defa olarak işçilerin grev hakkını kapsamına almıştır. Ayrıca bu pakta dahil olan devletlerin herkesin açlıktan masun olma hakkını tanıyarak tek başlarına veya Milletlerarası işbirliği yoluyla tedbir almaları. öngörülmekte, teknik ve ilmi bilginin tam olarak kullanılmasını temin etme·k ve beslenme
prensiplerine ait bilgiyi yaymak suretiyle tabii kaynakların en etkin şekilde gel.iştirilmesi ve tarım sistemlerini islah edilerek isıtiJhsal
metodlarının. iyUeştirilmesi, dünya gıçl.a mevcudunun .adil bir şekil
de dağıtımı hususunda hükümler konulmaktadır. Hük:Cımetimiz,
NewYork Paıktları diye anılan bu iki anlaşmanın onaylanması uygun olup olmadığını incelemektedir.
adım teşkil

25. Sosyal Devletin sorumluluğu altına giren ekonomik,· sosyal insan haklarını Avrupa Konseyi çerçevesinde devletlerin taah22

hüt konusu olarak ele alan Avrupa Sosyal Şartı Hükurnetimizcc
1961 de Torinoda imza edilmiştir. Mevzuatırnıza geniş ölçüde uygun düşen Avrupa Sosyal Şartı da onaylama imkanı bakımından
incelerne sa:fhasındadır. Bilhassa işçilerin çalışma ve sağlık şart
larıyla ilgili olan ve göçmen işçilerin yerli işçilerle eşit muamele
görmesini de öngören bu andlaşrna da genellikle Anayasal Hukuk
düzenirnize' uygun bulunmaktadır.
bir zaman çerçevesi içinde insan haklarının Milletait açıklamalarımıza burada son verirken,
rnernleketirnizde sosyal devletin sorumluluğu karşısında kişinin
sosyal hakları konusunun Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi
ölçüsündeki çalışmalar bakırnından araştırma ve incelenmesine olan
ihtiyaca değinmekle yetineceğim.
26.

Sınırlı

lerarası kaynaklarına

Bu yıl Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde kurulmasına çalıştığımız İnsan Hakları Merkezinin bu konudaki iç
izleyerek ve yayınlar yaparak çok faydalı bir
ve danışma ve yayım hizmeti sağlayacağına inanıyorum.
Bu yolda daha etkin bir mekezin kurulması da ternenni edilmeye
değer. (Resmi Gazete: 1.6.1975 No. 15252 S. 22)
ve

dış gelişmeleri

araştırma

27. Şimdi genel olarak ortaya çıkan bazı düşünceleri özetlernek gerekirse bir kaç nokta üzerinde önemle durmak faydalı olacaktır :
Sosyal Devlete ve onun fonksiyanlarına ait tanımlama çabalarının götür-düğü sonuç olarak her şeyden önce sosyal
devletin bir (laissez faire) devleti ve liberal bir devlet
olmadığı ve olamayacağını kaydetrnek lazımdır.
b) Sosyal devlet sağ veya sol totaliter bir devlet de olamaz.
Esasen Anayasamızın bu husustarki gerekçesinde de belirtildiği gibi sosyal (refah devleti), sağ ve sol totaliter
rejimlerden korunmanın zorunlu bir alternatifi olarak vaa)

sıflandırılmış tır.

c)

Sosyal devlet, sosyalist devlet demek de değildir. Örneğin
Fransa ve Federal Almanya Anayasaları, her iki Cumhuriyetin de birer sosyal devlet olduğunu açıklamaktadır.
Demokratik Sosyalizme açık olan bu ülkelerde parlamento
aritmetiğine göre Hükumetler sosyalist olabilir, fakat Devletin sosyal karakterde olması, sosyalist olmasını gerektirmemektedir.
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Memleketimizde de Anayasa Mahkememizin Esas :
1963/173, Karar: 1965/40 sayılı ve 26.9.1965 sayılı kararında ifadesini bulan içtihada göre T.C. Anayasası demokratik sosyalizme açıkür. Devletin sosyal oluşu· bu ge~çeği
d)

değiştirmemektedir.
Anayasanın 2. maddesinde

geçen «sosyal devlet» teriminin
bir taraftan yürütme ve yasama organına Devletin vatandaş refahından sorumlu olması yönünde direktif ve ilham
kaynağı olacağı şüphesizdir. Anayasanın yorumu bakımın
dan Anayasa Mahkemesinin «sosyal adalet» terimi ile ilgili bir içtihadı, öyle düşünülebilir ki «Sosyal devlet» terimi hakkında .da ışı:k tutacak bir anlam taşımaktadır. Filhakika Anayasa Mahkemesi Esas: 1963/172 Karar: 1963/
244 sayı ve 21.10.1963 günlü kararında Anayasanın sosyal
adalet ilkesine anlam verirken şöyle bir görüş ifade etmiş
tir: «Anayasariuzın kabul etmiş olduğu sosyal adalet terimine, Anayasanın temel- düzeni ve hukuki ve siyasi sistemi içinde ve o sistemin esaslarına uygun olarak bir anlam ve1:1mek, bir ilkenin bu anlam içerisinde Kanun Ko-yucuya direktif verdiğini kabul etmek gerekir.»

28. Yukarıda da belirtildiği gibi, hukuk devleti, siyasi, haklarla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel hakları da tammak ve gerçekleştirmekle yani deyletin, sosyal devlet olarak geniş sorumluluk yerini almasıyla teşekkül eder, Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun bu konuda vardığı görüşlere göre bir taraftan doğuştan
veya servetten ileri gelen fırsat eşitsizlikleri, her türlü sosyal müsama!hasızlıktan doğan farklı muameleler iktisadi ilerleme için olduğu
kadar insan haklarına dayalı bir hukuk devleti için de büyük engeller ortaya çıkarır. Sosyal adalete aykırı büyük servet farkları, ik~
tisadi hayatta tekelleşmeler kesin olarak önlenmedikçe demokratik sosyal hukuk devletinin muhtaç olduğu alt yapı kurulmuş olmaz.
Belirli smırlar içinde mülkiyet kutsal insan haklarından biri- ·
dir. Herkese hakkının verilmesi yoluyla adaletin sağlanmasında,
insanın ihtiyaçlarının karşılanmasında, asgari bir yaşama düzeyinin üstünde bir geçim imkanı elde etmeye yönelmiş bir çalışma gücünün harekete geçirilmesinde ve nihayet insan kabiliyetlerinin ~ut
lu bir ahenk içinde geliştirilmesinde mülkiyet müessesesinin hürriyet, güvenlik ve refaha hizmet eden rolü inkar edilemez. Az geliş24
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miş ülkelerin kalkınmasında tasarrufların ve sermaye birikiminin
faydalı etkinliği

de teşvike değer. Anayasamızın 41. maddesiyle getirilen ekonomik ve sosyal düzen bu gerçeği teyit etmektedir.

Fakat mülkiyet müessesesinin bu meşru ve faydalı sosyal fonksiyonu dışında anti-sosyal bir büyüme ve güçlenme göstermesi fiili tekellerin ve çokuluslu ortakhkların devletin üstünde ve toplum
refaıhı aleyhinde baskı yapmaya kalkışmaları he:rıhalde münasip
mevzuat tedbirleriyle önlenmelidir. Bu «ekonomik kamu düzeni»
kavramı şeklinde yeni bir kriterin lüzuım ve meşruiyetini ortaya
koyan milli ihtiyaçlar ekonomik ve hukuki yönlefiyle incelenmeli,
gerekiyorsa anayasal hükümler düzeyinde ve bir anayasa değişik
liği şeklinde ele alınmalıdır.
Devlet, sosyal devlet olarak iktisadi bakımdan zayıf halk
sosyal adalet icaplarına uygun tedbir ve hizmetlerle büyük bir sorumluluk yüklenerek vatandaşların ekonomik,sosyal ve kültürel insan haklarını sağla:riken, bu geniş sorumluluğu y~rine- getirebilmek için kullanabileceği yetkilerin ve hareket
serbestliğinin dar tutulması, sosyal devlet amacını tehlikeye düşüren hukuki bir çelişme teşkil eder. Mülkiyet hakkının v~ sözleşme hürriyetinin kamu yararına sınırlanabilmesi aslında Anayasa Hukukunun bugün artık tartışılması ba'his konusu olmayan ve
bizzat Anayasamızın 40. maddesinde açıkça ortaya konmuş bir gerçektir. Ancak Devletin bu yetkisi, mesken rkiralarının tahdidinde
olduğu gibi dar sınırlı tutulmak istenmektedir. Bu arada demokrasi ve hürriyet adına, devletin yetkisiz sorumluluklar içinde hocalamasını bir hukuk icabı sayanlar için, mesela memleketin karşı
laşacağı iktisadi bunalım gibi olağanüstü hallerde, fiatların aşırı
şekilde yükselebileceği bir devalüasyon halinde fiatların, ücretierin (hiç şüphesiz birarada) dondurulması ve grev ve lokavtların
du11durulması tedbirlerini Anayasal ölçüde meşru görmek mümkün
değildir. Halbuki aynı demokratik değerleri ve müesseseleri paylaştığımız birçok ülkelerde bu devletin tabii yetkilerindendir. BirIeşik Amerika'da ve İngiltere'de bunun örnekleri her zaman görülmektedir.
29.

tabaklarına karşı

Memleketimizde de Anayasanın 123. maddesiyle öngörüldüğü
gibi, olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek para, mal
ve çalışma yükümleri ile bu hallerin ilanı, yürütülmesi ve kaldı
rılması ile ilgili usuller hakkındaki kanun biran önce çıkarılmalı
dır. İktisadi bulıran ve ve genel afetleri, anti-sosyal maksatlada
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büyük halk kütlelerinin hayati hak ve menfaatleri aleyhine sömürmek isteyenlere karşı sosyal devletin gücünü gösterecek tedbirler
bir an önce ve kesinlikle alınmalıdır.
30. Bugün modern dünyada fakirlik ve sefalet eski toplumlarda olduğu gibi bir kaçınılmaz !kader meselesi değil, bugünkü
medeniyet ve refah' örnekleri karşısında çaresi bulunması gereken
akılcı bir planlama meselesidir.
Şüphe yoktur ki sosyal (refah)
devleti bir taraftan sosyal hizmetleri genişletirken, diğer taraftan
iktisadi, hayati mali kaynaklan ve p:rıoduktif bir teşkilatlanmayı
ve düzenlemeyi de zaruri kılar. Amerikalı tanınmış iktisatçı Prof.
Gal:braith Birleşik Amerika'da kaynakların dağılımında temel ihtiyaçların açıkca ihmli eğilimini görmekle önemli bir noktaya işa
ret etmiştir. Bu bizim için de geçerli bir eleştirme konusudur. Kaynakların verimliliği artırılırken her türlü lükse yönelen istihsal ve
istilaki sınıriayabilmek sosyal hedeflere erişmenin şartıdir.
Bu bakımdan. bilhassa Türkiye gibi, iktisadi kaynakları yetersiz olan bir ülkede lüks maddelerin istihsal ve ·istihlaki telafi edilmez bir israf teşkil eder. Medeniyet ilerledikçe <~lüks» kavramı değişiyor, bu bir nisbi rölçüye dayanır, diye kamu sektöründe ve kişi
sel ihtiyaçlar bakımından lüksle savaşın gevşetilmesi asla doğru
değildir. Gelir dağılımındaki adaleti temin edici düzenlemeleı:ıin
yanında, lüksü önleyici yasal tedbirlerin alınması da «ekonomik
kamu düzeninin» doğal bir gereği sayılmalıdır. Lüks mamullere
yönelmiş iş kollarında başgösterecek işsizliği de planlı ekonomi kuralları içinde çözümlernek sosyal devletin görevi olmalıdır. Türkiye'de Devlet faaliyetlerinde ve kişisel hayatta lüksü önlemek için
gereken tedbirler tam alınmadan Anayasanın 53. maddesine göre
«Devletin iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma öd~vlerini, iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirmesi şar
tı» tıpkı rgelir dağılımındaki adaleti sağlayacak mali tedbirlerin alın
mamış olması halinde olduğu gibi, haksız bir mazeret anlamını taşır.

31. Sosyal Devlet amacının tam olarak gerçekleşmesi için nasıl insanın ekonomik, sosyal ve kültürel haklada birlikte tüm insan haklarından yararlanmasının Devletin görev ve sorumluluğu
altına alınması gerekli ise, «diğer taraftan bu hakları demokratik
nizarn ile bağdaşamıyacak surette sınırlayan engelleri» kaldırmak
ve ayrıca «kişinin maddi ve manevi varlığının gelişmesi· için gerek-.
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li şartları» hazırlamak da öylece Devlete düşen bir görevdir. Bu
görev Anayasanın 10. maddesinde belirtilmiştir. Bu görevin yerine
getirilerek insan haklarının ve sosyal devletin gerçekleşmesini güç.
leştiren, siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engellerin kaldırılması, gerekçede de işal'et edildiği gibi genel bir direktiJf niteliğindedir. Anayasanın kişinin hakları ve ödevleri başlığını taşıyan ikinci bölümü
ile sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler başlığı altındaki üçüncü bölümü hükümlerinin, gerekçenin işal'etine uygi.ın olarak sosyal devletin !bütün bu engellerıini kaldıracak ve kişinin maıddi ve manevi
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlıyacak yönde yonimlanması icap etmektedir. Böylece sosyo-ekonomik yapıda ve bizzat mevzuat sisteminde mevcut bütün anti-demokratik kalıntıla
rın, tahakküm ve baskı güçlerinin temizlenmesi ve kişinl.n tam bir
insan hakları ortamı içinde maddi ve manevi gelişme imkanına kavuşturulması lazımdır. Bu ilkelerin de Anayasamızcia kasdediimiş
ve adı lmnmamış bir «iktisadi kamu düzeni» kavramına ihtiyaç
gösterdiği kanısındayız. Burada insan hakları ile ilgili hukuk literatüründe önemli yeri olan bir konuyıa da temas etmedep. ıgeçeme
yiz.
Geneliikiere insan haklarının ihlalinde bu ihlalin devlet eylemleri ile vuku bulması gözönünde tutulmuş, Devletin değil de üçüncü kişileriın eylemlerıiyle (ıdritt wirkung) insan ha!klanmn ihlalinin
ve bu gibi ihlaliere imkan bırakılmasının, insan hakları sözleşme
lerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği, bu yolda sorumlu devlet
aleyhine Milletlerarası merciiere yapılacak şiıkayet ve müracaatlar
bakımından tartışma konusu olmuştur. Üçüncü /kişilerin eylemi,
bilihassa iktisadi ve sosyal maihiyetteki insan haklarının· ihlali bahsinde Devletlerin bu .giıbi iıhlalleri önleyiCi tedbirleri almaması iha-linde Devlet sorumluluğunu haklı gösterebilmektedir..
Bizim Anayasa rejimimizde de, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, iktisadi ·sosyal engelleri kaldırmamaktan doğan
durumlarda insan haklarının ihlali sorumluluğunu Anayasanin 10.
maddesi ile üzerine almış bulunuyor.
32. Bütün bu açıklamalarımızın sonucu olarak
özet olarak belirtebiliriz :

şu noktaları

a) Türkiye Cumhuriyetini insan hakianna ve Başlang1çtaki
temel ilkelere dayanan milli demokraük, laik ve sosyal hukuk devleti olarak tanımlayan Anayasanın 2. maddesi karşisında, güvenlik,
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adalet, hürriyet ve refah gibi amaçlarının Anayasa ve Kanunlarla çizilmiş sentezini ifade. eden ·kamu düzeni içinde milletin mutluluğu ve refahı toplumsal bir değer nitel,iği taşımaktadır. Bu değe
rin hukuk dilindeki ifadesi insan hak ve hürriyetleridir.
h) Milli yaşantımızın dinamizmi bu toplumsal değerin önemini artırmıştır. Sosyal Devlet, bu toplumsal değeri koruyup geliştirerek huzuru sağlayabilmek için Anayasanın ruhunda yerleş
miş bu iktisadi kamu düzenini müesseseleşti:rmek sorumluluğu ile
karşı karşıya kalmış bulunuyor.
c) Şartlan iyi düzenlenmiş bir grev hakkı ve toplu pazarlık
rejimine dayanan ücret adaleti, milli teşebbüs gücünü ve istikrarı
ayakta tutmak1a sıı;ıırlı müterakki bir vergi sistemi içinde vergi
adaleti, milli .gelirin yeniden dağılımını adil bir düzene bağlıyan
sosyal sigçrtalada, sosyal yaııdım ve ısosyal hi2J,rnetlerin içinde tbütünleştiği geniş bir sosyal güıve:nli!k sistemi kurulmahd]!r.
gücün Devlette toplanmasını olduğu kadar iç ve
özel sermayenin işçiye, tüketiciye ve hatta devlete
karşı tahakküm ve baskısını ve her türlü özel çıkar tekelciliğirii
kesin olarak önleyen bir planlı ekonomide, devletin temsil ettiği
sosyal sorumluluk ahlakı, iktisadi ve sosyal teşebbüs ve faaliyetlerin
tümünde hukuki kurallaşma ve müessesleşme imkanını bulmalıdır.
·
d)

İktisadi

dış devleşmiş

e) Sinesinde bahtsız yoksulların tufeyliliğe, haysiyetten ve
hüriyetten uzaklaşmasına katlanmaya · mecıbur kalmayacak kıadar
zeng1n ol,an ve fa:kat her çeşit liiikıs isıtihsal v'e i1stihlaıke ve \bundan do·
ğacak israfa tahammül ederneyecek kadar da fakir olan ülkemizde Anayasanın Sosyal Devlet ilkesi doğrultusunda lükse karşı tedbirr-:ler alınmalı, korunmaya muhtaç çocuklarla sakat ve güçsüz ihtiyarlara, atıfet ve lütuf olarak değil, hak olarak, yeterli sosyal
yardım yapılmalı,
Ahayasamızın 48.
maddesinde yeralan İnsan
Hakları Evrensel Beyannam,esinden esinlenmiş bu sosyal. hizmet,
sosyal devlete yakışır etkinlikle, kalkınma planının toılanmış sahifelerinde çıkarılarak uygulamaya konulmalıdır.
·
33. Ekonomik ve sosyal faaliyetlerde hizmetle ilgili· toplulukyönetime katılması yönetimi demokratize eden çok yerinde
bir yöntemdir. İş yerlerinde işçilerin yönetime katılması bir yandan bir prodüktivite meselesi, öte yandan gerçek ihtiyaçların yönetim kararlarında yansıtılması meselesidir.
ların
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Masa başındaki bürokrat veya mühendislerin yönetimi yerine
içinden geierilerin pratiık tecrıüıbelerıine dayanan görüşlerin gözönünde ti.ıtuhnası demkoraıtik olduğu kadar da işin icabma uygurt
bar yönetim tarzıdır.
işin

düzeyinde işletme komiteleri, sanayi düzeyinde Danışma Kurull:arı ve milli düzeyde. ekonomik ve sosyal kurullar, vatandaşların bir sosyal devlette kararların oluşmasında ve
planlama sürecinde katkısmı değerlendirecek organik araçlardır.
İşçi-işveren ilişkilerine de etkisi olumludur.
Fabrika ve

işyeri

1947 tarihli İtalyan Anayasasının 99. maddesi Milli Ekonomi
ve Çalışma Konseyini Parlamento Meclislerinin ve Hükumetin danışma organı olduğunu, üretirnci zümrelerin (işçi ve işverenlerin)
ve eksperlerin teşkil ettiği bu konseyin kanun tasarısı teklif etme,
iktisadi ve sosyal mevzuatın hazırlanmasında katkıda bulpnma ve
kanunla verilen işleri yapma giıbi görevlerini açıklamaktadır. Fransız Anayasasına göre de Ekonomik ve Sosyal Konsey iktisadi ve
sosyal konularda ve tam çalışmanın planlamasında benzer görevleri yapar.
Memleketimizde planlama fonksiyonunu bürokrat ve plotikacı
ların tekelinden kurtarmak ancak işçi ve işverenlerin ve diğer ilgilile~in katkısım planlama sürecinde etkili kılmakla
sağlanabilir.
Ekonomiık ve sosyal işlerde, mahalli ve merkezi çeşitli kademelerde Hgili işçi ve işverenlerin Devlete yardımcı olarak yönetime katılmaları ve ayrıca milli ikıtisadi ve sosyal kalkınma planının hazırlanmasında da meslek kuruluşları temsilcileriyle diğer eksper·
Ierin bilgi ve ihtisaslarından ve mesleki· ihtiyaçları aksettiren görüşlerinden yararlanılması ileri bir yöntemdir. Fransa'da ve İtal·
ya'daki başarılı uygulamaları bizim için de örnek alınacak bir değer taşımaktadır.

Bugün B1anlama Teşk~latımhZLn İihtisas Kıomsiyonları
veya
Hükümetçe özel ıteşebbüs.,senıdiıka temsilaUeriyle yapılan topLantı
lar böyle ibir Anayasal kuruluşun yedni tutımaz.
Muhtelif mesleki ve sosyal grupların ve ekonomik menfaatlerin ahenkli şekilde uzlaşması ve yüksek düzeyde koordinasyonu
için bir milli ekonomik ve sosyal konseyin kurulması ve Hükümete yasama orıganına yardımcı olmasında büyük yarar vardır.
34.
adalete

ii.JJ·.

Sözlerimi burada bitirerken Türk Milleti~in Hukuka ve,
bağlılık bilinci içinde, hukuku:q zaferi uğruna mücadelenin

1
kutsal

heyecanını

vicdanlarmda duyaraik çalışan ve savaşan ~
Türkiye Barolar l3irliğinin düzenlediği bu topseçkin varlığında yürekten duygulada selamlarım.

meslekdaşlarımızı,

lantının

Beni dinlemek zahmetine katlandığınız için teşekkür eder,
Kongrenin Türk ekonomisine ve Türk Hukuk Alemine hayırlı ve
başarılı olmasını diler, saygılar sunarım.
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EKONOMİK .KALKlNMA, NÜFUS VE HUKUK

Dr. Nusret H. FİŞEK
Hacet'bepe Ünıiversitesi
Öğretim Üyesi
GİRİŞ

Ekonomik kalkınmada hukukun yerini incelerken analitik bir
ile ekonomik :kalkınmayı, da:ha doğru bir deyimle eko~
nomik kalkınma hızını etkileyen değişkenleri belirlemek ve hukuk
kurallarının bu değişkenler üzerindeki etkisini incelemek yerinde
olur. Bu yazıda bu yaklaşım esas alınarak ekonomik kalıkınma
hızını etkileyen etkenlerden biri olan nüfus ele alınacak ve nüfus
ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki saptandıktan sonra, nüfusun nicelik ve niteliğini etkileyen politikalar ve bu politi•kaların
uygulanmasında hukukun rolü üzerinde durulacaktır.
yaklaşım

EKONOMİK

KALKI-NMA VE NÜFUS

Bu yazının amacı ekonomik kalkınma ile nüfus arasındaki iliş
kiyi her yönüyle incelemek değildir. Bu nedenle bu ilişkiyi gösteren örnekler vermekle yetinilecektir ve özellikle nüfus ile ekonomik ·kalkınmanın en önemli değişkeni olan üretim arasındaki iliş
ki üzerinde durulacaıktır.
Üretimi etkileyen üç değişken emek, sermaye ve doğal kaynakHer ülkede doğal kaynaklar sabittir. Bu kayna:klardan yararlanma da teknolojik değ,işmediği sürece değişmez. Teknolojik gelişimi de, diğer faktörler yanında nüfusun niceliğinden •çok niteliği etkiler. Nüfusun niteliğini etkileyen bağımsız değişken ise hizmet üretimi, özelliikle eğitimdir.
lardır.
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Emek faktörüne gelince, bunun da nicel ve nitel yonleri vardır. Nitel gelişme, yukarıda değinildiği gibi hizmet üretimindeki
gelişmelere bağlıdır. Nicel yönden sorun ele alındığında çeşitli sektörlerin bugün ve gelecekte insan gücü ihtiyacı olup olmadığı incelenmelidir. Şimdi ülkemizi örnek olarak alalım ve sorunu ınce•
leyelim. Türkiye'de üretimi arttırmak için nüfusa, daha doğru bir
deyimle daha fazla insan gücüne :iıhtiyaç var mı? Önce tarım sek·
törünü ele alalım. Ülkemizde tarımsal üretimi arttırmak için karşı
laşılan dar boğaz sulama, gübrelerne ve rnakineleşme açığıdır. Bu
alanda insan gücü açığı değil fazlası vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 hektarda 4 çiftçi 'Çalışır. Ül:kernizde aynı alanda 25
çiftçi çalıştığı göz önüne alınırsa ne bugün ne de gelecekte, :bu sektörde emeğin bir sorun olmadığı ve olmayacağı ortaya çıkar.
Sanayi sektörüne gelince; nüfus artış hızımıza, milyonlarca
ve gizli işsize ve dış ülkelere giden işçi sayısına bakarak; bugün ve yakın gelecekte sanayi sektöründe ernek sorunun nicel olanıayacağı yargısına varırız. Sanayi sektörünün emek sorunu nitelikli işçi açığıdır ki, bunun ıkarşılanrnası da, özellikle, eğitimin geaçık

lişmesine bağlıdır.

Hİzmet

sektöründe de durum aynıdır. Bilinen bir gerçektir
ki, nüfus sayısı ile eğitim ve diğer bütün hizmet sektörleri arasın
daki ilişki negatiftir. Kaynaklar sabit ise, hizmet görülen nüfus
arttıkça, hizmet kalitesi düşer. Bu duruma göre aşırı nüfus artı
şının Tü:rkiye' de ve koşulları Tü:rkiye'ye benzeyen ülkelerde ekonomik kalkınma için gereksiz olduğu ve nüfusun niteliğini olumsuz etkilediği için zararlı olduğu yargısına vara:biliriz.
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Sermaye birikimine gelince, fazla nüfusun burada da olumsuz
etkisi vardır. Yine ülkemizi örnek alalım. 1973 yılında gayri safi
milli hasıla 300 milyar lira civarında idi. Bu gelirin 'yüzde 69'u
halk (209 milyar lira), yüzde 12'si kamu kuruluşları (37 milyon
lira) tarafından tüketilmiştir. Şimdi 1927'den bu yana nüfus artış
hızırnıza bakalım. 1927-1945 yılları arasında ortalama nüfus artış
hızı binde 17,8 idi. İkinci dünya savaşından sonra sağlık hizmetlerinde daha başarılı olrnamızın sonucu olarak ölümler azalmış, buna
karşın doğurganlık
değişmediğinden, nüfusumuz
hızla artmaya
başlamıştır. 1945-1973 arasında ülkemizde de doğurganlık, batı ülkelerinde 19. yüzyılda olduğu gibi, ölürolerin azalmasına paralel
olarak azalsa ve nüfus artış hızı binde 17,8 dolaylarında kalsa idi,
4
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1973'de nüfusumuz 38 milyon değil, 30 milyon olurdu. Şimdi nüfusun üretim için gerekli sermaye birikimine etkisini belirtebiirnek için bir varsayım yapalım. Varsayahm ki, ülkemizde 19L'r5'den
sonra nüfus artış hızı değişmedi,. 1973'de kişi başına tüketim ve
kamu tüketimi bugünkü düzeyi korudu. Bu duruma göre toplam
tüketim 242 milyar lira değil, 212 milyar lira olur ve yatırım harcaması yüzde 68 bir fazlalık ile 90 milyar liraya ulaşırdı.
Ekonomik kalkınma ile nüfus arasındaki il:şkiden söz ederken şunu da belirtmek gerekir ki, ekonomık kalkınma ile
nüfus arasında etkileşim var demek nüfus faktörünün tek
etken,
bağımsız etken,
veya en önemli etken
olduğu
anlamına gelmez ve gelmemelidir de. Gerçekten nüfus etkeni, ekonomik kalkınmada ne tek etkendir ve ne de en önemlisidir. Sadece
ve özellikle aşırı doğurgan olan az gelişmiş ülkelerde, ekonomik
kalkınma hızını etkileyen etkenlerden biridir. Bu noktanın belirtilmesinin nedeni bazı fanatik pmnatalist'lerin ve teorik modellere
gereğinden fazla önem verenlerin antinatalist politika uygulamala- ·
rının amaçlarından olan nüfus planlaması programlarını zayıflat
mak için «Nüfus planlaması ile sosyo ekonomik kaLkınma olmaz»
veya «Doğurganlık, sosyo-ekonomik kalkınmaya bağımlı olarak
azalır. Nüfus planlaması programları ile doğuı:ıganlık azaltılamaz»
savlarını ısrarla öne sürmeleridir. Elbette kültürel ve ekonomik
gelişmemişlik nedeniyle insan ıgücüne ihtiyacı olan ülkelerde hükumetlerin nüfus planlama programları başarılı olamaz. Ancak
yukarıda açıklandığı gibi nüfus, ekonomik ,kalkınma hızı üzerinde
etkisi olan ıbir faktördür. Diğer sava gelince, aşırı doğurganlığın
tek nedeninin sosyo-ekonomik gelişmemişlik olmadığını hatırla
mak gerekir. Aşırı doğurgan ülkelerin bir kısmında, örneğin Türkiye'de aşırı doğurganlığın nedeni, halkın gebeliği önleyici etkin
yöntemleri bilmemesi veya çeşitli nedenlerle kullanamamasıdır.
NÜFUS POLİTİKALARI (*)
Nüfus politikaları dediğimiz zaman hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen ,kararlarının
(*)

Bu yazıda politi!ka ıkelimesi 1sadece siyaset anlamına değil, ingiHzce
«policy» kelimesinde olduğu gibi geniş anlamda kullanılmıştır. Poli
tika sözcüğü bu biçınde ,kullanılınca «Bir hizmetin yürütülmesinde
alınacak icra kararlarına yıön veren prensip 'kararı>> anlamını da içerir.

s

1üm ünü anlıyoruz.

Bu kararların bir başka deyimle politikanın
yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasını politikadan ayrı bir eylem kabul ediyoruz.
Nüfus politikaları arasında, nüfusun niteliğini ve dağılımını
etkileyen politikalar bu yazının kapsamına alınmayacaktır. Nüfu.
sun niceliğini etkileyen politikalara gelince, bunlar sağlık ve do·
ğurganlığı kontrol politikalarıdır.
Çeşitli

ülkelerin sağhk politİkalarında amaç yönünden fark
yoktur. Her ülke yurttaşlarına sağlık thizmerini en yüksek düzeyde götürme istek ve kararındadır. Ancak şuna da değinmek gerekir ki, bu hususta her ülke, özellikle az gelişmiş ülkeler, yeter
derecede başarılı olamamakta ve bu ülkelerde sağlık hizmetinden
ancak bir mutlu azınhk yararlanmakta, halk bundan yoksm1 kalmaktadır. Bunun nedenleri arasında kaynakların sınırlılığı, sağlık
hizmetini ö~gütlemede akılcı bir tutum yerine gelişmiş :ülkeleri
taklit etme yolunu seçme ve hastaJhekim ilişkisinde liberal ekonomik düzeni sürdürme sayılabilir.
Doğurganlığı kontrol politikasına gelince, bu politika, eğer
varsa, pronatalist, antinatalist veya iki yönlü (bi:polar) olabilir.
Üretim ve güvenlik için insan gücü iihtiyacı olan bir ülkenin pronatalist, insan gücü fazlası olan bir ülkenin antinatalist bir politika ·gütmesi beklenir. Ülkelerinde etnik ve bölgesel nüfus dengesini etkilemek isteyenler de iki yönlü ibir politika izlerler.

Nüfus politikalarının U)Cgulanması bir dizi kararlara ve ·çeşit
li politikalar arasındaki önceli.k ve dengelere bağlıdır. Politikalar
arası dengede ülkelerin büyük çoğunluğunun üzerinde durduğu husus, insan hakları politikası ile nüfus politikalarını bağdaştırmak
tır. Zamanımızda ülkelerin büyük ·çoğunluğu ister pronatalist olsun, ister anti natalist olsun, kadınların istediği zaman ve istediği
sayıda çocuk yapma haklarını kısıtlamayan politika gütmektedirler. Pronatalist poliüka güdenler amaçlarına ulaşmak için doğur
ganlığı özendirici tedbirler almaktadırlar. Örnek olarak aktif pronatalist politika güden bir sosyalist ülkeyi, Çekoslovakya'yı gösterebiliı;iz. Çeıkoslovaıkya' da doğum yapan kadınlara, işyerleri
ilk
yıl tam ücretle, ikinci yıl yarım ücretle izin vermektedir. Buna karşın, gebeliği önleyici yöntemleri kullanma ve çocuk aldırınayı kı
sıtlayıcı politika güdülmemektedir. Antinatalist politika güden ülkelerde de durum aynıdır. Bu ülkeler kadınlarının doğuııganlığım
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kısıtlamak

bir politika uygu~ama
varmak istemektedirler. Doğurganlığı kontrola büyük önem veren ve başarılı olan Çin Halk
Cumhuriyeti bile evlenme yaşını 25'e çıkarmaktan başka zorlavıcı
. tedbir uygulamamaktadır.
makta,

istemelerine

rağmen zorlayıcı

amaçlarına halklarını eğiterek

Politika :kararı almakta ye özellikle uygulamakta gelenekçilikle akılcılığın çarpıştığı ülkelerde vardır. Ni.ijfus sorununda gelenekçi tutum doğurgan!ığı teşviktir. Bu tutum kökenini neolitik külturün derinliklerinden alır. Tarım devrimini kavalayan bin yıllarda
insanlar üretimi arttırabilmek için muhtaç oldukları enerjiyi büyük ölçüde biyolojik kaynaklardan yani insan ve hayvan gücünden sağlayaıbiliyorlardı. Bu nedenle fazla nüfusu olan aile ve ülke, daha kuvvetli ve daıha zengin oluyordu. Bu çağda insanlar ölümleri kontrol edemediğinden insan gücü 'kaynakları ancak doğur
ganlığı teşvik ve esir kullanarak geliştirileibiHyordu. 18. yüzyıldan
bu yana yeni enerji kaynaklarının keşfi teknolojik gelişmeler ve
sosyal devrimler ücretin ve ,güvenlik için insan gücünün önemini
azaltmış ve !bunun sonucu tutumlarını değicşen koşullara göre
değiştirelbilen akılcı aileler ve hükumetler nüfus sorunu karşısın
da geleneksel davranışlarını değiştirmişlerdir. Buna karşın her
toplumda düşüncelerini çağın koşullarına uyduramayanlar ve her
ne pahasına olursa olsun geleneklerin ;kaJalarına yerleştirdiği
inançlardan ayrılamayanlar da vardır. Gelenekçilikten en çok etkilenen ülkeler. Latin Amerika ülkeleridir. Katalik ikilisesine çok
bağıruh olan bu ülkeler gereksindikleri halde halkın doğurganlığı
kısıtlayıcı tedbir almalarını kolaylaştıncı bir politikayı benimsememektedirler.
Şimdi doğurganlık politikalarını inceleyelim. Bunlar iki grupta incelenebilir. Birinci grupta doğurganlığı doğrudan etkileyen şu
poliükalar vardır: Gebeliği. önleyici usullerin kullanılması, çocuk
aldırma, erkek ve kadının sterlizasyonu, doğurganlığı kontrol konusunda halkın eğitimi, evlenme yaşının saptanması, aile planlama hizmetinin halka sunuluşu ile ilgili politikalar ..

Çocuk sayısına karar vermeyi ailenin veya ,kadının hakkı saymayan ve onları aşırı doğurganlığa zorlayan ülkeler gebeliği önleyici ilaç ve araçların üretimini ülkeye ithalini ve satışını yasaklayan bir politika güderler. Hal:ka bu konu:da bilgi verilmesini de ya.
saklarlar. Zamanımızcia bu aşırı uygulamayı Latin Amerika ülke-
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lerinde ve sosyallst ülkeler arasında Romanya'da goruyoruz. 1965
nüfus planlaması Kanunu kabul edilmeden önce ülkemizde de aynı politika güdülmekteydi.

yılında

Çocuk

düşürmeye

gelince, ibu bir çok ülkelerde «cinayet» saBuna karşıhk bazı ülkelerde gebe
yetkisi tanmmaktadır. Zamanımız
da ve geçmişte ülkelerin çocuk aldırma poliükalarında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Roma hukukunda gebeliğin kırkın
cı gününden önce çocuk düşürme suç değildi. Revizyonist bir çocuk düşürme politikası gütmeyen sosyalist ülkelerde hekimler kadınların isteği üzerine çocuk düşürtme zorundadır. Bunun nedeni
Lenin'in çocuk doğurmaya karar vermenin kadın hakkı olduğunu
kabul etmesidir. Son yıllarda aynı eğilim batı ülkelerinde de görülmektedir. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa son yıl
larda çocuk düşürme politikalarını değiştirevek, çocuk düşürmeyi
serbest bırakmışlardır.
yılmakta ve yasaklanmaktadır.
kadına çoouğu aldırınaya karar

Sterilizasyonda da durum aynıdır. Bazı üLkeler sterilizasyonu
uzuv ıskatı saymakta vee doğuııganlığı :kontrol için sterilizasyonu
yasaklamaktadır. Bazı ülkelerde de örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde, doğurganlığı sterilizasyon ameliyatı yaptırara:k önlemek
serbesttir. Hindistan ve daıha az gelişmiş bir çok ülkede ise hükümetler sterilizasyonu teşvik edici bir politika gütmektedir.
Evlenme yaşının yükseltilmesi doğurganlığı azaltır. Ülkeler evlenme yraşı politikasını da değiştire:rek doğurganlığı etkileyeibilirler.
Örneğin, Çin Halk Cumhuriyeti doğurganhğı sınırlayıcı çeşitli politikalar arasında 25 yaşından önce evlenmeyi de yasaldamıştır.
Bu suretle kadınların doğurganlık süreleri 30 yıldan 20 yıla inmiş olmaktadır.

Aile planlama hizmetinin halka nasıl sunulacağı hususundaki
politika da doğul'ganlığı etkiler. Bu politika özellikle, Türkiye gibi, çocuk sayısını sınırlamak isteyen, buna karşın çeşitli nedenlerle
etkili aile planlaması yöntemlerini kullanamayan ailelerin çoğun
lukta olduğu ülkeler için önemlidir. Uoğurganlıkla ilgili ikinci
ci grup politikalar dalaylı olarak halkın tutumunu etkileyen politikalardır. Bunların en önemlileri sosyal güvenHk, çocuk işçi çalış
tırma, kadın hakları, doğum yardımı ve vergileme politikalarıdır.
Sosyal güvenliğin hükümetler tarafından sağlanmadığı ülkelerde
ana ve baba güvenceyi çocuklarında aralar. Bu toplumlarda' gele8
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nek ana· ve babanın yaşlan dığı, hastalandığı veya iş gücünü kaybettiği zaman çocukları tarafından bakılmasıdır. Çocuk sayısının
artması güvenceyi arttırdığından aileler çok çocuk ister. Sosyal
güvenliğin hükumetler tarafından sağlandığı zaman ana ve babanın bu gereksinmeleri ortadan kalkar, ailelerde doğurganlık davranışlarını değiştirirler.

insani amaçlarla çocuk işçi ·çalıştırılmasını yasaklayıcı bir politika gütme de doğuı:ıganlığı azaltır. Bunun nedeni, çocuğun aile
ekonomisine katkıda bulunmaması, tüketimin artmasına sebep
olması ve çalışma yaşına gelince ana ve babasından ayrılarak kendi ailesini kurmasıdır.
Kadınların

erkekler ile eşit haklara sahip olması politikasının
ve başarı ile uygulandığı ülkelerde de doğurganlığın
görülmektedir..

benimsendiği

azaldığı

Yukarıda

belirtilen üç politikanın uygulanmasını en başarıy
la gerçekleştiren :ülkeler, sosyalist ülkelerdir. Bu ülkeler de, diğer·
ülkelere kıyasla, doğurganlığın düşük oluşunda bu politikaların
önemli .rolü vardır. Gelişmiş batı ülkelerinde de durum aşağı yukarı sosyalist ülkeler gibidir.
Doğurganlığı teşvik edici bir politika gütme zorunluğu duyan,
insan haklarına ve sosyal güvenlik ilkelerine saygılı, halkına istedikleri hizmeti vermeyi görey bil~n ülkeler özendirici tedbir olarak vergi muafiyeti ve doğum yapanlara yardım politikaları gütmektedir. Ancak gözlemler bu tedbirlerin sosyal güvenlik, çocuk
işçi kullandırmama gibi politikalar yanında etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir.

NÜFUS POLİTİKALARI VE HUKUK

Her

politikanın uygulanmasında olduğu

gibi nüfus politikalakurallara bağlan
ması ve bu kuralların uygulanmasım kontrol için de müeyyidelerin konması ile mümkün olur. Hukuk, devletin müeyyidelere
bağladığı sosyal düzen kuralları olduğuna göre, hukukun rolü olmadan yukarıda değindiğimiz politikalan başarı ile uygulamak olarının uygulanması

da ancak bu

politikaların yazılı

naksızdır.

Hukuk kuralları toplumun tutum ve davranışlarından kökünü
alan veya belirgin bir ilhtayacı karşılayacak kurallar olaıbileceği
9

gibi devletin toplumun tutum ve davranışını belirli bir yöne yöneltme amacı ile konmuş ·kurallar da olabilir. Birinci şekilde kuralların, toplumun da baskısı ile, başarılı ibir biçimde uygulanması olanaklıdır. İkinci şekilde ise kurallann uygulanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılabilir. Bu bakımdan nüfus politikalarından sosyal
güvenlik gibi toplumun ihtiyacını karşılayan politikalar başarı ile
uygulanmakta, buna karşın doğrudan doğurganlığı etkileyen politikaların uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmakta veya istenmeyen sonuçlar alınmaktadır. Karşılaşılan güçlüklerin üç temel nedeni
vardır. Bunlar politikanın halkın tutum ve davramşına ters düşmesi, politikayı uygulayacak yönetimin yetersizliği ve demokr-atik
ülkelerde iktidara gelen her ıhükumetin kural ve mÜ'eyyidelere bağlanan politikaları uygulamakta aynı derecede istekli olmamasıdır.
Bu üç nedeni birer örnekle açıklayalım. Hindistan yirmi yıl
dan beri anıtinatalis·t bir politika güder. Ve bu politikayı uygulamak için çabalar. Buna karşın bu ülkede doğurganlık önemli
bir ölçüde azalmamıştır. Bunun nedeni bir yandan halkın doğur
ganlığı azaltmak istememesi, bir yandan da yönetimin nüfus planlaması hizmetlerini halka gerektiği düzeyde ulaştıramamasıdır.
Bir diğer örnek Romanya' dan 1867 yılında, doğurganlığın çok düşmesi üzerine, çocuk düşürmeyi ve gebeliği önleyici ilaç ve araçların
satışını yasaklamıştır. Buna rağmen doğurganlıkta önemli bir artış olmamıştır. Politikaların uygulanmasında hükumetierin tutumlarının etkisine örnek olarak da ülkemiz gösterilebilir. Türkiye'de
aşırı doğurganlığın kontrolunun gerekli olduğu Büyük Millet MecHsind1e büyükNüf~artışmp1ala1r sonunHdakkka:bdulk~dKilmiş vebl965 yhılıknda
yayın anan «
· us
an arnası a: ın a ı anun» unu . ü me
bağlamıştır. Ancak 1965'den bu yana hükumetler ne bu kanunu
yürürlükten kaldırmış, ne de başarı ile uygulamak için gerekli tedbirleri almıştır. Buna karşın hal1z fazla çocuk istemediği için kendi olanakları ile aşırı doğurganlığı kontrol etmekte ve doğum hızı
düşmektedir. 1968'de binde 40 olan doğum hızı, 1973'de ıbinde 32
olmuştur. Bu gözlem de
doğurganlık sorununda hükumetlerde
çok, halkın tutumunun önemli olduğunun kanıtıdır.
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TİCARİ KREDiLERiN EKONOMİK KAMU DÜZENİ YÖNUN-

DEN YASAL OLARAK SINIRLANDIRILMASI ZORUNLUGU

Sinop

Ağır

Ahmet GÜLER
Ceza Mahkemesi

Başkam

GİRİŞ:

Az gehşmişl,iğin belirtileri olan, beslenme yetersizliği (gi~i açlık); tarım sektöründe nüfusun fazlalığı, topraktan tam yararlanamama, düşük randıman biçiminde görünen tarımda yetersi:dik; kişi başına düşen ortalama Ulusal gelir düşüklüğü; yaratıcı faaliyetten. çok, araıcılık ve süpekülasyonla mevcut düzenden çıkar sağla
maya çalışan fazla gelişmemiş bir orta sınıfın varlığı; açık ve gizli
işsizlik; düşük bir eğitim düzeyi; yüksek doğurganlık; toplumun
gelişmiş ülkelere yalnızca tüketim biçimi yönünden benZ'emesi; bu
durumu körükleyen, tüketim ekonomisine dönük işletmeleriyle
topluma yön veren çok uluslu şirketlerin at aynattığı bir ortam;
bu ortamın koşullandırdığı (şartlandırdığı) ü1ke sorunlarından habersiz bir politikacı kesimi; az gelişmişliğin Ibilincine varan halkın
ve bunların dinamik kesimi olan gençlerin, bu bilinçlerini yeterli
yetersiz ortaya koyma smalarında, yerli yabancı çıkar çevrelerinin
istemlerinin otorite şek1ine bürünen baskılıarının bunu saptırma
sıyla anar:şik eylemiere dönüşen gençlik ha:reıketleri; devamlı dış ticaret açığı; üretici ve gerçek sanayioinin değil, tüocarın kazandığı
bir pazar, hu yüzden aşırı derecede şişkin bir ticari sektör; görünümü ülkemizde de vardır.
·Biz bu saptamadan hareketle, iktidarı \'e muhalefeti ile bütün
siyasal organlarımızın benimsedikleri, karma ekonomi diye sınır
lanmak istenen kapitalist ekonomiyi esas alarak; bu koşullar altında ulusal çıkara dönük bir kredi sisteminin saptanması zoruuluğunu belirtrneğe çalışacağız.

TİCARİ SEKTÖRÜN GENEL DURUMU :

Bütün az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ticaretle uğraşan nüfus kesimi hem şişkin, hem de bu kesimin ulusal gelirdeki hisseleri anormal derecede yük·sektir.
Meksika' da nüfusun % 22 si ticaret le uğraşmak ta ulusal gelirin % 56 sını almaktadır. Ülkemizde nüfusun % 7 si ulusal gelirin % 33 ünü paylaşmaktadır.
Tarım geliri ile bir karşılaştırmada ise; tarım sektöründe çalışan kişi başına üretim 100 kabul edildiği takdirde, ticaret kesiminde kişi başına düşen üretim İtalya'da 230, Hindistan, Brezilya.
Japonya'da 300; Güney Afrika'da 650; Meksika'da 770; Amerika
Birleşik Devletleri'nde 180; İngiltere'de 100;
Türkiye'de ise 780
dir ( 1). ülkemizde 114 kişiye bir ticaretihane düştüğü de belirtilmektedir (2).
Bu rakamlardan da az gelişmişlik belirtisi öğesi (unsuru) ola~
rak ticari sektörün durumu ülkemizin niteliğini tek başına gösterrneğe yeterli bir durumdadır. Ayrıca dış ticaret sürekli olarak
açık vermektedir. Aşağıdaki ta1bloda bu durum gör-'ıilmektedir (3).
TABLO- I
ticaret hacmi

Dış
Değer
Yıllar

1962
ı963
ı%4

1%5
1%6
1%7
ı%8

1%9
ı97o
ı971
ı972

1973
ı974

(1)

·

(Milyar TL)

İthalat

5,6
6,2
4,9
5,2
6,5
6,2
6,9
7,2
10,3
17,7
22,03
29,8
53,1

Değer

(Milyon iDolar)

İhracat

İtıhalat

M
3,3
3,7

42
4,4
4,7
4,5
4,8
6.4
9,0
11,9
18,0

21,2

İhracat

Fark

622

3Sı

-2411

688
537
572

368
411

-320

464
490

-

7tı8

685
764
801
948
ını
ı563

2086
3 778

ı

523
4%
537
588
677
885
317

ı532

-ı26

108

-228
-162
-268

-264
-360
-494
-678
-769
----21246

Ulvi Bulacanh, 1969 TODA:İE çalışması, Y. La COS'DE, az gelişmiş
naklen.
TBOMAN YAZGA!N, Artan Fiatlar ve Banka Kredileı-i, Milliyet gazetesi 3,1/3/1975.
T.C. Meııkez Bankası, 1974 yıllık raporu, 14 nolu cetvel.

ülıkeler kitabından

(2)
(3)
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Hernekadar kalkınmakta olan ülkelerde dış ticaret açığı normal hatta gerekli bir elmnomik politika ise de; bunun yukarıdaki
bir numaralı tahlada görüldüğü gibi sürüp gitmesine ülke ekonomisinin katlanm~ olanağının bulunmaması sanayi ülkelerinin sanayi mamüllerini, petııol üreten ülkelerin de petrollerini yüksek
fiyatla sattıkları, ülkemizin her iki olanaktan da yoksun olduğu
göz önünde tutulunca, işçi dövizi vesair kaynaklada ayakta tutulmaya çalışılan ödemeler dengesine bu dış ticaret açığının ağır bir
yük olması nedenleriyle, bunun bir yel'de durup ya da tersine dönmesi gerektiği de kuşkusuzdur.
TİCARİ KREDİLERİN DURUMU

TABLO- II (4)
1974 YILI SONU İTİBAıRıİYl.;E B. KREDiLERİ (000 llL.)
Bankalar

Hususi
kanunlarla
kurulmuş

bankalar
Diğer milli
bankalar
Mahalli
bankalar
Yabancı

bankalar
GENiElL

TOPLAM

Ticari
ve sair
krediler.

Zirai
krediler

İpoteık

Kalkınma

mukabili ve yatırım
krediler
kredileri
ve mesleki
krediler

,,

Toplam

1'

!!
;ı

lj
1

i

'1

16.093.364

16.655.191

5.681.445

15.934.299

1

54.364.299

i

il
33.219.383

150.045

3.806.9171

36.176.399

9.491

9.491

2.406.584

2.406.584

51.728.822

16.805.236

5.681.445

19.7411.270

93.956.733

Bu tablodan görüLüyor ki 1973 yılında tüm bankaların kalkın
ma ve yatırım kredileri toplamı 19.741.270 bin lira iken, ticari vesair kredilerin toplamı 51.7~8.822 bin Türk lirasıdır. Tabloda açık
ca sanayi kredisi denmediğinden kıalkmma ve yatırım kredisi baş
lığı altında her türlü yatırımların yer alacağı ve ticari vesair kre(4)

Türkiye Eanekalar Birliği yayınları, No: 59-1974 yılı bülteninin 17 nolu cetvelinden özel toplamlar yapılarak çıkarılmıştı'r.
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dilerden de yalnız ticari kredilerin düşünülmeyip içinde sair kredileri de kapsadığı göz önünde tutulunca Türkiye Bankalar birliğinin 59 sayılı 1974 yılına ait yıllık bültenin 1973 yılı sonunda bölgeler itibariyle kredilerin dağılımını gösteren 17 nolu cetvelden çı
karılan bu tablonun gerçekleri tam yansıtacağından kuşkulanmak
ta haklıyız. Onun için ayni broşürün 19 nolu cetvelinde kredilerin
sektörler itibariyle dağılımı gösterildiğinden birde buna göz atmakta yarar vardır. Ancak bu cetvelde da:ha değişik rakamlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden görüşümüzü belirtme yönünden, sanayi ve madencilik kredileri ile tüm diğer krediler toplanarak karşılaştırmayı sağlayacak şu tablo çıkarılmıştır.
TABLO- III
BA:NJKA KREDİLEıR!İNİIN SBK11ÖRıLER İTİBARİYLE DAGliLlıMI

(Milyon Tl. olmak)
1970

Sekitörler

1971

1972

1973

46.007

59.120

78.023

Bu bankaların sanay& ve madencilik:
kredileri

13.832

20.396

27.910

~Devlet yatırım bankası

12!696

12.835

15.934

58..703

71.955

93.957

Devlet

yatırım

dışında

tüm
.kredileri.

TOPLAM

Bankası

bankaların

Kredileri
toplam

kredileri

51.552

Bu tabloda da gö:nülüyor ki 1973 yılında daıhi, sanayi ve kalkınma bankası kredisi dışında tüm bankalarm 78.023 milyon Türk
liralık kredisinin 27.910 milyonu sanayi ve madencilik kredisidir.
Toplam .krediye oranı kalkınma ve sanayileşme çabası içinde olan
bir ülke için hayli düşüktür.
Ayrıca sanayi kredisi olarak gör:ünen birçok kredilerin, aslın
da sanayi işletme kredisi olup, bununda ticari nitelikte olduğu;
bunların da sanayi ve madencilik kredisi olarak görünen miktardan indirilmesi gerektiği göz önünde tutulunca oran daha da küçü·
lecektir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası halkla ilişkiler müdürü Teaman Ya2ıgan ticari aracıların tüm banka kredilerinin % 45
· gibi büyük bir bölümünden yararlandıklarını; tüm kredilere oran·
la, tarım kredisinin bunun % 20 si; sanayi sektörünlin aldığı uzun
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vadeli gerçek sanayici kredısinin de o/o 5 dolaylarında olduğunu bL
Iirtrnek te dir ( 5).
Bugün Endüstri meslek liselerinden mezun birçok genç sanatkar, büro memurluğu elde etme çabasındadır. Bunların, gerekli güvence gösteremedikleri, ticari kredilerde olmadığı için meslekleri
Üe ilgili tezgah ve techizat almaları çok güçtür. Üretici güç durumunda olan bu nitelikteki sanatkarların desteğini yalnız Türkiye
Halk Bankası yapmak>tadır. Halk Bank,asının bu gibilere · tamdığı
en yüksek kredi makina rehini karşılığı 45 bin lira iken 1/6/1975
tarihinden itibaren bu 75 bin liraya çıkarılmıştır. Ancak böyle bir
atölye ve tezgahın kurulmasının 100 bin liranın üstünde yatırıma
gereksinme gösterdiği de bilinmektedir. Böylece Türkiye Halk
Bankasının dest,eği de yetersiz kalmaktadır. Devlet'in endüstri meslek. liseleri açma, bu yolda önemli parasal yül~ümler altına girmekle amaçladığı hedeflerle Devletin banNacılık sistemi çelişmekte:
dir.
TİCARİ KıR:Eı:QIİLERİN BOIJLUGUNUN SIAKINCALARI

- Yukarda belirtilen rakamlar ülkemizde ticaretin yüksek kazançlı ve bu kesimde büyük bir insan gücü ve sermaye kullanımı ·
olduğunu göstermektedir. Bu kesimde kar bu derece yüksek oldukca, sermayenin ve insan gücünün gerçek üretim olan sanay~ye
yıönelmeyeceği kuşkusuzdur. Bu hal ekonomik gücün toplum yararına kullanılması istem ve gereği ile çelişmektedir:.
- Aracı bolluğu ve ticari kredi olarrakları nedeniyle tüketim
malları üreticinin sattığından çok yüksek fiyatlarla alıcı eline geçmektedir. Bunun iki türlü olumsuz etkisi olmaktadır. Birincisi,
tüketici durumunda olan toplumun sıkİntısı, gereksiz yüksek fiyatlardan zarar görmesi. İkincisi, tüketim mailanna yüksek fiyat
ödeyen aylık ve ücretiiierin bu gelirlerini artırmak için toplumu
zorlamaları, bunun maliyetleri yükseltip tekrar tüketiciye yansı
ması ile, bir k~ördöngünün doğmasının ekonomik
gelişmeyi tei-s
yönde etkilemesidir.
- Mevcut piyasa düzenıinde bankaların emtia karşılığı avans
işlemlerini garantili görmeleri nedeniyle bu tür bol kredi açma
olanakları istifciliğe, sonuçta gereksiz mal darlığına, Spekülasyona kaynak olmakta bu da enflasyonİst etkiler yapmaktadır.
(5)

T'EOMAN YAZGAN, Artan Fiatlar ve Banka Kredtleri, Milliyet gazetesi 3<1 /3/lrriS.
·
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AMAÇ VE GETiRİLECEK ÖNLEMLER : (Tedbirler)
Amaç, toplum yararına bir ekonomik düzen sağlamak, toplum
yararına ekonomik gelişmeyi hızlandıracak önlemleri almaktır.
Bankalar ticari kuruluşlar olarak, yeni sanayi teşebbüslerini
destekleme yerine, kurulmuş başarılı sanayi teşebbüslerine işletme
kredisi vermeyi, kazancı bol ticari ortamda kısa vadeli ticari krediler açmayı mevcut bankacılık sistemi gereği tercih etmektedirler.
Yapı Kredi Bankasının 1974 yıllık faaliyet raporuna göre, bu
bankanın sektörler itibariyle kredi dağılımı şöyledir.

4~>
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TABLO- IV
(1000 Lira)
YAPI VE KREIDİ BIANKIAS:I KREDİLEiRİNİN
SEKTÖRDER İTİBARİYLE DAGILI'MI
ı

1 9 7 2

Sektörler
Sanayi
İhracat
İ.thalat

İç

.
ticaret

TL.

%

ı

9 7 3

TL.

%

2.4>8 9.3 06
854,824
356.4,93
1.062.938

43,20
14,83
6,19
18,44

3.641.407
1.068.543
460.928
1.156.943

48,9'4
14,36
6,19
15,55

999.3·86
5.762.947

17,34
100

1.113.048
7.440.869

14,96
100

Bayındırlık

Muhtelif
TOPLAM

9 7 4

TL.
4.093.205
680.590
688.528
1.444.865
640.659
506.4·72
8.054.319

%
50,82
8,45
8,55
17,94
7,95
6,29
100

Satın alı-

nan çekler
GENEL
TOPLAM

NOT : 1974

49.578

100.536

127.783

5.812.525

7.541.405

8.182.102

yılından

.önceki

yıllann bayındırlık

giderleri «muhtelif» içinde

gösterilmiştir.

Tablodan bu bankada sanayi kredisi oranının yüksek olduğu
görülnıektedir. Hernekadar bu sanayi kredisi diye görünen kredinin
tamamı yatırım ve projeye kredi değilse de, gı:;ne de oranın tüm
bankaların sanayi kredilerinin tüm banka kredilerine oranından
yüksek olduğu da bellidir. Bu durum iki büyük banka ile yarışan,
mevduat y:önünden de olsa üçüncülüğü kendini i:zleyen diğer bankalara kaptırmama çabasında olan bir bankanın, onlardan ayrı bir
yöntemle, uzun vadeli yüksek faizli sanayi kredisi açmayı bir politika olarak seçmesi diye nitdenebilirse de, bundan çıkan ikinci
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anlam da, uzun vadeli sanayi kredilerinin banka yönünden de kf,rlı olduğudur ( 6).
O halde uzun vadeli sanayi kredisi açılması kamu yararı yönünden olduğu kadar, salt bankanın öz çıkarları yönünden de yararlıdır. Bu durumda, tüm bankaların bu yolu seçmeyişierini, bankacılık sistemi dışında faktörlerin de varlığına bağlamak gerekmektedir.
17/4/1974 gün 187/ ~ayılı yasa ile Devlet sanayi ve işçi yatırım
bankası kurulması kararı ve bu yasanın 2/ d işaretli maddesi ile
hü'kumete, «yatıdmcı ve işletmed teşeihbüslerin kurulmasına öncülÜ/k etme» g;öııevinin verilmesi, Tu~k sanayii ve sonuçta toplum yararına ileri bir adımsa da yeterli olmadığı da açıktır.
Önemli olan, ihracat ve italatın, iç ticaretten daha yükseıkçe
krediyi gerektirdiği de göz önünde tutularak, özel amaçlı bankalar dışında rüm bankaların ticari kredilerinin tedrici olarak sı
nırlanıp, sanayie, madenciliğe ve bunlara ait projelerle üretici durumunda olan sanatkalara yeterli kredi verme olanaklarının yasal yollardan sağlanmasıdır. Kalkınma için de, kamu yararına bir
ekonomik düzen içinde bu zorunludur
SONUÇ: Ülkemizde ticari sektör üretime oranla şişkindir.
Yine üretime oranla banka kredilerinin büyük bir kısmı ticaret
sekt·örü tarafından kullanılmaktadır. Bu ticari sektörün diğer üretim dullarına rgöre daha yüksek karlı olmasını yapay (sun'i) olarak artırmaktadır. Bunun sonucu ~oplumun gereksinmesi olan sanayileşme çabaları ters yönde etkilendiği gibi; fiyat yükselmeleri,
enflasyonİst etkileri dolayısı ile de~ kamu ekonomik düzeni zararı
na olmaktadır.
Ticari kredilerin sınıdanması, hem bunun ekonomiye doğru
dan doğruya kötü etkilerini önl,eyecek; hemde sanayileşme çabalarına itici güç olacaktır. Toplum yararına ekonomik kamu düzeni yönünden tica,ri kredileri bu biçimde sınırlayan yasal bir ortam sağlanması zorunludur.
(6)

Türkiye İş Bankasının 1974 yılı 'JJürkiye'de mevduat kabul eden banbir arada bilançolarını gösteren yayımındanda anlaşıldığı üzere; bu bankanın mevduat yönünden 4 ve 5 nci sırayı işgal eden diğer
bankalardan itibari sermayesi daha az olduğu halde yıllı:k net karı
itibari sermayesine oranla daha yükısel\itir. Bu fazlalığa mevduat yüksekliği yanında sanayi kredilerinin de verimlilği artırmada etken olduğunu düşünmek gerekir.

,kaların
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SOYUT DEMOKRATIK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN
EKONOMİK KAMU DÜZENİNE ETKİSİ

Ahmet GÜLER
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Ağır

Ceza Mahl<emesi

Başkanı
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SOYUT DEMOKRATiK HAK VE Ö·ZGÜRLÜKLERİN
EKONOMİK KAMU DÜZENiNE E'fKİSİ
Ahmet GÜLER

Sinop

Ağır

Ceza Mahkemesi

Başkanı

I - GİRİŞ:
Bu kongrenin toplanmasına önderlik eden TBB yönetim kurulunun, kongreye gereksinme duyduğunu belirten raporunda sonuç olarak ekonomik kamu c:.izeninin yasıal ve böylece bağlayıcı
olarak . saptan:n;ıasının zorunluluğuna işaretle bunun nasıl bir, «ekonomik (demokratik) ka'mu düzeni» olacağının tartışılmasını istendiği anlaşılmaktadır.
Çağrı mektuplarında konuyu sınırlandırmadı)darını belirtmekte iseler de;· kamu ekonomik düzenine esas olan, yasal-temel araş
tırmasının seçilecek konulara esas alınması gerektiği açıktır. Bunun dışına çıkmanın kongreyi saptırma olacağında ku$ku yoktur.
Biz ise, bu ikinci bildi:rimizle, soyut demokratik hak ve özgürlüklerin, ekonomik kamu düzeninin yasal dayanağının saptanmasının
önkoşulu olduğunu belirtrneğe çalışacağız. Çünkü, karma ekonomi
diye sınırlanmaya çalışılan kapitalist ekonomiyi esas alan bir noktadan çıkışla dahi, uh.ls yararına, toplum yararına bir kamu ekonomik düzeninin yasal dayanaklarını saptamaya, hatta bu konuda
hatırı sayılır bir etken olmaya, bir baskı grubu olarak TBB nin de,
bu kongrenin de, siyasal organların da gücü yetmez. Bu ancak kusursuz ve eksiksiz olarak soyut demokratik hak ve özgürlüklerin
sağlanması, böylece toplumun bilinçlenmesi, toplum içihcleki tüm
baskı guruplarının etkenliği ile sağlanabilir.

zen

TBB yönetim kurulu raporunun ikinci sayfasmda «... fiili dütaraflıları ile, 1961 Anayasası anlayışı içinde kalmak isteyen-
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özerklikten yoksun kılın
bir deyimle hukuksal temeLden yoksun, ekonomik düzen yine başarı sağladı. .. » sözleri, bize, konumuzu bu şekilde seçmede ve özgürlüklerle ekonomik düzenin ilgisini belirtmeye çalış
mada aykırılık olmadığı kanısını vermi~Ür.

ler

arasındaki çatışmada bazı kuruluşlar

dılar. Diğer

II -

TARİH AıÇISIN1DAN

DURUIM :

Yine 'fiBB yönetim kurulu raporunda, «ekonomik (Demokratik) kamu düzeni saptanmamış bir ortamda yeni haklar sadece
Anayasal metinlerde yer alır» denmektedir. Bu sav'ın gerçekliği
söz götürmez. Ancak, ekonomik dediğimiz sosyal haklar soyut demokratik hakların elde edilmesinden sonra söz konusu olmuştur.
Başka bir deyimle, toplumda, soyut haklarm elqe edilişi birinci
adım ise, sosyal haklarm elde edilmesi ikinci adl'Indır.
Kapsamı ve anlamı bakımından 1215 İngiliz «Şart»ını ayrık
tutarsak soyut siyasal hakların, böylece siyasal demokrasinin doğuşu 1789 Fransız devrim bildirisi ile baş1ar. Fransız devrimi Ulusal eğemenlik devrimidir aslında. Bu devrimin altında ve başlan
ğı:cında ekmek sorunnnrm öz teşldl ettiği de kuşkusuzdur. Fakart .
Fransız devrim bildiri'si özetle :

İnsanların özgür ve eşit doğduğu; siyasal toplumun amacının
insamn doğal ve zaman aşımma uğramaz haklarınm ıkorunması olduğu; bu hakiann özgürlük, mülkiyet, güvenlik, cebir ve baskıya
karşı koymadan ibaret b].llunduğu; egemenliğin özünün ulus, kamu
güçlerinin varlığının insan ve yurttaş haklarının güvence altına
alınması amacına yönelik olduğu biçiminde somutlaşmıştır.

Görülüyorki sonradan Anayasalaşan bildiride, toplumsal yani
ekonomik haklardan ve ekmek davasından söz yoktur. Bu durum
devrimin saptınldığı anlamına yorumlanamaz. Aksine ekonomik
sorunların bu temel haklara bağlı olduğu; başlangıçtaki ekmek davasını çözüme giden hukuksal ortamın hazırlandığının böylece kabul edildiği biçiminde yorumlanmak da:ha gerçekci olur.
Bizim yargımız sivri bulunup kendimize özgü sayılsa bile; bu
devrimden sonra Kralların bütün karşı koymalarına ve önlemleri. ne ~arşın ulusal egemenlik özlemi bütün avrupayı sarmış, soiıuİı
da tüm ulusların gerçekleştirdikleri yada gerçekleştirmeye çalış
tıkları amaçken; bu durum gelişerek, grev ve işyeri güvenliği hak-
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larmdan sosyal haklar ve diğer ekonomik haklar çizgisine doğru
bir gelişmeye kaynak olduğu da yadsınamaz (reddedilemez).
Ulusal Egemenliğin gerçekleştiği bütün ülkelerde olduğu gibi,
ülkemizde de soyut demokratik hakların gelişmesi sosyal hakların
gelişmesinde ilk adım olmuştur.
O halde, sosyal hakların gelişmesi, kamu yararına demokratik bir ekonomik düzenin yasal nitelik kazanması, soyut demokratik hakların tam ve kusursuz olarak gerçekl<eşmesine bağlıdır.
Her halde soyut demokratik hakların elde edilip gelişmesinde Ulusal egemenlik aluını önemli bir etken ve itici güç olmuştur.
III -

ULUSAL EGEMENLİK KAVRAJMINirN İÇERİ(ii (MUHTEVASI):

Ulusal egemenlik, ülke yıönetiminde · ulus istemlerinin (iradesinin) egemen olmasıdır. ·Bunun gerçekleşme biçimi olarak, demokratik yöntemler benimsenmiştir. Demokratik yöntemin en belirgin niteli~i, ulusun seçtiği parlementoların ulus adına egemenliği kullanmasıdır.
Yasanın

kaynağının

egemen güç olduğu kuşkusuzdur. Fakat
hukukun kaynağı, başlangıçtaki egemen güçlere baş kaldırıp, egemenliğe sahip çıkan, egemen olmadan önce güçsüz olan halk yani
ulustur. Toplumda hukukun egemen oLması halk istemidir. Bu yüz~
den, ulus -adına egemenliğini kullanacak olanın parlemento olması yerine, hukukun üstünlüğünü sağlayacak, «ulusun» egemenliği
Anayasal esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanması» formülü
getirilmiştir ( 1).
Amaç, «yetkili organlar» diye nitelenen kurumlar yoluyla,
«toplumun hak anlayışı>> olarak tanımlanan hukukun üstünlüğü
nü sağlamak ve ulusal egemenlik kavramına içerik kazandırmak
tır.

Tü:rkiye Barıolar Hirliğ;inin, demokratik ekonomik kamu düzeninin yasal dayanaklarını saptama çabası da, ulusal egemenlik kavramının sözde ve yasalarda kalmayıp · somut olarak içerik kazan~nası isteğidir.

(1)

1961 Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası

madde 4.

s

O halde amaç birdir. Bunun nasıl gerçekleştirileO\...ğini de, ı96ı
Anayasa'sı, ·ikinci maddesi ile, Cumlhuriyetin niteliklerini, 4. maddesi ve sonra gelen maddeleri ile egemenliğin kullanılış biçimini
saptayıp; 20. madde ile, «!herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünce ve kanaatlarını söz, yazı, ı:ıesim ve başka yollarla,
tekbaşına ve toplu olarak açıklayabilir. Kimse, düşünce ve kanaatlerini açı:kbamaya zorlanamaz» diye düşünce ö~gürlüğünü tanım
layıp, sınırsızlığını belirterek; ıo. madde ile, kişi özgürlüğünü sı
nırlayacak bütün engelleri kaldırmayı Devlete görev olarak vererek; ı ı. madde ile, sanki sonradan, verilen ö~gürlüklerin, kutsal
bazı değerler bathane edilerek ortadan kaldırılacağını bildiğini somut olarak ortaya korcas:ma, «kamu yçı:rarı, geııel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik giıbi nedenlerle de olsa hak ve
özgürlüklerin özüne dokunulamayacağını» belirterek grÖstermiştir.
ı96ı. Anayasa'sı ulusal egemenliğin
gerçekleşmesini, kişinin
özgürlüğünde ve kişi hak ve özgürlüklerinin en önemlisi, bütün hak
ve özgürlüklerin esası ve aynı zamanda güvencesi olan sınırsız düşünce özgürlüğünde bulmuştur.
Sınırsız düşünce özgürlüğü

olurmu denebilir. Çünkü, toplumumuz yıllarca düşünce özgürlüğünrün de sınırlı olabileceği 1 biçiminde
koşullandırılmıştır. Bu kamyı vermek için de, «SUÇ» hali, büyük
bir safsaıta ile, kesin ve somut bir kanıt giıbi ortaya konmuştur.
Hallbuki, «SUÇ» haHıün .özgıürlüıkle ilgisi yoktur. Suç zaten yasalarla yaptırım (müeyyide) altına konmuştur. Aslında ö~gür insan
suç işlemez.. Suç işleyen, özgür olmadığı için suç işlemiştir.
Düşünce, tamamı 'keşfedilmemiş bir ülke giıbidir. Bizim için
bilinen kesimi sınırı değildir. Tanımadığımız bir ülkeye çizeceği
miz sınır, nitel, (keyfi) bir sınır olur. Böyle bir sınır, ancak, varabildi~imiz yerin o zamanıki gücümüzün sınırını gıösterir. Düşünce
varlığın insan algısına (idrakine) yansımasıdır. Varlık sonsuzdur.
Bu yüzden düşüncenin de sınırı yoktur. Sınırı olmayana sınır çizi·
lemez. Hatta yokıta edilemez. Düşünceyi yok etmeye kalkışmak
tüm varlığa, hatta insanın kendine karşı çıkmasıdır. Ancak, düşün- ·
cenin tanınması baskı altına alınıp, bilinmesi yasaklanabilir. İşte
bu noktada özgürlük kavramı karşımıza çıkar.
Düşünce sınırsız olduğundan, düşünceyi tanıma özgürlüğünrün

' ve genel olarak, düşünce
özgürlüğüne konan sınır
sızdır.
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öz:gürl:üğünün

de

sınırı

düşüneeye konmuş

yoktur. Düşünc{;
demehir ve anlam

«Düşünce özgürlüğü», «Özgür düşünce» biri siyasal ikincisi psikolojik kavramlardır. Özgür düşünce, salt düşünmeyi, saptırılma
mış, etki altında kalmamış düşünceyi anlatır. Özıgür düşünce, olumsu~, etkenlerden arı, apaçık düşünebilmedir. Hiç bir düşünce malzıemesi olmayan insan yavrusu düşünemez. Düşünebilme, dış dün·
yayı (Varlık) tanıma, karşılaştırma, (düşünce ülkesinde gezme),
değedendirme, sonra soyutlama, soyutlamada toplum kalıtı (mirası) dilden, sonuçta maddi, manevi· malzemeden
yararlanma ile
olur.

Bu yoldan düşünce başlangı'Çta toplumsaldır. Toplumun dü. şünme yeteneği ise, kültürıü, tabu'lara bağlılığı (toplumun kendi
kendine koyduğu yasaklar) dış etkenler (Devlet'in ibağımsızlığı)
ile sınırlıdır. Psikolojik açıdan özgür düşüncenin (iyi düşünebil
men:in) sınırları, kiışıinin v.e toplumun yeteneği, kültürü, bağımsız
lığı olmaktadır Düşünemeyen, bu yüzden ÖZJgür düşüneeye sahip
olmayan kişinin ve toplumun, «düşünce öngürlüğü» vardır denemei. Düşünemeyen kişinin, düşünce özgürlüğü, yasalardan ve diğer engellerden önce kendi yeteneği ve toplumsal olanaklarla sı
nırlıdır.

İşte Anayasa'nın, kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayan bütün

görevini Devlet'e vermesinin anlamı budur.
toplumun düşünme yeteneğini tanımladığı
gibi; özgürlüğün kullanılabilmesi, hatta var<?labilmesi için toplumun da yetenekli olması gerekir. Thomas Je~ferson·, «halk oyunun
baskısı, yasaların teoride sağladığı özgürlüğü pratikte hiçe indiri·
yor.» diyor (2). Her halde psikolojik açıdan kişi ve toplum düşü
nebildiği oranda özgürdür.
engelleri

kaldırma

Kişilerin yeteneği,

Siyasal açıdan düşünce özgürlüğünrün sınırlarını isıe, yasalarla
egemen güç çizmektedir. Demokrasilerde egemen güç, Ulus (top·
Ium) olduğuna göre, kuramsal olarak toplumun kendi kendini sı
nırlaması düşünülemez. Bu yüzden ulusal egemenlik düzenierin
de düşünce özgürlüğü sınırsızdır. Pratikte ise, vargörülen sımr.
psikolojik olup toph,ımun ve kişinin yeteneği ile ilgilidir.
İnsan, olduğu, da:ha doğrusu son bulunduğu düşünce düzeyin·
de, en iyi düşündüğünü sandığından, yasal olarak düşüncesine sı·
mr koyması kendi varlığına da ters düşer.
(2)

John Dewey, «Özgürlük ve kültür», Çev. Vedat Günyol, Çan
ları, İstan:bul, 1%2, s. 12.

yayın·
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demek olduğundan, ulusal egemenliğin
gerçekleşme derecesi, toplumun düşünebilme yeteneği ve düşünce
özgürlüğü ile doğru orantılıdır. Düşünce özgürlüğü ve bunu tamamlayan diğer bütün soyut haklar kısıtlı ise ulusun egemenliğinden
söz edilemez.
Yapma,

düşünebilme

ı

O halde Anayasa'lardaki ulusal ~gemenllk kavramına içerik ka(unsur) tarihsel açıdan da, egemenliğin özü açı
sından da, ekonomik haklardan önce gelen özgürlük ve onu tamamlayan diğer soyut demokratik haklardır.

zandıran baş öğe

IV -

ÖZGÜRLÜGÜN VE ONU 11AıMAMLAYICI SOYUT HAlKLARlN EKONOMiYE VE EKONOMİK DÜZENE ETKİSİ :

1 - Özgürlüğün olmadığı yerde, düşüncenin, ilmin, ekonominin gelişmeyeceği gerçeği bir yana; özgürlük olmayan yerde, önce
huzur yoktur. Kavga vardır. Bu ise ekonomik israf olup, ulus çoğunluğ'u yararına ekonomiyi olumsuz etki altında bırakacaktır.

Ulusun s·eçtiği temsilcilerin tutumu ile, ulusun çıkarları
arasındaki farkın büyüklüğü de toplumun düşüneıbilme yeteneği
ile ters orantılıdır. Özgüıılüğün olmadığı yerde, toplum iyi düşüne
meyeceğinden, istemleri çizgisi ile, temsilcilerinin
tutum çizgisi
arasındaki farkın bedelini toplum ödeyecektir. Bunun ulusun eko·
nomik düzeyini etkileyeceği de açıktır.
2 -

3 rak,

Siyasal te:rcihlere, güncel sorunlara dokunmamaya
bir örnekle düşünelim :

fJ

~~·~·

çalışa

başka

Az gelişmişlik, kalkınma istemini doğurmaktadır. Ekonomik
kalkınma

ise iş gücünün verimini artırmaya bağlıdır. İş gücünün
verimini artırmakta is·e, en önemli etken, beraber çalışmakta olduğu sermaye ve techizatın nicelik ve niteliğidir. Böylece ekonomik kalkınma bir anamal (sermaye) birikimi sorunudur. İşte lbu
noktadan hareketle ülkemizde önce, 5583 sayl!lı, «ha:zinece özel teteşeıbbüsle:re kefia1et edilmesine ve dörviz taahhüdünde bulunmasına»
dair yasa, sonra 5821 sayılı yasa, daha sonra da 28/7/1967 gün 933
sayılı yasa ile bazı hükümleri değiştirilen 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik yasası çıkarılmıştır. Bunların getirdikleri hukümlerle
toplum birtakım çelişkilere düşmüştür : .
a)

Az

lığı vardır.

gelişmiş

her ülkede olduğu gibi ülkemizde de döviz kıt
Devlet, yerli sanayiciye istediği kadar yada istediği za-
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manda döviz ayrımı (tahsisi) yapamamaktadır. Halbuki yabancı
sermaye, bir kısım sermayeyi ayni sermaye olarak getir~bilmekte
dir. Böyle olunca da peşinen yerli sanayici ile yabancı sanayici arasmda eşitlik, yerli teşebbüs aleyhine bozulmaktadır.
b) Ekonomik egemenlik nedeniyle, patent, royalty hakları
gibi gayri maddi hakların ve ayni sermayenin değeri yüksek tutulmakta, böylece yabancı sermayeye daha girerken kar sağlanmı~
olmakta, yabancı sermaye peşinen bir kısım sermayesini amorti
etmektedir. Yerli ortaklar ise, :gümrük engellerini aşarak hiç yoktan gelecek bir kar için bu ortaklığa razı olmaktadıdar. Or,taklığın
çıkarları ise, bu haliyle, ülke ekonomisi ile çeılişmektedir.
c) Ülkenin dış ödeme gücü yüzünden gümrük duvarlarını aşa- ·
mayan, Türkiye'ye mal İlıracında güçlük çeken yabancı sermaye, .·
ülkede yatırım yaparak gümrük duvarlarını aşmaktadır (3). Gümrük engeli yerli teşebbüsler için konmuş olmakta yabancı sermayeye engel bulunmamaktadır. Böylece 6224 sayılı yabancı sermayeyı teşvik yasasının 10. maddesindeki yerli yabancı sermaye arasındaki farklılık gözetilmeyeceği hükmiyle bir kere daha ters düşülmüş olmaktadır.

d) Diğer taraftan, Devlet, yerli sanayii koruma ilkesinden hareket ettiği halde, sonuçta, yabancı sermaye korunmuş olmakta;
dış ülkelere göre da:ha düşük fiyatlı mamuller, yerli ortakları ile
birlikte yabancı sermaye yararına yüksek fiyatla satılmaktadır.
sayılı yasanın 1/ A maddesinde yabancı sermaye ya«ülkenin ekonomik gelişmesine yararlı» olma koşulu
aramnaıktadır' İstekieni D P T incelemektedir. Ancak, 6762 sayılı
özel yasaya göre gelen Ereğli demir çelik fabrikaları ve 6326 sayılı yasaya' göre gelen petrolle i1gili yabancı sermaye dışında, 6224
sayılı yasaya ·göre gelen yabancı sermayenin yoğun olduğu alan, gı
da, ilaç, otomobil ve kamyon montajı sanayiinin ileri bir teknolojiyi gerektirmediği de açıktır ( 4). Toplam rıefahı yönünden de ekonomik gelişmeye etkisi önemli değildir.

e)

6224

tırımlarında,

Yabancı

sermaye, ülke içi talebe yönelik üretim yapmakta, ülkenin döıviZ!e gereksinme göstermesine karşın içerde elde edif)

(3)
(4)

Tuncer Baran, «Türkiyede

s. 3'5.

yabancı

sermaye sorunU>> A.Ü.S.B.F., 1968

a.g.e. S. 103.
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len yüksek karlar Convertibilitesi yüksek paraya çevrilerek transfer edilmekte, bu durumda amaçla çelişmektedir. İhracat yapılma
dığından büyüyen transfer ılıakları ekonomiye bir baskı olmaktadır.
Büyürneyi önlemek için, kardan ek yatırımlarda, ilk yatı
gilbi izne bağlanmıştır. Dıö,viz kıtlığı nedeniyle kar
transferlerine izin gecikebilmektedir. O zaman yabancı sermayedar
bu karları işletme akçesi olarak kullanmakta haklı olmak gerekir.
Buna yasal bir engel yok. Halbuki bu durum sonuçta yeni yatırım
etkisi yapmaktadır. Uygulamada, bu gibi durumlarda, izinsiz işlet
me akçesi olarak işletme bünyesinde tutulan bu sermayeye sonraki yıllarda isabet edecek karın transferine izin verilinediği anlaşı
lıyor (S). Bunun ise yeni bir. hukuksal çelişki olduğu da kuşkusuz
dur:
g)

rırnda olduğu

h) Yabancı sermayenin teşvikine iç tasarruf yetersizliği neden gösterildiği halde, yabancı sermaye iç kredi kaynaklarını serbestçe kullanmıştır. Sonradan bu sınırlanmışsa da tamamen ortadan kaldırılamamıştır ( 6).
.

'

sermaye, ileı:ıdeki pazarını elinde tutmak için yatırım izni almakta, fakat yatırım yapmamaktadır. Bu durum yerli
teşebbüsün, yabancı teşebbüslerin yatırım izni aldığı alanlara, onlarla rekabeti göze alamadığından yatırım yapmasını önlemekte,
böylece bir yandan yerli özel 1:eşebbüs baltalanırken; ulusal amaçlarla da ters düşülmektedir (7).
i)

Yabancı

Profesör Haluk Cillov'un yazdığına göre, 11/7/1968 günlü resmi gazetede 40 adet yabancı sermaye kuruluş kararnamesi iptal
edilmiş, bunlardan 1~58 de keten ipliği yapmak üzere 14 milyon
dolarlık yatırım izni alan bir firma, on yıl sonra yapılan bir iptale
hiç bir tepki göstermemiş, bazı teşebbüslerin adresleri bile bulu
namamıştır (8).
Bu durumda, ulusal amaçla, yabancı sermaye amacının yada
ortak bir yanı bulunmadığını gösteren somut bir kamttır.

çıkarının

(5)
( 6)
(7)

,8)

Erhan BENER, <<Yabancı sermayeyi teşvik kanunu üzerine bir eleştlrme>> tebliğ.
a.g.e. Tebliğ.
Tuncer BARAN, a.g.e., S. 45.
Haluk OİLLOV, «Yabancı sermaye teşvik kanunu, 7/8/1%8 günlü Milliyet gazetesi.

~\
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j) · Yaıbancı sermaye, bankacılığa da el atmıştır. Örneğin,
Türk Dış Ticaret Bankası 10 milyon Türk lirası sermayelidir. Sermayesinin % 75'i Türkiye İş Bankasınındır. % 25'i Amerikan sermayesidir. 2/Nisan/1975 günlü resmi gazetede yayınlanan
31/12/1974 tarihi itibariyle bilançosuna göre mevduat toplamı
326.680.024.45 liradır. Bu mevduatın dörtte birini yabancı sermaye kullanıyor demektir. 1974 yılı karı, 12.172.917.44 Türk lirası olarak Yüzde yirminin üştündedir. Bu durumu Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankasınca desteklenen Milli bankalarımrzın dış ticarette
güvensizliklerine dayandıramayacağımıza göre ulusal . çıkarlada
açıklanamaz.

k)

Yabancı

sermaye, kendi ülkesindekinden üstün kar bul-

duğu için gelecektir. Bu karının sürüp gitmesini ve millileştirmeyi

önleyecek önlemleri de alacağını düşünmek gerekir. Bu hal yabancı sermayenin, siyasal etkinlik kazanmak isteyeceğini ve kazanacağını, toplumun düşüncesini koşullandıraoağını da gösterir. Bununsa ulusal egemenlikle, onun öğesi olan özgür düşünce özlemi
ile bağdaşmayacağı açıktır.
Kalkınmakta

olan ülke olarak, yabancı teknik ve dövize gereksinme duyduğumuz gerekçesi doğrudur. Ancak, bunun çözümü
yaıbancı sermaye değil, yabancı para ve tekniktir. Kredi alacağımız
yerde, yaıbancı sermayeye egemenlik tanıma, böylece güncel olmayan ekonomik tek bir' sorunda bunca çelişkileııe düşme, bu konuda ulus olarak toptan yanıldığımızı gösterir. Yanılgı ise, yanılma
dan önce özgür olmamanın sonucudur. İşte özgürlüğün, toplum
ekonomisine etkisinin somut kanıtı.
Amacım yada konum' yabancı sermaye değil, özgürlük ve bunu tamamlayan hakların ekonomiye etkisini belirtmek. Bu noktada Profesör Besilm Üstünel'in, <(kalkınmanın neresindeyiz» isimli
(966 basım) kitabının 165 nci sayfasından özetleyerek aldığım şu
satırları kaydetmeden geçemeyeceğim: Petrol şirketleri, Türkiye'ye,
İtalya'ya uyguladığı fiyatların °/p 35 üstünde afişe fiyatlar uygulamıştır. Bunun bir kısmı düzeltilmişse de halen yüksek fiyatlar devam etmektedir. Bunun senelik tutarı 15 milyon dolardır. Amerika,
İngiltere, Almanya hariç, bütün konsorsiyon üyesi devletlerden aldığımız krediden faz~adır.

Bu niçin böyle olmuştur yada olabilmiştir? Bizce, toplumun
doğru haber alma kaynaklarından yoksun ol1:1şu ve yeter özgürlüğü bulunmayışındandır. .
.

V -

ÜLKEMiZDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN DURUMU :

1961 Anayasa'sı, klasik Anayasa'lann üstünde bir Anayasa olarak sınırsız bir özgürlük getirmiştir. Öyle ki, ll. ve 20. maddeler
karşısında basın özgürlüğünü ve basının sansür edilemeyeceğini
garantileyen 21-27. maddelere bile gerek yoktur. Buna ek olarak,
Ulusal egemenliğin gerçekleşmesini sağlamak, zedelenmesini önlemek için, Anayasa mahkemesi, Devlet ,planlama teşkilatı, Yüksek
Hakimler Kurulu, Senato gibi yeni kuruluşları; özerk üniversite,
. özerk radyo ve televizyon, Milli Güvenlik Kurulu ile kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşlarından (M. 122); bütün çalışan
ların kuracakları sendikalara kadar çok öğeli bir Devlet kuruluşu
sistemi getirmiş; 149. madde ile de bazı kuruluşlara düzeni koru-·
yucu yetki donatımı sağlamıştır.

Buna karşılık, devrim meclisinin hazırladığı, halk oyuna sunulan bu Anayasa'nın, otuzbeşten fa2ıla maddesi kapalı rejim denebiIecek sıkı yönetim koşulları altında değiştirilmiş; özgürlükler kıS1tlanmış; dernek ve sendika kurma hakları sınırlandırılmış; Üniversite özerkliğine gölge düşüren hükümler getirilip, Üniversitenin
üstünde yüksek öğretim kurumu kurulmuş; radyo, televizyonun
özerkliği açıkça kaldırılmış; Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin siyasal hakları kaldırılmış (9); kişi güvenliği zedelenmiş
(M. 30); «tabi'i: hakim »ilkesi kaldırılmış; Yüksek Hakiml·er Kurulunun yargı görevi değil, yönetim görevi gördüğü unutulm~şcasına Yüksek Hakimler Kurulu kararları aley:hine Danıştaya başvurma yolu kapaıtılarak, aslında kişi güvenliği öğesi olan hakim güvencesi zedelenmiş; Danıştayın ve Anayasa mahkemesinin yetkileri
kısılmıştır.

Bu y.eni ·koşulların Ulusal egemenlik yararına olduğu sıaıvlana
maz. Kişi hak ve özıgürliiklerinin, dolayısı ile ulusal egemenliğin
bu derece kısıtlandığı ortamda kamu oyu o1uşup gelişmeyeceğin
den, kamu yararına ekonomik düzenin' gerçekleştirilmesi olanağı
nın bulunmadığı açıktır.

(9)

12

Üniversirte öğrencilerinin siyasal haklarını kısıtlayan 1630 sayılı dernekler yasasının 15. maddesi hükmü, Anayasa
mahkemesinin 973/3
esas, 973/37 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
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VI- SONUÇ:
Kişi hak ve özgürlükleri Ulusal egemenliğin ayrılmaz öğeleri
dir. Ulus yararına bir ekonomik kamu düııeni, ulusal egemenliği
klasik anlamda gerçekleştirecek soyut hak ve özgürlüklerin kusursuz olarak sağlanmasından sonra, tüm kamu oyunca tartışılıp gerçekleştirilebilir.

TBB nin toplum yararına demokratik ekonomik kamu düzeninin yasal dayanaklarını saptama çabası son dereoe saygındır. Boşuna da değildir. Ancak, bu çaba, tüm hak ve özgürlüklerin geri
verilmesi demek olacak olan, 1961 Anayasasının. aynen yerine ge'
tirilmesinden sonra layık olduğu etk>enliği kazanahil ecektir.
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YÜRÜRLÜKTEKi EKONOMİK DÜZENiMiZDE
DÖVIZ VE KREDi UYGULAMALARINA İLİŞKİN
HUKUKi SORUNLAR

Av. Vural GÜNAL
T. C. Merkez

Bankası

I. Hukuk

Müşaviri

YÜRÜRLÜKTEKi EKONOMİK DÜZENİMiZDIE
DÖVİZ VE KREUİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN

HUKUKI SORUNLAR

Av. Vural GÜNAL
T.C. Merkez Bankası
I. Hukuk Müşaviri

I -

E:KONOMtK KAMU DÜZ:ENİ VE KONU :
Türikıi)lie Cumhudyetıi Anayaısaısı, dıeınoıkraıtı:k

bürtıün

hulm:ki ve sosyal temeiLleri
dir. (1)

ıile

k'llii1IIliaJk

hUJlruk

devletdnıi,

amacmı gıüıtmekte•

'f.ü:rıkıiye
huık!Uik

Cumhuriyeti, ayını ııaırrıanıda, ~aryasa i1e «sosyıaJ. biır
dev:let!i » olaraik tıaınımlamnışitı:r ( 2) .

Demokı:rıatıiık

-

ve sosyaJ hukuk devleıtinlin ısağiladığı temel hak vıe
için Anayasa'nın ll ıinai maiCLdıesıi ile
gmiri:len istlisna:lıaır arasınd!a!kd kamu düzeni ıkıavmmı ise Aınayaısa

hrür~iyetleriın sımrlaoo:hiJ.ım.esi

Miahıkıemesıi'nıilll biır kaırannda şöylıe aç.ıildıanmaiktadı.ır:

«Kamu .dı~eni, ıtoplıumu:n huzur ve sükCınunun sağ~ananaısıru,
dev1et1n v:e devlet teşıkiJMı:nın muhafazıasrnı hedef tıutaın he!I' şeyıi;
biiır blaışk:a deyimle, ceımıiyeıtin her sahaıdaıki düzenı1nıin temelini te:ş
kiıl edıeırı ibrü:tün ıfuU:r-al~arı, .kapsar.» (3)
Bu taınrmlamayıa ek ooamtk, kaımu düzeııinin «bi:r mkede, kamusal hizmetierin iyi ıişLemesıind, ikıişi1er mıasındaki dilıiş;kHeriırı güvenılik ve ahla.kJHiğini sıağlayaırı ve birıey1eııin, sözleşımeLe["linde eısıaıs
itı1baıriyLe,· dlişına ·ç11kamıyacaıklıarı pırıeDJsıip1eri ayaıktıa tutlmaya yönelik müıess:e:se ve kural~ru- 'toplamı» dklıuğ.rmru beiLiırtmek de mümkündür. (4)
T. C. Anayasası; Başlangıç, 5. fıkra,
(2) T. C. Anayasası Md. 2.
(3) Anayasa Mahke. 28.1.1964 gün ve 1963/128-8 sayılı karıan.
(4) Henri Caprtant; Vocabulaire J'l1I1idique.
·

(1)

3

\

Sevinç

Matbaası,

Ankara . 1975
·'

'r

YÜRÜRLÜKTEKi EKONOMİK DÜZENiMiZDE
VE KREDi UYGULAMALARINA İLİŞKİN
HUK.UKİ SORUNLAR

DÖVİZ

Av. Vural GÜNAL
T.C. Me~kez Bankası
I. Hukuk MüŞaviri

I -

E:KONOMtK KAMU DÜZENİ VE KONU :
Tü:rikıiy;e Cumhudyetıi Anayaısaısı, demoikr'aıtı:k hUJkıuık devlettinıi,

bürtıün

huk,uki
dir. (1)
'f.ürıktiye

vıe

sosyal

Cumhuriyeti,

temeı1leri lilıe

k1.lll1ITiia!k amacnn

gıüıtmekte•

'll

"1

ayını ıı:arrnanıda,

huıkılllk dev:l~li » olaıraık tıammlanm~şiti:r

Anayasa iLe

«sosyaıl bıiır

ve soısyaJ hu:kuık devlıeıtinlin ısağJaıdığı teırnel ha:k vıe
- hüırı:~iyıetlerin smıdanahiılımesi için Ainayaısa'nın ll ıinai madıdıeısd ile
geltirilen isttisnalıar arasmd!aıkli kamu düz,eni ık,avrıaımı ise Aınayaısa
Miahık!eımesıi'ndın bk kararında şöylıe aç~Manımaıktaıd1ır:
«Kmnu dıüzeırııi, ıtıopluınu:n huzur ve sü:kılrııLlillun sıağLanımaısmı,
v;e devLet t:eşıkiJMı:nın muhafazasını hedef tutıan her şeyti;
oor blaışk!a deyimle, cemiyetin her sahaıdaıki düzenıinin temelini teş
kiıl eden brütün ~uralLarı, :kapsar.» (3)
devLeıNın

ıBu t.aınrmlamayıa ek oılaıı:ıalk, kıaımu düZ:enimıin «bir mkede, ka-

musal hizmet'lerin iyıi !i.şlıeımeslind, ıkıişiLer arnıısındaki ıillıişkileriin güveırıılik ve ahlak!Hiğini sağılayan ve hirıeyLeırıin, söz1eşme1ell1İ!Ilıde eıslas
HıiıbaıriyLe,· d1şınıa •Çllkamıyacak1aırı po:1enısıipleri ayaık1ıa tu1ımaya yöneliık miiıes.s:eısıe ve kuralil!M' '1ıoplaımı» dklıuğuın.u beLirtmek de mümki.i!Il-

dür. (4)
(2)
(3)
(4)

'"'

( 2) .

Demokırıatiık

(1)

ll

T. C. Anayasası; Başlangıç, S. fıkra,
T. C. Anayasası Md. 2.
Anayasa Mahke. 28.1.1964 gün ve 1963/128 · 8
Henri Capiltant; Vocabulaire Jurıidique.

sayılı kar;ın.

3

ııı'

,,ll.'
ııı,

"ı'i'.

ll'•
ll

j

Aınıayıasıaımızlin, «dıemokmtiık

·ve ısosya:l hukuk ıdevh~ti» kavramı,
d!a, ıkapsaım ba:kımmdıan fiaıı1klırlı!k geıt!İ["
miş brı:ıJLunmaktaıdır. Gerçekten Anıayaısa'nın «B:aşla:ngıç» ınıdıa:
«ikaımu dü:zıeni» anil:ayışmclıa

«İnsan hak ve hürriyetler'İilııi, miılıLi .da:yıaırrışmayı, ·sosyal adale1ıi, femdiirrı

ve topLumun huzur ve 11e:faihmı gerçekleştirmeyi ve tıen:ni
mümkün lkılaoak ıdemokiı:ıait!İik huıkıuk devletiİ!nii bütıüın hU!kuki ve sosyal temelieriy[e kuımıa:k» ta:n söz :ecLiilii.rıken, Ana·
yasa'nı1n ıdayaıııdığı esıasılıar da bu cüınlede aç~ık]anmışrtıır. (S) Böylece «sosyıal ıdevl,et», «sosyal aıdaı1et», «ferıclıin vıe topliUimun h~uır ve
rıed:iahı» gıilbi >kavraımlann da «kamu düzeni» ıkavıram1ımn ıkıapısıaırnrını

nat

altına aılmayı

ge[])işlettıiık1erli göırülmeıkıteıdir.

A:naıyıaısra'mn «İktıiısadi ve sosyrul hayatın clıü:zıenıi» başlıklı 41 iınci

maddesi

hakıkmda, Anr;:ı.yBJsa

Gerekçesi'nde aynen:

«Bu madde, temel haklar kısmının ıiı'k1nci bö1ümüındre yıeıııaılan
hükümilierin yörıeLdliği aJIDaçlıaırı ve o hüıkümleıre hakliı:rn olıaın prensıipleci gösteren aJIIıa madde nıaıhiyet!mdecLitr. İtktıiısa.di
vıe S:OIS')'Iatl hayatın sos;yal adıaleti ve insan haMarıını gerçeıklıeş'.t:ıİirmeyi
hedef ·eıdıindıiğiıııi. ,iılan edlen biLrlilooi fııkır:amn ymmııclıa ı~kıinai fı:kııa hJeım
kıaı1bnma:nın yolunu göstere:rıek sosyaıl adaılet1e, ıiıktli•sıaidıi ve ısosyal
,kJaı~kınımaımn bi'rhirine parailel gıidece.ğini be:Hrtnıektıe, ih!em de kıal
kıınmamn demokratiık vıe ±Imi yoHaJrlıa gerçıek:leşıttrı.i!lebilieceğıi prensiblinn ık:,oıyrnıaiktadıır » denıi.llmekıtedliır.
madiclıe1e:rıdekıi

Ana:yaısa'nın

2 nai fLhasJJndıa, «tk\i.·şJiınirrı
:sıos,yal adalet ve !hıuık:uık
dıevıLeıtıi ıiilkeLeriyle haığdıa.şıaımıyacaık suırette sJJnırilıayıan, .iıkıtisadli ve
sosyal bütün engelleri .kaldırma; insanın maddi ve manevi varlığı
mn geLişmesi için geırıeildıi şartlıarı hazıd•aJma» ~omnLuıliuğu DevJete
tıemeıl

halk

10

u n c u

maıclıdesli

vıe hüırdy~etı1edni, d.ieırt huz.uıru,

yükılıenmiştir.

«De:vlıeıt» anlayış~ ve «:Devl,et',in göiıevJıeı:rıİ>> korıUJSıUndaıkıi ıdüşürrı
ce taırzımın «ısosyıaıl ve ekonomik» aıiaınıları kapsar ıblir dUJrıuıma gelmesi yasalıarın yapımında, yorumunda ve Devlet yönetiminde, anaya:sıaıl bıiır emiır oLarak kamu .düzıeınıi .ekonomik k:,apsıaırnımn önem ve
cidıdıiyetı1e hUJkukçu1ar tıaı:ıaıfmdan ıiınce1enmıesıill1i gerektıiınmektedir.

Kanımızca, Aıı·ayaısıarrmzm geırek1ıimdiği

ekonOIIIllik vıe ıd:emoıkra
düzenini, yani «olması lazım gelen»i hazırlıya
önoe «d~aın» dıüzeıni bilLrnek zonunluluğu mevcut buiLuın

kaıpsamlı ıkarnu

tik

biılme!k içiın

maıkıtıaıdmr.
11eb1iğ' de, iımkan oranmdıa,

Bu nedenle, bu

ıekionomiık ,kıarrnıu

dıüzenıi .içiıııdıe yürürlükıtıelki meıvzuaıt açısındıaın
lamaıslllla iliışıklin

II -

hukuki

sorunl·aıra

döviz vıe roııedii ıuygu
y;e:r ver1Hmeye ·ça:1ışıwaaaıktır.

DÖVİZ HUKUKiU

«Döviz

ıHukuku»

dey!irni

·yıerıilııe

«Kambiyo

Hiukruıru» deyıiıminıi

kıuı1ılaıi11ll.'llanm, konunıuın 'kiapsaıdığı a!]aın bakımından

daha dıoğrıu olaberaber, ıhuroukçu1arıın «!roa:mbiyo ısıenetleri» •teiçiinde görmeye ıahştııkıLaırı biçiırnde «rkambiyo» kieımmesliıni de-

cağı ıdiüışüınü1rne'kılıe
rıiımi

ğei1]endiırırne eğ'liminde o:lduU<JLaırın:ı gözliediğimi!2lden, rkiaımbliyoyıa riliiş
konıuılaıra,

kin

herhall!gi bir rkJaırışrkı1ığı önılıemek bakLmı\Ilid~n «Döviz
yer vıerımeınin dalıla ıuyguın olacağı sonuau-

Huıkruıkiu» başlığı a:lıt11nıdıa

na

ll,,

vrurııLrnışıtıJr.

ll

AJShn:da, 1567 s:ay11lı Tünk Baırasımın Kıymetliınıi Koruma Hlaikkmdakli Kianun'a daıyaını1rur1alk. çık!aırıhmş oliaın 17 ısayılı ~~aırıaır'ıda, üçoooü maıdidede, «kambiyo vıe ıdöviz» tıerıiml~wi, «ımaıdıen:i ve 1klağ~t para
şeldindıekli bütüın yabıaıncı memle!kıet paıraılaırı ve bu pıaırıaıllaır]a ödemeyi sağıla•y:an hier nıevıi hesap, bleılgıe ve vasıtaı~r dövıiz vıe kaımb:iyıo
sayılırlar» denilrnek suretiyle eş - anlamlı olarak tanımlanırnışlar-

Chr.

.

:Döviz veyıa kambıiyıoya iiLiş'kin ıiışleı:nlerrıi )'iöneteın wkıi :an:a ihmıu111,
1567 sayı!lı Trürk Barasımn Kıyrneıtiıni Karıuma Haik:kmdi~ Kam:un Vle
ona ıi1işllcin mevzuat :ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi T~eşvik Kanrmu'dur.
Karnıbiyo Hukuıku'na iliışikin genel prensip ve yetkiler getiren
· 2996 sayılı Ma1iyıe Baikaınılığı Teş:kıiılaıt ve Vaziifeılıerıi Haıkkıınıda Kanun (Madde H-5.5.1969 gün ve 1173 sayılı Kanun'la değişik) ve
1211 sayiJlı T. C Meırkıez Bankası Klanrmu ('Maıdde 4, 40, 41 ve 5314.1.1970 tariMi) ndan bu Kesim'de söz edilmiyeoektir.

A)

1567

Sayılı

Türk

Parası Kıyınetini

Koruma

Hakkında

Ka.

nwı:

1567 say11lı Kianaıın, 1929 yı:lı ödıerneıleır dengesi ~aıçığmın llt1 mi.ıJ..
yon ~im gibi, zamanına göre yüıkseık b:i[' meblağa u~aıŞması vıe 16
5

Mayıs

1929 tatihld «M!en:kul Kıyımetler ve K:amb~)O Borsıa:laırı :KJa.
denetleme tedbirlerirrti:n yeter1i olmaıdığımn
aın1aşıilmasıy,Iıe beLiren lüzıuım vıe zıarure1Jlere u~ulaıraık, 25 Şrubat 1930
taıriihiııde geçici bir süre için yürüırlrüğe kmıuılmuştur.
nıunru» nırm öngöııdüğü

Klaınun'un kapsamını

belideyen 1

iınai

maddesi,

Hk

-,

1

şeklinide

ay'lleın şöıyleıdıir:
«Kaımb:iyo, nrukfıt, eısham

ve tahvHat .ahm, saıtrm1nm v:e meunLeke:vten iJhrıacı mn tanzıiım ve tahdiidi ve Took Parası K]~ıetin:in KoJıuın:ması zımnırıda I{]aradiar ittihazma İora Veroi.i:l!eııi Hey'et:i se:lahlyetıhld:ir. »

Bu metin,

ulıusla!flaırası eıkoııomik gelişmeler gereği değişikl:iğe

uğmmış vıe ge·~ioi ımahi(}'ettJekıi Kıanun 13 defa uzatıLdı!k!tan sonra (6), 6.2.1970 tariih ve 1224 sayılı Kanun'la sü:rıesiz ibir hale getirilmdştir.

1-

1567 sayılı Kanun'un Anayasal Düzen İçindeıkıi Yeri:

Tiiırk Dövi'l Hwkuıku'nu yöllJte:teın bu ana Kıanıun, biır k:a1mrnameler ve .tebLiğLer sıis:tıemıi yıaratmışt]r.
:Bu SIİsıtemin anıayıasaJ düzeııiımiız ıiçindeki yerıi çeşitLi düşünce
Lere yoLaçmaktadır.
a) Anayaı<,a'mn K/aa1Jun Hükmünde Kammameye İ.lişkin Hükümleri:

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Alna()"asası'mn 64 üncü
maddesi 1488 sayılı Kanun'la değiştiriLmiş ve ıroaınıun hükmünde ikararname (=KHK) çıkaTma yetkıis.i, beılli şartlaıda Türk Huıkuk sıis·
tıeminıde imkan dhlı:iline sokulmuşıtur.

64 üıncü. madde, kısaca, T. Büyük Mitliet Meoti<sıi'nlin, kaımınla,
belli ,:k;onulaJ1da, Ba:k;anlar Kurulu'na 'roanun !hükmünde roara:rınaıme1er çıkanma yetroisi verebi'leceğıini; yıetıki veren bıııunda, Ç1kaın1acaık
kıararnaıme1eriın amacı, lroapsaımı ve il keleniyle bu yıetıldyi ıkullanma
sü:resıinıin ve yürürlükten kaJdırılacak kanun hi.iikümlıerinıin açıkca
gösted1mesıiıni; bu roaırarııame1erıiın Resmi Ga:zıete'de yıayınfaındıkla
rı gün yüı:rıürlüğe gireceğiini ve ayını gün T. Büyük Milliet Mecadrsıi'ne
sunu1maJıarı /gerektıiği!ni, kıaraırııamelıer\in diğıer kanunl,arıdan önce
1

(6)

2100 - 2686 - 3336 - 3974 - 4512 - 5014
990 sayılı kanunlarla.

~

5540 - 6060 - 6258-7220-402-723-

6

1
1

ı ~

ve ·.i:vedıiJ1ikLe görüşütüp kararıa bağlaa-ıacağını, k<l'rarı~amelıeııin aynıen kıabul, 'tamamen red v.eya değiştıiT1leırek kabul edilebileceğini
hüıkme bağLam1ştır.

1567 sayıdı Kianun'a İLiş/kin Kiaraırnaımeler ve Mubı:yıese:

·b)

«Tü~k Pa,msımn değerini .ko:rıumaık»

genel ıkavıramı iç~mlie, ıkıap
KumLu kıararnamele11i uygulrama i<Çindıedıiır. Bu kaııaınamelıere, hatta bu kaııarnıame1ere ek oıLaııaik yayın
laınan tebLiğl~ere aykırı da'VIr1anış1ar 1567 sıaıyılı Kaınun'a aykırı dav:rıa:mş sayılmaıktıaıdıır. Hak s.a:hi'bi olma ve müey)nidıe1ere mıuha~tıap olma aıçıLa:rmdan bu •s]stıemiln önemi bı~bnımektedir.
sıarnı o1dukıça geniş Ba!kaınlıar

1488 sıa:yıh Kanunla yıa,pılan Aınayıasa değişikLiği He mevzUJartı
mıza getıirıiLen «K!a:nırm
dıa,
dır.

Hük:mründe

K!aıra:nnıame» kavramı ,lmrşısıın

1567 sayıılı Kıainıun •kara:rnameleriınıi düşüntmek :zıoruın1uluğu var-

·

Kanun kaırama:meı1eri, bağh tebllğ~er ve hatta yıazı
bi:: büyük «mevzuat» teşkil} etmekıtıe ve bütün bu «rnevruat» «hlak sahipJiği» vıe «rnüeyyiıde» bakımındıaın kannn gibi bağ
Layıcı bıilr mahiyet aııZietlmeıktedir. HakiLarın sımrlanıması, müıktesep
hak kavramı, kaııar ve ~tebHğlerin yü11Ürlüğü girişi gilbi konularda;
kaııar, tıebJiiğ ve yazılı eminler kıannnlar gibi sonıuç~aır ylaırıaıtımakta
1567

sayılı

lı eımiıderı1e

dır.
Diğer ta~:rıafta:n K:anıun hükmiinıde kararname1eır, sıınırı kanıun

La

çiııi1miş

tuğu

bi:r konuda, yürütme güaünıün haz]rlayıp yürürLüğe sokmetinler oLarak T.B.M.M. ntn onıayma bağılı tutuJmaktadır.

Bıu durıuımda, ebkıinllik yönüındıen

TÜil1k

:mevzuat

hiyerarş±srini

şöyle düzenlemek gereıkırnektedir:

-

K!aınun

-

1567 sayılı KialTIIUn'a daya~naılll kıaııaırnıame1er v:e tebUğlıe:r ıik
Ödünç Para Verme İşlerıi K:aınunu'n:a bağlı faiz ka~ramame

len "
-

Kau:ıun

hükmünde

kaırartıameler

TüzükJ.~r

Kararnameler
Yönıetmelik1eır

v.s-.

Bu kısa kilcrşıJaştırmanın solrljucru oıkumk, Türık Pamsı Kııy.rneıti·
ni Koruma k:a:rarnamelerini:n, dıeğişıt:id]mesıi veya ıredıdıedilımeısıi de
7

r

i
1

müım:kün bulunıaın Kıanun hükmümıdıe karamaıme1erıden
ge]ldiiğıi

daha önce

sapuanahHir.

c)

Yürütme Gücüne

1

r

VerıHen Yet~iınıtn Gerekliliği:

Saılıt

hurkuk ıa:çısınıdan kuramsail o1a:rak düşüınrü1düğündıe, yuıkıa·
rııdıa belıitttt:Jiğıiımiz üzere, kanun 'hüJ~münde :~aırarın:ameıdıen oolıa etkiın :kıa!rıa:nnaımıe çeş:iı~Ieı:ıinlİin ımevruaıtımı:zdıa yer aı}ma:sı uıygrnı göırıül
meyehilıiır V>eıya karşıt açıdan bak~lmda, Anıayasamız•daki Kıaınun
münıdıe ıkaımrname

pr<osedürünün

ıiyi ıdüzenlenmıeıdiiıği

hü:k-

sO!I1ucuna da

vıaırılabilıiır.

ötesinde ekıonombk :ka:mu di.i.zen:ııiıniİın
da dıiıkkate \a1maık zorunLuluğu va:rdrr. Hukiuık, gerçekiere aykırı olaımaz. Günümüzün gerçeği, kapsam olaBru ilki

düşünce tıaırzıınm

sağLaınınası «ıihtiya:ç»mı

ııa:k ıkıaırımaşık, hıar~keflii, aııi o1aıralk kaııaır veri:hııesini gerekıtıill.1ell1

v:e

zıaıman

ekonıomi:k

zaman s ür'aı1ıl\i mu!kaibil ıtedıhiıder •al1ı:nımaısmı
hayatil:a kaırşı ·karşıya ibruılunrma:mırz;clıır.

:isıte:yıen

bir

Bu ekonomik o:rıtıamın dururmu mevcut sıiisterme benzer biiır dügerektirmektedir. iBelki de bu gerekliliık, konuların içine tam anLamıy:la nüfuz •eıtme!ksiziın ve naıza.ri kaih:ııaıı:;aik, iyi dieğe:r'1enıdii'l.i1~me
yeb1Liır. Oysa dünya para s:istermıiınin büyük biır ·kru,zJLe sıaırsıı1dığı günle:rıde yaşıyoruz; çeşıiıtJLi ülıkıe1er paııalaırını
«•dailgaı1anma» ya 'bEııak
ttnıış dıurumdadırlar. Mevcut d~vi~. ırezerv~eniDie ı:ıağmettı geUş:mte)kte
olaın btr tiLkle oLaıraik «lkambi~o ko:nıtml» ~ejıiımiınıiın uy:gu11aınrrılaısına
dıevaım ediLmek ~a:ruııetıi vru:ıdı:ır.
~enıi

Şu
diü:zJen!~n

halde, bu günkiü si.srteme ben~er bir düzen gereklidir ve bu
hU!kudc yapısı üzednde duırulmal~dı:r.

Kıanımızca,

da:n

ekionamlik ıkamu dıüzeın.iiımdzıin en büyük soıunl·aıııın
V>e deşt:h1Her bu ıkonulda JJJaSı]l bir hU!ku!k düzemi gesöylemeik fırsatını ıkaçırtmamalıdır.

birıi buıduır;

re~tiğini

Huıkuikçulam düşen

göl:r'ev,. bu

nakıra:dıa, Anay:aısa, ımevzıuaıt

ve
tespM ve ·ekonıomiık kaımu dümn:iinlin işlemesine engel o1mayaoaik blilr yıenJi ısıilstıem üzerinde •çal:ı:ş
mıtıiyaç saçayağı aıraısmdlaiki dıli:şkıtleııi
maikıtır.
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1567
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1567 say11lı Kıanıuın'w::ı, Yieınıiıdıen Düzıen[en:mesıi ihtiyacı:
Tüııık Paırıaısı Kıyımetliınıi Koruıma Kavraımı:

sayılı

Kanun'un olağanüstü hal ve şa1:1tların ortaya koydu-

:

..

ğıu ihtiy:acı ikar,şıılaana:k

için :kabul

ediJdiğıi, gereıkçesinıdeın ıamaşıl

mıaıktıaıd.vr. Gerçeıkıten, ıKıanun, YüııüJtıme

Güoü'n!e yıetk:i vıermeık ısutı:ı~
muh1aç almıaıdan olıağaıniistü
hıailledn gerekle<ri:ni ,k!arş~layıaca:k sür'aıtLi v·e ·,eıtıbn :kaıraırılaT ıalabıH
me ıiımkanı •tammıştıır. Bu .imkanın gereklıiılıiğıi, Anay:aslaı M:ahkeme.sfn:~n l.S Eıkıilm 1963 tıarıih ve 11534 •s:ayJ1ı Rıeısmi Gazıetıe' de yayıınilıa
naın Eısas: 1963/4, Kaıraır: 1963/71 ısıayıtlı ve 28.3.1963 ıtıaırih1i ,k!aıra
tJiıyıle, Yiaısama Gücü'ıııün y:aırdıımıına

rıında şöyle bıdiırtilmişıtir:

«Anayasamız

yasama yetkisini, yürü·tme görevini, yargı yetıkis~ni
organlara vıenmeık1e Aınlayaısa Komiısyonu Rıaporu'.'llldaki tabıi:de yuımuşaık kuvvıet'ler ayrrlığmı •kabul etmıiştir. Buna göre, şüp
hesiz Yasaıma Orgıaını kanJUn yetıkisii:nıi başka ıeıl:lere ıbıraJmmaz. Bu
pı:ıensip Ana)1aı<>•a'mn 5. maddesırnde aç~ik:Ianmıış:tır. Y·asama Organı,
herhangi bıiır ısıalıayı Aniayaısa'ya uygun olmaısı şıartıyı1e düZJenleyebiliır. iBu düzenLernede bütüın •ihtıiımalilıeri gözönünde bu1unıdutraırak tefieırrua:ta aiıt hüıkümlıerıi de tıespıit ıeıtmek yetik:isir:ıi haıiz ,isıe dıe; zamamn geooklerıiınıP göre srk sık tedbıiırler alınımlaıs.Jıil"l Vieya aıhnan iedbiiı:rıleriın kıaLdmlmas~na vıe yeri'ne göre tekıraır konulmasına ·1üzum
görülen haLlerıdıe, Yasama Organıı'm:n y:aptsı baıkımındaın, ağııır işle
meısli v:e gün1ü k ob:yi1aırı ıizıleyeıreık zaımaımndla teıdbi:rılıer alınmasının
güçlüğü 'ka:rşJ.sındıa eısaıs:lı hıü!kümJ1ei1i tespit etı11iıkten sonra ihtisasa
Vie dıdıarıe tek:cni.ğine taalhlk eden huısruslarm düzenlenmesi içıin Hüklımet' i göııev1endiıımesıi de yıaısıaıma y:eıtkis:iın:ıi kullarnmaktıaın. başka
bEr şey ·dıeğ~lıdiır. Şu haılıe göıre bu durumu, yıaısama yetki:srinıin Yürütmle Organı'na hır.aıkıLdığı anıLaımıilla almıak doğııu oılımaz.
aıy;rı aıyırı

İtiraz konusu 1567 sayılı Kan;un'un 1 inci maddesiyle, Kanun
Koyucu, Hüıkıimet'ıin haıngi ısahayı düzenlıiyeoeğini bespit etmiştiL
Brunıl'a·r da; kıaıınbiyo, ıillllikut, •esıbıaım v:e tahv;iılat alım ve satımının
ve bunlarla ikı:yımetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlar:dan mamul veyıa b~ml:an mruıhtıevri her !ll!evıi .eşyıa ve ıkıymen1eıriın vıe ticari senetı1erlıe tediiyıeyi sağlayaın hıer trü:dii vıaısı:ta v·e ves1kıalaırın Memlekeıt'ıd!eın ihrıacı:nı vıeyıa Memleikıe:t'e iıthal.ini ,tan:zıiım Vle taıhdıit eiimek
vıe Turk Pamsının Kıyımetinin KorullliDaM zıımmnıda 1mmr:la!r al·
ma:kit~r. Bu hüküımlerle düzen•leınen'in yönü tayin ve es\aısı rfıeıspit
oıliU[]Jffiuşrtıur.

:Ükıtıiısat kanunlannın kıabul ettiği esas:lıaıra

göre yürütüı1ecıek
oLan ve bunun dışı[l[a çıkıldığı tıa:kdiırde Meırn~ıeketi büyük malıi za:rıaırlara uğratacağı .şüphesiz hutlunıaın ve teknik .konulan k!apsayan
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ve

geoilk:tıirmıedeın zaımaımnda tedbıider alırnmaısı

ve

değiştinilmesLi. gerıeıkıe111

ve
bu alamn,

icaJbında

derhal
K:oyucu
tarafından doğrudan doğruya düzenLeınırnesi bazı saktncaiar doğti
rabilıir. Çürukü, yukarıda da ,s,öyloodiiği gibi Yaısaıma Organı'nın yapısı i:tiba:riyle günlük o~aıylan Li.zlHıyremeımesıi V'e ağır 'iş:lemeSii yüzün- _
den buınun zıaıınanınıda sağla111rı:na:sı müımkün o[ıaımaz. Bu sebeplerledir ki, ,K:aınun Koyucu, düzenLeme la~a:mmn esaısı1arım tespit ve amacı taylin ettiıkıten sonrıa ahnaoak tıedbiırlerıin ihüyaca uygunluğunu
sağlamak üzere Yürütme Organı'nı görevılıeıncliiırmiş ve bu görevin
gereıkti:ı:ıdiği ~tasa:rruflat1:1da bclunımak yıeıtikıisi vıeırmek suıret~yle Yasama Yeıtld,sıini bu yolda kru:li1Ja111rı:nayı uygun buLmuştur.
kıa1dın1maısı

Klaınun

Yiiıriiıtrne Organı'n11n çıkaracağı

ve taıtbike kayacağı kararlarla
tayini, Kanıun'nn Anlaya:sa'yıa aykm olup ola:nru~ığını111 tespiti haıkımı:ndan önem ta:şrmaz. Çünıkü, bu
tıaıkJdıirde ıkarann K!a:nun'a ayıkınlığı söz kıonuısu ölur».

maıksat dışına çıkıp çıkmadığımn

Bütün bu gıerekliMğe ve Alnıayaısa Mahıkeım~Li. kaııaır:ıının «ikırunnn
hüıkımü» ve «yaşaıml:an gerçek» aırasındaıkıi dıengoeyıi k101:tlıayıan açık
ifadesine rağmen, 1567 sıayılı Kanun, 1 inci maddesinin ikinci ibölümüınü tıeşkıil eden « •.. vıe Tfuik praırasınlm kıyımetini :koruma zıımnııri
da kıaırıaıdar almak ... >~ kavramımn kapsa:m:ımn 'taım oLaralk heil:irlenllll!es1nde sık:ı:ntı çekilımesi nedeniyle taırtışmaı1a:r devaım 'eıtmeirotedıir.
ÖnceLikLe bu ,kavraımın :aıçıklığia ~kavuştruııu1ması, ıkapısıaımmın
sınırl~aır11mn ·elcştirfler gözö:nündıe brulun;duıruJıaraık heliiı:ı:ılerı::ımes.i ge1567 sayılı Kanun'rm getıiı:ıdiğıi bu «Tü:rtk parası ikıy

meıtini ko:rum::ı. zınınında karaırlar» ın kapsıaımına ısaıdece ~kambd(yo
işlemlıe:ı:ıi

mi girmektedir? Y.orosıa daha genıiış amaımda bütün ekonofaaLiyetlerin Türk pa::rıa:smm kıymeti:nıin korunımaısmda etkinlio~ab:i:Jıiır düşünoeısiyıle mi h:aT'elket etmek gerekJir?

miık

ği

Riaıt Konıtı ol Komiıtıeısi ku:rulıma:sma ve faa:lıiyetJleriii11e Hıiş1kıi111
«Türk Paırası Kıymetini Koruma Hakkında 19 say1ilı Kıaı:ıaır» ın hu, ckıuıki dayanaktan yokısnn o1duğıu iıdıdia ediılebdlımiştİir.

Kaınımızcıa,

«Tünk

parası ıkıyımetind

koruma»

karvıramım

kabul

etıtıtktoo ve ,kıararlaıı:ıda gözeti.lmesd gıer1eık!J Mr amaç oLduğunu beıldr
liyeırek

gö~revıendiııdikten sonra,
«bütün ekonomik faalıiyıet:l:eni nazara ailaırak»
hi:r yetki ile Hüikumet'i donattığını kabul etmek ge:rıekıir.

bu konuda

Yasıama O~rgıanı'nm
geniş
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rek:mek:tıedir.

Gerçelk:rerrı,

~-

B~anLar Kurulu'nıu

Günüımüziin soruınu, konuya ilıiş:k~n yeni ıbiır klaınun hazırlanır
veya mevcut Kanun'da bir değişiikHk söz konusu olursa, «Tiür:k
parası krymeti:1i kioııuma» kavramına, eleş11İ·rilieıri önleyecek daha
aç]k Vte hukuk~ bıir kapsam tayin edilrmeısıiıdrr.

ıken

b)

K!a:nıun'daıki Boşıl:uk:lar:

45 yılilik k;:ı:mbiyo denedemes,iın:in O['ıtıaya çıkaırdığı sosyal ve
e:konomik sorun ve zoırunılul'lllkiar Kanun'da bir takım boşluklam
Siebep oJımruş, uygulamada beıklenen olumlu •sonuçların başansını
azaltmıştl!r.

Kanunidıaıki boşluklar ıara:sı.ı'ııcb, deneıtleme ior:ce1eıme, ısoırıuştU!r

ma, ko;vuşıtuıııına vıe yargi'laıma UJSiuHeıııiıni:n vıe yetkıi1eıni:nin .gerıeık•e:n
önemde beıl>iırıtilmemiş olması, aıdli, idaıri yaırgı ve denedemeyle so~
rum1u organıları yanı.ltKı kaıra:r'larıaı, yorum v·e görüş~eıre se'VIk etmekitedıir-; bazı yargı organlannca şeıkıli
s:ay~1abıilecek .suçlar, bu
yüzden ağır cezalam çarptır:ıılıır•ken diğer bazı yıaırgı orgaınlıarınca,
dıöv:iz suçunun mahiıyeıti jyi a:nlıaışılımadığından ve bu huısus Kanun'dıa açıkca tanımlanmaıdığmdaın, doılıaylı olaır!aık MemleıkJet'in brüyıüık

ö~çüıde

döv:iz .kaynaklarına olumsuz
( 7)

ıetıkıi

yapan olaylar

cezasız kaıl

maıktiaıdır.

c)

Ekonomik

Ge'lliışıme Kıarşıısmda

DüzenLernede Tutulacaik Yol

Hakıkında Düşrünce!eır:

Döviz

~ezerv lenin in y·eıtelt'iLİ bulıUinmadığ'l yıllarda sın11rh dış

ödeen zaruri ilitiyaç'lıa:r için ve ekonomik biçimde ik:ulLaını1mars'l amacıyla, kamu düzeni ve kamu yaırarı düşiirııaeısiyJ1e çı
kaır_tılan :ve ce7a müeyyideleriyle de
desteıldenen Türık Parnsmın
Kıymetinıi ~oruma hakkındaki 1567 sayılı Kaınun'a daıyalı mevzuatJJD, 1büyıük gelişmeler kıaydedeın Türk ekor111omli·sinıe geı:ıeğince cevap
veı.ıehilme olancığı artı:k oldukça azaJlm:rşt11r.

me

ii\mkanlarınm

ca)

Döviz;

RıezıeTVii

Tekeline Son

V·e:ı:ıme:

tt~haılat, ihracaıt haıcmıiniın hızla aırtışıı,

gör.ünmey;en kalemlerve özei1ikl:e !işçi dıövizler:i geliderinin iılgillJileni şaşırıt·a
oaık ıdeı.ıeıcede yüksdişi .bsa zıaımaınıdla ÜLkemiz dövıiz :rezervleıriıni ar-

dlen

(7)

tıuii1izm

Vural Günal; Türk Kambiyo HUJkukunu Yenıiden Düzenleme Mecburiyeti ve Özellikle Ceza Hükümle:rinin Ele Alınması,
I. Türk Hukuk Kongiresine sunulan tebliğ 1971, Ankara, S: S

ll

ı·l'

1',

nrmış

ve bunıları:n kullanımı da yepyeni pııobılemler meydana getli.r-

..,

miştıir.

Her ne kadaır mevoUJt Tüıık Baımsı Kıymetı~nıi KJOruma mevzıua·
tı çerçevesinde .işlemLeri yürüıtmeik mümkün olmaık:ta !ise de çağl
mız koşUJllaırıl1)a ıaıy:ak uydıuı:rıalbıiJLmeık ve Türk baınkıacıhğının geldş
mesıinıi :sağlayabiLmek bakımından «döviz» mev~uaıtınıda bazı köJclıü
dıeğişikl:iılder y::ıpmaık zorunlu hMe geılmiş bulruınıma:ktadır.
Haıle mevcut mevzuatta bd~rlenmiş olam bi·rtakım sı:nwlaıma·
lıaınn (200 ıdolarlvk turr1st dövıiziJnii<n 800 doJara çılkaınlmaısı gdbli) ge·
n:işLetı11mesi, sorunlan haılletımemebedir. Bu •iıtıiharla, yapı:Lacak eıı:ı
önıem1i .aıtılımır:ı yetJk:imi ticaıri harıJkıaıla:ro, gelişımiJş ü]keilleır baınk:aıla
I'llnıda olduğıu gibi, uLuslaraıraısı k!amhiyo piyasaılaırl!nda tresen ~şılem
lıer yapa!Mlme ve en ıkarlıısrnı seçme olanağıının v:eri:Lmesıi o]duğu
tıekınıiJsyen1erce bıir süreden beııi ifade •edıiıLir bir duııuıma gıe1mişti.
Bu •konıu, 17 ıS!a.yl'lı Kıaımra .1lıişkiin Seııii: I, No. 4 TebLiğiyle Maılıiye
Baıkaınhğı'nca hal yoLuna soku'lmuş buı1unmalktıaıdl!T. (ReS!mi Gazetıe: 20.9.1974/15012)
bir diısık11iminıasyon yapilmış
Ma:liiye Bakal11ığı'nca döviz
poz~synnu •truıtma yetkisi veni'le:bHeceği bdi:rıti·lm~şuk. ~ebliğ'dn 3 üncü maidde:S!inıde, dövıiz pozisyonu tıutma yertıkıiısıi veııHen baınkalaırın
h<3ıı:ıiıçteıki muhabirieri ıll!ezdinde Genel Müdüvlrükleni adma açtıra
oaıkı1aırı hesaplamda ıtop1ad1ıklam do\Ciz1eıri, «'flüııik Baı:1aısı Kıymetini
Koruıma mevzuaıtı, İhı~aoat ve hha!lıat Rejıiı'mleri esaısları dahdliinde
sevbestıçe ıkUiLl:ım1a:bi:leceıkle'l1İ. .. » nidıen, aırbitraj işlıemLeıni yıaplaibile
aeldeıı:iırıden v2 kuryıe kredJISiirıden söz edi1mekıtedir.
Tebliğ, bai'.ı mevııuaıt .imkanısızhkılıaırı ıneıdeniıyl·e şimdiye lçadar
yıüriiırlrüğe 1komılıaımıyan «döviz kvedisıi.» sorurıurıa da çözüm getıir
.miıştliJr. ıAıyrıca, yurt dı:şı1111da çalışan ıişçıiıleııimiz dahili oJmak üzere,
'flür:kıiye~de mukim ş:ahıs1l'ar adına «faizl'i ıdıöviz tevıd:i.aıt hesabı» aıçıl
vıe

Bu
beNi

TebLiğde, ıbaınıkıalar aıııasıooa

nitıeili!kler1İ haıiz ollaını baınikıalaıra

maısı o1aınağı y<tratı·lmıştur.

Bu ılıususlar yeterLi döviz rezervine sahip ol;uırımaısı vıe işçıi dökaydiyle konveııübilite yolunda dik, dikkatli

viızi akımının deıvamı

fiaıkat olıuırrı'Lu od~mlar ola:raık n~telenıdtiırıileibildır.

Sunrdan Bıeilir1i Bir Kiaınun'•a Da:yıaınan Kıaramaırne Siıs
temirri;n Devamı:
Yuıkaır1ıda, Yürütme Gücü'ne bu konuda veııilen ye:tıkinıiın geırek

cb)

liilıiğline işaret ed!ilmiışti. Kıararnaımeleı:ıle dövıi,ze H1ş:kıin
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işleım}erlin
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1
1

i1
1

yıüıı:ütülmesi konıusnnda Hüıkumet'e yıe.tki

KaırıtU!n'rm

verilmesmi
yeniden ele alınmasında yaırar via111dır.

sağlayaoaık

K!anıu yıeıniden

ele ahmnca, daha önce de değimi~~dıiğ:i üzeıı:ıe sı
bir çerçeve kanun vıe bıu:nn dayaımlaırıaik çlikan1acaık K)anıun Hükmünde ~K:aır.aırnameleı1Ie yeni bir ·rej±m yaırıatmaık, i~k olarıak atkla gelen hıusus oltuyor; ıaıncak, lmınunnn çok ·tekniilk olduğıuınıu
hatıı.ıdaın çııkaırımamak gerekir. Ayrıca T.B.M.IM.'inde baz,ı nedienleır
Le gea1kıerek ltasd!iık, dıeğiiştiwııek onıayJama ve ,tamamen .veddetıme
hıaıHıerıiındıe, tkar:ınaşı:k ekonomik fiala.Iiyıet.lıer İÇiiınde «rmüikıtesep haık»
kavramının çözüım'lenımesıi, bugünıküıne nazaraın daıha brüy:ük güçlüık
ler arzJedebıillıilr. Yarım ka:lıan a:ş:leımrlıe'l- konusu ayrıca drüşünıdüırıüıoü
ol>aıcak!tFr. Yapılaıcak nazari biır hukıuki drüzen~emeniın vıeyıa dü7Je1I1:leınedeiki gecikmelerin ekonom~k
hayahmıza ve kalkınma stratejilerine uymanulsı söz ıkıonuısu olabiıLiT.
mr!laııı çıizıeın

Bu nedenle, bir «Kanun Hükmünde Kanaırnaıme» II'ej.iımi yeırine
«ilS'la:h eıdiLmiş bugünkü düzenılıeme» IJJin devaımı daha uygun gönrüilehiıLi~.

Bu yeni

d~enl1emede:

un amaç ve ıkıapsammın iyi ıtayli:n c:ditLmesıi gereiklddli~r.
«Tüırik pıams.ı kıymetiınii ik:oruma» gibi Slii1:1Jda!rı belidıenmes:i güıç ibıir
kavrıam yerine, «kambiyo kontrolü>> nıü de prenslip 'ıd1a~raık kabul
eden, smwlıatr'l gend hıatJaırı illie çüzilmiş, ıekonomi1k geHşm:tmıin :istikııaır ıiçi.nıde s.ağlanmas,ına iiliiştkıin tkaımdlaır a!l:ma anLayışma geçmetk
eJ.eşıuirileri önl:iyebilir.
-

Kiaınıurı:ı

- Kanuın'da Hü:kCımet'e
bir ha1e geıtiriılÇ\bilir,

veırıirrıeın yıeıttki sımdan

daha belirgin

- !(aramamelerin, mümkün oldıuğu kadar genel ve ob~eık.tif
olaraik hazırıllaınmaısı ıiçiın gerıeıkilıi kni:terlere K:aınıun~da yer vetrilebi1iır.

- Seyyal~vetin sağ;l:aınmaısı bakımı'll!dan ~ebliğ ç11karıma usı1Jü-·
ııe devam ıOilrumnakla beırıaber, «haık ve bonç yıaıı:ıatma» ya i'llişıkin kamıdaınn «:karaırnaııneılıeır» yolurylla a:lmması es.aısı geıtiııiJleb!iılıi:r.
cezıa

Kjaııarn!ame İıle ekonomiık uyıguJ.ıaımayı ıdüzenı}eınenıi:n

«SUÇ ve

anlamına gelmiyeceğ;i anlayışına

geı:ıekli

yaratmak»

varmak

diır. «Çeırçevıe J<.aınmt» İıÇiinde ceza ookümleııi ıkıoyıma bdkıi kıo1ay bıir
çö·züım yolu giıbi görıülıooıi'lir; ancak Tür:k OeızJa KJaınunu'ı:ı:a ~kono-
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1

bir bölümün .ilavesi zamanının gelmiş
Suçun kanıuniiliıği prıenısibinin tahakkuk ·edebıİ'llmesıi için, yalnız ceza :müeyyideısinıfn ikıanunda gösnerHmesa Jle
yıetıillilimiyerıek suçrm madıdi uınsıurJar]nın da kanunla slaptanmaısı
yoluna gıiidUme'hd:iır. Suçlada cezJaılar arasındaki dengenin kurulıma
sı huSIUısu da önemle elıe ahnmalıd:ırr.
mi!k sruçlarla

iJgıili genişçe

olduğıu •kanısındayız.

Özellikle ekonomik ve mali hükümleri ilıniva ıeden blir kadeyim ve ·kavraım1aırm aıç:uk şıekitlıde ·tamml:.mması ge;ı:ıe:klİQ'. Genrel hui~U:k ailanmdıa n1e an'hma ge1dıiği saptaınımamış, ıkaıraırn:ame veya ·tıeıbıldğlerle yeni yarıatıi1mış terirolerin çok 'kere yanlış uygulama
v:e h~k kayıplarına neden olduğu runuıtutmamalıdır.
-

nıundıa

d)

Uygulaıma İçin Bazı Temennıiler:

Buraıda ·iıki

nokta üzeninde durmak ]stiyoruz.

Kan:ı;mı]jca

önemli bir nokta, döviz hukuku uygıuılamalıarına
19SO'lerden beri gitrt:ikçe aırtanı, Türıkiıy;e Cuırnhudyet
Merkez Baın:kası üzeri:ndeki yükün hafiifleıtıdme.si ıkonusııdur. Bıu
iLişk1n olaraık

davııaın:ırş dünY'aıdaıki ıkonıuya iilı1şkıin gıel:işmderden •esıiınlıenıerek Baın
ık:a'nıın kendi kendini yeniJemesıiıni ve tioaıri bıaınıkacılıık lmnulaırın
da çaığdaşlaşımaya geçLlıebilmesine ön ayak olması olanaklarını da
getireoe:ktir.

i

'~
l

Türk Mertkez Bankaısı gıib~ ~çalıışan son bi1rıkaç Avrupa ıtneQ'OCeZ
da, bundan böy1e tioaıri vıe gayri tdcaıri :maıhıiy;et:tekıi günlük ·işlemlıer ıiçin:ı a·rac11hk etmi.yıecekleırinıi ÜLkemize de du~ruık
larını bel,irtmıelr gerekir.
haınkaısımn

Yuırıt içıinıdeki

uygu,lamada da, MeQ'kez Blaınkası'mn özel g:et'Çe!k
h3.1.a mıu:hatap tutuılmasımn sıakıncalıarı açı,ktıır. Bilindiği üzere, Banık.a'nın JmrarrnaırneleQ' ve tebliğlerJıe ,kamusal otoI1ite taDaıfLndian. ilğileıll!di[['liMiği konuJar, bedelli ve lbedelısdz ~tıhaılat
tan, yerıli ve yaıbancı ıturıisıtlerıe,. ihracatta vergıi ı]aıdeısi ödemeJelt'ıiın
de vıeznedaırhk yapmaya kada[' uzıaınmaktıadır.
v:e

t~el kişı~~er'e

Ddğer biır

temennimiiz, Ortalk PazJaQ' kon:usıu da ıdi:kkaıte aılın.a
ve bu .arada ıkoambiyo ve d1şıtıica:rıet mev;z'llaltı
mızda Batı uygulaımaısı ilıe bir paıraleıLizm ·s,ağlıanması hıuısusuduır.
Kiambıiyo v.e dışıticaret ıkonıulannd:a Bıatı .anl>ayışma ya!kın düşün
meye çaıhşmaık bu mevzıua:tta daıha çok esnıeldik gerekıtürooekrtıir.
raık, ibaınıkaCJilığtmız
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So:nıuç:

YürürLüıktekıi

«Uföviz Hu:kıuku»muzu yıaıraıtarı metı~nler arasın
Kanun'a bağlı kaımırna:rneler1e bu ,ka~rıarrnaımelerıin
veıı:ıdiiği yetıki ile yayı:nla.nan ıt1eblii~ğ1er de mevouıt olduğuına göre, bu
moo1emede bru tıeb1iğlteri~n •taşJ.ıdığı hükümlerıden doğan huıkuıki ,şo
runıla:ra da yer veı<ilmesi düşün:ülebiiliır. A:ncaık amıaıyasa:l ve demoktatiık ıkıamu ~elmnomik dıüzenıinıin kapsamının tayininde eısa:sı, geneJ
prensipler teşki,l .edeceği ve tıebMiğlerin aıy;nnıtılanna girmenin bu
nedenLe doğrıu o1mıyacağı düşüncesiyle bu ri!nwlememizide 1567 sayılı Kanun'a iHşıhn genel ·sıoırunlaıra değiniLmeklre yetıt:nıiJ1mişt:ir.
da, 1567

sayıh

1567 sayı:lı Kanun'un Aınayasa'ya llllygunluğıuınun
yer vermeyecek, .ekonomJilk hayatın gereklıerini dikkaıte
aılaca:k ve uygıilıaımaya açık!lıık kazaındrıımak yiQ\luy<la ilgiiJıi1emi ırahaıt
la:tıacaık şekild.~ reforımis:t bir gözle ıele al:ıınmas1nın yarıardı olacağı
ifade edilebilir. Ülkemizde kapaılı ıbir kambiyo rej'i.mi devam ettö:kçe, dövıi\z hukıll!kuna iliş.kıin bazı tedblirrlerıin aıhnmaısı zorunıluluğu
da devaım edeoek~ir. Şikayetlerin bir böılümünıün de .kambiyo kontml rejıimlerıinin mahiyetinden ge1diğıi:ni göZiden uzaık tutımamark
gerekir.
Sonuç

o~arak,

twtışmaya

B)

6224

Sayılı Yabancı

Sermayeyi

Teşvik

Kanunu:

Yabancı. se~mayenin Ülkemizde yatırımlar yapmasını sağlaya
rak fıina:nısman bakımınıdan kolayh1kJ1ar gıetirmeık amacıyla çıkalr'ı
lan 6224 sayılı Kanun da «Döviz Huıku'kw>na ilişkin hükümler getirmiştir.

Kaınun, yabancı sermayenin yıurrdumıu:Zda faaı1iyette bulunabiilmesi için helidi şartlar saptamıştır. Bun1ar arasında en önemlisi,
yabancı senmaye yatırımı yapacak 1teşebbüsün «Türk husfll!si teşıeb
büs:leırinıe aıç11k bulunan faaıliiyet ·sahasında çalışması» şa:rıtıdıır. Teşebbüsün «Met.rnleket'ıiın ikıüsadi inıkişafınıa yaramlı olmaısv> ve «inhıiısar vıeya hususi ıimtliyaz ifaıdie etmemesri» de lazımd]r.

Yabancı ıserımayenıin gereldi olup olmadığı ve ekonomik menfaat1er aç11s11ndan ıdi.izerıılıenımesi ( tıvaınsfer edir1miyen rkadaırm ka.ıJ.
lanılması, lkar transferinin sınırlandırılması, vevgilendirme, hangi
alanların ·teşviık edileceği, yabancı senmayeni:n yurıdıuımuzda faaılJ
yeNıe buı1unma ş~artılarını açııkılığa kavuştuıımcu kıriterler) ·konulanıs

nı ekıonomi:stlıeve bıırıaikıp,

(8) uygulamada huıkruıki Hir problem oJa6224 sayılı Kanıun'idan ycwarlana:raık yıerli ( =Tüır
kıi:ye' de muldm) gerçek ve tü:tJel kiş·i!l'e:rıin, dıış ist~kraz yapmalaın
mn mümkün olup olmadığı, Kanun'un 10 uncu maıdesiınıdekli «eşM
LiJk» karvıra:mıındalki esas un.s:urıun nıe oMuğıu sorunuına eği1ımeık IİJSıti
yoruz.
orıtaya çııkan

mk

ı

-

Yabancı Seıımaye Kavra1111ı:

Geı:ıek

taciihıinıde yürürı1üğe giıren

9.8.1951

5821

·say:ı:lı

1Ik «Yaban-

cı Sermaye Yaıtıır.ım'1armı Teş~iık Kıaınunu», gerek 23.1.1954 dıe yıü
ıüı:iLüğe giıren

Kanun, ge:rıeıkse Tüırk Pıaraısıı Kıyımetiini
Koırıuma mevzıuatı, «ycaıba:ncı •serm·aye» kavran::l!lm, ·yabancı ırneı:nJ.e..
kıeıtleı:ıde muıkiim kıilşi1erun,, uluslararası
sıerımaye akımlan çe:rçevesımdıe yatınm yapmak rü:zıere Memleklet:imize getireceği yıaıba:ncı sermaye olara:k an}aımakJ!'aıd:ıır.
S.8ı21 sayılı

6224

sayılı

mülga Kanun; beilili

1Jiıı:ıiıJıecek yabancı Slerma:yıe ... >>den,

yapacak

teşebbüs ... >> ,dıen

ve

« .. :saıhaılıaıra yatıırrLmaık üııerte

_ 6224

ge-

sayıılıı Kaınun, « ... yahrıım

ı7 ısay:ılı Kaır,ara Hişkıin

seri: V, No. 3
« ... Trüırıkıiy:e'ye yıamüteşeıbbis ... »den ıs'Öz etmeootedir.

S'eıımaye Hamkıetlerıi 'Debliğıi':nin ı ıinai ımarddeSii
hrıım yapımaık ıis•tey:en yaıbancı

2 -

6224

sayılı K!anıun'un

Uygulama

AJıaını:

Kanun'un 1 inci mad:dıesinıe göre Kanun, bazı şantiranın gerçekha:hnde « ... Tüıikıiıyıe'ye ı~tbal .edi'lıeook yabaıncı semaye ve dı
şaırı:dan yaplilacaık 1İıstiıkıı:ıaızlaım ta1bik olunur.»

leşmesıi

Bu durumda,
na

klonıu, <<dışardan yapıl:aca:k 1s1ıi:kraz'laır» ~avrıaırııı

veıni'leoek aınLamla çözümJeneibilıeoekltir.

3 -

6624 sayıh KJaınıun'ıda D[ş İıstıikraz Kavrumı:

a) 6224 •sıaıyılı Kıanun'la ilga edi!len 5821 saıyıh Kanun'un ı 1noi maddesi, belli şartlaınla ve ıbrdli alanlaında « ... ya tınLmak üzer.:..
getir;ilecek •yalbancı sermaye bu Kanun'daki hak ve menfaaıtlerden
fay;da1aınır.» hükmünü Jmydukuan sonra, 6 ncı maddesinde, <<ıdıış istiikıraz» a ilişkıin olaraık, << biırinci maıdıdede yazılı vaısıf1ları haıiz oldu~ ... Kom~ıte tarafından ıtespi!t oJunian teşebbüslerde ... kıuUanıl
mak üzeııe yabanıcı ımeırnJLeketlerden uzrm vadeli borçlanmaılıann '!'e(8)
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Doç. Dr. Baran Tuncer; TürNiye'de
Ankara.

Yabancı

Sermaye Sorunu, 1968,

~ ~

sülmal ve faizleri ...
ne yer vermiŞitir.

transf,eır kolayi1ıklıarındaın

faydalamr.» hükmü-

b) 6224 rsayıılı Kıaınuındıa; bu l(anun'a göı:ıe yat:ıınm yapacak ıte
şebbıüstin beılJıi şamtlıara uyması haliinde «... Türkii:ye'y:e ithal edilecek yabancı sermaye vıe dışarııdan ıyıapılacak iıstıikrazlara taıtıbıik olu··
nıacağ~nı, hi.i'kme baığlaımıştJJr.
Aynı

K:anun'un 6 ncı maddesi, K:anırm'run biı:ıiınoi madıdesıind,e
ha:iz teşebbüsler.iın yapacağı dış isıttkrazm rıesülırnal
ve faizlıeri ıiçin MaLiye Bakanlığı'nın verıeceği teminat veya ·kefaı1et·
ten söz etmeıkıtedli!r.

yaz~lı vasıLilan

6224 saıyııh Kanun'un Gerekçesi'nde ı~sıe; d11ş ıistıiıkraza i'liişıkıin
olan 582ı sayılıı iK:aınunı'uın 6 ncı maddesıi ile 6224 ısayılı Kanun'un
6 ncı madıdesi muıkayese edirlere\k şıu ıiıfadeye yeıı· veriLmiştir:
«Taısa:rı'nm ( =6224 sayılı K:anun'un) 6 ncı maıddesi 582rı sayı
lı Kanun'un 6 ncı maıddeısıine nazaran ~eısıaıslı bir dıeğişi!kıliğri iht~va
etmek;oeıdi.r. Anca:k; Ta:sıaırıı'nm 2 noi madd'els:i kabul edi,Jmiş oJan ecniebi risıtirkrazatını, ıkabltıl ediJmiş ol:an ecnebi sermaJJesıi içine aıldı·
ğlJnıdan ve 3 fu:ıoü madde ile de bu gıiJbi istikraZiat:ı:n faiz ve anasım:n
tıranısıferine müsaa:de ed[r~dıiğıi!nden 5ı82ı sayılı Kanun'un bu hususa
dair olan 6 ncı ımaıddesıiru::lıeıki kısmı ,tayyedilıniştir.»
Arz

o1unaın !iıki

Kanun'dan ve Gerekçıe' den anlaşJilan, aileJıtlak
Sermaye olaıra!k: 6224 ısayılı Kanun

c<~dıış isıtiıkrıaz»m dıeğliıl Y~baıncı

uyaırınoa

müsaadesri

isıtiibJsaJ edi[miş yabancı seırmayenliırı resülmaJ.ıi

kıltii görımeyereık getıİrıeoeği «yabancı

Söz

sermaye veya

dış ist>ikraz»ın

k.onıusru olduğudur.

Gerçekten, 6224 sayılı ıKianun'un 6 ncı maddesi «ı inci maddehaiz teşebibüsıünı» yapacağı, dış rist'i 1knazdaın baıhseıt
meıkteıdliır. ı inci madde i:se, ıt:ıeşebibıüsün «Tü:r:k HuSIU!si teışeıbbüsle
riıne açık olan faaliyet sahasmdıa çahşm:aısı» şartmı ,kJoymaıkJtadı•r.
Bundan, yaibancı ısıermayenin kaısıteıdi'ldiği açıktı:r. Bu takıdiı:ıde de,
bıu yıotla «dış ıistıi.\kraZ>nn ~ancak yaıbancı sermayeLi orta:k'hldar için
mümkoo bulunduğunu kahu:l etmek gerekix-.
deıkıi Vıaısıfları
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Hata'lı Biır

S0ın yıUarda,.

H

seırmıaıye

ve

6224

de

sayılrı Kamın'u:Q, ıo ~unou mcıJdd~iindeıkıi «yeır

.teşebbüs;leme tamnaın

ikıo~ayllı!klaı:r:dan, ayını.
bıüsl>er

Yorum ve Uygulama:

sahalarda

aynı şaırt-lar dMıilinde

bütün haklar,

muafıiyetler

çalışan yabancı serımaye

istii!fade ederler»

ve

ve

teşeb

hülcrnüındeki «eşiit
ı7

yara.rlanamk ve 6224 sayılı ~anun'un 1 inve dışarxian yapılacak istikrazlar ... » deyimini lafzeın yiOirıuırrılaya.rak Türkliye'de muıkiim vıe-ya yer:li müteşeb·
bis.1erıe 6224 sa:yıh Kanun uyarıncıa «dış borçlanma» yolu açı.lmıştır.
muamele»

kav:ramındlaın

oi madeıs[nde yer alan

«. . .

r

T!icaret Bakanlığı 1973 Yl'lı Bütçe Rapoııu'nrm 32 nci madldesıi
nin 2 nci fıkrasında, bu yolla yerli sermayeye açılan dış borçlanma
olanağıının gerekçesiini bulmak mümkündür. Rapordıa: '

1

«... Bi'Hnıdiğ:i üzere, 6224 sayılı Yabwncı Seıımayeyi Teşvıik Kanunu' nun 1 inci maddesiıne götr1e, bu ıka:nun hüıkümleııi dışaırdan yaprıı1a:calk ·iısükr:az·lara da uyguili.aınır. Uzun süre lbu imkandan yalnızca
yabancı sermayeli !kuPuluşların fa:yıdala:nma:sı, yedi teşıebbüslıer a~ey7
hine fı,rsa:t ve rekabm eşıitsizmği yamtmış, ... aynı esıaslar dahilünde karamameye · bağla:n;ma:k ıkaydıiyJe yerli kuıııuluşla:ra k·reıdi sağ
lanmaslna devam eıdUmişıtir.» deın-i'lımiştir. Y:ine aynı Rıaporr'a göre
30.9.1972 tarihi ıitıibaniylıe 10 firmaya 25.733.644 dolaır tutarmda dış
firma ıkredıiısi saJğ,lanmıışıtıır.
Oysa, yukanda

len

belirt-Hdiği ü~el1e

6224

sayılı

Kanun'da sözü ediiçin, diğer bir
1i9in mümıküıvdür.

«dış krediİ» ısaJdeoe yaıbancı Sieırmayeli kuruluşlar

deyiml-e 6224

sayılı

Kanrm'a tabi

teşebbüsler

KJaımrmzca

da

yapılan

y;edi fıirma:lara bu yol1a dış ki'edi sağl:ama konusıun·
yorum ve uygulıama, mevruat aç:ı:s:mdan hatalıdır.

Gerçekten, 6224

sayılı

Kanun'un 10 uncu maddesi son derece«Öz·el ka:nun>>,la, ya:baıncı sermayeyi
teşvik etmeik amacıyle Tiürkiıye' de yabancı seıımaye ve bununila kurul>acak teşebbüs1le11e, yerıli sermaye ve tieışehbüs,I.ere veriilen haıklar
tıan.ı:nmı,şıtıır. Kanun, genel o1ar"aik yabancılara tamnmayan ha1tta ıka·
nurrıla yasaildaınmış (mes:ela Tiürlçiye' de Tül"k vatarıdaşlarına tahsis
ed~1eın sanat ve hizmetler hakıbndaki 2007 sayıh .Karıun i1le 6;309 ,sayılı Maden Kanunuyla Hgıa eıdi1en «Maden Nizamnamesiyle 608 m.ı
maralı K.anun'uın baJZı madıdel:eı:ıini değ.iştıiıren 2818 sayılı Kanrun>>)
haklarrıı bir lUıtuf ola•ra:k yabancı •Sermayeye, 6224 sayılı Kanrm'a
tabi oLmak kaydiyle, ba,ğışlamışrtır. Maddenıiın maıtlaıbındaki «yedi
vıe yabancı serımayıenli<n rrnü:savi muamele gö:rıme~i>> lafzı, maddenin
metırui okunduktan sonra başka tü.ırılü yorumlanama:z; akısine yand,
''yabancılara tanınıan halklardan yıerl:i fi.rma.lar da faydalanır» şek
linde yapılacak bir yoırum madde metninıiın açı,klıığı ·kaırşısmda, .kanımızca, en haıfif deyimLe hıukukıi olmaktan uzaıkıtlr.
de
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açııktı•r. İsıtıi,sn-ai olaraık, ibıu

c

;:~:'!lll

1

S -'MevzuauaıM Geçedri Yol:
Mevzuatımız, «dış

istikraz» ihtiyacını duyacak «Türkiye'de muTürk Parraısmın Kııymet:in'i KorU!IIla Kanıunu'na
dayaınaın 17 sayılı Karaır'ın 37 ncıi mad:des·~le, özel bir rejim getirmişıtir. Buna göre, hazı istiisna:lar hatr.iç olırna:k üzıere, « ... harıiçıten
her türlü kıısa, orta ve uzun vadelıi lwedJ temini, istikraz anl:a:şma
ları yapıihnası, ödıeırne şartila:n, vadeleıri, ta:ksit1erıi ve faiz ve ma:sraflaırı bakımmdaın M:aliye Bakanılığı'nm müsaadesine tabıidir».
ş:ahıslar_» i:çıin

kim

Bu yol,

mevzuaıtımızıda

lamn:asmlıll « bürakra:tillk»

şünülebilir.
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mevcrutlken, 6224 sayılı Klanırm'un zoryetki :uyıuşmazlıkılariy1e ilgili oliduğu dü·

SOIIlUÇ:

Yabancı sermayeyıe jUJi,şık:iın
nun'daın,

Mem1eiket

kıişileri ıdolambaıçlı

tabi

ve onu :teşvik içiın çıkarılmış bir Kagenel hü:kiümlere ve nonmal ölçüle1r>c
yollarla yarıaırlandJ.rmak hukuken doğru

ıiçindelci

bulrmmamaıktadır.
T'ürkıiyıe'.de

mukim şahı:sl:arın (dış istikraz) dhtiyaçlannın 6224
Kanun, yolu 1ile karrşıJanımasımn Kanuın'a 1ayıkrrı o~duğıu; bu
gibi haıUerde, ıihda:s ediiLmiş bulunan normal pros·edilııün, yanıi 17
sayıılı Krurar'11n 37 nci maddesiyle Maliiye Bakanlığı'na verHen yıet
kıi1erin krullU!11ıJımasmın mevzu hukuka uygun olacağı dıü.şooülmek
tedir.
saıyıh

HI -

KRBDİ HUIKUıKU

Belçika K:raılı I. Leopold, 26.4.1848 dıe «Bu dünyada en çekingen, ürkek ve yıend.dıen ıtesıisıi en güç olan şıey, kredi, yani ıHibırurıdır»
demişti. (9)
«KI1edıi» kavramı çeşıitli aırıJamları
kacıhk liıteratüründe, geniş

anlamda,.

arasmda günümüzde, hanödünç para veo:--

bankaların

mesi şekiiliide ıkıaıbul edilme.k!tıeıdir.
Ülkemizdeki kredi meıkaındzmaısmı oluş_turan ve çetrçe\nes,inıi çizen yasalar arasında, 7129 sayı.!lı .Bankalar .~aınunu, 2279 S'a[Yllı ve
ÖdÜıniç Para Ve~me İşileri Hrukkınıda Kanun ve 1211 ısrayılı T. C. Mer·
kez ıBankası Kaınıunıu :başta geld.r. Bu bölümde, bu yasalara ıi:liişıkıin,
önemli saydığ11mız sorun'lara yer verilecektir.
(9)

E. 1\e Brabandiere- M. J Pandon;

Bclçi:kıa'da

Banka; 1973 Ankara S. 1
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A)

Bankalar Kanunu:

Ödünç para verme meıkaruizmaısını oLuştıuran kuruJuşlar, esas
itibariyle, ban:kalıaındıır.
Az

gelıişmiş bıir ülkıede,

para

ekonomisıine geçişi sağlaırnak

kım]nıdan başaruh hi~zmetl,er vermi,ş olaın banıkacılı:k sd'stıemi,

bason

yııllarda bazı terıJkıiderıe

muha'tap ol!muşıtur. Hlaırelk.et1i para ve k:redıi
polliı1likasının yaratüğı ortam i:çind'e ana kuruluşlar olan bankalan
düzenleyen «Banika:lar Ka:nıunıu»nun, hem haıntkacıhık siSitemini kökten tenikit ,eden ve memlıekıeltıimiz ekonomik ıko~ulla:rıına uygun ça...
lışmalarıda bulıı.ınıulmadığı ~ddia:sım savunanlar t:arafmdan, hem de,
«donuk» biır mahiyet aif'zeden Kanun'un bıaınkacıhk a:tılıımlarına oLanak verımediğini ön:e sıüreın banıkabr ta:rafmd<l!n çeşitLi açılardan sc.ru:nlarrı di'le getdrilmişıtık.
Kanımızca Tiürk banlkaıcırltk mıevzuatrna ilişkin soruınılam bir
b<ü:tülilJ o~:arak eğilmeden önce, probleımJedn hangi görüş a:çı:smdan
ele alınacağını tay~n etmek gerekiır. Ya mevcut mevzuaıtm bcı.zı nıok
ta:lannıa düz,e!ltımeler gıeıtiırmeık veya tüm bankalar mevZJuaıt:ı:nı rıefor
mdst bir görüşıle ye:n!ilemeık şeildinıdıe konuyıu ele almaık mümkündür. Uygulamada ortaya çııkan soruın:laırın çözüm1enmesi açııscıından
bahnca, bankalıaır anevzuaıtıımnı baştlan :sopa yenilenrmesi ~çin lbiT gerıek o~madığı dıüşiiınülmektedıiır. Alksi halıde, ıeko:nıom.iik yaşantının
aıni ve sert ısiSitem ıdeğıi;şıi\kılı]kıleTJine tahammül eıdememeısi de mümkündür. Yürurlüıktekii siıstıemiın düzel!t:iHerek hiızımeüerıin orgaınizıe
edilmesi yete:dıi olacaıktır.

Üçüncü Beş Yırllıik Kalkınma Planında da işaret ediildiğ~ :üzeyer verd~ğıimiz Anayasa'nıın 41 inci maıd
desıi Devlet'e ekonomilk göır,ev1eır vermiş;tk Herkesin diı1ediiği alanda ,çahşmaısrı ve özel tıeşıeıbbü:sler .ku:rması, çatlışma ve teşıebbüısleriın
kararlılık ve güv:en ilçiınde yü.rütülmesıi de An!aiyasa'mn 40 ıncı maddesİlnin Devlet'e ve:r1diği ıödevdıir. Bu hürıı"liyetin, aıncaık kamu yarıarı,
milli ekonominin geTdkJerrıi ve sosyal amaçlarla sm~rla111ahilıeeıceğine
dıe daha öncıe değinmişıtiik. Şru ha:lde, kamru yararı, millıi eıkıonıomiırı:i:n
gerekLerıi ve soısyıal amaçlar yönünden, mevcut bankacıhk mevruaiJ:ı
nıın yen1den ~eı1e alınmasım gerekıtdren hususlar bulunup huılunır:n:a:dı
ğını <incelemek gererkir. Bıu inceleme, Üçüncü ıBe:ş Yı1lı:k P'lfın tarafıınıdan yapılmıştır. Plan'ın Beşinci Kesim'ıini teş.kil eden «P'ol:iıtiıka
laır ve Reformlar» kısl!mnda, para-~kıtedd poliVikasııyle Hıişkileıri oıra.

re,
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TeMiğimiz'1n başıında

r

n11ında bankacılık konularınla getirıi'leoeık dıüzehımder

ve nedenleriReform kıonul:arı arasmda «ha:Ilikacıhk mevzuatı»ının bulunmaması da prensıip o~aı:;a:k çağdaş ve yet:edi mevZIUaıta
bazı değişikılikiler getıirme\lde vıe bankacılığımıza yön vıeırilmeik1e irktifa o1unabil:ecıeğ.iınıi vıe Banka SeıkıtöTÜıniÜn yurt kalkmmasında üzerine dıüşen görevlerıi yapaıbileceık dummda olduğunu göstermek-

ne yer

verHmiştir.

ıt:edıir.

1 -

Mevzuat

Uygulaıması11nda Ban\lm~ar Bir:1iği'nin Rolıü:

Bankac:dık mevzuatıının ,kıamusal

hukukun bir pa:ııça:sı olarak,
gereken kamusaıl otoııiJte
iılıe ha:zınranıma:sı dbeıtıte doğaıldl!r. Alncaik, mev:lluatm
yaratılmasının yet,er1i olmadığı o mevzuaıt~a riHşkin uygulaıma usfrl·
.leninin ve ort•aya çıka:blillecıek sorun!la:mn çözüınlenmesinıiın dli!kikwtli
bir takibe iıhtiyaç gösterdiği bilinen bir !husustur. Hu nedenle, biı
meısleki teşekkriİil olaraik Bankalar Bidiği'nin bu ~onndaikıi gövev·
ler.ini:n ~ni:şleti1mesli gereıkmelkt·edir. Blk1iğin, üstlendıiğii gö~evlerin
kapsamı genişletilir1ken, Yurdumuzda mevcut diğer mesleki ıtıeşeık
küHeı:rıin staıtü1erine benzer bir sıt·aıtü ile .teçhiz ediLmesi, diğer bir
deyıimle, hiç değilse T. Ticaret Odalıarı, Sanayi Odaları ve Ticareıt
Barısal'an Bidiği gibi kaımusal bir kurıuluş mahiyıetine bürüınmesi
nin sağlanmasmıın da gerıekıeoeği düşünülmeikıtedir.
·Bu nedenile, önceHHe, Baınkal:ar Birliği'nin J\!amus1aıl görevler
dıe ifa edeoeik şekilde kamu kuru!luşıları a:ra:smdaıki yeri1ni aLması ve
gfuevJ.erinin önerdıiğıimiz yönide genıişletilmesi 1çin Baınlkalar Kanıu
nu'nun 57 nci ma:dıdeısiil11de ,dJeğişiklıi:k yapıLmaısmda yıaırar ınüla.ha
za e:dii[meıktediır.
bu hukukun
ledn .tdkini

2 a)

yaratı1mas1!nda ııolii. oLması

Ban;kaoı:lığımıza İlişkin

Genel Soi1ll!ll1a:r:

Masraflı Çalışma:

Bankalar, Tünkıiyıe'de, maısraflı
muhafaza etmektedıidıer.

ça:hşıaın :kurulruş1aır

olma nite-

Liğini

Bankalaırın masraflı çalışmaısı, sonuç olarak, pahalı ~kırediye
mü:ncer olmaıkta ve ekonıomik ,.lçapsaımlı kamu dıüzenirııi'n sağlanma
smda ·kalkınmamızı yavaşla:tması aç1ısından, dıolaylı da olsa, güçlüıkleır yıara tmaıktıadıı1r.
·
·

Baınikalann masmfh çalıışıması nedenleri arasmda şu noktalara

yer

venHebıiHr:
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aa)

Şub~ Sayı:sı:

Banka Ş1Uıbe1er:ininı sayTsmdaiki artışın, sosyal ve elmnomilk aıçı
dan gerek ıkalkıınma için yeterili ırorıediye dönüşebilecek mevduatın
toplanmasıını, .ge:reıkısıe bıanka hizmeıtlerinden daha çok saıy.~<da kıişi
nıiın yararlaınmaısmı temin etmesi bakımmdan faydalı builunmaması
iımkanısrzdır. Anoaık ııeel olaırak mmoduat ve ıkreıdi arıhşla:rı ba:nka
şubesıi sıayısındaıki aııt:ı:şla mruıkayese edildiğinde, banka şubesi başına düşen iş hacminde, bu müddet içinde ıbir arıtışın husu1e gelınediği görülmektedir. ( 10)
Mevduat artırma 9abalaırı memnunluk uyandırmaıktaıdır. Anher ne pahaıslina olUirsa olısun «mevduat» toplaıma y;aırışı1l!da
o1a:n bankaların, Yurt kaıl•kmmaısınıa etkHi. bir •.iJkti'sıadi ~şl:etmıe olara:k, verimliliık konusunu ön pMna almaları gerekimkıen, mevıdıuaıtın
«ayağına gıitme» prıens.ib1ııi ıkahul •etımeleri ve böylece krediyi gereğinden daha pahalı şekilde elde etımeler:i tecviz olıunmarrnakrtadır.
Konu, T. Bankall>arr Biiırılıiği'nce rcLe i'nce1enımiş (ll) ve sonuç olaraık, ÖnetLe:
- Tasıaırruf sahiplerinin ayağına gitme z.aruretinin son yıllaır
da, haLkın barı:ka1aırla ünsiyetiniın ·artması o.ramnda azaldığı,
- Şube açılmasının global olaraik munzam bir mevduat kaynıağı yaratmaımaısına :rağmen, hanikalar açısıll1Jdan konu münferiden
ele alındığında, şube açmanın yıeni mevduat ve plasman imkanlar _
temin ettiği,
- Sii·sıtem ola:mık ba:nkacıLığı.mız taazz.uv eNıiıkçe yeni şube açma faal·iyetLerıinin g.iıdıereık ·az:a:lacağı,
- Bazı şehirlerde, banka şubelerinin muayyen semtlerde yoğunlaşmıa:sm]n mübalağ:a ile aıkset;iri1diğj aıncak, hu yoğ:unılaşmanın
gaıyrıi II}!enıkul :liiat ve ki:raılaırını etkilediği ve şube adedine düşen i.ş1emleııi aza1ttığı, ıbu nıedıenlıe baınka şubelerıi aıraı;mda belirli b~ır mesafe bulunmas:mın d@enlen:ebileceğıi,
- Şube açma politi:kaıs]nın •aıç11kıhğa kıaıvuşturulmamış ·olması
nedenıiy:le, bir kısıtılama enıdişesıi içinde ba:ll1Jkaı1aırm geleoektekd i.ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurırnak eğilimi iÇinde olduıkları,
caık

beHırıti1miş,titr.

(10)
(ll)
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Prof. Dr. Zeyyat Hatiboğlu; Cumhuriyet Rejiminde 'Türk F.konomis~nin Gelişmesi 1974, İstanbul S: 187 (2. Baskı).
T. Bankalar Birliği'ruin Banka Şubeleri Konusnndaki Görüşü, 1973,
Ankara, S: 9
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Bu durumda, Bankalar Kamı:nu'ndıa şube açıLması usullerini::.ı
ekonomik nedenleııe dayanan daha objektif bir hale getirilmesi gerekıtıiği alilllaşılmaktadıır.

ab)

tkramiy.e Srnsıtemi:

Mevduat ıtıop[ama yanşı sonucu, «mev-duıaıtı mümıkiin olduğu
kadar f,azla elde bulundurma» amacıyla ve vad0siz mevduatı ikramiye sistemi flıe vfrdeld mevduaıt haline geürme çaıbasıını sürdürıen
bankacılığımızı.n, bankalar aracılığıyle tasarruf eğiliminin Memleketılınizde artlik yedeştiği de nazara alınarak, krediınİn malıiy.et!İ yönünden ikramiye sisteımi:ne bağlıhğımn azaLtılması yar:arlı olacaktır.

Gerçekıtenı, rtasıanıuf eğilimi, ~top1umumuzıda

pek köklü

değildir.

Arz gelişmişliğin ıkıskacı içindeıkıi halkımız, tasarııuf eıde:bıileoek seviyeye ulaşmayı çoik bek!lemişıtiır. Mevcuıt v,e artımakrta olan ta:sıarruf
eğiliiımi ise «'i!cMihar»dan kurtanhıp bankacrhk mekanizmaısı içtinde değedendiıri1mek 'içıin gene baızı müşlkülleı:iin hallediilımesıi gereık
miştıir. Toplumsal, siyasal, ekonomik, ps.İ'kolojik ve ,dlinıi engeller
aşıldıkça «moneüzasyon» artmıştır. Bu engelterin aşılmasında, bankalanmiz «piyango» u:sul!ü iLe haLkı teşvik ediici biır ro:l oynaırmşlar
dır. Ancak bu olurı:n:lıu :rolün, toplumun gelıiışme sıüıBeOi içind:e yavaş
yavaş kaY,bolduğıu ve belıki dıe lbankacıhğrmı:zı y e n i atılımlar yapma
olanağından yoksun kı1dığı ıdüşünillebriLir. lBıa:nkacılığıın bir emniyet
ve ıkolayb·k sağl•ama an1aımma geldiği fikri topluma mal ediiinoe,
artıJk pıiyangosuz da. <<banl~ada biııiıkrtirme eğilıiımi» devıam edecekıtıir.
Bru düşünce, <dtkram&yıe1eırle vadesiz mvduat:ta devaımlıhk sağlanıdJ·
ğı, vadesiz mevduatın adıeta vadeli halte geldiği» görüşünıe de cevap
teşkil etmektedir. İkmmiye sistemi ile bankalarımız:m vadesiz mevduarta bir devamlılık sağladııkiarı doğrudur. Anca:k, paranın artık
<<ç1kın ,i,çinde saklanması» dönemini toplum olarak atlamış oLduğumuz kanrısı yaygındır. İık:raımiyelerrn bellıi bir rej!imle yavaş yavıaş kaldırı'lmasııı:ıın önemi büyıük olmaıyacaktır. Tabıii, piyangoculuğurn kreclinin mali~etine olan etlkisini bu rıdktada da, banka şube
adedıinıi.n çokluğu yarımda gözden kaçırmamak gerekmektedir.

ac)

Gayrimenıkul Eıdi:nme Yarışı:

Bankalar Kanunu, 50 nci madidesdınde <<gayrimenkul üzerlitrue
muamele» konusunu düzenLemiş v;e yasaıki-ar lmymuşrtuır. Bu arada, ma:dderrin 4 üncü fıkrasında ikamu:sıal oıtorite tantfı:ndan << .. .iıtıtıi-
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haz edilen kararLara uygun olıaımk bankacıhk muamelelerini terdvir
etmek üzere muhtaıç bulundıuıklarrı miktar ve vü5'atıin ıfev1(/inıde her
ha:ngıi bir suı:ıeıt,}e gayrimenkul ıitktiİ<sap oderniyecekLeri ... » hıükmü
mevourtrt:ur.
Bankalaıı:ıın eıkonom~k açııdıan, gayrimenılml1eriın uzun vadedeki
fiat artışlarmdan ôlıum1u yönde et:kile:necekle:ri düşünoeSiiınıden ha- ·
reket •eıderek .ve « hanıkacılıık muıa:melelerinıi tedvi:ııde ıihıtıiyaç» gösterıeı:ıeık, Bankala.r Kamvnu'nun bu hüılvmünıü yıürütmeye çalıştıklan
gıöriilmeıktedir. Bankaların şu be sıayısı artırmasının ibir nedeni olamk da ileırıi sürülen bu görüşe görıe, banılvalar her şubeleri :için bir
gıayrı1menıkul sahibi oLmayı, bankacılık i.şlemi yapmayıa ·tercih ede<~·
bir hMe gelmişleııdıir.
Böylece, bankalaırın gaıyrıiımen:kul edinmes'inin kazançlı bi:r spekülasyon oliabileceğıi ıdüşünü1erek gıerektiğ~i oranda tedbirlerin alı
nabiLereği düşünülmeıkteıdir.
aıd)

Rıekla:m Fıaa:lı.iyeti:

Ban:ka1arımızın

ma yanş1nın
tedir.

reklam faaliyeti, daha ziyade mevduat toplave uygulama goırmeık·

bıiır unsıuru olaırak dıüşıünüLmekte

1

..._5'fll<

J3ia:nka1arımızı:n

Tteklam faaliyeti, Bankalar Birliği'nin yetersiz
tam bir başıboşluk ıiçiın:dedir. Reklamm gerıekli olup olmadığı, reklam taaliyeıtıinıiin sınırı, ı1eıklamın nıiıtelJk ve
niceliğıi, reklam araçları, reıklamda haksız rekabet konuları, saıdece
bıaınka ve Bankalar Birliği yöneıtiailerıi:nıin takdiı:ıinıe v1e genel hükümlere bırak:ulmışıtı·r .
düzenlemeleırii dıışmda

.Bankaılaırdakii «pıiyangoculiuk»

faaliyetini ıkamusal bir gözeıtime
tahi kılan Kanun, reklam konıtllsuna yeterrinoe eği1memiştir. Rek
lam aıdı altında dağıtılan «heddyeliiık eşo/a»ların da, zaman zaman bı·
kavramın çoik üzerinde değer taşıması, çok kere ~de «fuzuli masrat
dedirtıecek kadar değeır:siz ve reklam unsurundan yoksıun o1uşıu dilkkıaıti çekmeık!ted'ir.
Reklamcı'hk lmnusumın

da, mukaıyeıseli hukuk açl'sından ele
kODIUil1un ka.muısa:l düzell!lenmesine yardımcı olıuı:ımaısı yararlı huhınmaıktıadır. Örnek olaı~aık, Alman ısıiste
ıminde, ( 12) «mevduaıt toplaırnak iç~n «'SUret~i urrmm!iye» de yapıılan
aılmaırak

'.12)
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inoe1e:nm.esli ve

bıu

Dr. Eckart Van Hoov'en; Mevduat İçin Rekabet, 5 Konf·eı:ıans, 197\
Ankara. S: 46

1

·~·
1

reklamLarın

bir bankayı munis gösterebileceği, anoak bumm :rnevhemen arıtmaısı üzerinlde icıra eıdeceğ:i tesirin pek az olacağı;
kıredi programlaırma taaHUık eden ıreklanıcılık kormsunrun ise deği
şik b:ir durrum arzettiği, gazetelere ~ilan!lar verilmek v~e ·kapılara kadar broşürler dağıtmak yollarıy,1e yapılan reklam ıkampa:nyalann
dan hatkiki başanlar sağlandığı» ileri sürülmektedir.
Ülkemıizde, bankalarm paha'h çıahşan müesseseler olması, karların çok olduğu ZJeihabını uyand11rmamraüdır.
BaniNa:larca alınan ve verHen faiz hadleri :arasuıdakıi farkın oldukıça yüksek olmasına ve kredi hacminde ve hizmet arzında meydana gelen hızlı artışlarıa rağmen, 'bankaların Hkidite mülruhazasıy
le tıopladıJdan fonların bir ıkı:smını kasalıaırırıda tuıtmağa mecbur
kalmalaırı ve % 30 oranınıda munzam kaırşıhk layııl1maları sonuou
iıkraz :imikfmlarının da:ralmıJŞ bulunınıası iı]ıe birlikte personel g~iıder
}eriniın, hıa:berleşme, hra ve t<t~sli1s ma:smflarımn devamlı yükselmesıi, banka kar1arımn daha faızla afltma:sını eıngellemekıtedliır. ( 13)

dua:tı:n

b)

Banka

Saıyıısı:

Uluslararası kaırmaşık ekıonomiık koşulilaıra

uyma:k zorunhıhır
v;e Ortak Pazar'daıki yerini almak durumunda bulunan Ülkıemizıde, daha güçLü banıkalıara duyulacak ihtıi\)'aç da göz önüne alı
narak, banıka~arın bir brüyüıme, toplanma ve füzyon dönemine girmesi, ımodern bankacılık usul'lıerinin beniJmserımesi vıe ·rekıaıbet açı
lıarınıdan gerekli görülm~ktediır.
Kanunlarla kuruLmuş ve genıelliık1e resmi hıiviyeti lhaii.z bankaların problemi .ise biraz farkhdtr. Kı,saca değiınırnek gerekirse, bu
prıoblem, para t<icareti yıaıpan ibiarrkalada, belli konuLanda ·ihttiısasJ,aş
mak için kıurulmuş ve «:i\Şlıet:me bankacıiığı» deyimi 'iLe belirıteıbile
ceğiımiz banikalarırı, ayırtedilmesi meselesidir. Etibank, Sümeribanık,
Emlak-Kıredi Bar:ı:kaısı, Denlizaiilıik Bankası g1ibi kuruluşların t!İcareıt
bıanıkacılığı yapmak yerine, ana görerv'1eııitrıe eğilmesi daha doğru
görülebilir. Bu ·t.ip hanikaların doğırudan doğrıuya ıticarete yönelmiş
biriml•erinin, kar elde e:de:rıe:k ana :kamusal görıevin yerıine geıtıiril
mesıine ·kat!bda bulrunıduıkla:rı iddıiaısı vaTıdıır. A:nca'k, kıaynak sorunıu
ihalledihr.se, ana hizmeti aksatmak pahasına tutulan bu yolun terkediiımes<i banıka1ar eliyle görıdürülen bazı kamu görevlerinin ertk:inğundıa

lıiiğini artıraoakttr.

(13)

Prof. Dr. Avni Zarakolu; Cumhuriyetin SO.
1974 Ankara, S: 185

Yılında,

Mem1eketimizde

Banıkacılıik.
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Tkaret bankalannın probLemi ise yuıkanda <ıJrzo1unduğu üzere
büyüme ve büyük fonları moibilli:ze etmeık zooun1uluğru dolayısiyle
(f,üzyon) dur.
Bu füzyon dönemine

geçişıin

kolay ve

sa:rs:mtısız olabıilmes.i

••
/

için

yıa:ratılaoak hulmık:ıi omaının inoelenımesi yararlı olacahır.

c)

Ban1kıalar

Kanrunu'nun

ıBazı

Ana

Kavramkırma Açıklpk

Ge-

tirıHmesi:
Banıkaılar

K'anıunu'nrun

genel bazı kavramlaırının açııkl:ıığa kavuşturulması gerekli görülmektedir. Bıanıka:lar Kanrunu'nda «banka»ımn tanırmlanması yapılmamıştır. Bu duırumda «:bir banıka nedir?» ve «ne iş1erlıe uğıraşıır?» sorularının ·.ka,rşrhnmarsı gerre'kir. Yine aynı şeık:iilde, <<hanika işleml·eıri» kavramı ·dıa tammlanımaımıştır.
OJsa, Sayın Prof. F. Erıeım'in de belirttikleri gibi, «ba:nıka iış1emi
karv:ramma çeşi>tJi hıu:kıu:ld sonuçlar .tamnmı.ştıır. Şube sayıLmanın ölçüsü o:Lma:k gibi» (14) .
Bankalar Kjanıuınıu'nıda, hankalann yapacakbın iştirrakLer sımr
la:nmış, ancak <<riştiırruk» bwramı açıklığa kavuşturrulımamıştı:r. İş
tirake esıas almabilecek oranın ekonomik ve hukuki dayanakları
nın saptanmasına ·ihtiiryaç vardır.
d)

KjaLkınmayra İliışıkin Hizmetlerin Sınırlıhğı:

Ka1k'mmamn, <<yatınm»1a eşanlama geldiği, günümüz Türkiye'Sii:nJde de kabu'l edilımekteıdıir. Banlkacıhğımızın Qrta ve iUZiUiil vardıeli
kredi konularına •.iilgi gösterınıesi ;kalıkmına.l)la rkaitkılardıa bulunacaık
trr. Bankaların sınai kalılnnımaıya yardrmcı olabilmesi için yreni oır
ganıizasyonlara girmesi yıararlıı göı:ıülmektedir.
Smai yatrrımJa:rın uzun vadeLi fin:aıısmamnm, ticari banıkala
geleneksel faıaliiyet ·alanlarrmn dışında kaldığı .iddiıa edilse bile,
tıicarl ıbaııiıkaların, ortaık11!klaıra ±şıtirak, ihraç oLunan ıtah~illerin garanti edilmesi ve orta veya kl!sa v:1ıde1i sanayi kredisi ver1ilmeık suretıiyl~ sınai ıteşebbüslıeriın büyümesine büyülk 31çüde katıkııda buLunduiklaırı aıçrkıtır. (15) Bu işJıemlerde, bankalar, ya:tınım bankacı

rın

lığı faalıi~tlerine kaıtılmaktadJJrlar.

(14)

Prof. Dr. Faruk Erem; Bankalar Hukukumu:zJa Genel Bir Bak:ış; Tür.kdye Bankacılığımn Başlıca Somnlan Semineri; 1969, Ankara, S: 157.
(15) Banka Kredi Siısteminin Yeniden Düzenlenmesi; DPT Yayım, 1971 Ankara, S: 31.
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Ancak, büıtün bu faaLiyetler sonıunıda, Ü1kemi:cde bankacılık sekrve orta :vadeli .kıredi» ihtiyacını yeterli oranda temin edeb:ileceğini söylemek mümkün değildir.
töı:ıünün «UZUDı

Sanayi kııedisinin u:cun ve o:rta rvadel'i olması gerektiği göz
önüne ;alınınca, baııkalarnnı:cın daha uouz ıkredi neminıi yoUarını
şimdiden aramaları gıerıekk. Ka1k:mmaıda göl'ev alımak, rsaıdece bel]i yılların bilanço'lannıı o1uımlru olarak kapatıp karlı ve başarılı hirr
«ıkuru1uş» gıörıünümüne gıirımek demek değildir. Bankacıhğımızın,
günümüzde, baız:ı irsıtisnalar dışı!Ilıda, sanay;ie çervrik bir kDedi sıiste·
mi uyguladEkLarı söyl·enemez. KJa1kmma Plan ve Programları uyarınca, bankalammızın «selreıktıif kredi>> uygulaması yönünıde yol almalarınıda yarar vaTidırr. Bu hazı·rkıiklar or:ta vaddi kredi konusuyla rpaııa1el olarak yürütülrmeHdir.
tkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler Türik: ekonomisinde de
bünye değişiklıiği getiım1ş ve «sınai ka:lkın:ma>> kav:ramı «sınıa:i ık:u
ru1uşlara kredi» temin redilrm,esini gereıktinnıiştir. Bu nedenle «Otrta vadelıi 'kredi» uygulaması ile pek rçoık ülke, sanayi a1amnıdaıki finansman yetensizliğini orıta:da:n ıkaldı,r:mışıtır.
Ban:kalarımızın,

1970

yılanda yürıür.lüğe gıi,:rıen 1211 sayılı

T. C.
Merıkıez Baın!kası KanıUnu ile imkan dahiLinde sokıulıan «orta vadeli
kredi» !konusuyla daha yakından ilgilenmeleri için gerekli huikıu:ki
tedbi:rı.erm ahnmasında yarar va~dır.
Bankalanmızın ·ayrıoa UZJun yıllarrıdan beri bir türlü bir kanıun
la ·,düzenlemesi yapılaınıyan ısermaye piya,saısı konusuna da girmeleri gıen:ıekımeıktedıirr.

e)

Çeıkle Ödeımenıin

Yaygınlaşıma.sı:

Hanıkacıhkla
rasında,

ilgili problerrnlerin yeniden gö~den geçirıilmesıi sı
çekle ödeme konusunun da ele alınması uygun, olacaktır.

Son zamanlarda ürerinde epeyce durulan bir husus olarak, ödemelerin hızlanması,· .emniyet içinide yap:tlması, lüzumsuz para nrukıil
le:dn:in önlerımesi ba1kımlannıdarn, çekle ödeme sirst·emli:nin yaygın
Laşma:sı kıonru:suna, bankalanmızm .kaıtıkısı ·sorunu da incdenmelıi
dıir. Bu konuıda iısabetli faıkaıt teredıdü.ıtlü aıd'lrmla:r atan bazı banlkalarırnızın desteklenmesi gereğıi'lle inanıyoruz.
Çekl·e ödeme asıllündreıki kolaylığın yerleştirilmesi konusunıda
ilk adı!ffi olara.Y., çekin « baı:Ô:kıa kartı» sistemiyle bıidiıkte uygulanması olumlu sonuçlar ve:rıelbiLir.
·
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Çeke :itimat konıusıunun halleıdilehilmesinde de, hukt11kçulaL-,
görev, karşılıksız çek koınusunıun cezai müeyyide eksikliğiniı:
bir an ·Önce gıide:riilmeısi gay:retıini göstermek (16) ( 17) ve geır'ekıiııse
Bankalar Kanunu ilıe çeklin kolay ıtedavülü için imkfı:nlar getirmekdüşen

1ıir.

f)

Banka

ve 153

Sayıh

Kanun:

Bankalar Kanıunu'nun 60 ıncı
Hükumet'in selahiyetli»ndoo
söz eder. Buna göre BanJkalar YemJinli Muraıkıplarınca yapılan inceilemeler sonunda bıir bankanın mali bün~sinin taahhütlerini ıkar
şılıyamıyaCiaık .deııeceıdie ~aıafa uğraımış bulunduğunun veya bu durumun tahakkuk etmek üzıerıe olduğunun tespiıti ha.Unde, bd[i usul1e:rıe niayet edıilereık, bankanın •tedricen tasiiiy·esli!fl!e :karar Vlerul.ebil·
mekte ve buınların ıkat'i ve n!ihai açı1klıarının: kıarşılarnnası için T. C.
Merıkıez Ba:nibı!sı .neZJdinde biir fon ıtesiıs edilmeiktecHr. Biltinıdiğıi üzere, Bankalar Kanunu'nun Eık 1 inoi maddesine göre, bankalar yıl
sonu bıHançolannıda'ki tasanruf ve ticari mevduat toplammını binde
yarımı oranında bir meblağı eırtesıi yılıın beşinci ayı sonuna kaıdaır
bu fona yatırmaktadırlar. Bankaların tcdrici tasfiyesinde kullanı
lan :bu fon mevcudu yetişmediği zaman, fona T. C. Merkez Bankası
avans olarak ıkaıtkıda bulunımaıktaıdır. Sözünü ettiğimiz fon hiç ibrir
zaıman yeterh bi.r .birikime ulaşmamış olup 1973 yılı sonu iıtiiharıiy·
le T. C. Me:rkez Bantkaısı'na 235 ınıilyon TL. borçlu bulunduğu sap153

sayılı

Tasniyeısİ

Kanun'la

değiiştidlen

mad.deısi «Bankaların murakaıbesinde

tanmıştır.

153

ısayılı

Kannn'un

geıtriırdiğii «ıtedrki tasfıiye

fonu», ilık qaikışıta
o[umlu görünüyorısa da, bazı salkınca
K:onıuy;a iki yönden ayrı ayrı baıkmaıkıta

ekonoımi1k ıemniyet açısından

lar

doğur:duğu

da

açııkıtıır.

fayıda vaııdıır:

fa)

Banlkal:ar Yönünden :

Bankalar' «tesanüt» dli.işünceısiy:le, kanunen bi:r araya geıtiıriJ
mişlerdir. Aynı piyasada çalışan müesseseler olaırak mevduatın p:sikolojiık ve ekonomilk haıkımlıardan olumsuz olarak etki1enmesindeın
zara:r görmemeılıeri Iiçin adeta bir sıigoiJta sistemi yaıratılmaık ıisıt:en( 16)
(17)
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Prof. Dr. Faruk Erem; Karşılıksız Çek, Adalet Der,gıisi, Eylül 1956,
Ankara.
'
Vural Günal; ~arşılı:ksız Çek Keşidesi, Ankara Baro Dergisi Sayı 3,
1968, Ank<ıra S: 453-466.
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mişltir. Faikaıt

bu düşünce dahi Kanun'la aşıLmıştır. Kanun, taısfıiye
ye girecek banlkamn <<nihai açığı» nıdan söz etmeıktedk. Nihai açık
kavramı ]se «pay sahip'leônin sermaye pay,laırı hari,ç olmaik üzere
bankamn pasıif,i ile aikıtifi araısmdaıkıi fark» olara;k tanımlanmakrta
dıir. Bu durumda, mevduaıt dışmdaiki borçlar da ödenmesi gereken
kalemler halıine gelmeıktedir. Ayrıca Devlet, Fon'a para yatırma yükj.imlüsü bankia1aırı, genellikle gere:ksiz ve hatalı hareıkıert:leirle, tasrftiyeye g,i:ren ban:ka:yı- acze düşürmüş yöneticilerin mali sorumluluık
laırını paylaşma durumuna getıirmişıtir.
fb)

Kamusal

Avanısla~r

Yönünden :

T. C. Mienke:z Bankası karı şekliinJde. nihai olarak Devlet Hazinesi'ne girecek bir paradan yapılan avansların toplaımı yuıkarıda
belirtilmdşti. Elbetıtieılci Devlet, 'iıktiısıadi hayatın normal
düzenini
sağlamak v~e gerıekli müdaha,leleri yapmak zmıunluluğundaıdırr. Ancak, ehlıiyetsiz hşilerin acze ,düşüııdüilderıi ban:kalarıdan,. vataındıaşın
· zarıara uğmmaımasını:ı:n tıemini için başka y:ollaır bulunmalıdır. Bu
yolların başmda «meiViduat sigortası» düşünülebiıhr. Mevdruaıt ~çin
ılisibeten kabul ~edilebiıLir görıünen bugünkü sistem, diğer her türlü
horıoun da ödenmesi 'SIÖz koml!su olduğunda pek tecviz edilıememek
tedıir. Devlet aıvans veıımek suretiyLe, dıiğer tıaıraftan ve dalaylı olaraik modern bankıacılıikıta söz konusu olan toplanma ve bü:yüırrıe
olayına ~karşı Ç]kmakıta, küçük bankaların piyasada çaılışıması için
diskli bir zemin yaraltmış olmaıktadrr.
Kanımızca, 153 sayılı Kanun'un bir an önce 1slaıh ıedilmesi gerekir. Mevduat s:igortıas:ı:nın, tasarruf mevduatını iyi tanımilamak
vıe ıona inhisar ettiPme'k kaydiyle Yurdumuzda uygulama alıanın~
çııkarılması uzun .sürecekse, tıa:sfi:yedıe Fon'dan ancaık
«mevdruaıt»
için avarıs veriLmeısirıin teınıin ediilmesi uygun oılaoaktır .

. g)

MeViduat

Kavrramı:

Bankalar Kanunu, «Mevduat»

kavramının tammlamas.ıını

da
a:rııettiği kanısındayız. Mevduaıt kelimesinin geLdiği «vedıia akdıi» ile
uygulamadaıki «mevduat» kav;rammrn kapsamını tay:in etme\k zo:rdur. Mevıduaıtı «usulsüz 'tevdi» ,ka!bul etmek de, kavramın açıklan
ması :için y:eterli bulıınamama:kıtaıdır.
yıapmamıştır. Mevdua:tın huık'lllki mahiyetiınİn izahının

Ayrıca,

rinden

biııi

güçluk

Bankalar Kanunu'nun çok benıkit edilen düzenlemelede mevduatı ~rıevilerıe ayıııması vıe nevi1er arasınıda!ki
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«emanet pam>> olma:s]'dır. (18)
Bankalar Kanunu'nun, 26 ncı maddesinde yaptığı, resmi, ticari, bankalar ve tasarruf mevduatı ayrımının yeterli olup olmadığı
düşiÜ.nıÜ1meliıdir. Ayrıca, tasıarr:uf mevdiUatını
«Diğer üç mevduat
nev'ıi dışmda kalan her türlü mevıduat>> şıeklinıde tammlamanıın doğru olmadığı iddiası yaygındır.
te.k

müşte:rıek özelliğin

h)

Mıevdıuatta Zamanaşıını Kavramı

"- ..,.

:

Bankalar Kanunu, 31 inci maddesinde bankalaJ:1da uzun sure
her türlü <<,mevduaıt, :emanet ve matluba:t»ıın, bellıi usullere :tabi tutiUlaraık Hazine lehine zaım:anaşımına uğrıyacağını ookme bağlamıştır.

aranmaıy,an

Önoe, maddenin başlığı i1e metni birbirini tutmamakıtadır.
«mevduat>> tan söz ~eıdiltir1kıen, met'iııde mevduat kavramı
na «emanet ve matluba:t>> ın da ekl,endiğ<i görüLmekitedir.

Başhkta

Uygulamada «emanet>> ve «matlubat>> terimlerinin kapsamlarında da çok ıkere ter-eddüt edilmektedir.
Zamanaşımının' 'ha1şlangıcı

için Kanun'un koyduğu «son talep,
muame1e veya mudiih her hangi bir şekildeki yazılı talimatı» :kavramı da aç:ıık değiLdiL Hesaba faıiz yüııütme ve oüzıdana faiz işleme
g~bi bazı bankacılık
işlemlerinin zamanaşımını kesen bir «muamele>> o1up olmadığı uyguJ,amada tartışmalara neden olımuşıtur.
31 inci maddeııin 2 nci fıkraısı IUygulamas.iıyle ilgHi olarak çeşıitli
bantkalada yapıtığıımız 1temaısla:r sonucunda, bazılannın mudiıin h&
sap cü:zıdanma faıiz geçıinilmesıi işlemini, bazılarının ise mudıiin hesahl'nıdaın para çekmesi veya yatıı,rması işlemini, bir kısımınm ise
mudıi:in banka tar1aıfrııdan ,tutulan kartona adıres değiş1iklıiğinıi yazdırdığı tarihi, zaımanıaş1mı süresine başlangliç kabul etıtiklerıi an.laşı.Lmıştır. Bu şekilde yapılan ·farklı IUygulamalat'ın bir takım mah-

~:;:~

zur1aır doğuracaığı açıktır.

Maddenin

ayrıca,

mü1kiyıet hakkına

'edilmiş

ve

biT yönü de, bu maıdıde ile Devlet're biı:r mensağlaııamaıdığııdır. Ha:zıine l1ehine z;amanaışıımına uğraımaıs.ı için

Konunun
faaıt

Anayasa'ya aykınlııığı :da iddia
tecavüz olarak ni!telenmişti:r. (19)

öııemLi

(18) F. Erem-A Altıok- H. Tandoğan; Bankalar Kanunu
kara, S: 55.
(19) Erıem- Altıok- Tandoğan; a.g.e.: S: 77.

Şerhi,

1971, An-

"K.'-.
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bıeık1etıilen paralarını, .beıkletilıirıken

sahiplerinin aranmaısı .için yapılan masraflar büyıük yıeıkunılarla bfüiğ olmaktadır. Ga:zıeıtelere
her yıl verilen sayfa sayfa llfmılar brumun en güzel örneğini teşkil eıt
mekıtedir.

3 - Bankacılık Mevzuatında :DüzıelıtiLmesıindıe Yarar Uımıulan
Konnlar :
a) Vade1i Mevduatın Gerıi Çeıkıilmesi:
Bankalar Kanunu'nun 30 unou maddesi, vadeli ve ıihbarlı mevduatın, bazı şa:rttılarla mudi taraıfrndan, süvesinden önıce de
geri
alına:b:Heceğini amivdiir. Bu hiiıküm, uygulamada, (geri verıme) oJ:anağı karşılığı (düşük oranda faiz) He bazı bankalaırın haksız rekabete gi:ıımelerine vesiLe vıeıımeıktedir. Bu nedenle, bu uygulamal)Ta
son verırnek armaoiyLe, baııkı::darııı normal faıizıiyl·e bu mevduatı kredi olaraik mudilere v:erebilmes:i örıgörıüliebi1ir.

Diğer

b)

K:rıedi

Açma Y e~HS!i :
ıBankaılar Kanunu'na göre, ıkredi açma yetkiisiyle .doınatılrrmş
birimledn yet•ki sımrları ve yetki ;kapsaıınılannın yeniden ele al
masmda yarar bulunduğu düşüııüLmekıtedir.
c)

Miikı:ıofiiJLm

U sulıü :

Aynı zamaııda

bir anandım şıiı:ıket olan baııkalann, şirkeıtleriın
usullere göre hel1i belgeleri saklamaları geı:ıekHdir.
Baııkalar Kanıunu'nun SS ve T. Ticaret Kanıunu'nun 68 inci maddelıerin:in hi,ç ıdıeğilse hanıkalarr y:önıiindıen değiştirıi'lımeısiy1e, mektup
ve ıbelgelerin büyük külfet[er geıtiren aynıen ısak1anmasmdan vazgeıçHereık «mikrofiilım haLinde ısaklama» kıoııusunun kannnen ikaıbu
lü temenni olurımaıkıtadır.
tabii

oLdukları

GerçekJı:eın süresıince saıklarma zorunluLu.ğunun yıük1e:diğıi ıküılfet

lerle, 10

yıl sonunıda 1iımha edi1diıkten

belı~eler

sorunu,

mikrıofilm

sonra ger~kliliğıi ortaya çrkan
usuLünün benimsenmesi ile orıraıdan

kendiliğinden kalıkacaıktır.

d) Banıkalaır Kanunu'nun Cezari Hükümle:d :
Kanun'1da ceza hükümleıı1ne ·gereğinden çok yıer verildiği; insioamsız olduğu ve suçun failinin kim olalbileceğini taıy,in bakımın
dan mıütereddiıt hüküm~er bulunduğu (20) geneU~kle ıilıeri sürül·
mekıted1r.

(20)

Pl.cof. Dr. F. Erem; a.g.m. S: 162.
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Gerçek1ten ceza
yok denecek kadar
Bu

get1ektirımeyen ımadde Barıkalar

Kanuna'nda

azdır.

ko:rıUJdak:i t<emennıi,

müeyy~denin eılwnomik

ve

Kanun'un ele

alınması halıi·rıde gereıktlıi

ceııai aıç)ldan etıkin

ve

ımuvareneli

bir bi-

sağlanmasının temıin1idlir.

çimde

Böylece, Bankalar Kaılllu:rıu'nun cıkonomik tercih1ede yön veriLecek ıkısımları ıd]şmda, hukuıki açıdaın, i1k aşamada düzenJerın~
si geı:ıekli nokıtalardan hatıra gelen bazıları gözler önüne serı.ilmey
çalı:şı1mıştır.

B)

Ödünç Para Verme İşleri Kanunu :

1-

Düzenlıediği ALan ve tlgHi Kuruluşlar :

2279 say)ilı Ödünç Pa,ra Verme İşlıeri Kanunu, faizden paıra kazanmak i,çin ödünç para verme işleriyle meşgul olan gerçek ve :tıü2lel kişHerin, Hukumet'ten izin almaık kayıdıylle bu Kanunu hüküml~erıinıe göre :işlem yapacaıklıannı belirtir.
'fürk Hukuk

Lügati',nıin dıoıktrin

ve uygulaıma taırafındaın da
«ödünç para verıme» paraya ta(21)

-..!_.:-.

benıi!mserıen tammlamaısına göııe,

.

allılık

eden bir

kıarz :işılemidi,r.

Kanun'un 9 uncu maddesi, «'Ödünç para verme ıişlıerinde ve
mevduat kabulünde aıhrıacak 'V:e verilecek azami faiz nisbetleniyfıe
ternin edilecek sair merıfaatller.in ve tahsil edilecek masrafların
mahiyet ve azami hadleninıi ,ıtıayine ve bunların mer.iyet zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu' yetkıilidir.» hükmünü koymaktadır.
Ödünç Para V~erme İşler.i Kanunu faiz ora:rılarının Bakanlar
öngörmelktedir; ancak, mev2luat11mızda
faiz oranlarının saptanmasında diğer i:ki kuruluı~un da kanunen
Kurıulıu'nca saptanmasını

yetkıili bulurıdıuğu görıü1mekıt~dir.

MaLiye Baıkanıhğı Teşkilat ve Vazifeleri H3ikkmdıa 2996 sayılı
Kanun'un 5.5.1969 gün v:e 1173 .saıyıh Kanıunla değişik ll inci maddesi, Razıine Genel Müdürlıüğü ve Milletleraraısı İıktıiısadi İşbıiırHği
Teş:kiılaıtı Genel Se:kreterliği gö:r:evierini saya:rıken : «... Yıl:hk prıoğ
r:amhmda bdirıtiılen esaslar daıhihnde tıediye muvazenesi, meıvduat
ve taısarrıufun ıteşvik ve tanzı~mi, uzun, oı:ıta ve bsa vadeLi .krediler(21)
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ie Hgıili politikaları T. C. Merkez
mek ... » ten söz etmektedir.

Banikaısı

ile

bi<rHkıte

icra

et-

Gevçekten, 1211 sayi!lı T. C. Merkez Banık.aısı
Kanunıu'nnn
40/II-b maddesinde Ba'1111m'nın, «ödünç para verıme işl:erinde ve
mevıdıuat kıabulünde alınacak ve verilecek azami faiz oranları ile
temin edilecek sair menfaatler,in rve tahsil edilt>cek masraflarının
mahiyet ve azami ılıadierini ve mevduatıta vade müddetlerini tayin
ve bıuınların yıürürrlüık zamanlaırınıı tespiıt» edeceği; bu kararların
1se Yüikseık Planlama l<!urrulu'mm uygun müıtalaaısı v,e Bakanlar
K;urulu kararnamesi ıile yürürlüğe gireceği beHırti1meıkıtıedir.
Bu iki

kuruluşun haz'lrlıaıyıcı çalışmaları

üzerine biZ"e :iltiş~in
nihai yeıtikilinin

kararların alınıması vıe yıü'J1ürlüğe konulma'sında

Bakanlar Kumlu
2-

olduğu görülımektediir.

Kanun'un Mahiyeti ve 1567

Sayılı

Kanun''la

Mukayesesİ:

2279 sayılı Ödünç Para Verme İş'leri Kanunu, 1567 sayılı Türik
Koruma Hakkında Kanun'un, - tabir caıizse - bir

Parası Kıymetini

miın.yaıtürünü teşıkH etmeıktedir.

2279 sayılı Kanun da, 1567 sayılı Kanun gibi, ekonominin belli
Mr bölümünün düzenlenımes:i için getirilmiş biır «çerçeve 'kanun»
dur.
,
2279
nu»

sayılı

Kanun da, 1567

sayılı

Kanun gibi bir «kamu kanu-

dıur.

2279 sayılı Kanun da, 1567 'sayılı Kanun gibi Balkanlar KuruLu'na lç.onuya H:işkin kararnıaımeler çıkaı:ımaık yetkıiısi vermektedıir.
kırı

2279 sayılı Kıanun dıa', Kararname ile düzenlenen hususlara ayhar,eket edenler •için ceza! müeyy,iıdeler öngörmek!tedi:r.
1567

sayıh ıKanuna

nazaran düzenlediği alamn daıha sınırlı tutuLmuş olması, 1567 sayılı Kanun 1İıÇ'in yapılan tenkiıderin, hizi bu
Kanun iÇin de geçerıli olup olma!dı,ğı soruısu He karşılaşmaktan alı
koyması mümkün müdür? Bu somyu, düşünce tarzını değiş·tıirerek
dıe ortayıa koyabiH:rıiz :
2279

sayılı Kaınıun uıygıulaımaısıına 'büyıük terııkdıtler

yöneLtilmen:azara alınarak 1567 sayılı Kanun'a yönehilmiş t eniki11:1eırin, ~özel menfaaüere fazlaca dokunması dolay~siyle, haksız
ve
insa1Jsız olarak n]tıdendiniılmesıi de .acaba düşünülebilir mi?
miş oLması

1
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Kammızca faiz hadleri tespıiıti ve uygulanmaya konulması gibi
bölgeler ve sektörler araısı ekonomik ilişkilerin ıaraştırıl!ı:nasım da
gerektirıen ekonomtk kapsamh kar.arılar alı:rıken, Balkanlar Kurulu'na ya:ııdımcı kuruluşların diğer kanunlarıla belirlenmesi yararlı
olmuştur ve bu yetıkinin Kanıun/,lıa ıDakanlar Kurulu'na verilmiş olması, konunun mahiyetine göre, gereklidir.

3-

Fıaiz Kapitalıiızas~onu

Sorunu:

Borçlu cari hesapla,rıda üç ayda bir, alaca:klı cari hesaplarda
ise altı ayda ıbir defa faiz thesap edilmesi kanuni bir durumdur.
(T11K. Md. 8 vıe 94). Bu deıvrıeıletrde hesap edilen fai:zin ana paraya
eklenmesi sonucunda yıll:ı:k faiz oranlarının aşılmasının Ödünç Para Verıme İşleri Kanunu'na aykırılık tıeşktil edip etmediği, ıuygul:a
ma:da tartışına lmnuısuıdur. Bu konu, 1964 yılından beri çeş:.İitli meroileroe ele alınmış ve değişiık görüşler ortaya çıkmıştır. :Bu görüş
leri iki ana grupta aşağıdaki şıekıHde özeıtlemek mümkündür:
a) Mülga Banka Krediılerini Tanzim Komitesi'n:in Bir Teknik Komisyona Yapıtuıdığı Çahşmalarda Bıelirıtıilen Görüş :
«T. Ticarıet Kanunu'nun ca·d hesaplarıda mürekk,ep faıize oovaz
v;eren 8 inai ve 94 ünoü ın:Iadidieleri hükümlerinin cevazımn kaldırıl
dığına daıir Ödünç Para Verme İşJeri Kanunu'nda kat':i bir ısarahat
mevcut değildir. Bu ~rtiıbiarla fai!z miktarının, cüz'ıi sayıilması mümkün biT oranda, bu Sebeple aır1tmış olmasının kanunlarıdan doğan
bir icap sayılması gereklıi oJmaiiDt'adır. Bu arada yıllarca, deıva:m
edegelmiş bir uyıgu:lamanın varlığı da söz konusudur. Genel - özel
kanun ilişkilerini 9özen hukuk kurallarınca T. Ticaret Kanunu'nun
mezkur hükümlerinıin kaıldınlmış olduğu sonucuna varılama:mı:ş
tır. Bununla 'bıklikrte, ibileşilk faiz şeiklinde dahi yıllık faiz tutarının
aşılamıyaoağı sonucuna vanlmak ıistendiğti
takıdirıde, bu sonucun
ayrı bir tanzhn tasarrufu :ile müımlkün olabüeceğıi düşünülebilir.»
1

b)

Ka:mru Maıkamla:rmca İleri Sürülen Görıiiş :

«T. Ticaret Kanunıu'.nun 8 inci ma:dd:esinıde müreikkep faizden
söz eden hük:mün -altlnda bir fıkra ile (Ödünıç Para Verme işlerin
de, bankalar ... hak!kmdaıki husuısi hükümler ... ) saklı tuıtulmuş1tur.
T. Tıicaret Kanunu'nun bu hükümlerine dayanılaraJk, ticari iş
lePde faiz serbestıisri. kabul ve ıiiç aıyıdan aşağı olrı:namak kaydıyle 'L~
yirı, edilecek hesap deıvrelerıi sonunda hesaplanacak faizlerin
a.r;
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paraya ekleneceğii yoLunda bir anlayış, bankalar ·tarafından ödüınç
para verme işlednde alınacak ve ımevduıata verilecek faiz oranlarını tayinde kanıun ve karamameler thükümLerıini bel'taraf eden bi:r
U:Yguilamaya müncer olacıakıtır ... Bıu ıi,tıibarla, T. Ticaret Kanunu hükıümlerine dayanılaraık vadesiLZ. ımevduata yıllık azami o/o . . . oraını11\1. aşaırı bir faiz taihalkkuıkuna me[Yidan vıerilmesin:i.n
önlenmesi ...
gereıki!r».
--~

Bu görüşler, mülıga Banıka Kredilerıini Tanzia.n Komitesfınd:e
btir sonuca bağlanamadan Komite lağveıdıiılmi1ş.ti!I'. Konu, daha sonra da ele a:lınıdl!ğı ha.lıde, henıüz bıir sonuca varılamamı:Şıtır.
c)

K:onunun

Taırlhşıhruıısı

:

Kanımızca, kıonu ha!kkınıdıalkıi göı;üşümüııü arzetmeden önce
T. Ticaret Kaınunıu i1e Ödünç Para Vemıe İşteri Kanunu'nun ıiılgıili
madidıe1erine bir göz aıtmakta yarar vardır.

T. Ticaret Kanunıu'nun 8 ıinci maddesıinde ((lmfuekıkep f1aiz» in
oari hesaplarıla borçLu bakımından tkari iş ımahiyeıtıini ~
olan karz aıkiderinıde muteber olacağı hclirtıildi1kten sonra, «ödooç
para verme işleri, banıkalar, tasarrıuf sandıklan ve tarım kreıdi kooperati:Eleri haıkkınıdaıkıi husus! hıülk.üınler ~hfuzıdur» hüıkmü koyalnız

nıuLmuştıur.
Aı.)mı

Kanun'un 94 üncü maddıesi!l11Cle de «mürekkep faıiz» baş
«taraflar, üçaıydan aşağı olmamak üzere,_ diledikleri zaman faizlerin ıana ıpaı:ıaya eiklenmesini kararlaştıra!bileoekleri gihi,
hesap devrdeııini ve faiz ve !komisyon mi1ktarlarını dahi muikaıvele
ile tayin edebilirler. 8 inci madde hükmü maıMuzdur» hriiıkmÜllie yer
lığı altında,

verilmiştir.

Ödünç Para Verme İşlerıi Kanrunu'nun daıha önce arz:etıtıiğimiz
9 uncu maddesi ise fairz oran'ları ve ·sair menfaatlerin tayinini Bakanlar Kurulu'na hrraikmakıtiaidır.
T. Ticaret Kanıunu hü:kıümler:i, mürekkep Emin nerelerde ve
hangi usu1le hesaplarmcağını belıirltmeıktedık. Ancak, :rrıürek:kep faizin nerel~erıde uygulıanaoağını hiilkme bağlayan 8 inci madde, ödünç
para Vıerme i·ş1erine ilişkin hükıüıınleriİ saklı turtımuştur. Bundan
«ıtıioari işle:rıde faıiz mıilktan se11besıtıçe 'tayin olrunabi&» hükmünün
ödünç para verıme ıişleırinde taım geçerlıi oLmaıdığı, başıka bıir deyimLe, belli yerlerde ve bellıi usulle mürekkep fairz uygulaımaısı yapı[a35

bilmesinin, ödünç para verme işlerine i.Iişkin hükümlerin
ma bırakıldığı anlaşılmaktadır.

«cevaz»

TTiK. 94 üncü maddesinde, tarafların 3 aydan aşağı olmıyan
sürelerde mürekkep faizi, devre, faiz ve komisyon miktarı olarak
serbestçe tayin edeibilecek1eri ifade olunurken yine 8 inci madde
hükmü ma!hfuz tutulmuştur. Bu hükümden de: «mürekkep faiz,
Kanun'un kabul ettiği husus}arda 3 aydan az olmayan devrelerde
uygulanır. Ancak bu uygulama, ödünç para verme işleriyle ilgili
T11K. ıMd. 8/3'e aykırı olamaz; ,diğer bir deyimle, ödünç para verme işlerine dair hükümler öncelikle uygulanır.» anlamının çıkarıl
ması gerektiği kanısındayız. Görüldüğü üzere, bizim yorumumuz
da, Kamu Otoritelerinin bu konudaki görüşüne paralel bir mahiyet arzetmektedir. Ge:rçekten, bankalar tarafından ödünç para verme işlerinde~ alınacak ve mwduata verilecek faiz oranları uygulamasında bir «kamu kanunu» olan 2279 sayılı Kanun'u ve O'na
dayanan kararnameleri hertaraf edecek bir yoruma gidilmemesi
gerekmektedir. T. Ticaret Kanunu'nun koyduğu genel prensipIerin yine aynı Kanun tarafından mahıfuz tutulan özel bir kamu
kanununca kı'sıtlandığını dikkate almak gerekir. (22)
d)

Sonuç:

Sonuç olarak, Ödünç Para Verme İşleri Kanunu'na dayanıla
rak tespit olunan faiz oranlarının, yürürlükteki mevzuat uyarınca
her türlü cari hesap şekillerinde mürekkep faiz uygulaması dolayı
siyl<e aşılamaması gerektiği düşünülmektedir.
Ankara 4. Asliye Ceza Maıhkemesi'nde görülen bir dava dolayı,siıyle y,argıtay 7 nci Ceza Dairesi'nin 12.10.1965 gün ve 6407/7569
sayılı hadisevi bir kararına dayanılarak, «faizirı, ana paraya eklenerek yıllık faiz oranlarının cfui bir şekilde aşılmasının kanuni oet.nazın taJbii sonucu» olarak kalbul edilmesi düşüncesini benimsiyemiyoruz.
Ancak, bankalar uygulamasının uğradığı güçlükler nedeniyle,
konunun çözümlenmesi i,çin bir değişikliğe ihtiyaç olduğu anlaşıl(22) Aksi ha1de, ödünç para verme işlerind~ azami faiz hadlerinin muhafaza edilmesine huıkukne imkan olamıyacağı. Prof Dr. Yaşar Karayalçın ve Prof. Turgut S. Erem tarafından da eserlerinde, ayrı ayrı tartışılmış ve aynı sonuca varılmıştır.
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dığındi:m, bir «2279 sayılı Kanun Kararnamesi» veya bir «Kanun»
düzenlemesi k9nuyu halledebilecektir.

4 - 2279 sayılı Kanuna Dayanan Kararnarnelerin
Tarihi Sorunu :
a)

2279

sayılı

Yürürlük

Kanun Yönünden:

2279 sayılı Kanun'a 14.7.1960 tarih ve 18 sayılı Kanunla eklenen
2 nci madde şöyledir:
«9 uncu madde gereğince tayin edilecek faiz nispetleri Bakanlar Kurulu kararlarının yayımı tarilhinden it~baven 15 günden aşağı
olmamak üzere müteakip ayın başmda yürürlüğe girer.»
Faiz konusu giıbi ekonomik kamu düzeni oluşturan ve zaman zaman gecikilmeden alınması gerekli ekonomik karar ların
yürürlüğü ~çin maddenin iki süre şartını bir arada getirdiği görülmektedir.
Madde, yürürlük için 15 günlük süre ile yetinmeyi~p, bir de
«müteakip ayın ibaşı» kavramını getirmektedir.
Bankaların, alınan

kararlara uymaları için bir hazırlık döneedilebilir; ancak bu düzenleme ile de faiz
kararlarının bazen bir buçuk aya yakın bir süre sonra yürürlüğe
girmesinin de ekonomik bakımdan güçlükler yarata!bileceğinin kabulü gerekir.
mine

ihtiyaçları ka~bul

Kararnarnelerin yürürlük tarilhi sorunun düzenlenmesinin
ve gereklerine göre Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıl
masına müsaade eder bir sistemin kabulü, kanımızca, uygun olacakmuıhteva
tır.

b)

1211

sayılı

Kanun Yrönünden :

T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 40/II- b maddesinde, Ba·
kanlar Kuruluna 2279 sayılı Kanun'un, 9 uncu maddesi ile verilen
yetki tekrar edilmek suretiyle Banka da görevlendirilmiştir. Bu
arada, hazırlanan faiz oranı kararlarının yürürlük zamanlarının'
tespiti Merke~ Bankası Banka Meclisi'ne bırakılmıştır.
c) tki Kanun arasındaki Çelişki Sorunu :
ıBu durumda, faiz oranlarına ilişkin kararın Merkez Bankası'nca yürürlük zamanı dahil olmak üzere tam olarak hazırlanma(23)

Erem -

Artıok;

a.g.e. S: 29.
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sı gerejkıtiğiınden,

Kanun'daki BakankıT Kurulu yeıtkıisli
nıin, Menkez Barıikaısı':nda tô.!Sarlanan yürürluk za:manıını «değıiştıire
hilıme yetkisıi» olarak anlaşılması gereokmeıkıtedir. Uygullamada sanıLdığı gibi her ·i'ki kanun araısqnda bir çelıiışıkinin söz konusu oldu2279

saıyılı

ğunu sanmıyoruz.

C)
1211

T. Cumhuriyet Merkez
sayılı

Kanun, 1970

Bankası

Kanunu :

yılmda yürürlüğe girmiş

yemi bir

ıka

nunıdur.
Krıedi Hukuku'na ilişkin olarak bu ıkeıs~mde, lk11S1aca, kredl.iniın
denetlenmesi \konusunda Banka'nın yetkilerini inıoelemeıkle yetıine
oeğıiz.

Genel olaraik krediler, bankalar eHyle ekıonarniye dağıtılınaık
ta ve T. C. Menkez Bankası':run da, bu kredilendlirme ·konularmda,
hanıkıalar üzeııinıde genıiş bir ·kontrol yeıtkıisi bulunduğu rsanılmak
tadır.

Gerçekte,

Banıka'nın

bu konudaki

yetıkileıri sınırlıdır.

1211 sayılı Kanun, Banka'yı d'iğer bankaları kontrol edebilmesi için, (doğrudan doğruya) ve (ibilgi alma yoLu i1e) olmak ÜZiere
iki şekilde yet:kıi ile teçhirz etmi:şıt!iT.
1konıtı:ıo1u

a)

Merkez
:

Banıkaısı'rrıca verıilen kredıHer açı:smdan

haDikalann

Doğrudan doğruya ıkonıtrol:

'1211 •srayılı Kanrm'un 40/I - b maddesi, «Brantka, ... anc'atk gerçek ticari .işlere dayanan ve milli eıkonomi ihtiyaç ve icaplannıa uygun maksatilara yarayan faaliyıetlere kredi ta:hısis e~bihr. Bnntka,
bu ·krediLerin işbu maıkıs:atlara uıywun şeıki1de ku1lanılışını iLgıilıi
bankalar ne•zıdıinde :konıtrol yetkisini haıizdir.» hrü:kmünü koymak-

"·

tadır.

Yme 1211 sayılı Kanun'un 51 inci maddesıinin 3 üncü fıkrası,
ham maıdde ve mahsıul alımı iıle iLgili mevs~mlıik ihtıiyaçlar için ıka
mıu rmü.essreıseleriıne açıılan krediler zımnınd:a, <<Banka, verdi.ği
bu
kırediler üzerinde her rtür1ü 'konıtrol yıe.tkiısdni haizıdir.»
hükmüne
yer vermiştür.
38

l

l

,..
:Bu m~.ddelerle Bankaya verilen yeıtki,
-

Gerçek

tıicari iş

ve

m~lli eıkıonomi

ihtiyaç ve

icapları baıkı

mıınıdan,

Merkez Banka!Sı'nca verilen kredlilerfu:ı kıullamhşı ıile
olmak ka~ıyle,
·
- tlgil:i hanıkıa~ar nezdıinde,
koll!trol yapabilme ola:nağııdır.
GörüLdüğü üzere, bu ye1ıkii mahiyeti iti'baı:ıiyl<e oLdu:kça
-

sınırlı

sımr

hdır.

b)

Bankalarıdan

bilgi

alıma

yolu ile kontrol :

1211 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesinin 2 IIlOi
fıkrasında
«bilgi isteme yeiddsi» düzenlenmiştk. Buna göre, Mer:kez Bankası, banlkalarıdan:
-Mevduat
-Kredi
- Dövıiz
-ve ·diğer
işlermlerine ait her ıtürlü bilgiyi· istıiyebıHmektedi:r. Ayrıca bankalar,
bu bıilgileı:ıi sü1:1esi:nıdıe vermekle yüıkıümlü tuıtulımuşlar:dır.
Merılrez Banıkası'nm diğer bıankalaııdan

Genıiş ıkapsamlı olduğu göııü1en

bu «bilgi iısteme yetkisıi» ıile
!Banıka, ·kredilerin yönlendirilmesi rkonusundalki 'kararlarının uygulanımasını takip edeıbitmeıktıe ve banıkalarıdan Ml,gi aLmak suretiyle
bir 'konıt:r~ol yeıtıkiJsiini e1inde ltutmaıkitadıır.
Bu

şekildeki

lron!trolün, cidldiiyetle yapılımas:ma ve öneıml[ olve paısıif» bir kontrol obdıuğuınıa tişaret et-

maısLna rağmen, «.dıolaıyh

mek yerinde
2kıonıtoolü

1211

olacaktır.

Diğer 'krıedilıer

ve

kamuısal

görevler

açısından bankalların

:
sayılı

Kanun'un 43 ve 44 ünc:ii maddeleri yoLu

iısıt;eme» ,dışında, Bankanın e~inıde, bankaların kenrdıi

dan

verd~kleri

krediler yön!Ün!den

bankaları kanıtrol

ıile

«bilgi

kaynakların

edebilme ola-

nağı yoıktur.

Özel selktörıe mensup krur:u[uşların satışa Ç]karacaikları ıtahvdl
ler1n miktar, faiz ve ·satış şıaTitlanmn saptanması, taıkisıiıtli sa!tıış yapan kuruım ve kuruluşlarm kredi şartlannın belirlenmesi ve mail
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r
kurumlarca yapılan yatırımların nevi ve miktarları ile verilen kredilerin şartlarının düzenlenmesi konularında, Banka'ya Kanun'la
verilmiş yetkiler de, doğrudan· doğruya ve etken kontrol araçların
dan yoksun bulunmaktadır.
Kontrol edeıbilme olanakları bir yana, Merkez Bankası'nın
kendi kaynaklarından verdiği krediler üzerindeki kontrol yetkileri
gibi, ıbu yetkiler de <<yeterli» bir müeyyideye bağlanmamıştır.

r
1
'\ır~;
;

i

kredi piyasasında <<kamusal yetkiler» le
teçıhiz edilmiş ve <<nazım>> rol oynayan bir kuruluş olması kalbul
edilmiş bulunduğuna gıöre, etkinliği daha fazla ve gerektiğinde
daıha geniş kapsamlı bir doğrudan doğruya denetleme imkanına
Merkez

Bankası'nın,

kavuşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

D)

Üretim Kesiminde Finansman Eksikliği Sorunu :

Kredi piyasasının,
tim kesimini gerektiği

yaıpısı

ve kaynak
finanse

şekilde

eksikliği

nedenleriyle üre-

edemediği

kanısı yaygın

dır.

1-

Talhvil

Piyasasının

Düzenlenmesi :

Banka Kredilerinin sınırlı oluşu, şirketleri tahvil yolu ile
borçlanmaya itmiş,tir. Sermaıye Piya:Sasını düzenliyecek Kanun Tasarısı uzun uğraşmalara rağmen bir türlü kanunlaşamamıştır. Tahvil piyasasına yıön vermek amacıyle, sermaye piyasası kanunu çı
kıncaya kadar, 1211 sayılı Kanun'la Merkez Bankasına bu konuda
bir yetki verilmiştir. (1211 sayılı Kanun Md. 40/H - d). Bu yetkiye dayanılarak 2.6.1970 tarih ve 13508 sayılı Resmi Gazete~de yayınlanan ibir kararla konu Merkez Bankası'nca düzenlenmiştir.
Ancak, taıhvillerin ittfa sürelerinin uzun olması ve para değe
rinde kayıp endişeleri ile likidite ihtiyacı içinde kalındığında paraya çevirme olanaklarının çok sınırlı oluşu gibi sermaye piyasası
yeterince orıganize olmamış ülkelerdeki talhvillerin bünyesinden
gelen sorunlar piyasayı hai'eketsizliğe itmeye başlamıştır. Son olarak Ülkemizde «ihisse senedi» piyasası yaratılmağa çalışılmakta
dır.

2 -

Sermaye

P'iyasası

Kanunu'nun

Gerekliliği

:

Sermaye şirketlerini düzenliyen T. Ticaret Kanunu, yaratıl
ma:kta olan hareketli ortamı düzenlemek olanağından yoksun ol·

\

1

"'t_.

)
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duğundan, Devlet'in bu piyasayı bir an önce kendi kamusal görevlerinin yerine getirilmesi açısından düzene sokması gereği ta.rtışıl
maz bir hal almıştır. Halk tasarrufianna dayanan böyle bir mekanizmanın «kamuyu aydınlatma ilkesi» ve «denetleme» yönlerinden
kamu tarafından önemle düzenlenmesi gerekirken, vukuıbulan gecikme, söz konusu denetlemenin anlam ve kapsamının takdir edilememesine yol açmış «Devlet denetlemesine lüzum olmadığı» şek
Iinde gazetelere «beyanat» verilmesi sonucunu doğurabi1miştir.
Oysa, T. ncaret Kanunu, şirketlerin «halka açılma» sı halinde paysalh~bi olma konusunda, küçük tasarruf sahiplerine denetleme sistemindeki ve mekanizmadaki eksiklikler dolayısiyle yeterli «Emniyet hissi» vermemektedir.

Üretim ,kesiminin finansmanı için <<halk .sektörü» kavramı da
nazara alınarak, gerekli ufak tefek değişikliklerle Sermaye piyasasını düzenieyecek kanunun bir an önce yürürlüğe sokulması gerekli ve mümkün (24) görülmektedir.
Kara İştirakli Taıhvil Kararı :

329

Ağustos

1974 gün ve 14991

sayılı

Parası Kıryınetini Kıoruma Haıkkmda

K!ararname ile

22

Resmi Gazete'de, Türk
Karar 7/8810 sayılı

sayılı

yürürlüğe konulmuştur.

Doktrinine göre, kara iştirakli tahrvil çıkarılmasının
genellikle kaibul edilmektedir. Ancak, Karar'ın getirdiği ,bazı hususlar, bu yolla Üretim Kesimi'nin finansmanı
na yardımcı olabilme imkanını vermemebedir.

Türk
mümkün

bulunduğu

Önce Karar, şirketlere 6 aylık dönemler için bilanço ve kar ·
zarar hesabı hazırlanması zorunluluğunu yüklemektedir.
Ayrıca,

Karar'da,

tabıvii

mının gerektirdiği diğer

<<kar garantisi de

kara iştirakli dahi olsa, tahvil ka-vratahvillerin faizinin ibelli bir oranında ibir

düşünülmemiştir.

Üçüncü ve önemli nokta bankalarca kara iştirakli tahrvil çıka
suretiyle sağlanan kaynakların orta vadeli finansmanda
kullamlmasını teşvik amacıyla getirilen hükürndür. Orta vadeli
finansmanda bu kaynakların kullamlması halinde, bu kullanma

rılması

(24)

Vural Günal, Sermaye Piyasası ve Halk Sektörü İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Nisan 1974, İstanbul, S: 11.
·
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miktarımn %

15'i

ıtutıarmda

bir

meıblağ1n aynı bankanın

Merkez
geri verilmesini dürenJey;en Karar'ın 4 üncü maddesinin, 1211 sayılı T. C. Merıkez Banlkası
Kanrmu'nun kanuni karşıhkların k:ullanılış şeklini düzenleyen 40
mcı maddeSiine aykırı olmaısı :ihtimal dahilinde görulmektedk. (25)
Bankası'ndak,i Mevduaıt ıKarşılııkları'ndan

4-SONUÇ:

Kamu düzenimizin elkonom:iJk kapsamının belıirlıenmesi Iiçin
gerekli pren:siplerin saptanımaiSı ıkanımızca, ekonomimizi yöneten
yıüırıü.:rı1üroteki yasalann ıdiikıkatle ele alınıp, amaç göz önünde tıuıtu
larak1 yeniden hazırlanmasına bağlı bulunmaktadır.
Yeni düzenleme iıçin, döviz ve hedi mevzuat v.e uygulamalanve hukukçular taTahndan aıyrmtılı o[arak incelenmesinin ya:rarı açıık:tır.

nın ıeıkonomistler

-oOo-

(25)

Diğer

sorunlara iHşıkin olarak Blkz: Prof. Dr. :Uayri Domai!l:İç, Kara
TahviHer ve SorunJ.an; 10.10.1974 tarihi Milliyet Gazetesi'nde
yayınlanan makale.
İştiraki
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SOSYAL DEVLET

·

Av. Behzat GÜRE
Kırklareli Barow

Sevine

Matbaası.

Ankara - ı975

SOSYAL

DıEVLET

Av. Behzat GÜRE
Kırklareli Barosu

1

-Batıda

Sosyal Devlet

kavramına vanş

ve ye;ni

aşamalan:

Batı Avrupa ülıkelerinde anayaısacıhk ha:n~ketLerinin onseıkizin~
ai yüzyıl sonlarl).'lda başlamaısı tesadüfi ibir nedene ibağlaınamaz.
Huku:k'u anlamak .için onuın dayandığı toplurrnıun eıkonomiık ve
sosıyaıl yapısına :baıkımaik gereğıi varthr. Tophıım:daıki maddi iliştkiler
neyse hukuk da ibu ili:şki:lerin özellilkJerJne göre şekillenir. Bıu açı
dan baktığımızda onsekizinci yıüzyıl sonlarında gördüğümüz anayasacıllik hareıkerleri <l!ynı dıönemde beJiren toplumsal değişimlere
karşılık gelmektıedir.

Ortaçağın sonlarına gıelindiğinde

feodal .düzen çözülmeye başla
mıştı. Avrupa'da ticaretin canılanmasiyle
biidikte sosyal yapıda
öneımli değişiiklik1er oluyordu. Önceleri «iboW'g» ıdenen şa:toların
kenarlannda o1uşan kasaıbalaır eıkonomıi:k hayatın yeni ağırhk nok·tıaları olma durumuna ıgeliyordu. Canılı bir pazar olan bu yerleşme
menkezlerinde «ıburjuiVaZİ» denıiJen bir SLnif doğdu. Eikonomi\k ertikıinliği artaın bu yenıi sınıf feodal düzenin ıkurumlarınıa karşı !bir
ikavıga veırımeık zorunluluğunu ıduyuyordu. Alrm - satım ilişlkilıeriruin
rahaıt !biçimde kurulaıbilmesi için feodal yapEdan doğan ibaısıkıJann
ve engeUenin yı:kılması yolunda merikezci krallıkların kurulması
nı ıkenıdi yararları açısından ıiısıtedilıer ve bu amaçla merıkezci otord~
telere yardun ettiler. Merkantilıist dönemde devlet ticaret olanaklannın artıtınLması görevini benimsemişıti. Bir anlamda
«:Sosyal
dev·let» kavraımı pelk yerri hir karvraım sayılamaz. (1) Ama daha iLeriiki aşamalarıda, artık sanayileşmenin hızlandığı bir döneme gelindiğinde burjuvazi ıisteıdiği özgürlülklerde biT ·adım daıha ileri git1)

Mümtaz· SoysaJ, Anayasaya

Giriş,

Sf.: 234.

3

~..

r
miş

ve

lihe~al eıkonorrni düşüncesine

dayana:rak özgür

da·vramşları

savunmuştur.

Devletin :eJkonomjik 'hıayata 1karışmaması ilkesd geıti
vilmişti:r. İk:tidarı ariıstoikrasi ile paylaşırken veııHen paylar
geri
almmtş, 'böylece :iık·tidaırın teık sahi:bi olma durUımuna
gelmiştir
burjuvazi. Hu gd~şmeleri~n neticesinde genel ve eşh oy ·esasına dayalı, bireysel halkların sağlandığı, çoğunluğun yönetme hak:kı yamsııra azınlığın da 1haiklarını 'koruyan klasdık batı demokrasisi anlayışı i:çinde anaıyasa, bütün yasalann üstünde geniş ikıapsamlı, temel oLma nitdiğine saıhip,· devlet:in ·temel yaprsını ve ıhu yapının
1şleyiş kurallarını belirleyen bir :ilkeler bütünü sa_yılmıştır.
Ancak sonraları kapitalist toplum yapısında da :çelişküer hızlan
mış>tır. :Ondolmzunou yüzyılın !başlarından itibaren kapitalist toplumlar ·büyük sosyral sarsıntılar ve bunalımlar geçirmeğe :başlamıştır. Sermaye birikimi hızla aırtarıken JıaıLk yığınlarının sorunlan lbrü:yümüş,
yaşama /koşulları bü}'IÜ!k o:rıanıda >kiÖtüleşmiştir. İşçi eylemleri siyasal :bir etkinliik ·düzey~ne ulaşmış:hr. Bu gelişmeler •karışısılnda liberal poLİit~kayı savunanların diikıkatl.eri soyaıl !kıonu~ara yöne1miş:tir.
İşçi hareketlerinin yarattığı ıbaıs1ki \karşısında :sosyal sınıflar a~asm
da ıbir dengıe sağlama amacını güden sosyal s•]gortalar, sosyal ~ti
venliık yasalan .g~hi teıd:bider.in alınması gereık:1i görülmüştür. Demokrasinirı:ı örzgürlüikçülüğüne eış,i1tıliği de katma çaibası önem ıkazaın
mağa ·başlamış ve aıdım ·deımo\krtıısinin geıleoeği haıkmmndan da yapıcı. bulunmuştur .. Demolkra:sdnin geçiırıdiği bu değişimi daha ıyı
değedeıı:dirme!k 1çm «ıhalk» kaıvramma getirilen açııklayıcı ibab'ş
açısım şu sözlerde görnrielk mÜı):nlkıündür:
·
«İrı:ısan halkkı artılk insanın·

:tıabiatmda

mevcut

bir yetkinin
deınek olma!kıtan çııkmışıtır. Biır zarureNn tedlbriıddir. O zaruretin iki
- kaıışılanrhış bulunuyorsa - insan varlığmı mükemmeliyetihe ulaş
maıktaın alııkoyar. Bu suretle hak, kelimenin ya:püan işin bc:deli
ş<:~klindeki dar a:nlamı He değil, fakat Ibeşer varlığımn ıte!kımill maddi ve ruhi :i!htiyaçlarıtıla uygulanı:şının ona verdiği en ,genıiş aınlaım-.
da bir arsga:ııi yaşaiD;a ·iımkamm ·taLep ıile aynı şe~ -olmaıktaıdı.r.» (2)
Ba.şika bir . deyişle :bu ,değişimi, batı deımoıkmsisinin !bireyci lkaraık
terini sosyaıUeştirmesıi :şelkHnde açııkLaıİnruk müımlkündür. (3) IKlasıik birey hak ve ·Özgürlülklerinin· ıda~aındığı :lilberal anlaıyış insanın
sımrlandırılması veya fa:ydalaın:dığı bir imtiyazm korunması

2)
3)

4

Tan){ Z. Tunaya, Siyasi Düşünceler Taphi, St'.: 672.
Murat Sarıca, Siyasi Düşiliice Tarihi Sf.: ·261.

(
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s.osyal durumlarının yarattığı ·ihtiyaçları görmezlikten gelİiyordu.
Böylece insan soyut Mr varlık, biır felseti spekülasyon <konusu olar;;ı.ik ele alınıyordu. ( 4) ı İşçi sınıfının bilinçlenmesinden ·sonrıa iıkti
saıd1 durumları zayıf olan ve ısoyut iha]klardan yararlanamayanlann
baskısı 'İle devlet ibu ha,kların somut şekilde sağ:anması yolunda
bazı tedbirler alma gereğirui duydu. Dervlet için bir yükümlülülk doğ
muş :bulunuyordu. İşte lhaıtıda, sosyal devlet kavramı bö.yle ibir
maddi sürecin sonunıda oDta:ya çılktı. Kısaca söylemelk gereıkirrse
sosyal ıdervlet'i şöyle rtammlıayabiliııiz : Sosyal Devlet, anaıyasa yo1u:yla ısmıflar arasınıda bir denge lmmraık, özgürlüğün maddi şart
larını hazırlamayı bir rgörev sayan yeni bir siyasi düşünce aıçıs11dır.
KapitaList düzende ısosyal dervlet olayların zorlaması altında
kabul edilmiştir demek samrız ki haıtalı değiıldi·r. ıBaşka ibir deyiş
le, sıosıyal devlet anlayışı kapitalist sını6tarıı :koparılmış ödünlerin
(:tavizlerin) bir ürünü sayılaıbiHr. Ancak unutmamaJk gereki.r 1ki,
sosyıail devlet 'kavramımn ortaya ç~ktığı dönemde :kapitallist topLumlar sanayi devrimini çdktan yapmış]arr, lkaılıhnmalarmın ,il,k
adımlarını atmışlardı. Sosyal devlete gelindiğinde temeıl aşaımahr
aıı:1t~k geriıde ·brra!kılm11ş ve rulu,sıaıl gelirıia:ı daha :(-ıaıkça paylaştırılması
sorunu için bir çö:zıüm .tarzı aranınaya ba:ştlanmııŞtı.
Sosyal devlet anlayışının uygulanaıhilidiik açısından . gelişmiş
üLkelerde gerekli koşullara sahip olduğunu rahruthkla söyl.eyeib;liI'iz. Geri kalmış ülkelerin sömürüirmesiyle ibüyü;tülen karla~dan bh·
payı isçi sınıfına aıktaraibileceik ıkaıdar olgunluğa rulaşım1ş bulunan
sanayi1eşmiş ü1keleııde yapı,sıa.l dönüşümler aranmadan. da sosyal
hasıkılarm önlenmesi ibir öLçüde mümkrün olmuşıtrur. Haıtta giderreık
«'sosyal devlet» ıkavrarİıınıdan «'Sosyal demoıkrasi» düşünces,ine yönelme is.tekleri de ağırlığını ihi:sıseti,rmeğe 'baş:Irumış, ,karpital,in sosyalieşıtiİfi,1mesi amacına dönük bk arayışın doktriner 'biır n1teliğe
büronınesi olayına rasıtlaınmıştır. Elk:onorrüde 'kamu kesiminin ağıır
lıık ,kazanması ve özel sektörün iktisadi ,karar'larda devletin denetimine bağlı olması gereği gibi sorunların tartışılmasına başlanmış
tır. Ne vaııki, gelişmiş üiJ.<,elerde de •:i:kıtisaıdi koşulların zaman zaman bomlması ıkarşısında etıkinliğini ıduyurhıaya başlayan bu g:örüşler hir sınırdan som:ıa aiksayan y;önleri temelinden çözecelk ıkök1ü bir deyişime yanaşmadığından kitlelerin isteklerini tam ıkar~..

4)

Georges Burdeau, Prof. Bülent Nuri Esen
tetiık Deneme, Sf.: 34.

Tercümes~,

Demokrasi, Sen-

5

1
~ılayamamakta ve desteğini yirtirmelktıedir. Ntteikim., sos~al demoık
rasi bazı ülkdevde (Aılmanıya, İs!kaııdinav ü1keleri g~bi) tutulurken
Avmpa'nın bazı ülkelerinde (Fransa, İtaJya g~bi) eskisi kadar ilgi
görmemeıktedir. Bu başansiiZlllk :kanımızca, sınıfsal 'b:ir çözüm tarzmı benimserneden sorrunları gidereıhil~ceğini uman sosyal demokrasinin temelindeıki bir yanhşlılkıtan ıdoğmaıktadır.

2 nümü:

Sorunun geri

kalmış

ü.kelerde ve

memleketiınizde

görü-

Aynı anlayış azıgeHşmiş

ülkelerde farklı zıorlukların yıarattı
SosyaLdevlet anlamının praJtiği 'bir paylaşma \Sorıununa indirıgenıebiHr. O hailde ulusal geliri yeteri kadar
büıyümemiş bir toplumda ne, ki•ınl:erle pa:ykıışılaıoaktır? Sanay.İJl'eş
menin ilk aşamalarmda ge:I'çeldeşen :Sier;maye hidktmi döınemini
geçiırmemiış bir ülkede sosyal devlet ilkelerinin zorladığı uygulJamalara gidşmek pi)I'Çl!Sa mekanizmasının tam şekilde işlemesini enge~leyerek iıktisadi \karadan aılan giırişimci1eri ürkütür. Bu durum
ise ·ser;maye bidkimini yavaışlaıtaralk kalıkınma hızının düşmesıinıe
sebep olur. Bunun iıçindir ık!i kapitalist bir yoldan ~kal·klll1ıma yöntemini seçmiş böyle ibir ülkede sosyal devl:et ilkesi bir aıya:k bağı
olaralk .gö:rıülebiliır. Demeık ıki, az geı1işmiş !bir rü1kede «Sosyal ıada1et
içinde !hızlı kal:kınma» kapitaHst hir çizgide başarısız lbir deneme
ola:raık 'kalmaya mahkumdur. ıKapiıtalıist olmayan bir yolruın seçimi
işte bu nolktada da:ha iyi anlaşılmaktadır.
ğı

.engellerle

karşılaşaıbiliır.

Sosyal Devlet anlayışı \bizim anaıyaısamıza da girmi,ş hulunıu~
ve sosyaıl hayaıt:m düzeni başlığını taşıyan 41 ·inoi maddede «ıiJktisadi ve ·sosyal hayatın, aıda1ete, <tam çalışma esasına ve
he:rıkes için insanhk haysiyetine yaraşır bir yaşayıŞ sev,iyes~ ,sağla
ması aırnacına gıöJ1e düzenleneceği» beılirti1mektedir. Bu maddenin
yer aldığı Üçünoü Bölıüm ,i,çinıdeıki dıiğıer hükümler devlete 1) Kalkı:mnayı gerçeıkleş.uiıımeık, 2) lBu maksıa tla .tasarrufu arttırmak, 3)
yıor. İktıisıadi

ya:t11nmları rtıoplum yararının gerekıtindiği önce1iıldere

yöneıltmeık,

4) Ka~kınma planları yaıpmaık gıilbi görevler vermekt·edir. Anlaışıılı
yor ıki Anayasaımız li!beral o1maya:n bir kallhnıma yönıtemin:i lben:imseımiştir. Dev1etçiHğe önem verıilmiş, özel yaıtınmlara ~tophun
sal hedeflere göre yön verfLmesi g:ereğ:i .kabul ed:ilmiştıir. Anealk 53
ünoü ım:adJeyıe gıöre devlet bu bölıümdeki i•ktisaıdi ve sosyal amaçlara ulaşma ödev1eııini iıktisadi gelişme He mali lkaynalklarım.n ye•
6

terliği ö1çüsünde yerıine getirecektir. Hemen söyleyelim ki bu mad-

s10syal devlet i~kelerinden uzaklaşabiLmesini
amaçlara ulaşı1masını engeHeyeceık bir anazereıt lk:alkJanı ni.teliğiilldedir. !Bu durumda sosyal devlelt anlayJJşı işbaşma gelen siyasi pantiler1n <yoııuımru biçianine göre asıl amaondan soyutlanabileeerotir. Ge:rıçekıten 1961'lerden bu yana uygulanıaya baikarsaık Anayasamızın sosıyal karalk,teri ~ile 1ktidarlıa~r arasında hemen
daima hir uyuşmazlığın devam ettiğini görürüz.

de
ve

ısıiyasal iıktı~darların
ibeliııtilen

SONUÇ: Kaınımızca Sosyal Devlet ilkesinin da:ha uyguılanabi
bir duruma geıtirıioi yıapısal önerilerin Arıayaısa'ya kazan,dırılma:Sı
gerekmektedir. Bu noktada azgelişmiş ü1ke kıoşullaırmdan hareket
eden ıbıir yorum tarzı uygulaıma alanında batılı sosyal devlet anlayı
şmdan fanklı çözümlere uiaşıaibıiJeceikt,ir. Sosyal Devlet kavramı .iık·
tisadi ve •siyasi içeriği ıkenıdine özıgü ib.ir ni:teliik ıkazaınmalı ve ibu
yo1da çabalar gösterıi1meJHdir. Bu açıdan sosıyal devlert<in yapısal
unsurlannın yeniden ıtannnlanması konusu eLe almmalııdır. Bu unsurlar yeni bir eıkonomilk dooenlemeye geçişıin anayasal dayanalk
nokıtaları olaralk kullanılabilir. MiHi[eşıtirme, •toprak reformu, ıkoo
peraıütçili:k, dış ticaır.eıt
konulıannıda toplrumsal
gere:ksinmeleri:n
doğrul·tusunda radikal ;teıdıhiderin alınmasını kolayla,ştıncı
yeni
kurallar yaratma!k faydalı ola:calkür. Hele yukarııda sıalkın:casma
değ1ndiğ,~miz 53 üncü maddenin Anayasamızdan çılkarılması peşi
nen 'önıgörü1mel,iıdir.
Dfğer taraıf·t•an sorıtiDun

çozumunu getirecek esas yoJ, yeni fi· sesini duyurabilmesini
müımiküill kılacalk demokratiık özgüırlüılderi hiçbir ıkısıntıya
uğra
madan güvence al1tına alacak bir demokratiık «Anayasa Duygusu»
nun egemen olduğu özgıüır Of!tamı yıaıratmaJ.<:tır. Bugünün ıve geleceğin hulmikçusuna gerıçeikten biiyük işler düşmeıktedir.
k.iderin ve

1

L,

görüşlenin örıgüıtlenelbilmesini,

-

1
1
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HALK SEKTÖRÜ

Av. Nabi İNAL
Hatay Baro Başkanı

-

HALK SEKTÖRÜ
(Genel Bakış)
Giriş

-

Devlet katkısı ve şekilleri - Halk sektörü Hukuku :
Hasebank - Halk sektörü kooperatifler yasası
Av. Nabi İNAL
Hatay Baro Başkanı

GİRİŞ:

Siyasal ve ekonomik alanlarda dünyamızın her köşesinde çeçalkalanmalar, gün geçtikçe şiddetini biraz daha arttırmakta
dır. Gelişmişinden, az gelişmişine ve gelişmekte olanına dek, tüm
Dünya devletlerini etkisi altında tutan bu ,çalkantılardan Ülkemizde uzak değildir, içerisindedir.
şitli

Hukukun üstünlüğü kavramının, 1961 Anayasasının açık hükümleri ve Türkiye Barolar Birliğinin bu yoldaki bilinçli çaıbası
sonunda, kamu oyuncada iyice benimsendiğini v·e kamuya mal olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyal Devlet, Anayasamızda da kabul edilen Devlet şeklidir.
Ancak Sosyal Devleti oluşturacak müesseselerden halen yoksun
bulunmaktayız.

Ekonomik Kamu düzeninin
önemli unsurlarmdan biri daha
bir adım atılacaktır.

saptanması

ile, Sosyal Devletin en
olma yolunda önemli

gerçekleşmiş

Ekonomik düzenin ne olması gerektiğinin araştırılmasında,
Halk sektörüne büyük ıbir yer ayırmak gerekmektedir.
Uzun yıllar Devlet kaynağı ile beslenmiş bulunan özel sektörün, Halk sektörü ile aynı paralelde düşünülmesi mümkün değil-
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dir. Özel sektör akarsuyuna karışmamış ve ülkemizin en ücra ködağılmış bulunan küçük tasarruf kaynaklarının, bilinçli
bir şekilde birleştirilerek büyük bir Halk sektörü akarsuyu haline
getirilmesi çalışmaları, gelişme ve sanayileşme çabasında, tarım
ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesinde, Ülkemiz için büyük
önem taşımaktadır.
şelerine

Halk sektörü, Özel sektör ile kamu sektörü'nün dışında üçüncü bir ekonomik güç olacaktır.
Biz, burada, Halk sektörünün tanımını yapmıya çalışmıyaca
ğız. Bu konuda çeşitli tanımlar yapılmıştır. Ve Halk sektörü kavramı tam olarak oluşmadıkça, kesin bir tanıma varmak mümkün
değildir.

Ancak, Halk sektörü, diğer iki sektörün d~şında kalan ve özellikle küçük çiftçi, işçi, memur, esnaf, serbest meslek sahibi gibi
küçük tasarruf sahipl·erinin, birikimlerini bir araya getirmeleri ile
büyük bir mali güce sahip olacaktır.
,
1

Halk sektörü, özel sektöre değil; ka.mu sektörüne yakınlık duyacaktır. Esasen, sosyal adaletin ve sosyal hukuk Devletinin gerçekleştirilmesi çabalarında, Kamu sektörünün yapamadığını Halk
sektörü yapacaktır.,
Halka açık anonim şirketler ile Halk
talaa etmek mümkün değildir.

sekııörünü

~

~
l.

bir arada mü1

Halka açık şirketler, haEk sektörünü oluşturacak tasarruf birikimlerini, özel sektöre ·çekme için, özel teşebbüsün yasal biçimde
tatbike koyduğu değişik bir özel teşebbüs yöntemidir.
Halka açık şirketlerin giderek çoğalması, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin özel teşeıbbüse akmasına ve halk sektörü kaynaklarının azalmasına yol açmaktadır.

ı

ı

1

Gerek Bankalar ve gerekse Holdinglerin, halka açık şirketleri
kanaliyle, geri kalmışlığın en büyük ızdırabını çeken, milli hasıla
dan çok küçük pay alan az gelirli vatandaş birikimleri, büyük sermaye guruplarına aktarılmaktadır.
bazılarının

1

sahiplerinin
paylarının sıfıra müncer olması, Halk sektörünü oluşturacak geniş yurttaş topluluğunun, ekonomik girişirolere karşı isteksizliğine

\

aktarılmanın yanında, halka açı'k şirketlerin
başarısızlığı ve yasal şirket oyunları ile küçük tasarruf

Bu
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yıol

açmakta ve dolayısiyle Halk sektörüne akacak olan paranın, ya
ölü para ol-arak saklanmasına veyahut ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmıyacak gayrimenkul yatırımiarına kaymasına sebeıbiyet vermektedir.
Halk sektörünün biran evvd oluşturulması ve elle tutulur hale getirilmesi, yukarda saydığımız sakıncalanda asgariye indireoektir.

DEVLET

KATKlSI

1 - Halk sektörünün kuruluşu ile birlikte, Devletin, Anayasamızın kendisine yüklediği, sosyal hukuk Devletinin ve sosyal adaletin sağlanmasındaki görevleri yerine getirmek için, kaynaklarının
bir kısmını belli ölçüler içerisinde bu sektöre açacaktır. Elbetteki,
Devletin hazinesinin, Halk sektörü emrine verilmesi düşünülemez.
Ancak ilk kuruluş hazırlıkları sırasında ve özdlikle Halk sektörü
bankası'nın (HASEBANK) kuruluşunda mali katkıda bulunması
zorunludur.

Halk sektörü bankası (HASEBA:NK)
rün tam olarak örgütlenmesi v<e başanya

kurulmadıkça,

bu sektö-

ulaşması düşünülemez.

Halk sektörünü oluşturacak ve tasarruflarını bu sektöre verecek olan yurttaşlarımızın, HASEBANK'ın kuruluşu ile günlük tasarruflarınıda bu banka şubelerinde toplamaları ve toplanacak biı
paraların, halk sektörü hizmetlerine, çok düşük faizlerle verilmesi
olasılığı, hiçte küçümserrecek 1gibi değildir.
Halk sektörü bankası, gelişmesini, :halk sektörünün yararlave ülke kalkınmasına etkilerinin yurt düzeyine en etkin bir
propağanda ile tanıtılmasıyla sağlıyacaktır.
rının

Halk sek1Jörü bankasının :kuruluş sermayesinin, kuruluş kanununda belirlenecek şekil ve .şartlarla (bir kısmının) Devlet tarafın
dan karşılanması, Halk sektörünün, diğer sektörler yanında güçsüz bir kuruluş olarak kalmasını ve ölü doğan bir kuruluş durumuna düşmesini önliyecektir. Bu, devletin bir defaya mahsus olmak
üzere yapacağı bir katkıdır. Ve Devletin bu katkısı karşılığında,
Bankanın rasyonel çalışması sonucu elde edeoeği karı, hissesi oranında alma olasılığıda doğacaktır.

5

O halde, Ha1k sektöru bankasına, Devletin belli bir oranda kosermaye He ortak olması, hem bu bankayı, mali bakımdan
güçlü kılacak ve hemde halk sektörüııü oluşturacak kuruluşlara
güven verme, teşvi:k etme bakımından büyük yararlar sağlıyacaktır.

yacağı

Devletin katkı ve desteğinin var olduğu Bankayı, çalışma şek
li tamamen halk sektörü doğrultusunda ve halk yararına olmak
şartiyle, küçük tasarruf sahiplerinin bütün güçleriyle desteklemeleri doğaldır.
2 - Halk sektörü bankasının yanı sıra, bu sektörü oluştura
cak küçük tasarruf sahiplerinin, özellikle başlangıç döneminde, bir
güven duyması ve cazip bazı imkanlada karşılaşması gerekir.
Bugün Ülkemizde, özel sektörıün çıkardığı taıhvillere verdiği
faiz oranı % 18 dir. Bazı değişik yollarla ve hisse senedi karşılığın
da % 20 temettü dağıtımının garanti edildiği bir gerçektir. Böyle
bir ortamda, yepyeni bir kuruluş olan Halk sektörüne kayacak paranın sahipleri, asgari bu ölçülere yakın bir garanti arıyacaklardır.
Böyle bir garanti verildiği takdirde, Özel sektöre akan küçük tasarruflar ve yurt dışında ki işçilerimizin p~raları, Halk sektörüne
kayabilir. Aksi halde, Halk sektörünü oluşturacak kaynaklar, özel
~ektöre akınaya devam eder.
Devletin, asgari bir kar garantisi
rine alması, elbetteki istenemez.

giıbi ağır

bir mali yükü üze-

Ancak, Halk sektörünün yayılacağı sahalardaki ön çalışmala
rın yapılmasında, fizibilite raporlarının hazırlanmasında, bu sektörün çalışma dallarında, Halk sektörüne özgü bazı özel haklar tanımak suretiyle, bir güven ve sağlam adım atma olasılıkları sağla
nabilir.
Yine, kamu kesiminin bazı alanlardan çekilerek yerini Halk
özel sektörün bazı sahalarının (özellikle madenler, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tümünün işletilmesi gibi)
Halk sektörüne kaydırılması, diğer bir güven yolu olabilir.
sektöı:ıüne bırakması,

Devletin bu yoldaki katkıları ·ve koruyucu tedbirleri He kar garantisi bir ölçüde sağlanmış olur.
3 -

kooperatifierde çalışacak
ve bu sektörün çalışma tarzı üzerinde
ve yetkileri olmalıdır.

Halk sektörünü

elemanların yetiştirilmesi

devletin

6

bazı katkıları

oluşturacak

1

Devletin kontrol yetkisi, hiçbir zaman, Kamu iktisadi kuruluşlarındaki gibi olmamalıdır. Politik amaçlarla, adama iş bulma,
kırtasiyecilik gibi kamu iktisadi kuruluş larını işlemez hale getiren
devlet müdahalesi, hiçbir zaman Halk sektörüne girmemelidir.
HASEBANK kanalıyla, devlet, halk
lünü olumlu biçimde yüıütebilir.

sektöı:ıü

üzerindeki kontra-

Halk sektörü kurulurken, bir yandan bu sektörü oluşturacak
üniteler içerisinde yeni yeni menfaat guruplarının ortaya çıkması
nı önlemek, Öte yandan Devletin, olumsuz yöndeki politik ve !lnrtasi baskılarına, müdahalelerine yer bırakmamak gerektir.
Halk sektörünün oluşmasında Devletin katkısını özetl~rsek:
1 - Kurulacak bankaya mali yardım. 2 - Halk sektörünü cazip
ve güvenilir kılmak için bazı özel hakların tanınmasını sağlamak.
3 - Olumlu yönde Devletin kontrol yetkisini saptamak.
Halk sektörünün oluşmasında, Devlet bir yandan bu sektörün
halk kitlelerince benimsenmesi için gerekli güvenceyi sağlı
yacak, öte yandan yeni menfaat guruplarının türernesini önliyecektir. En büyük tehlike bu menfaat guruplarının teşekroülüdür. Bu
yolda devletin, ilk kuruluştan itibaren her türlü tedbirleri alması
gerekir.
genış

Bizim burada incelediğimiz, genel olarak Dev1etin katkısının
olabileceği üzerinde, ayrıntılara girmeden
düşündüklerimizi
açıklamaktır. Tatbikata girildiğinde, uzmanların en ince ayrıntı
lara inerek, meseleleri somutlaştırmaları gerekir.
ne

HALK SEKTÖRÜ HUKUKU
Halk sektörünün oluşma çabaları
hukuku, önem kazanmıştır.
Halk sektörünün hukuki
Bu hukuki
1-

yapıyı

iki

yapısı

kısımda

ne

ile birlikte, Halk sektörü
olmalıdır? ...

incelemek

yararlıdır:

Halk sektörünü mali bakımdan destekliyecek kuruluşla

rın yasalaştırılması.

2 -

Halk sektörünü oluşturacak Kooperatifler yasası.
7

1CEK

HALK SEKTORUNÜ

KURULUŞLARIN

MALİ

BAKIMDAN
YASALAŞTIRILMASI :

DESTEKLİYE-

r
/

;::fll

Bu sektörün Ülke ekonomisine olumlu yönden katkıda bulunabilmesi ve az gelirli Yurttaşlarımızın katkıları sonucu kendi hayat seviyelerininde yükselmesi için, ilk adımı attıracak mali bir
güç gerekir.
Halk sektörü bankası veyahut başka bir isimle kurulacak yepyeni bir banka bu görevi yerine getirecektir.
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankagibi bankalar ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu,
Bağ-Kur, Oyak, Meyak gibi kurum ve kuruluşların
sermavesine
belli bir öLçü içerisinde katılacaklavı Halk Sektörü Bankası {HASEBANK), Devletin ,katkısı ile Ülkemizin en güçlü Bankası olabilir.
sı

Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kurumlarla, sivil-asker memurların, işçilerin, tarım işçilerinin, Yurt
dışındaki işçilerin kurmuş oldukları ve kuracakları OYAK ve benzeri kurumların y;eni bankaya ortak olarak katılmalarının büyük
yararları olacaktır.

~·

ı

önemli katkıları olacak bu ve bensadece atılacakları yatırım sahaları ile
değil, Halk sektörü kooperatiflerini mali bakımdan destekliyecek
bankaya, maddi güçlerinin bir kısmını ayırarak kader birliği yapmak suretiyle katılmaları, Halk sektörünün sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlıyacaktır.
Bu sektörün

zeri

gelişmesinde

yardım kurumlarının,

Hasebank'ın kuruluş
kanununda, sadece mevduat toplayıp
kredi dağıtınakla yetinmeyip: a) -Halk sektörü ünitelerinin hangi sahalara girişim yapacağı konularında araştırma müdürlüğünün
kurulması b -. Hasebank'ın uygun ve yararlı göreceği iş sahalarında çalıştınlmak üzere eleman yetiştirme için eleman mrüdüdüğünün kurulması
c) - Yurt dışındaki işçilerin birikimlerinin
Yurt içinde ve Halk sektörü doğrultusunda toplanması için gerekli
çabayı göst,erecek ve avantajı sağlıyacak · girişimleride yapacak
yurt dışı işçileri müdürlüğü, kurulmalıdır.

Banka bünyesi içerisinde bu çalışmaların yapılması yararlı
görülmediği takdirde (Halk sehörü araştırma- eleman yetiştirme8
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işçi dövizlerini yurt içinde toplama ve Halk sektörünü oluşturma)

kurumunun

yasalaştırılması

mümkün olabilir.

Her iki halde de, yasa düzenlemesinde bu üç konuya önem verecek ve bu üç konu üzerinde kurumların peşinen düşünülmesi
büyük yararlar sağlar kanısındayım.
2 -

HALK SEKTÖRÜNÜ OLUŞTURACAK KOOPERATİFLER
YASASI ~

Halk sektörünün, Türk hukuku içinde yeri ne olacaktır. Ayrı
bir yasa zorunlumudur. Yoksa, özellikle Türk Ticaret Kanunu ve
çeşitli kanunlarla kurulması öngörülen şirket ve kooperatİf türleriyle yürütülebilirmi? ...
Türk Ticaret Kanunu, ticaret

şirketlerini şu şekilde

belirle-

miştir:

a
b
c
ç
d

-

Kollektif şirket
Komandit şirket
Anonim şirket
Limitet şirket
Kooperatif şirket

Türk Ticaret Kanununda sayılan Kollektif, Komandit ve LimiHalk sektörünün oluşmasında yerlerinin olmadığı
kanısındayız. Bu şirketler genellikle şahıs ve aile şirketleri niteliğin
dedir. Ve Halk Sektörünü oluşturacak küçük sermaye guruplarının
bir araya gelmesinde cazip ve yararlı bir şirket türü değildir.
tet

şirketlerin,

Geriye Anonim
sı

şirket

ile Kooperatif

şirketler kalmaktadır.

Her iki şirket türünde, Halka açık ve dönük nitelikler
nedeniyl·e, bu sektörde yararlanmak mümkündür.

taşıma

Ancak, özellikle Anonim şirketler, esas mukavelelerine konan
hükümlerle, kolaylıkla birer şahıs şirketi !haline dönüşebilmeıkte,
büyük paylar bir veya birkaç ailede toplanabilmektedir.Bu durumda, Halk sektöründen beklenen ıkar ve yönetime katılma eşitliği,
hiçbir zaman sağlanama:z. Halk sektörünün geniş bir Yurttaş toplu·
luğunca benimsenip, rasyonel bir ·çalışma
düzeyine çıkabilmesi,
KAR VE YÖNETiME KATILMA EŞİTLiGİNİN SAGLANMASI,
belli grupların hakimiyeti ahına hiçbir zaman girriıiyeceği fikrinin
9

açıkça anlaşılması gerekir. Oysaki Türk Ticaret Kanunundaki Anoşirket türü, istenen bu güveni hiçbir zaman vermez, veremez.

nim

Bu durumda geriye Kooperaüf şirket kalıyor. Kooperatİf şir
ket, Halk sektörü esprisine ,en uygun bir şirket türüdür. Ancak
kanunu tetkik ettiğimizde, birçok engelleyici maddelerine rağmen,
yinede birçok noksanların, sakıncaların bulunduğu görülür.

r

Özellikle, konulacak sermayenin çok düşük düzeyde tutulması
payların bir veya birkaç aile topluluğunda bidkebilmesi, ortaklarına
çalışma bakımından önoe1ik tanıma koşullarının açık şekilde yasalaştırılmaması, kar dağıtımının klasik kooperatif.çilik esaslarına
göre düzenlenmesi gibi hususlar, Türk Ticaret Kanunundaki kooperatif türününde sakıncalı yönlerinden bazılarını teşkil eder.
Şu açıklamalarımız,

töl'ünün Hukuki
Ancak,
bu yepyeni

nasıl

yapısı,

bir konuyu somutlaştırmıştır: Halk sekKooperatİf türü ile mümkündür.

Halk sektörü yepyeni bir ekonomik kuruluş ise,
felsefesine uygun bir kooperatifler yasası

kuruluşun

hazırlanmalıdır.

Ülkemizde çeşitli Tarım kooperatifleri, Esnaf ve sanatkarlar
kooperatifleri, Yaıpı :k:Jooperıatifleri, Tüketim kooperatifleri ve
. benzeri türlerden oluşan yirmibini aşkın kooperatİf vardır. Bu
yirmibini aşkın koperatifin büyük bir kısmının Yurt kalkınması
bakımından Halk sektörü içerisinde kanalize edilmeleri mümkündür.
çeşitli

türde ve çeşitli yasalara dayaHalk sektörü temel &dsefesı
ne uygun bir birlik ve beraberlik yoktur.

1

nılarak kurulmuşlardır. Aralarında

'1

Halk sektörünün hukuki yapısının oluşturulmasında, bu sektör içinde mütalaa edilecek kurum, kooperatif ve diğer kuruluşlar
arasında birlik ve beraberliğin sağlanması zorunludur.

1

Ancak bu koperatiflerde

Ohalde, yepyeni bir kooperatifLer yasası hazırlanmalıdır. Hazırlanacak olan (HALK SEKTÖRÜ KOOPERATİFLER YASASI)
bu sektörün kuruluş felsefesine uygun hükümler taşımalıdır:
aa) -

Üyelerin yeteneklerine ve i!htisaslarına göre bizzat ça-

lışma olanağı sağlanmalıdır.

bb) - Kooperatif içerisinde guruplaşma ve bu suretle belli
üstünlük Kurmaları önlenmelidir.

kişilerin
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cc) -

Halk sektörü kooperatifleri bünyesine

alınacak deği

şik türdeki kooperatiflerin, yeni bünyeye adapte edilecek yasal değişiklikleri saptanmalıdır.

dd) -

Asgari kar garantisi

sağlanmalıdır.

ee) :_ Kar dağıtımı, ülke kalkınmasını gözönünde tutacak şe
kilde ve gelir dağılımındaki eşitliği sağlama yönünde saptanmalı
dır.

yı

ff) - Özel sektör ile kamu sektörü arasında sıkışıp kalmaönleyici ve koruyucu hükümler getirilmelidir.
gg) -

Halk sektörü kooperatifler

hh) -

Birliğe

birliği kurulmalıdır.

dahil kooperatifierin mal

varlıklarının

garanti

şekli saptanmalıdır.

ii) -

Kooperatif1erin tamamen

halka

açık

nitelikte

olması

sağlanmalıdır.

Yurt dışıındaki işçilerimizin dövizlerinin kooperatifiere
halinde, iştirakçilere özd bazı yararlar sağlanmalıdır.
(iş yerinde çalışma önceliği, kardan belli bir oranda fazla dağıtım
vs).
jj) -

aktarılması

kk) - Yurt dışına işçi gönderilmesinin tamamen kooperatifler kanaliyle yapılması ve Yurt dışına gönderilecek işçilerin ücr,etlerinin belli bir oranının Halk sektörüne tahsis şartının, işçi-koope
ratİf anlaşması ile sağlanması.
ll) - Memur, tarım ve sanayi işçisi, serbest meslek sahipleri, küçük tasarruf sahiplerinin ve bunların oluşturduğu kurum ve
kuruluşların sermaye birikimlerinin Halk sektörü kooperatiflerine
aktarılması yolunda olanaklar sağlanmalıdır.
Bu ve bunun gibi hükümlerin HaLk sektörü kooperatifler yasayer almasının büyük yararlar sağlıyacağı kanısındayım.

sında

Ülkemizde, Kooperatifierin belli bir düzen içerisinde gelışme
ve Kooperatifçilik fikrinin yer etmesi, küçük tasarruf sahıple
rinin ellerindeki paraların Yurt kalkınmasına aktarılmasında \e
bunun yanında küçük tasarruf sahiplerinin bu paralarının karşı
lığı olarak belli bir gelir sağlaması ve yeni iş alanları bulmalarınd;,
önemli rol oynıyacaktır.
sİ

ll

Ayrıca Yurt dışındaki işçilerimizin yabancı hankalarda atıl
vaziyette duran ve büyük miktarlara ulaşan dövizlerininde Yurda
girmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Parasına sağlam gelir,
Yönetime eşit şekilde katılma ve aynca 1htisasına göre çalışma
olanağı bulacak olan yurt dışındaki işçilerimizin dövizleri, rahatlıkla Halk sektörüne aktarılacaktır.

Bize göre, Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yeni bir kooperatifler yasasının düzenlenmesi, kooperatifleri mali bakımdan destekliyecek HASEBANK'ın kurulması ile üçüncü sektör olarak
Halk sektörü, Yurt kalkınmasında önemli bir yer alacaktır. Özel
sektör ile Kamu sektörü arasına giı:ıecek olan Halk sektörünün
oluştıurulmasında yukardaki ilkelerin gözönünde tutulmasında yarar olduğu kanısındayız.
Halk sektörünün kuruluşunda çok dikkatli olmak gerekir. Bu
sektörü destekliyeoek büyük bir mali güç (Halk sektörü bankası
veya başka adla kurulacak banka) olmad}kça ve Halk sektörü kooperatifler yasası titiz bir şekilde hazırlanıp yürürlüğe girmedikçe,
Halk sektörü kendinden beklenen yararı hiçbir zaman sağlıyamaz
kanısındayım.

Güçlü özel sektör ile Devletin her türlü desteğine sahip Kamu
sektörü arasında ezilip kalır Halk sektörü aksi halde. Ve bu başa
rısızlık, geniş Halk kesiminin küçük tasarruflarını Yurt kalkın
masına arzetmede yepyeni bir ürkekliğini doğurur. Bu nedenle atı
lacak her adımda dikkatli ve ölçülü olmak gerekir.
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Anayasa, bir milletin 'tüım yaşama alanlarmda ön gördüğü düzeni oluşturan kararıdır, diye tanımlanmaktadır (Walter Strauss).
Bu anlamda on dört yıl önce halk oyu ile ka:bul edilerek yürürlüğe giren, Anayasamızın 2. nci maddesi, bugünkü toplum düzenimizi yani Türkiye Cumhuriyetini bir «Sosyal hukuk devleti» olarak
nitelenmekle; tüm ekonomik, sosyal ve kültürel ülke sorunlarının
çözümünde «sosyal devlet» ilkesinin esas alınacağını ön görmüş
tUr. Böylece Anayasamızcia «Sosyal devlet» düzeni bir temel ilke
olarak ön görüldüğüne göre, milyonlavca yurttaşın oluşturduğu
halk gruplarının ekonomik ve sosyal çıkarlarının korunması ve güvence altına alınmasında en üst kurallar bütünü olarak hukuki garantiyi sağlıyacak ,temel hukuki dayanak yapılmaktadır. Bu itibarla tüm toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal müesseselerimizin gelişmeleri yolundaki pürüzlerin ve engellerin ortadan kaldırıl
ması, bize göre «sosyal devlet» fikrinin açıklığa
kavuşturularak
pekleştirilmesine bağlıdır.
Batıda en az bir yüzyıldanberi işlenen ve geliştirilen «sosyal
devlet» fikri, yine Batıdaki uygulamada bununla ilgili çeşitli toplumsal sorunların çözümüne o zamandanbed ışık tutacak açıklığa
kavuşturulmuştur. Yine o zamandanberi bugün Batıda «sosyal dev-
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let» fikri (ve kavramı) kütüphaneleri dolduran ciltlerle yapıtlar ve
sayısız ciddi araştırmalarla açıklığa kavuşturularak halkın bilincine girdiği yani halka mal edildiği halde; bizim bugünkü fikir düzeyimizde henüz yeni ve işlenerek açıklığa kavuşturulmamış bir
kavramdır. Anayasanın yürürlüğe girdiği on dört yıldanberi «sosyal devlet» fikrini işleyen ciddi hiçbir araştırma yapılmamıştır. Halbuki arada geçen ve pek 'kısa olmıyan bu süre içinde, hiç olmazsa
hukuk ·Ve özellikle toplumsal politika tatbikatının pratik ihtiyaçlarına kısmen olsun cevap verebilecek derli toplu küçük bir şerh hazırlanabilirdi. Bundan ötürü; ekonomik, sosyal ve siyasal tüm to.plumsal sorunlarımızın çözümü ekseriyetle dayanıksız ve kısır tartışmalarla geçiştirilerek müspet ve kesin sonuçlara bağlanamamak
tadır. Ve yine bu boşluğun doğurduğu bilinçsiz ortam nedeniledir
ki, Anayasanın .sosyal muhtevası, ötedenlberi politiıka alanında ağ1:r
basan çıkar gruplarının tahripkar saldırılarına hedef olmuştur ve
bugün de olmaktadır.
Aslında derinliğine bir araştırma ve inceleme konusu olarak
«sosyal devlet» sorunu, bir Anayasa düzeni sorunudur. Bu itibarla
herşeyden önce Anayasa Hukuku ile ilgili bilim çevrelerinin inceleme
alanına giren bir konu olmasına rağmen, yukarıda değindiğimiz
bu alandaki önemli boşluğun bırakılması nedenleri üzerinde durulmasında bize göre yarar ve zorunluk vardır. Bizde ötedenberi
hukukçuluk ve özellikle hukuk öğrenimi; esasında ekseriyetle hukuk kurallarının ekonomik ve sosyal kökenierine derinliğine kadar
inilmeden, sadece soyut yorum kurallarına dayandırılır. Diğer hukuk alanlarının bazı pratik uygulamalarına yeterli gibi görünen bu
durumun yetersizliği, 1924 Anayasasının yürürlük süresi içinde pek
hissedilemiyordu. Zira bu dönemin toplumsal yaşantısı ve mi'tcadelesi, herşeyden önce sadece klasik demokrasi kurallarının yerleş
mesine ve pekleşmesine yönelikti. Fakat 1961 Anayasasile kurulan
yeni toplum düzeninin sosyal esprisile oluşan «sosyal uyanış» ve
hergün güçlenen «Sosyal bilinç»; özellikle bu düzenle tanınan iktisadi ve sosyal hakların kullanılmasında hak sahiplerini ve bunların temsilcileri olan çeşitli örgütleri, öz çıkarlarını daha etkin bir
biçimde savunmaya ve korunmaya yöneltti. Bu nedenle; yeni Anayasa ile oluşturulan bugünkü sosyal düzenimizin sorunları, eski
(1924-1960) Anayasa dönemile kıyaslanamıyacak lbir aşama olarak,
ekonomik ve sosyal muhteveları ağır basan sorunlardır. Bundan
ötürü bugün temel toplumsal sorunlarımızın çözümüne ışık tutacak bağlayıcı (emredici) kurallar bütünü olarak yürürlükteki Ana4

yasamızın

düzen sağlayıcı etkin fonksiyonunu yapabilmesi, sosyo .::konomik ciddi araştırmalara dayanan güçlü yorum yapılmasına
bağhdır. Ancak bu yolda göster:ilecek çaba ve yayınlar:da geniş halk
kesimlerinin bilincinde yerleşebil~cek bir ulusal «Sosyal düzen»
fikri; Anayasaya saygınlığı pekiştirecek önemli bir öznel (manevi)
dayanak olarak, hukuk düzenine saygmlığı aıtıran ve Anayasaya
karşı tahripkar saldırıları önleyen bir etken olabilir.
Anayasa ıkurallarımn yorıuınunun dddi araştırmalada oluşan
güçlü, milli bilimsel kaynaklara dayandınlması zorunludur. Ancak
bu takdirde Anayasa !teminatı altındaıki özgürlüklerin ve özellikle
bireylere tanınan iktisadi ve sosyal hakların muhtevaları, ıbu haklara
Devletin müdahalesi sınırları kesinlikle saptanabilir. Diğer yandan,
her nekadar Anayasa Mahkemesinin bugüne dek oluşturduğu içtihatlar; ilgili konularda yoruma dayanak sağlıyacak önemli bir kaynak teşkil etmekte ise de, bize göre söz konusu eksiklik nedenile
kısmen soyut kalmaktadır. Anayasa uygulamasının benzer konularında, içtihat veya bilimsel araştırma gibi yabancı kaynaklardan
yararlanma olanakları ise, gerçekte çok sınırlıdır. Zira özellikle
«sosyal hukuk devleti» aşamasının henüz başlangıç döneminde bulunan toplumumuza özgü sorunların çözümünde; ayrı nitelikteki
toplum ihtiyaçları için geliştirilen yapıtlardan (bazı genel sorunlar
dışında) yararlanma olanağı yoktur.
ca

\
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Sonuç olarak, yukarıdanberi sunulan genel
özetliyebiliriz:

görüşlerimizi kısa

şöyle

Yürürlükteki Anayasamızın düzen sağlayıcı etkin fonksiyonunu yapabilmesi, derinliğine sosyo-ekonomik ciddi araştırmalara
dayanan güçlü yorum yapılmasma bağlıdır. Bu yolda gerekli çaba
gösterilerek ciddi yayınlarm oluşturulması, bir ulusal ödev olarak
birinci derecede Anayasa bilginlerimizin görevidir. Ancak bu yolda
gösterilecek çaba ile oluşabilecek bir ulusal Anayasa (sosyal düzen)
fikri, çeşitli yayın olanaklarile meslek çevrelerinde ve geniş halk
kesimlerinin bilincine yerleştirilebildiği ölçüde Anayasaya saygın
lığı pekleştirecek önemli bir manevi dayanak olur. Gerçekleri dile
getiren güçlü düşünce ise, Anayasa krizlerine yol açan siyasal demagijilere karşı, Anayasanın sağladığı toplumsal düzenin korunmasında en önemli öznel ögedir. Zira neyin düzene uygun veya düzen dışı olduğu, düzenle sağlanan anayasal hakların ve özgürlüklerin sınırlarının nelerden ibaret olduğu kesinlikle bilindiği takdir5

dedir ki; gereksiz ve dayanaksız tartışmalar önlenerek mevcut Anayasa düzenine uyulmaktan başka bir yol olmadığı kanısının güç
kazanması, toplum yaşantısında sosyal ve siyasal istikrarı sağlıya
bilir. Batının köklü Anayasa rejimlerinin sağladıkları geh~neksel
istikrarın kökeni ve nedeni de buradadır.
Bugünkü Anayasa düzenimiz «sosyal hukuk devleti» Hkesine
göre; toplum düzenimizin esası olan bu sosyal esprinin, yani «ısosyal devlet» ilkesinin anlamı nedir? Bunu, ,kendi
olanaklanınıza göre aşağıdaki sunuşlarımızda açıklamaya 'Çalışaca
dayandırıldığına

ğız.

I

SOSYAL DEVLET KAVRAMININ KÖKENi
VE GELİŞİMİ
I.

Devletin Düzen

Sağlama

sosyal düzenin ısağlanması, bugünün ileri
ve aynı zamanda gelecekteki gelişmele
rinin en önemli ve esaslı şartıdır. Özellikle 1789 Fransız Devriminden sonra oluşan ve toplum hayatında sadece soyut (veya dar kapsamlı) özgürlük ve eşitliğin garantisi ile sosyal düzenin sağlana
bileceği verisinden hareket eden «klasik demokrasi» denen devlet
düzeninin bu temel amacı gerçekleştirememiş olması, tarihin saptadığı bir olaydır. Yine ta:dhsel gelişme; özellikle 17. nci yüzyılın
sonlarından itibaren Avrupada birden gelişen sanayi ve ticaret hayatile ortaya çıkan yeni «İşçi» ve «sımf» sorunlarının; devletleri
sosyal düzenin sağlanması için çeşitli tedbirler almaya zorladığını,
bu güçlü zorlama ile klasik demokrasi denen devlet tipinin bünyesinde k<öklü bir değişiklik oluşturduğunu göstermektedir. Bu
gelişme, günümüzün düşünüderi ve devlet bUiıncileri tarafından;
özellikle Batının köklü demokrasileri göz önünde tutulamk zamanımızcia «politik demokrasiden ekonomik demokrasiye doğru yönelen bir intikal» olarak nitelenmektedir. Diğer yandan bu toplumsal gelişmelerin oı:ıtaya çıkardığı toplum (devlet) düzenleri ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle beraber, gelişmenin .ana çizgisi
esasında aynıdır. Neticede oluşan protatip (örnek) toplum düzeni; esasında aynı anlama gelen ve fakat yerine göre «ekonomik demokrasi», «Sosyal demokrasi», «sosyal hukuk devleti», «Sosyal reToplum

yaşamında

Fonksiyonu

toplumlarının varlıklarının
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fah devleti» veya sadece «sosyal devlet» terimlerile

tanımlanmakta

dır.

Şüphesiz bu gelişme ile oluşan bir toplum düzeninin «sosyal
devlet>> niteliğini kazanmış sayılabilmesi için, sadece Anayasasında
bu niteliğin açıkça belitrtilmiş olması gerekli ve yeterli değildir. Zira bir toplum düzenine «sosyal devlet» niteliğini kazandıran önemli esas unsur, yurttaşlara geniş kapsamlı iktısadi ve sosyal hakların
birer temel hak olarak Anayasa ile tanınarak teminat altına alın. ınış olmasıdır (Nitekim: örneğin; Skandinav ülkeleri ve İsviçre
anayasalarında «Sosyal devlet» terimi ve hatta «Sosyal» sözıcüğü
pek yer almadığı halde, bu ülkelerin sosyal düzenleri buralarda
gerçekleştirilen «Sosyal denge» açısından, zamanımızın ileri ve hatta diğerlerine nazaran ideal düzenleri sayılmaktadır). Diğer yandan bir toplum düzeninin sosyal devlet niteliği, daha ziyade uygulama ile önem kazanmaktadır. Da:ha açık deyimle; bir toplum
düzeninde yurttaşlara tanınan iktisadi ve sosyal haklar, mezuatla
toplumun geniş halk yığınları yararına (milli) bir ekonomi düzeni de kurularak Anayasada geniş kapsamlı biçimde yer alsa da, bu
niteli'kte bir ekonomik ve sosyal düzen, ilkelerine ters düşen uygulamalarla sadece kağıt üzerinde bir görüntüden ibaret kalmaktadır (Bizde yeni Anayasanın yürürlüğe girmesinden itiba~en süre
gelen bu durumun sosyal yaşantımızcia sayısız örnekleri görülmektedir).

Bu ters gelişmenin başlıca sosyal ve siyasal nedeni; «sosyal
devlet» düzeninin yerleşmesinin temel şaı:ıtı olan klasik demokrasi
kurallarının henüz uygulamada gerektiği gibi yerleşmemiş olması
dır. Zira aşağıda açıklanacağı üzere; sosyal devlet düzeni, demokratik yoldan toplumun düzen gelişmelerinde ve değişmelerinde ancak «klasik demokrasi» döneminden ~onra gelen (daha ileri) bir
aşamadır (İlk önce birincisinin sindirilmiş yani yerleşmiş olması
gereklidir ki, ondan sonra gelen hazmedilebilsin!).

II. Klasik D~mokrasinin OluŞrunu
Devletin başlıca amacı; düşünürlerin ve devlet bilimcilerinin
üzerinde birleştikleri hakim düşüneeye göre, kısaca iki yönlü olarak toplumda iç düzenin sağlanması ve dışa karşı toplumun ve dolayısile kendi öz varlığının rkorunmasmdan ibarettir. Fakat ıbütün
bunların da üstündeki temel (en üstün) amaç; toplumu oluşturan
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bireylerin, fertlerin mutluluğudur. Bu mutluluk, fertlere sağlanan
en geniş kapsamlı kişi özgürlüğü ile gerçekleşebilmektedir. Bu an·
· lamdaki kişi özgürlüğü ise muhtevası bakımından (vicdan ve düşünce, kişi ve konut dokunmazlığı; aile kurma, mal edinme, çalış
ma, kültürel gelişme, her türlü yönetime katılma anlamında seçme
ve seçilme hakları vb. gibi) çeşitli kişisel özıgjürlükleri içeriktir.
Devlet ötedenberi en güçlü kamu tüzel kişisi niteliği ile halk
üzerinde en etkin ve mutlak egemen bir varlıkür. Devletin bu niteliği, kamu gücünü yani iktidarı ele geçil'en fert gruplarının kendi
çıkarları doğrultusunda, devleti; yönetilenl1eri baskı altında tutmak
yolile kişisel özgürlükleri ekseriya yerine göre kısıtlamaya veya
tüm ortadan :kaldırmaya yönel:ilk bir araç 'haline getirmiştir. Bu
nedenle geçmişin ve kısmen de ,günümüızün tüm toplumsal mücadelelerinin ve fikir düzeyindeki devlet ve anayasa hukuku bilimsel
çabalarının bir tek amaca, toplumun büyük kesimi olan halkın çı
karları doğrultusunda devlet ,gücünün özgürlükleri kısıtlama yolunda bir baskı aracı olmaktan armdırılmasına yöneldiği görülür.
Bu mücadele ve çabalar, ilk dönemde klasik demokrasinin oluşumuna yöneliktir ki; kısaca şöyle bir seyir izlemiştir.
1. Ortaçağda şehir ticaretinin (atölye ve tezgruh imaHHile birlikte) gelişmesile ortaya çıkan şehir burjuvazisinin Feodaliteyi tüm
loncalarile ve diğer bağlantılarile birlikte ortadan kaldırması, 15.
nci yüzyıldan itibaren bunların yerini Orta Awrupa ve Osmanlı Ülkes1nde merkezileşmiş güçlü devletlerin almasına yol açmıştı. Esasında devleti fertler üzerinde biricik hak sahibi mutlak bir varlık
olarak göı;en; mutlakiyet ( absolutisme) ilkesile yöneltilmelerinden
ötürü «Polis Devleti» de derren bu tip devlet düzenlerinde, tabiatile kişi özgürlüklerinden söz edilemezdi.
Fakat Avrupada 16. ncı yüzyıldan itiıbaren bağlıyarale gelişen
(Rönesans) hareketile gelişen düşünce akımı bir yandan
tabii ve müspet bilimleri geliştirirken, diğer yandan da felsefe ve
devlet bilimlerinde Tabii Hukuka dayanan toplum (devlet) yöne~
timi düşüncesi güçlendi. Jean Jacques Rousseau tarafından geliş
tirilen, devletin hukuk önünde eşit fertledn Ö?Jgürce yaptıkları anlaşmaya dayandığı yolundaki «Toplumsal sözleşme» Öğl'etisi ile özgürlük ilkesine' dayanan aynı yöndeki ıdiğer benzeri. düşünce akım
ları, mutlakiyet ilkesine ve buna dayanan devlet düzenlE'rine karş1
yoğun bir mücadeleye yol açtı.
uyanış
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-Bu mücadele ile işkencenin ve sımf ayrıcalıklarının kaldırıl
köylülerin özgürlüğe kavuşturularak toprak reformlarına
girişilmesi gibi birçok köklü reformlar gerçekleştiri1di. Uyanış (yani Rönesans) döneminin toplum düzenine asıl önemlisi etkisi, liberalizme yol açması olmuştur.
ması,

özgürlükleri bakımından, yukarıdaki gelişmenin topve yaşamı üzerindeki !<;öklü etkilerile 18. nci vüzyılın sonlarına doğru yeni biı- dönem açılıyordu. 1789 Fransız Dev~imile yayınlanan «İnsan Hakları Beyannamesi»nde açıklanan <<İn
sanların doğuştan özgür ve eşit oldukları, bu tabii haklarından feragat ve bunların başkasına devredilemiyeceği» yolundaki «mutlak özgürlük» düşüncesi temel devlet ilkesi yapılmak suretile, siyasal alanda «liberalizm» gerçekleştirildi.
2.
lumun

Kişi

düşünce

Gerçekleştirilen

siyasal liberalizme paralel olarak ekonomi ala'
ilk kez Fransız fizyokratları ve sonra da İngiltere'de Adam
Smith tarafından «ekonomi liberalizmi»nin esasları ortaya kondu.
Fransız fizyokratlarının «Laissez faire, laissez passer, le monde va
lui meme» (yani bırakınız geçsin, bırakınız yapsın, Dünya nasılsa
kendiliğinden dönüyor) vecizesi ile kısaca
formülleştirilen temel
«ekonomik öz,gür1ük» ilkesile uygulanan «ticaret, metslek ve sanatların icrası öz,gürlüğü» gibi temel tali ilkelerin ticaret ve sanayi
alanlarında uygulanmaları, başta İngiltere olmak üzere Almanya
ve Fransa gibi yeni sanayie yönelen ülkelerde ticaret ve sanayiin
o zamana kadar görülmemiş bir hızla gelişmesini sağladı. LiberaIizme yönelen o dönemin devlet düzenlerinde temel özgürlükler yanında (sınırsız mal edinme ve bunları kullanma özgürlüğü anlamındaki) mülkiyet ha!k;kı, dokunulmaz (mutlak) bir temel hak olarak, diğer ilkelerle birlikte yeni Anayasalarıda ve özellikle, yeni hazırlanan medeni kanunlarıda yer aldı (örnekler: 1974 tarihli Prnsya Eyalet Yasası, 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu ve nihayet
1900 tarihli Alman Medeni Kanunu).
nında

3. Bu gelişmenin en önemli müspet yönü, tabii hukuka davanan kişi özgürlüklerinin temel yapıldığı toplum düzenlerinde halk
idaresine dayalı «parlamenter demokrasi»nin gerçekleşmesi i«Siyasi Demokrasi» denen l;m tip toplum düzenlerinin olv~tler
da; devletin yasama, yürütme ve yaı:ıgı fonksiyonlarının ~<Lından
ayrılığı ilkesine göre) biı:ıbirinden ayrı üç devlet o rp-- ·~ ve lböy.
yüriitlmesile, kişisel özgürlüıkler güvence altıP'
9

lece siyasi demokrasi anlamında hukuka bağlı devlet veya kısaca
«hukuk devleti» kavramı gelişerek, bu ilke gerek teori ve gerekse
uygulamada güçlendi.
Bugün «klasik demokrasi» diye de nitelenen, hal kiradesine
hukuk devleti anlamıııdaki «siyasi demokrasi»; zamanımı
Zlll gelişmiş Batı toplumlarında (Batı demokrasilerinde) uygulanan rejimierin i 1 k · a ş a m a s ı ve .e s a s ı dır. Şu anlamda
ki; gerçekten «siyasi demokrasi» (veya hukuka bağlı devlet veyahut da kısaca «hukuk devleti») diye tanımlanan bu tip toplum
düzenlerinde, herşeyden önce «klasik siyasi haklar» ve «vatandaş
hakları» denen temel özgürlükler tam bir güvence altına alınmış
(örneğin: diri, inanç ve düşünce özgürlükleri, kişi ve konut dokunulmazlığı, teşehbüs ve akit serbestliği, mülkiyet veya siyasal açı·
dan her türlü yönetime katılma anlarnındaki seçme ve seçilme hak
ları vb. gibi) haklar ve özgür:lükler belirli yasal sınırlar dışında en
geniş biçimde sağlanmış olmalıdır. Böylece tarihsel bir aşama ola·
rak; hukuka bağlı devlet (hukuk devleti) anlarnındaki «klasik deınokrasi»nin bu açıdan ön görülen en önemli niteliği, fertlere ta
nınan ve yasal güvence altına alınan en geniş kapsamlı özgürlüklerle kişiliği yücelten faizlet ve sorumluluk esasına dayalı bir toplum
düzeni olması idi. Kısaca klasik (veya siyasi) demokrasi, özgürlükçü (liberal) bir siyasal ve ekonomik toplum düzeni ön gören devlet tipi anlamına geliyordu. Bu terim bugün de, genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır.
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Sosyal Dervlete intikal Etkenleri

Diğer

yandan 1789 Fransız Devriminden sonra gelişen ·klasik
demokrasinin bu şeıldile ve niteliğile- toplum dıüzeni sağlama olanağından yoksun olduğu gerçeği, arada geçen kısa sürede· ortaya
çıktı. Bu durum klasik demokrasinin temelinde
saklı çelişkiden
ileri geliyordu. Zira herkese mutlak özgürlük anlamında sınırsız
bir mülkiyet hakkının tanınması, özellikle (toprak, çiftlik, fabrika,
tesis vb. gibi) üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar üırafın
dan siyasal iktidarın da elde tutularak geniş halk yığınlannın
(emekçilerin) sömürülerek özgürlüklerinin kısıtlanması yölile baskı altında tutulmasına yol açtı. Bu nedenle; toplumda sadece SO·
yut hürriyet ve eşitliğin garantisi ile, siyasal (soyut) demokrasi
tarafından değişen toplum koşullarına uygun bir toplum düzeninin
10
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sağlanması olanaksızdı. Değişen

saca

şöyle

toplum şartları, ana çizgilerile kı

görünüyordu:

ı. Ekonomi liberalizminin mutlak bir biçimde uygulanması;
sanayie yönelen ülkelerde büyük bir hızla artan sınai üretimle iş
kapasitesinin yükselmesine, zamanla sanayi işletmelerinde iş prosedürünün mekanik bir duruma gelerek şümullü bir işbölümüne
yol açmıştı. Bu işbölümü sonucu basit bir çaba haline gelen insan
emeği ile işçinin kişiliği ortadan kalkarak onu, işletmelere bağlı
bir robot haline getirdi. Bunun sonucu olarak, tabiatile işbölümü
.ile basitleşen işlerin ücııetleri de düştü.

2. Evvelce kendi işyerlerinde bağımsız olarak çalışanlar fabrika üretimi rekabetine dayanamıyarak işletmelere tabi işçi durumuna girdiler. Kurulan liberal hukuk ve ekonomi düzeninin akit
· serbestisi esasına ciayanaralk yapılan iış sözleşmeleri görünüşte her
nekadar serbest anlaşma esasına göre yapılmakta idiyse de; gerçekte işçi kesimi işgücünden başka hiÇbir maddi geçim olanağına
sahip bulunmadığından, güçlü teşebbiislerin (sermayenin) uygun
gördükleri en olanaksız ücret ve çalışma koşullarını da emekçiler
kabullenme'k zorunda idiler.
3.

Rekabet ve en yüksek kar (profit) amacile hareket eden
maliyetlerini düşürmek için ücretleri alabildiği
ne düşürdükleri gibi, işyerlerinde uygulanan ve rasyonalizasyonla
artan işkazalarile meslek hastalıklarını önliyecek tedbirleri almaya zorlıyacak bir olanak da yoktu. Zira ekonomik ve siyasal liberal devlet düzeni temel ilke olarak özellirkle toplumun ekonomik
ilişkilerine görünüşte tarafsız ve tamamile pasif bir seyirci durumunda idi.
işyerleri; işletme

4. ub'eralizmin bireylerin mutlak iktisadi özgürlüğü anlamın
da aşırı bir ilke olaraık uygulanması, sür'atli nüfus artışı ile büyüyen
emekçi kitlelerinin ezilmesine ve sefaletine yol açmıştı. Küçük teşebbüslerirı, ref\:,9:Qet~.- d!fy~_namıyarak ortadan kalkmaları .veya büyükleri taraf1ndan yutulmaları da izsizliği ve sefaleti artıran önemli etkenlerdi. Bu durumun sonucu olarak sermaye ile emek kesimIeri arasında gittikçe yoğunlaşan gerginlik; büyüyen bir sosyal tezat halinde yeni gelişen sanayi toplumlarının halk gruplarının da
siyasal alanda «kapitalist» ve «proleter» diye adlandırılan iki büyük
s1nıfa ayrılmasına yol' açtı. Sosyal politika tarihinde «işçi hareketi»
diye adlandırılan bu gelişme, daha sonraları yoğunlaşarak büyüyen
ll

bir sosyal harekete dönüşerek, liberalizme dayanan siyasi dernokrasilerin iç düzenini tehdit eden ve sarsan, :bozan bir «Sınıf mücadelesi>>ne yöneldi.
IV.

Sosyalist Akımlann Güçlenmesi ve Sosyal Devlet Düzenine Yöneliş

itibaren ilk yarısına doğru özelliksosyal mücadele; fikir aladenen düşünürlerin sosyal
eleştirilerile destekleniyordu. Fakat fikir alanında gelişmekte olan
«sosyalizm» ilk kez- Karl Marx'la Friedrkh Enıgel:s'in 1848 de yayınladıkları «Komünist manifestosu» adlı dokumaula bilimsel bir
öğreti biçiminde ileri sürüldü. Marksist Sosyalizmin özü niteliğin
de olan bu dokümanla, özet olarak sınıf mücadelesine dayanan ve
böyle bir rp.ücadele sonucu üretim vasıtalarının topluma mal edilmesi amacına yönelen bir «sosyalist hareket» ön göriilüyordu.
Karl Marx tarafından daıha sonraları geliştirilen ve «bilimsel sosyalizm» veya sadece «marksizm» diye adlandırılan öğreti, bugün
de liberalizm· karşısında ve onun eleştirisi niteliğinde ileri sürülen
bir düşünce (karşıt ideoloji) olarak görülür.
19. ncu

yüzyılın başlarından

İngiltere ve Fransa'da yoğunlaşan
nında ilk (veya ütopik) sosyalistler

le

Avrupanın sanayie yönelen ülkelerinde; sosyalist fikir akınila
rının

ve sosyal mücadelelerin etkisile, daha 19. ncu yüzyılın başla
itibaren başta iş mevzuatı olmak üz,ere, emekçi halk yararına sosyal mevzuatın geliştirildiği görülür. Sendika yasaklarının
kaldırılması, güçlü işçi birliklerinin kurulmasına yol açmıştı. Gelişen sendikalara paralel olarak kooperatif örgütlerinin hızla arttığı ve güçlendikleri görülüyoııdu. Bu gelişmede asıl önemli oluşum
geniş emekçi halk kesimlerinde sosyal bilincin (sınıf bilincinin)
güçlenmesi idi. Sosyal bilincin güçlenmesile, sosyal devlet açısın
dan sosyalizmin ve sosyal mücadelelerin devlet rejimlerine etkile·
ri iki yönde gelişmelere yol açtı:
rından

1. GÜDÜMLÜ (TOTALiTER) SOSYALİST GELiŞME

Karl Marx'ın bilimsel sosyalizm anlamındaki öğretisinin ilk
köklü etkileri, Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğ.ru Rusya' da gö·
rüldü. 1917 yılında Çarlık Rejimine karşı oluşan ihtilal ile Rusya'da kurulan «Sovyet Sosyalist Cumhudyeti» ile K. Marx anla·
ınındaki bilimsel sosyalizm öğretisinin proleter ihtilaline ilişkin
kısmı yeryüzünde ilk kez Rusya' da uygulanıyordu.
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Kurulan yeni düzen, Rusya' da feodal toprak rejiminin ve burjuvazinin bütün kalıntılarını ortadan kaldırarak, politik ve ekonomik gücün tümünü proletaryaya (emekçi halka) veren bir anayasa hazırladı. Marx ve Engels tarafından geliştirilen «bilimsel sos·
yalizm» temel devlet ilkesi (ideolojisi) yapılarak, bireysel (feııdl)
kar yerine tüm işletmelerde toplum ihtiyaçlannın sağlanmasına
yönelen ve sanayiin .gelişmesi amacını güden planlı ve kollektivist
bir ekonomi politikasının uygulanmasına girişildi.
Üretim araçları üzerindeki özd mülkiyet devlete intikal ~ttiril
için, özel teşebbüs ve işletmeler kamulaştırıldı. Böylece herkes
devletin işçisi veya memuru ve devlet de, bunların tümünün işve
reni durumuna geçti. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkının tanınmaması ve dalayısile teşehbüs
özgürlüğünün ortadan
kalkması, sermaye ve ·emek ilişkilerini de anlamsız kılıyordu. Bu
bakımdan sendikaların fonk,siyonu da, sadece 1birer meslek örgütü niteliğinde rkaldı.
diği

Marksist öğreti; özellilde Sovyet R:u:syada «Lenini:st-Mar.ksist»
teori diye adlandırılarak, İtkinci Dünya Savaşından sonra Rusya'nın
politik etki·si altında kalan tüm Doğu Bloku ülkelerinin rejimlerinde «devlet ideolojisi» olaraık uyıgulaıımaya başlandı. Bugün de aynı
ilkeye göre sürdürülen bu rejimlerde tüm üretim araçları üzerindeki özel mül!kiyet (ve dolayısle tüm özel girişimler) kollektif üretim
amacile ortadan kaldırıldığı için; kamulaştırılarak devlet (lkamu)
malı durumuna giren ve «sosyalist mül1kiyet» diye adlandırılan bir
«kollektif mülkyet» nheliğindedir. Sosyalist mülkiyet, söz konusu
devletlerin ·rejimlerinin (düzenlerinin) objektif anlamdaki asli struktur unsuru ve ekonomik dayanağı olup, bu ülkJelerde süibjektif faktör (unsur) olan ve iktidarı ellerinde bulunduran komünist partiIerinin tasarruf ve idaresindedir. Bu suretle oluşan rejimlerde sosyal sorun; sermaye ile emek arasındaki ilişkiler açısından bir «sosyal denge» kurulmasını gereıksiz ve olanaksız kıldığından, tek taraflı «Devlet sosyalizmi» ile çözümlenmektedir. Bu devlet sosyaHzminde «Sosyal devlet» ve «sosyalist devlet» terimlerile birbirinin
aynı anlamda kavramlar açıklanmaktadır.
2.

SOSYAL DEMOKRASiNİN GELİSİMİ
1

,

Toplum düzenimizin yapısı, gelişme seyri ve özellikle «sosyal
devlet» iLkesi yönlerinden bizi daha -yakmdan ilgilendiren, bu ilkin13

ci gelişme yönüdür. Batıda sosyal sınıf bilincinin kurulan s·endikalar ve kooperatifler gibi güç1ü örgütlerin de etkisile geniş emekçi
halk kesimlerinde yoğunlaşması; sermaye V·e teşebbüs çevrelerinin
güçlü dayanakları olan muhafazakar (tutucu) partilerin ellerinde
tuttukları siyasal iktidarlara karşı, demokratik yoldan sosyalist
eğilimli siyasal partilerin kurulmasına ve bu suretle siyasal iktidarları etkilernelerine yol açtı. Bu cümleden olarak Batının siyasi (kli.l.sik) demokrasilerinde, devletlerin sosyal tedbirler olarak çıkardık
ları «Sosyal mevzuat» yanında; geçen yüzyılın sonlarına doğru ilk
kez İngiltere ve Skandinav ülkderinden başlıyarak Fransa ve Almanya'da işçi partileri veya sosyalist. partiler kurularak, parlamentolara hakim liberal veya muıhafazakar (yani sağcı veya tutucu)
partilere karşı toplumda sosyal dengeyi sağlıyacak bir siyasal güç
dengesi oluşmaya başladı.
Bu suvetle oluşan ve güçlenen sosylist eğilimli partilerin de
mevcudiyetile, bugünün Batı demokrasilerinde; toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal düzeninin, sağlanmasında hivbirierine yakın
güçte olan liberal (veya tutucu) ve sosyalist eğilimli partiler, genellikle zamanımızın modern demokrasilerinin siyasal bütününü birlikte oluşturan ayrılmaz parçaları (ve biricik garanti unsuru) olarak kabul edilirler. Böylece Karl Marx'ın «bilimsel sosyalizm>> anlammdaki sosyalist öğr·etisi (yani Marksizm), bugün Doğu Bloku
ülkelerinde bundan yüz elli yıl öncesindeki çıkış şeklile uygulandığı halde, Batıdaki gelişmede «sosyalist
düşünce>> bundan çok
farklı anlam değişikliklerine uğradı. Özellikle 1900 da Paris'te toplanan 5. nci Uluslararası İşçi Kongresinde kabul edilen kararlarla
saptanan genel esaslar, böylece oluşan «sosyal demokrasi>>nin de
özünü yani temel ilkelerini kristalize ediyordu. Bu esaslar kısaca
şunlardır: «modern sosyal demokrasi realist ve evrimci "bir tarih
görüşü ile ütopik (hayalci) sosyalizm ile >>1htilalci>> sosyalizm dönemlerinin kapandığına inanmaktadır. SosyaliS!t hareketin amacı
olarak üretim vasıtalarının sosyalleştirilmesi ön görülmektedir.
İşçi ve emekçi sınıf, ekonomik ve sosyal durumunu yine kendi gücü, yani sendikal hareketlerle ve sosyalist partileri destekliyerek
düzeltmelidir. Bu amaçlara parlamento poli,tikasile (yani demokratik yoldan), sendika ve lwoperatif hareketlerile ulaşılmalıdır>>.
Zamanımız da sosyalist veya sosyalist eğilimli partiler ( ekseriyetle işçi partileri) bu esaslarıdan hareket .ederek poHtik uğraşıları
nı sürdürmektedirler. Genellikle amaçları; planlı bir ekonomi poli-
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tikası

1

ile ağır' sanayi, madenler, ulaştırma, e1ektrik vb. gibi büyük
üretim vasıta ve ünitelerinden başlıyarak, bunlar üzerindeki özel
mülkiyeti kamuşlaştırmak yolile emekçi sımfın refahını ve emeği
nin tam karşılığını sağlaınaktadırlar. Yine aynı ilkelere göre kar,
toplumun ekonomi düzenınde nazım bir unsur olmaktan çıkmak
tadır. Zira sosyalist bir ekonomi, i:htiyaçların sapt3!dığı planlı bir
ekonomı düzenidir. Bu düzende çalışanların (yani
emekçilerin)
alacakları ücretierin genel düzeyini onlarıl) üretebilecekleri servet
ınıkcları tayin edecek ve bu yoldan emekçi
sınıfın söınüDülmesi
önlenmiş olacaktır. Yine bu ilke ile emeğin üretimden gerçek payını alınasile, emekçilerin insan haysiyetine uyıgun bir yaşama düzeyine ulaşabilmeleri (sosyal adaletin gerçekleştirilmesi) mümkün
olabilecektir. Yine bu partHerin temel ilkeleri olarak; kapitalizmden sosyalizme geçiş tedricen, yani derece derece sanayiin ınilli
leştirilerek toplum (kamu) tarafından işletilmesi sağlanmak suretile olacaktır. Özellikle burada takip edilecek yol; parlamento politikası, diğer bir deyimle demokratik usulleııle amaca ulaşmaktan
ibarettir.
Buraya kadar ana çiz:gilerile açı'klamaya çalıştığımız zamanı
mızlll demokratik sosyalizm fikri, başta İngiltere'nin İşçi partisi
olmak üzere (Skandinav ülkeleri, Batı Almanya, Fransa vb. gibi)
genellikle gelişmiş Batı demokrasilerinin bugünkü sosyalist veya
sosyalist eğilimli siyasal partilerinin gerçekleştirmeye çalıştıkları
· genel ilkelerdir.

3.

GÜNÜMÜZÜN MOOERN SOSYAL UEVLET ANLAYlŞI

Zamanımız da milli (sosyal) refaJhın
samlı sosyal güvenliğin sağlanınası gibi,

temini yolile en geniş kaptoplumun ekonomik yapı
sında (belirli bir ekonomi politikasıle) değişiklik yapılmasını öngören geniş bir sosyo-ekonomik politika kavr~mı; devletin, toplumun iş ve ekonomi hayatına müdahalesini büyük ölçüde arttırmış
tır. Bu müdahalenin şekil ve derecesine göre ortaya çıkan «refah
devleti>> ve «sosyal devlet>> kavramları, zamanımızın üzerlerinde
tartışılan güncel sosyal ve politik konuları olmuştur. Bugün genellikle kabul edilen anlamda «refah devletİ»nde ferdin kişisel özgürlüğünden önce en geniş kapsamlı biçimde sosyal güvenliğin temini öngörülerek, ona priyorite yani önoE:li:k tanınınaktadır. ·
ıs

·~
r .

«Sosyal Hukuk Devleti»nde ise; geniş kapsamlı sosyal güvenlik ile kişi özgürlüklerinin aynı derecede bağdaştırılmaları, temel
anayasa ilkesi olarak kabul edilmektedir. Buna göre «sosyal devlet» kavramile, kişisel özgürlük·lerin aynı derecede bağ·daştırılma
sı yolile toplumda sosyal çelişkilerin giderilmesi
amacını güden
devlet, aniatılmak istenmektedir. Sosyal dev,lette bu temel amacın
gerçekleştirilmesi diğer iki temel)Jkenin; «Sosyal adalet» ile «sosyal güvenlik» ilkelerinin birlikte gerçekleştirilmelerile mümkündür. Modern sosyal filosofide geliştirilen (ekonomik, sosyal ve Imkuki anlamda) bir ilke olarak «sosyal adal·et>> (justicia socialis)
kısaca; ekonomik yönden kudretli ile zayıf halk kesimleri arasın
da bir denge kurarak toplumsal gerçeğe uygun adaletli bir düzen
yaratmaktır. Zamanımızın modern sanayi toplumlarmda bu anlamda bir denge; işin (çalışma mevzuatile) teşkilatlandırılması,
adaletli (sosyal) bir ücret (gelir) temini ve gelirin sermaye ve emek
arasında adaletli bir biçimde dağıtılması, tü memekçilerin yoğun
bir biçimde iş yönetimine katılmaları yollarile kurulabilmektedir.
Böylece «Sosyal devlet>> kavramı, sermaye ile emek arasında adaletli bir denge sağlıyan (ekonomik, sosyal ve hukuki) bir düzen
anlamına gelmektedir.
Batıdaki gelişmede «politik>> demokrasiden «ekonomik>> demokrasiye doğru yönelen bir imikalden söz edilerek; modern ana•
yasalara giren «sosyal devlet;> ilkesi, kanun koyuculannı; sosyal
adaletin gerçekleştirilmesi için, toplumda sefalet ve ekonomik darlığı ortadan kaLdırarak her yurtdaşa asgari bir sosyal (gelir) standardı sağlamaya zorlamaktadır. Bu suretle modern ekonomik de·
mokrasi, zamanla kamu ödevleri bu yolda genişleyen bir «sosyal
refah devleti» niteliğini kazanmaktadır. Bu anlamdaki «sosyal devlet»de bu açıdan «sosyal adalet ilkesi>>; (özel mülkiyet, ferdi teşebbüs ve rekabet serbestliği gibi) temel ÖZigürlükler ve haklar karşısında, yeni anayasalarda yer alan «sosyal ve iktisadi temel haklan>ın garantisi görevini üzerine alan devletin
«kamu yararına>>
toplumun iş ve ekonomi alanına müdaıhalesile sermaye ve emek
arasında kurulan sosyal bir denge ile ge:rıçekleştirilebilmektedir.
Aynı çaba açısından; zamanımızın ·sosyal devlet düzeninde «sosyal güvenlik» İlikesinin diğer yandan gerçekleştirilmesi, bu nitelikteki devletin ayrı düşünülemiyen görev ve ödevlerinden sayılmak
tadır.
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II
I I - BNGÜNKÜ ANAYASA DÜZENiMiZE GÖRE SOSYAL DEVLETİN NiTELiKLERİ

I. Bize göre Anayasa düzeni, toplumsal hayatın belirli bir dönemindeki sosyal bilincin (veya halk şuurunun) etkisi altında kurulan düzendir. Bundan on dört yıl önce halk oylamasile yürürlüğe giren Anayasamızın 2. nci maddesile toplum düz.enimizin şekli,
bir «sosyal hukuk devleti» olarak nitelendikten sonra; iktisadi ve
sosyal hayatın: «Adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış
seviyesi :sağlanması amacına
göre» düZJenlenmesi ve «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkirımanın
demokratik yollardan gerçekleştirilmesi» (mad. 41), ulaşılması gereken temel amaç olarak ön görülmektedir. Diğer yandan bu genel amaca ulaşıl~bilmesi için gerçekleştirilmesi gereken başlıca ilkeler sıralanmaktadır ki, ancak bunların gerçekleştirilmeleri ile
toplum düzeni sağlanacaktır. Söz konusu kural, bundan önce kısa
ca açıkladığımız Batıda geliştirilen «Sosyal devlet» kavramına uymaktadır. Bu bakımdan bugünkü Anayasamız, arada değiştirilen
bazı ;l<Juralları hariç, oluşturduğu toplum düzenini ·tartışmasız bir
açıklıkla saptayan bir po~Zitif hukuk belgesidir.
Diğer yandan Anayasada ön görülen ıbu genel amaçlara ulaşı
labilmesi için; Türk toplumunun iktisadi ve sosyal düzeni ile doğ
rudan doğruya ilgili diğer tali ilkeler şöyle sıralanmaktadır:

Tam çalışma esasına dayanan ve büuün fertler için asgari bir
seviyesi sağlıyan bir toplum düzeni :ki, ancak bu düzen
«sosyal adalet» in toplumda- ge:rıçekleştirilebilmesi oranında sağ
lanabilir. Bunun için de toplum çalışma hayatının, İŞigücü ile sermaye arasında (ikincisinin birinciyi sömürmesine yer bırakmıya
cak) uygun bir denge kurulmak suretile düzenlenmesi ön görülmektedir. Diğer yandan toplumda, ancak (sendikalar ve kooperatifler gibi) bizzat yardım örgüderinin ve hareketlerinin geliştiril
mesile <<Sosyal denge»nin sağlanması mümkündür.

yaşayış

II. Diğer yandan Anayasamızın 2. nci maddesi kuralile saptanan şeklile, toplum düzenimiz bir «sosyal hukuk devleti» düzeni olarak; temel özgürlükler yanında, aynı zaımanda sosyal ve iktisadi temel hakların da teminatı görevini üzerine alan bir toplum
düzenidir. Bu bakımdan, Anayasaınızia oluşturulan toplum düze-
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nımız

bu

niteliği bakımından

içinde

bulunduğumuz yüzyılın

«motayini çok güç olduğundan,
dern demokratik devleti» düz,eni düşüncesine temel ilkeleri açısın
dan uymaktadır. Bu düzende ( ötedenberi klasik libral doktrin anlamında mutlak haklardan sayılan özel mülkiyet, ferdi teşebbüs,
iş ve rekabet serbestliği gibi) temel özgürlükler ve haklar, aynı suretle Anayasa teminatı altındaki sosyal ve iktısadi haklada karşı
laşmakta ve Devletin, sosyal ve iktisadi hakların garantisi için (kamu yararına) toplumun iş ve ekonomi alanına müdahalesi, sosyal
devlet kavramının temel unsuru olarak görünmektedir. Böylece
sosyal devlette ferdi teşebbüs alanına devletin müdahalesile sosyal bir denge sağlanırken, bu müdahalenin kapsamının (genişliği
nin) tayini için yapılan tartışmaların temelinde tarihsel gelişme
lerdenberi süre gelen başlıca iki esas doktrin (liberalizm ile sosyalizm) saklıdır. Esasında sosyal devlet düzeninin (ve kavramının),
sosyalizmin etkisi altında doğduğu ve klasik demokrasinin sosyal
yönünün zamanla ağırlık kazanarak, bugünkü mütekamil şekline
bu etki ile ulaştığı bir gerçektir. Bununla beraber bugünkü Anayasamızın sosyal devlet düzeni; gerçek anlammda bir «sosyalist devlet düzeni» olmadığı gibi, bir kavram olarak «sosyal devlet» ilkesi
de yine gerçek anlammda sosyalizm» değildir.
mının kapsamı bakımından şümulünün

Anayasanın

sosyal ve iktisadi haklardan söz eden 2 nci Kıs
3 ncü' Bölümünde mülkiyet ve miras hakları (ma d. 36), sözleşme ve özel teşebbüs kurma seııbestliği (mad. 40), çalışma hakkı (mad. 42) ferdin temel haklarından sayılmaktadır. Aynı temel
haklar ancak kamu yararına sınırlanabilirse de, hiçbir suretle ortadan kaldırılamamaktadır (mad. 10 ve 11). Bu durumda bugünkü Anayasamızın sosyal devlet rejimine göre; yukarıda sözü geçen
temel hakları tamamile ortadan kaldıran ekstrem (aşırı) sosyalist
politikanın uygulanması mümkün olmadığı gibi, aynı suretle sosyal hakları ortadan kaldıran (Manchester Liberalizmi anlamında)
aşırı bir liberalizımi öngören sağ rbir düzen kurulması da mümkün değildir.
mının

III. Diğer yandan Anyasamızın ön gördüğü sosyal devlet düzeni; halk iradesine dayanan «demokratik ve sosyal bir hukuk devleti» düzeni olduğuna göre (mad. 2 ve 4; Gerekçe, mad. 2/1); aynı
suretle bu demokratik sisteme aykırı sağ bir baskı siyasal ,ve ekonomik rejimine olduğu kadar, ihtilalci ve güdümlü sosyalizm anlamındaki komünizme de kapalıdır.
Bununla hember, bugünkü
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,.
roevzuatımızın durumu; Anayasa düz·eninin «demokratik hukuk
devleti» ilkesinin işleyişini birçok hallerde olanaksız kılmaktadır.
Örneğin: Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142 nci maddeleri ötedenberi olagelen uygulamada, adeta gelenek halinde tek taraflı işletil
miş ve bugün de aynı suretle uyıgulanmasına devam edilmektedir.
Özellikle Ceza Yasasının 142 nci maddesinin «propoganda» kavramının .kapsamı bakımından şümulünün tayini ·çok ıgüç olduğundan,
Anayasanın 20 nci maddesinde yer alan «düşünce ve kanaat özgürlüğü» ilkesine aykırı olan ıbu kural yi.iJzünden yıllardanberi binlerce aydının ceza kovuşturmalari1e süründürıülmelerine yol açan bu
durumda, ülkemizde gerçek demokrasi ve hukuk devletinden söz
etmek bizce güçtür. Anayasa Mahkemesinin 26.9.1965 gün ve E.
1963-173, K. 1965-40 sayılı kararile bu ceza kuralını iptal etmemiş
olması da, bizce yine ayrı bir talihsizlik;tir.
Yukarıda sözü geçen sosyal ve iktısadi temel haklar göz önünde tutulunca; bugünkü Anayasamızın sosyal hukuk devleti düzeninin (ihtilalci sosyalizm, anarşizm veya sağ faşizm dışında) demokratik liberalizm veya aynı suretle .demokratik sosyalizme açık olduğu kesinlikle kabul edilmelidir. Bu· anlamdaki toplum düzeninde sermaye (•teşebbüs) ve emek (işgücü) arasmdaıki ilişkilerde Anayasanın kabul ettiği özel mülkiyet, ferdi teşebbüs ve rekabet serbestliği gibi temel özgürLükler ve haklar; Anayasada ön görülen
sosyal devlet ilkelerile sınırlı olarak uygulanır. Yine bu düzende
aynı suretle yukarıda söz konusu (liberal) hürriyet haklarını tamamile ortadan kaldırmadan ölçülü bir demokratik sosyalizmin
uygulanması da mümkündür. Böylece sonuç olarak Anayasanın ön
gördüğü sosyal hukuk devleti düzeni, açıklanan bu sınırlar içinde
ve demokratik düzeyde kalmak şartile; liberal (sağ) veya sosyalist (sol) eğilimli her parti politikasına açıktır (Anayasa Kom. Sözcüsünün açıklaması, T.B.M.M. Tutana Deııgisi, Cilt 2, sa:h. 494 vd.).
Bu görüş, Anayasa Mahkemesince de. benimsenmektedir (Anayasa
Mahkemesi Kararlar Dergisi, sayı 4 (1967) salı' 261).

III
TÜRKİYE'DE UYGULAMAiNIN VE SOSYAL DEVLELFİK
RİNİN PEKLEŞMESİNİN BAŞLlCA ŞARTLARI

Ülkemizde Anayasa tatbikatının (başlangıcı olan Osmanlı
Devleti Döneminin ilk 1877 Kanunu Esasisi göz önünde tutulacak
I.
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T
olursa) bir yüz yıllık geçmişi vardır. Bununla beraber görlinüşte
ki bu uzunca süreye rağmen, bugüne dek köklü bir Anayasa I'ejibilinç» dediğimiz halk şuurunun oluşumunun ve yoğunlaşma süreminin tam anlamile ,gerÇekleştirilebildiğini söylemek güçtür. Bunun bize göre başlıca nedeni, Anayasa düz,eni üzerindeki «Sosyal
cinin ağır gitmesidir. Anayasa ve toplum düzeni fikri, herşeyden
önce toplumu oluşturan halkın kültür düzeyine göre oluşan öznel
bir etkendir. Bugün bile ülkemizin mevcut istatistik verilerine göre
halkın okuma-yazma bilen kesiminin yüzde altmışını geçmediğini
ve buna rağmen ileri (modern) bir «Sosyal devlet» anayasasının yürürlükte olduğunu düşünürsek, bize göre durum bilinçli (aydın)
halk kesiminin sosyal düzen fikrini benimsediğini ve sosyal bilincinin gücünü göstermesi bakımından kıvanç duyulacak bir olaydır.
Bugün yürürlükteki Anayasamız {1971 de yapılan son değişik
likler dışında). bize göre, muhteva ve niteliği bakımından toplumumuzun «sosyal devlet» düzeni ihtiyaçlarını karşılayacak modern
bir Anayasa olarak kabul edilmelidir. Bununla beraber uygulamada özlerren gerçek bir «Sosyal devlet düzeni», bize göre kağıt üzerinde kalan bir görüntüden ibarettir. Bunun nedenleri üzerinde durulması ve arzulanan (özlenen) gerçek düzenin sağlanması için gerekli şartların yerine getirilmesi zorunludur.
II. Yukarıda açıklandığı gibi; gerçekleştirilmesi ön görülen
bir sosyal devlet doüzeninin ~temel şartı, bunun ilk aşaması olan
klasik demokrasi kurallarının tam olarak uygulanması, diğer bir
deyimle klasik demokrasi düzeninin gerçek anlamında oturmuş ve
halkın bilincinde yerleşmiş olmasıdır. Bizde ise, bugün klasik demokrasinin sağladığı belli başlı ölzgürlüklerin bile tam olarak güvence altına alınm{ş olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Örneğin düşünce ve inanç, kişi dokunulmazlığı vb. gibi temel özgürlüklerin dahi ülkede fertlere tam bir güv;ence altında sağlandığını
iddia edebilecek bir kişi çıkabileceğini sanmayız.
Bugün yürürlükte olan Mevzuatımızdaki; başta Türk Ceza
Kanunu olmak üzere, klasik özgürlükleri kısl!tlayan ve Anayasaya
aykırılığı ilk bakışta göze çarpan çeşitli yasa kurallarıridan Mevzuatımızın arındırılması, zaman kaybetmeden yapılacak ilk iş olmalıdır. Anayasa düzeninin fikir yönünü oluşturan inceleme alanı
bakımından, bize göre Hukukumuzun en kısır alanı Anayasa Hukuku alanımızdır, denirse ortaya abartılmış bir iddia atıldığı sa-
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nılmamalıdır.

Bu boşluk nedeniledir ki, bugün değil sadece tutucu
çevrdeı:ıde ve ·tutucu siyasal partiler kesiminde üniversite ve yüık
seO< öğrenim çevrelerinde bile bugünkü Anayasa ile oluştumlmak
istenen sosyal devlet düzenine karşı ve bu düzenin geriye itilmesine yönelik bir akımın da yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir.
III .. Cumhuriyetin kuruluşundanberi ülkede, ekonomik ve
sosyal ilişkileri büyük ölçüde etkiley-ebilecek gerçek ve köklü bir
tarım ve kültür reformu yapılmadığından, ülkenin önemli tarım
sal bölgelerinde ekonomik ve sosyal yaşantı henüz Feodalitenin
Ortaçağ dönemini sürdürmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi; Avrupada köylü ayaklanmaları sonucu toprak ve kültür reformları
Rönesansla birlikte (yani yaklaşık beşyüz yıl öncesinden başlıya
rak) gerçekleştirilmiş ve şehir burjuvajisinin ortaya çıkmasile birHkte liberalizme ve klasik demokrasiye yol açmıştır. Bu durumda ne kadar geri kaldığımızı bir tarafa bırakalım, bizde bu durumun sürdürülmesi, demokratik ve sosyal hukuk devleti düzeninin
gerçek anlamında kurulmasını menfi yıönde etkileyen ve ~östekle
yen önemli bir sebep sayılmalıdır.
IV.,Sonuç olarak; Anayasamızın «sosyal devlet» ilkesi ve kavgerçek anlamda güçlenmesi v,e bu açıdan sosyal düzenin
kökleşerek yerieşebilmesi için önümüzdeki yolun henüz çok uzun
olduğunu düşündüğümüz takdirde, fazla karamsar olmadığımızı
sanırız. Bununla beraber en azınran iki seçim döneminin geçmesi
halinde ve menfi etkenierin de bulunması şaı-:tile özlediğimiz sos·
yal düzene kavuşabileceğimizi ümit ederiz.
ramının
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RALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLER.
Şirketlerin halka açılması
Avukat

Hurşit

KANGAL

KONUYA GİRİŞ :

A-

Türikiyeınitzde sıon ıs Slenıedir ısıözıü

çok ediLen bir «Halka Açık
bu konuda çoık
uarıtıışma:laır y:apı:Lmış, seminıerlıer, konf,eraınsl:ar, aıçılk otuı:ıumlaır ve
bemıeri uopllanıtr}aır drüzen1enıı:niş, ıküıgük ç:a:pta rda olsa ı:isıaıleler, etüdLer ve malkaleler yayınlanmıştır. DenHeıbiliır ki bu ıkonu ülh~mi:zin
pol&tilk, ıeJkonomVk ve ıtop1umsıaıl sorunlarına ait son ıs yıllık gıü:nıde·
millin öneml~i bir maddesıi olmak niteliğini, bazı zamaırıJ,ar yıoğıun·
laş.an (bir biçimde, ikorumuşıuuır.
Anonim

Şıiııketler» ıkonusıu vaııdır.

Hu

süı:ıe iıçinde

Bilhassa ı973 Genel s'eçim1erinden sonra 1konu «Anonim şiı:iiDeıt1erin hatka açılması» hiçiımiııı:de uyıgularnJa alanmda da i1tifaıt göTmü:Ştür ... Diğer taraftan yurt dışmdaıki işçilerimizin de kaıtılmasıy-·
Le maıha:hli «Hemşe!hri Şi~rıkıeıtleri»:nin 'kuruluşu ıda son yıllardıa aırt
mışıtır.

Ancaık

teorik ve pratik a~anda izlıenen bu geLişmeller bu piyasa;ya girmeyi 1ıaısaır:lıyan (y;aıni gerek ıkU!mlmuş olan şirk,eıüerıde:n
hisıse senedi almaık isıti~en ve gerdk kurulaoalk şinket1erıe orıtaik olmayı düşıünıen) vatandaşların zihinlerindeki teredıdüıtlıeıri ·izıa~e ıeıdi
ci, onlaırın eği1iıml1erine yön vıerioi bir niteliık ,kazanıaımaımışıtır.
bu ıta:saı:;ı:ıuflarını seı:;may;e piyıasasın
da değerlendirmek hususundıa yeterli Ibiılgi ve güvıenden yoksun o1duikılarmdan ya lbu piyasa haııe\ket1e;rine, arzu ettiği ilralde kaıtı'la-~
marnı-ş yıa dıa küçük ~oranda fkaıtı1malaır olsa clıahi tasa:ı:ırufflanmİı
Küçü:k

ıtas:arruf saihiıpleri,

3

güven içinde (jlduğu inancına varamamışlardır. Özellikle yurt dışın
dıaıNİ işçilerıimizin ıkatı1ması ile ıkuı:ıulan maıhaHi niıtelı~ktıe!ki' şirıket
ler bu ılmşkulu ortam sE'bebiyle de beklenen geHşme hızına ika:vuşa

r
1

mamıŞitır.

Bu suretle de ibir yaınıda orta vıe·uzun vadeli ka:ynaik ıaray;an yatırımcı gruıbun i'Ş ve teşelbbüs gücü, diğer yandam 'bu 1:ıür ya:tırım
lara ~katılmaık 1süyren ıküçük tasanııuf sahiplerinin gü:n ıgeçvikçe artan varlığının birleşmesi ile' yatırım hacminin hü:yıüımesi olanağın- .
dan üLkemiz e/konomisi yıoksun 'k<~~lmışıtır.
Bunun en önde

gelıeın

sebebinin bu

,konudarkıi :kanıu:n boşluğu

olduğu artılk 'tartışrlımay;an hiır ıgerçek haline gelmiştir. Nirteikim
bu hoşluğu doldutımaik amaıcı ile ıtasarılıar hazır1Ciilldığı vıe Parlaımentoya sunu:lduğu da biUnmektediır.
.

Biz· lbu boşluğa dikkati <Çeikmeık, 1Ju yüZJden güvensiz'l,iık içinde
bulunan -.,catandaışları:mızın diJ,ek1erinıi, kısmen de olsa, iifaıde edebiLme/k aımacı ile bu Jmn:uınıu:n «Ekm:ıomi-Huıkuik Konıgrıesi»ndıe gün"
dem:ıe aılınması:nı sıağl:aımark ıaımacıınıdayız .
.Bu s:ebepl.edir ıki teıblıiğimizde ,konıınrun. ülkemizin 1ıoplumsıal
hayatındaiki önemine ve huıkuki yönı1erıiyle lbi:r'bkte ıgerçek-1eşmeısıiniın sağlıyacağı tiayıdaı~arra değinmek, uy;gulamada .gördüğümüz ~aksruklık ve ş~kayıeıtleri beLirterek alım:İıaısını önıeııdiğimiz bazı hukuki

'f:_:·,

tedıbıir1eri açııklan:ıaık rdüşünoes.inıdeyiz.

B - KÜÇÜK TAISA!RRUF SAHİPLERİNİN SERMAYE PiYASASINA ıKATILMAıSININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK
ÖNEMİ VE FAY-DALARI :
'Buna (Toplumsal Zomnluk) da ıdi~ıeıbiliriz. Zira (Sosyal Hu-.
Devleti) iLk,esi ,içiındıe, küıçüık ıtasar,ruf sahiplerinin korunması,
bu ,1ıasıarrufla:rın emin rbiçı~!p'de değerlendiı1Hme olarıağına lkavuş
tıurnlıması, !bu yo:ldıaın bu tasıarruıf s:ahiplerirıin de üLkie ıekonomıisi
nin gelişmesinden paylarını, ıhrulkuıki güvencelıer aLtında, a1albilmeLerini sağlama:k düşüncesi -.,car sayvlmalıdır.
kUık

İşte

'bu düşüncelerin de ışığırıda ıkonuya hukuki güıv:erıceler:in

brul:unma:sı:ndaıki örıemi, tayıdaları vıe hıatta :zıorunluıkla:rı şöy1ece sı

ralaya'bilıiriz:
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Anayasarnız, Tüınk Dıevl-atıiıni

raı'k nitelendirımektedk.

(Sosyal

Huıkuık Devlıetıi)

oladoğ<l'l sonucu toplumdeğerlendirilmesirıji ve
Hken:iın içinde var sa-

rBu n:iıtelıenıdirmenin
sal v:akıaların 'bu amaca yıörıelik IJJi,çiJIDde
toplumsal sol1UJn1arıa araınan çözJÜrnlerin ıbu
y1lan ölçüler ~çıiındıe aırıanıp ıbu1unmasını geıre:kH

1ln1maiktadır.

a) Anayasamız (maıd. 12), «Herkes .. ı]:mnmı önünde eşıittir» ve
«hiç bir ıkiımsrey;e aıHeye, zJÜmi1eye y,eya sınıfa ıimtiyaz tanı:nıamaz» ilkderrni ıkesin hükümler halinde lberıimserrıişıtk. Menkım sıeıımaye
p1yasası lbir üllkerıin behrlıi <bir taık11m maddi olanakLannın 1ıeceHi ve
temerküz ettıiği, mal ve hizımet briçiminde harekete geçen ulusal
vraırlığın elkionom:iık yıaınsı:ma raılarıııdır'. Bütün vaıtandaşlaııa taırn hiır
güven icçinıde ibu faaHyet akınına girelbHmeık rve ulusal varlığın bu
alaında oluŞıtuııduğu ekonomilk değerlerden yaııarlanmaık fıırsatım
sağlaırnak eşiclJ]k ilkes:iınin doğal bir sonucudur. Bu fırsralt eşitLiğinin
tamnmaması sıeıımayenin tekeHeşme doğruıltusrımda \le ıtıoplurnsal
faydalarıdan uza1k biçimde geLişmesd:ni doğıırur ki ibunun Anayaısa
ınızın örıgıöıımediği hir ekonomiık ıdıüzene yol açacağı drüşıi1nü1ebiLir.
b) Anaıyasarnız (mad. 40) «Öziel ıteş:eibrbüsler ~krurlffi:a» hürriyetini ıde örııgönnüş vre hu ıtür ~teşebbrüslerin «Milli ekonominin rgererk:Ledne v:e ısrosyal amaçl:am uygun yü:rürnesinıi, güv:enHk rvıe lkaımrhlıık
iıçinde çahşmaısınıı sa:ğlıyacraık tedlb[rleri aLmayı» ıdev1etıe \bıiT gıö:ııerv
olanık yüiBemi,şıür. Özel teşelbbüs kuvmaık kiımsıenirı tekdirıdıe olmadığuıa görıe bu hürriyet or,tıamı:rıdiarı faydaLaırıahHmek olanağım
herlkesıe sağlamalk da devletin gö:rıevidir. «Öz·el teşeblbüs kruil'maı>nın
çağdaş eıkıorıomideki reın esasilı unsurlanndan rbiri «,şıivkıetLeşme» ibiçiminde .belirdiğ·ine göre devletirı bunu herkese sağlıyan ortaımı hazıdaırnası bu ilıkıenin rkaçıml!IDaz bir sonucudur.
c) Yine anayas:arnızm (mad. 41), DevLeti, «eikonomiık ve >tıorp
lumsal hayatta <!daLeti sağlıyarc<lk !biçimde ıdüzerılernek,le» gö:ııevlerı
dirıdiği d~kkat:e alınırsa «şi.nketleşrme» fırsatının adalet ö1çüled içinde henkese 1Jan:mmamış dimasının iz.a:hsız ıka:Laoağı aıçııkdır.
2 - Bir rül!kenı1n eılmnomiJk lkabkı:nmasında adil ıdenge sağlran
maddi rhasüanırn. gıenel dağılımımn ve dolayllsiy1e :ulusarl ıge- ·
Lirden pay alanların sayısının art.tığı bilinen lbıir gıerçekdir. Kazarıç
Lanndan gün}üık ihtiyaçları dışında ve çoğu kıez gelecek endişesine
cevap olmaık üze:rıe ·tasarruf yapınaları insranıla:nn doğal eği1im1dık.
Özelhk1e planlı fk:alıkırıırrıa döırıernine g,irildiğinderı beni vatıa:rıdaşdlıkça

\

5

larıda

ve olanağı doğmuştur. Bu tasarrufüç yolu va:rıdır: a) Gayrimenkul mal
edinmek, ıb) Mevduat veya tahvil faizine özenmek, c) Hisse senedi
artan bir

tasıa:rruıf eğ:i:lıimi

ları değerlendi:rımeııiın esaslı

~':"''

a1maık.

Birinci yolun mesken edinmenin dışmda, ülke ekonomisi açı
öze1Bkle isıt.iJhdla:ıp. haami yaratmaik bakımından verimli ibir
yatırım 'biçimi olmadığı ve dlaıha çok spekühHM amaçlara yönel.ik
ibulund~ğu bi1ii11me!ktedir. Kıaldı ki arsa ve ibıii11a Hatlarındaki aşırı
yükselmeler küçüık ta:sa:rruf sahiplerinin .bu sıpeıkülatif dalga1a:nmaLa:rıdaın yararlanmasını vıe bu piyasanın ıhamketlerine lka!tı1aıbiliiile
siıni o1aınaıksız haLe getirmiştık Vıatandaşı özlediği mes'kenine ıka
\JiUŞturımaık,. ıkiiçülk esnaf v·e sanatıkarlada dar gelirli seiibeSit meslelk
er7baıbını :işyeri saıhihi yapmak ve bu grubu aşırı ıkıira bedellerıi ödemekden kurtarımak da sosyal aıdaılet açısından ele alıınınası zorunlu bir devlet görevidir. Anoaık bu iorunluğa ·konUIIIluz dışında olduğuııdan değinmekle yeniniyoruz ..
sn~dan,

Küçüık

tasarruf sahilbi iç.i.n merv:duat veya taihvil faizine özenrnek ise bir çaresJzJiık ,ifa:desid]r. Pıaıras:unın satın ·alma ıgüoü her geçen yıl düşen bir ülıkede faize ö:zenerek bankaya para yatırımanın
vıeyıa rtaılıvii satın aLmamn ı1Juta:rlı ıbir «tasarruf değerlendirme» ıbl
çimi olmadığı uzun izaıhıa gerelk bırarkmıyacıaık aç]khktadır.
Bu durumdıa ta:sarruıfu
senedi sıa:tın almak»dır.

değerLendirmenin

en emin yolu

«hissıe

Zira bu yolla hisse •senetlerinin temsil
ettiği
menkul
gayrimenkul
mallara ve diğer ekonomik
değerlere
orıtalk olmak, ibu suııeıtle paııa değerindeki düşüşleııdıelJI rkorunmaık
olanağı vai'dır. Yeter ki hisıse senedi sıahip!erin-c ,kaın:uni güvencele:r
sağlıanmış olsun.

ve

ıAıks.i

talkdir:de yani tasaırruflannı .değerleııd:i:rımek olanağından
haLinde vatandaşlıarda !harcama eğilimi doğ
maktadır. Bunun da toplam talep hacımini sun'i olaralk yük:seltrtriği
ve toplumu henüz geılırri_esi a:rzu edilmiyen bir «tüketirrn toplumu»
düzıeyine doğru ittıiği görıülmektedir. Bu hal yaıtınmlaDda!ki önoeliJk dengesini ·tüıkeıtinı ımaHaırı lehine, Üirtetriımi artt:mcı nitelikteki

yokSIUın :bırakılmalıaırı

ya:tırrmlaır a~leyhinıe ibozımaıkıtadır.

3-:-- Sanayide, turistilk ve ticar:et hizmeüerinde verüımlilik çağımızda büyülk ıişleıtmelıerlıe sağLa:nalbıilmeiktedir. Bu alanlarda kü6

i:).,

.....

vıe ,clağın:rk i,şleumeleriın

çük

madı:klıarı

bul

ve

ulusal

ıka1kınıma pl~mlıa:rımn

ı;;konomi

yönünden verirrnli olhedefleriy1e bağd~şmadığı !ka-

edıi1mektedir.

Bu gerçek üılkJemiz içrin Orta1k Paz~r'la iliişkilerimiz hakımın
dan da önemHdir. !Büyük işlıetmeler iıse büyüık çapda sıermayeye
muhtaçdır. Üllkemizde özeHiıkle iLk işlıetme sıafh~sında iş1etmelei
önemli sermaye ~htiyacı ,ilıe :kıar,şı !karşıya <kalmakta ve bu ihtiyacı
gidereibHmelk .i-çin kredi yoıluna başvıurmaaçtadırlar. Orta ve uznn
vadeli kredi ısağlıamadaki ,giiçlliik bu iışlıetmıelıerin müteşeıbbiıs.lerinıi
müşıkül dummdıa bımık;tığı da aq}{;dır. Bu lkredi1erin yüıksek faiz
oranları ya maliyeti ağır biçimde etkilemekte veya 'teşebbüsün verı1m1iliğıini ı~zaltm~kıta~dır.
Diğer tarafdan :i~şlıetme sermayesindeik::i
yeterısizl!~k sebeıhiylıe Mrl kapasiteler doğmaıkta ve bu ıJ:ıaHer ulusal
ekonomiye yülk olmaktad:ı:r. Sonucundan geniş tüketici ikütle aleyhde olaraık etkilıenmektedir.
Bu yüziden son zaman1a~rda bir çoik aile şiiriketlerinin lkrredi yoluyla 'i,ş1etme sermayesini taJkv;iye eıtmek y,eriıne daha ucuz bulduikları «tıaı}~vil .ihracı» veya «hıalka 'hıisse senedi satmak» yollarına 'baş
vruı:ıdu:k1arı göı:ıüJmeıktedir. Biı;iındsinin tasarruf sahipleri yönünden
tutarısızlığ1n:a ydkarıda değıinmiştiık. İkiınci yıolı,tn ise ibu konudaki
}{;anun boşluğu sıebeibiylıe tasarruf s:aıh:üp1eri ıiçin umut ikıncı sonuçlar V'e!idiği veya verırnek istidadında bulunduğu izlenmektedir.
İşte bir yandan büyük sıııai, ticari v,eya 1ıuıLis·tik yatırım yapılnaık

:isti'y;en müteşıelblbisılıerıin sermaye ihtiyaçlarına Qevap 1ıeşıkıil
edeoEik olan bir menkul seıımaye piyasıasıın:a orta ve ıküçüık çaptaıki
tasarruHann sahipLerinin güvıenle 'ka:tÜaJbilme1eri olanağının ıkanu
ni tedbirlerini alınaik ZJamanı ülkemizlde çoktan gelmiştir. Bu konuda on Slenelrk biirr geci\kme olduğu söyl,enirse abartma olmadığı
kanısıııdayız.

Devlet, bu redibirleri aLmakta geç kalımaık1a, tasarruflarını dedar V'e orta gelidiler grubunu, sermayıe iihıviya
cmı banka ikrıediısinden dalıa ucuza sağlamaya 9alışan müteşeıbbri:s
ler gruıbu ıkarşıs:ı:nıda muhtaç olduğu desteği.nden yaksun ıbırrukmaık:
tadır. Küçüık tasıarııufla:nnı değerlendirmeık 'istiyenleri daıha uzun
süre ıbu desıteıkden yoıksun bır:alkımaya (Sosyal Ruıkuk Devleti) ilkesine anayasıasında yer -vıe11en devletıin haıkJkı oLmadığı düşüınıülrrne
tiıdir. Köylü, işçi, memur, ev rrcadım ve emekli g~bi 'bir ıkısmı henüz
ğerLendirmek isı1ıiyen

7

:anlamı

ile sıosyal güvenLiğe de sahip -kıhnaıma:mış olan vatanse11maye piyasası harokıetlerinin ıeıkonomi:k '\lle huıkuıki ;fuı
ceHlderıine vuilvu:fuı olma:d11ğı da diklkaıte alınırsa se:rımaye jıhtıiyacına

tam

daşların

dayıaınan «J:ıallka 'aıçrlma» gayretlerinıin karşısıııda ısa!hiıpsiz 'hır:aikıl
ması

sosyal

adalıetLe

de

ıbağıdıaşamaz

sonuçLar yaratabiLir.

Tasarruf ıs:aJhiplednin yıaıtınm olanaik ve eğiliminin önceilikle
rekonomilk potansiyel sorunu oJduğu kuşkusuz tartıışma dışıdır.
Aneaik ıbu eğilim, taihrilk ·Ve ıteşıvıik edioi nritdiillteki yayın ve reıklam
}a:rın geı:ıçekHk vıe ıgeç·erLilik derecesi hiç lbiır denetime lb:ağlan:ma
dan sermaye ~taı~ep edenlerin İnısafına rterık edi'1meımelidiır. Çüniki ibu
alanda, asla temenni etmediğimiz, kıötü sonuçların doğması halinde yanıi hallka açık olaralk ıkui1U1aırı veya sonradan ha]ka açrlıan şir
tk:ıetleriırı vıaaıd ve reik:lam ettıirk~eri nemaları hisse senedi ısıattJJkLa:rı
vıaıtaındaşlara sağılayıamad]ldarı ve daha krötüsrü bu hisse senfe:t:leriıne
bağlanan küçük tasarrufları heder ettikleri takdirde halkın katıla
cağı sermaye piyasıası (doğmadan :ölmüş) duruma düşrece®dir. Ülkemiz, çok muhrtaıç olduğuna inandığımız ve ekıonıomi!k ıka1ikınma
mızın irtioi potansiyıeli olalbiledek böyle bdr kayn;akdıaın uzun ibir süre yolksun lkalaibilıeoekdi·r.
biır

«H:alıka aıçı.Lrna>> gayı:ıetLerıiınin

çim

rbelirrli

L_
..,.....,

bazı siya:saıl görüşlerin

sersonra yoki E!kirm/1973

sonuçLarım ,etkilıemeye ibaşlaıdığwıu:ı anlaşJı1maısındıarn

ğunluık: kazanması ıda ıdirklkat ıgekicirdıir.

Demek isrt,eııiz
hemen sonıra hir çoık şirjketlıerin lıaLka açılma
na g1rme1erıini ibiir rıastlraınıtıya ıbağlıaımaik . oıl,aınağı ydk:tur.
seçim1errindıen

yaırışı

gayretLerini cevapsı,z bıraJkmama\kta küçük tasarruf
önemli güvıenaesi, Jkıaıbuıl etmek gerekıir ıki, fiirımalaıra
vüouıt verenıl,erin kişHirk1erklıiır. Bu tür güv;eınoe, mütıeşrelbh:is1er açı
smdan ve ha:tıta ibir olıçüde ıiUke eılmnomi,si baık:ımındıan öıvünç verıki oLamk nitelendirilıeihiHr. 'Aıncak devletin ihukuıki grüvenoe getirmesıi ge;reıkıen bir konuda v;aıtaındaşı k:irşrilıe:dn güvencesine rte:rık etmesi .isaJbetli görülıeımez kamsm dayız.
Bu

açılma

Siaılıiptl:erinin

4 - Son zamanılaıı:ıclla artiaya aıtılan (Hiaılk Seikıtörü) önerisi, lbiir
yandan ıküçük tasaırrllifJarı salıipleri baıkrmındaın ve uLusal 'el~ono
mi açısırndan değe111enıcLinmek amaıcıını gütmekıtıe olduğu ve diğer
yandan da özel sektıörün halıka aıçılmasından doğması muhtemel ve
yrUıkarııda özetılecLiğimiz saıkıncaları ortadan kaLdı:rmaık aıınacırrra yönelilk !bulrUınıduğu izlıenhnı:inıi vıerımektedı1r.
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Henuz ;kesin çi:zgil>erle belitrlenmiyen bu öne:d, anlayaıbi,Ldiğim.iz oranda, !başka ıbir amaca yönelik değilse !halka açık şirketlerin
gerekli hukuki hükümlere kavuşturulmasıyle geç~rliliğini büyük ölçüde yi:tirecek nitelilk1ıedi,r. Bu önedyl'e ~Hgiıli olduğu ,izlenimini vıe
ven (lkooperatifçihk) peık taıbiiıdir ık!i konumuzun dışındadır.
1tarafdan özd sekt1Ör a~anındaıkıi müıteşebisLerin, ikıaınun
lıüıkümlerini de içeren dengelıi vıe güVienli :bir ortaımda, küçrülk tasarruf S!Cth~pleriy1e işbirliiği y;apmaikta içtenH nıiyetle:d «Ha]k Seık
tövü» önerisiy,le kuruLmak i:si'enen ~ekonomilk düzenıi ıgereksiz ılıale
de getirehiH:r ıkamsındayız. Bu suretle «Hark Sektörü>> k'avra:mına
karşı 'İleri sürülen lbir takım sorular ve sorunlar da cevaplarıımış
olacaıkıdır. Öııneğin bu .seikıtör:de, lb~r 1smai veya tioari :kuruluşda varlığınıdan vazgeçi'l,emiyecek olan yönetid kıadronun nas:ıJ o1uşacağı;
Karhlığa ve 1bu yoldan ekıon10mik i\'lerimlHiğe yröne1işiıı, hangi -iıtıici
güçLe ,s;ağlanabi1eoeği gibi ..
Diğer

Anayasramızm öngö:rıdüğıü <(lkai1ma eıkonomi» düzeninde «OOamu
sektörü» ve «Özel selktıör»rün varlığı yamnıda «ha1k sekıtıörü»nÜJ:ı rt:op1umsal ve biıllıassa ekonom1k yeri ve rolü de her ha1de ~tartışılmaya
çok müsa~t hk 1sorun oLaralk ortayla çı<kmaktadır. «Ha1 k selktörü»
kavramı He ifade edi1melk isterren faaliyet :alanının «!kamu sektörü»
ne vücut veı:ıen zorunihrklam ka:rşı ·ileııi sürülen kıavram olmadığına
göre «Özel seıktör»Ün fiaalıiyet alamnı daralrt:maya yöneli/k hk iddia
o1abHeceği düşüııülehHir. Zira ülkemizde «ilmmu s:ektıörü»n:üın VCllrlığına karşı iİIİ,I1azlar hi:ç lbir vaırmun önemli bir dıüzeye v;e uygulama
alanına çıkamamıştır. 1961 Anayasası ile Devletin Ekonomik alandalk:!i y;eri vıe ııo1ü ıbüyrüık boy;uı1Jlara ulaşmıştır.
1

Şu

halde a!kla gelen soru «halk sektörü kavramı ile
«Özel sektör» ün varlığı mı yoksa sınırları mı tavtışılmaktadır.
Anaya:sıaımız lbaikımmdaın ve elkonomiık zorunluklar nolkta,slindan
«Özel seıktör»Ün varlığı rtıartışma ,konusu yapı1amıyacağına göre yeni ihir s'eiktör :He iliaalıiyeıt aı1amm taııtı:şmanın veya ihaşka bir deyimle
sımr:larını dıaıraltmaıya yiöneıH!k yeni bir sektör ya:mtmanın fayıda:ları
ne o1acalk:dı:r? Samrız ki ıbur.ada sorun özel sekıtörün daha geniş
vatandaş 'topluluğunu içiııe 'aktbitlen boyutlara kavuşturulması sorunudur. Özd sektörün ıbu :boyutlara kavuştumlmJası yolu ıise bu
sektörü haLka aıçmağa ö:zıeııdiıımek ve haLkLn da bu <sdkıtöriin Eaaılıi
yet alaınına girebrUrnek olaııaıklarını. sağlamalfut:ıır. İna:nımalk:tayıız ikıi
bu sağıLandığı talkdiirdıe ülik:emizde «halık se!k11JÖrü» · i1e ıamaçlanan
9

1

«ıha~kın

.da ıkaıtıidığı ve nimetLerinden yarradandığı özel seJktör» ıdoğacaıkdır. Haı1kımızLn duygu ve düşünce hiçimi de böyle bir bütün1eşmeye olaınaik sağlıyacak nitelilktıe vıe doğru1tudadır.

t~'

'

Çalışma ihayatımı:zıdia arzul:anıaın ibanşın, işçi-işveren Hiş

5 -

kıüocinde ıamaçlanan
anlaıyış havasının doğup
sürdürülmesinde
«halka açık şıhıkıetLer»riın fay:dalı ·kiaıtlkılar yapacıağı düşünülmel:iıdir.

Bu

düşünceyi doğDUJayaın ıkıanıtlar vardır. Batı ülkıelenindekıi

Iraımaıda

da olumlu

uygu-

ısrcınuçLar a!lıındığı görülmüŞtür.

Halka aç:Jik şirıkıet1erıiın ıçaılışma hayaıtıına sürekli !barışın. geLmesinde iopluımsal ps.ilkolo~i aç:Lsından olduğu :kadar ;büyü!k işıLert:me
lerinlıkıuliUluşUIIlra olra111alk sağıla111mış olacağı v.e 'hüyıüik iŞ'letme1eııin i:se
geneı1likle daha verimLi v:e bu sebepile küçük firmalara onarnla daha
yüksek ücret ödemek ıgüoüne sahip olacakları kabul edilebilir. Bu
da toplu iş sözleşmesini müzaıkerelerinde ve i.şçi sendi:kası-işveren
ilişkilerinde olumlu etlk1s:i ir111kar ıecH.1emiyecek bir fakı1ıör olaibilıir.
C -

SERMAYE 'PİY~StASI KAlNUNUNUN HAZIRLAlNMASINDIA Drİ.KıKA'DE AıLINMASI GEREKBIN İLKELER VE iZLENECEK STRA:T'EJİ :

Kıurulmasmda!k:i f~yrdalarıa

v:e haitrta zorunluklara yukarıda de•S'ermaye piyasas]nın hulkıtki yapısı hazırlamr:kıen, diğer
bir deyimle bu ala111da ihıtıiyacı duyulan yaısama çalışınaları yapılır
ken önceHkl:e aımaıçla:ra uyıguın ilketerin özenle ve ıstmrejinin diikkıaıt:l:e saptanımaısı gereğine i111anıyoruz. Ülkemizde son on yılidır ekoncırrn:ilk gedişımeye vıe geliır artıışına paralel oJaraık artan tasar:rufl~rı
yaıtır~m a1aınlaırına )'IÖnelrtmek eğilıimi hızlı ibiçimde doğmuştur. Hisse senedi-rtahvil lih:r~aç ve saJtışları esıkiye oranLa büyüık ·Ölçüde arıt·
ml.ştır. Buna a:-ağmen bu aLanda, T. Ticaret Kanıunu rJ:ıüikiimleri dı
şıındıa, ıtaımaıınen bir hoşlu.k olduğu açıkdıır. İşte bru hoş~uğu daldururken bill." taıkı:ın ·teşihiıs ve 'tedrvin hataları yapılacalk olursa ekonomilk ve topluıms:a!l •açıdan büyıü!k umutlar \bağlanan 1biır kaynak yit~rilmiş olalbilir.
ğindiğimiz

Baihısıe 1 koınuıda

10

şöyleeıeı sıra:layalhHirİz

Halık:a açı!k şinlmtleriJn öncel~klıe

:

bir elkonomiık. ikaı~kınma
ancak «S'osy.aıl adaılet» amacına da hizmet zorunlubulunduğu kaihul edilmelidir. Demek isteriz ki bu konuya iki

1 ·-

aracı oLduğu vıe

ğunun

:ilkeleri

1

:

1

amaca yönelik bir araç gözüyle bakılarak çözüm biçimleri saptanmalııdır. Bu yoLdan ül~emizin hı?Jı elkononıi!k kaEkmma,sı özellikle
işsizlik sorununa çözüm getirecelk büyük sanayli yatırımların grerçekleşınesıi, diğer taDaıfdan ibu yatıırım'larıa geniış vatandaş züırnrele
rinin :katılması sure:1ıiylıe ıkıaılıkııhmanın adil ölçüde dağılışı 6ağlan
ma:lıdır.

Bu konuya çözümler ,getiırildrkien ekonomilk gerekierin ihmali
sonuçitara bir potaınsliyel illsrafına yol açacağı gibi toplumsal .gerelderin ihmaM ıise çekişmelere .ve huzursruzluıklara v:e lbu suretle topLumda yenıi dar boğaızlıann oluşmasına meydaın. v:erelbilir.
Bu Slehepede rbir eıkonomiık gıereik olan «hızlı ka~kmma» iJ:kıesi ıile
bir 11ıoplumsal ihtiyaç oLan «sosyal adaLet» ilıkesıi dengeli biçiımde

verimsıiz

bağdaş:tın1malıdır.

2 -

V:atandaşlıaınn

\bu

ıkıonuda

hiç

h~r eTiıd.işey~, ıkuşrkuya

ve

aLdatıılına korikıusunıa rkıa:pılmıyacakl:arı hiçirmdıe aydınlatılmaısı sağ

lanmıahdır. Sermaye piyasasının fuıcelik1e bir

ve

yapı olıduğu tartrşı!lıaımaz.

bağlı olduğu

Bu

ekonomik kavram

yapının lmruhışrmun

ve işleıyiş:irrıin

pek ta:biıiıdi<r .kıi, vardır.
Bu ıkuraHarı lherıkesin en iyi şekıilıdıe lbiLdiğ.i kaibrul edıHemez ve istıenıemez. Ancak vaıtanıdaışlaıra bu piyaıs:a:dıa:ki hareketlere katılma
oLaiiiağı sağlanınaik i~stenıdiğine göre onlara en doğru ıbilogıileri verme1i, .on1arı ~katılmaya özendiirmeli ve · fakat hayal .kır!ık:lığına uğ
ratre ı ıdiaıvı:1anıışl aı:ıdiaın kaçınıLması .sağlanmalıdır.
bir

takım ıekonom]k ıku~aıllar,

3 - Elkonom~k hıay.aıttıa «Mütıeşe:bibis».in .rolü ve ö:nremi kalbul
edilmelidir. Ha~kdan da toplaınacaık sermaye ile kurulaıcak şirıket1er sanayi, maıden, enerji, 1tuır1zm rve ,1Jiaaı;et alanlarmda kurulaoaık
1şletımeleııin p:rıoje, organi~a:syon, teknoloji Viesair hi:zmetlıeri liçıin
eLemanlara olan ihtıiyaçlıarı a:çıikdır. Bütün bu .el~",man1arın sağları
maısı, yerinde kUillanıJ1ması, -seıımaye v:e emek ilişıkıi1ednin düzenlenmesi, piyasa ·etüdleri, piyasa çalışmaları ve her türlü değerlen
dirmeLer güçlıü ıbir yiÖnıeltıici ıkadroyıa ihtiyaç göstermeıkıtedir. Elkonoımiik .alıanıda 'V'erim1i1ıik ve ıkar'lılığın .sağla:nıma:sında bu yöneıtici
kad~onun,, diğer' faıMörleı:ıin ya:mnıda, önemli ıbiLr yeri oilıduğu tecrıii
belerle sa'hittir. Bu bakımdan yönetici kadro içinde şi:r;kete sermayesiyle de katılan bir müteşebibis gruıhun bulunmasında çeşitli .fayıdalıar vaııdı·r. Bu grup, teşvıiJk edıiai güç görevini clıe y:apalbilmelkrte11

T
f

dir. Bu şir-ketlerde «sermayedar - müteşeb!bis» grubunun
bir ıbaşarı unsuru gıözıü i:lıe lbahlmaılıdır.

'\lle yıönet.i_..
minıde mü:teşebbis ıgrubun yeri '•'·e rolü huıkuık açısından da değıer1endirilımeli, yönetirnde etkili olmaları sağJaınmalı; Kanuni güvıen
celerin sağlanması şartiyle müteşe!brbis kimseler tarafından kurulmuş şinketlerıin halıka açılmaıSı için özendirici tedıb:ir1er alınmalıdır.
Bu

sebeplıerle

varlığına

ha]lm

güvencesi sağ
hisse .senedi almalk ar:zıusunu gerçeklıeştiırmeıkte fırsat eşdtlıiğıini gö:zıetmek, bu hisse senetlerini değer düşüşlerinden ıkorumalk, «ısermaıyeda:r-mütıeşebibris» grubununı şir;ketleri yalnız ık:Jendıi menfa:a:tLeri uğruna yöne1tımeleriıni önlemek, 1kann adH dağıhş:vnı sağamak ıgiıbi önıem1i hususları ıkapsa
4 -

~üçük taısıar:ruf

arç:ı:k şi.rıketlerdn kuruluşunda

lanmaıhdır.

Bu

salhiplerinin

tasarruflarının

güvıence, tasaııı:ıuf saıhilbinin

mahciır.

S - Dev1etin, ıkrüıçük tasarruf salıipienini korumak vıe kollamaik ıiçiın ıbu ıtür şıirıNetleri denetimi ve genıelıliıkle sermaye piıyıa:sıa:sı
nı düzenleme çalışmaıLan yapmaısı zonmlıııdur. Aıncaık ıbu denetim
ve düZienleme, amacı aşan ibiıçimde ol'Qlamaılı ve uygulamada ibu yönde ·iış1ememelıildir. Demek isıtertiz :ki dev,J.etin denetim v;e düzeınleme.
s,i eılwnomik kuraıllıa:ra ve ıkuırıaHar:ı:n uygulanması gereklerine ters
düşmemeli ve özell:ilkle •iş hcuyaıtımn gerektirdiği sür'ıat ve esnekLiğe
zarar verici doğı:ıuhuda oLmamalıdır. ıBu tür şirlkıetler ibürOikı:ıa:sirrin
bir parçası haline ıgeıtıiı:ıi]memeHddr.
6 - Bu şinketler !bazı: iVe:t:gi istisna ve tedbirleriyle teşv.ik edilanealk bu tıeşviikiın ısımrı diğ:er ekonomiık ünıite1eri:n cezala:nıdı
rılması anlamına ıgelecek veya ıbu niıtelô.ıkte ısonuç1ar doğurıac:alk boyutlara göıtürülmemehdk.

ımeH,

ÜLkemizin eikonomiık .kaYkmmasını hızlandırırrıak, bölgeler arası,
eıkonomik ve tıop]uımsal dengeyi sağlamaık amacı ıi1e ıalın:a:cak :gümnük muafiyıeti, vergi ind~rimi IVIe uzun ve ucuz ,kredi ıgihi: ıteşvik redbiderinden ya:ııarlanmaıdla ha1ka aıçıık anonim ·ŞiirketLere mutla!ka önoelilk ıtaiill!nmaılııdıır. Bu suretle hir ıtaraıfidan daha çdk ,eıkonomiık zorunluk1ann etkisıiylıe ıaılımı:n bu tedlbideri:nı ısıosyal adalete aykırı düşen sonuçlannın önüne geçiılmrş, diğer taraıfıtan da ıbu 1ıedlbiı:ıleri
gerıekM ıkılan eikonom~k ve 'topluımsaıl ihtiy:açloar da •1Jatmin edilmiş
oLaaaıkdır.
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Ç ___:_ HALrKA AÇIK ŞİRKETlLERiN KURULUŞU VEYA MEVCUT ŞıİRıKET1JERİN HAıLKA AÇILMASI KONUSUNDlA
ALINAJCA!K HUKUKİ TEDBiRLERE İLİŞKİN BAZI SO·
MUT ÖNERiLER :
Menkul

sm;maıye piyıasas11nm ıkanun

·yoluyla

ç>zetlıediğimiz fiaydaılıa:rı vıe ıamaçları aç1ısından ve

dü:zıeınlenmesinıin

yine

ö:zıetlıemeğ.ı:

çalıştığıımız i1].(,elerıin ışığ:mda ve ö.zıeHilkle ülıkem~lide bu ıala.nda gö· ·

rülen aıkısıaıklı:kliar da di1kıkaıte aılınarak bu lkonudalki huıkulki
lere i11şkıin 'bazı ısıomut öneLiıleri şöyılece ısııraılayabili:dz:

ıtıedhi;r.

«Hallka aıçık şirıkeıt»ıin ve · «şirkertl:eırin haLka açı[maısı»niln
iyi yapıhnalı vıe unsurl:arı iyi saptıanrnahdı.r. Uygulaımıada
dıa 1Ju niyet ve ni teHği taşımı·yıan ·Şink·etl.eo:-lıe gerçek haJik şirılmtled
nin aıyınmı di1krkatle ıizl,enmdtdir.
1 -

tanımları

Burada uygultamada gördüğümüz bazı ıköıtü örneık:lerıi beHI1t·
hu önerimi:zıin öneıminıi açık~aıma:k ıiısteı.ıiz: Halıka hiısıse sıerıe•
di ısataeağını iJıan ve ıJ:1ek.lam eden bazı şiriked.erin vuku bulan mü
racaıaıtlıara ilanda göstleriılımiyen şantlar ileri srürmesi, ·örnıeğirı o şir
[\'eün daıhilil olduğu hıoldi:ng'in ıtaıhrvilıini almak şartını bi1dirınesi.
Htsse sellletılıerinin ısıaıtışı iıçin ·süıDe tıanııdığı ha:1de iJk günün ilik sa:aıt1eninde dahi vuku lbuılan mü:rıacaat•1ara bit.tiıği biçimde oevap verilmesıi. ıHal!ka açıklığından bahisle ıkurulan fbazı şıirıketLerıd:e, bugünkü Tkaret Kanunumuzun dahi oe'VIaz verimediği oranda, 'kuruçulana
melklıe

!karın dağıtımında 'aşırı üstüınlüık~er örıgöriilmesi.

Uygulamada görülen bu ıhaller bizi bu konuda yalnız · kanuni
,a;}mamn yeterli olmadığı, uy:gulıamadla d1kkıaıtli davıraml
ması geır:eikrt:iği yo1unda ıdiiklkat çekid öneriler yapınağa s:evkıe,tmelk
tedir.
tıeıdlbi:rler

2 -

Halka

ıaçık şd1:1kretlıeı:ıe

bütün

tasarıruf saıh1bi vıaıtıaınıda:şlarl[J

kaıtıılma olanaikları sağlanmalı, ıbir 1tıaıbm

sun'i ayrıca:Iııklait1a ve yersiz rkısı:tkı:ma~ara g1dilımemeliıdir. Güçlü ve büyülk yatmmlara yönelme aımaç o1ckığu:rıa göre va:tand!aış1arıın geniş omrıda ·kaıtılmalaırı
teşvik edilmelidir". BUJgün ülkemi'Zde serbest meslek sahipleri, yıük
sek ücretli yöneticiler ve teknik elemanların bu alarıda yatırım
lana dönük tasarruıf eğ;ilıiımi biHrıme!k!redir. İşçi, memur, :köylıü, esnaf ve emekli giıbi ıbu gruplarda ıteşıvikin kapsamı içine alınmalıdır ..
Hatta kendi iş olanakları dışında yatırım yapmak istiyen tasarruf
Siahdlbi ıiş adlaımları ıda lkapsarmn ·içi.nde düşünülmeLidir.
13

3 - Sabit değerleııiınıi ve paralarmı işleıtme1<: İstiyen kurumlada bu piyasaya girmeleri teşvcrk edHmeHdir. Bir kısım va1ıan>
daşların tasarıruf etıtiikleri paraLar lbu ıkurumlıann elindedir. Sigorta şirıkıetled, ö~el yardım ve emelklıi s'andl!kları ve va:kıHar gibi ..
nın

4 - Ticaret Bankalarının bu piyasanın haveketlerine yardım
ola:bilme olanakları kanun yoluyla teşvik edilmeli, halka açık kurıuluşJaırı:n lbıaınıl<:a mev:duatına zaımr vereceği enıdişesini gidereook
tedbirler alınmalı ve !bu şi~ketlerin yaratacağı yeni kaynaklada bu
tür ha:nıkalarm üılıke ıell<:onıomiısiınıdeıki olumlu etkilerini sürdürebilme1ed sağlıaınmahdllr.

cı

Hiaı1kıdan

1Joplanan pambrla haya:tıiyeıtini sürıdürıen bankaların
halka açı'k şirketLer .kurmaları veya bu amaçıla kuru1an şirkettlerden
hisSie senedi almaları sağılanımaılı, bu surıetlıe hal~kdan ıtoplıananı paral,ı;tr ile aHe şirketlıeri kıurulımaısı veya bu kaynağıcıı. .kredi ol:anaıklariy~
1e yalnız bu tür şiıll<:etLevin beslenmesi gibi «sosyıal adalıeıt» il'kesiırıe
ters düşen uyıgulama önlenmelidir.
Menlkul dieğerleri işLetmek amacı ile !<:urulan Yatınm ıku
hisse srenet1erine sahip olacaıkları şh'!ketlerinı s~ermaye
ve yönıet1minde ıtıek söz sahdlbi halinıe ge1me1eri önlenmeli ve bru tür
şirketlerin değişilk ·şirıl<:etller;e aıiıt hisse senetlenin saıhip olmaılan sağ
lıanmahdır. Yiııe bu tür şiııkeıtlerin özel ya:rıarlar sağlıyan hisıse se"
nedi çıkarmaları yasaklanmalıdır.
·
S -

rıuluşılanmn

6 - <<Hal<kı aydınlatma» il:kesine önem veriLmelidir. Bu husus- ·
da ya:lw:z dü~en}emel11in yeterısiz.Hği açıkdır. UyguLamada da dıiık
kaıtli oJumnıalıdır.

Halkı aydınla1ımail<: amacı

ile

hazırlanacalk <<İza!hıname»dıe

sermaye milktaırı, maHaırı ve dıeğerlevin maılıiyet bedeUed, işıl,etm~yıe ayrıbn sıeı:ımaye miıktan, haı1kdaırı topla111acak sermayenin mitktarı, toplama biçimi, süresi ve bunun için yapılması muhtemel masraf, ilk
genel ,kurula kadar yıöneıtim kadrosunu· ıteşkil edecekllerin gerçeik
hıüviyetleni ve alacalkl:arı ücreıt, şirket,in .faaılıiyet konusu, yaırarlana
cağı teşviık tedibir'lıeıri varsa neler olduğu beJir~tilımelidi:r.
7 - Hal!kıa açık şirketlerde şi:riket yöneticileri ile sermaye k~
yanlar arasındak,i denıge sağlanmalıdır. Şirketlerin başansında mütıeşeibbis.in rolü vee önemi .diıkikate alınarak bunların yönetici lkadı:ıoda ıbelıiır:li omndıa ibulunmaıkmnı sağlıyaca'k seçim sistemi öngörül14
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mdidir. Yönetki olacaık müveşe:bbıi,sıin şirkete sermayesiyle de katı1ması:mn bir güven unısru:ru olduğu düşünülmelicHr.
Yöneticilerin hizmetleri karşılığı alacaklan ücret veya ibu sı, f:aıtla kendilerine sıaığlanacak menfarat genel kurulun iznine bağlan
maclıdır. IBelİr·li ihir .6:mnıda kardan pay ala:bilme1edııe oJanaik sağ
laınımalı ·ve anealk bunun. or:am Ş'irlket statüsü ıile saptıanmahdır. Şir
ket statüsü v<e genel 1kurulıkıararı dışında, her ııe nam ile olıursa olsun, üc:rıet almaLarı v:eya men:faat sıağlaımalıarı yıasaıklaıımalıdır.
8 - Şirkıet oritıaklarımn «Oy eşıitliği» iltk:ıesi 'beniımsenmeMdir.
Genel ·kurulda «vıekaleten rtemsıil»in ·kaibulü zorunludur. Ancak yöneticilerin veıkaleıten :1Jemsil olanakları, aıkr:a:bahk ve belirli ınıİkıtar
giıbi ,istisnalar dışmda kalbul ıedilmeımeliıdir.
Halka aç~k ışirlkeüerin rhisse senededn:in tedavillrü ve koJ,aylııkla paraya çevrıilıelhiılıme olanalkları sağlam:maılıdır. Bunun kurumsal tedbideri :alınmalıdır.
9 -

10 - Ortıak tüzel kişilerin şıiriket genel kurulunda o[:anak oruyetenekli üst kademe yıöneticileri tarafından temsil edilmeleri hükme bağlanmalı, şirketteki \hisseleri oranında Y,Önetim kurulunda temS:illeri sağlanmalı ve temsilcilerinin sorumlululklarına
z~nddeme sıorum1uluıkıları öngörü1mebdir.

nında

11 - Şirıket d!erıertçilıiği gö,revine, uygulamada olduğu giibi, ibıir
kanuni formalitenin ıtamamlanması gözü ile bakılmamalıdır. Denetçitenin. niteli!kleDi, ye:tenelkleri, yetki ve gö:nevleriyle so~luluıkları,
sıeçjm ve azH yöııteım~eri kanunlıa :Siaptanmalıdır.
kar dağıtımında adaıletli yöntıem uyverileoe!k btelıirlıi ,kar payı dışında ruçıhanlı
orıtaık ikabul edilımeme1idir. 'Kanuni yedek ·aıkçerıin ıaıyrılmasından
sonra ·kalan kısmın orıta)kılara ıkar payı ora:rak dağıtımı sağlanmalı
dır. Bir yandan yeni yatınmbaır yapmak veya işletme sermayesi sağ
lama;k dışmda erte:sıi yda kar a'kta:rı:lmaması öngö:rıülmeli diğler ta:rıafdan şıirrketi sırf karlı gös,te:rıme!k amacı ile ve kredi yollanndaın
yarıarLanmaık suretiyle kar dağJJtımı yalıuna gid:ilmesıi örılenmeıHdk.
12 -

Bu tür

şıi:rıketlıe:rde

gu1anımalı, yöneticilıerıe

D - SONUÇ:
Ülkeımizinı

gun

sermaye olanalklarının «sosyal adalet» ıaımacma uyhu yotdan sanayi, maden, enerji, ıiıhra-

bıiçi:ııııde genişlemeS:ini,
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oaıt :ve turizım ıalan~arııJl!dıa brüyÜik işLetındere yatmm yapm:a>k olaön.l!enmesi ve ver~m1il~ğin artmasını sağlaı)'laoağma; Hızlı dmnomiık kıalkımmaımız .kadar toplumsal
harışa da hiZJmet edeoeğine ,inandığıml!Z «Sermaye Piyaısası»nın ku:ruluşuna Hiışil~in !kanuni ı1ıedıh~nle:rıin biran önce ve en rsalbeıtli h1çimde alınımıası diJıeğimizıi iliade ıetmeık ,isteriz.
nalkkıırımn doğmasını, işsizliğin

Kanuni redbir ve teşrviiklerıi bir hayli gedken sıermay:e pliyaısıası
kanuni güvenıoeyeıdıe kavuştukıdan sonra, ülikemizıe
lbıüyüık fiay:dalar sağJıayıaoağınıı ümit ıediyoruz.
hareıkcetlerinıin,

haLen. uyguLamada ıgördıüğümüz
örneklerini verdiğimiz, srürup gıiıt
mesinıdıe çeşi·tlıi ekoınomilk ve ı1Joplumsal sahneaLar buLunatı akrsıalk
lıık v;e hıaiksızhıkıJaıra y;eriilerinin katacağ11ndan endişe e1ımeiklteıyiz.
!Bu konuda daha geç

v:e

·Jmı1manın,

yuıkıa:nda yıerıi düşr1Jüıkıçe bıazı

Türıkiy;e

Barolar Bir1iği'n1n 'isıabetli hir •1Jeşebıbüsü olaııak kaıbul
«Ekonomi-Hukuk ·I\jongrıesıi»nin :bu koınuya dıa layık oldeğroıi ve:receğinıe, görevMler için uyarıcı ·ve faydalı düşünce

ettiğ1miz'
duğu

Ler

16

orıtıa:ya ıkoyacağına inanma!ktayız.
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munu en iyi hazınetın iş olan milletlerdin> (.1944)
Ord. Prof. Dr. H. F. V elidecleoğlu

I.

Kentleşme Kavramı

Yaşadığımız yüzyılın en büyük toplumsal olaylarından biri, kuş
ku yok ki, kentleşmedir. Kentleşme öyle bir nüfus hareketidir ki,
hem kentlerde yaşayan nüfus oranının, hem de kent sayısının artma·
sını sağlar. Bu artışın kaynağı, doğumlada ölümler arasındaki farktan çok, köylerden kentlere olan nüfus akınlandır. Bu niteliğine bakarak, kentleşmeyi salt bir demografik hareket say:ı,nak yanıltıcı olur.
Geniş anlamında kentleşme, iktisadi ve toplumsal değişme ile ilişki
sini yansıtan öğelere dayanılarak tanımlanır. Bu anlamda, kentleş
me, sanayileşmeye ve iktisadi değişmeye koşut olarak kent sayısı
nın artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmaniaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde, kentlere özgü değişiklikle
re yol açan bir nüfus birikimi süreci dir. ( 1)
Bugün yeryüzünde, bir milyardan fazla insan kentlerde yaşı
yor. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamın iki milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Kentleşme, özellikle az gelişmiş ülkelerde, geliş
miş ülkelere oranla çok daha hızla ilerlemektedir. Az gelişmiş ülkelerin, 1960 da 130 milyon olan kentli nüfusunun, 1980 yılında
330 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu baş döndürücü
artış, gelişmekte olan ülkeler için, bir yandan kimi olanaklar yaratırken, bir yandan da, onları bir çok yeni sorunlarla karşi karşı
ya bırakmaktadır·
(1)

Ruşen Keleş,

100 Soruda, Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekon·
du, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 6
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Türkiye' de

r

Kentleşmenin Hızı

Ülkemiz, en az 25 yıldanberi, çağımızı niteleyen bu hızlı kentleşme olgusunun etkileri altındadır. Kentli nüfus oranı, 1950 de %
18.5 tan 1970 de % 35,8'e yükselmiştir. Bu oranın, bugünlerde yapılacak sayımı sonucunda % 40'a, 1995 yılında ise % 60'a yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Bu demektir ki, bugün kentlerimizde yaşayan 12 milyonluk nüfus, 20 yıl içinde,3.5 katı bir artış
ile 40 milyonu aşacaktır. Ülkemizde, son 15 yıl içinde, kırsal nüfusun yılda ortalama % 1, genel nüfusun % 2.5 bir hızla çoğalma
sına karşılık, kentsel nüfusun % 6, büyük kentler nüfusunun ise
% 8 oranında artması; bu hızını koruduğu sürece, kentleşmenin
gelecek yıllardaki önemi hakkında bir fikir vermektedir·
Türkiye'de kentleşmenin, hızına yakından bağlı bir özelliği
de, büyük kentlere yönelik olmasıdır. Kentleşmenin, yurt yüzeyine
dengeli bir biçimde dağılması yerine büyük yerleşme merkezlerine yöneldiğini görmekteyiz. Yığılma, genellikle, 100 bin ve daha
fazla nüfuslu kentlere doğru olmaktadır. Kentli nüfusun büyük
kentlerdeki oranı, 1960 da % 45 iken, 1970 de 55'e yükselmiştir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın
sonuna doğru, bu oranın % 80'e
yaklaşacağı tahmin ediliyor·
Büyük kentler arasında da özellikle
nüfusu 1 milyonu geçmiş olanlar ve metropoliten kent nitelikleri
kazananlar, artan kent nüfusundan daha büyük pay almaktadırlar.
Bu da, ülkemizin giderek bir büyük kentler ülkesi durumuna geleceğini göstermektedir. Bu durumda, geleceğin sorunlarını kestirebilmek için, bugünkü kent sorunlarımızın büyüklüğünü, kentleş
menin çapı ile çarpmak gerekecektir.

ı
1
1

Kentleşmenin Çarpıkhğı
1

Başka

gibi, ülkemizde de, kentleşme hareketlerinin oluşmasında; köylüyü tarımdan ve köyden iten itici güçler,
köylüyü kentlere çeken tarım dışı faaliyetlerin oluşturduğu çekici
güçler ve kente göÇmeye hazır kitleleri kolayca taşıyalıilen iletici
. güçler, birlikte rol oynarlar. Tarımın itici rolü konusunda genellikle görüş birliği bulunmasına karşın, kentlerin ve özellikle sanayiin
çekiciliği konusundaki görüşler birbirinden
farklıdır. Bir grup,
hızlı kentleşmenin, gerçekten hızlı bir sanayileşmeye dayandığı görüşündedir. Bu nedenle, daha fazla kentleşmeyi, özendirilmesi gere4

ülkelerde

ı

olduğu

t

'

:ı

ken bir olgu olarak görürler. Oysa, ikinci grup, durumun böyle olmadığını, Türkiye'de sanayileşmenin, kentleşmeyi arkadan izlediği
ni; dolayısiyl,e kentleşmenin, sahte, sağlıksız, aşırı ya da çarpık olduğu tezini savunurlar.
Bu ikinci görüşte, abartma az, gerçek payı büyüktür- Şöyle
ki, son 25-30 yıl içinde, Türkiye' de işgücünün yapısında önemli değişmeler olagelmiş, tarımsal nüfusun oranı azalmıştır. İktisadi gelişmeye koşut olarak, tarımdan tarım dışı kesimlere nüfus akımı
nın olağan olmayan bir yönü yoktur. Bu eğilim önümüzdeki 25-30
yıl içinde de varlığını sürdürecektir. Bununla birlikte, tarım dışınÇalışan

Nüfusun

Kesimler
Tarım

Sanayi .........
Hizmetler . . . . . .

Yapısında Değişmeler

1955
77.4
8.0
8.6

1960
74.7
9.5
10.5

(1955 -1995) (%). (*)
1970
1977
1995
58
.25
66.6
11.7
14
22
20.8
28\
53

da sanayiden çok hizmet dallarında iş yaratabildiğimiz için, yığılma,
daha çok bu kesimlerde olmaktadır. Oysa, sağlıklı bir kentleşme,
daha çok, sanayileşmeye dayanmak zorundadır. Kentlerimizde, bugüne kadar yeter derecede sanayi tesisi kuramadığımız içindir ki,
aşırı kentleşmenin bu merkeziere sürüklediği kitleler, belli ölçülerde işsiz ya da gizli işsiz durumunda hılmışlardır.
III Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan hesaplara bakılır
sa, bugün tanmda ve tarım dışı kesimlerde birer milyon kadar
gizli işsiz vardır ve 1995 yılına doğru tarımdaki gizli işsizliğin,
kentlere akının da etkisi ile ortadan kalkacağı; buna karşılık,· tarım dışındaki gizli işsizliğin varlığını koruyacağı tahmin edilmektedir. Şu halde, kentleşmemizin, ileriki yıllarda da sağlıklı bir ternele oturacağım beklemek olasılığı yoktur. Kentleşme, daha çok kır
sal alanlardaki gizli işsiz nüfusun, kentlere aktarılması biçiminde
oluşan bir süreç niteliği taşımaktadır. Bu niteliğiyle, Türkiye'nin
kentleşmesi, gelişmekte olan Üçüncü Dünya ülkelerinin kentleşme
sürecine yakın bir benzerlik göstermektedir. (2)
Kentleşmeyi sağlıklı bir süreç durumuna getirmek, hızlı bir
sanayileşmeyi gerçekleştirecek yatırım gücüne sahip olmakla sağOranların lOO'e tamamlanamamasının nedeni, bazı yıllarda, bilinme·
yen ve tanımlanamıyan nüfusun yükse~diğidir.
(2) T. G. McGee, The Urbanization Process in the Third World, Beli and
Sons Ltd., London, 1971

(k)

ı

lanır. Köyler'le kentler, kentler ile büyük kentler, az gelişmiş bölıge
lerle gelişmiş bölgeler arasındaki, büyük metropollerin kendi iç yapı
larındaki farklılıklar ve dengesiz gelişmeler, gelir dağılımındaki dengesizliğin dolaysız sonuçları olduğuna göre;
kentleşmeye sağlıklı
bir biçim kazandırılması, hızlı sanayileşme yanında, bölgeler ve
toplumsal sınıflar arasındaki gelir dağılımı dengesizliklerini giderici önlemlerin alınmasını da gerekli kıl,ar.

II.

Kentleşme

Sonm:lan

Kentlerde karşılaşılan tüm sorunları, kentleşme sorunu olarak tanımlamak, sık sık düşülen bir yanlışlıktır. Özellikle büyü:k
kentlerimizdeki sorunları nçarpıcı niteliği, büyük insan kitlelerinin günlük yaşamını yakından etkilemesi, kentleşmenin ve büyük
kentlerin sorunlarını eş anlamlı görmeye yol açıyor. Bununla birlikte biz, kentleşmenin kimi seçme sorunlarına yer vererek, kamu yararı kavramının kentleşmedeki önemini aydınlatmayı kolaylaştır
mak dileğindeyiz.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük kentlerimizde,
belediyeler, yasaların kendilerine yüklediği görevleri yerine getirecek ve kent hizmetlerini karşılayacak güçten yoksun duruma
gelmişlerdir. Hızla artan kent nüfusu, her türlü belediye hizmeti
için yapılabilecek harcama miktarını en aza, düşürmüş; kentlerin
alabildiğine genişlemesi, kent hizmetlerinin birim maliyetini yükseltrniştir. Denilebilir ki, hiç değilse kent hizmetlerinden kimi bakı
mından, büyük kentlerimiz en uygun
kent büyüklüğü (optimal
kent büyüklüğü) (3) sınırını aşmışlardır.
Kıöylerle

kentler arasındaki gelir ve hizmet standardı farlılık
ları giderek küçülrnernekte, artmaktadır. «Köylerin kentleşrnesi»,
ya da «kentlerin köyleşrnesi» g1bi kavramlar, bu farklılıkların bir
anlarnda azaldığı izlenimini verrnek için kullanılmakta iseler de, İs
tatistikler, çelişkilerin, varlığını, bfryüterek sürdürdüğünü göstermektedir. Bir gelir dağılımı araştırmasının sonuçları göstermiştir
ki, kişi başına düşen gelir, köylerde 8·181, TL. küçük kentlerde
9-11 bi11 TL., İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise 26.470 TL. dır. (4)
(3)
(4)
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Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray, Şehircllik: Sorunlar, Uygulama ve Politika, S. B. F., Ankara, 1973, s. 42
Tuncer Bulutay, Serim Timur ve Hasan Ersel, Türkiye'de Gelir Da~ılıını, 1968, Ankara, 1971, s. 69

,•;

Coğrafi bölgeler arasındaki dengesizlikler, ülkede kentleşıne- ·
nin dağılış biçimi ile yakından i1gilidir. Köyden kente nüfus akın
larının Batı Anadolu'ya yönelmiş olduğu ve en büyük kentlerin Batı Anadolu'da yer aldığı bir gerçektir.
İllerin gelişme düzeyini
gösteren çalışınalarda açıkça belirdiği gibi, az gelişmiş, az kentleş
ıniş, tarımsal niteliği ağır basan illerin büyük bir çoğunluğu, az
gelişmiş Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindedir. Kentleşıne
nin, bölgeler arasında:ki dengesizlikleri azaltıcı bir biçimde yurd
yüzeyine dağılması, iktisadi gelişmeyi hızlandıracak yatırım 'kaynaklarının dağılınasında göreli bir denge sağlamayı zorunlu kilar.

Bugün, kentli nüfusun,

gecekondu

adı

verilen

uy;garlık

dışı

barınaklarda yaşayan oranı, tüm Türkiye'de % 25, İzmir'de % 35,
İstanibul'da % 45 ve Ankara'da % 70 tir. Bu kentler; rbir kesimi-

. nin dünyası, yaşantısı ve yararlandıkları hizmetlerin standartlan
öteki kesimlerden tamamen farklı, ikili bir görünüm ve yapıya sahiptirler. Gecekondu bölgeleriyle, kentlerin zengin ve varlıklı bölgeleri arasında özellikle belirgin olan bu farklılıklar, kapitalist
kalkınına yöntemlerinin henimsenmiş olduğu ve· Batı sömürgeciliğine uzun süre saihne olmuş başka ükllerde de aynen görülmektedir. (S)
Çoğaltılması olanaksız

kaynak olan kent toprağı;
daha doğrusu bu
lmvramın geçirdiği deği,Şınelere yabancı kalınma~ı sonucunda, konut bunalımını, gelir dengesizliğini ve düzensiz kent gelişmesini
sürdüren başlıca etken olmuştur. Kimi tahminlere bakılırsa, ülkemizde, önümüzdeki 10-15 yıl içinde, toplam arsa spekülasyonu,
500-600 milyar lira dolayında bir değerin yaratılmasına ve bunun
spekülatörler elinde toplanmasına yol açacaktır. (6) Çok köklü
önlemler alınmadığı ve kent toprağı sorunu bir çözüme bağlanına
dığı sürece, büyük kentleriınizde sürekli konut
bunalımlarının
dar gelirli ve yoksul aileleri ezmesi önlenemiyecektir.
mülkiyet

hakkı

bir

doğal

kavramının yanlış anlaşılması,

(5) Mitton Santos, Les Villes du Tiers Monde, M. Th. Genin, Paris, 1971,
p. 198-225 ve Morris Juppenlatz, Cities in Transformation, Univ. of
Queensland Press, St. Lucia, 1970
(6) Haldun Özen, «Arsada Özel Mülkiyetİn Kamu ve Toplum Yararına
·Düzenlenmesinin Yarattığı Sorunlar», Konut Kurultayı, 16-20 Aralık
1974, s. 9
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arsada ve konutta değil, yeşil alanlardan, kıyılardan,
kentlerin sunduğu uygarlık nimetlerinden
yararlanmada da, büyük kentlerin ikili yapısının çarpıcı örneklerine stk sık tanık olmaktayız. Avustralya'lı · şehirci Camillo Sitte,
1:898 yılında yayımladığı Şehireilik adlı yapıtında, o günün kentlerinin, çağın teknolojik ve ekonomik olanakları ile bağdaştırıla
mıyacak bir gerilik ve düzensizlik içinde bulunduğu gözlemini yapmıştı. Biz de 75 yıl sonra, teknolojinin ve uygarlığın, büyük kent- .
lerimizin sorunlarını çözmek, hastalıklarını azaltmak yerine, bunları arttırdığını görüyoruz. Her teknik ilerlemenin, başka birçok
toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunun doğmasından sorumlu
olduğuna tanık oluyoruz. (7) Kentlerimiz, daha güzel, daha rahat,
daha etkin olacak yerde; bunlara, kentlerimizin ancak küçük, varlıklı ve mutlu bir azınlığı kavuşabiliyor.
ulaşım araçlarından,

Sorunlann

Kaynağından

Çözümlerine

Doğru

Kentleşme sorunlarımızın kaynağında, hızlı kentleşmeriin yatmakta olduğuna kuşku yoktur., Kentleşmenin büyük hızı ve sorunları çözmekten sorumlu kişi ve kurumları hazırlıksız ve deneyimsiz yakalamış olması, güçlüğü arttırmaktadır.

İkinci olarak, kentleşme, çözümü yalnız acil ve güç değil,. fakat ayni zamanda, pahalı, maliyeti yüksek olan sorunlar da yaratmaktadır. Özellikle büyük kentlerin, konut, yol, su, elektrik, ulaşım gibi sorunlarının çözümü için, kentler ve toplum, yeni ek kaynaklara gereksinme duyar. Eldeki sınırlı kaynakları, öncelikle ulusal gelir .artışının hızlandırılması için mi, yoksa insanların kentlerde daha rahat yaşaması uğruna gerekli alt yapı ve hizmetleri sağ
lamak için mi, yoksa her iki amaca da belli ölçülerde yarasın
diye mi kullanmak gerektiği sorunu, az gelişmiş ülkelerde, çö,züme
ulaştırılması kolay olmayan bir sorundur. Bir yandan salt iktisadi mantık ile hareket edenler, kısa dönemde, önceliğin iktisadi
büyüme hızına verilmesini önerirken, öte yandan kalkınrriayı, ekonomik ve toplumsal öğe1leri birbir:inden ayıdınayan bölünmez bir
süreç olarak görenler, kent ve çevre sorunlarını bir kenara itmenin olanaksızlığına dikkati çekerler. Gerçekten, hızlı kentleşme sonucunda metropoliten alanlarla gecekondu bölgelerini dolduran

(7)

Doğan

Kuban, «Tarih-Kent ve

1974), s. 26
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Spekülasyon»,

Yapı

(Mayıs-Haziran

bölgeler halkını, konutsuz, yolsuz, işsiz ve
toplumsal barışı tehlikeye sokabilecek toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçları vardır.
kitleleri ve geri

kalmış

ışıksız yaşamağa zorlamanın,

Şu halde «hızlı kentleşme ve dev kentler, ekonomik gelişme
yi frenlemektedir» diyen Claude Julien'in (8) gözlemine uyarak,
kentleşme sürecine daha etkin, ekonomik olanaklarla toplumsal
gereksİnınelere daha iyi yanıt veren bir biçim kazandırmak zorunluluğu var demektir.

gelişmiş ülkelerde, beşeri ve parasal kaynakbilinmektedir· Kentleşme sorunlarından bir kesinin çözümünde, teknik insangücüne büyük görev düşer. Beşeri
kaynaklar yönünden, büyük bir dar boğaz içinde olduğumuz söylenemez. Cumhuriyetin ilk SO yılı içinde, ülkenin kalkınmasını, bir<,.ok alanda, dışa el açmadan gerçekleştirecek nitelik ve yeteneklere sahip teknik insanları yetiştirdiğimiz kalbul edilebilir. Bunlar,
kentlerimizi, tüm hizmetleriyle planlayaibilecek ve bu plfmları yetki
ile uygulayabilecek bir yetişme düzeyindedirler.

Türkiye gibi az

ların sınırlı olduğu

Parasal kaynakların sınırlılığı ise, herkesçe kabul edilmekle
birlikte, göresel bir kavramdır. Dış ve iç sömürüden kurtarılmış
ve gelirin ve servetin hakça dağıtıldığı bir iktisadi düzende, kaynak yokluğu ya da yetersizliği kavramı önemini yitirmektedir. Gerçekten, kentlerimizin bir1çıoğunda, yaratılan değerlerden, toplumun
kendine düşen payı alması sağlanırsa, kuşku yok ki, kentleşme so_runlarının çözümünde en büyük güçlük yenilmiş olacaktır. Böylece,
devlet ve yerel yönetimler, gereksindikleri kaynağı bulmakta güçlük çekmeyeoeklerdir.
Kanımızca, kentleşme

sonucunda, artan arsa değerlerinin yarı
topluma kazandırılması, kentlerimizi parasal güçlüklerinden
kurtarabilir. Üstelik, bu değer artışlarının, kamu yönetimlerince
hazırlanan ve yürürlüğe sokulan pUJ.nlar ile yerleşmelerin cinsine,
yoğunluğuna ve yüksekliğine ilişkin olarak yine
kamuca verilen
karıariarın tirünü olması; bu değer artışları üzerinde toplum adı
ha hak sa:hibi olmayı, doğal olduğu kadar, zorunlu duruma da getirmektedir. Hernekadar, kent sorunlarının çözümüne ayrılacak
kaynağm yerel ve merkezden yönetim mganları arasmda dengeli
sının

(8)

Claude Julien, Demokrasilerin İntihan, Milliyet Gazetesi
İstanbul, 1974, s. 66

Yayınları,
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bir biçimde

bölüşülmekte olmaması

önemli bir sorun ise de, bu
teknik ve siyasal ölçütlerin, artan değerlere
toplumun el koyması sonucunda daha kolay saptanabileceğine kuşku yoktur.

bölüşmeyi ıbelirleyen

Kentleşme sorunlarımızın kaynağında

yatan bir

başka

neden

de, kentlerin düzenli gelişmesinden ve kent,leşmenin ortam hazır·
ladığı hak edilmemiş kazançların topluma mal edilmesi korkusundan çıkarı bozulan birey ve grupların, plan ve düzen düşüncesine
karşı çıkmaları ve bu yöndeki çabaları yozlaştıracak girişimiere
önayak ya da yardımcı olmalarıdır. Plandan yana ve plana karşı
olma zıtlığının, siyasal partilerimize bile yansımış ve açık ya da
kapalı bir biçimde onlarc.a da savunulmakta olması, bu alandaki
başarısızlıklarımızı açıklayan nedenlerden biridir.
Geçmiş yüzyılların

başka

ülkelerin deneyimleri iktisadi ve
toplumsal yaşamın başka alanlarındaki olgular giıbi, kendi başına
bırakıldığı sürece, kentleşmenin yarattığı sorunların da çözülemiyeceğini göstermektedir· İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bu sorunların çözümünde,toplum yararını gözetmekle görevli olan devletin,
bu sürece müdahalesini zorunlu kılmaktadır. Bir kez, toplum yararinın neyi gerektirdiği konusunda bir anlaşmaya ve karara varıldı mı, karşılaşılan somut kentleşme
sorunlarının çözümü için
nasıl hareket edileceği kıolayca saptanaıbilir. Kanımızca, ileri kapitalist ülkeler olsun, sanayileş~iş sosyalist ülkeler olsun lbu aşamaya
varmış ve kendi dünya görüşleri doğrultusunda doğru saydıklarını
uygulayacak düzenleme ~önlemlerini almış ya da almaktadırlar. Bizim de paııçası bulunduğumuz Üçüncü Dünya Ülkelerinden biı:ıço·
ğunıda ise, amaçlarda bir açıklığa varılımamış olması, araçları etkisiz ve bu araçların uygulanmasım olanaksız duruma getirmektedir.
Şu halde, kent1eşme sorunlarının çözümüne, bugünkü Anayasamızın
çizdiği çerçeve içinde ,çözüm ararken, amaçlarımiz konusunda açık
lığa kavuşmamıza yardımcı olacak bazı karırramlara dayanaıbiliriz.
Kanımızca, kamu yararı kavramı, bunların bşta gelenlerinden biridir.
10

ve
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III. Kamu

Yararı Kavramı

Genel yarar, kamu menfaati, kamu iyiliği (int<:~ret .general,
comman good, commun bien) gibi adlarla da anılan kamu yararı
(public interest veya inted~t publique), yönetim !hukukunda, kamu hukukunda ve siyaset biliminde sık sık kullanılan bir kavramdır. Bununla birlikte, kamu yararından ne anlamak gerektiği konusunda, yargı organları, bilim adamları ve yazarlar arasında
farklı görüşlere sahip olanlar vardır. Anlamı ve tanımı üzerinde
bir görüş birliği bulunmaması, Charles Lindıblom ve Robert Dahi
gibi bazı siyaset bilimcilerini, bu terimin ciddi bir anlamı olduğun
dan kuşku etmeğe sürüklemiştir. (9) Hatta, Monique-Roland Weyl
gilbi kimileri de, kamu yararı kavramını «efsane>> (mytıh) olarak nitelemişlerdir. ( 10) Bununla birlikte, Daniel Beli ve Irving Kristal gibi sosyal bilimciler, «bu idealin kılavuzluk etmediği bir toplumun düşünülemiyeceği» görüşünü -ileri sürmüşlerdir. (11) Gerhard Colm da, «proHtikacıların, devlet adamlarının, yaiıgıçların ve
hükumetierin politikalarını saptamaktan sorumlu olan kişilerin,
bu kavrama her zaman başvurmak zorunda olduklarını» belirterek ayni görüşe katılmıştır. (12)
Kamu

Yararına Farklı Yaklaşımlar

Kamu yararı konusunda yazılanların gözden geçirilmesi bu konudaki başlıca görüşlerüı üç grup altında toplanabileoeğini göstermektedir. Kamu yararı kavramının buıgün varmış olduğu düzeyi
göstermesi bakımından, bu yaklaşımları özetiernekte yarar vardır.-

1. Bireycil yaklaşım. Bu gruiba giren görüşler, yararcı ( utilitarian) ya da toplarncı (aggregationist) olarak da adlandırılmak
tadır. Bu yaklaşırnlara göre, kamu yararı, bil'eysel yararların ağır
bastığı, ya da onların toplamından oluşan bir kavramdır. Bireysel
yararların nasıl toplanabileceği konusunda da değişik görüşler vardır. Hobbes, Hume, Bentham gibi düşünürler ve refah iktisatçıla
rınca benimsenen bu görüşe göre, bireysel tercihleri bir kolektif
(9) Virginia Held, The Public Interest and Individual Interest, Basic
Books, New York, 1970, s. 9
,
(10) Monique-Roland Weyl, Gerçekte ve Eylemde Hukukun Payı, Konuk
Yayınları, 1974, s. 130
(ll) Virginia Held, a.g.e., s. 10
(12) ayni yapıt, s. 10
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tercih durumuna getirmek olanaklı olmakla birlikte, bunuıı birçok mantıksal güçlükleri vardır. (X)'in (Y) den daha fazla kamu
yararına olduğunu söyleyebilmek her zaman kolay değildir.
Hdbbes, «roamu yararını», «Özel yarar»a karşıt olarak" kullanOna göre, mantık, bireysel yararların önde gelmesini gerektirir. Da:Vid Hume'.a göre, bir eylemin, politikanın ya da düzenleme önleminin kamu yararına olup olmadığına karar verebilmek
için, etkilediği bireylerden çoğu için, bir üstünlük taşıyıp taşımadığına bakmak gerekir. Hume, kamu yararına olan belli bir
eylemin, kimi bireylerin yararları ile çelişebileceği, bireylerin kendiliklerinden ve doğal olarak kamu yararını gözetmedikleri; oysa
devletin ve devlet düzeninin, bütünü ile, daha büyük bir çoğun
maktadır.

luğun yararına işlediği gıörüşündedir.

Öte yandan, Jeremy Bentıham'a göre, topluluk, bireylerin toptopluluğun yararı da,
onu oluşturan üyelerin yararları toplamından ibarettir. Bentham,
1
bir eylemin kamu yararına olup olmadığını saptayabilmek için, b u l
eylemden etkilenecek bireylerin sayısının ve bunların bu eylem""
den nasıl etkilendiklerinin gözönünde tutulmasını
önermekteir)
dir.
İslam hukukunda da, buna benzer bireycil bir anlayışın egemen olduğu görülmektedir. Şöyle ki, Hallaf, «kamu yararının ibelidenebilmesi için dayanılacak yararın, büyük bir insan kitlesini
kapsaması,bir bireyin ya da birkaç kişinin yararı olmaması gerekir» görüşünü savunmaktadır. ( 13)
2. Ortak Yararcılar. Bu grupta toplanabilecek olan görüşle
rin sahipleri ise, kamu yararını, bir topluluğun bütün üyelerinin
ortaklaşa sahip oldukları yararların toplamında~ ibaret sayarlar.
Bu yaklaşıma göre, güvenlik, savunma, para değerinin korunması
ve yerel yönetimlerce saptanan en az sağlık ve refah standartları,
kamu yararına olan şeylerdir. Bunlar arasında kimi de, devlet sisteminin tümü ile, kamu yararına işlediği; çünkü devletin her işi
kamu yararı için yaptığı görüşünde, daha önceki gruptakilere kalamından başka birşey değildir. Dolayısiyle,

tılırlar.

Bu görüşü savunanların, bireysel
aritmetik bir sorunları yoktur. Çünkü,
(13)

12

yararların toplanması gibi
bunların yaklaşırnlarına gö-

Abdulvehhab Hallaf, İslam Hukuku Felsefesi
İlahiyat Fakültesi, Ankara 1973, s. 233-234

(Cev. H. Atay), A. Ü

c

'

--re, kamu yararı, çatışma durumunda bulunan bireysel yarariara
ya da tercih ölçeklerine değil, fakat çelişme durumunda olmayan
ya da oybirliği ile paylaşılan yarariara dayanan bir kavramdır. Bu
düşünürler, kamu yararının, _ normati:f bir değer taşıdığı görüdüşündedirler. (14) J.J. Rousseau ve W. Pareto, bu grupta yer alanların ibaşında gelir.
Rousseau'ya gör·e, kamu yararı, çoğunluğun yararı ile özdeş
olamaz. Çoğunluğun oyu,belki, ancak kamu yararının belirlenmesinde yararlanılan bir yöntem olabilir. Gerçekte, kamu yararı,
Jıopluluğun ortak yararıdır. (15) W. Pareto da, ona benzer bir görüş ileri sürmektedir. B. Barry ise ayni görüşe katılmakla birlikte,
bu ortak yararların olumlu ve olumsuz türleri bulunduğunu, örneğin karayolları üzerine taşıtların görüşünü engelleyen işaretler koyanların bu eylemlerinin durdurulmasının olumsuz; öte yandan
bir ulusal park yapımının ise olumlu nitelikte ortak yarar örnekleri olduğunu belirtir.
3. Tekci Yaklaşımlar. Bu kurarnların sahipleri ise, kamu yararını, açık,ça, normaüf ve değer yıarıgılarına dayanan bir siyasal
tercih konusu olarak görürler. Eflatun, Aristo, Hegel ve Marx bunların başında gelir. C. W. Casinelli de, kamu yarannın, «siyasal
olaylara uygulanabilen en yüksek ahlaki standart» olduğunu belirtmektedir.
Kamu yararı, belli bir zamanda ve yerde, her bireye, haberi
olsun ya da olmasın, kılarvuzluk etmesi gereken tek bir değer yaııgı
ları sistemidir.
Belli bir önemin, kararın ya da düzenlemenin
kamu yararına olduğöuna karar verilmiş bulunması, artık bireylerin birbiriyle çelişen yararlarının söz· konusu olamıyacağını ortaya koymuş olur.
Kamu yararından açık bir biçimde söz etmemekle birlikte, sık
sık «topluluğun yararı» sözünü kullanan Eflatun, «Her insan iyilik
arar. Ama bilgisizlik, insanların çoğunu, iyiliğin ne olduğunu ve
· ona nasıl ulaşılacağmı bilebilmekten alaıkor, der. Aristo da,
benzer bir yaklaşımla, «Bir toplumun ortak yararının, toplumdaki
tüm insanlar için en iyi şey» olduğunu belirttikten sonra, «bence,
siyasetin amacı, tüm insanlar için iyi olduğu kabul eelilen bir ide(14) Virginia Held, a.g.e., s. 99; Robert Goodman da, After the Planners
adlı yapıtında bu görüşe katıldığını belirtir. Penguin
Books, Lon·
don, 1972, s. 199-200
(15) Virginia Hald, a.g.e., s. 105
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al, yani insanları nrefahı ve mutluğudur» demektedir. Öte
yandan, Hegel de kamu yararını, devletin yararı ile ö:z;deşleştirmek
istemiştir· Çünkü ona gore, evrensel olan devlet yararı, toplumun
da, bireylerin de gerçek yararıdır.
Karl Marx ise, çağımızın temsili hükumet anlayışına, kentsoyluluğun değişmez çıkarlarına hizmet etmekte olduğu gerekçesiyle karşı çıkmakta; bu durumun, proleteryanın siyasal iktidara elkoymasiyle düzeltilebileceğini belirtmektedir. Böylece, çoğunluğun
ve geniş kitlelerin yararı, bir mutlu azınlığın yararının yerini almış olacaktır. Böyle bir toplumda da, sınıflar kalmayacağından,
bireylerin yararları arasında bir çatışma söz konusu olmayacaktır. ( 16) Marks ve Engels bu görüşlerini
açıklarken, daha önceki tüm tarihsel hareketlerin azınhk hareketleri olduğunu ve azın
lık yararına yapıldığını, proletaryanın iktidara sahip çıkması olgusunun ise, çok büyük bir çoğunluğun yararları yönünde olduğunu
belirtirler.
Kamu

Yararının

Dar ve

Geniş

\)

Anlamlan

Yönetim ve kamu hukukçuları ile siyasal bilimciler; kamu
biçimlerde anlamakla birlikte bu kavramın başlıca
iki anlamı olduğu noktasında genellikle birleşirler. Bunlardan birincısı, kamu yararının hukuki, teknik ve dar anlamıdır. Öteki
ise, bu kavrama verilen geniş, siyasal ve ideolojik anlamdır. ( 17)
Hukuki, teknik ve dar anlamında kamu yararı, mülkiyet hakkının sınırlarının belirtilmesinde ve bu hakkın özüne yapılacak
müdahalelerde bir ölçü olarak kullanılır. (18) Gençekten, 1961 tarihli Anayasamızın 38 nci maddesi, kamulaştırmaya, yani taşınmaz
mal üzerindeki mülkiyet ihakkının sınırlandırılmasına, ancak «kamu
yararının gerektirdiği hallerde» izin vermektedir. «Kamu yararı»
kavramının hukuki açıdan kullanılabilmesi, özel yararlar arasında
hakemlik yapacak otoritelerin belirlenmesine bağlıdır. Örneğin
1946 tarihli Fransız Anay&sası, işçilerin sağlı~ ve güvenliğinin, ailenin, kadının ve çocukların korunmasının, «kamu yararına» olduğuyararını farklı

(16) Virgina Held, a.g.e., s. 148 - 149.
(17) Tank Zafer Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, (3. Baskı)
İstanbul, 1975, s. 164
(18) Ümit Doğanay, <<Toplum ve Kamu Yararı Kavramları,» Mimarlık, Sayı
7 (Temmuz 1974), s. 5 ve <<Topraık Mülkiyeti ve imar HalQki Çelişkisi»,
Yapı (Mayıs-Haziran 1974), s. 32
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nu,

Başlangıç

Bölümünde saptamıştır. Bununla birlikte, kamu yas aptama gömvi, çoğu kez, Türkiye' de de
gibi, yasama organına bırakılmıştır. Yasama organına
bırakılınadığı konularda ise,kamu yararını, yönetim saptar.

rarını oluşturan öğeleri
olduğu

açıkça

, Öte yandan, siyasal, ideolojik ve geniş anlamında kamu yaraq,' yönetim hukuku çerçevesini aşmakta ve anayasaların dayandığı
siyasal ve toplumsal ilkelerle ilgili bir içerik kazanmaktadır.
Roma Hukukunda da kamu yararı kavramının, «toplumun
maddi ve zorunlu gereksinmelerini,din, ahlak, estetik ve bir ta·
kım inanç ve duygu gereklerini içine alacak ölçüde», geniş bir anlamı vardır. (19)
G. Vedel, siyasal anlamda kamu yararının tanımlanmasında
iki hataya düşmekten sakınmak gereğine değinir. Bu hatalardan
biri, kamu yararının, J. Bentham'ın sandığı gibi, pireysel yararların toplamından oluştuğunu
varsaymaktır. Çünkü, bu varsayım
yapıldığı takdirde, örneğin, alkol üreticilerinin de ,alkolizm kurbanlarının da yararları, «Kamu yararı» kavramı içinde toplanmış
olur ki, bu olanaksındır. (20) Gerçekte, kamu yararı, çeşitli
bireysel yararlar arasında bir hakemlik görevi yüklenmiş bir il·
kedir. Bu hakemlikte iki tür ölçüt kullanılır. Kamu yararı, ba·
zen en «kalabalık grubun yararı» anlamına gelir. Demiryolu için
kamulaştırma yapmada olduğu giJbi. Demiryolundan pek çok insanın yararlanması için,
toprak sahiplerinin binkaçının mülkiyet ·
hakkı ortadan kaldırılır. Ama böyle olması herzaman zorunlu değildir. Bazen de, kamu yararı, nice! olarak degil, fakat nitel olarak tanımlanır. -Bir ülkede azınhklarla meskun bir bölgede koruyucu sağlık önlemleri almak, buna örnektir. Sayı bakımından az
olmalarına karşın, insan sağlığının yüksek bir değer taşıması, bu
eyleme kamu yara,rı niteliği vermektedir. Kamu yararının nitel
anlamı da, zaman içinde ülkeden ülkeye ve rejimden rejime fark·
lı içerikler kazanır.
Prof. ü. Doğanay,. kamu yararının bu geniş anlamına, k~
yaran yerine toplum yararı denilmesinden yanadır. (21) Ona göÖzcan Karadeniz, Roma'da Kamulaştınna ve «Kamu Yaran» Kavramı,
A.Ü. Hukuk Fakültesi, Ankara, 1975, s. 49
(20) George Vedel, Droit Andıninistratif, P.U.F., Paris, 1964 s. 225-226.
(21) Ümit Doğanay, sözü edilen yazılar.
(19)
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re, toplum yararı, kamu yararından farklı olarak, ülkede yaşayan
tüm insanların ortak çıkarlarını anlatır. Doğanay'a göre, her iki kavram, hem hukuk tekniği, hem de anlamları bakımından birbirinden farklıdırlar. Hukuk tekniği yönünden fark şuradadır. «Kamu yararı», yukarıda da belirtildiği gibi, mülkiyet hakkının sınır
larının belli edilmesinde kullanılan bir kamu hukuku ölçüsü olduğu halde; «toplum yararı>> kavramı, özel mülkiyet hakkının kapsamını oluşturan yetkilerin n:e amaçla kullanılacağını gösteren bir
ö1çüdür. (22) Öte yandan, anlam farkı ise şu noktada belirir :
«Kamu yararı», kurulu düzenin korunmasındaki çıkarı anlattığı
için, özel mülkiyete dayanan bir düzende, bu düzenin korunması
nı amaçlayacağından, bu kavram
sonuçta bireysel çıkarlada özdeşleşmiş olur. Oysa, toplum yararı,- ülkede ya5ayan tüm insanla-

: J

rın çıkandır.
Kanımızca

bu ayırım, kamil yararının siyasal ve ideolojik anlagetirmesi, bozuk iktisadi düzenierin ne yönde değiş·
tirilmesi gerektiğini aydınlatması, toplumun hangi kesimlerinin
yararına çalışılması gerektiği konularına ışık tutması yönlerinden
değer taşımalüadır· Toplum yararı kavramı, gerçekten, gelişmekte
olan bozuk düzenli bir ülkenin, sosyal adalet ilkelerine uygun kalkınma gereksinmelerine yanıt veren geniş bir kavramdır. Bununla
birlikte, ·kamu yararı kavramını tümü ile bir yana itmenin yerinde
1iği üzerinde biraz durmakta yarar vardır.
mına açıklık

Bize öyle geliyor ki, kamu yararını, mülkiyet hakkının sınır
belirtilmesi ile sınırlandırarak daraltmak sakıncalı- olabilir. Pekala, genel ahlak, kamu düzeni,toplumsal adalet ve ulusal
egemenlik gibi konularda da, kamu yararından söz edilebilir. «Kamu yararı» kavramının, «kurulu düzende çıkarları olanların işine
yaradığı, bir noktada bireysel çıkarlada
özdeşleştiği» görüşü de
her zaman gözlemlerle ve olgulada doğrulanmayabilir. Şöyle ki,
kentin bir kesiminden yol geçirmek için yapılan kamulaştırmanın,
güzergah boyunca toprağı olanları zengin etmeğe yaradığı, bir
otopark için yapılan kamulaştırmanın sadece oto sahibi bir azınlı
ğa hizmet ettiği durumlarda, böylesine bir gözlem ve yorum, geçerli sayılabilir. Ama geniş arazi parçalannın dar gelirli ve yoksul
ailelere ya da gece~ondu bölgelerinde yaşayan işçilere konut yaplarının

(22)

Ümit Doğanay, Ayni yazılar.

16

i

•l

mak ve bu konutları devlet, belediye ya da kooperatifler eliyle onla·
ra ucuz kira ile kiralamak üzere kamulaştırılması durumunda,
mevout bozuk düzenin ya da onda çıkarları olanların korunması değil, ibu düzenin halkın yararına değiştirilmeye çalışılması söz konusu değil midir? Dolayısiyle, kamu yararı kavramı ile toplum yararı kavramını, büyük bir kesinlikle birbirinden ayırmak ve torplumcu, ilerici amaçlıada da olsa, birincisine olumsuz bir anlam
vermek her zaman gerçeğe uymaya!bilir.
T. z.Tunaya'nın da belirttiği gibi, kamu yararının, düzenin korunması, örgütlenmesi ve geliştirilmesi yanında,
sosyal adaleti
sağlama gibi bir öğesi, daha doğrusu, işlevi de vardır. (23) Bireylerin tinsel ve özdeksel gelişmelerinin sağlanacağı bir çevrenin. ve
koşulların yaratılması, çağdaş anayasaların, sosyal refah devletine
yüklemiş olduğu görevlerin başında gelmektedir. Ne var ki, Doğanay ile birlikte (24) diyebiliriz ki, .kamu yararı ilkesi arkasına
gizlenerek, onun ~<düzeni koruma» öğesinden yarqrlanıp, özü'nde
bozuk olan bir düzenin korunması ·çabası içinde bulunmak, kamu
yararı kavramının siyasal ve ideolojik anlamıyla, kuşkusuz, bağ
daştırılamaz. Çünkü, gelir ve servet dağılımında büyük eşitsizlik
ler bulunan toplumlarda, kamu yararını saptayan siyasal iktidarlar, ayni zamanda iktisadi gücün de temsilcileri olduklarından, her
grup ve sınıf, özellikle yoksul ve dar gelirli sınıflar, kamu yararı
ile ilgili siyasal tercihin yapılmasında söz ve etki sahibi olma şan
sını elde edemezler. (25)
Öte yandan, tekçi siyasal rejimlerde de, kapitalizmin ilkel modellerini uygulayan Üçüncü Dünya ülkelerinde dalaylı bir biçimde
olduğu gibi, kamu yararına ilişkin siyasal tercihler, kitlelere zorla
dikte edilir. (26) Çoğulcu reçimlerde ise, siyasal yaşamın siyasal
iktidarlar dışında kalan, basın, üniversite, gençlik,· meslek kuruluş
ları, işçi kesimi vb. baskı ve yarar grupları gibi öğeleri de, kamu
yararı düşüncesinin oluşmasına katkıda bulunurlar. Siyasal iktidarları, kamu yararının saptanmasında yalnız bırakmazlar.
·
Anayasaınııda Kamu ve Toplum Yaran Kavramlan
Anayasamız, hem mülkiyet hakkını düzenleyen 36 cı madde·
de, hem de başka yerlerinde, kamu yararı ve toplum yararı kav(23) Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s. 164 - 167
(24) Ümit Doğanay, «Toplum ve Kamu Yararı Kavramları», a.g.y. s. S.
(25) Ruşen Keleş, <<Profitopolis ve Kamu Yararı>>, Yapı (Mayıs-Haziran
1974)'
(26) Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s. 168.
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ramlarına yer vermiştiı·. Anayasada, bu iki kavramın, aralarındakı
fark açıkça belirtilmeksizin kullanılmış olması; yarıgı organları,
hukukçular ve siyaset bilimcileri arasında duraksamalara yol açmıştır. 36 maddede, bir genel kural olarak, «Herkes mülkiyet ve
miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamuyaran amacıyla
kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkıinn kullanılması, toplum
yararına aykırı olamaz» denilmektedir.

Anayasa Mahkemesi, çeşitli kararlarında, bu kavramlardan
her ikisine de dayanmakta, bunlarla ilgili çözümlemeler yapmaktadır. Örneğin, bir kararında, Yüksek Mahkeme,
«Doktrinde de
yalnız sosyal yarara dayanan mülkiyetin, ancak, sosyal yarar ölçüsünde var olabileceği, Kanun Koyucunun, mülkiyet hakkına, sosyal ihtiyaçlara uygun ve onları karşılayan sınırlamalar getirebileceği kabul edilmektedir» demektedir· (Karar: 7.4.1970, 68-69 ve
70 ile 70-18 ve 19, Resmi Gazete 21.2.1971) Ayni kararda, «SÖZ konusu işlemde, mülkiyet hakkına konulan sınırlamaların, kamu yararına dayandırıldığı, . . . mülkiyet hakkının özüne
dokunan bir
yönü olmadığı.» belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi, bir başka
ilıginç kararında da, eşitlik ilkesinin değerini bile kamu yararına
bağlamaya çalışmaktadır.
Gerçekten bu kararda, «Anayasa'nın
12 ci maddesinde benimsenen «yasa önünde eşitlik» ilkesinin çiğ
nenmiş sayılması için, eşitliği bozar gibi görünen
hükmün, herhangibir kamu yararına dayanması gerekir» denilmektedir. (Karar 68-69, 68-67, Resmi Gazete, 10.7.1969). Bunun gibi, Anayasa
Mahkememizin, «Bir taşıtın, kaçak orman mallarının taşınmasında
kullanılmasında, toplum yararına aykırılık gördüğünü» !belirten
kararları vardır. (66-14, 16-36, Resmi Gazete, 13.2.1967)·
Denilebilir ki, Anayasa, toplum yararı kavramını, daha çok,
sosyal devletin gerçekleştirilmesi için, siyasal iktidarlara, iktisadi
ve sosyal politikalarını yöneltecekleri bir hedef olarak göstermek
istemiştir. (27) «Mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı kullanılamayacağma» (madde 36), devletin, iktisadi toplumsal ve kültürel kalkınınayı geııçekleştirmek üzere «yatırımları tıoplum yararının
gerektirdiği öncelikiere yıönelteceği»ne (41/2) ve «tarımsal üretimin,
toplumun yararına uygun olarak arttırılmasınin sağlanacağına»
ilişkin Anayasa maddelerinde, bu amaç açıktır.
(27)
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Bununla birlikte, Anayasa bazı yerlerde, koyduğu termino
loji ile tutarlı kalmaksızın, toplum yararı yerine, kamu yararı terimini kulanmıştır. Örneğin, «hak ve özgürlüklerin -özüne dokunmamak koşuluyla- sınırlama ölçülerinden biri olarak» ( 11/2),
toplum yaran değil, kamu yararı kavramı gösterilmiştir. (28).
Sonuç olarak, Tunaya ile birlikte, 1961 Anayasasının, «kamu
yararını» dail:ıa .çok teknik anlamda, <<toplum yararını» ise sosyal
devlete verdiği görevlerle ilgili olarak kullandığı ileri sürülebilir. (29) Bu nedenk, belki kavramları çoğaltrnak yerine, kamu
yararının dar ve geniş olm~k üzere iki anlamı bulunduğunu ve geniş anlamındaki kamu yararı ile aniatılmak
istenilenin, toplum
yararına verilen anlam olduğunu hatırda tutmak yerinde olur. (30)
B. Tanör'ün de belirttiği gibi, «Bazıları, bu kavramların tümünü
«toplum yararı» ya da «toplum menfaati» terimiyle ifade etmeye
çalışmaktadırlar. Asıl önemli olan, terim değil, ifade edilmek istenen anlamdır.»
<<Kamu yararı>> kavramı üze.rindeki bu açıklama, terim üzerindeki tüm görüş ayrılıkiarına ve belirsizliklere karşın, geniş anlamdaki kamu yararının, siyaset bilimcileri için vazgeçilmez olduğunu düşündürmektedir· Acaba, ahlaki değerlere ve toplum refahını ilgilendiren değer yargıları sistemine yakından bağlı olan· bu
kavram, kentleşme sorunlarımızın saplanmış göründüğü çıkmaz
dan kurtulmamıza ıbiraz yardımcı olabilir mi? Bunu, bazı seçme
kenleşme sorunlanmızdan .örnekler alarak yanıtlamaya çalışalım.
IV. örnek Olaylarda Kamu Yaran
seçtiğimiz kimi
örnekleri, doğ
rudan doğruya toprak mülkiyetinin özünü ilgilendirenler, mülkiyetİn özünü değil, fakat balışettiği kullanma yetkilerini ilgilendir.enler ve kıyılar ve yeşil alanlarla ilgili olanlar diye üç grupta ele
alacağız. Son gruba girenler, gerçekte, mülkiyet hakkının özünden
ve sağladığı kullanma yetkilerinden hukuksal niteliği bakımından
ayrı olmamakla birlikte, güncel önemi ve anlatım kolaylığı açısın•
dan ona ayrı bir yer vermekte yarar gorüyoruz.
Kentleşme sorunlarımızdan

(28} Tank Zafer Tunaya, a.g.e,, s. 169.
(29) Ayni yapıt, s. 169
(30) Esin Örücü, Taşınmaz Mal Mülkiyetine bir Kamu Hukuku Yaklaşımı,
Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1974, s. 72
(31) Bülent Tanör, Siyasal Düşünce Hürrlyeti ve 1961 Türk Anayasası İst.
1969 s. 131-132
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A. Toprak mülkiyetinin özünü ilgilendiren kentleşme sorunları ve kamu yaran.

""

'.-'

1)

583

Sayılı

Yasa

!

Ankara başkent olunca, hızla artan nüfusunu baiçin, konu devletçe ele alınmış; eski Ankara'nın gelişti
rilmesi mi, yoksa yeni bir kent kurmak mı gerektiği sorunu, T·B.
M.M.'yi uzunca süre düşündürmüştür. Eski Ankara dışında yeni
bir kentin kurulması almaşığı kaıbul edilince, bunun gerektirdiği
toprağın kamulaştırılması .gereki:rıdi. Bu amaçl8., T.B.M.M.., 1925 yılın
da uzun tartışmalardan sonra (32) 4 milyon metııe kare kadar toprağın, tapuda kayıtlı 1915 yılı vergi değerlerinin 15 katı üzerinden
kamulaştırılması yetkisini Ankara belediyesine veren bir yasayı
kabul etmiştir.
1923

yılında

rındırmak

Bu yasa, konumuz açısından iki bakımdan önem taşımakta
a) .Birincisi, ibununla, kamulaştırmada «yasal ya da nesnel karşı
hk» ilkesinin ıbenimsenmiş olmasıdır. Yürürlükte ıbulunan 1924
tarihli Anayasanın 74 cü maddesindeki kamulaştırma hükmü aynen ,şıöyle idi: «Kamu yararı için gerekli olduğu, usulüne uygun bir
dır.

(32)
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T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C. 5 (1341), s. 259-168. Bu tar.tışmaların tümü, Prof. Fehrni Yavuz ve Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından bugünkü
dile çevrilmiş olup, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinin s~m sayısın·
da yayınlanmak üzere baskıya verilmiştir. Ayni T.B.M.M. 1975 yı
üz:erinde ilginç tartışmalara tamk olmuş'tur. İçel Milletvekili Refik
Koraltan, <<Kim ne derse desin, bu tasarının ruhu, Ali'nin malını alıp
Veli'ye vermektir. Demokrasi temelleri üzerine kurulan, lmruluşumm
temeli ve yapısı, halk için halkçılık olan bir devletin bünyesinde bu
gibi görüşlere yer yoktur>> diye tasarıya karşı çık.ırken, iki milletvekilı
de şu sözlerle tasarıyı savunuyorlardı: Yavuz Abadan (Eskişehir) :
«Önünüze gelen tasarı, mülkiyeti savunan ve mülkiyeti savunmayı esas
tutan bir memleketin, yine kamu yararı ile mülkiyete ait sınırlandır·
maları içine alan ve çiftçiyi topraklaııdırma esasını güden bir tasandır»
Hıfzı Oğuz Bekata: (Ankara) : Bu tasarı ile mülkiyet rejiminde deği
şiklik yapılmamakta, mülkiyet yapısında, yani arazi dağıtımında deği
şiliJik istenmektedir. Bir yanda çok büyük arazi sahipleri ve öte yanda
hiç toprağı . olmayan vatandaşlar vardır. Bu durum düzenlenecektir.
Çünkü, Türkiye'deki rejim, belli bir sınıf ve zümreye değil de
Türk halkına dayanmaktadır. Türk milleti sınıfsız ve imtiyazsız bir
toplumdur. Vatamn acılarına eşit olarak katianan vatandaşların, ge•
çim kolaylığı olanaklarından de eşitçe yararlanmaları gerekir.» Mahmut
Goloğlu, Milli Şef Dönemi, 1939-1945, s. 324-338
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Siçımde anlaşılmadıkça

ve özel yasa gereğince (kanunu mahsus
mucibince) değer b ahası peşin verilmedikçe, kimsenin malı zorla
alınarnaL ve kamulaştırılamaz». Yeni Ankara için yapılacak kamulaştırmada toprak sahiplerine ödenecek karşılığın, yasa ile
(1915
değerlerinin ıs katı olarak) belirlenmesint> kimi milletvekilleri karşı çıkmış ve bunun Anayasaya aykırı olduğunu ileri' sürmüşlerdir.
Anayasa' da «Özel yasa gereğince» d eniimiş olmasından İstimlak
Kanununun kasdediimiş olduğunu belirterek, «eğer 583 sayılı yasaile önerilen değerin mutlaka ödenmesi isteniyorsa, bunun bir Anayasa değişikliği gerektirdiğini ve onun da üçte iki çoğunluk istediği»
tezini savunrrıuşlardır- Karşı görüşte olanlar ise, bir Anayasa deği
şikliğine ge11ek olmadan da, kamulaştırmanın bu nesnel değer üzerinden yapıla:bileoeğini ileri sürmüş, Anayasada «Özel yasa»dan söz
edildiğine göre, özel yasanın çıkarmakta oldukları 583 sayılı yasa
sayılması gerektiği görüşünde direhmişlerdir. Tez, alkışlarla kabul
edilmiştir.

Hızla kentleşmekte

olan Üçünoü Dünya üLkelerinden birçoğu
sürecinin maliyetini azaltmak, vatandaşlarına insanca
bir yaşam düzeyi sağlamak için, kamulaştırmada «Öznel değerı> (rayrç, emsal, süibjektif değer) yerine «nesnel ya da yasal değer» adını
verdiğimiz, karimiaştırma bedelini y;asa ile saptama yöntemini yeğ
tutmaktadırlar. 1961 Anayasası da dahil olduğu halde, daha sonraki
Anayasalanınıza göre
yapamadığımız bu Immulaştırma işlemini
1925 yılında, o günkü Anayasa ile gerçekleştiren T.B.M.M.'nin kamu
yararına bir işlem yapmış olduğu, kuşku götürmez.
kentleşme

b) 583 sayılı yasanın önem taşıyan ikinci yönü de şudur: ':('.B.
M.M. kamu yararına bir işlemi gerçekleştirmekle birlikte, düzenin
bireysel çıkarlar yararına işlernesi sonucunda, toplumun uzun süreli
yararlqrını korumak olanağı kalmamıştır. Şöyle ki, Ankara belediyesi, çağdaş şehireilik ilkelerine uymayan bir tutumla, bu arsalarm
tümünü bireylere devretmiş, satmış ya da başka yollarla elden çı
karmıştır- O kadar ki, bugünkü Yenişehir, Kızılay ve Bakanlıklaı .
semtlerinin üzerine oturduğu toprakların metre karesini ı liradan satan belediye, ıS-20 yıl geçmeden, aynı toprakları, kendi gereksinmeleri için 100-200 lira ödeyerek satınalmak zorunda kalmıştır.
Oysa, toplum yararına özel bir önem veren çağdaş şehircilik, yere]
yönetimlerin, olabildiği oranda çok arsa edinmelerini, ellerindeki
arsaları satmamalarını, gerekirse uzun süre ile kiralamalarını em-
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Türkiye'nin artık bir gecekondular ülkesi olduğu yadsınamaz.
Bunun, ülkenin iktisadi ve toplumsal gelişmişlik düzeyinin bir so·
nucu olduğunu biliyoruz. 194S-1975 yılları arasını kapsı;ıyan 30 yıl
içinde çıkarılan gecekondu yasalarının sayısı lO'u bulmuştur. Bu
yasalarla yapılmak istenen şey, gecekondu yapılmasını örılemekti.
Yasalar bu amacı, iki yoldan gerçekleştirmeye çalıştılar. 1. Gecekonduları yıkmak ve yenisini yaptırmamak, 2: Yoksul ve dar gelirlilerin, arsa edinmelerini sağlayarak, gecekondu yerine halk konutu yapmalarını özendirmek. Birinci yoldan yürümenin 1başarılı .olmadığı kısa zamanda görülmüştür. Çünkü, gecekondunun yıkılması,
bir toplumsal sorunun nedenini değil, sonucunu ortadan kaldırma
çabasıdır. Sorunun kökenindeki düzen bozukluğu ile uğraşılmadığı
içindir ki, örneğin 1966 tariihli yasıanın çıktığı tadhten bugüne değin geçen 9 yıl içinde, Tlürkiye' de
gecekondu sayısı, 400 binden
800 bine yükselerek en büyük artış rekorunu kırmıştır. Yalnız bu
olay, bize, yasa yapıcılarımızın, yasaları, masa başında değil, halkın yaşadığı gerçeklerin içinde hazırlamaları gereğini, ekonomi ve
toplum olaylarının salt ihukuk kurallarıyla y;öneltilemiyeceğini göstermektedir.
Öte yandan, yoksul ve dar gelirli ailelere, devlet, belediye ve
özel idare gibi kamu yönetimlerinin arsalarından ucuz fiyatlarla
aktarmalar yapmak da, istenen ile verilebilecek arsa sayısı arasın
da büyük fark olması nedeniyle, gecekondu yapımını azaltmamış;
durdurmamıştır. Bu arsaların, söz konusu ailelere, kiralanmak yerine satılması, yani mülkiyetinin verilmesi de, yerel yönetimlerin arsaoa fakirleşmeleri sonucunu doğurmuştur. İlk bakışta, büyük kitlelerin arsa sahibi olmaları, kamu yararına daha uygunmuş gibi
görünmekte ise de, kamu yönetimlerinin ellerindeki arsaları, çoğu
kez partizanca hesaplada ve propaganda amaçlı törenler düzenleyerek dağıtmaları, kamu,sararına tamamen ters düşmüştür, kanı
sındyız.

Kamusal toprakların, gecekondu yapımını önlemek, ya da yık
gecekondularda yaşayanları açıkta bırakmamak için, hele-

tırılan
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diyelerin aracılığı ile bireylerin özel mülkü durumuna getırihnes1
çok yanlış bir tutumdur. Gecekondu, arsa sahibi olma gereksinmesinin değil,, ama herhangibir biçimde barınma gereksinmesinin bir
belirtisi olduğuna göre, kamu arsalarının konut bunalımını giderme gerekçesiyle özel mülkiyete dönüştürülmesinde bir zorunluluk
ve kamu yararı yoktur. Gecekondu arsasının, mülkiyetinin değil,
ama yalnız yararlanma hakkının sahibine verilmesi de pekala, ba.
rınma gereksinmesinin giderilmesi için 'bir ÇÖ:ziümdür. (33) Zaten,
Anayasamızın 49 cu maddesinde de, «devletin yoksul ve dar gelirli
vatandaşları konut sahilbi etmesinden»· değil, fakat, onların «lbarın
ma gereksinmelerini giderici önlemleri almasından» söz edilmektedir. Sonuç olarak, bu açıdan da, kamu yararınm, toprağın mülkiyetinin gecekonducuya verilmesinde değil, fakat kamuda tutulmasında olduğunu belirtmekte sakınca gıörmüyoruz.
3)

Hamur (Tarla)

Kuralı

Kent topraklarının büyüklü küçüklü parseller halinde bireylerin elinde, mülkiyetinde bulunması, kent planlarının uygulanmasındaki başarıyı geniş ölçüde sınırlamaktadır. Örneğin, belediyeler,
yol, meydan, otopark, yeşil alan, çocuk bahçesi, okul ve hastahane yeri bulmak, bunları toplumun yararlanmasına sunmak için, uzun .
ve pahalı bir' kaınulaştırma sürecinin bütün aşamalarından geçmek
zorundadırlar. Çoğu kez, özel toprak mülkiyetinin
dağılış biçimi,
bu hizmetleri gerçekleştirmek için, bireyler elindeki toprakların bir
kesiminin ya da tümünün kaınulaştırılınası ile yetinıneye olanak
vermez. Belediyeler, fazla olarak, birçok toprakların mülkiyetini aldıktan sonra, bu toprakları kağıt üzerinde birleştirip, söz konusu
hizll).etlere ve tesisiere yeni bir plana göre dağıtmak zorunda kalır
lar. Artan topra:kları da eski sahiplerine geri verirler- Bu alına ve
geri verme işlemleri sırasında, belediyelerin, arsa sahiplerinin arsalarının dörtte bire kadar olan bir bölümünü, karşılığında bir kamulaştırma bedeli öde:ı;neksizin almalarına, 6785 sayılı İınar Yasaını·
zın 42 ci maddesi izin verınekteydi. Böylece, belediyeler, sanki be·
deli ödenmeyen bir kamulaştırına hakkını, sınırlı ölçüler içinde kullanıyorlardı.

(33)

Aydın

Aybay «Etkin Arazi

Kullanımı Açısından

Gecekondu

Yasasına

Bakış», Büyük İstanbul Bölgesi Kent İşletmesi Sorunlan Uluslararası
Semineri, İmar ve İskan Bakan~ığı, 9-12 Aralık 1974, s. 14/4-5
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Belediyelerin, bu yasa geregınce ancak 6 yıl kullanabildikleri bu yetkiyi veren yasa hükmünü, Anayasa Mahkemesi, kamulaş
tırmada aranan gerçek karşılığın peşin ödenmesi ilkesine aykırı
bularak ve dolayısiyle mülkiyet hakkının özünü zedelediği gerekçesiyle 1963 yılında iptal etmiştir. Oysa, şeihircilikte «tarla» ya da <d:ıa
mur kuralı» adı verilen bu yetki, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türiık ve Elbniye Nizamnamesinde (Yollar ve Yapılar Tuzüğün
de) ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar· Yasasında bulunduğu
gibi, Federal Alınanya ve İsrail gibi sosyalist olmayan ülkelerde
bile kullanılmaktadır·

J

Belediyeler, bireylerin ç~şitli imar ve inşaat faaliyetlerine yapı
izni vererek, arsalarındaki büyük değer artışlarından yararlanmalarına fırsat bahşediyorsa, bu değer artışının bir kesimi karşılı
ğında, kent hizmetlerinde kullanılmak üzere onların elindeki topraklardan bir miktarını almaya hak sahibi olmalıdırlar. Burada,
karşılıklı bir değer alış verişi, bir cins «nakdi olmayan bir vergi»
söz konusudur. Dolayısiyle, belediyelerin, bu yetkiye sahip kılınma
sı, kamu yararının bir gereği sayılmak gerekir.
Bu düşünce iledir ki, söz konusu madde yeniden düzenlenerek,
1972 yılında İmar Yasasında yapılan bir değişiklikle, bu kez, «meydana gelen değer artışları karşılığında» olduğu belirtilerek, «düzenleme ortaklık payı» adı ile yasaya yeniden konulmuştur. Bu
arada, Anayasanın, bu konuyu ilgilendiren 36 cı maddesinde, hiç,
bir değişiklik söz konusu olmadığı halde, sözü edilen yetkinin
sadece adı ve gerekçesi belirtilerek yeniden yasalaştırılması, 1963
yılındaki iptal işleminin yerinde olmadığım ve kamu yararına aykırı düştüğünü kanıtlar.

B. Toprak sahibinin
ler
1)

kullarıma

yetkilerini ilgilendiren örnek,

Spekühls~on

tlerde meydana gelecek değer ve fiyat artışlarmdan ölçüsüz
yararlar elde edebilmek amacıyla bir kişinin, sahibi olduğu arsaları boş bekletmesine ve kentsel kullanışiara ayırmamasına, «arsa
spekülasyonu» adım ve~iyoruz. Tanımından da aıtı.~.:;ııldığı gibi,
arsa spekülasyom~, kent toprakları üzerinde özel mülkiyetİn söz
konusu olduğu yerlerde yapılabilir. Toprak sahibinin, mülkiyet
hakkının kendine verdiği kullanma yetkisini toplum yararına en

~.,:.. )
1
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aykırı

biçimde kullanmasm~n güzel bir örneğidir, arsa spekülasyonu- Toprakta özel mülkiyetİn kural olduğu toplumlarda, bireyler, sahip bulundukları kent toprağı oranında, spekülatif olan
ya da olmayan tüm değer artışlarını paylaşırHır.
Bireyleri, bu yönden, üç grupta toplayabiliriz. Mülksüzler
ilk grubu oluşturur. Toprak değerlerinin artışı bunların kazancı
nı etkilernemekle birlikte, yaşam koşullarını güçleştirir,
ağırlaş
tırır. İkinci gruptaki bireyler, «eylemsiz spekülatörler»dir- Bunlar, arsa ve emlakinin, zamanla artan değerinden yarar sağlayan,
parasını bankada tutarak değer düşmelerinden zarar görecek yerde, arsa ve emlake yatırarak geleceğini güvence altına alan ve bu
işleri, güçlü bir kazanç güdüsü olmaksızın yapan
kimselerdir.
Eylemsiz spekülatörlerin toprak piyasasındaki eylemlerinin sorumluluğu, büyük ölçüde dü~enin ve sistemindir. Üçüncü grupta
ise, «eylemli spekülatörler» bulunur. Bunlar, arsa spekülasyonunu, gecekondu ticaretini, emlakçiliği meslek edinmiş, bu yoldan
geçinen, bu işi spekülasyon güdüsü ile, bilinçle yapan kimselerdir. Bunların eylemlerinin sorumluluğuna, düzen kadar kendileri
de ortaktır.
Bu türlerin her birine kentlerimizde sık sık rastlanır. Denilebilir ki, Türk kentlerinin biçimlenmesi, bütün planlı eylem çabalarımıza karşın, özünde, bunların öncülüğünde olur.
Batıdan
özenerek aldığımız kent planlarını, toplum yararnun göstevdiği
doğrultularda değil, spekülatörlerin atik
davranarak çizdikleri
yönlerde gerçekleştirmek zorunda kalırız. Kentlerimizin gelişme
si, planları değil; planlar spekülatörlerin çizdiği olup bittileri izlerKimi iktisatçılar, arsa spekülasyonunun ülke için bir kayıp
olmadığını ileri sürerler. Onlava göre, artan değer bir gelir artışı
sağlar ve o da yurt içinde bölüşülür. Dolayısiyle bu da yine vatandaşlara, topluma yarar. (34) Bu görüş şu nedenlerle kabul edilemez: ı. Spekülasyon, kıt kaynakların, taşınmaz mallar üzerinde
dondurulmasımı., kent topraklarının israfına yol açar. Bu ise Anayasamızda sözü edilen, «toplum yararının gerektirdiği» bir önce(34)

William Lean, Economics of Land Use Planning, The Estates Gazette
London, 1969, s. 77 ve Geoffrey ~ickers, «The Uses of Speculation>>,
Journal of the American Institute of Planners, (Ocak 1968), V. 34, No: 1
s. 2-10
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lik olmadığı gibi, bunun tam aksi yönde bir amaca hizmet eder.
2. Spekülasyon, gelir dağılımını, dar gelirli ve yoksul aileler aleyhine bozar. Gerçekte, toprak sahiplerinin kazancı, kazanılmamış,
emek ürünü olmayan, karşılıksız, haksız b.~r kazançtır. Böylelikle,
sadece toprak sahiplerinin, bir azınlığın yararı gözetilmiş olur.
Anayasanın, «herkes için» öngördüğü, «İnsanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi Sflğlanması» amacının gerçekleştirilmesine
olanak kalmaz. 3. Spekülasyon, kentlerin, belli bir plana göre değil, spekülatörlerin istekleri yönünde gelişmesi
sdnucunu doğu
rur. Doğaldır ki, spekülatörün kazaneını en çoğa çıkaracak bir
kentsel gelişme, toplum yararını en çoğa çıkaracak bir kentsel gelişme olamaz. (3ıS) Arsa spekülasyonunun ucuz konut yaıpımını
olanaksızlaştırmasını ve dar gelirli kitleler için sosyal konut üretimini güçleştirmesini, onun olumsuz etkileri arasında sayabiliriz. Kar amacı gütmeyen, kooperatifler gibi kuruluşların, kentleri.mizde, toprak rantının artışından pay alabilecek kuruluşlar olarak gelişmemiş olması, kamu yararımn, özel ve bireysel . yararlar
karşısında etkisiz ve güclük kalmasına yol açmaktadır.
Anayasanın

maddesi, «mülkiyet hakkını,n kullanılması
toplum yararına aykırı olamaZ>> dediğine göre, toplum yararına
tam ters düşen arsa spekülasyonunun önlemnesi için alınacak
tüm tedbirleri Anayasaya uygun saymak gerekir. Çünkü, mülkiyet, geçen yüzyıllardaki mutlaklığını yitirmiş, sahibine geniş öl(35)
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Ruşen Keleş, <<Profitopolis ve Kamu Yaran>>, a.g.y., s. 40 ve Ayten Çe·
tiner, «Arazi Kullanışı ve Uygulama Çelişkisi>>, Yapı (Mayıs-Haziran
1974), s. 42-46. A. Çetiner'in belirttiğine göre, Bayrampaşa Belediyesine bir spekülatörce yapılan bir başvurmada, toprak spekülasyonunun,
metropoliten alanlar içindeki başlıca yöntemi olan «hisseli tapu» satışı
şu nedenlerle savunulmaktadır : 1. Hisseli satışta ifraz masrafı yoktur.
2. Belediyece istenen formalitelerden ötürü bir zaman kaybı da söz konusu değildir. 3. Belediyenin, ifrazına izin vermeyeceği, park, bahçe,
hastahane yeri, okul yeri gibi alanların satılması olanağı da vardır. 4.
Eğer bu tarlalara bitişik hazine yeri varsa, bunu da, hisse oranını ÇO·
ğaltarak, vatandaşa kendi yerimiz gibi satabiliriz. Zira, hukuken, bize
bir sorumluluk yüklememektedir. 5. Yol, kanal, su, elektrik gibi
masraf gerektiren hizmetleri de yapmıyonız.

•..,,

r
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çüde toplumsal 'Sorumluluk (36) yükleyen haklardan biri durumuna gelmiştir· 36 cı maddenin gerekçesinde de, bu hakkın, içinde
bulunduğumuz yüzyıldaki anlamı hakkında bazı
düşünceler yer
almaktadır. Buna göre: « .. mülkiyet
hakkı, Roma Hukukundaki
anlamda, ferdin toplum menfaatini dahi hesaba katmaksızın, istediği gibi kullanabileceği bir hak, lıudut~uz bir hürriyet niteliği taşımamaktadır. Batı medeniyetinin öncüleri olan ve kollektif iktisat temayüllerinden çok uzak bulunan memleketlerde ve hatta eski lıukukumuzda dahi, mülkiyet anlayışı, mülkiyetin, ayni zamanda, sosyal karaktere sahip bir hak olduğu yolundadır.»
2) Kiralann Denetimi
Gelir ve servet dağılımında kiracılarla ev sıalıipleri arasında,
aleyhine bir durumun meydana gelmesini önlemek amacıyla, birçok ülkeler, kentlerinde konut ve işyeri kiralarını sınır
lar, denetlerler. Lehinde ve aleyhinde pek çok görüş ileri sürülmesine karşın (3'7) özellikle bup.alım dönemlerinde birçok ülkderde,
kira denetimi uygulanır. II ci Dünya Savaşı içinde ve sonrasında
Batı Avrupa ülkelerinden birçoğunda ve Türkiye'de kira denetimi uygulanmıştır.
kiracılar

Kuşku yok ki, konutunun kirası sınıdandırılan mülk sahibi,
mülkiyet hakkının ona sağladığı semerelerden yararlanma ol~a
ğından bir dereceye kac;lar yoksun kalmış olur. Bununla birlikte,
mülk salıibinin hakkı sınırlanırken, kira ödemek zorunda bulunan
dar gelirli ailelerin, konut bunalımının etkilerinden biraz korunmaları sağlanmış olur-

Ülkemizde, kira sınırlanmasını gerekli kılan nedenlerin bugün
bile ortadan kalkmadığı ileri sürülebilir. Aksine, özellikle büyük
kentlerimizdeki kiracı aileler oranı, giderek yükselmektedir. Ankara ve İstanbul' da bu oranlar, son nüfus sayımında % 60 a yaklaşmıştır. Çoğu dar gelirli olan bu vatandaşları korumak için 1939
yılındanberi yürürlükte bulunan kira denetimi, 6570 sayılı yasa(36)

Adnan Gllriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, A.Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara, 1.969, s. 337-352 ve Pikret Eren, «Mülkiyet Kavramı»,Türkiye'·
nin Sosyal ve Ekonomik Sorunlan Semineri, Erzurum, 22-25 Ekim 1973
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, s. 218- 230; Kenneth J. Arrow, «Social
Responsability and Economic Efficiency», Econ<lnıic lmpact, No: 8,
(1974) s. 78 - 84; Yavuz, Keleş, Geray, a.g.e., s. 585 - 588
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nın, kiraların dondurulması ile ilgili ı ve 3·
maddelerindeki hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle, 1963 yılında
ortadan kaldırılmıştır. (26.3.1963 ve 27 sayılı karar, Resmi Gazete: 11416).

,, ,
r~·

Kararın gerek<çesinde, kira denetimi yasasının, «kamu yararı
ve benzeri nedenlerle de olsa, bir hakkın ve özgürlüğün özüne dokunulamıyacağını belirten Anayasa hükmüne aykırı
bulunduğu»
belirtilmiştir. Kiracıların korunmasının, taşınmaz
mal sahipleri
aleyhine denkserlik (hakkaniyet) ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaz
bir durum yarattığı; ileri sürülmüştür. Kararda, değişen iktisadi
koşullar karşısında, başka alanlardaki sınırlamaların
kaldırılma
sına karşın, kira denetiminin gereksiz yere süregeldiği, artan taşınmaz mal değerlerinden sahiplerinin normal bir gelir elde edemediği, bu durumun, gelirlerin dağılışında, mal sahiplerinin zararına ve kiracılar yararına bir durum yaratmakta ve yurttaşların
haklarda ve yükümlülüklerde eşitliği ilkesine tamamen aykırı
düşmekte· olduğu belirtilmiştir.
Kanımızca,

Yüksek Mahkeme,· bu kararında, Türkiye'nin bayeterince incelemeksizin, kira sınırlamasını, mülkiyet hakkının özünü zedeleyici bulurken, daha çok bireycil bir
mülkiyet anlayışının etkisinde kalmıJŞ (38), çağıdaş gelişmelerin,
bu hakkın anlamına getirdiği yenilikleri dikkate almamıştır. Bunun içindir ki, uygulamada, kiracıların korunması görevi, o günden bu yana, yargı organlarının hakemliğine bırakılmıştır.
rınma koşullarını

3)

Kent

Planları, Politikacılar

ve Kamu Yaran

Partizanlık anlamı kazanmadıkça,

politika, çoğulcu ve açık
toplumlarda, kamu yararına işleyen, hakça bir düzenin kurulmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kötüye kullanmalar üzerinde bir denetim kurulmasını, siyasal sürece katılanların bilinç·
lenmesini sağlar. Bununla birlikte, politikayı bireysel çıkarlar
için araç olarak kullanmak isteyenlere de bütün toplumlarda rastlanır. Türkiye'de kent planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, siyasal nüfuz sahibi olanların, zaman zaman, planlardaki, iş
lev bölgeleri, kat ve yoğunluk nizamlarında, kendilerinin, yakınları
nın, partilerinin ya da bağlı oldukları sınıfların çıkarlarına yarayan
(38)
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Adnan Güriz, a.g.e., s. 351
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değişiklikler sağlamak için, yerel ve merkezi yönetimler üzerinde
etkili baskılar kurdukları görülmüştür. Konumuzun aydınlığa kavuşması bakımından, bunu, yaşanmış iki örnekle belirtmeye çalı
şalım·

a) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 1968 tarihli bir basın bildirisinde şıöyle denilmektedir :
«Ankıara Belediye Başka
nı, beldenin ş<iliircilik ve imar düzeni için, seçimler öncesinde
yaptığı, «kanunlara aykırı» vaadlerini, seçimlerden sonra toplum
yararına imiş gibi göstererek uygulamaya geçmişt>İr.» Bildiride,
kentteki tbütün teras katlarının tam kata ç1karılmacsı ve ibunun imar
ve İskan Bakanlığına kabul ettirilmiş olması sonucunda, nüfus yo·
ğunluğunun %25 oranında yükseleceği ve 60.000 imar parselinin de·
ğerinde, böylece 2 milyarlık bir artış sağlanacağı kamu oyuna du·
yurulmaktadır. Ayni bildiri, kat nizarnı değiştirilerek 6 kattan 10 ka·
ta yükseltilen Akay Kavşağı ile Polonya Büyükelçiliği arasında ka·
lan alanda, eski Cumhurbaşkanlarından biri ile kentin belediye baş·
kanına ait arsalar bulunduğuna ve bu kat nizarnı değişikliği sonu·
cunda bu arsaların metre karesinin, 800-900 liradan 1500-1600 lira·
ya yükselmiş olduğuna da değinmektedir. Bildiriye eklenen şemada,
sözügeçen kişilere ait olduğu bildirHen parsellerin numaraları gös·
teriimiş bulunmaktadır.

b) ikinci örnek ise daıha ilginç: Tanınmış bir iş adamımız belediyenin arttırma ile sattığı bir arsayı, açık arttırmadan 130 bin Jj.
raya almış olan bir vatandaştan 250 bin liraya satınalıp otel yapmak ister. (39) Ne var ki, İstanibul imar Müdürlüğü, söz konusu arsanın bulunduğu yerde, büyük bir otel yapımına elverişli kat yüksekliği tanımaz. 'Öykünün bundan sonrasını iş adamı şöyle anlatır :
«X orteline, belediye beş kart için izin vermişti. Cumhuriyet Caddesi
giıbi, İstanbul'un geniş bir caddesinde beş kat az geliyor ve otel de
dünya standartlarından küçük oluyordu. Arsa köşe başındaydı. Avrupa şehirlerinde gördüğüm kadarı ile köŞe başındaki binalar, diğerlerinden daha yüksektir. Caddenin genişliğini, köşe başında olduğunu ileri sürerek iki kat için belediyeden izin istedile Binayı yaptırırken, sonradan üç dört kat daha çıkılabileceğini gözönünde tutarak temelin betonarme hesaplarını ona göre yaptırmıştık CHP- li
olmam bu iznin alınmasında büyük güçlük çekmeme sebep oldu.
İki yıldan fazla uğraştıktan sonra, Başbakan'a kadar çıktık. Hem
(39)

Vehbi Koç, Hayat Kildiyem, İstanbul, 1973, s. 96
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bize hem de o caddedeki
di.» (40).

binaların

hepsine yedi kat için izln veril-

Bilindiği gibi, kentlerdeki yerleşmelerin kat nizmalarını değiş'tirmek yetkisi, belediye meclislerinindir ve başibakanlığa yasalar ıbu
konuda herhangi bir görev ya da yetki vermiş değildir. Biıreyse]
yararları kamu yararına açıkça üstün tutan ve siyasal baskı ve nü·
fuz yöntemLerini bu amaç uğruna kullanan yönetici ve plancıların
örnekleri az değildir. (41)

C.

Kıyılar

ve

Yeşil

Alanlar

1) Kıyılar ve Kamu Yararı'
Anayasanın 130 cu maddesi, doğal servetlerle kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu açıkça belirtmektedir.
Kıyılar ve doğa güzellikJ,eri, Türkiye'nin sahip bulunduğu doğal ser·
vet ve kaynakların başta gelenlerindendir. Bununla !birlikte, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımız, karış karış parsellenerek, özel ve
kamus_al kişi ve kuruluşların yararına '>Unulmuş, halka hemen hemen karpa:rtrnıştır. Güngör Gönültaş, 19.3.1967 tar1hli Milliyet Gazetesinde, «İstanbul Metropoliten Bölgesinde Tekirdağa kadar uzanan
250 kilometrelik kıyı şeridinin halka kapalı olduğunu, kıyının özel
kişiler, çeşitli kurum ve derneklerce işgal edilmiş bulunduğunU>> ihaber veı:mektedir. Çağdaş turi1stik kuruluş standartlarına uymayan,
tamamen bireysel yararlanmaya ve ticari: çıkarların dayurulmasına
yıönelmiş bulunari bu işgal olgusu, iç turizm alışkanlıklarının geliş
mesine koşut olarak, ülkenin tüm kıyılarına yayılmaktadır. Bundan
10 yıl kadar önce, bir mimarımızın, «birkaç yıl sonra, Akdenize dü·
şen bir Türk vatandaşı canını kurtarmak için kıy'ı.da karaya ayak
basacak halka açık bir karış toprak bulamayacak» gözlemi, bugün
o güne oranla daha büyük bir kolaylıkla yapılabilir. Mimarlar Odasının bir yayınında, «Bu turizm furyasında, sahil arazileri özellikleı
büyük sermayenin yatırım yaptığı karlı bir iş alanı haline gelmiş·

(40)

Vehbi Koç, Hayat Hikayem, s. 141.

(41) Bu konuda çeşitli örnekler için de~erli bir kaynak yapıt olan şu kita-

ba başvurulabilir: Demirtaş Ceyhun, Yağma Edilen Türkİye, Habora

Yayınevi, İstanbul, 1968
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tir. Sadece 2800 kilometre uzunluğundaki Ege'd~. 1500 kilolll.etrelil:
sahil şer.idi, 10-12 aile tarafınıdan kapatılmıştın denilmektedir ( 42)
Medeni Kanunumuz da, kıyı yağ
olanak veren hükümlere sahip bulunuyor. Mede·
ni Kanunun 641 ci maddesi, kamunun yararlanmasına ait sularla
tarıma elverişli olmayan yerlerin, kayaların, tepelerin, dağların ve
onlardan çıkan kaynakJarın kimsenin mülkü olmadığını belirtmektedir. Kuşku yok ki, kıyılar da üzerinde özel mülkiyet ilişkisinin
kurolamıyacağı bu gibi yerlevdendir. ( 43) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan bu yerlerin, herkesin eşit ölçüler içinde yararlanmasına ve kullanmasına açık ıbulundurulması, devlete düşen bir
görevdirOysa,

yalnız Anayasamız değil,

masını. önlemeye

1933 tarihli Belediye Yapı ve Yollar Yasasının 4 cü maddesinin
F bendindeki «Su kenarlarında, rıhtımdan veya rıhtım yapılacak noktadan 10 metre genişliğindeki mahal umumun istifadesine mahsus olarak serbest bırakılacaktır» hükmü, gereği uygwlanaınadı..
ğı için, İstanbul Boğazı ve öteki kıyılarımız bugünkü durumuna
gelmiş, tüm güzelliklerini yitirmişlerdir. Üstelik, ibu hüküm, ya
da bir benzeri, 1958 yılında çıkarılan 6785 sayılı imar Yasasında
yer almamıştır. Yukarıda sözü,edilen Medeni Kanun hükmü de
dikkate alınmayınca, kıyı yağması bugünkü boyutlarını kazanmış·
tır. Gerçi bir Bakanlar Kurulu Kararı ile (12 Ocak 1970, 7/52)
deniz ve göl kıyıJarmdaki, Devlete, belediyelere, özel idarelere,
köy tüzel kişiliklerine ait arazi ve arsaların satılması, kamp yeri
olarak tahsis edilmesi, irtifak hakkı ilişkisi kurularak gerçek ve tüzel kişilere devredil~esi, fuzuli işgallerine meydan verilmesi ya·
saklanmıştır. Ama bu, sorunu çözmeye yetecek
ölçüde bir önlem olmadığı giıbi, uygulanması da gerçekleşmemiştir.

(42) Mimarlar Odası, Sorunlanımz ve İstekleriıniz, 1973, s. 24.
(43) Bu konuda geniş bilgi için bakınız: H. Veldet Velidedeoğlu, «Sahil·
lerimiz ve İnsanlarımız», Cumhuriyet, 6.8.1971 «Özeldir · Girilmez»,
Cumhuriyet, 10.8.1975; Ümit Doganay, «Kıyılar Sorunu», Cumhuriyet,
9.5.1971, «Kıyı ve Kıyı Şeridini Koruma», Cumhuriyet, 15.1.1975, «Mill·
kiyet Açısından Toprak Çeşitleri ve Tabi Oldukları Kurallar», Büyük İstanbul Bölgesi Kent İşletmesi Sorunları Uluslararası Semineri,
İmar ve İskan Bakanlığı, 9-12 Aralık, 1974 s. 13-13-7; Şevket Süreyya
Aydemir, «Kıyıları Kurtarmak», Cumhuriyet, 20.9.1971; Cahit Tanyol
«Toprak ve Kıyı Mülkiyeti Üstüne» Mil!Uyet, 14.9.1972

T
Daha sonra, Yargıtay Hukuk Daireleri İçtihadı Birleştirme
Genel Kurulu, bir kararıyla (16.4.1972, E. 1970/7, K. 1972/4) de·
nizin uzantısı, ayrılmaz bir parçası olan kıyıların, devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunduğunu, özel mülkiyete konu olamıyacağı
nı, 'toplumun yararlanmasına açık o1duğunu açıkça beJirtmiştir.
Gerıçekten, lbu giibi yerler ;devlet, belediye ve köy gilbi tüzel kişi
lerin yönetsel bir kararı ile Turizm Endüstrisini Teşvik Yasasın
da sözü edilen (6086, 13.5.1953) yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilere satılamayacak yerlerdir. ( 44)
Denilebilir ki,

kıyıların korunması ıçın

en

ayrıntılı

hükmü,

İmar Yasasını değiştiren 11·7.1972 tarih ve 1605 sayıh yasanın Ek.

7 ci maddesi getirmiştir. Deniz, göl ve nehir kıyısından içeriye
uzanan ve adına «kıyı şeridi» denilen toprakların toplum
yararına kullanılmasını düzenleyen bu hükme
göre, kıyı şeridi·
nin genişliği 10 metreden az olmamak üzere imar ve İskan Bakanlığınca saptanır ve bu şerid içinde, özel kişilerce
toplumun
yararlanmasına ayrılmayan yapılar yapılamaz- İmar ve İskan BG!kanlığı, ilk olarak 4.11.1974 tarihli genelgesiyle kıyı şeridi geniş
liğinin 100 metre olduğunu ilan etmiştir. Bundan hemen sonra da,
18.1.1975 tarihli Yönetmelikle, genelgenin getirdiği hükmü hukuksal yönden güçlendirmiş ve açıklığa kavuşturmuştur. Gerek
genelge ile Yönetmeliğin yayımianmaları arasında geçen zamanın,
gerekse, 1605 sayılı yasa ile Yönetmeliğin yürürlük tarihleri arasındald farkların, kazanılmış haklar ve doğan olup bittiler bakı·
mmdan hukuksal sonuçları olduğu ileri sürüise bile, bu işlemler·
Je, devletin, kıyılan çok geç kalmış da olsa, toplum yararına korumak çabası içine girdiğini yadsımak olanağı yoktur. Bakanlar Kurulu da, ayni tarihlerde aldığı bir karar ile (10.1.1975, Karar: 7 j
9163 R. G. 15114) kıyılada ilgili olarak alınan önlemlerin ve getirilen yeni imar düzeninin, Yasanın Ek 7-8 ci maddeleri uyarın
ca, uygulanacağı 47 ilin adlarını saptamıştır- Bu illerin gözden geçirilmesi de, bazı Doğu ve Güneydoğu ilieri dışında, ülkenin hemen hemen her yöresinin korunmaya değer doğal güzeHiklere ve
servete sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Gereği gibi uygulanmak, bireysel çıkar
baskılarıyla yozlaş
tırılmamak kaydı ile, yeni imar düzeninin, kıyıların bundan böyle yitirilmesini önlemeye yarayabileceğini belirtmek mümkün ol.doğru

(44)
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Sungurbey, «Deniz Kıyıları ijalkındır», Yön, 23.9.1966, s. 7

1

sa bile, bugüne kadar· yitirilmiş toprakların kazamlmasına, yeniden toplum hizmetine konulmasına olanak bulunamayacaktır. ( 45)
2)

Deliyunus

Bir !büyük gündelik gazetenin reklamı ile kamu oyuna duyurulan Deliyunus projesi, İstanbul metropoliten Bölgesi içinde,
Terkos Gölü yakınında biraraya gelmiş kimi varlıklı bireylerce,
yasa ve plan hükümlerine uyulmaksızın bir yerleşme alanı kurulması girişimidir. İmarla ilgili yasalardan birkaçma açıkça aykı
rı olduğu saptanan bu projenin ·öyküsü kısaca şöy1ledir : ( 46)
İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü, böyle bir sitenin,
İstanbul'un suyunu sağlayan gölü «arınamıyacak biçimde kirlete·

ceğini ve giderek kentin susuz kalmasına yol · açacağını» belirterek, bu nedenle «göl çevresinin kamulaştırılmasını» İstanbul, be. lediyesine önerir. Konu, İstanbul Belediyesi, Nazım Plan Bürosu
ve İmar ve İskan Bakanlığınca incelendiğinde, şu noktalar aydın·
lanır: Deliyunus yerleşmesinin bulunduğu yer, gölün hemen kıyı·
sında, Çatalca belediyesinin hem kendi sınırları, hem de imar
Yasasının 47 ci maddesine göre saptanmış komşu
alanlarının sı·
nırları dışındadır. Bu gibi yerler 1çin, Belediyeler, imar durumu
çıkaramaz, proje onaylayamaz ve yapı izni veremezler. Köy sınır·
ları içinde kalan bu alanda yapılacak ayırma ve birleştirme (if.
raz ve tevhit) işlemleri, imar Yasasının Ek 8 ci maddesi gereğin·
ce, özel bir yönetmelik gereğince yapılır. Ne var ki, bu rejime
hangi yerlerin bağlı olacağını; imar Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu saptar.
Deliyunus projesine başlandığında, bu yerleşmelerde yapı ko·
şullarını düzenleyen yönetmelik (15 Ocak 1975 tarihli) henüz yürürlüğe girmiş olmamakla birlikte, yapı izninin belediyelerce ya
da köy muhtarlıklarınca değil, fakat valiliklerce (il imar müdürlül~lerince) verileceği, yasada yer almış bulunuyordu. Anlaşılmak
tadır ki, bir kez, Çatalca belediyesi, Deliyunus projesini onaylamak·
la yetkisini aşmış, var olmayan bir yetkiyi kullanmıştır.

Deliyunus yerleşme alani, yalnız yerleşme alanı olarak yetki·
li merciierin onayından geçmemiş bir yer olmakla kalmamakta;
(45)
(46)

Cevat Geray,

«Kıyı Yağması

Sürecek mi?», Cumhuriyet 25.6.1975

İhsan Onur, «Deliyunus>> başlıklı inceleme yazılan, Cumhuriyet, 31.10.

(31,10.1974) - 4.11.1974)

.
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de bağlı bulunmaktadır. Istanbul
korunacak mesire yeri, kısmen yeşil alan,
kısmen de orman bölgesi olarak gösterilen Deliyunus girişiminin ayni zamanda Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Yasasının açık
hükümlerine ıgöre, :bu yasa ile öngörülen· 7.2.1972 tarihinden sonra
ayırma konusu bir işlem olduğundan, bu yasaya göre geçersiz sayılması gerekmektedir· Bütün bu nedenlere, imar Yasasının Ek 7
ci maddesindeki, «göl kenanndan en az 10 metre uzakta bulunma>>
koşulu da eklenince, imar ve İskan Bakanlığı Deliyunus için ve·
rilmiş olan yerleşme iznini kaldırarak olayı sonuçlandırmıştır.
Deliyunus, yasa boşluklarından, ya da yasa olmayışından ya·
rarlanara:k değil; fakat yasaların aksine, bölıge planlaması ve turizm amaçları bakımından değer taşıyan bir arazi parçasına, birey·
sel yarar ilkesini, toplum yararına aykırı olarak egemen kılmaya
girişiimiş olmasının bir örneğidir:·
ayni zamanda orman

reJımıne

Nazım Plfmında; kısmen,

3)

Boğazda

r

Tersaneler ve Stadyum Konusu

kıyıları, her türlü endüstrinin başıboş bir biçimde
göz yumulmasıyla da güzelliğini ve temlizliğini gidererek yitirmektedir. İnsanlar, denizden yararlanmak ·için, İzmit
ve Tekirdağ yönlerinde kilometrelerce uzaklara gitmek zorunda.
dırlar artık. Eskiden işlenmiş hataların, alınmış yanlış
yerleşme
kararlarının olumsuz sonuçlarından ders
alınmaksızın, hatalara
yenileri eklenmektedir. Tuzla ve Pendik tersaneleri bu hataların.
örneklerindendir. Bu tersanelerin kurulması kararlariyle, · Mar·
mara, yeniden ele geçmeyecek olan değerini geniş ölçüde yitirmiş
tir. Bu nedenledir ki, meslek odaları yazarlar ve uzmanlar, bu kararlara karşı ·çrkmışlardır. (47)

Marmara

yerleşmesine

Şimdi de, İstanbul'da Çengelköy yamaçlarında 150 bin kişi·
lik bir stadyumun yaptırılması söz konusudur. Doğa güzellikleri·
nin korunması, ulaşım güçlükleri, spekülasyon gibi kaygılar ve
stad için daha elverişli başka yerlerin bulunabileceği hesaba ka-

(47)

Doğan Hasol, «Pendik'te Tersane>>, MiiHyet, 17.8.1967, Melih Kökne\
«Pendik Tersariesi>>, Akşam, 21.8.1967, Aydın Boysan, «Mahvolan ls
tanbul», Milliyet, 26.8.1967 Mimarlar Odası Basın Bildirisi, Milliyet,
29.8.1967. Ulunay, «Zavallı Pendik», Milliyet, 24.8.1967; karşıt görüş
bkz. Teoman Özalp, «Pendik'te Tersane Kurulması Hatalı mı?», Mil·
liyet, 2.8.1967. Tuzla'da tersane kurulması karan ve etkileri hakkın·
da bkz. Yalçın Pekşen, Cumhuriyet, 10.2.1973

34

1

tılırsa, gerçekleşecek olduğu

takdirde, 150 bin kişinin spor zevki
için, milyonlarca insanın güzellik ve yeşillik duygularının doyurolması olanağı ortadan kalkmış olacaktır. (48) Bu önemi nedeniyledir ki, İstanbul Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneğinin
1973 yılında düzenlediği İstaııbul Boğaz~ ve Çevresi sorunları Sim·
pozyumunda, Boğaziçine alt bir özel Yiöreler Ya,;ası çıkarılmasının
önerilmesi karara bağlanmıştır. ( 49) Taşınmaz Eski Yapıtlar ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun Boğaziçinin korunması kaygısı ile al·
dığı ve hatta yetki tartışmalarına yol açan kararını da toplum ya·
rarına bir çabanın ürünü olarak görmek ve değerlendirmek gerekir. (SO)
4)

Atatürk Orman Çiftliği Olayı

Bilindiği

gibi, Atatürk Orman Çiftliği, çağdaş tarım yöntemlerine örnek olmak üzere, !Büyük Kurtarıcı tarafından 1932 yılın·
da Hazineye b~ğışlanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği yalnız bir ör·
nek çiftlik olarak kalmamış, ayni zamanda, yeşilliği çok az olan
başkent halkına bir dinlenme ve mesire yeri de olmuştur. Hizmet
etmek istediği amaçlarm üstünlüğünden dolayıdır ki, çiftlikteki
taşmmaz mallarm gerçek ve tüzel kişilere devir ve temliki ve ka·
mulaştırılması, özel yasalarla izin alınmas.ma bağlı tutulmuştur.
Ne var ki, 1953-1959 yılları arasında kabul edilen bazı yasalarla, Çiftlikten ayrılan bir milyon dönümden fazla bir toprağın
büyük bir kesimi, kamu gereksinmeleri için kimi · tesislerin yapı
mı ve devlet yolu yapımı ya da askeri amaçlar için kulamlrnış;
kimi ise isteklilere ve yapı kooperatiflerine tahsis edilmiştir. (51)
(48)

Atilıl

Alpöge, «150 Binlik Stad>>, Cumhuriyet, 21.2.1975 Çelik GülerStadyum», Cumhuriyet, 8.3.1975; Selman Uslu, «Boğaziçi Elden Gidiyor>>, Cumhuriyet, 13.9.1975
(49) Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği, İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul 1975, s. 396-406.
(50) Eski Yapıtlar ve Anıtlar Yüksek Kurulunun Boğaziçini Koruma Karan, No: 8172, Tarih: 14.12.1974, Mimarlık, No: 5, Mayıs 1975, s.
28-29
.
(51) Nadir Nadi, «Çiftlik ve ilkeler», Cumhuriyet, 27.6.1973, Fikret Otyam'·
ın inceleme yazılan, Cumhuriyet, Haziran 1973. Cumhurbaşkanlığın
dan, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen, Temmuz 1973 tarih ve
4-775 sayılı yazı. Fehıpi Yavuz, «Atatürk Orman Çifttliği Olayı ve
benzerleri>>, Cumhuriyet, 7.6.1973
soy,

«Boğaziçi
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Kısa bir süre önce, bir Ankara Sena~örü ve iki arkadaşı, Atatürk Orman Çiftliği topraklarından 167.5 dönüm bir bölümün toptancı hali yapılmak üzere Ankara Belediyesine satılabilmesi için
bir yasa önerisi yapmış ve bu da Bütçe ve Plan Komisyonundan
geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı, kanımızca, çok yerinde bir kararla,
bu yasayı veto etmiştir. Veto gerekçesinde, « ... bu tasarruf, Ankara
şehri halkının önemli bir ihtiyacını karşılama amacını gütmekte ·
ise de; Çiftlik arazisinin, Atatürk'ün. bu çiftliği tesis etmekteki
asıl maksat ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olacak derecede küçülmesi sonucunu doğuracağı gerekçesi ile uygun görülmediğinden ... » denilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı, burada, Parlamento'nun · göstermediği bir
duyarlığı göstermiş bulunmaktadır. Böylece, Çiftlik arazinin biraz
daha kemirilerek, kentiiyi ve kenti yeşil alansız bırakmasının Ön·
leurnesinden başka, arsa spekülatörlerine yeni ufuklar açılması
nın da önüne geçilmiş, toplum yararının gözetitmesine güzel
bir
örnek verilmiş olmaktadır. Cumhurbaşkanlığının vetosu, kamu yararı konusunda fazla duyarlı olmak gereksinmesini duymayan ve
hiç duymamış olan kimi çevrelerde eleştiriimiş olmasına karşın,
sağduğu sahibi. kamu oyunda ıÖvgü ile karşılanmıştır.

V.

Sonuç

Şimdi, yukarıda sormuş olduğumuz soruya yeniden dönelim:
acaba, kamu yararı kavramı, kentleşme sorunlarımızdan kimile- _
rinin çözülmesine yardımcı olabilir mi? Buna, aşağıdaki nedenlerle, «evet» denilebileceği kanısındayız.
Bir kez, kamu yararı üzerindeki açıklamalar; hernekadar bu
kavramın anlamı, içeriği, tanımı ve yararı gibi konul~rda· herkeste
bir görüş birliği olmadığını ortaya koymuşsa da, kamu yararının
biri dar ve hukuksal, öteki geniş ve siyasal olmak üzere iki anlamı
olduğu ve geniş anlamında kamu yararının,
kentleşme sorunlarımızın çözümüne yc,ırdımcı olabileceği görülmektedir. Bu anlamda, bir topluluğun yalnız bir kesimin amaç ve yararlarına, bu topluluğun tümünün amaç· ve yararları aleyhine hizmet eden, o yönde sonuçlar doğuran karar ve eylemlere, kamu ya da toplu:rp. yararı ile değil, fakat 'Özel yararlada ilgili karar ya da eylemler denilebilir. (52)

(52} Martin Meyerson ve Edward C. Banfield,
Interest, Free Presı:;, Glencoe, 1955,
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Herhalde, kamu yararından, devletin yararını anlamak, kaınu yararını devlet yararı il~ özdeşleştirmek, yanıltıcı olur. Dev!et, kamu yararının sadece aracısı ve yardımcısı durumundadır. (53)
Nasıl, «kamu oyu»
denildiği zaman, devletin görüşü,
kanısı s,öz lmnusu olmuyor, toplum, halk kasdediliyorsa; kamu
yararında temel olan düşünce de; toplumun, halkın yararıdır· Devlet yararı ile kamu, yararını özdeşleştirmeye çalışmak; olsa olsa,
devlet düzeninin, bireylerin ya da belli bir azınlığın değil, fakat
tüm ~oplumun yararına işlediği iktisadi sistemlerde anlamlı bir
girişim sayılabilir.

Ne var ki, kamu yararında temel olan düşüncenin «halk» olbelirtmek yeterli olmadığı gibi, yanıltıcıdır da. (54) Halktan kimi anlamak gerektiği konusundaki kuramsal tartışmalar süregelmt(ktedir. Halk, türdeş (homojen) olmayan bir topluluktur. Bu nitelik, gelir dağılımının dengesizlikler gösterdiği gelişme
durumundaki ülkelerde çok daha çarpıcıdır. Böyle olunca, kamu
yarı;ırı kavramının öncelikle yöneltileceği toplum ve halk
kesiminin, yoksul ve fakir kitlelerin oluşturduğu çoğunluk olması gereduğunu

keceği doğaldır.

Türkiye'nin

kentleşme sorunlarına

çözüm ararken;
toplum
yararı kavramı, devlet ve siyaset adamlarının
büyük bir duyarlıkla uymak ve bağlı kalmak zorunda bulundukları bir ilke değeri
taşımaktadır. Hızlı kentleşme, tüm Üçüncü Dünya ülkelerinde ol·
d uğu gibi, Türkiye' de de, bireysel ç:ıkarlarla toplum yararı. arasmdaki karşıtlığı, daha doğrusu bağdaşmazlığı, büyük kentlerimizde, hergün biraz daha belirgin bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bugünkü kentleşme hızı varlığını sürdürecek olursa,
toprak üzerindeki mülkiyet hakkının özüne ve sağladığı kullanma
yetkilerine kıskançlıkla sahip· çıkmak isteyecek bireyl~rle, toplumun uzun dönemdeki yararları arasındaki karşıtlığın daha da bü·
yük boyutlar kazanması kaçınılmaz olacaktır.
Bu karşıtlığın, toplumsal barış ve huzuru bozmaksızın, · bir
dengeye kavuşturulması, toplumun daha sağlıklı bir yönde gelİş
mesı ıçın geniş kitlelerin bugününün ve geleceğinin gü,vence altına
alınması., sosyal hukuk devletine düşen görevlerin başında gelir.
(53) Bülent Nuri Esen, Anayasa Hukuku, Ankara, 1960, s. 216-220
(54) Mümtaz Soysal, «Halkı>, Milliyet, 18.12.1974
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Çünkü, Anayasanın benimsemiş olduğu sosyal hukuk Jevleti ilke,'
si, toplumun tüm üyelerine insan haysiyetine yaraşan bir yaşam
düzeyi sağlamak üzere, bugünkü ekonomik ve toplumsal düzene
yeni bir biçim vermekle, devleti görevlendirmiş bulunuyor. Bu,
bireylerin devlet karşısında korunmasını amaçlayan hukuk devleti ilkesi gibi olumsuz değil; fakat eylemli olarak iktisadi ve toplumsal yaşama karışmayı zorunlu kılan olumlu nitelikte bir ödevdir'
Sanıyoruz ki, mÜlkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı alamıyacağını belirten .1961 tarihli Anayasa, gerekli
önlemlerin alınmasına büyük ölçüde olanak veren toplumsal öğe
lerden oluşan elverişli bir içeriğe sahiptir. Bu ilke, gereği gi!bi uygulandığı takdirde, kent planlarının gerçekleştirilmesinde, spekülasyon ile savaşımda, kıyıların, yeşil alanların, eski yapıtların korınmasında, d<;ır gelirli ve yoksul ailelerin konut sorunlarının çözülmesinde; kısacası, kentlerimizin insanca ve uygarca yaşanabi
len yerleşme niteliklerine kavuşturulmasında karşılaşılan· güçlükler ortadan kalkmış Qlacaktır- Gerçekten, belli bir konunun, sağ
lık, iktisat, ahlak ve güzellik gibi başka başka açılardan toplum
yararına olup olmadığı, zaman içinde, kişiden kişiye, ülkeden ülkeye değişik biçimlerde yorumlansa bile, yukarıdanberi sözü edilegelen kentleşme sorunları, hiç kuşku yok ki, hangi açıdan bakı
lırsa bakılsın, çözümleri, tartışma götürmez bir biçimde, toplum
yararını ilgilendiren sorunlardır. (55)
Bunların çözümü, yukarıdaki
Anayasa
Anayasanın, kamulaştırmayı düzenleyen 38 ci

hükmünden başka,
maddesinde de değişiklik yapılarak, karşılık saptamada yas,al ya da nesnel ölçünün benimsenmesini gereldi kılar. Yeryüzündeki gelişmelerin ışığı altın
da, toplum yararının gerektirdiği doğrultuda, daha fazla vakit kaybına yol açmadan, Anayasamızcia bu yönde bir değişikliğin yapıl
ması, kentlerimizin geleceğini güvence altına alan önlemlerden biri olacaktır.
(55.) Hıfzı Veldet Velidedeoğl,u, «Sahillerimiz ve İnsanlarımız: Toplum
Yararı ve Geriye Bakış>>, «Cumhuriyet, 7.8.1971
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İKTİSAT İLİŞKİLERİ VE
EKONOMİK KALKlNMA

HUKUK -

Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY

Bu tebliğ, hukuk - iktisat ilişkilerinde gdeneksel bir görüş ve
tutumun sü:rıegeldiği bir ortamda konuya değişik bk açıdan bakmak gereğinden doğmuştur.
Geçmiş yıllarda hukuk - iktıisat ilişkilerinde es:ki bir görüş ihakirri bulunmakta idi. Bu görüş çerçevesi içiiıde kanunların kaynağı
olaraık hukukun, iktisadi faaliyetlerde kısıtlamalar,
sınıırlamalar,
tayinler ve teslbitlerle büyük :ml oyuayacağı inancı yay:gındı. Herhangi ,bir iktisadi faaliy:etin önlenmes,i için bu konuda ibir kanunun
yeterli bulunduğu öte yanda başka bir faaliyeti teşvik için başka
bir kanunun maksada uygun ihir etıkiye sahip olacağı inanoı hakimdi.

Günrümüzde konu bu kadar basit bir yaklaşımla ele alın
temeldeki ,inanç ve uygulamadaki tutum çok
ctefa böyledir. Böyle lbir yaklaşım, geçmişte ve bugün ekonomik
kalkınmanın, sanayileşmenin ve ileri bir ekonomik topluluk haline ulaşmanın yıollarmı kısmen kapamış ve ikti.sadi gelişme .için
uygun ortamın, felsefenin, ıgdişmesine engel olmuştur.
ınarnakla ıberaıber,

İktisadi kalkınmarün bir yanda «madde» ve «tekniğe» dayanan bir yönü, öteki yanda cari iktisat felsefesine, hukuk felsefesine, sosyo -ekonomik çevveye, kal'kmma modeline, ekonomik sisteme ve kurumsal faktörlere, da<Vranışlara bağlı yönleri vai'dır.

Kalkınma, bunlar arasında beUi bir aherıgin kurulmasına ve
kalkınmaya

uygun modelin

geliştirHip çalıştınlmasına bağlıdır.

3
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EKONOMİK SİSTiEMİIMİZ, KALKlNMA MODELİMiZ

VE TEIMEL SORUNLAR
Tü~k ekonomisıi, .temel eri 1923 İzmir İktisat Kongresinde atı
lan karma - ekonomi sistemine sahiptir. O günden bugüne karma
ekonomi bahsinde gerek fikri, gerek uygulama alanında baz!J. •gelişmeler olmuş fakat bunlara rağmen ekionomimiz kendi şartları
na uyan bilimsel bir kalııba, iyi işleyen ıbir mekanizmaya, hızlı
ge1işmeyi sağlayacak bir dfuene sahip olamamıştıır.

«Türk ekonomisinin iyi işleyen bir mekanizmaya, hızla dönen
bir çarka sahip olması için modeli nasıl olmalıdır?» sorusunun cevabını ararken ana sorunları ele almış olacağız. Bu sorunlardan
başlıcaları şunlardır : Karma ekonomi modelimiz ve hukUık, karma ekonomi modelinin ıgelişmesinde hukukun y:eri, iktisat politikasının yapımı ve yürütülmesi, planlar, teşvik tedbirleri ve Ö·teki
kıonulardır.

Kanna Ekonomi Modell ve Hukuk
Türk karma ekonomi modelinin fikri temelieni Cuınihuriyetin
ilanı ile aynı yılda, 1923 tarihinde, atılmıştı. Bu, Atatürk'ün ekonomik kalkınmaya ne kadar önem verdiğini gösterecek bir belge, bir
olaydır. Karma ekonomi modeli basit, sade, gerçekci bir tutumla
kurulmuşıtur. Tarifi dahi çok basitti. Karma ekonomi, ·Özel ve kamu teşıeıbibüsünün iktisadi faaliyetlerle katı1diıkları bir digen olarak tarif edilmişti. Kamu iktisadi kuruluşları büyük sermaye, ileri teknik v'e bilgili teşeblbüs ve yönetici isteyen alanlarda öncüilik
edecek!N, o kadM".
Bu kadar basit ve sade bir öze sahip mode1in kurulup uygula:
ma alanına aktarılması adım adım olmuş ve 1920'lerin ikinci ya·
rısı ile 1930'1arıda bu konuda çok sayıda kanun çıkanlmış teşekkül
ler ve n:ırü:essesesder kurulmuştur. «Tieşviki Sanayi Kanunu»,, Ma·
denler Kanunu, Sanayi ve Maadin Bankası, Etibank, Sümerbank,
Ziraat Bankası, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve ötekiler.
Aynı

veren,

4

tarihlerde T. C. Hükumetleri iktisadi hayatın gidişine yön
yol açan çeşitli kanunlar

bazılarını kısıtlayan, bazılarına

~lı·

f'.

1

çıkarmışlardır. Nihayet yine aynı yıliarda Birinci ve İkinci
Yıliık Planlar hazırlanmıştır.

O

z,amanın

kası yapıcıları

Beş

iktisat teoricileri ve uygulayıcıian ile iktisat politibu üç grupta toplanan ve çoğu bir «kanunla» neti-

oelenen çahşmalar arasında sıkı bağlantının varlığını gör•ememiş
ve bunları lb!ir bakıma birbirinden bağıms:ı:z mütalaa etmişlerdir.
Çağımızın

iktisat bilgisi, özellikle son yıllarda gelişen iktisat
politikası ·teorisi. ile planlama teo:r;i ve teknikleri bu Ülç grup arasında çok s1ıkı bir bağlantı görmekte, daha doğrusu hepsini
bir
arada ele almaktadır. O zaman, birinci grupta yer alan İktisadi
Devlet Teşekküllerinin kurulması faaliyetleri ile Birinci ve İ:kinci
Plan arasmda bağlantı bilinse bile genel ikt,isat politikası tedbirleri ve onlara bağlı kanunlarla ilk ikisi arasındaki yakın ilişkinin
varlığı bilinmemekte 1idi.
Böylece karma ekonomi modeli köklü, sağlam teoriden, ana
iktisat felsefesi temelinden mahrum olarak ampirizmin ve pragmatizmin dinde kalmış, gerekli bir gelişmeye sahip olamamıştır.
Bu alandaki yetersiz rgelişme veıya gerekli teorik, felsefi gelişmeden
mahrumiyet hukukun iktisada yaı:ıdımcı olmasına imkan vermemiş ve iktisat - hukuk ilişkileri, narh koymak, Türk parasının kıy
metini koruma kanununu dar bir çevreye sıkıştırmak, Banka kurmak, İktisadi Devlet Teşekülleri kurmak, faaliyetleri yasaklamak
veya kısıtlamak ve benzeri hallere inıhisar etmiştir.
Başka
politi:kası

temeyi

bir ifade i1e teorik ve uygulamalı ihisat ilmi ve iktisat
yapıcıları hukuk ilminin ve uygulamasının yardımını is-

bilememişlerdir.

izah edeliim;
Karma ekonomi modelinrin, milli iktisat
manın yanhş, yeters·iz tam bilimsel olm~yan
sı bunda başlıca rolü oynamıştır.

politikasının,

tarifi ve

planla-

taı;umlaüma

Karma ekronominin modern tarifi ve tanımlaması, geleneksel, klasik tarif ve tanımlamadan çok daha geniş, daha hi:limsel, sistemli ve tutarlıdır. Modern tarrifin en iyi biçimde kavrana;bilmesi
1çin çağımızda karma modelde devletin ekonomik fonksiyonunu ve
sektörlerarası (kamu ve özel) ilişkinin- mahiyetini ·açıkça belirt-

s

meık gerekir. Çağdaş karma modelde devletin ekonomik görevleri
şunlardır:

i -- Milli Ekonomik Hedefleri Tayin Etmek
Hızlı gelişme, sanayileşme, çağdaş gelişmişlik

ma,

ıgelir dağılışında eşitlik

düzeyine

ulaş

ve adalet gibi.

Milli ekonomik hedeflerin otonom bir kararla devlet tarafmı
dan tayini hal~de bu hedeflerin, ekonom1nıin kendi kendine işle
yişi .sonunda ulaşacağı h~deften farklı olacağı şüphesi~dir. Böylece devlet kalkınma konusunda kendi kııiterler1ni toplunıa aşıla,
makta başka hir deyimle normatİf ideleri empoze etmektedir.
Bu, ~karma ekonomide devletin ikinci fonksiyonunu ortaya · çıkanr.
·
Normatif ideleri

ii -

Empozıe

Etme Fonksiyonu

Bu fonksiyon yukarıdaıki fonksiyonla çok yakından ilişkilidir.
Devlet . kalkmma kriterini, gelişmişlik ölçüsünü, sosyal refaih
anlayışını ortaya koymakta ve onu iki yoldan topliUIDa empoze etmektedir.
Biri

fiıkir

yayma ve

aşılama

İkincisi doğrudan doğruya

~·-:;,j

ile,
uygulamaya ·koymakla.

Toplum, kendi ölçülerine göre daha az çalışmayı, maddi nimetlere daha az el uza:tma}rı, tarıma bağlı az gelişmiş kalmayı terciilı edip bunun1a mutlu olabileceğine inansa hile d~let çağdaş gelişmişlik düzeyine ulaşmak için maddi refah ölçülerini getirmektedir.
·
i i i - Tercihlerarası ikame Foı;ıksiyonu

Devletin bu ekonomik
nun zorunlu sonucudur.

fonıksiyonu yukarıdak:i

iki fonksiyonu-

Bir ekonomi:qin henhangi bir müdahale olmadan, tamamen
ferdi tercih ve k:ararlara göre nasıl işlediğ~ nereye varacağı, iböyle
bir ekono~inin kanunları, kuralları pozitif iktisat ilminin sorunu
dur.·
Buna

karşıhk

nereye varması, hedeflerinin ne olması, hatta
ise normatif iktisadın konusudur. Karma

nasıl işlemesi gerektiği
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ekonomide devlet ıbu alanıda büyük bir role sahiptir. Sosyal refah
kriterini, kalkınma hızını tayin ettiği andan itibaren bir «tercih·
ler arası ikame» prosesü başlan\ıştır. En üst düzeyde veya hedef.
lerde yapılan ibu tercihler arası ikame işlemi geriye ve alta doğru
çok sayıda tercihler ikamesine yol açar.
Bunlardan başlıcaları :
- Tasarruf - tüketim tercihi
- Tasarrufun kullanılması ve
çok tercihler.
i~v

-

yatırımlar

tercihi ve da:ha bir·

Stratejilerin Tayini

Modern karma ekonomi fik:rıiyatı ve uy:gulıama alanında devletin en önemli fonksiyonlanndan hiri de ana ve alt stratejilerin tayinidir.
Strateji tayinine ait bazı örnekler şunlardır :
- Sanayileşmeye mi tarıma mı bağlı olunacak?
- Dışa bağlılık veya kendi kendine yeterlik.
Sanayileşme yolu seçildiği takdirde alt stratejiler
bilir:

şunlar

- Tüketim malları sanayii mi yoksa yatırım ve ara
sanayii mi?
- Yabancı tasarruf ithali ile mi yoksa milli tasarrufla

ola-

malları
mı

kal-

kınılacaktır?

- Tasıarruf kaynağının
sirnde mi olacak? '

ağırlığı

kamu kesiminde mi, özel ke.

III
İKTİsAT POLİTİKASI. İLKELERİNİN TAYİNİ
VE PLAN YAPIMI
Modern karma ekonomide devletin en önemli iktisadi fonksibiri de iktisat politikasının ve pUtnların yapımıdır.
Plan, milli iktisadi hedeflerin seçimi bu hedeflere varmak için gerekli enstrümaniarın tayini sorununu sistemli, tutarlı olaraık ele
alan ve bunu gerçekleştirmek için bi,itün tedbirlerin. nasıl alındığı
nı gösteren bir vesikadır. Kalkınma planlarında :
yonlarından

7

İktisat politikası

-

ve plfm hedefleri,
Milli tasarruf ve dış tasarruf kaynakları.

-

Tasarruf yaratan

kuruluşlar,

- Üretim yapan ve kaynak yaratan kamu iktisadi kuruluşları
ile özel sektör kuruluşları arasında bağlantı,
-

~Kaynakların dağılışı,

-

Dış

üret1im ve gelir dağılışı,

ekonomik ilişıkiler bütün ayrıntıları ile ele alınır.

Bumda kamu kuruluşları ile özel sektör üniteleri arasındiılki
bi:r bakıma iktisat poHtikası ve planlarda yer alan ibir husustur.
ilişki

İkisadi

kamu sektörü, bö·yle bir şemada ,kaynak yaratan, üre·

Dİm yapan, sektö.rler arası denge kuran kuruluşlardır.

Devlet iktisadi planlamasında ,iki ana yön vardır.
i - Birincisi, belli lbir ekonomik yapı çerçevesi içinde, önceden tayin .edilen milli hedeflere ulaşmak için kullanılacak iktisat
politikası aletlerinin tayini,
,
ii - İkincisi ise ekonomik yapının maksada en uygun !bir bi~1mde değiştirilmesidir.
'
iBu sonuncu, yani ekonomik yapının değiştirilmes1i, hafif ı:sJa.
hat programlarmdan en köklü reformlara kadar uzanan alanlan
kapsamaktadır.

Hukuk - 1ktisat Hirşkilerinin önemini ileride daha açık belirle·
yehilmek :için «ekonomik yapı» kavramının modern tarif ve tanımlamasını yapahin :
Ekonomik yapı teknikse1,
dan meydana gelir.·

davranışsal

ve kurumsal unsurlar·

Tekniksel ·Özellikler bütün ekonomik faal,iyetlerdeki teknolojik özelliği, davranışsal faktörler karar ünitelerinin davranışları
nı, kurumsal faktörler ekonomik faaliyetlerde rol oynayan kurumsal (institutional) özelliıkleııi beHrler.
Bu üç unsurun belli ölçülerde belli bir reçete çerçevesi içinde değiştirilmesi '<oeteris - paribus» koşullarında ekonomik kalkmmaya y:ön ve hız verir.
8
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Böylece iktisat po1:rtikası ve plfmlar biri kısa vadeili ötekisi
'Uzun vadeli iki ana hedef kazanırlar. Kısa vadeli olanlar belli yapı
ile hedefleıce varmak, uzun vadeli olan ise yapısal değişmeleri gerÇ<ekleştirmektir. İkisi aı~asında ise karmaşık, karşılıklı
bağlantı
vardır.

Ekonomik yapının değiştıirllmesi' yolu ile iktisadi kalkınma
nın gerçekleştidımesi bahsinde hukuk - iktisat iliş:kisinin rolü çok
büyük olacaktır.
Bu hususu daha açık olarak belirtebilmek için yapısal değİş
de içine alan ibir planlı kalkınma modeline yakından baka-

ıneyi
lım.
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ortadaki büyük dikdörtgen ekonomik yapının
göstermektedir. Bunun sol yanında yer alan üstteıki uzun
dikdörtgen iktisat politikası aletlerini (iktisat politikası değişken
lerini) alttaki ise iktisat politikası yapıcılarının değiştiremedtikleri
fakat sonucu etkıileyen ve ;bu sebeıple ve.d ka!bul edilen değişken
leri içine almaktadır.
Bu

şemada

Ö!Zelliğini
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Sağ

yanda üstteki bölüm iktisadi hedefleri göste-rmektedir.
Yan tesirler adı ile anılan bölümde ise aletler ve verilerin belli lbir
ekonomik yapı .çerçevesi içinde dağurdukları sonuçların hedefler
arasında yer almayanlarıdır.
Başka

bir deyimle yan tesirler, hedefler

arasında

yer

alma-

sonuçlaı:ıdır. İstenmiyen~eri vardır, katlanıla:bilecek
olanları
vardır. İktisat politikası aletlerine örnek olarak kıt kaynakların,

yan

özellikle dövizin tahsisini verebiliriz. V~ı:i için misal olarak ücret
hadlerini alabiliriz. Hedefler arasında milli ıgdir seviyesi, ihracat
vs. gibi değetler yer alabilir. Yan tesiriere örnek olarak hızlı kalkınma hedefinin bazı hallerde geHr dağılışında eşitsizlik doğurma
sını ele ahbiliriz.
Bir ülkenin sosyal refahı dar anlamı ve tarifi ile hedeflerin
ve ibunların ekonomik tatmin alanındaki etki1erine bağlıdır. Geniş kavramı ve tarifi ile ise sosyal refaıh, iktisat politikası aletleri, veriler, hedefler ve yan tesirler demetinin

sayısal büyüklüğüne

özelliğine bağlıdır.

Öte yanda uzun dönemde ekonomik yapının değiştirilmesi de
söz konusudur.
Bütün bunların en uyıgun biçimde sonuçlandırılma:smda hukuk iktisat ilişkilerinin yeni bir perspektifle, yeni bir yaklaşım
çerçevesinde ve modern iktisat biliminin ışığında ele alınması gereklidir.
Üoret hadlerinin veri olmail~tan çıkarıhp bdr iktisat politikası
aleti bir «politika» değişkeni haline gelmesi ile veriler alanından
aletler alanına aktarılmas~ halinde ekonomik hedeflerde büyük
değişmeler olabilir.
'
Böyle bir değişmenin kantitatif sonuçlarının bir model çerçe. vesi içinde hesaplanması iktisat politikası teorisi, iktisadi planlar
bilimi, pl~nlama tekniği,. kantitatif iktisat ve ekonometri bilimlerinin konusudur .. Fakat ücret haddinin veriler alanından aletler
alanına aktarılması aynı zamanda sosyo - politik ıbir sorundur, hukuk felsefe.si ve teknik hukuk dallarının konusudur. Yapılması
önıgıörüldüğü takdirde geleneksel görüş ·ve anlay1şın dışında ve üstünde yukarı düzeylerde bir hukuk - iktisat ilişkisine muhtaçtır:
Sunulan plfmlama şemasımn ekonomik y:apı dışındaki bütün
yer değiştirmelerde hukuk - iktisat işbirliği çok önemlidir.

lO
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Sosyal refah seviyesının büyütülmesinde bu
yüksek düzeyli işibirliğinin önemi çok büyüktür.

geniş

kavraıınlı,

İktisat politikası enstrümanları (politika değişkenleri) He veriler arasmda yapılabilecek değİşınelerin ve bundan doğacak sonuçların tayini kantitatif iktisadın konusudur. Bu yer değiştirme
nin en az sosyal ve ekonomik huzursuzlukla iyi netice alıp sosyal
refaıhı artırııp 1 artınımayacağı genel iktisad'ın konusudur.
Fakat
böyle bir değişmenin mevcut sosyal yapı ve hukuk düzeni çe:rıçe
\'esi içinde en iyi biçimde gerçekleştinilmesi veya gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceği hukukun alanıdır.
Bu düzeyde bir hukuk - iktisat işbirliği yurt kalkınmasırla hü·
yük katkılarda rbulunaıbilir.

IV
· YAPISAL DEGİŞME
VE HUKUK - İKTİSAT İLİŞKİSİ
E:konomik yapının uygun bi; biçimde değiştirilmesi konusu
hukuk - · iktisat işbirliğinin en :verimli ve en önemli alanı olacaktır. Bkonomik yapı, sebeple sonuç arasında bağlantı kuran bütün özellikleri taşır.
Bir otomdbilin gaz pedalı üstündeki ağırlığı sebeb ve bundan
doğan so~ucu hız kabul edersek ikisi arasındaki fonksiyonel bağ
Iantıyı motorun ıgücü ve otomobilin transmisyon sisteminin özelliği tayin edecektir:
ıBu benzetişte

motor v·e transmisyon sistemi ekonomik

yapı

dır.

Önce belirttiğimiz gibi teknik, davranışsal ve kurumsal özelliklerden doğan ·ekonomiık yıa:pının huikukla ikti:sadın en verimli
işıbirliği alanı «kurumsal değişmeler» olacaktır.
Gerekli tekniği rktisat tayin edecek, davranışlar, sosyo - politik,
sosyolojik etkenlerle zamanla değişecektir. Anca:k, bir toplumun
gelişmiş bir toplum haline gelebilmesi için gerekli tüketici, tasarrufçu, yatırımcı, rekaıbetçi, ilerici tutum ve davranışlara sahip olma prosesünü yıönlendirmek, hızlan'dırmak için bazı müdaıhaleler
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yapılabilir. Hızla sonuç doğurması muhtemel olan müdahale alanı «kurumsal değişmeler» konusundadır. Kurumsal özellik1eı:ıden

f!''

sayılan veı:ıgi

müessesesinin en uygun biçimde değiştirilmesi, aynı
kategoriye gi:ren bir pazarlama düzeni kurulması sermaye piyasasının köklü bir müessese olarak kurulup geliştirilmesi, ekonomik
kalkınmanın finansnianında tasarrufun
müesseseleşmesi,
sınai
üretim, kalite, fiyat ·ilişkilerinin bilimsel, sistemli kontrolünü ve
stanıda!'dlaşmasmı sağlayacak kurumsal gelişmeler sadece
ekonomik kalkınmaya ve sanayileşmeye hız verecek kurumsal geliş
ınellere yol açınakla kalmaz, davranışlara da etki yapar.
Mesela, kurumsal

değişmede

en büyük rol oynayacak sermaye
piysasının kurulması tasarruf eden fertlerle yatınmcıların davranışlarının rasy;onelliğe yönelmesinde I'Olü büyük olaoa:ktır. İktisat
sosyoJojisindeki son gelişındere göre iyi hazıırlanmış kalıpların,
çerçe:velerin yani müesseselerin · .kişisel davranışlarla grup davranışlarını yönledirdiği kabul edilmiştir.
Sermaye piyasası, ikramiye gibi şansa büyük yer bırakan bir
motif yerine tasarrufun getireceği faiz veya temettüün hesaplanması gibi bir tutuma yiÖnehecektir tüketiciler.i. Yatırımcılar için
de aynı şey düşünülebilir.
·
'
Ölçüleri iyi hazırlanmış bir vergi düzeni kurumsal bir faktörolarak dolaylı ve dolaysı·z tesirlerle bu konuda sahneye girecektir.
Öte yanda iy:i hazırlanmış bir pazarlama düzeni alınan ve sabütün özelliklerinin açıklanıp kıyaslanmasına imkan veren şartları yarattığı takdirde fiyat ve kalite !'ekabeti gibi
daıvranışsal bir .gelişmeye yol açabilecektir.
tılan malların

İktisadi rekabet doğal bir özellik olduğu k·adar, belki ondan
daıha

.çok, kültür, görgü, gelenek ve

terıbiyeye bağlı

bir husustur.

Türkiye'de ibir taksi öteki taksi ile, bir ıbakkal öteki bakkalla
rekabet etmez. Fakat otuz taksi bir araya gelip fıa:raza bir «Hizmet
Ta:ksi» firmasını meydana getirdikleri zaman civardaki firmalada
rekaibete (ıhizmet kalitesi, SIÜr' at ve fiyatlar) başlamaktadırlar.
iBu da rekabetin belli bir ekonomik cesaret, belli bir bilinçlilik düzeyi, hatta belli ibir görgü ve terbiye atmosferinde doğrubi- ·
leceğini gösterir.

j--''
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Kurumsal değişınderin etkileri için çok daha başka örnekler

ve:dleıbilir.

· Bu batl:ıiste özet olarak şunları söyliyebiliriz.
Ekonomik kalkınmanın hızlıandırılmasrında iktisat politikası
aletleri ile veriler arasmda yer değiştirmek, sonuç olarak ortaya
çıkan yan tesirleri hafifletmek ve ekonomik yapıyı en uygun biçimde değiştirmek modern iktisat politikası ve planlamanın k-onularıdır. Bunun en iyi ve en uygun olarak nası·l gerçekleştirileceği
ise hukuk - iktisat işbirliğinin en önemli sayılacak sorunudur.
Ücretin, verimi, alet mi, hedef mi olacağı sorusunun cevabını
iktisat ilmi ve tekniği tek başına cevaplandırarrnaz. Burada yan
dalları da kavramak üzere hukuk - iktisat işbirliği şarttır.
en verimli meyvalarını kurumsal deve:recektir. Zira ölçüleri ve
dozları iyi tayin edilmiş kurumsal değişme aynı zamanda davranışların da olumlu yönlerde gelişmesine yol aıçatbil,ir. Bu
alanda
çalışmak bir taşla ik:i kuş vurmaktır. Böylece ekonomik yapının,
«teknik dışmda kalan iki ·Önemli unsum (davranışlar ve kurumlar) çağdaş gelişmiş ekonomilerinkine yakın bir biçimde gelişerek
iktisadi büyümeye (milli gelir veya kişi başına gelirin artmasına) .
ve aynı zamanda büyümenin ana şartı olan gelişmi·şlik düzeyinin
yükselmesine yol açar.
Hukuk - irktisat

işbirliği

ğişmelerin gerçekleştirilmesi alanında

V
K:ARM!A EıKJONOMİ FE:LSEFESİN:İN
GELİŞMESİ VE HUKUK

Türk ANAYAlSASI ile korunan karma ekon::ımi düzenin bilim,
teknik alanlarda yurt ·ve Dünya şartlarındaki değişmelere uyularak gdiştirilmesi ve ona çağımıza ·uyar bir nitelik kazaridırmasJ
hızl'ı kaLkınma için şart<tır.
bugüne kadar pek az değişmiş bulunan felsefe
ve görüşün hız1a geliştirilip Türk ekonomisinin, modern bilimin
ışığında yeni bir modelinin hazırlannı.ası gere!klidir.
1923

yılından
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Cari görüşe göre karma ekonomi düzenimiz kamu sektörü
ile özel sektörün eşit şartlarda üretime katıldığı, devletin sadece
yol göstericilik fonksiyonuna sahip bulunduğu bir düzendir.
'Bu görüş ve inançtaki eskilik ve
kmma Modeli gelişmemektedir.
Bu

görüşteki

yetersizlikleri

katılık

t '

yüzünden Türk Kal·

sıralayalım:

(-) Ekonomi modelimiz sektörün varlığına dar ibir ölçü,
dar bir perspektif Çerçevesinde. bağlandığından birinin veya ötekisinin kantitatif ölçülerde ıbüyümesi, ya ek0nominin tam bir
totaliter devletçiliğe kaydığı veya tam bir kkonomik liheralizm'e
eğildiği biçiminde tefsir edilmiş ve ona göre değerlendirilmiştir.
Burada daıha ileri giderek sayısal ölçülere başvurulup % SJ 'i
kamu iktisadi kuruluşu olduğu zaman devletçiliğe veya % Sıl özel
sektör kuruluşlan olduğu zaman <<Laissez Fairc» e yöneldiğini ileri sürenler olmuştur. Bu yetersiz ölçüler yüzündendir ki, bazen
iktisatçıların da katıldığı bir grup 1950'lerdeki iktisat politikasının
özelliğini değerlendirinken kamu iktisadi kuruluşlarının nis:bi payLannın yükselmesine !bakarak doğru olmayan değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Halbuki 1950'lerin iktisat felsefesi ekonomiık liJberalizme kayma arzusunu taşıyan fakat bilimsel temelleri zayıf biır
eğilıimdi.

Kamu kuruluşlarının nispi payının artması iktisat felsefesi·.
nin, iktisat modeli ölçülerinin icaıbı değil, geçmiş yıllardan devralınan ekono1llik ibir miras ve bürokratik zorlama bürokratik güçle
politik güç arasında koordinasyonsuzluğun sonucudur.
Bu izahları yapmakla güttüğümüz amaç karma ekonomiyi sermaye mülkiyeti kriteri ile izah etmenin doğru olmayacağıdır. Buna
sapianan hatta düzeni bu ölçüye göre kuran hükumetierin ekonomik gelişmenin yapısal temellerini sağlamlaştırması güçtür.
Modern tarif ve tanımlamaya göre karma ekonominin tarifinde gerçek ölçü tercihlerarası ·iıkamenin derecesi, yaygınlığı ve bunıun enstrümanlarıdır.

Devlet, milli iktisadi hedefleri tayin eder, bunu sağlayacak
iktisat politikası aletlerini, bunun gerektirdiği tercihler arası ıikame prosesünü belirler, stratejileri ana çiz:gileri ve ayrıntıları ile
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ortaya koyar, ekonomide yapısal değişmeleri sağlayacak tedbirleri alırsa, kamu sermaye mülkiyeti olmasa bile, o ekonomiye bazı
çağdaş iktisatçılar karma niteliğine saıhip ekonomi gözü ile bak!Ilaktadırlar.

Böyle bir tanımlama çerçevesi için kamu sermaye mülkiyeti
hük.umetin (tam) kontrolünde bulunan, iyi kullanılırsa iyi işleyen
bir enstrüman olmaz mı?
·
Çağdaş iktisatçılar tarafından kabul edilen bu görüşün, Anayasamızin karma ekonomi ta,rifi karşısındaki yerinin tayini iktisathukuk ilişkilerinin yüksek düzeyde işbirliğine muhtaçtır. Kamu tasarruflarımn ö~el sektör finansmanında kullamlması karma ekonomi ilkelerini zedeler mi? Kamu kesimi temel sanayi mamulleri
fiyat politikasında hambaşka bir ölçü, bir yaklaşımla hareket .ederek kamuya v·e özel sektöre ait öteki dallardaki üretim ve yatırımı
hızlandıracak çok düşilk fiyat politiıkası izlerse bu son zamanlarda
yaygın kamu iktisadi teşebüslerini rantabl hale getirerek
onları
kaynak yaratan bir duruma ulaştıralım görüşüne ay.kırı düşüp
karma elmnomi görüşünü baş aşağı çevirmez mi?
Bazı alanlarda kamu teşeibibüs ve yönetiminin .kalkınmaıya hız,
güç kazanciıracağı iktisatçılar tarafından tayin edildiği ve bu gerçekleştirildiği zaman karma ekonomi elden 1gidiyor seslerinin bir
anlamı olacak mı? Bu soruların ceva:plandırıhp ekonomi modelimizin Anayasa doğrultusunda fakat ileriye doğru geliştirilmesin
de yine ·çok yüsek bir düzeyde hukuk - iktisat işbirliğine ihtiyaç
vardır.

Ekonomik sistemler ve doktrinler alanındaki gelişmeler ·iktisat politikası teorisindeki ilerlemeler böyle bir işbirliğinin çok verimli bir düzeye ulaşmasına imkan verecek bir duruma ulaşm1ştır.
Çağdaş iktisat politikası teorisi temel endüstriler mamulleri fiyat
pol:i!tikası, dar boğaz endüstrileri ve alt yapı endüstrileri He alt yapı
alanlarının kalkınmaya nasıl hız verdiğini açı:k ve berrak
olarak
'göstermektedir.

·VI
TEŞVİK FELSıBFESİ

~

VE HUKUK

Günlük dilimizde, hatta teknik düzeydeki kararlarda «iktisadi teşvik tedlbideri» başlığı ile anılan kararlar üzerinde çok büyük bir önemle durulması gereken bir konudur ..
ıs

___,....
İktisat politikası

ve uygulaması terminolojisi çerçevesinde teş
vik tedbirinin genel tarifi :
«İktisadi

rak

faaliyetlerin nispi çekiciliğinin kasıtlı ve bilinçli olaiçin alman tedbirlerdir».

değiştirilmesi

Bu tiarif, bir faaliyet alanının çekiciliğini arttırmanın yanmda
azaltma<k gibi bir amacı da içine alır. O zaman caydır
ma da genel teşvik tedbirleri içine girer. Caydırma negatif bir teş
vikdir. TeşiV.ik'e neden gerek vardır sorusuna gelince: Bu sorunun cevabı bizi teşvik tedbirinin iktisadi felsefe~ine götürür.
çekiciliğini

Teşv;ik,

bir ekonominin, iktisat politikasının yapıcılarının
amaçladJikları, umdukları ve arzuladıklarından favklı bir biçimde
işlemesinin sonucudur. İhracat gerektiği kadar artmaz, yatırımlar
belli alanlara yönelmez, sanayi sektörü umulan hamleyi yapamaz,
tanmda belli ürünler istendiği kadar yetiştıirilemezse bu alanlarda
faaliyetleri canlandırmak lazımdır. Bunun için bu alanlarm nispi
çekiciliğini (bir hakLma kaxlılığını) belli tedbirlerle arttırmak, gereksiz sayılan bazı alanların nispi çekiciliğini azaltmak (caydırıcı
tedbir almaık) gerekeibilir.
Bu tedbirlerin özelllği, tesirliliği, sistemi, tutarlılığı iktisat poteknik sorunları arasındadır. Burada değinmek istediğimiz husus karma ekonomi düzeni içinde teşvik edici ve caydırıcı
tedbirlerin hukuki temellerinin hazırlanması ve burada modern
iktisat biliminin ışLk tutucu gövevidir.

'Jitikasının

Şöyle

bir soru ile

başlıyalım.

Hükumet iktisadi faaliyetlere müdahale gucune
dayanarak·
faaliyet kaHarına ucu ta T. C. Merkez Bankasma uzanan bir
mekanizma ile büyük öLçülerde kredi verse ve bazı alanlar bundan mahrum kalsa." Böyl,e bir «ayrıcalıık« karşısında hUkumet tasarrufundan zarar görenler Danıştay' da dava aıçsalar veya ayrıca
Hükumete teşrv.Lk tedbirlerini alma yetkisini veren kanunların. iptali için ANAJYıAISIA MAHIKEMESİ'ne başvursalar. Bu durumda Danıştay ve ANAYAISA MAıHKEIMEISİ ne karar verebilir?
bazı

Davacılar

dava dilekçelerinde: «Hükumet kararları ile fırsat
rekaibet koşullarının gelişmesinin
hür teış~blbüs esıprisine say;gı duyulmadığını ileri

e-şitliğinin zedelendiğini, serıbest
engellendiğini,

sürse. Bunda
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haklı mı, haksız mı olacaklardır?

1
1

Bu )soruların cevabı bugün iki ayrı alanda iki ayrı ölçü ile verilmekte ve aynı konuda, aynı «ÖZ» üzerinde hukuk::çularla iktisat
çı1ar arasında bir düalite bir «dichotomy» mevcut bulunmaktadır.
tedbiderinin «ayrıcahk» yaratan yönünü
fırsat eşitliğine a)'ikırı sayariarsa onları bugünkü hukuk - iktisat
işıbirliği düzeyinde haksız göremeyiz.
.
Hukukçular

teşvik

Böyle bir dava karşısında iktisat politikası yapıcılarının
vunma avukatı savunma dilekıçesini şöyle hazırlasa :

sa-

«Teşvik

tedbirleri>> eşitliği zedelemek için değil, tam terSiine,
için alınmıştır. Doğu' da yatırımların teşviki geliş
mişliğin bütün vatan satıhına yayılması ve gelişmişlik düzeylerinin
böLgeler arası eşitliğinin sağlanması amacı ile yapılmıştır. Böylece,
böLgeler arası ekonomik refah farkları azaltılacaktır. İkincisi, teş
vik tedbiri özü ile eşitliği bozucu değil, aksine eşiüeyicidir. Bazı
alanların nispeten düşüık olan çekiciliğini (yani karlılığını) öte·
kilerin düzeyine yükseltmek asıl amaçtır. Üçüncüsü, Türk ekonomisi kendi kendine tam olarak işlıeyen bir rnekanizmaya sah~p değildir. Bir çok faaliyetler genel dengeyi !kurmaya elveriş deği1dir, bir çok alanlarqa
kıtlıklar, darlıklar
beHrmekte ve bazı
kolla!1da ekonomiyi relce uğratan dar boğazlar teşek,kül etmerotedir,
' Bu dengesizlikler kamu iktisadi faaHyetlerinin dışında kaLan alanlarda, .yani özd faaliyetler alanında ise tıkamkhkları açmak, aksaklıkları gidermek ve ekonomik dengeyi sağlamak iıçin teşvik tedbirleri zorunlu görülmüştür. Bundan toplum geniş ölçüde yararlaonu

sağlamak

ı

nacaktır.

Boyle bir savunma karşısında lıey'etlerin düşüneceği, konuya yeni bir görüş açısının ışığında bakacağı şüıphesizdir. Ancak iddia vıe savunma görüşleri · karşısında hey' etierde şu görüşler ve
sorular kris talleşeb ilir.
i isabetle
ii -

Teşvik

feşvik

dağılışında
İii -

dağılımı

tedbirleri biLgi, hasiret ve

bunların

sonucu olarak

alınmış rmdır?

tedbirlerinin yüıklediği külfetin dolaylı
eşitlik ve adalet ilkesine uyulmuş mudur?

dolaysız

'Tieşıvik tedbirLeri sonunda ortaya- çıkan ek nimetierin
sosyal adalet ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?
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Bu sorulan teknik iktisat, iktisat politikası uygulaması ve
panlama alanında ileri ihtisas bilgisi olmadan cevaplamak imkansız.

},.ı

İşte bu noktada iktisat felsefesi ve politiıkası ile hukuk aı:a
sında

ihti1af ve niza aşamasında değil, ta temelde, kökte ve düzende bir ~henk, işbirliği hatta beraberlik zorunlu görünmektedir.
·Bu alanda temel · bir felsefenin kurulması v.e iki disip1inin
(hukuk ·Ve iktisat) ya)'igın işbirliği Türkiye'nin kalkınma modelinin
çok daha sağlam temellere oturtulmasını sağlayacaktır.
Bu yeni felsefe ve ]şbirliği şu alanlarda özellikle verimli olabjlir.
i - Ekonomide sık sıık beliren ve bütün faaliyetleri felce uğ
ratan dar boğazlarm açılmasmda,
:ii - Karma elmnomi modelinin ıslaıh edilerek kamu kesiminin özel sektöde birlikte ~e eşit şartlarda üı:ıetime katılan ıhir sektör olmaık yerine özel sektörıden ·tamamen farklı şart, ölçü ve kriterlerle çalışıp onu çeken, iten, sürükleyen güçlü, öncü bir sektör
niteliğine sahip olmasına,
. iii - Böylesine güçlü bir kamu iktisadi kesiminin karma düzen felsefesinin özünü bozmadan kurulmasına,
iv - Güçlü kamu iktisadi kesiminin yarattığı ekonomik nimetlerin evvela ona bağlı bütün endüstri!ere (derece derece, dolay lı dolaysız) dağıtılıp sonra bilımsel, adil bir veııgi düzeni ile
topluma mal edilmesine ve böylece gelir dağ]Jışında eşitliğin sağ
lanmasına,

v - Karma ekonomi modelinde radikal sayılacak ve kalkın
maya hız verecek değişınderin ana hukuk düzenimiz ve cari felsefe ile bağdaştırılmasına hizmet edebilir.

VII
İKTİSAT POLİTİıKıAISI TEıDIBİRLERİ,. KADKiiNMA
PLANLARI VE TERCİHLERARıAiSI
İKAiME PROSESÜ

1973 seçımı öncesi siyasi propogandalarda ekonomik durum,
geçim şartları çok önemli bir yer tutmuş, !hatta bazılarınca «ekonomik faktör» iktidar değişikliğinde büyük bir rol oynamıştır. Se·
18
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çim -öncesi siyasi konuşmaların -ağırlık noktasını meydana getiren
geçim sıkıntısı, pahalılık dönüp dolaş~p halkın daha iyi bir yaşa
,.ma -~tanP:ı:ırdına :sahip olması isteğini ifade eder. Ekonomik faktörJ~rin s~gtı:nlerde rql qywdfğı şi,.yphesjzdir.
-S~çimde ekonomi.k. faktörün
,.-sı, :halkın -ekonomi~k ,konular-daki

açıklamalan ,de:ınıeıktir.

rol eynaması ve ağırhk taşıma
tercihlerini, oyları aracıhğı ile
·

Bu olay demokratiık bir . di.i~ep. çe:ççevesinde tercihler arası
ikame prosesünün çok nazik, çok hassas olduğunu çok büyük bilgi ve siyasi meharete muhtaç olduğunu göstermçkteçlir.
Hükumetler kaLkınma hızını .yü,ksc;k tutmak, çabuk sanayileş
rnek ve çok tekrarlanan «çağdaş uygarlık c}.üzeyine ulaşmak» hedeflerine sahip bulunabilirler. Bu ta~dirde tüketimin kısılarak
tasarruf ve yatırım artırılması, daha .az t~ketiın malı, daıha, çok
yatırım ve ara malı üretilmesi gerıekmektedir.
Halk

ıbu

yoldan

sağlanan gelişmeyi

belli -ölçülerde takdir etse,
seyretse, 'büyük sanayi tesisleri ile
iftihar etse bile gelişmenin ve kalkınmanın «ııomantik idealizasyonu» bir noktada güç kaybedecek, günlük yaşama şartları ve da·l!a iyi .yaşa.pı,a. düzeyine ulqşma isteği ağır basacaktır. Bu takdirde
o:ı;;ada .Jbu.r~da şikayet1er, gazete haber .ve makalele:ri nihayet mu·
hale:fetin şiddetli tenkit1eri. Fakat o kadar. Anc~k arçı.dan dört yıl
geçip yeni bir seçim geldiği zaman halk uzun vadeli milli hedefle.rF.in :.P14ten:ıi jle ,/kıs~ .vı;t!de}i şahsi ihttyı,ıçlarını, gö~s kahartan sınai
tesislerle, gücünün yettiği 1 nwn:üyü .:kıyaslayacakt~r.
falb:ı:ıi•ka hacalarını. hayranlııkla

,B;UQ;un .sqnuc.u olarak kısa vadeli şahsi ihtiyaçlarının bol milktarda tatminine imkan ver.eoeğine iı:ıand~ğı .tercihe oy verecek yani kendi eloonomiık tercihlerini açıklayacaktır.
Böyle bir siyas~ düzen \ne demokrasi çerçevesi içinde 1karma
eloonominin tarifine ve niteliğine uygun t-ercihler ikamesi yapmak
_ve .,b,uı:ı.u uy.gulamay;a Jıı::sat ,}Jwac.ak ,kadar iktidarda kalm:;tJk sıiya
·,şe:t i4ninin ,ve U.,Yiguhı:n;ıasınm ,en güç konularmdan bi:ri.dir. Bir tarafta topluma .empoze ~dilmesi ,rst~nilen, hatta :w danılan «no:rmatiıf ideler» hedefler ve hükfrmet tercihleri, ötıe yanda dört yılda b:ir
,·en tes·irli ·-bir .'biçimde,müey.yide .Ne m,iikMatı ile birlikte açıklanan
«-halk tercihi». Bu ikisinin en uygun .h_içimde· bağdaştırılması hu19

kuk, iktisat ve siyaset bilimlerinin işibirliğinin ne denli gerekli ne
denli önemli olduğunu göstermektedir.
Tercihlerarası

ikame psosesü:qün bu önemini gören iktisat
Ç)Oliti:kası teorisini geLiştiren lbi1im adamları Anıglo Sakson dilinde
ıefah anlamına gelen «Welfare» kelimesi,ni kasıtlı, ibilinçli ibir biçimde değ1ştirerek «Welfare» den galat « Votefare» fonksiyonu terimini icat etmişlerdir. Bu fonksiyon demokratik düzende bu partileri ıuıun süre iktidarda tutmaya elverişli, optimal kararlar demetini veya terdılıler buketini vermektedir.
Genel matemattksel ifades1i:
W= f (Y, E, D, S, E, O, R.)
W : Refah seviyesi,
Y : Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi,
F: Ha:k ve hürriyetler
D : Demokrasi,
S : Sosyal huzur,
E : Gelir dağılışındaki eşitlik ve servet
O: Oy hakkı,
R: Sendikal haklar.

Bu

değişkenierin bazıları

farklarının azalması,

kantitatif ölçülerle ifade edilse bile

çoğu· sayısal ölçüye vurulamayan ve bu sebeple kalitatif değişken

ler veya etkenlel'dir.
Bunların optimal karışımı iktisat, hukuk, siyaset bilimlerinin
en yüksek düzeyde işbirliğ,ine muıhtaçtır.

lım

Biz sadece iktisat - hukuık işibirliğini ilgilendiren yönünü alave Y ile E arasındaki ilişkiyi inceliydim.
Y:

Gelişmişlik

seviyesi,

E:

Kişi başına

gelir ve gelir

dağılışıdır:

İlk bakışta gelir sevıiyesi ne kadar yüksek ise fert başına gelir o kadar yüksek o1ur ve iliili 'gelir dağılımı adil olduğu ta:k:dil'de
ekonomik refah seviyesi hı1zla yükselir diye düşünülebilir.

Bu, ilk
nin

bakışta doğru

görünse bile, ·özellikle

kalkınma

süreci-

başlarında doğru değildir.
J(
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Zira hızlı kalkınmak için .çok yatırım yapmak, çok yatınm
yapmak için tasarrufu büyütmek, tasarrufu büyütmek için tüketimi kısmak gereklidir. Tüketimin kısılması yaşama standardının
düşürülmesidir.

Bir paradoks g~bi gorunen bu özellik iktisat ve hukuku yaken önemli bir noktadır. Bu tarife göre milli gelir toplam
tüketim ve yatırım harcamalarının toplamıdır.. Buna göre yatı
rım ne kadar çok olursa milli gelir o kadar çıok olur (harcama
ölçüsü ile). Fakat bu cari dönemde ve kısa vadede (milli gelir
artmayacağından) tüketimin kısılması, kemerleri.n sıkılmasıdır.
laştrı.ran

Niçin? Gelecek için, daha hızlı
için. Böylece özetlerren kamu tercihi

kalıkınmak

ve

sanayileşrnek

karşısırıda halkın

tercihi

ne

olacaktır?

Bu soru bizi demokratik düzenlerde tercihlerarası ikamenin
çok güç, büyük bilgi, meharet ve san'at isteyen bir sorun olduğu
nu gösterir. Bunun temelden çözülmesi Tü~kiye'de iktisat politikası yapımı ve plfmlann hazırlanması ·ile ilgili prosedü:rün değişti
rilmesi ve ıslah edilmesi lüzumunu ortaya koymaktadır.
Bu
kuf

ıslahatta

peydalı

hukukun, iktisat meselelerine yüksek düzeyde vu·
etmesi ve iktisat . hukuk isıbirliği zorunludur.
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Müşaviri

ı

fti

iKTiSADi KALKlNMA,- İKTiSADi İS~İKRAR
VE iKTiSATÇI ÜZERİNE *,
Hüsnü KIZILYALLI
Devlet Planlama Teşkilatı
Müşteşarlık Müşaviri

1.

GİRİŞ

İktisadi kalkınma ve iktisadi istikrar üzerine Türkiye' de ileri
sürülen görüşlerin ve uygulamanın çoğunun çelişik ve iktisat teorisine ters düştü:kleri ıgörühneıktedir. Bu tebliğde konunun teıo~ik
ayrıntı ve derinliklerine girmeden belli başlı yanılgı örnekleri üzerinde durulacağından konuyu bir örnekle açmak uygun olur. 1974
yılında ekonomide bir durgunluğa yol açmamak için para ·arzının
en az 1973 yılı fiyat artışı % 30 ile 1974 yılı GSMH artışı% 8 in
toplamı olan % 38 tutarında artması gerektiği ileri sürülmüştür.
Burada yanlış olan 1973 yılında vaki olan fiyat artışını idame için
para arzında ilave artışlara ihtiyaç görülmesidir. Çünkü 1973 yılın
da fiyatlarda vaki artışlar o yıl para arımdaki aşırı artıştan doğ
muştur. Nitekim 1973 yılında para arzı % 32 artarken toptan fiyatlar % 21 artmışlardır. Bu durumda 1974 de para arzını reel
gelir artışı ve ekonomideki parasaHaşma (hala s()zkonusu ise) ötesinde arttırdığımız ölçüde yeni fiyat artışlarına yol açmış oluruz.
Gerçekten 1974 de reel gelir % 8, para arzı %· 23 artmış ve toptan
fiyatlar % 29 yükselmiştir.

İktisadi-mali konularda önemli bir yanılgı alanı yoktan, kül-

fetsiz
*)

(masmfsız, sıfır

maliyetli) kaynak yaratma ve bir anlamda

BU: tebliğin değişik bir şekli 1-4
zetesinde yayınlanmİştır.

Aralıık

1974 günlerinde Cumhuriyet Ga·
'

mucize yaratma çabalarını kapsar. Bu konudaki görüşler, tabii
ilimlerde geçerli olan Lavvazye kanununun iktisatta cari olmadığı;
diğer bir deyişle. hir gayl'et sarfetmeden ve kaynak harcaımadan büyük maddi olanaklara kayuşmanın mümkün olduğu temeline d.ı;tya
nır .ki, bu da yanlıştır. Bu ıkonuda bir övnek 1970'le:rıde ekonomi V·e
maHye politikasım verıgi aletini ~kullanmadan yürütme çabasıdır. Bir
kanna-ekonomi düzeni içinde ekonomik kalkınınayı hızlandırmak,
kamu harcamalarını arttırmak ve sosyal adaleti en asgari düzeyde
tesis' etmek isteniyorsa, bol gelir getiren sağlam bir vergi sistemine
ihtiyaç mutlaktır. Karma ekonominin ön şartı vergidir, çünkü vergisiz bir ekonomi ancak özel teşebbüs yoksa mümkündür. Bir karma ekonomide kamu harcamaları hızla arttırılıyorsa ve mevcut
vergi sistemi harcama artışlarını karşılayacaik geliri getirmiyorsıa,
yeni vergilerin konulması şarttır. Artan kamu harcamaları 1970'ler
Türkiye'sinde olduğu gibi y•eni vergilerle karşılanmak yerine sağ
lam olmayan finansman yolları He :karşılanırsa ve maliye poliükası
bir kalkınma ve istikrar aracı olarak kullanılmaktan vazgeçilirse,
sonuç olarak enflasyona ulaşılır ve yine 1970'ler Türkiye'sinde olduğu üzere enflasyon sadece gelir dağılımını bpzmakla. kalmaz, tasarruf ve (prodüktif) yatırımların azalmasına da sebep olur.
Külfetsiz kaynak yaratmanın bir yolu olarak da bankalarda
bildirilen 100 milyar lıralık mevduatın yatırımlara aktarılmasından sözedilir. Bankalar mevduatları karşılığı kredi verdikleri için burada bir atıl kaynak sıözkonusu değildir. Bu nedenle
banka mevduatlarının bir kısmını sermaye piyasası kanalı ile hisse
senedi ve tahvil alırnma sevkederek tasarruf-yatırım düzeyini yükseltme olanağı çok azdır. Para-kredi konusund~ki bir yanılma da
faiz haddini düşük tutarak maliyet-fiyat artışlarına engel olma çabasıdır ki, iktisat teorisine ters düşen bu tutum sonucu enflasyon
ve fiyat artışları daha da hızlanır.
atıl yattığı

2.

İKTİSADİ YAKıLAŞIM

Türkiye'nin tüm sorunlarının ·kökeni ekonomik olduğu halde,
siyasi, sosyal ve hatta ekonomik tartişmalarıda iktisat bilgisi noksanlığı ve iktisat teorisi yönünden tutarsızlırkların çok yaygın olması ilginçtir. Kalkınmış ülkelerde bile mali, sosyal, siyasi, teknik
've diğer güncel sorunlar en önce ekonomik a,çıdan incelenip, değer
lenirken, uluslararası lişkilerde ekonomik amaçlar en önde yer
alırken, Tü.Pkiye'de iktisadi mülahazalar her konuda hemen hiç
4
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ve hatta tamamen iktisadi konular dahi işin
maliyeti gibi en ilkel iktisadi boyutları bilinmeden ve hesaplanmadan, siyasi, sosyal, askeri, teknik vb. mülahazalarıla karara bağlanmaktadır.
İktisadi kalkınma konusunda Türkiye'de ileri sürülen bir kı
sım görüş ve fikirlerde kalkınma sorunu kanımca rasyonel bir yaklaşımla ele aılınmamakta ve hissi açıdan 1şlenmektedir. Türkiye' de
uzun zamandır uygulanmakta da olan bıı gövüşleri şöyle Önetleyebiliriz: Ekonomik kalkınma politikalarında gelir dağılımı, istihdam ve fiyat istikrarına önem v;ermeden süratili bir sanayileşmeye,
özellikle ithal ikamesi endüstrilerine ağırlık verilmelidir. Yatırım
lar en ileri teknolojiyi gerektıireJ! sanayilere kaydırılmalı, bunların
proje değerleine kriterleri g1bi, uzun vadeli yapısal değİşıneyi nazara almayan ölçiÜlerle değedendirilip aralarından seçim yapılması
usulüne son verilmelidir.
Bu görüşl•eri iktisadi taıhlile tutup, cevaplamadan önce, hir üike veya ulusun ekonomiık ve sosyal kalkınmasını sağlayan esas unsurun, fabrikalar, binalar, yollar, sermaye vb. değil, insan olduğunu
'nazara alarak, bu v.1kıadan pkarılabilecek sonuçlarla .önerilen görüşleri karşılaştırmak uygun olur. Kalkınmış ülke ve toplumlarda
ana müşterek _vasfın, ~ralardaki fertlerin teknik, beceri, kültür ve
sosyal dayanışma yönünden ulaştıkları yüksek düzey olduğu ileri
sürülebilir. Gerçekten bu ulusların ellerinden maddi ilerleme ve
refahıu bütün belirtileri alınıp yok edilse bile, bunların azim, sosyal dayanışma, örgütlenme, kültür, çıalışkanlık, tekni.k ve beceriIeri sayesinde yeniden daha yüksek bir refah düzeyine ulaşacakla
rına ve bunun için gerekli sermayeyi· iç tasarruflarını en yüksek
düzeye çıkararak ve kalanını en uygun biçimlerde.. dışarıdan alarak sağlayacaklarına pek şüphe edilemez.
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın amacı nasıl fertse, ana aracı
da ferttir. Kalkınma faaliyetlerini müteşebbis, teknisyen ve işçi
olarak fertler yürütecek,Jerr; yatınmlar için gereıkli-. tasarrufları onlar yapacaklar; gerekli öngütleri, hukuki, sosyal ve eılmnomik dünenıi
yine fertler kuracak ve yürüteceklerdir. Bu konularda başarı derecesini de fertlerin bilgi, teknik, a:kıl, çalışkanlık, toplum kurallarına uyma gibi vksıf ve yetıenekleri tayin edecektir. Bazı istisnai
hallerde yabancı uyruklulardan ve onların uzmanlığından yararIanarak başarı derecesini biraz yükseltmek mümkünse de, bu olanak çok sınırlıdır, asıl olan bu konulardaki ulusal güçtür. Eğer bu
konudaki ulusal gücü arttırmak istiyorsak eğitim-öğretime ve is·
nazara

alınmamakta

«fırsaı»
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tihdama ağırlık vermemiz, fertler.e teknik ve kültürel gelişme olanakları sağlamamız, ve bu amaçla onlam minumum fizik ihtiyaçlarını sağlayacak tutarın üstünde ücret vermemiz gerekir. Halbuki önerilen görüşe göre sanayileşme ve onun sınırlı kalifiye işgücü
ihtiyacı dışında hiç bir alana ve bu arıada eğitime önem verilmiyecek, tam istihdama herhalde hiç ulaşılmıyacak; ve gelir dağılımına
önem verilmemesi ve ayrıca enflasyonda bir sakınca görülmemesi
(hatta arııulanması) nedeniyle toplumun büyük bir kesimi sağ
lam bir kafa ve vücut için gerekli düzeyin altında ge1ir elde edecektir. Böyle bir durumda fertlerden, hızla bir kalkı:i:ıma için esas
araç olarak yararlanılamıyacağı bir Y.ana, onlar minumum fiziki
ihtiyaçları bile tam karşılanamayan (ve bu yüzden çalışma gayreti azalan, çocuklar sözkonusu 'ise iyi beslenememeden zihni ve bedeni gelişmesi eksik kalan) ve geleceğe umutla bakamayıan kişiler
olarak çeşitli sorunlar doğuracaklardıır. O halde kalkınmanın amacı olmak bir yana, an;ı aracını fert olarak görüyorsak önerilen poHti:ka ha1kkında tereddütLer göstermekte haklıyız.
'
Bu konuda ileri sürülıebileoek biır karşı görüş, yüksek gelir
elde edenleır nisbi olarak daha fazla tasarrufta bulıunaca~ları için,
adaletsiz bir gelir dağılımının tasarrufları ve dolayısıyla kalkınma
yı hızlandırcağı biçimindedir. Ancak çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalar yüksek geliriiierin daha büyük ölçüde tasarruf ettiklerini göstermiş değildir. ABD ve İngiltere gibi tasarruf eğilimi yüksek ülkelerde bile yüksek gelidilerin önemli bir bölümü negatif
tasarrufta bulunmakta ve ayrıca aynı gelir grubunda bulunan ailelerin tasarruf eğilimleri arasmda büyük farklar bulunmaıktadır.
Bu ülkeler için hile şahsi gelir büyüdükçe ortalama tasarruf eğili
ıninin arttığı konusunda tereddütler olduğu gibi, ekonomi politikası açısından asıl önemli olan marjinal tasarruf eğiliminin çeşitli
gelir grupları arasında değişınediği tesbit ,edilmiş bulunmaktadıır.*
Bu vakıalar ınuvaoehesinde bir azgelişmiş ülkede şahsi gelir arttıkça, tasarruf eğiliminin ortalama olarak ve hele marjinal olarak
arttığını kabul olanaksızdır.
Önerilen :[<alkınma-'sanayileşme stratejisini ekonomik tahlile
geçmeden ikinci bir hususu belirtmek uygun olur. Bir azgelişmiş
·ülke sermaye-yoğun ileri teknikler kullanır, istilhdam ve gelir dağılımına önem vermezse, bu ülkede ücret seviyesi düşük olacağı
(*)

6

Bu konuda geniş açıklama ve kaynaklar için bakınız: Hüsnü Kızıl
yalll «Katma Değer Vergisinin Ekonomik Etkileri>>, A.İ.T.İ.A. yayını,
Ankara 1973, ss. 87-91.
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ıçın sanayileşmenin hızbnacağı iddiasını

(ki bu da sık sık ileri
Bu halde örnek alınmak istenen
Batı Av·rupa'nın, sosyal haklaT tanınmadan önce ücretleri minumum
düzeyde tutarak sanayileşmesidir. Bir-İlki yüzyıl önce vaki olanı
bugünün demokrıatik sosyal hukuk devletinde tekrarlamanın fizibilitesinin olmaması bir yana; o zaman sanayileşme sadece Batı
Avrupa'da koruyucu milli politikalar altmda cereyan ederken (içerde ve dışarıda fiilen rakipler yokken) bu ülkelerin denizaşırı sömürgeleri ile üçüncü dünyıa pazar rolünü ifa etmişlerdir. Bugün
ise bütün dünya sanayileşmektedir, her ülke içte ve dışanda ciddi
rekabete maruzdur. Bir endüstrinin ihracata geçebilmesi için genellikle önce iç pazarda tutunarak, maliyetini düşürmesi ve kalitesini yükseltmesi geııektiğinden, yeter derecede geniş bir iç pazarın. önemi çok büyüktür. Halbuki istihdam ve ücret duzeyi düşük
ise iç pazar pek çok endüstride ekonomik kapasitenin kurulması
. için yetersiz kalır.
sürülür) burada

in~ley.eceğiz.

Ucuz işgücü, eğer yatırımlar ve kalkınınayı sınırlayan faktör
kar yüzdesinin düşüklüğü ise önem taşır. Halbuki azgelişmiş ülkelerde karlı yatırım fırsatlarınJn çok olduğu, eksik olanın sermayedöviz, teşebbüs ve organizasyon gücü, teknoloji birikimi ve yetiş
miş işgücü olduğu bilinmektedir. Düşük ücretin ise işgücünün yetişmesi ·ve teknoloji birikimi üzerine olumsuz etkide bulunarak,
kalkınma darboğazlannı ıağırlaştıracağı ileri sürülebilir. Esasen kalkınınayı köstekleyen bir unsur karlı yatırım fırsatlarının azlığı ise,
belli sektörlere yatırım teşviki sağlayarak bu olumsuz etkiyi gidermek mümkündür. Bunun için ücret düzeyini düşürme gereği yoktur. Yalnız ucuz işgücünün, kaHteli de olursa yabancı sermayenin
özellikle uluslararası şirketlerin ilgisini çekeceğini, ve bunların ihııacat için bazı endüstriler kurmak İstiyeceklerini belirtmek ·gerekir. Ancak bu yoldan gerçek bir kalkınınayı geııçekleştirme olanağı yoktur. Ayrıca bol kaliteli işgücü vaıısa, bunların ihracat endüstrilerinde istihdamı için ücret düzeyini düşük tutmak gereği yoktur, döviz kurunu ayarlayarak ihrıacat endüstrilerine istenilen rekabet gücü kazandırılabilir. Bu nedenle işgücünün ucuz olmaması
yüzünden, ürıetim maliyetlerinin yüksek olmasının ihracatı engellediğıi görüşü geçerli değildir, çüııkü bu halde devalüasyon yaıparrak
ihrıacat malları dış fiyatlarını rekabet edebilir düzeye indirmek
mümkündür.
Eılmnomi'l} ka~kmma

üzerine lbir

müşaiharde

ile bu konu hiti7

rilecektir. Kalkınmanın anlamı ve amaçları saptandıktan sonra,
sorun belli kısıtlayıcı koşullam riayet ederek, amaçlara en büyük
h1zla uılaşmaya (rveya en büyük miktarda amaç elde etmeye) olanak sağlayacak yöntemi bulmak olur. Amaçlara milli gelir, yatırım
düzeyi ve sanayileşme dahil olabilir; kısıtlayıcı koşula bir örnek
olarak tasarrufları arttırmak amacıyla tüketimi kısıtlamanın ibir sı
mn olması, gösterilebilir. ELdeiki sermaye, dövıiz miktarları, teıknolo
ji düzeyi ve ekonomidekı diğer darboğazlar kısıtl::;ı.yıcı koşulları
teşkil ederler. Kısıtlayıcı koşul ve darbağazın mevcudiyeti kalkın
manın, darlığı çekilenler dışındaki kaynak ve üretim faktörlerinit-ı
mümkün kıldığı hızdan daha düşük bir düzeyde cereyanı sonucunu
verir. O halde ekonomide kısa ve uzun vadede belirecek darboğaz
ları önceden t~hmin ederek, bunları giderecek tedbirleri zamanın
da alırsak kalkınınayı hızlandırmamız mümkün olur. Bu itibarla
rasyonel davranış darboğazların önceden tahminini gerektirir; bunun iıçin de kantitatif yöntemler, gölge fiyatlar, yatırım kriterLeri
ıgıilbi iktisat «teknikleri» ne ihtiyacımız artarken, ne-paıha:sına-oluırsa
oilsun-sanayileşme, ucuz~enerji, heryere- karayolu, ucuz-gübre gilbd
«sloganlar» dan1 uzaklaşmamız gerekir.
Her-ne-pahasma-olursa-oLsun sanayileşme görüşü iktisadi açı
dan hemen her yönden tenk1d ed:Heıbilir. Bugün en ileri teknoloji,
ithal ikamesi, ve sermaye-yoğun üretim teknikleri biçiminde özetlenebilen ve moda olan bu ekonomi~ kalkınma stratejisinde ne
statik ne de dinamik maliyetler nazara alınmaktadır; önerilen bu
girişimlerin alternatif maliyederinden ise hiç sözedilmemektedir.
«Sanayileşme ve ileri telmolıojiye2 evet; ama hangi maliyete kabu gibi sloganların önerdiği faaliyetleri bir · mikro vey;a (damakro proje olarak ele alıp, geti11dikleri ile götürdüklerini
{sağlayacağı faydalar ile maliyetini) karşı1aşıtırarak değerlendirmek
gerekir. Ucuz satılan enerjinin, enerji yatırımları finansmanında kaynak 'yetersizliğine y;ol açaı:ıak, enerji darlığına sebep olacağını belirtelim.
(2), Aslında en ileri teknoloji sözcüğünün de neyi ifade ettiği pek belli
değildir. Teknoloj,ik gelişmeye sahne o1an endüstııilerde yay:gın bir
şekilde uygulanan yeni teknoloji d~şında, bazı yeni tesislerde uygulanan (yeni tesislerin çoğunda değil) teknoloji, geliştirilmekte olan
veya denernekte olan teknoLojiler arasmda hangisinin 'uzun vadede
geçerli olacak en ileri teknoloji olduğunu saptamak ancak ciddi İn·
celemele11den sonra mümkün olabilir. Bunlar arasından seçim yapar~en de ülkie koşullannı nazara almak gerekir; örneğin işletme
ve
bakım için ge~ekli çok kalifiye ~şgücünü termine imkan yoksa, 'te·

(1)

Aıshnda

ha
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dar?» sorusu srorulmamaıktadır bile! Kaynaklar 1sımrsız veya sıfır
maliyetli olmadığına göDe sanayileşmeden elde edilen faydalann,
değederin (nasıl ölçülürse ölçülsün, ama ölçülsün), sarfedilen kaynakların maliyetini karşılaması şarttır. Ayrıca seçilen sanayileşme
demetinin, tercih edilmeyen bir diğer (alternatif) sanayileşme demetinden daha fazla net fayda (fayda eksi m~üiyet) getirmeslİ veya en büyük (fayda/maliyet) or,anına sahip olması yine rasyonel
haveket açısından şarttır. Kaynakların optimpm dağılımı, faydamaliyet oranları, gölge fiyatlar vb. tekniklıer biz,i optimuma götüren araçlardır. Bunun karşıtı olan sadece sanayiye, ithal ikamesine ve ileri teknoloji gerektiren alanlara yatırım yapıp; ham madde üretimi, i:hraoat endüstrileri ve emek-yoğun yatırım alanlanndan tamamen kaçınmak, tutarlı g1bi görünürse de ekonomiye maliyeti çok yüksek ve keyfi bir strateji niteliğindedir. Bu iki nevi
yatırım alanı ıarasmda kesin brir tercih yapmaksızın, birincilere
(sanayiye) ağırl11k vermekle hidikte, gerektiğinde veya zaman za~an ikincileri de (tarım, vb.) ele ~lma halinde, yine keyfilikten
kurtulmak için bu iki alan arasındaki tercihleri yukanda sözü edilen teknik ve kriteriere göre yapmak şarttır. Yukanda değinildi·
ği üzere ithal-ikamesi sanayileri esas alan bir yatırım politikası
benimseuse dahi, bu tanıma giren sanayiler arasında seçim ve sıra
lamalar için adı geçen kriterlerden birine ihtiyaç vardır.
Sanayileşme,
sermaye-yoğun
teknoloji ve ölrçıüye gelmeyen
büyük y.ararlar (çok zaman mevhum), ötedenberi Türkiye'nin yatırım programını tayin eden en önemli fakt:örler olmuşlardır. Bu
, çerçevede büyük ve mevhum faydalardan bir an önce faydalanmak
için de özellikle büyük yatırım proJelerinin, doğru dürüst projele- .
ri hazırlanmadan, alternat~fleri ile karşılaştırması yapıLmadan icrasına geçilmes-i olağandır. Tenkit edilmesi
gereken bu yatırım
stratejisinin, ölçüh~meyen büyük faydalara yol açacağı gerekçesiyle mazur gösterilmesi yanlış bir tutumdur. Yatırımlarda olduğu
gibi ekonomik ve sosyal politika uygulamalarında da (teşvik tedbirleri, reEorm uyıgulamaları giıbi), proje ve girişimlerin öl,çülemiyen
faydaları yanında, ölçülebilir fayda ve maLiyetlerıinin doğru bir
şekiLde tesbiti üzerinde durmak şarttır. Ama olagelen, ölçülebilir

sisi hiçbir zaman doğru-dürüst çalıştıramama riski alınmak istenmı
-yorsa, bu üretim tekniğinden vazgeçilmelrdir. Ayrıca en ileri teknolojileri benimseme halinde düşülecek duruma Ankara E.G.O. İdare
sinin <<fuel-oil»dan havaıgazı üreten tesici güzel bir Örnektir.
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alanları bir yana bırakıp ölçülemiyen fayda ve mahzurlar üzerinde

edebiyat

yapmaktır.

Bugün Türkiye ekonomisinin

sorunları

(i) tasarruf ve yatırım

ların azlığı, (ii) yatırım ve kalkınma hızlarının düşük olmalarına
karşılık enflasyon haddinin yüksekliği ve (iii) istihdam v,e gelir

.

dağılımı sorunlarının giderek büyümesi olar.ıaık özetlenıebi1ir.
Ekonom:Lk kalkınma plan ve programlarını bu sorunlara hiç yer
vermeden tayin etmek anlamsızdır. Yüksek bir teknoloji ve sanayileşme düzeyine ulaşacağım bahanesi ile, yüksek fiyat
artışları,
işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikler~ gıda maddeleri kıtlık
ları ve yatınm-tasarruf düzeyinin düşüklüğünü kabule şayan bulmak rasyonel bir davranış olamaz; elde edilen yarara mukabil katlamlan külfet çok büyüktür. Ayrıca üzerinde durulmayan olumsuz
yan etkilerin giderek amaç olan sanayileşmeyi de kö,stekliyecekleri açıktır. 1970'lerde Tj.irkiye'de uygulanan ekqnomi politikası burada tenkid edilene oldukça y:akmdır, sonuç ise düşük bir kalkın
ma hızı ile yüksek bir enflasyon haddi biçiminde olmuştur.

Ekonomik planlamada belli değişkenleri amaç alıp, onları azaikinci derecede önemli bazı hususları (fiyat
istikrarı, istihdam, gelir dağılımı gibi) tamamen ihmal yerine bunların tolerans sınırlarını da programa dahil etmek mümkündür. Bu
halde sanayile·şme hızırtı söz gelimi % 15 kılarken, fiyat istikrarı
nın bozulmamasına çalışılır. Bu suretle de ana amaç olarak alınan,
sözgelimi teknolojik düzeydeki ilave % 10 'artışın, işsiz sayısında
yol açacağı artış cinsinden maliyeti de bilinıniş olur ve teknolojide
ilave artış veya ek istihdam olanağı yaratma arasındaki seçim bir
teımele dayanımış olur.
mileştirmeye çalışırken

Öte yandan bir ülkedeki teknoloji düzeyini en ileri teknik kullanan 3-5 fabrikanın teknolojisinin ilerilik derecesi değil, o toplumun işgücü ve müteşebbislerinin teknik beceri dereceleri tayin
eder. Fabriıkalarda yaparak öğrenmek mümkündür, fakat bunda
çeşitli sınırlamalar varıdır. Bir ulusun teknoloji düzeyi, genel ve
(3)

1970'le:rıde enflasyon haddi yükse1irken, tasarruf ve yatırımların nisbi
olarak azalışının kantitat1f tesb~ti için ba:kınız: f!üsnü Kızılyallı ve
Sübidey Togan, «Tü:rık Ekonomisinde Tasarruf Açığı», Türk Ekonomisinde Tasarruf ı'l,çığı ve Dış Finansman Sorunları Semineri, Ocak
1974, Ekonomik ve Sosyal Btüdler Konferans Heyeti, İstanbul (teksir).
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teknik eğitimin yapıldığı okullar ile yaparak öğrenirnin mümkün
olduğu fabrikalar sayesinde yükselir. Gerekli teknik bilginin ne ölçüde ve hangi okullarda ~e ne ölçüde ve hangi fabrikalarda elde
edileceği bir hesap kitap meselesidir; ve bu konu bu biçimde el.e
a)ınmalıdır.

Bu vesile ile Türkiye'de gerekli eğitimin ilerilik derecesi hakzaman zaman iler:i sürülen, karnınca yanlış olan bir görüşe işa
ret etmek isterim. Bu görüşe gıöre Tilikiye az gelişmiş ibir ülke olduğundan bizim dünya ölçüsünde birinci sımf teknik ve sosyal bilim adamlarına ihtiyacımızın olmadığı, bu vası1~ta bilim adamı yetiştirmekten kaçınmamız gerektiği, çünkü bunları kendi ülk~mizde
k ullanamıyacağımız için onları yetiştirmekle beyin göçünü hızlan
dıracağımız ileri sürülür. Beyin göçü, bunun nedenl·eri, göç edenlerin Türkiy,e'ye yapmaya devam ettikleri katkılar üzerinde çok
şey söylenebilir. Burada sadece birinci sınıf bHim ve teknik adamıarına bizim de ihtiyacrmızın olduğunu, onlar sayesinde pek çok
yanlıŞ adımın ve israfın önlenebileceğini v,e Türkiye şartlarına uygun teknoloji ve kalkınma politikasının ancak onlar tarafmcian
geHştirileıbi1eoeğlııi heHrtelim. İıht1yacı bu şekilde saptadı:k>tan son·
ra, yetiştirilecek her 3 kişiden 2 kişinin yurt dışına kaçması sorununu ele almak kolaydır. Aslında ihtiyacımız olan bu adamları '
yurt dışına kaçıyor diye hiç yetiştirmernek anlamsız bir tutumdur.
Bir benzetme ·yapmak gerekirse, doktorlarımız büyük ölçüde yurt
dışında çalışıyorlar diye, tıp fakültel.eri kapas·itelerini azaltına yoluna gidilmesi önerisi zikredilebilir. Bu önerinin yanhşlığı açıktır.
Burada yapılması gereken bir yandan doktorları Türkiye' de t•utmak
için gerekli koşulları hazırlamak, öte yandan da yurt dışına devanı
edecek göçü de nazara alarak tıp fakülteleri kapasitelerini, adtır
kında

maktır.

Kalkınma ve. istikrar konusuna .kı:saça değinmek isterirri.. E<konomik kalkınmamn eniflasyonsuz olamıyacağı şeklinde, Latin Amerika tipi ekonomi politikalarının ikti<sat bilimi mantığı açısından
sakatlığır:ıı belirtmeye lüzum yoktur. Sadece, bu halde sÖ~ konusu
yapısal enflasyonun % 3-5 raddesinde olması ge!'ektiğinıi, % lO'un
üzerindeki enflasyon nisbetlerinin ancak parasal enflasyonla açık
lanabileceğini belirtelim. Diğer yandan mevcut
«eşd-mobil» sistemi' nedeniyle gelişmiş Batı ülkelerinde (ve Latin An;ıeiika'da)
talep enflasyonunun çabucak maHyet enflasyonuna · çlöpii,ştüğünü
ve "bu yüzden enflasyonla mücadelenin gelişmiş üllkelerde·-Türkiye'·:ı ı

dekine nazaran çok daha zor olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye'deki enflasyon «eşle-mobil» sistemi olmadığı için talep enflasyonu·nu niteliğini daima korur; bu nedenle ve düşük fiyatla satış yapan
genıiş bir kamu ekonomi kesimmin mevoudiyeti nedeniyle Tüııki
ye'de enflasyonla mücadele Batı dünyasıudakine nazaran çok daha
kolaydır. Burada yine enflasyonla mücadele konusunda Türkiye' de
yaygın olan bir diğer yanlış görüş faiz hadleri ile kamu iktisadi te
şebbüsleri mamulleri fiyatlannın enflasyon sırasında düşük tutulmalarıdır. İktisat teorisi enflasyonla mücadelede faiz hadleri ile
kamu teşebbüsleri fiyartlarının yükseltilmesini önerir.
pek çok fayda vardır. Diğerleri
muamele saiki dışında, servetleri
kullamlması· önemlidir. Fiyat düzeyi sabit
muhafaza aracı
kalırken para arzının 1 milyar lira artması ülkedeki sermayenin
reel olarak 1 milyar lira artması anlamındadır. Fiyat istikrarı varsa tasarrufların altın, arsa ve dövize dönüştürülmesi zarureti ortadan kalkar. Fiyat isükrarı halinde büyük nisıbetli devalüasyon yapılmasına da lüzum kalmaz.
Fiyat

istikarının sağlayacağı

meyanında sağlam

bir
olarak

paranın

Tü~kiye' de görünüşe' göre enflasyonu kimse istememektedir;
ama enflasyonu önleyici politikalara özellikle iş alemi karşıdır.
Türkiye'deki iş alemi enflasyonun bünyesel olduğu ve bu nedenle
para arzını frenlemenin ekonomik durgunluğa yol açacağı görüşün
dedir. Enflasyon haddi % 20-30 raddesinde iken bile enflasyonun
nedeninin yapısal oldu~ iddia edilerek, para arzı frenleı:ımei ve
aksine ekonomik durgunluğu önlemek veya ona meydana vermemernek gerekçesiyle para arzı arttırılınaya devam edilirse enflasyonİst sürecin sonu gelmez. Burada iş aleminin enflasyon konusunda tarafsız alamıyacağını belirtmek gerekir. Çünkü enflasyonun
gelir dağılımını iş alemi lehine bozduğunu ·her iktisatçı kabul ·ederse . de; bünyesel, enflasyon teori-sini her ikti~atçı benimst?mez4.

(4)

Azgelişmiş ilikelerdeki enflasyonun yapısal ve bu nedenle
kaçını!
maz olduğu; bu yfuden de ekonomik ve sosyal yapıyı zamanla ve
radikal reformlarla değiştıirmedikçe enflasyondan kurtulmanın müm
kün olamayacağını, enflasyonla ma1i ve parasal tedıoorlerle mücadele
halinde istihdam~n amlacağını bazı iktisatçılada bera:ber Batı Avru·
rupa ülkeleri sosyalist partileri. de benimserler. Bı.i konuda karşıt bir
görüş eski haftalık ·sol eğitimli «New S.tatesman>> dergisillin bir za·
manlar editörü olan Paul Ichnscn'ın «New Statesman» dergisine

yazdığı makalede şöyle açıklanmıştır:
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Ücret enflasyonu aşın dere

Bu nedenle iş aleminin men~aati enflasyonun devaırundadır, para
darlığı ve atıl kapasite iddialarını onlar ileri süreder ve bu konuld delilleri Otılar gösterirler; ancak bu konuda onlar tarafsız oı.
mayabilirler.
Bu konularda

ileııi

sürülen,

görünüşte mantıki

olan, fakat as-

lında yanlış olan görüşlere bazı örnekler verilebilir: Enflasyon!~ .
mücadele edilıit'ken, bir üretiım zorluğuna yol açılmaması için

hol ve uouz kredinin şa:rıt olduğu ilave edilir. Maliyet artışlarına
ve dolayısıyla fiyat artışlarına yol açacağı gerekçesi ile ilave vergilerin enflasyonu körükleyeceği şeklindeki iddialar dahi iLeri sürülmemiş değildir. Üreticilere bol ve ucuz kredi sağlanırken, tüketioilerin satınalma güçlerinin daraltılmasından bahsedilmiş, ama
bu gerekçe ile banka kredilerinin kısıtlanması i·stenmemiştir. Halbuki bol ve ucuz tutulan banka kredilerinin, ilk aşamada üretim
ve yatırım için verilse dahi, bilahare tüketici kredisine dönüştü
rülmesine engel alunamaz. Bazı 'üretici ve yatınmcılar olumsuz
etkiye maruz kalmasınlar diye enflasyon sırasında, kredi hacminin
geniş tutulması halinde enflasyon körüklenmiş olur.
Enflasyonun, özellikle ekonomiye yerleşmiş bir enflasyonun
zararlannı burada sıralaffi4ğa gerek yoktur. Ancak enflasyondan
ku.IItuJ.mıarun da .bazı malıiyetleri vardır : Şiddetli bir enflasyonu dur. dura:bilmek için tüketim ile birlikte yatırım hacmini de daraltmak
gerekebilir; bu mücadele esnasında genel talep seviyesinde vaki
glan düşme sonucu bazı sektörlere olan talep yetersiz kalıp, atıl
kapasite ve üretim azalması sözkonusu olabilir. Enflasyondan kurtulmak için bu gibi maliyet ve külfetlere razı olmak gerekir. Bununla beraber azgelişmiş ülkelerde bazı sektörlerde görülen atıl
kapasite durumlarına, talep yetersizHğinden ziyade karını azamileştiren bir · tekelcinin, düopolcünün veya eksik rekabet koşullan
nın yol açtığını belirtmek gerekiı-5.
okullar, gerekctiğinden düşük ücret olan öğretmenler,
yetersiz hastaneler, asi hemşireler, mililis üniversdteler, kitap satmalamayacaık. durumda
profesörler, vb. demektir.
(Time
d.ergiısi, May 26, 1975, s. 9).
(s) Azgelişmiş mkderde çeşi>tli nedenlerden ileri gelen rekabet eksikLiği
yü,ı.ünden sınai işletmelerin 'daima atıl kapasite ile çalıştıklan, sektörel kapasite kullanımlarımn genellikle % 50-70 mesabesinde olduklan bir OECD araştırmasında tesbit edilmiştir. I. Little, T. Sdtovs.ky
cede

kalabalık

teçhizatı
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Enflasyon sırasında kredi kısıtlaması halıinde bazı yatırımla
rın durması, bazı fabrikaların faaliyetlerini kredisizlikten tatil etmeleri ve masların çoğalması gibi olaylar gerekçe gösterileı;ek kredilerin arttırılınasını isternek anlamlı değildir. Genel kredi kısıtla

halinde, kredi darlığını Hk hisseden prodüktif yatmm ve üretim alanları ise, bu durum kredi düzeninin bozuk olduğunu gösterir. Çaresi kredi düzenini düzeLterek prodüktif alanların,
hiç olmazsa prodüktif olmayanlar kadaır
tercih görmesini
sağlamaktır. Uzun vadeli olan bu tedb:ir dışında kısa vadede, Merıkez Bankası
kaynak ve yetı~ilerinin kullamLması suretiyle prodüıktif alanılam kredilerin arttırılması sağıla
nabilir. Fakat bu halde de toplam kredi hacminin, ekonominin istikratı için riayeti gerekli sınırı aşmaması şarttır. Diğer
yandan iflas eden teşebbüslede, kredisizH.kten faaliyetini tadil
eden işletmeler gerçekten prodüıktif iseler bunların sahip de.ğiştire
r.ek Ül'etime devaını edecekleri açıktrr. (Sözkonusu mülkiyet değişik·
Hği piyasa ekonomisi· kurallarına uygundur ve milli ekonomi açı
sından bir kayıp ifade etmez).
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ması

Enflasyondan kurtulmak istiyorsak banka kredisi ve para aır
henlemek, faiz nisbetleri ile kamu kesimi fiyatlarını
yüksek bir düzeyde tutmak, kamu kesimini sağlam kaynaklada fimtns etmek zorundayız6 • Devalüasyıonlar dış ticaret. ha:dleri·ni ·aleyhimize çeviriyor, onlardan kaçınmamız genekir diyorsak, ilk önce
enflasyondan kaçınıp, iç istikrarı korumamız gerekir.

1

l

zı artışlarını

3.

SONUÇ VE İKTİSATÇININ ROLÜ

1

·ı
ı

• 1

1

Şimdiye

kadar anlatılanları özetlemey;e gerek yok, çünkü konu zaten çok özet olarak işlenmiştir. Sadece önemli bir sonucu
ortaya koymak uygun olur: Yatırımla,rla ekonomik ve sosyal politikaların maliyetlerini, sağlayacarkları yararları ölçüp, iktisadi
ve M. Scott, «lndustry and Traıde in So~e Developing Countries: A
Study>> OECD aınd Oxfoı:ıd University
Press, London
1971, 2. ci basrm, ss. 93-99).
Enflasyon· konusunda. burada özetlenen görüşler ayrıntılı olarak
Banka ve Ekonomik Yorumlar dergisinde tarafımca yazılmış Türkiye'nin Cari Ekonomik Durumu 've Enflasyon (Nisan 1975), Enfb~syonun Nedenleri (Mayrs 1975, Bünyesel Enflasyon Teorisi (Haziran 1975 ve Türkiye'de Cari Enflasyon Tipi ve Öneriler (Temmuz
1975) başlıklı maıkalelerde incelenmislerdir.
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Compa:ııative
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yönden ciddi bir sayısal değerlemeye tabi tutmak zarurettir. Devletin ekonomik ve sosyal planlama faaliyeti de esasen bunları içerir. Diğer bir deyişle kalkınma planı olmalıdır ve ayrıca makro
düzeydeki plan ve hedeflerin, mikro düzeydeki plan ve programlarla (sekt:ö<r planları ve yatırım projderi) tutarlılığı sağlan
mallidı-r. iktisadi açıdan yapılacak bu değerlerneyi ekonomik ve sosyal politikalar dışındaki sorunlara da uygulamakla büyük yararlar elde edilecektir. Bu gibi değerlemeler doğal olarak sosyal fayda-külfet oranları, gölge fiyatlar, reel efektif koruma vb. tekniklerin kullanılmasını gerektirecektir.
Ka_lkınma planlarının başanya ulaşaJbilmeleri ve belli kaynak
ve fedakarlıkla en büyük faydayı elde edebilmek için, ilk önce Devlet Planlama Teşkilatının önerdiği ekonomik politika ve yatırım
programlarının ve alte:matiıflerinin maliyet ve faydaları ile ortaya konulması ve bunlar arasından mümkünse optimizasyon tekniklerini de kullanarak rasyonel seçimler yapılması g~erekir. Ayrıca
Bakanlık ve resmi kuruluşlarda bulunan planlama birimlerini, kendi alanlaırındaki faaliyet ve projelerin sözü edildiği biçimde maliyeüerini, alternatiflerini ve faydalarını kantitatif metodlarla ölçüp
değerleyecek bir kadro ve kapasiteye ulaştırmak gerekir.

Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin her yönünü ciddi araştır
malara tabi tutup inceleterek sorunları ve kalkınma potansiyellerini ortaya çıkarmak, alternatif politikaları sayısal yönleriyle tesbit
etmek gibi konularla ilmi açıdan uğraşmak üzere, Birinci Beş Yıl
lık Phinda öngörülmüş bulunan «Ekonomik ve Sosyal Araştırma
lar Kurumu»nun kurulması şarttır. Bugün hemen her ülkede ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapan birden çok kurum,
enstitü mevcut olduğu halde, Türkiye'de böyle tek bir araştırma
merıkezinin dahi bulunmaması diklkati çekmektedi-r. Türkiye koşul
Iarına uygun iktisadi ve sosyal bilimlerin geliştirilmesinde araştır
ma merkezlerinin büyük katkısı olacaktır.
Bu arada Türkiye' de hukukçular ve tekniik bilimlerle uğraşan
barolar, tabib odası, mühendisl,er odası gibi odalar etrafında ö:rıgütlenmişken, sosyal iHmlerle uğraşanıların hir örıgüt, oda
veya dernek etrafında birleşmediklerini görüyoruz. Bir iktisatçılar
odasının kurulmasında, gerek bu grubun ve gerekse yurt çıkarla
rı açıs1ndan yarar vardır.
kişiler
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SİYASAL YAŞAMIN))A CEPHELER VE SOSYAL

DEVLET KAVRAMI

(Toplumbilimsel Bir

Yaklaşım)

Dr. Emre KONGAR

1.

CEPHELEŞMENİN KJÖKENİ

: OSMANLlLARDA SiYASET.

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne bir çare olarak ortaya
çıkan batılaşma çabaları (Kaııpat,

1972) Genç Osmanlılar eylemi
ile 1876 da iBirinci Meşrutıiyetin ilanına yol açtı. Böylece imparatorluk, yazılı bir anayasaya saıhip olan ilk islam devleti niteliğini
kazandı.

Birinci Meşrutiyet aslında toplumun içinden doğan yeni toplumsal ve ekonomik güclerin bir sonucu değildi. Tam tersine, tepeden inme bir yenilik niteliği taşıyordu. Batının askeri üstünlüğü
ile uyarılan merkezi bürokrasi, İmparatorluğu kurtarma çabaları
na girişmişti. Özellikle Fransız devriminden etkilenen halktan kopuk Osmanlı aydınları, kurtuluşu, turtarh olmayan bir öğr·etisel (ideolojik) çe:rıçeve 1çinde, meşrutiyetin ilanmda bulmuşlardı. Öğretisel
çerçeveleri tutarlı değildi, çünkü ekonıomik görüşleri yoktu voe halktan .fuopuktular. Üstelik Sultıan•Halifenin yetkHerinin sımrlanmasına
yıöneılen meşruNyet için, Sultan-Halifenin buyrultusuna o:rtak edecekleri başka toplumsal güçlerden yoksundular. Böylece meşrutiyet
Sultan-<Halifenin buyrultusunun aydın bürokratlar lehine sınırlan
masına yol açtı. Oysıa,ki aydın bürdkratlar toplumsal b:ir tabana da, yanmıyorlardı. Tabandan yoksun oldukları için de meşrutiyetin
ilanından çok kısa bir süre sonra Abdü1hamid, kolayca, bu bürok·
ratları ortadan kaldırabildi ve meşruti yönetime son verdi.
3

İşte günümüze kadar süregelen siyasal cepheleşmenin kökeninde İmparatorluğu kurtarmak için girişilen bu çabalar yatar. Toprak kaybetmeye başlayınca ayılan Osmanlılar geri kalış nedenlerine eğilrnek gereğini duydular. Temel geri kalış nedeni, Osmanlı
devlet düzeninin, merkezi iktidara rakip çıkmasını engellernet
amacı ile, her türlü toplumsal ve ekonomik değişme ve dolayısıy
la gelişmeyi engelleyici status quo'cu yapısıydı (İnalcık, 1970a:
42; 1970b: 217-218). Ayrıca kapitülasyonlar ve daha sonra da Osmanlı borçları bu geri kalışı pekiştiren nedenler arasındaydı. Bu
tem·el nedenleri anlayalbilecek bilgi ve bilinıçten yoksun olan meııke
zi ıktidar çözüm için biri irieriye ötekli geriye dönük iki zıt yakla:şlii'
geliştirdi. İleriye dönük yaklaşım 'batıcılık', geriye dönük yakla~
şım ise 'islamcılık'
ana çizgiler.iyle belirlendi. Bu iki yaklaşımı
temsil eden iki ayrı cephe ise varlığını .günümüze kadar sürdür-.
müştür. Tariihsel gelişimi günümüze kadar getirmeden önce bu iki
cephenin genel niteliklerine bakmak gerekir.

..

Osmanlıların kurtuluşunu batıya

dönü:k devrimler yapmakta
cephe «DEVLETÇİ-SEÇKİNCİ» cephe
idi. Bunların temel nitelikleri devletin önemli kesimlerini elinde
tutan bürokratlardan ve aydınlardan oluşmalarıydı. Bu nedenle
imparatorluğu kurta_rrna çabalarını devlet gücüne dayanarak gerçekleştirme arzusunda olduıkiarı devrimler üzerinde odaklaştırmış
lardı. Bu görüş onları «devletçi» yapıyordu. Öte yandan halktan
kopuk olmalan ve imparatorluğu anqık kendilerinin kurtaracaklarına inıanmaları onları ister istemez «seçkinoi» (ditist) bir yakla·
bulunanların oluşturdukları

şıma itmişti.

Devletçi-seçkinci cephenin en önemli niteliklerinden biri de
ancak meııkeziyetçi bir yaklaşımla kurtarıla!bileoe
ği!ne olan inançtı. Bu inanca ek olarak, devletçi-seçkinciler, Sultan~Halife'nin buyrultusuna ortak olmak istediklerinden Osmanlı
lardaki anayasacılık eyleminin de öncülüğünü yapıyorlardı. Anayasacılık eylemi yoluyla devlet yönetimindeki ağırlıklarını artırarak
batının kimi askeri, eğitimsel
siyasal ve eronomik kurumlarını
(tutarlı ibir bilçimde olmasa bile) Osmanlı torplumuna aktarmak istiyorlardı. Devletçi-seçkinci cerpihenin tutumu, oldukça baskıeıydı.
İmparatorluğun

1

ı
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İmparatorluğun çöküşüne islamcılık çi~gisinde çözüm arayanlar da, devletçi-seçkinci cepheye karşılık, GELENErKCİ-LİBERAL
cepheyi oluşturmuşhırdı. Bu cephenin gelenekçiliği, İmparatorlu·
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ğun kurtuluşu için islamcılık çizgisinde geriye dönüşten ve devletçi~seçkinci cephenin batıcılığına ve değişme isteklerine karşı geliş
tirilen direnmeden doğuyordu. Bu gelenekçilik bir yandan islama,
öte yandan Osmanlıların dereıbeyi benzeri topluıınsal yapısına dayanı

yordu. İşievi (fonksiyonu) ise hem batıcı değişme eğilimlerine karşı durına, hem de İınpartorluğu kurtarına için geriye gidişi sağ
lama olarak ikili bir çizgide belirlenmişti.
Gelenekçi-liberal cephenin liberalliği hem siyasal hem de ekonomik temellere dayanıyordu. Devletçi-seçkinci cephenin devletçiliğine karşı bir tepkiydi bu l:iıberallik. Kişinin devlet karş1sındaki
öııgürlüğü, gelenekçi-liberal cephenin, devletçi-seçkinci cepılıeye karşı geliştirdiği bir savunmaydı. Ayrıca bu cephe devletçi-seçkincilerin merkeziyetçiliğine karşı ademi merkeziyetçilik (yerinden yönetim) ilkesini savunuyordu. Cephenin en önemli niteliği islam dinini ve Osmanlı geleneğini bayrak edinmiş olmasıydı.
Bu cepheler, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı süreci içinde,
ortadan kalkı.şına hizmet etti.
Devletçi-seçkinci cephe, anayasacılık eylemi adı altında bürokrat
diktatörlüğü kurarak, batılaşma çabalanyla
devlet-halk yabancı
laşmasını da:ha da artırdı. Buna karşılık, gelenekçi-liberal cephe,
devletçi-seçkinci cephenin her atılırnma karşı çıkarak, fakat, geçerli çözümler getirmeden geriye dönüş özlemi içinde, duygusal
bir muhalefet olmaktan öteye gidemedi. Devletçi-seçkincilerin dramı halktan kopuk olmaları .ve tutarsız bir batıcılık anlayışına sahip bulunmalarıydı. Gelenekçi-liberal cephe ise tarihin akışını geriye çevirmeye çalıştığı için daha başta kendisini başarısızlığa mahkum etmişti. Bütün bu umutsuz tablonun temel nedeni ise, Osmanlılann, topl111111un kendi ·1çindeki sermaye birikimini ve dolayısıyla toplumsal ve ekonomik değişm:eyi engelleyici devlet yapı
sı ve bunun sonunda ortaya çıkan dış dünyanın toplumsal, ekonomik ve siyasal denetimiydi.
imparatorluğun kurtuluşuna değil,

2.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINA KADAR
CEPHELERiN T A:RİHSEL EVRİMİ.

Osmanlı-Türk siyasal yaşamını inceleyen toplumsal bilimciler, bu yaşamın tutarlı iki cephe boyutu içinde incelenebileceği konusunda fikiı:ıbirliğine varmış görünürler. Şerif Mardin'in «merkezçevre» ikilisi (Mardin, 1973), Mustafa Akdağ'ın «ile~ici, devrimci-
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gelenekçi, liberal» ayrımı (Akdağ, 1972), Küçükömer'in «doğucu,
islamcı~batıcı, laik» zıtlığı
(Küçü~ömer, 1969) biçiminde ortaya
koydukiları bu cepheler gerçekten de Osmanlı-Türk siyasal yaşamını
Çözümlemekte anlamlı sonuçlar verir.
Devletçi-seçkinci cephe Osmanlılarda kökü Genç Osmanlılara
kadar dayanan İttihat ve Terakki Partisi tarafından temsil edilmiş
tir. Buna karşılık gelenekçi-liberal cephe, jön Türklerin Prens Sabahattin kanadı ile başlayarak Hürriyet ve İtilaıf Partisi ile oluş
muştur. Her iki cephedeki siyasal partiler, cephenin siyasal temsilcisi durumundadır. Bir başka deyişle, toplum içinde, bu partilerden başka, onların yanında ve cephenin içinde yer alan başka
gücler vardır. Zaten «cephe» terimini bu nedenle kullandım.
Birinci ve İkinci Meşrutıiyetler devletçi-seçkinci cephenin eseridir. Bunları karşı, gelenekçi-liberal cephe, önce Abdülhamid'in
kişiliğinde hirinci Meşrutiyeti engellemiş, dalha sonra da 31 Mart
olayı ile İkinci Meşrutiyete karşı başkaldırmıştır. Daha sonra, devletçi-seçkinci cephenin adamı olan Mahmud Şevket Paşa'nın gelenekçi-liberal cepheciler tarafından öldürülmesi, Osmanlıların kayıtsız .şartsız İ ttihatçıların egemenliği altına girmesine yol açmış
tır.

Birinci Dünya savaşının felaketli sonucu, devletçi-seçkinci cephenin temsilcisi olan İttihat ve Terakki'nin de yokolması sonucunu doğurmuştur. Devletçi-seçkinci cephe, cephe içinde bulunmakla
beralber ittiıhatçı lideriere karşı karşıtlığı temc;il eden bir asker
bürokrat, Kurtuluş Savaşının yaratıcısı ve lideri Mustafa Kemal
A:tatürık tarafından sürdürüLmüştür.
Buna karşıhk, gelenekçi-liberal cephe, devletçi-seçkincilerin yürüttükleri kurtuluş savaşını
Vahdettin-Damat Ferid ilcilisinin liderliği altında engellerrıeye çalış
tı. Mustafa Kemal'in liderliğindeki
devletçi•seçkinlerin 1920 de
açılan Büyük Millet Meclisindeki görünümü «Müdafa-i Hukuk» grubudur. Gelenekci-liberaller ise meşhur «İkinci Grub»u kurmuşlar
dır. Kurtuluş savaşı sırasında devletçi-seçkinciler ile gelenekçi-liberaller arasındaki ayrım yeni bir boyut kazanmıştır. Devletçi-seçkinciler ulusal bağımsızlıktan yana iken, gelenekçi-liberal cephe,
halifeliğin ve sultanlığın korunması için ulusal bağırİısızlığı feda
etmeyi yeğ tutmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki devletçi-seçkincilerin
ile gelenekçi-liberal c::ephenin lideri Vahdettin

başanya ulaşması
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kaçar. 1923 de yapılan yeni seçimler sonunda ise, «ikinci grup»
tasfiye edilir. Böylece ülkeye bütünüyle devletçi-seçkinciler egemen
olmuş görünmektedir. Fakat gelenekçi-liberal cephenin tabanı toplum içinde varlığını sürdürmektedir. Atatürk'ün halk egemenliğjne
dayalı batıcılığı ve bu batıcılığa karşı geliştirilen tepkiler bu tabanın
başına eski ülkü arkadaşlarının lider olarak
geçmesi sonucunu
doğurur. Gelenekçi-liberal cephe 1924 yılında yeni bir siyasal temsilci yaratmıştır: Terakkiperver Fırka.
Bu dönemde devletçi-seçkinci cephe ile gelenekçi-liberal cepdaha çok egemenlik kaynağı üzerinde odaklaşmıştır. Egemenliğin dine ve geleneğe dayalı Osmanlı egemenliğinden, halk egemenliğine dönüştürülmüş olması (halk egemenliği
kavramı uzun süre kuramsal kalmış olsa da) gelenekçi-liberal cephenin yeniden dine ve geleneğe sarılmasına yol açmıştır. Sonuç, önceden bellidir: Devletçi-seçkinci cephenin liderleri Terakkiperver
Fırakayı kapatırlar. Artık, Cumhuriyet Halk .Fırkası devletçi-seçkinci cephenin siyasal temsilcisi olarak bütün ülkede egemendir.
he

arasındaki çatışma

Cumhuriyet döneminin ikinci siyasal olayı olan Serbest Fırka
denemesinin çözümlenmesine girmeden önce, devletçi-seçkinci cephenin Cumhuriyet dönemindeki batıcılığına yeniden bir göz atmak
gerekir.
3. ATATÜRK iHTiLALİNİN TEMEL NiTELiKLERi.
Türk siyasal yaşamındaki cephelerin gelişimini incelerken,
1919 dan başlayarak Türk toplumuna damgasını vurmuş olan Atatürk ihtilaline (Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri) yakından bakmak gereklidir. Çünkü, Atatürk ihtilali yalnız toplumu
belLi yönlerde ıbi:çimlendİ'rmekle kalmamış devletçi-seçkıinci cephe ile gelenekçi-liberal cephe arasındaki çatışmayı da yeni boyutlara oturtmuştur.
A:tatüDk iflıtilali, köken, yani doğuş bakımından toplumsal-ekonomilk değil ideolojik ve siyasal iil:ıtilaldir. Bir başka deyişle,
AtatüDk ihtilali Osmanlı toplumunun içinde gelişen yeni toplumsal ve eıkonomik güçlerin (örneğin burjuvazinin) doğurduğu bir
ihtiial değildir. Y'önetimde zaten ibelli bir ağırlığı olan bürokratların
(sivil ve asker aydınların) bir kesiminin belli ideolojik ve siyasal birikimler sonucu, yönetimi bütünüyle ele geçirmele~i olayıdır. İdeo
lojik birikimin kaynağı batı, siyasal birikimin kaynağı ise bu ideo7

lojik birikim ve sonunda Anadolu'nun düşman tarafından istilasına kadar yol açan Osmanlı padişahlık sistemidir.
Atatürk'ün önderliğinde, ülkenin siyasal yönetimini ele geçiren
sivil v:e asker aydın bürokratların bir kesimi, devletçi-seçkinci cephenin temsilci olarak, ülkeyi yeniden biçimlendirmeye başladılar.
Böylece ideolojik ve siyasal kökenli olan Atatürk ihtilali, toplumsal ve ekonomik bir ihtilale dönüştü.
Anatürk'ün batıcıhk anlayışı, batı öykünmeailiğinden çok «ibatı
olmak» yani batının çağdaş durumuna eri'Şmek h1çimindeyıdi.
Batı gibi olmak için de, batının birkaç yüzyılda geçirdiği aşamaları
kısa yoldan tamamlamak gerekiyordu. İşte, Ulusal Kurtuluş Savaşını izleyen Ata:tü~k Devrimieni bu amacı ıgerçekleştirımeye yönelmişti. Osmanlılardaki batılaşma
eylemleriyle Atatürk iıhtilalinin
batıcılığı arasındaki temel fark da burada yatar. Atatürk, «batı gibi olmak» için tutarlı ve Türkiye'nin kendisine özgü koşullarına
uygun yararcı bir ideoloji ve bir uyıgulama geliştirınişti.
giıbi

Egemenlik kaynağını, dine ve geleneğe dayalı olmaktan kur(bir süre sözde de kalsa) halka dayalı duruma getirdikten
sonra yapılacak iş, batının çağdaş durumuna erişmeyi sağlayacak
kısa yolları uygulamaktı. Bunun için de ilk adım, batının- ekonomik ve siyasal denetiminden kurtulirıaktı. Çünkü bu denetim, bir
sömürü biçiminde, batı gibi olmak yolunda gerçekleştirilmesi gereken ekonomik kalkınınayı ve siyasal bağımsızlığı engelliyordu. Bu
durumda, batı gibi olmanın yolu, batıya karşı çıkmaktan geçiyordu. İşte bu noktada Atatürk ihtilaLinin emperyalizrne karşı olma niteliği ıgok daiha temelli olaraik belirir. Bir başka biçimde söylemek
gerekirse, Atatürk ihtilali, yalnızca, Ulusal Kurtuluş Savaşımızını !batı ülkelerine karşı yürütülmüş olmasından dolay1 anti-emperyalist
değiLdir. Atatünk ilhtilalinin emperyalizrme karşı olma niteliği Atatürk'ün tüm felsefesinin temel ilkesi olan «çağdaş UYigarhk düzeyine
edşme» amacının bir geveği olaraik beHrmektedir. ÇeLişıkili gibi gıö
rünmesine karşın, Atatürk'ün emperyalizme karşı oluşu onun, ibatarıp

tılıcılığından doğuyordu.

Batı

ikinci koşulu hızlı ekonomik kalkınmanın
Bunun için bulunan yol devletçiliktir. O dönemde uygulamaya konulan devletçilik kollektivist bir ekonomik
anlayışın sonucu değildi. Tam tersine özel girişimin yetersizliğin·
gibi

olmanın

gerçekleştirilmesiydi.
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den doğan ve sonuç olarak yine özel kesimin desteklemesine
yol açan bir devletçilikti. Bu anlayışı gerek devletçiliğe ilişkin resmi metinlerde gerekse, uygulamada açıkça görmek olanaklıdır
(Boratav, 1974).
Yukarıdaki çok kısa açıklamaların ışığında Atatürk ihtilalinin
temel niteliklerini üç gruba indirgemek olanağı vardır. Birinci ilke
laik ve ulusal bir Cumhuriyet ilkesidir. Bilindiği gibi ulusçuluk,
batı uygarlığında kapitalist gelişmenin bir sonucu olarak doğmuş
tur. Böyle bir gelişmeden yoksun olan Osmanlı imparatorluğunun
kahntısı üzerinde yenıi bir toplum yaratmayı amaçlayan Aıtart:ürk,
ulusçuluğu öğretisel temellere dayandırmaık zorundaydı. Tıari;h ve
dil üzerindeki çalışmaların nedeni budur. Güneş~dil kuramının temelinde 'bu gerçek yatmaktadır. Ulusçuluk için varılan hu yargılı laiklik ve Cumıhuriyet için de geçerlidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmelerin sonucu olmayan laiklik ilkesi ve Cumhuriyet yönetimi, devletçi-seçkincilerin öğretisel ve siyasal güdümlem.esiyle
topluma sunulmuştur.
İkinci ilke anti-emperyalizmdir. Anti-emperyalist ilke hem siyasal hem de ekonomik olarak geçerli bir ilkedir. Bu ilkenin uygulanışı Atatürk döneminde çok hassas bir dengenin siidürülmesini gerektirmiştir. Hem batı ile s,iyasal ve ekonomiık bağlar koparılmaya
cak, hem de ilişkiler anti-emperyalist düzeyde gelişecektir. Devarn
ettirilmesi son derecede güç olan bu dengeyi Atatürk, batı ile olan
siyasal ve ekonomik lişkilerde <<eşitlik» esasına dayanarak koruyabilmiştir.

Üçüncü ilke, halkçılıkla da desteklenen devletçilik ilkesidir.
Buna göre, özel girişime dayalı bir ekonomi devletin hem desteğinde hem de deneti1mi ile gelişecektir.
Görüldüğü gibi çok kısaca belirtilen bu temel ilkeler son derece dikkatle korunması gereken bazı uzlaşma ve dengelere dayanıyordu. Biraz aşağıda işaret edeceğimiz gibi, bu dengelerin bozulması, Atatürk i'htilalinin de amaçlarından sapmasına kolayca yol
açabilıirdi. Şimdi, .Atatürk ihtilalinin bu temel nitelikleri açısından,
Türk siyasal yaşamındaki cepheleşmelerin tariılısel gelişmini incelemeye devanı edebiliriz.
4.

CEPHELEŞMELERİN 27 MAYIS' A KADAR
UZAYAJN GELİŞİMİ.

Atatürk'ün tartışılmaz liderliği altındaki devletçi-seçkinci cephenin ilkeleri, gelenekçi-liberal cephe ile olan çekişmeleri başka
9

yönlere kaydırdı. Bir siyasal oldu-bitti olan Cumhuriyet kaıbul
ediliyor faıkat, laiklik ilkesi tartışılıyordu. Ulusçuluğa kıarşı, ümmetçilik, ırkçılık akımları körükleniyordu. Devletçilik ilkesi, devletin özel girişimi yalnızca desteklemesi biçiminde anlaşılıyor,
devletin özel kesim üzerindeki denetimi kabul edilmiyordu. Antiemperyalizm ise batı ile bütünleşme uğruna feda ediliyordu.
Serbest fı~ka denemesi, devletçi-~seçkinci cephenin, gelenekçiliiberal cepheyi denetim altma almak i·çin, devletçi-seçkinoiler tarafından girişilen bir deneme idi. Atatürk, yalnızca laik cumhuriyet
ilkesini dokunulmaz kabul ediyor, öteki bütün ilkelerin tartışma
konusu olabileceğini söylüyordu (Ağaoğlu, tarihsiz : 23) Serıbest Fır
:kıa'nın liderliğiyle devletçi-seçkinlerin güvenilir adamı, Atatürk'ün
yakın arkadaşı Fe1Jhi bey görevlendirilmişti. Fakat, işler beklendiği gi<bi çıkmadı. Serbest Fırka bir anda gelenekçi ·- liberal cephenin temsilcisi durıumuna geldi. Laikliğe karşı islamcıhk, devletçiliğe karşı (ki tam o sımlarda biç'imlendirliyordu) tam bir liberalizm ve anti-emperyalizme karşı da batı ile bütünleşme Serbest
Fırka'nın tabandaki destekçileri tarafından inanılan ilkelerdi. Fethi Okyar, lilheral eğilimlere sahip olmaıkla birlikte devletçi-seçkıin
ci cephenin içinde yer alıyoı:du. Bu nedenJe, Atatürk'ün karşı çık
ması sonunda Partiyi kapattı.
Devletçi- seçkinci cepihenin devlet eliyle girişimci yaratma polihenüz bir sonuç vermemişti. Bu nedenle Serbest Fırka, sınıf
sal bir tabana oturma şansından yoksundu, Sınıfsal tahana ciayanmadığı için de Fethi bey'in «açtım» demesiyle açıldı, «kapattım» demesiyle kapandı.
tikaisı

Devletçi-seçkinlerin özd girişimci yaratma ça!bası, savaş yıl
lannın sağladığı öz~l (ve bir kısmı ahlak dışı) olanaklarla 1946 dan
sonra oldukça güçlü bir sermaye sınıfınm çekirdeğini oluştur
du. Artık, devletçi-seçkinci cephenin liderliğini yapan bürokrat sı
mfa karşılık, gelenekçi-liberal cephe de liderini bulmuştu: İçinde
toprak ağalarının da bir kısmını barındıran sermaye sınıfı. İşte
Demokrat Parti denemesi bu sınıfsal tabana dayanarak geliştiği
için kendisine iktidar yolunu açacak kadar başarılı oldu başlangıç
ta. Toplumun içinden çl'kan yeni toplumsal ve ekonomik güçler
artık iktidara ortak olmak istiyorlardı. J(arşılarında İsmet Paşa
liderliğindeki bürokratlardan başka
bir toplumsal ve ekonomik
güç yoktu. CHP ve ordu birliğinin oluşturduğu devletçi~seçkinci
10
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cephe ise, İsmet Paşa'nın liderliğinde Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmeye kararlıydı. Atatürk devrimleri ancak böyle tamamlanacak, devletçi-seçkinci cephe, ideolojik ve siyasal amacıra (yeni
Türkiye Cumhuriyetini Batı demokrasilerine koşut olarak geliş
tirme amacına) ancak böyle varmış olacaktı.
1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti gelenekçi-liberal cephenin siyasal temsilcisi oldu. Parti liderleri aslında, devletçi-seçkinci cephe içinde yetişmişlerdi. Fakat gerek yeni gelişen
sermaye sınıfına dayandıklarından gerek tabanda, dinci, gelenekçi
ümmetçi, güçlerin desteğine sahip olduklarından, gerekse, liberal
ekonomiye ve batı ile kayıtsız şartsız bütünleşmeye inandıklarından
devletçi-seçkinci cephenin karşısında yer aldılar.

S. 27 MAYIS DEVRiMi.
Gelenekçi-liberal cephenin temsilcisi olan Demokrat Parti ik1ki önemli yanlış yıaptı. Birinei yanlış, gelenelççi-liberal cephenin siyasal liberalizmi bırakarak, devletçi-seçkinci cephenin baskıcı
tutumunu sürdürmesi oldu. Oysa, Demokrat Parti, bütünüyle, devletçi-seçkincilerin siyasal hoşgörüsü ile iktidara gelebilmişti. Bir
başka deyişle, devletçi-seçkind cephe, tek
partinin baskı yönetiminden çok paı:ıtili
düzene geçmeye
karar verdiği ıçın
Demokrat Parti kurulahilmiş ve iktidara gelebilmişti. Demokrat
Pa:rıti, kendisini
iktidara getiren bu demokratik işleyişi görmezlikten geldi ,;e sanki tek parti dönemindeymişcesine bir iktidar
uygulaması geliştirdi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Demokrat Parti liderlerinin siyasal eğitimlerini, devletçi-seçkincilerin tek
parti1i baskı dönemlerinde almış olmalarıdır. Bayar-Menderes
ikilisi Atatürk-İsmet Paşa okulunun öğrencileriydiler. Böylece onlaDdan gördükleri baskıcı uygulamayı sürdürm~k istediler. Fakat
göremediklefi gerçek, koşulların değişmiş olması, ve kendilerini
iktidara getiren olayın Atatürk-İnönü çizıgisinin nitelik değiştirerek
demokrasiye dönüşü olmasıydı.
tidarı

Demokrat Partinin

yaptığı

ikinci

yanlış,

\bütünüyle sermaye

sı

nıfına dayanması, dolayısıyla tarihsel olarak büyük ağırlığı olan
bürokratları, ve sermaye sınıfının gelişmesiyle ortaya çıkan işçile
ni iıhmal etmesiydi. Kalkınmanın bü,tün yükü bürok:mtların ve işçi
sımfımn üzerindeydi. O~sa, Türıkiye'niı1! model olarak aldığı batı
demokrasileri, çoktan sınıflar arası dengeyi kurmuştu.
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Demokratik hak ve öı;gürlüklerin, özellikle muhalefet hakkı
ve sermaye sınıfı dışındaki sınıf ve grupların ihmal edilmesi hem Atatürk'ün koyduğu devletçi-seçkinci ilkelerden
sapılmasına, hem de model olarak alınan batı tipi toplumdan uzaklaşılınasına yol açtı. Bu süreç içinde, anti-emperyalizm de batı
ile tam bir bütünleşme çerçevesinde te:Dkedilmiş, batının siyasal ve
ekonomik denetimi Osmanlılar dönemini hatırlatacak ölçüde yoğunlaşmıştı. Bu oluşumun ardında yatan gerçekler ise 1945 deki
Rus tehditleri, ve kalkınmanın finansmanındaki olanaklı olduğu
öLçüde dış yardım kullanma isteği idi. Bidnci öge, yani Sovyet
tehdidi, siyasal olarak batı blokuna yakınlaşmanın gerekçesi olarak kullanılırken, ikinci öge, yani ekonomik kalkınmanın dış yardımlada desteklenmesi, bu yakınlaşmanın dozunun arttınlmasına
yol açm]iştı. Siyasal ve asıkei'i olarak ne kadar ödün verilirse, o ölçüde ekonomik yardım alınacağı umut ediliyordu.
nın kısıtlanması

Bütün bu gdişimiere koşruıt olarak laik1iık ilkesinden de önemli ölçüde geriye dönüşler görüldü. Ulusçuluğun temeli olan öztürkçecik yadsındı. Böylece, gelenekçi-liiberal cephe, devleiıçi•seçkin
ci cephenin tam anlamıyla karşısına geçmiş, Atatürk'ün koyduğu
batı modeline uygun gelişme çizgisinden sapmış oldu.
Bu durumda CHP ve

oı.ıdu

arasmda südürülen

devletçi-sıeç

'İ~inci cephe birliği duruma el koydu. İşte 27 Mayıs'ın (bir açı
dan değerlendirildiği zaman) temel nedeni budur. Milli Birlik Ko-

mitesi ile CHP arasındaki kısa dönemli ve ~~imileri de ~işisel olan
sürtüşmeler bir yana ıbıııakılırsa, 27 Mayıs'tan sonra yapılan .işler,
27 Mayıs'tan çok önce CHP tarafından ilan edilen ilk hedefler beyannamesi ile belirtHen işlerdi.
27 Mayıs temel
ların güvencelerini
sınıfının karşısında

olarak demokratik hak ve özgürlükleri ve bungetirdi. Batı modeline uygun olarak, sermaye
güçlü bir işçi sınıfının yaratılması, bürokratlara iş .güvencesinin sağlanması, bağımsız yargı, TRT ve basın, hep
bu demokratİlk haık ve özgürlukler çerçevesinde ortıaya çıkan uygulamalardı. 27 Mayıs, biraz aşağıda açıklayacağımız «Sosyal Devlet»
kavramına uygun tutarlı bir uygulamalar bütününü devletçi-seçkinci cephe adına gerçekleştirdi. Muhalefetin güvence içinde işlevini
(,fonksiyonunu) yapacağı demokratik bir ortam ulus buyrultusrmun
!bir sınıf adına ve öteki sınıfları sömürmek için kullanılmasım önleyici bağımsız yaııgı denetimleri (Anayasa maıhkemesi, yargıç ve
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savcı güv~nıl'iği vs.) bu tutarlı bütünün parçalarıdır. Ekonomik yön-

den de Devlet Planlama Teşkilatı, özel girişimi desteikleme ve denetleme işlemi için kurulan bir öııgüttü.
6. 27 MAYIS'TAN 12 MART'A.
1961 seçimlerinden 1965 seçimlerine kadar geçen dönem, «sosyal devlet» ilkesine uygun olıaraık 27 Mayıs'ın getirdiıklerini kurumsallaştırma çabaları ile belirlenir. 1961 Anayasası'nın getirdikleri, çeşitli yasıalar ve uy;gulamalar,la topluma mal edildi ve Anyaısa
işler duruma getirildi.
27 Mayıs'ın doğurduğu 1961 Anayasası'nın işler duruma geti.
rilmesiyle, devletçi-seçkinci cephe artık tarihsel görevini tamamlamış oluyordu. Bir başka deyişle, «ibatı tipi» toplumun yarıatılma
sı tamam1anmlş ve Atatürk çizgisindeki güdümleyici çabalar başarı ile son bulmuştu. Böy~ece CHP de tarihsel görevini bitirmiş oluyordu. Arttk güdümleme ve tepeden inme yenilik dönemi
kapanmıştı. Bu nedenle CHP ile ordu arasındaki ıbirNık de zayıf
ladı. Çünkü bu birlik amacina ulaşmıştı. Bu nedenle 1965'den beni dıevletçi-seçkinci cephenin artık çözüldüğünü görüyoruz. CHiP,
bu çerçeve içinde «seçkinci» görüşünü de terkederek «Ortanın solu» iLkesi ile halk desıteğine daha dönük, dıaha demokraük bir
felsefeyi ortaya koydu.
1965 seçimlerinden 12 Mart 1971'e kadar, gelenekçi-liberal cepizliyoru:z. Bu dönem, AdaJet Partis,inin siyasal önderliği altında, gelenek>çi-liberal cephenin, sosyal devlet anlayışına
uyıgun olarak 1961 Anayasası ile yapılan dolayısıyLa, sermaye sını
fımn sınırsız sömürüsüne kısıtlamalar getiren uygulamaları, olanaklı olduğu ölçüde değiştirerek özürolerne çalbaları ile belirlenir.
henın :iktidarını

Bu arada, toplumun çeşitli sınıf ve kesimlerinin demokratik
hak ve özgürlüklerini kullanarak örıgütlenmesi ve ulusal gelirden
daıha yüksek paylar istemesi karşısında gelenekçi-liberal cephe tedirgindi. Bu tedhıginMğin asıl nedeni, gelenekçi-Hberal cepihenin
sosyal refah devleti çerçevesi içine girmek istememesiydi.
Çeşitli

sol grupların şiddete dönük eylemleri bu ortam içinde,
birlikte fiHzlendi. Şiddete dönük eylemler,
demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlamnasına ortam hazırlama
ları için çeşitH çevl:'elerce kışıkırtılmaktaydı.

çeşitLi kışkırtmalarla
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Sonuç herkesin geklediği gibi oldu, ordu bir kez daha siyaseFakat bu karışmanın sonucu pek çok kişinin beklediğinden değişikti Eski desteği olan CHP'yi yanında bulamayan ordu, bir hocalama geçirdi. Sosyal devletin hukuksal ve
kurumsal gereklerinin yerine getirildiği kanısında olan CHP (İ sm et Paşa'nın geçici desteği dışında) artık güdümleyici ve seçkinci
ön1em1ere gerek kaLmadığı anlayışı içinde oi'dunun yanında yer
almadı. Bu boşluğu ise, gelenekçi-Irberal cepibe doldurdu. Demirel
hükümetine kıarşı verıilen mlllhtıra'nın, bu hükUımetin partisinin
çoğunlukta bulunduğu Meclisi
korumasının altmda işte bu
yeni durum yatmaktadır.
te

karıştı.

12 Mart dönemindeki uygulamalar, «sosyal devlet» gereklerine
gelenekçi-liberal cephenin baışıarısıdır, Sermaye sınıfı dışındaki
sınıfların ulusal gelirden daha yüksek pay alm:ılarına yol açan dem:okrat1k hak ve ö:zıgürlüklerin bir kısmı geçici olaralk (grev ha'k!kı
gıibi) bir kısmı da sürekli olarak (üniversite siyasal pa·rti işlhkliği,
TRT'nin özerkliği vs) kısıtlandı.
karşı

7.

27 MAYIS'TAN GÜNÜMÜZE KADAR SİYASAL
CEPHELEŞME

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, 1923 den bu yana geçirdiği çeşitli
sonunda batı tipi toplumların en önemli niteliği olan «Sı
mflı toplum» özelliğini kıazandı. Bu gelişme süreci ıiçinde, devletçiseçkinciler önce sermaye sımfının desteklediler. Dı:ı,ha sonra, sermaye sınıfının gelişmesi sonunda filizlenen işçi sınıfının demokratik hak ve ö:zıgürlüklerinin sağlanmasıyla bu sınıfın da güçlenmesine
yardımcı oldular. Bu gelişmeler sonunda artık sınıflı ve demokratik toplum demek olan batı tipi topluma erişmek için seçkinci bir
yaklaşımla güdümlemelere gerek kalmadı. Bir başka deyişle, toplumun, demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olan sımflardan
oluşmuş bir nitelik kazanması, artık tepeden inme yenHikçi yaklamışiarı gereksiz kıldı.
aşamalar

Türkiye'nin 1970'lerde, sınıflı ve demokratik bir toplum niteliği kazanması, Cumhuriyetimizin dönüm noküı1arından birini oluş
turmaktadır. Bu gelişim en başta, bu noktaya ulaşmayı amaçlayan
devletçi-seçkinci cephenin, amacına vardığı için, çözülmesine yol
açtı.

Böylece, geleneksel ordu~CHP birliği bozıuldu. Bu birliğin bo·
zulması sonunda, 12 Mart darbesdni yapan ordu, siyasal alan·
14
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da geleneksel yerini bulamadı. Bir süre gelenekçi-liberal cephe ile
birlik içinde görünmesi ihiç kuşkusuz, ot:duyu da tedirgin etti.
Çünkü, Türikiye Cumihuriyet'i ordusu serımaye sımfı ile organiık bir
bağ içinde değildir. Özel kesimi desteklemesi yalnızca Atatürk'ün ve devletçi-seçkinci cephenin «batı modeli» çerıçevesıinde anlamlıdır. Ayrıca, Türk ordusunun meşruiyetçi ve laik niteliği de gerek
demokratik hak ve özıgürlüklerin kısıtlanmasına, gerekse, dinselgeleneksel uygulamaların ortaya çıkmasına karşıdır. Bütün bu nedenlerden dolayı, devletçi-seçkinci cephenin artık dağılmış olması
sonunda ,ordunun bundan sonra tek başına siyasal yaşama karış
ması (yeni birlikler oluşturmadıkça) pek olası değildir.
Öte yandan, güdümleyici devrimcil1k anlayışını (amacına ulaş
tığı için), terkeden CI-IP yeni liderinin yönetiminde sermaye sını
fının dışında kalan sınıfıara daiha çok ağırlık veren bir siyaset benimsemiştir. Yeni OHP'nin «halkçılık» ilkesi bu dönüşümün belirtisidir.
Devletçi-seçkinci cephe çözülürken, gelenekçi-liberal cephe daha da güçlenmektedir. Gelenekçi-liberal cephenin güçlenme nedeni, devletçi-seçkinci cephenin ç9zülme nedenlerinin aynıdır. Toplum demokratik hak ve özgürlüklerine sahip sınıflardan oluşan bir
toplum durumuna dönüşünce, sermaye sınıfının ulusal gelirden aldığı payın, öteki sınıf ve gruplar tarafından ortaya konulan istekleri karşılamak amacıyla azalması söz konusu olmuştur. Sınıflı
toplumun oluşması, öğretisel amacına varmış olan dıev1etçi-seçkinci
cepheyi çözıeııken, çrkarları tehHkeye giren gelenekçi-liberal cepheyi
daha da güçlendirmiştir.
Demokratik hak ve özgürlükleri yoluyla ulusal gelirden aldık
isteyen öteki sınıflar, sermaye sınıfının payını
tehdit etmektedirler. Bu yüzden, gelenekçi-liberal cephe, eski siyasal liberalizmini de terkederek, ulusal gelirden aldığı payı azaltıcı
etkiler yapması zorunlu olan, öteki sınıfların demokratik hak ve
özgürlüklerini kısma eğilimleri geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca,
bu eğilimler, toplumun gelişmesine ve sermaye sınıfı dışındaıki halkın bilinçlenırrıesine de ters düştüğünden, daıha baskıcı, daha güdümcü bir yaklaşım geliştirmektedir. 12 Mart sonrası dönemin,
1973 seçimlerine kadar olan siyasal uygulamaları bu açıdan değer
lendirilmelidir.
Siyasal yaşamımızdaki cephesel gelişmenin evrımı açısından
sonuç olarak artık cepheleşmelerin sınıfların çıkarları açısından
ları payı arttırmak
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oluştuğunu

söyleyebilirim. Günümüzdeki güncel terminolojı açı
söylemek gerekirse, AP'nin oluşturduğu «milliyetçi cephe»
eski gelenekçi-liberallerin uzantısıdır. CHP'nin oluşturduğu «halkçı cephe» ise, devletçi-seçkinci cephenin dağılmasından sonra «seçkincilik» yerine «halkçılık» anlayışı ile belirlenen yeni cephedir.
Pek çok kimsenin an1amakta güçlük çektiği «milliyetçilik» ve
«halkçılık» kavramlarının karşıtlığı altında işte buraya kadar özetlemeye çalıştığım tarihsel gelişim ve sınıfsal çıkarlar rol oynamaktadır.
·
sından

Türk siyasal yaşamındaki cepheleşmeleri tarihsel açıdan ç01k
kısaca gördükten sonra şimdi «sosyal devlet» 1kavramına ve bu kaıv
ramın cepihelerle ilişkisine dönebiliı:'irz.
8.

SOSYAL DEVLET KAVRAMI.

Devlet, bir kurum 'olarak toplumdan bağımsa ve ondan soyuiianmış (tecrit edilmiş) bir kavram değildir. Tam aksine toplumdan
etkilenen ve. onun ~ç yapısı ile yakından ilişkili bir kavramdır. En
.kısa tammıyla devlet, bir toplumu oluşturan çeşitli toplumsal ve
ekonomik güçlerin arasındaki çıkar (menfaat) dengesinin ya da
dengesirzliğin, o toplumun temel örgütlenişrinde somutlaşmasıdır.
Bir devletin kapsadığı bütün kurum ve mekanizmalar o dev~e
tin egemen olduğu toplumdaıki toplumsal ve elı>nomik güçlerin etıkisi altında oluşur. Bağımsırz toprak asılzadeleri imparatorluk öncesi feodal devletleT:i ortaya ç1k!armıştır. Bnnlar arasındaki etkileşimin sıkılaşması ve ilişkilerinde hiyerarşik bir
düzenin oluşması sonunda imparatorluklar doğmuştur. iBu
açıdan Osmanlı İmparatorluğu Batı Avrupa' daki modelden farklı
dır. Osmanlı İmparatorluğu, feodal beylerin fikirbirliğine değil,
Türk, İslam, Sasanl geleneğine bağlı, ve olanaklı olduğu ölçüde
toplurnun etkisinden kurtulahilmiş bir merkezi bürokrasiye davanırdı. Merkezi bürokrasinin toplumundan soyutlanrna rnekanizması .i:se, hepimizin ibildiği devşirme sistemiyle sağlanıyordu. Bir baş
ka deyişle, Osmanlılarda uzun bir süre, toplum devleti değil, dev·
let toplumu biçirnlendirmişti (Akdağ, 1974: 113).
Batı

Avrupa'da devlet biçimindeki değişmeler de, toplumdaki
olarak ortaya çıkmıştır. Feodal beylerin güçlerinin zayıflaması sonunda kudretli merke~i imparatorluklar doğ.
du. Derebeylik sisteminin ortadan kalkış süresi içinde ortaya çıkan
değişmelere koşut
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imparatbrluklara «polis devleti» denir. Onyedinci ve

onsekizinci

yüzyılda Avrupa'daki mutlak hükümdarlıklar i,çin kullanılan «polis
devleti» terimi halkın refah ve. güvenliğini sağlamakla yükümlü

olan monarşileri belirler. Derebeylerin ortadan kalkışı ile sahipsiz
kalan halk, mutlak monarkın temsil ettiği merkezi otoritenin sorumluluğu altına girmiştir. Metkezi iktidar, halkın refah ve
güvenliğini
sıağlama-kla sorumludur.
Bu nedenle, devlete «polis
devleti» denir.
Mutlak monark tarafından simgelerren (sembolize edilen)
«polis devleH» tkaıvmmı, ticaııet ve sanayiin gelişmesi ile dönüşü
me uğrar. Ticaret ve sanayiin gelişmesi, gittikçe güçlenen bir tüccar ve sanayici grubu oluşturmuştur. Bu yeni gruplar, toprak asıl
zadelerinin ve ruhhan sınıfının denetiminde olan mutlak monarşi
lerin yönetimine ortak olmak isterler. Ticaret ve sanayiin gelişti
ği ve bu yeni grupların güçlendiği oranda hükümdarın mutlak lbuyrultusuna ontaık olma istekleri belirir. Sonunda muıtlıak monarkın
yetkileri bu yen:i sınıf ve gruplar tamfından da pay1aşılır. Bu ortaık olma süreci, meşrutıiyetçi akımlar, yan:i anayasacılık ey~lem
leri biçiminde oluşur. &ermaye sınıfı, seribest ticaret ve sanayi etkinlikleri için gerekli olan hukuksal önlemleri anaysacıhk eylemleri sonunda, mutlak hükümdarın yetkilerini, anayasallar vıe meş
ruti meclisler yoluyla kısıtlayarak alır. Böylece «polis devleti»,
«ihukuık devleti» ıre dönüşür. Huıkuk devletinde artlik halk sadece
toprak asılzadelerinin ve mutlıaık monadnn acımasma bırakı1mamış
tır. Serıbest tıicaret ve sanayi etıkinlilklerinin yapılabilmesi için gerekli güvenceler ve bu arada temel haık ve özgürlükler ortaya çık
mıştır.

«Hukuk devleti» önce meşruti monarşiler çerçevesinde geliş
ti. Ticaret ve özellikle sanayi etkinliklerinin artıması, sermaye sınıf
larının karşısında, toplumun başka kesim ve sınıflarının da güclenmesine yol açtı. tşverenlerin karşısında, gittikçe çoğalan, ve örgütlenen bir işçi sınıfı oluştu.
«Hukuk Devleti» ortaya çıkan yeni toplumsal ve ekonomik
sonucu, yavaş yavaş demokratik hak ve özgürlüklerin
geliştiği bir
orıtam
yarattı.
Toplumda beliren
yeni sınıf ve gruplar, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanarak
(genel oy hakkı, sendika hakkı vs.) ulusal gelirden aldıkları payı
arttırmaya başladılar. Böylece «hukuk devieti» kavramı bir süre
grupların baskıları
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T
sonra «demokrasi» kavramı ile birlikte anılmaya başlandı. Demokrasinin temel işlevi (fonksiyonu) ise çeşitli grup ve sınıfların yönetime ağırlıklarını koymalarırtı ve dolayısıyla, ulusal gelirden aldıkları paylan arttmmalannı sağlamaktı.
\
Toplumda gelişen ve yönetime ağırlıklarını koyan çeşitLi sınıf
ve grupların etkileriyle, «ihukuk devleti» «sosyal devlet»e dönüş
meye başladı. «Sosyal Devlet», «Refah Devleti» ya da «Sosyal Refalh Devleti» denilen kavram, devletin, bir sınıf ya da bir grup adı
na değil, topLumdaki ibütün ,kesimlerin lehine kısaca, tüm halıkın
refa:hı için denetim yapmakla yükümlü bulunduğu devlet anlayışı
nı belirler (Kongar, 1972: 13-15).
«Sosyal Devlet» özel girişim ve özel müLkiyete dayalı olan bir
toplumda, halkın genel refahı için, çeşitli kısıtlamalar uygulayan
bir devlettir. Bir başka deyişle, «Sosyal Devlet» kapitalist ekonomik
kalkınma süreci içinde, sermaye birikiminin oluşması sonucu, özel
girişim ve öze[ mülkiyetıin varlığını koruyarak, sermaye sınıfı dı
şındaki sınıfla·r
lehine kimi girişimlerde bulunan devlettir.
Aşağıdaki satırlar bu devlet anlayışını daha iyi belirleyebilir:
«Refah devleti genellikle serbest piyasa mekanizmadayalı olan, fakat saptanan
toplumsal amaçlara
varmak ya da ulusal kıaynakları eleştirrnek için, ekono·
minilll denges,ini sağlamak amacıyla, bir.birine zıt güçlerin
siyasal iktidar içinde dengelendiği bir kapitalist ekonomidir. Refah devleti bütün endüstriyi planlamak, fiat
saptamak ve hükümetin tüm denetimini gerçekleştirmek
gibi önlemler alabilir. Fakat her ne kadar Fransa'daki ve
İngiltel'e' deki kömür en d üstirisini ulusallaştıl'mışsa, Birleşik Amerika'da TVA'ı gerçekleştirmişse ve Hindistan'da hükümetin mülkiyetinde bir çelik fabrikası kurmuş
sa da, iş kıamulaştırmaya ( öze'l müLkiyetİn bütünüyle
kamulaştırılmasına) gelince durur. Refah· devletinin belirlenmiş olan amacı tem tersine mül,kiyet yapısının
ve serbest piyasasının korunmasıdır. Üretimi planlama,
düzenleme ve denetleme çabaları, geliri yeniden dağıt
ması ve özel mülkiyetin sınırsız kullanılmasına ,kısıtla
malar getirmesi bizi yanıltmasın. Mekanizmanın esası
sosyalizmden değişikt.ir. Her ne kadar bazı fiatlar ve ücretler siyasal olarak ,sarpıtanıyorsa da, bunlar genel olarak
sına
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hala piyasa mekanizmasına bağlıdır ve bu durum kamu
kuruluşları ~çin bile geçerlidir» ( Howe, 1970).
Yukardaki satırlardan da açıkça görüldüğü gibi, «Sosyal Devlet» özel girişim ve özel mü1kiyeti korumak amacıyla, bunlara
kısıtlamalar getiren devlettir. Bir başka deyişle, «Sosyal Devlet»,
özel girişim ve özel mülkiyete dayalı bir 1ekonomide, bunların
halk yararına kullanılmasını sağliyarak, kendilerine tepki doğma
sını ve bu tepkiler sonunda özel girişim ve özel mülkiyetİn ortadan kalkmalarım önlemektedir.
Buraya kadarki kısa açıklamalarımızdan anlaşılabileceği gibi
«Sosyal Devletin» temel amacı, ulusal gelir dağılımını üretim araçIarını ve sermayeyi elinde bulunduran sınıfın dışında kalan sınıf
lar lehine etkilemektir. Bunun ise iki ,ön koşulu, ya da iki gerekli
zorunluluğu vardır. Bunların birincisi sermaye sınıfının dışında kalan grup ve sınıfların da demokratik hak ve özgürlükler yoluyla
ulusal gelirden aldıkları payı arttırabilmeleri, ikincisi ise, devletin
çeşitH önJ,emlerle elmnomiyi denetim altında tutmasıdır. Birinci koşul, özellikle örgütlenme özgürlüğünün, ikinci koşul ise özellikle
bir merkezi planlama (kolektivist planlama .değil) işlevinin yerine
getirilmesinin sağlanmasını gerektirir.
·
İşte «çağdaş uygarlık» dediğimiz batının

bugün

ulaştığı

devlet

kavramı, yukarda çok kısaca anlatmaya çalıştığım bu «Sosyal Dev-

let»

kavramıdır.

9.

TÜRKİYE'DEKi GBLİŞİM.

Osmanlı İmparatorluğunun ha1kt~n olıaınaklı olduğu ölçüde
soyutlanmış olan devlet yapısı ve merıkezi iktidarın kendi.sini toplumda ortaya çıkabilecek yeni toplumsal ve ekonomik güçlere karşı

korumak amacıyla her türlü ekonomik ve toplumsal etkinliği,
bireylerin elinde serı:p.aye birimini engelleyecek biçimde denetlemesi, Osmanlılarıda sermaye birikimine rtayalı bir kapitalist geliş
meyi önledi. Bir süre sonra. imparatorluk kapitalist gelişme süreci
içinde önemli ölçüde yol almış ve böylece belli bir güce kavuşmuş
olan Avrupa'nın denetimine girdi. Osmanlılar'ın kapitalist gelişme
aşamasına geçemeyişlerinin doğal bir sonucuydu bu. Kendi içinden
toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayamayan Osmanlı toplumu,
bir de batının siyasal ve ekonomik denetimine girince gelişme yönündeki bütün şansını yitirdi. Batının üstünlüğünü farkederek.
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ona yetişrnek için ortaya atılan «ihatılaşma» çabaları ise, İmparator
luğun biraz daha batı denetimine girmesinden başka bir işe yaramadı. Daha önce de belirttiğim gibi, batı toplumlarının geçirdiği
ekıonomik ve toplumsal aşamalardan geçmemiş olan Osmanlı toplumunda, batı kurumları bir yama olarak kaldı. Batı'dak~i serırıJatYe
sınıfından yoksun olan Osmanlılar, bu smıfın ortaya koyduğu anayasacılık hareketıini, bürokratların batıdan esinleD!dikleri öğreti
sel çahalarıyla gerçekleştirmek isıtediler. Sonuç, pek doğal olarak
.batrdakindıen çok değişik oldu. Birinci deneme, güçlü bir talhandan
yoksun olduğu için Aıbdülhamiıd tarafından kolayca rafa kaldırıl
dı. İkinci deneme ise, İttihat ve Terakki'nin diktatörlüğü ile son
buldu.
Türkiye'nin batı toplu:i:nlarına benzer bir toplum yapısına eriş
mek için tutarlı bir uygulamaya girişmesi, Cumhuriyet döneminde
Atatürk'ün önderliğindeki devletçi-seçkinci cephenin çabalarıyla
belirlenir..Laiklik, ulusçuluk, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devlet-'
çilik, hep batırün «'kendiliğinden» geçirdiği aşamalara varmak için
tepeden inme yapılan güdümlemelerdir. Bu güdümlemeler ile varılmak istenen sonuç, yukarda çok kısaca belirttiğimiz «Sosyal
Devlet» uygulamasına erişebilmekdir. Bütün bu devrimJer sadece
«sosyal devl~et» amacına ulaşınaik ıiıçin değil, ayrıca ibir «sosyal]. devlet» aıı:layışı içinde uygulanmJı$tır.
Cumhuriyeti kuran devletçi-seçkincilerin batı tipi toplum modeline uygun olarak geliştirmek istedikleri toplumsal ve ekonomik
yapı hem «hukuk devleti»nin hem de «sosyal devletin» birarada
ele alınmasın,ı gerektirmiştir. Batıdaki ~toplumsal ve ekonomik gelişmede itici güç görevini yerine getirmiş olan kapitalist sınıfın
Osmanlı toplumundan devir alınmamış olması, bu görevi devletçiseçkinci bürokratların omuzuna yüklemiştir. Böylece devletçi-seçkinci cephe, yeni Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde Türk toplumunu biçimlendirirken, bir yandan «hukuk devleti» ilkesini geliştir
meye çalışmış, öte yandan bu çaJbalarını yoğun bir devlet denetimi
(hem ekonomik hem toplum.şal bakımdan) altında sürdürmüş,tür.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, siyasal cepheler arasındaki
farklılık, daha çok bu «devlet denetimi ve desteği» konusunda ortaya çıkar. De:vletçi-seçkinci cephe, devlet desteği yanında, devlet
denetimi de zorunlu görürken, gelenekçi-liberal cephe devletin desfakat, denetimi yadsır bir tutum benimse-

teğini kalbıı1llenmiş,
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miştir. Başka

bir biçimde söylemek gerekirse, devletçi-seçkinci
cephe «·Özel girişimi» batı modeli b.ir toplum içinde, sınıflı bir
yapı çerçevesinde ele almıştır. Bu yüzden, «Özel girişimi» destekIerken, bu sınıfın etkinliklerini genel toplum yararı ve öteki sınıf
ların çıkarları açısından denetim altında tutmak istemiştir. Buna
karşıhk geılenekçi-Hberal cıepiJ:ıe, özel girişimin deSiteklenmes~ini,
daha çok, salt bu sınıfın çıkarları açısından ele almak eğiliminde
gözükmüştür.

1961 Anayasa'sı bu çerçeve içinde, devletin, toplumsal ve ekonomik yıaşaı:rna, «sosyal devlet» iL~esine uygun olarak müdahalelerli;
nin hukuksal temelini oluşturur. 1961 Anayasa'sinın getirdiği kurumlar esas olarak, temel hak ve ÖL'lgürlükleri genişleÜci, toplumdaki sınıflar arası dengeyi sağlayıcı ve devletin ekonomik sorumluluklarını belirleyici niteliktedir.
Devletçi-seçkinci cephenin eseri olan 1961 Anayasası'nın temelinde sosyolojik olarak üç temel anlayışı yatmaktadır. Birinci anlayış, bu Anayasa'nın «çağdaş uygarlık» düzeyini temsil ettiğidir.
Bir başka deyişle, Cumhuriyetin ·kuruluşundan bu yana toplumsal
güdümlemenin altında yatan «batı modeli toplum» anlayışının
1960'lardaki ürünüdür 1961 Anayasa'sı. İkinci anlayış, 1923'den bu
yana devılet eliyle destekTenmiş olan özel· kesimin artık yeterli
sermaye brikimini sağladığı ·ve dolayısıyla, ulusal gelirden aldığı
paydan, toplumun öteki ·kesim v·e sınıfları lehine özve:rıiler yapabileceği ve yapması gerektiğidir. ÖzellikLe toplu sözleşme ve
grev hakkı gibi haklar bu anlayışın bir sonucudur. Vçüncü anlayış
ise toplumsal barış ~mlayışıdır. 1961 Anayasa'sı toplumn oluşturan
çeşitli kesim ve sınıflar arasında, demokratik mekanizmaların iş
leyişi yoluyla bir uzlaşma öngörmüştür. Özerk, bağımsız, tarafsız
nitelikleriyle belirlenen kuruluşlar ve tanınan bazı güvenceler, toplum içindeki bir s!mfın ötekiler üzednde baskı ve sömürü mekanizmalarını işletmesini önlemek amacıyla getirilmiş olan ·önlemler-

dir.

'

·

'

SONUÇ
Gerek iç gerekse dış etbmler sonunda, Osmanlı İmparatorlu
ğunun Batı Avrupa'nın gelişim çizgis·ini izleyememiş olması, «hukuk devleti» ye «Sosyal devlet» kavramlarını, Türkiye Cumhuriyetinde, bürokrat sınıf tarafından yukardan ·aşağı devrimler yoluyla
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geliştirilmesine yol açmıştır. Toplumun içinden oluşan yem toplumsal-ekonomik güçlerin (özellikle burjuvazinin) Osmanlı İmpa·
ratariuğrunda bulunmayışı, siyasal gelişimleri bir süre halktan kopuk biçimde oluşturmuştur. Devletçi-seçkinci cephe bu çel'çeve
içinde gelişmiş, ve Türıkiye Cumihurıiyetinin kurulmasından sonra
da Atatürk'ün önderliğinde, son amaç olarak «hukuk devleti» ve
«sosyal devlet» kaıvrıamilannıa uy:gun devrimleri uygulamaya koymuştur. Önce özel kesimin gelişmesine önem veren devletçi-seçkinci cephe, bu amacını, Cumhuriyetin ilk yıllarında 1924 Anayasası'na dayandırdığı «ulus egemenliği», «devletçilik» g~bi uygulamalarla gerçekleştirmeye çalışmıştır.

Devletçi-seçkinci cepheye bir tepki olarak oluşan gelenekçi-Uberal cephe, önce Cumhuriyetin ilanma karşı direnmiştir. Daha
sonraları çok partili döneme geçilmesiyle, cepheler siyasal partilerin güdümünde daha da belirginleştiler. Gelenekçi-liberal cephenin
temsildsİ o,lan Demlokra:t Parti iktidan özel giriş,imin gelişme süreci için, hem «hukuk devleH» hem de «sosyal devlet» gereklerini
ihmal eHi. Böylece, batı modeli toplum ya{>ısından uzaklaşılına
çabaları ön plana geçtL Bu ça:banın altında, özel kesimin
kısıt
sız ve sınırsız g,eıJişmesi inatıcı yatıyotıdu. Bu inıanç sonuoru, sermaye sınıfının
dışındaki
sınıfların
ezilmesi olayı göİiilmeye başlandı. Kalkınmanın enflasyon ile finansmanı sahiıt gelirli olan hfuıo!kratları oezalandıni1ken, toplu sözleşme ve rgrev
hakkının verıilmeyişi, işçi kesimini eziyordu. Bu arada, zaten henüz
pek de gelişmemiş olan demokratik hak ve özgürlükler ve bir demoikrasinin önkoşulu olan muihaı1eıfet hakkı da krsl!tlandı.
Sionun:da, devletçi-seçkinci cephe eyleme geçti. 1%1 Anayasabu eylemin ibir sonucu olaraık doğdu. 1924 Anayasası ile
1961 Anayasası arasında bazı önemli toplumsal farklar vardır. Çok
kısaca temel hak ve özgürlükleri daıh!a gelişHren ve güvence altına
alan, devletin vatandaşa karşı toplumsal ve ekonomik sorumluluklarını belirleyen, kuvvetler ayrımını daha belirgin biçime sokan
1961 Anayasa'sı, 1924 Anayasa'sının «ulusal egemenlik» kavramı·
na da yeni bir içerik kazandırmıştır. İşte iki Anayasa arasındaki
toıp1ums'al farklılık buJ:iada ortaya çıkar. 1924 Anayasa'-sı «ulusal
egemenlik» kavramının tek temsilcisi olarak Türİdye Büyük Millet Meclisini belirlemiştir. Bu durum ise, toplumsal ve ekonomik
olarak iyke geliışiikten sonra, Mıedise egemen olan özel kesimtoprak sıaihibi birliğinin, gelenekçf~lilberal cephe yoluyla toplumun
sı
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öteki

sınıf

ve

kesi:ı:rılerinıi

ezmesine, temel hak ve özgürlükleri
ulusal gelirden, kendıisi dışındakilere çok az pay
ayı'rmasma, yol açmıştır. Bir açıdan bakıldığında 1924 Anayasa'sı
toplumsal olara·k Büyüık MiUet Meclisinde egemen olan sınıf ya da
grupların karşısına hiçbir denetim ögesi getirmediği için, sınıflı
bir toplumda vazgeçilmez koşul olan özıgürlükçü demokrasinin gelişmesine çok uygun bir Anayasa değildi. Nitekim ö2ıel sermayenin
yoktan var edilmeSıine yol açarak işlevini tamamlaıdı!ktıan
sonra, artık öteki sınıfların da haklarının verilmesi zamanı gelince 1961 Anayasa'sı ile değişti·rildi.
kısıtlamasına

1961 Anayasa'sı topLumun gelişimine uygun olarak, deği·
grup ve sımfların bir aradıa ve çıkar. çatışmalarını barışçı
yollarla çözerek yaşayabilmeleri için .gerekli kurum ve mekanizmaları getirdi. Millet Medisi üzerindeki Anayasa denetimi, Hükümet
üzenindeki Danıştay denetimi, özenk, bağımsız ve tarafsız kimi devlet kurumlarının varlığı, hep farklı, ve çıkarları çatı:şan çeşitli sı
nıf ve grupların birinin ötekiler üzerinde egemen olmasını engelleyici önlemlerdir. 1961 Anayasası bu önlemler ve temel demokratik
hak ve özgürlükl·er yolu ile, Millet Meclisinde çoğunluğu eline ge-·
çinmiş olan bir grup ya da bir sınıfın, baskıların en kötüsü olan çoşik

ğunluğun baskrsını kurmasını önlemiştir.

nevletıçi-seçkinci

cephenin geliştirdiği yuıkardıan aşağı devrimile geJ1Çekleştirilen «hukuık devlet» Vie «sosyal devlet »kavramları 1975 Tüı:ık,iye's:inde geniş halk kitlelerine, toplumu oluşturan
faııklı kesim ve sını.flara mal olmuş gözükmektedir. Zaten bu nedenledir ki devletçi-seçıkinci cephe amacına ulaşmanın rahatlığı
içinde çözülmüştür. Bu çözülmenin altında yatan en önemli neden, Türk toplumundaki toplumsal-ekonomik gelişmelerdir. Cumhuriyet döneminde eUi yılı aşkın bir süredir izlenen genel uygulamalar sonucu, toplumda artık kendi ha:k ve ÖL\gürlüıklerine sıahip
çıkaibilen çeşitli sınıf ve gruplar oluşmuştur. Bu oluşma sonucu.
1ıeipeden inme deıvııimcilik anlayışı işlevini y:itirm~ştir.
ler

yoılu

Yukarda çok kısa açıklamaya çalıştığım, siyasal, toplumsal ve
ekonomik oluşumlar sonucu, önceleri, 1924 Anayasa'sının Cumhuriyetçiliğine karşı çıkan gel•enekçi-liberal cephe, daha sonra, bu
Anayasayı benimseyerek, 1961 Anayasa'sının getirdiği «hukuk devleti» ve «sosyal devlet» uygulamalarma karşı çıkmaya başlamıştır.
1961 Anayasa'sının getivdiği kurum ve mekanizmalara karşı çık
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manın

temelinde,

bellı

bir

sınıfın çık!arlarının korunması

yatmak-

tadır. Çünkü bütün demokratik hak ve özgürlükler, sonunda, ulu-

sal gelirin paylaşılmasını etkiler. Bir başka deyişle, çoğulcu bir
demokraside, ulusal gelirin dağıtımı, kollektivi·st bir planlama örgı.itü tarafından, ya da otoriter bir hükümet tarafından değil, toplumu oluşturan çeşitli sınıf ve kesimler ::ı-rasındaki güç dengesi yoluyla belirlenir. İşte bir kesimin ya da sınıfın demokratik hak
ve özgürlüklerinin kısıtlanması, o sınıf ya da k!esimin ulusal gelirden alacağı payı:n da kısıtlanması anlamına gelir demok:rıaısi1er:de.
~it1e haberleşme araçlanmn, bu arada, radyonun,
televizyonun,
gazetelerin de önemi bu noktada rbelirginleşriıektedir. ·Bir demokrasinin en büyük gücü olan «kamu oyu» bu araçlar yolu ile biçimlenir. Bundan dolayı, ulusal gelirden daha ibüyük pay almak isteyen sınıf ve gruplar, bu payı ha'klı göstermek için kitle haberleş
me araçlarını, kamu oyunu kendi çıkarlarına uyıgun brçimde oluş
turmak için kullanmak isterler. Televizyon ekranında gözüken
yoksul tarım işçisi, ya da sendikal hakları savunan bir ·sanayi iş
çisi öııgür özel girişimin kimi temsilcilerini bu açıdan rallıatsız
eder.
Türkiye' deki toplumsal..,ekonomik gelişim, tarihsel açıdan, özel
kesimin sürekLi korunması ve kayıniması biçiminde oluşmuş
tur. Faıkat 1923 de varlığı tartışma konusu olan ooel k!esim, 1975
de Türk ekonomisinin yarısını kapsamaktadır. Artık, ulusal gelirden aldığı paydan (ki şimdiye kadar kalkınmanın hızlı sağlanma
sı için çok il timaslı bir pay almıştır) başka sınıf ve gruplar •adına
ıbiraz özv:eride bulunması gerekmektedir. 'tüı:kiye'nin dış sömüı:ıge
leri olmadığına 1göre, öııeıl gidsim, elli yılda sağladığı bu !büyük
başarıyı hiç lmş!kusuz bu ulusa borıçh.ı.dur. Bir başka deyişl.e, öızel
gı:rıı:şımın
gevçekleştirdiği
sermaye biriroiminin ve yatırımların
kaynağı halktır. Artı!k yeterince gelişen .özel kes•imin
(özellikle
ticaret kesiminin ve tarımın) bir «Sosyal devlet»te sürdürülmesi
çok zor olan ibüyük karları sınırlaması ve toplumun öteki sınıf ve
kesimlerini kollaması zamanı gelmiştir.
1975 · Türkiye'sindeki siyasal cepheleşme bütün bu açıla:rıdan
«sosyal devlet» ve «hukuk devleti» kavramları etrafında odaklaş
mış
gözükmektedir. Kimi özel girişimciler sorumlulukları
mn ve geleceklerinin güvencesinin bilinci içinde, bugüne kadar ulusal gelirden aldıkları çok yüksek payları artık toplumun öteki kesim ve sımflarıyla paylaşmaya hazıı;-dırlar. Fakat kiımi kesim ve

24

1

'

gruplar,' bugüne kadar ulusal gelirden (devletin de desteği ile)
aldıkları çok yüksek payları sürdürmek istemektedirler. Bunlar,
demokratik hak ve özgürlüklerin sonunda kendilerinin ulusal gelirden aldıkları paıyı azaltacağının bilinciyle bu hak ve özgürlüklerin çeşitli yollarla bsıtlanması özlemi ve çabası içinde gözükmektedirler. Bu özlem ve çabalar, «hukuk devleti» ve «sosyal devlet» .kavramları :başta olmak üzere, ÖZJgürlüıkçü demokrasinin kavrıaımlarına ve uyıgulamalarına ters düşmeye yol açmaktadır. 1975
Tür:kiye',sinde, «hukuık devleti» ve «sosyal devlet» karvrıam1annıa dayalı özgürlükçü demokrasinin simgesi (sembolü) ve hukuksal kaynağı 1961 Anayasa'sıdır. Dolayısı ile 1975 Türkiye'sinde belli bir
sımfın egemeniHğ,inıi
(bu sınıfın pek çok üyesinin arzularının
tersine) sürdürmek isteyenler, 1961 Anayasa'sma ve onun kurumve mekanizmalarına saldırmwktadır. Toplu sözleşme vıe grev
uygulamalarının ekonomiyi çıökertme savları, Anayasa Mahkemesi ve !Danıştayın Anayasayı boZJduğu gibi dddi olmayan suçlamalar
özerk kuruluşların statülerinde yapılan değişiklikler ve daha yapılması istenenler hep bu açıdan değerlendirilmeleri gereken çabalardır.

Bütün bu 'gelişmeler sonunda, nasıl eskiden, devletçi-seçkincilerin tepeden inme dev:dmciliğine karşı ibir tepki olamk gelenekçi-liberal cephe doğmuşsa, bugün de gelnekçi-liberal cephenin tepeden inmecilLk özlemllerine karşı, bu cephe dışındaki güçlerin bir
«halkçı cephe» oluşturmaya çalıştıkları
görülmektedir. Görevini
1961 Anayıasa'sının yaratılmasıyla bitirmiş ve bu yüzderı de dağıl
mış olan otoriter tutumlu devletçi~seçkinoi cephenin yerine yaıkın
bir gelecekte, oluşturulmaya çalışılan ve bir ölçüde de kendiliğin
den oluşan bu halıkçı cephe ge:çeoek gibi gıörıünme:ktedir. Bu cephe,
daha adil bir. gelir dağılımı için demokratik hak ve özgürlüklerin
geliştirilmesinden yana olacağından, toplum yapısının ileriye dönük biçimde değişmesini de savunacağı olasıdır.
Bru nedenle, halkçılığın önünde bir de «ilerici» teriminin kullanılması'
yanlış olmayacaktır. Böylece önümüzdeki
yakın gelecekte, Türk
siyasal yaşamındaki demokrati:k uğraşını gelen~kçi - l·iibeııal
cephe ile, ilerici-halkçı cephe arasındıa olacağı öne sürülebilir. Bu
uğııaş içinde, öyle anlaşılıyor ki temel çatı:şma «hukuk devleti»
ve «sosyal devlet» kavramLarı üzerinde odaklaşacaktır. İlerici~halk
çı · cephe devletçi-seçkincilerin eseri olan bu kavramları savunurken, gelenekçi-liberal cephe de eskiden beri karşıt olduğu bu kaıv-
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ramılara ters bir tutum ve uygulama sürdürecekür. İşte bu nedenle, 1961 >Anayasa'sının yrukın bir gelecekte yine siyıasal tartışmala
rın temel konularından biri olacağı beklenebilir.
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DÜZEN DEGİŞİKLİGİ

VE
TOPLUMSAL DENGE SORUNU
Dr. Aydın KÖKSAL

1961 Anayasasında Türk toplumu için amaçlanan haklar sonradan lüks olarak nitelenmiş, Anayasa giderek değişikliklere uğ
ratılmıştır. Bu durum, Anayasa metninde
tanımlanan hulmksal
amaçların gerçekl,eşmesi için gerekli ekonomik
altyapının sağla
namamış olmasıyle ilişkilidir. Anayasa IIIletni halkoylaması ile benimsendiği halde, Anayasanın sağladığı haklardan halk .gerçekte
tümüyle yararlanabilmiş değildir. Çünkü yasalar, toplum düzenini
oluşturan aile, eğitim, gelenekler, sanat, din, devlet, yerleşme, bilim,
teknik ve özeHikle ekonomi gibi toplumsal değişkenlerden yalnızca
biridir ve ,düzen bütün bu kurumlar arasındaki etkileşimler brütününden oluşur. Topluma yeni bir düzen getir:mek, halkın oylarıyle
benimsediği bir anayasa ile de olsa, bu kurumlardan yalnız birini
değiştirme~kle kolay kolay sağlanamayaıbilir. Kaldı ki, yeni bir anayasa tanımlamak, yürürlükteki yasalar bütününü bir anda buna
uygun biçimde değiştirmek de değildir. Dolayısıyle düzen değişik
liği kavramı çok yönlü, biitüncü bir yaklaşımı
gerektirmektedirr.
Bu bakımdan, Eıkonorni-Hukuk Korıgresi gibi, birbirini tamamlayan iki yaklaşımın bir arada araştırıldığı 'bir toplantıdan büyük
yararlar umulabilir. Gerçekten «1961 Anayasası, kendisinin dayanması gereken ekonomik kamu düzeninin ne olmasını istediğini de
açıklamalı idi.» 1
(1)

Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni, Türkiye Barolar Birliği (TBB)

Yönetim Kurulu Raporu, 11BB, Ekim 1974.
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Düzen

değişikliğine İlişkin

Bir Yorum

Toplum düzeni, bireylerin benimsedikleri ve eylemlerini ona
göre düzenledikleri bir denge olarak tanımlanabilir. «Düzen» söı:.
cüğü dilimizde, «Sİstem» kavramına yakın bir anlam taşır. Gerçekten, toplum düzeni kavramı ,ile sistem kavramı arasında bir benzetme yapılabilir. Böyle bir benzetmede, anayasa, amaç olarak saptanan de,ngenin nasıl bir denge oLması gerektiğini, yasalar da bu
dengeyi §eııçekleştirmek ve sürekliliğini (kararlılığını) sağlamak
için bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belirtir. Amaç olarak saptanan dengenin süregelen denge olması zorunlu değildir.
Sistemde denge, amaca en <kısa yoldan yaıklaşmakta olmasında (devingenlik) aranır. Süreklilik (kararlılık), rotadan ayrılmaları saptayarak sistemin kendi yolunu mtaya göre düzelteJbilmesindedir
(geribildirim kavramı).
Hükümet sistem kawammdaki motor durumundadır, anayasaamaç olarak belirttiği dengeyi sağlamak üzeııe, yasaları yürütür. Yasalara uymadığı yargı oııganınca saptanan (karşılaştmma)
davranışlar için hükümetin elinde yaptırım olanakları vardır (ceza). Eğer yürütme ve yargı oııganı yasalara uygun biçimde işlediği
halde, toplum, yasaların amaca uygun olmaması, iç ya da dış koşullarda ortaya çı.kan değiş1kliıkler gibi nedenlerden ötürü amaca
yaklaşamıyorsa, amaca (anayasaya) göre yasaları yeniden düzeltrnek yasama organına düşer (geri:bildirim döngüsü) .2 Bir .kez amaca erişildı mi, sistem dengeyi koruyacaktır. Bu arada yeni bir
amaç tamını söz ~onusu olacaktır (sür-ekli devingenlik durumu).
nın

Görüldüğü

üzere iki tür denge ortaya çıkmaktadır: (a) gerçekleştirilmek istenen amaca yönelmiş denge, (b) gerçekleşmiş
dengenin sür-dürülmesi. Belli ıbir amaca yöneltilmiş mekanik sistemler sürekli olaraık aynı dengeyi ge:rıçekleştirmeye çalışırlar. İn
sanlar (bireyler ya da toplumlar) ise, bağımsız istemleriyle yeni
amaçlar seçme yeteneğine sa:hiptirler. Tutucu düşüncenin özlediği
üzere, yeni bir denge tanımlamayan, bu yolda hiçbir düşüncenin
öne süriilmediği ya da sürülemediği bir toplum, bireylerin istem(.2)

<<Hukukta BiLgisayar

Kullanımı:

·Etkıileşimler», Ayıdın

Köksal, Türkiye

7, Ekirrn 1973, s. 48.

Kazanılacaklar,

Yitirilecekler ve
Dergisi, Sayı

Bilişim Derneği

lerinin söz 1konusu olmadığı, durgun, güdümlü, köleleşmiş3 bir toplumdur. Düzen değişikliğini tartışaıbilmenin, her konuda olduğu
gibi bu konuda· da düşünce özgürlüğünü savunmanın insanı 1_2-Üdümlü mekanik sistemlerden ayıran rbaşlıca ayrım olduğu ileri sürülebilir. Bunu gerçekleştiretbilen toplum, insana saygılı, amacını
açık seçik ortaya ,koy:duk~tan sonra bunu
bilinçle kovalayabilen,
gelişen devingen toplumdur.
Halkoylaması ile yeni bir anayasanın 1961'de Türkiye'de benimsenmesi bu olumlu çizgide değerlendirilmelidir. Kaldı ki güdümbilimsel sistem ile düzen kavramı arasındaki benzetme yeni
bir düşünce de değildir. Nitekim hükümet etmek Tü:rıkçe'de devlet
gemisini yürütmeye benzetilir. Batı dillerinde de ılıükümet anlamına gelen «gouvernement», ({lgobierno» 1gibi sıözcük1er «gemi dümenİ>> anlamına gelen «:gouvernail, tkiibernetis>> sözcükleriyle akrabadıT. Güdümibilim anlamına ıgelern «kibernetib sözcüğü de aynı
kökten gelir. Hükümet, güdümrbilimsel anlamda, devlet gemisini
amaç olarak tanımlanan düzene yöneltmek göreviyle yükümlüdür.
Yasama o~ganı da, eldeki yasalarla, anayasada ~tanımlanan düzene
-en kestirme yoldan yaklaşılamıyorsa, bunu sağlayaıcak yeni yasalan
ortaya çıkarınakla yükümlüdür. Korunması gereken denge aynı
düzenin süregeldiği durgun bir denge değil, sürekli yeni uygulamalarla oluşagelen devingen bir dengedir (durmak düşmek demektir). Bu bakımdan, her türlü düzen değişikliğine karşı çıkan tutucu
görüş, çağdaş ve teknik anlamda, dengeyi korumak değil, dengenin oluşmasım engellemek yolunda etkiler yaratan yıkıcı bir tutum sayılmak gerekir.

Sosyal Hukuk nevieti

İnsancı

Dünya Görüşü

Ortaçağ karanlığİnın aydınlanması bireysel ö:zıgürlüklerin, bunları

yetenekleri ile kullanabilen :kişiler eliyle gerçekleşmesi biçiminde yorumlanabilir. Buna göre «yeniden doğuş» bağımsız istemli, özgür düşünceli, araştırıcı, yaratıcı insanın yeniden doğuşudur.
Demokrasilerde :hukuk devleti anlayışı, bireylere düşünme ve düşüncesini yayma ,özgürlüğü tanımıştır.
(3) Burada kullandığımiz <<köleleşmiş» sözcüğü belli bir amaca yöneltilen güdümlü bir sistemin kendi başına yeni bir denge seçmeksizin.
kendisi için tanımlanan dengeyi sürdürmes~ anlamında bir güdümbilim (kibemetik) terimi olarak anlaşılmalıdır (Fr: systeme asservi).

5

Ancak,

yalnızca

bireysel

özgürlüğü

güvence

altına

anlayışı yüzyılımızda çağdışı sayılabilir. Ortaçağ

alan devlet
sonunda oluşan

bireysel özgürlük öğretisine karşı, çağı
toplumsal uyanışın getirdiği eşitlik öğretisi, bir
bakıma, bireyin kendi özgürlüğüne kendi istemiyle sınırlar çizebildiği bir özgürlük anlayı:şıdır. Buna toplumsal özgürlük de diyebiliriz (toplumsal adalet, dengeli gelir dağılımı Vlb.). Toplumsal uyanışla birlikte, bireylerin çoğuna gerçekte kullanamadrkları haklar
ve aslında pek alçakJgönüllü bir biçimde v:e hiç de karın doyurmayan kocaman bir «düşünme» özıgürlüğü tanımakla yetinmenin
yersizliği ortaya çıkmış, bireylerin tüımüne, salt insanlıklarından
ötürü «insanca yaşama hakkı ve olaij.ağı» sağlama görevi· devletin
yükümlülüğü sayılmıştır. Çağdaş insancı tıutumdur bu.

yeniden

doğuşun getirdiği

mızda yaşanılan

Toplumsal uyanış, ye~iden doğuş'un getirdiği bireysel ö:zıgür
Iüklerin sonu mu olacaktır? Toplumsal eşitl:iık uğruna bireysel özgürlüklerin yasaklandığı bir toplum düzeni d~ kuşkusuz insancıllı
ğından çok şey yitirirdi. Yirminci yüzyılda insanoğlu, yeniden doğuşta döndüğü dönemed yadsımadan, i!kinci bir dönemeci dönebitmiştir.

Türkiye'nin· 1961 Anayasasında «ihuk:uk devleti» ile birlikte
yer alan «Sosyal devlet» tanımı4 Türıkiye'nin yeniden doğuş'la birlikte toplumsal uyanış dönemecini .de. gerçekleş.tirıme istemini dile
getirmektedir. Bununla birlikte, 1961 Anayasasını değiştirımek üzere ileri sürülen bahane şu olmuştur: «Hukuk Devleti ile Sosyal
Devlet birbiriyle çelişen iki zıt kavraımdır. 1961 An~yasasında Sosyal Devlet niteliği ağır basmış, HU!kuk Devleti zedelenmiştir.» Oysa toplumsal uyanıştan sonra, çağıml!zda, sosyal olmayan' hukuk
devleti söz ·konusu olamaz. Bu ne yüzyılımızl!n bireyleri gittikçe
bütünleştiren iletişim olanaklarıyle, ne karmaşık kentsel yapının
hizmet .kavramıyle, ne de bireylerine karşı .görevler yüklenmek durumunda ol'an çağdaş devlet anlayışıyla bağdaşu·.
Anayasasına yöneltilen başka bir eleştiri de, 1924 Anayaegemenlik yalnız TBMM eliyle ger·çekleştiği halde, 1961
Anayasasında ulusal egemenliğe TBMM dışındaki yeni kurumların
da ortak edilmesidir (Anayasa Mahkemesi vıb.). Böylece 1961 Anayasası 1924 Anayasasından geriye düşmüş rgözüıfumektedir. Oysa bu.

1961

sasında

(4)

Türki~e

Cumhuriyeti Anayas•ası, Madde 2. «Türkiye Cumhuriyeti
sosyal bir hukuJk devletidir.>>

...
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egemenÜğin ulus elinden alınması değil, ulus adına egemenliği
kullanan yeni organların tanımlanması, böylece egemenliğin yaygınlaştırılmasıdır .5

1961 Anayasası Türk Halkının İnsancı Dünya Görüşüne Uygundur, Ekonomik Kamu Düzeniyle Gerçeklik Kazanacaktır
bir yandan lüks olarak gıören, dolayısıyle dütutmaya çalışan, ıöte yanıdan da, bireysel özgürlük anlamına gelen· hukuk devleti kavramının sosyal devlet giıhi sözde çelişki yaratan ıbir kavrama ağırlık verilmekle zedelendiğini öne süren görüşler hem yanlış, hem de tutarsız görünmektedir. Ulusal egemenliğin tam anlamıyla gerçekleşemediğini öne
sürerek egemenliğin tabana yayılmasından kuşku duymak da eşit
ölçüde tutarsız ve içtenlik!ten yaksun gözükmektedir.
1961

Anayasasını

şünce özgürlüğünü kısıtlı

1961 Anayasası hem hukuk devleti, hem de toplumsal devlet
ilkelerine birlikte yer veDerek, çağımız Batı toplumlarının ortaya
koydukları bir dünya görüşünü benimsemektedir
(herkes evinin
önünü temizleyecek, pekiyi, ortak alanları kim temizleyecek?) Bu
bakımından yeniden doğuşun bireysel Ö:ZJgürlükçü fakat toplumsal
özden yoksun dünya görüşü bugün çağdışı, sayılabihr. Özgürlükler
ile birlikte, eşitlik ilkesi dönemecini 1961 Anayasasıyla Türkiye birlikte dönmek isteğini halkayuyla benimsemiş, bu yoldaki kararlılı
ğını kamuoyunu oluşturan kurumlarıyle ve halk katında, çeşitli
zamanlarda ·çeşitli biçimlerde birçok kez ortaya koymuştur.
Aslında kavramları yazkullananların

(istismar edenlerin) çeözgürlükçü toplumsal düzen Anadolu' da 13. yüzyıldan beri sümgelen insancı dünya gö,rüşünün çağ
daş uzantısından başka bir şey değildir. Yoksa Yunus'un şu sözü
başka ne anlama gelir?
lişkili olduğunu

öne

sü:rıdükleri

Gelin tamş olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim servHelim
Dünya kimseye kalmaz.
Yoksa, Mevlfma'nın
(S)

Bıı.ı. düşünceyi, genel çizgisiyle, 1961 Anayasasının yıLdönümünde TRT
Televizyonunca düzenlenen açık oturumda Sayın Prof. Mümtaz Sosyal dile getirmişti.
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İster

kafir ol, ister mecusi, ister putperest.
Nasılsan öyle gel,
diyerek bize

sunduğu düşünce özıgürlüğünü

yedi

yüzyıl

sonra yad-

sıyacak mıyız?

Özgürlük - eşitlik çelişkisi halkımız katında, insancı dünya göçerçevesinde çoktan aşılmıştır. 1961 Anayasasını Türık halkı
iÇin lüks gör.enlerin halkın on yıl gerisinde oMuklarının ileri sürülmesi bu denli şaşırtıcı olmamalıdır. Türk halkı dünya görüşü
nü demokratik ortamda, barışçı, ağırbaşlı, sabırlı biçimde, siyasal eğilim biçiminde ortaya koymuştur bile. Yeğlediği düzen 1961
Anayasasında tanımlanan düzendir:
Özgürlükçü, toplumsal, tek
sözle insanca. Bunun dayanağı olan ekonomik kamu düzeni ise
halk kesimiyle, kooperatifçiliğiyle halk bilincinde belirıginleşmek
tedir. Onun için istense de, istenmese de, durgun olmayan yeni bir
denge, çağcıl koşullarda, bireyierimize insanca yaşama olanağı sağ
layacak biçimde, ulusal egemenliğin demokratik yöntemleriyle gerçekleşecek, bu düzen 1961 Anayasası doğrultusunda değişecektir.
rüşü
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PLAN
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1961

Anayasasından

önce Türkiye'de pH\nlama ve plan gö-

rüşü.

II III IV V -

I -

1961 Anayasasında planlamaya ve plana verilen önem.
Plan ve planlamaya ilişkin hukuki rejim.
Planın uygulanmasının s ağlanamaması, doğurduğu sonuçlar.
Planın uygulanmasının sağlanması açısından müeyyide.

1961 Anayasasından

önce Türkiye'de

planlama ve plan

görüşü:

«Plan terimiminin asıl kullanıldığı alan, bütünüyle ibir milli
ekonomiye uyıgulananıdır . .Bu dar anlamıyla plan, yalnızca kalkın
ma planlarını ifade eder. Kalkınma planları günümüzün dünyasın
da çeşitli siyasi ve iktisadi rejimlerin, farklı şekil ve hükümlerle de
olsa yararlandığı bir araçtır. Nitekim, sosyalist Lilkelerde olduğu kadar, kapitalist veya değişik eğilimlerine paralel olarak azgelişmiş
ülkelerde de kalkınma planları yC~Jpılır ve uygulanır. Planlı ekonomi, belli bir teoriden veya iktisadi inanıştan doğmuş değildir. Nitekim, 'bugünkü anlamiyle ilk kalkınma planını uygulayan S.S.C.B.'de planlamaya geçiş, yirmi beş yıllık bir tecrü!he sonunda, 'bütünüyle gerçekleşeıbildi; teori veya doktrin değil ihtiyaç ve gereklilikler gözönünde tutuldu. Kapitalist ülkelerde, bazı sınıı-h olan ça3

lışmalar

bir yana bırak:ıJırsa milli pUmların yapılmasına ancak
1939 dan sonra ibaşandı. Bu dıönemde de asıl amaç sarvaşın etkilerini hafifletebilmek, bir savaş ekonomisine geç-.:ıbilmektir. Azgelişmiş ülkelerin bugün başıvurduğu en önemli kalkınma metodu da

"··

plfmlamadır.

Türkiye' de Cumhuriyetin kurulmasından sonra, özellikle devletçilik ilkesinin Anayas1aya girmesiyle bazı planlama denemelerine girişildL 1934 O~ak ayında, ilk beş yıllık sanayi planı kalbul
edildi. Aslında, fiilen 1933'te uygulanmasına başlanan bu plana
göl'e, daha önce v:ar olan Sanayi ve Madencilik bankasının aktifi
ile İş Bankasının bazı yatırımları ibir Devlet Sanayi Bankası olarak kurulan Süme:rıbank'a devrediliyordu. Bu ilk sanayi planı döneminde, demir - çelik, kağıt ve selüloz, çimento, pamuklu ve yünlü mensucat sanayileri ku:mldu. 1936'da özellikle madenciliğe ağır
lık veren ve birincisine ek olarak ikinci bir plan hazırlandı.
Bu
plana göre de, devletin mülkiyetindeki bütün madenlerle kömür
alanlan ve yaıbancı imtiyazlı şirketlerden devralınan öteki maden
işletmeleri, yeni
devlet bankası olan Etibank'a devrediliyordu.
Türkiye'nin bu birinci ve ikinci sanayi planları, bugünkü anlamın
da birer iktisadi gelişme planı olmamakla birlikte batı devletlerine oranla, plan konusunda o zaman için ileri bir adım sayılabilir.
Gerçekten de bu planlarla, yatırım alanlarının seçiminde sosyal etkenlere ve yurdun kendine yeterli olmasına büyük ağırlık verildi.
Bu dönemde, Sanayi ve inşaatın milli gelirdeki payı yüzde 10
dan yüzde 16'ya çıktı. Ancak, sanayi bölümüyle tarım alaı.mda çalışanların dağılımı fazla etkilenmedi; nüfusun yüzde 80'i tarım
da çalışınağa devam etti. Türkiye'de, tam anlamiyle gelişme planının gerçekleşmesi yolunda ilk adım 30 Eylül 1960 tarihli 91 sayılı· Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında
Kanunla
atıldı. .. »
(Meydan Larousse, 10. Cilt, sayfa : 181).
Plan
ki

kavramı

ve Türkiye'nin planlamada öncülüğü hakkında
Süreyya Aydemir, aşağıdaki gibi ·açıklamak

görüşlerini Şevket

tadır.

«Plan, aslında sosyalist bir elwnomi düzenidir. Yani sosyalist bir k,at0goridir. Klasik liberal
kapitalizmde,
plan unsuru yoktu ... Kapitalist ülkelerde de ancak, plan

~~';;
ı
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değil, devlet hütçeleri vardı. .. Bütçe, devletin gelir - giderlerini, önceden ve yaklaşık olarak tertipierne işidir.
Plan ise, devlette genel ekonominin ve ona ilişkin faaliyet dallarının, 3 yıllık, 5 yıllık gibi .,üreler içinde, gene
yaklaşık olarak ama belli amaçlara yöneltilen hesaplara bağlanması demektir ... Kısacası plan, milli ekonomiye yön tayin eden mekanizmadır.

Yeni Türkiye Cumhuriyetine gelince. O, daha 1930'larda (Milli Phln - Devlet Planı) fikir, kavram ve idealini
ilk defa ortaya attı. Bu konuda diğer demokratik ülkelerin, sanki öncüsü halinde !belirdi. Bu, büyük ve ına
nalı bir hareketti. 1934 - 1939 arasında, tam anlamı ile
plan değilse de, (Sanayi Programları) na girdi. 1944 ·
1945'te, çok cepheli (Hanp Sonrası Planları) meydana
getirildi. 27.Mayıs.l960 ihtila.linden sonra ise, şimdiki
Devlet Planlama Teşkilatını yaratmakla, 193D'ların ideallerini hayata uyıgulamak işine girişti. Yani Türkiye artık, planlı bir memleket olmak aşamaları içindedir ... »
(Plan İçinde Plansızlık, Cumhuriyet, 16.Eylül.1974)
Görülüyor ki Türkiye daha 1934 yılından itibaren ekonomik
ve sosyal açıdan kalkınınayı sağlayarbilmek :ımaciylc belli bir
programa uyma zorunluluğunu duymuş ve bu uygulamadan yararlı sonuçlar almıştır. Her zaman tenkit konusu yapılan İktisadi
Devlet Teşelbibüslerinin Türkiye'nin ekonomisinde ve çalışma hayatında ve sonucu itibariyle sosyal !hayatında
köklü değişiklikler
yaıptığı, bir anlamda ve ölçüde kalkınmada önemli rol oynadığı ve
azalmakla birlikte halen de rolüne devam ettiği kuşkusuzdur.
İktisadi

ürünü

Devlet Teşebibüslerinin bir programın veya planın
tutulursa plan kavramının önemi de kenmeydana çıkar.

olduğu gözıönünde

diliğinden

U -

1961 Anayasasında planlamaya ve plana verilen önem:

1961 Anayasası, önceki Anayasalardan farklı olarak İKİNCİ
BÖLÜM'ÜN <D) İKTİSADİ VE MALİ HÜKÜMLER fashda yer alan,
(I,V. Kalkınma. a) Kalkınma Planı ve Devlet Planlaı::p.a Teşkilatı)
başlıklı 129 uncu maddesiyle şu hükmü getirmiştir : .
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«İktisadi,

sosyal ve kültürel kalkınma plana bağıann.
Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir. Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve görevleri, planın hazırlan
masında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve planın bütünlüğü
nü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.»
'
Anayasanın, doğrudan doğruya kalkınma ve kalkınma planı
na ilişkin bu !hükmünün gene Anayasanın 41 ve 120 nci maddeleri
hükümleriyle irübatlı bulunduğunu belirtmekte yarar var. Nitekim, 41 nci maddede:

«İktisadi

ve sosyal hayat, adalete, tam

çalışma

esasına

ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış
seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İktisadi,
sosyal ve kültürel kalkınınayı demokratik yollarla gerçekleştirmek;
bu maksatla, milli tasarrufu artırmak,
yatırımları toplum yararının gerektirdiği öncelikiere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir.» denilmektedir.
120 nci maddede ise, Üniversitelerden lbaihsedilmekte, «ogrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve·
teknoloji gereklerine ve kalkınma planı» ilkelerine göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir denilmektedir.
İşte,

«milli kaynakları en rasyonel şekilde kullanmaya çalış
mak» şeklinde ifade edilebilecek olan plan kavramı, ana hatlarİy
le Anayasamızda bu şekilde yer almıştır-.
Şimdi

lamaya

III ı

de

ilişkin

ıbu

esas ilkeye dayanılarak geliştirilen plan ve plimhukuki rejimin neden ibaret bulunduğunu görelim.

Plan ve planlamaya

- Devlet Planlama

2 -

Uzun vadeli

6

hukuki rejim :

Teşkilatı.

planın yürürlüğe konması

korunması hakkında

3 -:4 -

ilişkin

ve

bütünlüğünün

Kanun.

Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına
Kalkınma Planları,

Yıllık

'
programlar

dair Kanun.

1

i
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- Devlet Planlama

Teşkilatı

ve Görevleri:

Devlet .Pla.nlama Teşkilatı (kısaca DPT), 5.Ekim.1960 günlü ve
10621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.Eylül.1960 ·günlü ve 91
sayılı «Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanun)>a
dayanılarak kurulmuştur.

Başhakanlığa bağlı

nun 2 nci maddesinde

olarak kurulan DPT'nin görevleri.
üzere :

kanu-

belirtildiği

«a) Memleketin taıbii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tam 1bir şekilde tesbit ederek takip
edilecek iktisadi ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı olmak;
:b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak;
c) ·ilükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek
uzun ve kısa vadeli planları hazırlamak;
d) Planların başarı ile uygulanabilmesi için Hgili daire
ve müesseselerle mahalli idarelerin, kuruluş ve işleyiş
lerinin ıslahı hususunda tavsiyelerde bulunmak,
e) Planın uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek
ve gerekli hallerde planda değişiklikler yapmak;
f) Özel sektörün faaliyetlerini planın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri
tavsiye etmek.»
tir.
DPT'de, (Yüksek Planlama Kurulu) ile (Merkez Teşkilatı)
ndan meydana gelmektedir. Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan
(veya ,Başbakan Yardımcısı) Bakanlar Kurulunca seçilecek üç bakan, Planlama Müsteşarı, İktisadi Planlama Dairesi Başkanı, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı ve Koordinasyon Dairesi Başkanın
dan oluşur. (m. 4)
Planlama Merkez

Teşkilatında

ise, Devlet Planlama

Müsteşarı

nın yönetiminde İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı, Sosyal Plan-

lama Dairesi ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı y~r alır. (m. 5 - 6)

7

planın yapılmasına

Uzun vadeli

gelince:

«Başbakan (veya Başbakan Ya:rdımcısı) Bakanlar Kurulunun
tasvip ettiği esaslar dahilinde uzun vadeli ve yıllık planların hazırlanması hususunda Planiama Müsteşarlığına Elirektif verir. Planlama Teşkilatı ilk olarak uzun vadeli planı hazırlar.» (m. 13)

(veya Başbakan Yardımcı
bir baıfta içinde Yüksek Planlama
Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceliyerek, kaıbul edilmiş bulunan
ana hedeflere uylgun olup olmadığım bir raporla Bakanlar Kurutuna bildirir. Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra teşrii oDganın tasvibine arzolunur.» (m. 14)
«Uzun vadeli

planın Başibakanlığa

lığına) sunulmasından it~baren

Yıllık

programlar ise Planlama Merkez Teşkilatınca hazırla
Yüksek Planlama Kuruluna sevkedilir. Bakanlar Kurulunca
kaıbul edilerek kesinleşir. (m. 15)
nır,

«Planın tai!bikatı zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen
neticeler ve alınması gerekli tamamlayıcı tedlbirler, belirli dervrelerde verilecek raporlar !halinde Bakanlar Kuruluna sunulur.» (m.

16)

Görülüyor ki DPT'nin görevi, «Uzun Vadeli

Kalkınma

·

-e:·· '

Planla-

n}} ile «Yıllık Programları» hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunmak

ve uygulamaya
lar Kuruluna
2 -

ilişkin sonuçları

da zaman zaman, sorumlu Bakan-

duyurmaktır.

Uzun Vadeli Plamn

Yürürlüğe Konması

Korunması Hakkında

16.Ekim.1962 günlü ve 77
ve 11235 sayılı Resmi Gazetede

ve

Bütünlüğünün

Kanun :
Sayılı

kanun, 18.Ekim.1962 günlü
yayımianmış ve aynı gün yürürlüğe

girmiştir.

Kanunun 2 nci maddesi hükmü, Uzun Vadeli Planın Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine ilişkin olup 3 ncü maddesinde de, kanun tasarısı ve teklifierin ·ızun vadeli plana uygunluğunun yasama meclisleri komisyonları ve karma komisyonlarınca
denetleneceği ve aykırı olanların :reddedileceği ve Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu Plan Komisyonlarının diğer komisyonların
rapor ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plana aykırı bulduklarını belirtip metinleri uzun vadeli plana uyıgun şekle soka~akları yazılıdır.
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Gene kanunun 4 ncü maddesinde; uzun vadeli planda yapıla
tak değişikliklerin, plamn onayianmasına ilişkin 1. ve 2 nci maddelerde yer alan !hükümlere göre yapıLacağı ve Bakanlar Kuruluna
planın değiştirilmesi için verilen yetkinin saklı bulunduğu yazılı·
dır.

Uygulamaya bir örnek vermek gerekirse Birinci Beş
(1963 - 1967) Kalkınma Planını göstermek mümkündür.

Yıllık

BİRİNCİ !BEŞ

YILLIK (1963 - 1967) KA<L:KINMA PLANI, MilUzun Vadeli E::alkınma Planı - Birinci
Beş Yıllık (1963 - 1967) :Kalkınma Planının Onaylandığına dair
Karar başlığı altında, (Plan Kararı N(): 1), (Kabul Tariıhi: 21.11.
1962) numara ve tarihiyle 3.,Aralık.1962 günlü ve 11272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

let Meclisi

3 -

Kararı şeklinde,

Kalkınma Plamnın Uygulanması Esaslarına

Dair Kanun :

ll.Ağustos.l967 günlü ve 12671 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren 28.Temmuz.1967 günlü ve 933 sayılı Kanun «Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak seliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerine planın bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesi de gözönünde tutularak, genel ve katma ~bütçelerden
ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacı ile vonlar tesis
edilebilir» hükmünü getirmiştir. (m. 1) Buna göre Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl (Gelişme ve teş'Vik .fonlan) isimli bir bölüm
açılması öngörülmüştür.

933 sayılı kanunun iptali hakkında Türkiye İşçi Partisi tarafın
dan açılan davada Anayasa Mahkemesi, 12.Miart.1971 günlü ve
13776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23, 24 ve 2S.Ekim.1969 günlü ve Esas: 1967/41, Karar : 1967/57 sayılı k::u ariyle kanunun
önemli !bir çok hükümlerini Anayasaya aykırı görerek iptal etmiş,
ancak 91 sayılı Kanun ve plan var iken uyıgulama konusunda ayrı
kıanun çıkartılmasında Anayasaya aykırılık bulmamıştır. Bu nedenle, iptal edilen bir çok hükümlerine rağmen kanun yürürlüktedir.
933 sayılı kanunun iptali hakkında Cumıhuriyet Senatosunun
50 üyesi tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi, 9.Nisan.
1971 günlü ve B804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2S.Ekim.1969
günlü ve 42/58 sayılı kararda ise, 57 S'ayılı kararında iptal ettiği
9
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açısından

kanun hükümleri
karar vermiştir.

4-

Kalkıruna

Planlan,

(karar verilmesine yer

Yıllık

olmadığına)

Programlar:

Daha yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Millet Meclisince onaylanarak uygulanmasına çalışılan kalkınma planları aşa
ğıda gösterilmiştir :
A)

'BİRİNCİ BEŞ YILLIK ( 1963 - 1967) KkLKINMıA PLANI.
(3.Aralık.1962

,B)
C)

günlü ve 11272 s. Resmi Gazete)
İKİNCİ BEŞ YirLLIK (1968 - 1972) KAiLKINM:A PLANI.
(21.Ağustos.1967 günlü ve 12679 s. Resmi Gazete)
ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLiiK (1973 - 1977) K:A:LKINıl\1A. PLANI.
(27.Kasım.1972 günlü ve 14374 s. Resmi Gazete)

Yılık Programlara gelince: Bunlar, 91 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Planlama Merkez Teşkilatınca hazırlanan ve Yüksek
Plfmlama Kurulunca incelenen ve Bakanlar Kurulunca kabul edildikten sonra Kararname biçiminde yayımlanan uygulama esasları
dır.

Nitekim, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin olan Yıl
lık Program, 8.Şubat.1963 günlü ve 11329 sayılı Resmi Gazetede
6/B28 sayılı Karar olarak yayımlanmıştır.
Böylece her

yıl,

bu programlar Resmi Gazetede

yayımlanarak

Yürürlüğe konulmaktadır.

Buraya kadar üzerinde durduğumuz yönler; Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın, Anayasa ve öbür kanunlar açısından
hangi esaslar içinde, yaıhut hanıgi hukuki kurallara göre sağlanma·
ğa çalışıldığını belirtrneğe değinmektir.

Bu suretle yasalara dayanılarak yürütülmeğe çalışılan kalkın
plan ve p:rıogramlara uygunluğu ve öngörülen zamanlarda
bitirilip ibitirilmediği sorunu ortaya çıkmaktadır.

manın,

IV -

Planın uygulamasının

sağlanamaması, doğurduğu

so-

. nuçlar:
Bu bölümde öncelikle belirtilecek yön, Kalkınma Planlarının
ve Yıllık Programların uyıgulanması açısından nelerin öngörüldüğli.·
dür.
10
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30.Eylül.l960 günlü ve 91 sayılı, Devlet Planlama Teşkila
tının Kurulması Hakkında Kanun :

Bu kanunun «İcranın takilbi» başlıklı 16 ncı maddesinde
alan hüküm şöyledir :

yer

«Kaibul edilen planların ilgili daire, müessese ve idarelerce uygulamuasındaki aihenk ve işbırliğini Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sağlar. Planın tatbikatı zaman
zaman gözden ge,çirilerek elde edilen neticeler ve alın
ması gerekli tamamlayıcı
tedbirler, belirli devrelerde
verilecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulur.»
Kalkınma Planları Bakanlar Kurulunun bir tasarrufu olduğu
na göre uygulama konusundaki denetlemenin de onun tarafından
yapılması ve sonucundan da Bakanlar Kurulunun sorumlu olması
esastır.

2 -

16.Ekim.l962 günlü ve 77 sayılı Uı:un Vadeli Planın Yüve Bütünlüği.inün Korunması Hakkında
Kanun:
rürlüğe Konması

Bu Jmnunda yer alan ılıükümler ise, kanunun adından da anlagibi, uzun vadeli planın Tüvkiye Büyük Millet Meclisinde
göruşülmesi (m. 2) ve kanun tasarısı ve tekliflerinin uzun vadeli
plana uygunluğunun sağlanmasına (m. 3) yöneliktir. Kanunda ayrıca uzun vadeli planda değişikliğin nasıl yapılacağı da belirtilmiş
tir. (m. 4)
şılacağı

3 -

Beş Yıllık Kalkınma Planındaki Hükümlei· :

3.Aralık.1962 günlü ve 11272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Planının 130 uncu sayfasında (5. Uygulamanın izlenmesi) başlıklı bölümde:
«Yıllık programların uy:gulaıl'nasının gidişini

gösteren

üçer aylık dönem rapodan ilgili kuruluşlardan alınarak
sonuçlar değerlendirilecektir. Dönem raporlarına göre
özel tedbirlerin alınması gerektiği hallerde meselelerin
gecikmeden çözülmesi sağlanacaktır. Uygulamadan ilke,
tutarlılık ve elibirliğidir. Planların ilgili daire, kurum ve
idarelerce u)'igulanmasındaki arhenk ve işbirliği planla-

~

i
1

mayı düzenleyen yasanın kurallarına göre sağlanacaktır.
Konuların elbirliği ile incelenmesi ve meselelerin ortak
anlayışla

çözülmesi

için gerektiğinde ilgili daire ve ku-

ruluşların yüksek
seviyede sorumluların
koordinasyon komisyonları toplanacak tır.,,

katılacaklan

İyi niyetlerle önerilmiş olan ve uygulama tedbirlerinin gerçekte yerine getirilemediği, planlanan işlerin belirtilen zamanda ve
seviyede yapılamadığı, dolayısiyle bunlardan memlekete çok büyük
zararlar geldiği, bilinmektedir.

Bu konu hakkında gazetelere intikal etmiş olayları Ibeiirtmeden önce DPT'nin tespit ettiği aksaklıkları bilôirmekte yarar vardır.

3.1 Ocak 1975 günlü ve 15135 sayılı Resmi Gazetede yayımlaınan
d975 Yılı Programının Uyıgulanması Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar» ın 104 üncü sayfasında, (IV. KAMU KESİMİ PROGRıAıMI UYGULAMASI) başlığı altında şöyle denilmektedir :
«803. Plfmlı dönemin başlarında, planlı çalışma anlayışı
ve pııogram disiplini henüz yerleşmemişti. Kuruluşların
etüd yapma ve proje hazırlama güçleri sınırlı iken, daha sonraları bu yet.ersizlikler önemli ölçüde giderilmiş
tir. ıAncak, 1970 lerde hızlanan kaliteli personel kıaybı
bu alandaki gelişmeleri yavaşlatmıştır. Bu olumsuz eği
limin sonucu olarak programlarla gerçekleşmeler arasın
da zaman, maliyet ve nitelik yönünden önemli sapmalar
meydana gelmiştir.
Planlı dönemin başından bu yana, kuruluşların diğer kamu kuruluşlarının karar ve işlemlerine bağlı olan işle
rinde formalitelerin çokluğu nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Bu süre içinde kuruluşlar arasında fonksiyon dağılımındaki düzensizlikler ve formaliteler giderek
artmış, bunun sonucu olarak işlt>mlerin yapılaibilmesi için
önemli miktavda insangücü ve zaman israfı zorunluluğu doğmuş, kuruluşlar arası görev sürtüşmesi ve ikilemleri çoğalmış, bazı kuruluşlar üzedevine aldıklan kontrol görevlerini daihi gerekli biçimde yürütemez duruma
gelmişlerdir ... »
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Görülüy;or ki, 91 sayılı Devlet Planlama Teskilatı Kanununun
16 ncı maddesi hükmiyle «İcranın takibi» ile görevli olan teşkilat,
bir takım nedenler ileri sürerek gecikmelerden şikayet etmektedir.
Bize göre, kağıtlar üzerinde kalan bu tür şikayetlerle aksaklık
lann giderilmesi olanağı yoktur. Çünkü: Kalkınma plfmının veya
Yıllık Programların uygulanmamasının veya, uygulamada meydana çıkan gecikmelerin sadece belirtilmesi yeteı sizdir. Biz şimdiyf
kadar bu gecikmelerden ötürn (filanca daire) veya (filanca kişi)
sorumludur diye kesin bir açıklama duymadık. Kuşkusuz hiç bir
(daire) veya (kişi) ben sorumluyum di;re ortaya çikmayacaktır
İşte bu noktada, bütün Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarm
uy;gulanmasından dolayı başlıca sorumlu olan Ba:kanlar Kurulunun,
gecikmelerin ve !bundan doğan zararların neden ibaret bulunduğu
nu araştırıp tespit etmesi, sorumlu kişiler hakkmda da müeyyidelerini uygulaması gerekir.
Şimdi,

gazetelere intikal eden (rplanın uygulamasındaki gecik
melere) ilişkin bazı haberleri sunmak istiyorum.
ait

14.Nisan.1975 günlü Cumhuriyet Ga~:etesinde çıkan Bülent Ön'e
:

yazının başlığı şöyle

«Önemli bütün projeler yüzde 90 maliyet artışıyla

ger·

çekleşiyor.»

Yazıda

ise

şunlar

bildirilmektedir:

«İZJMİR - Ülkemizde önemli projelerin meydana gelen
gecikmeler nedeniyle ortalama yüzde 90'a varan maliyet
artışlarıyla gerçekleştiği bildirilmiştir.

Önemli projeler tek tek ele alındığında, maliyet artışla
yüzde SOO'ü bulan projelerin bile bulunduğu, Devlet Planlama Teşkilatı'nca hazıdanan raporlardan anta.
rının

· şılmıştır.
Örneğin, 1967 yılında Ibitirilmesi Ölllgörülen Bandırma li-

man inşaatı 10 yıllık bir gecikmeyle 1977 yılında hizmete açılacaktır. 10 yıl önce proje maliyeti 41 milyon lira
olarak hesaplanan Bandırma liman inşaatının 1977 de
bitiminde 250 milyon liraya mal olacaktır. Bu gecikme
nedeniyle uğranılan kayıp ise 209 milyon liradır ... »
'13
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Aykut Sağanak, 17.Mart.1975 günlü Cumhur.iyet gazetesinde ya«Santrallar Sürekli Arızalı» başlıklı yazısında şöyle demektedir:

yınlanan

«Türkiye' de son on yılda yapılan bütün santrallar yıllar
süren geoikmelerle devreye girmiş, üretime geçtikten
sonra da sürekli arızalar ortaya çıkmıştır. 1963 yılında
yapımına lbaşlanan Keıban barajının 1970 yılında bitmesi öngörüldüğü, halde, ancak 197S yılında ve 5 yıl gecikmeyle üretime geçebilmiş, Gökçekaya 1968 yerine 1974'de, Seyitömer 1971 yerine 1974'de devreye girmişler, fakat aradan bir yıl geçmesine rağmen tam kapasite ile
çalıştırılamamışlardır. Aynı şekilde, Kovada Hidroelek
trik Santralı 1968 yerine 1971'de, Doğankent Hidroelektrik Santralı 1967 yerine 1972'de, üretime geçelbilmişler
dir. ,Bu arada 1967 yılında yapımına başlanan ve 1972
yılında bitmesi
planlanan Oymapınar Hidroelektrik
Santralının yapımı hala sürmektedir. 1969 yılında baş
laması ve 1973 yılmda bitmesi öngörülen Ayvacık Hidroelektrik santralının ihalesi bile ancak iki yıl gecikme ile
1971 yılında yapılaıbilmiştir. Büt:ün bu gecikmeler elektrik sıkıntısının oluşmasından başka, santral maliyetlerinin de artmasına yol açmakta, SOO milyona çıkması
hesaplanan santrallar 1 milyara, 900 milyona çıkması hesaplananlarsa 2 milyara çıkmaktadır ... »
Biz 'burada, kamu sektörünün en önemli ıbrölümü olduğu kuş
. kusuz bulunan elektrik üretimiyle iLgili yatırımları ve bu yatırım
larda meydana gelen gecikmelerle ne kıadar zarar doğduğunu gözler
önüne serrnek istiyoruz.
Fertlerin bile bu kadar yakından iLgileniıp kamu oyuna duyurdukları bu konularda Devletin, özellikle Bakanlar Kurulunun ilgi
duymayışı, ibu gecikmelerin yıllardan beri sürüıp gitmesi ve fakat
çareleri bulunup zararın giderilmesi çalışmalarının yapılmayışı
doğrusu üzerinde durulacak önemli bir konudur.
Gene Aykut Sağanak, 29.Ekrm.197S günlü Cumhuriyet Gazetesinde çıkınağa başlıyan «Karadeniz Bakır İşletmesi Dosyası» baş
lıklı yazı-sında şu bilgileri verınektedir :
«SO milyon liralık lbir kazı yolsuzluğu ile kamu oyunun
dikkatini çeken Karadeniz Bakır İşletmeleri, gerçekte
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kurulmasının öngörüldüğü

günden bu yana sürekli olarak yalnızca bazı çevre ve kişilerin çıkar sağlaması amacına )'IÖneltilmiş, başlangıçta 898 milyon liraya çıkması
Ôngörülen işletme için bugüne kadar 1 milyar 724 milyon lira harcandığı halde, dev kuruluş sürekli zarar etmekten bir türlü kurtulamamıştır ... »
Bu örnekleri çağaltmak olanağı vardır. Ancak, bugüne kadar
yapılan bütün uyarılar karşılıksız kalmıştır. DPT'nin de zaman zaman raporlar hazırlıyarak Bakanlar Kuruluna bilgi , verdiği bilinmektedir. Buna kıarşılık Bakanlar Kurulunun bu konuda ne gibi
çalışmalar yaptığı bilinmemektedir.
Bize göre, Bakanlar Kurulunun program uygulaması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararlar hiç bir zaman gereği gibi
uygulanmış değildir. Bakınız, 3.0cak.1975 günlü ve 15107
sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 5.12.1974 günlü ve 7/9105 sayılı «1975
Yılı Programının Uy;gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair
Karar'da ne denilmektedir :
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1975
tespit edilmiş ol,an hedeflere ulaşmak
amacıyla, Program ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, yeniden düzenlenmelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlarla ilgili
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi,
görevli kuruluşlarca bu programda belirtilen ilkelere
uyıgun olarak zammıında ele alınır ve dikkatle yürütülür.»
«Madde 1 -

Yılı Programında

İşte, bütün bu dikkatle yürütülmelere rağmen yatırımların 10
yıla

kadar varan gecikmelerle üretime geçtikleri, bundan ötürü
ülkemizin milyarlada ölçülecek şekilde çok büyük zararlara uğra
dığı bir gerıçektir.
V -

PLANlN UYGULANMASININ SAGLANMASI AÇlSINDAN
MtİEYYİDE:

Tebliğimin bu bölümünde; «Kalkınma Phlnları» nın ve «Yıllık
Programlar» ın zamanında bitirilmemesi yüzünden doğan zıararla
rın giderilmesine ilişkin olarak kanunlarımızda öngörülen
müeyyideler ve bunların uygulanması hakkındaki görüş ve temennilerimi dile getireceğim.
ıs
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 105 inci maddesi hükmü :

«Haşbakan,

Bakanlar Kurulunun başkanı olarak Bakanarasmda işibirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesi'ni gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.
Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.
Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriy~e aynı durumdalıklar

dır.»

Planın,

Yasama Meclislerinden geçmekle birlikte «kanun» niteliğinde bulunmadığı, 12.Mart.1971 günlü ve 1377'6 sayılı
Resmi
Gazetede yayımlanan 23, 24 ve 25.10.1969 günlü ve E: 1967/41, K:
1969/57 sayılı Anayasa Mahkemesi kararmda uzun uzun açıklan
makta, ayrıca, Yıllık Programların da «Bakanlar Kurulu Kararı»
olduğu belirtilmektedir.
O halde; Plfm ve Programların uygulanmaması, geç uygulanması, yatırımların belirtilen zamanlarda bitirilememesi yüzünden
maliyetlerinin ibir kaç katına çıkması gi!bi nedenlerle uğranılan zararlard•an ötürü Bakanlar Ku:mlunun, Bakanların, idarede bu görevleri yerine ,getirmekle yükümlü bulunan amir ve memurların
sorumlu olması gerekir.

2 -

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88, 89 ve 90 mcı maddeleri hükümleri - Yasama Organımn Denetim Yolları :

Anayasanın yukarıda yazılı

maddelerinde yer alan (soru), (genel görüşme), (Meclis soruşturması) ve (Meclis araştırması) gibi
yollar. Yasama Organlarının denetim şekillerinden ibarettir.
Özellikle 90 ıncı maddede yer alan (Meclis soruşturması), etkin bir denetim yolu olarak gözükmektedir.
Bu yollar, 13.Nisan.1973 günlü ve 14506 sayılı Resmi Gazetede
5.Mart.1973 günlü ve 584 Karar sayılı Millet Meclisi İç
tüzüğü hükümlerine göre işlemektedir.

yayımlanan

Ancak şunu belirtmekte yarar
la bir sonuç alınmış değildir.
16

vardır

ki, bugüne kadar bu yol-

,(_

Aksdıe 10.Mayıs.1975

günlü ve 15232 sayılı R~smi Gazetede yayımlanan 30.4.1975 günlü ve 365 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında :
«İkinci Beş Yıllık

Plfm Döneminde Kalkınma Fonu adı
lazım gelen meblağın sarf edilmesinde 1büyük yolsuzluklar olduğu ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, Anayasa'·
nın 90 ıncı ve T.B.M.M. Birleşik Toplantısı tçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T.B.ıM.M. Soruşturma Hazırlık K,omisyonunun, Meclis Soruşturması açılmasına gerek bulunmadı
ğına dair 9/15 esas, 2 karar numaralı ilişikteki raporu,
T.B.ıM.ıM. Birleşik Toplantısının 30/4/1975 tarihli 9 uncu
Birleşiminde kalbul edilmiştir.» denilmek suretiyle
soruşturma yoluna gidilmemiştir.
altında harcanması
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Türkiye Cumhuriyeti
si hükmü:

Anayasasının

127 inci madde-

«Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir
ve giderleri ile mallarını 11ürkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlernek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin !hükme ıbağlamak ve kanunlarh verilen inceleme,
denetleme ve hükrfte ıbağlama işlerini yapmakla görevlidir.»
Sayıştay'ın

bugüne kadar yapmış olduğu denetlemeler dolayı
siyle Anayasa'nın 127 inoi maddesi hükmü gerekçesinde yer alan
düşünceler ılıiçte umut verici değildir :
«Sayıştay'ın bugüne kadar tatbikatı sadece şekli
murakabeye inıhisar etmiştir. Bu muııakaıbenin, mali tatibikatta ,görülen isabetsi'zliklere teşmili hiç şüphesiz faydalı
olacaktır. Ancak, bu murakabenin ne dereceye kadar ve
ne şekilde gerçekleştirilebileceğini şimdiden tespit etmek mümkün görülememiş ve meselenin halli Sayıştay'·
ın Kuruluş Kanununa bırakılmıştır.»
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Türk Ceza Kanununun 230 ve 240
leri:

mcı

maddeleri hüküm1

Türk Ceza Kanununun. 230 uncu maddesinde, «memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve teraihi eden» memurların cezalandırıla
cağına dair hüküm yer almıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında ise «Devletçe bir mazarrat
halinde cezanın artırılması öngörülmüştür.

ılıusule

gelmiş olması»

Türk Ceza Kanununun
suiistimal eden memurun»
5 -

240

ıncı

maddesinde

de, «vazifesini

cezalandırılacağı yalllıdır.

14.Temmuz.l965 günlü ve 657 sayılı
Kanununun 12 inci maddesi hükmü :

Devlet

Memurları

Maddede şu hüklim yer almıştır :
«Devlet memudarı görevlerini dikkat Ye itina ile yerine
getirmek zorundadırlar. Görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarına taıbidirler.»
Bütün bu Anayasa ve öbür kanunlarda yer alan hükümler; Devlet malarının korunmasında ;gerekli dikkat ve itinayı göstermiyerek
zarara sebep olanlar hakkında bir takım müeyyideleri öngörmektedir.
hemen belirtmekte yarar vardır ki; bu mekanizmaların işletilmesi hemen hemen mümkün değildir. Bunun nedeni
de ,en başta, Bakanlar Kurulunun, «dokunulmazlıkları bulunan»
milletvekillerinden oluşması ve De:vlet mallarının idaresinden birinci derecede sorumlu olan Maliye Bakanlığının, bir açıdan kendisi aleyilüne sonuçlanması muhtemel araştırma veya soruşturmayı
başlatmasının olanak dışı bulunmasıdır.
Ancak,

şunu

Bize göre, Yasama Organlarının denetimi yeterli değildir. Öncelikle iktidardaki parti üyelerinin bu denetim yollarına baş;vurma
larını düşünmek mümklln 1görülmemektedir. Muhalefetin bu yoldaki çalbaları da bir takım usuli yollarla enıgellenmektedir.
O halde yapılacak şey, Yasama ve Yürütme Oııganlarının dışın
daki bir organa bu görevi vermektir. Bu noktada akla, Anayasa
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Mahkemesi gelmektedir. Kalkınma Plfmına ilişkin hüküm Anaya129 unou maddesinde yer aldığına göre plana ilişkin Anayasa emrinin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi de Anayasa Maıhkemesi tarafından yapılabilir.
sa'nın

Gerçi bugün için :bu önerinin uygulama olanağı yoktur. Ancak, Devlet mallarının korunması, kalkınma Planlarının ve Yıllık
P:rıogramlarının zaman'ında uygulanarak milyarlara varan zararIara uğranılmaması için daıha etkin bir denetim yolu da hemen hemen yoktur.
Zirnınetine para geçiren memura beş seneden on seneye kadar
ceza verilmesi (T.C.K. m. 202), ihtilas suçunu işieyenin on yıldaF
aşağı olmamak üzere cezalandırılmasının
yanında devlet mallanna milyarlara ulaşan zamr verenlerin cezasız kalması adaletle bağ
daşmaz'. Bu nedenle konunun üzerine önemle eğilip gerekli bütün
tedbiderin getirilmesini zorunlu görmekteyiz.
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1961
1eti

Anayasa'sı

s,iyasal

demokrasıi yanında ısosyıal huikuık ıde~.r-

ıkavmmını dıa getirmiş, böy1ecıe

kıe1eı:ı~ni sıapuamalk

ye ·ent,egre

suretiyle sosyal

sosyal

demokııasindn

demoıkrasıiyıi

ıetmek aımaıcını ıgütmüştıür.

siyasal

temel

iİ'l·

demoıkmsi

Ancak; Anayıasa'da bu amave yeteri:i açıikılılkla ibdı1r

cı ıgeııçıeıkleıştirece!k aı:ıaç~arrn ıkesıi>nliıkle

ti1memiş oLduğu hususuında .ileri sü:rıü1en görüşter; onıdör.t yiliılk
bir dönemden sonra ibıile; !hangi e/konomik sistemde ·refaıhm daıha
taıtmin edici düzeye rç]kıarıılıabiı~eoeği artan vefahtan ·toplumun adil
lb1ç1mde yararkı:nıaıbileceğJi v:e ki,şilerin. siyasal otor.iteyıe, yönıeıtime
etkin olarıaık ılçatılma:}armın sağlanabileceği konusu iizerindeıe tar·
tışımalarla :yol açmaktadır.
'
Anayasa'mızın getirdiği ıhukuk
taı:ıtışmaların ıve görüşlerin heıdeıfi;

n:in

srağlaıdığı ıSliyasral

V·e

dÜ7e:qi jçinde kalındığında; bu
parlamenter demoıkı:ıaısi oc:ejimi-

eıkıonomilk hürııiyetleri titiz1ikı1e ıkorumaik,

~sıosyal :rıefahı

en yüıkrselk rdrüzey:e çıkaranak mutlaık faıkirLiği yıenanek,
reBahtan toplumun tıüJrrı ·kiş:iLerinin adil ö:lçü1er iç1nde yararlanmasını sağlamaik sıuretıiyle göresel (izafi) fakilrliği önlemek, servetİn başkaları üzerinde 'bir tahakküm aracı ohrak kullanılmasına
fı:rısat vıerımemelk; sonuçta yıasıalann kişilere tamdığı ve devletin el
\Uizaıtamıy:aoağı hıaıkLardarn rdlıuşan .sıiyıasıal ıdemo\kraısiyıe sos)1al demdkra:siy~i de güçlü h1çimde ~eıntegı:ıe edecek araçları tbelirlemeıkt:ir.
arıtan

3

r
Yuılmnda tıe:mel çi,zgd.leri He ortıaya kıonan hedefm gerıçıekleş
için rgerıekJii araıçiarı pür reıkonom~k rsistıemle:dn katı tkalıp
ları içinde aı:ıama1k, s~stıem rtartışımalarına ve dolrayısıyla mevouıt
sistemin değiştirrilmesiyle i1gi1i önerHere giıtmek zorunluluğu var
mJJdır? Diğer :bir deyişle ,ekonomik ve sosyal ııefaihı, adil gelıir dağıhmını sağhyacrak yönıtıermiLeıri Tilikiye'nin ısosyal hulkuk düzerıi,
parlamenter diemolkrrasi Lt'ejıirmi, özıel ·koşulları ve eıkonomi bilirninin hiçbir sistemde dreğişmiyea:ı genel kuraUan içinde araınıalk olarıağı yok mudur?
·
tiri:lmesıi

Konuya sri!Yarsal
larak rbk yaıklaşım

tıercıiihlıe:r:dıen,

laştırıma olarıağını sarğhyaoaık
maıh~yetini,

temel

ideo1oj1k

saplra:ntılarıdian

yap11Lmaık i~stendiğinde; herşeyden

uzak ka-

önce;

ıkJaJ:"şı

teoriJk sıisıtemlerin anLamın11.,
tanımak ve bu özellilkleri objektif

ideal

özelli!krlerıini

b~çimde değerlendirmek zorunluluğu vardır.

A -

EKONOMİK SİSTEM

1toplumun gıaye ve davranışları He ibeılide(zihniyet), toplum ıku.rumlarının !belirlediği 'bir düıı~n ve organi1Zasyon1dan, beıHrli bix- tekniıktıen oLuşaın rbü«Ekonomik

nen

tsıis1tıem;

eıkonomi:k espridıen

tündıür. »

""',..:. '
~:

(1 )

Somharrt tıaraf:mdaın yapıLan, Perroux ve Tinıbeırgten tara:fırıd~
bu t:armma göve; ekonomiık sistem üç elemanı kapsar.

getıştirilleın

Bu elemanlardan birincisi; vihniyet
egemen daıvranll'şlıandır.

diğer

bir

deyişle

ekonomik

faıa:ldye1tin

İıkinoisıi;
tüımiidür.

miik

düzen ya:rıi sosyaJ, hukuki vre !kurumsal er1emıaruann
Bu e1ema:nltar reikonomiik faaLiyetin çerçevesini vıe ~eıkono

üniteleır arasınıdıaıki ilişıkıneri beliı:ıler.

Üçüncüsü; telknıilk, başıka bir ran~aıtımla mal ve thizımeıtlenin üre·
hiçim değ:ışıtirmes:ini sağlıyıan ırrıaddesel yöntemlerin ıtüımü

tiınirıi,

dür.
Bkonomik. sistemi olıuşıtuııan bu temel demanlar
siyonel bağlılıklar mevcuttUT.

arasında

fro:p.k-

O) W. Sombart: L'apog~ee du capitalisme, Paris, 1932, tome II, p. 519.
F. Perroux: Cours d'economie politique, Paris, 1947, p. 81.
J. Tinbergen: The Theory Of The Optimum Regi.me, Amsterdam,
1959, p. 265.
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EKONOMİK SIİSTEMLEıRİN KISA BİR AN~LİZİ

B

Sisıtem halkkınıda yapmış olıduğumuz ıtammın ıkapsıaımı ıiçindf·

ve çolk

geniş

elkoınomlik sisıt·eml,eıri

anlamda

üç grupta

toıpl:amaık

ola-

nağı vandır.

-

İdea:l ·tıeoıı.i:k ·kıaıpiıtıaliıst sistem
İdeal tteoıdk ısosıyıa11iıslt sisıtem
Klarıma

eik:onomQ

sıis.tıemi

GerÇJeıklere vıe ruygulıaınaın modelıe yakLaşınalk

teme:l .çizgHeri
I.

1çi:n tbu

ısisrt:emLeri

Uıe hatırlatmaikl1ıa yararı: o!l:duğu kıaınısındaıyız.

İDEAL TEORİK KAPİT\AJLİSIT SİSTEM

Bu sistem hamkıet noktıasınd'a; gelirlerin üretim ıfaıktöderl araher üretim faktörünün kendi piyasası ile belirlenen değerine
ve gelirlerin üretim faktörlerine milli ıgelirin yaratılmasına yaptıkla
rı :kıaıtkıya göre dıağılımını eısaıs 'kaıbu~ eden dinaımilk bir piyasa eko
nomi·sı:iıne day;aın:ur .
sında

.Kıuşik:usuz

iıclıe:al teıorilk ikapi.tıalıiısıt

maıml!ştır. Bıu

nedenle

model olaralk

diJkJkaıte alınmalıdır.

sistem

bazı soyut1aıma1arın

hiıçibir zaımaın uyıgulıaın

sonucu o1an. soyut

ibiır

.Belirli ıbiır eıkonomıilk: zihniyet olamk teorik kıa:piıtaHzım sı
«bir kazanç hırsı ile, rekabetçi ve ııasyonalist lbir espriden
o1uşur.» (2) Böyılıe bir oluşrum; sıiıstemin özel ,1Jeşelbbüsıe, piyasa ~ko
noımisıine dayaınmlasını zorun1u kıLar.
-

nırsız

-

Belirli hir

düzıen, huılmlki

'VIe sosyal organizasyon biçimi olakoyu lbıir feı;diyetçiliğe; ekonomik temeLiınıde libeıralli!Zme dayanır. Ferdiyetçili:k ·kıiışiyıe sexıbeSıt
çalışma, emeğini satma;k da daıhil olmak üze:De siyasal ve ekonomik
haıkları ve lbun!laırı lkullanımalk, üreıti:m ıar:açlaırı üzerinde sınınsız veya sadece devletlin öngör1düğü ,alantara inhisıar ,~den sırurlamalardaı:n
ibaret özel mülkiyet haıkıkını vıe tÜ!ket,im maUanndan serıbestçe yarar·
laınmaık olanağını v:eriır. <UbıeraıLizm 1ise huıkuıki ve 'e!konıomiik lbaıkrm
dan biı1biırilniden 1ayrı senmaye v:e ıemeık gib:i üretim falktöıı}eri.ni piy;aısla aracılığı ile b1deştirmeyıi, fiiya:t:a dıayanarn bir melkaını:izmanın
rıalk ·tıeoni!k ıkapi'ta]izım

(2)

:lmkulki

temeJı.i:ndıe

Andre Mıarchal- Raymond Barre: Economie politique, tome premier,
Paris, 1973, p. 178.

s

T
varlığını

ifade eder. Böyle ıbir oluşum nedeniyle teorik kapitalist
eıkonomin1n .hedefirl!de devletin ekonomiık fa:aJiyetlıere doLaysız müdahalesirıi gerekti~mey:en hi1r görüş, herh~mgi ıbiJr grup veya birliğin
menfaati değil fieı:iClıin merıfaıaıtıi üsıtünH1k gösıterk Meşhur olmuş
bir deyimle; gizli ıel (lkör güç) fiert ve ·toplum nıenfa:atlerini eın mükıemmel biçimde düzenJ,er; 'reıkıabet piyasasını ,dıengeye doğm götürmeye ~eıhherUk eder. ı:Kıapiıtıaılıizımdeiki bu aşırı optiımizmiın bir diğer
sıorıuou; feııdi mü1l(Jiy,et haıkıkımn sıa,ğlıadığı zenıginliğin aym zamanda
bir siyasal güce dönüşelbiLmesıiıdiır. Sonmda:n modern sosyalisrtler
kapitaList s:istıemdeki ıkazıanıç ıhwsının rürüı:ıü olan ıse~mayenıin ıkişi
ye siyaısıaıl güç vıerdiği husUJsuı:ıda'ki ıiddiadan çdk, siyasıal güciÜ:n bu
güoü ıeLinde ıbulrmdu:rıaınlıaıra sağladığı zenıgıin;liık üzerinde ismrla ıdu
rarıaik; ·kapitalist sİ!sıtıeme yalk1aşmLşlar ve sıiyasal güoün bütünüyle
dıevlıetıe iınıti!kıal ettirilerek devılıetin ekonomtık güç kazaıı:ıma:sını ıisıte

1
1

\

..,~

mişLeudir.

BelirLi lbıir ıteıkınitk olıar~ak teorilık :kapitaLizm; biHmseil acraş
tırma:]ara, geHşmeye dıaıyanaın ileri bk teknıiği, ma!kinalaşmayı, üreti:mdıe saıbit sıermayenıiın haıkim olduğu ıt~noloJiıyi, bu teıkno1ojdyi
kullarıarı ıbüyüik tıeşıeblbüs~eııi vıe ıkonsantrasyonu ifade eder. Özıetle;
ikapiıtali:st ~.sıis·tıem birbiriı:ıe riıçten baığh üç geııçekle ilgiUdir. Bu ger"
çelld.eııin her biri gelişiımiın ıegemen g:üçle:rıiıne boyun ıeğ)meik ve birbirine uyarlık göstermek zorundadır.
-

1.

Aıdıemi

merkeziyet

esıaısına dayarıarı

ikapiitalist ekonomi çok
rol-

s!a[Yıda kaı:ıa:r :meıikezinıden oluşmaikta, seıımayeniın vıe maıllaır:ıın

lanımı ıkaımu

otoritesineLen

ıbağımsız ıbu1unmaıktadır.

2. Teo:rıiJk kapitalizmde Sıermaıyenin veı:ıd:ıği ,güç .sıeJ:ımayıe üzerindeki güç olarak ele aıhnmalktıadır. 'Sermaye ile yöne1ıim arasın
da belirli ıbir ayının yıaıpılımıaıktadı,r. Teknisyenler sermayeıyi kulkııı:ımaıktadır. Falkat sermaye .ille yörıet'İ!m arasında hir çaıtışma söz
konusu olduğundıa ın:ühai ~karar sermaye sahİpılıerine ıa:ittıiır.
3.

Teoriık ikaıpitalizımde ıteşıeblbüsün ranıtaıbiHtes;ine

dayanan bir
net lkar
beıkıler. Hizmet ıaıkti iLe çahşanlıarın dilek v;e :ihtiyaçları pıara:sal giiçlerj oJmadığmdaın pazara iınıtiilml ıedemez ve genelhklıe <t:aıtmin edilmemiş olaı:ıak kalır. Bu ne.derıle ıkapit!aılizmin egemen olduğu süre
içiı:ıde; teorilık :kapiıtaHzm5n devlıet mUdahalesini r:ededen temel görüşÜıne ııağmen; sosyaıl ımüoadele veııiı1memiş v;e sosyal politika iz·
manıtık vardır. Mütıeşebb:is yaıtırım yapıaır, üı:ıetir, saıtıar vıe
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•';

lenmeımiş olsaJiidı;

kapitalizmin ortaya çıkaracağı taıölo üzüoü bir
manzara arzeıdebiı}~rıdi. Çünikü; gelıi:şimin gerıeıktirıdiği değişik1i:Her
kapitalizmin yukanda belirtiLen üç gerçeğinm korrbinıezıonUJlJU güç1eştıirmelk:ıtedıir. Devlet her yerıdie vıe her zaıma:n sımflar arasmda.kti
çıkar çaıtışmaLannıa hiaıkıeımlıjik ıeıtmeye ıkenıdinıi zorunlu sayımş, ısos
yal ısrmHann haık ·iddıkı:lannı ruzlıaıştıı:maya çalışmıştır. «ptoliıtik ıroa
mr v:erıiciıler ,kJendilıerini desrtıeikliyıeın gruplara karşı bir özgüı:1lıük
marjına sahiptirler. Bu gruıpkm:n da 'kendiledni seçen rveya ·sıeçmiş
sayılan haLka 'karşı bir öıııgürrluk ımarjlan söz konusudur. Teorıi!k
kapitalizmin hiÇbir zaımaon Uıyıgu1aıma a:1anı hulaımamasmın nedeınıi
ni bu özgürlük marj ı[}tdıa aramalııdır. » ( 3)
IL

İDEAL TEORiK SOSYALİST SİS~BM

Hareket nokıta:s]ll!da kiş;isıel müJıkiyeıti ve ·rekabetçi liberal ekonomi düzenini tümü ile oııtadan kaldırarak ekonominin kaderini
devletin veya saıdıece bıir sosyal s:ımfın :egemenliğine bır:aıkımaik ama·
cını güden ıbu ısisıtem; arıa1a:rındalki yöntem ıa:yırıoabklarınıa rağmen
Hiberal kıapiıtalizıme karşı olan ıtüm sıi·stemleri ifade ~etmek üzere
kiUıUanılır.

Burada son dıe:rece dligi çeikıiciı olan b:k hususu daha
belirtmek gıereğini du\}'Uyoıuz.

haoşlangıoçıta

de ..ktapsıayıan hiçimi ile
hemen henren her mkede uygu1anımış,
tJeo:rrelinıde yataon ferdiyetçıil~k ve Uberal ·espri ı:iJıe bize ibugün de yıa
rıaırlı ve S?lkmca:lı yarılarıını tartışmak, hatalarını d~elteceık çareLerıi ıara:mak olıcwJJağmı vrermekitıedir. Oysa; ,kJurulıuş ve gelişme ıaşa
mala:rmı yaşıyan ve -saıdeoe birkaç üLkede temel espdshıden ayrı
lamık uygulanma/kita olan sosyalisıt sisıtem libeıtıaılizmi, ıkişiseıl hak
ve :hürriyetlıeııi ıredıdıeden ö:zıeHiği .ilıe baışarı veya başarısızlığı hususunda ~sıosyalisıt ülkıe~erde değil, planlı k:amma cikonomi sisrtıemine
en ağır hücuinların vıe ten:kitılerin yönehıHdiği ü1kielerde; örneğin;
ülkemiııde ıtartış:ırlıaibilü.neikıtedir. Zanneıdıiyoruz 1kıi; bu :husus; sosyalist sistem ıhaiklkı[]lda ula:şrlıaıcaık yıaı:ı:ıgıya ış:ılk tutaıbıHeıce!k hir [])iljjelik
Teorik

kapitalıizm deıvleıt müdahalıesini

ya:pısıal değişikliğe uğrayanaik

taşım!aık:taıdır.

Sıosyalirsıt ısis11em~er ibıelıiırlii ıbir

ekonomilk esprinin, ıdüzıen ve OJ:'i:f·ade ıettıiği ,gerçelk an-

gıanizasyoınun, ·t,eıkniğin oluşıtUırduğu, fakaıt

(3)

F. Perroux: Pouvoir et

economiıe. Paıri,s,

1973, p. 130.
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larnın oı:ıtaıya ıkonrulrrnası ve .sımrlarımm çizilmesi çoık güç olam ,ideal
ve 11ıeorıiık şıekli He dikJkate ahnalbi1eceği grbi, sola açüan bıir yeLpazede ıdıoktrrnleri, ~dlealojiılıemi v,e yöntemleri hiribirülldeın fanklı yıüz~erce ,çeş:idi k.aıpsayan modelıLer ol;arak da değıedıen:diııilıebıilir.

.....

- Belirli biır ekonomilk zihniyıeıt biçimi olıaıvaık sosyalizmde :ihtiyaç ~e gayderin dloğrudıan doğruya tatminine dayanan rasyronıaHst,
flalkat Hbeml lk:apitalizımderıı fa:rıkh ünıiverısaList bir ziıhniye:t egıerneın
dıir.

bir d!üzen, huJkuıki ve sosyal organizasyon biçimi Ollıa
ekonomik ıhayatm baz:an sadece üretim, bazan
üretiım, dağıtım ve tülkeıtıiım aılanlarmda devlet tarafımıdan yönıetil
mesıi, ttüm üretim :araçlıarımn kolleıktifleştıiri1mesi, tülmtim manannın ıkısmen veyıa ıtamamen özel mül!k:iıyet .lmnru:su olaıra:k kalıması,
ıldşisel mmkiyıetin, hür teşebbii:sün ve manevi müessıeSielerin iLgası,
özetle; 1~berall ekonominin düzen, organizasyon rv.e mriiessesıeleııine
-

:raik

BeHrlıi

sosyaliızmde

kıarşı Çl'kıılması es,astır.

Nihayet lbeHrli ıbk ıtdkn~k olamk sosyaLizm; ,Hbeml ıkapita
ldızmde olduğu gibi biılimsıel araştırma ve :gelıişmeyıe dayarı::ııan msyonıel teıkniği, maıkindeşrmeyıi, devılıete aiıt dev teşebbii:sıleri, ıdevleıt
leştirilmiş ticari ve sınıaıi konsanıt:msyonu ıifadıe ıed:er. Sosyaıl:ist sistem te,knıiık açıdan pııesıtiji111i; eıkorıomiık maıl,iyıet1e.ııden tamamen
uzak d!ev t~eikruiik: başıanda bulur.
-

İLgi çeıkid. ıo[ıan iJ:ıusus;

sosyalistlerin yaşadııBarı devrin eğilim
bütün dünya İ!çıin ıgenıel hir ~gel.işıme (sosyal ~evrim) teorisri
çlkararaik sosyalizmi kaçıınıJmaz bir sonuç ol1arıak görırne1er::iıdir. Bu
bak:ıımdan devlet müdahıalesi ~ıle uygulaınaaaık bir sosyal poliıtikanın
böy~e ibir sonucu uzatma!kıtan başilm hir işe yıarıamıyacağı iddfua ıeıdril
miştıir. tdd:ia edıiı1miştür; diyoruz; çünıkü; olay~ar hiç ıdıe sosyalistlerin taıhayyül ettikleri şekilde gelişmemiştir. Uygulama ıbiçimleri
i~tilhaıriıy[e sosy:aHzm ünivıersiaılıizrrne değil ç01k ıkoyu ibiır mi:UiyıetıçiMğe,
haıtıta lbir l;I'kçılığa, aslkerii gÜ!Oe ıdayıanaın rsıiyas:al emperyalizıme döIliÜŞiffiÜŞ, ıtotaıLi'ter ,rlej1ın ıişVIeDen-işçi ilişlkilıerin!i devlet ıkö1e1iğinıe rçe•
virmiş; fikir, örgütlenme ve ekonomik hürriyetler ortadan kaLdı
rılmış, zıa'b11tanın s:ıJkı konıtrıol vle nıezaı:ret'i raLtınıda sül'dürülen yıaşa
yı,ş prolıeıter tdiiktatörı:ılüğü 'Yeriine bir diıkıtatörün v:e ~sıeçıkıin :biı:ikaç
kişiıden müteşe!kikril bir oligarşi zıümresinin kendi 1stıeikleniıne ıgöre
lerıiiliden

1

yönetıtiği dıev1et ıbürıakrasisıi ıd~ktatıörlüğünıü yaratmış, lbürıolkı:rasıi ~e
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sıilyasa:l mücadelıe

Dia

ön

plaına ~eçerek ekonomiık

sorunlar

iıld:n:oi

pla-

aıt]lmLş tır.

Sosya1iıst

fikirlerin; cebir, şiıddıet, hasıhn,· •aıni ve şaşırtıcı davsilah, sabotaj gi:bi araçlardan yararlanarak dolaysız ibir
yönıtemlie gerçeik1eş:1ıiıdlmesini hedef aı1a:n ve fiikri ceplıesibıi Georges Sor:eJ'in 'Deorilsinıd!e bulıam. 1918'ler sosyaılizmi ise işçi çevrele:dnde taıraEtar ıbulama:mış, buııa muıkaıbil sosyaı1iz;mi'n ·tam :fuarşıtı oıla
raık sahneye çılmn faşıizm1n sıiyasal harıeıketl1 erine dayanıalk oLmuş;
ya da ibl.l!gün gelişme yoluııda olaın baiZı ülkdeııde ·görüldüğü ıgilbi
sosyalıist ımiliıtıanlarıın uyguladılkları anıaırşik ı\Jie süpriz ımahiyıeıt~ndıe
ki harıeık!etlıel'inıe önıderl:ilk yapmıştır.

ranışlar,

'Deorik

kaıpiıtıaılıizm

sosyal

aıda:1eıt.siiz1iklere, ekonomiık denıgesiz

Hkle:rıe fırsat ıveııen ıhi:r sıis1ıem ol!duğu

için

tas'Viiıp

edilemez.

Teorik ısosyailizm ve uyıgu1a:nıan lbiçim1eri; ıkıişisel ımülkiyeıtıi, rsıer
best teşebbüsü manevi değerleri, si~asal ve elwnomik hak ve hürriyetleri ilga ederek yerine kamu mülkiyeti, sınıf mülkiyeti ikfu:ne
eden, ıiyi organ~e edıiı1mi,ş lbir azıınhğın değişiık yön1ıemler1e toplumun ·]sıteğiiiie ayıkın olaraık ıiıktiıdarıa geçmesini hedef ıa1an lbıir ımodel
olduğu için ıta:svip edlilıeımez. «•Bu sisı1ıemde ısonıu belirsiz bazı insani
vaaıdlada; yUJmurıtaılrarını taıma·mım bir sepete ıkoyııp bunu sadece
hükümet ·kuvvıetiııin elıi()lle ibı.raıkmaık gibi ibiir risık vardır.» ( 4)
Temel ·ilkesini sosyıalıizmden alıan
sıediği şidıdet yölllt:emi !i~ıe dıehşıet ·verici
Görülüyor

sosya:Hsıt faşizm

de; ibenim

hiır özıe!Hk ~taşrmıaıktadır.

kıi; teorıiı'k ıkapiıta1i,zm tarafıtarLan mutluluğu ıeş.ıitsiz

ve, faşwzmi savuınaınlar ise ayını muıdıu
hüni,yetsiz ve göresel 'bir eşitliıkten beklemektedider. Oysa;
Bakcunine'nin dediği gibi «ihürriyetsiz eşitlik zulfım ,eşitsiz hürriyıet ise anarşidir.»
hiT

lhrürriyetııen; sosyıaılizımi

luğu

kapitalizmin kaçınılmaz sonuç:lannı, veya
sosyalisıderin vaıade1ıtiığıi cenneti ya dıa ekonomiık güvenlıik karşılı
ğında ıkiş1nin ısıiyıasal hak vıe :hsürriyetlıeııiıni ~elinden a}acak faşisrt bir
grıuıhun i!kt1dıara gelmesini heikliyıecek mi? yoıksa; bu doğnıaltiik ve
fanatik sıistemler yıerıillle; bilg;i, tecrübe, i~a:de ve ulusal lbidik, eşit
l<~k ve hürııiyıe:1ıi ıbiır orıtıak çi,zgirdıe birleşıüremez mi?
Bu durumda

( 4)

insıa:nlar

Eugene V. Rostow: Planning For Freedom, New Haven and London,
1963, p. 37.
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1\oplum ıtadhinde 'kaçımLnıaz ihıiçbir gelişme olımaınıtş:tır. İnsan
.jJradesi topl:uım hayatının yıöiillleriıllli her zamaın değiştireib~lmişriJir.
Sos:yıal adıaletsizHkLe, ekonomik dengesizLilk1erLe, muıtlaık vıe göresel
fakidikle mücadele etmiş, yasalan ve kurunılan ,kendi hür ıiradesi
ile toplum kişilerinin tatmin edecek biçimde oluşrturmaya ça!ba harcanıış'tlJr. 'Böyle /bir çaiba katı kalıplardan umk biçimde ibeHi bir
hedefe u1aştiktan sonra kendıi kendini yellliliyıerek süııekıli bir örzel1ik ,'kazan:anı ,evriını olaraik ıkapıitalizınıin doğuşu ıile başlamış ve ıg1t
tıilkçe gelişen ıbir sosyal mücıadlele ısayesiınıde bugün orıtaık ıçizgiye
ula:şnııştıır: Bu ortaik çi:zıgi herneın hıemen her ü1kedıe ıuygıulanan ve
hür parlamenter demokrasiye dayanan karma elmnomi sisteminde
huıkuıkıi, <hüıma:nis:t, ~ekonomilik vıe sıos_)nal :anlamını buLmuştur. Çünooü; ıhir ısıiyasıal rıejimin, re!Nonomi\k sıisıtıemrn üstÜIJjlüğü, başıarı şansı
onLar11n ıinsan tabiatma uy:guınluğıuna, hür iradeılerinıi lkuUaınmaya
alıanak vıeıımesıi.ne, hürriyıet v:e demokrasi d]kıeleri ~Le .bağıdıaşaıbilme
yıeteneğine, toplumun çoik yönılü hedef1erinıi teLif ~edebiılıı:nıe gücüne
bağlıdır. Kanımı:zıca karma erkonomi sistemi h ür demokrasi ile lbağ
daışaın, eknnomiık ,ııefiaihı ıhürriıyet vıe demokrasi ortaınıı ıiçiınde gıer
çeıkıle~tıiııen, kişinlin vıe toplumun hivbiri ile çaıtl'şır g~bıi görünien ·gıa
yıeLeriınıi en uyıgıun hiçı~mdıe, ıtümünüın ııeliahlJnı artıtıııaıoaık doğrultuıda
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gıevçeikJlıeştiTen sisıtemdıir.

III.

KARMA EKONOMİ SiSTrEiMi

Harek!eıt nQiktasında; güdüm1ü ekonomiye, müıdahalreoiliğe refah ekonomisıine dayanan ıkarma eıkonomi sistemi teorik kapita·
lizm ıi1e sosyalist siıs:tem amsınıda yer :aıhr. Faık!aıt bir s:iısıtemden /baş
ka ıbir sisteme geçiş ıiçin arıacı bık rol oyınamayıp sürıekliliık gös~te·
ren ısisıtreımddr.
~

Karma

ki:şi~s:el kaıza:iillç

ıe/kıononii sıisf1emi ibeıLirli

ve

deıkii ikıişis.el kıaz:aınç eğıilimi

tatarda devlet ve

birr

eıkonom~k

msycma.lıisıt düşüncedren oluşur. Şu

sosya[ ve

espri olaJI'ialk
var ki; sisoom-

sıiyaısıal n~denler1e ıbirçülk noık

diğer 1kaımu :kuruluşLanllllin geniş müdahaılıesıi ıiJe

S11llırlanır. RasyıonaHsrt düşünce

ise; devletin

ekonomiık hayaıtı

dü-

zıenleme:k için getiııdiği ısıayısl!Z yasalaıılıa ıanLa:m:mı değ:iışıtirir. Örtn.eğ:in; ~teodk lkaıpitalizmdıe ıraısıyonaList düşünce sıeribeısrt ııeıkıaıbet ]mşllLl

lan liÇiinıde .kişiyi ·en çoık ıkar ısağ:lıya:caık davr.amşlam ittiği haıldıe;
bu sisıt!emde maksıiımum kar hededii yıaısralann ortaya ıkıoyıduğıu ilmşulla:r kaıışısında en elverişli olanını seçmeye yönelir. Diğer bir
10

;1}
·4·

i

aınl'a11:ı:mla; dıolıaıyıtSız

bir ms.yonalist görüş yeriine yasaltaırın looıy:dıuğu
esaslara göre parasal hesraıp kaırşrlaştırmalranna dayanan ıdrolaylı
bitr msyonaılisrt hedleıf egeme'D!dir.
- Bir düzen vıe organıizasyon biıçimi olıaıralk ıkarma eılmnomi
sistemi ferdiyetçiliğe liberaHzme, serbest mülkiyete, piyasa
eılwnomisine dayanır. Faıkaıt rbu ferdiyetçHilk Ve Hlb~a:Hzm gerek
sosyaıl, gerekse siyasal nedenlerle geniş ölçüde sınırlandığı
gilbi,
devlet •eikonomiyıe top1u vıe dolayh Ibiçimete müdahaılle eder.. Eıkoıno
m~k faalriyetler:de zaıınaın ve yıerısellkoşullıarıa ıgörıe önemli bir bölüm
ö~el teşeıbbüs yedne ıkaıiım olaın rkamu teşeıblbü:s1erıine •1leVidi edHir.
İktıidar tak1p ·ettiği stvateji ı1le 'Siıyasarl demokraısri vıe t:ikorrıomiık demakı:ıasi arasında bir dfuen ıkumr. ÇüJJlkıü; ıkaırma ·ekonomi siısrte
minin uygulanıdığı padaımentıer ~rıejimde sosyaıl sınıfJrar yıeni rbiır
destek grubu yaraıtımaık, mevcut grupları yeniı1emek, hiattıa lhemroes
içd:n haıyatm ve özgürlüğün yüksıeık ıdeğerleliinre saygıyı· ıeımpo:re ·edre·
bi1meik i~çin göresel olaıralk daha yülkselk şa:nsa ve daha etkıili stilahlaıra s:alhiptirler.
,K,a:rma ekonomi rsiısteıninde dev,let; sosyalist sistemverin ihm:al
ettiği sosyal ·sımflarıın gelişmesiini sağ1amalk,, refah düzeylerıinıi arttırmaık için güçlü biir arıaoa Sla:hıip.t1r. Bu da •eğitimin ve haıbrer1eş
menin talrrl olaraık yaygınlaştırıı1masl!dır.
Özetle, kaıırna re/konomi s1stemiınde Tlinhergiın'in deıyıiımi itLe ekonıomilk faaliyıetıin dağırt:ıım, rıelkaıbet gilbi büyü~ çizgiLeı:ıi üzerine ıert\ki
etımek, F. Perroıux'rmn ,dJeıy:işi He piıyaısıa1-ı ~tahrip e1ımelk için .dıeğil 1
JJslaıh ıertmeik için devlet 'tıarmfından yıap]l}aın uygun ibir müdaıhaLe vaır
dır.

ekonomi S\istıermi belirli bir teknik olaıra!k ıHerıi bieder. ıBu teknik sisteme prestij kazandıracak
pıı:ıopaıganıd'aya değJiıl, toplumuın refah düzeyini yükseltıneye yıöndiık
tdr. Ayrıoa, tekniik !büyümenin, ekonomik devJıeşmeniıı ıalianı, s:ıımr
lraırı vıe yapısı yasalrar]a ibielidenir.
Bru aç1'klama1anmı·za gıörıe; !karma ekonomi sıistemiTiin teı:rrel

limsel

Karıma

~te:kniıki iıfade

Ö:zielli!kleriınıi şöylece tıorpl:aıyaıbiıLiıriz.

1. «Ekonomi metodik rplfma göre bir otori:t~e etr3Jfından organize edi1ir vıe ekıonomi:yıe. fio1J11ksiyori-ı,]aırımı göa:ıdüııecelk polilltika :izlienir.» (S)
(S)

Jean LhQIJJlme: Capi:talisme et econoımie dirig<Se, Paris, 1942, p. 37.
Jean Lhomme: Sociologie des systemes, regim·cs et strıuctureıs eco·
nomiques, Paris, 1958.

ll

Böylıeoe

olamk karma ~konomi Slis1ıemi treoriik Jmsosyal denıgeısizliıkled, ,ekonomik dar boğaz1an,
sosyali!sıt sistemin de serıbesıt ıtleışei!Ybri.isün piyasa düzıenini teşvıDk ıedi
oi ırolünü be:rtamf ederek yaımttığı saıhncaları, çok yüksıeik ısos~al
malıiyedere neden teş1 kıi,l eden p}anlama hart:al'annı ortadan kaıldınr.
bir

polıiti!ka

pilltalizımiın yaırat:tığı

2. Siyasıal sorumluLarın iıs:teıkle:rıi ne oLursa olsun ekonıomiıniın yönetimi biır plıanıa ~göre devlieıt tıaraıfmdan yapılır; devletin siyıasal
otoritesi ve eJmnomik gücü ağırlık kazanır; Jevlet; ekonomide
folll!ksıiyonbnyıla öneml:i bir rıol oyınra~r. Çünkü; kamusal ve ısosyal
akımlar olmadan hür teşelbibüsün de varlığını süııdüremiyeceği,
kayna/k iku:Hammmda isıt]krlaır Vie ıdiınaımik optıimizıasyon lkoşıUlları
mn gerçekleşrtiriıLemiyleoeği bir gerçekıtir.
3. Devlet
lenir.

ekonomiıyi orgamıize ıetmeik vıe

yürütmek görevinn yük-

a) Devlet eikonomilk faaHiyetin hiçimleriıni, yasaılarını saıpta:r;
ekonomik ünıite:leriın ılıaik ve sorUiilllululdarrnı belirLer; ekonomik
hayata öndedik yapar; özıel rbeşelblbüs ve mülıkiy.eti, morıaıl değeir
Leııi, 'Siiyasaıl vıe ~eıkonomilk haık ve hümıiyetlıeri 'korur.
ib) Eıkonoımiıyi yürütmek vıe Jmrn.trol etmek devletin ,temel görevidir. Bu espri içinde fiyat !'ejimini, paranın mlünü belirlemek,
fiyatlar ve piyasaları düzenlemek, yıkıcı ve aşırı rekabetin sakın
oaı~aırına fırsat Vie:rımemelk, ürleltim ;v:e ~tük!etio11erin ihtiyaçları arasında ibk denge kruraibi,lımeık için geııeklıi bütün tedlbirLeri almak
dıevletirrı görevleri arıaısmda mütalaa edilir.
,c) Müdahale;

ısadıecıe üıretıimin

belirli

ibıiı:ikaç ıdahtm dıüzenle

ll1leyıe yönelmiş rttedlbidıer

olara:k ,değil, ülkenıiın .eJkonıomik faıa,lı1yet
ler.inin tü:ınü ı]çin genel düzenlemeye yönelmiış geniş kapsıacrnılı bir
plan orlaıraık ıdüşünıüJlür.

d) Fabr sımfların çıkarlarını korumak, onlanın refah düzeyini
yükseLtmek d,çin adalet ve aıhlak adına fertLer araısında/ki ilişkiHere
müdah!aılie etmeJk, böyılıece; de:vleıtiİ; uygarlığın ve vefahliil. bir faık,tö
:r:ü, eıkonomiır.ün düzıenl1eyıicisi ıkalbul etımelk ıtemel p:rıensıiptiir.
4. Kaırma ekonomi; eikonom1niın yönetici otodtelerin lk:ap!YIİ:s[e
vine ve ,ıkeyiH1erine gö:rıe t<eSiadüf1eııe bağlı olamk yönetıirnıini dıeğdıl,
metodiık bri:r plıana göre yürütıülmesini öngörür. Bu nedenle plooa
dayalı bir teknik g:örüş; karma eıkonomiyt;
sadece dış ticareıtte
12

\

milh ekonomiyi korumaya yıönelren hi:mayeai polü~kada!ll; tesardrüıf~
ve istisnai özellik taşıyan basit bir müda:halıecilikten, ekonomik
fo()]Jksiyon:lan ü:zıeırıi:nre alaraık devLet'i müteşrehbis durumuna gıetrire:n
aşırı devletçihkten, niıhayet ekonomiyi tümü ile koliektivize eden
sosyalizmden ve ekonomiyi tümü ile fertlerin kendi iradesine lbı
raJkan kapti.·taNzmden latyı:nr.
Kısaca karma reıkronomide «deıvlretirn rıolü çdk derıindir, mrüd:ahaleSli son de:rıece yoğun ve yıaygmdır; faka:t devJret esasta bir tüccar, rbir sanayici değil, genelLikle a1t-yapı yatrnmcısı gereğinde bir
üst•yapı ya,tLrımcısı olan ekonom.ük yönetıicidir.'> (6)
C ~ KARMA EIKiONOMİ SİSTEMİNİN TERCiH EDiLMESİNİ
GEREıK11İrREN NEDENLER VE DEVLET MÜDA:HrALrECİL.İGİNİN SINIRLARI
Karma reilmnomi
de

sıiıstemi:nıirrı terıdhini

devrlıet müdahal:eısir1in s~mrılarını

gerektiren vıe bu <S~stem
belirliyen hususLar şöylece sı

nıflalll!aibıilir.

-

DevLeıt~n eikonomiyıe

anbmlarında

-

rmüdarha:Ie

meydana gelen

alışıkanhğı

ve

lkiaivra:m~ann

değişme.

Eıkonomilk ~gdiJşme ıi1e ~sosyal gelişme a:rasmdalkıi çaıtışma.
faıkiırLiğe kıarşı

mücadele.
mücadele.
Eıkonomilk rkamu hiızımeıt1eri rkavmmmda meydana gelen yapıSıal dleğişiıkl1k ve bu hizmetılıerıdre görü1en aksakl:Lkla:r.
- Orta sınııf1an grüç,lendıirıme.
- Ekonomilk ve rsosyal ıdengesiz1ilkler.
- Yonıeıtim ve siyasıal güıç.
(Siyasal demoikrrasıildea:ı sosyal ıdemoık:raısiye geçiş)
I -

MutlaJk
Göresdl

Baıkıirlriğe karşı

KJARMA EKONOMİ SİS'EEMİ DEVLET'İN EKONOMiiYE MÜDAHALE A'I.ISKANLIGiiNI'N VE KIAVRAıMLARIN ANLAMLARINDA MEYDIAıNA GELEN DEGİŞMENİN SONUCU:ÖUR.

K:arma reflwnıomi
devaım eden devlıetin
(6)

si:stıemirDJi herşeyden

önce

yüzyıllıar

iboynnc:a

müdaıhaıLe a:hşılmnlığının doğal sıoa:ıucu olaııak

Ahmet Kılıçbay: Karma Bkonomi SiJstemindıe Özrel SraktÖ[' ve Kamu
Sektörü İlişkillıeri, İikıtisadi Gelişme Ensltıirtüısü, Karma Ekonomid<:.
Plarrılaırna ve Gelişme. Ekonomik ve Sosyıal Etütler ,Konferans Heyetl,
İstanbul, 1965.
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ka:bul etmerk gerek:iır. Gerçetkten; ekonoın~ tıarihi d~kıkıaıtlıe incelendevletin ekonomik hayata müdahale etmek alışkanlığını
kazand1ıktan sonrla bu ıiıüdah!aılederrı kıendi i:~teği ıile çeikii1meık arzusunu göstermediği veya böyle !bir müdahaleden vazgeçm1ş :ise ekonomiye teıkrar müdahale eıtmelk içiırı daima fırsat amdığı göeJemLenımekteıdir. Hiç kuşkusuz d!ev:letıe böyle bi1r miiıdıaıhale olanağı verıecek fnısatlar da daıima ortaya çıkmaıkıtadır. Örneğin; kap]talıist
sıistemin ıadal,eıtsizlilklerinıdoo, sosyalist siıs.temin huzursuziuıkların
daın vaıkıi korıku; biLim ve siyas et adambannı, •toplum1an daima arncı müdahale foı:mrüUeni 1\Tie sd_ısıtemıleni aramaya yöneltmiştir. Bu mü·
daıhaLe; yüzyılidan daıhıa fazla sürıeden bellii bi~rbidnin ıkarşııtı olan
sistemLeri yıruklaşltı:rımalk:ta, orıtlaik doğrultuda gelişen ve ulusiLarıara
sı boyıudar:a ~sahip bir geneUeşmiş 'ekonomi y;aıratmaıktaıdır. Prati:k:teik'i bu gelişme ve dıeğişmeıye paralel olaralk siyaısaıl ba'kımdıan dıa
sisıte:m1eı:ım taraftaırı ollaın sağ vıe sol part,i[,er pııograıml:anmn tıe
mel ilkderini ort'ak çizgile,r fuerı.iJI:ııe ~getirmeye çalışmıışJa:rdır. Bu
orıtak çizgi ka:rrna eıknnomi sistemindie optimal nıo.k!taya ulaşmış·
tır. Artık günümüzde kapitalizm ve sosyaliZıill ifade ettikleri anlam·
dan çok fa1:1klı ilkelere ve anlama ıkavuşmuşla:rdır. Öyle ki; «iki sistem arasındaki ı:ıekaıbet, her iki sistemin sağladığı tüketim düzeyi
doğrultusunda yoğunlaşmaktadır.» (7) Bu nedenle günümüzün sağ
duyu saıhilbıi ilinsanı rlmpiitalıist orlmaıdan Hiberal ohınahilıeoeğiini; özeıl
mülkiyet, özd 1:!eşeibibiis ve kar müess~es:eleti ıkal:dırıl!rnJaıdan sosyaJ
blir hiHnce ~salı~p olunia!bilecıeğliıni öğlı:ıeınmliştiır. Bsasen 19 ve 20. yüzyılda gelişme !hareketlerinin tarihi incelendiğinde; bu anlamda bir
~eViışmeınin ikaıpiıt~lıislt sisıtemin ,a_:ksıyan tar:afılantıı düzelt:rnıek amacına yönelmiş ve devlet tarafından alınmış tedbirlerle paralel olarıak yrürıü;düğü, ısdaihatçı ibirr sosyal demoık:rasii aıkımınm varlığı göa.ülehilir. Böyle ibık sosyaıl dıeımolkııasıi akımmda i1se ~devlıet müdahalıes[ da:imıa <:ırlt!an hir ağmılıık tkazıaınırmşıtır. Brunrm yanıısıııa ~sosyalıist
s1stemirrı de uyg;uılama bıiıçirrn:inde g;eçirıdiği aşamalara göz atı1dığın
da; ıbaşlaıngıçta sosyal Öil'ellllik taşımıylarrı davranışlıarın za:ınanı1a yıu
muşadığı reel tablonun teovik sosyalist modelden çok farklı duruma ge1diği, sosya1vsıt: slistemıin gi;ttilkçe ıkapitalıiısıt sisıteme özgü anaçllalidan yar~r~aınmaya ırhtiyaç duyduğu gözlıemlenir. Böylece; tıeorıiik
a~aiJ11da gereık kapiitıaıHst ve gıerıeks 1e sosyaHst sıi:sıtem1er 1İiÇIİn yıapılan
1
diğinde;

1

(7)

G. Rous.tang: Travail e't socü~te, Economi·e et Huma:nisme, 'septemore
octobrr"e, 1973.
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e1eşıtirıiLer

uyguLama alanmda gücünü ve şiddetini önemli ö,l,çüde
Çünkü; 'elmnıomdk ve sosyal refah bir hedef, siiıs
temler de birer araç olarak fuabul e jildiğine göce; değişik sistem
lerde yaşryan toplumla rekorrominin genel1eşmesi ve hedef olan
- it1eiiaha yaık1aştıık:,lar1 oraında sıistemılterin !fuendile:rıinıi oluşıtumn eJeına:n1aır ve davraınışlıa:r bakımından ihirbki,ııe yak~aışmaısı ve araç
olan s:iısıtıeml,erıin rtooııilk değedırvi kaıybetmesi doğalıdır. Bu nedenle
sisıtem1erin ortalk çizgiisinde yer a:lian ve ıtıelif edici bir si~stem 'ÖzelHği ~taşıyan lkarma ekorrııomi modeH sür'ekliHık gösterehiJecelk ııdte
lilkıtıe t~ek model oJmakıtaıdır.
Jmyıbetrrnektıediır.

KıARMA E:KOıNOMİ SİSTEMİ BİRBİRiNE KARŞIT OLıA
RA:K KAlBUL EDİLIEıN EKONOMİK GELiŞME İLE SOSYAL
GELiŞME ARıASIND~Kİ ÇAT'I'ŞMAYI TELtF EDER.

II -

Ekonomik geHşımıe riite sosyıal
nusunda iki ayrı görüş vardır.
Birinci
eder.

gelişme

ara sında:ki

:ilıişkiLe:r

gö·ıüşe göııe; eıkoınomiik. gelıişme sosyıal geHşmeyıi

19. yüzyıldan berıi gelişmiş endüstri t~ekniik1eııi
hay:att düzeyinde ve ,çalışma ıkoşulla.rınd:a iheıldeııen.

ko·
feda

çaılışaın. ısmıfın
gıelişımeyıi ger~

çeıkleşıtirıememiştir.

İllcilll'cıi görüşe ıgörıe; sosyal gelıişme ~~konomi1k gelişmeyi güçleştirir.

sosyal

Bu

görüşü saıvurrııanlla:r; alıınan sosy:aıl tedbirlierıin getiirıdiği

:yüküm}ef'iın maMyıeıt ıl:iiyıatkı.nnı yıiiıkselitttiğinıi, çahşanla.rın yeT-

lıi yerıs[1z

nedenlede

işri sıaıvsa:Ma:dııkılıanm mi1lıi

vıenlı:iJk fv:rı1arınıın ~tesisıi smıeıtdylıe

tesif

(arıtıan omnlı) vıergıiılemn

ve

cleib:d

lece

engel

takilm ıgü
prog-

sonuçta

yatırımların

gereklıi ıfıinıansmanı -kaynıaıklıarımn kıtlaştığını,

için

yatırımların

leşmesıiıJ.11e

ıbdr

~eıkonomiık sübv:an:siyo[)lların :ihıti

yıaıri tasarruearın ıteşkilıin:e ıe[]geıl olduğunu,

L'tanısmaını

gelirin

tıaısıarrufl!aıra aktığını,

ve eroonomik kalkınmanın beklenen
iddia ederl.er.

hızda

iböygerçek-

olrmduğunu

iştıe ıkıanma ekonomi siistemi; bu iki -karş11t göıüşte yer alan
rd:diaı1aırın

telif

aynı pla,ra~lelde

bir

ıediLmesiTI(i, ıekonomilk gelişme

ve

ibhfbirılıerı:lrlli ıtamamhyarak

ile sosyıaıl gelişmenin
yürümesini sağlıyıaın

aıra sisıtemdir.
ıs

T

a) Herşeyden önoe
minin hazı:rlaıdığı sosyal
Çü!llkü;
leşıir

gelişme

sıayeısıinde

Eılmnom~k gelıişme aınaaık

ve hfr.m:anisrt

-

eılmnıoımi!k gel,iş:me ıkacrma ekoınoımi sıiste·

dieğer

sosyal
kazamr. (8)

güvenlıiğinı a:nadiyıeıtıi

Sosyal

yüJ.clıeındiğinden,

sosyal

genelEilde

k:aızanmaıktadır.

orta:m:mda

geırçeik

üoretliılerin üzerinıe

yi.ikıü.mıl,erli ;tıaşıya!ll ücreıtle;rdeki artış fıiyıaıt

a:ııtışkınmn aşağısı[]ıda kaldığ1ından
rım yüıksıelrtıen

hanş

güç

zornnlu Ibi["

sosyal

gellişıme

mal!iyet

:l:iiyatlıa

etlk:ıi gösıtermeımek,teıdıir.

- Ayrıca sosyıaıl gelişme beşeri kJaıpıita:l olarak aıdlıaıııdınlıa:ıı dın·
sa:n ıkaynıağ:mı komyar~ak prodÜJkıtiiıf güçlerin geJ.işmesıini de teşrvıik
eder. Çünıkü; sağlılkılı bk prodüktıi:f güç ancaık sosyal güvenlik ısa
yeSiinde muhafia:za edi1ebıilir.
b) E\konomilk ıgeıli'Şme sosyal ,ge1işımendn bir koşru1udm. Gerçeben proıdüıktivıitıe amtışı .iıLe ücrıetlerıde ıgel1çeik1eştiııHen arıtış :iış
çıi1eriın hayaıt

s~tıam.darıtlarımn ısılıaıhıına olıanak sağlaımalkıta, böylecıe

işin

en ·iyıi organdzasyonu ~lıe üretim ıkapasiıtesıin:in acrtması, paylaşılaıcak pasJta:nın ibüyüımeısıi ve yatırımlara rtıahSiis edi'1eoetk :fo:nlıann
artmaısı olıanaik dahıiliıne girımektediır. İlkinci Dünya SavaşıiD.ıdıan bu
yaına hemen hemen ıtüm ülkJeler ekonomik donatım ıa,raçlarımn
rıasyonaJıizasyomı vıe moderiJJJizasyoiD!u ile üreıtıim ha:amirıi a:r'trrmış1a[" ve ·toplumun hayaıt dü2leıyind geınıiş ölçüde yüıkseltrnişlıer; eıkonomiJk ve ·sosyal sorurıla:rım 'ÇÖzümleımişlerdir.
Bu .nıeıdıellllıe :karma ekonomi slistemini;
'tü:ddye'nin kıeındiine ö~gü ıkıoşuUarına görıe
brir sris:tem olarak g:örıüyoruz.

-,ı>"\

''

J'

.

btaıŞ<arıları deıne:nımiş vıe

uy:gulaımaya .konulmuş

III -KARMA BKJONOMİ SİSTEMİ TÜRKİYE'DE MUTLAIK FAKİRLİGE KAıRŞI MÜCıADEILEıNİN ETKİN :BİR .ARAıCIDIR.
Bilıind;·ği üzerıe mutılia:k fiaıkirlıiık; biır ıül!kede rki!şi ıbaşma düşıen

reel geıldr mikıtıa:rı:nın il.ieırıtıleırıe iınsalllca yaşama
düzeyin a:ltıırıda ibuılunmasl!nı ıiıfade eder.
Gelıişmekte

olan

olaınağmı sağlıyıaca.k

ülıkderde devletıin ,eıkonomiy:e etıkıin ibiçıiımde

müdahal:es.~ne olıaına:ik: verı:ıeın kıarma elmnoımi sisteım~nin

(8)

nedenLerin-

M. Reve~dy et P. Bataillard: Elements d'econo"Uie politique, tote 2,
Paris, 1974, p. l38.

J: ,
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den hitri; yıukarıda tta:n11mladıgıımız anlamdia muıdak faıkilrliğe lmrşı
klesin ıbir sa~vıaş ·a:çmaıktır. MrUitılalk vaıbrlıilk gelişmekte ola:n üLkeınıin
özıel koşulları iç:inde olruışan ıbıir durumdur. Gerç'ekten; gelişmelkte
olan üJkelerde genelldıkle tarımsal ekonominrn egemen oluşu, rbeık
n~k yetersizlik pradıüıktivıiıte dıüşükllüğü, yeıiıeıısıiz eınerji üretimi, dlm·
nomiık seıkttödelfıdelki dUırıgrm1uk, kallifiye el emeğindıel\:i noksMhk,
yıatınm-'ttasaı:rıruf ve iSitıihdam oranıının düşü!k düzeyde olması toplumun hayat dü:zieyinıi de düşürmeıktedir. Bu nedenle mutlak fatkir1iğ,e ıkarşı müoadde ıeıtmeık, diğer bir deyişle toplU[ll:ı.:in hayaıt
dü:ziey.ini yıüksdtmeık hızlı ve I!aıSyonel bir kaLkınınayı zorunlu kıl
dığı gibi, bu amaçların ıge:rçekleşmesi doğrultusunda devletin ekonomi:y:e müdahaLede bulu~ıımas:ını ona ibir gö:rıev oltai1alk yüıklemelkrte
dıir. Görulüyor ,J\:i; gdişmekte olaın üll\:elerde dev:1et müdıaha1esli ile
gelıişme hedefi· tarasmda doJaıyısız bliir .iılişkıi aramak gemkmelhedir.
Böylece ibir yandan eroonomik gelişmeye hız kaz;andınlarak toplam
ve ıkıişi başına düşen ~gel~r milktarı arıttırüırıkJen, diğer yandan /karma ıekonomi s~s1ıemrnde devlet1e yüJklenen göı:ıev1er ile hıberalizmin
tasıvtip edi.Ja:niyıen kö1tü sonuçlarım düz,eJtmeık, Zlayıfları gÜçlül,e:ne
!\:arşı ıkorumak hıedıefi güıdülmektedir. Aynaa rül!kenin 'ekoınomiık çı
kadarı ve sıavunıma ıihtiyıaçı1arımn roarşılıanıması geı:ıeğıi olar:aık ,eJkonominin ıtemel baliiıyet SleikJtıönLeri dıe ıkorunrrıa:k istenmeıkıtedıir. Kanımıza göre; çağımızda ülkelerin; 'Napitalist ve sosyalist uçlar arasında yer alan karma ekonomi sistemini benimsemiş olma~arının
nedenini yulka:rıda bdiırtilıen çok yön:1ü hedefLerde, diğıerr bir deyiş
le pJüralci.sıt anlayışda arıama1k zo:run1uğu v;ardır. Artılk sosyıal ve
eroornoınilk olaylam balkış biıçilmi vıe bu olaylarm açLklanmasında uıy
gulanan yöntem determinisıt veya monist bir düşünce ibiçimi olma•
yıp pliÜ!mlisıt nedenlerin be1ilf1lediğıi biır düşünüş ve değıerlıendıirme
biçimidir.
Bu balkımdan mUJtlaık ıfakinligre kıarşı müoaddede daha etiklin
bir sistemin ortaya konultınası için yapılan .tartışmala::rdıa doğmla• ·
tik görüşler hızla ter.kedilmiş; mücadele araçlan ne kaıpitalist sistlem ne de sosyalisıt sis1ıem '1çinlde değil, endüstniyel ve sosyal g:elıilşme[}Jiın yarat,tığı lkiaırırnıa elkonomi modeli içinde aranmaya ibaş
laınmış:ür. Böyle bk yaıldıaşım modiern elkonomilk ve sosyal (k;alıkın
ma nokıtası:ndan hareık:ıet edıer. Böyılece;
-

«Nüfus

vıe üırıeıtiımde hızlı bıir ar,tış

P:roıd üikıtivti,teınin artıtınlması,
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Yapısal değrişme,

Sosyal

d!eğişme,

Ul•aştırma vıe hıabedeşmede

devrrim,

Ülk!elerdn :Parrıldı gel:iJşme eğilimle:rıi .~bıi temel lkı;-it,erlm- ge.
Hşmenıin temel lm:mkıtJerıiJ olmaıktıadır. Bıu ıilJedenıle ımutla:k faıkıirılıiğe
karşı mücaıde~ede herşıeyden önce, ıgerçıeklieştıirilmesi öngörilleın .kıal
ik:ınma beliidi bir sıi\Srtıe:mİın ıtıeıkıelii!11dıe olan model değildir. Yaratıcı
güç; sıis·tem1erin yarpısınıda olımaıyırp ibi:Hmsel •teikniıktediiır.» (9)
-

ÜLk!emi:z:dıe de kıarırna ıeıko!l11omi Sıisrtıemi aynı hıedef ve espri :iJçıin
de ıbıendmsenımiş \ne aŞıamaıl:aır ıgeıçirmiş1ıir. Örneğin; « 1923 yılım.dn
İ:zımirr İk1ıis:at Ko[)ı0resıinde
zamanıın .iıktisaıt vehli Mahmuıt Eısaıt
bey kaırma ekonJOımiİytİ özel sıe!kıtör yıaınında !kamu sektörünüın de
üı:ıetiıme kaıtılmasmı ifade edıen mllllhteli1t ibıir Sliıstem okurak aıçııkla
mıŞü. Bugün ise ıkamu ıkesıimi sıadleoe bir taknn teşeıbıbüslıer kumra/k üretime ooatılan bıiır sektıöır o1maylp, :Namu çılkarına yöool:mıiş
eilwnomilk faaH~tleri ibaşaııan, yönelrt:ici foriksıiyıonn gören, hedefl·eri tayin eden, ekonominin yapısını dolaylı ve dolaysız biçimde etkiliyemk değ:iştliocıen bıir ıkesıim haHne geLmiştir.» (lO) Bu nedıelll.le
karma ekonomi 1923 yıllıaınnıdak!i ıanlıamdan çoık daha fa:riklı genıiş
kıapsa:rnlı hir modeLi ifade etmeıkıtedir.
Gö:rıüılüyor ·kıi; \karma ı~konomi .sıistemi Tiüırıkiye'de dıevleıtin önce ·elkoınıominıin üretim fa:aLiıyıeıtleT!inıe katıLan >tüm üniteıLedin ibir yöneticisi, sonra zorunlu .kamu hizmetieTinin başarılmasını sağlıyacak
sorıuırnlrusu, gereğinde doı}ay:ıısız 'bir üretici, niıhayet ika~kınma plankıJrının ·haz:ıırlanmasınıdıan ve uygıulanmasmdaın dolayı ruzuın süre'Lİ
bil!" soruımluluğwrı t•aışıyıcı:sııd.ıır.

Bu uzun

süııdi

sorumluluk

aşağ1daıki huSIUs]a:rın

fliil.ıdaın gerçekleşıtirıiLmesıiınli zaı:unlu

devlet

ıtanı

[oLar.

S. Kuznetz: <<Modern Economic Growth: F1ndıngs and ReUections>>
(Conference dorıınee en 1971 a l'occasıion du prix Nobel ,6J:,re produitf·
dans American Economic Review, numero de juin 1973.
(10) Ahmet Kıhçbay: <<ıPlanh Kalkınma, Özel SeNtörün Yeri ve Finansman
Sorunlarına Toplu Bakış «Türkiye Odalar v;e Borsıaiar Brirliğ" tarafmıdan düzenlenen <<Özel Sektörün Finansman lhtiyaçlaın ve Izlenen
Para Kredi Poli:tikası Seminerİ»nde yapılan konuşma, 8-9.0cak.l97'5
(9)

İstanbul.
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bölgeler ve sektörler hazında kaynaklatoplam ıarz ve taLep arasında !iç dengenin, ulus1amımsı eıkonlümiık Hilşık.ilerıde toplam dövıiz raı'Z ve ı1Ja[ebi
arasmda dış dengenin kuruılmaısını s:aığ1aımaJcl<a yülkrümlrüdür.
a)

D-evlet

ekıonomide

rın dengelıi kullamlmaısını,

b) Devı1et ,kamu hi:zımederill1!in yapılmasını üzeııiıne alır. iBu zorunlulk alt-yapı ·yetıersiızLiğinıden, ,enf,rasrt:ırükıtüriiın yüıkıseık malıiyıetıin
den ve sosyal programların ağı.r basmasından ileri 'gelir.
c) Dev·lert:

ÖiZıel ıkesliminı

yetersizliği nedenıi ıilıe

iJgi

gerek

fiınlansman

gereikse

ıtekıniik

b!i.lgi

göısıtıermeıdıiği alıanlara doğruıdan doğruya

yatırım yapınalk zorundadır.

Bu yıaıtırımla:ıda devlet; ka:mu işlet
öze;! halk: ve imtiyaızktır vermemek, herşeyden önce bir alnna
teşvİike :r1ağmen hür 1Jeşıefbibüsün yıa!tırım yapıp yapmı:yacağım inceDemek durumnndıa:dıır. Çünkü; dıeVIl:et teşebbüsü hiçbir z:aman dyıi
bes1enıen bir \koyun .değı~l, ıke101dıi lkıend~nıe yaşıy:ahiime oJaıı:ağına ve
özıeTik:Hği.ııe sahip /kuruluş ol'aıralk dikkate aıhnma:hdır.
d) DeVIlet kalikıııma pLan~arını haz,ı;r1ar; tbu p~anLarın uyguianması ~~çi'Il uzun süııeli biır sorurmılul'lllk yükılıe101iır; sorumluluğun ıdıağı
hmı hakımından gerek planlaırın yıapl!1masınıda gerekse değişen ıJro..
şullara .göre ıslahmda özel kesim ile koordinasyon sağlamaya çalı
meısıine

şır.

Özıeıtıle;

1iürik Pltaınılı Kiarma Eıkorromi Sistemi pür ekonoımıik
h!i:r gerçek ·elkonomi SJiıstemini ,ifade eder.
E;ücken bu sisıtıemi aç1iklariken k'ar!ma ekonomiideiki morfolojıiy,i bıiır
aılfaıbe il.e ikarşılaştıır:ı:r. Nasıl bir ıailif,a;benin harflıeri bkbıirinden çoik
farıklı dullerde sayısız kıe:limıeılerin ıtür:etilmesıinıe yarıyorsa, ika:rma
ekonomi :de cıkonomik faaliyetJeırti düzenLiyen pür s:isteımlerin ikoın
biırrezonu ile geır.çeıldeşıti:rıi1en ibir ekonomik sistemdir.
Ekonomilk si,snemler:irn iböyle bir morfolojisır ,i!ki yarar sıağlar.
sisıtıemJ1eDin ']mrışımı olaın

1. E1konomilk faıaliyetleııin morfolojisıi He siyasaıl morfoloji (sriyasal rejıim) ve sosya:l ımorfolojli (:sosyal yapı şıe'kli) arasmda bir
bağlılıik 'kuruluır. Böyıleoe somut duruımuın gerçek o1aııaık aJJJalti:ziııe
ve aniaşılmasına o~aııalk sıağlıa:nı:r.
2.
maya,

Değıişıi\k

anlamlar ifa;de ede:n

kavraım~a:rı:n anlıaımını sınırla

devlıert: müd:ah!a!ltesinıin tezooıürr eıtıt•iği fiarklı

durumhann

açılk

aşağıdaki tmneıl

ilke-

lığa ıkavuştmulmasıına fırsaıt ıvenil'iır.

Karma

lere

eıkonomi siis,temıinıdekıi

modoJoj,i

dayanır.
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- Karıma ekonomi .sis.temiınıde; W. Röpke'nıin deyişi i:le scır
beSit r•e&ıatbet p•:ly:asasınm ıbozuılıan ·kıoşu1larını dfuıeltmeye, ekonomik
kriZılıer1e mücaıdeleyıe yıönıel•~k bir Li!beral müdaıha1eoiHk vardır.
- Kaı:ın:lJa ekonomi siısıtıeminde; yıatınm, tüikietim v:e toplam
harcamalar g~bi stmtejilk gı1olbal kantiltelerıe etıki gösterırneye yöneİilk, faJl.mt esasıta fiyat t!eş.ekıkillü ımekaınizrna:sının temel yapısına
müıdaihaJe eıtrniyen esnek bir p1a:nlaına 1Lkesıi hakimdir.
Kiarma eilmnomi sıisriJemindıe; •sisıtıerni oh:ı:şturan >kaımu vıe özel
s.elk:törü :kap.sıyan bıir plıaın1aırna, kamu sektörü için eı:ruredioi, özel
S:elkitör içdn yönlenıcLilrid, •tıeşv.ilk edıioi bir pı]aınlaırna ilikesi benim<>enırnişıtir.

ekonomi sd:steminde jJkıi kesim ara•kies•in. b:fr şeblde sapıtamalk yerine, devlet müdahalesi!Illiın yaygmlık ve yoğuı:ılu~nu ibielirLiyen '\'e bu he1irl.emeye ışık
tutmaık ÜZJere y:uıkarıda •aıç]klıa:nmliş bulunan kriterler vıardır. Bu
kıriıterlıerin esprisi müdahale ve ·kta:mulaştırma sınırı aşıldığı taık
di'Pde Ikiamu fonlannın hıangi ölçüler .~çinde s~yıasal kamrlar1a poLi tiık ve bürok.ratiik: aın:taJçlaırın. ıgerçıekleş.tir,il.lmesıine yöııel üleceğıidi~r.
Bu

özelliiklıeri dlıe kıarma

sınıdakıi sınırrı

Karma ekO\Ilomi sıisıtemi Türikiye'de bu anılaımda clevlıet müd/ai\kalk:mma :kavrıamımı:ı kıap.sıarmnda oluştuıran bir •svstem
oıl:aırak heınimseınımişıtir. Çü[]kü; Tüırıkiye'de .kıeın:di haıl:ine bıraikılmı.ş
iıç güç~erin d~namiğ~,· ıpiyıaısıa mekanie:masmın ekonomİlk işleyişıi Ilmiıkınma içrn gerelkli yıaıtırım ihaominıi yıaraıtmadığındaın, kaynaıklann
optı~ınaJ dağılımını sağlıryamadığmdan, ekonomilk yap11da kialıLtıatif
(ni:tıel:iık) ve kıanıtıitatif (niceldik) bill:" değişme ve geLişmeyi', dengel!i
bir .ekonomilk ka[kınmaryı, tam lis.tihdarnı gerçekl.eştiremediğıinıclen
içsıel güçl.eTe ve piyasa meıJmnizmasma müdahiale edilmesıi ZJOimıilu
olmaJkıtıadı-r. Bu müdahale :l.ierıclıi teşıe!bhüs, özel mül'kıiyert, kar mües·
sesesi giib:i iç güçlelt:".in ,korunmasını, dördüncü .elemanların •tıeşviiki
He iç .dinaırniğin gelişi!:irıLlmesıini, piyasa me\kıanizrnası.nın otoma:tıik
işleyişinde ortayla ,çıJkıan :ruksalklıJkl•ann dlüze1t,i!Lmes.ini, ikamu yatı
rı:mlianmn ya:pılmasınll, ıtoplrumda ıtüm yara•tıcı hi'lgilnin haııekete
getirıi1mes]nıi, n:ihayeıt yOil gö.sıteırıici ibıir plaın1amaıyı •esas ıkahul eder.
«Böy1eae ık.aıl:kmma 'kıapitıaliısıt v;e .sosıyaılis:t sıisteımlerdeik:i !kurumla·
nn d!a bir karması haJlin:e ıgelmiş olmaik·tadl'r.» (11)
ha1esıini

(ll)

Güı.ten Kazgan: İktisadi Düşünce veya Politik iktisactın Evrimi, İs-.
tanıbul
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Planlı
olaraık

Karma Ekonomi sistemi Türk toplumunun bir terdhi
Anayasa'da yasıal ,teunıiınJa:tma sahiptir.

Nete.k1im 196:1 Anıayasaısm'da pl1aırüı •karmıa ~~konomi s\İısıtemıi;
he11kese ins,an haysriyetine yamış11r brir hayatl!n koşullariilli gerçıelkleş
tıiırme)IIİ gaye edihen sosy;al v:e 'eıkoınomilk foni~sıiyan}arıJa ~donıaitı:lımLş
bir sosyal hıukuk devl~c:~t,i ıan~Dayışl!nın yer alıması iılc ifadesini bulmuş
tur. y;ine 1961 taviMi Plaın Hıedeflerii vıe Srt:raıtejisıilllde ıde Tilirk Elkonomisinin Dev~et ve Öz;el teşe\bibüsüın yanyana ihulunıduğu bı~r karma
eıkoınıomi esıa:sıllla görıe düzenı~kmeoeğil belirtıi:lmiş sıaclece bitr ıtamm yapılmamıştır. Şıu var ıkıi; ib~1li sonuçılama ve hedeflere uJaışmıaık için
eikonom~k hayatın ılıangi elemanianna ne öl,çüde müdailıaJe eıtıme!k
gerıelkıtiği, ıdıiğer bıiır deyişıle ıkaımu ve özıel ı~esiım arıas]lnıdaik:ıi alıengin
teknik ve ~ekonomik koşuılLaırı yinıe Anayaısıa'da yer alan p1an kavramına yapı1an aıt11Eta ıgösıtıerıiJ~milşıtiır. Netekim Devlet PLaınJıama Teşki
Latı da «planıı; ıbelllıi ~sonuçlan ei1dle etme/k i~in ekonomiık lhıayıart:ın
hangi eLemanianna ne ö~çıüde müdlahaıle etmek geııekıtıiğiınıi gösteren hir araç ola:raik» ,tJammlaımıştır.
AJ.l!aıysıaırmzıın 2., 39., 40., 41., 42. ,53., 129., 130., mıad~erıiyıle;
Uzun Dönıem]i KJalikınmaımn ve Üçıüıncıü Beş Yıllıik Kaı]kınma P:tanı
nın Temel Hedıeıfl:eıri v:e Strateji'si Haık'kmdıa 7/4622 sayılı ve
16.6.1972 tar:i!hlıi Bıakaınlmr Kurulu Karamaıı:nıesi (sıayfa 975, 998);
Üçıünoü Beş Yıilılu!k Kalkınma Plam (saıyfa 6, 921, 919, 921) gıözdıeın
geçiriıldiğinde; Tfürk eıkonomri sisıtemini.:n dıo\krt,riner dıeğil praıgma
tıik. ve üllken~iln ekıonomik koşuıHa:rınıdan dağarnı kaırma ö.zcl~i!k taşıdı
ğı görıülii<r.

lV 1

KARMA EIKONOMIİ SİSTEMİ TÜRKİYE'DE GÖRESEL
(İZAFİ) FtAKİRLİGİ YENECEK BİR SİSTBMDİR.
Önoe gö.resıeJ fukill'lik kav:ramınm ifade ettiğıi atilarnı beLitrtmelk

yararlı olaoa:ktır.

Görresıel faıkıiruk;
daıki aıhşılımış

hayaJt

iblir ülkede en

zerngıi:nler

,iJe en

fa:kıirlier ruraısın

düze~i laıyır,ıcaJığının lbriiyıüik o~maıs]dıL

Gıörıesıeıl fa:kıiirliğe karşı müoa>dl~edıe nas[ıl

ibdr

ekıonomıilk siİisıtem

daihıa ertıkıili olarbıilıecıeıktlir?
Yuıka:rrdıa dıa aıçrklanıdığıı üreıre

teorik

ıkaıpitalist sıisteım yaraır

Jıandığı araçlıaııla top1umıda:kıi görıesıel fiaıkirliği taıtmm

edioi

bdçtiıın-
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de gidermeikte haşanh sroınruçlıara ulaışamıyor. Çünkü; toplum sıiyıa
srul ve ekonomilk ~çler :ta:rıafından hıazırlanmı·ş oıla..'l menüyü baırış
çıJ. lb~r esp ri içıiınde ıkaıbuJ ·eıtmenneık:ıtıedir. Bu nedenle lıemen hemeın
lıeır&eıs t·eorilk ıkaıpıirtıaılıiıst ısıiıs.temiın ısosyaJl ba'knnd!an aıdil oJınıadığı hususunda görüş bidiğinıe ıSahıipıtir.
Sosyıaliısıt ısıisıtem ıise umut v:eridl·ğıi ill1'sarnaırı siyasal, ıeıkonomi!k
hak ve hürriyetLerinden mahrum ederek sonsuz bir !bekleme döne•
mine gö:türiiyor. Eğer «.ııefaıh poliitıiılmsı lıedef ise, bu; sosyalist dev1etLedın aınoalk kağıt üzerinde ibıı•raktı1darı heıdef olıaıraık lmlmruktadlir. Refıaıh Iiçin yıenıi b:irr pJaınlama öneııiHyıor, yeni yönte:m[ıer ileriye
sürüılıyorsıa; bu pJaırıJlıama ve yönıtemlerr toph.1ımu oluştumn ki:şıi:ler
aırıasmdıaiki heşıeıı:ıi iLiış'kıilleııin ıslahı amacma yöneJmiş o1mrah ve a:raıç
larrı da lıeı;ş:eyıdeın önce beşıeri hülliyetılere dıaya:nmalıd1r. » (12)
Böyıleoe; ıetkı1n biır dlevıLet müdlaihaleısi'l:e yürütülen ıkıarına eikonomi sistemi; humanİst doktrinleri .bütünleştirere'k, siyasal ve eıko
nomi!k hürriyetLeri zede1emedıen göresel fakirLiğe çaıııe oılaibıi[eoeık
tedıbirLeııi olıuşıturan biır s~stlem özeLliği lmzanmaıktaıdLr. Liilberal ıkapita1i~min geLişme aşamaılaıı:ıı iıçersıinde doğaın ve y:aygiJnlaşaın. karma eıkonıomi sıi·stıemi 1936'-dian' sonrla daha etkin ibir hiçıim almıştı['.

-

1930

yıffilaımnıdıa ıdıoğ,aın ekıonomik kır:i~

denge

~~- -.r
'!

i.çiın

insanlam
kapitaıL~min sıadiece görıüınmeyen ellinin dreğıil, ayını zaımanda tannsal ıbiır din zorunlu oliduğunu :gösıteı:rmiş,tıir. HJiıç kuşikus:uz ibu taın['l
sal el ·sosyal •sıoru1111ıaraı, ıeıkonomilk ımesıeldere çözüm gethıeceık yıöın
tıeımle:rıiın cesai1eıtıLe ortıaıya atılmasını iıraıde ediyordu. irk ikez Keynıes
mevcuıt l~ri~in hir bütçe düzeın.lemesıi Hıe durdJurıı..rlaıbi1ecıeğillliİ telkin
etmek, Beveridge gelir dağılımının devlet müdahalesi ile druha
aıd:H b~çıiııne geıti:rilelbtiJlıoceğini söyiıemek cesıaı:rıe1Jlıııde huhmdular. Keynes',iın çok namdar eıseflinıi yaıyl!n~aıdığitadihteın bu yana ,geçeın. ıbr:k
yL1a yakın sürıedıe üıil<1ei1erin ·i.l.kıtı:lsaıtçıı1arı peik az iıstisnaısı !iLe kıaımu
yıönetici1eııinin ekonomik faaliyetleri kontrol etmek iıçin gerekli
aı:rıaçlaiia saıhip ·oLduikhunnıı rve ıbu aımçlıaırı ıbaşaırı .i:le hı:l!kı:ndıklıa['lınl
itti.!fa)k1a söyleımekbeıdrider. Bu konuda Nobel ~ktisaıt Ödülünü ilmzaınmış ıbıulıuın1an Ha:rvıa:rd profesörLerinden I~enneıth J, Arrow'u ııiık
ııeıtmeıkLe yetıinelim. «Keyın.es',m yıenıi eJkonıomik fi.kideıı:ıi hızla uygu1arnnay:aı :kıonuldu. Teme\1 fıilkir; dıeıv:1etı1n harcama politikası, ma~i
poLitika, para hacmi üzeırdne düzıeın.leyiai etkıisi ile işsrizliği geçmiş
(12) Michel ALbert et Jean Fermiot: Les vaches Maigres, Paris, 1975,
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eıkıonomi:k ıkri~1erıde görulıeınılbıJe

nazaran çolk daha

düşük

düzeye

.indıi!l1eibhleoeğıidk. İşte bu fiıkıir iktisıatçıJaır ve :siyasal yıönetici1eır :tarafından

kabul edilmiş ve :başarı ile pratiğe aktarılmıştır. Bu uyy.ea:ri iş ,aJ1aJill1a~rımn açılmaısı ve dJS.tıiihdaım olanıaıldarınmn geDJi;ş:leıtilmes:i sun:ıeıttiyılie daiha çok geılıilrin •top:lrumım faıkir sınıf'larına
dlağLlmaısma Ol~aJUaık sağlam:ıııştılr.» ( 13)
gıuJıaıma

-

ı 936 y:ıı1Lan111ida

Avrupa'da ısıosyıal po].itıik:ı haıııeikJeıtiınıiın
Bu polliıtiıka hareıketleriniın di~te

yıaıygın1aışrt:ığım görı:ıüyoıruz.

hızJ.a
erttıiği

s:osıyal devnimdeın sonıra pliıyasal:aırın yıJblmaımış ohna:sı sosyalıist
putpeırıesrt:'Leır iıç1n

bi1r

·srüp~riz t:eışlkil etmiştir.

ı 945'ıde sosyıa>l ısıiıgıontalann yay,gın1aıştLrlılmaısındaın, aısgalrti

ücöilçüdie uygıı.ulanmaısındaa:ı sonra da p~yıasa
lıaırldaıki geliışme ıdıinıamizmi111~n kaylbolmadığını, ı 968 hıare:kert:lıeriu:ı
deın ve solkaık gösıteırıilieıriındıen .soınra ekonomilk gelişme ve hüyümel[))in yıaıvaş.1aımadığını göruyoıruz. Aikısine bütrüın sosya:l polıitiıka tıed
retl!eır sıiıs•tıeıminia:ı ·geniış

bi::rtleı:ıi :işçile~re ge[)Jiış yıaraa:11a~r ısıağ)laınken eıkonomilk. büyümeıyi dıe

ga-

:rıaıntli1eımiştıir.

Büıtıüın bunılaır lkıaırma

eJkoDJomi

ısıisıteminde sıosytaıl

politika

ood~

ibıir1e~riniın ~rbeıralizmi, özıeıl •teş:eıbbrüsü zeıdıelemeıdıen başanya ulaşa~
biilıeoeğin:i orıtayıa fuoyaın

•il1ginç

ömdk!1erdiır. E~verir ıfui; o~ganize

bir

aesaıııet

gıaflevinde bulıu,nımasın. Çümıkü; «orgaınıiıze olmuş soılcu

'Vie

azmiılk oeıbiır ~e şıi.dıdet

yolu

ıi1e i1kıtıidarı

olele ,geçirme

muş ıküçük

ve demokraıtitk yolJıaırdan
gelse ibile, oll1Jlann tıeomi ve praıtiıklerıi ıaıy;nı yoHardaın :i/kıtıiıdıa
rı :tlesUm eltmeye elvıermez. 11ecriilbelıeır, taııiıhln La:blı:ıenıclerıi özgürlüğü kommamn o111u ıfuaz1aınımaıktan daha güç olduğunu gösıtermiş
tiır.» (14)
bir

gı:ıup olağa:n dışı ıbir hiıçimde lbıaxışçı

ilkıtiJdara

Eı11i yı1daın ıberıi sıosıyıal ıailıaında yapıılan herşey
öz1ell~.ğe sa:hiip:1Jiır.

melde bir

Bu

ortaik temel ibir
tepiyasa eelkonomisine

ö:zıelLilk; pJyasıa :eikorıomisi ~erine dayıailı

•eşiıtliğiın sağılanmaya ça!lrşıLması vıe

asıgaıri garaıntiyi verımeye ·çaıba haıraanmasıdl.if.

·İ:Ş huıkuıku, sıeındiJkıa huıkrll!ku, ıiicıreıtli ıtaıt11, 'k11rk saartlıik çailışma
hiaıftas[,

(13)

(14)

toplu

sözleşme

s:istemi,

gırıev,

sosyal güvenlik

kuruiliuşlan

Paul M. Sweezy: Le rôle des depenses miH:tJaıires: un sujet neglige
pas les economistes. «Problemes Economiques, no: 1402, 25 decembre
1974.
Gleb Yakunıin'in bildirisd, MilLiyet 8.Nis•an.l975.
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çalışanlar ı~çin sağkmaın avıaıntajlraırıa:ı

biT gıeıL~şı:iımini ıgıösrtevir. ıBnn
pek ıazı bir tarafa ıbıraıkılırsa h1çbir ıka:rma ekonorrıilerin
yıe:r1ne ikame eıdıHmeik isıtıenıeıı:ı s~sıtıemlıerrde mevcuıt değildir.
ların

Şiırndi

sorun v.e sonuç

ıgayet aç~ktıır. Vıe tıopılumun

sos~al ıbütüne kazaınidEmLmaısı:nda pllaınıl,ı ikıarrıma

heJ:' freırd:irrıin
ekonomi sis,temindn

noksaıntlaırı olup oılıın:aıdığı noktasınıcıa rophnmalktadır.

1. llim v:a:taındıaşlıar nezıdlindıe ıinsan haysiyetinin yüıkseLtıiLmesi
garanti li[e ıtopJum dışında ıkıaılmış o!laın:laınn sos~al ibıütıü
n:e kıazanıd1nlmaılıaırı suıreti:yrılıe ~sıo:syıa[ vicdmı ıtaıtımin olıaoalkısra; \bu rtatm:iırııde dlemoikı:ıa:tıik ibliır hıülkümıe:te düşen görev; ka~ma ıekoınomi mode1mdle yııtkand!a aıç~kılıanan 'tiıpıte ihiır siİ'mıtejiyi uygu1~3ıraık, aınıla111
diJeJkler.1n ı.dJoğru1tıusrunida tıeıcllbrr1er ia[maya devam ~tmıeıktıir.
vıe vıeıriilen

2. Böyıl:e lbir sıosya:l ıaıda:~e:tıven sosya1 v1cdıaın ~tatmin olmazsa ve
hiÇbir IVataınıdaış ikıenıdi gıeilıif'j[]de:n daha bıüyüik bi:r .gelire sahip oLarrı
ları görmeye tahammül etmek isrtemiyorsa; o zaman siyasal v~e ekonom~k köleılıiık pa:haısı[)!a bugün veya yarm sos;ya:lıizme ıgeçmelk veya
bu geıçişıi: heıklıeımıeık geırekıeıcıeık!İ'iır. Şıu :J:ııalde ~sıomn; siyasıal vıe e[<Oil1JO·
mik hrüırıro1yetJ~er içinıdle ıta:tmiın olmuş, topluma ıkazandınlmış, ,iın
sıancıa yiaş:ama düzeyine çı:lmrrlmış insanlardan meydana gelleıni ibir
top1uım mu? yoksa mutlak eşitliğe sahip, fakaıt siyasal ve ekonon:ıi,k
kö1elltk tiçi:nde yaışıa~mı iıiJısıanılaırdan meydana gelen lbiır topıl:um mu?
teroiıh~ni ·yapmaktır.

Biz sosyccl faziJeıt gllibıi hiır ıarzunuın teşvıilk eclı~Lmes;i surıeN ile
çahşıtJırıanlıa:r:IIIl çahşıaı::ı!lıa:ı:ıa sos:yal menüıden daha ıhüyii!k bir pıa~ı
veıı'meık lmsus:ı.mdıa ıteşrvıik eıdi[me[eriınin gereıktiğıiınıe ıkaniy;iz. B<uınuın
yaııiısıra ıbiırinci anJlayış.ı beınıimsıi!Yeırek k~arma ekonom~ ıdıüzen1nde

Sliyaısaıl

ve .eıkoınoımik hü:n:diyıe:t:ıleri zıeıdeJ~emedeu:ı sıosyaıl ıtıedbıirleaıle fakıa:t Amıay:asa ve pkıını çeı:iÇeves1nıde huikuıki değeni:ni bulıa:n ıDedhiır1eırle
göresel fakiDLiğiın y:ei!1İleıoeğıinıe ıigtenılciikle :inaınımrakıtayız.
Özet!Ie; birineli anlayışı .iıfiaıde ıelden karma elmnoani sıistem~nde
müciadde stıratejiiısdrnn ıFilbeml bir ıillkle iç.ind:e uygulaınınaısı durumundia; sosyaıl vıiodlanıın göresrel ·faik:iidiği yeınmeık
ilç.iJn daıha fazl'a ·şıeyıiJn yaıpr1maıs1Jını ıiısıteıd1iğiınıi, ıdaiha etlkıin bir sos~al
gıöresıeıl faikirlikıle

poı~iıtiıkamn uıyıgulıaınmaıs11m bıeıkleıd:iğıiıni söyliyehi:~icriz. HiÇ ikuşlkıu:siUZ

·ellmnami:k gelıişın:ıedıe toplumun mutlaikıa aıdıaılet
demelk ıdeğı~ldiır. Çünkü; ibu aın~aımda hi'r mutlak
adaılet g~erçdkte adıil oılımalktan çok uzıalkıür. Ve sosyaıLiSit bir oemiyeıt-

bu;

iJıi,çıbir zaıman

111oiktas:ımıa er1şımesıi
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te ıde gerçeık1eşmemekıtıedir. Gerçeık şudur ki; ge:Mş:eın bir ekonomide ıgehrler arasmdaiki fa:rlkla:n azalrtmaık ve herkese insanca yıaşıaıma
o1anağımı vıerımeık :için fiaıkıwL~ğe ~karşı mücadeLede uy:gıukmaaa:k en
iyıi yol ,etiki:n lbir sıosyrall adaılıet pıo1iıtikıasııdır.
Ayrıca

Gide'in deyimi ile bir kelime oyunu biLe olsa geııçek.te
devlet mrüdahaı1eaihğinıin zLmni ıbir hedefin!İ tbiılıe teŞkil eıtıse insıau1ıaır
arıasındaki ıtesıanrüt geHştidlmei]idiır. Çürrkıü; haşık~aı1arının sefaılıetiınıiın

geni'ş

ölçüde ibriziım aışm zengiını1iğiımizdıe, refaih vre mut1uluğuı:nıuzda,
ve tes'adiifü 1 konjonlkırur ıkoşu.1lıarında ya,taıbi[eceğini ısıez
mek fakirleri olduğu kadar aşırı zenginleri de r3ihatsız eder. ehne:rıişLi

«Ni;hayıet 'ekıonıoınilk ibüyıümeye ve kaLkmmaya ~engel oLmadan
yeni ibir ta:m ıistihdam aınl,aıyıışımn ıgeL1şt1diımesli zorunluğu vaııdiT.
Bu yeni :anLayış toplum kıiışı:Hıednin lbugÜınlküne orıaınla daiha düşrük
düzeyde 'tam :iıstiihdiamı tkıaihul etmesi iıle gerçeikı1eşlir. Daha düşüık
düzeyde istihda!ID aıniaıyışmın benimsenmesi 'isıe 'Siosyall poMHıka ibaktmıındaın çahşıan smıf iıle emeıklJ smJJf 'araısı:ndaıki gıeLiır aynoaılıık
bnmn g:iıder'hlmesıinıe, haıngıi srosyıaıl durumda oluırısa olsuın her 'Viataındıaışın sosyal güvıenıliğ:e ıkıavıuştuvu1masma bağlıdır.» (lS) Ü]kemizde karına ekonomi siısteıni içinde izLenen sosyıal ıgüvıenlik ıpo
litıi:kasmda da bu dağruhuıda ıbüyüık aşamalar kaıtıedilmektedir. Bru
sosyal pol!itı~kadıa; T:offler'·iın ıaınlaıtıını i~e «dÜınün •ins,anı ;rlkel maddi
~htıiyıaçLaırını .kıair'şılamalk ıiçin mücadele ıelderk!en günlÜınıüzün iınsıaını
dahıa yüikısıelk düzeyıdıeki lihtıiyaçl,aıı:ı:uı:ıia cevap vıermelk amacı rile ekıo·
nıom~nıiln yeniJdıen organize ~edi~lmesini
sağlıyaoaık :hilr mücaideleyıi
ytapmalktach•r.» (!16)

V - KARMA EIKONOMİ SıİSTEıMİ :r<AMU HİZMETLERİNDE
MEYDANA GEıLEN YıAPISıAL DEGİŞİKLİGİN SONUCU
OLAN VE BU HİZMETLERIDE GÖRÜLEN AKSAMALıARI
GİDERBıN BİR SİıSTEıMDİR.

Ka!IDu

hizımetleri kaıvramı;

20.

yüzyılın

doktrinlerinde ve yasa·

laırıında yıer alıdığı -b~çiımde b:iır huırjruvıa huılmlku özıel~iği tıaşıyıan ilıu
kıuk siısı1ıemindıe geı:ıçe:k değı~rıimre saıhip olJmuştur.

(15)

(16)

P,ierre DroUtin: «Le justice par les dıeux bou'ts» le Monde 19 juin, 1974.
Lionel Stoleru: Vainore lıa pauvrete dans les pays riches. Pams, 1974.
Entrepris~e-998,25 Octobre 1974: «Vaıincre La pauvret~»
Alvıin Toffler: Le choc du futur, Paris, 1970.
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Bıi:dıncıi

Dü:nya SaMaşı'Ilia kıaıdar burjuv~a .g,:ımfı küçıüık a:rıazıi sahirpLe:rıiınden, bürok:rıa:tl:aırdaırı ve hwkulkçulaırdıan oluşuyor; 'siyas;aJ güçte
etkin bir :rıol ~nıyıamı:yor, falkat siıyaSiaıl güoüın yürutülı:nesJnıde ibe]irıLi ıhk üstün:lüğe :sıahıip ıbuJlrunuyorıdu. Ç1kadmı, g<'Lenıek1eri vıe ~dıe
oLoj,~si pozıiıtif ıhuikuıkta öze1~~kılıe lidıaıre huJkUJkunıda

:koklü hiır ıb'içim
de yaınısıyor v:e Lilberal demoıkrıaısiy.e sadakat ~gösıtıeriyorlarıdı. Böyle
bir hukuk düzeninde devlet; kişisel çıkarların üstünde bir iJ:ıakem
o}amk Jmibul ,eıdi%yıor; toplumun genel Çliki'airlıaırmı gerçeıkLeşıtiırmek
Le, tüm vıa:tıandaışLar arasmda 'eşıit~iğe saıygı göSiter.Hmesin:i sıağ1aıma:k
la ıgörev:Li ıbir kruıru:1uş Slayıhyıo:rdu. Li:berıa:l ıdemdkraSiiyi vıe ıbuırjuva
sıımfı:nın ç1kaııılıarı:rıı ıkorlllffiaJk sormnluluğu ,kJaımu hizmetlerinin aşa
ğEdiaıkıi :temel ,ii1k!eilıe:rıhıi o1uşturuyoııdu:

1.

«ıKaımu hilzımeıtıi aıdil oLmaJIDclıir. Diğer ıdıeyıişlıe kıamu hizırneıtin

deıkıi ıedıiım ıtlıe Hgi1İI

olan vaıtiaındaışLar bu hizmetten ıaıdil .biçimde

yaraı:rihnaibıilmelidir.

2. Kamu

hi:zımeti

Mçbk felSiefi

düşıünceyıe, siyasıaıl

te:rdhe üs-

tüıı::ıılıük ve:rımemelıidiır.

hizmeti başaı:ımalk için yara['lıaını]Lan :teıkını~k ıaraç1aır v:aıtaı:rıdlaşa ıen yüksek ıdüzıeyde taıtırnin edilme
3. KraiiTiiu

hizımetıi ıe1Jkıi1 Li oLmalı,

oLanağ11nı <Sağhyaıcaık lbiıçiımd:e ıseçilmeHıdir.

4.

Kamu hizmeti süreıkiilik gösternıehdir.» ( 17)

Bu ·iılke1eır ıi>giı:rıde kamu t:ikonomilk ihizmeoi anlayışı aynı zamanda tekelci devlet ıkıapiıtaılı~minin de doğuş nedeni olmuştur. Böylece Hıberaıl düzen tçıiındle ık!aımu kıu:Duiluşılaırırun ekıonıoımiık hıayaıta
gıimmeılıeri hu ık!urulruş1aır iLe özıel .tıeşıeiblbüsJıer arasıında ibir çaıtışma
meyd:aı:rıa ·getiı:ımilşı1ıilr. Çümıkü; devletin esas fiol1ksiyonunun ıgüvıe:rılıi
ği sağLaımaık, özıeJ tıeşeblbıüsıün tlgıi .göstıermecl!iği :Ea:kat toplum aıçı
S]ndlan yapıılmaıs:ı :zıoruınlııı ıekoınoımi kıişlıe:ri ib:aışiaıı:ımalktan ~'ha:re:t sayEldığı hk d!önemdıe; ~ımmunnn bazı ekıoilOılll~k faaHryetılıere .giri,şme
sıi 1kamıu ıteşı~lbüsü ile özel 'teşeblbüs aıras:ı:nıdaıki fo:rıkısıiyıoınel ıdağıh
ffi[ o:rıtaıdaın \ka1dıırmışıhr. Bu:rıun sıoınucuınıda ikıaımu hizımetlerıi /klasik
t:eo'I'Ii.si il'al:rıtlaibiılitenı1n ıbiı:ıi1ncıi sırada yer aldığı huikıukıi bir ıtıeoriye
yeriıJlli teır\ketmi1~;-tıi~. Bu ~gıelıilşıme tıekelai devlet kıapi,talizımini heliırıli
yeın. ıkiasıiık lkaımu hiı:zmetıi ıkıaıvramı yeırinıe yeni bir tkıaırrııu hizmeti
(17) A. Demichel: Le deperissement du service public «Econom1e et humanite>>, no: 211, Mais/juiıı:ı 1973.
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mantığnnn

geçmesi demeilçtir. Böy[ıe ibk n:ınniılk ,içinde; kamu hizbir yandan karrnru .teşteıkkülilieri rve özel 1ıeşeıbbüs1er amsında
payla:şı:hrkcen, diiğeır yandaın !karrnru ıeıkonomıiık ihİzımet1ednıi görıeın kuruluşlar d!a ihJUkulki stıatrüleri nıe olursa oLsun eıkonıom~k iflelka:betiın
kurallanna uymaik zorıunlruğlllnda lkaJan tbirer ekonomilk te:şeıbibrüs
hal:ine gıelmişLeırdıilr.

metlerıi

-

Raıntabiliıte

kamu eilmnomük

hıizmetlerinıJin giıttilkçıe poıHt'İik

biır ,kavnaımı oLmaıkrtıadıır. Gerçeıkven ,devlet~n teıkeloi ;kıap1tıa:lizımi aır

ttk h~çıbık i:srıaıfa müsıamalha ıeıtmeo:nek<tediır. Milli ıteşıeıbbiisiıer ıhıer
üLkede ne ıkapiıtaltisıt ne de devletıçi ıteşelblbüs:ler o1maıyıp, gelrrşen
sosya:I ıkoşull:aır v,e genel çıktartlar ıiçil1Jde çahşaın ıeık<onomi:k modelLeri o1ıuştuı:maıktaıdıı:d,aır. BöyLece ,kamu hizmeti gören ıteşeblbtiısie:r
kamu ıotodteıstr liıle ıtıi'caıri :a:maıç[an eın: tiıyi b~çrumde ıtelif eden teşeik
m11er ha1inıe ıgıelmdşlerd!iır.
diğer

Kamu rteş!eblbrüıs1eri; dıenık ıbir
lbir dieyişıLe maıkul biır maliyet

ıbütıçıe tsıistemi

içinde

çal111şaın,

fiya.tı esıasınıın henimsenmeıs'i

sru:rıetiy!e yapıll1aın haraama:~aıı:ıı:n gıerıi dönüşümünü sıağlıyacaık

ra:nta:bitlite iLe

çahşma1aırı

esas ka'biU!l

eikıonomilk hizmetiıerindıeıki ırıaıntalbiı1iıte

noki1atıiık drna:mİizıme

rv;e

bir

·edı11m1ş kuruluşlıa:rıdır. Kıamıu

ve den!k bütçe

anlayışı

telk-

yönıetıim modasına daıyalı ıbk pıresıtije ibağ

laınma:kJtadı:r.
Şiımd:i bu ,temel ıiı]kıelJer vıe yapısal değişıikı1~k:Ler ,kaıı:ışısınıda ikiarmu ıhii:zımetılerıi ha,ng;i ikesim ıtaraıfLndaın haşarı1malıdır.? Bir yıa:rgı
ya vaırabilmeık ıiçin ika:mu hi;zmet'iıniın özelıkes:ilm veya kamu ıkıesiimi
tıaımfındian görııülmes:imıiın orıtaya ç11karıdığı !bazı sonuçları değe~lıen

di~mek zorundayız.

1. Dinamizm ve düzen
Ö2Jel teş:ebıbiiısün rdaıh~ diınıaımilk, !bruıı:ıa .lmrşı ıkıamu teşelbibüısrü
nün sta1Jjk 'Ve yavıaş çahşan hiır i:şlıeıtıme biçimi olduğu gıeırçıeık1ıitr. Brugüınıkü tıoph11m bıİ'ZJme1ırn ıkim ltarıaflirıdıaın yaprıcLdığı noktasına değil,

hizımetin

1kim tarafm~taın daha hızlı ve düz,enılö. haşaın1dığı huısusıuna
bu ıaıçıdan ıe1e alındığmııdıa; biır özel teşeib
büsüın toplıtıımun 'kıarrnıu hizmetinden !beMediği tatmmi daha ihız~a
g;erçeıkleştö.rcLiği, aym hiiızımeti gÖ!l''eın kamu t:eıeış:bbüısünüo:ı ise :karaır
önem

iVmıme!ktedir. ~onu

alımaıdaiki ,güçl~iı'k:, bıürıokıraısi çaırlkı:mn ağıır işley1ş:i g~bi nedıenı1erle
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hizmett;en heJklıenen
diğıi görülfu.

rtıa:nmiaı gayesiırıri ı.k!o1ay

.k!olay

gevçekJeşıtireırne'o!!

2. Hizmet kalitesi
Kıamu eıkorıromilk: hiza:nıeı1ıiın:irn lk:ıaımu teşeblbüs:lıed taırafıında:n

iha·

şanlması duırumun:da

hi'ZIIDet lkalilte\Sinlin düşmesıinden sorumlu oılla·
rhir meıroi lbulma;k o[ıanağı yoktur ya da çok güçtür. Geındliikle
kıaımu hizmeti gıöven kamu teşeikikillü bu tonkSiiyonu bir pr1estij aıra·

oaık

cı rtıelaıkıki etımeıkt:edilr. Plliesıtıij:iln Iİıse sorumluluğu o1aımaz. Oyısa; ıkıa•

mu hr:zımeıti özel teşrebbüs tıamfmdıaın görüldıüğıüınde ·söz ikJonuısu hiİiZ·
metterk:i rka:1ite düşmesi lbu hizmeti yapan teşeıkikü1e maddi ve ya·
sail so[;uımhıiluik }'\Üikleır. Bu nedenLe hizmeti\n özel teşebbrüs ıtaırafıın
daın ıbaşıarılmasrı durumunda ıh:izmet rkalitesiınıin korunması hususuna dikkat gösterilmesi zorunluğu birinci planda yer alır.

3. Rantabilite
Kamu ekonomilk hizmetired kamu

teşeıblhüsle11i tarafıından

ya-

pıLdığmda verinılıil~ık rve karlrhkl;a: rçıahşma Hk.esii daiıma iildıncıi pJana

~-,

'",,

aıtıılıır ve böy}e hir davramşa d:ayamıaik olaraık ·SiosyaJ aımac:m ön planda tutuJdıuğu ·söyılenir. O~sa; 1ka:mu hizmeti göreını kıamu 'i,ş1etımeleni
elmnomik veyıimMi\k ve ıkavhlırkıtan uz,ak b:irçi:mde çaıhşmalarrı yanmda yöınet:iciferin polliıtiık baskılada seçıiılmiş · o[ımaları ııede:ni ile sosyal amacın dıa gerrçekJeşmeısıiınıe olıaına:k veıımıiy:en lbir espri içıinde,
baışıa[Jısıız çalışmaiktıadı[:lar.

4. Tekelci riskler
Geıııell1kılıe

Öine sürülen biır .ididıiayıa göre; kamu ·ekonomıik ihıiz
meıtı1er:iniın özel rt::eşelbbüıs :tarafıından görii:lmesinde hizmetin teıkıe[ci
kıara:ktıerli nıeiderrü iLe ya büyük ri;sklerıin doğacağı veya aşın karlar
Siağlarrıracağı söy1enıiır. O:Ysa; hizımetıin ikamu rt:eışekfkü11eııince yapıJma
sı durrı.ımrmda ıdiaı aıyııı teıkeılcli zihınıiyetten ıdıoğan riSkler vardıır.
Kaı1dı :ki; devlet ve kamu irdıa~eleri lka:ı:nu hizmeti görren örzcl teşeb
büsün tekelci zihniyet ve davranışından doğacak riskleri daima önLeme .gücüne sa!hip oldıuıklaırı halıdıe; ıbu ihıizmetle!iin kamu il:eşek
kıti11er.i taıtafmdan ıgıöJiülınıesıi ıdurumunda tıeıkeılainin ıdıavramşına ısİ
yıasal iHşıki1eri:n rsiirr1dıüDüılımesıi .açısından rillgıisıi~liik ıgösterilmesıi lbiiır
zıoırrı.ın1uk
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o.lrar.ak

k;arşımızıa ıçı:kar.
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5. Sosyalizme

geçiş

ıBicr ıhizmeıt!in ,kıaımu e:kon!O[r:ı:ilk hizmeti nliıte1iğinıde telnıkiki edi~
1-erelk: bunun kamu teşekik:üllmline tevdii her fırsatta ve her siya,s.ı;ıJ
terclJhte herhangi bir hlizmet:ıin de kamu çıkan ve ıhrizmeti olaırak
değerlendıiTiilmesrine ve iböylece sınırları aşılan bir kamulaştırrma
poı1i:tıi!kaıs'limrn hen'İm:senmeıSi He sos~al:izme g~eçiş hazıııhğı:rırın yapıl
dığı hususunda toplumda haklı ibk tereddüt yaratır. Nitekim bugün ülkemizde sosyal amaç kıavraımı genriışletilmek suretiyle dervletin faal:iyeıt alanlarınm sınırsız bk şekHde yayılmasını öneren görüşlerle karşılaşılma:ktadrr. Bu tür öneriler; yasalann özel teşe:b
büs i:Le ,kamu ,kesıiımi arasmda belidediği sınırliaın git1ı~kçe aışağıya
doğru çekmek!te v,e ıikıi ıkıesim arasllll.da!ki ıiş bıi'rliğini ve iş bölümünü eııgel1emektedir.

Ya:saılaır~n düzen~ediği karma elkonomi düneınimde ekonomilk kamu J::üzmeti; devlet yatırımlarımn ~ah-yapıya, özel ıke~1m yatllfımla
nnın üJSt )'iapıy,a yöne1ıme~i v:e teşvilki olaralk kalbul edi1mekıtedi~r.
Bu rtıür biir dağıhmın yre'derısıiz ıkıaldığı durumlarda, «biniınoi aşamada
karma yap]lı şirlke:t1er kuı:ıu1ması, :~kinci aşamaıda y;asal meikani~ma
içinde d:şliyen ve kiaımu yara\Vı düşüDIÜllerek !kamu dkıonıonıik kiUII'u1uış,larımn meydana getiriılmesi, üçüncü aşamada 'liberal sıisıteme
saıdıik ıka1araık ıbazı faaliy'e't dallannın mülkiyet ve yönetı.im:ııin~n devlıetİin sorumluluğuııa vıerilımesi» (1~8) o}anıağı olduğu, fıalkat devletin
esaıs :6oniksiyoınunun tamamlayıcı ve dıesteikleyici ,sımrı aşmaması
gerekJtriği iLke olaıraık ıkalbul eıdii!Lmişıtir.

6. Güçlerin

Tekelleşmesi

o1an ,dıevleıtin yöneticiyerine ıdevıleıtirn yöneıticiye iıt1aat etme durumu ağırlık
ıkazaımr. BilllPada heırhanıgi ibıir biçimdeiki sosyalist yön:eıtimlıeırıde olduğu gibi ıbio: güç ıteikeli1eşmesıi sıöız Jmnıusıuıd!ll!T. K:uş:kusuz devlet; sıa
hıiibıiı ve:ya oırtağ,ı oılduğu her Veşelbibüsün ,i,zleıdiği politikayı eı1ık!ili hiçiımde konıt·rol :eıtnıelk ~sıtıeır. BIUIIllllln yanııs,ıra yıönetioiLer de iyıi []Jiyetli
ve dürüsıtıtrü:ı:ıheır. Aııcaık; diik!kaıtsiz ve yan1ış yapılan işlerden dolayı
yönetici kolaıy ilmlay suçlanamaız. Oysa; özel ,tıeşeıbbrü:ste dilkıkatsiz
v'e Y'aınhş y;apı11an ,i,şılerin heısıaJb:]nı yönet:iıoi yasalara karşı olduğu
ka:dar saıhip1eıre de vıermeık zıoruinluğundaıchr. Esasen bu tüır biır
Kamu

yi

teşeiblbıüıslerıl'rıde; rnüllkiyıe;t sıahitbi

deneıtleımesi

(18)

Oahit Ta1as:

Ekonomıilk

Sistemler, Ankara, 1974, s. 333.
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d:avıranışırn zamrı ·da doğrudan dıoğı:ıuya teşebbüsıün üzeYlinde kalmaıktadı:r. Gerçelkiten gerıelk A.B.D. ıde. İnıgiltere'de, Fransa'da, İtal
ya'da ve gereıksıe T:ürlkıiyıe'de ıkamru ,eıkoll!omik treşelbıbüısıle:rinin durumları .irıcdendiğrnde yıu:kaırl!da bdiırtilmiş ıbrulurıan sakıncaların

tümü ı~le orıtaya çııikitığı gözleml,enir. Bu husuısıu en 'iyi 'kanııtlıyan
biır döküman 1975 yılı Ni,sa:n ıaymda Malı~ye Balkaınlığınca yıayımlanı
mış, 'bru dökümaırıda ü]kemizdıe ·kaımru 'ekioınom:i!k teşıebıbüs:Lerllin1n retkinılıilk ve vıerı1mlilik ~:iı~kes:iırıe uymaıdı:klan, örgütsel yapılarının .fionksiıyonları .ile ıbağdaışmaıdığı, paızıarlama, maliyet, .kontrol korıulanna
yetem1i, ölçüde yer ve önem veıımed~kleıri açııkça ortaya koınmuştrur.

VI -

KARMA EıKONOMİ SİSTEMİ SINIFUAR ARASINDAKİ GELİR, SOSYıAıL GÜVENILİK VE HAYAT DÜZEYi AYRICALIKLAiRIINI AıSGARİYE İNıDİRBıN V:E ORTA SI'NIFLARI
GÜÇLENDiREN BİR SİSTiEıMDİR.
ia:ıısarılann ~tarıih ıboyunca

sırııfsız bıi'r ·topLum yarıaıtmalk ~çin

ya:p1ııiklaırı çalbaJliaır ıbrugürıe ıkaıdıar ütıopi,sıtlerin zihinlerinde :ideal modeLLer olaralk ,kaılrrmş \Cey:a «ısıon derıeoe Hkel ya da geHşme ıile bütün
sosyal reşitsizlikleri ortadan kaldırarak bir bolluk ceıniyetine» ( 19)
irıhisar edecek örnekler olarak görülmüştür. ıBu nedenle bir siyasal
rıej,im:iın, ıekonomilk sistem1n üıstürn1üğıü, haış:arısı sınıflar arası ayrı

calııHaırı ren aLt düzıeye ,:iırıidıivebıiilime, iınsaınların yaşantılarımı oıı:ıtak
ç:iız,giyıe yakı1aştıtralbi1me yeıteneğ,~ne :bağılııdır. Gerçek1ere uygun olamik ıkonUJya iböyl!e ıbirr yaıklaş:ım yapıldığındıa ulaştığımız sonuçlar
şöyı~ece ıö:wtılenebi1:iır.

1. SıoısyaHzmdıe .iıkitidaırın sadece işçi 'sımf:ırna geçeceğıi iddiası;
daha harıeket n:akıta:s:mdıa rkaıbruıl ,etıtiği ,i,şçi smıfı .baıvramı ıi:le bu sı
mfm -dışr]ndıa ıda başka sımflaır:m oJruışıacağını :1tıkarf ~etrrrıelkteditr.
2. Bıiır diğer sosyailizı:n b.iJçimirıde ise mirlitam rbir azınlığın cebir, şiıdıdet 'V'e aırra~şıi yıoLuyıla sosy.a:]i,s:t bir .diıkıtaıtörlüık lk'llll'IIlıaısı hedefi; yine lha:~ktan ve ;işçiıden kopmuş bir azınlığın oLuışıtU!rduğu sJ.mfın, bir oli,garşinin il\!tidarını yaratmakta, ılıalk ve işçi tüm il:ıak1aırırnı karyihederek cebrıi 'çahşma(Ya iniimiş ibir ilklbci sınıf teşlkil etmetkıtedir.

(19)

Nevres

Tunaa:ı:

Siyasli Düzen ve Yönetim

Bakımından Müdahıalecilik,

«Atıatürk Ünivıersitesi İş1e1ıme Faıkülıtıesd İşletme Dergisi, chlt: 1, sayı:

2, 1973.
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3. Niha:y-eıt 'SIOsyraiHıst sisrtemin henüz deneme aşaıma:1aııını geçirı>
v:aadedilen ,sınıfsız toplum yerrıiıne gelirLeri, hayat düzeylıeni bıirıb:hıiDJden çolk aıyrı rvıe hiyemrşi içi1111de değişiık iihtiyaçlara
sahip :sıınıı:flar oluışıtuğıu bir- gerçe:kıtir-. Örneğin; sıiyasal yönertki sınıf,
yıiiks.eık bürolkraısıi ~sımfı, telkın>Oik:'rat:ktr sınıfı, sanayi işçileri s:ıınıfı,
tanım ~iışıçilerıi sınıfı, hıü:r ça.lışanlıar, cebırıi ·çalıştırılan~aır sınıfları, aydiği ülıkelreırıde

dJJrrlıar, aısikieırıler sıınııflaırı gıiıbi.

Bu ısıosyrul S'JJnı:flar arasınıda ıgelir, haıyrut dü:ijeyi, yaşam koşulları,
sahip oluın:an im1ıiıya:zlar b~kımmdan mevcut ~aıyrıcalı:klar fırsat ve
eşiıtısiz:liikle:r demolkırıaıt:iik rüllkıe1erde ıkarıma 'eıkonormi ısis;t;eminin sınıf

lar

arasınıda yarıattığı a:yrıca[ıllklara

dır.

sayıgı duyuk~cark :kadaır aşırı

(20)
« İ.Lgi çeıki:Oi olaın

husus; hürriyet vıe demokrasi rejıiıminıe dayıah
ütkielerde ·rej.imiın ıesas daıyaınağını oluşıturan orta sınıfın; eilmnO\Illiİk
kaımu düzeniniını hrukim oLduğıu sosıya[iıs:t ü1kıelerdıe taımamen ortadaın ik:aıl/kmış olmaısı:dır.» (21) Çünlkıü; sosyalist üLkeilerde celbri bir
po1iıtiıka :He orta sJJnıf mensupları s!İyıasstl, hüToıkrat, teknokira:t ve
iışçi s11nıflaırırrıa !katJJ~maya z.orlianm:aik suretiyle orta s:ı:nıf eritilmiş
tıi<r. Oysa; hfurıiyıet rve demoıkımsi rejimilli dayalı ülkielerde :ilsıe orta ısınıfJar ısosyail s11mflıarın teşikil ettiği p1ramidin ortasında ıa!kıılcı
vıe ısıerin !kanhlığı ,iLe srosıyal ibaırışın, deınrgenıin v~e li(beııaıl demokrasıi
nin en önemLi dayanağı ıo1malktrudırlar.
Sos~aLi>St ıü].k:JeLerde

orta

sınıf1n .kıaybo~muş brulunıması,

karşı ·l~beraıl rdıemoıkmt'i\k ü~kelıerde

güçlü ibk orta

'buna

s1!nıfırrı varlığı

elkonıoımı~k ,k,rulıkınıma: somm1aırıına fıarıkLı hıilr yaklaşım yap1hnasını

wrunLu

(kılmaık:tadl!r.

SosyaLisıt

kietimin

ülrkeler:de

e\kıoınıom~k kalkınma; aşırı ıdev1eıtçiliğe, •tıü

oebxıi olaıraık sınırlaındTrı1lmasma,

1Jeşeıbbüısıün .s~linımes,illl.e, ıtıo:pl:umuın ihtıilaıl
sıiıne

ekonomilk 'S'eik.tö:rler:de özel
ideolojiesine göııe ·eğiınilme

dayan1ir.

(20)

Mükerrem Hiç: Kiaprtalizm, Sosyalizm, Karma Ekonomi ve Türkiye.
Ankara, 1974, s. 154.
(21) Ziyaedilin Fahri Fıındııkoğlu: Bizde Oı:ıta Sımf Meselesi, «Tünkiye Ekonomi Kurumu. İktisadi Arıaştırmalar Enıs,titüsü» Türkiiye'de Orta Sı
nıf-Sosyal ve Ekonomik Bünvemıizdeki Yeri Semiperi, Ankara, 1963,
sayfa 4.
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T
Uberaıl demoücraıtik ül~elerde
dü:zıenme ,s~mı:ılı

bi:r d!erv1et

ise ka~hnma; karıma eJmnomi
ser-

ımliıda:halesine, üııetim vıe ıti.itketiım

besıtıi:sine,

,küçük tasarruHaırm doğrudan doğruya ya:tınma taıhs,i,Sii
s:urıeti il.e milli taısaıııruf piyasasının güçlendiırıi1mesine, yerel ihtiyaçlan kaırşılaımaya yönelmiJŞ yaygl'n :bir işlıetmeci1iği olu:ştumn rferdıi
teşıeblbü:sıe ve ilinsanhtnn ıdıemokıraşi ~i<tkeledne yönelmiş lbiçiımde eği
ıtJilmesine; «esnaıf, ıs:anaıtlkar, ıkıüçük sanayioi, tarım .:iJş1etmele:d, memur,.y:önetioiıler, ıseı:fbes:t mıesleık ımensuplarmm olluştıu:rıduğu orta
Sl'mfa dayanır.» {22) ıDiğıer biır dıeyiş1e; li!beral dıemdkıraısiınm ıuygru
laındığı ü1ke1eDde ·karıma ekonomi ~sistemi, derv:let müdaıhıalesıi, sosyal politika, sendikal güçler, sosyal sınıfların teşkil ettiği pramidıin ·tabanında ıyer alan en ıfaikı~rler ve tavanmda yer alan eın zıemıgin1er gl'uplavLm ıdarlıa,ştmımaık, lbiU!na :karşı piramıiıdin mıta:sıırıı giı1ıtiikçe
genişletmek surertiy:lıe toplumu ortaya icra ·etmekte ve elkonomilk
kaı1kınma bu sruretle ge:rıçelk:leşmeJk:tediır. Özeıl1ilkle orıta sınıfa doğru
sağlanan ıbu aıhm ısosyal güv:enliik .1Jedıbirleriın/1n etkin ·ııolü ile güç1enıdıiııil!IDeıkte, sınıflar aırası gel!ir ve hay<aıt tdüzeyi aynoalı:klC\!n hız
la azalmaıkitadır.
1961

taBillıli

TüT!k

Aır:ı:aya:s1aısı

48. maddesi

ilıe sıosya!l güvenliği

v:aıtandaışlıa:ra ib~r haık olaraık ,tamm:Lş, sosıya:l güvenliği dervleınin

ödervi

ısaıymış, .ancaık

ka:yııakları

He

hi1r
:bu ılıaklkın 'elkonomiık geliŞtmıe ve de·.rleıtin mali

~sınırlailldığmı belirtmi:şı1ıi:r.

Halen ülkemizde

sosyaıl gü~enlik politikası;

sosyal sigorta nitehizmeti ve
yardımı yapan müesseısıe1le~r aracıhğı He yürütülmelkte; k:işıinin ve
ai1esi!nin i:nsaillca yaşayacağı ih:ayaıt ıdtizeyine ul,aşımasmda, ıinısan irades[ dışmda meydaına gelen her türlü tehlikeye kıarşı güven içinde
olmasıını sağ.Iamaıkıta ısoın dıerıece ~eıtıkı.iın bir :rıol cynayamlk rejıimin
güvıencesi olan orıta sl!nıflar:m güçlendiırilmesliıııe .kaıtkııda bulunmalktad:ı:r. Her halde 197'5'ler Tlü:r1ki!ye'si 1923'ler, 1946'1ar, 1950'ler, 1960'Lar, 1970'fer Trürıkıiye'siyı1e lkaır:şılaştrn1dığı:ndıaı; sosyal güvenlik ~~la
nmda 'büyük ımesaıfe1e:rıin ıka!tedildiği, ~en zenıg1n ve eın fakir gruplar arasındaiki ıderıiın vadiiletin ciddli şekilde ikapatı1dığı, t·eımel ihtiyaçlaır vıe kıü1türel :ihtiyaçlar hakrmıındaın ıaıyrıcahkla:rın önemli ölçüde ıgiıde:rıilmiş bulunduğu .gör:üı1ür. Alrt:ılk, bu mkeıde siyas:ai hünıiyeıt
lerine sahip olanların ıekonomik hürriyete sahip olamamaları ve bu
lıiğiındeki kU:ruluş:laır, ıkıamu ya,rıdım müesısesderi, sağhk

(22)
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Uartisanat et 1e secreur des metierıs, «Revue economique de la Banque nıationale de Paris, avril, 1973.
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nedenle yasal haıklaırı ıkıuHaınmakban yoksun :kaldıkları
jelk<1ı~f lbir göııüş değiLdir ve gerçeklerle bağdaşaımaz.

·~dıdiası

olb-

ll
ri

lı

ı.' '
i·.

1!1

Kıu:şıkusuz ulaş~lan

için

hiçıbir

hamle ve

mesafe yenerLi

değilidiır. Zaıten

bi<r ;topLum
Falkart

lhiçıbir aşanıaı yıetedi olaırak sayüa:maız.

aşamaLarıdaki yetersiz~iğıi Anaıya:sada
çılka:rılan diğer yasalarıda arıaımaık
Sanayileşme bıi:r

Vieya ibu Yasaya daıyanı:Laımk
oibjek<Nf bir yargı olamaz.

orta <sınıfları oluştu
mesle!kleti ve fonksiyıon1a:rı
oluşturıaın msaınılacra, meısLeık:Jleı:ıi ve fion:k:siyonları ne olurısa olsun daha ·çok ,geLişme ol<aınaıklan hazırlamak, işçi ve memura tasarruflarını yaygıın bir ışıelkiLde lhalıka .a:çı:k anonim .şıh1ketlerıde değerlenıd:i!I"
me fırsat'larını ·gelıiiştiırmejk aııla:m:mda l\ia:bul edi:lmeıktedk. !Bunun
yramsrra sosyal :güvenlıi!k alaımııda ısosyal güvenliik hakkını; iştiralk
be ıbulu:nmaık dolay1sı i1e değil, ·intsan oLma dolayısı :He doğan /b:i:r
haık o1aralk ,ka:bul edilımesine meylreden hiır .göııüşıün benıi:msemrııesi,
sosyal güvenHk fonlarının eıl\ionoımirk yatırımların finansmaımnda
kullam:Lmaık <suretiiy,le ·istihdCllill yaratıcı bi'r şeıkilıc1e değerlelr:Ldirıil
mesd, bu fonların verimsd,z yaıtJJrımlıaırda kullaınıılaıraık lhar vurup harman ·savurulmamaısJ. :znrunluğu vaı:ıdır. Ayrıca, T:ü:rık Sosyal Güvenliğini bir si'stem olarıalk olu.şıturmalk ve bıir or.ta sınıflar Baik:anlığı
kurmaık ge:rıekmelktedk.
·
ran insanlara,

Biitün bu

devlet

iışi olaırak değil,

ımesleık me'l1!suplarına,

teıdibiLr1erlre ıbu:giinü

V•e

geleceği

güven

altına alınmış,

bıüyüik ·s.ımf farkhlııkları 'ka1d:mlamık güçlendiniLmiş yaygın
sıın:ıf «ikişisel mülıkiıyeıte bağlılığı, m~l1i karaıkteô
1iği

bir orta
özel-

'eıden

hak ve hürri.yıetlerm Jkıorunmaısınll
aımaıç red~nen ıdea:nokrasli rejimine bağlılığı ile» (23) rejimiım:izin
geııçek iheı1çisidiır. «Öyle aın1aşılıyor ·ki; top1uımdaıki çalışma banşınm sağlmıınaısı örf ·ve adeıtılerin ıtems~k±sıi OTta ve daha aşağı ge.1iirhl olan Vialtandaışlarm, mülıkı1yet resa:s:ın:a dayanan demokratik rej.inı ıi:ç.inıde eıkonrormi:k yönden ıdaha Çl()lk güıç.Ienme1erine !bağlı bulunmaikitadır. » ( 24)
(23)
(24)

ve

:f:ierdiiyre:t<Çilliği

temsrH

ile,

:f:ieırıdi

Oahit Tala:s: Orta Sınıflann Yeri,Öneıni ve Çeşitli Meseleleri <<Türkiye Ekonomi K=ınu-İktisradi Araş1lrınalar EnstitüsÜ>> a.g.e., s. 31.
Mustafa Kenen: Sanayileşme Harel~e'tinde Küçük Sanayıilin Yeri' ve
Önemi, Anlmra Tdcaret Odası Araştırma Yaymlan, No. 2, Anikarıa,
1974. s. 5.
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VII -

KARMLt\. EKONOMİ SİSTEMİ EKONOMİK VE SOS:YiAL
DENGESiZLİKlLERİ DAHA ETKİN BİÇİMDE GİDERİR.

Kaırıma E!kıo[]Jornıi sisrtemıi

ile elmno:milk k:amu d!ÜZ!eni :karşılıaşrtı
nlmkeın gıenel olarak ortaya çıkan husus; ka1bnmamn ortaya çı
kıaDdığı .enfla:sryıon, ıkayın.alk :kulılanımmdaki denges:izliik, adaretsiz gelir, dağılımı, mülkiyet ve ~ktidar çatışması gibi sorunların hangi
eikonomilk sistemde daiha ertıki1n biç~mde ç:özıümlenehileoeğ1dk.
Hemen şunu bel.imtel.iım .ki; hir ıül!kede ıkarşıliaşılan dlmnomiik ve
sos~al sorunlar ikarıma e!konıomi s.iıstemiJ1Jin ö~e1liğine bağlanaımaz.
Çünıkü; e\k1o1J1iomilk kaa:nu düızen:ini uygulıayaırı sosyali<St ülikeleı11de de
aynı sorunlarla karşıkışıLdığını büıtrün iktisaıtç]1aır ortaya koymuş,
soısyaldst ü]keler yiÖ!neticilerıi de lbunu ıtıeyit eıt:milşlerdir. Bu nedeınJe
bilr ıekonıomi sıisıtıeminin praıtiJk üsıtrüniüğü tarrtışıln:ken sistemlerin
teadık drur ·ka:hp1a:nnıdı:ın w:.aıkl:aşaraik, konuya doktr:iıner açJJdıan değıil, uygulamaıda 1karşılaışıılan sonuçları değerlendirerek bir yaklaşım
yaipınalk daha dıoğrıu olıaıcaıkıtır.
1. EnfJasyon
SıosyaHsıt

Hst

rü1kıelerıde

yönetkilenin
eillilasyon ve

güızel

:bir

uykıu masalı varıdır.

dışsizHk ıyoktıur,

enerji

«Sosya-

krizıi sıÖz kıonusu

değildiır, hayaıt ıdüzeyiınıin ge:rıçıeik

rve sürek~i ıbi:r yüıkse1işıi vardır. Onlara .göre sosyıalist ıü[ikıeler; ,Lilboca:l dünyaınl!ll yaıraıttığı vıe ezdiği betba:hlaırıın bir ~.ığ:ma:ğı eve ~on derece ımüıkemmel ekonomilk ve ısosY"al
ahenlk iç.iınıde yaşıyacağı yıerlendir.» (25) Oysa; bu sözLer söy1eınir-lkeın
birçok ·sıosya:liıst ülkelıemde örneğin; Poı1onya' da 1975 başında temel
gııda maıdde1erıiiJ1Je o/o 20; Maıoa:rıi·sıtan.da ev ılilkit gaz fi(Yiatlaırına o/o
40; petrol fiyatlarına o/o 100, .kimya en)düsıt:dsıi ham maddelerine
o/o 35-75, metaJ endıüs,wi's.i J:ıam maddelerine o/o 10-100 araısında deği
şen f.iyat yüikselımeleri, Romaınya'da; ülkeııiın ·dıüınya ekoııomiısiınıin
etkırlerinden muaf kal:amıyaıcağı; Çekozlovalkya' da; ılıammadde ve
yiyeoek ımaıddelıeriniın kol:a~1ıiklıa ve uouz fi.yatla .sağlandığı ıgünle
rıiın :aııt11k geride tkalrdığı; Yugoslavya'da enflasyonun o/o 20-33 araSlinda değişen ıhir dü~eıye çiJktığı ibizzaıt hü!kümeıt yetlkHi1eri ,tarafıın
dan rkendi rü1kelerini:n haLHanna .dwy.uruluyoırdıu. Sosyalıiıst oilimayan
ü1Jke1e:rıde sosıyaıl:isıtleır ya .da sosya·Hst geçinenler sosya1rz:min faziı1eıt(25)
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Mireille' Rusinak: L'inflatlion a l'Bst: Penuriıe et Marche Para3dle,
L'economie, 24 Fevrier 1975, No: 1210. Paris.

Lerıini pazarl:aı:tkıen Romanya Sosyalist Oumhuniyetinde .kamu ına
fıiy;at ve üoreıt deparıtıma:nılanmn ıem yüksek ıdüzeıyıdeıkıi yö-

liyesinin

netıidleri

enflasyonu öın1eyece\k e~kıin teıdbırrLeri saptamaik üzeıre torpRusya' da rıesırrıi' iktıiısaltçılar eınflas~,Yonrun vanlığını kabul
ediyorlar, Prav'da Sovyet Ekonomiıs.i!I1İ etkilıiyen önlıeno:nıiş bir erııf
lasıyonıdan farıklı ıkaıvra:mla:r ikıulla:nımak ısuretiyle lbahsediy:ordu. Şim
di; enflasyıon sosyal!iıs,t :iıdeolojileriin tteıneılinıi sarsan son derece ş!iıd
detlJ] ve önemLi rbıi<r :somn ıteşıkıill ettiğinden; 1iıberaJ elwDI()[Il;İ düzenine veya karma ekonomi sistemine inlhisar ~ettiği söylenen bir olayın sosyalist bir ekonomi sistemini etkileyebildiği kamu oyuna nasıl
anlGı!_tıLaıcalk:ıtı? Çıünıkrü; :Eiya:Üa'I'lil sürekli yü!kseHşi; ıdev.1et. saıtı:ş mağa
zalan ve hatta seır.hesıt piyasa stanıda:rıtlaırı ıönründe talep lkuyruiklalamyoırılar;

rının merv;cudiıyeti, :tasarırufla:rıdaiki artıŞ g.i!bıi olayları:n hepsıi sos:yıa

lizmdeki tüırn etkıonomik haıyaıtı ağır bir kontrol Vie hasıkı atıtma alan
menkezi p1aınla:manın başansızhğını orbaıya koyan gösterıgele:ı:ıdi.
Faz1a olamk ıbu ,durum Jacques RU!eıff, in deyilşi ile Baıtı ülıkelıeıri111de
oLduğu gibi •sosyaList ülıkıe1eııde de üretime katıLmadan lbir takım geI.irlerin ıor.taya çı:ktığl!nı, dağıtılan gelirlerıden bir k.ısrmmn gerçek
emek kıaır.şılığı o1maıyaın ıbrir halktan doğdruğunıu (ücretlerıdelki artışın
üretim artıışının üstJtinde o1rrıası, bazı mal1aıııda üretıim yet.ersirliği
nedenıi ü:le lkıthğm ortaya çıikımaısı), gel!iır dağılumında \hiır ta/kım s;;upmaların meydana gelıdıiğıi•nıi oııta~,Ya ·koyuy:orıdu. Şu halde sosy,aılist
rülkdeııde gözlemleııen ve öııleneımiryıem eııflıaısıyıon tiıçin izlenecek en
J.yi yönıtem; sosyalizmin iher ıkıonlllda uyguladığı gizHHk yoluınu buraya da aıdapte etmekıti. GerçekJt,en karma eikıoil11omi .s1stemiılllin uygu}aıııdığı :ü1kıel:eııde ıinsanlıaır enf,laısyonrun açıık :ıstıraJhını çekeıriken,

onun varhğ~nı kalbrul edeıiken, .enflaısyonrun en elvenitşısiz kıoşu1lanm
ve sonuçLarını asga:I'i düzeye .indiııecek mücadele araçlarını hiHansel
kurallar içinıde araıııken; sosıy;alist ülkelerde meııkezi planlama öır
gütılerıi enflasyonu diğıer ülkeLerıden ve özeU.iikle :kendi ltıoplumların
dan ısa!k:ılta:ma olanağını ısağlı:yaıcak hinl,erce araç ve yol tıekltif etmeık
ciheıtinıe g~tmiş:leııdir. Bütün bu ıaıraıç ve yıollaırın nihai hedefi ıkamu
oyunu fiyat istilkraırı lhaıyaH ile UJyU!tmalktır.
İşte ·kıarma ekonomi siıst1emİnin uygulandığı :ü1ke1e:rıdelkıi sami-

rniyet ile

ısosyaHısıt ülkelerdeıki gıizLiıliık

bu

noıktaJda

d1k!kati

çekırneık

tıedir.
Bruıgüne lk:adaır sosyaliıst

1a:syonu .inkar etmek

üllkele[1de en ·çok kullanıinn araç, ooıfyol; bu ıkeHmeyi eikonomi :sörz-

ıiçin başıvurolan
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lüğünden çıikarmaban iibareıt ka1mıştıT. Ürkiintü ve:rıen e111f1asyon
fuavramı yerine Sovyet ikrtiısatçıları örneğin; Fedıeııenko «farlklı talep;» «tatmin edıHrneımiş :talep,» «istek dışı tasarruf» «t,edavül eden
para hacmi ile sıaıtılacaık m<dlar arasmda ıdengeSlizhk,» «kolhoziy,en
piyasadaıkıi fiyadaırıın oransal yütNsekl.i§i» «naıdi;r mallar için ibek1eme :kıuıy,ııu!klan,» «Özel kişHerce ınalların yemıiden satışı» gibi ıkav
mrnlar1a, fakat asla enfLasyon ikelıirnesıiıni kullanmadan enflasyon
olaıymdan .ba!hsetmişlerıdıir. Fedeı:ıenlko; .aynı Jacques R.ıueff gibi So-v·yet enflasyonunun üç b:üıyüık özelliğini ince1emiştir.

- Kıtlığın yaraıtıtığı paraJel piyasaların gelişmesi ve mailann
buralarda daha kolay ve dalha yüksek fiyatla .satın alınabilmesi.
- Emre harzıT maUara oranla para hacmiındeD.d fazlahk ve iböyleoe ıkullanılnıa olanağı zorunLu olaraık ortıaıdan1 tkalıkitığı ,i'çiın çok
öınemlıi bir ceıbri t,aısarrufun dıoğrnası.
- Bru nedenlerle ısıosyaliıs:t sisitemi; ,insanların çok mülkeımmel
bi;r ıeikıonoıınik ve sosyıal aıhenık -içiınıde yaşama olanağı ibu1duğu sistıern olarıalk de§il, enfılasyıonun sanatkirane ibir şeık.ilde gizlendiği
sisıtem olara:k kaıbrul etmek gcrekmekıtediır.
- Şimdi sosyalist ıü1kelerıde en~lıasyıonu girzleme sanatı ile hlgili praıtfk bazı örnekler vıeıımeık uygun olacafktır.
- İs.ta:Hsıtik Meıı:ıkez Yönetimi 1967 yılından beri 10 .milyona
j'iakıın ırnalın fiiıyaıt:mı hiç değiştıirmedoo saptar, böylece resmi isıtar
t1stilıkler:cle ve ~iyaıt endeksierinde enflaısyonınn olmadığı yansıtılmaık
iısıten:ir. Oysa; uyguLarnada hirıçok teşebıbüs daıha iy:i !biır \karlıhk sağ
lamaik içiın; fiyat ısıaıptaırna örPJÜ!tlednin taıyin ,ettiği ıfiya:t1an hiç d1kkate almadan saıtış fiyaüannı yükısıek ıtutrnafuta, maliyet fiyatlarını
çok yüJkısıe1k taıhnıin etmekte rveya dwha palhalı satma olanağı vereoetk üretime yön:elme~teıdir1er. Çünıkü; ,işletınelıer fiyat sapıtama örgütlerıimin Hıyaıtları :taıyin etıtJğıi anda o ürüınün piyasaıda bulıuınma
dığlını yaıkmdan ıgörmeikte:cl:i:rLer.

Sovyet Rıusyıa et ve ,süt gilbi bazı temel gıda maıddelerinin fisa:b:it tutaihilme!k için tarım üreticisine tarım ünitesô. başı
na mutlak değer olarak en yüksek sü'bvansiyonu ödeyen ülkedir.
Bt ve süt ,dış:undaıkıi gıda maddel:erinde veya diğer ıtüıketim mallannda fiyat; rresmi f.İ'j'ia'tlarıa göre 5-7 rkat daha yüıksıek:ıtir. Örneğin;
daha 1972 yılmda Moskova Me:rıkez Pazannıda 3 'kıg. pa:taıtes bir roble oLduğu halde sertbeıSit sahş mağazalarında fiyat bunun 3-4 katı
-

yaıtLa:nnı

iıdi.
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- E.nıctüstd mallarmda fiyat yüksekliğini ö~rtmek riçin kullanı
lan en iLginç yöntem; ~esiki ibliır ürün yıerine aynı kalited!'1, a;mibalajı
değişilk yen.i bir ürün >Ç]kamraık yü!ksreJk fiiyat ~sap.ta:maıkıtır. Örneğia:ı;
yeni vodıka 3,12 rnutble yerıine 4,12 ·ruble olara\k; Fiiiyat 124 yer~ne Fi··
yat 125 arabalıarıı % 36, Volga aıralbaları % 65 zamlı olarak :kıalite
değ,iJşrtiri1meden p.iya:sıaya çılkarılıimşıtrr. Şu va:r kri; bu trü:r bir malı
satın alabilmek ·içiın yıhlrarıca sırada beklemelk geııdkrmelkıtedk. Bu
neden1e satm alman bir ıaıraba 'iıki veya üç yıl içinıde :kullamlnnş ara·
bıa satıcılarma i:rıti'kal eder ve orada sıra beklemeden dört heş kat
yülkselk fiyatla ahmr, satılır.
Sosyalist übkele:rıde tüıkenici talepledni kantirtatif (nıiceliık)
(nitelik) bakımından karşılaımaya olanak vermeyıe:n bir
üretiım noksanlığı He :kaııışılıaşı1maktadı!I'. Üı:ıetiıınin teşviki ıiıçiin i~şıçi1ere ödenen primler ·tıüketimde ekibir rsaıt:rn alma gücü olaraık iezıa
hür etımeıkte, faıkat bıu eık satm alma güoünrü ka:rşılayaıbiilece!k IIIliktarda lbir ür.etİm arzı gerçekleşıemediğinden elde edilen gelirler zorunLu olara:k ıtasarrufia aıkmalkrtad]r. Bu ta:sa:rrurf; 'tüiketiıınin oobri
Mr şeki1de ya da d]mnom~k olaırak rmal bthğı nedeni ile k:ıJslltlı :kalmasırıdan ıdoğan bir celbııi tta:sarruf karakteri taşımaıktaıdır. Bunun
yıamsım Kolhoz çift1iiklerini ve özel paı:ısellredni işleyen ikişiierin geLkleri eık hiır sartın alma ıgücü yaratmakta ve bu satm alma gücıü
piyasaya yansıyarak tale\be dönüşmekte, ancak bu talebi karşılaya
caık arz bulunıinaıdığı ilçiu:ı yeniden oehri tasarrufa dönüşereik mevduat hesaplarına rinrtiikal etmektedir.
-

ve

'kaLita:tiıf

birçok

Bazı

mallar piyasada olrsa bile o derece kötü ka:liltededir ki;
lbu maıll:arı sraıtın arlmayı ı:ıeddetımek zrcru.nda ikalmaktadır. ,Bu rdllllıtlıi11ıda sosyaHst ü1keler toplumlara verdiikieri refaıh sö:zıürıü yerıine getJi:rıelhiıLmek ~iç~n ağ1r sanayi yanınıda yenıi çıa..
maş:ur yııka:rna ınaldıneleri faıbriıkaları, buz ~dolabı faıbri!kalan tesis
etımeık cilieıtine g:irtmekle, daha rkaLiıteıli maUa:r imal etmeyi oogören
projeleri yürürlüğe koymakla sosyalist sistemin ilkelerinden ayrı1ma:ya, liberal kaırma .elkonomi sıi:steminrn rtıüketim prerıs:iiplerine
yıöne1meye nörun1u kralımak:ıtadırlıar.
tü!~etici

Görülüyor iki; sosryalisıt ü1kelerıxle herşeyden önoe karma ekonomi sıistıemıhıde olduğu g~bi saıtın ıalma gücündeki artış rdorl,ayısiy
la piryasaya inıtikal eıdıen hiır .tıaılep rfaızlaılığımh yamttığf talep enflasyonu ile ilmrşıl.aşıldığı ıhalde; bu talep enflasyonu 'ya Merkezi İs-

37

T
taıti:sti!k Örgütle:r:inıin fiyaıtlan sürekli olaraık değişmez lbiçiımde .iUın
etmesiyle veya fiyat sapta:ma mercile:rinıin uygulanmıyacağını bildiği haLde milyonlarca f.ilyatı acz içinde kalarak. düşıüik saptamala,.
ny!a ya da üııe,tJm yetersizliği nedeni ile karşılana:mıyan talelbin
oebri ıtasıarmf olaraik mevdıuıaıta iınt:ilkal etmesiyle müik!eımmel bdçimde gizlenmektediır.

da ,beliırteliım ki; sosyaLi,st ülke1erde talep enflaısyonu
nu ıkısmen frenl·eyen vıe gizleyen f·aıktör; tüketicllerin alıştıkları ha,.
yat düzeyini yıi.i/}Qse1tmeık amacı ile herhangi hi'r harekete girişme\k
ve çalıştıikiarı iş yerıleııi üzerime ba·slk!ı yapmak haıkkma salıip olmama1andır. Bi:zıce kaınıu ıek!onomiik ıduzeru1nin pLanlı ·kanma ekonomi
siıs1ıeminden önemli ıbiir ıaıyrılığı bu noktaıda göı:üLmelktedir. Çünkü;
planlı ,karma eılmı:ıomiıdelki siyasal ılıaklar ve ıhürıriyıetler, topluırnun
sosyal huzursuzluğunu ıtaııtışımak, bu sosyal huzursuz1uğa karşı
mücadele e1ımek oLanağım veııdiği halde sosyalist bir ek!onomi drüzeııi:nde bunıların hiç biri söz konusu değildir. Bu nedenle planlı
kıarma ekonomi düzeı:ıi .geııçeJklerin yans1ıdığı, a:hlakı değerlerıinı egemen olduğu, ortaya çı.ıkaın aıksaıkhkılann taır:tıışılaırak .düzeltileibildiği
bir siıstem olduğu halde, sos,yaılrst sistem sahte biır cenneti yansı
-

Şııınu

tır.

- Ta:1ep enıflasıyonu yanında h1ç şüphesiz sosyaList ülkelerde
bir maLiyet ·enflasyonu dıa vardır. Maliyet enflasyonunun nrederui;
übke içi haımmaıdde ,fiyatlarının yıüıkselmes,i olduğu 'kadar, sosy-alıist
eılmınomileriiı:ı ıba:zı hammaddeler v~e enerji ,kaynakları lbaıkımından
artlik ikapaılı ekonomi durumunda olmaımaları ve bu maddelerin
dünya fiyatlarında görül.en yrükseLm:elerin sosyalist ülkelerre de yansııması!dır.

«Maliyet enflasyonu geı:ıilş ölçüıde giıcdiler.iı:ı devLet tarafmdan
sübvansiyonu ve pııodiiıktiv:ite artışı ile önlenmeye çalışılır. Sübvansiyon fonlarımn !}Qaynağını temel ımet1m ma1ları dışındaki mallarıdan, eliğer bir deyişle planlı ·karma ekonomi sisteminde . uygar
bi'r · .inısamn ıkısmen zoııunlu kısmen kültürel ihtiyaçlarına cevap
veren mallardan alınan aşırı tülketim vergiılerıi veya bu ı:pal1arın
fiyatlarının çoık yüksek tutulması He sağlanan devlet gelirleri teskil
etmekıtedir. Bru fionlar '!:emel tüik,etim mallarıının üretim girıdilerinde
sübvanıs.iyon olarak ıkullıamlır. Faikaıt ibıütün elkonomi ·için merkezileştirilmiş emredıie:i plan endüsıtrHeşen bi:r elkonıomiı:ıin yönetHmesinin gerektirdiği karmaşık sorunların çözümlenmesine ve görev-
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lerin etikin
dir.» (26)

hiıçimde

2. Kaynak

yerine getiritmesine

Kullanıını

ve Dar

artı:k

olanak vennemeikte-

Boğazlar

Kamu eikonomi düzeninin haıkıim olduğu sosyalist ülkelerıde ilküdar eikonıoımilk pLanları hazırlar ve uygulamasını kontrol eder.
Eıkonoım1k kalkınma ve lbüyüıme sosyalis:t sistemin propogandasın
da !kullanılacak bir presıtij aracı kabul edilıir. Bu nedenle gerçek
prrojeleııden çok hay:ali projelere önem veriHr.
-

Me:rkez,i

ceklerinıi gaıyet

planlarmacılar

teşebbüsler

iyi bi:J.drkleri ha1de

.için

gerçeikleştd..remiye

kapas.itelea:'i.nıin

üstünde hedefler
saptar1ar.
- Yatınm ve üııet~m pııojeleDinin maliyeti daima gerçeklerin
altında tahmin edi1ereık saptanır.

- Broje1erin gerçekleştiıri1me :süreleri kısa tutulur.
Bu durumu ortaya ·ç11kaııan başlıca neden; sosyaHs:t sİ!Sıtemde
emre hazır kaynaklara oranla pııojelerin gerçekleştirilmesi için gereken izin verilmiş yatırım malı taleıbin.iın' (tuğla, ,inşaat demirıi,
traıktör g;iibi) :emre hazır gereç milktarıını aşması, mevcut kaynaklan
(hammadde, mamul eleımanları g1hi) etkin ıbiır b1'çiımde kullanmak
içİn -gerekli olan esnekliğin brulunmamasıdıü.
ıBöylece; üretim pLanları ,ile gereç planlan arasındıahir dengenin sağlanamamış olması nedeni ile gerçekleşen :.onuçlar plan hedeflerine uymaz. Ç0k kez bir kamu hizmetini örneğin, bir yolu inşa
edeoeik inşaat şantiyesinde (a) malmda:n ibüyüık hi~ svoknn rı:neyıdana
geldiği, faıkat (ıb) malı ıSağlanamaıd'lğı ,için saptanan hedefin gerçelkleşmediğıi görulür.
tüketim mallarında da iyi bir dağıtım şebekesi
olmadığından 'bir malın bir ibölgede sıon derece bol o1duğu, diğer
böLgelerde ıise fevkalade kıt brulrundıuğu gö,zlemlıeniır. Bu; 'karma ~o
nomi Sı1s:teminıde bazan ort·aıya .çılka:n dar boğazlar ve israf ekaoornisinin 1kaımu ekonomi dü:zıeninde de ayınen mevcut olduğunu ifade
eder.» (27)
«Bunun

(26)
(27)

yanısıra

Pmbltımes

Economiques, 9 Janvıjıer, 1974, Pays SociaHstes, L'.inflation
l'Est.
Alec Nm"e: The SovıiJet Umon: Stıabiılity :in an İnstabie World, The
Banker, december, 1'973.

a
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'Öyleyse şimdi ibi•r soru sora!hilliriz: Karma ekonıomi ,~,:ı,:::ııtemiınden ıkamu eıkonomiik düzenine geçiş önerHerr-inin temel da~anağı ne
olmaba ve ümi•t edilen yararlar nerede toplanmaık•tadır?

~

-ı

3. Mülkiyet ve İktidar

Bilr ekonomilk sistemde yönetmek ve gellirled
.güç mül'k,iıyeıt hakkından doğar.

dağııt:malk

gib:i

yetkıi sağlıyan

Karma eikonomr ıs:isteımıini oltuşrt:uraın 1lmmu kesiminıde bu yetıki
devletin veya devlet adına görevlendirilmiş bulunan temsilcilerin
elindeıdir. Hür teışeibbrüs kesruminde ise iş1etmeye ~on getimıi:ş bulunan sermaye sahiplerinde veya onları temsil eden profesyonel yröneıtioilerıdedik. Şu vaır k1i; böyle hi•r temel ilik·e modern .toplumda sosyal ıdemoikraısin1in gereği olaraJk: ıgeni'Ş ölçüde yapEsai değişıi:kl[ğe
uğrıaımaık z10runluğu He .karşı 'karşrya ·kaLmıştır. Çünkü; mode~n toplumda üretim ibir meyve ağaıcımn meyve vermeSii g1hi •doğal olaraik
otomatik bi:r .şekilde oh11şmaz. Üretim içıi'n müıteşelbib:isıin geıtiııd·iğıi
sermaye yanınıda ücretle .çalışan geniş bir işçiler gru:bu:nun_ da üre•
time -bir faktör olara!k katılması gerekmektedir. Bu faktörün beş.erıi bir özeUi/kt.e olması, ·gelir dağılı:mınrda ibazı aıksaıkhkların ortaya
çıkması, yıönetme gücünün mmkiyet saıhibi olan kişileri'nı elinde yoğunlaşması; mevcuıt sisteme karşı bazı eleştirilerin ve önerileriın
ileriye sürülmesine yol açmışıtl'r. Bu önerileri şöyLece sırahyaraık
a:çrklamaik olanağı va~dır.
Statükonun ,kotrıl111rn'a:sını,
tirıi!Lmes.ini öngören önerileT.
-

-

.f.iakaıt

danışma

sisteminlin

geliş-

Kamula:ş.tırma.

Sermayenin yaıygm!laıştırılmaısı ve
Kendi :k:,endini yıönetim.
Tekniik özeHikıt,e reformlar.

sermaıyeye katılma.

Bunları kısaca açııklaıyalım.

a) Statükonun
mesi.

Korunması

ve Danışma Sisteminin Geliştiril

Bu önedye ıgöre yıönetıı:ne yıeit\hsi mülkiyet salhıiplerinıilnı v'eya
onları ~temsil eden profesyonel yöneticilerin elinde ıka1dığında ücrıet1i işçiler yıönetiımiın haita v•e haıkısı:zıl:ılklarına 1karşı sosyal politika
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tedbirleri He daha iyi korunurlar, !işletme faa.liyetlerinıdıen daha iyi
bilgi ~ediniı:ıler. Özellik1e her kararın biJr damşmadam sonıra alınma
sı ve yürürlüğe konması işçiLerin haık ve ç11karlannın korunmasını
sağlar. Çünkü; bu sistemde temel ilke, işletme örgütünde danış
ma kurullarının kul1Uilma:sı vıeya teşeblbüs ıkomi<telerinin geHştiı:ıile
relk biırerr .danışıma organı fonksıiyıol11U görecelk: şekilde oııgaınize edilmeleridir.
Hiç lk:uşkJusuz .damşma sirs.terrni yararlıdır. Falkat elk:onomilk ve
sosyal htiriyederin 'kullamlma:sındaıki temel sorunlarıa yeterli !bir
çözi1m yolu getiremez.
b)

Kamulaştırma

Bu öneriıde mülkiyet haıkkımn tümü ile devLete ıtransferi ve
böylece ikara:r aLma, yönetme yetkıisiınin, diğer bliır deyıişle gıüoün
devlete bJtra!kılması sıöz ,kJO!Ilıusudur. Mülfuiyet halkkının devlerte
tra:nısferine dayanaın !bu sistemde ücretle ıçahşanla:r karma elkono·
mi sıisıteminde muıhaıtaıp ol!dıukları :sermaye saıhip1eır.i veya onların
temsıilcilıeri yer,ine 'Şimdi aynı
foınksiıyıonu devlıet adına başaran
temsi!loi ıile :karşılaşa:caikLa:rdı,r. Bu nedenle müLkiyetİn devLete transferi sosyal ve ekonomilk hürr,iıyetlerin kullanıLması b:aıklimından yöneıtme haıkıkma, !karar alma yetkisine iışçilıerin herılıangi ıbir biçimde
kaıtılma olanağını itirıaızsJtZ ve kesin olarak ortaıdan kaldıracakrtır.
Bu; eikonomilk ve sosyal hürriyetten ba:şıka siyaısal hıürrıiyetlerin de
feda edilımesi demektir. Bu halkımdan sosyalıist si'S:temin bir propoganda aracı olaraık kulla:ndıığı «fiaıbr$ka işç,inindir, su kU!llanaınmdır.
vopmk ,i,ş1eyenindin> biiÇ:iminıdelki sloganları ancak planlı karma
eikıonomi s.1s>teminin, ısiya:sal ve sıosya:l demokrasinin .ta:hrihi IİIÇ.in
kuUanıla:n sözler oLmakrtan iler:iye giıdemez. Çünkü; 'tümü ile lkaıı:nu1aş:tı>~ı1m:ıış eıkonomi ,dJÜzenin:i benimsiyen ibir sıistemde ü:reıtim araçları Jıii,çihk şelkilde ne ıişçin~n, nıe ~öylfuıün, ne de vaıta:ndaşın olmar
y~p devletin veya ıdev,lert adına lha:reket eden siyasal bir büronun
elinıdedir.

c)

Sermayenin

Yaygmlaştırılması

ve Sermayeye

Katılına

Pa:n!kapitaHZIIIl ve aikısiyonarya aıdı rveı:ıHen lbu sistemde mülkiyet
senmaye ~sa:lüpler:i ile ısermayeyıe katılma haıkkı sağl1anmıış olan
~şçi1er arasında dağılmıştır. Böylece; mülkiyet ve buna bağlı ola:raık
haık>kı
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1
yönetme yetki'si He :iktidar; sermaye ,sahiibi ve işçi arasmda yayıl-.
BöyLe ıbir yönıtem ile işletmede çahşan uygulayıcı gııuıbun ayını zaımaııda ka:ra:r verici grup haline dönüştrürülınıeısıi;
işçinin başıkalannın nezdinde değil, kenıdi nezdinde çalı:şması, teşeib
büs faaliyetlerinden ıdıoğan ıhaısılanıın ücretlıiler ile ımüteşebibıis arasmda dağılımı gerçekleştiri1meıkıtedıir. Frao.ısa'da general De Gaule'ün
kapitale 'kaıtılma ve Ponpıidou'nun a1ksiyonaırya adını v~erdiği sistem
gıen.i:ş bir uygulama alanı bulmuştur. Zannediyoruz ki; ikamu ekonomik düzeni kavramı bu tür ıbir uyıgulaımayı ilfade .etme!ktedi:r. Şıu
var ıki; sermaye iile .kaıtılma sistemiııde işçi olmaıyanlıa:rın işletmeden
tasfiyesi söz ,konusu değildk. Haıtıtrlaıtahm ki; rsermayeye katılma aynı zamanda işletmenin 'kaııış:rlaJŞaıoağı ııisık1eri de yüiklenımek deın::ıeık
tir.
mış bu1unmaıkıtadır.

d)

Kendi Kendini Yönetim

Huıkıuıki niıteliJkıte ihir reform veya oıtojestiıy:on aıdı veri!en ibu sıis
temde iışçiler.in yönetiım ıhaiklkına sahip olmasmı sağl,aımaık içinı mutlaJka müLkıiyet haıkkına ve dıo}ayısiyle işletme riısklerine kıaıtılmaları
kıoşulu yoktur. İşçiler böyle ibıilr hak ve sorumluluğa ikatı1madail1 da
yönretıiıın gücü üzeninde etkin rol oynıy:acak ihiçıimde ill<.tidar sahi\bi
olaibilirl:er. .Bu s,iıstem ALmanya'da geniş bir uygulaıma aLanı bulmuştur. İşıçiler yasaların sapıt~aıdığı esaslaır ve oranlaT içinde anonim ortaklıık1ann yönıetim kurul,Larında yer aı1maktaıdır.

İşçilerin müLkiyet hakkına katılmaksızın çalıştıkları i:şl~etmelerin
yönetiminde yer almaları biçimindekJ sıis,tem, mrülık:iyetin yap]sal huikıuıkıi farikına rağmen Yruıgoslavyıa'da da uy,gulaınmaık!tadır.

Otojestiyon sistemi iş,çilerin durumunda radikal \bir
iifade eder. Çüııkü; işçi kendıi lkendind yönetir.

değişmeyi

e) Teknik Özell&te Refonnlar
HuıkUJk,i yap]sı ne olurısa olsun ,teşeibhüsün yönetiıın sıüreoinde
işıçiledın ıkaraırlara \kaıtılmas11 ıteikn:iik özellikteki rıeformlarla da geı-
çeık~eştiTi1eibilir.

'Bu

siıstemde yöneıtdm merkezi:yetçıili!kten uziaıklaş

ımaıkıta, yıöneıticHeTin Ş'ereıf

ve :hayısti~tleirine uygun

yararlı

eikonomik

bHıgiler 1ş:çilere verihndkıte, eikbnom:iık planda geçmiş kararlar değer
lendi:rilmelkte, geleoek i,çıin alrnacaJk 1kıararlara temel t,eşikil edeceık

bilgiirer o~taya çıJkarılmalktaıcİır.
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KU:ŞJkuıs:uz teıkn1k özel.Uıkteki reformları

önrgören bir Sistemde
kendilerine intikal erttİ
nilen ibilgiled değerlendiııeıbilecek yetenek düzeyine Ç]karılması zo·
run1ulruğıu varıdır. Bu nedenle adı geıçen s,istemde işçilerin formasyıo
nunru geliışıtireceık bir yöntemin de uygulanması .gerekmektediT.
enıfo!'masyonun ·eıtkin olması

i;çin

işçile:dtn

IIDarar sürecine işçi~erin kaülması için yukayönetimler karma elkoll1'omi sisteımi v:e .eılçonomdk /kamu düzeni açısından değerlerıdirildiğinde ülkemiz .1çin yararlı olacaık aşağıdaiki sonıuçlaırı ·elide :etme o•lanağı vardı:r.
Yönetme

y·eıtlbs:i!O!e,

rııda sımılanan

Eıkıonıomik :kamu ıdüızenıi .eğeır sosyalist bi r sistem anlamında
ediliyorsa·, böyle ıbi!r sıiste:mde çalışma hürriyetinin geniş ölçüde ortaıdan ıka1kmış bul:uınması son derece önemLi ibir noıktadır.
iBu nedenle sisıtemde müUki'Yete kaıtılma ve dola'Ylisı ıi1e yönetime
iştirakın gel:'çekl.eışememesi yanınd~ çalışma hiirDiyetinıdeiki ik:rsıtla
ma da d.Ikkatle değerleınıdirilmesi gereiken husustur. Örneğin; Soıv
yıet Anıayaısa:sımn 12. maddesi «Çalı:şmayı her Rus vatandaşı dçb bi'r
ödev ve şeref elemanı» olaralk kalbul etmiş, «çalışmayaın yiyemeız»
temel ·i1kesi'11ıi ıgethımiştir. Faikaıt bu çalıışma zorunluğu; ·çalışıma haık·
kım garanti: altma ıa:lan mıaıyasal ıbir ilke değildir. Çürıkü herıkese
verilen çalışma ıkarnesi işçinin hangi .~şte, nerede, hanıgıi ücretle iıs
tihdam -edileceğini, il:ıanıgi koşullarla iş yerini değişıtirebileceğini kesiın1iık1e ·saptar.

-

1

kaıbul

Şunn

fakat uygulamadıa
tk:QşuHara bağlı çalışma ısisıtemi yanında Sovyet Rrusya' da çalışma
kamplarında yapılan ceıb:d çalıışma Sovyet ·e!konomisinde önemiri ibir
rol oynar. «Örneğin; ele geçen bir döfuüman N.K.V.D. (Rus gizli örgütü) nin Rusıya~da üretilecelk kereısıtenin % ll inden, demrir yıolu
:r1ay]nın % 20 ıs.inden, /krıoımun % 4'ünden yerıi ıinşaatın % 18'inden,
ik.ıuzjey kurbunda üretilecek petrolıün tamamından sorumlu o1du·
ğunu ve belirtilen oranlarıdaıki üretimin rıej.ime karşı gelip çahşma
kamplarmda •voplananların celbri çalış.tınlmaısı He ıgerıçeıkleşıtirilece
ğini göstermişıtir. Ayrıca, Illi!kümet tüm :kalifiyeli ıişçiyi, sağlık ve
telkıniık elernam onların !kişıi;sel ,isıtek1erini diklka.te aLmadan dilediği
yerıde istihdam hakkına sail:ıipıtıir.» (28)
ği

da ekliiyelim •ki; ibu

:göriinüşte seribesıt,

iBru nedenlerle ibıiz ·kalllJıU elkonomi·k düzeninin ağ1ırhk
ibir elkıonıomi s.isteıminde ibu !biçimde cebTi bir ça.hşma

(28)

Andre Marchal-Rayma;nd

B~Jrre:

teşıkil ettisisıteımıi.nin

A.g.e., p. 315.
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gelebileceği rıiskini de görmekteyiz. Oysa; bugün Rusya bHe ferdi
mrülkiyeti ortadan kıa:ldrran bir karrrıulaıştı:r;ma sisteminin, hür çalışma rsıiste:mi yerine getirilen cebri çalışma yönteminin sakıncala-.
nnı yakından görmüş ve giJvtilkçe üretimi liberal ekonomiinin esaslarına 1teıik etmeye başlamıştır. Böyle ibir l1~beı:ıasyona ,giıtme prensibi özelliıkle tarım seıktöriinde sosyal,ist rejiJmin kuruluşundan bu
yana :izleneımiy;en bi,çilmde bir üretim artışı sağlamıştır. Örneğin;
«:hür çalışıma sisteminin pe!IliJmsendiği özel çiftlikl.er, tarımda Üre·
tıimi!Il % 40'ını, yumurta Üretiminin % 76 rSIJlı, ıe.t Vre s:üıtün % 45
iııi, yünün % 22 sin!İ, patatesin % 70 ini, sebzenin % 42 s:ini, meyvenin % 66 sını ürertmiışltir» (29) Ekiiyelim ıki; tarım seiktöründe
öz;el teşebbüsıün ıve:dml,iğıi ıkıamu teşelblbüsü veriml\iliğinin 4, 5-5 katıdır.

- E:konomik .kamu düzeninde mülkiyet hakkı devlete ait olduğu
için ii,şçİinin mi.i:l!k:iyete ve bu yolla yıönetiıme ka:tılması ve ikrtidar ısa
hiJhi oLması söz lkonıusu edilemez. Kalima etkonomri sisteminde; «:iş
çinin mülkiyete, yönetime orrtalk olması ve bu yıolla güç 'kazanması
alanağı yoıkıtur» iddiasından ıharek!et edildiğinde ve bu vacı:;sayımın
muıteıher kabul edilmesi tha:linide; ıiışçinin mül~iy·eİ!İ e1inıde bulunduran devlet gücü karşı:smda:kıi durumu ile ,karma ekonomi sisteminde
gücü elinde bulunduran &ermaye sahibi karşısındaki durum11 aras.mda fauık olmadığı sonruounıa ulaşılabHrin;k. Şu var ki; ~eikonomti.k
kamu düzeninde tek altiematiften söz edıilebilıdliği halıde ıka:rma
elkonomi düzeninde alternaıtiHer çoıkıtur. Şöyle ki; .ekonomik kamu
düzeninde modele mütkıiıyet ve yönetim açısından ,işçi çıkarlarını
koruyacak bir alternatifin getirilmesi söz konusu değildir. :Planlı
karma eilmnomi sisteminde ise irşçilere enformasyon, sermayeye k:atırLma, hukuiki ma:hiyet:te refoıımla:r, .telkniık özellıiikte reformlar, yö·
net1me ıkatılma olanakhrını ısağhyaoaik bütün alternatifler açıktır.
Böylece; ıiışıçinin mül:k:]yıete, yöne:tiıme, kara :lmtılma:sı sağlıanmakta
dır.

- Kalima ,ekJonıomi s,iısrteminde feı:ıdin kamu kesimi teşeıblbıü
süne yönetim yolu .He, hür ıkesim teşıeibıbüısleı:ıine mülkiyete ortakblk, yıöneıt~me ka:tılma yön:temleri He irktidıar sahibi oLmaş.ı, böylece
(29)

Orhan Türkdoğan: Türk:iyıenin Kalkınma Yolu, Sosyo-Ekonomiik Sistem Tiartlşmalan, Ankara, 1973, s. 38.
Orhan Türkdoğan: Sov~et RU!sya'da Marx'izmin İç Savaşı Ankara Ticaret Odası Dergisi, Şubat, 1975 s. 13.
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sosyal demokmsinin önıgörıdüğü hedeflerin gerçek1eştıiirilmesi olanak dahilindedir. Ülkemi·zdeki karma ekonomi sisteminde de hukuki niteliktekli reformlar, teknik •Özellikteki reformlar, halka açık
aınoniıın şir'keıtler, hür 'lmoperatif1er yoUarı iTe ınülkiy>~:~t·e ve yönetime ıkatı[ına, ikuidaım ortak oLma olanaıkiarı hızla gelişımektedıicr.
Bu ıbaıkıımdan mülkiyet, yöneıtiıın ve ikt1dar arasmda ba~ınıtı !kurmak ıiçin mutlaka siyasal ve sosyal demokrasinin, rejimin zedelenm~si, Anayasa ıdıüzeninin tahdp edilmesi gerelkınez.
~ Karıma ekonomi siSiteminde karar alınada daha çok merkezi oLmayan bir yöntem ağırl]k ıgıöstedr. Böyle hiT yöntem gerek
maıkrıo, gerelk!se mikıro düzeyde daıha fazla kişinin yönetim sürecine
kıaıtıLınası, sosyal amaca daha çdk lkişinıin .istelk ve tercihleri i1e yaklaışıLması demektir. Kuşikusuz tercilhlerin belirtilebilmesi olanağı;
kararların ılıerkes ıtarafından kabul edilmesini kolaylaştırır ve
yöneticiler daıha Jiaızla tkamu desteğine daıyarımak :zıorunıda lk:alıırhr.
Bu nedenle de yöneticiler 'toplum görüşlerine açık bir yönetim biçimini beniimsernek .iıhtiyacını duyarlar.
K:arma ekıonıomi sisteminde güıçlerıin ıdağılı.::nı ve ıhu dağılımın
sağladığı avantajlar ibir gerçek olduğu halde; sosyalist
sistemde
güç hir ıner1kezıde ı1ıoplanmış•tlr. «Oysa; gücün hir merkezde ·topLandığı herhangi biır übkede aSila hürrıiyet olamaz.» (30)
Gerçekten
«kanma ekonomilerde; kamr ınercileerinin baışhca ıkonomik !kararları meslek grupHmnıın, iışıçi senıdilkalarının yıaırdımı ile aldııkiarını
göııü:yıo:ruz. Planlama kurulu önceden kararlaştın1ml!Ş olan sosyal
öncemikler ıkapsaınmdıa hareık<et ıederıeık mikro karar alıcıları lımre
ket•e geçiren itid güçlerıi deıne:t1er. Ancaik; plıancıların bu iticıi faal!İ·
yetlerini ya mikm .karar alıcılar veya işçi sendikaları, meslek kuru1uşlan denetliryıe:biliJ1Ler. Böylece; •güç merkezleri v.e el<Jonomik
karar alına birlikte harıeket içinde bir olguy:ı meydana getirir.» {3ıl) Kuş:kusuz sosyalist sistem ibu biçimd,e ıkarşılıiklı ibir denetleme yönetimine hiçbir zaman olanak vermez.

VIII cuıt

(30)
(31)

YÖNETİıM VE SıİYAJS!AL GÜÇ

1. Sosyal[st
teik parlvinin

sisıtemde iık>tiıdarın

Ötrgıütlenmeısinde daiıma

önceliği varJdı:r. Dınrl.eıt mekanizma'sı

me:v.en yüksek dıü-

Haro1d Las:ki: Liberty in 'the Modeıın State, New-Yal1k, pp. 2.3.
L. Carson; Comparathce Economic Sysıtems, New York, 1973.
p. 655.
Rıioha:rıd
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T

zeıyde

parti yönetici1e:dniln verdiği •emirleri gerçc.,kleş.tiıımekle sorumludurlar. Şu 'haLde parti devlet üsıtünde bir kademeyi oluşturur.
1960-1971 arasmda yürürlüğe rlmnulaın brütün sosyalist anayasalar;
karar merkezini oluşturan paı:tıinin önde gelen bru volünü tanımak
tadtrlar-. Böylece; yıllar geçtiği ölçüde partinin üsıtün rolünü !kap~
sayaın anayasa hrülillüımlerıi ıi1e sıosyaJ1ist ~deoloj i kuraUan ~e kurumların ,iışleyişindeki gerıçelk •araısında bir uyıuım 'k!urullduğu gözleımlen
ımeikıtedk. Pa:r1tinin teik yönetici durumu; ·temel anayıaısal bir ilke
ve sosyalizmin siyasal ve ideolojik ilk ıi1kesıi olıaraık telfılkki edilmiş
tir. Sıosyı:dis1t lbloıkta yer alan ü]kelerde ıbu ıilkeden herhangi biT sapma; Sovyet Bidiıkler.inin iLkeyi savunmak iiçin sıilahlı ımüdahalesıini
daİlma zorunlu kılmıştır.
Sosyaliısıt ısİsıtemin yiönet~m ve silyasal grüç konusunda diğer .ilgi
çelkioi bıi·r ·ÖzeUiğıi; poLiıt:iılm pmfesyonellerinin ka:rar veıımeleri v.e
haLk 'tamfından seçillımıiş olanlıann ıda ibru kararları otomatrk olaııaik
kaıbul etımeleriıdir. ıBurada anayasa hüıkfunl.eri ilıe U:)'iguLama arasmda :mev:cut ibir ayrılığa işaret etmek gerekir. Anayasa metinleri halk
tarafmdan seçilmiş t·emsÜcilerıden olUışaı:ı mecl:1slenin poLitik önemini, rolünü, rüstıünLüğıünii .kaıbul etmiştir. Fıailmt; gerçelkte; meclisin
roLü hiıçlbir zaman anayasada ,gösterildiği •şıekilıde olmayıp, parıtiııin
pııofes~onel yönetiai·1eı:ıiı:ıin ve:r1diğıi ıkarariarı .tıasvip e1Jme:kten iJbarettir. Kiuvvetlerin ayırımı ne ıteor.ide ne de .pratıilkte mevcut değildir.
Çoğuı:ıılukla sıosyaliıs.t tteorıisıyenler büy;üık 'bir rustabkla yeni alilayasa
metinlerinin görülmeyen proletarya dilktat:örlüğü ilkesini sosyalist
deımoıkrasıi fiiıkfii modası ıile u::zılaşıtırmaya eğilim göstermetktedirler.
Bu ıkonuda ünlıü lbir Po1onyalı :hulku'illçunun son derece anlamlı açık
laımasını ıhelirtımetkle yetineliJm; «Sıos~aliısıt ıdemokras:i ikendine Öllgü 8iyasal ,sınıf ımuihtevasma ,sahiptir. O, sosyalizmin ideolojiık hasımları tıarafı.ı:ıdaı:ı sam:iııni vıeya gayri samimi olarak pı:ıopaganda
amacı ile .ileı:ıi süriilen esas :iıtilbarıiyle 'biçimsel burjuva demokrasisinin eks~k ıb.iT tdiğer ıtıi.iı:üdü:r. » ( 32)

Sosyalist s~stemin yaısalıaa:-ıcLa bdirti.len ibiçimi ile uyıgulamadaki
biçia:ni arasmdaıki !büyük ayncalıık ve hal:kın hiç'bir şekilde yönetim~ katı1ma olanağımn mecv:auıt o1maıması, rha;,tıta balık tarafınıdmı
seçiiLmıiş

(32)
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olan parlamento t•emsilci1erinin bile tetk

sıiyasal

parti yöne-

Jean-Luc Paradi et une ·equipe de douze specialistes de la Fonciation
Narnonale de Sciences PoLitique et du C.N.R.S. La poLüique, Paris,
1971, p. 486.

tioilerinin kararlannıa otomatik olaralk uyma zorunluğu karşısın·
da, son yıllarda gerelık entellektüell:erıden, gerek hasmdan ve ge·
ı:ıelkse dış ülkelerle olan teıma:s saıyeısinde bir bilince ulaşan bazı toplum ıkiışilerdınden ,gelen baıskı; ıdoğuş halinde ve sınırlı öLçüde siyasal
yaşamdıa bir ~ço:klaşmaıya doğru eğilim ya:ratımış · buhmmalktadırr.
Bundan böyle halk baskı:sı; u1uslararası bilirrnsel, 'tekniik, elkonomiık,
kültürel değiışme1e:ı;in antıması, nilhayet Batı ve Doğu Bloikiarı arasmdaıki ıhaıberleşme ve ıinsa:nların lkarşılı'klı etk:ileri nedeni ıHe ısos
yıaılist iıktidarların ıdemokraıtiJk ,gel1şmeye kaymaları 1 kaçım1maız gıö
zıüıkm~kted~r.

Anealk bu eğilimin bel:iııtilen ıdıoğrultıuda geniş1ıeıınesi
henüz çok ıkısl'tbdır. Çünıkü; parti öngütü; ıt~kn1k, ekonomik, ~s~ya
sal ve sosyal o1uşuım faıktör,lıeıımin haısıbsırı:a karışı direniş göstermeye olaDia:k verecek ıkadar güçlü !biçimde o:rıganize olrı;mşıtUT.
2. Parlamenter demokrasileride ise yasal ıgücün temel kıaynağını
serbest seçim ~teşkil eder. Serbest ıseçim ilkesi ha~k dıktidarını temsil :eıden parlamentoların esasını oluşıturur. ıBu nedenle; seçıi:m ıil
k:esi muaısı~r demokrıasilerde güç faa<törüııün, terdh edilmiş tbir otorİ'tenin kaynağıdır.

Bizce; sosyalist sistem ile parlamenter demokrasinin ayrıcalı
ğını ve parlamenter sistemin üstünlüğünü burada aıraımaık geırelk
meıktedir.
Anayasası; özgıürlıükçü siyasal demokrasi fe1sefesıi içinde
i1ke ve araçlarLa, yuıkar11da öljetle açliklaması yapılan herhangi ibiır sosyaList ısıistemin yönetim ve siyasal ıgüç konusunda halka tamdığı olanaldarıdan çoık fazlasını topluma vermekte; özellilkle
sosyal ıhukulk devleıti aınlıaıyışı .11e si~asal demdkrasiy,i sosyal demokrasi hedefinde yayıgınlaşıtıramk halkın, :baısıkı gruplannın ısliyasal
güce ve yıönetime etkin biçimde katılmasını sağlamaktadır.

1961

getıivdiği

Siyasal

demokmsiıden sıosyal

demokrasiye

geçişıin

ilgi çekici rta-

mflarını ıbsaca açılkılaımalk isıtiyoruz.

SİYASAL DEMOKıRASİDEN SOSYAL DEMOKRASiYE GEÇİŞ
Herşeyden önce şunru lbel:irteli:m ki; demdkrasi; bru;gün bir felsefe, !bir din; ta:ı:ıihçi1erin, sosyologların, iktisatçıların, psiko1ogla~
nn, pol,itıik teorıisyenle~in, huikitıJkçuların bilimsel anaLiz ,konusu; her
kanaıtıtıa yer alaıı: siyasal partilerıin ibol bol istismar •ettiği biır araç;
fakat ımiliyonlarca insan için sosyal barış ıiçinde birlıikte yaşama, re-
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fa!lıı artıtırrna

biçimi ve ıinsanla:rın gönülden ıistekle:dne cevap vereBu nedenle; demoıkrasi; siyasal bilimler lUJZmaın
larımn, ,siyasal parti y;ÖD!etioilerinin ya da hasıkı gruplannın ıdilleıdik
leri şekilde değ;erlendirdiiklerıi bir reji:rn değil, insanların içiJllde yaşamaıyı ve yaşaıtmay.ı gıörnLden arzu etıtilkleri anl:arrnda bir demoıkra
s:idi:r.

cek bir

olaınaıkıtır.

Ras~onel

yönü ile demokrıasi; hürriyet li'ık:rine
ayrılımaz bıiçiımde ıbağlııdı:r. :Bu ınıedenle demolkraısinin en basirt> ve
en muıteıber tanımı; ıheıışeyden önce; «siyasal iLişıkıilerde hürriyet
fikrine sahiıp çıkan ıbir toplumun halk için halk tarafından yönetimidir» biçiminde yapılanıdır. Böylece; demokrasi; ihür insanın asaletine en uygun oLan ıbir .sıiıyaısal dıüzeıni oluşıtur:rna!ktadır. «Bunuın
la !beralber; demokrasi rejimini sadece beşe:rıi hür:rı1yet Hkrinıe bağ
lamak bugünkü demokrasi anlayışını belirliyen yeterli ıgösterge olamaz. Çünikü; demokrasiyi y;alnız lbeşeri Jıfu:rıiyet anlayışına bağla
malk; ısiyasal deımoıkra:siyi diğer bir de:yişle klasik deımolkrasiy;i irfade eder. Oysa; 1970'li yıllarda demokrasi; alınan kararları; refaıhına,
maddi .güıvenliğine, çocuklarına sunulan fırsatların eşitliğine bağlıyan inısanın vı~geçi1mez bir ık10şuhıdur. İşte ıbu 1mşul bizti ısıiyasal
demokrasi anlayışından sosyal demokrasi aniayışma götürür. Siyasal demokrasiden sosyal deımokrasıi:ye geçiş; günümüzıde hüıkümet
ve ıyıönetıme biçimlerindeiki gelişmenin ilginç biT çizıgisidir. » ( 33)
Bu nedenle ısosyal ıdemoıkrasinin esasını, hedefini, tesadüfi geırçekleşme biçimlerini kısaca özetlemeıkte ve 1961 Anayasasının sos~al
4emoikrasi lkavraımına ya.klaş]m yapmakıta yarar vardır.
- Klas:iık demoıkrasi gilbi sosyal deımoıkrıa:sıi de insanın !halk ve
hürriyetLerine dayamr. Şu var ıki; sosyal demokrasi hu hak ve hürriyetleri fanklı bir anlamda ·kapsar. İnsan hakları ve !hürriyertler:i
1789 Dıeiklaraısyonundıa veya 1961 Anayaısa:rmzda beli!rıti1diğıi gi!bi;
irısa:nın ıkişi1iğıiınin aıyrılmaz unsurlıarı ve onurı kişıiliğini gelliışıtirme
olanaklarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Devlet bu hak ve hürriyetlıerin gelişmesine engel olacak bütün davranışlardan saıkmmaik ve
onları tehrdıit ·edecek davranış ve ıey;lemlere ıkarşı kıoruma!k gö:rıevİni
yüiklenımi:ştir. Bunun .içiJn ihalk Vie hüriyeıtler 1i:beral deımokmsıinrin
ternetini oluşturur.
Sosyal demoıkırasinıin brulunduğu ibk fikirler toplulıuğunıda ·iıse;
haklar zorunluluık ve bir geııçeklilik arzeder. Onların kapısaımı bir
(33)
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1

ifhtıiyacın

foiksiyonu olarak saptarumıştır. Böylece haklar en genıiş
an~ıaımı .ile ibeşeri yar1ttığı maddi ve manevi ıtJÜJm ihtiyaıçlanna yıöne
Hk, <iillsanca yıaışamayı 1sağlıyaoaık asıgaı:ıi bir hayaıt düzeyinin gerçekleşmesini öııgörür. Hak nosyonundaki böyle ibir yeni anlayışta; bütıün değerlerİnı de ıi;hıtiyaıçlara IUIYdumla:narsı gerekir. Yeni bir yorumlama içinde sosyal adı verilen haklar, insanı soyut olarak değil, bir
topLuanda ve ~tıoıplumlıa karşıhıkh !bağları içinde ele alır.
Sosyal demokrasinin amacı; sosyal demokrasinin dayandığ.ı
mündemiç olup; 1siyaısal baıknndan otoinilter
baskılar :muvacehesinde kişiyi özgür kılmalk, bütün alanlarda onun
kıuraHar ve ~kararlar :müesseselerinıe katılmasını sağlamaktır. E,ko.
ııomik ve sosyal balkımdan demokrasinin amacı; ıkişiyi kendi varlı
ğının 1çinde, 1tophıımun yıapi<sında; güvenliğini, mutluluğunu güven
altına alacak bir ılıayatın koşulları içinde değerlendirmektir.
-

hakb:rıın muihteıvasmda

Dermokraıtrk lbir topLum; ıekonomik ihayaıtın olasılıiklannıda or- '
çıkan

sosyal adaletsizHklerin ve eşitsizliklerin hertaraf
ediLdiği, ,servetin siyasal güç ıkaynağı olmadığı, işçiterin bir çalışma
olanağına kaiVllışmaları ıiıçin hasıkı yapahileceğ:i;
herkesin hayaltın
dsklerine karşı korıunımalarını talep etımek haıkJkmm sağlanacağı bir
toplumdur. Böyleoe; sosyal deımokrasi; fertler arasındıa oll)ların teorilk hürr:iyıetler:ini sağ·lamakta ibir eşMlik .kıurmayı öngörür.

taya

-

Sosıyal

demokrasi:y-i

ger·çeJkleştirme

koşullarına ~teorik

!bir

yaklaşım yapıldığında ikıi altennaıtı~fle k.aınşılaışabilirıiz.

Bu
ile,

alterna;.tifleııden

itkıindsi;

!birincisi; sosyal demakrasıinin refah yolu
kamu alksiyonu aracılığı ile geııçekleştkiLmesıidir.

Anealk uygulaımaıda sosyal demokmsinıin gerçekleştirilmesi ~çin
mevcut ilki alternatif !bir ıtek al:ternaıtife dönüşmeıktedir. Çünkü; modern eııdüsıtriyel tekniildıerin duıruilliU, ekonomilk mekanizmanın kapsamı di1kkaıte alın:dığmda; refaJ:ıın toplumun tüm fertle:rine yayılma
sı bir :hükümet müdallıaılesi olmalksızın güven ahına alınamaz. Devlet rmüdahaLesinıde ["efahın hütün veı:ıileri kendiliğinden toplaınır ve
siyasal güç ıkeııd.iıs:ini bu verileri lkullanınaıktan alıkoyamaz. «Ameriıkan örneği ve Batı demokrasi1eri hu husus:u aıç~klayan bir özellik
taşnnakıtadır. Amerıikan hayat biıçiımi; şanslaırın cşitlıiğine, hayaıt düzeyinin yükselmesine ,ekonomik güvensizlikler karşısında işçilerin
sahip olduğu geriiş hürriyete dayamr ve bunlar lbir grulbun otovitesinin başka hir gruıba aktarılmasına fırsat vermeden, yöneticilerin
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gHçlerini tasfiye etmeden, Amerikan gücfuıün dayandığı sosy:al yapı yerıine ye~i bir sosyal yapı yeltişmeksiz.in sosyal demokrasinin
oluşumunu belirliyen simgelerıdir.» (34)
Herkes için refaıh kavraımı; sosyal demokrasi; serbest t:eseiblbüsün, şahs.i •inis.iyatif.in ve reıkaibetin bir hasılasıdır. Şu var iki; ikrdz
ya da ikriz ıtehdidi durumU!Illda ibüıtün baıbşlar devl•ete döner ve dewlet refalhın korunması için gereken bütün tedlbirleri alır. İşte bir
yandan liberaLizm, diğer yandan devJet mü:da:halesi!nin yarattığı sosya1izanı tedbirler !bugünkü ·Batı ve .Aımedkan sosyal demokrasilerinin dayandığı ill<!i yıanh ibıir görüşü ifade eder.
Ger·eik Amerikan, ge:rekse Batı uygulamaları .karşı:sında ibug:ün
toplumun demokratiızasyıonunun, sosyal demokrasinin; devletin •tüm :müda:halder.inin dıışında, diğer hir deıyi.şle, ıkamu arosıiyonu
olmaksızın sosyal sorunlar önünde te!k ibir davranışı içeren ibasit bir
tarmillle gerçelkleşeceği •filkrinli oidıdi olaralk sa~rman hemen ihemen
kırmse yoktur. Özetle; sosıyal demokrasi :üçin refah ve devlet aksiyonu biribirini tamamlıyan .iki a1ternaıtif olarak aynı hedefte hirl•eşen
ve ib:irJiıkıte uygulanma1sı gereiken yıöntemlerdir. Faılmıt OC'efaJ:ı ve dewlet aksiyonunun aynı amaçla bir1eşmesıi ve siyasa!l yöneticilerin toplum reıfaıhını ger.çekleştirmekle sorumlu olması yeterli değildir. Ay·
nca bu sorumluLuğ:un dayandığı üstünlük hakikımn ö1çüsünü ve
araçlannı de belirtmek ge:rıe:kir. Böylece muası~· demokrıarsiye açılan iJki temel tercilıle lkarışı}aşıl}"'ruz.

ar.tık

1Hininci terdhte; tso:syal demolkrasi siyasal demokrasinin
tılması ve yayı1ması i~e tamamlanaca:kıtır.

'li

tl<!inoi ·t:erdhite .ise; ibir prıoleter dilktatörlüğe gidecek ihtilal gereıkH olacakıtır.

Batı dünyası

ve gelişrrneik:te olan ü]kele:rin büyük bir kısmı sosyal demokrasiye polittilk tdemoıkrats:in!in yaygınlaştırılrrnasmı sağlıyıaın
refah ve devlet müdahalesi !i1e rulaşmışla:rdır veya ulaşma:ktadırlar.
Yararlanılan araçlar; sess:i.z ihtiial adı ve:dlen halk kiltleler:ünin ve
gruplarının hüıkıümetler ıüızeninde da!ha enerji1k ve da!ha etk<in baskı
da bU!lunmalan, .sosyal fonk-stiyonlarını da görecek hiçimde rbir :refahın sağlanması, ı:üşçilerin sermaye s.aıhipleri karşısında ıbağımsızl:tk
larının gerçekleştirıilmesi, sosıyal ,güvenliğin güçlendirilmesi, vergi
(34)

so

Georges Burdeau: La

democı:ıatie,

p. 71.

t:t:

~·

yıo}u

ile milli geli:dn yeniden dağılTınının sağ}anma:sı, nfhayet eiko11JOyıönleııdirere!k ve planlıyaraık siyasal yöneticilerin toplumun
kaıynaıklarından yararlanmayı tüm topluımıun hizmetine bağlama
ları, demoık:ratiık kımıum1arın :yayılması, ücretlilerin teşebbüsün yönetimine .katılmalarının sağlanması, ücretlilerle ilgili kanun tasarıları hazırlanır.ken kamu örgütlerinde sendika temsilcilerinin yer
alması, elkonomik ıkararianın alınmasmda hür teşebıbüs meslek !kuruluşları rtemsilci1eriruin ikatiilmaları, özetle; ekonomiık hayatın ibriitün tezahürlerine halık gücünün e1ıkiısinin yansıtılması, böy}ece; ekonomVk demokmısiyi, endüstriyel demokrasıiyi, meslek demokrasisini
gerçekleştiıımektir. Fakaıt bütriirı:ı bu olana:klar sosyal demdkrasiyi
ta:maımlaya:cak araçlar olarak yasal esaslara dayanacaık, demoıkrasJ
nin insan haklarına, hürriyetlerine saygı gÖisıter.en bir düzenıde yasala:rla geTçekleştirilecekıtk.
miyi

İkioci yöntem temelini; devvet ve sınıfların Marxiste Teorisi içinde bulur. Ne ıhür demokrasiyi, ne sosyal politıiıkayı, ne yasaları değil a:ç:ı:k ıbir ıihti1iHı, siryasal gücün toplumdan alınaraık sadece bir
sınıfa in>t1kalini ve ibir proleterya d~kıt,aıtörlüğünün ıkuı:rıulmasını hedef ikaıbul eder.
.

Sosyal demdkrasi

omJııı]ne faıkirlik

psrrkozu

iıçinde

sahip olmaktadır. TüketıHebileceık maddeler miktarı sınırlı olduğuna göre,
bu durum sınırlı olan tüketim maddelerinin dengeLi bir şeikHde
dağLtı:ıİıını sağlıyacak yeıtıkiıli ibir otor1tenin varlığını gereıkti'fli~. Bu
kıoşulla:r aitında; sorun; rolü adil birr toplumun yaraıtı1ması olan
bir rsiyaısal güç ıiçin mücadeleye dönıüşmeık o}maıktaıdır.
Batı ıdemoıkrasileri ve esasları 1961 Anayasasında :saptanmış
olan Tü~k :demoıkra:s~sıi iböyle ıbir adil topluma; siyasal gücün gerçekten lıaıllkıta yoğunl~aşması hedefine; siyasal demokrasıinin·yaygııi
laştırılnıası, sosyal demokmsi, ek!oııomi,k ve endüstriyel demokrasi, meslek demokrasisi yoluyla refalJ:ıın arttınlma:sı, devlet müdahalesi v:e yasalar aracıhğı :ile sosyal ibarış içinde ulaşmaktadır. Sosyar
list yöntemler daha adil bir toplum hedefine mevcut ıekonoımik .ve
siyasal hürDiyetlerıin tümıü He feıda edilmesi, suretiyle ulaşmayı amaç
edindiğinden ve ,siyasal gücün lıalik yerine bir grupta tıopl~nmasına
fırsat verdiğinden maliyeN :çok yüksek olan !bir adalettir; ha!tta m'ut
lu ıbir parti azınlığı, prol·eter :bir işıçi kiıtlesi y.acra~~tığı Iİ:çin :gerçekte
adaletsiz bir y:önt,emdir ve ıbu nedenle reddetilmekıtedir.
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Buraya kadar

SONUCU

yaptığımız açıkla:malar ıbizi !bazı

gerçek1e·re

ulaş

trrmalktaıdır.

Birinci gerçek; ekonıomi\k sorunların sadece liberal veya ikarma ekonomi sistemine ıÖIZgü olmaması ve her ·eikon01miik sıistemde
çöZJÜ:m hek1eıyen soiiunlarla karşılaşılalbileceğidir. Sorunlarm çözüımü bi:r ·ekcmomiık •sıist·emill! geıtireceği mucizeye değil, iJktıisa:t hilliminin lmrallarına fbağlıdır. İıkıtıisat fbiMminin J<ourallan ise sis.temlertin
özelliklerine gıöre etkinldıHerini, kapsamlarını değiştirm.ezler. lB:u
nedenle sorun; sistem sorunu değildir.
İkinci

gerçek; ıekon:omiJk sorunların çok yönLü bir özell~k ıtaşı
masıı ve çözüm geüreo~k yön>teımlenin ·sadece ıbir sistemin >teikel~nde
bulunıma:maısıdır. Çünkü; her elkonomik sisıtemin hedefi; rm{(rvcut
kaıynaık 'Ve olanaıkiardan yararlanarak kişinin ·iihtiıyaçlannı karşıla
mak olup, ekonomik sistem bu ıhedefin gerçekleşmesi için yapıla
cak üretim faaLiyetlerinin ve gelir dağıinnının bir örgütlenme bi-'
çiminden oluşur. Öngütlenme b1çimind:eki ayrıcalı:kla:r :iıse ekonomi
biliminin varlığına neden olan ıihtiıyaçları tkarşılaımaıya oJanaık ver.eoe:k mal ve hizımetlıeri beLi.rli koşU:llara, k.a:nun ve :lEkelere ·göre
üretımek, dağıtmak :gi!bd ıtıemel hedefinde lbir sapma meydana getirmez; saıd:ece izlenen· yıön>t~mlerıi, .kalıkınma metodlarını birlbirinıden
aJYrrır. Ekonomiık kanunların ve ilkeleTin çoğu «eikonomi biliminin
gittilkçe kazandığı üniıversalite» {35)' i.çinde her sistemde bir genelHık ıgösterir.

Üçüncü gerçek; ekonomik hayatın süretkH ıbir gelıişim içinde
rbru1uniması, lbu nedenle ·eıkonom~k sk.lrunlara donmuş ,st:l)tıiik yörutemlerle değil, sürekli değişim ve ,geliış•im gösıteren, ekonomik hayaıt
taıki değişilkıliıklere uya!bilecek biçimde kendi ,kıendini yenile~en dinamiık sistemlerle cevap verıilefb.ileceğidk. Liberal veya sosyalist
ekıODJomi sisıtem1erıi aTt:ılk donmuış lkalıplann oluşturduğıu sisterrıler

olarak ekonomik sorunları çözümlıeımek:ten uzaık ikalımaiktadırlar.
Özelltkle sosyaİi:mn 19118 yılından bu yana siısıtemin Çllkarlannı bahane ederek uydu ülıkıelerill! her türlü değtşme ve geliişıme çalbalanna :k.arşı çtkmış ·ve ibru ıkar'şı ,Çlikmada .daima; «Sosyali:mniri çııkarları,
u1us1arın sıiıyasal kaderlerİ'ni seçme ıha~klkmdan ç01k daJlıa üs1Jündiiir»
(35)
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kuralına bağlı ıkalmı:nıştır.

ekonomik koşıuHara
uygulamaya ka1kışmaık; koşan .bir atlete pantolon ıgiydir<meye benzer. Hem gülünç ve hem de
tehl.iıkdidi:r.» (36) Oysa; ül!kemizde ilk kez Ahmet Mitaıt Efenidi taraıfırıdan ileri siÜ.rü1müş dalha sonra Zi'Ya Gökalp tarafırıdan mi.lH
dkorıominin teşvd!k!i i·çiın savıunıulmuş olan, nihayet 1923'den lbu yana
bazı yapısal değii.şilkliklere rağımen temelde esas esp:rıi ve ilkelerinden ayn1mayarak uygulanan ıkarma ekonomi. sisrtıemi değişen ekonomik hayata kolayca uyan, :zmunlulukla:ra ve :i!hrtiyaçlara göre yönıü, ,kapsamı değiış\tbHen, sürekli devrimiere olanaık veren esnek bir
sistemdir. Netekim karma ekıorıomi sis·temi Tüı:ıkiye'de 1963 yılm
dan bu yarıa geçen 12 yıUık bir dönemde bile hüyülk değ~şiklıiğe uğ
ramtştı•r. Örneğin; karıma ekı0nromi Birinci Beş -Yıllık Planda; kamu
kes.İim:i ilıe hür ·teşeıblbüs ·kesimi arasında sıkı bir iş bölümü ve riş
bklıiği, iiki ıkesim arasırıda e'korıomi po1iıtikasının araçları halkımın
dan fa:rık gözetilmemesi, planın daha çok emredici fbi·r rıiıteli:k taşı
maısı Hkelerine dayarıdığı halde; İkinci Beş Yıllık Planda lka:muıı:ınn
·aılt-yapı yaıtınrnlarırıa ağı.rlılk v;ermesi, planın daha ·çok yol .gö,srtedci
n1teLik taşnnası, devletin teşvıilke rağmen özel teşeblbüsün yaıtırrm
yapmadığı alana giı:rımesi iLkeleri'ne dayarımıJŞ; Üçüncü BeŞ· Yrllık
Planda ise devle1ıin ıbüyük sermayeyi, i1eri ·tc~knolojiyi gereiktiren
ve rislk ıtaşl!yan sanaıyileı:ıe yöneLmesi, devlete özel kesimin faaliyetı.erini özendirici, destekleyici, oayıdıncı görev yükleyen Hkeler esaıs
«Bu nedenle

değişen

kaıtı S!İsnemlerin değişıniyen .kıurallannı

kaıbul .edilmiştir.

nördüncü gerçek; «·karma ekonominin hür parlamenter demolkrasi <içinde süre1kli1~k göste:rımesi, kapiıtalizmden sosyalizme veya
sosyaLizmden .kapitalıi:zıme geçi;ş i·çıin bir basamaık, lbir aşama olmamasııdır. Bu nedenle; lkarma ekonomi; herşeyden önoe ve kes•in olarak siyasal •rejim yönünden demoık~a·tik düz·enin vı:ı:rlığına, demokratiık rej:imin hir altema:tifi ibru1unımaması ilıkesine dayanır.» (37)

1961 Anayasası; ekonomik lba:kımdan tıoplumsal, insancıl ve
refa!h ·hedefleı:ıini, ü]ke:mi0in koşullarına göre rka:mu vıe özel
kesim arasmdaiDi Hiışıki1eri, siyasal balkımdan hür parlaımenıter rej.i:mi karma ekonomi .si·steminde en :mükemmel biçimde telif etıı:niş
tir.
çağdaş

Vmal Saıvaş: Ekonomik Düzren Nedir? Nas:ı:I Değişir? İs:tanbul, 1970,
s. 119.
07) Yüksel Ü1ken: 20. Yüzyılda Dünya Ekonom1s.i, İstanbul, 1970, s. 288-289.
(36)
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Beşinci gerçek; ekonomik kalıkmmanın; ekonomiık faktör'lerden
en :iyi biçimde yararlanmaya, ıtek bir merkezi ka:rıar örgütü yerine
m~rıkezEeşıtiı:ıilmemiş :karar örgıütlerinin varlığına, ıkiş:i1erin ekonomik faaliyetlere et~in ikaıtıhnasma olanak veren yersel çiftçi ve :mesleik ikm:ulıu:şlarına, <insanların ıyönetilmesıini mümkün ol!duğu . kadar
azahıp yönetim yapmasını aı:ıtt1rmaya bağlı olmasıdır. Karma eiko·
nomi sis.teımi; teİnelinde:ki özgür, .toplumcu, hümanist, çağdaş esrpri
ve yöntemlerde bu tür bir kalkınrriaya, dinamizme olanaik veren, kişinin yönetioi olarak ör1güıtlenırrıes:ini sağlıyan, devletin ekonoırrıtk
falaliyetLerinin hukuki I'ej.imini düzenliyen kamu elçonomik hu:ku·
kunıuda içeren bir sistemdir.

Önetle \belirtilen özellikleııinin yanısım karma ekonomi sistemi
uyum ıgösıteııen esneik yaıpısı, sürekli yenHenmeyi
öngöı:ıen nitdiği ile belirli hedefleJ1e ulaştıktan sonra donup kalıp
la!Şan diğer ~ekonorniık sıistemler1den ayrılır. Bu nedenlerle karma eko·
nom:f s~iıstemi praıgmaıtiık :ve ·realist Önelliık taşıyan Atatü:r:kçü dünya
görüşü i1e aym d!oğı:ırultuda bulunur.
değişen koşullam

Bu geJ1çeklerin ışığıında hür parlamenter demokrasi rejimi ve
karma ekonomi sistemi içinde devletin rolü; kamu kesimi ile ihür
teşebbüs kesıiımi arasında ibirlbirinıi ıütmamhyan biçimde onların faaliyet göstermelerini sağlıyacaık güveniLir bir ortam yaratımaik, akıllı
ve lbasıiretli yıönetidler ·sayesinıde gelişen koşullara uyarak pastayı
herıkese yetecek biç.ürnde büyütmek, büyüyen paSitayı topluma adil
olarak dağ]tmaık,tır.
Anayasa'da dayanağını bulanı bu Atatürkçü, toplumcıu, hüma·
ni,s:t vee çağdaş hedefe arıtık TrüJ1kiye'de hiçbir <siyasal ikıtidar ters dü·
şemez.
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GÜDÜMLÜ EKONOMİ
Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN
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Güdümlü ekonominin tanımını yapmak oldukça zordur. Çünkü, iktisadi sistemlerin tanımını açık ve kesin bir şekilde yapmak
mümkün değildir. Ayrıca güdümlü bir ekonomideki «direction»
(ekonomiye yön verme) her sistemde görülür. Eğer güdümlü e~ono
miden; konusu, niteliği ve genişliği ne olursa olsun, devletin her
türlü müdahalesi anlaşılıyorsa o zaman güdümlü ekonomi gümrük
vergileri ve monopollerin doğuşu ile başlamıştır, denebilir. Örneğin Colbert'in himayeciliği ekonomiyi güdümlü bir hale getirmiştir.
Güdümlü ekonomi, bir otoritenin ekonomiyi belli bir plana göre organize etmesi ve yönetmesi politikasıdır. Bu tanımın unsurları
şunlardır:

- Güdümlü ekonomi· bir
ekonominin itici gücüdür.

politikadır.

Buradaki politika tatbiki

- Ekonomiyi kim dirije edecek? Yani ekonomiye kim yön verecek:
Otorite, ama hangi otorite? Bu otorite bazen mesleki organizasyonlar (iş veren sendikaları, işçi sendikaları, tröstler, holdingler
gibi) bazen de devlettir· Bu bakımdan, güdümlü ekonomi devletin
belli bir fonksiyonu görevi için uyguladığı bir politikadır.
-

Ekonomiyi organize. etmek ve ekonomiye yön vermek.

Ekonomiye organize etmek, hukuki rejimi ve iktisadi faaliyet
belirlemek demektir.

şekillerini

Ekonomiye yön vermek demek, ekonominin «anatomisinden»
çok «fizyolojisile» ilgilenmek demektir: Örneğin fiyatlar, para sis-
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temleri, gelir
sahibidir.

dağılımı

gibi makro konular

Kapitalizm bir ekonomi
bir

Güdümlü ekonomi daha çok

politikadır.

Güdümlü ekonomiye
1-

şeklidir.

üzerinde devlet söz

Liberallerden 2 -

başlıca

iki yönden tenkit

gelmektedir:

Sosyalistlerden.

Liberallere göre güdümlü ekonomi, sosyalizm kokusu veren
bir rejimdir. Yani güdümlü ekonomi çok yumuşak bir sosyalizmi
andırır.

Sosyalistler ise güdümlü ekonomiyi can çekişen kapitalizme
yeni bir kuvvet verrneğe çalışan bir rejim olarak kabul ederler.
Ancak güdümlü ekonomi otoriter bir ~ejim değildir. Tersine, demokrasiyi güçlendirmek isteyen veya ekonomiye demokratik anlayış veren bir rejimdir.
·Hangi sistemi uygularsa uygulasın, her ülkenin iktisadi kalkınınayı gerçekleştirmekteki amacı kişisel refah seviyesini yükseltmektir· Bu yönden ülkeler arasında fark yoktur. Ancak kişisel refah seviyesini yükseltmek için ülkelerin uyguladıkları yollar ve metodlar farklıdır. Genellikle özel teşebbüs ve özel mülkiyet kabul edilince kapitalist sistem, özel teşebbüs ve özel mülkiyet devletin elinde toplanırsa kollektivist sistem karşımıza çıkar.

l>lr·~ ·

Öte yandan, 19. yüzyılın kapitalist sistemi ile 20. yüzyılın
kapitalist sistemi arasında farklar vardır. 19. yüzyılın sayısız
mikro kapitalist üniteler yerine 20. yüzyılda büyük (makro) kapitalist üniteler geçmiştir ( tröstler, kartelier, . holdingler gibi).
Bu bakımdan, zamanımızdaki kapitalizm daha çok müdahaleci
veya tekelci kapitalizm adını almaktadır. Büyük firmaların doğuşu ile de tam rekabet koşulları değişmiş ve yeni bir piyasa yaratılarak üretim kısılmış, fiyatlar yükse1tilmiştir. Böylece, mikro
ekonomiden makro ekonomiye geçilince devletin müdahalesi de
artmıştır. Ne var ki devlet müdahalesinin artması kapitalist sistemin esasları.nı değiştirmemiştir.
Mikro ekonomiden makro ekonomiye geçilince devletin müdahalesini arttıran başlıca üç önemli değişme olmuştur (Bu değişmelere çok kısaca değineceğiz).
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Firmaların birleşmesi ( temerküz).
Devlet anlayışının değişmesi,
Kapitalizmin yayılışının sınırlanması.

ı - Bilindiği gibi, aynı veya benzer malların bir çatı altın
da toplanınalarma (birleşmelerine) temerküz denir. Böylece, pazarlarda üretim miktarmda ve fiyatlarda anlaşırlar ve fiyatları
yükseltirler. Temerküzün en önemli sonuçları şunlardır:

a - Temerküz özel mülkiyeti kollektif mülkiyete doğru kayAncak bu kollektif mülkiyet sadece birleşen firmalar için söz
konusudur. Yoksa bütün toplumu ilgilendirmez ve yine özel mülkiyet devam etmektedir.
dırır.

b - Temerküz, baskı. gruplarını doğurur. Böylece, büyük
anonim şirketlerin gerek üretimde gerek iktisadi hayatın seyrinde
büyük etkileri olmaktadır. Çünkü, büyük firmalar, istihdam hacmi,
yatırımların cinsi ve miktarı üzerinde etkili olmaktadırlar.
c - Temerküz, işçi sınıfının büyümesine yol açar, Çünkü, firmalar birleşip, fazla işgücünü çıkarınca, açıkta kalan bu iŞçiler de
işçi sınıfına girıeoeklerdir. Böylece, işçi sınıfının kaphalisıt
sınıf
üzerindeki baskısı da artmaktadır.
2 -

Devlet

anlayışının değişmesi

:

Devlet, günümüzde hem içerde hem
Çünkü:

dışarda

müdahalecidir.

- Kamu harcamaları gittikçe artmaktadır.
- Özel teşebbüsle birlikte yatırıma gitmektedir·
- Özel teşeiblbüsü destekiernekte ve himaye etmektedir.
- Bazı malların fiyatlarını belirlen;ıektedir.
- Üretici ve tüketiciyi koruyan tedbirler almaktadır.
- Siyasi ve sosyal fikirler gittikçe yayılmaktadır. Bu nedenle,
iktidarda bulunan siyasi parti veya partiler, karşı parti görüşleri
nin yayılmasını önlemeye çalışırlar.
Öte yandan, devlet iç monopolcü (tekelci) kapitalistleri dış
rekabetten korur ve dış piyasaları ele geçirmek amacile onlara yardım eder.
-

Nihayet siHihlanma ihtiyacı artmaktadır. Bu da kaynak
etkilemektedir. Çünkü askeri masrafların artması halkın

dağılımını
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ihtiyaçlarını sınırlamaktadır.

Bunun sonuçlarından biri olarak
kapitalistler arasında gelir dağılımı yüzünden çatışmalar
şiddetlenme meyli göstermektedir.

işçilerle,

Kapitalizmin yayılışının
toplanabilir.

3 kaç

sınırlanmasına

gelince, bu da bir

başlık altında

-

dış piyasaların daralması,
bazı kaynakların

bitmesi veya azalması,
bazı azgelişmiş ülkelerin bağımsızlıklarına kavuşmaları,
az gelişmiş ülkelerin sanayileşmeye doğru yönelmeleri.

Güdümlü ekonomilerde kapitalizmin ve sosyalizmin bazı tarafmenfaati

ları alınmıştır. Ne var ki kişinin menfaati ile toplumun
uzlaşmış değildir·

Bu ekonomilerde özel mülkiyet halkı ne liberal kapitalizmdeki
gibi sınırsız ne de sosyalizmde olduğu gibi reddedilmiştir. O halde,
bir tarafta özel kesim öte yandan kamu kesimi bulunmaktadır.
Ancak özel kesimin faaUyet alanları aşağıdaki sebeplerden ötürü
daralmakta dır:
i - Devletlerin, 2; Dünya Savaşından sonra, iktisadi gelişme,
gelir dağılımı, dış ticaret ve para politikası gibi önemli konular üzerinde durmaları,
ii ..:._ Hızla değişen teknolojiyi ve yeni üretim
nellikle her özel teşebbüsün izliyememesi,
iii rülmesi,

metodlarını

ge-

--

Özellikle 1. Dünya Savaşından sonra iktisadi krizierin gö-

iv - Devletlerin, harplere kadar yol açan bir siyasi ve iktisadi politika uygulamaları,
v -

Devletlerin gelecek

hakkındaki

tahminlerinde

yanılmala-

rı,

vi -

Özel kesimi itibardan

düşürecek

ideolojik

akımların

ge-

lişmesi.

Burada bir ayırım yapmak gerekir. O da gelişmiş ülkelerin özel
kesimi ile az gelişmiş ülkelerin özel kesimi arasındaki farklar.
Başka bir deyimle güdümlü rejimler gelişmiş ülkelerle az gelişmiş
ülkelerde hangi bakımlardan ayrılırlar?
6

GelişJiş ülkelerde, özel teşebbüs yatırımları az gelişmiş ülkelerin özel yatırımiarına nazaran iktisadi kalkınmada daha etkili olmaktadırlar. Hatta gelişmiş ülkelerin bazı alt yapı harcamalarına
katıldıkları görülmektedir. İkinci olarak gelişmiş ülkelerde piyasa
mekanizması iktisadi refahı az gelişmiş ekonomilere nazaran çok
daha fazla yükseltmektedir. Çünkü, serbest piyasa koşulları daha
fazla etkili olmarkta ve :kar oranları düşmektedir. Bu bakımdan
genel denge ve istikrar üzerinde fazla durulur. Az gelişmiş ülkelerde piyasa ekonomisi daha sınırlı ve bu yüzden üretim kısılarak
karlar yükseltilmektedir. Bu nedenle, devletin spekülatif amaçlarla
hareket eden özel teşebbüslere müdahale alanını genişletmelidir·
As1lında bu müdahale demokı:ıatik anlayışa da aykırı değildir. Önemli
olan yatırımların ülke yararına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi
dir. 25 veya daha fazla çeşit şampuan üretimine bir az gelişmiş
ülkede izin verilmemelidir. Aksi halde, kaynakların israfı söz konusu olur. ve ülkenin zaruri ihtiyaçları tatmin edilmekten uzak
kalır. Öte yandan, bir ekonomide özel kesim ağır basarak kamu
kesiminin hazırladığı kalkınma planları da pek gerçekleşemez.
Çünkü bu planlar devlet için emredici, özel kesim için yol gösterici (ihtiyar!) niteliktedir. Eğer kamu kesimi ağır basıyorsa ve
özel kesime kendi çlüzenleyici tedbirlerini kabul ettirebiliyorsa
kalkınma planlarının uygulanma şansı artabilecektir.
Bugünün iktisadi krizleri bir fırtına, bir deprem gibi doğal
bir olay olarak kabul edilebilir. Ancak bu olayın boyutları insanların değer yargılarını aşmaktadır. Gerçi bir çok yorumlar yapılmakta ama problemin esası bir tarafa bırakılarak
daha çok
arızalar üzerinde durulmaktadır. izlenecek yolu kimse kesinlikle
gösteremiyor. Kimi geçmişe dönmekle meselenin Çözümlerıeceği
ne inanmaktadır· Bunlar ilerici görünseler bile aslında gerçek
reaksiyonerlerdir. Kimi de sözde bir çok tedbirler ileri sürerek
mucizeler beklerler. Fonksiyonlarının devamı için görünüşte huzur ve güven isterler oysa, koşulları itharn etmek değil tersine onları yaratan faktörleri anlamak gerekir. Çünkü gelecek insanların
elindedir.
Şu halde, geçmişle gelecek arasında bir
mukayese yapabilmek için önce nerede olduğumuzu ve nereye doğru gittiğimizi iyi
bilmeliyiz.
Modern toplum sosyal bünyesi bakımından sanayi devrimini
yansıtır. Bu sanayi devriminin sarsıntısı zamanımızın en önemli
7

sarsıntılarından ·biridir.

Teknoloji başlangıçta dengeli gelişmek
Fakat bu yeni güçler dengeli bir şekilde
yönetilememiş
tesadüfiere ve ahenksizliklere bırakılmış adeta
kontrolden çıkmıştır. İşte bu fırtına ile de o zamana kadar bilinmeyen bir sınıf da doğmuştur; işçi sınıfı. Herşeyin başlangıcında
olduğu gibi işçi sınıfı da zayıftı. İşçi sınıfı geliştikçe sınıflar çatışması da hızlanmıştır.

kaydile iyi

karşılanmıştı.

Her iktısadi olay sosyal yönden yankılar yaratır· Ayrıca her
eloonomideki her değişme üretimi etkil-er \'e yeni bir dağılım şeklini
gerekli kılar~
Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra gelişm~ş kapitalist ülkelerde hir süre sımflar ·çatış:masımn durduğu söyleneibilir. Amaçları ve stratejileri son bulmuş değil ama eski klasik sloganları yerine tamamen yeni hedefler geçmiştir. Şöyle ki, işçi artık klasik
anlamda proletarya değil, genellikle kendini orta sınıftan saymakta ve yönetime katılmaktadır.
yeni bir iŞçi sınıfı daha doğuyordu; tarım
Sanayi geliştikçe, tarım üreticilerinin payı azalmaya başladı. O zaman tarım işçilerinin de gelirleri düştü. Esas tehlike 20. yüzyıldan sonra hissedilmiştir. Köyden şehirlere akın, büyük bir hızla dikkatlere çarpıyor. Böylece, sanayideki yığılmalar
az kada çalışan firmaların sayısını arttırıyor- Türkiye' de olduğu
gibi, az gelişmiş ülkelerde tarım işçileri dağınık olduğundan birleşip sendika kurmaları sanayi kesimindekine nazaran daha ııor
dur- Bu bakımdan, tarımda çalışan işçilerin 'ücretleri daha düşük
tür. Belli bir iktisadi kalkınma sev~yesine, belli bir eğitim ve kültür seviyesine varamayan ülkelerde demokrasinin bütün kurallarının iyi işliyeceği beklenemez. Çünkü bir ülkenin hangi iktisadi
sistemi uygulayacağı açıkça bilinmelidir ve hangi sistem kabul
edilirse o ·sistemin kurallarına· uymak gerekir. Aksi halde kural· lar olumsuz yönde etki yapar. İkinci olarak,- :;mayasalar veya kanunlar dondurulamaz. İktisadi şartlar değiştikçe anayasaların da
ona. göre düzeltilmesi gerekir. Yoksa anayasalar düzeltilerek iktisadi kanunları ona göre ayarlamak doğru değildir.
Bundan

başka,

işçileri sınıfı.

Üçüncü olarak denilebilir ki her ülkenin sO'Syal ve iktisadi
yapıları farıklı olduğundan, anayasalar hazırlanıııken başka ü{.kelerin anayasalarından büyük ölçüde yararlanmak cihetine gidilme8
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Aynı şekilde,
gelişmiş bir ekonomide
üretilen üretim
da daha çok o ülkenin üretim şartlarına göre yapılmak
tadır. Üretimde ikiimin etkisi, toprağın kalitesi ve özellikleri, bitki örtüsü, fertlerin davranışları, sosyal baskılar ve inançların rolü
inkar edilemez.

melidir.
araçları

Kısaca bir tarafta kara dayanatı özel ·kesim öte yanda karı
amaç edinrp.eyen kamu kesimi bir tezat doğurmaktadır. Özel kesim serbest bımkıldığı ölçüde, kara dayanan ve daha avantajlı
faaliyetlere yönelen yatırımların devam edeceği şüphesizdir. Bir
önemli nokta da şudur: Devletçiliğin veya kamu kesiminin gelişe
mernesi veya fonksiyonlarını yapamaması zihniyet ve anlayışla
yakından ilgilidir· Başka bir deyimle, liberal düşüneeye sahip olanların devletçi anlayışını başarı ile sürdürmeleri, gerekli yerlerde
müdahale alanlarını genişletmeleri, pek mümkün değildir. Bu bakımdan kamu kesiminin gelişmesinde devletçi zihniyetine gerçekten inananların daha fazla başarı sağlıyacağına şüphe yoktur.

Demokrasi nedir? Demokrasi başkalarının haklarına ve hürriyetlerine saygılı olmaktır. Her türlü ekonomik faaliyetlerde dengeli ve ölçülü davranmaktır. Müteşebbis işçiye hakkını vermezse,
milli gelir dengesiz dağılırsa, işsizlik alıp yürürse, bazı bölgeler
gelişmiş, diğerleri geri kalmış ve aralarında büyük farklar görülüyorsa, okuma yazma hilmiyenierin oranı yüksek ise demokrasiden bahsedilemez. Bu bakımdan, demokrasilerde, bir insanın iki
ayak üzerinde yürümesi gibi iktisat ve hukuk birbirini tamamlamalı ve desteklemelidir.
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SOSYAL HUKUK DEVLETiNDE
KONUT SORUNU

Av. Taeettin SIRMALI

GİRİŞ:
Seçdiğimiz

konu, belki sorunları ve önemi herkesee bilinen konut sorunudur. Fa:ka:t, her insanın yaşamı boyu daima ulaşmak istediği gayesi, her şey ıbir tarafa, bir Ev saJhfui olmak değil midir?
O halde, her zaman tazeliğini koruyan ıbu konu hakkında ne kadar
çok laf edilse yine fa:zıla sayılmaz .. Atalarımız ne· güzel söylemiş
dir. (Dünyada mekan, ahirette İman .. )

I. -

SOSYAL HUKUK DEVLETi KAVRAMI;

Konumuz, Sosyal Hukuk Devlet'inde konut sorunu olduğuna
göre evvela Sosyal Huıkuk Dev~leti kavramına kısaca değinelim:
Sosyal Hukuk Devleti, Sosyal Konulara, Vatandaşlarının Sosyal
ihtiyaçlarına önem ver:en ve onların Sosyal i!htiya:çlarını, Hukuk
Kurallarına, HUkuki esaslara ve Hukukun eşitlik ,gibi yerleşmiş ilkelerine bağlı olarak karşılarnalarına yarıdım eden Devlettir.
Nitekim, Anayasamızın lbaşlangııç bölümünde ( .. F.eııdin ve toplumun. huzur ve refahını gerçekleş:tirımeyi ve teminat altına almayı. ... ) denHmektedir. Aynı yasanın 2. ci maddesinde de (Türkiye
Cuı:rı:huriyeti Sosyal bir Hukuk Devletidir.) hükmü yer almış bulunmaıktadır. Sosyal ihtiyaçların başmda ise Konut sorununun yer
aldığı bir gerçekdir.
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II. -

TOPLUM
RUNU:

Meskene

YAŞAMlNDA

bağlılık,

GENEL OLARAK KONUT SO-

T
.....

hem de

;_

esaslı şekilde bağlılık, insanın

cioyer ·almaktadır. İlk insandan
za:mammıza ,kadar bu tutkuyu izlemek ıkarbildir. Meskene bağlılık
bazen ilkel bir mağara veya küçük bir kuluıbe ile, bazen de bahçe
içinde rahat, şirin ve çatısından duman tıüten bir Ev ile tatmin
edilmişdir. Sahibinin kudretine ve sosyal durumuna .göre ne kadar ilkel veya mükemmel olursa olsun hepsi birer meskendir ve
sahipleri bu meskene (Burası benim evimdir.) deder. Kuzey kutbunda buz kalıplarını yan yaiJJa getirerek kulubesini yapan Eskima
bile ..
ğuşdan getirdiği tutkuların başmda

Ancak, 19 cu Yüz yıldan ·bu tarafa, muha1kkak ki bazı zaruretlerle yeni bir mesken türü meydana gelmişdir: Apartman.
Apartnıan şeklindeki konutların

leh veya aleyılılerinde çoık şey
Temizlik ve .konutun idaresindeki kolaylıkJan yanında, sakinlerille huzur ve sükun temin ettiği savunulamaz. Ayrı
görgü çevrelerinde y,etişmiş, çeşitli ôrl rv;e adetlere bağlı bir takım
ailelerin bir çatı altında yaşamalan her halde pek de huzur verici
bir yaşantı olmasa gerekdir. Binanın tüm idaresindeki müşküller
ise ayrı bir konudur. Mesela, birinci katta oturan daire maliki.
(Her zaman Asansörü kullanmıyorum.) gerekçesiyle Asansör ınas
rafma iştirak etmemekde, kışın iki üç ayını seyahatte geçiren bir
başka daire sahibi, (Ben kışın seyıahatte idim.) diye kalariferin
yakıt masrafını ödememektedir.
ler

söylenımişdir.

Bununla beralber, biraz evvel söylediğimiz ıgiibi gün geçdikçe
artan Arsa değerleri, hızlı sanayileşme sebeibiyle büyük kentlerdeki nüfus yoğunluğu, mahzurlarına rağmen Alpartman şeklindeki
ikameti adeta zorunlu ıkılmaktadır. Eski kartpostallarda gördüğü
müz, bahçe içinde etrafı ·çitle çevrili ve çatısı kırmızı kiremitle örtülü Eiv artık yaşadığımız devir ve gelecek için sadece tatlı bir hayalden başka bir anlam ifade etmez.

III. -

BÜYÜK KENTLERE AKIN VE BAŞLlCA NEDENLE- .
v:g ALINMASI GEREKLİ

Rİ, GECEKONDU SORUNU
TEDBİRLER:

Hepimizin bildiği giıbi 40 - SO seneden beri kırsal bölgelerden
kentlere, bilhassa sanayi merkezleri haline gelen büyük ·kentlere
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bir

•akın bctşlarnış

bulunmaktadlr. Bu

a:kının başlıca

sebepleri

şun

lardır:

Bilhassa yurdumuzdaki hızlı sanayHeşme, Kırsal bölgelerdeki
elverişsiz geçim şartları, iklim ve bölge şartlaruı:ı bağlı olan tanının bazı senelerde beklenmeyen ik:İJfayetsizıliği ve üretimde meydana gelen azalma gençlerin eğitim ve Öğrenim eğilimleri ve SOirUn·
ları, nisbeten refaha ulaşmış kırsal bölge sakinle:rinin, hayat şart
ları daha üstün olan büyük şehirlerde yerleşmek istekleri, büyük
şehirlerıden yıllarca ayrı ·kalmış, Yurdun dört bir köşesinde görev
vermiş Emekli Memurların büyük şehir hasretleri, tedavi ihtiyaçları ve saire ...
bir sebehe dayanmaksızın büyük
· şehirlere göç edenler de yok değildir, fakat, bu şekilde göç edenler,
mikdar bakımından önemli değildir.
Bu

saydı.klarımız yanında,

Anayasamızın

18. ci maddesinde, (He:rikes dilediği yerde yerhürriyetine sahiptir.) denilmekde, fakıaıt ayni maddenin devamında, (Bu hürriyet ancak ... Sosyal, iktisadi rve tarımsal gelisıneyi gerçekleştirme zorunluğu ile ve kanunla •sınırlanabilir.) hükmü yer almış bulunmaktadır.

leŞme

Bu Anayasa hükümlerini koa:ıut sorununa uyıgulayacak olursak,
Sosyal Devletin, Vatandaşın yerileşme hürriyerine imkan verebilmesi ve bu hürriyeti sınırlamaya mecbur kalmaması için çok yönlü
bir (İskan politikası) izlemesi ve hüyük kentlere göç eden her aileye, Anayasanın 41 ci maddesinde ifade edilen, (... Herkes için ıin
sa:nlık haysiyetine yaraşır :bir yaşayış seviyesi' sağlamak ... ) hükmünü yerine getirecek şekilde, büyük kentlere yakın münasip iskin bölgeleri sağ~laması Z!orunlu ola:cakdır.
Bu konuya,

aşağıda

IV. oü bölümde tekrar temas

edeceğiz.

Kırsal bölgelerden Kentlere akın eden maddi olanakları sınırlı
yurtdaşlar, büyük kente vardıklarmda ·ilk 1htiyaç olan Konut sorunu ile karşı:laşıyorlar ve (Gecekondu) dediğimiz ilkel konut, şe

hirlerin is.kan !bölgelerine, sanayi merkezlerine yakın aı:ıaziyi, yamaçlan hsa zamanda istila ediyor. Gecekondular, ekseriya Hazine, vakıflar, Belediye v.e Özel İdare mütkü araziye, daha az nisbette de uzun süre malikleri tarafınıdan aranmayan özel mülkiyet mevzuu ıgayrımenkuHere :yapılmaktadır.
·
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En zorunlu Belediye hizmetlerini gecelmndu bölgelerine götürmek 1kolay bir iş olmadığı gjıbi, mani oLmanın da kolayca başarılamadığı gazetelerin günlük harvadisleri arasına yer alma, üzücü resimler yayınlanmaktadır. Gecekonduların sosyal ve sıhhi yönden
sayısız sakıncalarını ise burada ayrıntıları ile !belirtmeye, konumuzun sınırı müsait deği,Ldir.
Bu

kıonuda

Sosyal Devlete büyük hizmetler

düşmektedir.

~ ,_

,

,.

1966 yılında yürürlüğe given 775 sayılı (Gecekondu kanunu)
diyebiliriz ıki, Gecekondu sorununu ileri bir seviyede ele almış, bu
sorunu bütün yönleri ile halletmek çarelerini, yoUarını tesbit etmişdir.

Söz konusu kanun, 1. ci maddesinde, mevcut gecekonduların
tasfiyesini ve yeniden gecekondu yaptınının önlenmesüli
ve almması gerekli tedbirleri, 2. ci maddesinde, gecekondunun tarifini, 3. cü maddesinde, Haz,ine ve Özel İdare arsalarının kanunda
belirtilen amaçlarda kullanılma:k üzere Belediyelere devredilmesini, 9. cu maddesinde bu saha:latda yapılacak dükkan, han, :hamam,
fırın, ıgazino, ·sinema, tiyatro} garaj gibi tesisle:rıin ne şekilde yapı
lacağını, 10. cu maddesinde yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi genel hizmetler tesislerini, 25. ci maddesinde, bu arsaların gecekonduları yıkdırılanlara ve konutsuz vatanda:şlara verileceğini, 34. cü maddesinde ıbu şekiLde tevzi edilecek arsaların
20 yıl süre içinde satılamıyacağını, rehin edilemiyeceğini, ha!Ciz ve
işgal edilertıiyeceğini etraıflıca ve ayrıntılı şekilde hüküm altına almış bulunmal}.tadır. Ayrıca ıkanunun 37. ci maddesinde bu !kanuna
aykırı davranışlarda verilecek cezahır tesbit ediLmişdir.
ıslahını,

Özetle diyebiliriz ki 775 sayılı Gecekıondu kanunu, mülkiyete
açıkca müdahale niteliğinde bulunan Gecekondu ısorununu, mül- ·

kiyete saygılı, aynı zamanda maddi imkanları sınırlı, yoksul yurttaşın en başda gelen konut iıhtiyacını esaslı ve ikıökden halledecek
·hükümleri ihtiva etmektedir.
·

IV. -

KONUT SORUNUNDA SOSYAL DEVLETiN GÖREVLERİ:

Muhtelif zamanlarda, günlüik gazetelerde orta halli bir ailenin
asgari .geçim masraflarına ait I.isteler görürüz. Bu listelerde ailenin
çeşidi ihtiyaçları ehemmiyet derecelerine göre sıralanmış.dır. Bu
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listelerdeki ihtiyaç sıralan ne kadar
alınsın, her zaman konut masrafı ilk
hiç değişmez.

değişik suretıte

sırayı işgal

ele alınırsa
eder. Bu kural

O halde, sosyal Devlet yurtdaşın konut İ<htiyacını, imkanları
nisbetinde karşılaıı:nak, temin etmekle ,göreıvHdir. İhtiyaçların başında konut sorunu geldiğine göre Deylet, yardım göDmeden, kredi sağlamadan ailesini bar:ınd1cracak Evini temine imkanları elverişli olmayan vatandaşa yard1m elini uzatacaıktır. Bu görev, arsa
tahsis etmek veya mesken kredi'sİ sağlamak ve da'ha çok her iki
imka:n birden hazırlamak suretiyle yerine getirilmiş olacakdır.
Gerek 775 sayılı Gecekondu kanunu ve gerekse Hazine uhde~
sindcl:j arsaların Belediyelere bu amaçda kullanılmak üzere devredileceğine dair 7367 sayılı kanun, Belediyelerin yurtda:şa arsa
tahsisi imkanlarını büyük ölçüde ıkolaylaştrrmışdır. Bir müddet
evvel Radyoda ·konuşan ıbir yetkili, aynen, (Önümüzde:J.d 25 sene
zarfında büyük 'Şehirlere göç edenlerin çalışma vee konut ihtiyaçları tanzim edilmezse şehirleşmede bunalım ola:cakdır.) demişdi.
Belediyeleı-, yurtdaşın

konut :ilhtiyacına talhsis edilmek üzere
çeşitli kaynaklardan uhdesine intikal eden arsaları ve Milli Bankalar da konut kredisini ihtiyaç 'Sa'hiplerine ·teıvzi ederken, İşçi ve
küçük memur gibi imkanları sınırlı olanlara önceliık tanımah, büyük, parça arsaları parsellere böleriken de Sosyal ve sıhhi icapları
yerine getirmelidir.
V. -

VATANDıAŞIN KONUT İHTİYACI

KARŞlLANlRKEN,
UYGULAMADA YARAR SAÖLAYiA:CA(TINA İNAlNDIGl

MIZ HUSUSLAR :

da

Uygulamada yarar sağlayacağına inandığımız hususları
maddeler halinde belirtmeye çalışalım :

aşağı

ayrı ayrı

A - Devlet ve Belediyelerin yardımı ile yurtdaşlara sağlana
cak konutların Çeşitli s_ebeplerle büyük kentlere yakın olması zorunludur. Fakat büyük kentler zaten nüfus yıoğunluğu bakımından
bir hayli güç durumda bulunduğ:undan lbu Jwnutların şehirlerin
dışında tesisi çok daha uygun olacakdır.
25 hatta, 30 kilometre
uzakhkda kurulacak küçük kentler, karayolu ile büyük merk~ze
bağlandığı takdirde uzaklık meillıumu ibaıhis konusu o1maz. Bu gün
trafik izdıhamı büyük ,kentlerde ıönemli bir sorun haline gelmiş
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bulunmaktadır. Sarbalı saatlerinde Beşiktaş'dan Karaköy'e vasıta
ların ancak 45-50 .daıkikada gelebildiğini düşünecek olursak, büyük
kentden 30 .kilometre uza:kdaki küçük kentden çalışma merkezle-

rine, nıuntazam bir karayolu ile 25-30 dakikada ulaşmak pek ala
mümkündür.
Küçük kentlerin kurulacağı araziyi Devle·t veya Belediyeler
Kamulaşdırrma veya nisbeten ucuz lbedellerle satın alma yolu ile
elde etdikden sonra ihtiyaç sahiplerine haık ve eşitlik prensiplerine uygun surette tevzi etmelidir. Bu sitelerde, (Levent ve Ataköy'de olduğu gibi) fırından kasap dükkanına, çocuk bahçesinden sinemaya kadar çeşitli günlüık ve Sosyal ~htiyaçlar, büyük şehire ih·
tiyaç hisseHiremiyıecek şekilde sitenin sınırları :çinde karşılanma·
lı dır.

B - Bu şekiLde kurulacak küçiiık kentlende konutlar bem
apartman blokları lb!çiminde hem de küçük parseller içinde iki üç oda:lı küçük evler halinde inşa edilmedir. Köyünde, kasabasında ister kuluhesinde, ister evinde bağım
!

sız

şekilde

ya,şamaya

alışmıiŞ

insanlarımız

Apartmanın

sınırlı

]kamet tarzına kolayca intibak edemiyorlar. Yıllar yılı köyünde
bahçe içindeki küçük fakat bağımsız evinde yaşamış, çocuklarının
çamaşırlarını bahçedeki erik ağacının dalmda kurutmuş, kümesinde üç beş tavuk beslemiş bir Ev kadınma 30-40 dairelik büyiiık bir
blokun faraza 5 ci katındaıki küçük bir daireyıi tahsis edersek onun
konut ·1htiyacım tam anlamı ile karşılamış olmayız. Buna mukabil.
maddi olanaklarının yetersizliği selbebile zaten büyük kentdeki bir
Apartmanın ancak ·sJJhhi ·şartları elver.işsiJz bodrum katında kiracı
olarak ikamet eden küçük memur için •küçük kentdeki blok A.part·
.mamn 5 ci katındaki daire mutluluk .kaynağı olacakdır. Bu iki Ör·
nekdeki farldılık psikolojiık değerlere dayanmakla beraber ihmal
edilmemesi gerekmektedir.
Eski bir Evi veya arsası olan orta halli aileler konut ihkredi temini yoluna baş vurmadan halletmeıkde, eski Evini
veya arsasını, (Kat karşılığı) müteahhide devretme;ktedir.
C-

tiyacını

Şayet müteahhit bir çok emsalinde olduğu gilbi dürüst ve teahhütlerine bağlı ise malsahilbi :hem :iıkamet edecek bir lwnuta,
hem de iradından yararlanacağı diğer bir veya iıki daireye sahip
olmaktadır. Fakat müteaihhit, teahhütlerini
yerine getirmiyecek
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olursa mal sahibi tam manasiyle perişan olmaktadır. Uzun
süren davalar, üzüntüler ve sonunda hayal kırıklığı. ..

yıllar

Böyle bir durumda aklımıza gelen çarelerıden biri, Malsahibi
müteahhit ihtilaflarını, konunun önemi icabı umumi hükümler dı
şında seri ve müeyyideli hükümlerle çözümlemek, diğeri ise Milli
Bankalara bağlı İnşaat şinketleri .kurmak v.e bu suretle vatandaşın
em:Ôiyette olmasını sağlamakdır.
Burada, konumuzia yakın ilgisi olmamakla heraber önemli
bir soruna değinmek istiyoruz. Emlak veııgisi, bildiğimiz g1bi taşın
mazın. rayiç değerine göi'e tahakkuk ettirilir. Emekli, yaşlı bir memur farz edelim. Miras yolu ile babasından intikal eden ·eski, ahşap,
fakat çok şerefli rayici yüksıek bir Evin malihdir. Kat karşılığı
inşaatın gaile ve yorgunluıklarmdan uzak kalmak arzusundaıdır ve
bu atılım ileriye müzaf olarak kendi evlatlarına bırakmak kararın
dadır. Bu gün için tek is·teği a:hir öm:rıünü, baba bucağında geçirmektir. İşte misalimizdeki bu emekli v.e yaşlı memur, sanki kirada oturıuyormuş ıgibi yüksek nisbette Emlak veııgisi ödeyecekdir.
Bmlak vergisi kanununda yapılacak bir değişiklik ile bu gibi henüz rayiç kıymetinden istifade edilmeyen, (Hareketsiz büyük sermaye) durumunda bulunan mülkler için özel hükümler getirilmelidir. Bu, biraz da Veı:gi adaleti gereğidir.
VI. -

KONUT KREDİSİ, KONUT BORCUNUN
VE ÖDEME KOLAYLIKLARI:

ÖDENMESi

Konut kredisi ister Milli lbir Banka, ister Bmekli sandığı veya
Sosyal Sigortalar Kurumu ,giJbi müesseseler tarafından verilmiş olsun, daima hakiki ihtiyaç sahiplerine mali olanakları sınırlı yurtdaşlara verilmelidir. Büyük bir arsada (Villa) tipi konut yaptıracak
kişHere verilmemelidir. Kredi müesseseleri, .konut kredisini en çok
70 v.eya 80 M2 • yüz ölçümündeıki daireler veya Eıvler için tahsis etmelidir1er.
Bizde konut kııedisi en çok 20 sene vade ile temin edilmekte•
dir. Aile reisi, 20 sene müddetlıe bir çok şahsi irhıtiyaçlarını ihmal
eder, konut borcunu öder, lborç tamamen ödendiği zaman sadece
bir kaç yıl rahat nefes alır ve riihayet evlatlarına, borcu ödena:niş
bir mülk bırakır gider... Bu ödeme şekli daha geniş bir vadeye
bağlanırsa, borç, iki nesle taksim ıedi1mirş olur ki •qunun adalete
U)'igunluğu aşikardır.
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Bir münasebetle ·öğrenmi!şdim. Mesela Bremen şehrınde yaşayan bir kimse konut ·sahiibi olmak istediği takdirde üç ·kredi kaynağından yararlanabilir. Bunlardan
ilki (ipotek Bankası) ikincisi
DevLetin bu amaç iiÇin ta:hsis ettiği (Fon) ve nihayet üçüncü kaynak (Bremen şehri Be1ediyesi) dir.
Bunlardan ipotek Bankası normal faiz ve nislbetıen münasip
vade ile kredi verir. O kimsenin mali imkanları sınırlı ise ikinci ve
uçüncü kaynaklara daıbaş vurur. Bu iki kaynağın faiz oranı yüzde
2 veya 3 oranında olduğu gibi vadeler ıde çok uzun yıllara bağlan
.ınaktadır.
VII. -

KONUT SAHİBİ OLAN VAT.A:NıDAŞIN İÇ HUZURU :

Hayat, çok :hızlı bir :biçimde aıktp gi1Jmektedir. Aylık normal
ve zorunlu masrafların başında geldiğine yukarda temas ettiğimiz
(Kira)yı ay başlarında mal saMbine ödemek pek rde kolay değildir.
Kiradan sonra ail~nin ibin bir çeşit ihtiyaçları, masraf kapıları beklemektedir. Halbuki, maaşın veya aylık kazancın önemli kısmı kiraya gitmişdir.
Kirada oturan dilediği şekilde eşya saihibi de olamaz. Bir Evin
perdesi, ,fuornişi ötekine, Ibirinde duvara rahatca yerleşen büfe, kitaplık veya" başka bir ev. eşyası diğerine uymaz, bazı eşyalar lüzumsuz duruma düşer, buna mukaıbil bir takım Ev eşyalarını da yeniden satın almak zorunluğu hasıl olur. Bunlardan başka bir kira
evinde diğerine taşınırken eşyanın yıpranması, değer kay:bı ve fuzuli nakil masrafları da ihmal edilerniyecek kadar önemli külfetlerdir. Yine eskiler ne güzel söylemişlerdir, (İ.ki göç bir yangın
demektir.).
İşte bütün bu sehepl~erle yukarıda JV. cü bölümde de değindi
ğimiz

gibi, (Sosyal Devlet yurtdaşın konut ihtiyacını,
nisbetinde karşılamak ve temin etmekle görevlidir.).
O zaman

parolamız,

(Her Aileye

ıbir

konut)

imkanları

olacakdır.

Ailesini barındıracak bir konuta salhip olan yurtdaş,
manda tam manasiyle iç huzuruna da salhip demekdir.

10

aynı

za-

,._:

J

7129 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 38.

VE
KANUNI

KARŞI

HiLE

Avukat
Ünal SOMUNCUoGLU

MADDESİ

ı
1

Sevinç Matbaası, Ankara- 1975

7129 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 38. Mii.llJ'DE§i

VE
KANUNA KARŞI HİLE
Avukat
Ünal SOMUNCUOGLU

I -

«Kanunun himayesini isteyen fert, onun hakiki maksatlamükelleftir. Kanundan, onu ihlal etmek için himay~bek
lenemez. Fert, kanunun kendisine himayç bcb.lışetüği alanın .c;ımrla
rını aşarak daha fazla faydalanmak istediği takdirde ondan himaye göremez. Ferdin bu kanuni çerçeveleri her yıkışı, açıktan, açığa
yapılmış bir ihlale tekabül eder ve kanun koyan, ferdi geri çekmesini ve yıkılan gediği tamir ettirmesini bilir. ( 1 )
rına itar1ıle

Kanuna

karşı

hile mefhumu,

herşeyden

düşünmemiş, derpiş etmemiş olduğu

Bir

evvel, kanun
bir mefilmmdur. (2)

koyanın

:başka

deyimle, bu mefhuma kanunlarda özel bir yer ta;hAncak, hukuk düzeni kanunlardan :ilbarct olmadı
ğı gibi, kanunların her meseleye temas etmeleri de kabil değildir.
Bu_ itilbarla, kanunun uzanamadığı konularda, diğer hukuk kaideleri, hukuki alanda düzeni temin ederler.
sis

edHmemiştir.

Buradaki hile ke:liınesine, günlük konuşma lisamndaki anlam
verilmemelidir. Hileyi, bizler genellilde kandırma, aldat;ma anlamın- .
da kullamrız. Oysa, kanuna karşı hile deyiminıde, kandırmadem ziyade, kanun koyucunun gerçek iradesini bertaraıf ·etme r:nlamı vardır.
Kanuna karşı hiJlede, müşaihıhas bir hak sahibine ,yöne~me yoktur. Yani burada ana gaye, hak saılüplerinin menfaatlerini ihlal et(1)

(2)

Dr. Hamide Topçuoğlu, Kanuna karşı hile, İzmit 195.0, sh. 12
Topçuoğlu, a.g.e sh. 13
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mek değildir. Bazı kanuna karşı hile haHerinde, kanunun himayesinde olan fertler de, dolayısıyla zarar görebilir. Lakin bazen, bundan zarar gören bir tek fert de olmayabilir. Bu hali bir misaile belirtelim. «Çocuksuz ve birıbirinden uzun zamandan beri bıkmış iki
eşin e~birliğiyle boşanmaya karar vererek ve sı:rıf bu maksatla talbiiyet değiştiPmelerinde ve bilallıare kolay bir boşanma hükmü istihsal etmelerinde, meşru menfaatıieri bakımıııdan mutazarrır olan
kimdir? Hiç kimse. Yahut aralarında evlenıme memnuiyeti olanların aynı yola tevessül ederek yabancı tebalığını ibraz ettikten sonra evlenmelerinde kim zarar etmiştir? Müşahhas olarak hiç -kimse, fakat mücerret olarak: KANUN KOYAN». İşte, kanuna karşı
hilenin burada teveccüh ettiği varlık müşahhas bir fert değil, belki kanun koyanın mücerret zekası ve hakiki iradesidir. (3)
Demek oluyor ki, kanuna karşı hileden ve dolayısı ile bu fiile
bir müeyyide tatbikinden bahsedebHmek için, 3. şahıslarm bundan
zarar görmeleri şart değildir.
Kanuna

karşı

hile meflhumu, eski hukuk sistemlerinden bu yana
huku~çuları meşgul etmiş bir konudur. Eıski Roma hukukçuların
dan ULPİANUS «Nerede men edilmemiş olmakla beraber vuku bulmaması matlub olan bir şey vaki olursa, orada kanuna karşı hile
var demektir. Nasıl mana ile lafız birbirinden farklı ise, ihlalle
hile de öylece birbirinden farklıdır» diyor. (4)
Çağdaş

hukukçulardan STA\MJMtLBR'e göre «Tarafların kanunu bile, bile, lafzi olarak ve pek dar bir şekilde tefsirleri halinde,
kanuna karşı hile meydana gelir. (S)
RİPERiT, «Kanuna karşı hile yapmak, nonmal olarak tatbiki
gereken bir kanun maddesinin tatbiki muayyen menfaatleri veya
arzuları güçleştireceğinden ötürü hertaraf etmektir». Keza bir baş
ka yerde, «Bir şahsın, iradi bir fiil ile yeni bir hukuki durum yaratması halinde, eğer hakikaten bu hukuki duruma taalluk eden
kaidenin kendisine tatbikini görmek için değil de, daıha sıkıcı olan
başka bir kaidenin tatbikinden kurtulmak için hareket ettiği kabul
olunursa, ortada kanuna karşı hile vardır.» demektedir. ( 6)

(3)
(4)
(5)
(6)

4

Topçuoğlu, a.g.e. sh. 22
Topçuoğlundan naklen,
Topçuoğlu'ndan
Topçuoğlundan

a.g.e. sh. 180-181
naiklen, aJg.e., sh. 183.
naklen, a.g.e., sh. 185.
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«Bütün bu tariflerde iki unsura yer verildiğini müşahade edivoruz.
I - Kanuna karşı h~le acidedilen muamelenin, kanunların
lafızlarına

tamamen mutab1k oluşu, yani şekli hukuk bakımından
kusursuz! uğu

3 - Bu muamele ile istihdam edilen gayenin, temin edilen iktisadi ve hukuki neticenin, kanunların ıuh ve maksatlarına aykırı
oluşu......... Bu iki unsura ilave edilecek bir başka unsur .daha
vardır. O da, garip görülmekıle be['aber, kanuna karşı hile teşkid
eden nallerin, kanun koyan tarafından hiçbir metinde tasrih edilmemiş olmasıdır. Yani tabir caizse, bu hallerin, kanun koyanın
unuttuğu hallel'den olmalarıdır ................ Biz tarifimizi şu şekle sokuyoruz. KANUNA KARŞI HiLE KANUNLARIN MANA VE
MAKSATLARINA MUGAYY,İR OLMAKLA BERABER, LAFIZLARıiıNıA MUTıAB:A!KATI Y(İZÜINDIEıN MıETiNLHRiN NORMAL TATBİKLERİYLE TAKıiBEDiLEM!EıYEN VE ANOI\ıK GAiİ TBIFSiRLERİ SAYıESiNDE MÜEYYiDELEINElBiLE:N FİİL VE MUAıMELE
LERDİR». (7)
Bugüne kadar bu konuda verilen tar.iflerin adedini çoğahma
ve benzeri müesseselerle mukayesesini yapmamız,· konuyu şüp
hesiz daıha vazılı hale getirecektir. Ancak, konumuz sadece kanuna karşı hile olmadığı için, buraya· kadar yapılan açıklama ile yetiniyor ve yazımızın diğer ~bölümüne geçiyoruz.

mız

II - 7129 sayılı Bankalar Kanununun 38. maddesi aynen,
«Bir ba~ka, hakiki ve ihükmi bir şahsa doğrudan doğruya veya
bHv:asıta nakit, mal, kefalet ve teminat şeki'l ve mahiyetinde veya
herhangi bir şekil ve suretle, k·endi tediye olunmuş veya Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş selimayesi ile ihtiyat akçeleri yekı.ınunun
% 10 undan fazla kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez veya
talhvillerini satın adamaz.
Ancak, sanayi, maadin, enerji, nafia hizmetleri, nakliyat ve 1hracat işlerinde kullanılmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanıldığı tevsik edilen kredilerd.e, bu haddin
% 25'e çıkanlması
caizdir.
'
Tevsikin ne suretle yapılacağı T.C. Merkez Bankasının mütasonra Mal~e Vekaletince neşir ve ilan edilir.

laası alındıktan

(7)

Topçuoğlu,

a.g.e., sh. 1&7-188.
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T.C. Merkez Bankasının mütalaasi alındıktan sonra Maliye
Vekaletinin teklifi üzerine bu hacileri % ~5 nisbetinde aritırmaya
veya eksiltıneye İcra Vekilieri Heyeti yetkilidir.
Bu maddenin
Hakiki

..,.. ·-'

tatbikatında,

şahısların,

İdare Meclisi reisi, azası, umum müdürü, umum müdür muavini, müdürü bulundukları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahiholdukları (ortaklık

nisbetinin tayininde ana, baba, karı,
koca ve çocuklarm hisselerinin yekunu bir tek şahsa ait hisıse ad
ve itibar olunur.) Ortaklık ve müesseselere menfaat rabıtası ile
bağlı bulundukları şahıs şiTkederine kredi açılması ·gibi muameleler ibilvasıta kredi verilmesi addedilir.
· Aşağıdaki bentlerde gösterHen
yitlere tabi değildir.

muameleler,

yukarıdaki

tak-

I. T.C. Merkez Bankasının mütalaası alındıktan sonra kra
vekilieri heyetince tesbit ve ilan olunacak kayıt v:e şartlar dahilin-

&:

~~

Bankaların en az % 25 sermayesine sahip bulundukları sanayi
· maadin, ene1ji, nafıa hizmetleri, nakliyat ve ihracat işleri ile müş
tagil teşekküllerine münıhasır:;ı;n ıbu işlerinde kuıllaiıılmak üzere açtıkları krediler (ancak bu mu:ameleler her ne suretle olursa olsun
3. şahıslara kredi temini maksadına matuf olamazlar.)

2. Hususi kanunlarla vazedilen hükümlere göre
meleler
3.

Maliye Vekaleti ile

yapılan

yapılan

mua-

muameleler

4. Vadesinin hululüne en az iki sene kalan Hazine bonoları,
Hazine kefaletini haiz bonolar karşiilığında yapılan muameleler
5. Karşılığı nakit veya Deıvlet iç istikraz ve amortisman ve
kredi sandığı tahvilatı olan teminat mektuplarına ait muameleler
6.

B~nkaların kendi aralarındaki hernevi muameleler

7. Maliye Vekaletince kabul edilecek ecnebi rbankruların veya
mümasili itibar müesseselerinin Maliye Vekaletince kôJbul edilecek
muayyen limitler dallıilindeki muk:aıbil kefa·leti ile verilen kefa~İet
mektupları» hükmünü taşımaktadır.
Mezkur maddenin muhtelif
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ıbentlerine

karşı, çeşitli

kanuna

.ı.<'· •

karşı hile halleri veya kanunun doğrudan, doğruya çeşitli ihlalleri söz konusu edilebilir. Ancak, ba:his konusu maddenin yazımızı
ilgilendiren kısmı, I. ve 2. fıkraları ile, bankaların iştiralderine
krediyi derpiş eden istisna bendidir.

Kanun koyucu, 38. maddenin 1. ve 2. fıkralarında öngördüğü
hakiki veya hükmi şahsa, ya Ç.>a bir sermaye grubuna
verilebillecek kredi haddini, bu bankanın ödenmiş veya ~ürkiye'ye fiilen tahsis olunmuş ser;nayesi ile ihtiyat akçeleri
yekununun % lO'u ve % 25'i ile ta)hdit etmekle iki gaye gütmüş
tür.
şekilde, bir
bir bankacı

I. BANKA KREDİLE>RİNİN, MUAYYEN BİR HAKİKI VEYA HÜKMİ ŞJ\JHSIN Y,A DA SERMAYE GRUBUNUN TEKELİ
NE DIEGİL, GEINİŞ KiTLELERiN İSTİFAIDESİNE SUNUI..;MA:SI
2. Rt\NKiA KAYNAIKLAJRINI:N MAHDUT KİŞİLE RE VEYA
GRUPLAIRA TıAIHSİS BDİLMESİNDEN DOÖACAK 11EHLİKB!JE
Rİ BERTARAF ETMEK VEYA ASGARİ HADDE İNDİRMEI(. (8)
Gerıçekten,

kredilerinin malıdut bir zümrenin isti:fadesine sukredi limitlerinin bu kişiler yararına dolması ve
yurt ekonomisine katkıda bulunaibilecek diğer teşehbüslerin kredi
yokluğu veya yetersizliği sebebiyle realize edilernemesi neticesini yarataıbilir. Beri yandan, bir .bankanın kr~.dilerinden hudutsuz istifade
sağlayan malıdut kişilere ait teşebbüs·ler, yöneiLm hatası, ekonomik
kriz veya herhangi bir başka sebeble iflas ya· da benzeri bir mali
müzayakaya düşseler, kaynaklarını bu kişilere bağlamış, adeta
kaderini bu kişilerle birleştirmiş .bankayı da aynı sonuca uğrata
cakları şüphesizdir. Bunun örnekileri geııçekte de yok değildir. Böyle bir durumun ise, yurt ekonomisine, gelişmekte olan Türk Bankacılığına olumsuz etkileri asla kii!çümsenemez.
nuhnası, bankanın

Açıkladığımız maksada matı.:ıfen muayyen kişilere bir bankaca
verilebilecek kredileri o/o 10 ve o/o 25 hadleri ile kısıtlayan kanun
koyucu, yukarıya aynen dereettiğimiz diğerleri meyanında, konu. muzun teşkil eden, bankanın iştirakleri ile ilgili istisnayı vazetmiş'
tir. ·Buna göre, bankaların en az % 25 sermayesine sahip bulundukları sanayi, maadin, enerji nafıa hizmetleri, nakliyat ve ihracat iş
leri ile müştagil teşekküllerine münhasıran bu işlerde kullanılmak

(8)

Aynı görüşte,

Ulutan, Bankalar Kanunu

şerh

ve

izahı,

Ankara 1958,

sh. 136
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üzere açtıkları krediler, 38. maddenin 1. ve 2. fıkrasındaıki ta'kyitlere tabi değildir. Bir başka deyimle, bankaların en az % 25 sermayesine sa!hip bulunduldan sanayi, ma:adin, enerji nafıa hizmetleri, nakliyat ve· ihracat. işleri ile müşta:gil teşekküllerine, münhasıran bu işlerinde kullamlmak üzere açtıkları kredilerin, belirli
bir sınırı yoktur. Unutuılmamahdır ki, buradaki kredi tabirine,
doğrudan, doğruya veya ıbilrvasıta nakit, mal, kefalet ve teminat veya herılıangi bir şekil ve suretteki bilcümle krediler dahildir.
Burada bir nebze, b~is konusu kanunun 39. ve 48. maddeleri üzerinde durmakta fayda .görüyoruz.
7129 sayılı .Bankalar Kanununun 39. maddesine göre «bir bankendi müessese veya iştiraklerinin heye!:i umumiyesine veya bu müesseseler ve İstiraklerinin kefaletlerıi ile diğer hakiki ve
hükmi şahıslara açacağı bilcümle kredilerin heyeti umumiyesinin
yekunu, bankanın tediye ve Türkiye'ye fiilen taıhsis edilmiş sermaye ve ihtiyatlarının % 20 sini tevacuz edemez. 38. ma'dde hükmü
kanın

maıhfuzdur. »

Keza 48. maddenin I. ve 2. fıkralarında «Bankaların iştirak
Ierine veya doğrudan, doğruya kuracakları müessese ve ortaklık·
larına tahsis edecekleri sermayelerin umumi yekunu, ödenmiş ve
Türkiye'ye fiilen taıhsiıs olunınuş sermayeleri ile ihtiyatlan yekununun % 10 unu tecarvüz edemez. Ancak, memleketin iktisadi kalkın
ması için lüzumlu ve münhasıran sanayi, maadin, enerji, nafia,
nakliyat ve i!hracat işleri ile müştagil veya münhasıran bu sahalara kredi açmak üzere kurulmuş iştirakleri ve teşebbüsleri bu hükümden müstesnadır» hükmü yer almaktadır.
İlk bakışta, bu maddeler muvacclıesinde, bankaların iştirak
lerine tahsis eddbilecekleri kredi hadd:i.nıin, maddelerdeki nisbetlerle sımrlı olabileceği düşünülebilir ise de, gevçek tamamen aksi
yöndedir. Nitekim, 4/4/1959 tari\h ve 10177 sayılı R!esmi Gazete'de
yayınlanmış, Bankalar Kanununqn 4 seri numaralı,
7129 sayılı
Bankalar Kanununun 318 ve 39. maddeleri hakkındaki genel telbliğine göre şu açıklama yapılmıştır.
«Bilindiği gibi, 7129 sayılı
Bankalar Kanununun 39. maddesinin ilk fıkrası ile, bir bankanın
kendi müessese ve iştiraklerinin heyet umumiyesine veya bu müessese ve iştiraklerin kefaletleri ile diğer hakiki ve hükmi şahıslara
açacağı bilcümle kredilerin heyeti umumiyesinin yekunu, bankanın tediye edilmiş veya Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş sermaye
ı
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1.

ı

% 20 sini tecam ederneyeceği hükme
olup, maddenin son fıkrası ile de kanunun 38. maddesi mahfuz tutulmuş bulunmaktadır. Bu duruma göre, Banka kredilerini tanzim komitesinin mütalaa.sı alındıktan sonra icra vekilIeri heyetince tesbit ve ilan oluınacak kayıt ve şartlar daıhilinde,
bankaların en az.% 25 sermayesine sahip
bulundukları sanayi,
maadin, enerj,i nafıa hi:zınıetleri, nakliyat ve ihracat işleri ile müş
tagil teşekküllerine Kanunun 38. maddesinin 2. fıkrasına istinaden ve 3 numaralı Bankalar Kanunu genel tebliği esasLarı dairesinde açtıkları krediler 39. maddenin ilk fıkrasındaki takyidi hükme ta:bi değildir.»

ve

ihtiyatları yekfuıl,lilun

ba@.anmış

Görülüyor ki, işıbu tebliğ, azami kredi hadleri konusundaki
tereddütleri izale etmiş ve Bankaların en az % 25 hissesine sahiboldukıları, sanayi, maadin, enerji, nafıa hizmetleri, nakliyat v~ ihracat işleri ile iştigal eden istirakılerine, beıliırJıi sınırı olmayan hadlerde kredi sağlayabi.leceıkleri kalbul edilmiştir.
Derhal işaret edelim ki, 7129 sayılı Bankalar Kaınununun ıbir
nevi tefsiri olan bu tebliğin, aynı kanunun 48. maddesi ile ilgili
olarak kaleme alınmış ve fikrimizce, genel olarak kredi hadleri konusunda kanun koyucunun asıl maksadını açıklayan HÜKÜMET
GERBKÇE,SİNDE belirlenen prensiple çeHşki içindedir.
Gerçekten, hükümet gerekçesindeki «Bazı bankalar birer amme müessesesi vasfın:dan uzakılaşarak, kanunların himayesi alrtın
da topladıkları mevduatı kenıdi ticari teşebıbüs1erinde kullanmakta ve adeta birer hususi finansman müessesesi olarak faaliyette
bulunmaktadırlar. Bu itilbarla, layilhada, bankaların iştiraklerine
ve doğrudan, doğruya kuracakları müessese ve ortaklıklarına tahsis
edecekleri sermayeleri yekununun ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis
edilmiş sermayeleri ile Thtiyatlar mecmuunun 'Yo lO'u ile tahdidi
deJ1lİŞ olunmuştur.» İbaresi muvacehesinde, 4 seri numaralı tebliğin yarattığı sonucu kalbul etmek hayli güçtür.

III si

Kanuna

karşı

arasındaki ilişkiye

hi'le ile, Bankalar Kanununun 38. madde,gelince,

Yukarıda belirttiğimiz gilbi, Bankalar Kanununun 38. maddesi bir bankanın, muayyen bir hakiki veya hükmi şaıhsa vereceği
krediyi sınırlamıştır. Yine yukarıda açıkladığımız veçhile, kanun
koyucunun ibu sınırlama ile sağılamak istediği netice, banka kredilerinıin, muayyen kişilerin tekelinden kurtarılması ve dağılımında
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eşitlik değilse b]le, bir genellik buılunması ve keza büyük miktarlara ulaşan kredi meb~ağlalarının, maıhdut kişiler elinde bulunmasmdan doğabilecek riskierin azalt:dması:dır. Bu sebeble bir banka
tcşebbüslerinin önem ve vüsati ne olursa, 01lsun, muayyen bir hakiki veya hükmi şaıhsa, anıian maddede belirtilen hadierin üzerinJ.e kredi veremez. Kanunun bu amir hükmü, bazı hakiki veya bükmi şahısların menfaatlerine aykın düşmekte ve teşeıbbüslerini çoğaltmak veya mevcutların hacmini g~nişletmek, ya da kısaca sınırsız kredi kullanmak yolundaki amaçlarını engellemektedir. Ancak, Kanunun 38. maddesindeki, 'bankaların en az % 25 hissesine
sahiboldukları sanayi, ,maadin v.s. konulu iştiraklerine takyitsiz
kredi verebileceklerine mütedair istisna hükmü, genellilde holding şeklinde olan bazı büyük kuruluşlara, kanunun, kredl hadlerini sınirlayıcı amir hükmünü hertaraf etme doğrultusunda bekledikleri yeşil ışığı da yakmış bulunmaktadır.

Bu

nasıl olmuştur?

Bazı kişHer ya da sermaye grupları (Holdingler) ya bıir banka kurmuş veya mevcut bir bankanın hisselerini satın alarak yönetimini ele geçirmişJerdir. Bu suretle, evvelce banka müşterrsi,
binnetice kvedi yönlinden kanuni hadler içedsıinde sıkışmış bulunan bu holdingler (ibaşlanıgıçta holding halinde olmayıp, bilahare
holdingleşeni eri de vardır), bu kerre bankanın sahilbi, mutlak hakimi durumuna geçmişlerdir. Bankanın yönetimini böylece ebnde
buılunduran bu holdingler, ikıinci etapta, bankayı kendi şahsi te"
şebbüslerine iştirake sevketmişlerdir. Banka, en az % 25 hissesine
sa!hip olduğu aştİralderine sınırsız, bir başka deyişle smın belirsiz knedi sağlayaıbileceği, 7129 sayılı kanunun 38. maddesinin ilgili
istisna fıkrası gereği olduğu için, ,baihis konusu holdingler, bir hukuki değişikLikle sınırsız kredinin de sahibi olmuşlardır. Datha
açık hir ifade ile, kanun 1oyucum.ln, hed1lerin mahdut kişilere
tahsisi gibi, açı1ça önlemek istediğii bir durumu, bir hukuki veya
fiili statü değişikliği ile (banka müşterisi iken, banka sahibi durumunu ibraz etmekle) rbazı kişiler veya holdingler, kolaylıkla bertaırıaıf etmiş1erdir.
'

Şimdi, yukarıda, kanuna karşı hile. hakkında yaptığımız tarif.leri ve bu fiilin unsu:darıın.ı hatırlayalım. Bu tariflerdeki ortak
fikre göre, kanunun, menfaatleri zedeleyen, arzuları güç,leştiren
sıkıcı bir hükmünden kurtUtlmak için, yeni b:ir hukuki durum yaratarak, müsait ibir maddeye (ya da fıkraya) sığınrnak ve bu su-
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retle kanun koyucunun gerçek maksadını hertaraf etır.ek, kanuna
karş1 hile teşkil etmektedir. Olayımızda, bazı Holdingler, ki, bunların l,dmliklerini, i~eıride yay:ınlayacağımız
daıha müşahhas konulu
yazılarımızda açıkJayacağız, banka müşterisi obrak kanun gereğ]
kısıtlı olan kredi iınkfmlarım, sonradan banka _vöneticiSii olarak ve
kanunun müsaiı bir maddesinden yararlanarak diledikleri giibi genişletmişlerıdir. Kanuna karşı hilenin bütün unsurları bu olaylarda
en tipi'k şekilde mevcuttur.
Şöyle

ki,

a) Kanuna karşı hile teşkiJ eden fiil, şekli hukuk bakımın
dan kus_ursuz ve kanunun lafzına tamamen uygundur. Yani, bu holdinglerin, bir bankanın yönetimini eJe geçirmelerinde ve bu bankanın en az % 25 hissesine sahib olduğu iştiralderine sınırsız kredi
sağlamasmda hiçbir kanunsuzluk yoktur.
b) Ancak bu muamele ile is:tihdat ediilen gaye, temin edilen
iktisadi ve hukuki netice, kanunun ruh ve maksadına aykırıdır.
Zira, hukuki durumlarını değiştkerek banka yönetimini ele geçiren holdingıler, bankayı kendi teşebibüslerine iştirake sevketmiş
ve kanun koyucunun gerçek iradesi lııilafına, sınırsız kredi sağla
mışlardır. !<:onuyu bir başka türlü açıklamak gerekirse, bt;Jidi bankala,r, belirli holdinglerin özel finansman müesseseleri haline gelmiştar ki, Kanun Koyucunun şiddetJe karşı koymak istediği de iş
te bu husustur.
IV - 7129 sayılı Barıkaiar Kanununun 38. maddesi sebebiyle
holdinglerce vaki kanuna karşı hile fiilini böylece teSJbit, ettlkten sonra, şimdi meselenin en can alıcı noktasına gelelim. Kanunlarda tarifi ve belirli bir müeyyidesi olmayan bu fiilin, genel hukuk düzenindeki müeyyidesi nedir? Bunun cevabını, doktrindeki
iki ayrı görüşü belirterek verelim.
bazı

«Sübjektivist görüş, kanuna karşı hileyi esasen niyetteki gayri meşruluğa, yani hile kastma istinad ettirdiği için bu meselenin
halli b as ittir. Fransız Medeni Kanununun 1131. maddesi illetsiz,
yaıhııt asılsız bir i1lete müstenit vecibelerin hüküm ifade etmeyeceğini bildirir. Keza, İsviçre ve Türk Borçlar Kanununun 19/2 ve
20. maddeleri aynı mealda hükümleri ihtiva eder. O halde kanuna
karşı hile teşkil eden muameıleler mutlak butlanla malul acidedilecekler demektir. Filhakika Ftransız Alman ve İsviç-re içtihatların
da bu tarzda :rriiey:yidelendiirme haBeri çoktur. MUTLAIK BDTLAN
ll

MÜEYYİDESİNİN TATBiKi HER İLGİLİ TARAFINDAN iSTENEBİLİR DAVA HAKKINDAN VAZGEÇME CAiZ DEGİLDİR. YAPI-

LAN MUAMELE HiÇBİR HÜKÜM TEVLİD ETMEZ. KANUNA
KARŞI HiLEDEN HUSUSİ MENFAATLERİNDE MUTAZARRIR
OLAN KİM SE VARSA, BU KiMSE AYRICA UMUMi HÜKÜMLER
DAİRESİNDE, HUKUKA AYKIRI BİR FİİLDEN DO LAYI ZARAR
GÖRDÜGÜNÜ İSBAT EDEREK TAZMİNATA HÜKMETTİREBİ
LİR.

ObjektirvrSit görüşe göre ise, kanuna karşı hile henhangi bir
amir hükümden kaçma demektir. Amir hükümlerin higbir yolla ihlal edilemeyecekleri esasına göre bu ihlallerin de önlenmesi lazımdır . . . . . . . . . . . . . . . Husus i hukuk münaserbetlerini tanzim eden kanun maddeleri muayyen bir menfaatler muvazenesini temine matufturlar. Bu maddelerin ihlali, bu muvazenenin şu veya bu şekil·
de sarsılmasını intaç eder. Burada mutlaka bir mameleki zararın
vücudu şart değildir. Fakat hususi menfaatlere kanun koyanın tamdığı himaye nisbetini değiştirmek neticesine varan bu gibi vasıtah ihlaller bilhassa bu bakımdan tehlikelidirler .................... .
............ KANUN KOYAN, FıERDİ ZEIKALAIRIN İCAJ) EDEBiLECEKLERİ TÜRcLÜ TERTİBATI DERPiŞ EDE:MEYECEGİNİ KABUL ET'MBKTHDİR. BU GİıBİ UMULMA:DI!K KAÇA'l'v'L4K YOLLARININ ZUHURU HA:LİNOE, KAıNUN KOYANI YARiGIÇ T'EMSİL EDECEK VE ONUN AıNA
PRENSİPL1ERİNE GÖRE v,AJK,İ
KAÇMALARI YAiKALAY:A'CAIK VE MEıNFAATLERİN HiMAYESİ
Nİ ESKİSİ GİBİ AYNI NiSBET VE DERECEDE T'EVZİ EDECEKTİR. y,ANİ HİLE FAİLİNİ HİıLıESİNDEıN İSTİF.A:DE ETTİR
MEYECEKTİR.............................. Muayyen bir amir hükümden
kaçma onun ihlali demektir. Açık ihlaller hangi müeyyide ile
karşılanıyorsa, va1s~talı ihlalierin de aynı müeyyide ile karşılanma
sı lazı1mdır. Eğer kaç1mlan maddenin müeyyidesi zaten butlan ise,
hile suretiyle vaki ihlalin müeyyidesi de butlan olacaktır. (9)
Görülüyor kli., kanuna karşı hile teşkil eden muamelelerin butbnla malul 'olacağı fikri, her iki görüş tarafta:~larınca da, netice
olarak kabul edilmektedir. Bu ha1le göre, bankaların yönetimine
hakim olup, bunları kendi teşebbüslerine iştirake sevkeden ve bu
suretle sınırı belirsiz kredi sağla:yıan ho1dingle:dn, ki bunlar kapalı şirketler, başka .deyimle aile şirketleridir, kanuna karşı hile
(9)
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eden bu fiilieri sebebiyle, banka ve kendi holdinglerine dahil teşebbüsleri arasındaki kredi sözleşmeleri buıtlanla malul olacaktır. Bu noktada, Yaı:ıgı merciierini çok önemli görevler beklemektedir. Yakın bir gelecekte rüyet etmeleri mutlak olan bu tip
davalarda, mahdut kişilerin değil, kanun koyucunun iradesine uy' ıpakla mükellef olan yargı merdlerinin, HAHİS KONUSU KREDİ
SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSiZLiGiNE VE VERiLEN KREiDİ
MEBLAGLARININ İADESiNE HÜKMETMELERİ GEREKİR.
Beri yandan, zaınıan zaman sözü edilen yeni bankalar kanunu tasarısı sebebiyle, parlemento üyelerinin de bu hususta duyarlı ve
dikkatli olmaları ve bu kerre kanuna kesin müeyyideler getirmeleri
icabetmektedir.

.,... \
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PLANLAMANIN BAZI HUKUKi SORUNLARI

Doç. Dr. Turgut TAN
GİRİŞ

1961 Anayasası'nın getirdiği yeniliklerden biri de planlı kalyöntemidir. Bilindiği gibi, Türkiye'de planlama girişimleri
1930'lara kadar uzanmaktadır. Ancak; Kalkınma planları ile Dev·
ler Planlama Teşkilatının birer anayasal kurum olarak düzenlen·
mesi 1961 Anayasası ile gerçekleşmiştir. Bugün, Türkiye'de planla·
ma büyük bir önem ve kapsam kazanmıştır. Temellerini Anayasa'da :bulan bu yayıgın uyıgulamanın beraıherinde getirdiği pek çok
sorun vardır. Siyasal bilimi, yönetim bilimini ilgilendirenler yanında, hukuki pek çok sorunun varlığı da bir gerçektir. Hatta,
araştırıcının ilgi alanına göre, hukuk, siyasal bilim ve yönetim bilimi çerçevesinde ele alınmaya çalışılan konular, aslında disiplin·
lerarası bir işbirliğini de gerektirmektedir. (1).
kınma

Planlama olmadan da ekonomik hayatın düzenlenmesinin
kendine özgü hukuki sorunları vardır. Bir başka deyimle, ekonomik hayatın düzenlenmesinde hukukun bir araç olarak rolü ve
önemi yadsınamaz. Hatta, kalkınma sürecinin dinamik niteliğine
ve endüstriyel toplum gereklerine uygun yeni bir hukuk yaratma
çabaları, bazı hukuk sistemlerinde «Ekonomik Hukuk», «Kalkın
ma Hukuku» gibi yeni kavramların geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu arada, bir yandan yeni bir hukuk
dalına tanına(1) Yehezkel Dror, Planing and law, in Public Policy, A Yearbook of the
" graduate school of public administration, Harward Universty. 1963,
vol. XII'den ayrı bası, s. 187.
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cak konu ve kapsamı belirlemenin güçlükleri, öte yandan bilinen
hukuk dallarının · yeni sorunları çözmedeki yetersizlikleri karşı
sında «Ekonomik Kamu Hukuku» kavramı gibi,
bilinen hukuk
dalları içinde kalarak çözümler arandığı da görülmektedir. (2)
Plan

uygulamasının yarattığı

hukuki sorunlar iki

aşamalı

düşünülebilir: İlk aşamada plan uygulamasını sınırlayıcı çerçeve olarak hukukun rolünün belirlenmesi; ikinci aşamada ise hukukun
plan uygulamasında bir araç olarak yarattığı sorunlar. Kısacası,
planlamanın hukuki bir gerçek
olduğu artık
yadsınamaz. Nitekim, Prof. Erem'in «Plan kavramı hukuk müessesesi haline gelmiştir ... Ekonomik kamu düzeninde (plan hukuku) nun kuralları belirli hale gelmiş gibidir» (3) demesi de bu gerçeği kanıtla
maktadır. Aynı şekilde, DPT eski müsteşariarından Memduh Aytür de «kamu siyaseti aleti» olarak nitelediği planlamanın «bir
anayasa hukuku, bir kamu hukuku bir idare hukuku hadisesi olduğu»nu savunmaktadır, ( 4) Dolayısiyle, türk hukukunda planın
«bir kamu hukuku temel kuralı olarak 1961 Anayasası ile hukukumuza girdiği» ( 5) görüşünün giderek ağırlık kazandığı söylenebilir. Planlamaya ilişkin hukuki sorunların özellikle idare hukukunun alanına girdiği de bir gerçektir. Nitekim, Batı'da «Planlamanın İdare Hukuku» (le droit administratif de la planification)
kavramının kullanılmaya başlandığı dikkat çekmektedir. (6)
Hukuk doktrininde olumlu sayılabilecek bu gelişmelere rağ
men genel olarak uygulamada planlamaya ilişkin hukuki sorunların yeterince ilgililerin dikkatini çektiği söylenemez. Planlamanın
hukuki sorunlarına karşı ilgisizlik genel bir yakınma konusudur. (7) Türkiye'de de bugün, Üçüncü Beş Yıllık Planın uygulama
dönemi içinde bulunmamıza rağmen, hukuki sorunlarının incelen(2)
(3)

(4)
(5)

( 6)

(7)
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Geniş

bilgi için bkz. T. Tan, Ekonomik Hukuk ve Ekonomik Kamu
Hukuku, Amme İdamsi, c. S, No: ı, s. ıs vd.
F. Erem, Kişilerin Anayasaya Uygun Davranma Ödevi, Cumhuriyet
Gazetesi, ı8 Temmuz 1792, s. 2.
M. Aytür, Tü:rk Kalkınma Hukuku, TODAİE, ı967-ı968, (çoğaltma).
A. Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Damştay
yayını, No: 14, Ankara, 1972, s. 96.
A. de Laubadere, Traite elementaire de Droik. administratif, c. II, L.
G.D.J. Paris, ı971, 2. bası, s. 469.
A. Predieri, P. Barucci, M. Bartali ve G. Gicli, II, programma economico, 1966-1970; Giuffre, Milano, ı967, s. 34.
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mesi bir yaJa, böylesine sorunların varolabileceklerinin ilgililerce
anlaşıldığı bile söylenemez. Kalkınma Planının hukuki rejimini belirleme bakımından büyük önem taşıyan yasama organınca planın
onanınası sorununun yetkili bir hukuk komisyonuna inceletileceği
nin, on yılı aşkın bir plan uygulamasından sonra nı. B.Y.K.P.'nda
öngörülmesi ( 8) de -ki bu amaçla bugüne kadar her hangi bir
girişimde bulunulmamış tır- bu ilgisizliğin açık kanıtıdır.
Bu ve benzeri sorunların varlığını ilgililerin dikkatine sunmak
bakımından Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği «Ekonomi-Hukuk Kongresi»nin yararlı olacağını umuyoruz. Bu girişiminden dolayı Türkiye Barolar Birliğini ve onun değerli yöneticilerini de kutlamak isteriz.
I.

ANA YASAL TEMELLER

Bir ülkede uygulanan planlamanın hukuki rejimi, herşeyden
önce o ü}kenin siyasal rej:imi ıve hukuki düz.en:i ile yakmdan ilgilidir.
Dolayısiyle, planlamanın hukuki rejimini incelemeye Devletin siyasal rejimini ve temel hukuk düzenini belirleyen Anayasa'dan başla
mak gerekir. Kaldı ki, bu zorunluluk 1961 Anayasası'nın planlamayı bizzat düzenlemesi karşısında daha açık biçimde kendini göstermektedir. Nitekim, zaman zaman Anayasamızın ne tür bir planı
öngördüğünün aniaşılamadığı biçimindeki
eleştirilerle ( 9) karşı
Iaşılması da bunu kanıtlamaktadır. Gerçekten, Anayasamız hangi
tür bir plan öngördüğünü açıkça söylememektedir. Zaten öngörmesi de beklenemezdi. Bu, ancak, Anayasa'nın bütününden çıkarıla
bilir.
Özellikle II. Dünya Savaşını izleyen dönemde yapılmış Anaortak özelliği doğrudan veya dalaylı biçimde planlama
ilkesini benimsemiş olmalarıdır (lO) 1961 Anayasası da planlama
ilkesine açıkça yer vermiştir· Aslında, 1961 Anayasası planlama ilkesi yanında ekonomik ve sosyal hayatın düzenine ilişkin bir dizi
kural getirmiştir. Anayasamıza (m. 2) göre, «Türkiye Cumhuriyeti
sosyal bir hukuk devletidir». Buna paralel olarak Anayasa, bu il·

yasaların

(8) ·III. B.Y.K.P., s. 1082, Paragraf No: 2316.
(9) Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Raporu, Danıştay Dergiısri, No: 12 · 13, s. 87.
( 10) Katzarov, La planification comme probleme juridique, Revue internationale de Droit compare, 1958, s. 302.
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kenin gereği olan başka düzenlemeler de getirmiştir. (Bkz. m. 10/2,·
35, 42/2, 43, 44, 45, 48, 49, 50 ve 52) Gene bu amaçla Anayasanın
bazı temel hak ve özgürlüklere sınırlar getirdiği de görülmektedir.
Örneğin, mülkiyet hakkının toplum yararına aykın kuHanılamama
sı ve kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilmesi (m· 36)
ve kaımulaştırma (m. 38) gibi... Kısacası sosy.al devlet ekonomiık
hayata müdahaleci, düzenleyici ve plancıdır. (ll) Devlet müdahalelerinin yaygınlaşmasına paralel olarak da «ekonomik ve sosyal
kamu düzeni>>nin oluştuğu savunulmaktadır. (12) 1961 Anayasasın·
da da (m. 41) «iktisadi ve sosyal hayatın düzeni»nden söz edihnektedir. Gerçekten 1961 Anayasası (m. 41/1) ekonomik ve sosyal hayatın «adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre» düzenleneceği Hkesini getirmiştir. Gerçi Anayasa'nın genel ve soyut biçim·
de belirlediği bu amaçlara ulaşınada izlenecek yöntemler siyasal
iktidarların tercihine kalıyorsa da, bazen savunulduğu gibi, bu tercihin sınırsız bir nitelik taşıdığı söylenemez. Zaten, bu amaçlara
yönelik Kalkınma Planları yapmak, Devlete somut ve kesin bir anayasal ödev olarak verilmiştir.
(m. 41/2) iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma
amacına yönelik plan yapılırken izlenmesi gereken iki temel amaç
ve ilkeyi de öngörmüştür: «milli tasarrufu arttırmak», «yatırımları
toplum yararının gerektirdiği öncelikiere yöneltmek». Buradaki
«yatırımlar» sözcüğünün kamusal ve özel yatırımları birlikte ifade
ettiği gözden uzak tutulmaması gereken bir noktadır. Ayrıca, bu
düzenlemenin Devletin «Özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini... sağlıyacak tedbirleri»
alacağını emreden Anayasa kuralı (m· 40/3) ile birlikte düşünül
mesi gerekir. Bu şekilde, Devletin düzenleyici rolünün özel kesim
karşısındaki etkenliği ve kapsamı da daha iyi anlaşılmış olur.
1961

Anayasası

Nitekim, uygulamada,. yargı organlarının Devletin ekonomik
hayata müdahalelerinden bazılarını Anayasanın Devlete yüklediği,
özel girişimin sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlama, ödevi
(ll) T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku,
İstanbul,
1969, s. 687.
(12) Y. Madiot, Aux frontieres du contrat et de l'acte administratif unilate.
ral: Recherches sur la notion de l'acte mixte en droit public français,
L.G.D.J., Paris, 1971, s. 12.
·
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çerçevesinde değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Örneğin, Danış
tay Dava Daireleri Kurulu ilaç fiyatlarını saptayan Bakanlar Kurulu kararına karşı açılmış bir davada kararnarneyi hukuka uygun
bularak davayı reddederken, aynen, «Devletin özel teşebbüsün sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri alacağını emreden Anayasanın 40 ıncı maddesi hükmüne de. uygunluk bulunmaktadır» demektedir. ( 13)
Türkiye gibi «karma», yani kamusal ve özel kesimlerden olubir ekonomiye sahip ülkelerde, planlama işlevinin belirlenmesi önemli bir sorundur. Nitekim, Türkiye' de Kalkınma Planları
nın «kamu sektörü için emredici, özel sektör için de yol gösterici
ve destekleyici» (14) olduğu kabul edilmektedir. Bununla beraber,
bugüne değin, Kalkınma Planlarının bu iki kesim karşısındaki etkenliği tam olarak aydınlanmış değildir. Uzun Dönemli Kalkınma
nın ve ÜçÜncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve
Stratejisine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Raporunda «karma
ekonomi esaslarına göre Planın kamu kesimi için emredici, özel
kesim için özendirici olacağının açıklığa kavuşturulmasına» gerek
duyulduğunun belirtilmesi (15) de bunu kanıtlamaktadır.
şan

Planın

karma ekonomideki işlevinin saptanması aslında, Planın
hukuki niteliğini de belirleyen özel bir değerlendirmeyi gerektirmek!tedir. Kaldı ki, ekonıom1nrin ıtemel amaçlarına yönelik oldUikları -veya olmaları gerektiği- halde, kamusal ve özel karar merkezleri arasında kendiliğinden sağlanamayan eşgüdüm (koordinasyon), kamu otoritelerinin plan aracılığı ile kişisel serbest seçimle;ri
kamu yararına yöneltme amacıyla yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilecektir. (16) 1961 Anayasasının sosyal ve ekonomik hayatın
düzenine ilişkin kurallar yanında planlamaya da ayrıca yer vermesi, Devlet müdahalesinin özel girişimin kamu yararı ile bağdaş
mıyan biçimde çalışmasını engeliiyen negatif sınırlamal~rla yetindiği bir dönemden, özel kesimin karar ve seçimlerini
kalkınma
planlarında saptanan ilke ve amaçlar doğrultusunda etkilerneye
yönelik aktif bir nitelik kazandığı aşamaya geçiş olarak yorumla(13) D.D.K., 15.11.971, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Danıştay Dergisi, Sayı: 4, s. 204-206.
(14) II. B.Y.K.P., s. 628.
(15) III. B.Y.K.P., s. 972.
(16) L. Mengoni, Programınazione e diritto, Justitia, 1966, s. 6-7.
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nabilir. Bu yorumun Kalkınma Planının özel kesim için zorlayıcı
nitelikte olmayışı ile ters düştüğü de söylenemez. Ancak, ileride ayrıntıları ile göreceğimiz gibi, bugün için Türkiye' de özel girişimin
faaliyetlerini Plan düzenlemeleri çerçevesinde tutabilecek yeterli
hukuki araçların varolduğu ve mevcutların da bu amaçla hakkıyla
kullanılabildikleri savunulamaz. Kaldı ki, kamu kesimi için emredici olan Kalkınma Planları bu kesimde de tatmin edici düzeyde
uygulanamamaktadır. Gerçekten, uygulamaya baktığımızda, kamu
kesimi yatırımları plan hedefleri altında kaldığı gibi, özellikle yıl
lık proğramlarda yer alan tedbirlerin gerçekleşme oranı da çok
düşüktür. (17)
Planlamanın

gerek kamusal gerek özel kesim açılarından uy«planlama işlemleri» diye nitelediğimiz Kalkınma Planı ile Yıllık Proğramların bunu sağlıyacak hukuki etkenliğe kavuşturulmalarına bağlıdır. Oysa, bugün için, sorunun ilgililerin dikkatini çektiği bile söylenemez.

gulamadaki

II·

başarısı

İLGİLİ MEVZUAT AÇlSINDAN PLANLAMA İŞLEMLERİNİN

,,f:.;.Y

HUKUKi NİTELİG,İNE İLİŞKİN SORUNLAR
Planlama işlemlerinin hukuki niteliklerinin saptanmasında
temel sorun bu işlemlerin yapılmasını düzenliyen hukuk kurallarından doğmaktadır. Asıl önemli olan ise, planın yasama organmca onanınası biçimidir. Gerek Anayasa koyucunun gerek 77 sayılı
. kanunu yaparken yasama organın,ın bu konuda geçirdiği tereddütler de sorunun önemini kanıtlamaktadır. Hemen belirtelim ki, bugün yürürlükte olan onama sistemi plana yeterli hukuki etkenlik
kazandırmak şöyle dursun, Türk Anayasa sistemine yabancı ve ters
bir yasama işlemi türü de yaratmıştır.
Bilindiği

gibi, bugün yürürlükteki sisteme göre, Kalkınma
önce TBMM Plan Karma Komisyonunda görüşülüp karara
bağlanmaktadır. Daha sonra Cumhuriyet Senatosu genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan plan, tekrar TBMM Plan Karma
Komisyonuna gönderilmektedir. Buradan Millet Meclisine gelen
Plan Millet Meclisi genel kurulunda görüşüldükten sonra «nihai»
olarak karara bağlanmaktadır. Resmi Gazetede Kalkınma Planı
Planı

(17)

1963-1971 yılları arasında tedbir uygulama durumu için bkz. III. B.
Y.K.P., s. 936, paragraf no: 2225.
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ile birlikte yayınlanan da Millet Meclisi karandır. Oysa, söz konusu karar, hem «şekli», hem de «maddi» açılardan Anayasa Sistemimize yabancı ve ona ters düşen bir karardır. Bilindiği gibi,
bizim Anayasa Sistemimizde yasama meclisleri, ayrı ayrı veya
TBMM Birleşik Toplantısında bir araya gelerek karar alabilirler.
Üstelik, Anayasamız, meclisierin hangi hallerde bir araya gelip karar alabileceklerini de ayrı ayrı göstermiştir. Plan konusundaki karara gelince: Kanunların yapılmasında izlenen mekik sistemi uygulanmış olmasına rağmen ortaya millet meclisi kararı çıkmıştır.
Böyle bir yol, bizim Anayasamıza en azından şekli açıdan ters
düşmektedir·

Genel olarak yasama organının «karar» adı ile yaptığı işlem
ler meclisierin iç işkdnıi vey:a yürütme ile ilişkiılerini konu alııılaır.
Kısacası, yasama organının «iç hukuku»na ilişkindirler, Oysa, Kalkınma Planını onayiayan karar, ne yasama organının iç işleyişini,
ne de yürütme ile ilişkilerini düzenlemektedir. Nitekim, 77 sayılı
Kanunu inceliyen Geçici Komisyon, kanun ile onama biçimini savunurken yasama meclislerinden ayrı ayrı alınacak onay kararlarının veya meclisierin birleşik toplantısında alınacak onay kararının yürütme organın! bağlamıyacağını açıkça belirtmiştir. (18)
Oysa, Planın kamu kesimi için «emredicİ» niteliğinden hareket
edilerek yasama organının alacağı «karar»larla yürütmenin faaliyetlerini sınırlandırabileceği sonucuna varmak gerekir ki, bu da bir
çeşit usul saptırması ile karşı karşıya bulunulduğunu gösterir. Kaldı ki, Planın dalaylı biçimde de olsa, kişiler için hak ve yükümlülükler doğurabileceği kabul edilirse, bugün yürürlükteki onama biçimi ile bunu sağlamak hiç mümkün değildir. Zira, Anayasanın 64
üncü maddesinin gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, kişiler için
hukuki sonuç doğuracak düzenlernelerin kanun biçiminde yapılma
sı gerekmektedir. (19) Bu kısa açıklamadan da
anlaşılabileceği
gibi, yürürlükteki onama biçimi Kalkınma Planına Anayasanın ve
77 sayıh Kanunun vermeyi amaçladığı hukuki etkenliği sağlamak
tan uzak olduğu gibi; Anayasa sistemimize yabancı bir işlem türü
(18)

Uzun Vadeli Planın yürürlüğe konulması ve
Kanunu inceliyen Geçici Komisyon
Raporu. M.M.S. Sayısı 232'ye 2 inci ek, s. 3.
Gerekçede aynen «Şu halde, Meclisler vatandaşlar !çin riayeti mecbu
ri tasarrufları karar şeklinde yapamıyacaklardır» -denilmektedir.
1962 tarih ve 77

sayılı

bütünlüğünün korunması hakkında

(19)

9

de ortaya çıkarmıştır. Bu durum karşısında yürürlükteki onama biçiminin değiştirilmesi gerekmektedir·
Anayasamızın ve özellikle 91 sayılı

Kanunun (m. 14) «kalkın
alaiade bir yasama işlemi ile tamamlanmasını öngördüğü söylenemez» (20) Kaldı ki, onaylama yetkisi, bugünkü haliyle, yasama organını oluşturan meclislerden yalnız birine tanınmak
tadır. Bu bakımdan, ilk
üzerinde durulabilecek çözüm, planın
TBMM Birleşik Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasıdır.
· Nitekim, 1971 yılında yapılması düşünülen Anayasa değişiklikleri
arasında böyle bir öneri yer almıştır. (21)· Ancak, partiler arası
komisyonda kabul görmeyen bu öneri, usulden tasarruf sağlama,
yasama organının iki kanadını da eşit söz sahibi yapma ve nihayet
Anayasa Sistemimize yabancı bir uygulamaya son verme gibi yararlar sağlayabilirse de, plana gerekli hukuki etkenliği sağlamak
tan uzak kalacaktır. Bu bakımdan asıl üzerinde düşünülmesi gereken kanunla onama biçimi olmalıdır.
ma

planının

Anayasa ve hukuk sistemimize uygun bir onama biçimi olarak
kanun yolu benimsendikten sonra bunun alternatifleri tartışılabi
lir. Aslında, bu alternatifler «plan» gibi kendine özgü bir belgenin
«kanun» gibi katı bir rejime bağlı hukuki işlerole bağdaştırılması
çabasından doğmaktadır. Bir başka deyimle, bütünüyle plana kanun niteliği ve kuvveti tanımanın olanaksızlığı hukukçuları bağdaş
tırıcı çözümler üzerinde düşünmeye zorlamıştır. Bu açıdan Anayasamızın ve 77 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında · üzerinde
durulmuş çözümler yanında Fransa ve İtalya'daki uygulamalar da
bazı ipuçları verebilecek niteliktedir. Bu çözümlerin
ayrıntısına
girmeksizin, planın bir kanuna ek olarak onanınası konusunda,
bunun plana kazandıracağı hukuki nitelik ve kuvvet açısından kı
saca durmak istiyoruz.
Her şeyden önce, kanuna ek olarak onanma, plana «şekli kanun» kuvveti kazandıracaktır· Ayrıca, yapılması ve değiştirilmesine
ilişkin olarak getirilecek özel düzenlemelerle «şekli kanun» niteliğinin daha da kuvvetlendirilmesi mümkündür. Asıl önemli olan kanunla onama biçiminin maddi açıdan plana kazandıracağı normatif nitelik ve kuvvettir. Kanuna ek olarak onanan plan, bütünüyle
(20) L. Duran, İdare Hukuku, 1972-1973, s. 281. (Çoğaltma).
(21) Cumhuriyet Gazetesi, 8 Aralık 1972, s. 7.
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kanun nitelik ve kuvveti kazanacak mıdır; yoksa, plan düzenlemeleri arasında bu açıdan bir ayrım mı yapmak gerekecektir? Tartışılması gereken sorun budur. Gerçekten, planın
kapsamına bakıldığında, genel açıklamaların, analizlerin,
eleştirilerin, geleceğe
yönelik varsayımlada bunlara dayanan talıminierin geniş yer tuttuğu görülür. Bunların normatif bir nitelik kazanmaya elver.işli olmadıkları açıktır. Ancak, bunların yanında,
yasama ve yürütme
organlarına yönelik somut ve ayrıntılı düzenlernelerin yer aldığı da
görülmektedir. İşte, planın kazanacağı normatif nitelik açısından
üzerinde durulması gerekenler de bunlar olacaktır.
Prof. Duran'ın haklı olarak belirttiği gibi, «hukuki nitelemeler,
planlama belgelerinin uygulanabilir hüküm ve esasları hakkında
geçerli olup bunlar dışındaki ilke ve ifadeler hukuk kuralı sayılan
kanunların tefsir ve tatbikinde aydınlatıcı, yöneitici ve açıklayıcı
etkiler taşıyabilir. (22) Batı'da da geleneksel anlamda hukuk kurallarının plan düzenlemeleri ile bağdaşmadığı (23) görüşünden lıare. ket eden bazı lıukukçuların, gerçeğe uygun hukuki gruplar yaratmak gerektiğini savundukları (24) dikkat çekmektedir. İşte bu çabalar sonucunda, «direktif», «amaç-kural» (norme-objectif) gibi
yeni kavramlar geliştirilmektedir. (25) Aynı şekilde, bazı yazarların
da, ulaşılacak amaçları saptamakla yetinen «prospectif» nitelikli iş
lemlerden söz ettikleri görülmektedir .. (26)
Türk hukukunda da plana tanınan hukuki nitelik açıklıktan
yoksundur. Bunun en büyük nedeninin yürürlükteki onama biçimi
olduğu da bir gerçektir. Nitekim, kamu hukuku doktrinimizde planı yasama organının idari nitelikte bir işlemi olarak gören yazarlar (27) olduğu gibi; kanundan da üstün bir hukuki işlem olarak
(22)
(23)

(24)

(25)
(26)
(27)

Duran, op. cit., s. 284.
J. H. Kaiser, La planification en Europe occidentale (aspects juridiques); ıin Institutions juddiques du gouvemement de l'eoonomie,
Presses universitaires de Bruxelles, 1968, s. 90.
F. Goguel, le Plan et le Paulement, in la Planification comme processus
de decision, Chaiers de la Fonciation nationıale des sc. Pol., No: 140,
Colin, Paris, 1965, s. 92.
A. Barbera, Leggi di piano e sistema della fonti, Giuffre, Milano, .
1968, s. 45.
Capal, Recherche sur la notion et le regime des actes juridiques a
caractere «prospectif», A.J.D.A., 1968, s. 324.
Ş. Gözübüyük, İdari Yargı, TODAİE yayını, Ankara, 1970, s. 71.
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niteleyip, hukuki işlemler sıralamasında Anayasa ile kanun arası
'biT yere oturtanlar (28) da vaı:ıdır. ıBu görüşlere katılmaık mümkün
değildir. İşte, bu karışıklıklara son verebilmek ve Anayasa sistemimize uygun bir onama biçimine kavuşabilmek için olağan yasama biçiminden, yani kanun yolundan yararlanmak gerektiğine inanıyoruz. Kaldı ki, planların özel kesim karşısında da hukuki etkenliğe sahip olduğu kabul ediliyorsa -ki böyle olmak gerekir-, onamanın Anayasa sistemimiz içinde kalınarak bir kanunla yapılmasi
zorunluluk olmaktadır. (29)
Devlet Planlama Teşkilatının kurulması hakkındaki 91 sayı
lı Kanun (m. 15) planlama merkez teşkilatınca hazırlanan yıllık
proğramların Yüksek Planlama Kurulunca incelendikten sonra Bakanlar Kurulunca kabul edilerek kesinleşeceğiri.i öngörmektedir.
Dolayısiyle, üzerinde duruln:ıası gereken, Bakanlar Kurulu kararı
nın yıllık proğrama yürütme organının düzenleyici işlemi niteliği
verip vermediğidir. Bu soruya olumlu cevap vermek mümkündür.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi de yıllık proğramları tüzük ve yönetmelikler gibi, yürütme organının düzenleyici işlemleri saymaktadır. (30) Danıştay da bir kararında (31) yıllık proğramı, «düzenleyici icrai ve idari bir tasarruf» olarak nitelediği halde, bir başka
kararında (32) düzenleyici ve genel bir tasarruf -olarak iptal davasına konu olamıyacağına karar vermiştir. Oysa yıllık proğram ya
yürütme organının düzenleyici işlemidir ve dava konusu olabilir ya
da değildir. Danıştay kararlarındaki bu çelişki, aslında bir temel
güçlükten doğmaktadır ki, o da yıllık proğramların içeriği ile ilgilidir·
. Gerçekten,

yıllık proğramın. uygulanmasına ilişkin

«karar» ile
«yıllık proğram» arasındaki farkı dikkate almadan yapılacak bir değerlendirme eksik kalacaktır. Zatel! Danıştayın yukarıda değindiği
miz iki kararından ilkinde uygulama kararı; ikincisinde yıllık
(28) Tunaya, op. cit., s. 727.
.
(29) Bu yöndeki görüşler için bkz. Aytür, op. cit., s. 129; Duran, op. cit., s.
285; E. Teziç, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun kavramı, İs·
tanbul, 1972, s. 20; S. K. Mimaroğlu, Ticaret Hukuku, Birinci cilt: İş·
letme Hukuku, Ankara, 1970, 2. bası, s. 140, dip not: 33.
(30) 23, 24 ve 25/10/1969 'tarihli ve E. 1967/41-K. 1969/57 sayılı karar için
bkz. A.M.K.D., sayı: 8, s. 42.
(31) D.D.K., 4/6/1971, KUŞ-TUR, Danıştay Dergisi, sayı: S, s. 132.
(32) D.D.K., 7/12/1973, E. 1973/716. (yayınlanmamıştır).
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proğramdaki bir düzenleme dava konusu yapılmıştır. Dolayısiyle,
doktrinde de hazı yazarların savundu:kları gibi ( 33) hukuki niteLiği
belirlerken uygulama kararı ile yıllık proğram arasında bir ayrım

yapmak gerekmektedir. Hemen belirtelim ki böyle bir ayrım da sanılclığı kadar kolay değildir· Nitekim, idare edilenler açısından hukuki sonuçlar doğurduğu açık olan «Genel Teşvik TablosU>>nun yıl
lık proğram metninde yer alışı anlamlıdır. Yıllık proğramın uygulanmasına ilişkin «karar»ın yürütme organının düzenleyici işlem
leri niteliğinde olduğunu kabul ettikten sonra, hukuki etkenlik kazandırılmak istenen düzenlernelerin uygulama kararı içine alınma
sı bir 9özüm olaırc11k görünmektedir.
III.

PLANLAMA İŞLEMLERİNİN UYGULAMADAKi HUKUKİ ETKENLİGİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE BAZI ÖNERiLER

Planlama işlemlerinin hukuki nitelikleri ve etkenlikleri konu·
sundaki kuramsal tartışmaların yetersizliği uygulamada bulunacak
çözümlere ve özellikle yargı organlarının tutumuna büyük önem
kazandırmaktadır. Her şeyden önce, planlamanın kamu kesimi için
emrediciligi kabul edildiğine göre, Kalkınma Planiarına ve Yıllık
Proğramlara aykırı işlem ve eylemlerin bir yaptırırola karşılaşma
sım sağlamak gerekir. Oysa, bugün için böyle bir yaptırım sisteminin varlığından söz etmek güçtür. Yatırım harcamaları açısından
ilk akla gelen bütçe uygulamasında Maliye Bakanlığı ile D.P.T. arasında işbirliğini gerçekleştirecek etken bir hukuki mekanizmanın
kurulmasıdır. Gene bu açıdan üzerinde
durulabilecek bir başka
konu Sayıştayca yapılan denetimin plana uygunluk denetimini de
kapsayacak biçimde geliştirilmesidir. Öte yandan, iktisadi devlet
teşekküllerinin yatırım politikalarını plan çerçevesinde disiplin altına almak amacına yönelik denetim sisteminin de, bugünki -haliyle yeterli olduğu söylenemez.
Asıl önemli sorun, uygulayıcıların sorumluluğunu gerektirecek
bir denetim ve yaptırım sisteminin geliştirilmesidir. Nitekim, 933
sayılı kanuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına karşı oy yazan
bazı üyeler Kalkınma Planını değiştirmeden öngördüğü işleri yapmayan idarenin sorumlu olacağını belirtmişiedir (34) Böyle bir

(33) Aytür, op. cit., s. 130; Duran, op. cit., s 287
(34) Ketenoğlu, Uluocak, Zarbun, Koçak ve Önel'in karşı oy yazılan içiı,
bkz A.M.K.D., sayı: 8, s. 95.
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denetim sistemi siyasal ve yargısal olmak üzere iki türlü olabilir.
Anayasamızın 105 inci maddesine dayanarak plan uygulamasından
başbakan ve bakanların hükümetin izlediği genel politika, bakanların da kendi hizmet bölümlerinin izlediği uygulama dolayısiyle siyasal sorumluluklarının davet edilmesi mümkün olduğu gibi; gerektiğinde, hukuki ve cezai sorumlulukları da söz konusu edilebilir.
Nitekim,uygulamada, Anayasanın (m. 90) öngördüğü Meclis Soruş
turması yolunun bu amaçla zaman zaman kullanıldığı dikkat çek. mektedir. (35) Ancak, hükümetin parlamento çoğunluğuna dayandığı gerçeği göz önünde bulundurulursa siyasal denetim yolundan
çok şey beklenemiyeceği kolayca anlaşılır.
Öte yandan, plan düzenlemelerine aykırı davranma ilgili memurlar için de görevi kötüye kullanma sayılıp Türk Ceza Kanunu·
nun 240 ıncı maddesinden yararlanma düşünülebilir. Aynı şekilde,
bütçe harcamalarının yıllık proğramlara uygunluk açısından da
denetlenmesini sağlıyacak bir sistemin geliştirilmesinden sonra,
ilgililerin plan ve proğramlara aykırı harcamalardan mali sorumlulukları söz konusu edilebilir. Ancak, bugün için planın kamu kesi·
minde emrediciliğini sağlıyacak hukuki yetki ve sorumlulukların yeterince belirlenmiş olduğunu ve gerekli yaptırımların varlığını sa·
vunmak mümkün değildir.
Planın özel kesim karşısında etkenliği «teşvik ve
yönlendir·
me politikası» ile sağlanmaya çalışıldığına göre, bunun hukuki rejiminin belirlenmesi de önemli bir sorundur. Türk plan uygulamasında 933 sayılı Kanun ve buna ilişkin Anayasa Mahkemesinin ip·
tal kararı, bu alanda ne tür hukuki sorunların ortaya çıkabileceğini
açıkça göstermiştir. Teşvik uygulamasında temel ilke özel girişimin
plan çerçeve ve doğrultusunda faaliyette bulunduğu ,ölçüde destekle-

(35)

Örneğin, «yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış
olduğu kredilerin
edilişinde ve yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde Beş
Yıllık Kalkınma Planına aykırı hareket ettiği ve bu fiilierinin Türk
·Ceza Kanunun 240 ıncı maddesi kapsamına girdiği iddiası ile» zama-

temin

nın Başbakanı (Bkz. RG; 20 Haziran 1972, sayı:

14221) «İkinci Beş

Yıllık Kalkınma Planının petrol sanayii bölümünü değiştirerek tatbik
etmesiyle 77 sayılı kanunun 4 üncü maddesine aykırı hareket ettiği ve
bu fiilinin Anayasanın 129 uncu maddesine aykırı olduğu iddiasıyla»

zamanın Enerji ve
1972, sayı: 14404, s.

nekleridir.
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Tabii Kaynaklar Bakanı hakkında (RG; 27 aralık
4) açılmış meclis soruşturmaları bunun tipik Ör·
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nip teşvik edilmesidir. Prof. Onar'ın isabetle belirttiği gibi, «ferde,
kalkınma ödevlerininazara almaksızın ve ondan kalkınma bakımın
dan sosyal ve ekonomik bir kamu borcunu yerine getirmeksizin
ona krediler açması ve mali yardımlar yapması anayasa esaslarıyla
hatta devlet kavramıyla bağdaşmaz.» (36) Yoksa, bizatİhi teşvik
ve yönlendirme politikasının Anayasa'ya ters düştüğü soyut olarak
savunulamaz.
Bilindiği

gibi, teşvik tedbirleri uygulamasında idarenin takdir
yetkisini keyfi olarak kullanması eleştirilere yol açmıştır. Nitekim,
Maliye Bakanlığından bir müfettişler grubu D.P.T. Teşvik ve Uygulama Dairesinde yaptıkları denetim sonunda teşvikle ilgili ölçütlerin açık ve kesin olarak belirlenmemiş olması sonucu uygulayıcı
ların geniş takdir yetkisinden yararlandıklarını,
bunun da çoğu
kez objektif ·olmayan uygulamalara yol açtığını belirtmişlerdir.
(37) Kaldı ki, 1973 Yılı Proğramında, «Teşvik ve yönlendirme politikasında temel ilke, idari takdir ve sübjektif seçimliliğin olanak
ölçüsünde en düşük seviyede tutulmasıdır. Uygulamada açıklık, genellik ve devamlılık esas olacaktır·» (38) denilmesi de bunu kanıt
lamaktadır. Gerçekten, 1973'den itibaren yıllık proğramlara ek olarak yayınlanan Genel Teşvik Tablosunda sektörlerle üretim kollarının yararlanabilecekleri teşvik tedbirleri saptanmak yoluna gidilmiş ve bu tablonun uyulması zorunlu nitelikte olduğU belirtilmişse
de, hemen arkasından konulan «açıklama» ile Tablonun sınırlayıcı
niteliği kabul edilmeyip,. ilgili bakanlığa takdir yetkisi tanınmış.:
tır. Dolayısiyle, teşvik uygulamasında

kendiliğinden

işleyebilen,

açık,

sürekli ve idari takdiri asgariye indiren bir hukuki çözümün
bulunması gerekmektedir.
Özel kesim açısından belirtil:ınesi gereken son bir nokta da,
bugün yürürlükte bulunan ve özel kesimin faaliyetlerini sınırlandı
rıcı nitelikteki çeşitli kuralların Anayasa ve plan düzenlemeleri doğ
rultusunda hakkıyla uygulanabilmesidir. Bu soruna ileride yargı
sal derietim konusunu incelerken tekrar dönme olanağı bulacağız.
Planlama işlemlerine uygulamada tanınacak hukuki etkenlik
konusunda yargı organlarına önemli görevler düşmektedir. Planlama işlemlerinin hukuki niteliklerinin açıklığa kavuşturulmasında
(36)
(37)
(38)

Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, 1966, c. Il, s. 744.
Rapor özeti için bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 5 Ocak 1973, s. 6.
1973 Yılı Proğramı, s. 276, No: 470.
ıs

yargı kararlarının

önemli katkıları olacaktır. Yukarıda değindiği
miz gibi bugünkü onama sisteminin yetersizliği Kalkınma Planı
mn liukuki niteliği konusunun belirsiz kalmasına yol açmaktadır.
Nitekim, Anayasa Mahkememiz de bu belirsizlik karşısında lfaklı
olarak «Plan, Yasama Meclislerinden geçmekle birlikte kanun niteliğinde bulunmadığı için herhangi bir kimseye doğrudan doğru
ya ödev yükliyemez ve yürürlükte bulunan kanunları değiştirİcİ
bir etkiden yoksundur» demektedir. Bununla beraber, Yüksek Mahkemenin, bu haliyle bile plan düzenlemelerine normatif bir nitelik
ve kuvvet tanıma çabasında olduğu görülmektedir. Zira,· Anayasa
Mahkemesine göre «Beş Yıllık Plan bir takım kurallar koymakta
ve bu kurallar bir takım ödevlerin yerine getirilmesini gerekli kıl
maktadır», (39)
Anayasa Mahkemesine ve Damştaya, yaptıkları yargısal denetimde, plan düzenlemelerinden hukuka uygunluk koşulu olarak yararlanmada büyük görevler düşmektedir. Bugün için bizzat Kalkınma Planının kendisinin Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesi
mümkün değilse de, kanunların Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesinde plan düzenlemelerinden «referans-norm» olarak yararlamlması mümkündür. Gerçekten, kanunların Anayasa'nın ekonomik ve sosyal hayatın düzenine ilişkin kuralları ve özellikle planlı
kalkınma ilkesi açısından Anayasa'ya uygunluklarının araştırılma
sında bu ilkeleri somutlaştıran belge olarak Kalkınma Planından
yararlamlabilir ve yararlanmak da· gerekir. Bu yöndeki görüşlerin
İtalyan kamu hukuku doktrininde de savunulduğu dikkat çekmektedir. ( 40)
Plan düzenlemelerinden «referans-norm» olarak yararlanma
eğiliminin idari yargıda giderek arttığı dikkat çekmektedir. Örneğin Danıştay yeni köy kurulmasına ilişkin idari kararları ~denetler
ken «plan çalışmaları» ndan yararlandığı gibi ( 41); iktisadi devlet
teşekküllerinin yöneticilerin görevlerine son veren işlemleri denetlerken de, yöneticilerin başarılı olup olmadıklarını plan düzenlemelerine dayanarak araştırmaktadır. (42) Ancak, Danıştayın takıdir yetkisinin kullanımının kamu yararına uygunluğunu denetiediği her
(39) A.M.K.D., sayı: 8, s. 37-38.
(40) Barbera, op. cit., s. 71.
(41) 12. D., 17/5/1971, E. 1970/631-K. 1971/1255. (yayınlanmamıştır).
(42) 12.D, 19/4/1971 Karadeniz, Danıştay Dergisi, sayı: S, s. 339.
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durumda ~lan düzenlemelerinden «referans-norm» olarak yararlandığı da söylenemez. Nitekim, Danıştay 12. Dairesi turizm müessesesi belgesine sahip olanlara hazine arsasının satılmasına izin
veren Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uygulamasında, plandaki düzenlemeleri ileri sürerek satıştan kaçınan Maliye Bakanlığı
işlemini iptal .etmiştir. ( 43) Bununla beraber, aynı Dairenin, kararın düzeltilmesi istemi üzerine, bu kez plan düzenlemelerini dikkate alarak birinci kararından döndüğü ve iptal istemini reddettiği
dikkat çekmektedir. ( 44)
Öte yandan, Dava Daireleri Kurulu ilk kararında 6224 sayılı
Sermayeyi Teşvik Kanununa dayanarak Bakanlar Kurulunca verilmiş izni, ülkenin ekonomik gelişmesine yararlı bularak iptal istemini reddettiği ( 45) halde, kararın düzeltilmesi istemi üzerine verdiği ikinci kararında «2. Beş Yıllık Kalkınma Planının strateJısıne ve ana ihedefl.erıine» aykırı
bularak iptale hükmetmiş
tir. ( 46) Danıştayın bu son kararda izlediği tutumu benzer kararlarında da sürdürerek özellikle idarenin takdir yetkisini denetiediği
durumlarda plan düzenlemelerinden «referans-norm» olarak yarar
lanması temenniye değer.
Yabancı

Daha önce değindiğimiz gibi, yıllık proğramların hukuki nitebelirlenmesi Kalkınma Planınınkine göre daha kolaydır.
Bununla beraber, Danıştayın yıllık proğramlara yürütme organının
düzenleyici işlemlerinin hukuki sonuçlarını tanımakta gösterdiği
çekingenliğe ve kararlarındaki çelişkiye yukarıdaki
açıklamaları
mız sırasında değinmiştik Tekrarıdan kaçmarak şu kadarını belirtelim ki, yıllık proğramın uygulanmasına ilişkin «karar» da yer
alan düzenlemelere yürütme organının düzenleyici işlemlerine tanınan hukuki etkenliğin tanınmasında yarar vardır.
liğinin

Öte yandan, yıllık proğramlarda yer alan düzenlemelerden de
denetim de «referans-norm» olarak yararlanılması mümkündür. Bu konuda yargı organlarına nasıl önemli görevler düştü·
ğüne Kalkınma Planına ilişkin olarak değinmiştik.
Uygulamada
yargısal

(43)
(44)
(45)
(46)

12.D., 25/1/1971, Bayındır, Amme İdaresi Dergisi, c. 4, s. 243.
12.D, E. 1971/2063-K, 1971/2209.
D.D.K., 10/2/1971, E. 1968/295-K. 1971/1042, Amme İdaresi Dergisi, c. 6,
1973, sayı: 2, s. 124.
D.D.K., 9/3/1973, E. 1972/239-K. 1973/152, Amme İdaresi Dergisi, c. 6,
sayı: 2, s. 120.
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yıllık proğramlardan

«referans-norm» olarak yararlanılan Danış
tay kararlarına da rastlanmaktadır· ( 47) Danıştayın bu tutumunu
geliştirerek sürdürmesinde hem yargısal denetimin etkenliği, hem
de idare edilenlerin güvencesi açılarından yarar vardır.

..,J.: _,

SONUÇ:
Planlamanın

ortaya çıkardığı hukuki sorunların tümünü bu
çerçevesinde ele almanın güçlüğü bizi ister istemez bu sorunlardan önemli gördüğümüz bazıları da değinmekle yetinme durumunda bıraktı. Kaldı ki, başta giriş bölümünde de belirttiğimiz
gibi, sorunlardan çoğu hukuk yanında başka bilim dallarını da ilgilendiren karmaşık bir nitelik taşımaktadır. Tebliğ çerçevesinde
değinme olanağı bulamadığımız, planlama örgütünün İdare içindeki yeri ve siyasal iktidarda ilişkileri sorunu bunun tipik örneğidir.
Bu, siyasal bilim yanında Anayasa hukuku ve idare hukuku çerçevesinde de üzerinde durulması gereken önemli -bir konudur. Hemen şu kadarını belirtelim ki, DPT'nın Anayasa'da düzenlenmesi
Anayasa tekniği açısından pek isabetli olmamıştır. Çünkü, planlama
görevinin, adı Devlet Planlama Teşkilatı olmayan bir başka birime verilmesi veya İtalya'da olduğu gibi «Bütçe ve Plan Bakanlığı»
kurulması için Anayasa değişikliği yapmak gerekecektir.
tebliğ

~~--.:;

Alınacak ekonomik kararlar siyasal iktidarın bu konudaki temel tercihleri ile yakından ilgili olduğundan plancılarla siyasal iktidarı elinde tutanların zaman zaman karşı karşıya gelmeleri olasılığı vardır. Nitekim bizdeki plan uygulamasında bunun örneklerine rastlanmıştır· Bundan doğabilecek çatışmalara engel olunabilmesi planlama örgütünlin İdare içindeki yerinin, dolayısiyle siyasal
iktidarla ilişkilerinin iyi belirlenmesine bağlıdır. Kalkınmaya iliş
kin temel tercihleri yapmanın siyasal iktidara ait olduğu gerçeğini
kabul ettikten sonra plancıların görevinin, bu kararların ülke yararına olması için teknik bilgi ve becerileri ile siyasal otoriteye
yardım etmek olduğu kolayca anlaşılır. ( 48)

(47) D.D.K., 25/6/1971 Malıdut Mesuliyetli Doğu Pendik Plaj Yapı Kooperatifi, Danıştay Dergisi, sayı: S, 1972, s. 146; IV. D., 26/5/1970, Çelik
Montaj Ticaret ve Sanayi A.Ş., Danıştay Dergisi, sayı: 2, 1971, s. 151.
(48) A. Damalı ve C. Ürünlü, Demokratik planlı kalkınmanın siyasi ve
teknik önkoşulları, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı: 33, 1974 s. 3-5.
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Öte yandan, DPT, kuruluşunda düşünülmüş olan küçük danış
ma birimi niteliğini de giderek kaybetmeye başlamış, çıkarılan kanunlarla kendisine verilen görevler hergün biraz daha artmış ve
sonuçta günlük bazı işlerin de kendisinden sorulduğu kalabalık bir
Devlet dairesi haline gelmiştir- Başka ülkelerde planlama biriminin
kamusal ve özel çıkar gruplarının üstünde kalmasına özen gösterilmesine ( 49) karşın, bizdeki uygulama aksi yönde olmuş ve planlama birimi çıkar tartışmalarında taraf durumuna düşürülmüştür.
Nitekim, 1963-1967 yılları arasında DPT yargı organları önünde
her hangi bir çekişmede taraf olmadığı halde; 1968-1971 yılları
arasındaki üç yıllık dönemde 150'ye yakın davada taraf olmuş
tur. (SO)
Tebliğimizde değindiğimiz sorunlar gerçekte planlamaya iliş
kin hukuki sorunlar arasında' temel nitelikte gördüklerimizdir.
Dolayısiyle, planlama işlemlerinin hukuki niteliklerinin
açıklığa
kavuşturulmasının uygulamada planlamanın etkenliğini ve başarı
sını sağlamanın temel
koşulu olduğuna inanıyoruz. Bu
açıdan
önemli rolü olan mevzuatın, bugün için yeterli açıklıktan uzak olduğunu yukarıdaki açıklamalarımız sırasında ortaya koymaya çalıştık. Gene bu açıklamalarımız sırasında, yürürlükteki mevzuatta
bir değişikliğe gidilmesi zorunluğunu da ortaya koyduk.

Böylesine bir mevzuat

değişikliğinin kısa

dönemde gerçek"uygulamada yargı organlarına önemli görevler düşmektedir. Bu görevi yukarıdaki açık
lamalarımız sırasında planlama işlemlerinden <<referans-norm» olarak yararlanma biçiminde özetlemeye çalıştık. Gerçekten, özellikle ekonomik alana ilişkin işlemlerin yargısal denetiminde artık Batıda' da «'ekonomi'k huıkukıa uygunluk» (I egalite economique) kavra·
ınından sözedilmeye başlanmıştır- (51) İşte bu anlamda ve özellikle idarenin ,takdir yetkisinin kamu yararına uygunluk açısından denetlendiği durumlarda yargı organı planlama işlemle~inden hukuleşebilme olasılığının zayıflığı karşısında

G. Traves (çev. S. Özmen), Ekonomik kalkınma aracı olarak Dünyada planlama ve proğramlama, Planlama Dergisi, sayı: ll, 1971,
s. 76.
(50) Ö. F. Erdem, 933 sayılı yasa ve plan uygulamasına etkisi, Ankara,
1971, s. 163. (Basılmamış doktora tezi).
juridictionnel de la legalite des
decisions
(51) R. Savy, Le contröle
economique de l'adminis,tration, Actualite juri iique de Droi't
administratif, 1972, s. 5.
(49)
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ka uygunluğun bir pe:ırçası olarak yararlanabilir. Böylece, bir yandan yargısal denetimin objektif ölçütlere dayandınlarak etkinliği
arttırılırken; öte yandan da idare edilenlere daha çok güvence sağlanmış olacaktır.
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Hak ölçüsü para üzerinde
Çağımızda hakların

kısa düşünceler:

ölçüsü para iLe hesaplanmakta ve genellik-

le para ile karşılanmaktadır.
Para'nın uzayan zaman içinde değişebilmekte olan satın alma
gücünün hukuki ihtilaflarda, davalarda yeterince nazara alınma
dığı, artık bugün kuvvetle ileri sürülebilir.

ilke olarak, borç-alacak münasebetlerinde alacaklının hakkının
uzayan zaman sonunda bir azalmaya uğrarnamasını savunm;ık doğaldır. Eğer ho:rıçluları bazı yönlerden himaye gerekirse onun özel
koşulları ve kaynakları bulunmalıdır.
Kanunları yapanların paranın satınalma gücündeki düşmeleri
(pek rastlanmamakla beraber yükselmeleri) yeterince hesaplamadıklarını iddia etmek mümkün ve çok haklıdır. Bu belki hukukçuların yeterli ekonomik bilgiyle donatılmış olmamalarından ya
da ekonomik inkişafların sonradan birden çoğalarak ortaya çık
masındandır.

Hukuk'un eleştiri konusu olan noksanlıklarının biri, olayları
çok gecikerek izlemesidir. Herhangibir ekonomik realitenin önce
kendisini ortaya çıkarması, sonra geçici bir şey olmadığının kabul
edilmesi, daha sonra bu olayın tedbirsiz bırakılmasından yararlananların mukavemetlerinin kırılması, bunu takiben de teşri orga-
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nının

ilgisine mazhar olup kanun müdahalesine tabi
zaman almaktadır.

tutulması

çok

Kaza organının görülen boşlukları doldurması da özellikle,
bizde rastlandığı gibi çeşitli nedenlerle (ekonomik yönlü içtihatlar) çıkarılamadığı için mümkün olmamaktadır.
Hak öLçüsü olarak kullanılacak olan para'nın münasebetin
kadar, hiç değilse ona çok yakın bir menfaati alacaklı
ya sağlaması gemkir ki hukukun görevi bu olmak lazımdır. Para
dediğimiz şey, bir ihtilafın pek çok uzaması yüzünden haklıya yıl
larca sonra çok düşük bir menfaat sağlıyabilecek duruma düşmüş
se, onun hakları karşılamak vasfı kalmamış demektir.
başındaki

İnsanlar para olarak çok şey kullanmışlardır. Davalarda, ilk
dönemle:ı;de

kaza

orıganlarmın

tazmin konusu

yaptığı

müddeabihin

kendisi idi.
Çeşitli
daıy

veren

misliyat, hükmün konusu olurdu. Örneğin ödünç buğ
miktarda buğday almaya hak kazanırdı.

aynı

Zaman süreci içinde hakka konu olan misliyat yerine bedelini ödetıneye y:önelinmi'ş, bu, pratiklik sağlamıştır.
Para olarak kullanılan şeyler de değişmiştir.
Bu meyanda altın (veya benzeri) madenierden
sisteminin birimi olarak kullanılmıştır.

•:~/'-'
1

sikkeler para

Sonra banknot ve kağıt para dönemine geçilmiştir.
Altın

paranın
rılamaz

veya buna aynen tekabül eden banknot dönemlerinde,
.kendisi (nedreti itibariyle) değer taşır ve piyasada arttı
ya da arttırılmazken, emin bir ödeme aracı sayılırdı.

Fakat şimdiki kağıt para sistemine geçildikten sonra, paraemin bir ödeme vasıtası olmasından .çıkacak şekilde çoğaltıla
rak piyasalara sürülebilmesi olasılığı vardır.

nın

Enflasyon nedenleri :
Aslında paranın satınalma

düşüş

olarak ta adlandırılabilecek olan enflasyon'a şimdikinden değişik türde evveke
de rastlanırdı. Altın para döneminde d:illıi bizde rastlanan bu tür
enflasyona ve doğurduğu huzursuzluklara misal olarak, vaktiyle
Devletin altına bakır katarak kalitesini tağşiş etmesi ve bu yönden
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gücündeki

!<~

'

piyasaya (zuyuf akçe) sürülmesi ve
gösterilebilir.

fiatların

bu nedenle

artması

Tabiatıyla aylık

geliri miktar yönünden sabit kalıp, ihtiyaçlayönünden yetersiz hale gelen ücrıet el'babı, piyasayı zuyuf akçe kaplayınca, anlaşılabilir sebeplerle gayrımem
nun kalır; bilfarz bunlar Yeniçeri ocağı mensupları ise kazan kaldırır, isyan edederdi.
rının karşılanması

Aylık geliri, mağşuş para ile ödenen yeniçeriye, özellikle gaynmüslim ve gayrı türklerden oluşan çarşı esnafı, paranın içindeki
bakın hesaba katarak fiat artışı uygulayınca, ortaya bütçe dengesizliği çıkar, başka nedenlerle de gayrımemnunluğu olabilecek yeniçeri isyan ederdi.
Aynı ekonomik durumda olan ulema sınıfının bu isyanları
desteklemesi de bu yüzden di.

Eğer ibu isyanların tenkilinde kullanılan diğer bazı kuvvetler
bulunabiliyorsa, onların pazar efuonomisiyle ilişkisiz, otarşik bir
düzene bağlı olduklarını düşünmek icabeder. Sipahiler gibi. ..

Devletinin güçlüklerinden biri, para olarak kullanılan
,her zaman ele geçirilemeyişiydi. Fetih
devri kapanmış, ,kadrolar genişlemiş, masraflar artmış ve fakat altını çağaltmak mümkün alamayınca başka tavizler verilmeye baş
lanmış, örneğin yeniçerilei"in ibaşka yönlerden gelirlerini arttırma
ları için esnafl11ğına, dükkan açınalanna göz vumulmuştu... Bir
zorunluk olmasa, hangi padişah veya vezir icabında tahtını da makarnını da, mülkünü de koruyacak olan askerin meslek dışı uğraşa
geçmesine razı olurdu ...
Altın para döneminin enflasyonu ve sonucu bu oluyordu. Para sistemlerindeki başkalığa rağmen zamanımızın enflasyonlarıyla
benzer yönleri vardır .. Fazla istihdamın enflasyonun nedenlerinden
olduğu, bütçe açıklarının tedavüle mağşuş para çıkarılması yolu ile
karşılanması mecburiyetini getirdiği ve 'en önemli olarak ta (geniş
leyen ekonomilerde enflasyonun doğal olduğu) böylece açığa çık
O

çağın

altını arttırma olanağının

maktadır.

Kağıt para sistemlerinde ,enflasyon sebepleri
ha komplikedir.

tabiatıyla

çok da-

Bir hukukçu olarak burada ekonomistlerin alanına tecavüz
etmekten kaçınarak, enflasyon sebepleri içinde sayılan bazı müş5

t·erek kabullere
İşin başında

atıfta

bulunmakla

arz ve talep

yetineceğiz.

kuralları

gelmektedir.

Piyasaya, ne kadar çok miktarda kağıt para sürülürse, aynı seviyede artınıyan emteanın fiatlarının o kadar çok yükseleceği ga·
yet doğaldır.
Ekonomimize üretimi arttırıcı yön V·ermede ne kadar gecikirsek, bazı ithal mallarını ne kadar az veya pahalı sağlayabilirsek,
en büyük derderimizin başında gelen istihdamı prodüktif olmıyan
alanla~da çoğaltır ve daima artan seviyelerde ücret ödersek, bütçe
açıklannın karşılanması iÇin ne kadar fazla banknot matbaasına
(emisyona) başvurursak ve sair surette piyasaya para arzını çoğaltırsak, paranın satınalma gücünü o kadar düşürürüz.
Enflasyonu zorunlu kılan sebepler vardır. Enflasyon hızını
kesrnek için başvurulabileoek yöntemler vardır. Bunların doktrinde leh ve aleyhinde çok şey söylenip yazılmıştır. Bazen tedbir olarak başvurulan operasyon, diğer bazı mahzurları getirir.
Bunları tartışmaktan çok, etkilerini belirtmek isteriz. '

Bu yansıma veya zarara uğratma faslma girmeden (faiz) müessesesi üzerinde kısaca durmakta fayda görürüz.

Faiz

hakkında düşünceler:

Genellikle faiz, borçlunun kullandığı para
bir ek gelir sağlaması olarak tarif edilebilir.

için

alacaklısına

Faiz müessesesinin yukardaki fonksiyonunu yapabilmesi ıçın
paranın satınalma gücünde önemli sayılabilecek değişiklikler olmaması icabeder. Basit bir anlatımla, alacaklı beHi süre sonunda
alacağını ve faizini tahsil ettiğinde, bunlarla borç münasebetinin
başladığı andaki menfaatlerden daha fazlasını sağlıyabilmelidir.
Aksi takdirde, değeri düşük para ile ödemede bulunan borçlu,
iki taraf arasındaki bu ikraz münasebetinden daha karlı çıkmış
sayılır.

neneıbilir ki, yıllık faiz, eğer yıllık enflasyon hızından fazla ise
bu münasebetin tasfiyesinde alacakirnın İstifadesi vardır.
Bazı demagogların, veya ekonomik düşünceyle, .kültürel tema·
s~ bulunınıyan safdillerin, dini kuralları iLeri sürerek faizin haraıu-
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lığını belirtmeleri, zaman değişince alıkarn değişir kuralına da uygun düşmez. Kaldı ki dinde faiz yasağı, ticari amaç gütmeyen ikrazlardan menfaat beklememek .gibi ahlaki bir temele dayalıdır.

Yoksa bu kurallar, saf altınla yapılan ikrazın aynı miktarda
ödenmesine veya ikraz günü belli satınalma gücü
olan para yerine enflasyona uğramış aynı miktarda para ile borcu
kapatmaya cevaz vermek için, özellikle ticaret yapıp kar sağlamak
üzere kredi alanın haksız menfatlenmesi için indirilmemiştir.
mağşuş altınla

Faizin nisbet yönünden, nisye denen katlı faiz itibariyle haram
eski. fetvalardan ve dini içtihatlardan anlaşılabilmekte olduğu gibi, Kanunların babı meşirhattan din kurallarına uygun olup
olmadığı yönünden geçirildiği dönemlere ait (Murabaha Nizamnamesinin) sermayeyi aşan faizi yasaklamakla yetindiğini düşünmek
te mümkündür:
olduğu

Fakat burada bizim
ka faiz başkadır.

görüşümille

göre,

paranın

kalite

farkı

bas-

:Nasıl altın para döneminde saf altın sikkeyle 100 altın borç
alan, bunu bakır sikkeyle ödeyerıek borcunu tasfiye etmiş sayıla
mazsa, satınalma gücünün çok yüksek olduğu dönemde . .kağıt para ile borç alan bunu değeri düşük para ile ıödeyememelidir.

Zira bunun aksine düşüncenin en belli ma:hzuru, borçlunun alakullanarak mamlekinde artma sağlaması ve
alacaklısının imkanını gasbetmesidir.

caklısının imkanını

Komşunu bin türlü rica ile razı et, elindeki birikmiş parasını
iborç olarak al, onu fiatlı çok artabilen arsaya veya bazı emteaya
yatır sonra enflasyon hızının arttığı bir dönemin sonu .git aynı
miktarda parayı ödeyerek borcundan kurtul. Bunda hakkaniyet
var mıdır?

Hukuk Kongres,inde faiz konusunda

görüşmeler:

Birinci Hukuk Kongresinde, Ticaret Komisyonunda bulunduk.
Burada cereyan eden bazı görüşmderi, ,özü itibariyle nakletmek is
terim.
Kongreye, ekonomik, ticari nitelikte pek az tebliğ sunulmuştu.
Bunlardan birinde Yargıtay Ticaret Dairesinin başkanı sayın Kemal Reisoğlu, piyasadaki aktüel faizin, Borçlar Kanununda derpiş-
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olunan normal % 5 nisbetli faizin ve Ticaret Kanununda derpiş
olunan % 10 temerrüt faizinin üstünde seyretmesi vakıası karşı
sında, hukuk davalarının borçlular tarafından uzatılınasına yol açması nedeniyle telafi edilemediğini ortaya koyuyordu.
Komisyon
başkanı Sayın profesör Yaşar Karayalçın bu gibi durumlarda Ticaret Kanununun 1461. maddesine dayanılabileceğini söylemiş ise
de bunun daha yüksek nis betli sözleşmelerin dışında ve özellikle
takipten sonra uygulanamadığı ifade edilebilir.
Biz o vesileyle ilk defa Komisyonda, panının satın alma gücündeğişikliklerin bazı dönemlerde çok daha büyük bir problem
olduğunu, Bazı Bankaların kredi deplasmanları v.e bunu takiben
tahsilat safhasındaki imhallerle kişileri zengin etmelerine vesile
deki

sağladığını anlatmı:ştık.

Enflasyon
de

hızı arttıfuça

bu konuya eLbette

başkaca değinenler

bulunmaktadır.

Bir başka deyimle, enflasyon hızının, normal ve kanunlarda yafaiz nisbetlerinin çok üstünde seyretteği dönemlerde Bankalar,
kredi lehtarlarına yaptıkları ikrazlardan dolayı, değil faiz almak,
faiz öder duruma düşmüş sayılabilirler.
zılı

"'f:;;'J

Nüfuz sahiplerinin Banka kredilerine musallat olmaları ve hak·
menfaat sağlamaları, so~aıktaıki partizanların lehlerine açılan
kredilerle birkaç yıl içinde zengin olabilmeleri bununla ilgilidir.
sız

Genellikle Bankalar, mali kaynaklarına göre kredileri belli
bir sınır altında dağıtmak mevldindedirler. Herhangibir Banka
tüm imkanlarını belli sınırlar içinde şubelerine ayırır. Şubeler de
müşterilerine belli limitler ayırır. Paranın
satın alma gücünde
düşme olmasa, krediyi almak için izdiham bahis konusu olamaz.
Nihayet belli ticari becerikliliğine güvenerek, rbanka faiz ve masraflarını da karşılayacak şekilde iş yapabilecek olanlar bu kredilere talip olur.
Fakat eğer bir ülkede, lbilfarz emtea ve arsa fiatlan çok sür'atle yükseliyorsa, Bankaların isteyebilecekleri faiz de çok düşük alacaksa elbet kredi talebi artar. Enflasyon hızının bu faiz hadlerini
aştığı yıllarda bu imkan esasen fazlasıyla var demektir.
Gerçi kredi limitlerinin aşılması Bankaların mevzuatına göre
suçtur, en azından kusurdur amma müeyyidesi komik seviyede
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düşük

para ve disiplin
her zaman yapılabilir.

cezasından

ibaret

kaldık;:a

bu deplasmanlar

Özellikle siyaset adamlarının Banka yetkililerini kolaylıkla
tayin ve değiştirme olanakları varsa (ki Türkiye'de vardır) sokaktaki partizam kısa sür.ede zengin etme ve aynı işi böyle bir himayeden mahrum olarak eskidenberi yapagelmekte olan tüccarın
önüne geçirebilme olanağı vardır ..
Hatta, bu tip
menfaat

müşterek

adamların

Banka yetkilileriyle ortak
mevcuttur.

olmaları,

sağlamaları olasılığı

Türkiye'de bu yüzden 6-7 Banka iflas etmiştir. Benzer işlem
leri yapmalarına rağmen iflas etmeyen Bankalar varsa, iş hacimlerinin çok geniş olması nedeniyle mahalli zararları kapatabilme
olanaklarının varlığındandır.

Ma:hrem planda cereyan edeceği için delillendirilmesi mümkün
pay (rüşvet) alma olaylarıyla zengin olan Bankacılar

olaınıyan
vardır.

Bankalar biryana,aslında ikrazat müessesesi olmıyan bazı kuda, örneğin Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle
bunlara kurdurtulan ya da iştir~kleri sağlanan şirketlerden belli ve
sınırlı kanuni faiz Hatlarıyla kredi sağlayanlar vardır.
ruluşlardan

Ekqnomik alandaki bu imkan siyaset alanına da bir dejenerasyon getirebilir ve partilere hizmet edenler, herhangi bir doktrine
bağlılığı yüzünden değil de kredi sağlamak imkanı yüzünden partici olurlar. Böyle olunca da iktidarı terketmek bir felaket sayıla
cağından kalmak için ne mümkünse yapılabilir.
Enflasyon durdurulahtllr mi?

Nazari olarak böyle bir imkfmın varlığını belki ekonomistler
söyleyebilirlerse de Türkiyemizdeki fiatları müşaıhede edebiLen her
yaşlı ve hafızası yerinde yurttaş bunun mümkün
alamıyacağını
söyleyebilir.
Ekonomimiz genişlediği için, İşçi ve Turizm gelirleri arttığı için,
ithaline zaruret olan unsurlara muhtaç sanayiimizdeki maliyet enflasyonunu hertaraf edemeyeceğimiz için halen 40 milyonluk nü. fusumuzun içinde başka ileri ülkelerde emsaline rastlanmayacak
şekilde ve nisbette 1 milyon kamu personeli isühdam ettiğimiz ve
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buııların ücretlerini arttırdığımız için,
arttırdığımız için, bütçemiz ve tediye

Her sekbörde işçi haklarını
muva:zenemiz devamlı açık
~verdiği için, üretimi artıramadığımız, işçi ve küçük tasarruf sahiplerinin paralarını üretim amaçlı sektörlere yatıramayıp iktisaden
geri kalmış ülkelerde rastlandığı şekilde konut yapımına yönelttiğimiz için, bizde enflasyon hızının devamlı artış kaydedeceği ve
her halükarda iktisadi ilişkilerimiz olan ülkelere kıyasen enflasyon
hızının daha yüksek olacağı açıktır. Teknokratlarımız yetersiz olduğu gibi tesir imkanları da mevcut sayılamıyacağından enflasyon
hızımızın batı ülkelerinden devamlı yllksek olacağı, ecnebi para,
ların pa:rıtiLerinin daima yıüksdeceği ve
devalüasyonların :k!açınıl
maz olacağı kesinlikle söylenebilir.
Ecnebi paralarının karşısında paramızın değerini ayarlamak
zaruret keslbedecektir. Ekonomimizi inceleyen otorite 'Ein·
bergen, bu bünye ile her iki üç yılda bir devalüasyon yapmak zorunluğunda ka}acağımızı ifade etmiştir. Devalüasyon yeni fiat artışları demek olduğundan enflasyonİst gidişi artırır. icabettiği zaman yapılmazsa bu kez de bazı ~esimlere, örneğin ihraç ürünü yetiştirenlere haksızlık teşkil ·edecektir. Bilfarz bir defasında doların hakiki piyasa değeri 9 lira ,iken Merkez Bankasının dolara verdiği karşılık 2.80 lira idi ki böylece ihraç ürünü üı:;eticilerinden
üçte iki nisbetinde gizli vergi alınıyor demekti. Bu kabil uygulamalar yanında bazı mahsullere, örneğin çaya yıllarca himaye fiatı
. uygulanarak bir bölgeden alınan gizli vergi diğer bölgeye adeta daayrıca

ğıtılmıştı.

Enflasyonun artmasını doğal kılan bir sebep ·te müdahale alım
Burada, herhangibir mahsulün fiatının belli bir seviyede
tutulması
amacını
eleştirmekten
ziyade,
mekanizmanın
uygulanmasındaki boşlukların munzam zarariara
vesile olacak
şekilde bulunuşunu tenkit edeceğiz.

larıdır.

Genellikle bu tür alımlara Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir. Hkleri tavsit edilmekte, kararnarnelere göre bunlara ayrılan kredilerle saptanan fiatlardan komisyon mukabili mübayaada bulunan,
kendisi kamu tüzel kişiliği olmadığı halde kamu görevi mahiyetinde hizmete yöneltilen .bu teşkilatın, satış sonunda bulunan zararları ertesi yıl bütçesine kanacak karşılıklardan (bütçe sübvansiyonlarından) kapatılmaktadır.
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Bu tür teşkilat yönetirnde kamu görevlıLeri giıbi belli prensiplerle bağlı olmadıklarından, Devlet denetimi de zayıf olduğundan
her türlü israıf ve sıuiidare ile bu zararları ,çoğaltaıhilmeıktedirler.
Türkiyemizde 1973 te % 19, 1974 te % 30, 1975 te % 35 olarak
saptanan enflasyon hızı, korkunç sayılması gereken nisbetlerdir.
iktisatçılar enflasyonun en gayrı adil vergi olduğunu söyler··

lerken, bunun ödeme gücü çok az ve
noktasından hareket etmişlerdir.

sınırlı

zümreleri

etkilediği

Enflasyonun harklara tesiri:

Bu halısin başında öncelikle klasik işçi-işveren tasnifini ele almak ve ıbunlara bir de işsiz ve gizli işsiz zümre~ini ·katmak gerektiğini izaha çalışacağız.
Enflasyon hızının artmasından, dar ve sınırlı gelir sahipleri
ötürü işçilerin işvereniere kıyasen daha çok etkilendikleri söylenebilir. Fakat bizde işsiz ve gizli işsiz o kadar büyük
nisbettedir ki, bunların düşünülmesi daha ön plana alınmak icabeder.

olmalarından

işçilerimiz, bugün toplu sözleşme ve grev

haklarının varlığı

dolayısıyla

gelirlerini arttırma olanağını bulabilmektedirler.
işverenlerimiz, zaten ekonomik güçleri kabul edilen ve mal
varlıklan enflasyonla birlikte artabilen kişiler olup enflasyondan
zarar görmek şöyle dursun bazen faydalanmaktadırlar. Kamu per-.
soneli Devletçe korunmakta, gelirleri arttırılahilmektedir.
Şu

halde, asıl işsiz ve sabit gelirli kitleyi düşünmek ve himaye etmek gerekmektedir. Bu zümreler .ise genellikle organize olamıyan, mücadele vermeyen, etkinlikleri olmıyan zümrelerdir.
Bunların yaşama haklarını

her

hakkın

üstünde

ısaymak

icalbe•

der.
Yukarda para bölümünde kısmen temas edildiği gibi, enflasyon
en çok alacak ve tazminat davası açıp yürütmek mevkiindekileri
etkiler.
Bir davada , yıllarca sürdükten sonra biten bir davada alacakköylü dönüp hakime şöyle demişti: «Ben bu parayı davalıya verdiğimde bununla 20 koyun alınıyordu, şimdi iki tane alınmaz.»

lı
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Bizde hukuk davaları çok uzadığından, normal faiz nisbeti enflasyon hızından az olduğu sürece, alacak ve tazminat davalarının
açılmasından sarfınazar edilmeye başlamıştır. 100.000 liralık tazminat davası açacak olan kişi 7-8 yıl uğraştıktan sonra eline geçecek paranın satınalma gücündeki noksanlıktan ötürü kendisine
15-20bin liranın sağlıyacağı menfaatten fazlasını veremeyecegını
düşünerek çok az miktarlarda peşinen sulhü tercih etmektedir.
Devlet

..,.ı

alacakları

yönünden de bir zarar tabiidir. Bir Bölgede
tebliğinden itibaren bir aylık süresi içinde yapılan itiraz verginin
tahsilini durduracağı hesabıyla onbin mükellef itiraz etmiştir.
Enflasyonun bir tesiri de sigortalara, istikbale muzaf garantilere yöneliktir. Herhangibir zamanda bir sigorta prodüktörü tarafından, istikbale ait garantilerle ikna ·edilerek sigorta olan kişi,
paranın değerli zamanında prim ödeyegelmekte olduğu halde, istikbalde eline geçecek menfaat bir hiç mesabesine düşmektedir. Bu
durum bazılarında yes, ümitsizlik ve .isyan duyguları uyandırmak
ta, bazılarının da ahlakını bozmasına vesile vermektedir.
Düşünmek lazımdır ki Memleketimizde zaman zaman Sosyal
Güvenlik, garanti ve emeklilik müesseselerinin mali durumları
hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Emekli Sandığının ödeme gücünün ilerde kalmıyacağı iddiaileri sürülmüş, Zelenka raporunun görüşüldüğü komisyonda
yetkililer Sosyal Sigortalar Kurumunun gerçek aktüerya hesaplarının yapılamamış olduğunu itiraf etmişlerdir. Bağ-Kur için de aynı mahiyette hesaplar yapılmaktadır. Bu Kurumların, hak sahipleri tarafından mübalagalı isteklerle, hak sah1bi olmıyanlar tarafın
dan hileli işlemlerle dolandırılabildiği yanında, kaynaklarının Devletçe karsız yatırımlara veya düşük faizle özel sektıöre v·erildiği ileri sürülmüştür. ·
ları

Enflasyonun devam edegeleceği, istihkak sahiplerinin giderek
bu gibi teminat müesseselerinin taahhütlerini yerine getirip getiremeyeceği, getirebildiği takdirde bunun
uzak istikbalde satınalma gücü hayli düşecek para He yapılacak
ödemede hak sahibinin ihtiyaçlarına yetip yeterneyeceği haklı endişe konusudur.

artacağı düşünülürse,

Halkımız, esasen genellikle yarına Alla:h kerim felsefesinin et-

kisi
12

altında olduğundan

siyasi

iktidarların

bu konudaki

haklı

en-

•·

-'

dişelerin tedbirlerini almayı ihmal etmesi olasılığı vardır. Halbuki, bu günü değil yarını düşünen Devlet ve iktidarlar makbuldür.

Hukuk tatbikatımızda öyle uygulamalar vardır ki, bunları
bizzat uygulayanlara ekonomik açıdan arnetseniz anlamsızlığ'ını,
mahzurlarını kabul ederler. Amma yine de yeni içtihatları türetelim demezler; sanki hukukurnuzda değişen şartlara rağmen eski
içtihatları muhafaza etmek mecburiyeti vardır ...
Mesela, şuf'a davalarının, hisse satışının öğrenildiğinden itibaren bir aylık sukutuhak müddeti içinde açılması lazımdır. Böyle
olmakla beraber öğreniş gecikmişse 10 yıllık bir genel zaman aşı
mı müddeti içinde, bu sürenin sonlarına doğru, ben yeni öğrendim
diyenler şuf'a davası açabilmektedirler. Böylece, meşfu hisseyi on
yıl önceki değerli para ile satın almış olandan on yıl sonraki değersiz para ile geri alabilmektedir. Yani mesela o hisseye tekabül
eden ayni hak zaman içinde 5.000 liradan 50.000 liraya çıkmışsa,
aradaki fark kadar haksız menfaat sağlayabilmektc ve hisseyi satın almış olanı bu nisbette mağdur edebilmektedir.
Kimse çıkıp ta, hisseli gayrımenkulden hisse alınmasın diyemez. Yasak olmadığı gibi, bizzat hisse sahiplerinin satış suretiyle
hisselerinden faydalanmaları da korunmaya muhtaç bir haktır.
Yurdumuzda büyük bir kitle hisseli gayrımenkullerinden faydalanamaz; ama vergilerini ödemek zorunluğundadır. Her zaman layık
bedelle hissedarları içinden alıcı bulamaz. Bu itibarla bazen, müş
kil durumdaki hissedarın ısrarlı ricaları ile dışardan hissesini alacaklar çıkar. Bu durumda, hisse satışı imkanlarını akim bırakacak
bu kabil uygulamaları muhafaza etmekte haklı sebep yoktur.
Yine mesela, tenkis davalarında, davalılara, mahfuz hisseyi
aynen veya bedeLen ödemeyi tercih için hak tanınmıştır. Bizde
komplike bir dava olduğu için en çok uzayabilen dava türlerinden
ıbiri de tenkis davalarıdır. Hesap hataları yüzünden bile birkaç
kez bozulup iade edilen dosyalar vardır. Ayni hakka dayandığı için
icrası kesinleşmesine bağlı olduğundan bu davalar 8-10 yıl sürer.
İşte bunu bilen davalı, paranın bu uzun süre içinde satınalma gücü hayli düşeceği için, bedelini ödemeyi tercih eder. Bu bedel ise
esasen, terekenin açıldığı günün rayici üzerinden tayin edileceği
için düşük olacaktır. Halbuki kanun lmyucu, böyle bir sakınca olabileceğini asla düşünmemiş, mahfuz hissenin takdir olunac::ı_k bedelinin ona denk olacağı noktasından hareket etmiştir.
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Hukuk

tatbikatçılarımız

bilirler ki, alacak ve tazminat dava-

larında talep vaki olmayınca faize hükmedilemez. Talep varsa bu
faizin de temerrüt tesbit edilmemişse % 5, edilmişse % 10 u geç-

-..!, ·

mesi mümkün değildir. Halbuki bir yıl içinde bilfarz şu anda olduğu gvbi enflasyon hızı % 35 alacaksa, ha:klı çıkan tarafın munzam bir kaybı olmıyacak mıdır?
Bazı

ahvalde borçluları himaye gerekeceği fikri başka bir esasa dayalıdır ve onun çareleri olaylara, tarafların durumlarına göre ayrıca nazara alınabilir.
Halk Sektörü Konusunda

Endişeler

:

Enflasyon hızının yüksek seyrinden zarar görecekler içinde,
ortak olanları da düşünmek icabeder.

şirketlere

Genellikle tahvil, hisse senedi satın alanlar veya kar dağıta
ümidiyle şirketlere ortak olup .kapital payı ödeyenl.er de pa. ranın satınalma gücünü kaybetmesinden zarara uğrayacağı tabii bulunan kitlelerdir.
·
cağı

Geçen yıl, enflasyon hızının
ğerlendirmek hesabı içinde bazı
açılış sloganı altında

en yüksek seviyeye ulaşacağını deholdinglerin ve şirketlerin halka
hisse senedi ihracı kampanyalarına şahit olun-

muştur.

Kapital sağlamak, kapitali çağaltmak için en müsait ortam,
ince hesap yaparnıyan zümrelerin paralal'ını kar vaadleri veya faizlerle ellerinden çekmek için en elverişli zaman, enflasyon hızının
bu faizleri kat kat geride bırakabileceğinin hesaplandığı zamanlardır.

Banka kredilerinden zengin olmanın nedeninde olduğu gibi,
basit mevduat sahibi mevduata en fazla % 7 civarında faiz alabilir. Bunlar birikeıı~k diyelim ki kredi lehtarla:rına % 19 civarında
faiz, muamele vergisi, damga vergisi karşılığı Bankaca ödenir, o da
arsa veya mala yatırırsa çok da:ha fazla nema sağlarsa da en az
enflasyon hızı ile bu % 19 arasındaki farkı sağlıyabilir.
Geçenlerde bir televizyon programından AlmanyaJdaki işçileri
mizin en büyük promlerinden ibil'inin, bin türlü güçlük ve sıkıntıy
la artırabildikleri tasarruflarını emin ellere teslim ederek değerlendirmede karşılaştıkları güçlükler ve hatta dolandıncılıklar olduğunu öğrendim.
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Halk sektörünün asli gayesi, herhalde böyle küçük tasarruflan nemalandırmak olmalıdır. Tasarruf ve iştirak sahibi, enflasyon hızını aşmıyacak olan bir yıllık nemayı eğer sağlayaıbilirse yine kirlı sayılamazsa da bunıu hile sağlıyamaması ihtimali galiptir.
,Bu konuda benzer gayeyle kurulan Tarım Satış Kooperatifleri
ve BirEklerinde zaman içinde orıtaya çıkan durumu bir örnek olarak ortaya koymakta fayda vardır. 2834 sayılı kanundan da anlaşı
lacağı üzere bu kooperatifLer, üreticinin ürünlerini bizzat satıp değerlendirmek ve aracılara giden karı onlara sağlamak
amacıyla
kurulmuştu. Fakat uygu_lamada bu gayeye ulaşılamamış, tali bir
görev olan müdahale alımlarını komisyon karşılığı Devlet adına
yapan bir teşkilata dönüşmüş, her yıl artan büyük zararlarını Devlet bütçe sübvansiyonlarıyla karşılamış, böyle yapılmasaydı çoktan
iflas ve tasfiye edilecek hale gelmişti.
Statüye göre 10 yıl ortaklıktan sonra çıkmak ve kapitali geri
almak öngörülmüş ve ölen ortakların sermayelerinin mirascilarına
iadesi de derıpiş edilmişti. Böyleyken, ibu ortaklardan her yıl mahsus
bedellerinden kesilerek biriktirilen kapİtaHerini geri vermek imkanı
ortadan kal'km]ştır. Düşünmek lazımdır ki, bu kapital payları paranın değerli zamanında tahsil olunuyordu ve düşük değerli para
ile hile iade edilememiştir.
Bu tür teşkilat bu hale, Devletin müessir bir kontrol mekakurup işletmemesi, devamlı zarar eden ve hiç bir surette
disipline edilemeyen diğer bazı kuruluşlara ortak edilmesi suretiyle onların zararlarından etkilenmesi, personel haklarının kamu
kesimindeki emsalleriyle bile telif edilemeyecek şekilde geniş tutulması, rasyonel çalışma usulleri ve kaliteli personelden. mahııum
bırakılması, aslında doğal rakibi olan tüccarlara kredili işlemlerle
ikramda bulunması gibi birçok sebepten gelmiştir.

nizması

Kamu kaynakları dahi bu durumdaki kuruluşlara, adeta bilgisizlik, israf ve hatta iıhmal ve suistimaliere açık kapı bırakılacak şe
kilde teslim edilmiş, üstelik müdahal~e alımlarının tipik kararnamelerine göre Devletin sağladığı kredilerle yapılan müdahale alım
larının zararlarının ertesi yıl bütçelerinden karşılanması gibi genel bütçe kurallarıyla ve fikriyle bağdaştırılamayacak usuller uygulanmıştır. Hatta bu kararnameleı:ıin alıkarnını gelecek yıl bütçesinden karşılamak mümkün kılınamamış ve bir yıllık bütçeden, birikmiş ÜÇ yıllık zararın karşılanmaS[ gibi garahete de raslanmıştır.
ıs

Basma, teşri organına sık sık aksetmiş olan Fiskobirlik ve iş
tiraJlderi olan GİMA, TARKO, FRİNTAŞ yolsuzluk ve zararları tahlil edilmeden yeni Halk sektörlerini sağlama almak mümkün değildir.

Bu tür teşkilat hakkında benim şahsi bilgilerim olduğu ıçın
misali oradan verdim. Aslında Türkiyemizde Şirketlerin denetimindeki yetersizlik en büyük sorundur.
Ticaret Kanununun Şirketlerin denetimi için görevli kıldığı
Ticaret Bakanlığının buna ait tüzüğü tam 16 yıl rötarla yapmış
olduğunu söylersem, bu Bakanlığın işi ne kadar ciddiye aldığı hakkında fiJkir vermiş olurum.
Şirket
ların mı

denetimlerinde, vazifelerini yapan~arın mı yapmıyan~
tutulduğunu tereddütle karşılamak
gereken olaylar ol-

muştur.

Vaktiyle, Şirket ve ,Banka yolsuzluklarını asgari seviyeye düiçin Hukuk Kongresinde Ticaret Komisyonunda bir
öneride bile bulurrmuştum.
şürebilmek

Bizde hukuk hakimi bulmak problem olmuştJUr ... Hele Ticaret hukukunu uygulamalarıyla kavrayabilecek hakim parmakla sayılacak kadar azdır.
C. Savcılarımız da aynı durumdadır. Yur'du en yüksek seviyede zarara uğratan Ban.ka ve Şirket yolsuzluklarını, re'sen kovuştu
raoak uzman müfettiş ve savcılara ·1htiyaç vardır.
Bunlar hatta bir müfettiş gibi bir yerde çakılıp kalmadan ge•
zici olarak, dost ahbap edinmeden Kamu adına şirket ve bankaları
denedemeli ve yalnız suç teşkil eden fiilierin tecziyesi için ceza
davası açınakla .ilktifa edilmeyip, suç sayılamayan hallerde şartları
varsa tazminat davalarını da tahrik edebilmelidir.
Şirket

özellikle binlerce ortaklı kooperatif
ekonomik bilgisi hiç mesabesinde olan ortakların yeterli bir mu:mkabeyi yapamayacağı, olayları tahlile kültürlerinin müsait bulunmıyacağı, atlatılabilecekleri en tabii ihtimallerdir.
genel

Batıda,
maık

kurullarında,

küçük tasarruf ve hisse sahiplerinin hukukunu koruiçin kamu adına görev yapan kişiler çoktandır görevlendiril-

mişlerdir.
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Bizde, hem de iras edecekleri zararlar ertesi yıl büt~ esinden
karşılanacak olan ve aslında ka:mu kuruluşu dahi sayılamıyan teşekküllere müdahale alımları için çok büyük paraların tevdi edilmesi büyük bir problemdir.
Türkiy·emizde, halkın bazı kesimlerinde politikaya atılanların
menfaat ve çıkar hesapları içinde bulundukları kanaatı yay-

şahsi

gındır.

Halk, siyasi parti pııogramlarını, yaşlı bir köylünün bizzat bana ifade ettiği gibi (Sen yeme ben yiyeyim davası) olaraik görmektedir.
Fransız

hukukçusu HA;URİOU'nun müessese teorisinin kısa
özeti de doktrinlerin, siyasi makam ihtiraslarını tatmine vesile yapıldığı esprisine dayatılabilir.
Bizde son Milliyetçi Cephe uygulaması, belli parti mensupları
istihdam ana fikri için doktrin ayrıcalıklarını bir
tarafa itebildikleri yöni.j.nden enteresan bir örnektir.
nın taraftarlarını

Enflasyonun bir sebebi de artan kadrolara geniş ödemeler
yapmak olduğuna göre, Türkiyemizde her iktidar değişiminin, prodüktif olmıyan yeni kadrolarla Devlet yükünü çoğaltına sonucuna
ulaşacağı üzerinde düşünmek icabeder.
K:amu kesimi kadrolar ve bütıçelerle yönetildiği için orada bu
imkan brulunamayınca, Partilileri yukarda andığım kooperatifle·e
ve iştirakleriyle kurulan şirketler:e nasıl doldurmuşlarsa, bundan
sonraki Halk sektörüne doldurmaları olasılığı vardır. İşte o zaman
tarih tekerrür edecek, sektörün asıl sahiplerine bu kabil personel
yüzünden bir kar risturnu imkanı bulunamıyacak<tır.
Bir

aydın

yacaıklara

görevi sayarak, determinist
arzederim.

duyıgularla telbliğimi

oku-
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HALK SEIKTIÖRÜ KıAVRAIMI
Buıgüne değin ha1k sektör:ü çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır.
Fakat öyle sanıyoruz ki, diğer sektörler gibi halk sektörü de, en
iyi, üretim araçları üze:rıindeki mülkiyet ilişkisi açısından tanırnla
naıbi1ir.

Üretim amçları Ü!Z'erindeki mülkiyet hakkının devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olduğu ·sektöre kamu sektörü, az sayı
da kişilere veya onların egemenliği altındaki kuruluşlara ait olduğu sektöre özel sektör diyoruz.
Halk sektörü ise, üretim araçlarının çok say.~:da kişile:rıe, gehalk topluluklarına ait olduğu sektördür. Yani halk sektöründe üretim araçlarının mülkiyeti halklaşmıştır. Böylece halk sektöı:ü, üretim araçları üz·erinde bir toplu mülkiyet, yaygın mülkiyet,
ortak mülkiyet biçimi oluyıor. Dolayısıyla mii]kiyıet hakkının içerdiği her türlü yönetim ve yararlanma yetkileri de, ........ortaık mülk1yetin
nitd:iğinıden dbğa:n sınırlar .içinde-- haıkkın üznesi olan halka aittiT.
Kısacası ılıalk sektörü, az sayıda ldşilerin değil, çok sayıda kişile
rin, geniş halk topluluklarının egemen olduğu ekonomik kıuruluş
niş

lardır.

HALıK SıEıK:TIÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Bu kuruluşlar eliyle işletilen işletmeler, genelHkle büyük ölçeldi, optimum büyüklükte işletmeler olacG~Iktır. · Küçük işletme3

ler, doğrudan doğruya halk sektörünün içinde değildirler. Ancak
bir halk sektörü politikası'nın özendirici ve yönlendirici tedbirlerine ,konu olaibilirler. Bilindiği gibi, Türkiye' de yaygın işletme düzeni cüce işletmeciliktir. Buysa --lbelıirli üretim daUarında küçük iş
letmelerin faizieti bir yana- büyük kaynak israfına yol açmaktadır. Onun için küçük işletmeler birleşip halk sektörü kuruluşları
nı oluşturmağa ve çağın ölçeklerine uyıgun optimum
işletmeler
durumuna gelrneğe özendirilmeli ve yönlendirilmelidirler. Türk
mevz;uatında özellikle yatırımlara özendirici tedbirler arasında bu
yönde başlangıç hükümlerine rastlamaktayız:
1973 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair 7/5365 Sayılı Karara Ek 7/6271 Sayılı Karıar'a göre,
«Yüzde yüz haLkın iştirakiyle kurulan, ortak sayısı en az 100 ve
azami hisse oranı % 15 olan» anonim ortaklııklar ve ,koope:ratifler,
Genel Teşvik Taıblosunda yer alra:n ve Devlet Planılama Teşkilatı'·
. nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıncıa saptanacak
ka:pasiteleı:ıin altında kalmayan yatırımları için çeşitli
özendirici
ted!b~rlerden ya:rarlanırlar 1 •

1974 Bütçe Kanunu'nda ise küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme ve halkı yatırımlara özendirme bakımından aynı tür ortaklıklar için ortak sayısı artınlmı:ş, katılma oranı
düşürülmüştür.
Gerçekten 1974 Bütçe Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca «Maliye
Bakanlığı bütçesinin ... 'küçük taısarrufları yatmma yöneltme ve
halkı yatırıma teşvik fonuna yaııdrm' ödeneğinden, Deıv:let Planlama Teşkilatı'nın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurul·
muş olan en az 1.000 ortaklı kooperatifler ile anonim şirketlere
verilecek orta vadeli yatırım kredilerinde kullanılmak üzere ibir
veya ibirka(kamu bankası nezdinde teşkil edilecek 'küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme ve ıhalkı yatırıma teşvik foiliU'na ödeme. de bulunmaya Maliye Bakanı yetkili» kılınmıştır. Yine bu maddeye ıgöre, «verilecek kredilerden faydalanacak anonim şirketler.in
her bir ortağının hissesinin mtaklrk sermayesinin % lO'unu aşma
ması ve hisse senetieDinin tamamının nama 'yazılı olması» gerekir.
Aynı oran lmoperatiflerde de aranmaktadır.
(1)
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Bu konuda daha geniş bilgi için bk. O. Orhan BaZi, <<Geri Kalmış, Bölge
ile İşçi ve Halk Şir'keti Yat~nı:illaırının Gümruk Muafiyetinden Faydalanma Şartları», Türkiye İktisat Gazetesi, 5 Temmuz 1973, s. 5.

1975 Bütçe Kanunu'nda benzer bir maddeye rastlanmamakla
birlikte, bir süre önce yürürlüğe giren Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankası Kurulması ile İlgili Yetki Kanunu'nun 3. maddesine
göre «Ödenmiş sermayesinin % 5'inden fazlasına hiç bir ortağın
sahip olmadığı en ~z 250 ortaklı girişimci kuruluşlar, Banka kredi
ve hizmetlerinden önc~likle>> yararlanaoaklardır.
Bu ölçüler, ekonomik gelişmeye paralel olarak zamanla deği
şebilir. ÖTneğin ortak sayısı daha artırılaıbilir, katılma orani daha
düşürüleıbilir. Bölgelere ve üretim daUarına göre farklı ölçüler saptanabilir. Önemli olan, çok sayıda kişi}erin, geniş ha1k topluluklarının hiçbir kişi veya örıgüte tek başına egemenlik olanağı vermeyecek' kuruluşhr aracılığı ile optimum büyüklükte işletmeler iş
letmesidir.
Evet, halk sektörü, genellikle büyük ölçekli işletmelere yönelmelidir. Çağdaş teknolojiyi kullanabilecek, yeni teknoloji üretebilecek işletmeler olmalıdır ıbun1ar. Yarın gümrük duvarları kalktığı zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu sanayii ile rekabet ede•
bilecek işletmeler olmahdır bunlar. Çok uluslu ortaklıklar çağın
da tekelci sermaye karşısında varlığını koruyaıbilecek güçte işlet
meler olmalıdır bunlar. Zaten uzun dönemde maliyet düşürücü tasarrufları da büyük ölçekli işletmeler sağlayabilir.
Bu

göreıvlerin ibaşarrlabi1mesi,

halk seknörünün .kural olarak
içinde çalışmasına hağhdır. Eğer
halk sek1ıörü ·işletmeleri böyle çahşmazlarsa, rekabet güçleri olmaz. Ne tekelci sermayeye karşı, ne çok uluslu ortaklıklara karşı,
ne Aıvrupa Ekonomik Torluluğu'nun dev kuruluşlarına karşı rekabet edemezler. Yine bu işletmeler karlılık ilkesine görıe çalış
mazlarsa; küçük tasarruflarını ülke kalkınmasının ıhizmetine vermek isteyen dar gelirliler, böyle bir girişimden elleri boş çıkarlar.
Oysa halk sektörü, bir yandan halkın ekonomik ·gücünü :artırma
lı, bir yandan da ülkede sermaye bir,ikimine katkıda bulunmalıdır.
karlılık

ve veriminik

anlayışı

HAILK SEKTÖRÜNÜN AMAÇLAR!

Böylece halk sektörünün amaçlarına
Halk sektörünün temel ekonomik ve sosyal
leyebiliriz :

gelmiş

bulunuyoruz.
amaçlarını şöyle özet-

5

- Geniş halk topluluklarının küçük tasarruflarını çagdaş öl·
çekiere uygun büyük işletmeler kuracak ve işletecek biçimde bir
araya getirerek, daiha hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sıağlamak;

(

- Üretim araçlarının müLkiyetini geniş halk topluluklarına
yaymak, başka bir deyişle üretim araçlarının mülkiyetini halklaş
tırmak;

- Halkı ekonomik karar merkezlerinde söz saihilbi yaparak
demokratik gelişme sürecinin ekonomik boyutunu tamamlamak;
- Toplumda daha adil bir gelir dağılımı sağlamak, toplum
içinde ekonomik bakımdan zayıf topluluk1arı güçlendirmek, \böylece klasik hak ve özgürlüklerin ekonomik ta:bamnı oluşturmak.
Bu temel amaçların yine çeş,itli ekonomik ve sosyal sonuçları
olabiLir: Milli ,gelirin artan bir bölümünün tasarrufa ve yatırımla
ra yöneltilmesiyle tüıketim malları üzerindeki talep fazlalığından
ileri gelen enflasyonİst baskının azalması; buna karşılık yatırım
malları piyasasının genişlemesi, tekelci sermaye karşısında dengeleyici bir güç yaratılması vlb.

,
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Yine bu amaçların gerçekleşmesinden beklene~ çok önemli
bir siyasal sonuç vardır : Ekonomik gücü artan geniş halk topluluklarının siyasal alanda da etkinliği alftacaktır. Çünkü halk egemenliğinin tam anlamıyla gerçekleşmesini önleyen ekonomik engeller arkada kalac:aık, demokratik rejim daha sağlam temellere
oturacaktır.

HALIK SEıKTÖiRÜNDE DEV'LETİN ROLÜ

Görülüyor ki halk sektörü, sosyal devlet ilkesini gerçekleşti
recek bir programdır; sosyal demokrat bir programdır. Böyle bir
programın uyıgulanma:smda devletin düzenleyici, özendirici, hatta
öııgütleyici rolü olaıbi1ir. Ayrı:c:a halk sektörü kuruluşları üzerinde
vatandaşıara güven verecek 'bir devlet denetimi bulunmalıdır.
Demek ki devlet, halk sektörü ile ilgHi çeşitli hukuki düzenlemeler yapaca:ktır. Vatandaşları halk sektörü kuruluşlarına girrneğe öızeridirici tedıbirler alac:aktır. Bunlar, doğrudan doğruya söz
konusu kuruluşların yararlanacağı tedbirler biçiminde olaıbilir:
Örneğin halk sektörü için belirlenecek ölçülere uygun kınuluşla6

rın yararlanacağı ve:rıgi, gümrük. kredi kolaylıkları vb. Devletçe
bu kuruluşlara pro1c yardıımı ve benzeri teknik yardımlar da sağ
lanalbilir. Bir de bu kuruluşlara girecek vatandaşların yararlanacağı tedibirler ola:bili~ : Kar paymın belli hir miktara kadar ·vergi·
Iendirilmemesi girbi.

Ancak bütün bu tedbirler, hep özel işlemle yaşayalbilecek bir
sektör yara:t1mak için değildir. Kurulu:şta ve ondan sonraki Ibeili
bir süre boyunca halkın tüketim ve tasarruıf arasındaki tercihlerini etkileyebilecek ölçüde kalmalı, bunun ötesine geçmemelidir.
Niihayet devlet, halkı büyük kuruluşlar .~çinde ö:r<gütlemek için
öncülük yapabilir, bunlara katılabilir de. Türık-İş'in yurt dışın
daiki işçileri ara:sında yaptığı lbir araştırmaya gö:rıe i·şıçiler, devlet
Öncülüğünde :kurulacak ortaklıklara girrneğe hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ecevit HÜikümeti
döneminde kurulma1k istenen
«Halk Yatınmları 'Holding Anonim Ortaklığı>~ (kısa adıyla «Hayat
Holding»), bu amaçla kamu sektörü - halk sektörü karma ortaklıklarını oluşturacak bir gi:rıişim niteliğindeydi.
HAILK SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI
Devletin düzenleyici, öz,endirici, örgütleyici rolünü halk sektörünün kaynakları açısından biraz derinleştirmek gerekir. Halk
sektörüne nereden kaynak yarcttılac;;ık?
Türlöye' de !henüz yüksek bir kalkınma hızını gerçekleştirecek
tasarruf düzeyine varılamamıştır. Oysa halkın elinde büyük yatı
nmları gerçekleştiııelbilecek bir tasarruf potansiyeli bulunduğu konusunda gerek kendi olana:klarmın smırına ulaşan büyük sermaye
kesimi, gerek resmi çev:reler 1gıörüş birliği içindedir. Özel sektörün
halk sekuörü kaıışısmdaki huzursuzluğunun lbir nedeni, halka açık
anonim ortaklıklar gilbi halk sektörünün de aynı para piyasasına
yöneleceği endişesidir. Demek ki birinci kaynak, halkın henüz tam
değerlendirilerneyen tasarruf potansiyeli olaca;k.
Bu arada yurt dışındaki işçilerimizin yalbancı bankalarda bulunan tasarruıfları önemli mi1ktarlara ulaşmaktadır. Bir hesaba göre d:a:ha 1972 yılı sonunda işçilerimizin Federal Alman bankaların,

(2)

Türk-İş Genel Sekreteri (Genel Başıkanı)
Halil Tunç'un bu konudaki
için bk. «DüşünenLerin Forurnu : Dıştaki İşçi Tasarruflan
İçin Ne Yapmalı?», Milliyet, 29 Temmuz 1973, s. 2.

açıklaması
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daki toplam me'\"duatı ·S milyar mark3, bugünkü kur fuerinden
TüDk parasıyla yaklaşı!k 29,8 milyar lira kadardı. Tüi1kiye'de Üçün·
cü Beş Yıllık Plan'da örneğin 1975 yılı için öngörülen toplam özel
sektör yatırımları ise 25,2 milyar lira tutmaktadır". Görülüyor
ki, Türkiye' de özel sektör için 'bir yılda öngörülen toplam yatırım
hacminin üzerinde bir mevduat yurt dışında, sadece Federal Al·
man ya' da biriıkmiş durumdadır. Bu tasarrufları Tü:r:kiye'ye çek
rnek için alınahilecek tedbirler arasında halk sektörüne döviz olarak yapılacak yatırımların daha yüksek bir kur üzerinden, yani
primli kurla hesaplanması düşünülebüir.
Y:iııe

yeterince değerlendirilerneyen veya yurt ekonomisi bakı
üretken sayılamayacak alanlara ya:tırılan önemli miktarda fonlar, sosyal güvenl:ik kuruluşlarıyla işçi sendikalarının el,inde
toplanmış bulunmaktadır. Bu fonlar da sözü geçen kuruluşların
asıl görevlerine zarar vermeyecek biçimde lıarekete geçirileıbilir.

mından

SERVET OLUŞTURıMA POLİTİK/hlSI
Bütün ibunlar, zaten az - çok tasarruf yapabilecek gelire saih:ip
kimseler için söz konusudur. Elimizde kesin rakamlar bulunmamakla birlikte, en iyimser bir tahminle nüfusumuzun % 20'sinin
böyle bir tasarruf olanağına sahip bulunduğunu kabul etsek ibile;
durumu değiştirecek bir politika izlenmedikçe, halkın büyük çoğunluğu halk sektörü dışında kalacak demektir. Çünikü halkın büyük çoğunluğu, !henüz tüketimden artırıp tasarrufta bulunabilecek
gelir düzeyinde değildir; belki en düşük öLçüler içinde varlığını
sürdürebilecek durumdadır. Böylece, halk sektörünün yalnız genişçe rbir azınlığı kalkındıran bir girişim olmaması için, devletin
ekonomik açlidan zayıf ha:~k toplulukları yararına bir servet oluş
turma politikası izlemesi zorunluğu ortaya çı:kıyor. Devlet, bir yandan halk topluluklarının gelirlerini yükseltirken, bir yandan da bu
gelir artışlarını belli bir öLçüde tasarrufa dönüştürecek ve kuruluşuna öncülük edeceği halk sektörü örgütleriyle yatırıma yöneltecektir.
(3')

Kaynak: İskender Evrenosoğlu, Federal Almanya - Türkiye İşgücü İliş
Ankara 1973 (Eskişehir Sanayi Odası Yayınları No. 11), s. 63.
K;aynak: DPT., Yeni Stmteji ve KaLkınma Planı Üçüncü Beş Yıl 1973}
1977, Ankara 1973, s. 173 Tablo 105.

ikıHeri,

(4)
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Hükıümetin

taban fiyat politikası· .izlediği tarımsal ürünlerin
bir bölümü kesilebilir ve bir fonda
toplanabilir. Bu fondaki tasarruflanyla üreticiler, önceden iyi
projelenmiş kuruluşlara ortak edilebilir
veya bir KÖY AK, bir
Köylü Yardımlaşma Kurumu kurulabilir. (Benzeri tedbirler aylı•k
veya ücretler üzednden OYAIK, MEYAK ve İYAK için zaten uygulanmaktadır). Yani talban tiyatlarda ödemenin bir bölümü nakden
yapılacak, bir bölümü de halk sektörü kuruluşlarmda pay senetleri veya üyelik hakları sağlanması biçiminde olacaktır. Böyle ibir
ödeme b~çimi, üreticilerin umduğunun üstünde bir taban fiyat verrneğe piyasa koşullarının elvenişii olduğu zamanlarda hel'hangi bar
zorunlu tasarruf izlenimi yarıatmaksızın kolaylıkla uygulanabilir.
fiyatlarına yapılacak zamının

Öte yandan taıban fiyatlara yapılan zam sonucu tüketim mal·
yönelecek aşırı talep nedeniyle ortaya Ç]kabilecek emla:syonist hasıkı da 1bu yoldan bir ölçüde kontrol altına alınabilir. Konu·
ya bu açıdan bakılınca, oldukça yüksek taban fiyatlarm ödendiği
1974 - 1975 yıllarında böyle bir olanağın değerlendirilemeyişi yü·
zünden önemli bir fırsa:tın kaçırıldığı söylenebilir. ·

larına

YAıBıANCI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER VE BİZ
Bazı yabancı

ülkelerde çalışanlar yararına seııvet oluşturma
politikası izlenmektedir. Örneğin Federal Almanya'da 1961, 1965
ve 1970 yıllarmda çıkarılan «İşçilerin Malvarlığı Sahibi Olmaları
nı Teşvik Kanunları» veya kısaca «Malvarlığı Oluşturma Kanunları», işçi ye müstahdemlere devletin katkısıyla belli bir süre içinde hatırı sayılır bir malvarlığı edinme fırsat•ı vermektedir. Hayli
ayrıntılı olan ibu kanunlardan sadece üçüncüsüne değinmekle yetineceğiz: İşçinin ücretinden yapıLacak ayda en az 10, en çok 52
marık ve yılda en çok 624 ma:r;k tutarında bir kesenek için işveren
tarafırıdan -işçinin medeni durumuna gıöre- % 20- 30 arasında değişen bir «işçi tasarruf primi>> ödenmektedir. Primle beraber tasarruf belli konulara y:atırılmak gerekir. Yat•ırım konuları arasın
da menkul değerler de vardır. İşveren, işçinin yazılı isteği üzerine
yapılacak !bir sözleşme uyarınca kesenek ·ve primleri seçilen yatı
rıım alanına yöneltir. Kesenek ve primler belidi bir süre burada kalacaktır. Ancak işveren % 20 - 30 arasındaki primleri daha sonra
9

vergiden

düşeceği

için, ibunlarm

nihai ödey:iç:isi devlet

olmakta-

dı-ii.

Benzer bir uyıgulamayı Fransa' da görmekteyiz. Gerçekten ~ş
çilerin işletmelerin ldrlarma katılmalarına ilişkin
17 Ağustos
1%7 tarihli kanun hükmünde kararname ile 19 Arahk 1967 tarihli
kararname, benzer bir amaç gütmektedir. lOO'den fazla işÇi çalıJŞ
tıran her işletme bir «rişçilerin katılma yedek akçesi» ayırmak zorundadır. Bu yedek akçe, işçilere işletmelerin pay senetlerinden
verilmek, işletmelerin yatlrımlara yöneltebeği ortak bir iionda toplanmak veya başka yatırım kıUr:uluşlarına ödenmek suretiyle değer
le~dirilmektedir. Bir yıl riÇinde katılma yedek akçesine ayrılan
paralar, daha sonra kurumlar veyıa gelir verıgisinden düşülmekte
dir. 100'den az işçi çalıştıran işletmeler, böyle bir katılma yedek
akçesi ayırırlal'sa aynı özendirici tedbirlerden yararlamrlar.- Fransa'da 1969 - 1974 yılları arasmda işçilerle bu yolda sözleşme yapan
10.051 işletmede 4,1 milyon işçi yararına toplam 9 milyar frank
birr tasarruf sağlamnıştır6 •
Federal. Almanya ve Fransa örneklerınden halk sektörü için
kaynak yaratma konusunda yararalanılabileceği. düşünoesindeyiz.
Ancak milli gelir dağılımına da önemli bir müdahale anlamına gelebilecek böyle ibir servet oluşturma politirkası için Hazine'ye yeni
gelir kaynakları ıgerekeoektir. Örneğ.in tarımsal gelirler'in daha geniş biçimde vergilendirilmesi, toplumda yüksek gelir gruplarmdan
daha çok verıgi alınması, lüks tüketim mallanndan alman dalaylı
vergilerin yükseltilmesi gibi ek tedihirler gel'ekli olacaktır.
Fakat kendiliğinden tasarrufila bulunmak gücü veya eğilimi
alınaryan :halk toplulukları yararına böyle tedbirler almma:dıkça;
halk· sektörü, toplumda nÜfusun belli bir oranını geçmeyecek dar
sınırlar içinde kalınağa maihıkumdur.
Bu konuda daha geniş biLgi için bk. T. Güngör Uras, «'İşçileri Tasarrufa ve İşçi Tasarruflarını Yatınmlaıra Yöne1tmek İçin Yeni Teşvik
Tedbirleri», Türkiye İktisat Gazetesi, 5 Ekim 1972, s. 4; Zeki Albayrak,
«Alman Serveıt Biriktirme Kamın~arı ve Tüı;k İşçilerinin Bunla:rdaın
Fayda1aı:ıma imkanları», Banka ve Ekonomik Yorumlar, Kasım 1973,
s. ll - 30.
(6) ~aynak: Yaşar Karayalçın, <<Zam Değil, İstikr~r ve Yatırım ... », Milliyet, 7 Mayıs 1974, s. 2.
(5)
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HALK SEKTÖRÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ
Halk sektörü çok sayıda k,işilerin, geniş halk topluluklarının
üretim araçları üzerindeki o:rıtak mülkiyet hiç1mi olarak alınınca;
en uygun, en elverişli öııgüt hiçimlerıini de buna göre saptamak gerekir.
Özel kanunlıarla kurulmuşc veya kurulacak örgütleri bir yana
bırakarak, genel kanunların, yani Tür:k Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanunu'nun :öngıördüğü ortaklık türlerini halk sektörüne
u,yıgunluıkları açısından

.gözden geçirelim :

KıoHektiıf ve kıomandit ortaklıklar, kişisel yönleri ve sını:rsız
soruro ilkesiyle çok sayııda ortağın, geniş halk topluluklarının katılacağı örgütler için elverişli ortakhk hiçimlerıi değildirler. Limited ortaıklıtkların en çok ortak sayısı zaten Türk Ticaret Kanunu
ile SO olarak belirlenmiştir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık ise, Türk uyıgulamasında seyrek görülen bir ortaıklık
türüdür. Kiişisel yönetim yönüyle de ha1k sektörü için elve:r:işsiz
dir.

öyleyse geriye kooperatifler ve anonim ortaklıklar kalıyor :
Koopeô:~.üfler, ~kapitalist ekonomilerde küçük tüketici .Je üreticilerin savunma örgütleri olara:k ortaya çıkm~!şlardır. Bu nedenle .kooperatifler, halk sektöründe geniş ıbir "yer ~alacaklardır. Toprak refıOrmu da kooıperatifm önemini artırmıştır.
Tüketim kooperatiıflerini bir yana bırakı:rsaık, tarımda ve kü·
çük zanaatlarda kıooperatifleııden yararlanılabileceği düşüncesin
deyiz. Böylece küçük üreticilerin nisrpi bağımsızlllkları korunmuş
olacağı giibi; ,kendileiıi, kooperatifler aracılığı ile üretim için ihtiyaç duydukları girdileri ortaklaşa sıağlayaıbilecekler ve ürünlerini
ortaklaşa pazarlayrubileceklerdir. Her halde kooperatifler
küçük
üreticiye etkili bir güç kazandıra!bilir.
Kooperaıtıi:fler

son detece demokratik ve eşidi.kçi ilkelere daAncak bugünkü yapılarıyla kooperatifler, sermaye birikimine elverişli kuruıluşlar sayılamaz. Büyük sınai yatırımlarsa, ancak
kıooperatiflerirt üst örıgütlerince gerçekleştirilebilınektedir.
yıanır.

Sanayi ve ticarete daha eLverişli bir örıgüt türü olarak anonim
ortakhkLar üzer,inrde durmak gerekir. Anonim ortakhklar,ı aslında
bugünkü Türk Ticaret Kanunu'na göre dahi çok esnek bir yapıya
',

ll

sırlıiptirler.

Anonim ortaklıklarda anasözleşm:elerle demokratik
ve belli bir ölçüde eşitlikçi ibdr yıönetim sağlanabilir. Halk sektörü
içind~ yer alacak . anonim ortaklıklara «halka açık anonim ortakhk değil, halk anon,im ortaklığı» diyoruz. Halk anonim ortaklıklarının ibaşlıca özellikleri şunlar:dır :
Hiçbir pay saıhiıbi, belidi bir oranın üstünde pay seneeti alama-.
yacak, sermaye belirli ellerde toplanmayıacaık. Aıyncalıklı P<llY olmayacak; ne· oyda, ne yönetim hakkında, ne kar payın da... Kurucu payı olmayacak. Bu öızelliklere sahip bir anonim ortaklıık, .anasözleşme ile gerçekleştirileıhilir. Bu özellikleri veya bunlardan ba·.zılarını taşıyan anonim ortaıkhklar, bugün Tüvkiye' de vıardır. Gerçek:ten ülkemizde özdlikle 1960'ların ortalanndan bu yana daha
çok işçilerce kurulan ve genelliıkl,e «hemşeri şirketleri» adıyla ıanı
lan anonim ortaklarda anasözleşme hükümleriyle ortaklann pay
mi:ktarını veya pay oranını sınırlama biçiminde bir uygulama baş·
lamıştır. ilerde halk ,şekuörü için yapılacak ibir düzenleme,. bu yönd_eıki geLişmeyi kanun hükümlerıine bağlayaıbilir.
Görüldüğü gVbi, haLk sektöründe -özel kanunlarla kurulmuş
veya kurulacak örgütler dışmda- kooperatifler ve lhalk anonim ortak.lıkları farklı üretim alanlannda !birbirlerini tamamlayan ortaklık türler.idir. Ancak bütün halk sektörü kurulusları, özellikle
kooperatifLer ve halk anonim ortakhkları üzerinde b~ örıgütler ·~a
cılığıyla · ülke kalkınmasına katkıda bulunmak isteyen vatandaş
lan koruyacak vee yolsuzlukları 'önleyecek etkili bir devlet denetiminin oJmas,ı, halk sektıörünün lbaşarıya ulaşması için şarttır.
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İKTiSADi KALKlNMA.- SİYASAL REJiM
İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Yüksel 'ÜLKEN

I
GİRİŞ
İktisatla

siyasetin

ilişkileri,

iktisadi hayatta Devlet müdahalesi genişledikçe şüphesiz artmıştır. Klasik liibera:lizmde asgariye
inen bu müdahale zamammızda, arıtalama olarak, bu asgarinin çok
i.iJs:tündedir. Hatta Devletin müdahalesini bütün faaliyet alanlarına
tam olarak yayıdığı rejimler bile zamanımızıda gÖrülmektedir.
İktisat siyaseti iktisat ilminin bir devamı veya bir uy.gulaması
olarak kabul edilirse; «Devlet müdahalesinin kıt kaynakların ida·
resine yayıldığı arıdan itibaren, nazariyecilerin ve sorumlu otod·
telerin dikkatini çekmeleri normaldir». Bu, alınan siyasi kararlarm
sonuçlarını azamiye ç11karaca!k kural veya ilkdere riayeti sağlamak
endişesinin doğurduğu hir davramştır. Diğer bk değişle, «iktisatçıların ik•tisat politikaısı kamu otoritelerinin faaliyetine dn:ha fazla
rasyonellik sokmayı gözetir».

Faka;t, bilindiği gibi, siyasi kişiler kararlanııda tek etken olarak kendi iradelerini kuHarımaktan ve uygulamaktan yoksundurlar. Gerek araçların seçiminde gereık amaçların tesbitinde çeşitli
yönlerden gelen baskıların altmdadırlar. İktisadi hayata Dev:let
müdahalesi arttıkça siyasetle iktisat daha iJçli-dışlı olmuş, fert gelirleri gittikçe siyasi kararların adeta fonkSiiyonu haline girmiştir.
«Çağdaş siyasi hayat, iktisadi hayatla iç içed.ir. Her iki alan bir
entegrasyon hareketinin konus:udurlar». Bu durumda çeşitli yön·
levden gelen baskıların da zamanla siyasi rnekanizmaya daha çoK
yaklaşması ve onu daha çok s1ikıştırma•sı noı:ımaldir.

3

«Unutmayalım

ki siyasetin içinde ve siyaset yoluyla devletin
iktisadi faaliyeti belidenir ve saptamr».
Toplum hayatında ve iktiısatçılar arasında iktisadi sistem :;orunu en ihtiraslı konularıdan biridir. Ancak, günlük dilde ve hatta
bilimsel çalışmalarda dahi sistem-stvüktür-rejim terimleri karıştı·
rılmakta ve çoğu defa eş anlamda kulılanılımaktadır.

{-/
1

İktisadi rejim insanların iktisadi faaliyetlerini düzenleyen hukuki kuralların bütünüdür. İnsanların eşya ile ilişkilerinde «Özel
mülkiyet kamu mülkiyeti>> ortaya ç:ılkarıken;. insanların insanlarla olan ilişkilerinde ise «İktisadi hürriyet» p,mblemi kendini göstermektedir (Liberal veya müdahaıleci). Böylece, rejim, sistemin
sadece bir elemanı durumundadır.

Belirli bir iktisadi üniteye «fizyonomisi»ni kazandıran strük
tür kavramı, sistem ve rejim kavramlarının arasında bi'r yer al·
ma·ktadır.

Herşeyden önce, sistem kavramının teorıik bir kavram olduğunu

ileri sürmek gerekir. Pratikte bir 1sistemin ideal şeması<na
göre uygulandığı iddia edilemez. Çeşiıtıli strüktürlede biçimlen~n
sistemler, uygulamada değişik şekiliere bürünmekte, teorik çizgilerinden uzaklaşmaktadır. İrdeal tipine göre ele alınan sistemleri
«soyut sistemler», uygulamada ortaya çıkan sistemleri de «!Somut
<;;istemler» olarak incelemek zorunluluğu bu durumda açıktır.

~-~ ..,

Sistemler donmuş bir karakter taşımazlar. Dinaımiktirler. Ve
bu dinamizm, kaynağını dayandıkları strıüktürlerıde bulmaktadır.
Sistem değişmderini strüktürlerin dinamiği açısmdan ele aılmak,
bize, daha yeterli bir izah şeklinde görünmüştür.
XX.
ne

yüzyıl;

i:kt-isadi sistemlerin hakikaten büyük mücadelesi-

saıhne olmaktadır.

Teorik ve pratik alanda'ki bu mücadele, özellikle 1917 Sovyet
ihtiltHi ile en kızgın safhaısına atlamıştır. Kapitalist ve kollektivis~t
siis'temlerin büyük kavga:sı devam ederken, uygulama alanında sistemlerin teorik temellerinden ayrı1drkları, arosayan taraflarını karşıt sistemin unsurlarıyla kapattığı göze çarıprnağa başlamıştır. İki
sirstemin, pratikte biııbirine yaklaşması eğilimleri, hareket noktaları tamamen zıt olan iktisadi s1iıstemlerıe ait ortak noktaların aranması ihtiyacım duyurmuştur. Bunun peşine diişen ve iktisadi sistemleri tek bir kolun özel halleri olarak incelemek isteyen «genel-
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leşen ekonomi», zamanrmızda, sis,tem tartışmalarını yeni bir yola
sokmuştur. Batılı iktisatçıların
maları bu açıdan gelişmektedir.

ve özellikle F. Perroux'nup çalış
Buna karşılık dünya çapmda mücadele kabiliyetini ve et~kileme kudretini kaybetmek endişesiyle,
gerek resmi Sovyet iktisatçılarıyla Marx'çılar gerek aşırı kapitalizm
taraftar ları yakınlaşma eğilimini kesinli:kle reddetmektedirler.

Strüktürler her ne kadar değişmez bir karaktere sahip görü·
de bu hal gayet nisbi olmakta ve zaman seyri içinde plas·
tik bir nitelik almaktadır. Zira, Sltrüktürıler, hareketsiz adeta donmuş faktörıleri (fizik unsurlar, iktisadi organizasyon, müesseseler)
değil aynı zamanda itici kuvvetleri de kapsadığı için donukluğunu
kay.betmektedir. Anoak, zaman sürelerini ele aLmak ve strükti.i.ru
bu kadro içinde göstermek gemkıtir. Kısa devrede statik olan un·
sur uzun devrede dinamik bir eleman ola:bilir. Çünkü, bir strüktür
unsurunun hareketleri, kısa devre içinde hemen hemen seçilemiyecek kadar yavaş olması , dolayısiyle pek büyük bir önem arzet,
mez ve tahlilinden vazgeçilebilir. Fakat uzun devre esn<lisında, itici
kuvvetler, (özellikle nüfus, teknik, .fiJkir değişmeleri) hareketleri
sonucunda hakim 'bir tesire sahip olabilirıler. O halde bu unsurları da veri olarak görmemelidir. Kısaca, uzun devrede değişken, kı
sa devrede ise sabiıt'tirler.
nürlerıse

Demek ki uzun devrede strüktürler değişmektedir. Fakat, uitaraftan strükıtürlerin bağ]msız hareket kabiliyetinden yoksun oldukları, karışılıiklı bağlılık örıgüs:ü içinde bulundukları bilinir. O halde strüktiirler arasmda nisbeten sabit ıbelirli bir uyuş
maının bulunması gerektir ki, buna da Sistem diyoruz. Strüktür
unsurlarının birbirine olan uyuşma:zlığı, sistemin artık yavaş yavaş bozulduğuna işarettir. Bu uyuşmazlığın uzun süre devam etmesi
ise beklenemez. Zira, bu uyuşmazlığın sonuounda ortaya, A. Marchal'in ·deyimiyle, <<Strüktürlerin mütecaınis bir komplekisi» olan yeni bir sistem çıkmaktadır. Zira sistem, n1sbeten sabit ilişkilerle
bağlı strüktürlerin iktisadi, teknik, siyasi vıs. «bir bütün'ü,
bir
kombine:wnu, bir kompleksidir». Bizim de sistem anlayışımıza bu
husus hakim olacaktır.
ğer

Hayatta, bir i,ktisaıdi sistemin saf ve kendine has 1bü:tün özellikleriyle var olmadığı bir gerçektir. Her sistem hakim bir nite·
likte karakterize edilirken aynı zamanda daha önceki devirlerin
bazı izlerini taşıdığı gibi, gelecek devirlerin ele bazı işaretlerini

s

ıçme alabilir. Mesela buna Japon kapitali:oıni tipik bir örnek ola.
rak gösterilebilir. Üretimin son derece sanayileşmesine rağmen,
zihniyet, müesseseler ve adetler eski devirlerin izlerini derin bir
surette taşımakta, kapitalist öncesi bir durumu korumaktadırlar.
İşçi serf zihniyetine, müteşebb1s ise asil ,zihniyetine .sahip g;özük
meıktedir. Kıısaca kapitalist düşünce kendini henüz feodal düşün.
ceden sıyırmayı başarmış değildir.
Sırf

(pure) iıkt:iısat kanunları realitede tam anlamıyla işleye
ve sistemler, st~ül<ıtürlerin komplekıs kara:kteri karşı
sında, teorik esaslarmdan sapmaktadırılar. Sisıtem, sosyal hayatm
idealize edilmiş taslağı, strüktür ise portresidir. Fakat mütecanis
olmayan somut sistemler, nazari alanda mütecaniıs veya iıdeal tipler halinde ele alınmakıta ve incelenmektedir.
ınernekte

Milli iktiisadi faaıliyetin içinde geçtiği genel bir kaıdrıoyu beli:F
ten 'sistemlerin amacı, iktiısadi denge'nin sağlanmasıdır. İktisadi
· sistemler «tüketim veya mallar ve ihtiyaçlar araısındaki denıge»yi
en iyi şekilde gerçekleştireceği iddiasını taşırlar. Ancak, bu ikti·
sadi dengeyi ideal şekilde elde etmek için ilıeri sürdükleri çareler
ve aletler farklıdır. Bu farkhhk ise, bize iıküsadi sistemlerin sınıf.
Ianmasmda temel ölçü olacaktır. ·
II
İKTİSADİ SİSTBMLERİN GELİŞİMİ

Teorik bir :kavram- olan iktisadi sistemler, strüktürlerin çeşit
ve dinamiğine dayanan bir değişme göstererek uygulamada
saf halden uzaklaşmaık:ta:dır. Si'stemler canlı ve har~ketli bir nite·
likle süreli bir gelişim için'dedider. Donuk bir surat sahibi değil·
dirler. Dinamiktirler.
liliğine

Kapitalizm XIX. yüzyı1da küçük üniteli ve rekabetçi iken bü·
yük üniteli kapitalizme atlamı,ş; Devlet'in rolü ve müdahale alanı
gittikçe genişleyerek özel menıfaaıt-kamu menfaati çatışması için
uzlaşma çareleri aranmış, ,olanaklar zıorlanımıştır. Böylece, sosyal
yönü kuvvetlenımiştir.
Sovyet kollektivizmi de Rıısyada uyıgulanmaya başlamasından
beri süreli değişmeler göstermiştir. Zaman yönünden olan bu dinamizm mekan yıönünden de günümüzde kendini belirtmiş, özellikle Yugoslavya ve Çin'de yeni denemeler ortaya çıkmıştır.
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Bugün, zaman seyııi içinde süreli bir gelişim gösteren kapitalist ve kollektivist sistemlerin yaşama ve haıyatiyet yeteneklerınİ
isbatladı.kları raıhaıthkla kabul edilebilir. «R:elalite, enstitüsyonel
alanda çok kesin olan sistemleri yalanlamaktadır». İki büyük s~is
terrnin tasarlanan ideal işlemesi pratikte aksadı:kça, kusurlu noktaların karşıt sistemin «iyi» taraflarıyla kapaıtılması, iki sistem
içinde sürdi bir eğilim taşımaktadır. Böylece, elektik bir yapının
özellilderini gerek kapitalist gerek kollektiviiSt Sİ'stemlerıde bulmak
mümkündür. Artık, ayrı ay,rı ve kaıışıt 1ki iktisadi sistem yerine,
ortak bir yönde gelişme gösteren dünya çapmda bar «ıgenelleşeın
ekonomi " econıimoe generalisee» bahse konu olma·ktadır. MerleauPonty'nin isim babası olduğu bu terim ve tahlillei'e göre; «kapitalizm ve sosyalizm genelıleşen ekonominin sadece. özel halleridir>>.
Özellikle iktisadi hayat seviyesıl yükseldikçe iki sistemde ortak
ekon:ominin anHımıo:ıı bulduğu temel amacıdır. Tarihsel akışı içinde ve günümüzde göze çarpan ya·
pısal değiş~eleri i1e sistemlerin yakmlaşması bir gerçektir.
noktaların aranması, genelleşen

Bilıindiği gibi, iki iktisadi si~stem Vlilrdır; kapitalist ve kollekHvist sistem. 1917 Sovyet İlıtilali ve uyıgulama olanağı bulan. kollektivist sistemden önce sadece kapitaliıst s~stem vardı ve tek sistem olarak hakimiyetini sürdürmekteyıdi. Bu tarihten itibaren
dünyada iki sistemin varlığı başlamış ve yaşaıma mücadeleleri kendini göstermiştir. Her iki sistem, büyük güçlüklerle karşılaşmala·
rına ve aralarmdaki amansız çek<İ:şmelere rağmen, günümüze · kadar yaşama güçlerini doğrulamışlardır. Bru yıpratıcı devreyi atıa
tan iki sistemin bundan sonra da aynı hayatiyeti göstererek varlıklarını koruyacaklarını ileri sürmek aşırı bir yargı değildir. Böylece iki sistemden birinin diğerini· aLtederek tek başına dünyaya
yayılacağı iddiası, her iki sistem içinde geçerliliğini
yitirmiştir.
Uygulamada ortaya çıkan durumları ele almak v~ geli<şmeleri tesbit etmek, hiç şüphesiz soyut iddialar karşı·smda daha gerçekçi olmak, daha doğrusu herhangi bir sistem taassubuna kapılmamak
demektir. Artık iki sitsterninde «gidicİ>> değil «kahcı>> olduğunu ka·
bullenımek ve bir «vakıa>> olan bu duruma göre ta:h1illere girişrnek
zorunluluğu, objektif olmanın asgari şarıtlarmdan biridir.

Bir noktanın lJsrarla hatırlatılmasmda büyük fayda vardır
ki, her iktisadi sistemin amacı kişi refahını sağlamak, onu
daha yukarı bir seviyeye çıkartmaktır. Kısaca, her iki sistem, ik·
Şöyle
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tisaJdi kalkınmanın gerçekleşmesini amaç edinmiş:tir. Aralarında
amaç yönünden fank yoktur. Fark, bu amaca varırnak için gidile·
cek metiodla:rdaJdır. Her ikisi de, tabiaıtiyle k!endi metodlannın daha etkili olduğu :iddiasını taşır. O haMe, iktisadi kalkınma aıı:naç·
tır ve bu amaca varmak için kullamlan araç ise iktisadi sistemdir. Amacı sistem ile kanştırımamahdır; daıha doğrusu, bir iktisadi sistem amaç olarak kabul ediLmemeLidir. Sistemi «amaç» olarak benimsiyenleri sistem taassubuna kapılmış kıişiler olarak nitelemek gerekir.
Ayırımı kuvvetlendiı:ımek

için çok basit benzetmelerle somutyerden arzıu ettiği bir diğer ye:rıe gitmek isteyen kişinin amacı bir araca binrnek değiLdir. Çünkü gideceği ye- .
r:e varan kişi bindiği araıcı şüphesiz terkedeoektıir. Bu gözlemden
hareketle, şöyle bir genel sonuçta çıkanlabilir ve bu günümüzün
sistemler konusunda en büyük iddialarınıdan biridıir; amaca yaklaştıkça, yani iktisadi kalıkınma gerçakleştil(içe 1bir a:raç olan sistemlerde önemlerini kaybetımeğe mahkumdur. Ve bu sebeple gelecek yüzyıllaJrda günümü~ün iktisadi sistem tartışmalarına rastlan·
Iaştırahm. Bulunduğu

mıyacaktır.

İktisadi sistemlerin

donuk bir karaktere sahip olmadıkları
dinamiktirler. Zaten bu dinamizm sayesindedir ki her iki sistem yaşama güçlerini ka11şıhkılı olarak doğrulamak
imkanını bulmuşlardır. Her i~i sistemin zamanımıza kadar gösterdiği gelişmeleri izlemek dinarnizmin derecesini rahatlıkla açık
lar. Kısa çi:zıgilerle hatırlatırısak, bu dinami:zım, hem zaman ve hem
de mekan yönünden kendini göstermiştir. Geçen yüzyılın kapita·
lizmi ilkin tamamen olumsuz sosyal sonuçlar karşısında, özellikle
çalışanların haklarını ılmr:uyaca:k «sosyal siyaset» tedbirleri uyguIa:nmaya k!onmuş ve devlet' müdahalesi ortaya çıkarak müdahaleci kapitalizme dönüşmüştür. Bu sürede işçi ve işveren sendikalarının kurulmasına. i:zıin verilmiş, ve grev-lok<l!Vt gibi etkili mücadeLe aletleriyle donatılarak emek piyasaJsmda kuvvet dengesi sağlan
mıştır. Diğer taraiitan, küçük üniteli kapitalizımden büyük üniteli
kapitaliZJme geçilirken her ülkenin kendine has niıteliklerıiyle kapitalizm çeşitleri ortaya ç1ikmıştır. Yalnız bu oluşumlar içinde bir
ortak noktanın· bel.irdiği tartışmasız ka:bu:l edilebilir; kapiıtalizmin
ilk uygulama dönemindeki anti-sosyal taraıfı giıttikçe giderilmekte
ve sosyal yönü kuvvet kazanmaktadır.
açıktır .. Statik değil,
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Kollektivist sistem'de gerek zaman gerek mekan yönünden pa·
ralel davranışlar içindedir. Ayrıntılara gitmeden Sovyet Rusya'da
1917 den beri farklı uygulama devirleri ayırt etmek mümkündür.
iLkin sistemin bütün gereklerini yerine getiren bir uygulamaya geçilmiş, sonra çeşüli yönlerde yapılan fedakarlıklada veya verilen
tavıizlerle günümüze kadar gelinmiştir. Hiç şüphesiz bugünün uy·
gulamasıyla 1917 nin uygulaması aııaısmda büy;üık farklar vardır,
ve sosyal tarafı gi<ttikçe kuvvetlenmiştir. :Öiğer taraftan, mekan yö·
nünden de dinamizm göstermiş, sadece «Moskova Modeli» ne uymak ve bağlanmak yerine, kendine has özelLikleri taşıyan birçok
lmUektivist modeller ortaya çıkmıştır: Kızıl Çin, Arnavutluk, Yu·
goslavya, Polanya, Romanya, Çekoslovakya, Küba gihL .. İtalyan
Komünist partisinin eski ve şöhvevli lideri Togliatti'nin deyişiyle,
«tek merkezcilik>>ten · (centrisme) «çok merkezciliğ:e» (policentrisrrne) geçiş vaı:ıdır. Bunun en belivgin örneği Yugoslav modelidir·
ve bu bakımdan Yugoslavya'daki gelişmelerıden bahsetmek yedn·
de ve enteresan olacaktır. Çekoslavakya olayları da bu gelişimin
doğal _sayılması gereken en son anlamlı örneğ1dıir.
Kollektivist sistem içinde Moskova modeline bağlılığa ilk karçl!kan ülke Yugoslavyadır. Bilindiği gibi, Yuıgoslavy:a kollektivist
sistemi uygulamakla. beraber, bu sisıtemin geleneksel tipini aynen
benimsemiş değilıdir. Mülkiyet açısından Sovyet modeline, devlet
teşebbüsleri arasında serbest piyasa rekabetine izin vermesinden
batı modeline yaklaşımıştır denebilir. Zira, Yugoslaıvya'da üretim
araçlarının, kamu mülkiyeti prensibi büyük ölçüde uygulanması·
na rağmen, üretim fiatları piyasaıda tesbi·t edilmektedir. Bir süre
önce yapılan değişiklikler ikıi büyük gmpta toplanabilir. Birincisi,
ülkenin siyasi hayatına tek olarak hakim bulunan partlinin icra organı üzerinde nüfuzunun azalması sonucunu doğuracak ve partiyi
yavaş yavaş sadece bir danışma organı durumunçı düşürecek değişımelerıdir. Böylece, icra oııganı paııtinin direküfleriyle hareket
eden bağımlı durumdan kurtulmakta ve ikisi arasında ilk safhada
bir denge yaratılmak istenmektedir. Zamanla, bu dengenin icra organı lehine işlemesi beklenebilir.
şı

İkinai büyük değişiklik, işçi konseyleri tarafından idaıre edi-

len iktisadi devlet teşekküllerinin finansmanında yabancı sermaye
iştirakinin kabul edilmesidir. O kadar l\ii, yabancı serımaye sahip
ve temsilcilerıi, yeterli sayıda, yönetim lmr:ullarmda · da yer alacaklar ve teşehbüsün yönetiminde sembolik değil, etkili biçimde rol
9

oynayacaklardır .. Adeta bir ortaklığı:n .kurulması bahis konusudur.
Nihayet, hükümetin izin verdiği alanlarda faaliyet gösterecek olan
yabancı sermayenin kar hisseleri de dışanya transfer edilecektir.
Çekoslavakya'ya gelince, lwllektivisıt sistemi uyıgıulayan bu ül·
ke, iki büyük hamleyi bi~den gerçekleştirmek 1stemiştir. Bunlar·
dan biri, s1istemi «insanileştirmek», diğel'i ise «talep unsuruna ağır·
lık vermek»ti. Her ikisinin de anlamı aç1ktır. İlki, kişiye kişiliğini
kaybettiTen totaliter rejimin yerine çeşiıtli insan hal.<ılannı güven
altına alan bir «açık rejiım»in kuruLmasını gözetıiyordu. İkincisi
yani talep unsuruna ağırlık vermenin, da!ha teknik bir dille, «tÜketici hegemonyası»nın artık kabul ediirmesi gereğinin ifadesidir.
İster kıapıitalist ister koUektiviısıt sistemde olsun, belirli bir seviyeden so'{lra, tüketici veya falep unsuru bütün ağırlığı ile kendini
göstererek sistem yakınlaşmasında başmlü oynar. Bu açıdan, Çe·
kıoslavak işgalinin raıhat bir izahını yapmak mümkündür.

· Teorik yönden iki sistemin yakınl:aşmasmdan hiç şüphesiz
bahsedilemez. Ancak uyıgulaıma alanmda her iki sistemin teorik temellerinden sapması ve karşıt sistemin daha etkili işledıl.ği sabit
olan prensiplerini kendi yapısına UJ7ıdıuracak biçimde ithal ederek
«eklektik» bir nitelik kazanıması günümüzün bir gerçeğidir. Biri,
«sıol» bir al~t olan planlamayı kabul eder ve <kamu menfaatinin bkçok noktalarıda öızel menfaatlere üstünlüğü p11ensiıbini benimserken diğeri, özel mülkiyet konusunda fedakarlıklara gitmekte ve
adeta piyasa mekanizmasını hamkete getirecek bazı teşvik edici
tedbirleri yüriirlüğe k!Oymaktadır. YakınlaŞIIIlanın çeşitli örnekleri verilebilir. Ancak en göze batanlarla yetinirısek, daha önce beliııttiğimiz giibi, bugünün Sovyet Rusyasmda bazı kayıtlar altında,
ev mü1kıiyeti, arazi müikiyeti ve ara:ba sahibi olmak imkanı yanmda bir dereceye k:adar miras hakıkı sağlanımıştır. Aynca Yugoslavyadan da benzer örnekler zil~redilebilir. Batı elmnomiLerinde de
kamunun üstünlüğü prensibine dayanılaraık yapılan faaliyet ve müdahale örneklerini bulmak z;or değildir. Hiç şüphesiz örnekler, eğıi-'
limi s.omut deliHere dayandırmak için önemlidir. Ancak, daıha
önemli olan bu yakınlaşma eğilimini dıoğıuran temel sebehin . bulunması ve açıklanmasıdır.
Bir «Vakıa» olarak kendini gösteren bu eğilimin temelinde yatan seıbep, fertlerin gelirlerindeki ar;tışlaı:ıdır. Gelirleri artan kişi
lerin biribirine son derece benzeyen davranışlar gıöstermesi bir ger-
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çektir. Gelir artışları, fert davranışlarını paralel kılmaktadır. «Konzevki»nin uyanması, gelir aı:ıtışımn talbil bir sonucu olmakta-

~or

dır.

Bunun yanında yukarıda kısaca belirttiğimiz çeşitli yaıkınlaş·
ma alanlarını, gelir artışlarının yarattığı ortak bir zihniyet ortamı
ile de tamamlamak mümkündür. Rahatlıkla denebilir ki, kültür
ve iktisadi seviyesi yükselen bir tüpluımu totaliter bir rejim için:
de tutmanın ve hükmetmenin :wrluğu açtktır. Bu bakımdan, hayat
seviyesi arttıkça, Sovyet Rusya'nın despotik karakterinin gittikçe
zayıflayacağını ve belirtilerin kendini göstermeye başladığını iddia
edenler çoktur ve bunlar arasmda mariksist yazarlarda vardır. Ünlü Sovyet bi1gini Saharov'un deyişiyle, «bütün insanlığın istediği
tek şey, özgürlük ve güveı:ıhktir».
Yugoslavya ve Çekoslavakya'daki çok enteresan gelişmelere
yıukanda değiı:ıdik. Sovyet Rıusya'·da gevışeme veya taviz örnekleri
olarak arazi mülkiyeti, miras hakkı, araıba ve ev sahibi olma imkanlarını vermiştik. Ancak, daha dikkati çekici olarak, Sovyet plancıları, son yıllarıda bazı yeni prdblemlerle karışılaşmaktadır. Bunların başında da, satılınayan malların yarattığı «stok meselesi» gelmektedir.
Bu mese'le de, gelir artışlarının yarattığı tipik bir örnektir.
Geljr seviyesinin artışıyla doğan seçim imkanı, satış yapınama tehlikesini yaraıttığından, çok tip~k rkapitalist davranışlardan sayılan
«reklam» faaliyetleri bile .kendini göste:rmeğe başlamıştır. Brundan
şu son derece önemil sonuç e1de edHiyor: Belirli bir kalıkınma seviyesinden, sonra, ko1lektivist bir ekonomi bile olsa, «tüketici hegemonyası»nın etkilerinden kurıtulmaya imkan yoktur.
Ve nihayet şimdilik fikir olarak ileri sürülen ve fakat çok
önemli diğer bir örnek, Rusya'da sendikaların faaliyetlerini göstermelik olma.k:tan çıkarmaık ve parti kaırşırsında etkin ve dengeli bir
seviyeye yükseltmek yolundaıki teklifleı:ıdir.
ve kalkınmanın verdiği rahatlı.k, insanlabiribirierine yarkınla:Ştırdığı için, nihai olarak
sistemi, geniş bir perspektif içinde, sosyal ve enstitüsyonel yönden birbirine benzetmesi çok mümkün ve muhtemeLdir. Saharov'un
diliyJe, «Halkın büyük rbir çoğunluğuna üstün bir yaşama düzeni
sağlandığı anda, sosyalizım ile kapitaliZJm eşit değerde giibi görünmekrtedirler».
O halde,

gelişmenin

rın davramşlarını
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-----Ancak, gerek kapitalist gel'ek kolleküviJst siMemin aşırı tarafuygulamada ortaya çıkan yakınlaşma eğilimini kesinlikle
reddederler. Bu davranışı normal kal'şılamak gerekir. Çünkü, her
iki sistem, kendisinin dünyaya hakim olacağı; karma ekonominin
geçici olduğu iddiasını . taşır. Zaten bir bakıma yakınlaşmayı kabullenmek demek, bu iddiadan vazgeçmek demektir. Bu durumda,
realitede ortaya çıkan eğilimleri değilde, aşırı taraftarlığın verdiği
taassupla meseleye bakanların baş endişesi, kendi sistemlerinin
dünya ölçüsünde mücadele kabiliyetini kaybedeceğ~dir. Böylece
sistem taassubuna sahip bu OI'tak endişe ile hareket eden kapiıta
lizımin ve kollektivizmin aşı:rı taraBtarları, uygulamada ortaya çı
kan bu yakınlaşma eğili:mini kabul etmek istemezler.
tarları,

Kabul edilmelidir ki, objektiv olmanın asgari şartlarından biri gerçekçi olmakütr. Realitedeki uygulamalar tahlil edilirse, ay
rı sistemler altında yaşarnalarına rağmen oı~tak bir zihniyert orta·
ınının ekonomiye hak1m olduğu görülmektedir. Bumda en brüyük
rıo1ü ise, daha önce belirttiğimiz gibi, fert davranışlarını birbirine
paralel kılan hayat seviyesinin yükselmesidir. Bugünün genel eği
limi; uygulamada sistem taa:ssuıbundan uzaklaşma yolunda:dır. Sistemlerin gelişimi incelenir ve günümüzde taşıdığı «ek·lektik» nitelik hatırlanırsa, bu uzaklaşma taıbiidir.
Şimdi,

bu hatırlatmaların yarıdımıyla, son Çekoslovakya'ya yapılan işgalin rahat bir izahını yapmaık mümkündür. Şöyle ki;
İkttisadi alanda sistemlerin kendi prensiplerinden taviz verıdik
lerini veya fedakarlrkta bulunduklannı, iyi işlemeyen veya isıten
meyen sonuçlar veren taraflarını atmak eğilimin bugünün sistem dünyasında bir realit-e olduğunu görıdük. Gelir seviyesi yükselrmesinin tabii bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumun sadece iktisadi alanda kalacağ1nı kabullenmek, meseleyi şüphesiz eksik
görmek demektir. Hayat standa:rıdı ile bkliJMe kültür seviyesi yükselen bir milleti, totaliter bir rejimle yönetmenin imkanı yoktur.
· İktisadi refah kişiye kişiliğini kazandıran dayanaktır. Bu dayanak
safhası aşıldıktan sonra, kişiliğini gösterebilmesi için siyasi r-ejim
meselesinin çözümü gerekir. Aksi halde, iküsadi kalkınmaya rağ
men, halkın tatminsizlik hissi ortaya çııkar. ·

Sovyet Rusya'daki durum, şimdi bu noktaya gelmiş>tir. Halk,
,gösterebilmesi için, siyasi rejiımin totaliter suratının de-

kişiliğini
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gışmesini
mış

isternek yolundadır. Siyasi yönden mutlak 1dareye alış
bir ekibin bunu haıımetmesi hemen hemen imkansızdır.

Saharov'un inançlı dilini kullanahm: «Bu durıum, gerek Sov·
yetler Birliğinde, gerek öteki sosyahst ülkelerde ilk önce çok partili bir sistemin, şiddetli ideoloji tartışmalarının, kavgaların doğ
masına yol açacak, a~ma daha etki kazanmış bir barış içinde yan·
yana yaşamayı, daha geniş bir demokrasiyi ve da:ha yoğun ekonomik reformları savunan gerçekçi taıkım1n zaferiyle sonuçlanacaktın>. Tanınmış Fransız siyaıset bilimeisi M. Duverger'in dediği gibi,
1950 seçimini yapabilen Türkiye hariç, l;ıu konuda başka bir örnek
bulmak mümkün değildir.
Siyasi rejim meselesinin daha önce Çekoslavakya da kendini
göstermesi de :tesadüf değildir. Gerek gelenekleri gerek ;kültürü,
Çekierin bu ihtiyacı işgalcilerıden önoe duymalannın sebebini rahatlıkla açıklar. Kendi ülkelerinde henüz su yüzüne çıkmayan ve
fakat belirtileri görülen rbir akımın Çeıkoslovakyaıda ortaya çıkma
sını Sovyet yöneticileri büyük bir fırsat. olarak saymışlar ve değerlendirmişlerdir. Sovyet yöneticilerinin, işgalin dünyadaki prestijlerini bir anda sıfıra indireceğini tahmin ederniyecek kadar akıl
dan yoksun veya dengesiz olduğunu söylemek gülünçtür. Ancak,
işbaşındaki iktidar ekibi, bu işıgalle, Çekoslovakyayı yıola getirmek
perdesi altında asıl kendi ülkesindeki, henüz dağınık bile ol:sa, bu
akımı sindirrnek ve tamamen dağıtırnak amacını gütmüştür. Şruur
sruzca işgal davranışının kaynağı, iküsaıd eldbinin bu ,korkusunda
saklıdır.

H. E. Salisbury'nin dediği gibi, Moskova böylece «Çek hasta·
lığı»nın komünist dünyasının üst yanına bulaşmasını önlemek uğ
runa savaşı göze almaya ve silaha başvurmaya hazır olduğunu ortaya koymuştur».
Her zaman söylendiği gibi, bir geliş~mi durdurmak veya ters
yönde geliştirmek mümkün değildir. Bütün dünya basını Dubçek'in fevkalade kabiliyedere sahip, olağan üstü bir lider olmadJğım söylemektedir. Buna rağmen Çek milletinin hemen hemen tamamı tarafından tutulmuş, deısteklenmiş v·e bu sayede onun Novotni'yi devirmesini ~sağlamıştır. Çünkü DUJbçek halkının arzusunu
temsil eden ve cesaretle savunan bir ki:şi olaralk ortaya çı:kmıştır.
«Bugün, hükümet sistemlerine yavaş yavaş yeni bir biçim vermenin ve bunu insanlığın hizmetinde kullanımanın tek yolu, dü-
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---şünce özgürlüğünden başka

bir şey değiLdir. Çelms1ovaklar bunu
Halbuki aşırı uçların «her ibsinde hürriyet kapı
sının anahtarları, tek partilerinde. ve bunların üst kademelerindedir. Her iki sistemde de (faşizm ve komünizm) kişi, parti meka-'
nizmasının ağır çarkları altına girer. Haklar ve hürriyetler merkez'in dağıtırnma bağlı kıalır». Dupçek, halkına grev hakkı, siyasi
parti kurma hakkı kısaca açık rejim vaadetmiş ve gerçekleşme yolunda ad]mlar a·tmağa başlamıştı. İşgal, sirayet korıkusundan ve
böylece kendi ülkelerinde ıbu akımı hızlandıracağı endişesinden
anlamışla:rdır».

doğmuştur.
Kuvvetlerarası aşırı dengesizlik dolayısıyla
Çekler bu işgale
cevap verememişlerıdir. Fakat asıl cevap Moskova' da çıl}acaktır.
Ancak Sovyet halkının HberaHeşme daıha doğrusu demokratlaşma
arzusu, bunu hazmedecek bir lider v,eya iktidar ekibi ortaya çıkm
caya kadar, işgal cevapsız kalacaktır. Gelişimi durdurmak değil,
sadeoe geciktirmek bahis konusudur ve bu geciktiı:ımenin süresi de,
bazı belirtilere bakarak, fazla uzun olmayacaktır. ·
Göııduk ki, her iki sistemin uygulamaıda uç noktalardan hareket ederek yakınlaşması ve bi:rbirine benzemesi bir vakıadır. Ancak, bu eğililmin devamıy}a iki sistemin tamamen aynı olacağı ve
ikiz teklerine döneceği beklenemez. Bütün mesele genelleşen bir
eğilimin tesbitidir.

III
AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN SİSTEM TERCİHİ
Soruna tarihsel açıdan baktığımızda, iktisadi kalkınmalarır~ı
kapitalist ve kollektivist siJstemlerle gerçekleştirmiş ülkelerin varlığını görürüz. Bir tarafta, başta A.B.D. olma:k üzere ileri batı ülkeleri ve Japonya kapitaliıst sis,tem yoluyla kalkınmışlar; diğer tarafta ise Sovyet R:usya 50-55 yıl ~çinde dünyamn ikinci büyük sanayi devleti olmasını ,kollektivist sistemi uy:igul:ayarak sağlamıştır.
Her iki sistemin bu başarılı örnekleri ileri sürülerek, az gelişmiş
ülkelerin sistem tercihini bu iki sistemden biri lehinde inutlak olarak yapmaları mümkün müdür?
Bu soruya olum1u cevap verebilmek ıçın, herşeyden önce gü!.lümüz az gelişmiş iiJlkelerinin içinde bulunduıkiarı koşullarla, ka14

pitali.st veya kollektivist yöntemlerle kalkınmalarını başarıyla gerçekleştirmiş ülkelerin «az gelişmiş» durumda iken içinde bulundukları koşulların karşılaştırılması ıgerek:ir. Aynı koşullara sahipseler, aynı ortam içinde iseler, bir sistemi mutlak olarak tercih
etmek zorunluluğu :rahatlıkla ortaya çıkar ve böylece sistem terciibi sorunu bldu~ça kolaylaşır. Ancak, farklı koşulların varlığı s:aptanı:rısa, günümüz az gelişmiş ülkelerinin sistem tercihi nasıl olabilir?
ilkin, benzer koşulların olup olmadığını saptamaya çalışalım ve
kapiitalist siıstemin kalkınınayı sağılamak yoLunda gösterdiği tarihsel başarısının günümüz koşulları karş:ı:smdaki yeterlilik derecesini sergileyelim.
A - Geçen yüzyılın az gelişmiş ülkelerine başarıyla uygulanan
kapitalist sistemin, zamammızın az gelişmiş ülkelerine uygun düş
memesini değişen tarihsel nedenlende rahatlıkla bulabiıliriz. Şöy
le ki:
Müteşebbis Yönünden : gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında en
büyük rıolü oymayan yaratıcı ve mücadeleci özel teşebbüs tipini :bugünün az gelişmiş ülkelerinde ,rastlamak zorıdur. Yüksek ve çabu.k
kar getiren özellikle kcolay kazanıç yol:larını seçerek vergiden de
kaçınayı düşünen kı:sa görüşlü müteşebbiıs tipleri az gelişmiş eko·
narnilerin çok tipik niteliklerinden ıbiridir. Elde ettiıkieri ktı.rlar;
pradüktif yatırımlar yeı me çoğunlukla gayrimenkul alımına, idj
l-ıara atmakta veya dışarıya transfer edilmektedir. Halbuki, Ros·
tow'un belir'ttiği gibi, Birleşik Amedka ve Batı Avrupa'da sanayi ihtilalinden önce, ticarı ·Hpatilizmin gelişmesini sağlıyan yüzyıllar
boyunca moralman, zihnen ve teknikman üzel müteşeıbbis sınıfı
meydana gelmişti. Bu günün az gelişmiş memleketlerinde benzer
duruma rastlamak imkansızdır.
1

Nüfus Yönünden : günümüzün az gelişmiş ülkeleri nüfus problemi yönünden de çok daha kritik d.urumdadırlar. Gelişmiş ekonomiler, sanayileşmeye başla:rıken oldukca müsait bir nüfus/kaynaklar ora::nna sahiptir. Yeni tıbibi buluşla'l sayesinde son yılların kuvvetli nüfus artışı bütün memleketlerde görıülmekıtedir. Ancak, azalan ölüm oranlarıyla adeta otonom olarak ortaya çıkan bu hadise
de, az gelişmiş ül<keler düşük hayat standaııtlarını bile muıhaıfaza
edememek ve hata daha da düştüğünü görmek durumuna girmiş
lerdir. Sanayileşmenin ilk sa,~ha:smda doğuını hadlerinin yüık:seık
ıs

o.tmasına .karşılık, ölüm hadleri de yükısekıti. Böylece sağianmış
tabiii bir dengeden yararlanan bugünün gelişmiş ekonomileri nüfus baskısını çok az h1s:settiler.

· Ayrı:~~a, nüfus hareketlerinin serbest olduğu bir devirden faydalanan Avrupa memleketleri, diğer kıtalara yüz milyonlarca miktarınıda göçmen göndermiştir ki, zamanımı:zın az gelişmiş ülkelerinin nüfus fazlalıkları için böyle 1:ıir im:kan bugün kalmamıştır.
Gelir ve Servet Dağılımı Yönünden : az gelişmiş ülkelerin bu
yöndende durumları gelişmiş elmn:omilerin sanayileşme satıhasın
daki durumlarından çok farklıdır. Birçok memlel~et sanayileşme
hareketine geçmeden önce veya harekeitin başlaması ile beraber,
tarımsal
reformlarını gerçekleştirmişlerdi.
İsveç ve A.B.n. feodalizmi hiçbir zaman görmediler. Hatta, G. Myrdal'ın sözleriyle
«bugünün ileri memleketlerinin hiçbiri, iktisadi kalkmrnatlarına
başladıkları zaman, aşın sosyal ve iktiisaidi eşitsizlikleri ve bugünün az gelişmiş ülkelerine has sımflar yapJJsının son derece sert,
donuk karakterini taşımadı.» Böylece halkmma hareketlerine kuvvetli ve avantajlı bir depart'la başladılar.
Dış Ticaret Yönünden : geçen yüzyılda çok taraflı bir ticaret
sisteminin varlığı, gelişme dummuna geçmekte olan memleketleri
sadece kendi kaynaklarına bağlı kalınalcıtan kı.mtarmış, gerek mamul maddelerine piyasa bulmak ve gerek ihtiyaç duyduğu tarım
sal ve ham maddeleri ithal etmek lwlaylığını ve imkanlarını sağla
mıştı. Ayrıca, o devrin milletle:rıarası seniıaye piyasası sanayileşen
ülJkdercı daha avantajh şartlarla ikrazda bulunuyordu. Nihayet,
sömürgelerin emek ve tabii kaynalklar yönıünıden istismarı da sanayileşme yoluna giren memleketlerin ikıüsadi kudrıetlerini artıtır
dığını hatırlamak gerekir. Günümi-iz az gıelişmiş ekonomileri için
ise bu tür imkanlardan yararılanmak arıt:ıJk bir hayaldir.

«Zaman» Yönünden : taşıt ve haberleşme araçlarının büyük
sonucu son derece küçülen ve heııkeısin biribirinden haberdar olduğu bir dünyada, az gelişmiş ülkelerin sabırları adetfi
tükenmiştir .İleri hayat seviyıeleri He temasa ,geçtikıten ve kendi durumlarının bilincine erd~kten sonra batı ülkelerinin gerçekleştir·
dikleri uııun süreli, yavaş ve saıbırlı kalkmmayı bunlardan bekle·
rnek zordrur. Zaman yönünden de çok sıloşık durumda olaın bugünün az gelişmiş ülkelerini, kalkınmaları için gelişmiş olanlara
oranla, çok daha çetin çaıbalar ve fedakarl~klar beklemektedir.
gelişmesi
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GörUldüğü gibi, batı ekonomileri örneğinde liberal suratlı bir
kalkınma

modelini zamammızın az gelişmiş ülkelerine uygulamak,

değişen şa:rıtlar sonucu imkansızdır. Özellikle özel teşeıbbüsün fonk
siyonlarını

yerine getirmekteıki yetersizliği ve yeteneksizliği karşı
DevLetin her alanda etkili roLünün genişlemesi iktisatçıların
büyük çoğunluğu ve Birleşmiş Milletler mü'tehassısları tarafından
kesinlikle kabul edilmiştir. Prof. Nouma:n S. Budıanan'ın güzel deyimiyle «XIX. cu yüzyıla has olaylar serisi şüphesiz aynen tekrar
edilmeyecektir. Düşük gelirli bölgelerin sanayi kalkınmasını, kar
peşinde
kqşan özel
teşebibüsün
çabaları
değil,
Devlet tayin decektir». Geçen yüzyıllarıda kamu !hizmetlerinin azlığı Devletin rolünü de sınırlamaktaydı. Bugün iıse, artan kamu hizmetleri
yanında süratli bir kalkmma ZJorunluluğıu Devleti ön plana geçirmiştir. Bu duı:ıumda, zorunlu olan Devlet müdahalesinin gelişi güzel olmayacağı da normal bir sonuç 'Sayılma1l!dır.
sında

B - Kollektivist tipli ülkelerde uygulanan v;e tüm ekonomiyi
kapsayan emredici nitelikli planların az geti:şmiş ülkelerin kalkın
malarına daha yatkın o1duğu özeLlikle !başarılı Sovyet Rusya örneğine dayanılarak ~srar,la ileri sürülür. Ancak, en başarılı örnek olarak gö,sterilen Sovyet kalkınmasının ilk hareket aşamasında bu
günün az gelişmiş ekonomilerinin içinde bulundukları ortama ka·
tiyen rastlamak kalbil değiLdir. Şöyle ki;
'

.

ihtilalden önce, Çarların hiiküm sürdüğü RuSiya, bir sanayi kal·
kırımastnı sağlayacak aLt-yapı'yı ( iırıfra-:shuctme) gerçekleştiı:ımi~
olup devrinin en büyük devletleri arasmda sayı1maıktaydı. Sovyet
kaynaklannın bizzat verıdikleri bilgilere göre, Rusya'nın 1913 yılın
da dünyadaki yeri Ş'öy1eyıdi:
Sanayi

kolları

Bütün sanayi üretimi
Elektrik enerjisi
Kömür üretimi
Petrol üretimi
Gaz
Demir·
Ham demir
Kok
Kimyasal üretimler
Suni gü!bre

Dünyada

Avrupaıda

5
8

4

6
6

5
5

5
5

4
4
3

4

6
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Malkinalar imalatı
TraMörler
Kereste ihracatı
Çimento
Demir konstrüksiyon
Pamuk mensrucat
Yün mensucat
Şeker üretimi
Hayvanİ yağlar

4

3

2
5

ı

4

3

2

4
4

2
2

~\
~-

ve ayrıca, sanayi gelişmesini kolay1aştıracak miktarda ihraç edilebilir tarım fazlasına saihipti.
Daha somut olabilmek için, 1913 Rusya':sı ile ciddi kalkınma
olarak kabul edebileceğimiz 1953-1957
arasındaki Hindistan'ın ,durum mukayeseleri yapılabilir.

çabalarına teşebbüs yılları

GLOBAL MİKTAR
Rusya
1913
160
Nüfus
(Milyon)
Petrol
9,2
Ton (Milyon)
29,2
Kömür
4,0
Çelik
1,5.
Çimento
Yünlü1er
Metre (Milyar)
2,6
Sanayideki
3,536
işçi sayısı
(000)

Hinıdiıstan

1953
372,6

1957

ADAM BAŞINA. ÜRETİM
Rusya
1913

Hindistan
1953
1957

392,4

66
36,6
1,53
3,84

44,2
1,74
5,69

-4,46

4,86

205
30
':::1,4

20,4

98
4,1
10,3
12

113

4,4
14,5
12,4
1,589

Gürüldüğü gibi, ne Çin, ne de Hindistan, ö:;t:ellikle adam başı
na i.iretun gözetllirse, Rllllsya'nın 1913 seviyesine varmışlardır. Hindisıan'ın 1957 deki toplam çelik üretimi 1913 Rusya'sının daha yarısına hile · va]~maktan uzaktır. Bu şartlar altında otoriter tipli bir
. planlamanın çok başarılı bir örneği olarak gösterilen Sovyet Rus-
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ya'nın

ldurumunu günmüııün az gelişmiş üLkelerine benzertmek im«Rusya, rejimi ne olurısa olsun, herıhalde bu yüzyılın ortalarına doğru büyük bir a'skeri ve sınai Devlet haline gelecektir.
Bugünün az gelişmiş ülkeleri, çok ku'V'VetH bir «Depart>>la yola Çl·
kan Sovyet Rusya'nın imkanlanndan tamamen ynkısundur. Bunun hatırlanması, heı:1halde bu konuda Mrçak tarıhşmaları daha kı·
sa ve daha dürust bir kalı:ba' sokacaktır.
kansızdır.

Burada, Türkiye'nin de durumunu teslbit etmek, tahlile, kuvvet kazandıracak bir diğer anlamlı ,örnek niteliğindedir. Bu amaçla, Türkiye'nin 1953 yılına ait göstergelerini belirteHm:
Milkıtadar

Gloibal
Çimento
Çelik
~ömür

Petrol (milyon ton)
Nüfus .(milyon)

Adam başına
üretim (Kg)

0.531
0.163
3,6
0.026
22.5

23.6
7.2
163
1,2

Genel bir perspektif içinde, gerek :kapitalizm gerek kollektivizmin bugünün a:z gelişmiş mkele,rinin ıkaLkmmalarını sağlamaik
olanaıklarından yoksun oldurklarım, değişen koşullar sonucu, belirtmek gerekir.

IV
DEV·LET- KALKlNMA İLİŞKİLERİ
İktiısadi hayatın taıhlilleri için bazı basitleştirilmiş vansayrmrm genelHkle zorunlu görüLdüğü biliJnmeiktedir. Ayrıca olayların
sırf (pure) iktisadi yönleri, çoğunlukla, 'taihlillerin ağıdık noktaları olagelmişıtir. İktiısaıt-dışı unsurlar aynı zamanda tahlil-dışı tutulmuş veya çok küçük ölçüde iktisatçının tahlillerinde yer almJcştır.
Baskı, kudret ve kuvvet gibi etkenler i!ktisaıt ilmine yabancı ve hatta anlamsrz kabul edilm1şlerdir. Zira, iküsaıdi hayat eşit'ler arasın
daki mü!badelelerin geçtiği b'ir ·sahneıdir. Senbest piyasanın tek hakimi fiat, i.ktisaıdi kaynaklann dağıtımında temel ııolü oynar. Genel denge teorilerinin iri hatlada çizıdiği tablo, böylece, ibir eşitler
dünyasıdır.
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Ancak, tarafları eşit olarak ele alan bu tür tahliller r·eel hayab
gibi yansıtmakta, hrç şüphesiz, yete~siz kalmaktadır. Somu1
problemler tamamen. ayrı bir nitelik taşırlar. Bir ekonomi bütü·
nüyle heterojen olup bir kısmı hakim, bir kısmı da maihkum (ve·
ya bağımlı) durumdadır. Davranışları da, buına paralel olarak, eş
kuvvetli tepkiler yaratınaz. Farklı kuvvet dozlarıyla tepkiler gösteren davranışların tahlilleııde gözetiLmesi He hem ikti,sat teorisi·
nin· pratik hayatı izah ıkabiliyeÜ a:rıtacak ve hem de meselelerin hallinde daha geçerli aletiere sahip olarak :iJkıtiisat siyasetini etkili h
gereği

lacaktır.

Toplum hayatında insanların değişik yönlerıde (dini, mesleki.
siyasi ... ) etkileri ve rolleri vardır. Diğer tara.6tan, fiilen veya hukuık·en herhangi bir özel gruba bağhdır. İktisadi yönden i1se, fert· ·
lerin menfaatlerine göre gruplaştıkları görülmektedir. Bu grup·
laşma bilerek veya kendihginden (ortak menfaat sonucu) meydana gelebilir. Ancak, tesirlilik derecesi şüphesiz bazı şa,rtlann varlı
ğı ile artacaik veya azalacaktır.
Böylece, bir milleti veya milli ek!onomiyi

değişik

menfaatler

karşısında «belirli bir toprak üstünde yaşıyan binbirine zıt bir ik-

tisadi gruplar bütünü» diye tanıımlamak mümkündür. Bu durumda, hakimiyet tesirinin milli ekonomi i'çindelki teşekkülü incelenmek istenirıse Devlet'in de son derece .k:omplekıs rolünü katiyen· ih- ·
mal etmemek gerekir.
Milietlerarası

hayatta «hakimiyet tesiri>> büyük uygulama ala·
gibi, milli ekonomiler içindeki fertler, firmalar, grup·
lar ve bölgelerde hakim üniteler olarak faaliyette bulunurlar.. Bu
mikro ve makro hakim ünitelerin drşmda, Devlet'in varlığım ve
hakim bir ünite olarak oynadığı kesin rolü unutmaırnak gerekir. Al
gelişmiş ülkelerin iküsadi .kalkmmasmda Devletin rolü ve önder.
Iiği artık tartışılma'dan kabul edilebilen bir gerçe:k durumuna girmiştir denebilir. Karma ekonomi düzeninde ;kamu sektörü ve özel ·
sektör birlikte yer alırlar. BIUinların nisbi önemleri şüphesiz zamanla değişmektedir. Mesela, Türkiye'de ibirçok alanlaııda, ibaşlangıçta
sadece kamu sekt.örü var1ken ( teks,til gibi), zamanla özel sektörün
de buralarda serpilmeğe ve gelişmeğe başladığı görülmektedir. Bu
durum, az gelişmiş 'ülkelerde .kamu sektörünün, özel sektörün yetişmesi için «uygun ortaım yaratıcı>> fonksiyonunu yerine getirdiği
ni belirler.
nı bulduğu
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Burada, ülkemizde de sık srk ileri sürülen ve ilk elde olumlu
izienim yaratan bir iddia akla gelebilir. Şöyle ki, az gelişmiş ülkelerde sermaye kıttır; bu s~beple, ,kamu sekıtörünün bulunduğu bir
yerde özel sektör de faaliyete geçmişse, kamu sektörüne ait görevin bitmiş olduğuna hükmedilerek tasfiye yoluna gi<dilmelidir.
Halbwki, az gelişmiş ülkelerde piyasalar, genellikle bir disiplin' den yoksundur. Çeşitli engeller ve sebeplede :fiyat mekanizması,
«maharet»ini göstermekten uzaktır. Kax hadlerinde sınır tanıma
mak, yaygın bir davranıştır. Kamu sektörüyle «fiyatların ve miktarların tesbiti>> sayesipde özel sektör
üzerinde hakimiye't tesirini yaratmak imkanı, piyasamn :bu disiplinsi:zliğini önlemek ve ölçüsüz da~vranışları :frenlemekıte büyük etkisi olur. Bu bakımdan,
özel sektör fiyatları, bir ö1çÜJde, kamu sektörü fiyatlarının bir fonksiyonudur, demek bile mümkündür. Nite1kim, Türkiye' deki fiyat,
yükselişleri ilk hızlarını, genellikle, kamu sektöründeki fiyat artışlarında>n aldıkları söylenebilir.
Ayrıca, kamu ve özel sektöııün birhkte olmasımn ters yönde de
olumlu ethleri olabilir. Karşı1smda bir özel sektörün bulunduğunu
gören kamu teşe:bbüsleri, yalnızlığın verıdiği reıhavetten ve modası
geçmiş modeller yapmaktan vazgeçerek, günün zevklerine uygun
ve daha rasyonel üretim faaliyeüne yıönelebilirler. Gerek kamu sek
törünün tek başına faaliyete bulunduğu ilk safhada gerek özel sektörün de yetişerek katıldığı ikinci saEhada, Devlet müdahaleslnin
oynadığı rol meydandaıdır.

Bu sebeple;, az gelişmiş ülıkelerin özellikleri .gözet>ilirse, kamu
yoluyla özel sektör üzerinde haki:miyet tesiri yaratmak ve
böylece piyasayı frenieyebilmek ve düzenlemek imkanı, buna ek
olaraik, özel sektörün yetişmesi için «uygun ortam yaratıcı" fonksiyonu, karma veya «eklektıik, bir elmnomiye çl.evamlılık karakteri
seıktörLi

kazandırmaktadır.

V
SİYASAL REJİM TERCiHi

Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında kullq.nacakları iktisad1
modelin dışmda, en önemli mesele, hangi siyasal rejimin, kalkm
ması ile en etkili bi'Çimde uyuşmas~dır. «Az gelişmiş üLkeler halkı-
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nına

feodal rejimiere olan düşmanlığı ilk elde demokratik ideolojileri harekete getiriyorsa da; okur-yazar oranının düşüklüğü, siyasi müeSiseselerin geri kalmış topLumların şarıtlar:ırna intibakta
:wrluk çekmeleri, idari teşkilatın yetersizliği ~e bütün ülke içinde
ağırlığını gösteremeyip mahalli cereyanları zayıflatma:sı sonucu»
demokratik rejimler ekseriya ve maalesef anarşi içinde kaybolmaktadırlar.

Ve nirhayet, demokrasi kavramı üzerinde de biraz durmak gerekir. Herşeyden ,önce, en ileri demokrasi şekillerinin bile gayet
yavaş ve geç bir gelişim sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır.
Bugün dahi rejim olarak heryeııde mükemmel olmaktan uzaktır.
İsveç':te oy hakkı ( suffraıge univeı:sal) ancak ikinci dünya savaşından sonra kabul edilmiştir. İsviçre'de kadınLar oy haklarını yeni yeni elde etmeğe başladılar. Aimerikan vatandaşiannın genel seçim oylamalarına katılma oranları oLduıkça düşüktür. O halde.
birçok şekiller altmda kenıdini gösteren demokrasi, az gelişmiş ülkelerin değer yargıianna uyıgunluk gösterir.se, bartı tipinden farkb
ve fakat aşağı olmadan uygulanmak imkarnı bulabilir. Zaten, Myrdal'ın dediği gtbi, sihirli bir millıi çuıbuğun değmesiyle hemen mükemmel bir demokrasinin ç11kacağını üımiıt etmeyelim. Sosyal strüktürden başlayan geniş çaplı reforımlarla mevcut geleneksel müesseselerin adaptasyonunu sağlamakla az gelişmiş mkelerin «Sosyal
ihtilali», gerçekleşmek şanslarını kazanır. HaLk çoğunluğuı;ıun rı
zasına önem veren demokratik bir rejimde ise, bu tür reformların
çoğrmlukça benimsenmesi gerekir. Az gelişmiş ülkelerin yapısal
öze~likleri, geleneksel muıhafaza:karlığı, menfaatlerin azınlıklar elinde toplanması karşısında bru reforımlann ne ölçüde zorluklarla karşılaşacakları rahatlıkla anlaşılır. Bütün mesele, «az gelişmiş bir
sosyal yapıya uygun siyasi rejdmi bulabilmeiktedir.»
Ancak, «demokrasi, milli kalkınma için kolay bir kestirme yol
, değildir. Fakat moral yönden zorunluluk taşır. Ve nihayet, demokrasi, insan toplumlarının -belirli süreleııde periyodik olarak uygulanan seçim devreleııiyle- en büyük uımud kaynağıdır. Beğen
mediğini değiştirmek, daha iyisini bulmak umudu halikın dinamizmini besleı. Bu umud, insanları diğer yaratıklaııdan ayıran en büyük özelHktir. Sir WiiUiam Beveridge'nin başka bir vesileyle söylediği sözler hatırlanınağa değer: «Hayvanlar korlkuyla güdülürse
de, insanlar ümitle~ yaşayaibilmeli ve yaşama:lııdır». Umudunu yitiren bir kişinin hayatta başarı şansından bahsedilermez. Hatta ya-
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şantlsını süııdürmesi

le

bile

şüpılıelidıir.

Zira

rnıtihar olayları,

geneilik·

umutsuzluğa düşmenin sonıucudur.
Diğer

despoük karakterli, totaliter suratlı siyasi rejimierin i.ktisadi kalkınma iç:in 'kolay bir kestirme olduğu da iddia edilemez.
Sovyet Rusya'nın günümüzde ikinci büyıüık sanayi devleti olma başarısını, totaliter rejimine ve sol'un ucunda olmasına bağlamak
hatalıçlır. Zira Çarlık Rusyası zaten kendi devrinin gelrişmiş bir ülkesiydi ve dünyanın dördüncü sanayi devleti durumundaydı. Sovyet Ru_sya'nın sahip olduğu bu büyük avantajın iddialarda hatır
lanması gerekir.
Ve nihayet kültür seviyesi yükselen .toplumları totaliter rejimIerin baskısı altında tutma imkanı gittikçe zayıflamaktadır. Sovyet Rusya'daki gevşemeleri, Çekos1ovakya'nın son davranışını, İs
panya ve Portekizdeki çalkantıları aç]k belirtiler olarak kabul etmek mümkündür. Zaten, 20. nci yüzyılın son yarısında demolkratik rejimden başka bir alternatif tammak çağımız için ancaık bir
ayıpt:ı:r. Zira, kişi refahı bşiye rağmen sağlanaımaz.
Kusu1:1suz bir
siyasi rejim yoktur. Ancak, kişinin~ ki:şiliğini ve haysiyetini koruyan ve sürıdüren demokrasi ise «en az kusurlu» olanıdır.
ve düşünce öznedeniyle, hümanist niteliği ile belirlenmesi ·gereken zamanımızda, bunları demokratilk düzene alternatif olmaktan çıkarmıştır, ç1karınahdır. «Mao'cuların insan haklarına
karşı işledikleri suçlar ,akıl alır gibi değiLdir». «Kişiye tapma» denilen o eşi bulunmaz budalahk, Çinde en çirkin ve traj1komik kılık
Iara bürünmüş, Hitlerciılikte, Stalincilikte ·.gö:rıd:üğümüz şeyleri en
saçma sonuçlarına kadar uygulamaktan geri kalmamıştı».
Siyasi

açıdan, aşırı uç'ların, kişiye kişiliğini

gürlüğünü tammaması

Israrla üzerinde durmak gerekir: «en az kusurlu» olan, bu konuda «ehveni şer» değildir.
Demokratik vejimin sağladığı çeşitli hürriyetlerin kullanılması
ve yorumunda gerek kişiler ve müesseseler ve gerek siyasi organ·
lar tarafından yanlış değerlendirmeler yapılması, az gelişmiş ülkelerde kanşık bir durum yaratmaktadır. Demokratik re]imin geleneklerine sahip olmayan bir toplumun bunları hazmetmesi, gayet tabii olıduikça zordur. Ve bunun sonucu olara:k geçmiş deviroeki totaliter rejimin kmıduğu yüzey>idek:i istikrar, bir çoklarınca
özlenmeğe başlar. Esbden bir tek ~efin iradesine bağlanmak, kişi
nin hürriyet ve güvenlik araısındaki seçimini, ikincisi lehine yapılma-
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sını zorunlu kılıy011du. Şefin mutlak iradesi karşıs~nda, halkın zihniyeti, :iktisadi güv-ensizlik karşısında son derece hassas olduğu

için hürriyetsizlik

öneımli değiLdi.
\

Kişiyi eşya olarak gören böyle hir siyasi ortamdan açık rejimin kişiyi «insan» o1arak ele alan düzenine geçiliHıesiyle, bu tip gelenelderdcn yoksun toplumun uyumsuzluk göstermesi tabiid:ir. Bu
durumda, eski devrin yüzeydeki isti:krar öz,lemini duyanlar, «demokrasinin az gelişmiş ülkeler için bir 1üks» olduğunu, düşük bir
ukuma-yazma oranı ile bunun gerçeıkleştirıi1mesinin imkansu; bu1undu!tunu ileri sürmeğe başlarlar. Daha insafhlar ise, ilk veya orta
okul diplamasına sahip olanlara oy hakkı tanınmasını teklif ederLer.

l(Jö>tü veya iyi niyetle yap1lmış bu tenkit ve buna bağlı olarak
çöıZüm çareleri ileri sürülürken bir nokta daima gözden kaçmaık
tadır. Şöyle ki, demokratik rejimin uygulanması ülkede okur-yazar oranı yüzde yüze çıkmasına kadar erte1ense bile, yine aynı intibruksızhklarm kendini gösterırnesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Zira
toplum o zamana kadar geı;ıe demokratik rejimin geleneklerinden
yolksun bırrukıılmıştır. Kısaca, ister baışta, ister sonda uygulansın,
hu tip wrluklar m,utlaka ortaya çıkacaktır. Ancak, gelenek kazandırması yönünden, zaman lehe işlediğine göre, uyıgulamayı geoiktirmenin bir anlamı yoktur.
Demokratiık

rejimi, oy haıkıkını kısrtlayarak ve belirli bir zümuygulama is,teğini de ka:bul etmek çıok zorıdur. Herşeyden önce, böyle bir ayırım, demokratik ilkelere aykırıdır ve intibak!sızlık gene ortaya çıkacakıtır. Bu nokıta üzerinde faz~la durıma-'
ğa lüzum yoktur: Ayrıca Tür.kiye'delki 1954 seçim sonuçları haıtırla
nırken böyle bir kısıtlamanın ne kadar sun'i olduğu derhal sıntır.
Bir bakıma rahathkla denebilir ki, Tü:rkiye'deki demokratik rejimin kaderini 1954 seçimleri tayin etmiştir. Zira, bu seçimleııde demokrrutik sistemin «sine-qua-non>> unsuru sayılan muhalefete sesini duyurmak ve medise girmek imkanı veren ayların büyük kıs
mını, okur-yazar oranı en düşük olan doğu bölgesi sağlamıştı. Okumuşların fazla olduğu Ege, Trakya,, Güney bölgeleri tüm oJarak muhalefete şans tammamıştı. Aynı eğilim, Doğu bölgesinden de gelseydi, muhalefetsiz demokrasinin garip bir örneği ile karşılaşacak
tır. Bu rejimin fiilen sonu demekti.
reye
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VI
KALKINMANIN YAPISA'L MEKANİZMASI
Unutmamalıdır kl iktisadi kalkınıma vetiresi bahts konusu ülkenin sosyal ve iktisadi strüktürünün son derece önemli değişme
lerini doğurduğu g~bi, kalkınımanın sıııf iktisadi yörilerinin, halledilmesi gereken extra-ekonomik meselelere oranla daha az önemli
olması da kuvvetle mUJhtemeldir. İktisadi etkinlik toplumun en büyük gayesi değildir. Mesela, totaliter bir planılaima sayesinue milli
hasılanın artışı, diğer herhangi bir 1ktilsadi organizasyonun sağla
dığından fazla oluyorsa bu geri kahrtış ülkelerin totaliter karakterli programlan kabul etmesi için yeterli olamaz. Zira, kal 1kmn:ıa
programlarının teknik taraflarından ziyade bu programlarm , gelişme halinde olan toplumun dini ve fel,sefi temelleri üzerindeki
etkilerini de hesaplamak gerektir. Kindleberger'in deyişiyle, «aksiyon'un sosyolojik esa:sl~rı sağlanmadıkça iktisadi tekniğin önemi yoktur». Ayrıca zamanımııda arzu edilen hay3't şartları ve
zev1kler arasında bir yakınlaşma olmakta ve adeta ünitorm bir durumda kendini göstermektedir. «Gösteriş>> etkisiyle fakir ülkelerle
zeng1n ülkeler arasında reel gelir farkı giHikçe açılmakta ve daha
çok p;sikolojik bir ifadeye sahip olma'ktadır. Aynı iktisadi refah sev,iyesini kabul etme ·eğilimi sonucunda da «fakir memleketler kendilerini diğerlerinden daha fakir hiıssetmekıtedirler ve göze alın
ması gereken husus da budur>>. Meselenin beşeri eleınanlarmı ih·
mal etnıemek gemkir. İktisadi tahlil çeşitli milletierin kendilerine
has milli psikolojilerini gözetmek meciburiyetindedir. Diğer taraf.
tan, siyasi gelişimin gösterdiği seyri de beliııt:mek ve ilktisadi kalkınma ile olan büyük ilgisine işaret etmek yerinde olacaktır. De·
mokratik memleketlerde daha ziyade halkıtan kuvvetini alan hükümetler iş başına geçeııken, diğerlerinde otodter veya otoriter e~i·
limli hükümetler duruma lıMcim olmaiktadır.

Bütün bu hususlar bir defa daha göSiteriyor ki sorun sırf iktisadi yönden tahlil edilemez. İ·küsactçıların, sosyologların ve demogmflann işibirliği şarttır. Ve n~hayet her memleket kendi geleneklerinin espri~si içinde hareket etmelidir. Ül,kenin siyasi sosyal ve psikolojik şartları daima gÖZ!Önünde tutularaık mesele daha geniş bir
ex:tra-ekonomik kadro içinde incelenmelidir.
Strüktüderin iktisadi ,kalkınmaya olan ilişkilerini arzettikleri
karakteriere ı;sör'e genel olarak ve kısaca şöyle inceieyebiliriz:
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Geri kalmış ülkelerde sosyal strükuürler önce dengesiz bir karaktere sahiptirler. İleri memleketle11de mevcut olan orta sınıf yok
tur .. Çok zengin veya çok fakir gibi iki kutup harlinde toplanmış·
lardır. Ayrıca sosyal guruplar arasında bağlıhk, özellikle yukarıya
doğru sosyal bir «mobilite>> yo~tur. Eğitim seviyesinin düşüklüğü
bu mobiliteyi asgariye indiı:ımekte ve böylece, ardeta donmuş bir
durum arzeden sosyal s:tırüktürler, geri memleketlerde kalkınma
için olumsuz bir roLe sahip olmaktad11rlar.
Siyasi strüktürlerde de iıki mesele hakimdir. Önce, siyasal müesseseler geri kalmış toplumların şartlarına uyma~ta zor-luk çekmektedir. Halkın feodal rejimlere olan düşmanlığı demokraıtik ideolojileri harekete getiriyorısa da, okur-yazar oranının yüzde 10 ila
20 olduğu bir memlekette «demokratik rejı~mler ekseriya anarşi
içinde kay:bolmaktaıdırlar.ı> ithal edilen bir buz doiahı veya dikiş
ma,kinesi gibi bu memleketl·er için ardeta «portatif demokrasi>ıden
bahsedenLer vardır. Ayrıca i:daıri teşkilat son derece yetersizcik
Merkezi bir otoribe yeterli olmayıp bütün memlekete yaygın idari
bir teşrkilatın bulunması ve mahalli cereyanları zayıflatması gerektir. Hal:buki elit bir idareci zümrenin vaırlığı gayet sımrlıdır. Bundan başka, iktisadi haya,tta «güven>> hissinin oynadığı rol malumdur. Eğer, mesela işçiler yıeter bir ücret garantisine-sahip değiller
se ürertimlerini düşürecekler ve ayni şeki.lde sermaye de çekimser
davranacaktır. Özellikle beyne1miiel yatırım gıüven ister ki «maalesef geri memleketlerde bugün eksik olan bu güvenıdir; zira yabancı sermayeye birçok defalar el konmuştur.>> Bu güvensizliği gidermek için daha fazla ve ilave faiz ödemek zorunda kalan geri ülketer böylece hükümetlerinin yarattığı güvensizlik sebebiyle, yapılan
hesaplara gö·re, «riziko primi altmda yıLda 2 ila 3 hatta 3,5 milyar
dolar fazla ödemek medburiyetinde ka1maıktadını.
Psikolojik veya zihniyet strüktürleri geri kalmış memleketlerde belki de en önemli rolü oynamaktadırlar. Dini inanışların, her
türlü gelenelderin iktisadi faaHyete yön verdiğine- şüpıhe yoktur.
Halkın davranışları, bulunduğu durumu kabul eden pasif zihniyeti
veya içinde bulunduğu çevreyi değişürımek ve düzdtmek iradesini
ta-şıması fevkalade bir önem göste:rnnektedir. Zaman kavramı değerli ve nadir bir eleman mıdır? Yoksa Allaıh'a ait olması dolayı·
siyle her türlü ikti>sadi değerden yokısun mudur? Serveti bir kuvvet gösterisi veya tüketim kaynağı olarak mı göırımek gerektir, yahut yatırım yoluyla iktisadi kalkınmanın bir aletimidir? Nur·kse'nin
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gi:bi, 19 uncu yüzyıMaki Avrupalı göçmenler sermayeyi faydalı bir şekiLde ıkullanmak iradesine sahiptirler. Bugün geri 1ka1mış
ülkeleı:;deki zihniyet yatınma pek eğilimli değildir. Zamanımızda
geri kalmış mernleketlerin kalkınmasında orıtaya çıkan meseleler
bu noktayı doğrulamaktadır. Herşeyden örıce kalkınma için iktisadi ve sosyal bir ol'tamın hazırlanmaısı gerekliıdir. Cürertli iktisat
siyasetlerine ve kuvvetli dozdaıki yatınmlanna rağmen iktisaden
geri ülkelerin karşı.J.aştıkları güçlükler sosyal ortamın intibakısızh
ğırıda kaynağını bulmaktadır. Halkın büyük bir kısmı, bütün iktisadi faaliyetlerinde hakim olan geleneklerine, tabulanna, dini ina·
nışlarına sadık kalmaktadır. Bir ekıonominin «donmuş» veya durgun halini kırıp gelişme saıfılıasına atlıyabi1Lmesi için ilkin bu geliş
menin sosyal, enstıitüsyonel ve beşeri şamlarının yaratılması gereklidir. Bütün geri ülkelerin oııtak olan Hk meselesi, bir toplumu o
zamana kadar içinde bulunduğu durumdan tamamen fa:rudı bir duruma hazırlamak, ikıtisa:di sosyal ve siyasi alaınlarda alınan ortak
tedbirlerle o toplumu, kalkınma ve gelişmeyi benimseyecek ve
hazmedecek bir duruma getirmek olmalıdır. Burada, F. Perroux'nun
ku1landığı «.progresif» olan ve «progresiıf olmayan toplum» ayırı
mı uygulama alanı bulmaktadır kanaatindeyiz. Ayrıntılara girme·
den diyebiliriz ki, «icad'ın e1ıkilerinin asgari sosyal maliye>tlerle ve
en süratli olarak yayıldığı bir ekonomi» progresiıftir. Bu tanıma
göre, geri kalmış ülkeler ise, sadece talbii kaynaklann kıtlığı, nü·
fusun hızlı artışı vs. kriterlerle ayıııd edilmemektedir. Veya «tabii
kaynaklarını sermaye ve ernekle modem tekniğin en i·ktisadi metodlarına göre kullanmayan» bir memleket de değildir. Biraz yu·
karıda yaptığımız tahlilde de gÖ:rıü1düğü giJhi, sosyaıl, siyasi ve zihniyet strüktürleri bu çeşit toplumların kalkınmaya intibak kaıbili
yetini baltalamaktadır. Özelliıkle uzun vadede ortalama reel hası
lanın artmasım gözeten bir poliıtikayı kaımiyamaıı:nakta ve diJienç
göstermektedir. Bu şartlar aLtında sosyal, poli.ti!k ve psikolojik
strüktürlerin sebep olduğu «tıkamnalar» oıitaya çıkmaktadır.
Baıhis ~onusu s~trüktürlerıde bir değişme olmaksızın, iktisadi
alanda yeni teşeıbhüsler için halkın heyecanını uyanıdırnıak üımidi
pek zay1f hatta imkansız kalmaktadır. Bu dengesizlildeıi gide~k
veya makul bir hadde indirecek bir siyaıseıtin izlenmesiyle geri kalmıış üllkelerde, önoe u~gun bir ikiimin yaratılmaısı ve kalkınma ilE
i1gilenmcsi şuurunun uyanması gerekıtir. Amaç, geri kalmış bir m.
keyi progresif bir hale ~üıkseltmek tı:kanıklrklara meydan vermiye·
cek bir şuur kazandırmaktır.
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Ortamın ve haLkın hazırlanmasının iktiısadJ: gelişme ve kalkın
mada oynadığı rolün önemini beliııtmiş olaıbileceğimizi zannediyoruz. Kalkınınayı me'kanik bir vetire olaraık kaıbul etmemek gerek
tir.

VII

SONUÇ
Kalkımna Modelinin iktisııdi ve Siyasal Kapsamı
İktisadi açıdan karma ekonominin varlığı ise, doğrudan iktisadi sistemlerin tarihi gelişi:mlerine ve bunun, zaman olamk, karma ekonominin devamlı bir nitelik taşımasına bağlanır. Da1ha önceleri de belirtmiştik, az gelişmiş bir ülkenin iktisadi ka~kmma
sını kapitalist ve kollektivisıt metotlarla sağlamanın imkanı yoktur. Bu kalkınma modellerinin, zamanımızın az gelişmiş ülkelerine
uygulamak, değişen şartlar ve farklı imkanlar sonucu mümkün değildir. Diğer taraftan, iıki büyük. sistemin uygulamada teorik prensiplerinden sapmalar yapması devamlı bir eğilimdir.

KapitaHst ssitemde ko1lektivist unsurlara, kollektivist sistemde
kapitalist aletiere ihtiyaç duyulduğu bir v,aJkıadır.

bu özellikler ve gelişim seyri az geJişmiş ülkelerin kaliçin, iki sistemden birini mııtlalk olarak tercih etmelerinin yanlışlığını rahatlıkla doğrular .
Bütün

kınmaları

.Yalnız, az gelişmiş ülkeler için ideal veya en etkin kalkınma
modelini, eklektik bir <<silstem» içinde gıörürık:en iki no1kta üzerinde
açık olmak gerekir.
· Birincisi, az gelişmiş ekonomilerin taşlidıkları nitehkler sonuau, bu modelin eklekük bünyesi içinde ağırlık Devlettedir. Devletin
görevleri ve wrunluluğu ön plandadır. Geçen yüz yüllarda ka·mu
hizmetlerinin azlığı Devlet,in rolünü de sınırlamalktaydı. Bugün ise,
artan kamu hizmetleri yanında hızlı bir kalkınma zonmluJut\·u
Devlet'e büyük ağırhk verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Tabiidir
ki Devlet bu görevini gelişi güzel yapmayacaktır. Bilimsel ihisa1
tekniklerine dayanan ve insan haıklarinla sayıgı duyan demolkra:.tik
bir. planlama, kamu faalıil)"etlerinin reıhlberi olacaktır. Az gelişmiş
ülkelerdeki özel teşeiblbüsün fonksiyonılanlll yerine getirmedeki ye-
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tersizliği karştsında

kaibul

edilmiştir,

Devletin etkili rolünün genişlemesi kesinlikle
denebilir.

İkinci önemli nokta, karma e:.kJonomi ve .kJarma teşebbüsün ay·
rı şeyler olduğunun unutulmamaısıdır.

Bir eilwnomide özel ve kamu
sektörünün karşıl:ı:klı yer alması karma e.kJonomiyi meydana geti·
rirken, bir teşebbüs içinde özel ve kamu ortaklığının kurulması ise
karma teşebbüs tipini ortaya çıkarır. Bun1arı birbirinden ayırmak
gerekir. Karma teşebbüs tiplerinin az gelişmiş ülkelerde suistirrnal
edilmesi ve çabuk dejenere oJma:sı mümkündür. Çünkü, gerektiğinde özel teşebbüs iddiasım taşıması, sıkıştığında kamu teşeibbü
sü iddiasında bulunup Devlet'in desteğini elde etmesi ve kamu garantisine sahip olmak istemesi, bu tıip teşebbüslerin jktisadi hayatta rekabet rizikosundan !kendilerini ,kurtarmaları sonuounu doğurmaktadır. Kuruluşların da kamu sermayesinden büyük ölçüde
faydalanan, bazan özel teşebbüs bazen kamu teşebbüsü yanlarını
kuHaparak hiçbir rizikaya ıkatlanmadan faaliyette bulunan karma
teşebbüsün dedikodulu örneklerine ülkemizde de rastlamak kabildir.
Bu sebeple, çabuk dejcnere olmak iısüdadını taşıyan ve serma·
yesini bir rekabet tehlikesine maruz bıraikmak istemeyen kişilerin
kullandıkian bu ~ormülün, tonksiyon ve nitelik yönünden, karma
ekonomiden ayrıldığı açı:kıtır.
Gerek sistemlerin ekonomik ve siyasi rejim yönünden göster·
dikleri gelişimler gözetilir gerek karma ekonominin devamlılığı ele
alınırsa, sistem anlayışmda genellikle «eklektirb bir niteliğİn ağır
bastığı mhatlıkla görülmektedir. Hiç şüphesiz ülkelerin gelişme V<'
kalıkınma seviy:elerinin bu niteliği tayıinrde rıolü ve etkisi olaca,ktır.
Bu kadro içinde, demokratiık düzen-karma ekonomi beraber·
kaJbul etmek mümk!ündür. Ancak, buradan bazı notktalarm
tam olarak belirlenmesi gerekir. Şöyle ki;
liğini,

İlkirı ve kesin olarak, siyasal rejim yıönünden, demokratik dü·
zenin varlığım tanıma\k,tır. Demakratik rejimin alternatifi olmaa::;::ıa·
hdır. Adil dikta:törlrüik, ayıdınlar dikta1ıörılüğü gibi bazı kişilerin
özlemli deyişleri, saıdece bir fiıkir fantezisinden, bir ütopya'dan
başka bir değer taşımaz. Gelişme ve kalkınmanın hangi metodlarla daha etkili olacağı tartışmasına başlarken, daima bu vazge·
çilmcz şart tesbit edilmelidir. Ancak, açrk rejim konusunda tam
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hir mutabakat o1duktan sonra «kalkınma metodlarının» etkinlik
derecesini tartışmanın bir anlamı olabilir. Aksi hal, insanı ön plana alması gereken günümüzün hümanist dünyaısında artık makbul
sayılmamahdır.

«Karma ekonomiye»· gelince, herşeyden önce, bu ilkenin «dekarakterine sahip oLduğunu belirıtmek gerekir. Kollektivizme veya kapitalizme geçiş için bir baısamaık veya aşama değil

vamlılık»

dir.
Devamlılık

karakterine sahip karma ekonominin yapıs.mda,
«soh aletirerin ağır basması taıbii:dir. Zira, az gelişmiş ülkelerin taşıdıkları özellikler sonuau, kalkıımıayı sağlamak için ağırlılk Devlet' e yüklenecektir. Birleşmiş MiLle!tler ik,t1saıtçılarının gö,rüşünü
bir daha belirıtelim:
«19. uncu Yüzyıla has olaylar ser:ı:sı, aynen tekrar edilerniye
göre, özellikle ilk saffiıal>a:r:da miUi kalkmma hareketini «.kanı
peşinde koşan özel teşebbüsün çaıhaıları değil, Devlet tayin edecektir.ıı Devlet müdahalesinin ise bilimsel iJkt:iJsat tekniklerine dayanacağını hatırlatmaya bile gerek yoktur.
ceğlne

Gerek sağa gerek sol'un uouna karşı en etkili mücadele ancak
bu ortamda yapılabilir. Gerçekleştiı:ıd:iJkleri reformlarla toplumdaik 'tansiyonu azaltır ve bu sebeple niihai <<Jpatlama»yı önler. Az gelişmiş mkelerin öielliıkleriyle bağdaşmayan tutrumlarıyla toplum
daıki tansiyonun artmasına sebep olan sağ'ın bu bakımdan, sol'un
ucuna daha sempatik geLdiğini söylemek bile mümkıüındür. Kallkın
ma mekanik bir hadise değildir. İktisadi al~nda halkın heyecanını
uyandırmalıdır. Tıopluım. içindeki dengesizlikleri azaltacak bir si·
yaset tak~biyle geri kalmış ülkele:r:de, önce uyıgun bir ortam yaratılması ve halıkın kalkınma ile ilgilerrmesi şuurunun uyanmaısı geııekrtir. Ortamın ve halkın hazırlanımaısımn iktisadi gelişme ve kal:kınma',da oynadığı rolün önemi açJJktır. Ancak, halıkın olumlu davranışlara yönelmesini sağlaya'bilmek için, topılrulllJdaki tansiyonu
azaltacaık reform uygulamalarının gerçekleşmesi ihmal edilmeınıeli
dir Kapağını açmadan sıımsrkı kapalı bir tencereyi ısıtmakta deıvam
etmeık demek, hem tencerenin hem de içindeki yemeğin kaybı demektir!
Gerek sol uc'un gerek sağın davramş ve tumumları «tencereyi
patlatmak» sonucunu doğurmakta, siyasi ve iktisadi ortamı anarşi
ye itmektedir.
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Günümüzde, geniş çaplı bir sistem mücadelesine tanık olmaktayız. Sistemlerin irotisaıdi yönden yakınlaşmaları, siya;sal kapsamlarını da biı:ıbirine benzetane yönünde harekete geçinnekte, ki. şi haklarının ve düşünce ör:gürlüğıünün temel sayıldığı demokratilk düzeni, sistemler:in «Or:taık» siyasal nıiteliği yapmaktadır.
D~kkat

edilirse, gerek

ikıtisadi

sında, uyıg;ularrna alanında «Sİstem

yoksun ideolojilerin

gerek siyasal

gelişmeler karşı

taassuıbiU>>nun

ve

hoşgörüden

katılaşmış doğmacılığı'nın erirneğe

olduğunu rahatlıkla söyleıı:nek

mahkum

mümkündür.

yüzyıl hümanizması, kişinin refaihı

Dene!bil~r

vetle

ki,

eısinlenmi:ş

Anaya:samız,

ve bu

ve

güvenliği yanında

.kişinin haık ve özgürlüklerini bağdaştırmak zorundadır. Bunlar, bir.
birinin alternatifi değil binbirinin ta:mamlayıcısıdırlar. Bir bütünlüık arzederler.
20.

her ilki alandaki eğilimlerden kuvbiçimde yansıtmıştır.

eğilimleri tutarlı

Anca:k, çağdaş eğil:iml1eri yansıtan bir Aneey-asa'ya inanç, uygulama alanındaki başarı derecesinin yükıselmesinde en etkin rolü
oynar. İnanç eksikLiğine veya inançsıdığa sahip siyasal iktidarlar
süresinde de Anayasanın aksamaısı doğal ka:bul edilebilir. Bu durumda herhangi bir. kusur aramak bahis ilmnusu değildir. Kusur
değil, Anayasa ile uyıgulayıcılar arasmda bir uyıumsuzluk olabilir.
Bu uyumsuzLuğu giderecek çare de, öğrenme-IÖğretme özgürlüğü
veren ve aıç]k bir tartışma oııtamı sağlayaraık çağdaş eğilimlerden
kiışiyi haıberli kılan ve dolayısıyla çağdaş özlemleri yaratan açık
rej~min kendisidir. Zira, açık rejim, geride kalarak uyumsuzluk
gösterenleri mutılaika tasıfiye eder.
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EKONOMİK KAMU DÜZENİ

Özdemir YARAR
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
İcra Komitesi Üyesi

Ba:rolar Birliğinin tertip etmiş
Düzeniyle ilgili bu toplantıda, bir iş
nuzda kıonuşma fırsatı verdiği için
Kuruluna çok teşekkür ederim.

olduğu
,adamı
sayın

ve Ekonomik Kamu
olarak ibana da huzurubaşkanımza ve Yönetim

Gerçi benim ıburada üz.erinde duracağım hususlar Yönetim
Kuruluna bu ma:ksatla sunulan raporda belirtilen görüşlerden oldukça fai"klı bir istikamette olacaktır. Bununla beraber daima haklının ve doğrunun bulunması için mücadele eden ve mesleği de
bizzat bununla ilgili olan ıbir güzide hukukcular topluluğunda, değişik fikirlerin oi"taya çıkması ve genellLkle bir itharn konusu olan
hür teşebbüse bir nevi savunma hakkının V·e:rilmesi tabii bir husustur.
Kaldı

ki aslında Hür
faaliyetlel'e seyirci

teşebbüs er'babıda,

devletin ekonomik ve
hele 18 ve 19 uncu yüz yılların «!Bırakınız yapsınlar, .Bırakınız geçsinler» düsturunu benimsememektedir. Bilakis yerinde ve do:zıunda yıapılması gereken devlet müdahalesi ve Eıkonomik Kamu düzeninin lüzumlu
olduğuna, ancak bizde ıbu müdahale ve kontrolların genellikle hatalı ve milli ekıonarniye zarar verecek şekilde yapıldığını görmektedir.
sıosyat

kalmasını düşünmekte,

Ekonomiık

ve sosyal hayatın ferde ve kamuya düşen gıörevle•
tesbit ve memleketin süratle kalkınmasını temin için
ana stratejiyi çizerken önce ·hedefleri ve asgari müşterekleri tes.!

•

rını isaıbetle
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bit etmek meoburiyetindeyiz. Türkiye ne istiyor ve nereye ulaşma
yı arzu ediyor? Herhalde hep~miz özgürlüklerden yanayız ve onlara sa:hip olmak istiyoruz. K:eza hepimiz sosıyal adaletten yanayız,
yani sadece klasik hukuk alanında değil kazanç ve yaşama şarüa
rımız yönünden de adil ölçülere ulaşılmasını istiyoruz. Sosyal adalet çerçevesi içerisinde süratle kalkınmak ve ilerlemek, içerde ve .
dışarda güvenliğin sağlanması da hepimizin arzusudur.
Özgürlük, sosyal adalet ve güvenliik şartları içerisinde süratli
ve hayat seviyemizi biran evvel yükseltmek eğer ıaklın
tabiii bir ica:bı ve hepimizin müşterek hedefi ise neyin kavgasıını
yapıyoruz. Zira hedef bir olunca, 1bu hedefe varacak en kısa yolun
da bir olması .gerekir. Şu halde konu meseleleJ1in bilimsel olaııak
tartışılması, saçma sapan fikü·lerle yolun engeHenımen:ıesidir. Pozatif ilimlerde olaylar çoğalıp kompleks bir hal aldığı zaman, bu
olaylana daha üstten ve daıha genel prensipler çerçevesinde bakı
lır. Bu yolla, mesela fiziksel ve kimyasal binlerce olay terınodina
miğin basit ilki veya üç prensifbi sayesıiııde ve bu prensipierin dikkatli uygulamaları ile çözümlenebilmiştir.
kalkınmak

r:,:
'(' ""

Sosyo ekonomik konularda da işler karışıp başımız dıara düş
tükce bu ve buna benzer temel prensipleri !bulup uygulamaya çalışmalıyız. Olaylara bu açıdan lbahığımız zaman mesela özgürlük
konusu tek tıaraflı olarak ele almanın doğru olmadığını görürüz.
Çünkü özgürlük en son tahlillerinde, n1hayet insan zihninin
kendi irade ve düşüncesi istikametinde aldığı kararlara uyıgun olarak haııeket edebilme irn:kanıdır. Binlerce yıllık tarihi ve tabii gelişme sonucu insan zekası özellıikle kendisiyle ilgili konularda daha isabetli bir yaşama ve inu:tluluk kararı verir ve onun bu düşünce ve iradesine karşı çıküroası onu ziyadesiyle huzursuz eder. Bu
bahmdan insan. beslenmesinde, ,giyinmesinde, meskeninde, seyahat ve yaşantısmda ve ona bağlı olarak çalışma ve kazanma faaliyetlerinde kendi irade ve kararlarını uy;gulamaık ister.
ÖzelHkle çalışma, teşeıbbüıs ve kazanma ile il:gili ö~gürlükler
çok hayati ibir önem taşımaktadır. Çünkü ancak lbu sayede en büyük korkusu olan beslenme olanaklarına saıhip olalbilir.
:Başka

hemcinslerinin kaderine bağlı bir ortamda ise açlık ve
ölüm korkusu ile büsbütün huzursuz olur. Tıpkı altın kafes için-
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deki kuşlar gibi, tesadüfen iyi imkanlana kavuşsa dahi, direksiyon kendi elinde olmadığı için kuşkuludur :ve mutsuzdur.
Bu misallerden her 'halde aÇıkca görülüyor 'ki söz ve fiiıkir özgürlüğü, özgürlüklerimizin mukaddes fakat küçük bir parçasıdır.
Bunun yanında çalışma, yaratma ve teşebbüs özgürlüğü dalha büyük bir ağırlık içinde kendisini göstermektedir.
Aynı şekilde

evlenmek bir yuvaya çoluk çocuğa salhip olma özahlak ve dini inanç özgürlüğü de önemli ö~gürlükler
dendir. Bu özıgürlükler arasında ilişkiler, karşılıklı bağıntılar olduğu gibi bunlardan herılıangi birisi içinde de önemli ilişkiler hahis k!onusudur.
gürlüğünde,

Mesela fikir özgürlüğü bir başkasının fikir özgürlüğünü ortadan kaldırmak üzere kullanamıyacağı giJbi, fıikir özıgürlüğü çalış
ma ve teşebüs özgürlüğünü yoketmek i~çinde kullanılamaz. Yahut
aksine teşebüs öııgürlüğü fikir özgürlüğünü yoketmek için bir baskı aracı olmamalıdır.

Bu sebeple bir ihtiyaçta~ ve t~abii tekamülden doğan ö~gürlük
genel bir malhiyettedir ve tümüy1e mukaddestir ve ancak
aşağıdaki nedenlerle ıçok dikkatle ,kontrol ve tahdit edilebilir.
kavramı

Bir özgürlük başka bir özgürlüğün veya başkasınİn aynı mahiyetteki özgürlüğünün kısı'tlanması için kullanılamaz. Şüphesiz
toplumu tamaımen yıkmak için hiç kullanüamaz, başkasına zarar
vermesede yalnız ferdin kendisi içinde bahis konusu olsa, ancak
bilimsel olaraık veya tradisyonel olarak ortada çok açık ve yaygın
bir kanaat 'Varsa o şahsın özıgürlüğü kısıtlanabilir ( tıibibi müdahale g~bi).
İnsan davranışları üzerinde büyük tecrübesi olan hukukcular
onun nedeni ve insani duygu ve hareketleri yanında şeytani duygu ve hareketlerıinde mevcut olduğunu bilmektedir.

fikir özıgürlüğünü mukaddes ilan edip teşebibüs
gizli ya da açık saibotajlar yapıldığını- ve bu oyunun
arkasında ~da insıanların kazanç, geçim ve beslenme yollarını tıka
yarak onu teslim alma hesaibı bulunduğunu bilmek icap eder. Tarih boyunca dünyayı ve hemcinsierini bir takım istismar etmiş
olan insanoğlu sözde geçen yüzyıla kadar dini ve manevi lmnuları ,
Bu

bakımdan

özgürlüğüne
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cennetin anahtarlarını satan papazlarla,
doğuda sıihhat ve dileik mus:kalan yazan ihocaların manevi güçlerini ortaya koyarak bunu gizli ve açık biı: kazanç metaı haline getirdikleri mahlmdur. Ne var ki, gene geçen yüzyıllarıda ilim ve
teknolojinin alabildiğine gelişmesi, bu sayede eski batıl inanç ve
iddiaların birer birer çürümesi ve söylenenlerin aksinin ortaya
ç:ı'kması dini konuların ~ısa zamanda bir sömürü faktörü olması
imkanlarını yoıketmiş, sömürücü gruplar bir aralık şaşırmışlardır.
İşte bu boşluk 20 nci yüzyılın başından ,itibaren maddesel sömürücülük denen yeni bir şekle bürünmüş, bu sömürü düzeninde insanların faıkirliği,. insanların açlığı, sefaleti, sosyal adaletsizlikler
ve ücııetler sömüriilmeye başlanmıştır. Bu sosyal sömürü kısa zamanda o derece gelişmiş, inkişaf etmiştir ki geçen yüzyılların manevi ve dini inançlarını sömüren zihniyeti çok gerilerde . bırakan
bir seviyeye ulaşmış, sendikalardan siyasi partilere, hükurriet erbabından parlamento üyelerine .kadar çok yaygın bir alana yayıl
mıştır. Şüphesiz bu anarşik gidiş uzun müddet böyle devam edemez i:hti~ar dünyamız topyekkun bu sosyal savaş ve topyekun sömürü düzenine dayanamaz ve şüphesiz bu devirde hir gün gelip
geçecek dünya bir büyük tecrübe daha kazanacaktır.
ist·ismar

etmiştir. Batıda

Ancak bu geçiş döneminde özellikle Tü11kiyemiz gibi yeni gelişmekte olan bir memleketin bu yanlış, yaygın iddia ve teşhisler
den büyük bir yara almaması için yukarda özgürlük konusunda
yaptığımız giibi konuya üst seviyeden bakmak ve olaylara müshet
teşhis ve ted~wi yollarını bulmaya çalışma,k mrunludu:r.
Bu bakımdan üzerinde çok konuşulan fakat kimsenin ne olıup
ne olmadığını pek düşünemediği sosyal adalet konusuna eğilmek
gerekir.

Sosyal adalet sadece .işçiyle işveren, ienıginle fakir arasında
bir mal ve .kazanç paylaşınası değildir. Mesele milli gelirin ıüm
sosyal sını:flar arasında dengeli ve adil bir şekilde dağıtılması ve
bunu yaparken memleketin ·geleceğini de hesaba katma meselesidir.
<

•

Bu nedenle işçi ve işverenin yanında, işsiz,i, memuru, esnafı,
çiftçiyi devlet hazinesini üniversite gencini ve hatta gelecek nesil·
leri de hesaba katan adil bir gelir dağılımım düşünmek :torundayız.
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Üzüntüyle belirtmek gerekir ki bugüne kadar sosyal adaletin
ne olup· ne olmadığı hiçbir biliansel incelemeye tabi tutulmadan,
çoğu zaman demagojik ifadelerle sosyal adal'et konusu piyasaya
sürüldü. Oysa günlük yaşantımızcia ve milli varlığımızın devamın
da bu kadar ,önemli bir konu bu kadar az incelenerek yürütülemez.
Sosyal adalet narnma personel kanunlan düzenlenmesi, adal,et yerine birçok haksızlıklar getirmiş ve kaç defa tadil edildiği
halde rayına oturmamıştır; sosyal adalet adına geçen yıl yağlı tohumlara düşük taiban Hatı verilmiş memlekette büyük bir üretim
eksikliği ve yağ sıkıntısı başgösterrniştir; buna mukaibil pamuğa
gene ·geçen yıl dünya fiatlarının üstünde fiat verilmiş ihracatımız
ve tekstil sanayiimi,z ibundan ciddi yaralar almış ve ifade edildiği
ne göre sadece ıbu yüızden ,ihracatımız yarım milyar dolar civarın
da eksilmiştir.
Fakat Türkiyemizde sosyal adalet narnma yapı1an hatalardan
maalesef ders alınmamakta, bunlara, artarak daha büyükleri de
eklenmektedir. Bu yıl emeklilik ve kıde:nr tazminatı konusunda yapılan ılıatalar diğerlerine rahmet okutacak bir mahiyette gözükmektedir.
Değerli arkadaşlarım,

sosyal adalet mevcudu ve milli geliri
zamanda tüketerek yarınımızı açlığa ve yokluğa terketmek
değildir. En basitinden bir işçi ile bir işveren arasmda menfaat ve
gelir taksimi söz 'kıonusu olunca önemli bir şey unutuluyor yaihut
karıştırılıyor. Bizzat iş yeri. !Bu iş yeııi memleketin iş yeridir ve
onun üretiminden sadeoe işçi . ve işveren faydalanmama:ktadır.
Eğer toplu sözleşme ya da işçiye aşırı haklar tanıyan kanunlarla
işyerinin yatırım imkanları veya döner sermayesini tü'ketıirsek, ne
işsiziere yeni iş imkanları, ne devl1et ·hazinesine vergi, ne halka iilı
tiyaıçlarıını karşılayacak mamulleri verebiliı:ıiz.
Kaldı ki bugünkü
uygulama, o iherindeki mevcut :işçilerinde, işlerine devamını tehlikeye sokmaktadır. Zira elinde hiç döner sermayesi kalmayan ve
böylece kredi imkanlarını da yitiren bir işletme iflasın eşiğine gelmiş demektir. Diğer memleketlerde akıllı sendikacılar, iş yerlerini
sağarlaıık,en hiç değilse :ineklerin süt verimini düşürmemeye azami
itina etmektedirler. Bizde ,ise sendikacılığın belki de henüz oiddi
acı tecrüıbelerine saıhip almadığımız için kartları açık oynamaya,
yani bir işletmenin kar iVe zarar hesaplarını açıkca ortaya koyarak
en

kısa
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hiç değilse ·işletmeye :ve ,işçiye zarar vermeyecek biçimde
yapma imkanı da olmamaktadır.

söe:leşme

Sosyal adalet konusunda layikıiyle bilmek zıorunda olduğumuz
iki temel prensipten :birisi bu adaletin sınıflar arasında yaygın ve
genel dengeye saıh~p olması, diğeri ise kişi veya sınııf menfaatini
bir zaman içerisinde ıkoruya:bilmes'i yani zaman faktörüdür.
da izah etmeye çalıştığım şekilde adaletin
bir sınııfı değil tüm sınıfları içerisine alarak hesaplama ve milll
gelir dağılımınun tesbitidir. İşçi sımfınm hayat standardını yükseltirken işsizleri memurları, esnaf ve sanatkarı veya köylüyü daha kötü yaşantılara mahkum etmeye hakkımız yoktur. Özellikle
asgari ücretler, taban fiyatları, personel kanunları ve yatırım programları ıgi!bi hususlarda biriDim diğeri
üzerindeki etkileri çok
titiz olarak incelenmek ve nerede nasıl ,bir adaletsizliğe yol açacağı ince olarak hesaplanmak icap eder .
Birincisi

yuıkarda

.İkinci prens1p, yani sosyal adalette zaman faktörü ise, 'bizde
hayrete şayan bir şeküde ihmal edilmiş bir konudur. Dava basit
bir şekilde 1bir kimsenin veya sınıfın hangi ılıakim kavuşturulacağı
. değildir. «'Neye ne zaman karvuşnlacağı» konusudur. Aile gelirlerinde olduğu g~bi milli geliri de bir gecede miras yediler g~bi harcamak tüketmek kolay bir iştir, fakat bu, bugün yaşayıp yarın
ölüme razı olmak demektir. Nasıl akıllı aile reisieri aile gelirlerini isabetli yatırım veya tasarruflada ve ölçülü bir yaşantı ile geleceklerini emnıiyet alıtma alırlarsa, milletle:dnde aynı şekilde hare;ket etmesi da:ha büyük bir zıorunluktur.
Aslında sosyal adalet kıonusunda zaman faktörü, tanınmış fizik bilgini Alibert Einstein'ın rölatiV!ite teorisindeki dördüncü boyut olarak beliren zaman faktörüne benzetileıbilir. Bu bakımdan
eğer ~ekonomik kalkınınayı (E),
sosyal kalkınınayı (S) ve zamanı da (t) harfiyle gösteriise k üçü arasmda aşağLdaki fonksiyonel ıbağlantıyı kuraıhHiriz:

S = f (E,t)

Buna göre sosyal kalkınma eıkonomik kalkınmanın karşısına
dikilen, ona ters düşen bir şey değil onun zamanl·a karmaşık ibir
fonksiyonundan, bağlantısından ibarettir. Yani mes'ele ne önce
pastayı büyütüp sonra dağıtmak, ne de pastayı büyümeden dağıt8

mak ve yok etmek konusudur, bir hesap bir matematik konusudur. Buna göre ıbir işçinin bir fabrikanın karından ne pay alması
ve ne kadarının yatırıma gitmesi hususu, bir meçhul olmaktan çı
klp aydınlığa kavuşrüaıkta, geleceğin yıllara göre gelir dağılımını
önceden hesaplamak mümkün olmaktadır. Burada zaman darlığı
nedeniyle size, daha önce bir başka konferans konusu yaptığım
bu hesabın daha detaylarını veremeyeceğim ne varki sizlerde, meselc1 bir milyon lira yıllık Hm olan bir ,işletmede belli ciro (yani
satış/sermaye), ibeili kar yüzdeleri ile bulunacak yıl sonu kadarı
nın işç<i ve yatırım nisbetlerine ve yıllara göre ne şekilde alacağını,
mesela on yıl 'içerisinde nasıl bir dağılırola işçi gelirlerinin ne şe
kilde değişeceğini basit olarak hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplar
açıkca göstermektedir ki daha az ücret daha çok yatırım, hep birlikte daha çok çalışma daha az tüketim işçHerimizin zaman içerisindeki gelir paylarını artırmaktadır. Aksine girişilen yani mevcut
geliri yatırımlan tehlikeye düşürecek şekilde işçi kesimine aktarılması ilk birinci ve ikinci yılların ötesinde bu sımfia da yararlı
olmamaktadır.
Değerli

hnkukçular, sosyal adalet konusunda artık Türkiye'ınizde laflar y.erirıe ·hesaplar devri açılmalı, batıda olduğu
gibi
her gelir ve giderin inoe hesapları yapılmalıdır. İnsanoğlunun son
yarım yüzyılda atom, feza ve nihayet komputer adı verilen üç çağı
birden idrak ettiği bir dönemde Türkiye'de hesaba dayanmayan
ne bir kalkınma ne bir sosyal adalet düşünülebilir. İnsanları iyi
beslemek, iyi giyindirmek, iyi meskenlerde yaşatmak, sağlık ve
emeklilik güvenliği içinde yaşatmak !hepimizin iyi niyetli amaçlarımız olarbilir, fakat hem ibuıgün verebileceğimiz nihayet milli gelirlerle sınırlıdır, hem de yarının milli geirleri bu dağılıma bu tüketime bağlıdır, hesapsız bir tük~tim felaket getirir. Bu hesapsız
tüketimi görmek için uzaklara gitmeyede lüzum yoktur. İthalat
ve ihraoatımız arasında bu yıl 3 milyar doları aşan bir açık ola~
oaktır. Bu demektir ki Türkiye 45 milyar lirayı, ürettiğinden fazla
tüketiyor. Ürtemimiz düşük, fakat harcamalarımız maşallaih batı
memleketlerine taş çıkaracak bir seviyede. Bunun geleceğimizi
nasıl bir felakete sürüklediğini görmeli: için kaihin olmaya da lüzum yoktur. Güivendiğimiz bir Almanya'daki işçileııimdzin dövizleri vardı, onlarda eridi tükenıneye yüz tuttu. Şimdi MeDkez isankasındaki son c?öviz rezervlerini yiyoruz. Amerik~n ambaııgıosu
9

ü.Eerine bu memleketten borç almak 1bir yana peşin paramızla ma]
ve silah almak imkanıı dahi çıkınaza girmektedir. Cumhuıibaşka
nımız, :bu şartlar altında Türık milletinin yalnız kendisine güvenınesi gerektiğini ifade ettiler. Bıöyle bir güvense, anca'k kemerleri
sıkmak, tüketimleri asgariye indirmek, yatırım ve üretimi çoğalt·
makla sağlanaıbilir. O halde tek çıkar yol fabrikaları çoğaltmak;
bacalal'l tüttürmek, prodüktif ve meımlekete faydalı yatırımlar
yapmaktır.

İşte, ;bugünün esas milli konusu, sosyal
yatırım ve kalkınınayı nasıl sağlayaoağımız,
mızdan başlayarak cesıte
ğımız

adalet içerisinde bu
en hayati ihtiyaçlan·

ceste, diğer ihtiyaçlarımıza nasıl ulaşıaca

lmnusudur.

Değerli arkadaşlarım,

bu önemli husus, hiç şüphesiz milli varve medeniyet saıvaşında geri kalımam~ız için topyekun bir yeni hamleyi ıgerek1ıirmek,tedir. Bu hamle dünyanın en
güzel ve en önemH :bölgelerinden birisini teşkil eden Türkiyemizin yabancılara kaptınlmaması için de zorunludur ve her türlü fedakarlığa değer. Ve bu ·ıhedeıfe ulaşmak için, devletin kanunlarıy
la, mali gücüyle ve her türlü imkanlarıyla sıhhatli bir «Ekonomik
Kamu Düzıeni» getirmesi faydalı ve zorunludur. Ne var ki lmnuş
mamın ~aşında belirttiğim gilbi lbu düzen yapıcı, .iJerletici vatandaş
özgürlüğünü ve adaletini. ve geleceğini emniyet altına alan batılı
anlamda bir düzendıir. Bu diiiZenin ana hatlan bize göre aşıağıdaki
şekilde olmalıdır :
lığırpızın devamı

1. Bu düzende bilimsel ve dengeli bir tasarruf sistemi bulunEvde, okulda, has:tail:ıanede, işyerinde, devlet dairelerinde
her yeııde tasarruf imkanları araştırılınalı ve bulunan tedbirler
uygulanmalıdır. Buigün , yolda arabalarımız ve onların korkunç
benzin sarfiyatları, hastaihanelerde ve özellikle işçi memur ailelerinde bedava ıahnan ıiltiç zayiatı, evlerimizde ve lokantalarımızda
atılan ekmek ve yemek zayia:tı, inşaatlarımızda
malzeme zayiatı
ve büyük pencere merakı nedeniyle yakıt zayıiatı, giyim ve kozmetik eşya zayiatı sıaymakla bitmez. Şunu da samimiyede ifade etmek isterim ki sıanayi ve ticaret hayatımızda da malzeme zayiatı
mLz büyüktür. imalatta :A pahalı maddesi yerine B ucuz maddesini kullanmak mümkün:ken bazen bi1gisizlik bazen de ııekalbet nedeniyle buna gidemiyoruz. Diyelim ki deteranhrda ve sabunlarda
kullandığımız esansları ki çoık pahalı ithal mallarıdır kullanma·

1
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rr.alıdır.
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sak da olur. Her malzemeyi, demiri, aleminyumu;
dikkat ve ıitina ile kulianmak zıorundayız.

plastiği, ağacı

2. Deıvlet dairelerindeki zaman kayıplarının da tehliikeli bir
biçimde geliştiğ.i, diğer milletle:r;de nüfusa ve. milli gelive oranla
çok büyük sayı ve nisbetlerde olmasına rağmen bizdeki devlet hürokrasisinden netıice istiıhsal etmek mümkün olamamakta, işler
sürüncemede kalmaktadır. Bir devl-et memurunun ortalama günde kaç saat çalıştığı ve bu zamanın ne kadarının isabetli ve faydalı
bir işte geçtiği araştırılırsa heDhalde alınacak netice hepimizi korkutacak Jbir serv:iyede olacaktır. Devlet kapısı bir çiftlik haline getirilmekten kurtarılmalıdır.
3. Yatırım ve ekonomik faaliyetlerde esas, hangi sektörün
veya kimin daha verimli çalıştığına bağlı olmalıdır. Milli gelirin en
kısa zamanda büyümesini sağlamak bütün gelecek harcamaları
mız, ihtiyaç ve yeni yatırımlarımız için yegane kaynak olması nedeniyle başka türlü düşünemeyiz. Bu nedenle Devlet mi, özel sektör mü, halk sektörü mü gibi hususlarda soyut iddialar yeııine, hesabı meydanda olan bugüne kadar ki neticelere bakmak gören ıgöz
ler için kafi olmalıdır. Türkiye'de yüzlerce devlet sektörü binlerce kooperatİf, onbinlerce özel sektör işletmesi vardır ·ve bunların
bilançoları ortadad•ır. tBunlara kısa bir göz atıldığı zaman .devlet
müesseselerini nve koopemüflerin bir iki istisnasıyle hemen ihepsinin zararıda !buna mukaıbi:l ÖtZJel kesimin hemen hemen tamamının
az veya çok kar içinde olduğunu görüyoruz. Kar demek milli gelir
payına katkı demektir. Çünkü milli gelir hesapları yapılırken işlet
melerin karlarıyle işçi ücretleri toplanarak hesaplanmaktadır. Rakamların ortada olduğu bıir lmnuda tartışılmaz. Ancak bu hususta zaman zaman işletmelerin sadece karlılığı değil sosyal cephesi
de ileri sürülmekte ve Özel sektörün sosyal cephesinin zayıf oldu-,
ğu ifade edilmektediı. Oysa elimizde buna aitde rakamlar mevcuttur. Bir işsize iş bulmak için devlette ve özel .kesimde ne kadarlık
bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır ve isteyen bunu mevcut sermayeleri işçi sayısına bölerek her işletme ve kesim için hesaıplayaıbilir. Ortalama olarak dervlette biT işsize iş bulmak için 1
milyon lirairk yatırıma ihtiyaç olduğu halde özel kesimde bu yüz
bin Nra civarındadır. Şu halde özel kesim, en büyük sosyal facia
olan iışsizliğin giderilmesinde, devlete nazaran on misli daiha sosyal bir yapıya sahip bulunmaktadır.
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Mevcut işçHer arasında ücret dağılımı !bakımından ise özel
kesim işçi verimi, işçi taıhsili, işçi kıdemi gibi konularda daha
adil ve fleksilbildir. Devlet ise basit kalıplar içerisinde har:eket
kahiliyetinden yoksun bulunmaktadır. Devlette çalışanla çalışma
yan arasmda fank yapılamadığı gibi adam kayırma ve adama göre iş bulma hususları bilinen sosyal adaletsizliklerdendir. Türkiye'qe SO yıllık bir tecrübeye saihip devletçilik faaliyetlerinin arzulanan netleeleri vermediği ve milli gdirin bu işletmelerde büyük
ölçüde heba olduğu her samimi aydının bildiği veya bilmesi gereken bir hıısustur.
Ralık

sektörüne gelince, bu konuda daha ziyade başarısızlığı
meydanda o1an koopera:tıifçiliğin yeni bir isimle millete ta:kdim
edilmesi şeklinde ortaya çıkmakta, bu yüzden birkaç yıldan beri
tarifi dahi yapılamamaktadır. Yalnız bilinen odur ki başka insanların sermayesini, sermayedar olmayan yöneticiler tarafından iş
letmek, devlet işletmeciliğindenide kötü bir netice verir ve sermaye, yağma hasanın böreği gibi faydasız yerlerde tüketilir. Sermayenin ona sahip ve katkısı olmayan kişiler tarafından yönetiminde Devlet 'işletmelerinde hiç değüse onu kontrol eden bir resmi
makam hat:t:a bir parlamento vardır. Halk sektöründe ise yönetim
bu kontroldan dahi yoksundur. Üstelik çok ve küçük ortaklı bu
lwoperatiıflerde işin başına ıbıi1gili kişiler yerine iltimaslı kişilerıin
gelmesi pek aşikar bir husustur. Binaenaleyh kooperatifçilik batıda olduğu gibi fertlerin esas .i,şletmiciliğine belli ve basit konularda bir ek faaHyet konusu olaıbilir, söz gelimi çift<Çinin sütünü,
mahsulünü toplayan ve satan kooperatifler, keza çiftçinin gÜlbresini dağıtan kooperatifler giibi. Fakat kooperatifçilikle, bir sanayioilik, bir tarım jşletmeciliği hatta bir turistik tesis veııimli olarak yürütülemez.
Bu ,konuda adli meroilerin kontroLu da pek fayda veremez, zira yıönetici kadro hareketleri de serbesttir ve açıkca hukuku ihlal
etmeyecek kadar da bilinçlidirler, kendi takdir haklarını kullanarak diledikleri yatırım ve _harcamaları yapabilirler ve onun i'Çlinde
de diledikleri gibi oynayabilirler, kimsede birşey yapamaz. Esasen
halk sektıörüne ve koöıpemtiflere olmayacak işleri yaptırma seıv
davsı ve 'bu sektörü memlekette tek hakim bir ekonomik sektör
yapıma arzusu da bu gizli niyet ve işühadan gelse gerektir. Hem
binlerce siyasi kadro mensuplanna yeni bir iş, hem halkın ve de:v-
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letin sermayesının istenildiği gilbi kullanılması imkanı, tabiatıyle
bilinçliler için, ilk bakışta ca:zip bir sistemdir.
Şüphesiz özel kesimde melek değildir, insan olarak onu da
kendi haline b1rakırsanız çeşitli zaafları ve kusurları ortaya çıkar.
Anoak özel kesimde diğederinde bulunmayan bazı avantajlar vardır. Kimse kendi malına zarar vermek isteıneyeceğinden bu kesiımde mal ve para kıymeti bilinir ve tasarru:flu ve ölçülü hareiket
edilir. İnsanın eviadı bile kendisi kadar ölçülü para harcıyamaz.

Özel kesiınde amaç pazara ıihtiyaçlarma öncelik vermek oldubu kesimde en basit hir iş adamı, mesela bir bakkal ibile
iyi bir pazar araştırmacısıdır. Piyasasyı hergün ister istemez kontrol etmek durumundadır.
ğundan

İşlede

çok meşgul olduğu için siyaset ve politikayla fazla bir
yoktur. Kolay kontrol ve disiıplin altına alınabilir. Bir maliyecinin veya sosyal sigortalar müfetı:işinin devlet kesiminde sözü
pek geçmez nihayet her ikisi. de memurdur, fakat özel kesim, devlet memurundan çekini:r ve hatalı iş yapınamaya çalışır. Böylece
özel kesimde kuvvetlerin dağılımı prensibi daha kolay yürür diğer
sektörlerde tek bir kuvvet ve tek bir diktaya doğru işler gider.
ilişkisi

4. Ancak özel kesim kendıiliğinden geri bölgelere gidemez,
az karlı konulam mesela ihracatta kolaylıkla y:önelemez? Çünkü
özel kesimde aslolan relmibet içinde yaşamaktır. Birisi doğuda
malımıniyet içinde d·iğeri İstanbul' da iki fab:rıika aynı şartlar altında rekabet edemez.
İşte bu noktada, devletin devreye girmesi, böLgesel kalkınma
ıgiibi milli ve sosyal hedeflere yönelebilmesi için, açığ1
gerekir. Bu açığı kapama, teşvik sistemi dediğimiz yatırımları ve ihracatı teşvikin esas unsurunu teşkil eder. Yani :teş
vik sistemi, özel kesime bir lütuf v:eya devletin ya:rıdımı değil, aksi
halde gerçekleşmesi mümkün olmayan hedeflere ulaşım çaresidir.

ve ihracat
kapaması

Doğuda

için onun yatı
gümrük almamak tabiidir, keza bu yatırırnda kar
marji düşük qlacağı için bir müddet gelir vengisi almamak olağandır; gene hu bölgede kalifiye eleman bulunması güç
olacağı
içıin devletin burada özel teknik eğitim merkcezleri açması, demiryollarında ucuz nakliye tarifesi yapması, ihracatta verıgi
iadeleri
gibi teşvikler zorunludur.
bir

yatırımın maliyetıi pahalı olacağı

rım mallarından
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S. Bizim yüksek adli merciierimiz konuya değişik bir açıdan
baktıkları ve kendilerini de ilgililer maalesef uyarmadığı için bizde, zaten çok kısır doğmuş o1an teşvik kanunu da iptal edilmiştir.
Oysa ileri ya da geri demokratik memleketlere baktığımız zaman
hepsinde hayrete şayan >teşvik sistemleri görülmektedir.
Bu maksatla yabancı memleketlerdeki durumu yerinde gör·
rnek ve incelemek için İngıiltere'ye gitmiştİk (3 yıl önce). Orada
çeşitli tesisleri ıbize gezdirdiler. Bunlar arasında devlet ve özel
kesim ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü gösterdiler, sanayi ve ya:tı·
rım teşvi:k sistemlerini açıkladılar. Bunlar arasında iki tanesi çok
uyarıcıdır. Birincisi devlet, müteşebbisler için elektronik
beyinlerle çalışan bir teknik ve tioari enformasyon bürosu açmış. İste
diğinizi soruyor ve 48 saatte istediğiniz bilgiyi alıyorsunuz, kim ne
alır, ık~m ne satar, hangi yatırımlar için kiminle istişare ve işibirliği
ya:pılaıbilir, deniz aşırı satış imkanları nelerdir, bir devietki bütün
teşkilatıyle sizin hizmetinizde ve bedava olara<k hizmetinizde.
İ:kinci konu nisbeten geDi kalmış Kwıey İngiltere böLgesinde
yatırım yapacakları teşVIiık sıistemi.

Devlet bu bölgelerde falbrika
kuracaklar için tüm alt yapı tesisle:dni kurmuş, sanayi bölgeleri
ve hatta binalarını yapmış, eğitim siteleri ihdas etmiş ve fakat
yatırım yapacakların masraflarının da üçte ıbirini bütçeden hibe
olarak veriyor. Bir milyon ster1inghk makine ve tesisat alırsanız
üçte biri devletten size bağış. Bu noktada nıgilizlere sorduk: J;lu
hibeler hangi tip ve lbüyüklukteki yatırımlara verilir diye. Bize
,bir tefrik gözetmiyoruz, küçüık, bıüyük kim bu bölgede yatırım yaparsa ona bu desteği yapıyoruz dediler. Biz gene Türkiye'deki alış
kanlıkla ~<ama diyorduk, ya yatırımlar isabetli olmazsa bunları
ayıklayan bir planlama teşkilatınız yokmu?». Adamlar en sonun·
da b:iraz da bizimle alay edercesine dediler ,ki beyler: Yatırım konusunu işin saihiibi ve eıhli olan iş adamı biz devlet memurların
dan e1hetki daha iyi ibilir, paranin üçte birini biz veriyorsak ger:i·
sini de o veriyor, kimse parasını sokağa atmaz, bizde lbu g1bi şey
lerle hey;hude vaktimizi harcamayız, İngiliz müteşebbisine güveni·
miz tamdır.
Türıkiye'de

de müteşebbis, devletten çok daha fazla ibu işleri
defaada isbatlamıştır, çoğu devlet yatırımları ibunca
plan, etüt vs.'ye rağmen zarar ederken hemen bütün özel kes:im
kuruluşları kar etmekte ve devlet gemisi onların vengisiyle yürıü-

bildiğini
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mektedir. Fakat buna rağmen bizde bürokrasi iliada özel kesimi
himaye ve kontroluna alacak, ona zorla prodüktif olmayan düşünce ve dileklerin~ empoze edecek.
Amel"ika'da Başkan Kenneedy'nin zamanında büyük bir ekonomilk aııaştırma yaıpılmtştı. Bu araştırmanın maksadı, o zaman
çok büyük bir htzla gelişen Jaoonya ve. Almanya'nın niçin Amerikia' dan daha hızla geliştiğini öğrenmekti. Uzun süren bu araştırma
ların sonunda varılan sonuç sade, fakat ilginçti: Almanya ve Japonya k.endıi özel sektörüne daha öz evlat muamelesi yapıyor, onu
her lbaıbmdan destekliyor, kusurlarını dahi öz evlat gözüyle görüyo:rıdu. Amerika [se bilhassa vergi konusunda özel kesime
daha
bir kuşkuyla bakıyor, onun hilelerini kontrol için müeyyideler
uyguluyordu. Neticede Amerika'da özel kesime daha ·büyük bir
saygı göstermeye, ver:gileri azaltıp onun daha fazla yatırım yapmasına imkan hazırladı ve tüm yatırımlar yüzde yüz bir yatırım
indirimine tabi tutuldu ve şüıpihesiz bu davranışının büyük ve müsbet neticeleri kısa zamanda ,görünemk dünya liderliğini muhafaza
edebildi.
. Değerli huk4ıkçular, özel kesim işletmelerini desteklemekle
bizzat müteşebıbisi desteklemek aynı şey değildir. Özel kesimde iş
letmelerin büyümesini elden geldiği kadar destrekleyeb~lir, her türlü yatırım ve ver:gi muafiyetleriyle kısa zamanda dev tesislerin kurulmasına yardımcı olunaibilir, fakat bizzat müteşeiblbisin eHne geçen onun yaşantısıyle ilgıil:i gelirlerde vergiyi artıraıbilirsiniz. Esasen kendisine her türlü yardım ve desteği yaparak işletmelerinin
büyükınesine seıbep olduğunuz müteşıe!bbisler siz istesenizde kazandıkl,arını yiyecek vakit bulamazlar, o kadar ki onlar kapıldlk
ları ve kendilerini kurtaramayacakları işlerin çarkında ne yemek
yemeye, ne g:iyinmeye, ne gezrnelere, ne de hatta sağlıklarını düşünmeye vakıit lbulamazlar. Öyle bir durum olur ki bu kadar çalı
şan yatırım yaparı sözde varlıkların saıhiibi :gö.tüken iş adamları
nın artlJk sağlığını siz düşünmek onla:na yardımcı olmak ihtiyacı
nı hissedersiniz. Yatının yapan bir müteşe!b!bisten topluma zarar
geldiği görülmemiştir. Üstelik yatırımcı müteşebhis vergi· de kaçıramaz. Çürıkü teşkilat büyümüş muıhasebe onun kontrollundan
çı:kmış ve ham madde - mamul madde balansı muhasebeyi ve karı 'lmntrol eden bir yenıi sistem getirmiştir. Nitekim Maliye Bakanlığı Gelirler Umum Müdürlüğü özel ve resmi bir çok toplantı-
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larında

eldeki bilgilere gıöre en çok ve en dürüst veJ1gi verenlerin
sanayiciler olduğunu defaatla açıklamışlardır.
Esasen şurası da ·Önemle zikredilmeye değer ki vergi kaçakçı
birinci der:ecede sorumlusu, onu kontrol edemeyen resmi
makamlardır. Bugün •maliye işi sLkı tutsa serıbest meslek saıhihi
ve diğerlevinin tam bir mali ıkıontrolunu yapa:maz mı? Devlet olmanın en >büyük vasfı yolsuzluklaı:ıı önlemektıir, can, mal ve iş güvenliği, vatandaşların verği, askerlik giıbi görevlerinin tam olarak
yürütülmesi devlete düşer, her türlü kaçakçılığı önlemek onun
görevidir.
lığının

İled

sanayi memleketleriyle aramızdaki farklar, itıhalat
ve
büyük dengesıizlik, yatırımların geri bölgelere
ve tüketim mallarından üretim maliarına ve ham madde sanayiine doğru yönelmesi kendiliğinden oluverecek şeyler değildir. Hiç
değilse zamanın kısaltılması için aradaki büyük açıkların kısmen
telaafıisi yapılmalıdır. Tüvk sanayicisine zorlukları ve imkansızlık
ları hiç kale almadan doğuya git yatırım yap, Almanya'ya git mal
sa:t diyemeyiz. Doğudaki alt yapı güçlüklerini, işçi temini .güçlüklerini piyasa ve satış güçlüklerini hesaha katmak ve aradaiki büyük d.mk~m farklarını devlet desteğiyle kısmen olsun dengelemek
zorundayız. Bu denıgelemenin &onomik adı yatırımların geri bölgelerde teşviki veya ihracatın teşıvikidir. Bu yola diğer memleketler SO yıldan ibed başlamışlar ve çok parlak neticeler almışlardır.
Sadece Kuzey İngilte:re değil Güney İtalya, Almanya, Fransa, İs
viçre, Belçi·ka, Hollanda ve İrlanda gibi bütün batı ülkeleri akla
gelmedik teşvik sistemleri uyrgulamış ve hala da uygulamaktadır
lar. Mesela İrlanda'nın S!henon sanayıi ·bölgesindeki teşviklıer dillere destandır. Yatırımlarm % SO'si devlet tarafından verildiği
halde 10 yıl hiç verıgi alınmamaktadır. İtalya'da bu teşvik, alt yapı ve vergi muafiyetLerine ilaveten istiihsalin
önemH bir kısmını
devlet kanalıyla satın almayı da henimsemiştir. Amerika'nın güney doğusundakri Puertoriconun, 10 ve 15 yıllık tüm vergi muafiyetleriyle iligili teşvik, bu memlekıeti bir sanayi cenneti haline getinniş, işsizlik ve sefaleti yokıetmiştir.
,
~hracat arasındaki

Ancak teşvik sitemler:i, diğer Asya ve Afrika devletlerinde de
son 20 yıldır uygulanmaya başlamış özellikle Hindistan, Filipinler, Kore ve Japonya' da uyigulanan teşıvik metotları di·kkate şayan16
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dır.

kendi rhür teşebıbüsüne yatırımlarda
ve teşvikler Amerika ve Avrupa'da bile örnek sayılmaktadır. Ve çok uzaklara gitmeye hacet yok Yunanistan'ın son yıllardaki büyük gelişmesi tamamen teşvik
sistemine
dayanmaktadır. Kıbrıs'ta bile çeşidi sanayi bölgeleri kuran Kıb
rıs Rum Yönetimi, bu teşvik metotlannın faydasını kavramış ve
bütün güçleriyle sanayi ve turistik tesislerde müteşebbise kredi,
veııgi muıabiyetleııi, alt yapı kolayl,ıkları göstermeye başlamıştı:r.
Sosyalist

Hindistan'ın

gösterdiği kolaylıklar

Değerli Huıkukçula:r,

size 21 yıllık bir sanayici ve bu dmnomi
etüdüne kendisini v~ermiş bir sanayici olarak katiyede ifade edebilirimi ki, eğer Tüııkiye'mizde, batı memleketlerindekine benzjer teşrvik sistemleri kurulur devlet ve ku:ruluşlar olarıak müteşebbisi maddi ve manevi destekleme yoluna
gidersek
Türkiyemiz 10 ve nihayet 15 yıl zarfında o kadar gelişir ki hepimizin idealinde yatan ileri Türkiye, medeni Türkiye o zaman tam
manasıyLe kurulur ve hiç şüphe etmiyorum ki bu sistemde işsiz
l:ik ,kalmaz sosyal adalet en ~yi ıbir şekilde gelıişir, üni:versit'elerimiz
lüzumsuz ve teorik şeylerle uğraşmaktan kurtulup endüstrinin ve
ekonomik hayatın içerıisine girerler, gençlerimiz yarının işsizlik
ve yokluk korkusu ile sokaklara dökülmezler ve diploma peşrinde
lwşmazlar, bugünün işçisi yarının ustası ve öbür günün işvereni
olur, herkes devlet kapısına mıhlanıp boş oturmak yerine, serbest
sektöre geçer ve gece gündüz çalışır hayat standardını yükseltir.
Esasen tanınmış Alman 1ktisaıtçısı ve modern Almanya'nın kurucusu Erıhar' dm dediği gi:bi bir millet ancak ürettiği ve çalıştığı ölçüde hayat standardını yükseltebilk, yoksa Ali'nin küla:hını Veli'ye veren sistemlerle hiç bir ciddi sonuç alınmaz.
konuları

Bütün bu ger,çeklere

rağmen,

hür

teşebüsü

destekleme yerine
ve hedef bu neticeye
doğru Türkiye'ınizi ~sürüklemektedir. Bunu anlamak kıolay değil
dir. Fakat genel olarak tarihi bir kader neticesi olarak komşumuz
Rusya yıllarca göz kioyduğu güzel Türkiye'ınizin hür demokmtik
düzende hür teşeibbüse !bağlı olarak gelişmesini herhalde arzu etmemekte, buna mani olmak için gizli ve açıık bir çok faaliyetlerde
saldırılar nas.ıl açl'klanaıbilir, hanıgi ınantı:k

bulunmaktadır.

İkinoisi sıkıntı içinde yaşayan vatandaşlara konuları bilimsel

olarak anlatmak

onların ancaık

bu rejim içinde

gelişe!bileceklerini
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izaih imkansız değilse bile özel ibir gayret istemektedir. Bunun
gilbi aydımmızında, en büyük eksikliği hayattan uzak oluşudur.
Ün:hr,ersite profesörlerimizin dahi sanayiin içerıisine girerek onun
problemlerini yakından inceliyebiLenler bir elin parmaklarıyla
giÖsterilc;bilecek ,kadar aı:dır. Tabii bu arada yeni gelişmekte olan
iş adamlanmızda davaiarını açıklamakta çok gedkmişlerdir.
Fakat hepsinden önemlisi adalet müessesesidir. ~Bu müessesenin <iki büyük temsilcisinden bi:rıincisi yani hak,imlerimizin kararlarında işçiden ve işverenden önce işyerlerinin, müesseseler'in ya·
şaması ve gelişmesi ilhtiyacını ıgöll önünde tutmalı ve onların ortadan kalıkmasının tüm memleketin geleceğine zal'ar vereceğini gözden uzak tutmamalıdırlar. Bu bakımdan karar verirken güçsüzün
yani işıçinin yanında olmak giibi peşinen bir tarafı tutmanın milli
menfaatlerimizle ve bizzat adaletle bağdaşmıyacağı ortadadır. Çünkü ort,ada haklı veya haksız vardır ve işletmelerin güçlülüğü işve
renlerin güçlülüğünden çok memleketin güçlülüğünü temsil etmektedir..
Değerli avukat aııkadaşlarımıza gelince onlar esasında -katıkbirer hür teşeib:büs enbaibı, hatta sanaykilıerden daha önde ibir
senbest meslek erbaib1dırlar. Bu bakımdan demokrasinin, hür teşebibüsün, genel anlamda özgürlüğün ve sosyal adaletin en büyük
savunucusu onlar olmahdır. Onların anoak !büyük gayretleri yanıltılmaya çok müsait sosyal ekonomik sapık ideolojilerdeki yanhşlığı teşhis ve dünya hukuk ilim ve uygulamasındaki yakından takiibi sayesinde memleiketimizi karıanlık yollara sapmaktan kurtara-

sız

bilı1ı::iz.

Saygıyla karşıladığımiz emeğin hakkı yanında kafanın

yan-

tıcı deıhanın ve teŞeibbüs gücünün dünyanın bu günl~re üstün se-

viyeye
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ulaşmasındaki değerini

inkar

edemeyi~.
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GİRİŞ
Toplumları

türlü yönlerden kümelendirmek yolu her zaman
Batılı-Doğulu; Güneyli,
Kuzeyli kümelendirmesi, onların dünya üzerindeki dağılışından
esinlenerek yapılır. Irk ve renklere göre: Beyazlar, Siyahlar, Kı
zıl Derililer, Sarı ırk ... yaygın bir kümelendirme türüdür. İnanç
lar, dinler de bu alanda ilk çağlardanberi kullanılmaktadır. Yahudi, Hıristiyan, Müslüman, Bud:ist, Put perest, Ateşperest kümelendirmesi gibi. PdHtik örgütlenmeler, Devlet ~uruluşları da
ayrı bir kümelendirme yoludur. Türlü açılardan
yapılan kümelendirmelerin, zaman zaman birbirine karıştığı, önem kazandığı,
önemini yitirdiği, dostluk nedeni olduğu, düşmanl;ığı kızıştıl'dığı
ayrı bir gerçektir. Devlet adamları, !iderler, yazarlar, din adamları bu ayırımlardan yararlanarak savaşlar çıkarmışlar, toplumları birbirine dost ya da düşman göstermişlerdir.
tutulmuştur. Örneğin Asya'lı, Avrupalı,

Sosyologlar, iktisatçılar da kendi açılarından toplumları kümelendirirler. Örneğin: Akıl dışı güçlere bağlı, geleneksel, rekabetçi, güvenliğe yönelmiş toplumlar kümelendirmesi genellikle
sosyologlarca benimsenir.
iktisatçılar gelir durumuna, ekonomik ölçütlere göre toplumları

kümelendirir. Zengin ve fakir ayırımı bunun en yaygın olanı
Ekonominin üç büyük sektörü olan endüstri, tarım ve servis
bu ayırımı somutlaştırmakta kullanılır. Genellikle endüstri toplumları zenginleri, tarım toplumları ise fakirleri
oluşturur. Endır.
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düstri toplumlarında servisin (hizmet sektörünün) payı durmadan
artıyor. Otomasyon denilen teknik ilerleme bu sonucu yaratmak
ta. az işçi ile çok üretim yapınağı sağlamaktadır.
Konumuz olan az gelişmişlik ise fakirliğin başka bir adıdır.
Bu deyimin kullanılması İkinci Dünya Savaşından sonra yaygın
laştı. İleri, ya da gelişmiş deyimi bunun karşıtıdır. 20. ci yüzyılın
ortalarına kadar, toplumlar, sömürgeler ve sömürgeciler dıye iki
büyük kümeye ayrılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu gibi, görünüş
te egemen olan ülkeler de birinci kümeye girebilir. Kendi ülkesinin sınırsız olanakları ve kaynakları, Amerika Birleşik Devletlerini sömürgecilerin dışında bırakmıştır.
Bu

giriş'ten

sonra konumuzu

aşağıdaki sıraya

göre ele alaca-

ğız.
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Geri Kalmış Ülkeler Açısından,
İleri ülkeler açısından,
Ülkemiz açısından.

Sonuç:
1-

GERi KALMIŞ ÜLKELER AÇISINDAN :

Sovyet Rusya ve peyklerinin oluşturduğu sosyalist ülkelerle
kapitalist ülkelerin oluşturduğu kümenin dışında kalanlar için
Üçüncü Dünya deyimi de kullanılıyor. Az gelişmişlik bu sonuncuların ortak görünüşüdür. Az gelişmiş toplumlar için türlü deyimler kullanılmaktadır: Gelişmemiş, gelişmekte olan, geri bırakıl
mış, en az gelişmiş bunlar arasındadır. Bu ülkelerde dünya nüfusunun 2/3'ü yaşamaktadır. Hızlı nüfus artışı da bu ülkelerin ortak nitelikleri arasında yer alır. Artan nüfusun kentlerde toplanması da bu ülkelerin kalkınma sorununu durmadan
ağırlaştırı··~-:
yar.
Geri kalmış ülkeler, İngiltere'de 200 yıl kadar önce başlatılan
Endüstri Devriminin dışında kalmışlardır. Bunların Endüstri
Devrimine katılamamalarının nedenlerini araştırmak bizi çok
uzaklara götürür. Genellikle coğrafi koşulların (doğal kaynakların) elverişsizliğine, ırk ve din faktörlerine, tarihi nedenlere dayanarak bu geriliği açıklamak isteyenler vardır. Aynı coğrafi bölgede yaşayan, aynı ırktan olan oplumların, Endüstri Devriminfl
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den önce ve tarihin herhangi bir döneminde, zamanlarının en ileri ülkeleri ve toplumları sayıldıkları gözönünde bulundurulursa,
trk, din, coğrafya gibi nedenlerin, kesinlikle gerilik ve ileriliği açık
lamağa yeterli olmadığı anlaşılır.
Öte yandan bütün bu ülkeler gerilikten kurtulma çabası içine girmiş bulunuyorlar. Bu ülkelerin insanları, ulaştırma ve haberleşmenin ... sağladığı ve hergün artan
kolaylıklam
bakarak
teknolojinin, bilimin verilerinden, konfordan, sağlık, ıeğitim olanaklarından yararlanmak istiyorlar; kısaca bilinçleniyorlar. İleri
ülkelerdeki yaşama koşullarıyla kendi yaşantılarını sürekli ola..
rak karşılaştırıyorlar.
kalmış ülkelerin tümünün birikmşi
sorunları vardır.
öncelik sırasına koymak için türlü modeller, yöntemler,
planlama teknikleri ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü,
dış görünüşü ile, bu ülkelerin kalkınmasına
yardımcı olmaktadır· Dış görünüşü ile diyoruz, çünkü iki ulus arasında, bölge ölçüsünde, Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan teknik yardım
anlaşmaları, sermaye transferleri, türlü adlar altındaki desteklemeler, günümüze dek, beklenen ve özlenen sonucu vermekten çok
uzak kalmıştır.

Geri

Bunları

Somut bir örnek verelim. Birleşmiş Milletler örgütü 1960-1970
geri kalmış ülkeler için kalkınmanın 10 yılı (Development Decade) olarak kabul etmiştir. Bununla ilgili demeçler verildi, toplantılar düzenlendi, yayınlar yapıldı. Sonucun başarısız
kaldığı da saptandı.

arasını,

10 yıl içinde yapılan küçüklü büyüklü toplantıların yanında, 1963 yılının ilk baharmda Cenevre'de, Birleş
miş Milletler örgütü büyük bir konferans topladı; amaç R:eri kalmış ülkelerin, insanoğlunun emrinde bulunan bilimden, teknolojiden yararlanarak hızla kalkınmasını sağlamaktı. ( Science and
Technology for Development) Son yıllarda Yeşil Devrim'den söz
edildi·
Sözünü

ettiğimiz

Başarısızlığın

nedeni bir yandan ileri ülkelerin kendi çıkar
ları oranında, geri kalmış ülkelerin ilerlemesinden yana olmaları,
öte yandan geri ülkelerin olup bitenleri değerlendirecek düzeye
varamamış bulunmalarıdır. Kısaca ileri ülkeler, Yeni Sömürgecilik yöntemlerini (Neo-colonialisme) durmadan geliştiriyorlar. Bu
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arada, ileri ülkelerden, sorunlara, geri

kalmış

ülkelerin

kalkınma

sına özdenlikle ışık tutacak sesler de gelmektedir. Örneğin Birleşik
Amerika'nın
şöyle

Kuzey

Atıantik

Konseyi Daimi

Temsilcilerinden biri

diyor:

boyunca, uzun vadeli sorunlara kısa vadeli çözüm yolları uygulamış olmanın bizlere neler öğretmiş bulunduğunu anlatınağa ne benim sabrım elverir, ne de sizin vaktiniz.
Herşeyden
önce kalkınma kapılarını açan tek bir anahtar olmadığını öğren
dik Alışılagelmiş, zamanın ınıodası olmuş bir sürü çare denedik.
Sırasıyla yardım programları, besin, gübre, büyük
barajlar, küçük endüstri; Devlet yatırımları veya özel yatırımlar; temel eğitim
ve teknik öğretim, kent hastaneleri ve köy, kasaba klinikleri; köy
kurulları ve ulusal planlar; kurumsal örgütlenme ve amme idaresi; tekamül merkezleri, toplum kalkınması; nüfus kontrolu... sayınağa devam etmem gerekir mi? Bu çarelerin hiçbirinin o tek anahtar olmadığı, kalkınmanın çok kilitli kapılarının ayrı ayrı anahtarları olduğu görüldü.»
«22

yıl

Aynı yazıda

sorunun kör

düğüm olduğu

noktaya

şöyle değinil

mektedir:
«Enerjilerini askeri meseleler üzerinde teksif eden !iderler, ay, nı zamanda kalkınma meseleleri üzerinde de teksif edemezler ... Savaş zaten mantıki d~ğildir ve silahianma bir israftır.
Ve

Uluslararası kalkınma çabalarına harcadığı paranın

15 k:asilal1lanmaya harcayan bir Dünyada; silahianma
için belki ıso.ooo.ooo.ooo dolar harcarken Birleşmiş Milletierin
Barışı Koruma çabalarına bunun binde birini bile ayıramayan bir
dünyada yaşamak bana pek tuaf, pek meş'um gibi geliyor. Söylemek istediğim şu: Kalkınma için yapılabilecek ilk ve en büyük iş,
savaş için birşeyler yapabilmek, yani güvenliği daha sağlam temellere bağlamak, fakat her yerde daha ucuza maletmektir.» ( 1)
tını uluslararası

2 - İLERi ÜLKELER AÇISINDAN:
İleri ülkelerin, türlü yöntemlerle, yeni sömürgecilik düzenini
geliştirme

( 1)
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ve sürdürme

Harlan Cleveland :
Sayı : 25, s. 3-8.

çabası

Kalkınma

içinde

olduklarına yukarıda değin-

Konusunda Diyalog, Son

Çağ

Dergisi,

dik. Onlar bugün geri kalmış dediğimiz ülkelerin kaynaklarını sö·
mürerek ilerlemişlerdir· İleri ülkelerin bu düzeylerine yalnız sömürgecilikle ulaştıklarını söylemek istemiyoruz. Bilimin, teknolojinin gelişmesi için onlar gereken bedeli ödemişler, aklın yoluna
girmek, Kilisenin direncini kırmak için savaş vermişlerdir.
İleri

ülkeleri rahatsız eden, geri kalmış ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve bilinçlenmedir. İnsan hakları bildirilel-i de bu gelişme
ye hukuksal bir temel kazandırmıştır. Olaylar, eşit ölçülerle sağlık,
eğitim, beslenme, konut... haklarından yararlanma isteğinin önüne
geçilemiyeceğini
ortaya koymuş bulunuyor. 1972 Haziranında
Stokhelm'da toplanan Dünya Çevre Sorunları Konferansı bu bakımdan önemli bir dönüm noktası olmuştur. «Dünya hepimizindir,
onu koruyalım» gibi slogı:mlarla açılan bu konferansa, ileri ve geri
ülkelerden pekçok Devlet adamı katıldı.
ülke temsilcileri: «Şimdiye kadar siz Dünya kaysömürdünüz, bize, ·kaynakları da koruyamk sanayileşmenin yollarını göstermedikçe bu konuda
anlaşamayız ... »
dediler. Gerçekten liberalizmin egemen olduğu dönemde bireylerin
çıkarını, kazancını, servetini artırmaktan başka hiçbir hesapları
yoktu. Sosyal maliyetten iktisatçılar son yıllarda söz etmeye başla
dılar. Özel girişimciler kadarını, gelirlerini artırmak için ormanları
yok edebilirler, kimi balık türlerinin soyunu kurutacak ölçüde av
yapabilirler, suyu, havayı kirletebilirler ... Bundan toplumun uğra
yacağı zararları (sosyal maliyeti) düşünmek gereği akıllarından geçmez. Doğa'nın kendinden alınanı yerine koyup kayamayacağı düşünülecek şey değildir, onlara göre.
Geri

kalmış

nakların! kıyasıya

Ekonomik bunalımlar olsa bile Devlet özel teşebbüsün işine kaGizli bir el dengeyi sağlar. Gizli elin sömürgecilil~ten
başka birşey olmadığı bugün açık ve seçik olarak ortaya çıkmıştır.
Liberalizm denilen, özel teşebbüsün sınırsız özgürlük içinde çalışma
sını, gelirini artırmasını savunanlar, kendi açılarından Devlete büyıüık ekonomik görevler yüklediklerini gizli el sözü ile maskelerneyi
bir süre başannışlardır. Sömürgeler özel girişiımci için ürettiklerine
pazar, fabrikalarına hammadde kaynağı anlamına gelmez mi?
rışmamalıdır.

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte sümürgecilik kapısı, politik anlamda ve biçim olarak kapanınca, ileri ülkeler yeni sömürgecilik
yöntemlerini geliştirmenin yollarını aradılar ve buldular. Çok ulus-
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lu şirketler bunun bilinen açık örneğidir. Şirketler aracılığı ile sümürgecilik yapmak yeni birşey değildir. İngilizler koskoca Hindistan'ı bir ş irketle sömürmediler mi?
Geri kalmış ülkelerin kalkınmalarını engellemek, durdurmak,
en azından geciktirmek için, ileri ülkeler her önlemi deneyeceklerdir. Onlar özel çıkarların artmasıyla, ülke çıkarlarının da artacağı
anlayışının değerini yitirdiğini bir ölçüde kabul etseler bile; ülkelerin çıkarları toplamının tüm ins::mlığın çıkarlarına eşit olmadığı
gerçeğini benimsemekten uzaktırlar. Bunun bir örneği iki ülke arasında, bir bölgede yaşayan uluslar arasında çıkan savaşlardır. Savaşanlar çoğunlukla silahı, uçağı. .. ileri ülkelerden alır; ileri ülkelerin iş adamlan bundan kazanç sağlar ... savaştırılan ülkelerin başına
gelenlere, gelebilecek olanlara, uzun sürede dünyanın başına gelebilecek olanlara, onlar pek aldırmaz.
İleri ülkelerin iş adamları tanınmış üniversitelerin adlarından,

bilim adamlarından yararlanarak Dünya kamuoyunu yanıltına çabasını da sürdürüyorlar. Bunun somut örneğini Roma KulUbü ( Club of
Rome) adı verilen, dünyanın en büyük sermayesini elinde bulunduran· 80-100 kadar iş adamının kurduğu örgüt veriyor. Bu kulüp Amerika'nın tanınmış Üniversitelerinin başında yer alan MİT (Massachussetts Instituut oif Technology) Profesörlerinden de yararlanarak
desteklediği yapıtlada büyürneyi durdurma propagandası yapmaktadır.
Başta, Nobel Arınağanma aday gösterilecek kadar yankı yaratan
bir kitap (2) olmak üzere, Roma Kulübünün desteklediği yayınlar
da, araştırmalarda, düzenlediği topl~ntılarda şu görüş savunuluyor:
Dünyanın geleceği karanlıktır, nüfus hızla artıyor, tarım ürünleri ve
besin maddeleri üretimi bugün bile tüm insanları yeterince doyurmaktan uzaktır. Gelecekte durum daha da kötüleşecektir· Maden,
hammadde, enerji üretimi de yetersizdir ve kaynaklar hızla tükeniycr. Denizler, su, hava kirlenıiyor ... Öyle ise büyürneyi durduralım,
kaynakları zorlamayalım; ileri, geri her toplum olduğu yerde kal!ln.

Geri kalmış ülkelere şunu demek istiyorlar: Bizim içinde bulunduğumuz bunalımı görüyorsunuz, siz de endüstriye heves ede(2)
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Donella H. Meadows Dennis L. Meadows Jorgen Randers William
W. Behrens III The Limits To Growth, İlk Baskısı, 1972, Londra.

i
1

J.
l

derde sokmayın; 50-100 yıl sonra bunun pişmanlığını
duyacaksınız. Yol yakın iken aklınızı başınıza toplayın... Bu türden
görüş ve önerileri, Roma Kulübü adına hazırlanan bir kitaptan izleyelim:
rek

başınızı

«Bugünkü geri kalmış toplumların, sanayileşmiş toplumlarda
görülen hayat seviyesine ulaşmaları için realist bir ümit görülmeyebilir. Dünyanın çevresi üzerinde, ileri ülkelerde kişi başına kirlenme
payı ve doğal kaynaklara düşen yük, geri kalmış ülkelerde yaratılan
dan 20-50 kat fazladır. Geri kalmış ülkelerde ileri ülkelerdekinden
S kat fazla ıinsan yaşadığına göre, onların ileri toplumların yaşama
düzeyine ulaşması sonunda doğal kaynaklara yüklerrecek yük ve
dünya çevresinin kirlerrmesi 10 kat daha artmış olacaktır. Şimdiye
kadar toprak, hava ve özellikle büyük denizlerde yapılan tahribat
karşısında doğa' da böyle bir yaşama düzeyini yükseltme gücünün
bulunmadığı ortaya çıkar· Geri kalmış ülkelerle ileri ülkeler arasında
görülen bugünkü fark ise, geri kalmış ülkelerin gelişmes•i ve ileri
ülkelerin gerilemesi ile giderilebilir.
Yüksek düzeyde sanayileşmiş bir toplum belki de dayanıksızdır.
Böyle bir toplum bağlı olduğu kaynakları tüketirse kendi varlığını
~öndürebHir. Ya da az olan doğal kaynakların yerine yenilerinin konmaması karşısında, kirlenme ve çevre hakları için yapılacak uluslararası çekişmeler sonunda Dünya ölçüsündeki ortalama hayat düzeyi 100 yıl öncesine döner.
100 yıllık bir dönem gözönünde bulundurulunca geri kalmış ülkelerin bugün göstermekte olduğu sanayileşme çabası belki de akıl
sızlıktır.

Onlar belki bugün ulaşılması özlerren dengeli bir çevreye, sanaülkelerden daha yakın bulunuyorlar- Bugün geri kalmış ülkeler dünya ölçüsündeki çevre koşulları ve ekonomik baskılar yönünden, belki de ileri ülkelerden daha iyi durumdadırlar. Eğer dünya nüfusunu çöküntüye uğratacak güçteki nedenlerden biri ortaya
çıkarsa, geri kalmış ülkeler bu olaydan daha az zararla klllitulurlar.
Çünkü bunların ekonomileri daha az organize olmuş ve bütünleş
miştir. Daha az uzmanlaşmış olmak da çöküntüden daha az zararla
çıkınağı sağlar.» ( 3) .
yileşmiş

(3)

J. W. Forrest·er. World Dynamics, Cambridge Massachusse'tts 1972,
s. ll
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Brezilya'lı tanınmış bir iktisatçı, Roma Kulübünü, geri kalmış
ülkelerıe tuzak kurmakla suçluyor. (4) Buna biz de kesinlikle katılı
yoruz. Ancak geri kalmış ülkelerdeki gelenek bekçHerinden yararlanarak, iktidarları kendi çıkarlarına göre değiştirecek ve etkileyecek
durumda olan ileri ülkelerin, bu türden çabalarını küçümsemernek
ve etkisiz bırakmak. için her çareye başvurmak zorunludur, diyeceğiz.

3 -

ÜLKEMiZ AÇlSINDAN :

Ülkemiz de endüstd Devrimine İkinci Dünya Savaşından sonra
girmek yolunu tutmuştur. Gelir yetersizliği, doğal kaynaklardan ülke ç~karlarına en uygun biçimde yararlanamadığımız, eğitim, sağ
lık, tarım alanındaki yetersizlikler ortadadır.
Cumhuriyetin kurulmasından bu yana geçen 50 yıl içinde her
alanda pekçok şeyler yapılmıştır. (5) Ancak ileri ve geri tüm Dünya toplumları boş durmuyor. Önemli olan kimi alanlarda ilerlemenin yanında, dünyadaki yerimizi de saptamaktır.
Osmanlı

döneminden kalan her alandaki üretimin yetersizliği
lider ve yönetici kadronun ilerlemeyi başarı ile sürdürecek
güçte olup olmaması da önemlidir. Osmanlı Devlet düzenindeki yozlaşmayı, kokuşmayı dile getirmek için bizamtinizm deyimi kullanı

yanında

lır.

Celal Nuri 65 yıl önce Tarihi İstikbal (geleceğin tarihi) adlı
üç cilt tutan yapıtında Osmanlı İmparatorluğunun, Anadolu Türklerinin geleceği hakkında dikkate değer tahminlerde bulunmuş, görüşler ileri sürmüştür ( 6). Türkler mütereddi midir? sorusuna karşılık arark en, üst ta!bakanın yozlaşmasından yakınan Celal Nruri'den, bir parçayı kimi sözcükleri bugünkü dilimize çevirerek aktanyoruz.
(4)
(5)

Josue Castro, Polintion Pröblem No. 1, Under-Development, Courier
Dergisi, Ocaik: 1973.
Başbakanlık Devlet İstatist1k
Enstitüsü'nün Türkiye'de Toplumsal
ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, kitabından bu gelişmeler izlenebilk

( 5} Celal Nuri, Tarihi İstikbal, (1) Mesaili Fikriye, ( 2) Mesalli Siyasiye,
(3) Mesaili İçtimaiye, 1915-1916 Yılları İstanbul.
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«Türkler yozlaşmış birtakım kişilerin (hizbi mütereddinin) elinde bulunuyorlar. Ve o yola gelmez (layuflihun) azınlık ülkeyi batı
rıyor. Dışarıdan sanılıyor ki, tüm ulus kokuşmuŞ da onun için hır
palanıyor.

Evet baştakiler bozuktur. Ulusun esaslı kitleleri genellikle ne
kadar bozulmamışsa bir yakınını bulup da idareciler kitlesine girebilenler o kadar k~kmuş, çürümüştür· Ulusun sağlığı ve aşırı hoşgörü
südür ki, onları Hükumet dümeninde bulunduruyor.
İleri gideceğim: Türkler safderunluk ediyorlar. Bizans İstan
bul'un alınmasından sonra bile sürüp gidiyor. Bizansın adı değiş
miş, fa:kat cismi değişmemiştir. Aynı küçük intir.kalar, aynı dolaplar,
rüşvetler, hafiyelikler, dolandırıcılıklar, edepsizlikler, hem eski, hem
yeni İstanbul'da görülüyor.

Türklerin kullanacak, gösterecek birçok nitelikleri vardır· Dedigibi Türkler henüz işlenmemiştir ... Genel eğitim sorunununun
çözümü ile, Osman Gazinin bir aşiretten, bir cihangirane millet
yetiştirdiği gibi, şimdi Anadolu halkmdan da mükemmel bir millet
meydana gelebilir. Türklerin irade gücü örtülü duruyor. Peçeyi kaldırmak gerekir ki yeteneklerimiz gelişsin» (Cilt II, s. 17-26).

ğim

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını Anadolu halkına dayanarak başar
Celal Nuri'nin gerçekleri dile getirdiğini gösterir. Kokuşma
dan, yozlaşmadan, yabancı casuslardan, ajanlardan bir ölçüde kurtulmak için Celal Nuri şöyle bir öneride de bulunmuştur: «İttihat
ve Terakki Cemiyeti Galata'dan Nuri OsmaniyeyeMerkezi Um.umisini (Genel Merkezini) nakletmedikçe istikbalini temin etmiş olmaz.».
( Cilt, II, s. 122)
ması,

Atatürk'ün Ankara'yı Başkent yapmasını bu açıdan ve gerilikten kurtulma çabamız içindeki yeri bakımından da değerlendirmek
gerekir·
İkinci Dünya Savaşının ilk günlerinde bir yazarımız, kokuşma

için Osmanlı hasdığı deyimini kullanmış ve bunun ı O türlinden söz
da görelim: (7)

etmiştir. Kısa kısa bunları

ı - «Aşağılık duygusu: Osmanlı saltanatının çöküş devresinde
Türk münevverlerinin büyük bir ekseriyeti bu· iliete tutulmuştu.

(7)

Vedat Nedim Tör, Dinimiz. Yedigün

Yayını,

Haziran 1940, s. 14-33.
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lılık

Avrupa hayranlığı, softalık, kozmopolitlik, züppelik, Osmangibi karışık şekillerde tecelli eden bu hastalık bir nevi ruhi ka-

pitülasyonlarımızdı.

2-

İçtimai Alakasızlık : Osmanlı efendisi, Osmanlı İmparator

luğunun miras yedi'sidir. Hazıra alışmıştır. Halkın sırtından geçinir·
Tufeylidir. işten hoşlanmaz. İş aşağı halkın ve reayanın karıdır. Ve
ha1k, bir karanhk yığındır ki, vazifesi efendisinin rahatını temin etmektir.

Onun indinde devlet halk için değil, halk devlet içindir. Halka
hizmet mefhumunun tamamiyle yabancısı ve düşmanıdır. Bilakis
halk, kendisinin hizmetkarıdır.
3 - Mes'uliyet (Sorumluluk) Korkusu: «İhmali mes'uliyet yoktur: icrai mes'uliyet vardır·» formulü Osmanlı efendisinin iş ahlakıdır. Osmanlı efendisi bir işin mes'uliyetini üzerıine almaktansa,
onu yapmamağı tercih eder. Çünkü o gayet iyi bilir ki, «bu işi niçin
yapiiiadın ?>> diye hiçbir vakit sormazlar.
4 - Dedikodu - içki - Kumar: Dedikodu onun havasıdır·
Onsuz yaşayamaz ... Dedikoducu, en iyi, en müsbet işten bile muhak.
kak bir pürüz arar, ve bulur. Bularnazsa kondurur ve atölyesinde
öyle bir ağrandismanını yapar ki, herkes yalnız onu görür.
Dedikodu ve riya Siyamlı Kardeşler gibi birbirine yapışıktır.
Dedikoducu mutlaka ikiyüzlü; ikiyüzlü mutlaka dedikoducudur.
Dedikoducunun bir nevi de, imzalı, imzasız arizalarla curnalcı
pek keyflenir. Hele bu ihbarnarnelerin muameleye konduğunu
bir haber alırsa, ağzı kulaklarına varır ve ubudiyetini (kulluğunu)
tazeleyecek yeni bir ariza karalamak için kaleme sarılır.

lıktan

lçki ve kumar da Osmanlı efendisinin mükeyyefatındandır. İç
ki ve kumar, çok kerre. heyecanları sun'i surette kamçılanmağa muhtaç olanların karıdır.
S - Ahretçilik: Osmanlı efendisinin gözünde hayat, ahrete götüren bir köprüdür. Asıl olan ölümdür. Dünya yalancıdır ve bütün
değeri «bir lokma ve bir hırka» dır.
Osmanlı efendisi ve Osmanlı softası, Türk insanının sefalet,
mahrumiyet, ıztrap karşısındaki yüksek mukavemet kudretini ahretçilik serabı ile istismar etti. Türk köylüsü alırete inanarak, dün-
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'1
yasını

zindan ve kurban etti. Fakat ahlak asaletinden hiçbir fedakıklığa yanaşmadı- Türk köylüsünün bu karakter salabeti üzerinde
titreyelim.
Türk münevverinin ilk vazifesi, Türk insanını iyi tanımaktır.
bu vazifesini daima ihmal etti. ve onu ahretçilik afyonu
ile bezgin ve uyuşuk bir hamura kalbetmek istedi. ve şeklen de muvaffak oldu.

Osmanlı

6 -

Güzel

Düşmanlığı

:

Osmanlı

efendisi heyecan kabiliyetini
güzele karşı hassasiyeti katılaş
mış bir tahta kalıptır. Ruhu güzellik haddesinden geçip incelmedi:
Resim günahtı. Heykel, haramdı. Raks, gayriahlaki idi- Musiki bir
nevi meze idi. Tiyatro oyuncu Ermenilerin karı idi.
kaybetmiş, yaratıcı ateşi sönmüş,

Osmanlı efendisi edebiyatta insan, cemiyet, millet, memleket
ve tabiat unsurlarına hemen hiç el sürmedi. Ve şiiri çok kerre odalık gibi kullandı. Fakat halk, daima kendini, muhitini ve yurdunu
terennüm etti·

Bizde idareci sınıfla halk arasındaki büyük uçrumu «güzel»in
dilinden ve sihirli bağından mahrum oluşu doğurdu. Osmanlı efendisi kendisi ile halk arasına sanatın narin köprüsünü
kurama dı.
müşterek

7 - İş ve Gönül Kaynaşmazhğı : İki dejenere Osmanlı efendisi,
bir araya gelip de iş ve gönül beraberliği yapamazlar. Organizasyon,
kooperasyon, koordinasyon ke1imeleri yalnız kelime olarak değil,
mana olarak da kendilerine yabancıdır. Halbuki ecdadı ne büyük
teşkilatçı idi.
İnhitat devrinde müsbet aksiyon durunca, teş~ilatçılık zihniyeti de paslandı ve çürüdü. İşbirliği çözülünce rtıillet birliği de dağıldı. Makina parçalanna yarıldı. Uzviyet kalktı; uvuzlar kaldı. Bütün parçalandı. Cemiyet tecezzi ve inhilal etti. Her koyun, kendi bacağından asıldı.

Osmanlı

efendisi kendisini o kadar beğenmiştir ki, başkalarıyla
işbirliği yapmağa tenezül etmez.
Osmanlı efendisi o kadar kıskançtır ki, başkalarının muvaffakiyeti içine zehir olur.
Osmanlı efendisi o kadar vesveselidir ki, kimseye birşey emniyet edemez.
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Maymun İştahlılık: Osmanlı efendisi, kıt ve kısır enerjili
olduğu için maymun iştahlıdır. Bir dalda duramaz. Hercaidir. Takip fikrinden mahrumdur. Çabuk yorulur ve çabuk bıkar. Ve ·işi
oluruna bağlar. Zorlu bir cehit, uzun bir zaman isteyen işlere ya hiç
yanaşmaz, yahut başlar da yarıyolda bırakır, tamamlamaz ... Onun
için bir işte ihtisaslaşmak ve derinleşrnek ömür törpüsüdür.
8 -

bir şeyi gerçekleştiremez. Herşeye başlar: Bir şeyi sonuna erdiremez ... Daima
kolay muvaffakiyet peşinde koşar: Çabuk zengin olmak ister. Çabuk netice almak ister. Çabuk meşhur olmak ister.
Parlak projelerden pek

hoşlanır· Herşeyi düşünür;

efendisi metholunmaktan pek hoşla
isterseniz,
gizlice küfredin. Fakat alenen daima methedin. Gattarsa, adil deyin.
Tembel ·ise çalışkan; beceriksizse, ağzıile kuş tutar, deyin. Kabiliyeı
siz ise zekasından; cahilse ilmi fazlından; küstahsa, nezaketinden;
ahlaksızsa faziletlerinden bahsedin. İnanmaz, fakat memnun olur.
İnsan suya kanarr yemeğe tıkanır, fakat Osmanlı efendisi methe bir
türlü doymaz ...
9 -

Methomani:

Osmanlı

nır· Metholunduğunu. duymazsa, kahrolur. Arkasından

· Böyle bir bata:k üstünde samimiyet, karşılıklı sayıgı v•e refalh taköksalamaz. En ufak bir tenkit, en eski bir dostluğu yıka
bilir·

biatıyla

Osmanlı

cemiyetinde münakkit, denizden çıkmış balık gibi, yaOnun için tenkit yok, sözde tenkit vardır. Sözde tenkit iş
üzerinde, eser üzerinde yürütülmez. Gaye kurmak değil, yıkmaktır.
Düzeltmek değil, bozmaktır. Münakaşa değil sövüşmektir. Sözde tenkitİn unsurları, işin nasıl olduğu ve nasıl olması lazım geldiği hakkında teknik, objektif tahliller, mutalaalar ve temenniler değil, şah
şayamaz.

siyattır.

Kısaca Osmanlı efendisi ne tenkit etmesini bilir, ne de tenk-ide
tahammül eder. O ya metheder, ya çatar, ya söver.

Tenkitsiz bir cemiyet,

aynasız 'kalmış

insana benzer.

Saçları dağınık, bıyıkları çarpık, burnu sümüklü, boynu kirli
imiş, ziyanı yok kendisi görmüyor ya, başkaları da görmez sanır.

İdareimaslahat, hatır ve gönül, iltimas, methomaninin tipik arazıdır.
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10 - Cinsi Muvazenesizlik : Osmanlı efendisi indinde kadın,
her şeyden önce «memnu meyve» dir. Bu telakki, cinsler arasında
tehlikeli bir gerginlik ve zararlı bir muvazenesizlik yarattı- Cinsi
insiyaklar ulvileşemedi ve hayvan daima tahtında oturdu. Osmanlı
cemiyetinde kadın «dişi»nin üstüne çıkamadı. Ve erkek aygırlaştı.
Kadını

bir tenasül aleti ve keyf vasıtası olarak telakki eden ceve iptidaileşir. Milletierin ruh hıfzıssıhhada
(sağlığında) seks meselesi ön plandadır- Seks boyunduruğundan
· kurtula:ınayan milletler ve fertler hür olamazlar.
miyetler

kötürümleşir

Ruhi hürriyet seks muvazenesinden

doğar.

Cinsi, esaret, esaretlerin en korkuncudur ...
Cinsi tazyik,

insanın tahripçiliğini uyandırır

ve

kamçılar.

Mahbusları, disiplinli bir iş terbiyesine tabi tutmak usulü, bu
tahripçilik insiyakını (iç güdüsünü) önlemek ve inşaacı iradeyi kuvvetlendirrnek içindir. İnsan yaralamak, insan öldürmek, ağaca ve
hayvana hor bakmak, yakmak, yıkmak, sövmek gibi meyıiller de çok
kere cinsi muvazenesizliklerin tezahürleridir. En yakası açılmadık
küfürlerin Şark dillerinde bulunması da galiba bundandır.

Cinsi muvazenesizliğin bir tecellisi de irade akametidir. Yavaş
temlbellik, hareketsiiZlik, kirliHk, ihmalciliik, hıkkınlık, keyifsizHk, aksilik hep irade kısırlığından doğar.»
·

lık,

Yazar bundan sonra Psikolojik
le diyor:
«Osmanlı hastalıkları

Ben

yalnız

Mirasıınız başlıklı

bölümde

şöy-

bu kadarla bitmez.

onlardan 10 mühimmine

şöylece

dokundum:

Bunlar bizim psikolojik mirasımızdır. Hepimizde bu hastalıkla
ve daha başkalarının az veya çok izlerini ve mikroplarını bulabiliriz. Nefislerini onlardan kurtarabiimiş olanlar tebrike şayandır.
rın

Ben içime gözlerimi

çevirdiğim

zaman, onlardan

birçoğunun

kıvıl kıvıl yaşadığını görüyorum. Demek ki, ben, daha Osmanlı olmaktan kurtulamadım. Fakat kurtulmak için de irademi seferber
ettim. Oto - kritiğimin taniklarını canavarların üstüne saldırıyorum.
Kurtulacağım».

ıs

Sosyal şizofreni adlı yeni bir kitapta bu konu çok ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Burada yalnız kitapta işlenen nurculuk ve imran Öktem olayını anınakla yetiniyoruz. (8) Ülkemizin ileri ülkeler
karşısındaki durumuna da kısaca değinelim. İkinci Dünya Savaşı
sonuna kadar bağımsız bir dış politika izleyen Türkiye, savaştan
sonra adım adım bundan ayrılmıştır. Ayrıntılara girmeden, Amerikan yardımının mimarı sayılan Thornburg'un kitabı (9) ile yayınlanmamış bir raporunu buna tanık olarak gösterebiliriz.

~<

Amerika' da, hiçbir yasal ve moral sınırlama tanımadan servet
yapmak anlamına gelen yağma ve talan düzenini, ekonomisini ( Cow
boy ecenomics, Spoil System) katkısız bir özel teşebbüscülük sayan,
bunun ülkemizde de başarı ile uygulanabileceğinden söz eden, baş
ka bir seçenek tanımayan uzman raporunda şöyle diyor:
«Siyasi hürriyetlerin idamesiyle çok yakından bağlı olduğuna
hususi teşebbüse -ki bu hususi teşebbüs
sayesinde bugün başkalarıyla müştereken kullanınağa hazır olduğu
muz servet meydana gelmiştir- Hakikaten kıymetli bir sistem olduğunu ispat etmek fırsatı nasıl verilebilirdi? Bu sualin cevabını Türkiye'de daha iyi verebileceğimizi zannediyoruz ...
Amerikalıların inandığı

1!:':.:·. :•.

140 milyon Amerikalının meydana gelişinde ve hala geliş,tirilme
sinde kullandığı vasıtalar bunlardır- Biz bu vasıtalara malik bulunuyoruz. Ve nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Eğer başkaları aynı
neticeleri istiyorlar ve bizim yardımımızı talep ediyorlarsa, programlarını müştereken tetkik edebilir ve programlarının ne şekil alabileceğini kararlaştırabiliriz ...
Eğer Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün son 12 Temmuz beyannamesi tek parti diktatörlüğünün sonu manasma geliyor ve eğer Bakanların son zamanlarda hususi teşebbüsü destekleyecekleri vaadleri yerine getirilirse, ve eğer Türkiye bizden yardımı bu vaad ve beyanların tatb~katı ışığı altında isterse, o zaman yalnız sermayemizi
değil, fakat aynı zamanda hizmetlerimizi, ananelerimizi ve ideallerimizi plase ,edecek ve· elden gitmesine müsaade ec1emiyeceğlm:iz b!x
plasman fırsatı temin etmiş olacağız.»

(8)
(9)

Mustafa Coşikuroğln;, Sosyal Şi:wfreni ve
Atatürkçülük Üzerindieki
Baskısı, Ankara, 1974.
Max W. Thoruburg, Türkiye Nasıl Yükselir, Nebioğlu Yayınevi, İst.
1949.
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Bu sözler Amerikan yardımının bağlı olduğu koşulları, ideallerini, ananelerini plase etmek maskesi altında, politik amaçlara yöneldiğini, yorum gerektirmeyecek kadar açıkça ortaya koymaktadır.
Aradan geçen 30 yıla yakın birsüre içinde özel teşebbüsü kendi ideal
ve amaçlarına ve çıkarlarına uygun biçimde güçlendirdiklerini yerli
bir rapordan izleyelim:
«Fikri çalışması geleceğe uzanan, gayrinin ihtiyaçlarını önceden
tahmin eden, toplumu bir röntgen gibi hem üretim yönünden radyografiye eden, onların eksik ve düzensizliğini akıl ve emeği ile gideren, tüketiciler yararına sorumluluk ve riskler yüklenmiş olan,
karar verip cesaretle uygulayarak iktisadi olaylar karşısında denemelerin verdiği tecrübenin ustaları ... » (lO) olan özel teşebbüs ...
Aynı

raporda Devletin müdahalesine

şu

sözlerle

karşı çıkılıyor:

«Hür rejimlerdeki pazar ve piyasa, kendi temel kuralları içinde
özel faaliyetler alanıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi, varılması gereken normal iktisadi neticenin, ekonomimiz ve özellikle milli hayat
için çok vahim ihtimalleri beraberinde taşıyacaktır. » (ll)
Bu

satırlar, iş adamlarımızın,

ustalarını

da geride

liberalizmi savunmacia Amerikalı
gösteriyor, demekle yeti-

bıraktıklarını açıkça

niyoruz.
SONUÇ:
Tüm insanlığın karşılaştığı sorunlar İkinci Dünya Savaşınıdan
sonra elle tutulur, gözle görulür b:üçim almış ve somutlaşmıştır. Bunun nedeni teknıo1oji ve !bilim alanındaki baş döndürücü gelişmelere
sosyo-politik alandaki gelişmderin ayak uyduramamasıdır. Birinci
ve İkinci Dünya ü~kelerinin yanında, Üçüncü Dünya Ülkelerinden s8z
edilmesi bu çelişkinin hızla su yüzüne çıkması sonucunu doğurdu.
Başlangıçta, Üçüncü Dünya Ülkelerinin Varşova Paktına, NATO'ya
benzeyen örgütleri yoktu. Özellikle Arapların, İsrail savaşında petrol
silaıhını kullanmalarındım sonra kısaltılmış adı OPEC olan ve pet·
rol ihraç eden geri kalmış ülkelerden oluşan örgütün dünyadaki et(10)

(ll)

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret
Raporu, 1972 s. 16-17.
Adı geçen rapor, s. 16-17.

Borsaları Birliği

Faaliyet
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kinliği, ağırlığı durmadan arttı. Bu olay· geri kalmış ve ileri ülke iliş-

kileri

açısından

en büyük dönüm

noktasıdır.

ıl

Geri kalmış ülkeler uzun yıllar doğmaların, dinsel kuralların etkisi altında kaldılar· «Allah,şeriat böyle emrediyor,» «din uluları
böyle diyor», «kitaplarıınız böyle yazıyor ... » sözleri karşısında düşünmek, tartışmak, seçenek aramak alışkanlığını kazanamadılar. İle
ri dediğimiz ülkeler ise bu çemberi Reform ve Rölesans hareketleri
ile 5-6 yüzyıl önce kırmak yolunu açınışlardı. Onları ileri götüren nedenler arasında bunun da önemil payı olduğu biliniyor.
Geri kalmış ülkeler doğınaların, dinsel kuralların yönetim, ekonomi üzerindeki baskısından büyük bir gecikme ile kurtulma yoluna girmeye hazırlanırken ileri iilkelerin devlet adamları, bilim adamları: «Bilim böyle diyor», «Akıl bunu eınrediyor», «Kalkınma şu yollardan gerçekleşir» gibi önerilerle, onların karşısına çıktılar. Geri
kalmış ülkelerin yöneticileri, politikacıları, bilim adamları da, çok
yakın günlere kadar «hangi akıl?», «hangi bilim» sorularını yöneltmek yürekliliğini, çoğu kez gösterecek düzeye ulaşınabışlardı. Çı
kar ilişkilerinin de bu tutum ve davranışta büyük etkisi olduğu söylenebilir.
Araplar 1973 Sonbaharında petrol silahından söz edince, ileri
ülkelerin Devle tadamları, sözcüleri yine eski alışkanlıklarını sürdürme yolunu tuttular. Yumuşak, ılıınlı önerileri, reçeteleri sert çı
kışlar izledi; petrol kuyularının bombalanacağına kadar varan tehditler savruldu. Araplar yine de petrol silahını kullandılar. Sonuç
ortada. OPEC Dünyanın en güçlü örgütü oluverdi.
söz edelim. Osmanlı toplumunda goruBunlardan ileri ülkelerin, yeni
söınürgecilik yöntemlerıini uygularken büyük ölçüde yararlandığı
kuşku götürmez bir gerçektjr. İçeride de onlara destek olacak davranışlar, yayınlar sürüp gidiyor. Dr. Rıza Nur'un anıları gericilerin
kontrolundaki öğrenci yurtlarında, okullarda okunınası zorunlu
olan kitaplar arasında yer alıyor.
Kendimizden de

len

kısaca

hastalıklardan kurtulmuş değiliz.

Atatürk devrimlerini kötüleınek çabasında olanların «Bir Nesli
«Bu M1llet Neden Ağ~ar» başlıklı kitapları baskı
rekorları kırıyor. Mızraklı İlınihai ülkemizde ençok okunan kitaplar arasındadır· Ahmediyenin, Muhammediyenin yeni harflerle baskısı yapılmıştır. İmam-Hatip okulları öğrenci sayısının lOObine çıNasıl MaıhveUiler»,
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karıl::ı.cağını

sorumlu ağızlardan öğreniyoruz. İmam-Hatip okulları
Din adamlarına veııilen
ödürı,ler, sağlanan kadrolar ... il:ıep devletin, vatandaşa öteki dünyada mutluluk sağlamağı da kamu görevleri arasına aldığının somut
örnekleridir. Bunun ise Anayasamızda yer alan laiklik ilkesi ile bağöğretim kurulları arasına girmiştir.

mesleki

. daşması

olanaksızdır.

Toprak konusu da sürüp giden ve ilerlemeyi köstekleyen bir sorun niteliğindedir. Anayasa'nın 130 cu maddesinde yer alan: «Tabii
servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.»
sözü, toprağı kapsamamaktadır. Çünkü topraktan, başka maddelerde söz edilmiştir· Bütün dünyada son yılların eğilimi ve ülkemizin
çıkarları ise bu anlayışla bağdaşmaz. Toprağın bir numaralı doğal
kaynak olması gerektiği görüşünü, siz hukukçu~arın bütün gücünüzle savunmanız ülkeye çok şeyler kazandıracaktır. Bunun gerekçesi,
toprağın üretilemeyen bir taşınmaz mal ve doğal kaynak olması:dır.

1

Hele emlak, taşınmaz mal fiatlarının elma, mendil, otomobil,
saat ... gibi serbest piyasa kurallarına göre ohışmasını, kalkınma çabalarını köstekleyen en büyük engel sayabiliriz. . Üretilemeyen toprağın fiatları astronomik ölçülerde yükselmeye devam ettiği sürece
bu alanın çekiciliği artmakta ve sanayiin, kalkınmanın gereksindiği
paralar emlakçiliğe, arsa spekülasyonuna, sahil yağmasına aktarıla
rak kısırlaştırılmaktadır· «Parselledim Satıyorum», «Yağma Edilen
Türkiye» başlıklı kitaplar, Mühendis, Mimar Odalarının yayınları ilginç rakamlarla, örneklerle doludur. Tapu ve Kadastro alanındaki
yetersizliğin yarattığİ sorunları, anlaşmazlıkları da unutmayalım.
Madenler de kalkınma, ıger:ikalmışhktan kurtulma çabamız için
en büyük destektir. Bu toplantının amacını belirtmek için hazırla
nan Barolar Birliği Yönetim Kurulu raporunda şunları da buluyoruz: «Madenlerimi:z;i en çok yarı işlenmiş halde ihraç edebiliyoruz.
Yalnız boraks, hammaddelikten, son mamulekadar Türkiyemizde
işlenebiise ekonomimiz dengesini bulabilir.» (s. 16)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin organı olan Birlik
Haberleri Dergisinin 23 Mayıs 1975 sayısında, Boraks'ın öyküsü,
iki büyük sayfada, Boraks: Stratejik Madenierimiz Kimin Elinde
başlığı ile dile getirilmiştir. Yalnız alt başlıkları aktarıyoruz:.
-

Yüz yıl önce başlayan savaş,
Boraks y_urt dışına arpa diye

kaçırılıyor,
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İngilizlerin imtiyazına

dokunulmuyor,

Esir madenier,
Amerika donanmasının el koyduğu cevher yükü,
Rafineri kurma çalışmaları ... ve engel olmağa çalışanlar,
Yurt sever gôrevlilerin rapoı:u,
Kaliforniya' daki tesisler ne olacak?
35 yılda 3000 lira kar (!)
İngiltere Kraliçesi neden Türkiye'ye geldi?
Bor birleşiklerinin kullanım alanı,
Diğer tüketim alanları,
20 ci yüzyılın yakıtı BORAN Birleşikleri,
Dünya rezervinin % 60'ı Türkiye'de,
Alınabilecek acil tedbirler.

Arapları

petrol silahını kullanınağa İsrail Savaşı zorlamıştır·
Bizim de nerelere götüreceği bilinmeyen bir savaşı beklemeden,
aklımızı kullanarak, Boraks ve benzeri kaynaklarımızı ülke çıkarları doğrultusunda ve k~lkınma amacına uygun biçimde değerlendirrnek için yitirilecek zamanımız olmadığı ortadadır.
Sosyal

araştırmalara

gereken yerin ve önemin verilmemesi de
çok yakından ilgilidir. Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumuna (TÜBİTAK) benzeyen bir Sosyal Bilimler
Araştır~a Kurumu için yapılan çalışınalar bugüne dek sonuç vermemiştir. TÜBİTAK büyüme, üretimi artırma için gerekli sayılmış,
büyümenin, artan gayrisafi milli hasılanın fırsat eşitliği, sosyal adalet ölçülerine göre nasıl dağılacağını, toplumun yapısını, Doğu illerimizde ve kırsal bölgelerde yaşayanların, şehirleşmenin ... sorunlarını inceleyecek olan güçlü bir kuruluş doğmamıştır. Daha ileri
giderek, kimi dönemlerde sosyal ve siyasal bilimler alanında çalışan
ların, bilim adamlarının kıyıma uğradığını da söylemek isteriz.
geri

kalmışlıkla

Özellikle politikacılarımızın, birbirini tutmayan sözleri ve partizan davranışları karşısında, sağlıklı bir kamuoyunun yokluğu nedeni ile, kalkınma plfmlarının hazırlanması, uygulama ve gerçekleş
tirme çabaları büyük engellerle karşılaşmaktadır. Sözünü ettiğimiz
Sosyal Araştırmalar Kurumunun yapacağı planlı, etkili çalışmalar,
bir yandan yetkilileri, politikacıları, bürokratları daha tutarlı olmağa zorlayacak, öte yandan her zaman türlü öneri ve seçenekler karşı-

~:
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sında

cına

kalacak olan kamuoyunun ülke çıkarlarına ve kalkınma amauygun olan çözümleri benimsemesini, dış ve iç sömürülere

karşı çıkmasını :k;olaylaştıracaktır.
Lilikliğe

sahip çıkmak; emlak spekülasyonunu önlemek ve top·
rağm doğal kaynak niteliğine uygun hukuksal kurallara yer vermek;
başta Boraks olmak üzere madenlerimizden yaradanınağı bilme:k;
sosyal bilimler alanında araştırmalar yapacak güçlü bir kuruluşu
gerçekleştirmek gibi önlemlerle, demokrasinin yozlaşması önlenmiş,
biçimsellikten kurtulması sağlanmış, kalkınma ve geri kalmışlıktan
kurtulma amacına özdenlikle yöneldiğimiz kanıtlanmış olacaktır.
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DAHA GELIŞMIŞ DAHA MUTLU BIR TOPLUM
İÇİN HALK SEKTÖRÜ

Doç. Dr. Beşir HAMİTOGULLARI
S.B.F. Öğretim Üyesi

DAHA GELiŞMiŞ DAHA MUTLU BİR TOPLUM IÇIN
HALK SEKTÖRÜ

Doç. Dr. Beşir HAMİToGULLARI
GİRİŞ

C.H.P. nin, bir seçim sav-sözü olarak ortaya atılan «Halk Sektürü» kavramı ve olgusu, bir yıl kadar önce Türkiye'nin dört bir
yanına yeni bir umut kaynağı halinde, dalga dalga yayılıyordu. ( 1)
Günümüzde ise Halk Sektörü olgusu, eski coşkunluk ve güncelliğini yitirmiş görünmektedir.
Halk Sektörü, neydi, nasıl ele alındı, o'nu savunan veya o'na
olan güçlerin davranış ve tutumunu bu tebliğde inceleyip,
yorumlayacak değiliz. Burada yapmamız gereken şey, düşüncemikarşı

(1)

Belirtelim ki, C.H.P. nin önerdiği düzen değişikliği doğrultusunda,
sahneye çıkan Halk Sektörü'nün, içeriği ve işlevi, açıklıkla belirlenmemiş ve bir ayrı modele varabilecek nitelikte değildir. (Bknz: 1973
Seçim Bildirgesi Ak Günlere, Sh. 65).
Yine belirtilmesi gerekir ki: a) 1971 yılı Programı «Kooperatİf
Sektörden>> söz açarak bir «Halk Sektörü»ne atıfta bulunmaktadır.
Bknz: 1971 yılı programı, Ank. 1971, Sh. 687);
b) Yine Alpaslan Türkeş, «Millet Sektörü» adlı bir Sektöre değinmektedir (Milli Doktrin Dokuz Işık, 1967, Sh. 12);
c) Ayrıca Kurt Karaca, köylü, işçi, esnaf, memur ve benzeri Sosyal grupların oluşturduğu bir Millet Sektörü,
temasını işlemiştir.
(Milliyetçi Türkiye, Çınar Yay. 1972 Ank.).
Ekiiyelim ki, yukarıda anılan tüm değİnmeler, Halk Sektörünün,
sözcük çerçevesinde kalmakta, özgür ve ayıncı bir modele varamamaktadır. Bu nedenle, sözcüğü kimin en önce
kullandığı o kaciar
önemli değildir. Önemli olan H. S. ne etkin, geçerli ve işler bir
içerik, 'kazandırmaktır.

ze göre Halk Sektörünün ne olduğunu ve Çağdaş Türkiye'nin, Halk
Sektörü modeline duyduğu ihtiyacı, bir kaç örnekle, ortaya koymak, aydınlatmaktan ibarettir.
Böylece sırası ile, Türkiye'nin daha gelişmiş ve daha mutlu bir
topluma dönüşrnek için, Halk Sektörü'nün taşıdığı önem, (Niçin
Halk Sektörü) Halk Sektörü'nün ne olduğu ve son olarak da, nasıl oluşturulabileceğini, belirtmeye çalışacağız. (2)

I.
ı)

NİÇİN HALK SEKTÖRÜ

iktisadi Nedenler :

dönemine göre azımsanamayacak geTürkiye, 1975 yılında da halen İktisaden az
gelişmişlikten kurtulamamıştır. Gerçekten 1975 Türkiyesi, sahip
olduğu ekonomik olanaklarına ( doğal,beşeri, uygarlık v .b.), ulusal, toplumsal ihtiyaçlarına ve ekonomik yönden çok gelişmiş ülkelere görece, halen geri kalmış bulunmaktadır. İktisadi geri kalmışlık, Sosyal ve Siyasal geri kalmış lı ğı da doğurmaktadır.
Cumhuriyetin

başlangıç

lişmeler gerçekleştiren

Aşağıda andığımız, seçilmiş

meye

yardımcı

A-

bir kaç örnek bu durumu göster-

olabilir.

Yaşam

Düzeyi

Düşüktür

:

Fert başına isabeteden, G.S.M.H., Türkiye'de düşüktür. Gerçekten Türkiye, çeşitli andlaşmalarla bağlı bulunduğu Batı Uluslarına görece (A.E.T., O.C.D.E., NATO v.b.), daha düşük bir gelir düzeyindedir. Aşağıdaki tablo bunu göstermektedir. ·

(2)

Bir

noktayı,

bu arada vurgulamak istiyoruz Halk Sektörü'nün anla·
özellikle daha sonra açıklamayı, daha uygun buluyoruz Çünkü
Halk Sektörü gereksinmesi ve zorunluluğu, ortaya konmadan, H. S.
nün belirlenemiyeceği açıktır.

mını
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Tablo:

ı.

Çeşitli Ülkelerde Fert Başına isabet Eden G.S.M.H.

[1975

Fert
Ülke
F. Almanya
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Danimarka
Hollanda .
İspanya
İngiltere

A.B.D.
Finlandiya
Fransa
Yunanistan
İsviçre
İrlanda
İzlanda
İtalya

İsveç

Japonya
Lüxemburg
Norveç
Yeni Zelanda
Portekiz
TÜRKİYE

yılı]

başına

isabet eden G.S.M.H.
$olarak (A.B.D.)
5.610
4.900
3.550
4.650
5.410
5.460
4.410
1.750
3.100
6.170
3.720
4.900
1.790
6.190
2.130
4.870
2.510
6.140
3.760
5.200
4.780
4.080
1.250
540

Kaynak: Observateur de O.C.D.E., No: 74, Mart-Nisan 1975.

1 nolu tablonun da gösterdiği gibi Türkiye, ~ıllık 540 dolar
gelir düzeyi ile, hem batı Ülkelerine görece, hem de, komşuları
tran, Yunanistan, Bulgaristan ve S.S.C. Birliğinden de, daha geride bulunmaktadır.
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B -

İşsizlik Sorunu :

D.P.T. nın hesaplarına göre (1975 yılı programı), toplam sa1.760 bine varan bir iş gücü fazlası bulunmaktadır. (960 bini,
tarım dışı, 800 bini ise tarım sektöründe olmak üzere) 1974 yılı
itibarı ile, böylece iş gücü fazlası, % 11,7'ye yükselmektedir. Batı
dünyasının , sanayileşmiş ülkelerinde, % 2'yi aşan bir işsizlik durumunun sağlıksız diye nitelendirildiği hatırlanırsa, memleketimizdeki bu % 11,7 lik oranın ne denli sakıncalar taşıdığı, daha
kolaylıkla anlaşılır. Çalışabilecek yaştaki, iş gücünün, istihdam dı
şı kalması, gizli işsiz olması, verimli olmayan veya geçici işlerle
uğraşması, ekonomik gelişmeyi engelleyen, sosyal refahı ve barı
şı tehlikeye atan bir konu olması yanında, yetersiz ve akıldışı bir
üretim biçimini de, ayrıca yansıtmaktadır.
yısı

C -

Dış

Ticaret

Dengesizliği

:

Ekonomik gelişmeınİzin sağlıklı olmadığını gösteren bir diğer
örnek kesit, dış ticaret dengesizliğidir. Dış Ticaret dengesiıliği
(döviz dar boğazı), Türk ekonomisinin müzmin (kronik) bir hastalığıdır. Uluslararası ekonomik ilişkilerde 1970'lerde oluşan olumlu gelişmeler, Türkiye'ye de olumlu tarzda yansımış ve 1973 yılına
değin Türkiye'ye rahat bir nefes alchrtmıştır. (yurt dışına gönderilen işçi sayısının ve bu işçilerin gönderdikleri döviz gelirlerinin,
Batıdaki gelişmelere uygun olarak gelişmesi, ihracatımızın yine
bu olumlu konjonktür sonucu, miktar ve değer olarak çoğalması)
1973 yılından itibaren, bozulmaya başlayan bu söz konusu konjonktürün, 1975 yılında Türkiye ekonomisine getirdiği ek külfet
900 milyon $ civarında hesaplanmaktadır. Böylece bu geçici unsurun, değişmesinden spnra, döviz dar boğazı, yeniden oluşarak
Türkiye'yi sıkmaya başlamıştır.
Merkez Bankasınai Ekim 1975 tarihi itibarı ile yaptığı açık
lamaya göre, yılın ilk on ayı sonunda, toplam döviz gelirleri 3 milyar 868,3 milyon $'a, toplam döviz giderler ise, 4 milyar 414,6 milyon dolara ulaşmıştır. Buna göre döviz gelirleri, toplam döviz giderlerinin, ancak; % 87,6'smı karşılayabilmektedir. Kaldı ki, bu
döviz gelirleri, sağlıklı olmaktan uzak, oynak ve sürekliliği güvenli olmayan, niteliktedir. Çünkü söz konusu toplam döviz gelirinin
sadece % 27,8'i ihracattan sağlanmaktadır. İhracat gelirlerinin
toplam tutarı 1 milyar 76,2 milyon dolar kadardır. İşçi gelirlerinin
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1
toplam tutarı ise, 1 milyar 100 milyon kadardır. (% 29.4), dövize
çevrilebilen mevduatın toplamı ise, 859,2 milyon $ dır.
Toplam Döviz giderleri içinde, ithalatın payı, % 77 dir. (3
milyar 401 milyon $). İhracattan sağlanan toplam gelirlerin, ithalat gelirlerine oranı ise sıadece % 31,6 dır. İt1halJ.t karşılamada en
sağlıklı kaynağın, ülkenin ihracatı olduğu hatırlanırsa, yukarıda
anılan oranın, ne denli yetersiz ve tehlikeli olduğu daha iyi anlaşı
labilir. Aslında, ihracatımızın bu yetersizliği ve ilkel yapısı, ülkemizin ulusal üretim yapısının çarpıklığını ve aşırı, tehlikeli, dışa
bağımlılığını da yansıtmaktadır.
Türkiye'nin içsel, ulusal nitelikteki ekonomik sorunları ve dar
ekonomik alanda oluşan bunalımın doğrul
tusunda, radikal önlemler alınmazsa, daha da büyüyebilecektir.
Uluslararası ekonomik ilişkilerin, daha uzun bir süre etkisinde kalarak yükselebilecek fiyat artışları, Türkiye'nin dış ödemeler bilançosuna, yeni ve ağır finansman yükleri getirmektedir. Yukarı
da, 1975 yılı için 900 milyon dolara çıkacağını belirttiğimiz bu yapısal yeni dış dengesizliğin ek yükü, 1980 lerde; 1,5 milyar'a, 1985
yılında ise, 2 milyar dolara çıkabileceği var sayılmaktadır (3).
boğazları, uluslararası

Türkiye'nin, tüketim sanayiine dönük bağımlı sanayileşme
modeli sonucunda, giderek çoğalan ithalatını karşılayamayan yetersiz ihracatı, dış ticaret açıklarını büyütmektedir. Bu dengesizlik nasıl düzeltilecektir. İşte bu noktada da daha etkin ve geçerli
bir yeni modele olan gereksinme, kendini göstermektedir.
D -

Türkiye'nin

Sanayişlemeyen

Sanayü :

Yukarıda andığımız ithalatı karşılayamayan

yetersiz ihracat
nedeni Türkiye'nin

sonucunda oluşan dış ticaret açığının yapısal
yeterince Sanayileşmemiş olmasında bulunmaktadır.

İktisadi kalkınma, süreklilik özelliği olan bir süreçtir. Bu süreci, bir diğeri ile karşılıklı ilişkileri olan üç temel değişken belirlemektedir. Bu değişkenlerden. herbiri, kendine özgü olan anlamı
nı ve işlevlerini, geriye kalan diğer temel, iki unsurdan geçen karşılıklı ilişkilerinden alan başlıca üç tip faaliyetin, birlikte ve dü-

(3)

Belirtelim ki, Türkiye'nin yaptığı toplam ithalatın, bu yeni gelişmeler
sonucunda yükselen maliyeti, G.S.M.H. nın [1971 yılı], % 3,3'ü ci·
varındadır.
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zenli gerçekleştirmesi sonucunda ancak, oluşabilmektedir. Kalkın
ma sürecini oluşturan bu üç kaldıraç faaliyet : Sanayileşme, ta.
nınsal gelişme ve planlamanın bir diğeri ile bütünleşmesidir.
Türkiye'nin izlediği ekonomik gelişme modelleri, yukarıda
ekonomik kalkınma sürecini içerememiş, tarım, sanayi ve
planlama birlikte ve bir diğerini bütünleyip destekleyebilecek tarzda ele alınmamıştır. Bu nedenle Türkiye 1975 yılında bile sanayileşememiştir. (4)
anılan

Türkiye Batıya bağımlı, kapitalist sanayileşme modeli içinde,
yer alan karşılıklı değişkenleri bile gözetliyememiştir. Sanayileş
me ile Tarımsal gelişme ve organizasyon (planlama) arasındaki
karşılıklı ilişkilerin önemi ve bilinci anlaşılmamıştır. Genellikle tüketime bağlı bir sanayileşme modeli izlenmiş, kimi zaman tarıma,
kimi zaman sanayiye öncelik verilerek, ikisi birden ve bir diğerini
besieyecek tarzda ele alınmamıştır. Bu temel nedenle ne sanayi ne
de tarım kesimi geliştirilememiştir.
Batıyı taklid eden, Batıya bağımlı ekonomik gelişme modelinde Türkiye, Batıdan gelen kalkınma REÇETELERİ, baskını altın
da kalmıştır. Dış borç, yabancı sermaye ve kültür emperyalizmi,
v.b. gibi, unsurların Batıya sağladığı etkileme aygıtları, Türkiye'nin sanayileşmesini engellemektedir. Çünkü Batı, bu mekanizmalar sayesinde, Türkiye'yi istediği doğrultuya yöneltebilmektedir.
Endüstriyel Devrim ile birlikte başlayan uluslararası iş bölümü
yeni bir yapı oluşturmuştur. Bu iş bölümünde iktisaden az geliş
miş ülkelere, sanayileşmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu ham madde
üreten ve gelişınişlerin ürettikleri işlenmiş malları masseden bir
pazar görevi verilmiştir. Türkiye böylece Batı için, önce bir müş
teri, sonra da, bir ham madde, ara malı pazarı olarak devam edecek tarzda yuğrulmakta ve bu tür sanayiler, tahrik ve teşvik edilmektedir. Batı'nın söz konusu bu çıkarını gerçekleştiren tüketim
sanayii modeli, Türkiye'de, Devlet kanalı ile oluştu11ulmuş bulunan
ve dış piyasaları sömürme gücü bulunamayan az gelişmiş büyük
sermaye kesitine de uygun gelmektedir. Çünkü içsel yapısı ile dışa
bağımlı olan bu büyük sermaye, Türkiye içinde de, risk oranı fazla, uzun bir süre isteyen ve kar oranı çok yüksek olmayan gerçek

( 4) Daha fazla bilgi için Bknz: Doç. Dr. Beşir Hamitoğulları, Kamu ke·
simi ve sanayileşme, Cumhuriyetin 50. yılında Türkiye'de sanayileş·
me ve sorunları semineri, Sh. 133-206, S.B.F. Yayını, 1975.
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sanayileştiren

sanayiye yönelmemektedir. Aracılık, tefecilik ve
arsa spekülasyonu, vb. gibi, konulan sermayenin % SO ve kimi zaman % 100 gibi bir kar gerçekleştirebilen dalların varlığı ve tüketim sanayiinin, kolaylık ve karlılığı, sanayileşmenin önüne büyük
engeller dikmektedir.
Böylece sanayileştirmeyen tüketim sanayii modeli, Türk ekoiflasa doğru sürüklemektedir. Çünkü sanayi ve kalkın
ma modeli bir kısır döngü içine girmektedir. Tüketime göre oluş
turulan sanayi, makinası ile, ham, ara ve yardımcı maddesi ile, dı
şarıya bağlı oldu~undan sanayi büyüdükçe, ithalat gereksinmeleride çağalmakta ve sanayileştirmeyen sanayi tipi yerleşmektedir.
Bu model içinde kurgu sanayii ve ithal ikamesi önemli iki olugu
olarak görünmektedir. Bu gün Türkiye'nin sanayiinde, «ithal ikamesi>>, önemli ve geniş olarak uygulanan bir ilkedir (5). Buna göre, daha önce tümü, dışarıdan ithal edilen bir mal, eğer ülkede
üretilirse döviz tasarrufu yapılabilecektir. Yalnız, bu malın, çoklukla ilk ve ara maddeleri y~ne ithal edilmektedir. Böylece, ithali
yerli üretimle ikame edilerek sını:rlanmak istenen malla, sanayileşmenin dışa devam eden
bağımlılığı sonucunda,
«ilk ve ara
maddelere>> olan ihtiyacı genişletilmiş ve döviz çıkışını da büyütmüştür. (Örneğin 1975 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı
dönemine göre ithalat 1 milyar 23 milyon 584 bin dolar artış göstermektedir. Bu artışın 940 milyon 641 bin doları sanayi grubu
mallarının ithalatından ileri gelmiştir. Burada ithal ikamesinin payı büyüktür).
rıomisini,

Anlaşılacağı gibi, dün tümü ile dışardan ithal edilen bir mal,
bugün «ithal ikamesi>> yöntemi sonucunda, Türkiye'de üretilmek- '
te, fakat bu ürünün ilk ve ara maddeleri, yine dışardan ithal edildiği için, döviz kanamasına yol açmaktadır. Çünkü dahilde üretilen bu mal, iç talep düzeyini de yükseltmekte, yükselen bu toplam
talep, üretilen söz konusu bu malın, ilk ve ara maddelerinin dışa
rıdan ithaline olan ihtiyacı da büyütmektedir. Sonuç olarak, ithali ikame edilen bir mal üretebilmek için, gereken döviz miktarı, o
malı dışardan almak için gerekli olan döviz oranının çok üstüne
çıkmaktadır. Kısaca, sanayinin bu türü, ilk ve ara maddesi, kendisinden ithal edilen ülkelerin yararına hizmet etmektedir. Çün-

(5)

Belirtelim ki, ithal ikamesi, 1962
nemde geniş olarak uygulanmaya

yılından

itibaren girilen

planlı

dö.

başlanmıştır.
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kü, döviz kanaması ve çoğalan dış bağımlılık, sanayileşmeyi engellemektedir. Bir diğer değişle, sanayileşmenin olumlu etkileri, söz
konusu mallan satan ülkelere transfer olmaktadır. Bu konunun
içerebildiği geniş örneklerden sadece otomativ, ilaç sanayii ve dayanıklı ev eşyası gibi örnekleri anınakla yetineHm.
Çağımızın geri kalmışlık olgusunun, yapısal
temel özelliği,
teknik gelişmenin eşit olmayan iki ana biçiminin, yine eşit olmayan bir tarzda sindirilmesinde yer almaktadır. Yani geri kaliinış
hk teknolojik gelişimin, üretim biçimleriın:i: değtştirmeden, sadece
tüketim alışkanlığını modernize etmekle yetin~n ekonomik modelinde oluşmaktadır. Bu farklılık, oluştuktan sonra devreye giren
bir dizi yeni unsur, bu modern tüketim kalıplarındaki şartlanma
yı hertaraf etmek yönündeki çabaları da son derece güçleştirmek
tedir. Türkiye'de izlenebileceği üzere, içsel ve dışsal nedenlerle
TeknoloHk gelişme ve transferi, üretim süreçlerinden daha çok, tüketim maddelerine girmekte ve o kesimde çoklukla yoğunlaşmak
tadır. Teknolojik gelişmenin tüketim maddelerinde yüksek düzeyde
sindirilmesi, aslında halk yığınlannın belli bir azınlığı için daha
geçerlidir. Fakat bu oluş, giderek diğer halk yığınlanın da saran
bir yaygınhk kazanabilmektedir. Tüketim maliarına dönük bu olguyu izieyebilecek bir sanayileşme tipi, büyük bir sermayeye ihtiyaç gösterecektir. Bu koşul ise, gelişmiş ülkelerin düşük düzeydeki gelirleri ile bağdaşmamaktadır. Bu noktada beliren çatışma,
uygulamada, sanayileşmeyi halk yığınlarından azınlığı oluşturan
yüksek düzeydeki gelirliler lehine geliştirmekte, çözülmektedir.
Böyle olunca, doğal olarak, dar bir piyasamn sımrlı boyutlan sanayi verimini düşürmektedir. Bu noktada dar piyasa, bir diğer
oluguyu doğurmaktadır. Sürüm azlığı kar oramm düşürdüğüııden,
bunu telafi etmek için, mailann fiyat düzeyleri yüksek tutulmaktadır.

Böylece sanayileşme süreemın oluşması, aşamaları boyunca
geri kalmışlık yapısının temel özelliği, teknolojik düzeyin tüketim
modellerine tekabül etmesi ve o kesimde tutuklanarak, prodüktif
üretici faaliyetlerin tümüne yayılamamasıdır.
Böylece, sanayileşmiş ülkelerde, hem üretim, hem tüketim leesimlerini aynı hızda işgal etmiş bulunan teknolojik gelişme, Türkiye gibi ülkelerde sadece tüketim kesiminde sindirilmekte ve üretim süreci ile tam olarak bütünleşememektedir. Diğer bir değişle,
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teknolojik transfer, tüketim biçimlerinde hızlı, üretim süreçlerinde, çok yavaş bir tarzda, ancak sindirilebilmektedir. İşte üretim
ve verimi çoğahamayan ve buna karşın tüketimi, o da sayısı sınırlı
bir Sosyal grup için çeşitlendirip, geliştiren bu teknoloji transferinin oluşturduğu ve giderek çoğalttığı dış ekonomik bağımlılık,
Türkiye'nin «kalkınma sürecinin» işlemesini engeliernektedir (6).
Ayrıca bu tehlikeli döngüyü, yavaşlatmaya bile kalktığımız zaman
karşımıza, zaten çarpıcı olan işsizlik tehdidi çıkarılmaktadır.
Oysa Türkiye'nin işsizlik sorununu, çözmesi, ihracatı çağalta
bilecek istidattaki sanayi dallarını geliştirebilmesi, kısaca yoksulluğun, doğurduğu sorunları çözebilmesi için, atıl duran üretim ka·
pasitelerini harekete geçirebilmesi, düşük verimli birimlerin verimini yüksel tebilmek için gerçekten SANAYİLEŞTİREN SANAYİ
gerekmektedir. Bunun için ise, yeni,· yerli ve ulusal bir kalkınma
modeli gereklidir. Bu günkü gelişme modeli, Türkiye'yi geri bıra
kan, yapısal ikilemi ve bölgesel farklılığı hertaraf edemediği gibi,
küçük sanayilerin, taşıdığı büyük potansiyeli de, harekete geçirememekte, israfa terketmektedir.
E -

Yapısal İkilemi Giderme Piyasayı Genişletme ve Gerice

Bölgeleri

Kalkındırmada

Halk Sektörü:

Türkiye gibi, İ.A.G.Ü.'in bütünleşememiş ulusal ekonomilerinde, Gelir düzeyi düşük olduğundan İÇ PiYASALAR GENİŞ DEGİLLERDİR. İç piyasanın bu darlığı, ister istemez büyük BOYUTLU işletmelerin oluşmasim engellemektedir. Buna karşın, küçük
ve orta büyüklükteki sanayi girişimleri, doğal olarak oluşmakta
dır. İşletmeler alanındaki, bu ikilem, sektörel ve bölgesel düzeyde
de tekrarlanmaktadır. Gerice bölgeler sorunu burada doğmakta
dır.

Bu nedenle bu küçük girişimleri organize etmek, daha üretken ve verimli bir yapıya kavuşturmak, anılan dar piyasayı, normal ve doğal oluşumlar doğrultusunda genişletmeye ve büyük mali kayıplara yol açmadan, ulusal ekonominin, geri kesitinin, modern kesim ile bütünleşmesine giden yollar açılabilir. Ve bu oluşu·
mun, ulusal gelişmeye katkısı büyük olabilir.
(6)

Bknz: Beşir Harnitoğulları - Güngör Uras: Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye, Ank. Arahk 1974.
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Ekonomiye düalist bir nitelik kazandıran, geri sektörde maddi ve beşeri sermaye yetersiz, teknoloji ilkel ve nitelikli işçi azdır.
Bu yokluklar, ile tutarlı bir teknolojiyi doğal olarak, ancak küçük
sanayi birimleri uygulayabilmektedirler. Çünkü, hammadde kaynaklarına yakın olarak seçilen kuruluş yerleri, hem doğal atıl kaynakları, hem de onlarla uyumlaşacak teknik tipinin SEÇiMİNİ ko-
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laylaştırmaktadır.
Geniş piyasanın özgür koşullarında rekabetin kalkması sonucunda oluşabilen YOGUNLAŞMANIN ( temerküz), doğurduğu TEKELLER, üretkenlik ve verimliliği AZAMi seviyelerde yükseltmeyi, engeleyebilmektedir. Buna karşın, iyi örgütlenmiş ve serbest
piyasada özgür olarak faaliyette bulunan çok sayıdaki küçük üretim birimi, REKABET ortamını, olumlu yarışınayı ve üretkenlik
ile verimi çoğaltabilir.

Büyük şirketlerin ve tekellerin, her ortamda yararlı ve küçük,
orta birimlerin ise, zararlı oldukları, genellemesi kanımızca, sağ
lam bir dayanağı olmayan ve yanlış yorumlanan bir görüştür. Hele rekabetin ortadan kalktığı, DEVLET müdahalesi ve denetiminin yetersiz kaldığı ve halk yığınlarının örgütsüz bulunduğu bir
ortamda, BÜYÜK ŞİRKETLER, kolaylıkla sağlayacakları kc1r-kazancın, kaygusuz şartlarında, rasyonel ve insani olmayan uygulamalara kolayca yönelebilirler.
Konu tekellerin sakıncasına gelmişken, sözü Liberal Kapitalizmin en önde gelen düşünürü A. SMiTH' e bırakalım:
«Tekeller, kar oranını yükseltir. Bu sayede tüccarlarımızın kaartar. Fakat sermayenin tabii çağalışını engellediği için, ülke halkının eline geçen toplam gelir miktarını çoğaltacağına, azaltmaktadır. Sayısı sınırlı bir sınıf insanın, bir tek ülkede menfaatı
nı kollamak için, diğer ülkelerde ve söz konusu ülkede bulunan
geriye kalan bütün sosyal sınıfıara dahil insanların menfaatlerini
yaralamaktadır» (7).
zancı

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, yapısal yönden derin bir
DÜALİZM ile damgalıdırlar. Ulusal ekonomi, yörüngesinde bulunduğu ekonomik sistemin çerçevesinde ve giriştikleri dış ekonomik
ilişkilerin oluşturduğu BAGIMLILIKTAN geçen, gelişmiş, Kapitalist, modern bir sektör ile, artizanal, geleneksel ÇARPIK geri bir
(7)
ıı

A. SMiTH: La Richesse des Nations, 1859, sh: 463-464.
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sektörden, oluşmaktadır. Modern sektör, sanayileşmiş ülkelerin Piyasa ve Plan yapısına (Sistemine göre değişrnek üzere), ileri teknolojisine, gelişmiş organizasyona ve bankacılık tipine yaklaşa
bilecek bir biçimdedir. Ulusal ekonominin bütünleşmesine en büyük engellerden birini oluşturan ve daha yaygın olduğu için, tüm
ekonominin niteliğini belirleyen geri ve ilkel SEKTÖR ise, organizasyon, teknoloji ve mali yönden ÇARPIK bir durumdadır. Sos·
yal alanda, kültürel alanda coğrafi alandaki bu ikilern, ekonomik
alanda da böylece yansımaktadır.
Bu kısa değinme genellikle kentsel kesimlerin modern sektörde, köysel kesitierin ise, geri, artizanal sektörde yer aldığını
göstermektedir. Yalnız, gelişmiş ülkeler için, daha geçerli olan bu
gözlem, Türkiye gibi, kalkınmakta olan ükleler için tam geçerli sayılamaz. Çünkü tamamen modern kesimde kalması gereken şehir
lerimizde, örneğin gece konduların oranını hatırlarsak, kentleşrne
sürecimiz de bile, derin bir ikilemin ve kopukluğun bulunduğu
söylenebilir.
Bu nedenle Türkiye' de mevcut olan düalizm, Köysel düzeyden, kentsel bölgesel ve ulusal düzeye değin, geniş bir alana yayıl
maktadır. Bu ikilemın, sosyal, siyasal ekonomik anlamı, AKLIN
olduğu kadar KALBİN de isyanını davet etmektedir. Çünkü bu
yıkıcı, vahşileştirici ikilernin kökeninde,
TOPLUMUMUZUN ve
yurdumuzun çoğunluğunu, belli bir AZINLIGIN, sömürü ve çıka
rına hizmet etsin diye KENARDA tutan ve tüketen (hammadde,
BEŞERi madde stoku gibi), bir ÜRETİM ve TÜKETİM süreci bulunmaktadır.
Görüldüğü

gibi, memleketimizde, bölgeler arası, şehirler arası, şehirler içinde bir ikilem bulunmaktadır. Üretim süreçlerinde;
teknolojide, organizasyonda, mali yapıda, derin bir ikilern, bir
kopukluk bulunmaktadır. Sosyolojik ikilem ekonomik ikilem, coğ
rafi ikilem, yerleşim ikilemi, bölgesel ve ulusal kopuklukta oluşan
tüm DÜALİZMİN farklı dallardaki yankısı olmaktadır.
Oysa, kalkmabilmek için, geniş boyutlu bir PİYASA oluştura
bilmek ve A. E. Topluluğu karşısına güçlü bir TÜRKİYE olarak çı·
kabilrnek için, ULUSAL ekonominin bütünleşmesi gerekir.
Oysa, piyasa mekanizmaların doğal
takdirde, gerice sektörlerin ve bölgelerin

işleyişlerine bırakıldığı

kalkınması

ve ulusal

ek~
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nomiyi güçlendirecek bir bütünleşmeye varması iddia edilemez.
Türkiye örneğinden anlaşılacağı gibi kalkınma planları, oluştur
dukları, modellerde iktisadi kaynaklar, SEKTÖREL dallardan itibaren dağılmakta ve belli bir denge çevresinde, yıllık ortalama % 7
oranında bir büyüme hızı
gerçekleştirmeyi ön
görmektedirler.
Bu modelde, gerice yörelerden her hangi birinin, sosyo ekonomik
gelişmesini gerçekleştirecek ayrı bir plana, yer
kalmamaktadır.
İktisadi faaliyetler kesimleri arasında, kamu ve özel sektör yatırım
larının, hangi oranlarda dağılacağını saptayan planlar, böylece ne
Kamusal ne de özel kesimi, GERİCE bölgelere, andığımız ulusal
ve bölgesel düalizmi giderecek tarzda ve nitelikteki YATIRIMLARı
yapınağa yeterli olamamaktadır. Kalkınma planlarımızın özel kesim için İHTİYARİ olan niteliği, gerice bölgelere özel yatırımla
rın yöneltilmesini, alınmış bulunan teşvik edici tedbirlere rağmen,
başarılı olarrpmıştır. Bürokratik yapının çalışma hızı ve bugünkü
niteliği içinde, verimli işlemeyen Kamusal Kesim de, gerice yöreler için, ayrı kalkınma planları yapıp, bunları yukarıda SEKTÖREL denge, temeline Dayalı bulunan ulusal planlarla tutarlı bir
tarzda bütünleştirmeleri olanaksız görünmektedir. Demek oluyor
ki, gerice bölgeler, bugünkü yapıda, ne Özel ne de Kamusal yatı
rımlarla kalkındırılamamıştır. Anlaşılan,
Türkiye'de, bir Fransa
veya İtalya gibi, bir tek değil; fakat birden çok, geri kalmış, bölge ve yörelerin varlığı, anılan ülkelerin denemelerinden, daha farklı yöntemlerin kullanılmasını · gerektirmektedir.
Böylece Gerice
bölgeler için, bölgesel kalkınma planları yapıp, bunların niteliğine
uygun tarzda uygulamaktan başka bir yöntem düşünmek doğru
olmaz. Bu amaçla Halk Sektörü çerçevesinde, ilerde kısaca deği
neceğimiz, Bölgesel kalkındırma şirketleri ile birlikte yürütecektir. Anlaşılacağı üzere, özel kesimin ve kamu kesiminin yapmadığı
ve bugünkü ortamda etki ile yapamayacağı bu yatırımları, ancak
Halk Sektörü yapabilir.- Çünkü aşağıdaki çizelgenin de gösterdiği
üzere Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, döneminde uygulanan
Teşvik Tedbirlerine rağmen, gerice bölgelere yatırımlar yeterince
kaydırılmamıştır. Yatırımların daha Yüksek indirim oranlarından
faydalandırılmaları yolu da beklenilen sonucu vermemiştir.
Ulusal ekonominin sektörel, bölgesel, ulusal çarpıklığını, yerli
gerçeklerden itibaren oluşabilecek bir HALK SEKTÖRÜ modeli giderebilecektir. Batı ülkelerininkinden çok farklı ve daha yaygın olduğunu belirttiğimiz gerice bölgeleri Halk. Sektörü kurtaracaktır.
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Çünkü Halk Sektörü, tek, tek dağınık, örgütsüz ve eğitimden yoksun olan küçük girişimleri, yeniden örgüdeyip güçlü büyük ölçekli ve ileri teknoloji üretip veya kullanabilen bir yeni örgütleniş
olabilecek. Çünkü Halk Sektörü, hem üretimi, hem de tüketimi
ile, (alıcı-ve satıcı olarak) sosyal ve siyasal gücü ile, anılan kopukluğu giderebilecek, etkin bir iktisadi AJAN olabilecektir.
kısa değinmeler, iyi oluşturabilecek ve halktan yana kadyönetimi ve güdümündeki bir Halk Sektörünün ulusal ekonomiyi felce uğratan İKİLEMİ gidermede ve piyasa boyutlarını
genişletmede, büyük bir yararı olabileceğini
ortaya çıkarmakta

Bu

roların

dır.

F -

Küçük Girişimleri Örgüdeyip
mada Halk Sektörü:

Sanayileşmeyi Hızlandır

Az yukarda ulusal ekonominin kaynaşarak bütünleşmesini engelleyen ve doğal piyasanın normal potansiyel ve boyu,tunu daraltan İKiLEME, değinmiştik, şimdi, ulusal ekonominin kapitalist
modern sektörüne görece, daha geri, dağınık ve yer, yer ilkel sayılabilecek geleneksel-artizanal kesiminin içerdiği unsurlara, biraz
daha değinmek gerekir.
Çünkü iktisadi ve sosyal yönden gelişmek isteyen bir Türkiye
bütün iktisadi potansiyelini harekete geçirmeye mecburdur. Bu
doğrultudaki gerek çerçevesinde, tek, tek ferdi girişimler, küçük
tasarruflar, küçük ve orta işletmelerin önemi çok büyüktür. Kısa
ca, bu ilkel veya küçük girişim ve sermaye kesitinin, dağınık ve
atıl kalması, verimsiz çalışması, aşırı sömürülmesi ve piyasaya ETKİN bir iktisadi birim (AJAN) olarak katılamaması, ekonomik ve
sosyal yönden büyük kayıplara yol açmaktadır.
Tarımsal kesimin egemenliğinde bulunan bir ulusal ekonominin sanayi kesiminin geliştirici güç ve egemenliğine aktarılması
SÜRECiNDE, büyük israf ve sarsıntıları önleme de, zaten yakıcı
olan işsizlik sorununu, daha da çekilmez bir duruma girmesini engellemede, küçük ve orta SANAYİ birimleri ve diğer el sanatları
bir REGÜLATÖR (düzenleyici-dengeleyici), işlev görürler.

«Küçük Sanayi», «Kentleşme», «İstihdam» ve «Tarımsal Kesim», arasında geliştirici ve gelişen bir uyum, bir denge oluştur
mak gereklidir.
ıs

Türkiye gibi henüz yüksek seviyelerde bir sanayileşmeye eriülkelerde, küçük sanayi kesiti, sanayileşmede önemli bir
ağırlığa sahip bulunmaktadır. Çünkü, küçük sanayi birimleri ve
girişimleri tarımsal nitelikli yöre ve bölgelerle iç içe bulunmaktadır. Tarımsal kesim ile olan bu organik bağlantısı sonucunda, küçük ve orta sanayi kırsal çevreye daha kolay NÜFUZ edebilir. Kır
sal çevre ile kolaylıkla bütünleşebilme istidadı, köyden kente doğ
ru, hızlı ve dengesiz bir tarzda başlayabilecek GÖÇÜ, örneğin bir
«KÖY-KENT» yerleşim ara aşamasında, daha dengeli bir hale getirebilir. Böylece şehirleşme süreci, sanayileşme hızı ile uyumlu
bir bağlantıya kavuşabilirse, ŞEHiRLERiN köyleşmesi yerine, daha dengeli ve ILIMLI bir şehirleşme süreci İŞLEMEGE başlaya
bilir. Gerçek bir sanayileşmeyi engelleyen, Tanm-Sanayi bağlantı
sı, bu aşamalardan itibaren kurulabilir.
Sanayileştiren sanayinin, süreçlerini işietebilmek için,
Hür
Teşebbüsün, dağınık, küçük girişim ve sanayi boyutunun, tarım
sal kesim ile sanayi kesimi arasındaki bağiantıyı kuracak tarzda
organize edilmesi zorunludur. Hammadde ve yatırım mallarının
sağlanması, iş gücü, finansman, sürüm, ihracat, yönetim ve
güdüm (sevk ve idare) ile ilgili büyük güçlükleri olan, himayesiz ve
desteksiz bulunan bu kesitin atıl kapasitesi büyük, verimi ise düşüktür. Büyük bir potansiyel saklayan bu kesite, ulusal ekonominin kanamasının durdurulması gerekir. Büyük sermayenin ÖZNEL ÇlKARLARI yararına, ulusal ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan, bu küçük girişim ve sanayinin KENARDA ÇARPIK (MEFLUÇ) bir tarzda tutulması, ekonomik gelişmenin, ulusalcı ve halkçı niteliği ile bağdaşmamaktadır. Modernleşme ve sanayileşmenin, bu küçük birimleri ezen YAPAY (sun'!) sürt<çlerinin, ekonomik ve sosyal kayıplara yol açmadan işletilmesi sağlan
malıdır. «Ekliyelim ki, sanayileşmeye götüren modernleşme aşa
malarını ATLAMAK, yalnız sakıncalı değil; fazladan olanaksızdır
da. Bir diğerini izleyen, bir diğerini doğuran AŞAMALAR, yakıla
maz. Fakat birinden diğerine geçmek için gerekli olan süreler, iyi
bir organizasyon ve eşgüdüm ile kısaltılabilir. Böylece yapay süreçte, oluşabilecek büyük İSRAF ve kayıplar, tasarruf edilebilir.
Kalkınma Planlarında tek, tek ve dağınık olarak ele alındıkları
için, önemli bir aşamaya yükseltilemeyen ve sanayileşmeye birer
kaldıraç yapılamayan, küçük sanayi ve el sanatlarını, toptan içerebilecek ve etkin bir tarzda örgütleyebilecek bir HALK SEKTÖRÜ,
ancak geliştirebilir.
şememiş
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Yukarıda

ana çizgilerde kalan, küçük, gırışım ve sanayının,
Türk ekonomisindeki yeri ayrıntılı bir tarzda incelenecek olursa
konunurı ve Halk Sektörü'nün önemi, çok daha iyi anlaşılabilir (8).
G -

Halk Sektörünün Göçmen İşçiler Yönünden Gerekliliği:

Göçmen İşçilerimizin Tasarruflarını ve dönüşlerinde kendilerini ne Özel ne de Kamusal SEKTÖR, değerlendiremez.
Kalkınmış yabancı ülkelerde çalışan İŞÇiLERİMiZ Türkiye'ye,
yeni bir DÜŞÜNCE, ekonomik ve hatta değişmiş fiziksel bir YAPI

ile birlikte döneceklerdir.
Nitekim Almanya'ya gidecek Türk işçi adayları üzerinde ya·
bir araştırma bu değişmelere değinirken şunları belirtmektedir. <<Çok değil, bir iki yıl içinde, Almanya'dan kitle halinde dönüşler başlayacaktır. Dönenler uzun bir süre sanayi disiplini görmüş, yaptığı işte hünerini artırmış kimseler olacaktır. Hatta bir
kısmı binlerce liraya getirtilen yabancı uzmanlar seviyesinde olacaktır. Bir üretim gücü olarak, bu geriye akım muazzam bir po·
tansiyel demektir» (9). Sahip oldukları, parasal ve beşeri teknoloHk SERMAYE'nin, bir büyük potansiyelini, iktisadi kalkınmaya
kaldıraç yapacak yeni bir organizasyon ve yeni bir ortam gereklidir.
pılmış

Günümüzdeki yapıları ve işleyişieri ile Kamusal ve ÖZEL kesim, göçmen işçilerimizin bu yeni boyutlarını iÇEREBiLECEK
güçte değillerdir. Çünkü bu güne değin, bu iki kesimin izlediği yol
ve yöntemler, göçmen işçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayamamış
ÖZLEMLERİNİ, doyuramamıştır. Çünkü göçmen işçiler, kimi zaman çekilmez bir zahmetin ve alınterlerinin karşılığı olan tasarruflarının, güvenli bir yere yatırmak ister, gelir, istihdam sağla
mak ister. Bu sermayenin oluşturabileceği kuruluşlarda ve sanayi
birimlerinde, hisse sahibi, yönetici veya işçi olmak ister.
Şimdilere değin

MUŞ oldukları işler

(8)

(9)

Türkiye'ye dönmüş bulunan işçilerin, TUTincelenecek ve dönecek işçilerin, ne gibi İŞ-

Ekleyelim ki, andığımız kesitin Türk ekonomisindeki yeri ve önemini, ayrı bir çalışmamızda, ayrıntılı bir tarzda incelenmiştir. Bknz:
«Halk Sektörü'nün Anlamı, Doktrini ve Yapısı», Halk Sektörü Semineri, içinde sh: 20-83, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yayın
ları, No: 224, 1974, Ankara.
Dr. Ahmet AKER, İşçi Göçü, Sander Yayınevi, İst. 1972, sh. 118.
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LERDE İSTİHDAM edilmeyi UMUTLADIKLARI, göz önüne alına
cak olursa, GÖÇMEN İŞÇiLERiN, yeniden ULUSAL İKTİSADİ
VE SOSYAL BÜNYEYE, yararlı bir tarzda kaynaştırılabilmesi için
yeni bir ÖRGÜTLENMEYE, zorunluluk olduğu daha kolay anlaşı
labilir. İşte bu örgüt HALK SEKTÖRÜ'DÜR.
Güven, karlılık ve istihdam olanakları sağlanabildiği takdirde,
ancak günümüzde büyük TOPLAMLARA erişmiş bulunan göçmen
işçilerimizin tasarruflarını Türkiye'ye çekmek ve bu değerli fonları, işçilerimizin değişmiş psikoloji ve düşünceleri ile birlikte yeniden yatırımlara kaydırmak YENİ BİR ÖRGÜTLENMEYE ÇAG- ·
RIDA bulunmaktadır. Anılan tasarrufları, işçilerimizin teknik maharetleri ve yeni bir dünya arayan umqtlarına uygun, ekonomik
karlılığı yüksek, itici gücü kuvvetli SANA YİLEŞTİREN sanayi projelerine veya gerice bölgelerin kalkındırılması ile SOSYAL fayda
yönü güçlü olan yatırımlara yöneltebilecek bu örgüt, ancak HALK
SEKTÖRÜ olabilir.
2.

SOSYAL VE SİYASAL NEDENLER

Toplumların ilkel biçiminden beri, temeli ister dinsel,
ister
ulusal olsun, ister günümüzdeki gibi ekonomik olsun, bazı İNANÇ
ve düşünceler insanlara, tek tek yapamayacakları iş ve projeleri,
işbirliğine giderek becermeyi önermekte, sevgi ve saygı aşılamak
tadırlar. Doğal güçlükler karşısında, neden dayanışmanın sağla
yabileceği olanaklardan yararlanmasınlar?

İçinde, dostluk, dayanışma ve uyum bulunan bir Halk Sektö-

rü, ayrıcalıksız ve çatışmasız bir küçük TOPLUMDUR. Kişiyi ez-

meyen TOPLUMSAL bir toplum. Çalışan ile çalıştıran, üretici ile
tüketici, aynı dayanışma içinde bulundukları için, bir dostluk oluşur, vuruşan rakiplik ve çelişki yerine, Böylece bu dostlukta, sömürü ve kin yerine, karşılıklı yardım ve faragattan geçen SEVGi
ve SAYGI geçer. HAK eşitliği ve ekonomik eşitlikte, yönetim demokratlaşır. Çalışma yücelir. Verim çoğalır. Sosyal adaletin boyutları genişlerse, üretkenlik de çoğalır. Herkesin geliri, yaptığı
katkı ile orantılı olarak yükselirse, refah yaygınlaşır.
Kişilerin vahşileştirici bencillikleri yerine topluluğun mutlul~ğu geçer. Sosyal çatışmalar, sosyal barışa dönüşür. Demokratik
yönden bir okul haline gelebilecek olan Halk Sektörü, halkın eği-
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tilmesi ve yönetime etkin bir tarzda katılması yönünde,
etkilerin mihrakı haline gelir.

yayıcı,

yaygınlaştıncı

Özgürlüğün,

sosyal adaletin, siyasal gelişmenin, bir aracı olölçüde Halk Sektörü, BARIŞ demektir. Halk Sektörünün,
TOPLUMCU BOYUTLARINDA oluşabilecek barış ve refah, ulusun
diğer kesitlerine de yayılabilecektir.
duğu

Demokratik bir rejimde, özel ve özgür girişimin tabanına oturan bir halk sektörü, ekonomik ve sosyal olduğu kadar İNSANCIL
boyutlar da taşımaktadır. Toplumun oransal olarak en güçsüz olan
birim ve kişilerini bir araya getirmenin, birleştirme ve kaynaştır
manın, bir aracı, bir örgütü olmaktadır. Tek, tek dağınık ve perişan olan kişiler, güçler, araç ve olanaklar, bir araya gelerek, bü. yük bir güç oluşturabilmektedirler. Bu ortak yeni güçte, yeni bir
dayanışma tipi doğmaktadır. Bu sosyal dayanışmada, bir tek bireyin veya bir tek grubun BENCiL yararına değil, herkesin ayrı, ayn ve TOPLUMUN, tüm üyelerinin iyi çalışma ve iyi yaşama, kısa
ca mutlu olmasının DOGURGAN tohumları bulunmaktadır.
Mülkiyetİn

sosyal ve ekonomik tabanını genişleten, mülkiyeti
bir sosyal grubun dar tekelinde tutuklayan tutumlara karşı, mülkiyeti daha yaygın bir hale getirmenin bir aracı olmaktadır, Halk
Sektörü.
Bu nedenle, iktisadi sosyal ve demokratik dayanışmanın bir
örgütü olan Halk Sektörü, serbest piyasa aygıtlarının eğemeh olduğu bir sistemde, özel girişimin zayıf, küçük ve örgütsüz kesitlerini oluşturan birimler ve kişiler için sığmak olmaktadır. Türkiye'de, genel oya dayalı demokratik rejim, 30 yıla yaklaşan denemelerinde, çok önemli yapısal çelişkiler yansıtmaktadır. Bu tutarsızlıkların en büyüklerinden biri 27 Mayıs 1960 ta, diğeri ise, 12
Mart 1971 de, DEMOKRASiYi, İnkitaa uğratan, iki müdahalede
yansımaktadır. Kendi içsel yapıları içinde, tutarsızlıklarını gidererneyen demokratik rejim, dışsal müdahalelerin dengeleyici, tutarlılık sağlayıcı etkilerine maruz kalmıştır. Anılan müdahaleler,
açıkca yapısal uyuşmazlıkların birer göstergesidirler.
Yapısal

yönden

demokrasiınİzin

en büyük zaafı, genel oyun,
ile seçme ve seçilme düzeyinde

gerçekten, genelleşmemiş olması
yer alan önemli EŞiTSiZLİKLERDE oluşan bazı tıkanıklıklardır.
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Türkiye'nin kapitalizm öncesi, feodal ilişkilerin, halen egeolabildiği bölge ve yörelerde, «bağlı oylar» ayrı bir çelişki
oluşturmaktadır. Aslında, kısaca andığımız bütün bu
uyumsuzluklar, siyasal ve yasal alandaki nisbi bir eşitsizlik ile ekonomik
alandaki haykırıcı eşitsizliklerden beslenmektedir. Günümüzün koşullarında SEÇiLMENİN ne denli büyük bir ekonomik gücü gerektirdiği hatırlanırsa, ve seçim sırasında yapılan harcamalar gözönüne alınırsa, OY ve PARA arasındaki özdeşlilik, daha kolaylıkla
anlaşılabilecektir.
·
men

İşte

Halk Sektörü, ekonomik yönden, zayıf olan, bağımlı olan,
hayatını kol ve kafa gücünün çalışması aracılığı ile kazanan, halk
yığınlarının, ekonomik gücünü çoğaltacak ve ona bağımsızlık kazandıracak bir model olduğundan, siyasal ve
ekonomik yapılar
arasındaki uyuşmazlığın
çözülmesinde, önemli bir DEGİŞKEN
olabilecektir. Örgütlenen halk yığınlarının hem ekonomik, hem
de politik gücü yükselebilecektir. Ekonomik gelişmenin nimetlerinden daha adil bir pay alabilen halk yığınları, SİYASAL yapıda,
bu ağırlıkları ile orantılı bir tarzda ve HAKÇA, yer alabileceklerdir. Ekonomik iktidarların İŞGALİNDEN, uygunluğundan kurtulan halk yığınları, DEMOKRATLAŞTlRAN DEMOKRASiYE, geçebileceklerdir.
Demokratlaşma sürecinin, geniş halk yığınlarını içerecek tarzda genişlemesi, her kesin tüm ulusun lehine olacaktır. Genel oyun,
gerçekten genelleşmesi sonucunda, Demokrasinin temelleri yeni
güçler kazanacak, SEÇİM hileleri ve oyunları daha açık, daha dürüst ve daha geçerli kurallarla ikame edilebilecektir. Böylece siyasal ve ekonomik yapıları arasında, DEMOKRASiYi iptal eden
ÇELİŞKİ ve uyuşmazlık, yeni dengelerle giderebilecektir.

Böylece
H.S.].

sıra

Halk Sektörü'nün

II.

tanırnma

geldi [Bundan sonra

HALK SEKTÖRÜ NEDİR

Halk Sektörü'nün anlamını ve işlevini belirtirken, sadece kengöre açıklamalarda bulunmaya çalışacak, diğer görüş ve yorumların tartışmasına girmeyeceğim.
H.S.'nü, Anadolu'ya, Türkiye'ye özgü, yeni ve yerli bir ekonomik sosyal gelişme modeli olarak düşünmekteyim. Kökü dışarda
di
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düşüneerne

olan modellerin ve tertiplerin, günümüzde Batıyı saran güncel
ekonomik bunalırnda iflas etmiş olduğu gerçeği, Türkiye bakırnın
dan ayrıca uyarıcı derslerle doludur. Yüzyıllardır, bizde dayanakları olmayan Batı dünyasını, körü-körüne taklit ve kopya etmenin,
Türkiye'ye verdiği zarar büyüktür. Düşüneerne göre, Türkiye.nin
ekonomik geri kalınışlığının en önde gelen nedenlerinden biri bu
odakta bulunmaktadır. Her şeyden önce Batı'yı «rejimi, ilmi, ahlakı», kalkınma yöntemleri ve yaşayışı ile kutsallaştırıp aynen kopya etmek, Türkiye'nin değerli benliğini kişiliğini, zayıflatınış ve
Anadolu'nun içerdiği büyük değer ve potansiyellerin kül altında
kalmasım sonuçlandırrnıştır. İşte bu nedenle Türkiye'ye özgü, kişiliği, geçerlilik ye işlediği olan yol ve yöntemler oluşturmak ve
geliştirrnek uzun bir süre olanaksız hale gelmiştir. Türkiye'nin entellektüel ve yaratıcı gücü, bu noktada adeta tutuklanrnıştır.
Çağımızda, Batı dünyası da, Doğu dünyası' da çok mutlu
ve
özendirebilecek bir toplum ve insancıl bir uygarlık oluşturarna
rnıştır. Ayrıca, Türkiye'nin yapıları, anılan iki alemden de,
çok
farklıdır. Ve batı'yı taklit etmek Türkiye'yi
geliştirmeye yetmemiştir. Doğu ülkelerini aynen taklit etmek de Türkiye'yi kanımız
ca kurtararnayacaktır. Bu temel nedenle, Türkiye, kendine özgü
bir kalkınma modeli oluşturmak zorunluluğundadır. İşte bu model, H.S., modeli olabilir. H.S.'nün insancıl temellerinden yükselecek Anadalucu yerli bir model Türkiye'yi bağımlılıktan kurtarabilecektir. Bu bağımsız kalkınma modeli, ekonomik gelişmeyi, sosyal, siyasal ve ekonomik temelleriyle kucaklayabileceğinden, insan
ve doğayı tüketmeyen gerçek bir gelişmeye olanak verebilecektir.
Bu yerli gelişme modeli, Anadolu'nun eski uygarlıkları ve Türkiye
halkının büyük istidatları sayesinde, yeni bir iktisadi büyüme, yeni üretim ilişkileri (sömüren ve sö m ürenin bulunmadığı), yeni bir
toplum tipi ve yeni bir uygarlık, oluşturabilecektir. Gayet açıktır
ki, bu model, kapitalist olmayan, demokratik bir modeldir.

O halde nedir H.S.? Halk yığınlarının, sahip olduğu, tüm:
emek, sermaye ve girişim güçlerini, halkın yönetimi ve güdümü
çerçevesinde toplayıp, yeniden üreterek, daha gelişmiş, daha demokratik ve uygar bir toplum tipi oluşturabilecek bir üretim sürecini, işletebilecek bir gelişme modelidir.
Türkiye'nin, çağdaş kapitalist karma ekonomi sisteminde, bu
modelin yeri, neresidir? Kısaca, H.S., kamusal, Ekonomik Kesim
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(KEK) ile, Hür teşebbüs kesiminin, kapitalist (Büyük Sermaye)
kesiti, dışında kalan, özgür, küçük, bireysel, grupsal
tüm girişimler, örgütler ve tasarrufların oluştuğu ve dolaştığı alandır. Doğaldır ki, H.S.'ü, oluştuktan sonra, bugün KEK.'nde
yer
alan bazı birimleri de kendi yapısına alabilecektir.
teşebbüsler

Mülkiyet
H.S.'nde Türkiye'ye özgü nitelikler doğrultusunda, üç tip mülkiyet olabilecektir: Özel mülkiyet (örneğin, tarımsal alanın bazı
kesitlerinde, el sanatları, küçük imalat sanayii vb.). Kooperatif
mülkiyet: (Kooperatifler kesiti vs., bazı tarımsal işletmeler, şir
ketler ve çiftlikler). Sosyal mülkiyet: (Atölyeler, tarımsal çiftlikler vb.).
Yönetim: Üyelerin, ortakların, yerinden, demokratik yönetimi ve güdümü (şirketlerde, eşit hisse, eşit oy ilkesi).
(Yerine göre ihtiyaçları
Amaç, (Dürtü): Ekonomik-Sosyal:
doyurmak, yerine kara dönük), önce üyelerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetler, istihdam yaratan yatırımla
ra öncelikle, Gerice bölgeleri kalkındırmak, teknoloji üretmek, saİıayileştiren sanayi kurmak. İnsan ile üretim araçları, insan ile insan arasında daha insancıl ilişkiler oluşturmak, gibi noktalarda
özetlenebilir.
Halk Sektörü, bir kalkınma modeli olarak hangi birimleri içerecektir: Herşeyden önce: Tüm kooperatifler, sendikalar, memurlar. Kamu Ekonomik Kesiminden devredecek birimler. Bankalar:
Ziraat Bankası, İşçi ve Köylü Yatırım Bankası, Halk Bankası vb.
Gerice Bölgeleri Geliştirme Şirketleri. İhracat ithalat Birimleri,
Sanayileştiren Sanayi ve teknoloji üretme Birimleri, Halk Sektörü Planlama Örgütü, H.S. Üniversitesi, vs.

III.

HALK SEKTÖRÜ'NÜN OLUŞMASI

Daha gelişmiş ve daha mutlu bir toplum oluşturabilmek amaile bir H.S., modeli oluşturabilmek için nelere ihtiyaç bulunduğunu kısaca belirtelim. Teori ve uygulama alanında oluşan iki aşa
ma var. H.S.'ü, ulusalcı bir gelişme modeli olarak oluşturabilmek
için, bu modelin önce teorisini açıklıkla açıklayabilmek gerekir.
cı
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Burada, Halk Sektörü'nün doktrinini, tutarlı bir tarzda oluştur
önemine değinmekle yetineyim. Bu doktrinin ilham edeceği bir çerçevesel strüktür (yapı) ve işleyiş strüktürü (yapısı). Demek oluyor ki, düşünce aşamasında, teoriyi ve doktrini oluştur
mak gerekir. (10). Teori alanında H.S. nün oluşumu bittikten sonra, ancak uygulamaya geçilebilir.
manın

Halk Sektörü'nü uygulayabilmek için, her şeyden önce, ·halktan yana olan yeterli çoğunluğa sahip bir siyasal iktidar gerekir.
Batı ve Doğu ülkelerini basit taklitlerle kopya etmek istemeyen,
ve Türkiye bilinci yüksek, kişiliği olan bir siyasal iktidar. Böylesi
bir siyasal iktidarın varlığı halinde, Halk Sektörü'nün doktrinine
ve teorisine uygun, uyumlu, özel ve yetkili bir devlet örgütünün,
sadece bu iş için kurulması gerekir.
Halk Sektörü'nün oluşturulması ve işlemesi için Devlet desve denetimi zorunludur. Hiç kuşku yok ki, Devletin böylesi
bir işlev olabilmesi, Türkiye' deki sosyal güçlerin, yukarıda andığı
mız bir siyasal iktidarı oluşturabilme koşuluna bağlıdır.
teği

SONUÇ
Ekonomik, sosyal ve siyasal yönden gelişmek isteyen bir Türkiye, sahip olduğu açık ve gizli potansiyellerinin, tümünü en rasyonel bir tarzda harekete geçirmek mecburiyetindedir.
Oysa 52 yıldan beri Türkiye'nin izlediği, siyasi, iktisadi rejim
ve ona bağımlı olarak oluşan iktisadi politikalar, ülkenin iktisadi
olanak ve iktidarını, ya Devletin ve bürokratlarının çevresinde ve
yahut da, özel sektör kesiminde yer alan kapitalist teşebbüslerin
(yani büyük sermayenin), kesitinde yoğunlaştırmıştır. Özel kesimden, kamusal kesime öncelik veren gelgitlerin çeşitli tertiplerinden oluşan biçimleri ile kapitalist iktisadi kalkınma bodelleri
ve bunların sonucu olan iktisadi politikalar, Türkiye'yi ekonomik
yönden gelişememiş, Batıya bağımlı, sosyal ve kültürel yönden
dengesiz, istidatları ve yaratıcı güçler dinamiğini kısırlaştıran bir
toplum haline getirmiştir.
(10)

Daha fazla bilgi için bknz: Halk Sektörü'nün
Yapısı. İncelememiz, a.g.e., sh: 77 ve sonrası.

Anlamı,

Doktrini

ve
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Kapitalist üretim yöntemine (emeği, devleti sömürme - Ü<
retlerin düşük düzeyi, devletin transfer ve özendirme-, ayrıcalık]
politikalar, hızlı enflasyon, vs. erkleri ile), dayanan gayri adil v'
eşit olmayan bir kalkınma modeli. Bu modele, özelsektörden (Bü
yük sermaye-burjuvazi) yana bir gelişim modeli denilebilir.
Bu kapitalist modele karşı çıkan yöntem ise, devleti bir bu
yurgan planla ve kızıl bürokratlarla, kalkınmaya dayanak yapar:
otoriter yöntemdir. Burada, devletleştirmeler sonucu oluşan güçlü
sosyalist bir kamu kesimi aracılığında, iktisadi iktidar, devletin ve
kızıl bürokratların eline geçmektedir.
ilk modelde iktisadi iktidar ve doğal bir sonuç olarak siyasal
iktidar, sermaye çevrelerini ve onlarla bütünleşen teknokrat-bürokratların eline geçmektedir. İkincisinde ise, iktisadi ve siyasi iktidar, devlet adına kızıl bürokratların eline geçmektedir.
Bu iki modelde de eksik demokrasi (veya halksız d~mokrasi),
ve iktisadi iktidarın yoğunlaşması sonucu, geniş halk yığınları refaha ve mutluluğa kavuşmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye, bu iki
modelden daha insancıl ve uygarlaştıncı olan Halk Sektörü ile daha iyi kalkınabilir, inancındayım.
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