
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI No. 460 

Prof. Dr. 

AKlF ERGtNAY'a 
6 5 inci Yaş 

ARMAĞANI 

Ankara —1981 





SA YIN PROF. DR, AKİF ERGİN A Y'IN KISA BİYOGRAFİSİ 

1915 yılında Trabzon'da doğan Prof. Dr. Akif Erginay Siyasal Bilgi
ler Okulundan 1937 yılında mezun olmuş, 1951 yılında Hukuk Fakültesi 
fark sınavlarını vermiştir. «Le budget Turc» konulu tezi ile 1948 yılında 
Cenevre Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ekonomi 
doktoru unvanını alan Prof. Erginay 1949 da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine asistan olarak atanmış ve «Vergi Hukuku Prensipleri» isimli 
tezi ile 1951 yılında Doçent olmuştur. 1957 de «Mukayeseli Bütçe» baş
lıklı takdim teziyle profesörlüğe yükselen Dr. Erginay 1961-1979 yılları 
arasında Ankara Hukuk Fakültesi Maliye Kürsüsü başkanlığını yürütmüş
tür. 

Prof. Dr. Akif Erginay Hukuk Fakültesindeki derslerinin yanı sıra 
1953 -1959 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesinde Vergi Hukuku ve 
Mukayeseli Bütçe derslerini okutmuştur. Bundan sonraki yularda Ankara 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi ve bu akademiye bağlı Başkent İkti
sadî ve Ticarî İlimler Yüksek Okulunda, Bankacılık ve Sigortacılık Yük
sek Okulunda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, Harp Okulunda, 
Maliye Yüksek Okulunda, Yüksek Polis Enstitüsünde ve Adalet Yüksek 
Okulunda Maliye ve Vergi Hukuku dersleri vermiştir. 

1961 -1962 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapan Ho
camız, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetim kurulu baş
kanlığı, Türkiye Kooperatifçilik Kurumu yönetim kurulu başkanlığı ve 
üyeliği, Ankara Hukuk Fakültesi Ekonomi ve Maliye Enstitüsü Müdür
lüğü, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Maliye ve Vergi Hu
kuku Enstitüsü Müdürlüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğü, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü gibi idarî görevlerde de hizmet görmüştür. Prof. Dr. Erginay 
halen Danışma Meclisi üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Erginay, en verimli 
olduğu bir dönemde, 1979 ydında kendi isteği ile yaş sınırını beklemeden 
emekliye ayrılmıştır. Ülkemizde Vergi Hukukunun bağımsız bir disiplin 



IV 

olarak yerleşip gelişmesinde büyük katkıları bulunan Prof. Dr. Akif Ergi-
nay otuz yılı aşkın görev süresi içinde çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile mes-
lekdaşlarına ve öğrencilerine örnek olmuş, onların sevgi ve saygılarını ka
zanmıştır. 

Sayın Prof. Dr. Erginay'ın 65 inci yaşını kutlaması dolayısıyla fakül
temizin çıkartmağa karar verdiği bu eser Ankara Hukuk Fakültesinin ve 
yazarlarının büyük bir bölümü öğrencileri olan meslekdaşlarının Hocaları
na Armağanı'dır. Kendilerine başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyo
ruz. 

Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL 



SAYIN PROF. DR. AKİF ERGlNAY'IN YAYINLARI 

KİTAPLAR : 

1 — Le budget Turc, Thèse. Genève 1948, Université de Genève - Faculté 
des Sciences Economiques et Sociales. 

2 — Vergi Hukuku Prensipleri. Ankara 1953, İstiklâl Matbaacılık ve Gaze
tecilik Koli. Ort., A.Ü.H.F. yayını, No : 63. 

3 — Mukayeseli Bütçe. Ankara 1957, Ajans - Türk Matbaası, A.Ü.S.B.F. 
yayını, No: 70-52. 

4 — Maliye ve Vergi Hukuku Dersleri. 1. Kitap, Ankara 1964, Ajans-Türk 
Matbaası. 

5 — Vergi Hukuku. Ankara 1971, Sevinç Matbaası, A.Ü.H.F. yayını, No: 283 
(Kitabın 9 uncu baskısı 1981 yılında Turhan Kitabevi tarafından ya
yınlanmıştır). 

6 — Kamu Maliyesi. Ankara 1972, Sevinç Matbaası (Bu kitabın 8 inci bas
kısı 1981 yılında Turhan Kitabevi tarafından yayınlanmıştır). 

ETÜD, MAKALE, KONFERANSLAR : 

1 — İsviçre'nin Bütçe Sistemi (AHFD 1949, C. VI, No. 2-4). 
2 — Vergi Hukuku ve Diğer Hukuk Branşlarıyla Münasebeti (AHFD 1951, 

C.VIII, No. 3-4). 
3 — Vergi Önünde Eşitlik (İnsan Hakları Yıllığı 1954). 
4 — Les investissements publics en Turquie (Revue de Science et de Lé

gislation Financières 1954). 
.5 _ İtalyan Gelir Vergisi Sistemi (SBFD 1954, C. IX). 
6 — Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve Kooperatifçilik (Karınca 1954, No: 

208). 
7 — Sviluppo economico .della Turchia (Mondo Economico Milano 1955, 

C.X, No: 4). 
8 — Millî Gelir Mefhumu ve Türkiye Millî Geliri Hakkında Kısa Bir Tet

kik (AHFD 1959, C. XIV, No: 1-4). 
9 — Vergi Hukukunun Mevzuu ve Muhtariyeti (İktisat Fakültesi Maliye 

Enstitüsü Konferansları, Seri 5,1959). 
10 — Anayasamızın Malî Hükümleri (İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü 

Konferansları, Seri 9,1963). 
11 — Türkiye'de Bütçe Kanun Metinlerinin Gelişmesi (iktisat Fakültesi 

Maliye Enstitüsü Konferansları, Seri 25, 1976/77). 



VI 

ÇEVİRİLER : 

1 — Yeni Japon Anayasası (AHFD 1950, C. VII, No: 1-2). 
2 — İktisadî Vergi Nazariyesi (F. Répaci) (AHFD 1950, C. VH, No: 3-4). 
3 — İtalya Cumhuriyeti Anayasası (AHFD 1951, C. VIII No: 1-2). 
4 — Seçmen İradesinin İzharı Hakkında Muhtelif Sistemler (A. Gaspare) 

(AHFD 1951, C. VIII, No: 3-4). 
5 — Zati Sermaye Teşkili Sırasında Elde Edilen Terakkiler (H. Laufen-

burger) (SBFD 1952, C. VII). 
6 — Kooperatif Nizamında Kârın Mahiyet ve Fonksiyonu (V. Rouquet de 

la Garrique) (Karınca 1952, No: 184-187). 
7 — Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürünün Raporu. Ankara 1952, 

Biricik Matbaası. 
8 — Yeni İtalyan Anayasasının Tahlili (A. Gaspare) Ankara 1954; Yeni 

Cezaevi Matbaası (Türk Hukuku Kurumu Neşriyatından, No: 105). 
9 — İslâm Hukuku (C. Nallino) (AHFD 1954, C. XI, No: 1-2). 

10 — Dünyada Çalışma Durumu. Ankara 1954, Karınca Matbaası (İşçi Si
gortaları Kurumu Neşriyatı, No: 21). 

11 — Kooperatif Kanunları Hakkında Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Eks
perler Raporu. Ankara 1954, Yıldır Matbaası. 

12 — Alman Ekonomisinin Gelişme Problemleri (W. Hoffman) (SBFD 1956, 
C. IX, N o : 2). 

13 — İstihdam ve Gelir Hakkında 1955 - 64 arası On yıllık İtalyan Gelişme 
Programı. Ankara 1956, Ajans-Türk Matbaası (SBF yayım, No: 61 -
43). 

14 — Sular ve Elektrik Tesisleri, Su İşleri «İtalyan Mer'i Mevzuatı». An
kara 1958, DSİ Matbaası. 

15 — Çalışma, Faiz ve Para Hakkında Genel Teori (J. M. Keynes) (AHFD 
1959, C. XVI, No: 1-4; 1960, C. XVII, No: 1-4; 1961, C. XVIII, No: 1-4; 
1962, C. XIX, No: 1-4; 1963, C. XX, No: 1-4). 

DERLEMELER : 

1 — Türkiye Cumhuriyet Dönemi Vergi, Resim ve Harç Kanunları 1920-
1977. C. I, II. Ankara 1977, Elif Matbaacılık Sanayii (Kazancı yayın
larından) . 

2 — Son Değişikliklerle Vergi Kanunları. Ankara 1981, Çağ Matbaası (Tur
han Kitabevi yayınları, Yasa Dizisi). , 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

Prof. Dr. Akif Erginay'm Kısa Biyografisi ve Yayınlan İÜ 

HUKUK : 

Doç. Dr. Selâhattin KEYMAN : Hukukta Bir Tamm Denemesi 3 
Prof. Dr. Kudret AYİTER : Roma Hukuku Kaynakları ve Yorumları 31 
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN : İslâm Hukukunda Fiat ve Ücretlerin Tesbiti 

ve Bazı Düşünceler (Bir İzah Tecrübesi) 41 
Doç. Dr. Bilge ÖZTAN : Medeni Kanun'un Mal Rejimi Prensiplerine 

İlişkin Bir Çalışma ve Bir Değişiklik Önerisi 55 
Dr. Ali ERTEN : Müteselsil Sorumluluk Yönünden Sorumsuzluk 

Şartları 113 
Prof. Dr. Özkan TİKVEŞ : Kamuyönetimi ve Anayasa Düzeni 123 
Prof. Dr. Özkan TİKVEŞ : Dilekçe Hakkı 139 
Doç. Dr. Nevzat TOROSLU : Doğal Çevrenin Kirletilmesi ve Ceza 

Hukuku 149 
Doç. Dr. Hikmet Sami TÜRK : Madenlerin Devletleştirilmesi 191 
İsmet SARISÖZEN : İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü 

Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme 201 
Abbas GÖKÇE : Danıştay Üyeliği 251 
Şefik GÜNER : Yargıç ve C. Savcılarının Hizmet - İçi Eğitim Sorunu 281 
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL : Dünyada Adli Tıp Bakımından İntiharlar 293 
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL : Kan Aktarma Sonucu Meydana Gelen 

Sağlığı Bozucu Reaksiyonlar ve Ölümler 339 
İKTİSAT : 

Prof. Dr. Halil CİN : Atatürk'ün Toprak ve Tarım Politikası 363 
ïnof. Dr. Avni ZARAKOLU : T.C. Merkez Bankası'nm Hazine ve Des

tekleme Alımları ile İlgili Kredi Sorumluluğu ve Para Hacmi
nin Plan ve Program Hedeflerine Göre Ayarlanması Sorunu ... 389 

Doç. Dr. Gürgân ÇELEBİCAN : Emredici Planlamayla Yönetilen Ül
kelerde Dış Ticaret Planlaması 399 

Doç. Dr. Nahit TÖRE : Döviz Kuru Politikasına 'Kuramsal Bir Yak
laşım 447 



vin 
Turgut ÇARIKLI : İhracatı Özendirme Önlemleri 515 
Doç. Dr. Çelik KURDOĞLU : Dünya Ekonomik Konjonktürü ve Tür

kiye 543 
Şarık TARA : Türkiye'nin Döviz Darboğazı Hakkında Genel Açıklama 567 
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN : Kur Politikasının Dışsatım Üzerine Etkisi 577 

MALİYE — VERGİ : 

Dr. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU : Vergilemenin Ekonomik Sınırları ... 595 
Dr. A. Metin İNAL : Türkiye'de Radyo ve Televizyon Ödentilerinin 

Kuramsal Yönü 611 
Dr. Engin ATAÇ : Türkiye'de Kamu Personel Giderlerinin Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Gelişimi 615 
Sermet ERENKANLI : Savurganlığın Önlenmesinde Sayıştay Etkin De- — 

netiminin Yeri ve Başarı Koşulları 631 
Dr. Ahmet G. KUMRULU : Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yak

laşım 647 
Doç. Dr. Nami ÇAĞAN : AET Hukukunda Vergilendirme 669 
Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL : Avrupa Ekonomik Topluluğunda Vergi 

Uyumlaştırması 713 
Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL — Doç. Dr. Nami ÇAĞAN — Dr. Ahmet G. 

Kumrulu (Çeviri) : Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu
nun Toplulukta Vergi Sistemlerinin Birbirine Yakınlaştırılması 
Hakkında Konsey'e Verdiği Rapor 743 



H U K U K 



HUKUKTA BİR TANIM 
DENEMESİ 

Doç. Dr. Selâhattin KEYMAN 

GİRİŞ : Tanımın bilimsel anlamı. I. Bir öneri olarak tanım. 
1. Tanımın işlevi. 2. Tanım önerisinin içeriği. II. tanım önerisinin 
tahlili: 1. Anlamı. 2. Toplumsal amaç sorunu. 3. Hukukun kuralsal-
lığı: a. Hukuk kuralının bilimsel nitelikleri, b. Hukuk kuralının ko
nusu, c. Hukuk kuralını diğer davranış kurallarından ayıran ölçü: 
uygulanabilirlik. 

GİRİŞ : Tanımın bilimsel anlamı : Tanımlar, bilimsel gerçek
leri tasvir eden ve açıklayan ifade biçimleri olarak kabul edilmeme
lidirler. Her tanımda yer alan dir/dir vb. kelimeler çoğu zaman ya
nıltıcıdırlar. Bir nesneyi tanımlamakla o nesneye isim vermek ara
sındaki ilişki gözönüne alındığında, tanımın bilimsel değeri de or
taya çıkar. Belli bir nesneye verilen isim, herşeyden evvel, kendisi
ne isim verilen nesnenin varlığını kanıtlamakta; bunun yanında, 
ayrıca, o nesnenin temel özellikleri hakkında bir bilgiyi de ifade et
mektedir. Bunun gibi bir nesnenin tanımlanması da, o nesnenin tas
virinden farklı ve bunun ötesine geçen bir faaliyet olmaktadır. Di
ğer bir deyişle tanımlama, tıpkı isim verme gibi, bir nesneyi belir 
lemenin ve bunu diğerlerinden ayırmanın bir aracı olarak kalma
makta; ayrıca o nesnenin daha ileri derece ve aşamada bir anlatımı 
haline dönüşmektedir (x). Gerçekten de tanım, iki görevi birden ye
rine getirmektedir; tanım, herşeyden evvel, bir kelimenin alışılmış 
kullanma biçimi hakkında bilgi vermekte, ama aynı zamanda, bu 
kelimenin anlattığı nesne konusunda da bir şeyler öğretmektedir. 
Tanım bu ikinci görevini yerine getirirken, daha geniş bir grup için
de yer alan diğer nesnelerle ortak ve bunlardan farklı özelliklerini 
göstermek sureti ile, tanımladığı nesnenin bütün içindeki yerini be
lirlemektedir. Bu nedenle, bir nesneyi tanımlarken, sadece kelime
leri değil, aynı zamanda, kendisinden söz etmek için bazı kelimele
re başvurduğumuz gerçekliği de gözönünde bulundururuz. Diğer bir 

(1) Kantorowicz, H.U. : The defenition of law, London 1958. 5. 
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deyişle, bir tanım yaparken, kelimeler aracılığı ile, olguları daha 
keskin bir biçimde idrak etmek çabası içine gireriz (2). Bu nedenle, 
tanım yaparken bir terimin belli biı- bilim dalı içinde nasıl anlaşıl
ması gerektiğini sormak ve buna bir cevap aramak zorunluluğu 
vardır (3). 

Hukuka belli açıdan bakmak, hukukun ne olduğu konusunda 
belli bir cevaba yol açacaktır. Hukuka bir başka açıdan yaklaştı
ğımızda ise, aynı sorunu, daha farklı bir biçimde çözmek mümkün 
olabilecektir. Üstelik, çoğu zaman, bu ikinci çözüm de birinci ile 
eşit derecede akla yatkın ve doğru gözükecektir. Örneğin hukuku, 
devletin zor kullanma gücü (müeyyide) ile desteklenen emirler ola
rak anlarsak, uluslararası hukuku müsbet hukukun bir dalı olarak 
kabul etmek mümkün olmayacaktı)". Ancak, bunun yanında, ulus
lararası hukukun da gerçek anlamda müsbet hukuk olarak anlaşıl
masına imkân veren yaklaşımlar, tanımlar vardır. Bu nedenle önem
li olan, bir tanım yaparken neden bazı fikirlerin seçilmiş olduğu 
ve bunlar arasında bizi tanıma ulaştıran ilişkilerin nasıl kurulmuş 
bulunduğudur (4). 

Farklı tanımlardan her biri, değişik amaçlara ulaşmak ve bi
limsel araştırmanın konusunu oluşturan şeye farklı açılardan bak
mağı sağlamak açısından yararlı olurlar: hukukun yapısına veya 
işlevine göre ele alınması gibi (5). Hukuk, başta hukuk disiplini ol
mak üzere sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe gibi çeşitli alanların ko
nusunu oluşturmaktadır. Hukukun tanımının hukuk disiplini, sos
yoloji, siyasal bilim veya felsefe bakımından yararlı olması isteni
yorsa, bu alanların her biri yönünden, hukuktan ne anlaşılması ge
rektiği sorusunun sorulması ve bunun cevaplandırılması gerekir. 
Hukuk disiplinini amaçlayan bir tanım yapılmak istendiğinde, bu
nun, hukukun hangi açıdan açıklanmasında yol gösterici olmasının 
istendiği de bilinmelidir. Ancak unutmamak gerekir ki, yaptığımız 
tanım bir öneri olmaktan ileri gidemiyecektir. Diğer bir deyişle ta
nımımız, bu terimden şunu anlamağı veya yine aynı terimle şunu 
ifade etmeği öneriyorum; siz aynı terimden başka bir şey anlıyor 
ve bununla başka bir şey ifade etmek istiyorsanız, kendi tanımınızı 

(2) Hart, H.L.A. : The concept of law, Oxford 1961, 14. 
(3) Kantorowicz, Definition, 5. 
(4) Dias, R. WM. : Jurisprudence, London 1976, 10-11. 
(5) Dias, 11. 
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seçmekte özgürsünüz anlamına gelecektir (6). Herkes kendi bakış 
açısını ve önerisini seçme özgürlüğüne sahip bulunduğuna göre, 
bunda sakıncalı bir yan yoktur O-

I. Bir öneri olarak tanım : 1. Tanımın işlevi : Bir bilim dalı
nın tanımı, o bilim dalının konusunun ayrıntılarının yaklaşık ola
rak gösterilmesi diye anlaşılabilir. Bu nedenle tanım, herşeyden ev
vel, bir bilim dalının alanını göstermek; bunun yanında ayrıca, o 
kavramın ne anlamda kullanılmasının önerildiğini göstermek ba
kımından yarar sağlar (8). Bu nedenle, tanımın bilimsel çalışma açı
sından yaran büyüktür. Hattâ o kadar ki, hemen her bilim adamı, 
ilk aşamada, alanını belirleyecek bir tanım bulma çabası içine gi
rer, örneğin her sosyolog, sanki tahlile başlamadan evvel konunun 
yeniden bir gözden geçirilmesi gerekiyormuş veya sanki her nesil 
kendi sosyoloji düşüncesini kendi içinde taşıyormuş gibi, işe, sos
yolojinin alanının ne olduğunu araştırmakla başlar. Bu davranışa 
bakarak, bazı alanların bilimselliği konusunda olumsuz yargılara 
varabilir; ya da bunu, insan bilimlerinin bilim düzeyine ulaşıp ulaş
madıkları konusundaki kuşkularımızın bir kanıtı olarak yorumla
yabiliriz. Ancak, modern fiziğin başlıca araştırmasının, kendi te
mellerinin ve o güne kadar elde ettiği sonuçların sürekli bir eleşti
risi olduğu unutulmamalıdır. Bilimsel düşüncenin kendi alanı ko
nusundaki bu kuşku ve tedirginliği, canlılığının ve somut hayata 
bağlılığının bir belirtisidir: zira, tek ve gerçek bilinç, kendi kendini 
sorguya çeken bilinçtir (9). öyle ise, konuyu belirlemek amacı ile 
sürekli bir biçimde tanım arayışı içinde olmak, bilimsel çalışma
nın önemli bir yanıdır. Ancak, önerilen tanımın amaca uygun olma 
sı da gereklidir. Öyle ise, hukuk konusundaki bilimsel düşünce de, 
amacına uygun düşen ve açıklamaları bakımından hareket noktası 
oluşturabilecek bir tanımla işe başlamak durumundadır. 

Bütün bunlar, hukukta bir tanım önerisinde bulunmadan ev
vel, hukuk alanındaki bilimsel düşüncenin konusunu belirlememiz 
gerektiğini göstermektedir. Hukuk alanındaki bilimsel düşüncenin 
konusu, müsbet hukukun tam bir bilgisine ulaşmak değildir. Bu 
alandaki bilimsel çalışma, bir taraftan hukuk hakkındaki düşünce-

(6) Kantorowicz, Definition, 6. 
(7) Dias, 10; Kantorowicz, Definition, 6. 
(8) Dias, 11. 
(9) Duvignaud, J. : Introduction à la sociologie, Idées/Gallimard, 1966, 7-8. 
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1ère ilişkin bilgi sahibi olmak (10); diğer taraftan da, hukuk denen ve 
bir toplumsal kontrol aracı olarak dış dünyaya yansıyan olguyu, 
nesnelliği içinde öğrenmek istemektedir. Bu nedenle, hukukta bi
limsel düşünce, her zaman.için, hukuk nedir sorusuna bir cevap 
aramaktadır. 

Kavramların açıklanması ve talihli, bütün hukuk düşüncesinin 
ortak uğraşısı ve özelliğidir. Bununla beraber, hukukta bilimsel dü
şüncenin bundan ibaret olduğunu söylemek, bizi pek ileriye götür
mez. Nitekim örneğin, kural kavramının tahlili ve açıklanması ya 
da kanunun kelimelerinin anlamları üzerindeki çalışmalar, hukuk 
alanında bilimsel bir çalışma yapıldığı anlamına gelmez. Bu neden
le, bilimsel düşünce aracılığı ile hukukun daha derin ve iyi biçimde 
anlaşılması isteniyorsa, sadece tahlille yetinmeyip, tasvir ve sentez 
faaliyetine de önem vermek gerekir. Nitekim, tabii hukuk felsefesi
nin akıl ve gerçeklik postülaları, alman tarihçi okulunun halk ruhu 
kavramı, yararcıların acı-zevk, Duguit'nin dayanışma ilkeleri ve 
Pound'un toplumsal menfaat kavramı, hep tasvir ve senteze yöne
len düşüncelerdir (n). Hukuk alanında bilimsel düşüncenin amacı, 
hukukun genel ve soyut düzeydeki tüm özelliklerini ve görünüm 
biçimlerini kapsayan bir bilgisine ulaşmak olduğuna göre (12), söz 
konusu akımların tasvirci ve sentezei bir sonuca ulaşma çabalarını 
doğal karşılamak gerekir. 

Tarih boyunca bir çok teori, hukukun ne olduğu sorusuna ce
vap aramıştır. Bunlardan herbiri, zamanının tartışmalı konulan 
üzerine eğilen bir düşünürün, kendince akılcı bir çözüm bulması 
ile ortaya çıkmıştır. Daha sonraları, bu çözüm geliştirilip, evrensel 
bir teori haline getirilmiştir. Bu nedenle, bir teoriyi anlamak için, 
bunun temelinde yatan soruna dönmek gerekmektedir (13). Yüzyıl
lar içinde, hukukun ne olduğu sorusuna cevap arayan teorileri, te
mel sorunları bakımından ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan 
birinci gruba giren teorilerin temel sorunu, toplumda düzen, barış 
ve hukukun kesinliğini sağlamaktır. İkinci grubu oluşturanlar ise, 
hukukun amacının bazı toplumsal menfaatleri gerçekleştirmek ol
duğu varsayımından hareket etmişler ve bu temel soruna çözüm 
getirecek modeller geliştirmişlerdir. Birincileri biçimci, ikincileri de 

(10) Dias, 4. 
(11) Hall, J.: Foundations of jurisprudence, New York 1973, 5. 
(12) Hall, 5. 
(13) Pound, R. : Natural natural law and positive natural law, LQR., (69) 1952, 333. 
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amaççı ve işlevsel yaklaşımlar (sosyolojik yaklaşım) olarak niteleye 
biliriz (M). Her iki gruba giren teorileri, tarihî, ekonomik ve toplum
sal şartlarla açıklamak mümkündür. Gerçekten de anarşi ve kar
gaşanın toplumsal düzeni tehlikeye düşürdüğü devrelerde, düzen, 
hukuki güvenlik ve hukukun kesinliğini en önemli değerler olarak 
gören teoriler egemen olmuştur. Buna karşılık, eşitsizlik ve adalet
sizliklerin belirgenleştiği (özellikle sanayi devrimi ve bunun sonra
sı), hukuk uygulamasının tümden gelime dayalı bir biçimsel man
tık faaliyetine dönüştüğü devrelerde ise, hukukun amacına ve top
lumsal sonuçlarına öncelik veren sosyolojik içerikli teoriler ortaya 
çıkmıştır (15). 

Sağlıklı bir hukuk sistemi, düzen, hukukun kesinliği, toplumsal 
amaç, toplumsal sonuçlar gibi hukuki değerlerin çatışma içinde ol
mamalarını; bilâkis, daha üst düzeydeki bir sentez içinde birleş
melerini gerektirir (16). Bunun nedeni, hukukun belü toplumsal 
amaçlara ulaşmak için başvurulan bir toplumsal kontrol aracı ol
masıdır. Hukukun temel toplumsal amaçlan, banş ve güvenliği sağ
lamak; uyuşmazlıktan çözecek tarafsız ve güvenilir muhakeme 
usulleri koymaktır. Hukukun bunun yanında, bireysel menfaatleri 
makul ölçüde güvence altına almak, sarsıntısız bir toplumsal de
ğişmenin yollarını hazırlamak, toplumsal menfaat çatışmalannı, bu 
çatışmanın taraflannm uzun süre aynı toplumda yaşayacaklannı 
unutmadan, herkes için tahammül edilir bir uzlaşma içinde çöz
mek gibi amaçlan da vardır. Hukukun bu amaçlan, bunlann bir 
sentezi sayabileceğimiz daha üst bir amacı oluşturur. Bu da, insan 
yaşantısının ruh kazanabileceği, gelişebileceği bir toplumsal çevre 
yaratıp, bunun devamını sağlamaktır (17). 

öyle ise hukuku, düzen ve toplumsal amaç gibi iki temel un
surdan oluşan bir sentez olarak görmek; bunun sonucunda da hu
kuka yönelen bilimsel düşüncenin konusunu, ifade edilen sentezin 

(14) Bu konuda bk. Radbruch, G. : Fropedutica alla filosofia del diritto, 162 vd.; 
Kantorowicz, H.U. : Legal science - A summary of its methodology, CLR., (28) 
1928, 699; Keyman, S. : Hukuka giriş ve metodoloji, Ankara 1981, 12 vd., 21 
vd., 61 vd., 136 vd., 142 vd. 

(15) Bk. Bodenheimer, E. : Jurisprudence - The methodology and philosophy of law, 
1976, 168; Keyman, 100-106. 

(16) Bodenheimer, 246. 
(17) Jones; R. : An invitation to jurisprudence, CLR., (74)" 1974, 1025, 1026, 1028, 

1030. •• : ; ; ."'• 
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gerçekleştirilmesinin bir aracı olan ve hukuk adını alan olgunun 
incelenmesi diye belirlemek mümkündür. Ayrıca böylece, hukuku 
tanımlamak bakımından yapılacak bir önerinin temel unsurları da 
ortaya çıkmış olacaktır. 

2. Tanım önerisinin içeriği : tik aşamadaki bu tesbitten son
ra, önerilmesi mümkün görülen tanımın içeriğini oluşturan unsur
lar üzerinde biraz daha ayrıntılı bîr biçimde durmak gerekmekte
dir. 

Düzen, güvenlik, hukukun kesinliği gibi biçimsel değerlere top
lumsal amaçlara nazaran öncelik veren düşünceler, hukuku, dev
letin zorlama gücü (müeyyide) ile desteklenen davranış kuralları 
olarak tanımlamaktadırlar (18). Bu gruba dahil tanımlarda, kuralın 
temsil ettiği düzen, durgun bir durumu ifade eder. Ama, toplum ha
yatının hareketliliği, niteliği itibari ile durgun olan düzene, devamlı 
olarak bir takım yeni unsurlar sokmaktadır. Bu yeni unsurlar, bel
li bir anda var olduğu kabul edilen düzenin dengesini bozmaktadır
lar. Bu durum, söz konusu yeni unsurları, düzenin sınırlan içinde 
uzlaştırmak zorunluluğunu doğurmaktadır. Ancak insan zihni her 
zaman, bunlardan herbirine gerekli yeri ayırmak ve bunlardan her
hangi birisinin diğerinin aleyhine olarak, kendi mantıkî tamlığma 
ve bütünlüğüne ulaşmasını önlemek bakımından yetersiz kalmak 
tadır (19). Bunu gerçekleştirmek, biçimsel değerler olan düzen ve 
hukukun kesinliği ile toplumsal amaç arasındaki uzlaşmayı sağla
mak için, insan davranışlarının belli amaçlara uygun olarak düzen
lenmesi gerekmektedir (20). Bu nedenle hukuk, kurallar aracılığı 
ile ne yapıp yapamayacağını bireye gösteren; bu yolla bireyin dav
ranışını etkileyen; yani kısacası, belli toplumsal amaçlara ulaşmak 
için başvurulan bir toplumsal kontrol aracı olarak karşımıza çık
maktadır. Hukuk toplumsal kontrol işlevini, münhasıran, sahip bu
lunduğu zorlama gücü aracılığı ile yerine getirmez. Nitekim birey
ler, çoğu zaman, devletin zorlayıcı gücünü düşünmeden kurallara 
uyarlar. Hukuk sistemlerinin toplumsal kontrol işlevini yerine ge
tirmeleri, herşeyden evvel meşru sistemler olmalarından ileri ge
lir C1)- öyle ise, düzen sorununun bu çerçevede ele alınması gere-

(18) Bk. Keyman, 29-53. 
(19) Pound, Natural. 330-331. 
(20) Pound, Natural, 335. 
(21) Bk. Hunt, A. : The sociological movement in law, London 1978, 146-147; 

Cairns, H. : The theory of legal science, 1941, 24. 
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kir. Diğer bir deyişle, hukukun bir toplumsal koritrol aracı olması, 
düzen kavramının içeriğini de etkiler. Nitekim toplum olgusunun 
varlığı, birey üzerinde etkiler yapan bir takım toplumsal güçler 
yaratır. Söz konusu etkiler kendilerini, toplumsal kontrol mekaniz
maları aracılığı ile gösterirler. Bu nedenle, gerçek anlamda düzen
le, toplumsal kontrol mekanizmalarının etkili kıldığı toplumsal 
güçler ve belli amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen toplumsal 
kontrol arasında yakın ilişki vardır. Öyle ise, önerilecek tanımda, 
düzeni temsil eden hukuk kuralının, belli amaçlara ulaşmak için 
başvurulan bir toplumsal kontrol aracı olduğu da belirtilmeli
dir (22). 

Yukarıda açıklanan gereği yerine getirebilmenin tek şartı, hu
kuku, devletin zorlama araçları (müeyyide) ile desteklediği kural
lara indirgeyen, yani içeriğine ve amacına bakmaksızın, sadece dev
let tarafından konan kuralları hukuk sayan C23) bir tanımla yetin
memek; hukukun toplumsal amacını ve hukuk kurallarının bir top
lumsal kontrol aracı olma niteliğini gözönünde bulunduran bir for
mül aramaktır. Diğer bir deyişle, tanımın, kuralın belli amaçlara 
ulaşmak için bir araç olduğunu göstermesi gerekmektedir. 

Böyle bir formülün ayrıca, devletin koyduğu hukuk yanında, 
bazan bizzat devletin izni ile bazan da devletin koyduğu hukukla 
yarışarak yaşayan başka diğer hukuk sistemlerinin bulunduğunu 
(hukuki çoğulculuk, sosyolojik çoğulculuk) göstermek gibi bilim
sel bir üstünlüğü de olacaktır C24). 

Nihayet, ulaşılacak tanımın, hukuk kuralını diğer toplumsal 
davranış kurallarından ayıracak bir ölçü getirmesi de zorunludur. 
Aksi halde, uzmanlaşmış bir kontrol aracı olan hukukun, kendisine 
benzer sistemlerden nasıl ayrıldığını göstermek mümkün olmaya
caktır. Bu konu, ayırıcı bir ölçü olarak önerilen müeyyide (devletin 
zor kullanma gücü), etkililik ve bunun bir görünümü olan uygula
nabilirlik gibi fili durumların bilimsel bir tahlilinin yapılmasını ge
rektirecektir (2S). 

(22) Hunt, 146. 
(23) Bk. Keyman, 9, 12-16, 57-58. 
(24) Ehrlich, E. : Fundamental principles of the sociology of law (Çev: Moll, W.) 

New York 1962, 155-156; 162-163; Ehrlich, E.: The sociology of law, HLR., 
(36) 1922-1923, 131-133; Carbönnier, J. : Les hypothèses de la sociologie juridi
que (Flexible droit, Paris 1976) 12-16; Batiffol, H. : Problèmes de base de la 
philosophie du droit, Paris 1979, 106-108; Keyman, 114-117. 

(25) Bk. Keyman, 114-117; 123-124; 129-132. 
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Bütün bunları nazara alarak, şöyle bir tanım önerebiliriz : Hu
kuk, insanın dış dünyaya yansıyan davranışlarını, özünde değerli 
sayılan bazı toplumsal amaçlara ulaşmak gayesi ile düzenleyen ve 
yargı organlan tarafından kullanılmağa ve uygulanmağa elverişli 
görülen kurallardır (26). Ancak, bu tanım önerisinin, yeterince mer-
kezileşmiş ve örgütlü bir güç ile hukuk uygulamasını gerçekleştire
cek ajanlara sahip toplumlar, yani modern devletler için geçerli ol
duğu unutulmamalıdır (26a). 

II. Tanım önerisinin tahlili: 1. Anlamı: Ulaşılan tanım, her-
şeyden evvel, hukuku sadece devletin zorlama gücü (müeyyide) ile 
desteklenen kurallar olarak gören sal: biçimci anlayışla (27), hukuku 
yalnızca bir olgu olarak ele alan gömşler (amerikan gerçekçi oku
lu) arasında bir denge sağlamağı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ku-
ralsallığm hukukun değişmez özelliği olduğu (28) kabul edilmekte
dir. Ancak, kuralsallık modern toplumsal gereksinmeler içinde yo
rumlanmakta, bunun saf biçimciliğe ulaşan yanı reddolunmakta-
dır. 

Saf biçimci teori, hukuk kurallarını teknik/dogmatik açıdan 
incelemek sureti ile, hukukun içten incelenmesi ve iç yapısının açık
lığa kavuşturulması konusunda büyük katkılarda bulunmuştur. Bu
nunla beraber, aynı teori, hukukun toplumsal olgu sıfatı ile dıştan 
gözlemlenmesi konusunda herhangi bir çaba göstermemiştir. Söz 
konusu teori, bu nedenle, hukukun bazı dış faktörlere (toplumsal, 
ekonomik, siyasal vb.) tabi bulunduğu, bir taraftan bunların etki
sinde doğup değişime uğrarken, öte yandan da kendisinin bağımsız 
bir olgu sıfatı ile aynı dış faktörler üzerinde etkiler icra ettiği ger
çeğine yabancı kalmış (29), bunu, hukuk alanındaki bilimsel düşün
cenin dışında saymıştır. Oysa ki, tarihte yaşanılan deneyler, hu-

(26) Bu tanım, çeşitli düşünürlerin ortaya kcyduklan unsurların bir sentezi olmak 
teşebbüsünden başka bir şey değildir. Bu konuda yararlanılan düşünceler için 
bk. Lask, E. : Philosophy of law (Çev: Kurt, W.) 12; Kantorowicz, Definition, 
21, 79; Kantorowicz, Legal, 690; Batiffol, Problèmes, 71, 75; Carbonnier, J. : 
Effectivité et ineffectivité de la règle du droit (Flexible droit, Paris 1976) 99, 
101-102, 106-110; Gèny, F. : Science et technique en droit positif, I., Paris 
1925, 56. 

(26a) Roberts, S. : Order and dispute (An introduction to legal antrophology) Pelican 
books, London 1979, 27, 12-13, 28. 

(27) Biçimci hukuk anlayışı için bk. Keyman, 1-83; Özellikle 8-10, 12-16, 21-28, 61-64. 
(28) Bu konuda bk. F altea, A.: Introduzione; alle scienze giuridiche, Milano 1975, 

14 vd. 
(29) Hunt, 144-145. 
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kukla toplum arasındaki karşılıklı etkilerin varlığını kanıtlamak
tadır. Nitekim, toplumsal değişmenin hukuk, hukuktaki değişimle
rin de toplumsal yapı üzerindeki etkilerini gösteren sayısız örnek 
vardır: burjuva devriminin bireyci felsefesinden etkilenen fransız 
medenî kanunu, daha sonradan, endüstri devriminin yarattığı yeni 
sorunlar karşısında, toplumun bu yeni gereksinmelerine uydurul
muştur. Aynı şekilde, ülkemizde isviçre medenî kanununun kabulü 
ve sovyet rejiminin ilk yıllardaki yasamaları, toplumsal yapıda de
rin değişiklikler yaratmıştır. Bu nedenle, hukukun hem toplumsal 
değişimleri yansıtan bir. ayna hem de toplumun biçimlendirilmesin-
de, yani belli toplumsal amaçlara ulaşılmasında kullanılan güçlü 
bir araç olduğu gerçeği inkâr edilemez (30). 

Bütün bunlar, hukuku, bunun ekonomik, toplumsal, psikolojik, 
siyasal, kültürel ve ahlâki içeriğinden soyutlayan saf biçimci teo
rinin tanımının ve dolayısıyla hukuk alanındaki bilimsel düşünce
nin konusu hakkındaki önerisinin eksikliğini gösterir. Nitekim saf 
biçimci teori, hukukun belli toplumsal amaçlan gerçekleştirmek 
bakımından bir araç olma özelliğini gözden kaçırmış; bunun yerine, 
hukukun kendisinin amaç olduğu sonucuna varmıştır (31). Bu ne
denle, hukuki düşüncede biçimsel mantık egemen olmuştur. Gerçi, 
hukukun belli toplumsal amaçlara ulaşmak için başvurulan bir 
kontrol aracı olarak incelenebilmesi, herşeyden evvel, bu toplum
sal kontrol aracının malzemesini oluşturan müsbet hukukun, yani 
kuralların ayrıntılı olarak incelenmesine bağlıdır. Bu zorunluluk, 
söz konusu aşamada, biçimsel mantığın ne derecede önemli olduğu
nu göstermeğe yeter. Ancak bununla yetindiğimiz takdirde, toplum
sal bir olgu olan hukuku bu içeriğinden soyutlamış oluruz. Huku
kun toplumsal amacına ve görevine ilişkin araştırmaları reddeden 
bir düşünce, belki mantıkçıları tatmin eder; ama modern gereksin
melere cevap veremez. Sadece biçimsel mantıkla yapılan tahlillerle 
yetinen bir düşüncenin, karmaşık nitelikteki hukuk olgusunu açık
laması ve gelecek için yol gösterici ilkelerin bulunmasına yardımcı 
olması beklenemez. Bütün bunların, hukuk alanındaki bilimsel dü
şüncenin konusu içine girdikleri kuşkusuzdur. Bu nedenle, hukuk 
alanındaki bilimsel düşüncenin, olan'ın yani müsbet hukukun ince-

(30) Chloros, A.G. : Une interprétation de la nature et de la fonction de la philosop
hie juridique moderne, Arch, de phil. du dr., 1957, 171-172. 

(31) Bodenheimer, 166. 
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lenmesini, yine olan'ın yani müsbet hukukun işlevsel açıdan (top
lumsal amaçlar) incelenmesi ile tamamlaması zorunludur (32). 

Öyle ise, hukuk alanındaki bilimsel düşüncenin konusunu be
lirlemek için önerilen bir tanımda, hukuk olgusunun kuralsallık 
özelliği yanında, bu kuralların bazı toplumsal amaçlara ulaşmak 
için başvurulan araçlar olduğunu gösteren ifadelere de yer vermek 
gereklidir. Zira bu yaklaşımda, hukuk nedir sorusu, hukukun top
lumsal işlevi üzerinde düşünmeğe davet eden bir çağın olarak an
laşılır. Bu soru ile karşılaşan hukukçunun görevi, artık, hukukun 
fiilen ne yaptığını; yani, hukukun toplumdaki rolünü, bunun haya
tımız üzerindeki sonuçlarını ve nihayet bütün bunların bir sentezi
ni oluşturan toplumsal amacını göstermektedir (33). 

Bütün bunlar bize, toplumsal amaç sorunu üzerinde daha so
mut ve ayrıntılı biçimde düşünmek görevini yüklemektedir. 

2. Toplumsal amaç sorunu : Amaççılık, hukukun bir davranış 
kuralları bütünü olmak özelliği yanında, bunun ikinci ve çok önem
li bir niteliğini ifade eder. Hukuku, belli toplumsal amaçlara naza
ran bir araç olarak ele almak anlamına gelen amaççılık, modern 
düşüncenin bir ürünüdür. Bu düşüncede hukuk, geleneksel toplum
dan farklı olarak, bilinç ve akılla inşa edilen bir sistemdir. Yani hu
kuk, bazı toplumsal amaçlan olan bir kurumdur. Hukukta amaççı
lık, bir taraftan bireyi geleneksel kural ve değerlerden kurtarmış; 
diğer taraftan da bireye, içinde yaşadığı dünyayı biçimlendirmede 
kullanılabilecek araçlar sağlamıştır i34). 

Toplumsal amacın somut biçimde tesbiti sorunu, bilimsel ba
kımdan en zor ve eleştirilere en açık noktayı oluşturur. Toplumsal 
amacın tesbiti ve hukuk kurallannın buna göre yorumlanmasmda-
ki bilimsel zorluklar ve çıkmazlar, bir bakıma, saf biçimci anlayı
şın etkisini sürdürmesinin başlıca nedeni olarak görülebilir (35). 

Toplumsal amacın bilimsel açıklanması sorununu şimdilik bir 
tarafa bırakırsak, bu düşüncenin öncüleri ve temsilcilerinin, bunu, 
toplumsal yarar ve menfaat olarak nitelediklerini; hukukun işlevi-

(32) Chloros, 174-175. 
(33) Le Baron, B. : What is law (Le raisonnement juridique, Bruxelles 1971), 77 
(34) Trubek, DM. : Toward a social theory of law, YLJ., (32) 1972-73/1, 5; Gèny, 

Science, 71-72. 
(35) Bu konuda bk. Keyman, 8, 12, 20, 53-57, 59-61, 71-73. 
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ni de, menfaatlerin bulunması, ölçülmesi ve dengelenmesi olarak 
belirttiklerini söyleyebiliriz (36). 

Hukukta amaççı anlayış, hukukun toplumsal olgu niteliğini 
ortaya koymuş, hukuku yaratan dış toplumsal güçleri tahlil etmiş 
ve hukukun toplumsal etkilerini incelemiş; böylece kısmen de ol
sa, bilimsellik alanında saf biçimci teoriye nazaran ileri bir adım 
atmıştır. Ancak bu çabalara rağmen, hukuk yine de, konusu itibari 
ile, bağımsız bir toplum bilim düzeyine çıkamamamıştır. Bunu, hu
kukun kuralsallık özelliği nedeni ile doğal karşılamak gerekir (aşa
ğıda II /3/a paragrafında bu konu daha ayrıntılı incelenecektir). Fa
kat hukuk düşüncesi içine, hukukun toplumsal amaçlara ulaşmak 
için başvurulan bir kontrol aracı olması varsayımmdan hareketle 
sokulan insan bilimlerine ait bilgi ve yöntemler, hukuk alanındakî 
düşüncenin gerçek anlamda bilimselleşmesi sonucunu doğurmamış-
tır (37). 

Bunun nedeni, amaççı anlayışın temelinde yatan toplumsal 
menfaat kavramının, bilimsellikten uzak oluşudur. Gerçi söz konu
su akım, bu menfaatleri birer toplumsal olgu olarak, yani bilimsel 
incelemeye konu teşkil edebilecek bir nitelik içinde ele almağa özen 
göstermiştir. Fakat söz konusu amaççı teori, bir olgu olarak ele 
aldığı toplumsal menfaatin nedenini oluşturan diğer toplumsal ol
guları bilimsel yöntemle açıklayamamıştır. Diğer bir deyişle, bu 
nazariye, toplumsal menfaatleri kuralların oluşumunda son neden 
olarak görmüş; buna karşılık aynı oluşum süreci içindeki etkili ne
denleri incelememiştir. Bu eksiklik, amaççı teorileri, toplumsal 
menfaatlerin ne olduklarının peşinen bilindikleri varsayımından 
hareket etmeğe zorlamıştır. Böyle bir varsayım, herşeyden evvel, 
toplumun nasıl olması gerektiği konusunda bir ideale sahip olma
mıza bağlıdır. Oysa ki, benzer idealler, bilimsel değil de metafizik 
kavramlardır. Bilimsellik iddiasında olan bir düşüncenin, böyle me-

(36) Pound, R. : Introduction to the philosophy of law, 1950, 98-99; Pound, R. : 
The spirit of common law, 195-197; Pound, R. ; A survey of social interests, 
HLR., (57) 1943-1944, 1 vd.; Heck, P. : Interessenjurisprudenz, Tubingen 1933, 
11-13; Heck, P.: Begriffsbildung und interessenJurisprudenz, Tubingen 1932. 
38-40, 73-75; Lorenz, K. : Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano 1966, 
66, 69, 70; Friedmann, W. : Legal theory, New York 1976, 99; Gmelin, l.G, : 
The need of sociological method (The science of legal method - Select essays • 
Modern Legal Philosophy Series) New York 1969, 102; Batiffol, Problèmes, 
90 vd. 

(37) Bk. Hunt, 19; Keyman, 169. 
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tafizik kavramlara dayanan varsayımlardan hareket etmesi kabul 
edilemez (38). Bu nedenle, akımın bazı temsilcileri, hukukun oluşu
munda en önemli illi faktör olan menfaatin de, illiyet bağı içinde 
ve bilimsel yöntemlerle açıklanması gereğine işaret etmişlerdir. Bu 
çaba, maddi menfaatlerin bilimsel olarak açıklanması bakımından 
kısmen geçerli sayılabilir. Ancak, hier hukuk sisteminde varlığı ka
bul edilen özgürlük, adalet gibi ideal menfaatleri, herhangi bir bi
çimde bilimsel olarak açıklamağa imkân yoktur. Çünkü bazı ideai 
menfaatlerin varlıklarını kabul etmek, en geniş anlamı ile, bu kav
ramın, zaman ve yer bakımından müsbet bir gerçekliği bulunmadığı 
inancını ifade eder. Diğer bir deyişle, ideal menfaatler, bilimsel 
olarak ve illiyet bağı şeması içinde açıklanmağa elverişli değildir
ler (39). 

Menfaatler nazariyesinin, bilimsel açıdan eleştirilere açık bir 
diğer varsayımı da, menfaatlerin uzlaştırılabileceği iddiasıdır. Bu 
varsayımdan yola çıkabilmek için, menfaatlerin önemleri ve ağır
lıkları hakkında bir bilgimizin olması ve elimizde bunları ölçecek 
araçların bulunması gerekir. Oysa ki, amaççı düşünce bu konuda, 
bilimsel ölçüler verememektedir (40). 

Bütün bu eleştirilerin bilinci içinde, yine de amaca yer veren 
bir tanımı tercih etmenin bazı gerekçeleri vardır. Nitekim, şu an
da, amacın somut biçimde toplumsal menfaat olarak tesbitinde ya-
nılmmış ve bilimsellikten uzaklaşılmış olsa bile, bu, yine de, hukuk 
sisteminin bir amacı olduğu varsayımından vazgeçilmesini gerektir
mez. Bunun en önemli nedeni, hukukta amaç ve değer sorununu 
reddeden, bunları bilimsel hukuk düşüncesinin dışında bırakan saf 
biçimci teorilerin de, açıkça söylememekle beraber, hukuk aracılığı 
ile bazı toplumsal amaçları gerçekleştirmek çabası içinde olmaları 
dır. Gerçekten de biçimci teoriler, sırf var olduğu için müsbet hu-
huka verdikleri önem dolayısıyla, toplumsal düzen, hukukun kesin
liği gibi değer ve amaçlara üstünlük tanımaktadırlar. Biçimci anla
yışın temsilcileri de, teorilerinin, biçimsel değerlere öncelik vermek 
anlamında ideolojik bir yanı bulunduğunu kabul etmektedirler. Di
ğer bir deyişle, biçimciliğin, değer ve amaç sorunu karşısında taraf-

(38) Lepaulle, P. : The function of comparative law - With a critique of sociological 
jurisprudence, HLR., (35) 1921-1922, 842 vd.; Aynı düşünceler için bk. Key-
man, 169. 

(39) Larenz, 68-71; Falzea, 37-38, 184-186, 192. 
(40) Lepaulle, 844; Hunt, 136. 



HUKUKTA BİR TANIM DENEMESİ 15 

sız kalma iddiası gerçeklere aykırıdır; biçimci teorilerin temelinde, 
her zaman için, gerçekleştirilmesi istenen bazı amaçlar olmuştur. 
Nitekim, biçimci teorinin kurucularından Kant'in düşüncesinin te
melinde, kendi başına amaç olan, kendine özgü insan haysiyetine ve 
iradeye sahip, bireysel hakları toplumdan evvel gelen bir insan 
kavramı yatmaktadır. Modern biçimciler ise, en geniş anlamda, bi
reysel hak ve özgürlükleri korumağı, kişilerin birer hak süjesi sı
fatı ile bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamağı, çeşitli bireysel 
ahlâkî ve felsefî tercihlerin bir arada yaşadıkları bir toplum mode
li geliştirmeği amaçlamaktadırlar (41). Bunun gibi, Kelsen'in saf hu
kuk teorisinde de, ideolojik bir içerik vardır. Her türlü değerlendir
menin olumsuz değerlendirilmesi, yani değer yargısının inkârı bi
çiminde yansıyan bu ideolojik içerik, düzen ve kanuni adaletin ter
cihini ifade etmektedir. Kelsen'in saf hukuk teorisi, böylece, diğer 
saf biçimci teoriler gibi, ideolojik bir renk kazanmaktadır. Esasen, 
tarafsız bir hukuk tanımı düşünmek mümkün değildir. Bir tanımın 
içinde değer yargısına, ahlâkî ölçülere ve toplumsal amaca ilişkin 
ifadelerin yer almaması, o tanımı tarafsız saymak için yeterli de
ğildir. Zira değer yargısı ve amaca ilişkin ifadeler taşımadığı için 
iyi ve elverişli bulunan bir tanım, her zaman, bu eksik kısmı üze
rinde tartışmaları davet edecektir (41a). 

(41) Bobbio, N..- Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano 1972, 86, 99, 102 
Batiffol, H. : Philosophie du droit, Paris 1962, 16-17; Scarpelli, U. : Cos'è posi
tivismo giuridico, Milano 1965, 133, 153; Corradini, D. : Formalismo, costruzione 
giuridica e valore, Riv. int. di fil. del dir., (42) 1965, 696. 

(41a) Hall, 70, 67; Bilimde tarafsızlığın ne anlama geldiği üzerinde durulmalıdır. Bu, 
bilim adamının dürüstlüğü anlamına kullanılıyorsa doğrudur. Buna karşılık, ta
rafsızlık, bir düşüncenin değer yargısız olması anlamını taşıyorsa, bu yanlıştır. 
Tarafsızlık, belli bir sorun karşısında ilgisiz kalınmasını ifade ediyorsa, yine 
doğrudur. Ama bu durumda, yine, ahlâki bir tutum benimsemenin söz konusu 
olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir deyişle, ilgisizlik, ahlâkî açıdan belli bir tu
tumu tasvir eden, açıklayan bir kelimedir. Nitekim, insan neslinin varlığını 
sürdürmesi veya yok olmasına ya da bilimsel bir önerinin doğruluğuna/yanlış
lığına karşı ilgisizim dediğimde, bu, benim, ahlâkî bir değer yargısından kaçın
dığım anlamına gelmez. Bu sadece, söz konusu sorunlar karşısında herhangi 
bir tarafı tutmamın gerekli olmadığı (veya benim bakımımdan yararlı bulun
madığı) konusunda kesin bir yargıya ulaştığımı ifade eder. Bununla beraber, 
tarafsızlığın gerekli ve arzulanır olduğu haller vardır: yargı görevini tarafsız 
olarak yerine getirmek gibi. Ayrıca, yargıcın tarafsızlığı ahlaken iyidir; zira 
görevi bunu gerekli kılar. Fakat bu örnek dahi, tarafsızlığın ahlâkî açıdan bel
li bir tutumun benimsenmesi ve bir değer yargısı olduğunu gösterir. Ama bun
dan, zaruri olarak, tarafsızlığın sırf kendisi itibariyle ve içeriği hiç hesaba katıl-
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Bütün bunlar, hukuk düşüncesinin bilimselliğinin vazgeçilmez 
şartının biçimcilik olduğunu kabul eden saf biçimci teorilerin de 
(42), amaç sorununa, ilke olarak, yabancı kalmadığını gösterir. 

Öyle ise, sorun, amacı hukuk alanındaki bilimsel düşüncenin 
dışında bırakmak değil de, bunun bilimsel açıdan doğru saptana
bilmesi sorunudur. Amaççı teorinin, günümüzdeki hali ile düzen, 
hukukun kesinliği gibi biçimsel değerlerin yanında başka toplumsal 
değerlerin de bulunabileceğini göstermekten ileri gidemediği; top
lumsal menfaati bilimsel olarak açıklayamadığı doğrudur. Fakat 
bu, amaç sorununun, hukuk alanındaki bilimsel düşünceye yaban
cı olduğu anlamına gelmez. Zira, amaççı teorilerin bilimsel bakım
dan önemi, toplumsal menfaat kavramını getirmiş olmaları değil 
de, hukukî düşünceye sosyolojik, yani gerçek anlamda bilimsel un
surları sokmuş olmalarıdır. Esasen, amaççı teorilerin hukuk dü
şüncesine en büyük katkıları da, hukuk sosyolojisinin yeşereceği 
temel çerçeveyi hazırlamış bulunmalarıdır. Nitekim hukuk sosyo
lojisinin gelişiminin en önemli nedeni, amaççı teorilerin hukuk so
rununa doğru bir cevap bulamamalarıdır. Bu alanda önemli bir ge
lişme kaydetmemiş olmasına rağmen (43), hukuk sosyolojisinin, ku
ralların toplumsal işlevi, yazılı hukukla örf/adet arasındaki ilişki
ler, hukuk kuralının sübjektif anlamlan, çeşitli gruplann istek ve 
beklentileri, bir toplumsal kontrol aracı olarak hukukun sınırları, 
toplumun yargı organından ne bekledikleri ve neler bekleyebilecek 
Ieri, kanuniliğin anlamı, adalete dayalı bir toplumda toplum bilim-

maksızın, bilinçli olarak bir dâvaya bağlanmaktan üstün ve ahlaken daha haklı 
olduğu sonucu çıkmaz. Öte yandan, değere ilişkin bütün hükümlerin kişisel 
zevk, tercih ve düşüncenin ürünü olduğu gibi yanlış bir düşünce vardır. Bu ka
naat, özellikle toplum bilimciler arasında yaygındır. Ancak bu, değer yargısı 
taşıyan ifadelerin ikiye ayrıldığı gerçeği gözönünde bulundurulmadan varılan bir 
sonuçtur. Gerçekten, bir grup normatif hüküm vardır ki, bunlar zaruri olarak, 
kişisel düşünceleri yansıtırlar: daha eşil: bir gelir bölüşümünün ahlaken daha 
üstün olduğunun iddia edilmesi gibi. Buna karşılık, daha eşit bir gelir dağılımı
nın ekonomik etkenliği arttırdığı, toplumsal çatışmaları azalttığı, kamu sağlı
ğına yönelen tehlikeleri hafiflettiği söylendiğinde, söz konusu iddianın arkasın
da yatan sübjektif tercihe rağmen, eleştirilere açık ve doğruluğu/yanlışlığı ger
çek olaylarla kanıtlanabilen bir ifade karşısında bulunduğumuz açıktır. Bu ne
denle, iki grup önerinin biribirine karıştırılması hem yanlış hem de tehlikelidir. 
Katouzian, H. : Idealogy and method in economics, The Macmillan Press, Lon
don 1980, 139-141. 

(42) Bk. Keyman, 12-13. 19-20. 53-57. 
(43) Hunt, 137-138. 
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lerin rolü, hukuk düşüncesinde aklın yeri gibi sorunlara bilimsel 
cevaplar getireceğini gösteren gelişmeler vardır (u). 

Öte yandan tarihî gözlemler ve deneyler, hukuk düşüncesi için
de her zaman için sosyolojik unsurların bulunduğunu göstermek
tedir. Gerçekten de, yargıçlar hep önce, sosyolojik yönden doğru 
cevabı bulmak çabasını göstermişler; sonradan bu cevaplarını bi
çimsel mantık şeması içinde ifade etmişlerdir (*5). Bununla beraber, 
hukukun kuralsallık özelliğini reddetmememiz ve kuralsalhğm da 
hukukun kesinliğini sağlamanın bir aracı olması karşısında, sosyo
lojik yöntemin, hukukun kesinliğini ortadan kaldırıp kaldırmadığı 
sorusuna bir cevap vermemiz gerekmektedir. Böyle bir soruya ve
rilecek cevabm hareket noktasının bir başka soru olması doğaldır. 
Bu soru şudur: Mahkemenin, önüne getirilen uyuşmazlık konusun
da nasıl bir karar verebileceğinin önceden kestirilmesi anlamında 
bir kesinlik esasen var mıdır? Mahkemelerin kanunları nasıl yo
rumladıkları gözlemlendikten sonra, bu anlamda. kesinlikten söz 
etmek mümkün değildir. Nitekim deneyler, bir dâvanın sonucunun 
talih çekilişi gibi bir şey olduğunu göstermektedir. Kurallann, bi-
ribirleri ile bağdaşmayan sonuçlar çıkartılmasına elverişli olmaları 
karşısında, buna şaşmamak gerekir. Hattâ o kadar ki, bir hukuk 
kuralının uygulandığı maddi olayın aynı olması halinde dahi, böy
le biribirleri ile bağdaşmaz nitelikteki kararlarla her zaman karşı-
laşılabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, tümden gelime dayalı hu
kuk düşüncesinde, düşüncenin hareket noktasını seçmek konusun
da, elimizdeki maddi gerçekliğin herhangi bir önemi olmaması
dır (46). Bu nedenle, kanuniliğin hukukun kesinliğinin vazgeçilmez 
bir şartı olduğunu ya da hukukun kesinliğinin hukuk düşüncesinin 
ayırıcı özelliğini oluşturduğunu söylemek pek mümkün değildir (47). 

Bu durum karşısında, hukuk alanındaki bilimsel düşünceye 
iki görev düşmektedir: (i) halen oldukça geri düzeyde olsa bile, top
lum bilimlerdeki yeni gelişmeleri kabul etmeğe hazır olmak; (ii) 

(44) Selznick, P. : The sociology of law (Sociology of law - Interdisciplinary readings, 
Ed: Simons, R.J.) 192-200. 

(45) Gmelin, 104, 105. 
(46) Gmelin, 132-133; Ayrıca bk. as. II/3/c. 
(47) Wurzel, K.G. : Method of juridical thinking (The science of legal method - Se

lect essays - Modern Legal Philosophy Series - New York 1969) 289. 
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kendi doktrinini ve konusunu, toplum bilim araştırmalarını davet 
edecek biçimde formüle etmek (48). 

işte bütün bu nedenler, hukukta bilimsel düşüncenin konusu
nu belirlemeği amaçlayan bir tanım önerisinde, sosyolojik unsura 
yer verilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde top
lumsal menfaat, hukuk düşüncesi içindeki bilimsel düşünceyi tem
sil eden unsur olarak kabul edildiğinden, tanımda buna yer veril
miştir. 

Modern bilim felsefesi de buna aykırı değildir. Modern bilim 
anlayışı, eski araştırmaların ve bunların vardıkları sonuçların, ye
ni bilimsel çalışmaların ve dolayısıyla bilimsel ilerlemenin araçları 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bilimsel ilerlemenin her 
adımında, eski araştırmaların ve ilgi alanlarının yeni buluşların 
postülâlannı ve araçlarım oluşturdukları gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle her yeni buluş, eskiyi kaldırıp onun yerine geçen değil de, 
eskiyi aşan bir şey olarak kabul edilmektedir. Çünkü, bilim alanın
da her yeni buluş, çoğu zaman eski bilgilerimizi kullanmak sureti 
ile ulaşabildiğimiz yeni bir deney alanı içine girdiğimizi gösterir 
(48a). Hukuk sosyolojisinin yukarıda açıklanan gelişimi de bunu doğ
rulamaktadır. 

3. Hukukun kuralsallığı : a. Hukuk kuralının bilimsel nitelik
leri : Toplum ve toplumsal olgu sıfatıyla hukuk, insanı saran doğal 
düzenin bir parçasıdır (49). Bilim, doğanın ve toplumun bazı kanun
ları olduğunu göstermiştir (50). Gienel bilimsel kanunlar, bir yan
dan insanı saran çevreyi, diğer yandan da bu çevreyi oluşturan çe
şitli olguların kendi içlerinde taşıdıkları ve aralarında gösterdikleri 
düzenlilikleri anlatan, tasvir eden ifadelerdir (51). 

İnsan davranışının kanunları olan hukuk kuralları da, insan 
davranışlarının ve bunlar aracılığı ile kurulan toplumsal ilişkilerin 
düzenliliği konusu ile ilgilidirler. Bununla beraber, bir davranış 

(48) Cowan, T.A. : The relation of law to experimental science (Sociology of law - In
terdisciplinary readings - Ed: Simons, R.J.) 144, 162. 

(48a) Oppenheimer, J.R. : La science et le ibon sens (Çev: Colant, A.) Idées/Gallimard, 
Paris 1955, 36-37. 

(49) Bk. Selznick, 193. 
(50) Falzea, 16. 
(51) Bu konuda bk. Poincaré, H. : La valeur de la science, Paris 1948, 7 vd.; Ayer, 

J. : The philosopy of sciences (Scientific thought in the twientieth century, Ed.: 
Heath, A.E., London 1951) 3 vd. 
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kanunu olan hukuk kuralları, bilimsel kanunlardan farklı olarak, 
davranışların gösterdiği düzenliliği açıklayan, tasvir eden ifade bi
çimleri değil de, bizzat kendileri bu düzenlilikleri sağlayan hüküm
lerdir (52). Kısacası, gerek bilimsel kanunlar gerekse davranışın 
kanunu olan hukuk kuralları, iki şey arasındaki ilişkiyi gösterirler. 
Ancak, bilimsel kanunların, iki şey arasındaki olan ilişkiyi göster
mesine karşılık, davranışın kanununu oluşturan hukuk kuralları, iki 
şey arasındaki olması gereken ilişkiyi gösterirler (53). Bu nedenle, 
bilimsel kanunla hukuk kuralı arasındaki farklar üzerinde biraz 
daha ayrıntılı olarak durmak gerekmektedir. 

Bilim, bilimsel açıdan anlamlı ve önemli görülen bir takım ol
guları biribirine bağlayan genel kanunları arayan (M) ve kullandığı 
tümevarım yöntemi aracılığı ile, eskiden yapılmış gözlemleri aşan 
yeni şeyler bulmağa çalışan, kısaca, geleceğe ilişkin kestirmeler 
yapmağa uğraşan bir bilgidir (55). Davranış kanunu olan hukuk ku
ralları da, iki şey arasında ilişki kurarlar. Bu, insan davranışı ile 
bunun toplumsal sonuçlan arasındaki ilişkidir. Fakat hukuk kura
lı, bilimsel kanundan farklı olarak, davranışla bunun toplumsal so
nuçlan arasında zaten var olan ilişkiyi herhangi bir gözleme baş
vurarak açıklamamakta; bilâkis, davranışla bunun toplumsal so
nuçlan arasında var olmasını istediği ilişkiyi bizzat kendisi kurmak
tadır. Bu nedenle, hukuk kuralı dış dünyaya ait bir gerçeği açıkla
mamakta, bunun aksine, gerçeği etkilemektedir. Nitekim hukuk ku
ralı, insan davranışı dediğimiz bir gerçekliği ele almakta, bunun top
lumsal sonuçlarını değerlendirmekte, bundan sonra da, bireyin 
toplum içinde diğerleri ile bir arada ve dayanışma ve işbirliği için
de yaşamasını sağlamak için, bu davranışlann nasıl bir düzenlilik 
göstermesi gerektiğini, bireye yönelttiği emirler aracılığı ile ifade 
etmektedir. Hukuk kuralının, bireylerden, belli somut şartlarda, 
bazı davranışları gerçekleştirmelerini veya bazı davranışlardan ka-

(52) Bk. Perassi, T.: Introduzione alle scienze giuridiche, Padova 1967, 11-12. 
(53) Kantorowicz, Legai, 687; Bu konuda geniş ve ayrıntılı bilgi için bk. Reichenbach, 

H. : Bilimsel felsefenin doğuşu (Çev: Yıldırım, C.) İstanbul 1981, 43, 49 vd. 
(54) Bilim ve bilimsel yöntem konusunda bk. Cohen, M.R. - Nagel, E. : An introduc

tion to logic and scientific method, New York 1934, 196, 200, 391-394; Rüssel. 
B. : The scientific outlook, London 1954, 10, 58 vd.; Poincaré, H. : Science et 
méthode, Paris 1914, 7 vd., özellikle 10 vd.; Hızır, N. : Bilim felsefesinin bugün 
anlamı ve önemi (Felsefe yazıları, İstanbul 1967) 47, Perassi, 10-12; Reichen
bach, 14 vd., 57 vd., 71 vd., 155 vd. 

(55) Bilimin önceden kestirme işlevi konusunda bk. Reichenbach, 61, 66, 67, 155. 
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çınmalannı istemesinin nedeni budur (56). Diğer bir deyişle hukuk 
kuralı, iki olay arasındaki ilişkiyi açıklamamakta, bilâkis bir sonu
cu bir nedene yüklemektedir (37). Birey kuralın gösterdiği davranış 
modeline uymaz ise, bazan bir tepki (ceza,- tazminat) ile karşılaş
makta; bazan da, davranışından beklediği sonuca ulaşamamakta
dır. 

Bütün bunlar hukuk alanında iki tür bilgiye sahip olabileceği
mizi göstermektedir. Bunlardan ilki, yer ve zaman bakımından be
lirli bir toplumda, bireylerin ve g;rupların hukuk hayatlarına, yani 
birey ve grupların kurallar karşısındaki gerçek davranışlarına iliş
kin tasvir edici bilgidir. Bu, normatif nitelikte olmayan ve sosyolo
jinin konusuna giren bilimsel bir bilgidir. Buna karşılık, söz konu
su kuralların kendilerini incelemek, bunların içerdikleri emirleri ya
ni olması gereken biçiminde anlattıkları davranışları ele almak bi
limsel bir araştırma sayılmaz. Bununla beraber, normatif nitelikte
ki bir incelemenin gerçek anlamda bilimsel bir çalışma olduğu dü
şüncesi yaygındır. Bunun nedeni, matematiğin yanlış yorumlanma
sıdır. Eflâtun'dan Kant'a kadar matematiğin, olgular dünyası ba
kımından geçerli ve salt akıldan kaynaklanan bir kesin doğrular 
sistemi olduğu düşünülmüştür. Nitekim Kant, etik ve hukukun ak
siyomlarının, matematiğin aksiyomları gibi a priori olduğu iddia 
smdan hareket eder. Bu düşüncenin ikinci bir özelliği de, matema
tiğin gerçek değil de ideal nesnelerin ilişkilerini incelediği tezidir. 
Bu, matematiğin de, normatif önermeler gibi olan'ı değil olması 
gereken'i dile getirdiği anlamına gelir. Etikle matematik arasında 
bu parelellik kurulduktan sonra, etik alanında temel bir a prior, 
aksiyomdan (örneğin: öyle davran ki, davranışının kuralı genel bir 
yasal uygulamanın ilkesi yapılabilsin) hareketle varılan sonuçların, 
yani bulunan kuralların, matematik gibi kesin bilimsel doğrular 
olduğu tartışmasız bir hale gelmektedir. Oysa ki, bu, gerçeklere uy
mayan bir açıklamadır. Zira, herşeyden evvel, matematiğin fizik 
kanunlara kaynak teşkil edemeyeceği artık kabul edilmektedir. Öy
le ise, Kant'm matematiksel düşüncesinin etik yasalara kaynak ola
mayacağı da açıktır. Aynı şekilde, kuralların ifade biçimleri, bun
ların olgusal dünyaya ilişkin önermeler değil de birer emir olduğu
nu göstermektedir (58). 

(56) Perassi, 11-12. 
(57) Kelsen, H. : The pure theory of law, I., LQR., (50) 485; Kelsen, H. : The pure 

theory of law and analytical jurisprudence, HLR., (55) 1941-1942, 51. 
(58) Reichenbach, 43, 47, 186. 
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Bilimsel kanunla, davranış kanunu olarak hukuk kuralının iki 
şey arasında kurdukları ilişki, bir başka yönden daha farklılık gös
termektedir. Bilindiği üzere, her kanun bir ilişki, bir bağ yani bir 
gereklilik fikrini içerir. Bunlardan bilimsel kanunların içerdiği ge
reklilik ilişkisi, insanın her türlü özgürlüğünü ve faaliyet imkânını 
ortadan kaldıran, sert ve bükülmez bir ilişkidir. Buna karşılık, dav
ranış kuralları ise, herşeyden evvel insanın özgürlüğünün ve faali 
yet imkânının varlığını gerektirirler. Bu kanunların davranış ku
ralları diye adlandırılmalarının nedeni de, zaten budur; zira dav
ranış herşeyden evvel, hareket etmek, faaliyet göstermek demek
tir. Her türlü hareket ve faaliyet de, özgürce karar vermek ve seç
mek anlamına geldiğine ve bu nedenle de, özgürlük olmaksızın in
sanın herhangi bir faaliyeti düşünülemeyeceğine göre, hukuk ku
ralının içerdiği gereklilik fikrinin daha farklı olması doğaldır. Di
ğer bir deyişle, hukuk kuralının içerdiği gereklilik, insanm özgür
lüğü ve faaliyet imkânı karşısında bir talep olarak dış dünyaya yan
sımaktadır. Her talep bir değer yargısının sonucu olduğundan, hu
kuk kuralı, kurduğu ilişki aracılığı ile, bireye, belli bir değerler sis
temi adına çağında bulunmaktadır. Bu nedenle, insan kural olarak 
hareketlerinde özgürdür; insanın davranışı ancak, bir değerin ger
çekleşmesi için vazgeçilmez şart haline geldiği vakit belli modellere 
uymak, yani özgürlüğünü kaybetmek zorunda kalır. Öyle ise, hukuk 
kuralının içerdiği gereklilik, bilimsel kanunun aksine, şartlı bir ge
rekliliktir ve beşeri bir değerin tatmininin söz konusu olduğu hal
lerde vardır (59). 

b. Hukuk kuralının konusu : Hukuk kuralının konusu, insa
nın dış dünyaya yansıyan yapma (icra) veya yapmama (hareketsiz
lik - ihmal) biçimindeki davranışlarıdır. Hukuk kuralı ilke olarak, 
iradi davranışlarla meşgul olur. Ancak bazan içgüdüsel hareketler 
otomatik hareketler veya refleksler gibi tam berrak bilinç alanının 
dışında kalan davranışlar da, hukuk kurallanna konu teşkil edebil
mektedirler (60). 

Buna karşılık hukuk kuralı, psişik davranışlarla ilgilenmez. 
Düşünme, duyma, irade etme, isteme gibi bireyin psişiğinde kalan 
ve yapma veya yapmama biçiminde dış dünyaya yansımayan (hari-
cileşmeyen) davranışlar, hukuku ilgilendirmezler (61). Gerçi kanun-
(59) Falzea, 17-18. 
(60) Antolisei, F.: Manuale del diritto penale, Milano 1963, 250 vd.; Kantorowicz, 

Legal, 688; Kantorowicz, Definition, 44. 
(61) Perassi, 17. 
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ların zaman, zaman iyi niyet, kötü niyet, kast, ihmal, hata gibi psi
şik nitelikteki davranışlardan söz ettikleri görülmektedir. Ancak 
kurallar bunlardan söz ederken, bireye, iyi niyetli ol, zararlı sonuç 
doğuracak davranışları isteme gibi emirler yöneltmemektedir. Di 
ğer bir deyişle, hukuk insandan, belli bir iradeye veya bejli bir duy
guya sahip olmasını istemez. Dış dünyaya yansıyan davranış huku
ka uygun olduğu sürece, bunun psişik nedeni hukuku ilgilendirmez. 
Oysa ki ahlâk, dış dünyaya yansıyan davranışın ahlâka uygun olup 
olmadığını araştırırken, hareketin dış dünyaya yansıyan görünüş 
biçimine değil de, bunun psişik nedenine bakar (62). Hukukla din 
ve ahlâk kuralları arasındaki fark, işte bu noktada toplanmaktadır. 
Diğer bir deyişle, din ve ahlâk kuralları, hukukun aksine, bireyin 
psişiğine hitab ederek ondan belli bir inanca sahip olmasını veya 
dış dünyaya yansıyan davranışında ölçü olarak, bazı ahlâkî duygu
ları benimsemesini isterler. Hukuk kuralları ise, insanı belli bir zih
nî duruma zorlamazlar. Bu nedenle, adam öldürmeği istediği halde 
bunu gerçekleştirmeyen bireyin hukuku ilgilendirmemesine (63) 
karşılık, ahlâk bu psişik davranışa yabancı kalmaz. 

Öyle ise, hukuk kurallarının bazan bireyin iradesine ve niye
tine önem vermesi, bireye yöneltilen ve bireyin nasıl bir psişik dav
ranış benimsemesi gerektiğini gösteren emirler olarak yorumlana
maz. Psişik davranışları nazara alan kurallar, insanın dış dünyaya 
yansıyan davranışının değerlendirilmesinde (bu, davranışın hukuki 
nitelemesi veya karşılığındaki müeyyidenin nitelik ve nicelikçe be
lirlenmesi faaliyeti olabilir), davranışı yaratan psişik nedenin de 
hesaba katılması gerektiğini gösterirler, örneğin adam öldürme fii
li, ölüm sonucunu bilmek ve istemek (kast), sadece yaralama kas
tı ile hareket etmiş olmak (kastın aşılması), tedbirsiz davranmak 
(taksir), kendini savunmağı amaçlamak (meşru müdafaa), ateş edi
len cismin hayvan olduğunu zannetmek (hata) vb. psişik davranış
ların sonucu olabilir. Hukuk adam öldürme fiilini değerlendirirken 
(bu fiili kasıtlı, taksirli, kastın aşılması, meşru müdafaa veya esaslı 
bir hata olarak niteleyip, cezayı da nitelik ve nicelikçe buna göre 
belirlerken), bunun psişik içeriğini nazara alır. Fakat bu, söz konu
su psişik davranışların,, hukuk kuralının konusu haline geldiğini 
göstermez (64). Zira, bir davranış aracılığı ile dış dünyaya yansıma-

(62) Kantorowicz, Legal, 689; Kantorowicz, Definition, 43-46. 
(63) Kantorowicz, Legal, 689. 
(64) Perassi, 17 dip no: 1. 
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yan ölüm niyeti veya ölüm sonucuna yol açmayan tedbirsizlik, dik 
katsizlik hukuku ilgilendirmez. 

c. Hukuk kuralını diğer davranış kurallarından ayıran ölçü : 
uygulanabilirlik : Hukuk kuralını diğer davranış kurallarından ayı
ran ölçü aranırken, hukukun işlevini de gözönünde bulundurmak 
gerekir. Diğer bir deyişle, hukukla diğer kurallar sistemleri arasın
da, hem örgütlenme hem de işlev bakımından farklılıklar bulundu
ğu unutulmamalıdır. Hukuk kuralının belirleyici özelliğinin, dev
letin zor kullanma gücünden (müeyyide) ibaret olduğunu söylemek, 
soruna kısmi bir cevap ve çözüm getirmektedir: zira, bu ölçü, hu
kuk ile diğer normatif sistemler arasında örgütlenme biçimi bakı
mından var olan farkın bir yüzünü yansıtmaktadır. Bunun kısmi 
bir çözüm olmasının nedeni, hukukun kaynağının sadece yazılı ka
nunlar olmayışı, yargı kararlarının da hukukun kaynağı sayılmala
rıdır. Öyle ise, hukuk ile diğer kurallar sistemlerini, örgütlenme 
açısından karşılaştırırken dahi, yargılama faaliyetini nazara almak 
zorunluluğu vardır. Hukuka işlevsel açıdan baktığımızda, bunun, 
belli amaçlara ulaşmak için bireyler tarafından benimsenmesi iste
nen davranış modellerini göstermek ve uyuşmazlıkların çözülme
sinde ölçü teşkil etmek gibi iki işlevi olduğu gözlemlenmektedir. 
Yani hukuk kurallarının, belli toplumsal amaçlara ulaşmak için in
san davranışlarını düzenlemek yanında, ikinci ve çok önemli bir iş
levleri daha vardır. Bu da, hukuk kuralının, somut uyuşmazlığın 
nasıl çözüleceğini göstermek bakımından nihai ölçüyü oluşturma
sıdır (65). Öyle ise, hukuk kuralını diğer kurallardan ayırırken, bu 
işlevini görmezlikten gelemeyiz. 

Gerçekten de, hukuk uygulamasında en anlamlı yön, yargıcın 
uyuşmazlığı çözecek kuralı bulup seçmesi, daha sonra da bu kuralı 
yorumlayıp somut olaya uygulamasıdır. Bu nedenle, yargıcın, so
mut ve bireysel uyuşmazlığı çözmek için kullandığı ve burada uy
guladığı bütün kurallar, hukuk kurallarıdır. Buna karşılık, yargıcın 
somut ve bireysel bir uyuşmazlığı çözmek bakımından kullanmağa 
ve uygulanmağa elverişli görmediği kurallar da, hukuk dışı kural
lardır. Diğer bir deyişle, bir kuralı hukuk kuralı yapan nitelik, bir 
dâvada yargıç tarafından kullanılmağa ve uygulanmağa elverişli 
görülmesidir (*6). 

(65) Roberts, 19. 
(66) Kantorowicz, Legal, 690; Kantorowicz, Definition, 21, 79; Kantorowicz, bunu 

ifade etmek için ingilizcede justiciable terimini kullanmaktadır. Bk. Definition, 
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Bütün bunlar, bu konuda, saf biçimci teorilerin önerdiği geçer
lilik (anayasada öngörülen usullere uygun olarak çıkartılıp yürür
lüğe konma) ve müeyyide ölçüleri ile hukuk sosyolojisinin bağlan
dığı etkililikten ayrılmanın nedenlerini daha ayrıntılı olarak açık
lamak zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Uygulanabilirlik ölçüsü herşej'den evvel, geçerlilik/müeyyide 
ölçüsünü reddeden değil, sadece, bilimsel gereksinmeler karşısında 
bunu genişleten bir ölçüdür. Zira böylece, herşeyden evvel devletin 
koyduğu hukuk yanında ve ondan az ya da çok bağımsız olarak 
yaşayan devlet altı ve devlet üstü hukukların varlığı kabul edilmiş 
olmaktadır (67). 

Öte yandan, sayıca çok ve nitelikçe karmaşık insan ilişkilerinin 
ve bir bakışta anlaşılması mümkün bulunmayan toplumsal durum
ların, belli ve sabit bir anda konan bir kaç formülle düzenleneme-
yeceği açıktır (68). Bu nedenle, bir uyuşmazlık, ancak yazılı kanun 
hükmünün sözünün tam bir açıklığa sahip bulunduğu ve bunu o 
somut olaya uygulamak bakımından hiç bir tereddüdün olmadığı 
zamanlarda, geçerli kurallara yani yazılı kanunlara göre çözülebi
lir. Oysa ki, yazılı kanunların bu kadar açık olduğu olaylar çok az
dır (69). Bu gibi durumlarda, yazılı bir kuralın bulunmamasını ifade 
eden maddi anlamda boşluktan söz edilemez. Ama yine de ortada, 
kanun hükmünün, amacı ifade etmek bakımından elverişsiz olması 
anlamında metinsel bir boşluk vardır. Maddi boşluklar, yargıcın 
bulduğu kurallarla doldurulur (MK. m. 1). Metinsel boşluklar ise, 
kuralın uygulanmasının toplumsal sonuçlarını nazara alan, yani 
toplumsal ve ekonomik şartları, toplumsal felsefeyi ve diğer yazılı 
kuralların amacını gözönünde bulunduran serbest yorum faaliyeti 
aracılığı ile doldurulur (70). Geleneksel kavramlara bağlı kaldığı-

21; Legal, 690. Yazar, Definitionen daha ileriki sahifelerinde, bu kavramın 
uluslararası hukuktan alındığını belirtmektedir. Kavram, uluslararası hukukta, 
kuralları değil de, devletlerin tahkim ve kazai yolla çözümlenmeğe elverişli gör
dükleri uyuşmazlıkları ifade etmektedir. Ancak yazar buna rağmen, justiciable 
terimini, bir yargı organı tarafından uygulanmağa elverişli görülen kurallar an
lamında kullandığını belirtmektedir. Bk. Definition, 79. Aynı yapıtın italyanca 
çevirisi de bunu doğrulamaktadır. Bk. Kantorowicz, H.U.: La definizione del 
diritto (Çev: Robilant, E.), Torino 1962, 64, 192. 

(67) Bk. yuk. 1/2; Bk. yuk. dip not: 24 ve oradaki yollamalar. 
(68) Gèny, F. : Méthode d'interprétation et sources en droit positif, H., Paris 1954, 

404, 408, 238. 
(69) Kantorowicz, Legal, 692. 
(70) Kantorowicz, Legal, 701-704. 
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mızda, böyle bir yorum faaliyetinin, herşeye rağmen yine de, kanun 
hükmünün anlamının açıklanmasından başka bir şey olmadığı dü
şünülebilir. Fakat, serbest yorum aracılığı ile ulaşılan sonuçlar, hiç 
bir zaman, kanunun sözünden hareketle ve tümden gelim yöntemi 
ile çıkartılan sonuçlar değildirler. Bunlar, yorumcunun olmasını 
istediği biçimde kanun hükümleri, yani yazılı kanunlardan farklı, 
bir çeşit hukuk kurallarıdırlar (71). Öyle ise, yorum faaliyeti sonun
da bulunan ve çoğu zaman yargıçlar tarafından somut ve bireysel 
uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan bu kuralları da, hukuk ku
ralı saymamak için bir neden yoktur (72). Zira burada, bilimsel ola
rak, gözlem aracılığı ile tesbit edilen bir olay vardır. Bu da, yetkili 
makamların (öncelikle mahkemelerin), yazılı kanun hükümlerin
den başka kuralları da uygulanabilir buldukları ve bunları fiilen 
ellerindeki dâvalara uyguladıkları hususudur. Mahkemenin, bazı 
yazılı olmayan kurallar lehine bu müdahaleleri, bilimsel bakımdan 
gözlemlenmeğe ve doğrulanmağa elverişli bir durumdur; yani olan' 
m tesbitidir. Öyle ise, yazılı kanun hükümleri dışında kalmakla be
raber, açıklanan nitelikleri haiz kuralları hukuk kuralı saymakta, 
bilimsel düşünceye aykırı bir yan yoktur. Hattâ daha ileri giderek, 
o güne kadar fiilen uygulanmamış bazı kuralların dahi, yürürlükte
ki çözümlere uydukları ve mahkemelerin desteğini sağlayabilecek
leri öngörüldüğü ölçüde, hukuk kuralı sayılabilecekleri söylenebi
lir (73). Bazı tarihî deneyler de bunu kanıtlayacak niteliktedir: ger
çekten, alman medeni kanunu hazırlanırken, bir çok yetkili, tasa 
rının bazı eksiklik ve sakıncalarının, uygulamada, mahkemeler ta
rafından içtihatlar aracılığı ile giderileceğini ifade etmişlerdir. Bu 
tesbit, mahkemelerin aynı bir kanunu, yargı görevinin ve hukuki 
düşüncenin temel kurallarını ihlâl etmeden şu veya bu biçimde yo
rumlayabileceklerinin (74) kabulü anlamına gelir. Böyle bir yorum
la varılan sonuçları, açıklamağa çalıştığımız anlamda kural sayma 
mak için bir neden yoktur. Bu itibarla yargıçlann, yazılı kanunlara 
göre verilmiş olduğu görüntüsünü kazandırabilmek için kararların
da madde numaralarını zikretmeleri (75), mahkemelerin nazara al
dıkları kuralların, yazılı kurallardan ibaret olduğunu kanıtlamağa 
yetmez. Zira, yukarıda da açıklandığı üzere, mahkemelerin, yalnız-

(71) Kantorowicz, Legal, 695, 695 dip not: 47. 
(72) Bk. Kantorowicz, Legal, 695, 697, 704. 
(73) Batiffol, Problèmes, 115-117, 118, 
(74) Wurzel, 289. 
(75) Ehrlich, Sociology, 140. 
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ca yazılı kurallardan sonuç çıkarttıkları konusundaki psikolojik 
rahatlıkları aldatıcıdır (76). 

Buraya kadarki açıklamalarda mahkemeye ve yargıca verilen 
önemin de bir nedeni vardır. Nitekim, uygulanabilirlik ölçüsünü 
kabul edenler arasında, bireysel ve somut uyuşmazlıkları genel usul 
ve maddi hukuk kurallarına göre çözen herhangi bir yargı organı 
ile yetinenler de vardır (77). Ancak, yargı organını bu kadar geniş 
anlamak, hukuk kuralı ile diğer toplumsal kontrol kurallarını aynı 
saymak anlamına gelir. Oysa ki, toplumsal örgütlenme bakımından 
içinde bulunduğumuz şartlar karşısında, kuralın etkililiğini sağla
yan toplumsal bir gücün varlığı gerekli görülmektedir. Bu gerekli
liği yerine getiren güç devlet olduğundan, resmî mahkemelerin ona
yını aramak, yanlış sayılmamalıdır (78). Gerçekten de, modern top
lumda mahkemeler, uyuşmazlıkların çözümünde tekelci yetkiye sa
hip uzmanlaşmış organlardır (78a)-

Yazılı kurallar dışında kalan kurallar, bu niteliklerine rağmen, 
hiyerarşik bakımdan yazılı kurallardan sonra gelirler ve bunların 
mecburilik ve bağlayıcılık özellikleri yoktur (79). Yazılı kurallar gibi 
bağlayıcı ve mecburi olmayan diğer bazı kuralları da hukuk kuralı 
saymak, bunların bilimsel özellikleri ve toplumsal gelişimleri açı
sından hukuk kurallarından farklı olmamaları nedeni ile, sakıncalı 
bulunmamalıdır. Hattâ, özellikle yukarıda açıklanan yorumsal ku
ralların yazılı kurallardan ayn ve farklı oldukları kabul edilmediği 
takdirde, bunların yazılı kurallar kategorisine sokulmaları gereke
cektir. Halbuki bunları, yazılı kuralların dışındaki kurallar katego
risi içinde düşünürsek, kurallar hiyerarşisi içindeki yerlerini daha 
doğru bir biçimde düzenlemiş oluruz (80). Böylece yargıç, uygulama 
sırasında, kanunun gösterdiği sırayı (MK. m. 1) daha sağlıklı bi
çimde takip etmek imkânına kavuşur. 

Uygulanabilirliği, hukuk sosyolojisinin önerdiği etkililik ölçü
süne tercih etmenin de gerekçeleri vardır: Hukuk sosyolojisi, bire-

(76) Gmelin, 124. 
(77) Kantorowicz, Legal, 690; Kantorowicz, Definiton, 77. 
(78) Gèny, Science, 56. 
(78a) Roberts, 19. 
(79) Kantorowicz, Legal, 690-691, 704. 
(80) Kantorowicz, Legal, 704; Yuk. II/3/c; yuk. dip not: 66, 67 ve oradaki yollama

lar. 
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yin kural karşısındaki gerçek davranışı ile ilgilenmekte (81), fiilen 
yani etkili biçimde uygulanan kuralları hukuk kuralı saymakta
dır (82). Etkili olarak uygulanmayan her kuralı hukuken önemsiz 
sayma sonucuna ulaşan bu anlayış, bilimsel bakımdan eleştirilere 
açıktır. Nitekim tam ve mükemmel etkililik, bilimsel yönden ne 
şarttır ne de zaten böyle tam ve mükemmel bir etkililiğe rastlamak 
mümkündür. Bilimsel açıdan önemli olan, tam etkililik ile tam et
kisizlik arasında yer alan durumlardır. Kısmî etkililik veya kısmî 
etkisizlik dediğimiz bu durumların incelenmesi, uygulanabilirlik öl
çüsünün üstünlüğünü göstermektedir. Gerçekten de bazı kanunlar, 
ileride ortaya çıkması muhtemel şartları karşılamak için çıkartıl
mış olduklarından, her zaman için etkili bir uygulama alanı bula
mazlar. Söz konusu kanunlar bakımından uygulanabilirlik, etkilili
ğin kendisidir. Bunun gibi, bireyin iradî olarak bazı özgürlüklerini 
kullanmaması halinde, bu özgürlükleri tanıyan kanunların etkisiz 
olduğu söylenemez. Nihayet, kısmî etkisizlik durumları, bazan ku
ralı uygulayacak organın eksikliklerinden bazan da bunların irade
lerinden (tecil, af, zamanaşımı) kaynaklanmaktadır. Öyle ise, etki
lilik, kesin değil de nisbî bir durumdur. Bu nedenle, kanunlar uy
gulanmak için yapılır deyip, hukuk kuralını belirleyen ölçünün tam 
etkililik olduğu sonucuna varmak yanlıştır (8S). 

' Bunun gibi, gözlemler, yazılı kuralların dışında kalan; buna 
rağmen etkili olarak uygulanan ve düzenli olarak davranışları kont
rol eden bir takım kuralların (yerel teamüller, meslek örgütleri tea
mülleri, tip sözleşmeler vb.) bazan, önüne götürüldükleri mahkeme
ler tarafından kabul edilmediklerini göstermektedir. Mahkemelerin 
kabul etmedikleri bu kuralları, sırf etkili oldukları için hukuk ku
ralı saymak, gerçekçi bir tutum olmaz. Zira bir kural ne kadar et
kili olursa olsun ve kendisine fiilen ne Ölçüde uyuluyor olursa ol
sun, yetkili bir makamın desteği olmadıkça, bunun bilimsel açıdan 
müsbetliğinden söz etmek zordur (M). 

Bütün bunlar karşısında, bir yandan tanı ya da kısmî etkisizlik 
sorununu bir ölçüde çözüme ulaştıran, öte yandan da mahkemele
rin bazan etkili bir kurala geçerlilik tanımamasından doğan tered-

(81) Matteucci, M. : Giurisprudenza analitica e giurisprudenza sociologica, Filisofia 
e sociologia, 1954, 171. ' 

(82) Batiffol, Problèmes, 71. 
(83) Carbonnier, Effectivité 99, 101-102, 106; 109-110. 
(84) Batiffol, Problèmes. 75. 115. 
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dütleri gideren uygulanabilirlik ölçüsünü kabulde bir sakınca ol
mamak gerekir (85). 

Ancak, uygulanabilirlik ölçüsünün, hukuku, sadece mahkeme 
hayatına indirgemek gibi bir tehlikesi olduğunu akıldan çıkartma
mak gerekir. Çünkü, bu, sonuçta, dikkatlerin daha ziyade uyuşmaz
lıklar ve yargı organlarının kararlan üzerinde toplanması demek
tir. Oysa ki, uyuşmazlıklar, hukukun normal görünümünü değil de 
hastalıklı ve bozulmuş yönünü yansıtırlar (86). Gerçekte ise, hukuk 
hayatının büyük bir kısmı, mahkemelerin dışında cereyan etmek
tedir. Öte yandan yargı kararlarının bilimsel önemi, karar içinde 
yer alan ve tasvir edilen hukuki ilişkiden gelmektedir. Diğer bir de
yişle, yargı kararlan toplumun hayatındaki hukuki olayları göster
mek bakımından anlamlıdırlar (87). Bütün bunlar doğrudur. Ancak, 
mahkemelerin uyguladığı hukuk da, genel olarak hukukun bir par
çası hattâ en anlamlı parçası olduğundan, bu alanda da saf biçimci 
teorinin geçerlilik ve müeyyide ölçüsünün dar kalıplanna sıkışmak 
yerine, eksik de olsa, gerçeğe daha yakın bir ölçüye dayanmak da
ha az sakıncalıdır. 

Nitekim hukuk kuralı, yukanda da açıklandığı üzere, uyuş-
mazlıklann çözümlenmesi faaliyeti .ile yakından ilgilidir. Öte yan
dan, her toplumun varlığını sürdürebilmesi için düzen, yani dav
ranışlarda belli bir düzenlilik gereklidir. Ama, uyuşmazlıklar da, 
toplum hayatının önlenmesi ve bertaraf edilmesi mümkün bulun
mayan bir yanını oluştururlar (88). Bu nedenle, hukuk kuralını di
ğer davranış kurallarından ayırmak konusunda, nihai ölçü olarak 
yargı faaliyetine öncelik veren uygulanabilirlik ölçüsünü kabul et
mek yadırganmamalıdır. 

Söz konusu ölçüyü kabulde etkili olan bir diğer gerekçe de şu
dur: Geçerlilik/müeyyide ölçüsü, daha. ziyade, geniş anlamda düzen 
yani davranışların düzenliliği ile ilgilidir. Oysa ki, bilimsel araştır
malar, ilkel gruplarda olduğu gibi modern toplumlarda da, hukuk 
yanında başka mekanizmaların düzen ve davranışlann düzenliliği
ni sağlamak bakımından etkili olduklannı göstermiştir. Bu araştır
malar, aynca, toplumsal kontrol yükünün çoğunun, hukuk dışı 

'(85) Carbonnier, Effectivité, 109-110; Batiffol, Problèmes, 75, 115. 
(86) Carbonnier, Hypotèses, 18; Ehrlich, Fundamental, 497. 
(87) Ehrlich, Fundamental, 494. 
(88) Roberts, 28. 
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kontrol mekanizmaların omuzlarında olduğunu ortaya koymuştur. 
Diğer bir deyişle, hukuk kuralları, davranış düzenliliklerini sağla
mak yani toplumsal düzeni gerçekleştirmek bakımından yegâne 
araç sayılmazlar; zira, aynı işlevi yerine getiren diğer başka toplum
sal kontrol mekanizmaları da (hukuk dışı) vardır. Buna karşılık, 
devlet düzeyine ulaşmış toplumlarda mahkemeler, uyuşmazlıklan 
çözme konusunda yetkili ve uzmanlaşmış yegâne organ olmak özel
liğine sahiptirler (89). 

(89) Roberts, 12, 19. 



ROMA HUKUKU KAYNAKLARI VE 
YORUMLARI (1) 

Prof. Dr. Kudret AYİTER 

I. Eski çağlara ait hukuk kaynakları sanıldığından çok daha 
azdır. Bilhassa özel hukuk alanında günümüze kadar kalan belgeler 
o devirlerin hukuk hayatını ancak kısmen ve büyük eksiklerle yan
sıtmaktadır. Her şeyden evvel o çağlarda özel hukuk alanındaki iş
lemlerin büyük bir çoğunluğu - okuyup yazmanın çok kısıtlı olma
sı sebebiyle de - sözlü yapılıyorlardı. Bu gün bile günlük hayatımız
da, özellikle değeri fazla olmıyan hukukî muamelelerimizin yapılı
şı, yerine getirilişi hep sözlü şekilde olmakta ve geride hiç bir vesika 
kalmamaktadır. 

Eski çağlarda kamu hukuku ile ilgili hukuk vesikalarının bir 
çoğu, halka ' bildirilmeleri gerektiğinden, taşa kazınmışlardır. Bu 
Epigrafik malzemenin bir kısmı elimize geçmiştir. Tümünün geçti
ği gene de söylenemez. Bu taşların bir kısmı başka yapılarda kulla
nılmış, çok defa nietin bulunan tarafları duvarların iç kısımlarında 
kalmıştır. Sayısız örneklerden biri olarak Ankara kalesi gösterilebi
lir. Duvarlara gömülmüş okunabilen kitabelerin bir hayli çok ol
duğu bu kalede okunamıyanlarm sayısını bilmeğe imkân yok C2). 
Mermer kitabelerin ve mezar taşlarının bir çoğunun kireç ocakla
rında yok olduklarını da biliyoruz. Zaten mezar taşları, kamu hu
kuku ile ilgili rütbe ve memuriyetler, bazen aile hukuku ile ilgili 
mal problemleri ve çok nadir olarak Miras Hukuku alanmda bize 
son derece kısıtlı bilgi vermektedirler. 

özel Hukuk alanında günümüze kadar gelmiş vesikaların çok 
önemli bir kısmı «çiviyazısı bölgelerine» aittir. Mezopotamyayı, 

(1) Bu yazının bir tıölümü İngilterede 18.2.1976 da Cambridge'de ve 24.2.1976 da 
Glasgow Hukuk Fakültesinde konferans olarak verilmiştir. 

(2) Bosch, Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum. Türk Tarih Ku
rumu yayınlarından VII Seri. No. 46. Ankara 1967. XXII + 433. Ankara ka
lesinde bulunup okunabilen kitabelerin tümü hakkında bilgi vermektedir. 
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Iranı ve Anadoluyu kapsıyan bu bölgede bulunan tabletlerin önem
li bir bölümü - hatta çoğunluğu - özel hukuk alanındaki akitlere, 
ticarî muamelelere ve hukukî işlemlere aittir. Kayseri yakınlarında 
Kaniş-Karum (Kültepe) de bulunan tabletler bu alanın belki en 
ilginç vesikalarıdır. 

Yunan ve Roma Hukuku alanında durum değişiktir. Bu uygar
lıkların anavatanları kışları yağmurlu ve rutubetli olduğundan özeı 
hukuk alanında kullanılmış olan kâğıt (= Papyrus veya Pergame-
num) metinlerin tümü çürümüş, yok olmuştur. Bu bakımdan Eski 
Klasik Yunan devrine ve Romanın Krallık ve Cumhuriyet devrine 
ait hemen hemen hiç bir özel hukuk metni yoktur. Roma devleti, 
Cumhuriyet devrinin sonunda Kuzey Afrikaya yayıldıktan sonra bu 
bölgede oturanların yazılı belgelerinin bir kısmı elimize geçmiştir. 
Her türlü rutubetten uzak, kuru fakat bir dereceye kadar hava ge
çiren kum altında kalan ve belgeler- (çoğunlukla papyruslar) çürü-
memiştir. Bu bölgede Roma Egemenliğinden evveline ait te belgeler 
vardır (3). Ancak biz burada yalnız Roma Özel Hukuku belgeleri 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Özellikle bu yüzyıl içinde ortaya çıkan bu belgeler Roma Özel 
Hukuk bakımından ilginç yeni problemler ortaya atmıştır. Roma 
Özel Hukuku temel kaynağı olarak elimizde Milattan sonra 528-534 
yıllarında meydana getirilen Corpus Iuris Civilis vardı. Geçen yüz 
yılın ortasından beri yoğun bir şekilde sürdürülen Interpolatio 
araştırmaları sonunda Klasik Hukuk devrinin (Milattan evvel ilk 
yüz yılın ortası ile Milattan sonraki üçüncü yüz yılın ortası arası) 
Roma Hukuku öğrenilmişti. Gaius'un Verona'da bulunan Institu
t i o n s eserinin de buna katkısı büyük olmuştu. Vakıa elimize Cor
pus Iuris Civilis yolu ile geçmiş olan malzemenin Klasik Roma Hu
kuku devrinin kaynaklannm ve hukuk metinlerinin ancak çok ufak 
bir kısmı olduğunu, çeşitli ayıklamalardan sonra ve hiç şüphesiz 
baskın bir çoğunluğu Corpus Iuris Civilis dışında bırakılan müta
laalardan, hukuk kitaplarından ve mahkeme kararları ile impara
tor emirnamelerinden oluştuğunu biliyoruz (4). Ama hiç olmazsa 
prensiplerin elimizde olduğu kanısı hâkimdi. Kuzey Afrikada bulu
nan Papyruslar - Herculanum ve Pompei'de bulunan sayıları çok 

(3) Sethe - Partsch, Demotische Urkunden zum Aegyptischen Bürgschaftsrecht, 
vorzüglich der Ptolemaeerzeit. Leipzig 1920. bakınız. 

(4) Ayiter, Kudret. Systematisches Denken und Theorie im römischen Recht. Studi 
Biscardi. Milano 1981. 
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olmayan tabletler - Corpus Iuris Civilis yolu ile elde ettiğimiz Klasik 
Roma Hukuku ile karşılaştırılınca bir çok yerlerde uyum göster
mediği dikkati çekmektedir. Ancak burada uyumsuzluktan ne kast 
ettiğimizi açıklamak gerekecek. Aslında Corpus Iuris Civilis yolu 
ile elimize geçen Roma Hukuku malzemesi de çoğunlukla tatbikat
tan gelmektedir. Belli konularda Hukukçu mütalaaları ve kararlar
dır. Ancak bu mütalaalarında hukukçular olaya, Roma Hukuku 
bünyesine uygun şekil vermişler ve çok defa taraflar arasındaki 
anlaşmayı mevcut Actio'lara göre yorumlamışlardır. Hatta yalnız 
yorum yapmakla kalmamışlar yapılan hukukî muameleyi belli bir 
Actio tipine uydurabilmek için hukukî tanımlanmasını ve bünye
sini değiştirmişlerdir. Bir çok hallerde şekle bağlı olan Roma Hu
kukunda bunu mazur görmek te mümkündür. Kuzey Afrikada ve 
özellikle Mısırda bulunan Papyrus'lar hukukçuların yorumlan dı
şında, akitleri olduğu gibi gösteren vesikalar olduğu için burada 
Roma Hukukunun görünüşü bazen başka idi. İlginç olan, Papyrus-
lardaki kayıtların bizi uyarmasından sonra, Klasik Roma Hukuku 
metinlerinin o günlere kadar bakıldığından başka bir gözle görü
lebileceği kanısının doğmasıdır. -

II. Yıllarca evvel yayınladığım bir araştırmada (5) Aestimatio 
Dotis'in durumunu bu yönden incelemiştim. Corpus Iuris Civilis 
yolu ile ëlde ettiğimiz Klasik Roma Hukuku Kaynaklarına göre 
Aestimatio Dotis Alım Satım hükümlerine tabî tutulmakta idi. Aes
timatio Dotis'in bir alım satım akti olmadığını fakat hasarın de
ruhte edilmesine dair bir anlaşma olduğunu göstermiştim. Aestima
tio Dotis'de verilen Dos para ile ifade edilmekte, bu suretle yükle
nilen sorumluluk önceden kararlaştırılmakta idi. Eğer Dos, bir eş 
ya ile ifade edileydi ve onun geri verilmesi isteneydi eşyanın yok 
olması halinde borç sona ererdi. Para ile ifadesi suretiyle dös'u ve
ren için bu tehlike atlatılmış oluyordu. Aestimatio Dotis'de alım 
satım fikrinin bulunmadığını, bunun Roma Hukukçuları tarafın
dan, konuyu dava edilebilir bir kılığa büründürmek için eklendiği
ni izah etmiştim. Taraflar Aestimatio Dotis ile Dos'u tesis ederken 
hiç bir zaman bir alım satım akti yapmamışlardır. Zaten Hasarın 
geçmesi hakkında alım satım aktindeki prensibin genel olduğu çok 
şüphelidir. 

(5) Ayiter,; Kudret. Aestimatio Dotis e compra vendita come concetti di interpre
tazione tra i giuristi classici. Annales de L'Université d'Ankara. VI. p, 8-148. 
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Daha sonra Papyrus'lann ışığında, bilhassa Roma Egemenliğin
de Mısırda, Alım Satım akti hakkında yaptığım bir araştırmada Va
deli ve Kredili alım satımlarda yerine göre Karz veya Vedia akti hü
kümlerinin uygulandığını, edanın yapılması ile borçtan kurtulma 
arasındaki bağın, bilhassa makbuz verilmesi veya alacak vesikası
nın geri verilmesi yönlerinden, Roma Hukuku hakkında Corpus 
iuris Civilis aracılığı ile bildiklerimize uymadığını görmüştüm (6). 

III. Bu defa ayni araştırmayı Aestimatum akti ile yapmak is
tiyorum. 

Corpus Iuris Civilis'in Ulpianus'a ait olan 19.5.13 principium 
metninde şöyle denmektedir: 

«Sana, belli bir bedelle satılması için bir eşya verdimse, ve sen 
daha pahalı sattığında fazla olan bedeli kendin için alıkoyabiliyor-
san, burada ne Vekâletten doğan dava, ne de Şirketten doğan dava 
uygulanamaz. Burada uygulanacak olan «in factum» davadır.» (7) 

Aestimatum aktinde satıcı, satmak istediği eşyayı satışı üzerine 
alana verir. Satışı üzerine alan bu eşyayı ya kararlaştırılan zamana 
kadar satar ve evvelden belirtilen bedeli satıcıya öder, veya eşyayı 
ona geri verir. Ödenmesi gereken bedelin evvelden kararlaştırılma
sı - Aestimatio - aktin önemli bir unsurudur. Eşyanın değeri tesbit 
edilmekte ve satılması hakkında yetki verilmektedir. (Res aestimâ-
ta vendenda data) Satışı yapacak olan, kararlaştırılan değer üze
rinden eşyayı isterse kendi de alabilir (8). 

(6) Bu araştırmalarımı daha tamamlıyamadığım için yaymlıyamadım. En önemli 
kaynak olarak : Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light 
of the Papyri. 2 Bası. Varşova 1955.; Weber, Untersuchungen zum Graeko-
Aegyptischen Obligationenrecht. München 1932. S. 2 vd., s. 12, s. 14 vd.; 
Segrè, Bullettino d. 1st. di. dir. romano. XXXIV. 74 vd. ve 89 vd.; Schwarz, 
Die öffentliche und private Urkunde im römischen Aegypten. Studien zum 
Hellenistischen Privatrecht. Leipzig 1920 bilhassa s. 34 vd. 

(7) D. 19.5.13. pr. Ulpianus. Libro XXX ad Sabinum. «Si tibi rem vendendam 
certo pretio dedissem, ut, quo pluris vendidisses, tibi haberes, placet, neJue 
mandati, neque pro socio esse actionem, sed in factum, quasi alio negotio gesto, 
quia et mandata gratuita esse debent, et societas non videtur contrada in eo, 
qui te non admisit socium distractionis, sed sibi certum pretium excepit.» 

(8) Buckland, Aestimatum. Law Quart. R. 43 (1927) 74-80 and 48 (1932) 495-505; 
Dernburg, Pandekten. II § 7, 120. Ehrhardt. Justa Causa traditionis p. 104 ff.; 
Leonnard, Aestimatorius contractus. Pauly - Wissowa RE. I 1 p. 691; Pozzana. 
Aestimatum. Noviss. Dig. T İtal. I (19:57-1958) p. 355. 
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Böyle bir akit şarta bağlanmış bir alım satım akti sayılabilece
ği gibi, bir eşyanın satılması için Vekâlet akti de ad edilebilir. Satı
şı yapacak olan kimsenin hizmeti hesaba katılacak olursa bir hiz
met veya istisna akti de denebilir. Bu bakımdan yapılan akit, ta
rafların arzusuna göre kâh bir aktin veya bir diğerinin hükümle
rine tâbi tutulabilirdi. Böyle bir durum taraflara aktin mâhiyeti 
hakkında şüphe verebilirdi. Bunu önlemek için Edictum'da Actio 
de Aestimatu (veya actio aestimatoria) adı ile özel bir dava yaratıl
dı. Belki ilk düşünülen dava da, az evvelki metinde gördüğümüz 
«Actio in factum» idi (9). 

Digesta'da bir diğer metin (Ulpianus'un 19.3.1 pr.) bu konuda 
sürüp giden fikir ayrılığını belirtiyor: (10) 

«Actio de Aestimato» şüphelerin ortadan kaldırılması için ya
ratılmıştır. Çünki büyük bir münakaşa vardı : Belli bir bedelle sa
tılmak üzere verilen bir eşyada, bedel bakımından alım satım ak
ünden doğan dava mı verilecekti, yoksa böyle bir işin yapılması 
ile (Roma da kira ile) ilgili olarak, işi yapan kimsenin çalışma gü
cünü kira ile tutmuş gibi kiraya ait dava mı kabul edilecekti. Bu
nun yanında Vekâlet akti (Mandatum) da düşünülmekte idi. Bu 
durumda özel bir davanın kabulü daha uygun görüldü. Aktin nasıl 
adlandırılacağı hususunda fikir birliği yoktu. Böylece Aestimatu 
aktinin davasını, belirli kelimelere («Praescriptis verbis») bağlamak 
doğru oldu. Burada medenî hukuka göre bir hukukî muamele ya
pılmıştır. Bu muamele iyi niyet (bona fides)'e göre yapılmıştır. O 
halde burada da bona fides'e dayanan davaların kuralları uygulan
malıdır.» (u) 

(9) Jörs- Kunkel -Wenger, Röm. R. § 152/3 p. 245. 
(10) D. 19.3.1. pr. Ulpianus. Libro XXXII ad Edictum. «Actio de aestimato pro

poniti» tollendae dubitationis gratia. Fuit enim magis dubitatum, quum res 
aestimata vendenda datur, utrum ex venditio sit actio propter aestimationem, 
an ex locato, quasi rem vendendam locasse videatur, an ex conducto, quasi 
operas conduxissem, an mandati. Melius itaque visum est, hanc actionem pro
poni, quoties enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret ta
rnen aliquam actionem dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbis actionem; 
est enim negotium civile gestum, et quidem bona fide, quare omnia et hic 
locum habcnt, quae in bonae fidei iudiciis diximus.» 

(11) Lombardi Luigi. L'actio aestimatoria e i bonae fidei iudicia. B 1 D R. 63 (1960) 
129-180. 
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Bunu takip eden D. 19.3.1.1 konumuz yönünden bilhassa önem-
l i : (12) 

«Aestimatum akti, hasarı, (Periculum) satışı üzerine alana nak
leder. Ya malı bozulmadan geri verecek veya evvelden kararlaştırı
lan bedeli ödiyecektir.» (13) 

D.19.3.1. pr m interpolatio gördüğünden şüphe yok. Hemen he
men tüm metni interpolatio görmüş sayanlar bulunduğu gibi, (w) 
çok azını şüpheli görenler de vardır- (15). Bu gün bu interpolatio'la-
rın ne ölçüde yapıldığını tesbit edemiyoruz. Metne göre hukukî mü
nasebetin alım-satım, kira (hizmet kirası) veya Vekâlet akti olduğu 
münakaşa edilmiş praetor ise düğümü bu akitlerin ne birine ne di
ğerine öncelik vermeden, ustaca hal etmiştir : Aktin yerine getiri
lişine bir «Actio in Factum» tanınmış ve aktin mahiyeti münakaşa 
konusu olmaktan çıkarılmıştır. Corpus iuris Civilis'i meydana ge
tirenler ise bu hal tarzını genelleştirmişlerdir. 

Aestimatum, «Contractus Realis; înnominatis» 1er gurubuna gi
riyordu. Romanın belli akitlerinden birine dayanmadan bir ifada 
bulunan, karşı tarafın akti yerine getirmemesi halinde aradaki an
laşmaya dayanarak dava açamıyor, yalnız condictio ab causam da 
torum'a göre verdiğini - sebepsiz zenginleşme ölçülerine göre - geri 
istiyebiliyordu. Karşı tarafın aldığını geri vermekte temerrüdü ha
linde bir ceza davası olan ve hileye dayanan actio de dolo yoluna 
gidilebilineceği gibi (D. 19.5.5.2) Praetor isterse davacıya bir actio 
in factum tanıyabilirdi (D. 2.14.7.2 ve D. 19.5.5.2). Bu davalarda bir 

(12) D. 19.3.1.1. Ulpianus. 
«Aestimatio autem periculum facit eius, qui suscepit; aut igitur ipsam rem 
debebit incorruptem reddere, aut aestimationem, de qua conventi.» 
Bundan başka D. 19.3.2 Paulus. Libro XXX ad Edictum «Haec actio utilis 
est, et si merces intervenit». 

(13) Käser, Die Verteilung der Gefahr beim sogenannten «contractus mohatrae». 
Synteleia Vincenzo Arangio - Ruiz. Napoli 1964 p. 74 e seg. p. 79 : «es wird 
unterschieden, ob das Geschäft im Interesse des Gebers oder des Nehmers 
abgeschlossen wird; im zweiten Fall soll der Nehmer die Gefahr tragen». 

(14) Beseler, Beiträge 2, p. 161 Beiträge 4, p, 135. Lenel. Edictum Perpetuum. 301. 
§ 112 Bonfante. Istituzioni. 8 Edizione, p. 110 and p. 484. Jörs. Römisches 
Privatrecht, p. 169 No. 3. 

(15) Betti, Bullettino. (1915) Tom. 28. p. 32, Arangio - Ruiz, Studi Cagliari. 4, 2 
(1912) p. 94, Karlowa, Rechtsgeschäfte, p. 253. Index Interpolationum, p. 368, 
D. 19.3.1. 
Giffard, Une interpolation prétendue dans Dig. de aestimatoria 19.3.1. MeL 
H. Levy Brühl (1959) 135-139. 
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hadisenin anlatılması ile başlanırdı. Davanın belli akitlerden biri
ne uymaması sebebiyle red edilmesini önlemek için hadisenin hu
kukî tanımlanması yapılmazdı. Ancak Roma Usul Hukukunda bu 
gibi hallerde yalnız bir bonae fidei iudicia hükmü bahse konu ola
bilirdi. Bunların da formülleri «dare oportere ex bona fide» ye da
yanırdı. Bu suretle Praetorun in factum davasına paralel bir bonae 
fidei dava ile problem hal edilebiliyordu. Corpus îuris Civilis'te bu 
davayı artık «actio pfeşçriptis verbis» ismi altında, genel bir dava 
olarak görüyoruz. Böyle bir davanın formülü ise Praetör Edictum'-
unda Actio de aestimato adı altında varmış: İşte belli bir fiyata 
bağlı bir satış komisyonu akti olan Aestimatum'un davası bu idi. 

Actio"prescriptïs verbis hakkında birbirinden ayrılan iki gö
rüş vardır: 

1 — Klasik Hukukçular yalnız bir «cin Factum» dava formülü 
tanıyorlardı. Bu bakımdan Actio de aestimatu îustinianus Huku
kunun bir buluşudur. Aslında D. 19.3.1 pr. ile D. 19.5.13 pr. bir biri
ne eş olmalıdır. D. 19.5.13 pr. de bir Actio in factum verildiğine gö
re diğerinde de ayni dava tanınmış olmalı idi. (Lenel ve De Franciscı 
bu fikirdedir) 

2 — Actio Prescriptjs verbis, Bona Fides'e dayanan bir dava 
idi. Bütün isimsiz akitlere modellik etmiştir. Ancak praetorun bu 
dava ile geleceğe ait problemleri hâl etmek niyeti yoktu. O sadece 
mevcut bir anlaşmazlığı, aktin mahiyeti hakkındaki çekişmeyi çöz
mek istemiştir. Buckland bu fikirdedir, (16). 

Klasikten sonraki teorilerle ifaya ye karşı ifaya yönelmiş akit
ler bir araya toplanmış oldu (1T). Bu arada îus Civile'den gelme 
Actio Praeseriptis verbis ile Praetor hukukundan gelme Actio in 
factum karıştı ve aradaki fark kayboldu. Önceden yapılan ödeme, 
akti yerine getirme yönünden bir talebe <vucut versin istendi. Actio 
prescriptis verbis bu şekli aldı- Bu suretle akit serbestisine ka
dar varan bir geniş hudut içinde her şey dava edilebilir hale geldi. 
Bu akitlerin davaları ve akitlerin kendileri isimsiz idi. 

(Ì6) Buckland, A Text-Book of Roman Law. First Edition p. 521 No. 13, second 
edition p. 522 Not. 3 and 4, and page 523 «Aestimatum». «... it can be regarded 
as sale under a suspensive condition». 

(17) Lenel. Edictum perpetuum. p.' 300 sgg. and also İ 4.6.28 : «... praeseriptis verbis, 
quae de aestimato proponitur». Actio praeseriptis verbis was not a invention of 
Îustinianus but was neither classical. It was well known to Eudoxius and Pat-

.•'•'•• ricius, -both teàchçr in Bërytùs: «Ediktsässige formula de aestimatio oder gar 
praeseriptis verbis ist nicht'nachweisbar» (Lenel) 
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Yıllarca evvel bir imtihanda bu akitlerin neden isimsiz oldu
ğunu bir öğrenciye sorduğumda düşünmüş ve - Her halde Latince 
bitmişti demişti. Pek tabii olarak latince bitmemişti. Hiç bir dil 
«bitmez». İsim konmak istenmemiş, sınır çizilmek istenmemişti. 

Aestimatum akti isimsiz akitlerden acaba «do ut des» (karşı 
lığında bir şey vermen için sana bir şey veriyorum) aktine mi dahil 
idi yoksa «do ut facias» (karşılığında bir iş yapman için sana bir 
şey veriyorum) akti içinde mi idi? (18) Do ut des'e dahil olması ge
rekir. Çünki aktin karşı ödemesi baskın vasfı idi (18). 

Burada aktin en mühim noktasına gelmiş olduk. 
A) Yukarda da gördüğümüz gibi D. 19.3.1.1 metni hasarın, ma

lı satmak üzere alana geçtiğini gösteriyor. Bu metinde Actio de aes-
timatu söz konusudur. Ulpianus burada hukukî münasebetin Alım 
Satıma ve Hizmet aktine benzediğini de belirtiyor. Bu akitlerde 
hasarın geçtiğini de biliyoruz (?0). 

B) Halbuki D. 19.5.13 pr. de Actio in factum'dan bahsedilmek
te ve hasarın geçeceği de belirtilmemektedir. Dikkati çeken başka 
bir nokta da Ulpianus'un bu metinde benzetmeyi yalnız Vekâlet ve 
Şirket akti ile yapmasıdır. Bu iki akitte de hasarın geçişi yoktu. 

Hasarın, malı satacak olana geçmesi demek : 
a) Malı «olduğu gibi» geri vennesi veya 

b) kararlaştırılan bedelini tediye etmesi demektir. 
Kararlaştırılan bedeli vermesi yalnız başkasına sattığı veya kendi 
satın aldığı hallerde değil malın hasar gördüğü hallerde de ola
caktır. Hasarın deruhtesi, mala gösterilecek muhafaza (custodia) 
yükümlüğünün ötesine gider; hasarın mutlak manada, kusur bu
lunsun bulunmasın deruhtesidir. Aestimatio aktinin de Aestimatio 
Dotis gibi (21) hasarın deruhte edilmesine dair bir anlaşma olduğu 
görülüyor (22). Aestimatio da verilen para ile yüklenilen sorumluluk 

(18) Jörs - Kunkel - Wenger. op. cit. s. 243 ff. 
(19) Betti, op. cit. p. 265. «Bei unbenannten Realverträgen wird kein Anspruch auf 

Erfüllung gegeben.» 
(20) Betti, Periculum. Problema del rischio contrattuale in diritto romano classico 

e giustinianeo. Studi de Francis«. Voi. I. 133 e seg. 154. 
(21) Ayiter, op. cit. «Aestimatio dotis non era una compra vendita. Erş un patto 

per l'assunzione del rìschio». 
(22) Burdese, Aestimatio Dotis. Studi Betti. 1962. Voi. II. p. 167 ff. p. 205 : «ivi 

compresa la sopportazione del rischio delle cose stimate..» 
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önceden kararlaştırılmakta idi. Eğer hasarlı eşyanın geri verilmesi 
isteneydi eşyanın yok olması halinde de borç sona ererdi. Sorum
luluğun para ile ifadesi suretiyle bu tehlike kalmıyordu. Aestimatio 
Dotis'de aslında alım satım" fikrinin bulunmadığını bunun hukuk
çular tarafından, eklendiğini izah etmiştim. Aestimatio Dotis ile de 
taraflar hiç bir zaman bir alım satım akü yapmamışlardır. Zaten 
hasarın geçmesi hakkında alım satım aktindeki prensibin hangi 
zamanda genel olduğu pek belli değildir. 

Aestimatum aktinde de durum kanımızca bunun eşidir. Bura
da da hasarın deruhte edildiği akitlerden biri ile karşı karşıyayız. 
Aestimatum bir manada, hasarın deruhte edildiği özel bir Manda-
tum'dur. Ama bunu bu şekli ile Mandatum'a dahil etmek mümkün 
değildi. 

IV. Bunu anlamak için Roma Hukukunun genel bünyesine 
bakmak gerekir. Roma Hukuku sistematik bir düşünceye dayanmı
yor. Roma Hukukçuları hukukî muameleleri sistematize etmemiş 
1er tipleştirmişlerdir. Bu hukukçuların hareket noktalan davalar 
ve formülleri idi O23). Taraflann îusta Causa da bir dereceye kadar 
bir serbestisi vardı. Ama burada da mücerret Stipulatio (Abstrakt 
Stipulatio) önemli bir yer tutuyor ve Causa dıştan görünmüyordu. 
Borçlarda davalar da hep sorumluluğa yöneliyordu. Akitlerde ira
denin serbestisi davalar ile sınırlandınlmıştı. Davada «întentio» bu
nu gösteriyor. İsimsiz (Innominatis) Real Akitlerde de davalar ifa
ya değil tazminata yönelirdi. Tanınmış Hukukçu Betti'nin dediği gi
bi (**) «Roma Hukukunda hukukçular taraflara belli bir iradeyi, ar
zuyu kabul ettirirlerdi. Bu aslında akti yapanların iradelerinden 
ayrı idi C"). Bir fiction idi. Gerekirse bu «irade» aktin yorumlan
ması ile ortaya çıkanlırdı. Aslında akit tipini tespit tarafların ira
desi ile gerçekleşmeli, tefsir (interpretation) aktin iç problemlerine 
ait olmalı idi (*•). Akit tipi belli olmayınca da bunu tarafların ira-

(23) Betti, op. cit. p. 248. «Der Tatbestand musste bestimmt werden. Tatbestandslo-
sigkeit (wie sie heute manchmal als Ideal hingestellt wird) würde eine Regelung 
durch Rechtsnormen unmöglich machen.» 

(24) Betti, Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte 
Typenfreiheit des heutigen Recht. Festschrift für Leopold Wengef. München 
1944. T. I. p. 249 ff. 

(25) Betti, op. cit. p. 282 : «Der Parteien wird ein Wille konstruiert oder unterscho
ben. Ein fingierter Wille. Es wird aus dem Vertrag heraus interpretiert.» 

(26) Ziccardi, Le norme interpretative speciali. Milano. 1972. t generi dell'interpreta
zione giuridice. Specialmente p. 16 e seg. 
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delerine göre tesbit etmek gerekir. Roma Hukukçusu ise akti, be
lirli akit tiplerinden birine benzetmeye çalışıyor ve tarafların haki
kî iradelerini hesaba katmıyor, hatta değiştiriyordu.» 

Aestimatum aktinde de durum bu olmalı idi. Malının satılma
sını istiyenin elinde iki imkân vardı: 

a) Ya Vekâlet (Mandatum) aktini kullanacak, hasar kendisin
de kalacak, mal kaça satıldı ise o miktarı alacaktı, 

b) yahut Aestimatum'u kullanacak, hasarı malı satacak ola
na devredecekti. Kanımızca bu akitte, mal sahibinin Rei Vindicatio 
yu da kullanması artık mümkün değildi. Malı satanda kalabilen 
ücret farkı da riski karşılardı. 

Her halde yapılan aktin bir alım-satım mı, kira mı, vekâlet ak 
ti yoksa şirket akti mi olduğu hakkındaki münakaşalar yalnız hu
kukçular arasında cereyan etmiştir. Onlar kendi tartışmalarını so* 
nuçlandırmak için bir actio in factum kabul etmişlerdir. Akti ya
panlar için bu şüpheler yoktu. Hasar'ı intikal ettirmek istedikleri 
vakit Aestimatum aktini yapıyorlardı. Her zaman hasarın karşı ta
rafa geçmesi de gerekmezdi. O zaman her halde bir Mandatum ile 
iktifa edilirdi. Tıpkı Periculum est emptoris kaidesinin Corpus Iuris 
içinde mecburi kaide haline gelişi gibi, Hasar'ı intikal ettiren kaide
ler lustinianus Hukukunda mecburi oldu. Aestimatüm'da dà aynı 
şey olmuştur. 

Aestimatium hakkındaki metinler Aestimatio Dotis hakkında 
dediklerimizi de kuvvetlendiriyor. Eğer Aestimatio Dotis aslen bir 
alım satım olaydı Aestimatum'un da böyle sayılması gerekirdi. Hal
buki Roma Hukukçuları burada Actio in Factum ile başka bir çö
züm yolu bulmuşlardır. Demek çözüm yollan taraflarjn değil hu
kukçuların arzusuna göre idi. 

Belli Actio'larla kısıtlı bir hukuk sisteminde, hakikî akitler 
dünyası şüphesiz mahkemelerde uygulanan hukuktan çok daha ge
niş idi. Biz bunu bu'günki hukuk tatbikatımızda pek his edemiyo
ruz. Romada uygulamadaki akitler ile Hukuk kitapları ve müta
laa metinleri arasındaki fark her hailde çok büyük idi. 
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G i r i ş 
İslâm Hukukunda fiat ve ücretlerin testiti mevzuundaki bu 

mütevazi çalışmanın gayesi, okuyucuya genel hatlarıyla 'jazı esas
ları takdim etmektir. Mal ve hizmetlerin karşılığının para ile ıes-
biti devrindenberi fiatlar ve ücretler üzerinde devamlı olarak ko
nuşmalar yapılmış, müdahaleler görülmüş, kişiler ve devlet bu iki 
mefhum ile ilgili gittikçe artan kesif bir faaliyet içine girmişlerdir 

Bir taraftan fiat ve ücretlerin devamlı ve sistemli olarak dev
let tarafından tesbit edilmesini isteyen temayül, diğer taraftan da. 
fiat ve ücretleri serbest piyasa şartlarının «tabii seyrine» bırakılma 
sının daha doğru olacağını müdafaa eden görüşler, iktisadî sistem
lerin adları o'muşlardır. Kısaca müdahaleci ve liberal ekonomi mo 
deUeri veya sistemleri adını alan bu düşünceler, halen dünyanın ba 
zı kesimlerinde tatbik edilmektedirler. 

InsarJann bu iki mefhum üzerinde bu kadar fazla durmasının 
elbette haklı sebepleri vardır: Mal ve hizmetler, devlet sektörü ve 
halk tarafından devamlı ihtiyaç duyulan ve kullanılan şeylerdir 
Hele modern'hayatın biribirine çok sıkıca bağlı mekanizması için
de niai ve hizmetlerin aksamaması, kamu ve özel sektör için arzu 
edilen bir neticedir. 

Diğer taraftan, fiat ve ücretlerin, ondan istifade edenler tara
fından menfaatlerine en uygun seviyede.tutulması her zaman isten
miş, hatta ihtirasla peşinden koşulan bir netice olmuştur: Ücreti 
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alacak olan işçi, daima mümkün olan en yükseği almak isterken, 
ücreti veren ise, mümkün olduğu kadar düşük ödeme yollarım bul
mak için gayret göstermiştir. Aynı şey fiatlar için de sözkonusudur • 
Satışa arzettiği malları âzami kâr hadlerinden istifade ile satmak 
isteyen satıcı ile, pazarlık yoluna başvurarak veya diğer bazı usul
ler arayarak ve bularak, mümkün mertebe düşük fiatla bir mala 
kavuşmaya gayret eden alıcılar herzaman görülmüştür. Bu netice 
en azından insanların kendi menfaatlerini düşünmesinden ileri gel
mektedir. Fazlası (ifrat) ise, insanların menfaatlerine aşırı düşkün, 
başkalarının menfaatine ise, hiç aldırmayan, muhteris bir zihniyet 
sahibi olmaları ile izah edilebilir. 

Elle tutulmayan amma hissedilen bu menfaat çatışması orta
mında, insanları idare eden devletin rolü nedir, veya ne olmalıdır? 
îşte yukarıda belirttiğimiz, devlete azamî müdahale imkânı tanı
yan sistemler ile, hiç müdahale hakkı vermeyen düşünceler bu so
runun cevabını aramada ortaya çıkmışlardır. 

Ancak hatırda tutulması icab eden bir nokta da şudur: Fiat ve 
ücretlerin şahıslar tarafından tesbitinde «hüsnüniyet» ve «diğer-
gâmlık» hisleri göze görünmeyen ve fakat herzaman «fiilen» rol ifa 
eden bir faktördür. 

îşte insanların cüzdanlarına ve menfaatlerine birinci derecede 
müessir olan bu mekanizma hakkında İslâm Hukukunda belirtilen 
esasların ne olduğu ve hangi gayelerle bu esasların ortaya konulmuş 
olduğu bu araştırmanın varmak istediği ilk hedeftir. 

I — BAZI MÜŞTEREK ESASLAR 

Bu mes'elenin islâm Hukukundaki tanzim tarzına girmeden ön
ce bazı müşterek esasları belirtmemiz icab eder: 

Çoğu defa zannedildiği gibi, lâik sistemler ile islâm Hukuku
nun ortaya koyduğu esaslar her zaman «tam bir zıddiyet» içinde de
ğildirler. Akıl için yol birdir, insanoğlu bilerek veya bilmeyerek, 
isteyerek veya istemeyerek, islâm Dininin belirttiği esasları kabul 
ve tanzim etme yoluna gitmiştir. Selim bir düşünce ve peşin fikir
lerden ve değer hükümlerinden sıyrıldığımız takdirde, iki düzen 
arasında birçok müşterek noktalar bulmak mümkündür. 

Diğer taraftan, bazı iktisadî prensipler ile beşerî davranışların, 
islâm Nizamı veya lâik nizamdaki cereyanı arasında fark yoktur 



İSLÂM HUKUKUNDA FÌAT VE ÜCRETLERİN TESBİTİ 43 

ve olamaz. Kevnî hadiseler kadar olmamakla birlikte, yine de Ce 
miyetteki mevcut pozitif nizam ne olursa, bazı kaideler hükümle
rini icra ederler. Belki aralarında derece farkı sözkonusudur. 

Bahsetmek istediğimiz müşterek esaslardan şunlar sayılabilir: 

1 — Arz-talep kanunu 

İktisat' ilminde «arz-talep kanunu» ismi verilen mekanizmayı 
İslâmî bir hayat içinde de görmek mümkündür. Bir malın ihtiyaç-
dan fazla arzedilmesi ile fiatmın düşeceği, ihtiyaçdan az arzedilme-
si halinde ise fiatmm yükseleceği; yahut arzın sabit tutulması ile 
ihtiyacın artması halinde yine fiatın artacağı, ihtiyacın sabit tutul
ma halinde arzın artması ile fiatın yine düşeceği tarzındaki kanun, 
dinî ve lâik bütün toplumlarda sözkonusu olan bir mekanizmadır. 
Hatta bu kaidelerin istisnaları da yine iki düzen arasında müşterek 
bir esas sayılabilir. 

2 — İstihdam ve istihsal esasları 
Kanaatimce istihdam ve istihsal ile ilgili olarak Modern iktisa

dın bulduğu ve tatbik ettiği genel prensipler de İslâmî bir hayat 
tarzı için sözkonusu olabilen bir prensiptir. 

Tabii burada müşterek prensip diye bahsettiğimiz, hemen her 
toplumda tatbik edilen esaslardır. Yoksa, modern dünyanın ekono
milerinin tatbikatı arasında birçok farklar vardır ve bu kaçınılmaz 
dır. 

Meselâ ham maddenin istihsal için gerekli olduğu, devlet kre
dilerinin özel teşebbüsü hızlandıracağı, teşvik tedbirlerinin istihdam 
ve istihsale tesir edeceği v.s. İslâm Dininin reddetmediği esaslardan
dır. Ancak bu prensiplerin tatbikatında bazı farklar olabilir. 

3 — Piyasa Entrikaları ve Suiniyetli Davranışlar 

İslâm Dini, insanı «olması gereken» seviyeye doğru teşvik eden 
ahlakî prensipleri de koymuştur. Ancak buna rağmen, menfaat ve 
ihtirasların tahriki ile bazı entrikalara şahit olmak da kaçınılmaz
dır. İnsanların cemiyete ve devletine bağlı ve saygılı, diğergâm ve 
müsamahalı olmaları, dinî emir ve tavsiyeler ile temin edilmek is
tenmesine rağmen, yine de inhiraflar ve dalâlete sülük edenler gö
rülmektedir. Bütün bunlara hüsnüniyet dışı davranışlar ismini ve
rebiliriz. Aym şeyler, lâik düzende de görülür. Belki arada nisbet 
farkı söz konusu olabilir. 
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4 — Devlet Müdahalesi 
Piyasa entrikaları veya hüsnüniyet dışı, yani suiniyetli dav

ranışlar karşısında zayıf olanları korumak için devletin müdahale
sine ihtiyaç duyulması da müşterek esaslardan sayılabilir. Fark, 
ancak bunun derecesinde sözkonusu olabilir. 

Zaten aşağıda da görüleceği gibi, devletin iktisadî hayata mü
dahalesi, aşırı kâr peşinde koşanların suiniyetli davranışlarının 
tahrik ettiği bir neticedir. Yoksa herkes, başkasını da kendisi ka
dar düşündüğü takdirde, zaten devletin müdahalesine ihtiyaç ve 
imkân kalmazdı. . 

Bu dört müşterek esas dışında da bazı noktalar bulunabilir ve
ya müşterek olduğu ileri sürülebilir. Ancak biz bu noktalan belirt
mekle iktifa ettik. Meselâ biraz sonra temas edeceğimiz fiat ve üc
retlerin değerine tesir eden unsurlar da müşterek esaslardan sayı
labilir, v.s. 

Şimdi de İslâm Hukukunda fiat ve ücretlerin tesbiti konusuna 
daha yakından eğilebiliriz. 

ıı — FÌAT VE ÜCRETLER 

Burada fiat ile kastettiğimiz, malların piyasadan talep edilen 
veya verilen değeridir. Ücreti ise, hizmetlerin değeri olarak kullanı 
yoruz. 

Modern iktisat ilminde fiat = maliyet + kâr şeklinde ifade 
edilmektedir. Aynı esası îslâm iktisadı için de söyleyebiliriz. 

Maliyete nelerin dahil edildiği ide zamanla, kısmen de, olsa de
ğişmektedir. Yani maliyet aslında çok unsurlu bir konudur. Zama
nın seyri içinde yeni icat ve müesseselerin bulunması ile maliyet 
hesapları da hayli girift bir manzaraya sahip olmuşlardır. Meselâ 
nakliye ücretleri, özel bakım gerektiren mallar ve hatta nakliyatta 
sigorta artık kaçınılmaz bir vakıa olup, maliyetin hesaplarında rol 
oynamaktadır. 

O halde, fiatlar konusunda üzerinde durulacak konu sadece kâr 
nisbetleri olmaktadır. Çünki, belirttiğimiz maliyet hesaplarına tesir 
ve onu değiştirmek mümkün değildir. 

Ücretlerde ise, maliyeti olmamakla birlikte, tesbitinde bir hiz
meti arzeden işçinin mahareti, geçim şartlan, sabit eşya ve hizmet-
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lerin fiati nazara alınmaktadır. Nihayet, Modern Kollektif îş mü
nasebetleri içinde ve sebebiyle, toplu iş sözleşmeleri ve görüşmeleri 
de ücretlerin mikdanna tesir etmektedir. Ücretlerin artmasının fi-
atlara da tesir edeceği şüphesizdir. 

O halde burada da üzerinde durulması mümkün olan nokta, 
işçi ücretlerinin mikdarı ve bu hususta hangi unsurların nazara alı
nacağıdır. 

III — KÂR HADLERİ 
Eşya fiatlan üzerinde maliyete kimsenin itirazı olamayacağına 

göre, esas itibariyle kâr hadleri üzerinde durmak lazımdır. Çünki 
bir eşyayı satan kimsenin maliyetinden düşük Bata satmasını kim
se isteyemez ve onu zorlayamaz. 

Aksi halde onu zararına satmaya zorlamış oluruz. 
Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye'nin 19. md. si şöyle demektedir: 

«Zarar ve mukabele bizzarar yoktur.» 

O halde kâr hadleri konusunda bazı esaslar tesbit etmemiz icab 
eder. Acaba islâm Hukukunda kâr hadleri tesbit edilmiş midir? 
Edilmemişse, aşın veya haksız kâr talepleri karşısında iktisaden 
zayıf olanları korumanın hangi çâreleri düşünülmüştür? 

Aynı sorular ücretler için de söz konusudur. Acaba işçi ücret
leri serbest mi bırakılmıştır, yoksa, işçilerin işverenden talep ede
bilecekleri «azamî», bir ücret sözkonusu mudur? Değilse, işçi ile iş
veren arasındaki münâsebetlerde aşırı ücret taleplerine karşı işve
reni korumak hangi çare ve müesseseler ile mümkün olabilecektir? 

IV — FİATLARIN TAHDİDİ - KÂR HADLERİNİN TESBİTİ 

Ö halde esas soru İslâm Hukukunda fiatların tahdid edilebilip 
edilemeyeceği, yahut kâr hadlerinin tesbit edilebilip edilemeyeceği
dir: 

Bü hususta iki görüş ve her görüşün kendine göre delilleri var
dır; • . . . ' . . ' 

Birinci Görüş: Kâr haddi konulamaz : 
Kâr haddi konulamayacağı şu düşüncelerle ileri sürülmektedir: 
a — Bir kimsenin kârına had koymak onun mâlında tasarruf 

etmek demektir. Halbuki başkasının malında tasarruf caiz değildir. 
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Sahibinin izni olmadan, onun malında tasarruf ederek, alacağı kâr
lara bir sınır koymamız kabul edilemez. 

b — Muamelelerde karşılıklı rıza asıldır. 

c — Alışverişte muhayyerlik vardır. Yani fiati kendine göre 
yüksek kabul eden, ya da kâr nisbetini yüksek gören kimse o malı 
almayabilir. 

Bu düşüncelere getirilen delililer ise şöyledir : 
1 — Hz. Peygamber (ASM) in bir hadisi şöyledir : 
Sahabeler Peygamberden (ASM) fiatlan sınırlamasını rica et 

misler Peygamber ise şöyle buyurmuştur: 
«Alan da, veren de, rızık veren de, fiatlan tesbit eden de, şüp

hesiz Allah'tır. Ben ise, ne can ve ne de mal bakımından benden ta
lebi olan biri olduğu halde Allah'a kavuşmak istemiyorum (iste
mem.)» (x). 

Bir diğer hadis de şöyledir : 
Bir adam Hz. Peygamber (ASM) e gelerek «Ya Rasulallah, fiat

lan tahdit et» diye yalvarmıştır. Peygamber (ASM) ona«Allaha dua 
et» diye cevap vermiştir. Başka bir adam gelmiş ve «Ya Rasulallah, 
fiatlan tahdit et» diye rica etmiştir. Hz. Peygamber (ASM) ona da 
şöyle demiştir : 

«(Fiatlan) yükselten alçaltan Allahtır» buyurmuştur C2)-
b — Hz. Ömer, Hatib bin Ebi Belta'a, pazarda önünde iki çu

val kuru üzüm dururken yanına gelmiş ve üzümlerin fiatlannı sor
muştur. Hatib 2 müddü 1 dirhem olduğunu söylemiştir. Hz. Ömer 
(RA) ona «Tâiften kuru üzüm yüklü bir kervanın gelmekte oldu
ğunu duydum. Senin bu fiatın onları aldatabilir (zarara sokar). Ya 
fiati yükseltirsin yahut üzümünü evinde dilediğin gibi satarsın» 
demiştir. 

Hz. Ömer daha sonra evinde durumu düşünmüş ve Hatib'i evin
de ziyaret ederek ona şöyle demişür: «Sana demin söylediğim şey 
seni ilzam edecek bir emir yahut hüküm değil, sadece bu şehrin 
haynna düşündüğüm bir fikirdir. Malını nerede ve ne fiatla ister
sen sat» demiştir (3). 

(1) Tirmiri rivayet etmiştir. 
(2) Şevkânî, Neylü'l Evtar, c. 5, sh. 219. 
(3) Bişrî Eş-ŞORBACI, Et-Tes'ir fi'l İslâm, 1393 (1973), Mısır, sh. 21-23. 
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tmam Şafii de insanların mallarında tasarruf hakkının olma
dığını, kimsenin müdahale edemeyeceğini belirtmektedir (4). 

c — Fıkıh âlimlerinin görüşleri : 

Bu hususta şu görüşler belirtilebilir : 

— îbn-i Hazm : «Tesbit edilen bir rakkam üzerine satış caiz 
değildir, bir kişiyi malına fiat koymak suretiyle zarara uğratmak 
da caiz değildir. Fiati satıcı kor ve şu ziyadeyi yaptım, dilersen alır
sın» der (5). 

— îbn-i Esir : Yukarıda belirtilen hadisi zikretmekte ve «buna 
hiç kimsenin itirazı olamaz, fiat tahdidi caiz değildir,» der (6). 

— Ebu Abdullah Muhammed bin Abdurrahman Ed-Dimaşkî : 
«... Çünki Sultanın insanları fiat tahdidine zorlaması ve satıcının 
da istemediği bir fiata malını satmaya icbar mekruhtur.» Ç). 

— Nevevî : «fiatlılık ânında da tahdid haramdır.» (8). 
— Maverdî : «Bütün fiatlarda fiat tahdidi caiz değildir. Mâlik 

fiatlılık anında yiyecek maddelerinin fiatlarmın tahdidine cevaz ve
rir» (9). 

İkinci Görüş: Kâra had konulabilir : 
Kârlara bir had konulabileceğini ileri sürenler şu düşünceleri 

öne sürmektedirler : 
a — Kârlara sınır koymakta maslahat vardır. 
b — Harama ve münker şeylere vasıta olan yolları kapamak 

vaciptir (Sedd-ü Zerai). 
Bu görüşü ileri sürenlerden îbn-i Teymiyye, yukarıda belirtti

ğimiz ve fiat tahdidini kabul etmediğini dış görünüşünden belirten 
hadisi değişik tefsir etmektedir: Bu hadis buyurulduğu sırada, Me
dine'nin iktisadî hayatında bolluk vardı. Bu sebeple Hz. Peygam
ber, fiat tahdidini kabul etmemiştir (10). 

(4) Şafii, Ümm, c. 2, sh. 209 Bab'ut-Tes'ir. 
(5) Muhalla, 1969, Kahire, c. 9, sh. 627. 
(6) Nihayet fi Garibi'l-Hadis, Mısır, 1311, c. 2, sh. 162. 
(7) Rahmetü'l Ümrae fi lhtilâfi'1 Eimme, 2. baskı, 1967, sh. 144. 
(8) Şerhu Muğni'l Muhtaç alâ Metni'l-Minhac, Kahire, 1955, c. 2, sh. 38. 
(9) Ahkâmu's-Sultaniyye, sh. 256. 

(10) Hisbe, sh. 18-19. ŞORBACI. sh. 88, 
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Ayrıca şöyle demektedir : 

«Bir kısım fiatlar zulümdür, caiz değildir; bir kısmı ise adalet
lidir, caizdir. Eğer (fiat) insanlara zulmeder veya haksız olarak razı 
olmadıkları bir fiatla almaya zorlar, ya da Allanın helâl ettiğini on
lara yasaklarsa, haramdır. Eğer insanlar arasında adaleti temin edi
yorsa, yani onları, vermeleri gereken karşılığı vermeye zorlar, ya
hut câri piyasa karşılığından fazla almak isteyene engel oluyorsa, 
bu caiz, hatta vâcibdir. ... Mal sahipleri, insanların ona şiddetli ih
tiyaçları olmakla birlikte, malı satmaktan imtina ederler ve ancak 
câri (bilinen) kıymetinden fazlasına satmak isterlerse, onların misil 
değeri ile (normal piyasa fiati) satmaları vaciptir (gerekir). Fiat tes-
bitinin mânası, mal sahiplerini misil değeri ile satmaya mecbur et
mek, onları Allah'ın koyduğu mecburiyet ile zorlamaktır.» (10). 

İbn-i Kayyım da aynı görüştedir: Yani ona göre de, fiat insan 
lara zulüm eder ve haksız olarak onları razı olmadıkları bir fiatla 
satın almaya zorlarsa, ya da Allahın onlara helâl kıldığı şeylere en
gel olursa, bu haramdır. Aksi halde caizdir (n). 

Modern devrin İslâm Hukukçularından Prof. Abdülkerim 
ZYEDAN da, malı değer fiatmdan satmayan, fazla kâr gözetmek is
teyenlerin mallarının değeri üzerinden satmaya zorlanabileceğini 
belirtmektedir (12). 

Burada belirtelim ki, eğer fazla kâr yapmak için, malı saklaya
rak bekletirse, yani ihtikâr yaparsa, bu fiil, ayrıca yasaklanmış bir 
harekettir: Hz. Peygamber (ASM) bir hadislerinde şöyle buyurmuş
tur : 

«Müslümanların aleyhine olara.k bir malı pahalı olması için sak
layan âsidir (günahkârdır)» (13). 

Fiatlar konusunda şu neticeye varmak mümkündür : 

1 — Ekonomik hayat, zamanımızda oldukça karışık bir bün
yeye sahiptir. Bilhassa milletlerarası ticaretin başlaması, gelişmesi 
ve sür'atlenmesi sebebiyle, eşya Batlarının maliyeti ve kâr nisbeti, 

(11) Et-Turuku'l Hikemiyye fi Siyaseti'ş-Şer'iyye, Kahire, 1961, sh. 264.. 
(12) İslâm Hukukuna Giriş (Çev. Ali Şafak), sh. 101-102. islâm Hukukunda dev

letin müdahaleci fonksiyonunun geniş yorumu hakkında şu esere bkz. Muham-
med Faruk En-NEBHAN, El-İtticahu'1-Cemâiyyu fi't-Teşrii'il-Îktisadi'1-lslâmî. 

(13) Bkz. Müslim, Musakat, 129-130. , 
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oldukça etraflı düşünmeyi gerektiren bir mevzu haline gelmiştir. 
İslâm hukukçularının yukarıda esaslarını belirttiğimiz görüşleri bü
yük nisbette câridir. Ancak, günümüzün şartlan ve modern iktisat 
ilminin verileri de nazara alınarak, bir neticeye varmak gerekir. 
Zaten, ilimlerin sayısı arttığı ve hatta birçok kollara aynldığı için 
asnmız ihtisaslaşma asrıdır. Bu sebeple İslâm Dininde ve bu arada 
İslâm Hukukunda içtihad yapmak için, bir şahsın ilmî kabiliyeti 
ve bilgisi çoğu defa kâfi gelmez. Onun için, bir hey'et, bu gibi mev
zularda içtihad fonksiyonunu ifa edebilir, ve etmelidir. 

2 — Kanaatimizce, yukarıda belirtilen görüşlerin çekirdeğini, 
insanlann hüsnüniyetli ve suiniyetli hareket etmelerinde aramak 
isabetli olur. İnsanın insana zarar vermesi, bu hususta kastının tes-
biti ise herhalde müdahaleyi gerektirir. İslâm Hukuku insanın in
sana herhangi bir tarzda ve şekilde zarar vermesini yasaklamıştır: 

«Zarar ve mukabele bizzarar yoktur» (Mecelle, md. 19). 
Bu sebeple, kanaatimizce, fahiş kâr talepleri, monopoldan isti

fade ile, insanlann bir fiata mecbur kılınması (M) v.b. hallerde, dev
letin veya diğer kamu kuruluşlannın (belediyeler gibi), fiatlara mü
dahalesi mümkün ve lâzımdır. Tabii burada takdir idare makam
larına, gerektiği hallerde de, tarafsız bilirkişi hey'etine aittir (ıs). 

V — ÜCRETLERİN DONDURULMASI - ÜCRETLERİN 
TAVAN VE TABANI 

Eşya fiatlarmdan sonra şimdi de, hizmetlerin değeri olarak is
tenen veya verilen ücretler konusundaki görüşlere geliyoruz : 

Bu konuda şunlar söylenebilir : 
1 — İslâm Hukuku işçinin ücretinin ödenmemesini yasakladı

ğı gibi, geciktirilmesini de yasaklamıştır: 
Hz. Peygamber (ASM) bir hadisinde şöyle buyurmaktadırlar : 
«Ben kıyamet gününde üç kişinin hasmıyım: Bana söz verip 

sonra sözünden dönen kimse; hür bir şahsı satıp, parasını yiyen; 
ve bir işçiyi kiralayan, onu çalıştıran ve fakat ona ücretini ödeme
yen kimse.» (16). 

(14) Bkz. İbn-i Teymiyye, age, sh. 18, 19. 
(15) Bu konularda muhtesibin yetkileri söz konusudur. Bkz. Servet ARMAĞAN, 

İslâm Hukukunda Kamuyu İlgilendiren Hizmetlerin Murakabesi ve Yeni Ka
mu Hizmeti İhdası (Hisbe Teşkilâtı), İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl: 1. 
s. 2, Ağustos 1980. 

(16) Buharî rivayet ediyor. 



50 Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN 

Bir diğer hadis ise şöyledir : 
«İşçiye ücretini, teri kurumadan veriniz.» (17). 
2 — İşçinin ızdırar halinden istifade ederek yapılan akitte tes-

bit edilmiş ücretin düşük olması (âdil olmaması) halinde, işçiye 
ecr-i misil verilmesi kabul edilmiştir (18). Ayrıca Devletin ve diğer 
kamu kuruluşlarının, ücretlerin âdil olmaması halinde müdahale 
edebilecekleri kabul edilmiştir O9). 

Bir âyette şöyle buyurulmaktadır : 
«Nasm eşyasını (mallarını), hakkını eksiltmeyin, yeryüzünde fe-

sadcılar olarak fenalık yapmayın» (20). 
3 — Hangi ücretin âdil, hangisinin adalete aykırı olduğu nok

tası, zamanımızda olduğu gibi, İslâm Hukukçuları arasında da çok 
münakaşa edilmiş bir mevzudur. Bu husustaki görüşleri şöyle özet
leyebiliriz : 

a — Arz ve talep kanunu burada da söz konusu olur. Ancak, 
kötüniyetli kimselerin işçileri sömürerek çalıştırmalarına fırsat ve
rilmemelidir. İşverenlerin birleşerek, işçileri düşük ücretle çalış
tırmak için anlaşmaları veya paranın bollaştığı zamanlarda, ücret
lerin dondurulması için işverenlerin ısrar etmeleri halinde durum 
bu şekildedir (21). 

b — Değer artışının sadece emeğin neticesinde ortaya çıktığı 
yolunda ki Marksist görüşün iddiası kabul edilemez (22). 

c — İşçinin geçimini temin edecek mikdarda ücretin tesbiti 
İslâm Hukukçularının üzerinde durdukları bir noktadır. İşçiye ge
çimini temin edecek kadar ücret verilmesi lehinde bazı şeyler söy-
lenebilirse de, aynı işi yapan iki işçiden birinin evli ve çocuklu, di
ğerinin ise bekâr veya çocuksuz olma durumunda haksızlık ortaya 
çıkmakta «tevzii adalete» aykırılık görülmektedir C23). 

V 

(17) İbn-i Mâce rivayet ediyor. 
(18) ŞAKFE, Muhammed Fahr, «El Amel ve Hukuku'l Ummal fi'l İslâm» (İsklâm 

Hukukunda Çalışma ve İşçinin Haklan), Beyrut, 1967, sh. 85. 
(19) Bkz. İbid., 84-85; FENCERÎ, Muhammed Şevki, Hukuku'l-Ummal ve Vâcibâ-

tuhüm fi'1-İslâm (İslâm Hukukunda İşçinin Haklan ve Borçları), Rabıtatü'l-
Âlem-i'1-İslâmî (Özel Sayı), Muharrem, 1400, Aralık, 1979, sh. 134. 

(20) Hud Sûresi, âyet, 85. 
(21) Şakfe, 78. 
(22) ŞAKFE, 79. 
(23) ibid., 81; FENCERÎ, 134. Ayrıca bkz. Sûre-i Zilzal, âyet 8; Es-SADR, Muham

med B., İslâm Ekonomi Doktrini (Çev: Mehmet Keskin, Saadeddin Ergün), İs
tanbul, 1978 (Hicret y.), sh. 591 vd. 
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Aynı şekilde, kalifiye işçi ile normal işçi arasındaki zaruri ayı
rım da nazara alındığı takdirde, sadece geçim şartlarım nazara ala
rak ücretleri tesbit etmek tam mânasiyle tatmin edememektedir. 

d — Bu durumda, yukarıda eşya fiatları hakkında söyledikleri
miz burada da söz konusu olmaktadır. Yani, eşya fiatlanna narh 
konulamayacağını belirten hadis ve bu istikametteki hukukçuların 
görüşleri ile, buna karşı olan görüşler, ücretler konusunda da ileri 
sürülebilir. 

. Ek olarak şunlar belirtilebilir : 
aa — İşsizliği gidermek ve ülkede tam istihdama ulaşmak için 

devlete vazifeler düşmektedir C34). 

bb — Paranın bollaştığı zamanlarda, işçinin ücretini, paranın 
değer kaybı nisbetinde arttırmak gerekir. 

cc — Kalabalık işçi ailelerini, bilhassa geçindirmekle mecbur 
oldukları kimseleri olan işçiler, devlet tarafından himaye edilmeli
dir. Burada devletin bu şahıslar lehine kuracağı sosyal güvenlik 
tedbirlerine ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir (25). 

Adaleti ve Devlet idaresindeki dehasiyle meşhur Emevî halife
lerinden Ömer bin Abdülaziz bir defasında işçilerine, her müslüman 
kişi için, içinde oturacağı ev, işine kâfi gelecek hizmetçi, düşmanına 
karşı mücadele edeceği at ve evinde mutlaka ev eşyası bulunması 
gerektiğini söylemiştir. Bunlara sahip olmayan kimse ğârim kabul 
edilir, onun borcu müslümanlarm sadakaları ile ödenir, yani bu 
kimse fakir kabul edilir C26). 

dd — Devletin çalıştırdığı işçiler hakkında ise şunlar belirtil
mektedir : 

«Devletin bir vazifesi de bütün vatandaşların geçimini temin 
etmek ve herkese güzel bir hayat temin edecek şekilde âdil servet 
dağılımına gayret etmektir. Devletin işçisi, işini emanet ve ihlâs ile 
görebilmesi için kendisine istikrar ve uygun bir hayat seviyesi te-

(24) ibid., 91; FENCERÎ, 134. 
(25) Bkz. ŞAKFE, 91; FENCERÎ, 135-136. 
(26) Ibid., 90. 
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min edecek tedbire özellikle muhtaçtır. Tâ ki, rüşvet veya hırsızlık 
yoluyla müslümanların malına elini uzatmasın» (27). 

Netice olarak yukarıda fiatlar kısmında söylediklerimizi bura
da ifade edebiliriz. Ücretlerin düşük olması, bir müzayaka halinden 
istifade ile oluyorsa, kamu kuruluşlarının müdahalesi herhalde icâb 
edecektir. Böylece, insanın insanı istismar etmesi önlenmiş olur. 
Normal hallerde ise, işçilerin ücretlerinin «âdil» olması için, geçim 
şartları asgarî olmak üzere, ailell işçiler, kaliteli (vasıflı) işçiler ve 
işin cinsine göre nazara alınarak bazı tesbitler yapılabilir. 

NETİCE 

İslâm Hukukunda fiat ve ücretlerin tesbiti konusunda hazırla
dığımız bu mütevazi çalışmanın herhangi bir iddiası yoktur. Gaye
si, bu mevzuda îslâm Hukukçularının görüşlerini, zamanımızın an 
layışı ve iktisat ilminin verileri ile mukayese ederek okuyuculara 
sunmaktır. Bu mevzuda daha geniş ve derin çalışmalar yapıldığı 
zaman, yeni bazı ipuçları daha tesbit edilebilir. Bu gibi çalışmaları 
beklediğimizi kaydederek biz şu hususları netice olarak belirtmek 
istiyoruz : 

1 — Yukarıda esaslarını verdiğimiz görüşlerin temelleri 14 asır 
evvel atılmıştır. Gerek âyetler ve gerekse hadislerde ifadesini bulan 
esaslar asırlarca müçtehitler ve âlimler tarafından tefsir edilmiş ve 
istifade edilmesi için sunulmuştur. Bugün karşılaştığımız modern 
ilmin neticeleri olan meseleler bu esasların ışığı altında değerlendi
rilecektir. Bu açıdan bakıldığı zaman, îslâm dininin zayıfları koru
yan bir din olduğu kanaatine varabiliriz. 

2 — Fiat ve ücretlerin bir sınır içinde kalmasını temin etmek 
güdümlü ekonomilerin ve sosyalist piyasa mekanizmasının neticele-
rindendir. Fazla kâr talep etmek veya, işvereni zarara sokacak de
recelere varan nisbette ücret talep etmek, cemiyetteki muvazeneyi 
bozan bir davranıştır. Aynı şekilde fiatları ve bilhassa ücretleri, 
düşük seviyede tutmaya gayret etmek, bu gaye ile zayıfları ezmeye 
çalışmak, cemiyette zengin-fakir düşmanlığını başlatır ve körükler. 
Bu ise, devamlı düşman iki grubun mücadelesine sebep olur. 

(27) Ibid., 92. Hz. Peygamber (ASM) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: «Bizim 
işimize tâyin edilen ve evi olmayan kimse, ev edinsin, karısı olmayan evlensin, 
bineği olmayan binek edinsin» (İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet ediyor.) 
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3 — Her ikisine de mâni olmak için, gerektiğinde devletin mü
dahalesi kaçınılmazdır. Gerçi iktisadın kendi kanunları, meselâ 
arz-talep kanunları gibi, fiatların ve ücretlerin seviyesini tesbite 
yardımcı olmaktadır. Ama yine de entrikalar ve kötüniyetli satı
cılar ile işçiler ve işverenlerin davranışlarından, insanları korumak 
için, kamu kuruluşlarının müdahalesi kaçınılmazdır C28). 

4 — Fiat ve ücretlerin tesbiti konusunda bir kaide İslâm Hu
kukunda yoktur. Hal ve şartlara göre, böyle bir tesbite cevaz veren
ler olduğu gibi, istismar ve insanlara zarar verildiği bir durumda, 
buna mani olmak için, fiat ve ücretlere müdahale etmek, îslâm Hu
kukunun kabul ettiği bir netice olmaktadır. 

(28) Ayrıca bkz. Es-SADR, sh. 296 vd; Ebussuud, Mahmut, İslâmî İktisadın Esas
ları (Çev.: Ali Özek), İstanbul, 1969, sh. 104 vd, 



MEDENİ KANUN'UN MAL REJİMİ 
PRENSİPLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALİŞMA VE 

BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 
Doç. Dr. Bilge ÖZTAN 

I — GENEL OLARAK : 
Evlenme ile bir hayat ortaklığı kuran eşlerin mal varlıklarının 

ne şekilde düzenleneceği, bunların geleceğinin ne olacağı meselesi 
Medenî Kanun'da «Karı Koca Mallarının İdaresi» başlığı altında 
hükme bağlanmıştır. Kanun koyucular, mal rejimi ile ilgili düzen
lemeyi getirirlerken, eşlerin mal varlıklarının evlenme aktinden etki
lenmeyerek, evlenme akti yapılmamış gibi, eski hali ile devam etme
si prensibinden veya evlenmekle eşlerin ekonomik yönden de bir or
taklık içine girdikleri, mal varlıklarının hayat ortaklığına paralel 
bir mal ortaklığı içinde eridiği prensibinden veya bu iki ekstrem 
arasında kalan diğer prensiplerden hareket etmektedirler (x). 

Mal rejiminin nasıl düzenlenmesi gerektiği sorunu, ülkeden ül
keye ve içinde yaşanılan zamana hâkim olan görüş ve ihtiyaçlara, top
lumun sosyal özelliklerine göre değişir (2). Bütün bu sebeplerle, çe
şitli ülkelerdeki mal rejimleri ile ilgili kanun maddeleri incelendiğin
de, pek çok ülkede (3) taraflara kanunda öngörülen mal rejimlerin-

(1) Beitzke, Familienrecht, München 1970, 15. Bası, sh. 72; Henrich, Familien-
recht, Berlin 1970, sh. 73; Aksoy, Karı Koca Mal Rejimleri, Ankara 1964, 
sh. 29; Öztan, Aile Hukuku, Ankara 1979, sh. 151; Tekinay, Türk Aile Hu
kuku İstanbul 1978, sh. 333. 

(2) Aksoy, sh. 22 vd.; Öztan, Mal Rejimleri (Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine 
İncelemeler, Ankara 1974) sh. 43; Henrich, sh. 73; Beitzke, sh. 71 vd. 

(3) Aksoy, sh. 93: Göktürk, Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku 3. Bası, Ankara 
1955, sh. 343; Birsen, Medenî Hukuk Dersleri, Umumî Esaslar, Şahsın Huku
ku, Aile Hukuku 4. Bası, İstanbul 1958, sh. 256; Oğuzoğlu, Medenî Hukuk, 
Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Ankara 1963, 5. Bası, sh. 166-167; Berner Kom
mentar, Bd II, Lemp, Das Güterrecht der Ehegatten, Allgemeine Vorschrif
ten, sh. 216, nr. 10; Velidedeoğlu, Türk Medenî Hukuku C. II, Aile Hukuku, 
İstanbul 1965, 5. Bası, sh. 121; Tekinay, sh. 333; Akıntürk, Aile Hukuku, 
Ankara 1978, 3. Bası, sh. 142; Karrer, sh. 14; Egger, Zürcher Kommentar, 
Familiehrecht, Zürich, 1930, 2. Bası, Art. 179, nr. 3, 10, 11. 
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den birini seçebilmek imkânının tanınmış olduğu, ancak taraflarca 
belli bir mal rejimi seçilmediği takdirde, o ülkede, zamanın ihtiyaç
larına göre düzenlenmiş mal rejiminin kendilerine uygulandığı görü-
lür(4). 

Kanun koyucunun çeşitli mal rejimleri tespit edip, bunlardan 
birini seçme işini taraflara bırakmasının sebebi, özel hukuk saha
sında hâkim olan irade serbestisi prensibinin burada da benimsen
miş olmasıdır. Taraflann mal rejiminin ne olması yolunda bir irade 
açıklamasında bulunmamaları halinde, kanundaki hükümler taraf 
iradelerini tamamlayarak onlar için hüküm ifade ederler. 

Eşler, gerek evlenme akdi yapılmadan, gerek evlilik birliği 
devam ederken mal varlıklarını akdî rejimlerden birine tâbi tutmak 
istedikleri takdirde, bunu «evlenme mukavelesi» ile yapmak zorun
dadırlar (5). Bu mukavelenin resmî şekilde düzenlenmesi zorunlu
dur (MK 173). Yapılan muamele bir tasarruf muamelesi olduğu için, 
evlenme mukavelesinin geçerli olması için, evlenme akdi yapılma
dan önce akdedilmişse ve taraflardan biri mümmeyyiz küçük veya 
mümeyyiz mahcur ise, kanunî temsilcinin izni aranır. Ayrıca, yapı
lan muameleyi kanunî temsilcisinin imzalaması da şarttır (MK 
173/17) (6). Eğer muameleye kanunî temsilci olarak vasi izin vere
cekse, vasinin sulh mahkemesinin de iznini alması gerekir. (MK 
405 b9) (7). Karı koca evlenme mukavelesini, evlenme akdi yapıl 
diktan sonra düzenleyeceklerse, hâkimin iznini almak zorundadır
lar (MK 173/11). Hâkimin izninin mukavelenin noter tarafından 
düzenlenmesinden önce veya sonra alınması arasında bir fark yok
tur. Hâkimin izni, sadece mal rejiminin nevi değiştirmesine mün
hasır olmayıp, mevcut bir mukavelenin şartlarının değiştirilmesi, 
fesh edilmesi için de gereklidir. Doktrinde, hâkimden izin almanın 
kocanın fiil ehliyetini kısıtladığı anlamına geldiği savunulmakta ve 
bu sebeple sözkonusu hüküm tenkit edilmektedir (7a). 

(4) Oğuzoğlu, sh. 166, 167; Öztan, sh. 152; Tekinay, sh. 332; Henrich, sh. 75. 
(5) Öztan, sh. 152; Tekinay, sh. 332; Velidedeoğlu, sh. 121; Göktürk, sh. 344; 

Berner Kommentar, Lemp, Art. 179, n:r. 22-27 sh. 235-236; Henrich, sh. 75. 
(6) Tekinay, sh. 334; Öztan, sh. 152. 
(7) Postacıoğlu, Evlenme Mukaveleleri ve Kan Koca Arasındaki Anlaşmanın Hâ

kim Tarafından Tasdiki Lüzumunun Hukukî Mahiyeti, İHFM 1946, Sayı 4 
sh. 1152; Tekinay, sh. 334; Lemp, Art 181 nr. 1, sh. 243. 

(7a) 2 HD.; 29.1.1943, E. 2339, K. 411 (Tepeci, sh. 189) 
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Tarafların aralarında düzenledikleri mal rejiminin üçüncü şa
hıslara karşı hüküm ifade etmesi için, anlaşmanın noterlikçe tutu
lan sicile tescil ettirilmesi ve ilân ettirilmesi zorunludur (MK 175/III, 
237). Sicil alenidir. Yapılan mukavelenin sadece bazı hükümlerinin 
üçüncü şahıslarca bilinmesi isteniyorsa, sadece bu hükümlerin ilânı 
yeterlidir. Koca ikametgâhını değiştirirse, yeni ikametgâhmdaki no
ter tarafından tescilin üç ay içinde yenilenmesi gerekir. Aksi halde 
daha önce yapılan tescil geçerliliğini kaybeder. Evlenmenin devamı 
sırasında taraflar daha önce kabul ettikleri mal rejimini değiştirir-
lerse, bu değişiklik üçüncü şahısları etkilemez. Bir diğer ifade ile, 
rejim farklılığı dolayısıyla kendi alacaklarına karşılık teşkil eden 
malların artık daha önce o malları elinde bulunduran taraftan çık
mış olması alacaklıların o malları takip haklarını ortadan kaldır
maz (MK 180). 

II — AKDİ USULDEN KANUNÎ USULE GEÇİŞ : 

Taraflar aralarında akdî bir mal rejimini öngörmüşlerse, bu 
rejim üç şekilde - tarafların anlaşması ile, kanundan dolayı veya ta
raflardan birinin veya alacaklıların talebi ve hâkimin kararı ile - ka 
nunî mal rejimine çevrilebilir. 

Eşler her zaman yargıçtan izin alarak daha önce kabul etmiş 
oldukları mal rejimini değiştirebilirler. Ancak, mal rejimindeki de
ğişiklikten üçüncü şahısların zarar görmemesi lâzımdır. 

Eşlerden birinin iflâsı üzerine, eşler arasındaki akdî mal reji
mi nedeniyle, iflâs eden eşin alacaklılarının veya diğer eşin alacak
lılarının zarar görmesi halinde bu akdî rejim kanundan ötürü, hiç
bir karara hacet kalmaksızın kendiliğinden son bulur ve eşler ara
sında kanunî mal rejimi yürürlüğe girer (MK 174). 

Evlenme mukavelesi ile kabul edilmiş bulunan mal ortaklığı 
veya mal birliği rejimi eşlerden birinin veya alacaklıların talebi ve 
hâkimin kararıyla kanunî mal rejimine çevrilebilir. 

Karı aşağıdaki hallerde akdî mal rejiminin kanunî mal reji
mine dönüşmesini isteyebilir : Koca, karısının ve çocuklarının in-
fak ve iaşesini ihmal ediyorsa; koca, karının şahsî malları için ka
rının istediği teminatı vermiyorsa; kocanın veya mal ortaklığı usu
lünde ortaklığın borç ödemeden güçsüzlüğü sabit olmuşsa (MK 175). 

Koca da şu durumlar mevcutsa akdî mal rejiminin kanunî mal 
rejimine dönüşmesini talep edebilir : Karı, ödemede güçsüzlüğe düş-
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müşse; ortaklığa giren veya birliğe dahil olan mallar üzerinde ko
ca tarafından yapılabilmesi kanuna veya akde göre karının iznine 
bağlı tasarruflarda karı sebepsiz olarak izinden kaçmıyorsa; karı, 
şahsî malları için teminat istemişse (MK 176). 

Akdi mal rejimi alacaklıların talebi ile de kanunî mal rejimi
ne dönüşebilir : Eşlerden biri aleyhine alacaklısı tarafından yaptı
rılan haciz takibatının semeresiz kalması üzerine, bu alacaklı hâ
kimden mal rejiminin mal ayrılığına çevrilmesi hükmünü alabilir 
(MK 177). Burada iflâstan farklı olan husus, mal ayrılığının kendi
liğinden değil, hâkim kararı ile doğmasıdır (MK 177). 

Mahkemenin mal ayrılığı kararı, talep tarihine kadar geriye 
yürür. Eş iflâs etmişse, bu takdirde iflâsın kesinleştiği tarih, mal 
ayrılığı için esas alınır. İflâsm ne zaman kesinleştiği İflâs Kanunu
nun 247'nei maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Mal ayrılığına geçiş, iflâs kararı ile olmuşsa, iflâs dairesi tara
fından hâkim kararı ile olmuşsa, mahkeme tarafından özel sicile 
işlenmek üzere notere bildirilir (MK 178/III). 

Akdî mal rejimi yukarda sayılan hallerden biri ile son bulmuşsa, 
kendiliğinden eşler arasında yeniden doğmaz; fakat, eşlerin araların
da yapacakları yeni bir evlenme mukavelesi ile ortadan kalkan mal 
rejimini tekrar kabul etmelerine engel bir hüküm de Kanun'da yer al
mamıştır. İstisnaî hallerde hakim, tek taraflı talep üzerine akdî 
mal rejimine dönülmesine karar verebilir. Hâkim karar verirken, 
eşlerin menfaatlerinin haleldar olmamasına, tehlikeye düşmemesine 
dikkat etmek zorundadır (8). Eski mal rejimine dönülüp dönülmeye-
ceğine karar vermek tamamen hâkimin takdir hakkına girer (MK 4). 
Hâkim karar verirken, diğer eşin ileri sürdüğü nedenlere önem ver
mek zorundadır. Hâkimin takdir hakkı, taraflar arasında önceden 
yürürlükte olan mal rejiminin tekrar hüküm ifade edip etmemesi 
ile sınırlıdır; hâkim takdir hakkına dayanarak, tarafları bağlayıcı, 
eskisinden farklı bir mal rejimine karar veremez. 

III — KARI KOCA ARASINDAKİ MEVCUT MAL REJİMİNİN 
DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI : 

Kanun koyucu, karı koca arasındaki mal rejiminin değişmesin
den üçüncü şahısların ve tarafların zarar görmemelerini hükme 

(8) Tekinay, sh. 337; Lemp, Art. 187, nr. 10 sh. 273, 
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bağlamıştır (MK 180). Mal rejimindeki değişiklik nedeniyle eşler
den birinin malvarlığına dahil olan bir mal, karşı tarafın mal var
lığına geçmişse, ve bundan da diğer eşin alacaklısı zarar görüyorsa, 
malın mülkiyeti kendisine geçen eş, alacaklıya karşı elindeki malın 
değeri ile ve şahsî borçlu olarak sorumlu olur (MK 180/11). Bunun 
istisnası, karının, kocanın iflâs masasına veya aleyhine yapılan hacze 
iştirakinden dolayı elde ettiği mallar hakkında konmuştur. Burada, 
kocanın alacaklıları aynı zamanda karının da alacaklısı olmadıkça, 
karıyı elde ettiği mallardan dolayı dava edemezler (MK 180/III). 
Mal rejimindeki değişiklik sonucu bazı mallarının mülkiyetinin el 
değiştirmesi halinde, malın mülkiyetini kazanan eşin borcu tâli 
bir borç mahiyetindedir. Diğer bir ifade ile, asıl borçlunun borcuna 
kefil olma gibi bir durum sözkonusudur. Yani asıl borçlunun ileri 
sürebileceği def ileri malı-elinde bulunduran eş de dermeyan ede
bilecektir. Ayrıca, kendisinin alacaklıya karşı ileri sürebileceği defi 
hakları varsa, bunları da kullanabilecek; bir borcu ile takas edebi
lecektir. Sözkonusu borçtan, eş, mal varlığının kendisine geçtiği 
andaki değeri ile, mahdut olarak borçlu olacaktır. Ödemeyi yapan 
eş, diğer eşe rücu ederek, ödediği miktarın iadesini talep edebilir. 

Kanun koyucu, akdi usulden mal ayrılığına geçildiği takdirde 
bundan eşlerin de zarar görmemeleri için bir hüküm vazetmiştir. 
Medenî Kanun'un 180 inci maddesi karı koca arasında mevcut mal 
rejimi değiştiği takdirde, karı veya kocadan birinin veya ortak
lığın alacaklılarının üzerinden haklarını alabilecekleri mallardan 
mahrum kalmayacağını hükme bağlamıştır. Eşlerin aralarındaki mal 
rejimine göre mal varlığında bir fazlalık varsa, bu fazlalık söz ko
nusu rejimin öngördüğü usule göre eşler arasında denkleştirilir. 
Yeter ki, karı mal varlığının azalmasına kusuruyla sebebiyet verme
miş olsun. Bu durumda mevcut zarara koca katlanmak zorundadır 
(MK 181/11). 

IV — MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENEN MAL REJİMLERİ 
VE BU REJİMLER HAKKINDA ÖNE SÜRÜLEN LEHTE 
VE ALEYHTEKİ GÖRÜŞLER : 

Medeni Kanun'un 170 - 236 ncı maddeleri arasında mal rejim
leri ile ilgili hükümler yer almaktadır. Medeni Kanun'da bu madde
ler arasında başlıca üç tip mal rejimi öngörülmektedir. 
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1. M a l O r t a k l ı ğ ı : 

A. Genel olarak : 

Mal ortaklığı akdi mal rejimlerindendir (MK 211-236). Ekono
mik birliğin karı koca arasında tanı olarak kurulmuş bulunması 
ve evlilik birliğinin de tam bir bütünlük içinde olması bakımından 
ideal bir mal rejimidir (9). Mal ortaklığı temelini, ahlâkî, dinî düşün 
çelerde bulur (10). Mal ortaklığına hâkim olan düşünce, eşlerin evlen
me ile kurdukları birliğin, malları yönünden de gerçekleşmesinin 
gerekli olduğudur (Ein Leib-ein Gut) (n-12). Bu mal rejiminde eşlerin 
birlikte zengin, birlikte fakir olması istenmiştir (13). Toplumda yer
leşmiş, evlilikte senin ve benim fikrinin yer almaması düşencesi bu 
mal rejiminde dayanağını bulur (u). 

a — Umumî mal ortaklığı : 

Mal ortaklığı, umumî mal ortaklığı, mahdut mal ortaklığı ve 
uzatılmış mal ortaklığı şeklinde çeşitlere ayrılır. 

Eşler mahfuz malları dışındaki mallara iştirak halinde malik 
iseler, aralarında umumi mal ortaklığı vardır (15). Eşlerin bütün mal
larının mal ortaklığına girdiği kabul edilir. Aksinin işba ti bunu id
dia eden eşe düşmektedir (MK 212/V). Ancak, bağış yolu ile iktisap 
edilen mallarda bağışlayanın iradesi bu malların ortaklık mallarına 
dahil olmaması yolunda ise veya Medenî Kanun'un 211/III'üncü 
maddesinde öngörülen mallar söz konusu ise ortaklığa dahil edil
mezler. 

Umumî mal ortaklığında karı koca mallara iştirak halinde 
maliktirler. Koca idare hakkına sahiptir. (MK 212). Yönetim masra
fı, ortaklık mallarından ödenir. Kadının evlilik birliğini temsil yet-

(9) Karrer, Gleicherechtigung von Mann und Frau im ehelichen Güterrecht, 
Zürich, 1965, sh. 76. 

(10) Karrer, sh. 76. 
(11) Karrer, sh. 76. 
(12) Karrer, sh. 76; Huber, Die Grundlagen einer Schweizerischen Zivil-Gesetzbuc

hes, ZSR 1894, sh. 499. 
(13) Huber, Grundlagen, sh. 499; Karrer, sh. 76; Beitzke, sh. 104. 
(14) Karrer, sh. 76; Beitzke, sh. 104. 
(15) Tekinay, sh. 356; Lemp, Art 215, nr. 33, sh. 651; Öztan, sh. 164; Velidede-

oğlu, sh. 164; Oğuzoğlu, sh. 193; Mahfuz mal kavramına, eşlerin kanunen 
mahfuz sayılan malları (MK. 183) ve üçüncü şahısların mahfuz mal olarak 
kalmasını isteyerek eşlerden birine verdiği mallar (MK 211/11) girer, 
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kişi oranında yönetim hakkı vardır (MK 212). Tasarruflar ya eşler 
tarafından müştereken yapılır veya eşlerden biri diğer eşin rızasını 
almak şartıyla muameleleri yapar. Bunun bir istisnası vardır. Karı 
veya koca birlik mallarının kıymetini korumak veya evlilik birliği
nin yönetimi hususunda kendilerine tanınan temsil yetkilerini kul
lanabilmek için lüzumlu tasarruf işlemlerini tek başına yapabilir. 
Kanun bunlara «alelade idari muamelat» demektedir (MK 213/1). 
Iyiniyetli üçüncü şahıslar için rızanın mevcudiyeti kanunî karine 
olarak var farzedilir. Üçüncü şahıs, tasarrufun müştereken yapılma
sı gerektiğini veya bir eşin diğerine muameleyi tek basma yapması 
hususunda yetki vermediğini biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, bu 
karine geçerliliğini kaybeder (MK. 213). 

Umumî mal ortaklığında taraflar ortaklığın gelişmesi için iyi-
niyet esasları dairesinde birbirlerine yardımla mükelleftirler. Her 
iki eşin de gerekli rızayı vermeleri bu bakımdan zorunludur. Eş
lerden birinin rızayı vermekten kaçınması halinde hâkimin kararı 
rızanın yerine geçer (MK 214). Ayrıca eşler kendilerine düşen bir 
mirası reddetmeden diğer eşin rızasını almak zorundadırlar. Eşler
den biri buna razı olmazsa, diğer eş sulh mahkemesine müracaat 
edebilir (MK 214/c. 2) 

Umumi mal ortaklığında koca, kendisinin yaptığı bütün borç
lardan, karının evlilik birliğini temsilen yaptığı borçlardan, karının 
evlenmeden önceki borçlarından sorumludur (MK 215). Bu sorumlu
luğu bütün malları ile, yani mahfuz malları ve ortaklık malları ile
dir. 

Karının sorumluluğu ise ikiye ayrılarak incelenir. Karı evlen
meden önceki borçlarından, koca lehine sulh mahkemesi izni ile 
yaptığı borçlardan, meslek ve sanatının icrasından doğan borçlar
dan, haksız fiillerinden doğan borçlardan ve bir mirası kabulden 
doğan borçlardan mahfuz malları ve ortaklık malları ile sorum
ludur (MK 217). Buna karşılık, kadın, yalnız mahfuz mallan ile 
sorumlu tutulmak üzere yaptığı borçlardan, evlilik birliğindeki tem
sil yetkisini aşarak yaptığı borçlardan, kocasının rızası olmadan 
yaptığı borçlardan ise, yalnız mahfuz malları ile sorumlu olur (MK 
217). 

Almanı yerine koyma mükellefiyeti .mal birliğinden farklılık 
gösterir. Ortaklık mallarına ait bir borç ortaklık malları ile öden
mişse, alınanın yerine konması talep edilemez (MK 219/1). Fakat 
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özel mallara ait bir borç, ortaklık malları ile veya ortaklık mallarına 
ait bir borç özel mallarla ödenmişse, almanın yerine konması ortak
lığın devamı sırasında eşler tarafından istenir. Kocanın iflâsı veya 
ortaklık mallarının haczi halinde, kadın ortaklığa koyduğu malların 
parayla ifade edilebilecek tutarını talep edebilir (220/1). Kadının bu 
alacağının yarısı imtiyazlı alacaktır (İcra ve İflâs Kanunu, md. 206). 

Mal ortaklığı rejimi, ya kanunî taksim veya akdî taksim ile 
sona erer. 

Eşlerden birinin ölümü halinde veya sağlıklarında ortaklığı 
tasfiye etmeleri halinde kanunî taksim yoluna gidilir. Kaideten 
ortaklığın mallarının yarısı bir eşe, öbür yansı diğer eşe kalır (MK 
221/1). 

Eşlerin sağlığında ortaklığın tasfiyesi, mal birliği, boşanma ve
ya fevkalâde rejim olarak mal aynhğı ile sona ermişse veya eşler
den biri ölmüş olup da sağ kalan eşin de mirastan mahrumiyeti ge
rekiyorsa (MK 221/11), her eş şahsî mallarını geri alır ve artış varsa 
yarı yarıya taksim olunur. Noksana karı sebebiyet vermemişse bu
na koca katlanır. îflâs halinde veya haciz halinde karı şahsî malların 
yarı kıymeti için imtiyazlı alacaklıdır. 

Eşler kanunda öngörülen taksim şeklinden başka bir taksim 
şekli de kabul edebilirler. Önemli olan füruun miras hakkı için 
ortaklık mallarının 1/4'ünün mevcut olmasıdır. Hayatta kalan eş 
kendi tarafından ortaklığa getirilmiş mallann hissesine mahsup 
edilerek verilmesini isteyebilir (MK 224). 

Mal ortaklığı rejimi eşlerden bîrinin ölümü ile sona ermişse, 
koca, ortaklık mallarına ait bütün borçlardan şahsen sorumlu olur. 
Karı ise, ortaklık mallarındaki hissesini terk ederek ortaklık mal
larıyla ilgili borçlardan kurtulur. Kabul etse bile, ancak eline ge
çen miktar ile sorumlu olur. Bu mallar bütün borcu ödemeğe yet
mediği takdirde, ayrıca bir sorumluluğu yoktur (MK. 223/11). 

b — Uzatılmış ortaklık : 
Uzatılmış mal ortaklığı, eşlerden birinin ölümünden sonra, sağ 

kalan eşin müşterek çocuklarla birlikte sulh hâkiminin izniyle mal 
ortaklığı rejimine devam etmesidir. Bu usul, ortaklıkta bulunan 
bir işletmenin taksimi halinde meydana çıkabilecek değer düşme
sini önler. Uzatılan ortaklığa, mahfuz mallar müstesna olmak üze
re, eşlerin gelir ve kazançları da dahildir. Miras ve ivazsız tevcih-
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1er uzatılan mal ortaklığına girmez; fakat bunun aksi de kararlaş-
tırılabilir (MK 226/III). Çocuklar küçük iseler, ortaklığın idare ve 
temsili sağ kalan eşe aittir. Çocuklar reşit ise, bu husus mukavele 
ile düzenlenebilir (MK md. 227). Küçükler için sulh hâkiminin 
tasvibini almak şarttır. Uzatılmış ortaklık için bütün füruun iştiraki 
şart değildir (16). İsteyenler miras haklarını alıp çıkabilirler. Bunun 
için önce mal ortaklığının tasfiye edilip sonra yeniden bir mal 
ortaklığının kurulması gerekir (17). Uzatılmış ortaklıkta taraflar 
arasında cebri icra yasağı vardır. 

Uzatılan ortaklık kanunen veya tarafların isteği ile, hâkim ka
rarıyla veya çocuklardan birinin ölmesi veya evlenmesi ile sona 
erer. 

Sağ kalan eş ölür, tekrar evlenir veya iflâs ederse yahut ço
cuklardan birinin iflâsı halinde ortaklık kendiliğinden sonra erer. 
Bu sona eriş kanun hükmü icabıdır. 

İlgililerin isteği üzerine de uzatılmış ortaklık sona erer. Ço
cuklar ve eş istedikleri an ortaklıktan çıkabilirler (MK 228/11). Çık
ma yetkisini çocuklar adına sulh hâkimi kullanır. 

Eşlerden veya çocuklardan biri aleyhine vaki takipte alacağını 
alamayan alacaklı hâkimden ortaklığın feshini isteyebilir (MK 230). 
Tasfiye halinde malların yarısı sağ kalan eşe yarısı ölenin mirasçı
larına ait olur. 

Çocuklardan birinin ölümü halinde diğer kardeşler ölenin fü-
ruunu kabul etmek istemeyebilirler. Aynı şekilde çocuklardan bi
rinin ölümü halinde diğer kardeşler onu ortaklıktan çıkarabilirler. 

c — Sınırlı mal ortaklığı : 
Eşler bazı mallarının, özellikle gayrimenkullerinin dahil olma

ması kaydıyla bir mal ortaklığı meydana getirebilirler. Buna mah
dut mal ortaklığı denir. Mahdut mal ortaklığı aşağıdaki şekillerden 
biriyle yapılır. 

aa) Mal ayrılığı kaydıyla ortaklık (MK 233) 
Ortaklığa dahil mallarda mal ortaklığı, dahil olmayanlarda mal 

ayrılığı vardır (19). 
(16) Öztan, sh. 166; Oğuzoğlu, sh. 197; Velidedeoğlu, sh. 173. 
(17) Velidedeoğlu, sh. 173; Öztan, sh. 167; Mal rejimleri, sh. 73. 
(18) Lemp, Art. 248 nr. 5, sh. 702. 
(19) İsviçre Medenî Kanunu'nun 238'inci maddesinde bir de mal birliği kaydı ile 

ortaklık şekli kabuledilmiştir. Türk Kanun koyucusu bu maddeyi Medenî Ka
nuna almamıştır. Madde ile ilgili geniş açıklamalar için bkz. Lemp Art 238, sh. 
929 vd. 
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bb) Müktesep mallara münhasır ortaklık (MK 234, 235) 

Karı kocanın şahsi mallarının hasılatından, şahsi mallarının 
yerine geçen malların hasılatından, bu hasılat ile elde edilen mal
lardan, kocanın evlilik sırasındaki kazancmdan ve karının mahfuz 
olmayan mallarından meydana gelir. Kısaca, şahsi mallar ortaklı
ğa dahil değildir; evlilik sırasında iktisap edilmiş mallar dahildir. 
Mallar ve artış yarı yarıya taksim olunur (MK 235/1). Noksan koca
ya aittir. Evlilik mukavelesiyle mallardaki artmalar veya eksilmeler 
hakkında başka bir taksim tarzı kabul edilebilir (MK 235/3). 

cc) Cihaz usulü (MK 236) 

Mal ortaklığı bahsinde yer almakla beraber cihaz usulü tam 
anlamıyla bir mal ortaklığı değildir. Eşler mukavele ile cihaz usu
lünü kabul edebilirler. Bu usulün esası, evlenme mukavelesiyle ka
rı tarafından kocaya mallar verilmesidir. Bu mallar aile masrafla
rına karşılık olarak kocaya terkedilir O20). Cihaz usulünde mallar, mal 
ortaklığı usulüne göre, iştirak halinde mal olabileceği gibi, sadece 
kocanın mülkü de olabilir. Eğer mukavelede hüküm yoksa, cihaz 
mallan, mal birliğinde karının şaıhsî mallarının ilgili olduğu hü
kümlere tâbi olur (21). Cihazın iradı aile masraflarını tamamen kar
şılamış ve artmış da olabilir. Artan kısmın mülkiyeti kocaya ait
tir. 

Bir de drahoma vardır ki, burada evlenme şartına bağlı olarak 
kız veya kızın ana babası tarafından evlenmenin devamı müdde-
tince kocanın faydalanmasına tahsis olunan ve evliliğin zevalinde 
iadesi gereken mallar sözkonusu olur. Örf ve âdete tâbidir. Bu 
mukavele şahitle ispat olunur. 

B. Mal ortaklığının tenkidi. 

Mal ortaklığı rejiminde, malların idare yetkisi tamamen kocada
dır. Tasarruf yetkisi ise prensip itibariyle karı ve kocaya müştere
ken verilmiştir. Bu durum eşitlik ilkesine uygun düşmekte ise de, 

(20) Velidedeoğlu, sh. 172; 2HD. 14.12.1967, E. 7514, K. 809 (Yazıcı/Atasoy, sh 
514. 

(21) Velidedeoğlu, sh. 172; Öztan, Mal Rejimleri sh. 74. 
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modern ekonomik ilişkilerin aradığı sürate, kolaylığa cevap vereme
mekte, muamelelerin yapılmasını geciktirmekte zorlaştırmaktadır. 
Ayrıca, eşlerden birinin rızasını vermemesi halinde muamele yapıla
mayacak veya yapılan muamele geçersiz olacaktır. Mal rejiminin 
tasfiyesi de bazen hakkaniyete aykırı bir sonucun doğmasına yol 
açacaktır. Meselâ, eşlerden birinin kendi mirasçılarından bir mal 
iktisap etmesi, diğer eşin henüz iktisap etmemiş olması halinde, mal 
rejiminin tasfiyesine gidildiğinde, miras iktisap etmemiş eş lehine 
bir durum ortaya çıkacaktır ki, bu durumun hakkaniyetle bağdaşa
mayacağı açıktır. 

Bu rejimde mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi ta
raflardan sadece birine bırakılacak olursa, bu yetkiye sahip eşin, 
mal varlığı ile ilgili tasarrüflardaki şahsî kusurundan diğer eş de 
kusurunun olmamasına rağmen mal ortaklığına dahil mallarıyla so
rumlu tutulacaktır. Ayrıca karı, kocanın idare hakkını kötüye kul
lanması halinde de, doğacak zararlardan mal ortaklığına dahil mal
larıyla sorumlu olacaktır. Böyle bir sonucun ise, âdil olmadığı açık
tır. Her eşin tek başına yapma yetkisine sahip olduğu «alelade mua-
meleler»de de bir eşin kusurlu hareketinden dolayı, diğer eşin, 
hiçbir katkısı olmamasına rağmen, doğacak zararlardan sorumlu 
tutulması hakkaniyete uygun düşmemektedir. Böylece mal ortak
lığı, ortaklık mallan yönünden de bir tehlikeyi beraberinde getir
mektedir C23). 

S ı n ı r l ı m a l o r t a k l ı ğ ı na gelince, bu mal rejiminde 
eşler istedikleri malları bir araya getirmekle bir ortaklık kurmakta
dırlar; fakat mal ortaklığı için belirtilen mahzurlar^ daha küçük 
bir mameleği ilgilindermekle beraber sınırlı mal ortaklığı için de 
tam olarak mevcuttur (23). Mal varlığının küçük olması nedeniyle, 
mahzurların nispeten az olması, itirazların görmemezlikten gelin
mesine neden olmamalıdır. Ayrıca eşlerin mal ortaklığını mal bir
liği ile birlikte kabul etmeleri halinde, hangi malların şahsî mallar, 
hangilerinin mahfuz mallar, hangilerinin ortaklık malları olduğunu 
belirtmeleri gerekir ki, bu da bütün bir evlilik birliği boyunca kesin 
bir envanterin tutulmasını zorunlu kılar. Halbuki böyle bir liste tut
mak hem çok güçtür, hem de evliliğin mahiyeti ile bağdaşmayan 
malî bir unsuru beraberinde getirir, 
t 

(22) Dölle, Familienrecht, München 1965, sh. 740. 
(23) Karrer, sh. 77. 
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Sınırlı mal ortaklığı eşlerin sadece evlenme akti yapıldıktan son
ra elde edecekleri kazancı kapsaması şartıyla da yapılabilir. Bu 
sistem, yani eşlerin evlenmeden sonraki kazancının ortak mal ol
masını öngören sistem, daha çok Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'nde ve diğer doğu blokları ülkelerinde bugün kanunî mal reji
mi olarak kabul edilmiştir. Sözkonusu rejimde eşlerin sadece çalışa
rak elde ettikleri gelirleri esas alınır. Hediye ve miras yolu ile elde et
tikleri mal varlıkları mal ortaklığına dahil edilmez. Evlilik birliğinin 
sona ermesi halinde, eşlerin ortaklıktan alacakları hisseleri üzerin
de tartışma olursa, durum hâkim tarafından tespit edilir. Bazı sos
yalist ülkelerde taksim ikiye bölünerek yapılır. Bugün Polonya, 
Çekoslavakya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Ar
navutluk'ta bu mal rejimi kanunî mal rejimi olarak kabul edilmiştir. 

Doğu bloku ülkelerde öngörülen ve eşlerin sadece kazancını 
içine alan mal ortaklığı şekli, özel mülkiyete az yer veren ekonomi
lerde uygulanabilir; fakat, komplike para ve mal mübadelelerine 
yer veren sistemlerde sözkonusu rejim aynı şekilde uygulanamaz. 
Yukarda bahsedilen mahzurlar aynen bu mal rejimi için de ileri 
sürülebilir. Bu sistemin en büyük yararı eşlere mal ortaklığına 
dahil olan mallar üzerinde aynî bir hak vermesidir. Böylece eşin 
durumu kuvvetlenmiş olur; fakat, eşlerin ferdî hareket serbestileri 
bu mal rejiminde çok sınırlanmıştır. Ayrıca, evlilik birliği kurul
madan önceki ev eşyası üzerinde de eşlerin bir talep hakkının olma
ması rejimin aksayan tarafıdır (24). 

2. M a l B i r l i ğ i (MK 191) : 

Eşler, evlenme mukavelesiyle, mal birliği rejimini kabul edebi
lirler. Bunun için hâkimin karan ve; resmî şekil şarttır. (25). 

Mal birliği rejiminde birliğe dahil mallar üzerinde mülkiyette 
ayrılık vardır. Yönetim ve yararlanma ise kocaya aittir. 

Birliğe dahil mallar, karının şahsî mallan, kocanın şahsî mal
ları ve kazanılan mallardır (MK 191). Ancak mahfuz mallar birliğe 
dahil değildir (MK 191/III). 

Karının şahsî malları, mahfuz mallar dışında, karının evlenir
ken sahip olduğu mallarla, evlilik sırasında ivazsız veya miras yo-

(24) Beitzke, sh. 73. 
(25) 2HD. 29.1.1943, 2339-411 (Tepeci, K. 189) 
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luyla iktisap ettiği mallardır. Karı, şahsî malını başka bir mal ile 
değiştirmişse, bu suretle elde edilen mallar gene karının şahsî ma
lı olur. Getirilmiş malların satılmasından elde edilen bedel de ka
rının şahsî malıdır (MK 189/11) (26). 

Kocanın şahsî mallan, evlenirken sahip olduğu mallarla evlen
meden sonra ivazsız ve miras yoluyla iktisap ettiği mallardır. 

Kazanılan mallara gelince, bu kavram, şahsî mallardan elde 
edilen semere ve kazançlarla, kocanın çalışmalarından elde edilen 
bütün kazançları ve kadının çalışmalarından hasıl olup da Medenî 
Kanun'un 183/3 maddesine göre, mahfuz mal dışında kalması ge
reken kazançları içine alır (27)-

Mahfuz mallar ise, birliğe dahil olmayan mallardır. Mahfuz 
mallar kanunla, mukavele ile veya üçüncü şahısların iradesiyle tes-
bit olunur. 

Kanundan dolayı mahfuz mallara, kan kocadan herbirinin şah
sî eşyası, kan kocanın iş veya sanatının icrasma yarayan mallar, ka
rının ev işleri dışındaki çalışmalardan elde ettiği kazanç ve bu ka
zançla temin ettiği eşya dahildir. 

Mukavele ile tesbit edilen mahfuz malların ise, eşler birliğe 
dahil olmayacağını yani mahfuz mal olacağını aralarında kararlaş-
tırabilirler. 

Üçüncü şahısların iradesiyle bazı mallar mahfuz mal olabilir. 
Karı kocadan birine bağışta bulunan üçüncü şahıs bağışladığı ma
lın mahfuz mal olmasını isteyebilir. 

Mal birliği rejiminde, kan kocanın haklarma gelince, gerek 
şahsî mallar, gerek mahfuz mallar üzerinde eşler mülkiyet hakkı
na sahiptirler. Ancak, müktesep malların mülkiyeti kocaya aittir; 
yani koca, gerek kendi malları üzerindeki kazançtan, gerek kansı-
nın malları üzerindeki kazançtan kendisi faydalanır, onlann mül
kiyetini iktisap eder. Hattâ, kadının Medenî Kanun'un 183/3. mad
desine girmeyen (mahfuz sayılmayan) gelir ve kazancı da kocaya 
ait olacaktır (MK 192/3). Kadının mallarından ve çalışmasından 
elde edilen sermaye ve gelirin ne zaman kocanın mülkiyetine geçe? 
ceğini kanun koyucu ayrıca düzenlemiştir (MK 192). Burada alacağm 

(26) Göktürk, sh. 370-371; Belgesay, sh. 170; Velidedeoğlu, sh. 156; Öztan, sh. 159. 
(27) Tekinay, sh. 292. 
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kanunî temliki sözkonusudur. Nasıl menkul mallarda zilyetlik mül
kiyete karine ise (MK 898), burada da kocanın birlik malları üze
rinde sağladığı hâkimiyet, onun malik olduğu yolunda bir karine 
meydana getirmektedir (28). 

Mal birliğinde karmın parası veya misli eşyadan olan diğer 
malları ile hâmile muharrer hisse senetleri kocanın mülkiyetine ge
çer. Koca karısına bu türlü şeylerin sadece kıymetim borçlu olur 
(MK 197/III). 

Medenî Kanun, birliğe dahil olan bütün malların mülkiyetinin 
kocaya ait olacağmı karine olarak kabul etmiştir. Aksini iddia eden 
eş veya üçüncü şahıs bu hususu ispatla mükelleftir (MK. 193/1). 
İspat yükümlülüğünün yerine getirilmesini kolaylaştırmak için, ka
nun koyucu, karı kocaya her zaman, şahsî malların noter tarafından 
bir listesinin yapılmasını isteyebilmek yetkisini vermiştir (MK 
194/1). Listenin şahsî malların birliğe girdikleri tarihten itibaren 
altı ay içinde düzenlenmiş olması lâzımdır (MK 194/11). Hâkim 
müfredat defterinin yani şahsî malları tesbit eden defterin sıhhatini 
takdirde serbesttir (29). 

Birliğe dahil malların idaresine gelince, bu hak kocaya aittir. 
Aynı zamanda koca malların idaresi ile vazifelidir. Gerekli idarî 
masrafları koca yapar. Tedbirli bir iş adamı gibi hareket etmek 
zorundadır (30). Birliğe dahil malları idare ve bu mallardan dolayı 
karıyı temsil hakkına koca sahiptir (31). Kadın evlilik birliğini tem
sil yetkisine sahip olduğu oranda idare hakkını da elinde bulundurur. 

Birliğe dahil mallardan yararlanma konusuna gelince, Medenî 
Kanun'un 197/I'nci maddesine göre, koca mal birliğinde birliğe da
hil mallar üzerinde karının şahsî mallarından yararlanma da dahil, 
istifade imkânına sahiptir. Bu hak kocanın şahsına bağlıdır ve dev
redilemez. Bu istifade hakkına kanunda «intifa hakkı» denilmekte
dir. İntifa hakkının aynî bir hak olması, burada ise evlilik muka
velesi ile doğan dolayısıyla bir hakkın sözkonusu olması, her iki 
hakkın mahiyetinin aynı olmadığını göstermektedir (32). Bununla be-

(28) Tekinay, sh. 293. 
(29) Öztan, sh. 160. 
(30) Belgesay, sh. 173. 
(31) HGK 25.1.1939, E. 56/3, K. 9 (Yazıcı/Atasoy, sh. 483) 
(32) Yarg. İçt. Bir. K. 7.2.1968, E. 1966/18, K. 1968/2 (Yazıcı/Atasoy, sh. 498-

501); öztan, sh. 161. 
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raber, kanun koyucu, kocayı tıpkı intifa hakkı sahibi gibi birlik 
mallan ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tut
muştur (MK 197/1-724). Koca, yararlanma konusu mallardaki eksil
melerin, kendi kusuruyla meydana gelmediğini ispat ederse, sorumlu
luktan kurtulur. Para ve diğer mislî eşya üzerinde yararlanma hak
kının kullanılabilmesi için bu eşyanın mülkiyetinin yararlanma hak
kı sahibine geçmesi gerekir (MK 197/III, 744/1, II). 

Birlik mallan üzerinde hem kannm, hem de kocanın tasarruf 
yetkisi vardır. 

Koca, kendi şahsî mallan üzerinde dilediği gibi tasarrufta bu
lunur. Koca, kannm, kendi mülkiyetine geçmemiş olan şahsî mal
lan üzerinde onun nzası olmadan tasarruf muameleleri yapamaz. 
Ancak alelade muameleler için kannm nzasmı alması gerekmez 
(MK 198/1). Bu madde iyiniyetli üçüncü şahısları korumak için 
konmuştur. Yani kadın kocasının yaptığı alelade muameleler için 
kendi nzasmın bulunmadığını ileri sürerek, bu muamelelerin geçer
sizliğini iddia edemez. Koca tasarruf yetkisini aşarak, üçüncü şahıs
larla tasarruf muamelesinde bulunmuşsa, bu muameleler üçüncü şa
hısların iyiniyetli olmalan kaydıyla geçerlidir (MK 198/11). Kannm 
kocaya karşı ancak tazminat davası açma hakkı vardır (M). Kannm 
gaipliği halinde, tasarruf yetkisinin kendisine verilmesi için, koca 
hâkime başvurarak bir kayyım tayinini ister. Kayyım kocaya bu ta
sarruf yetkisini verir (34). 

Kadın, evlilik birliğini temsil yetkisi oranında birliğe dahil 
mallar üzerinde tasarruf muameleleri yapabilir (MK 199). 

Birlik malları bakımından kan kocanın görevleri kanunda şu 
şekilde düzenlenmiştir: Birlik mallarının idaresi kocaya ait olduğu 
için, bu idarenin gerektirdiği masraf lan koca yapar (MK 196/1). 

Mal birliğinin kocaya sağladığı geniş imkânlar bazen kadm ba
kımından zararlı sonuçlar doğurabilir. Kanun koyucu doğacak za
rarlı sonuçların önlenebilmesi için kadına iki yetki vermiştir. Koca 
kadının bu yetkilerini ortadan kaldıramaz. Bu yetkilere dayanarak 
kadın şahsî mallan hakkında kocasından bilgi ve teminat isteyebi
lir. Koca istenilen bilgiyi ve teminatı vermek zorundadır (MK 200/ 
II). 

(33) Belgesay, sh. 175; öztan, sh. 161. 
(34) Belgesay, sh. 175; Öztan, sh. 161. 
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Kan kocanın mal birliğinden dolayı sorumluluktan ise şu şe
kilde düzenlenmiştir : 

Koca, evlenmeden önceki borçlarından, evlendikten sonra yap
tığı borçlardan, kadının evlilik birliğini temsilen yaptığı borçlardan 
sorumludur (MK 202). Mal birliğinde yararlanma hakkı kocaya ait 
olduğu için, yapılan hukukî muamelelerden de koca sorumlu tutul
muştur (35). 

Karının sorumluluğu ise iki çeşittir. Karı ya bütün malları ile 
sorumludur veya mahfuz malları ile sorumludur. 

Karı evlenmeden önceki borçlarından, kocasının rızasıyla yap • 
tığı borçlardan, kocası lehine sulh mahkemesinin izni ile yaptığı 
borçlardan, meslek ve sanatının icrası sırasında ortaya çıkan borç
lardan, kendisine düşen miras ile ilgili borçlardan, haksız fiillerin
den doğan borçlardan bütün mailem ile, bütün mameleki ile sorum
ludur. 

Müşterek aile masrafları için gerek kendisinin, gerek kocasının 
yaptığı borçlanmalardan ise, ancak kocasının aczi halinde sorumlu 
olur (MK 203/11). Bu hüküm mal ayrılığı rejiminden farklıdır. 

Karı, kocasının izni olmaksızın yaptığı borçlardan, yalnız mah
fuz mallarıyla borçlu olmak üzere yaptığı muamelelerden doğan 
borçlardan ve birliği temsil hususunda yetkisini aşarak yaptığı 
borçlardan, mahfuz malları ile sorumludur. Kocanın izninin yoklu
ğuna rağmen bir sanat ve meslekle uğraşması sonucu doğan borç
lardan da mahfuz mallan ile sorumludur. 

Hakkını ortaklık malları üzerinden almak imkânına sahip bu 
lunan alacaklı, ortaklığın devamı sırasında yapacağı icra takibini, 
yalnız kocaya yöneltmek zorundadır (MK 218). 

Kan kocadan birinin şahsî mallarına ait bir borç diğerinin şah
sî mallarından ödenmiş ise, bundan zarar gören eş bu zararın taz
minini isteyebilir (MK 205/1). Alınanı yerine koyma (tazmin) esas 
itibariyle mal birliğinin sona ermesi ânında olur. Karının, mahfuz 
mallan ile sorumlu olduğu bir borç, mal birliğine dahil mallarla 
ödenmiş ise, birlikten alman bu malı telafi etmek zorundadır. Eş
lerden birinin şahsî borcu kadının mahfuz malları ile ödenirse, bu
nun tazminini, diğer bir deyişle alınanın yerine konmasını kadın 
\ 

(35) Velidedeoğlu, sh. 161; Öztan, sh. 162. 
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evliliğin devamı sırasında da isteyebilir. Koca iflâs etmişse veya 
mallarına haciz konmuşsa, kadm kendi mallarındaki noksanın öden
mesini kocasından talep edebilir (MK 206/1). Bu durumda kadının 
kocasındaki alacağı, kocanın karıdaki alacağından indirilir. Kadın 
kocanın iflâsı veya mallarına haciz konması halinde, kendi mallan 
aynen duruyorsa, bunların aynen iadesini isteyebilir (MK 206/11). 
Şahsî malları aynen mevcut değilse, kadın şahsî mallarının yansı
nı dahi elde edemiyorsa, şahsi mallannm yarısına kadar olan mik
tar için imtiyazlı alacaklıdır (MK 207/1). 

Mal birliği rejiminin sona ermesi şu hallerde öngörülmüştür : 
Eşlerin anlaşmasıyla; eşlerden birinin iflâsı ve her iki eşin alacak
lılarının bu malbirliğinden zarar görmesi halinde kendiliğinden ve
ya yargıcın mal aynlığına karar vermesi ile; ayrılıkta (MK 147) 
yargıcın mal ortaklığını mal ayrılığına çevirmesi ile; eşlerin boşan
ması halinde veya evliliğin iptali ile; ölüm veya gaiplik karannm 
verilmesiyle. 

Mal birliğinin sona ermesinde eşler kendi mallarını alırlar. Bir 
artış varsa bunun 1/3'ü karıya, 2/3'ü kocaya ait olur. Kocanın bu 
avantajlı durumu onun mallan idare yetkisine sahip olmasından
dır. Ancak, artış ile ilgili bu taksim tarzı âmir bir hüküm değildir. 
Taraflar bunu başka bir şekilde de yapabilirler (MK 210/III). 

Eğer mal birliğinde bir artış değil de noksan varsa, koca bu 
noksanın karının kusuru ile meydana geldiğini isbat edemediği tak
dirde kendisi yüklenir (36). 

Evlilik, eşit haklara sahip kan kocanın meydana getirdiği bir 
birliktir. Bu birlikte eşitler arasında birinci sıra işin mahiyeti ica
bı kocaya aittir. Kanun koyucu, Medenî Kanun'un 151'inci madde
sinde bu hususu «Koca, evlilik birliğinin reisidir» demekle açıkça 
hükme bağlamıştır. Bu birlik eşlerin mal varlıkları yönünden de 
ortaya çıkar. Mal birliğinde, eşlerin mal varlıklan iktisaden bir bir
lik meydana getirir ve bu mal varlığının idaresi kocaya bırakılır. 
Mal birliğinde, koca, mallan birliğin menfaatine uygun olarak ida
re edecek ve onlardan yararlanacaktır. Kadın, evlenmekle, evlilik 
birliğine getirdiği şahsî malları üzerinde tasarrufta bulunma yet
kisini kaybetmiştir; fakat, kadının bu yetkisini kaybetmesi evlilik 
birliğine bağlılığının* sonucudur (37). Mal birliğinde kadının fiil eh-

(36) Velidedeoğlu, sh. 165. 
(37) Karrer, sh. 17. 
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liyeti, mal varlığına ilişkin muameleler yönünden pratik olarak ta
mamen kaldırılmıştır (38). Medenî Kanun'da, Huber, kadının fiil eh
liyetinin tam olduğunu kabul etmiş, onun, yetişkin, temyiz kudre
tine sahip bir kişinin yapabileceği bütün muameleleri yapabilece
ğini hükme bağlamış, fakat mal varlığı üzerinde tasarrufta buluna
mayacağını, çünkü evlilik birliğinin mahiyetinin bunu gerektirdiği
ni savunmuştur. Kadının fiil ehliyetinin bu en önemli noktada kal
dırılmış olmasının nedeni, Huber'in İsviçre halkının ancak böyle 
bir mal rejiminde birleşebileceklerini sezmiş olmasıdır. Huber, bu 
nedenle, mal rejimini düzenlerken mal birliğinde kadının fiil ehli
yetini sınırlamıştır. Diğer bir ifade ile, Huber, mal rejimini düzen
lerken isviçre'de hukuku tekleştirebilmek için, kadının fiil ehliyeti
ni sınırlamıştır. 

Aslında Medenî Kanun'da kadının fiil ehliyetinin tam olarak 
kabul edilmesine karşılık, mal birliğinde bu ehliyetin ortadan kal
dırılmış olması tamamen yapaydır. Mal birliği rejimi aslında ata
erkil ailenin zarefidir ve tamamen kocanın egoizmini yansıtır. Mal 
birliği, kocaya daha başlangıçta karıya karşı çok üstün bir yer ver
miş; kocanın daha yetenekli, daha itimada lâyık olduğunu kabul 
edip, karının bağımsız olma, bağımsız hareket etme imkânını elin
den almıştır. Böyle bir düzenlemenin ise gerçeklere ters düştüğü 
açıktır (39). 

3. M a l A y r ı l ı ğ ı (MK 186-190) : 
İsviçre'de, yani kaynak kanunda, kanunî mal rejimi mal birli

ği iken, bizde daha önce açıklanan tarihî nedenlerle mal ayrılığı ka
bul edilmiştir. 1934 tarihinde kabul edilen İskân Kanunu'nun gay-
rımenkullerle alâkalı 16'ncı maddesi de bu rejime bir istisna ge
tirmemektedir (40). 

Mal ayrılığı, evlilik birliği içinde karıya daha bağımsız bir yer 
verir. Karıyı ekonomik yönden kocasına tâbi kılmaz. Üçüncü şahıs
larla olan ilişkilerde, üçüncü şahıslar için kan ve kocanın malî du
rumları yönünden tam bir açıklık sözkonusu olur. Mal ayrılığının 
mahzurlu yönü ise, malî yönden karı koca arasmda tam bir bağım
sızlığın bulunmasıdır. Çünkü bu rejimde malların mülkiyetinde., 
yararlanmada, yönetimde ayrılık vardır (MK 186/1). Karı ve koca-

(38) Karrer, sh. 18. 
(39) Karrer, sh. 33. 
(40) Öztan, sh. 154, dipn. 280. 
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nm mallarının geliri kendilerine aittir (MK 189). Kocanın, karının 
mallan üzerinde tasarruf hakkı yoktur (41). Kocanın karışım tem
sil etme yetkisi de yoktur (42). 

Mal ayrılığı rejiminde eşlerin görevleri sorununa gelince, bu 
rejimde evi geçindirme borcu esas itibariyle kocaya aittir. Bu ne
denle, gerekirse koca bütün gelirini evi geçindirmek için sarfa mec
burdur. Ancak, karı da gelirine göre ev masraflarına elverişli dere
cede iştirak eder. Kadın bu borcu yerine getirmezse, koca açacağı 
bir dâva ile, hâkimden kadının ev masraflarına katılmasına karar 
verilmesini isteyebilir (MK 190). Kannm bu suretle ev masraflanna 
iştiraki, kocaya bu iştiraki iade mükellefiyetini yüklemez (MK 190/ 
III). Kannm masraflara iştirakini talep hakkı kocaya aittir. Koca 
bu hakkını başkasına temlik edemez. Koca karının bu görevini ye
rine getirmesi için cebri icraya başvurabilir (43). 

Mal ayrılığında koca kendi borçlanndan, evlilik birliğini tem-
silen yaptığı borçlardan ve karısının evlilik birliğini temsilen yap
tığı borçlardan birinci derecede sorumludur (MK 187/1). 

Kannın sorumluluğuna gelince, kan kendisinin evlilik birliği
ni temsilen yaptığı borçlarla, kocasının evlilik birliğini temsilen 
yaptığı borçlardan talî derecede (ikinci derecede) sorumludur (MK 
187/11). Kocanın müflis olması veya borç ödemekten aciz olması 
halinde, kan, kocanın ancak evlilik birliği için yaptığı masraflar
dan sorumlu olup, aile masraflan dışındaki masraflardan sorumlu 
değildir (44). Karı bu hususlar dışında kendi yaptığı borçlanmalar
dan, yani şahsi borçlanndan ise birinci derecede ve şahsen sorum
lu olur (MK 187/1). Yani karı evlenmeden evvel ve evlendikten son
ra, akitten, haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğan borçlardan 
kendi mal varlığı ile sorumlu olur. 

Mal aynlığı rejiminde, karı, kocanın iflâsında veya aleyhine 
konan hacizde imtiyazlı alacaklı değildir (Medeni Kanun 188). Bu 
hüküm yalnız kan hakkında öngörülmüşse de, koca için de aynı 
esas geçerlidir. Kan, malların idaresini kocasına bırakmış olsa bi
le, imtiyazlı alacaklı durumunu iktisap edemez (Medeni Kanun 188) 

(41) YHGK 7.2.1962, E. 2-51, K. 16 (Yazıcı/Atasoy, sh. 482-483). 
(42) HGK 8.1.1969 E. 1967/5-303 (Yazıcı/Atasoy, nr 807). 
(43) Feyzioğlu, Aile Hukuku Dersleri, istanbul 1971, sh. 201-202. 
(44) İcra İflas Dairesi, 30.12.1942 (Tepeci, K. sh. 193). 
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Karının mallarının idaresini kocaya bırakması halinde, eşler 
arasında bir nevi vekâlet ilişkisi vardır (45). Fakat buradaki vekâlet 
ilişkisi Borçlar Kanununda hükme bağlanan vekâletten farklıdır 
(BK 392); çünkü karının mallarının idaresini kocaya bırakması ha
linde, evliliğin devamı süresince kendisine hesap sormaktan vaz
geçtiği ve gelirini ev masraflarına tahsis ettiği farzolunur (MK 186/ 
II) (46). Karının malların idaresini kocaya bırakması bir şekil şar
tına tâbi değildir. Karı iradesini sarih veya zımni olarak açıklıya-
bilir (47). Karı koca yaptıkları bir mukavele ile malların idaresini 
kocaya bırakabilirler fakat, gelirin ev masraflarına tahsis edilme
yeceğini kararlaştırabilirler. Kadın kocasına verdiği idare hakkını 
her zamari geri alabilir. Bu esasın aksine yapılacak anlaşma şahsi 
hürriyeti sınırladığı ve medenî hakları kullanma ehliyetini tahdit 
ettiği için Medenî Kanun'un 23'üncü maddesine aykırı düşmekte
dir. Bu nedenle karının mallarının idaresini kocasından geri alma
yacağı yolunda bir anlaşma yapılamaz. 

Karı dilerse mallarının idaresini kocasına bırakmayıp, üçüncü 
bir şahsa bırakabilir (48). 

Koca, karısına vekâleten bazı masraflar yapmışsa bu masraf
ların ödenmesini karısından, karısının ölümü halinde mirasçıların
dan talep edebilir (49). 

Mal ayrılığı rejimi evlenme mukavelesi ile ortadan kaldırılabi
lir. Ancak, bu mukavelenin geçerliliği için hâkimin tasdiki lâzımdır 
(MK 173/11). Karı koca arasında Medeni Kanun'un 175-177'nci mad
deleri gereğince kazaî mal ayrılığı veya Medenî Kanun'un 174'üncü 
maddesi nedeniyle mal ayrılığı mevcutsa, sebeplerin ortadan kalk
ması ile, hâkim eşlerden birinin talebi üzerine eski mal rejiminin 
yeniden yürürlüğe girmesine karar verebilir (MK 179/11). Bu karar 
tescil edilmek üzere Notere doğrudan doğruya tebliğ olunur. 

Mal ayrılığı bizde hem kanunî, hem de fevkalâde (olağanüstü) 
mal rejimi olarak kabul edilmiştir. 

Mal ayrılığında, eşler evli olmayan kişiler gibi kendi mal var
lıklarına kendileri sahiptirler. Bu sistemde, kadın mal varlığının 

(45) Göktürk, sh. 365; Velidedeoğlu, sh. 151; Öztan, sh. 157; Tandoğan, sh. 140. 
(46) 2 HD. 17.2.1961, E. 6729, K. 893 (Yazıcı/Atasoy, sh. 485-486). 
(47) Tekinay, sh. 341; Öztan, sh. 157. 
(48) Öztan, sh. 157. 
(49) HGK 7.2.1962, E. 2-51, K. 16 (Yazıcı/Atasoy, sh. 482-483) Öztan, sh. 157. 
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idaresi ve onun üzerinde tasarruf yetkisi yönünden tam ehliyetli
dir. Mal ayrılığı rejiminde eşlerin üçüncü kişilerle olan ilişkileri 
açık ve basittir. Eşlerin mal varlıkları yönünden birbirlerine her
hangi bir bağ ile bağlı olmamaları ilk bakışta eşitlik ilkesine tam 
olarak cevap veriyor gibi görünüyorsa da, bu görünüş aldatıcıdır. 
Eşitlik sadece şeklîdir. Gerçekte, kadın evlilikte elde edilen kazanç
tan hiçbir pay alamamaktadır; çünkü, kazancı kaideten koca sağ
lamaktadır. Halbuki, kadın çoğu kez evin idaresi, çocukların bakı 
mı gibi ekonomik yönden gelir getirmeyen bir işle meşguldür. Fa
kat kadının bu çalışması herhangi bir değerlendirilmeye tâbi tutul
mamaktadır. Karının, kocanın artan kazancı üzerinde herhangi bir 
talep hakkı yoktur. Geride kalan eş, ölen eşin mallarının ortak ya
ratıcısı değilmiş gibi muamele görmektedir. Bu ise, adalet ve ih
tiyaçlara aykırı düşmektedir. Ayrıca çoğu kez eşler mal ayrılığı re
jiminde yaşarlarken de kadm çoğu zaman mallarının idaresini ko
caya bırakır ve malların idaresinden sağlanan kazanç, karının ev 
masraflarına iştiraki olarak kabul olunur. Aynı şekilde, mal ayrılığj 
rejiminde karı, kocanın bir iş yerinde çalışıyor ise, kocanın mal 
varlığının artmasında rol oynar; fakat kadının bu çalışması da 
prensip itibariyle, yani taraflar arasında bir hizmet akti vs.. yapıl
madıkça, karının müzaheret borcunu yerine getirdiği şeklinde de
ğerlendirilir ve kadın bu çalışmasının karşılığında bir ücret talep 
edemez. 

V — OLMASI GEREKEN MAL REJİMİ ÜZERİNE BİR 
ÖNERİ: 

Kanunlarda yer alan mal rejimi sistemlerinin ihtiyaçlara cevap 
verememesi, toplumun ekonomik ihtiyaçlarının değişmesi, kadının 
ekonomik hayata aktif bir şekilde katılması gibi nedenler, karı ko
ca arasındaki mal rejiminin yeniden düzenlenmesini gerekli kıl
maktadır. Kanunî mal rejiminin günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde düzenlenmesi gerekir; çünkü uygulama göstermiştir ki, ev
lenen eşlerin çok az bir kısmı bir mal rejimini öngörmekte, büyük 
çoğunluk ise, kanunî sistemi kabul etmektedir. 

Karı koca arasındaki malî ilişkileri; bir taraftan kadının ba
ğımsızlığı ve erkek ile eşit haklara sahip olması yolunda açılan mü
cadele, diğer taraftan iktisaden zayıf olanın korunması prensibi, 
yani hemen bütün modern anayasalarda yer alan sosyal adalet ve 
sosyal devlet ilkesi karının yararına olarak etkilemiştir. 
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Ayrıca, iktisadî ve sosyal hayattaki gelişmeler kadınların her 
sene daha fazla sayılarda iş hayatına atılması sonucunu yaratmış
tır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, kadının iş hayatının 
vazgeçilmez bir unsuru olduğu göıülmektedir. İstatistiklere göre 
memleketimizde çalışan kadın sayısında önemli bir artış vardır (50). 
Ayrıca, köylerde kadınların pek çoğunun tarlada erkekle birlikte 
çalıştığı sabittir (51). 

Günümüzde kadının ev idaresindeki durumu tamamen değiş
miştir. Hayatın zorluklan, bağımsızlık zevki kadını dışarda çalış
mağa, bir meslek sahibi olmağa zorlamaktadır. Bugünün kadını 
sadece ev içine kapatılmış bir idareci değildir. Ancak, kadın yine 
de tabii bir görevini, kanun koyucunun ve toplumun kendisine ver
diği görevi yerine getirmekte emeğinin büyük bir kısmını ev işle
rinin yapılmasına, çocukların yetiştirilmesine harcamaktadır. 

Bugünkü evlilik birliğinin artık eski sağlamlıkta olmadığı da 
bir sosyal gerçektir. Boşanmalar her yıl büyük bir artış göstermek
tedir. Meselâ, istatistiklerden boşanmaların 20 yıl içinde dört kat 
arttığı görülmektedir (52). 

Bu durumda, kadının malî yönden korunması sorunu ortaya 
çıkmaktadır, özellikle emeğini çocuklarına ve ev işlerine harcayan 
kadın boşanma veya kocasının ölümü halinde iktisadî yönden sar
sılmaktadır. Kadının kanun önünde erkekle eşit haklara sahip ol
ması yeterli değildir. Kadın kendisini kanun koyucunun koruduğu 
düşüncesi içindeyken, boşanma veya. kocasının ölümü halinde bü
yük bir adaletsizlikle karşılaşır. Bu durumda zayıf olanın istisma
rını, hatta zarurete düşmesini önlemek için gerekli tedbirleri al
mamak sosyal düşüncelere ve adalet duygusuna aykırı düşmekte
dir. 

Eşler arasındaki mal rejiminin düzenlenmesi, evlilik hukuku
nun bütün diğer hükümleri gibi evliliğin bir ahenk içinde devam 
ettiği süre içinde söz konusu olmaz. Mal rejimi, ancak boşanma ve
ya ölüm halinde önem kazanır. Bu anda mal rejiminin eşlerden bi
ri lehine diğeri aleyhine hüküm ihtiva, etmemesi istenir. Taraflardan 

(50) Çalışan kadın iktisaden faal nüfusun % 3 8'dir (Kurtkan, Köy Sosyolojisi, İstan
bul 1968, sh. 132). 

(51) bkz. Kurtkan, sh. 178. 
(52) İstatistik Yıllığı, C. 21, 1953/sh. 99. 1946 yılında boşanmaların Sayısı 6373 iken 

1966'da 22033 olmuştur. 
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birinin korunmasındaki noksanlıklar, yani kanundaki hükümlerin 
aksak yönleri gene bu anda ortaya çıkar. Bunun sonucunda da ka
nun koyucunun kendisini koruduğu inancı içinde olan kadın, bu 
iyi niyete dayanan inancına karşı zarurete maruz kalabilir. 

Karı koca arasındaki mal rejimi düzenlenirken şu ana prensip
lerin gözönünde tutulması gerektiği haklı olarak ileri sürülmekte
dir. 

1. Eşitlik Fikri: Mal rejimleri.düzenlenirken karı koca ara
sındaki eşitlik prensibi gözönünde tutulmalıdır (53). Bu prensip, ka
rı kocaya mameleki haklarını kullanmada aynı imkânların sağlan
masıyla gerçekleştirilir. Bu hakların kullanılmasının sınırlanması 
evlilik birliğinin menfaatleri yönünden gerekli ise sınırlama her iki 
eş yönünden de aynı olmalıdır. 

2. Şahsiyet fikri : Her eşe şahsiyetini geliştirmesi ve muhafa
zası için geniş bir saha tanınmalıdır. Şahsiyet prensibine, eşlere mal 
varlıklarının kaderini diledikleri gibi düzenlemeleri imkânı da da
hil edilmelidir. Bu prensip esas itibariyle kan ve kocanın bir diğe
rinden mallarını bağımsız olarak idare etmesini, mal varlıklarına 
tamamen kendilerinin hâkim olmasını öngörür. Şahsiyet prensibi 
eşlerden birinin malını hafiflikle idare etmesi halinde, mal ortak
lığı ve mal birliği rejimlerinden ortaya çıkan, diğer eşin bundan za
rar görmesi tehlikesini de önlemiş olur. 

3. Birlik fikri : Birlik düşüncesi, mal rejimleri yönünden, eş
lerin sanki evli olmayan kişiler gibi, sırf kendi mal varlıklarına 
bağlı kişiler olarak kabulüne «herkes kendisi için» görüşüne yer 
vermez. Eşler mallarını bağımsız idare ederken de birliğin menfaat
lerini gözönünde tutmak zorundadırlar. Her iki eşin de mal varlık
ları ilk plânda birliğin menfaatine uygun idare edilmelidir. Her iki 
eşin mal varlığı ilk plânda birliğin menfaatine uygun idare edilme
lidir. Her iki eşin mal varlığı ilk plânda birliğin ihtiyaçlarını kar
şılamak yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle, eşlerin mal varlıkları 
üzerinde sınırsız bir tasarruf hakkı olmamalıdır. Bu husus, evlili
ğin bir birlik olduğu fikrine uygun düşer. Eşlerin kazancı aslında 
her iki eşin gayretleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Buradan da eş
lerin birbirlerinin kazancı üzerinde bir hisse sahibi olmalarının 
haklı olduğu sonucu ortaya çıkar. 

(53) Karrer, sh. 74; Öztan, Mal Rejimleri, sh. 78; Henrich, sh. 75. 
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4. Bakım düşüncesi : Eşler yaşadıkları sürece birbirlerine 
bakma, infak ve iaşelerini karşılamsık görevini yüklenmişlerdir. Bu 
sozkonusu yardımlaşma evlilik birliği sona erdikten sonra da de
vam etmelidir. Evliliğin ölümle sona ermesi halinde ise, sağ kalan 
eşin iaşe yükümlülüğünü düzenleyen şahsî borç ile ölenin miras
çılarının sahip oldukları aynî haklar çatışacağından, sağ kalan eşin 
bakımının özel olarak düzenlenmesi gerekir (M). 

5. Üçüncü şahısların ve hukukî muamelâtın himâyesi : Üçün
cü şahısların himâyesi ve hukukî muamelatın korunması için eşle
rin mameleki ilişkilerinin açık ve basit olması gereklidir. Eşlerin 
ve evlilik birliğinin himâyesi hukukî muamelâtta güçlük yaratma
malı, ticarî muamelâtta istenen sürat sağlanmalıdır. Mal rejimi 
düzenlenirken, üçüncü şahısların menfaatlerinin haleldar olmama
sına dikkat edilmelidir (53). 

Evlenenlerin çok az bir kısmının akdî mal rejimini tercih et
tikleri ve hemen hemen bütün evliliklerde kanunî mal rejimine bağ
lı kaldıkları gözönünde tutulursa, kanunî mal rejiminin düzenlen
mesinin büyük önem taşıdığı gerçeği ortaya çıkar. 

Yeni bir mal rejimi sistemi düşünülürken, yukarda bahsolu-
nan prensipler gözönüne alınmalıdır. Bu prensiplerden birine veya 
diğerine ağırlık verilmesi halinde farklı mal rejimleri ortaya çıkar. 
Meselâ, şahsiyet fikrine daha fazla ağırlık veren bir düzenlemede, 
mal ayrılığı ve mal rejiminin tasfiyesinde kazancın paylaştırılması 
çözümüne varılır. Dayanışma ve birlik fikrine daha fazla ağırlık 
verildiği takdirde ise, kazançta ortaklık ve ortaklık mallarında ka
rı kocanın eşit idare ve tasarruf hakkı çözümünü benimseyen ka
zanç ortaklığı sistemi ortaya çıkar. 

Kanunî mal rejiminin mal ayrılığı ve bu rejimin tasfiyesinde 
uyulacak usulün kazancın paylaştırılması olması sistemi lehinde şu 
hususlar ileri sürülebilir: Bu rejimin kabulü ile eşlere mal varlık
ları üzerinde geniş bir hareket serbestisi verilir. Bu da şahsiyet 
fikrinin sonucudur. Aynı zamanda, bu sistem, iştirak halindeki ma! 
varlığının pratikteki güçlüklerini de ortadan kaldırmakta ve huku
kî muamelata basitliği ve açıklığı ile kolaylık getirmektedir (56). 
Kanunî mal rejiminin mal ayrılığı ve kazançta ortaklık olması aley-

(54) Karrer, sh. 75. 
(55) Karrer, sh. 75. 
(56) Karrer, sh. 78. 
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hinde ise şu hususlar ileri sürülmüştür: Bu mal rejimi sadece mal 
ayrılığına dayanmaktadır. Halbuki bu yanlıştır. Birlik prensibi, eş
lerden birinin evlilik birliğinin devamı sırasındaki iktisadî başarı
larında diğer eşin de iştirakini kabul eder. Mal ayrılığı prensibi, eş
lerin mal varlıklarının ayrı olmasını öngördüğünden, burada evli
lik birliği devam ederken elde edilen kazanç üzerinde ortak bir ma
lın varlığını reddeder. Bu nedenle de, her eşin kazancı kendi mül
kiyetinde kalır. Mal rejiminin sona ermesi halinde her eşin, diğe
rinin kazancı üzerinde bir hisse talep etmesi yolu ile birlik fikrinin 
gerçekleştirilmesi kabul edilebilir. Ancak, buradaki alacak talebi, 
borçlar hukuku sahasına girer, yani eşlerin birbirlerinden veya di 
ğer tarafın mirasçılarından olan alacağı şahsî bir alacak talebidir. 
Diğer bir ifade ile bir aynî hak burada sözkonusu olmaz. 

Birlik ve dayanışma fikrine daha fazla ağırlık veren kazanç or
taklığında ise, her eşin mal varlığının dışarıya karşı tek mal varlığı 
şeklinde gözükmesine rağmen, eşlerin mal varlıkları iki çeşit ma
melekten meydana gelmektedir. Karının ve kocanın şahsî mallan 
ve evlilik birliği devam ederken kazanılan mallar. 

(1) — Karının ve kocanın şahsî malları : Eşler evlenirken sahip 
oldukları malların mâlikidirler. Aynı şekilde evlilik birliği devam 
ederken, üçüncü şahıslar tarafından hediye olarak verilen veya mi
ras yolu ile iktisap edilen veya miras hakkından ivazlı feragat yolu 
ile elde edilen mallar üzerinde de eşler mülkiyet hakkına sahiptir
ler. Bu mallar üzerinde, diğer eşin miras hissesi hariç herhangi bir 
talep hakkı sözkonusu değildir. 

(2) — Karının ve kocanın evlilik birliği devam ederken iktisap 
ettikleri ve yukarda sayılan malların dışında kalan mallar : Eşle
rin evlilik birliği devam ederken elde ettikleri mallar «ortaklığa 
giren mallardır». Buradaki ortaklık tabiri yanlış anlamaya yol aça
bilir. Sözkonusu ortaklık sadece iktisadî bir ortaklıktır. Her eş yi
ne evlilik birliği sırasında iktisap ettiği malların mâlikidir. Bazı kı
sıtlamalarla bu mallar üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Di
ğer eşin bu kazanılan mallar üzerindeki talep hakkı, mal rejimi so
na erdikten sonra ortaya çıkar ve eşe sadece şahsî bir talep hakkı 
verir. 

Bu mal rejimini benimseyen ve bu rejimi kanunî mal rejimi 
olarak kabul eden ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Alman
ya'da 1.7.1958 tarihinde yürürlüğe giren «Kan Kocanın, Medenî Hu-



80 Doç. Dr. BİLGE ÖZTAN 

kuk Alanında Eşit Kılınmasına ilişkin Kanun»un 8'inci maddesinin 
3 nr. sında «artmış kazancı paylaşma», «kazanç fazlasını paylaşma», 
«artmış kazançta ortaklık» diye tercüme edebileceğimiz bir sistem 
«Zugewinngemeinschaft» kanunî mal rejimi olarak benimsenmiş
tir. 

13 Temmuz 1965 tarihinde yayınlanıp, 1 Şubat 1966 da yürür
lüğe giren 65/570 sayılı «Mal Rejimleri Reformu Kanunu» ile Fran 
sa'da da Federal Almanya'da kabul edilen mal rejimine çok benze
yen bir mal rejimi kabul edilmiştir. İsviçre'deki çalışmalar da yine 
Federal Almanya'da kabul edilen mal rejimine çok benzeyen bir 
mal rejimi üzerindedir. Federal Almanya'da kabul edilen bu sis
tem, ayrıca, İsrail'de 1955 tarihinde, kabul edilmiştir. 1952 tarihi
ne kadar Macaristan'da bu mal rejimi yürürlükte kalmıştır. Avru 
pa dışı ülkelerde bazı farklılıklarla bir nevi kazanç ortaklığı şu ül
kelerde benimsenmiştir. Kostarika'da (1888), Kolombiya'da (1933), 
Uruguay'da (1946). 

Artmış kazancı paylaşmayı benimseyen bu mal rejimi yukarda 
sözü edilen prensipleri en iyi şekilde içinde toplayan bir mal reji
midir. Bu sebeple bu mal rejiminin ayrıntıları üzerinde durmakta 
yarar vardır. 

Kazanç ortaklığı, mal ayrılığı ile birlikte mal rejiminin sona 
ermesi halinde eşlerin kazancının miras hukuku veya borçlar hu
kuku prensiplerine göre taksimini öngören bir mal rejimidir (57). 

Kazanç ortaklığında mal rejiminin sona ermesinde mevcut ka
zancın tasfiyesi, bu rejimin çekirdeğini teşkil eder. Eşler arasın
daki eşitlik prensibi, evlilikteki kazancın eşler arasındaki taksimi
nin haklı olacağını öngörür. Karının veya kocanın yaptığı işin ma
hiyeti ne olursa olsun, yapılan işler diğer eş yönünden aynı değerde 
kabul edilmelidir (58). Bu kural kadının ev işi ile uğraşması halinde 
de geçerlidir. O halde, bu rejimde ne eşlere yaptıkları işe göre bir 
bedel ödenmesi, ne de eşlerin kazanca ne ölçüde iştirak ettiği naza
ra alınır; burada, evlenme ile karı kocanın bir kader ortaklığı kur 
dukları fikrinden hareket (Schicksalgemeinschaft) edilir ve ailenin 
kazancına eşlerin iştirak edeceği fikri benimsenir (59). 

(57) Dölle, sh. 737; Henrich, sh. 75; Dölle, sh. 739 dipn. 25. 
(58) Dölle, sh. 739; Henrich, sh. 75. 
(59) Dölle, sh. 739; Henrich, sh. 75. 
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Alman hukukunda, evliliğin sona eriş nedenine göre, eşin tale
binin kapsamı farkh şekilde düzenlenmiştir. Evlilik birliği, eşlerden 
birinin ölümü ile sona ermişse, sağ kalan eşin miras hissesinde bir 
artış öngörülmüş, evlilik birliği boşanma ile sona ermişse veya eş
lerin tâbi oldukları mal rejimi değişmişse, kazancın tasfiyesine gi
dilmesi kabul edilmiştir. Bu mal rejiminde eşlerin mal varlıkları 
ile ilgili bir ortaklık fikri benimsenmemiş, her eşin kendi mal var
lığının mülkiyetine sahip olması istenmiştir. 

Kazanç ortaklığı aslında bir mal ayrılığıdır; sadece mal ayrılı
ğının sona ermesi halinde taraflara borçlar hukukuna veya miras 
hukukuna göre bir talep hakkı verilmiştir. 

VI — KAZANÇ ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ : 

Kazanç ortaklığında mal ayrılığı ve kazancın denkleştirilmesi 
ilkeleri benimsenmiştir. 

1) Mal ayrılığı : Karının ve kocanın mal varlıklarının mülki
yeti yine karı ve kocada kalır. Eşler evlenme akti yapıldıktan sonra 
bir mal kazansalar bile bunun mülkiyeti kendilerindedir. Mallardan 
yararlanma eşlerin kendilerine aittir, idare, esas itibariyle eşlere 
ait ise de, burada bazı önemli istisnalar yer almıştır. Evlilik birliği 
sona erdiği zaman da mallar birleşmez (fl0). Kazançtan yararlana
cak eş, ya miras hukuku, ya da borçlar hukukuna göre bir talep 
hakkına sahip olur. O halde kazanç ortaklığı, esasında mal ayrılığı 
olup, kazanç üzerinde eşe bir talep hakkı verir ve bu nedenle ev 
eşyasının ve kazancın denkleştirilmesinin teminat altına alınması 
için eşlerin idare haklarına bazı sınırlamalar koyar. 

2) Kazancın denkleştirilmesi : 
Eşlerin evlilik birliği devam ederken iktisap ettikleri mallar 

kazanç ortaklığının sona ermesi ile tasfiye edilir (61). 
Evlilik birliğinin eşlerden birinin ölümü ile veya kesinleşmiş 

butlan yahut boşanma kararı ile sona ermesi halinde kazanç ortak
lığı da sona erer. Kazanç ortaklığı ayrıca eşlerin evlenme mukave
lesi ile başka bir mal rejimini öngörmeleri ile veya mahkeme kara
rı ile de sona erebilir. Kazanç ortaklığı ne şekilde sona ererse ersin, 
her durumda, kazancın denkleştirilmesine gidilir. 

(60) Karrer, sh. 85; Henrich, sh. 83 vd. 
(61) Henrich, sh. 83. 
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Denkleştirme kaideten para ile yapılır; istisnaen para yerine 
mal talep edilir. 

1. E ş l e r i n M a l V a r l ı k l a r ı n ı İ d a r e s i : 

Esas itibariyle eşler mal varlıklarını bağımsız olarak idare eder 
1er. Bununla beraber, kanun koyucu bazı nedenlerle istisnaî hallerde 
idare hakkının kullanılmasını sınırlamıştır. 

(1) Eşlerin mal varlıklarını bağımsız idare etmeleri : 

Her eş kendi mal varlığını bağımsız bir şekilde idare eder. Yani 
mal varlığını değerlendirme, emniyet altına alma kendisine ait
tir (62). Her eş mal varlığı ile ilgili hukukî muameleleri tek başına 
yapar ve yaptığı muamelelerden kendi mal varlığı ile sorumlu tutu 
lur. Malları ile ilgili idareden diğer eşe karşı sorumlu değildir ve 
mallarını da kendisine en çok kazanç sağlayacak şekilde idare et
mekle yükümlü değildir. Malların idaresini sadece evlilik birliğinin 
kendisine yüklediği ailesinin geçimini temin edecek şekilde yap
makla yükümlüdür. Evi geçindirme yükümlülüğüne aykırı olarak 
yapacağı hukukî muameleler, geçerliliğini muhafaza eder; fakat, 
karıya hâkimden bazı tedbirlerin alınmasını talep etmek imkânını 
verir. Eşlerin mal varlıklarını bağımsız idareleri, karının ekonomik 
yönden bağımsız hareket serbestisi prensibine uygun düşmektedir. 

(2) Mal varlığının idaresi ile ilgili değişiklik imkânı : 
Eşlerden her biri kendi mal varlığının tamamını veya bir kıs

mını diğer eşin idaresine bırakabilir. Bu, eşlerin arzusuna bırakıl
mıştır. Eşlerin bu hususla ilgili olarak aralarında yapacakları hu
kukî muamele geçerlidir. Burada malın idaresini yüklenen eş bir 
bedel almaksızın işi kabul etmişse, vekâlet aktinden, görevi bir üc
ret karşılığında kabul etmişse hizmet aktinden bahsolunur. Taraf
lar aralarında bir başka tip akit de öngörebilirler. Eşler mallarının 
idaresi hakkında yapacakları akti serbestçe düzenlerler. Bu aktin, 
evlenme mukavelesi şeklinde yapılması gerekli değildir; çünkü, bir 
kimsenin malının idaresini bir başkasına vekâlet akti ile veya hiz
met akti ile bırakması evli olmayfin kişiler yönünden de geçerlidir. 

(3) Mal varlığının bağımsız idaresine konan kanuni tahditler : 
Kazanç ortaklığında gelecekteki kazanç denkleştirmesinin em

niyet altına alınması ve ailenin menfaatleri ön plânda olduğu için.. 

(62) Karrer, sh. 85; Henrich, sh. 77. 
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eşlerin tasarruf hakları bazı kısıtlamalara tâbi tutulmuştur. Bu kı
sıtlamalar, eşlerin idare haklarını mal varlıklarının tamamı üze
rinde kullanmak veya ev eşyası ile ilgili hukukî muameleler yap
mak istedikleri zaman sözkonusu olur. Yani, kazanç ortaklığında, 
mal ayrılığı mutlak, kesin bir mal ayrılığı değildir. Eşler prensip 
itibariyle mal varlıklarını serbestçe idare ederler; fakat, bu ser
bestileri şu iki halde sınırlanmıştır. 

(a) Eşin mal varlığının tamamı üzerinde tasarrufu : Bir eş 
kendi mal varlığının tamamı üzerinde ancak diğer eşin rızası olur
sa tasarruf edebilir. Diğer eşin rızası olmaksızın mal varlığının ta
mamını ilgilendiren bir taahhüt muamelesi yapamaz (63). Burada, 
bir taraftan ailenin, iktisadî varlığı için gerekli mal varlığından yok
sun kalmaması, diğer taraftan, mal rejiminin sona ermesi halinde 
sözkonusu olacak kazanç denkleştirmesinin teminat altına alınma
sı istenmiştir. Meselâ, koca, ticarî işletmesini karısının rızası ol
maksızın bir başkasına devredemez; çünkü, aksi halde, eş aileyi 
iktisadî temelden tek taraflı yoksun bırakmış olabilecektir. 

Eş, bütün mal varlığını ücretsiz olarak meselâ, ölünceye kadar 
bakma akti ile de bir başkasına veremez; çünkü, ölünceye kadar 
bakma akti bir borç ilişkisidir ve kişinin ölümü ile son bulur. Sağ 
kalan eşin de kazanç üzerinde bir talep hakkı olmaz. 

Kanun koyucu kısıtlamayı sadece mâmeleğin tamamı üzerin
deki işlemler için öngörmüş olup, mamelekteki münferid eşyalar 
üzerindeki tasarrufları, bu malların iktisadî değerleri ne kadar yük
sek olursa olsun, hukukî muamelâtta güveni sağlamak düşüncesi 
ile, mümkün kılmıştır. 

«Mâmeleğin tamamı» kavramı altında hukukî muamelenin ya
pıldığı anda eşin bütün aktif mâmeleği anlaşılır (M). Mâmeleğin ta
mamı kavramına mâmeleğin tamamına yakın kısmının hukukî 
muameleye konu teşkil etmesi de dahildir. Bu arada iktisaden öne
mi olmayan bazı malların, yapılan hukukî muameleye konu teşkil 
etmemesi yapılan muameleyi geçerli hale getirmez. 

Eş, mal varlığının tamamı üzerinde bir hukukî muamele (taah 
hüt) yapmışsa, bu muamele geçersizdir. Yani, eş bu mükellefiyet; 
yerine getirme külfeti altına girmez. Eş edimini yerine getirmemiş 

(63) Dölle, sh. 749; Henrich, sh. 79. 
(64) Dölle, sh. 750. 
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olsa bile, yapılan muamele mutlak olarak geçersiz olacağından, 
muameleyi yapan veya ifa eden eş, bunu her zaman herkese karşı 
ileri sürebilir. Savcı tarafından da butlan dâvası açılabilir. 

Tartışmalı olan husus, eşin mal varlığının tamamı üzerinde 
taahhüt muamelesi yaptığını üçüncü şahsın gereken dikkat ve iti
nayı göstermesine rağmen bilemeyecek durumda olması halinde, 
kimin menfaatinin korunacağıdır. Doktrinde kabul edilen görüşe 
göre, ispat yükü âkit olan üçüncü şahısta kalmak kaydıyla üçüncü 
şahsın menfaatinin korunacağı yolundadır (e5). 

Yapılan muameleye kan rıza göstermişse, muamele geçerlidir. 
Karının rızası için bir şekil şartı aranmamıştır. 

Eş, diğer eşin rızasını almadan hukukî muameleyi yapmışsa, 
üçüncü şahsın zararını ödeyecek midir? Bu soru, eşin bu gibi hal
lerde doğan menfi zararı ödemekle yükümlü olduğu şeklinde çö
zümlenmiştir. 

Üçüncü şahıs, eşin mâmeleğinin tamamı üzerinde muamele 
yaptığını biliyorsa ve bu muamelede eşin rızası yok ise muamele 
geçersizdir. Üçüncü şahsın büyük bir kusuru olmadan eşin rızasının 
alındığını zannetmesi, evlilik statüsünü bilmemesi onun iyiniyeti-
nin korunması sonucunu yaratmaz (66). 

Mâmeleğinin tamamı üzerinde tasarruf etmek isteyen eşe, di
ğer eş muvafakat etmekten kaçınıyorsa, tasarrufta bulunmak iste
yen eş mahkemeye başvurarak rıza talep edebilir. Vesayet mahke
mesi, eşin haklı bir neden olmaksızın muameleye razı olmaktan 
kaçınması, gaip olması, ağır hasta olması halinde, işin gecikmesin
de tehlike var ise, talepte bulunan eşe muamelenin yapılması için 
izin verebilir. Ancak mahkemenin vereceği izin ile diğer eşin men
faati haleldar oluyor ise, eşin elde edeceği meblâğı ölçüsüz şekilde 
sarf edeceği düşünülüyorsa, hâkim izni vermekten kaçınacaktır (67). 

(b) Ev eşyası : Kanun koyucu kazanç ortaklığı süresi içinde 
eşlerin idare haklarını sadece mal varlığının tamamı üzerinde yapı
lacak hukukî muameleler yönüncien değil, aynı zamanda ev eşyası 
yönünden de kısıtlamıştır (68). Eşlerden biri, ev eşyası üzerinde bir 

(65) Dölle, sh. 754. 
(66) Dölle, sh. 756; Henrich, sh. 79. 
(67) Dölle, sh. 758. 
(68) Dölle, sh. 766, Henrich, sh. 79. 
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hukukî muameleyi bu eşyanın mülkiyeti kendisine ait de olsa, an
cak diğer eşin rızası ile yapabilir. Rızanın sonradan verilmesiyle 
yapılan akit geçerli hale gelir. Bu hüküm evlilik birliğinin korun
ması amacıyla kanun koyucu tarafından konmuştur. Hiçbir eş di
ğerinin rızası olmadan ev eşyası üzerinde tasarruf edemez. Kanun 
koyucu evlilik birliğini telhikeye sokmamak için, ev eşyası üzerin
de yapılacak hukukî muameleleri geçerli saymamıştır (69). «Ev eş
yası» kavramına, aile fertlerinin kullanması için, bu fonksiyonun 
ifası için, mevcut olan bütün eşyalar ve haklar ile, eşlerin bu mak
sat için kullanılmasını aralarında kararlaştırdıkları şeyler girer. 
Kavramın geniş yorumlanmasında isabet vardır. Meselâ, buraya 
mobilya, resim, halı, eşler veya çocuklar tarafından kullanılan mü
zik âletleri, müşterek kullanmaya ayrılan otomibl vs... dahildir. 
Evin kendisi, ev üzerindeki bir sübjektif hak (meselâ, kira akti) 
eşin çalışma âletleri, giyim eşyaları, mücevheratı veya eşlerden bi
rinin kütüphanesi ise bu kavrama dahil değildir. 

Ev eşyasına eşler birlikte zilyettirler. Eşin birine ait olan eşya 
üzerinde, diğerinin o eşyanın iktisabında hiçbir'katkısı olmasa bi
le, birlikte zilyettirler. Bu esas taksitle alınan eşya için de geçerli
dir. «Ev eşyası» kavramına sadece menkul eşyalar dahil olmayıp, 
eşyanın tahrip edilmesi halinde talep edilecek tazminat da girer. 
Ayrıca bu alman para ile eve ait bir eşya alınacak ise, bu eşya da 
ev eşyası olarak kabuledilir. Ev eşyası üzerindeki mülkiyet yine; 
mala sahip olan eşe aittir; sadece mal ile ilgili taahhüt ve tasarruf 
işlemlerinin yapılmasında diğer eşin rızası aranır (70). Malın eski
mesi veya tüketilmiş olması halinde, yerine alınacak eşyanın mül
kiyeti de eski mala sahip olan kimseye aittir (71). Ev eşyası, bir 
üçüncü şahıs tarafından hediye edilmişse, mülkiyetin kime ait ola
cağı hususunda üçüncü şahsın iradesi önem taşır. Eşyanın mülki
yetinin kendisinde olduğunu iddia eden eş bunu ispatla yükümlü
dür. Meselâ, eski eşyanın mülkiyetinin kendisinde olduğunu, yeni 
eşyanın eskisinin yerine kullanılmak üzere satın alındığını, yeni 
malın eskisinin görevini yaptığını ispat ile yükümlüdür. 

Taraflar aralarında yapacakları bir evlenme mukavelesi ile sa
hip oldukları mal varlıkları üzerinde serbestçe tasarrufta buluna
bileceklerini kararlaştırabilirler. Böyle bir anlaşma geçerlidir; çün-

(69) Dölle, sh. 766; Henrich, sh. 79. 
(70) Dölle, sh. 768; Henrich, sh. 79. 
(71) Dölle, sh. 768. 
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kü, eşlerin iradeleri ile mal rejiminin belli sonuçlarından vazgeçe
meyeceklerini öngören bir hüküm mevcut değildir. Ayrıca, eşlerin 
diledikleri takdirde her zaman mal ayrılığını seçebilmeleri imkânı 
kendilerine tanındığına göre, kazanç ortaklığının da bazı hükümle
rini değiştirme imkânı kendilerine verilmelidir. 

2. Ö l ü m H a l i n d e K a z a n c ı n P a y l a ş t ı r ı l 
m a s ı : 

Kanun koyucu, kazancın paylaştırılmasında, evlilik birliğinin 
ölümle sona ermesi ile, ölüm dışında bir nedenle sona ermesini 
farklı hükümlere bağlamıştır. Evlilik birliğinin ölümle sona ermesi 
halinde, sağ kalan eşin ya miras payı artırılır veya artan kazanç 
taksim olunur. 

Kanun koyucu kazanç ortaklığında eşlerden birinin ölümü ha
linde, sağ kalan eşin miras payının artmasını istemiştir. Kanun ko
yucunun eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eşin miras pa
yının artmasını istemesinin nedeni, bu yolun basit olması ve bir 
takım güçlüklerden sakınmak isteğidir. Sağ kalan eşin miras payı
nın artması halinde, eşin kazanç paylaştırılması yolunda sahip ol
duğu şahsî talep hakkı yerini aynî bir talep hakkına bırakır ki, bu 
durumda sağ kalan eş daha kuvvetli bir hakka sahip olur. Eşlerden 
birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin miras hissesinin artmasının 
kabul edilmesinin nedenlerinden biri, uzun süren evliliklerde ma
meleki ilişkilerin evlilik süresi içinde değişmesi, mal varlıklarında-
ki değerlerin uzun süre içinde değişikliğe uğraması ve bunun sonu
cunda artan kazancın tespitinde bir takım güçlüklerin ortaya çıka
cağı düşüncesidir. Bir diğer neden de, miras hissesinin artırılması 
açık, tartışmasız bir durum ortaya koyar. Böylece ölenin mirasçı
ları ile sağ kalan eş arasında muhtemel bir takım sürtüşmeler ön
lenmiş olur. Eş miras payının artırılmasını red edip, artan kazan
cın denkleştirilmesi talebinde bulunabilir. Burada eş, kanunî mah
fuz hissesini ve kazançtan kendisine düşecek miktarı talep edebilir. 
Eş mirası reddedip sadece artan kazancın denkleştirilmesini de ta
lep edebilir; hattâ, sağ kalan eşin mirastan mahrum edilmesi halin
de bile, kazancın denkleştirilmesdni talep etmek hakkı vardır. An
cak, bu takdirde durumun hakkaniyete aykırı düşüp düşmediğine 
hâkim karar verecektir. 

Alman Medenî Kanunu (§ 1371/1 BGB) eşlerden birinin ölümü 
halinde sağ kalan eşin miras payını yükseltmiştir. Ancak, bu hük-
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mü koyarken, kazanç ortaklığındaki ana prensiplerden birini nazara 
almamıştır. Kazanç ortaklığının kabulünde etken olan prensipler
den biri, tarafların müştereken sağladığı kazancın yine bu kazanca 
eşlerin ne oranda katkıları olduğunu gözönünde tutmadan eşit öl
çüde eşler arasında taksimidir. Halbuki burada sağ kalan eşin de 
bir kazanç elde ettiği düşünülmemektedir. Bu ise kazanç ortaklığı
nın gayesine aykırıdır (ratio legis). Kadın erkek arasındaki eşitlik 
prensibi mevcut kazancın denkleştirilmesini öngörür. Halbuki mi
ras payının yükseltilmesinde bu esasa riayet edilmemiştir. Çünkü 
belki de bütün kazancı yapan sağ kalan eştir. Kanun koyucu, bu
rada bir faraziyeden hareket etmiştir. O da ölenin mutlaka bir ka
zanç sağladığı ve bu kazancın dâ eşin miras hakkı kadar olduğudur. 
Burada, miras hakkını düzenleyen bir prensibe, bir istisna getiril
mektedir; halbuki diğer hiçbir mal rejiminde miras hukuku kaide
lerine bir müdahale yoktur. Kazanç ortaklığında ise, sağ kalan eşin 
miras payının yükseltilmesi hükme bağlanmıştır ve ortada bir ka
zancın olup olmadığı nazara alınmamıştır. 

Esas itibariyle önemli olan, kanun koyucunun toplumun iste
diği bir ihtiyaca cevap vermesidir. Burada acaba miras hissesinin 
artırılması ile bu ihtiyaca cevap verilebilmekte midir? Miras payı
nın artmasında çocukların ve diğer mirasçıların bir zarar göreceği 
ortadadır. Burada eşin miras hissesinin artmasının hakkaniyete ay
kırı olup olmadığı hususu tartışılabilir. Alman hukukunda kadının 
sosyal sigorta ve emekli maaşı ile korunduğu savunularak, böyle 
bir hükmün hakkaniyete aykırı düştüğü fikri ileri sürülmüştür. 
Ayrıca belki de ölen eşin kazancı miras hissesinin artması ile diğer 
eşe geçmekte ve sağ kalan eşin de evlenmesi ile bir başka aileye 
aktarılmaktadır. Bunun yanında şöyle bir görüş de ileri sürülmek
tedir. Eşler arasında sıkı bir evlilik birliği sözkonusudur. Bu neden
le taraflardan birinin kazancı üzerinde ölenin mirasçılarından çok 
önce, diğer eşin hakkı olmalıdır ve bu nedenle miras hissesinin ar
tırılması âdildir. Miras bırakanın çocuklarının ise tahsil nafakası 
talebine hakları vardır ve onların hakları da bu yolla korunmakta
dır. Miras bırakanın diğer uzak mirasçılarının ise, ölenin hayatını 
ve malını sağ kalan eşi ile paylaştığı gerçeğini kabul etmeleri gere
kir (72). Bu görüşe karşı da, eşlerin ilişkilerinin iyi olmadığı, evli
liğin çok kısa süre devam ettiği, aslında kazancın tamamen sağ ka-

(72) Dölle, sh. 776. 
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lan eş tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde bu çözüm tarzı
nın isabetli olmadığı söylenebilir (™). 

Eşin ölümü ile, evlilik birliği devam ederken bir kazancın sağ
lanmış olup olmadığı nazara alınmaksızın, miras hissesinin artırıl
ması yoluna gidilir (74). 

Alman Medenî Kanunu'nun miras hissesinin artırılmasını ön
gören hükmünün uygulanması için (§ 1371 BGB) eşlerden birinin 
ölümü şarttır. Ölüm ânında taraflar arasında kazanç ortaklığı re
jiminin yürürlükte olması gerekir ve sağ kalan eşin kanunî mir aş
çılık sıfatını kaybetmemiş bulunması aranır. Eşlerden hangisinin 
daha fazla kazanç sağlamış olduğu hususu önemli değildir. 

Eşin miras hissesi artarken, eşin sağlığında diğer eşe yaptığı 
hibeler nazara alınmayacaktır. Ka^nun koyucu eşlerin sağlığında 
yaptıkları hibeleri miras hukukunun basit, açık çözümünü tehli
keye sokmamak için nazara almamıştır. 

ölen eşin, daha önceki bir evlilikten doğmuş çocukları varsa, 
bunlar eğitim masraflarının karşılanması için, sağ kalan eşten bir 
talepte bulunabilirler (§ 1371/4). Eş kendisine verilen artan hisseye 
kadar çocukların eğitimini sağlamak yükümlülüğü altına girer 
(§ 1371/1). Kanun maddesinin burada gayesi, miras payının yük
seltilmesi ile çocuk aleyhine doğacak bir durumu düzeltmektir. 
Burada nafaka isteyen çocuğun yardıma muhtaç olup olmadığına 
bakılır. Yani, çocuğun kendi mal varlığı ile eğitimini karşılayabile
cek durumda olup olmadığı araştırılır. Eğer çocuk, kendi eğitimini 
karşılayacak kadar bir mal varlığına sahipse, nafaka talebinde bu
lunamaz C5)- Kanunda, çocukların, sadece eğitim masraflarının 
karşılanmasını, sağ kalan eşten talep edebilecekleri öngörülmüş
tür; bu nedenle, doktrinde çocukların bakım masraflarının karşı
lanması yolunda bir talep haklarının olmadığı yolundaki görüş ağır 
basmaktadır. Çocuklar doğmamış olan eğitim nafakasından vaz
geçemezler. Yardım, eşin aldığı artan miras hissesi ile sınırlıdır 
Sağ kalan eşin artan 1/4 miras payından kendi bütün mal varlığı ile 
mi sorumlu olacağı, yoksa sadece iktisap ettiği miras hissesine dü
şen tereke ile mi sorumlu olacağı sorusu da doktrinde tartışmalı-

(73) Dölle, sh. 777. 
(74) Dölle, sh. 777. 
(75) Dölle, sh. 783. 
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dır ve eşin hissesine düşen tereke ile sorumlu tutulması fikri ağır 
basmaktadır (78). 

Sağ kalan eş her zaman miras hissesinin artırılmasından vaz
geçip kendisine artan kazancın taksim edilerek verilmesini talep 
edebilir (77) (§ 1371/11 BGB). 

İsviçre'de mal rejiminin değiştirilmesi yolunda yapılan çalış
malarda, miras hukuku hükümlerine dokunulmadan ve kazanç or
taklığının mahiyetine daha uygun düşeceği görüşü ile, ölüm halin
de de artan kazanç esas alınmıştır. İsviçre'de ağır basan görüşe gö
re, kazanılan mallarda her iki eşin gayretleri, faaliyetleri sözkonu-
sudur. Bu nedenle ölüm halinde bütün kazanç sağ kalan eşe kal
malıdır. Bu hakkaniyete de uygun düşmektedir; çünkü, ölen eşin 
kazancın yaratılmasında hiçbir katkısı olmayan mirasçılarına pay 
verilmesinin hakkaniyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Burada sade
ce ölenin çocukları yönünden durum farklı olarak düzenlenmelidir. 
Zira, böyle bir çözümde ölen eşin bir başkasından olan çocukları 
zarar görebilirler. Aynı şekilde, müşterek füru da, sağ kalan eşin 
ölmesinden sonra, bir miras hissesine kavuşacaktır ki, bu da âdil 
bir çözüm değildir. Bu nedenle, İsviçre'de füru olduğu takdirde, 
kazancın 3/4'ün sağ kalan eşe verilmesi ve kalan 1/4 üzerinde yine 
sağ kalan eşin mahfuz hissesi olmak üzere kalanın fürua verilmesi 
fikri savunulmaktadır. Burada Kanun'da miras hissesi olarak fü
rua öngörülen 3/4 ve kadına öngörülen 1/4 hisseler ters çevrilerek 
bir denge sağlanması düşünülmüştür. Bu çözüm yolunun mal re
jimi sisteminin bünyesine daha uygun olduğu muhakkaktır. 

VÏI — KAZANÇ ORTAKLIĞININ ÖLÜMDEN BAŞKA BİR 
NEDENLE SONA ERMESİ : 

I. GENEL OLARAK : 

Mal rejimi, ölümden başka bir nedenle sona ermişse ve bu so
na erme anında bir eşin kazancı diğer eşin kazancım miktar itiba
riyle aşıyorsa, kazancı az olan eş, kazancı fazla olan eşin kazan
cının denkleştirilmesini talep edebilir (1378 BGB). 

Kazanç ortaklığını düzenleyen mal rejimi ölüm dışında deği
şik nedenlerle sona erebilir. 

(76) Dölle, sh. 785. 
(77) Dölle, sh. 79; Henrich, sh. 95. 
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1. M a l r e j i m i n i n e v l i l i ğ i n s o n a e r m e s i 
i l e s o n b u l m a s ı (meselâ, boşanma, butlan) : 

Evlilik mutlak butlan ile sona ermişse, bu durumun sonuçla
rı, esas itibariyle, geriye doğru etkili olmaz. Ancak, eşlerden biri ev
lenme aktini yaparken kötüniyetli ise, kusuru ile boşanmaya sebe
biyet veren eş gibi muamele görür. Burada butlan karan geriye yü
rür ve bir kazanç ortaklığının başlangıçtan itibaren doğmadığı ka
bul edilir. 

2. E v l i l i ğ i n d e v a m ı s ı r a s ı n d a m a l r e j i m i 
n i n s o n a e r m e s i : 

a — Artan kazancın evlilik birliği devam ederken denkleştirilmesi : 

Belli şartlar altında eşlerden biri artan kazancın denkleştiril
mesini evlilik birliği devam ederken hâkimden talep edebilir. Bura
da kazanç ortaklığı hâkim kararı ile sona erer ve hâkim kazancın 
taksimine karar verir. Kazanç ortaklığının sona ermesi halinde mal 
ayrılığı kendiliğinden yürürlüğe giırer (§ 1385 BGB). Artan kazanç 
eşler arasında pay edilir. 

b — Artan kazancın evlenme mukavelesi ile denkleştirilmesi : 

Eşler kanunî mal rejimini kaldırıp her zaman aktî bir mal reji
mini uygulamaya koyabilirler (§ 1408 BGB). Burada da artan kazan
cın denkleştirilmesi gerekir (78). 

II. KAZANCIN PAYLAŞTIRILMASI ÎLE İLGİLİ HUSUSLAR
DA EŞLERİN ANLAŞMALARI : 

Eşler, kazancın paylaştırılması ile ilgili hususları aralarında ka-
rarlaştırabilirler. Kanunî mal rejiminin kabulü sırasındaki ve mal 
rejiminin sona ermesi anındaki mal varlıklarına hangi malların 
dahil olacağını aralarında kararlaştırırlar. Paylaştırmanın (denk
leştirmenin) ne zaman istenebileceği, paylaştırmada (denkleştirme
de) en yüksek meblağın ne olacağını eşler kendi aralarında ser
best iradeleri ile düzenleyebilirler (79). Kazanç ortaklığının değiş
tirilen hükümlerinin evlenme mukavelesi ile tespit edilmesi gere
kir (80) (§ 1410 BGB). § 1372 âmir bir hüküm değildir. Eşlerden biri 

(78) Dölle, sh. 796; Henrich, sh. 83. 
(79) Dölle, sh. 797; Henrich, sh. 83. 
(80) Dölle, sh. 797; Henrich, sh. 75; 101 vd. 
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kazanç ortaklığındaki talep hakkından tek taraflı bir irade beyanı 
ile vazgeçebilir. Kanun koyucu tarafından kişiye verilen bir hak
tan o kimsenin başlangıçtan itibaren vazgeçmesini engelleyen bir 
hüküm mevcut değildir (81). Kazanç ortaklığında meselâ, kadın ken
di mal varlığını kendisi idare ediyor ve kocanın bu idareye herhan
gi bir şekilde bir katkısı olmuyorsa, kocanın bu mallardan elde 
edilen kazanç üzerinde bir pay istemekten vazgeçmesi mümkündür. 

Mal rejimini, eşler aralarında, anlaşarak, veya bir başka mal 
rejimini benimseyerek kaldırmışlarsa, burada leşlerin daha önceki 
kazançları üzerindeki denkleştirmeden vazgeçmek isteyip isteme
diklerine tarafların istekleri gözönünde tutularak karar verilir. 

VIII — KAZANCIN HESAPLANMASI : 

Kazanç (§ 1373 BGB), bir eşin başlangıçtaki mâmeleği ile son 
mâmeleği arasındaki farktır. Eşlerin kazançları evlilik birliği sona 
erdiği zaman birbirinden çıkarılır. Kalan fazlalık iki eş arasında 
eşit olarak taksim edilir. Burada taksime tâbi tutulacak olan özel 
bir mal varlığı olmayıp, sadece bir meblâğdır (82). 

Bir eşin mal varlığı hesaplanırken, kazanç ortaklığı kurulurken 
eşleıe ait olan malların para karşılığı olarak değerleri hesaplanır, 
bu miktardan kişinin borçları düşülür. Aynı işlemler mal rejimi
nin sona ermesi ânında da tekrarlanır. Eğer son hesap durumu ile 
ilk hesap durumu arasında bir fark varsa, bu o eşin kazancıdır (83). 
Eşlerin her ikisi de bir kazanç sağlamış olabilirler veya her ikisi 
de bir kazanç sağlayamamış olabilir. Her iki eş de bir kazanç sağ
lamışsa, kazançları biribirinden çıkarılır ve artan fazlalık iki eşit 
parçaya bölünür. Bu takdirde aradaki farkı ödemekle yükümlü 
olan eş bir borç altına girer. Bu borç, Borçlar Hukuku hükümleri
ne göre ödenir. Kazanç ortaklığında eşler kazandıkları malın mâ
likidirler (Kazanç ortaklığının müktesep mallara münhasır ortak
lıktan «Errungenschaftgemeinschaft»tan ayrıldığı husus buradadır. 
Errungenschaftgemeinschaft'ta mal iştirak halinde her iki eşe bir
likte aittir. Pek çok ülkede benimsenen, «eşlerden birinin ölümü 
halinde, mal varlığının birbirine karışacağı» görüşü de Almanya'da 
benimsenmemiştir. Almanya'da, kanun koyucu, daha basit bir usul 

(81) Dölle, sh. 797. 
(82) Dölle, sh. 798; Henrich, sh. 83. 
(83) Dölle, sh. 798; Henrich, sh. 84 vd. 
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getirmek istemiştir ve bu nedenle de kazancın Borçlar Hukuku hü
kümlerine göre denkleştirilmesi yoluna gitmiştir. Bu prensibin ka
bulünün mahzurlu yanı, eşin kazanç üzerindeki alacağının teminat
tan yoksun olmasıdır. Bu nedenle, bu tehlikeyi bertaraf etmek için 
eşin bir teminat isteyebileceği dé ayrıca hükme bağlanmıştır (1389 
BGB). 

Kazanç taksiminde, sadece artan kazancın taksimi yoluna gidi
lir. Eşlerin mal varlıklarını idareden bir zarar doğmuşsa bu zara
rın taksimi yoluna gidilmez. 

1. B a ş l a n g ı ç t a k i m a l v a r l ı ğ ı : 

Başlangıçtaki mal varlığının ne olduğu ve değerinin ne şekilde 
tespit edileceği hususları kanun maddesi ile belirtilmiştir. Eşler, 
aralarında yapacakları bir anlaşma ile nelerin başlangıçtaki mal 
varlığına dahil olacağını kararlaştırabilirler. 

Başlangıçtaki mal varlığı, mal rejiminin kabulü ânında mevcuı 
mal varlığının değerinden bütün borçların çıkarılmasından sonra 
kalan değerdir. Mal varlığına ait değerlerden bütün yükümlülük
lerin değeri çıkarıldıktan sonra, sadece pasifte bir değer yer alıyorsa, 
başlangıç mâmeleğinin değeri sıfır kabul edilir (§ 1374/1 BGB). 
Başlangıçtaki mal varlığının değeri ile, son mal varlığının değeri 
arasındaki fark da kazançtır. Kazanç, sadece mal varlığına konan 
yeni bir ilâve olmayıp, malın değer kazanması halinde de söz konu
su olur. Yani, maldaki değer artışı da kazanca dahil olur. Doktrinde, 
maldaki artış nazara alınırken para değerinin düşmesi neticesinde 
ortaya çıkan artışların nazara alınmaması gerektiği de savunulmak
tadır. Ancak, kanun maddesinin böyle bir yoruma müsait olup ol
madığı tartışmalıdır. Bu husus İsviçre'de yapılan mal rejimi ile il
gili çalışmalarda nazara alınmış ve maldaki değer artışları veya dü
şüşlerinin son mal varlığı hesaplanırken hesaba katılmaması isten
miştir. Maldaki artışların ve düşüşlerin malın kendisini takip et
mesi gerektiği ileri sürülmektedir. 

Başlangıç mâmeleğinin hesaplanmasında, mâmeleğin aktif kıs
mı nazara alınır; bundan bütün borçlar —bunlar ister özel hukuk 
sahasına, ister kamu hukuku sahasına dahil olsun— indirilir (Ver
giler, aileye ödenecek nafaka vs..). 

Eşin sadece kazanç üzerinde bir talep hakkı vardır. Meselâ, 
eşin mal rejimi kabul edilirken 8000Q TL. aktifi ve 9000 TL. pasifi 
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vardır. Mal rejimi sırasında borcunu ödemiştir ve son durumu 
10.000 TL dir. Başlangıçtaki mal varlığı sıfır kabul edilir. Diğer eşin 
hiçbir kazancı olmadığı kabul edilecek olursa, denkleştirilecek de
ğer 10.000 TL dır. 

Eşlerin hibe yoluyla veya miras yolu ile veya miras hissesinden 
ivazlı feragat ettikleri için kendilerine intikal eden mallar başlan
gıçtaki varlığına dahil edilir. Kazancın tespitinde eşlerin çalışmala
rı sonunda elde ettikleri veya başlangıç mâmeleklerindeki değer ar
tışları ile veya onların geliri ile elde ettikleri meblâğlar nazara alı
nır. Ölüm ile elde edilen mal varlığında veya hibede diğer eşin her
hangi bir katkısı olmadığı için bunlar üzerinde de bir talep hakkı
nın olmaması istenmiştir. Eşler arasındaki hibeler de kazanç kav
ramına girmeyip, başlangıç mâmeleğine dahil edilir; fakat, bunun 
aksine eşlerin anlaşma yapmaları mümkündür (u). 

Mal varlığının değerinin tespitinde o malm iktisap edildiği an 
önemlidir (§ 1376). Burada da malın elde edildiği zamanki değerin
den o mala ilişkin bütün borçlar indirildikten sonra değer tespiti 
yapılır. 

Eşlerden biri, borçlu bir terekeyi kabul etmişse, borçlar, tere
ke ile sınırlandırılamaz; fakat, başlangıç mâmeleğinden de indirile
mez. Meselâ, A'nın başlangıç mâmeleği 10.000 liradır. Son mal du
rumu ise 20.000 lira olmuştur. A, miras yolu ile aktifi 5.000 lira ve 
pasifi 10.000 lira olan bir mal varlığı iktisap etmiştir. Burada A'nın 
mal varlığındaki «artan kazanç»ı (20.000 — 10.000 = 10.000 TL) 
10.000 liradır. B, denkleştirmeye gidildiğinde 10.000/2 >= 5.000 lira 
talep edecektir. 

Kazanç ortaklığında, eşin herhangi bir katkısı olmadan elde 
edilen kazançların, o kazançları elde eden eşin başlangıçtaki mal 
varlığına dahil olacağı kabul edilmiştir. Ancak, bu duruma bir is
tisna getirilmiştir (§ 1374/11 BGB). Yani, mâmelegin artışında eşin 
hiçbir katkısı olmasa da, artan kazanç üzerinde diğer eşe bir ka
tılma hakkı verilmiştir. Meselâ, Spor Toto'dan, bir piyango bileti
ne isabet eden ikramiyeden veya borsadaki kazançlar üzerinden bir 
denkleştirilmeye gidileceği kanun koyucu tarafından özel olarak 
düzenlenmiştir. 

(84) Dölle, sh. 801; Henrich, sh. 84. 
(85) Dölle, sh. 802; Henrich, sh. 84 vd. 
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2. B a ş l a n g ı ç t a k i m a l v a r l ı ğ ı n ı n h e s a p l a n 
m a s ı (§ 1376 BGB) : 

Başlangıçtaki mal varlığı hesaplanırken, kazanç ortaklığının 
kabulü anındaki mal varlığının değeri nazara alınır. Sonradan mal 
varlığına dahil olmak üzere iktisap' edilenlerin değeri hesaplanır
ken, o malların elde edildiği andaki değerleri esas alınır. Malın de
ğeri hesaplanırken, o günkü piyasa değeri gözönünde tutulur. Daha 
sonraki piyasadaki artış ve inişler hesaba katılmaz (Meselâ, borsa 
senetlerinin değerinin değişmesi gibi). Şarta bağlı yükümlülükler
de, yine mal rejiminin kabul edildiği, kazancın iktisap edildiği ta
rihteki tahmin edilen miktar esas alınıp aktiften indirilir (86). 

Bir ziraat veya orman işletmesinin değeri, o işletmenin mâme-
leğinin hesap edildiği günkü safi geliri alınıp, belü bir katsayı ile 
çarpılarak bulunur. 

Taraflar başlangıç mâmeleğine nelerin dahil edileceğini arala 
rmda yapacakları bir anlaşma ile kararlaştırabilirler. Taraflar bu 
hususta tamamen serbesttirler (87). 

3. B a ş l a n g ı ç m â m e l e ğ i n i n e n v a n t e r i 
(§ 1377 BGB) : 

a — Genel olarak : 

Nihaî mal varlığı, mal rejiminin sona ermesi ile belirleneceğin
den, burada değer tespitinde herhangi bir güçlükle karşılaşılma
maktadır. Rejimin sona erdiği günkü mal varlığının değeri onun 
son değeridir. Halbuki mal varlığının başlangıçtaki değerini tespit 
etmek bu kadar kolay değildir. İlk değeri tespit etmek için mal re
jimi kabul edilirken, hangi malların var olduğunu ve, bunların o 
zamanki değerlerini tespit etmek gerekir (§ 1376 BGB) (88). 

Bunun için kanun koyucu şu karineyi getirmiştir (§ 1377 BGB). 
«Eşlerin yapacakları bir envanterin doğruluğu karinesi» (89). Eşler 
başlangıç mamelekleri ile ilgili bir envanter hazırlamazlarsa, başlan
gıçta mamelekleri olmadığı kabul edilir (90). Bu durumda son mal 

(86) Dölle, sh. 803; Henrich, sh. 84 vd. 
(87) Dölle, sh. 804. 
(88) Dölle, sh. 804; Henrich, sh. 84 vd. 
(89) Dölle, sh. 804; Henrich, sh. 86. 
(90) Henrich, sh. 86; Dölle, sh. 804. 
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varlığının tamamı kazanç olarak değerlendirilir. Bu durum eşleri 
başlangıç mamelekleri hakkında da bir envanter tutmaya zorlar. 
Bununla beraber bu prensip, evlilik birliği kurulur kurulmaz eşlerin 
derhal malî sorunlara girmesine sebep olur ki örf ve âdetin bu yönde 
gelişmemiş olması bu prensibi tatmin edici olmaktan uzaklaştır
maktadır. 

b — Envanterin tespiti : 
Eşler envanter tutmakla yükümlü değildirler; bu nedenle eşler

den biri diğerinin mutlaka bir envanter tutmasını istiyemez. Kanun 
koyucu envanter tutmayan eşin mal varlığının başlangıçta sıfır ol
duğunu kabul etmekle, meseleye bir çözüm getirdiği için, eşin 
envanter tutup tutmaması o kadar önem taşımamaktadır. Ancak, 
mal rejimi sona erdiği zaman eşler birbirlerine mutlak olarak mal 
varlıklarının nihaî değerini tespit edip bildirmek yükümlülüğü al
tındadırlar (§ 1379 BGB). 

Eşlerden biri kendi mal varlığının envanterini tutmak istiyorsa, 
diğer eşin de buna iştirak etmesini isteyebilir (§ 1377/11 BGB). 
Eşlerden biri tarafından hazırlanacak bir envanter başlangıç mâme-
leği hakkında bilgi verir. 

Tutulan envanleri imzalamayan eş, imza vermeye resmî makam
larca zorlanabilir. Eşler envanterin resmî bir makam tarafından 
tutulmasını isteyebilecekleri gibi, imzaların noterden onaylanmasını 
da isteyebilirler. Her iki eş envanterin yetkili makam, yetkili memur 
veya noterlikçe tutulmasını talep edebilir. Masrafları envanterin 
yapılmasını isteyen eş öder. Başlangıç mâmeleğine dahil olacak bir 
kıymet daha sonra mal varlığına dahil olmuşsa bunun da envantere 
işlenmesi gerekir. 

Tutulan envanterin doğruluğu hakkında bir karine kabul edil
miştir. Envanter tutulmayan hallerde de son mal varlığının tamamı 
kazanç olarak değerlendirilir. 

Eşler evlenme birliği kurulurken birlikte bir envanter tutmuş-
larsa, bu envanter hiç olmazsa kendi aralarında geçerli kabul edilir. 
Tutulan envanterin doğru olmadığı her zaman iddia ve ispat edile
bilir. Envanter tutulmadığı hallerde son mal varlığının tamamı 
kazanç kabul edilir, fakat bunun da aksinin ispatı her zaman için 
mümkündür. Evlenme mukavelesi ile taraflar başlangıçtaki mal var
lıklarının değerini tespitten vazgeçebilirler, yalınz, böyle bir anlaşma 
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son mal varlığının tamamının kazanç sayılmasını engellemez. Eşler 
başlangıçtaki mal varlıklarının değerini diledikleri gibi tespit ede
bilirler. 

IX. SON MAL VARLIĞI 

1. S o n m a l v a r l ı ğ ı k a v r a m ı : 

Son mal varlığı mal rejiminin sona ermesi halinde, yükümlü
lükler çıktıktan sonraki mal varlığıdır (§ 1375 BGB). Son mal varlı
ğının değerinin tespiti için evlenme, boşanma veya butlan ile sona 
erecekse, dâvaların açıldığı gün esas alınır. Son mal durumunu tespit
te mal varlığının pasifi aktifinden indirilir. Menfi durum sıfır sayılır. 

Eşlerden biri sırf diğer eşe zarar vermek maksadıyla, kötüni 
yetli olarak, üçüncü şahıslarla bir hukukî muameleye girişirse bvı 
takdirde üçüncü şahıs bu yolla elde ettiği kazançları diğer eşin talebi 
üzerine geri vermekle yükümlü olur (Haksız mal iktisabı, sebebsiz 
zenginleşme hükümlerine göre). Ancak, bu hükmün uygulanması için 
hukuki muameleyi yapan eşin mal varlığının negatif olması gerekir. 
Meselâ, A'nın mal varlığı, mal rejimi sona erdiğinde 12.0C0 TL aktif 
ve 18.000 TL da pasiften ibarettir. A, karısına zarar vermek kastıyla 
daha önce D'ye 24.000 TL kazandıran bir hukukî muamele yapmıştır. 
Bu durumda B, 18.000 — 12.000 <= — 6.000 + 24.000 = 1 
8.000 : 2 ;— 9.000 TL sim D'den talep edebilir. Böylece kanun koyucu 
eşin kazanç üzerinde denkleştirme talebinin diğer eşin haksız iradesi 
ile zarara uğramayacağını hükme bağlamıştır (91). Bu durum özel
likle imtizaçsızlığın hüküm sürdüğü ailelerde sözkonusu olur. Mal 
rejiminin yürürlüğe girmesinden sonra, karşılıksız hibe yolu ile veya 
israf ederek veya kötüniyetle diğer eşe sırf zarar vermek maksadıyla 
üçüncü şahıslarla yapılan hukukî muamelelerde mamelekten çıkan 
meblâğlar son mal varlığına farazi olarak ilâve edilir. 

Kanun koyucu eşin her kasıtlı haksız fiili ile verilen zararı son 
mal varlığına ilâve etmemiş, ancak üç halde verilen meblâğların son 
mal varlığına ilâvesini istemiştir. Bunlar şu hallerdir : 

a) Mal rejiminin kabulünden sonra, eşlerden birinin yaptığı 
karşılıksız bağışlar (Bu bağışlar ahlâkî bir görevin ifası veya âdet 
kuralı nedeniyle verilmesi halinde hesaba katılmazlar). Buraya 

(91) Dölle, sh. 808. 
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sadece bağışlar değil, fakat karşılıksız bütün kazandırıcı muamele
ler dahil edilir. 

b) Eşlerden birinin malmı kötü idare etmesi nedeniyle öde
diği meblâğlar (1375/11 nr. 2 BGB). Burada eşin mantığa aykırı mua
meleler yapması gayri ekonomik hareket etmesi gereklidir. 

c) Nihayet eşin sırf diğer eşi zarara sokmak maksadıyla yap
tığı hukukî muameleler (§ 1375/11 BGB). Burada yapılan muamele 
ile eşin derhal veya ileride zarara sokulması aranır. Eş, diğer eşi 
zarara sokmayı istemelidir (82). Meselâ, eşin malmı çok ucuz bir 
fiyatla üçüncü şahsa satması halinde böyle bir durum sözkonusu 
olur. Bu üçüncü durumda hibe veya malını müsrifane şekilde verme 
durumu yoktur. Burada doğrudan doğruya eşe zarar verme kastı 
ile hareket vardır (93). 

Sözkonusu üç halde eşin verdiği malların iadesi istenebilir. 
Ancak malların iadesi iki halde sözkonusu olmaz. Bunlardan biri 
malın, mal rejiminin sona ermesinden en az 10 sene önce elden çık
mış olması, diğeri ise, eşin muamele yapıldığı anda buna rıza 
göstermiş bulunmasıdır. 10 senelik zamanaşımı haklı bir süre olarak 
kabul edilmiştir. Zamanaşımının başlangıcı olarak kabul edilecek 
tarih taahhüt muamelesinin yapıldığı andır. 

Meselâ, A'nın başlangıç mameleği 10.000 TL dir. Haksız bağış 
6.000 TL dır; son mal varlığı ise 30.000 TL dır. 

Kazanç şöyle hesap edilir. 30.000 — 10,000 = 20.000 (Bağış 12 
sene önce olmuşsa eş sadece 1.000 lira alır). Bağış, henüz 10 seneyi 
geçmemişse, 30.000 — 10.000 + 6.000 <= 26.000 dir ve eşin talep 
edebileceği miktar 13.000 liradır. Eş evlenme mukavelesi ile kendi
sine zarar verecek bir muameleye baştan rızasını vermez. Böyle bir 
hareket iyiniyet kaidelerine aykırılık teşkil eder (M). 

2. S o n m a l d u r u m u n u n h e s a p l a n m a s ı . 
(§ 1376 BGB): 

Son mal varlığının değerinin hesaplanması da başlangıç mame-
leğinin değerinin hesaplanmasına benzer. Mal rejiminin sona ermesi 
anındaki malların değeri son mal varlığının değerini gösterir. Başlan-

(92) Dölle, sh. 810; Henrich, sh. 89. 
(93) Dölle, sh. 810; Henrjch, sh. 88 vd. 
(94) Dölle, sh. 811. 
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gıçtaki mallar aynen mevcutsa, bunların geçen süre içinde kullanıl
maktan dolayı değer kaybetmesi veya başka bir nedenle değer ka
zanması hesaba katılır. Değer kazanma gerçek değerde bir artış veya 
görünüşte bir artış olabilir. Meselâ, uzun süren evliliklerde paranın 
değer kaybetmesi ile görünüşte bir artış ortaya çıkabilir. Alman 
hukukunda kanun koyucu değer artışının nedeninin araştırılmasına 
değinmeden, bütün değer artışlarının kazanca dahil olduğunu kabul 
etmiştir. Bu nedenle, «görünüşteki değer artışlarının da kazanca 
katılması gerektiği fikri doktrinde savunulmaktadır. Kanun ko
yucu burada evlilikteki kader ortaklığından hareket etmiştir, Bu 
esasın uygulanması büyük haksızlıklara yol açtığı takdirde taksim
den kaçmılabilir (§ 1381 e dayanarak). Bu husus doktrinde tenkit 
edilmektedir ve hiç olmazsa görünüşteki değer artışının hesaplanma
ması istenmektedir. Uygulamada da bu haksızlığı gidermek için 
çoğu kez eşlerin başlangıçtaki mal varlıkları hesaplamaya hiç katıl
mamaktadır; fakat, böyle bir uygulamanın da kanunun ruhuna ay
kırı düştüğü ortadadır. Bu nedenle isviçre hukukunda kabul edil
mesi teklif edilen görüşe göre, başlangıç mâmeleğindeki artışlar 
kazancın hesaplanmasında hesaba katılmalıdır. Bu görüş daha isa
betli görünmektedir. İsviçre hukukunda ileri sürülen görüşe göre, 
malın değerindeki artış malın kaderine tâbi olmalıdır (95). Hatta 
her eşe kazanç taksimine gidilmeden önce şahsî mallarını veya 
onun yerine ikame edilen mah alma hakkı tanınmalıdır. 

Almanya'da ileri sürülen bir diğer teklife göre ise, para değerin
de değişiklik olmuşsa, son mal varlığının değeri hesaplanırken 
başlangıç mâmeleğinin de değeri değiştirilir (96). Mal varlığının 
değeri hesaplanırken borçların değerlendirilmesinde de aynı kıstas
tan hareket edilir (97). 

X — KAZANCIN DENKLEŞTİRİLMESİ 
Evlilik birliği, taraflardan birinin ölümünden başka bir nedenle 

sona ermişse, diğer eşin kazancın denkleştirilmesi üzerinde bir para 
alacağını talebe hakkı vardır (§ 1378 I BGB) (98). Bu talep, diğer eşe 
karşı ileri sürülür. Eşin aynî bir talep hakkı hiçbir zaman sözkonu-
su olmaz. Ancak istisnaî hallerde, sulh mahkemesi alacağa mahsup 

(95) Dölle, sh. 811. 
(96) Dölle, sh. 811. 
(97) Dölle, sh. 811. 
(98) Dölle, sh. 812; Henrich, sh. 83. 
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edilmek üzere bir ayın (eşya) verilmesine karar verebilir (§ 1383 BGB) 
("). Burada hâkimin inşaî bir karan sözkonusudur; bu kararla bir 
ayni eda bir alacak hakkının yerine geçmektedir (10°); fakat bu ka
rarda, mal varlığının ayni bir taksimi sözkonusu değildir. 

Denkleştirme talebi, eşlerden birinin diğerine kazancın taksim 
edilmesi için yönelttiği bir taleptir. Evlilik birliğinde mal rejimi 
olarak kazanç ortaklığı benimsendiğinde mal rejiminin ölümden 
başka bir nedenle sona ermesi halinde veya ölümle sona erip eşin 
artan miras hissesini talep etmemesi veya talep edememesi halinde, 
kazancın denkleştirilmesi yoluna gidilir. Denkleştirme bir eşin ka
zancının diğerinden fazla olması halinde sözkonusu olur. Kazanç 
eşin son mal varlığı ile başlangıçtaki mal varlığı arasındaki farktır. 
Eşlerin kazançları birbirleriyle takas edilir. Fazlalık taksim edilir. 

Meselâ, Anın kazancı 5.000 TL dır. B'nin kazancı yoktur. B'ye 
2.500 lira verilir. Eşlerin talep hakkı sadece kazanç için geçerli olup, 
zarann paylaştmlması istenemez. Kanun koyucu denkleştirmede 
ölçü olarak kazancın yarısını öngörmüştür. Talep bir para alacağı
dır. 

Alman kanunu'nda kazanç hesaplanırken, mal varlığında mev
cut olmayan bazı meblağlann da hesaba katılması öngörülmüştür. 
Ancak bu takdirde de mal varlığının pasifi var ise, borçluların 
alacak haklan kadının alacağından önce gelir. Meselâ, A'nm 10.000 
TL aktifi 5.000 TL pasifi varsa ve hibe olarak da C'ye 10.000 TL ver
misse, önce 10.000 liradan borç indirilir, sonra hibe edilen miktar 
hesaba katılarak kadına ödenecek miktar bulunur. Burada kadının 
hakkı 10.000 — 5.000>= 5.000 + 10.000 = 15.000 : 2 = 7.000 dir. O 
halde üçüncü şahıstan kadının talep hakkı 2.500 TL dır. 

Denkleştirme talebi mal rejiminin sona ermesi halinde söz 
konusu olur. Esas itibariyle talep, boşanma karannın kesinleşmesi 
veya mal rejiminin sona erdiğinin hâkim kararı ile kesinleşmesi ile 
doğar (§ 1388) veya ölüm ile ortaya çıkar ( m ) . 

Mal rejiminin sona ermesi denkleştirme talebinin hesaplanması 
ânı olarak kabul edilir. 

(99) Dölle, sh. 812; Henrich, sh. 89. 
(100) Dölle, sh. 812. 
(101) Dölle, sh. 815; Henrich, sh. 97. 
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Mal rejiminin sona ermesinden önce bir kazanç olup olmadığı 
belli değildir. Bu nedenle kanun koyucu mal rejiminin sona ermesi 
ile eşlerin mal varlıkları üzerinde bundan böyle taahhüt veya tasarruf 
işlemleri yapamayacağını hükme bağlamıştır (§ 1378 BGB). Yapılan 
muameleler geçersizdir (§ 134 BGB). 

Denkleştirme talebine eş hak kazandığı andan itibaren bu hak
kını başkasına temlik edebilir, miras yolu ile bir başkasına bıraka
bilir (§ 1378 BGB). Eşin ölümü ilé miras hissesi artacaksa bu takdir
de bu hak ölen eşin mirasçılarına karşı ileri sürülebilir (102). 

1. D e n k l e ş t i r m e t a l e b i n i n z a m a n a ş ı m ı n a 
u ğ r a m a s ı : 

Denkleştirme talebi 3 yıl içinde zamanaşımına uğrar (§ 1378 
IV BGB). Kazancın denkleştirilmesi talebinin bir an önce ileri sürü
lüp, bu meselenin halli gerekir. Sürenin işlemeğe başlaması kişinin 
denkleştirme talebinin doğduğunu öğrendiği tarihten itibarendir (103). 
Mahkeme kararı ile sona ermeden veya boşanmada kararın kesin
leştiğinin öğrenildiği andan itibaren zamanşımı işlemeğe başlar. 

Çocuklar küçük ise reşit olana kadar zamanaşımı işlemez Aynı 
şekilde evlilik sona erinceye kadar zamanaşımı durur (gehemmt). 

Mal rejiminin sona ermesini takip eden en geç 30 sene içinde 
talep hakkı sona erer. Hak sahibi olan eşin böyle bir talep hakkının 
olduğunu bundan sonra öğrenip öğrenmemiş olması önemli değildir. 

Mal rejimi ölümle sona ermişse, zamanaşımı süresi mahfuz 
hissenin akibetine bağlıdır (§ 1378 IV BGB). 

2. A k d î d e ğ i ş i k l i k : 

Eşler, evlenme mukavelesi ile kazancın nasıl denkleştirileceğine 
karar verebilirler. Eşler isterlerse mal ayrılığı rejimini kabul ede
bilirler veya kazanç ortaklığının şartlarım aralarında diledikleri 
gibi düzenleyebilirler. Denkleştirme ahlâk kaidelerine aykırı yapıi 
mamalıdır. Meselâ füruu mirastan mahrum bırakacak şekilde biı 
denkleştirme yapılması yoluna gidilemez. 

Aynı şekilde eşler alacaklıları haklarından mahrum edecek şe
kilde bir kazanç paylaştırılmasını öngöremezler. 

(102) Dölle, sh. 816; Henrich, sh. 83. 
(103) Dölle, sh. 817. 
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XI — MALÛMAT VERME 
Eşler zaman zaman birbirlerinin mal varlıkları hakkında bilgi 

sahibi olmak isteyebilirler. Mal rejimi kabul edildiği zaman tutu
lacak bir envanter eşlerin başlangıçta sahip oldukları mal varlıkla 
rı hakkında bilgi vermeğe yarar. Envanterin tutulmaması halinde, 
eşlerin başlangıçtaki mal varlıkları sıfır kabul edilir. Eşler mal re
jimi sona erdiği zaman da birbirlerine mal varlıkları hakkında bil
gi vermek yükümlülüğü altındadırlar. Eşin istenen bilgiyi vermek
ten kaçınması halinde, bilgi verme yükümlülüğü muaccel bir borç 
haline gelir ve dâva nedeni olur (1M). 

Eşler mal rejimi devam ederken de birbirlerine bilgi vermek 
yükümlülüğü altındadırlar. Kendisinden bilgi istenen eş, diğer ta
rafa tuttuğu envanteri verir. Envanterde halen elinde bulunan mal
ların ve bunların değerlerinin belirtilmiş olması gerekir. Kendisin
den bilgi istenen eş, borçlarını da karşı tarafa bildirmek zorunda
dır. Ancak, mal rejimi devam ederken, eşlerin birbirlerine bilgi ver
meleri dâva yolu ile istenemez. Bu durum, en çoğundan, mal reji
minin sona erdirilmesi için bir sebep teşkil eder. 

Eşler, yukarıda da belirtildiği gibi, mal rejimi sona erdiği za
man birbirlerine bilgi vermek yükümlülüğü altmdadırlar. Alman 
hukukunda sadece mal rejiminin ölümden başka bir sebeple sona 
ermesi halinde, eşlerin mal varlıkları hakkmda birbirlerine bilgi 
vermek zorunluluğunda oldukları düzenlenmiştir (§ 1379 BGB); 
fakat, aslmda eşlerden birinin ölümü halinde de, diğer eşin ne ya
pacağına karar verebilmesi için, mevcut durumu bilmesinde yarar 
vardır. Bu sebeple, Alman hukuk doktrininde eşlerin bilgi edinme 
hakkının, ölüm haline de teşmil edilmesi istenmektedir (105). 

Envanterin gerekli itina ile yapılmamış olması halinde, eş mah
kemeye müracaatla envanterin yeniden düzenlenmesini talep ede
bilir. Ayrıca, eş masrafı kendisine ait olmak üzere envanterin yet7 
kili bir makam tarafından tutulmasını da isteyebilir. Aynı şekilde 
eşin malların neler olduğunu, bunların değerlerini ve borçlann ne 
miktarda olduğunun kendisine bildirilmesini talep hakkı da vardır. 
Eş, ancak bu doğru bilgi ışığı altında durumunu belirleyebilecek
tir. 

(104) Dölle, sh. 820; Henrich, sh. 77. 
(105) Beitzke, sh. 97. 
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Eşlerin birbirlerine bilgi vermek yükümlülüğünün bir akit ile 
ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı meselesine gelince, bu soruya 
doktrinde olumsuz cevap verilmekte; aksine bir davranışın kazanç 
ortaklığı prensiplerine ters düşeceği ileri sürülmektedir. Tabiîdir 
ki, talep hakkı olan taraf bu hakkını kullanmayabilir (106). 

XII — KAZANÇLARIN HESAPLANMASI : 
Eşlerin kazançlarının hesaplanabilmesi için son mal varlığının 

tespiti gerekir. Bunun hesaplanmasında ise, bir eşin, diğer eşe sağ
lığında yaptığı bazı kazandırıcı muameleler de gözönünde tutu
lur C07). 

Son mal varlığı hesaplanırken hesaba katılacak kazandırıcı mua
meleler : 

Eşlerden biri diğer eşe sağlar arası bir bağıtta bulunmuş 
ve bunun denkleştirmede nazara alınacağından bahsetmişse, bu 
miktar denkleştirmede hesaba katılır. Şüphe halinde, normal he
diye kavramını aşan hediyelerin denkleştirmede hesaba katılacağı 
kabul olunur (108). 

Eşlerin nişanlı iken, hatta evlenme akti yapılmadan fakat ev
lenme niyetleri varken, birbirlerine yaptıkları bağışlar; veya bir 
başka mal rejimi yürürlükte iken yaptıkları, hediye kavramını aşan 
bağışlar da denkleştirmede hesaba katılır. 

Eşe yapılan kazandırıcı muamelelerin hesaba katılması için 
mutlaka karşılıksız olması gerekir. Muamele, eşi borçtan kurtarıcı 
bir muamele, ibra, eş lehine bir haktan vazgeçme vs...'de olabilir; 
aynı şekilde, diğer eşin yaptığı bir hibe vaadini yerine getirmesi 
yine kazandırıcı muamele sayılır (109). 

Kazandırıcı muamelenin hesaba katılması için eşin bu mua
meleyi kabul etmiş olması aranır. Rıza tek taraflı bir irade beya
nıdır. Yani kendisine bağış yapılan kimse, bu bağışın ileride hesaba 
katılacağını kabul etmelidir. Rıza şekil şartına bağlı olarak veril
mez. Hibeyi almış olan eş, bunun denkleştirmede hesaba katılma
yacağının aralarında kararlaştırılmış olduğunu ispat edebilir. Aksi 
halde meselâ, verilen pahalı bir mücevher, kıymetli evrak, hayat 
sigortası son hesapta nazara alınacaktır. 

(106) Dölle, sh. 821. 
(107) Dölle, sh. 821; Henrich, sh. 84. 
<108) Henrich, sh. 84; Dölle. sh. 823. 
(109) Dölle, sh. 822. 
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Eşin son malvarlığının değeri hesaplanırken, yaptığı hibenin 
değeri de mal varlığına ilâve edilir. Burada mal varlığına ilâve edi
lecek değer, kazandırıcı muamelenin yapıldığı andaki malın değe
ridir. Yani mal henüz kazandırıcı muameleyi yapan eşin mal varlı
ğında var farzedilir. Hibe edilen maldaki daha sonraki değer arüş 
ve inişleri hesaba katılmaz. Meselâ, A'nın başlangıçtaki mal varlığı 
10.000, son mal varlığı 20.000 liradır. Evlilik birliği devam ederken, 
B'ye 5.000 lira hibe etmiştir. B mal varlığında bir artış olmamıştır. 
B'nin A'dan talep edeceği miktar (20.000 — 10.000) + 5.000 = 
15.000 : 2 = 7.500 liradır. Bunun 5.000 lirasını hibe olarak almış 
olduğu için, sadece 2.500 lira talebe hakkı vardır. 

Eşler isterlerse, aralarında yapacakları bir anlaşma ile yapılan 
hibelerin hesaba katılmayacağını kararlaştırabilirler. 

XIII — AŞIRI HAKSIZLIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI HA
LİNDE KAZANÇ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN TA
RAFIN DEFİ DERMEYANI HAKKI 

Kanun koyucu, denkleştirmenin tespitini ve sınırlarım çok ke
sin bir şekilde belirttiği için bu durum bazı hallerde haksızlıklara 
yol açabilir. Kanun koyucu hukukî emniyet ve hukukî açıklığı sağ-
laniak için, artan kazancın nasıl tespit edileceğini kesin hükümle
re bağlamış, bu hususta hâkime bir takdir yetkisi vermemiştir. An
cak, böyle bir düzenlemenin bazı hallerde açıkça haksızlığa yol aça
cağını gözönünde tutan kanun koyucu, bazı hallerde ödeme ile yü
kümlü olan tarafa defi dermeyan edebilmek hakkı tanımıştır. 

Defin ileri sürülebilmesi için denkleştirmenin yapılması büyük 
haksızlıklara neden olmalıdır. Borçlunun borçlanılan edayı yerine 
getirmesi büyük bir haksızlığa yol açacak ise, borcu ödemekten 
kaçınabilir. Borcu ödemek istemeyen eşin haklı bir nedene dayan
ması gerekir. îleri sürülen defin nazara alınması için denkleştir
menin bir haksızlığa yol açması yeterli olmayıp, doğacak haksız
lığın ağır olması gerekir. Meselâ, eşlerden biri uzun süre evlilik bir
liğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, yani kusur
lu olarak bu görevi ifadan kaçıyorsa, mal rejiminin sona ermesi ha
linde kazancın denkleştirilmesini talep edemez (§ 1381) (no). Bura
da, kanun koyucu eşin kusurunu ve uzun süredir evlilik görevleri
ni yerine getirmemiş olmasını aramaktadır. Bazen eşin kusurlu da 

,(110) Dölle, sh. 825; Beitzke, sh. 98. 
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olsa denkleştirmeyi talebe hakkı olabilir. Meselâ, boşanmaya ku
suru ile sebebiyet vermiş olan eşin, kazancın taksimini istemek hak
kı vardır; çünkü, eş kusurlu da olsa, artan kazanca kendisinin bir 
katkısı olmuş olabilir. Bu nedenle eş sırf kazanca katkısı olduğu 
için talep hakkını ileri sürebilir. 

Taraflar aralarında yapacakları bir evlenme mukavelesi ile 
denkleştirmenin ağır haksızlıklara yol açması halinde de denkleş
tirmeden vazgeçilemeyeceğini aralarında kararlaştıramazlar; çün
kü, böyle bir düzenleme ahlâka aykırılık teşkil eder. 

XIV — DENKLEŞTİRME TALEBİNİN DURMASI 

Denkleştirme talebi, doğar doğmaz muaccel hale gelir (§ 1378 
III, 2711 BGB). Ancak, bazı hallerde, edanın derhal ifa edilmesi 
borçlu için ağır bir yük teşkil edebilir. Meselâ, kıymetli bir mal var
lığının satılması ile işletme tehlikeye girebilir. Böyle bir durumda 
sulh mahkemesi alacağın ödenmesinin durdurulmasına karar ve
rebilir ( m ) . Alacaklının denkleştirme talebini bir süre erteleyebile-
ceğinin kendisinden beklenebilir olması ve borçlu için derhal öde
menin ağır bir yük teşkil etmiş olması halinde bu yola başvurulabi
lir (§1382 I BGB). Borcun ödenmesinin durdurulmasında her iki 
tarafın menfaatleri nazara alınır ve her iki menfaat arasında bir 
denge kurulmasına çalışılır. Mesele, hâkimin takdir hakkına göre 
çözülür. Hâkim her iki tarafın da menfaatinin ihlâl edilmemesine 
özen gösterir (112). Menfaatlerin mutlaka tartılması gerekir. Mese
lâ, eş kusursuz boşanmışsa ve hayatını yeniden düzenlemesi için 
paraya ihtiyacı varsa, kendisine hiç olmazsa bu ihtiyaçlarını karşı
layabilecek kadar bir meblağın derhal ödenmesi gerekir (U3). Eşin 
ölmesi ile bir işletmenin satılması sözkonusu olacaksa ve küçük 
çocuklar varsa, burada da bu durum nazara alınır (1M). 

Mahkeme denkleştirmenin durdurulması hususunda karar al
maya yetkilidir (§ 1382/1 BGB). 

ödemenin geciktirilmesi halinde geciken bedelin faizi de öde
nir (§1382/11 BGB). Faizin nispetini mahkeme hakkaniyet kuralla 

(111) Dölle, sh. 826; Beitzke, sh. 99. 
(112) Dölle, sh. 827; Beitzke, sh. 99. 
(113) Dölle, sh. 827. 
(114) Dölle, sh. 827. 
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rina göre tespit eder (§ 1382/IV BGB). Duruma göre faiz normal 
faizin üstünde veya altında olabilir. 

Mahkeme gerekiyorsa, bekletilen denkleştirme için bir teminat 
verilmesini isteyebilir (§ 1382/III BGB). Teminatın mahiyeti ve mik
tarı hakkaniyet ölçülerine göre tespit edilir (§ 1382 IV BGB). Mah
keme teminatı tespitte eşin şahsiyetini, alacaklıya karşı o zamana 
kadarki tutumunu vs... nazara alarak hakkaniyete uygun bir karar 
verir. 

Mahkeme karar verirken önce tarafların sözlü olarak anlaşma
larını sağlamaya gayret eder. Yetkili mahkeme, eşlerin ikametgâh
ları mahkemesidir. Taraflar aralarında anlaşamazlarsa, talep üze
rine hâkim karar verir. Burada hâkim, ya paranın ödenmesinin bel
li bir süre için durdurulmasını veya paranın belli süreler içinde 
ödenmesini kararlaştırır. 

Eşlerin daha önce aralarında yapacakları bir anlaşma ile denk
leştirmenin durdurulacağını öngörüp görmeyecekleri meselesi, böy
le bir anlaşmanın kamu düzenine aykırı düşeceği gerekçesiyle red
dedilmektedir. 

XV — BELLİ EŞYALAR ÜZERİNDE TALEP HAKKI 

Denkleştirme talebi kaideten bir para alacağıdır. Kazancın pa
ra ile denkleştirilmesi istisnaî hallerde alacaklı için hakkaniyete 
aykırı bir sonuç yaratabilir. Özellikle iktisadî durum borcun para 
ile ödenmesini yetersiz ve tehlikeli hale getirmiş olabilir (Paranın 
süratle değer kaybetmesi halinde olduğu gibi) (U5). Böyle hallerde, 
mahkeme alacaklının talebi üzerine, borçlunun mal varlığından bir 
kısmının, denkleştirmeye hesap edilmek üzere, alacaklıya verilme
sini kararlaştırabilir. Bu husus alacaklı yönünden âdil, borçlu yö
nünden de ondan beklenebilir olmaya bağlıdır. Bu hüküm alacak
lıyı himaye etmek üzere konmuştur (§ 1383 BGB). Borçlu burada 
borcunu para ile ödemek istediği yolunda bir talepte bulunamaz. 
Alacaklıyı ikame yolu ile para almaya icbar edemez. 

Mahkeme, alacaklı yönünden büyük bir haksızlığın önlenmesi 
için, gerekiyorsa, alacağın bir mal ile ödenmesini öngörebilir. Bor
cun mal ile ödenmesine karar verilirken, alacaklının veya borçlu
nun tek taraflı yararlanmasına veya zarar görmesine yol açılma-

(115) Dölle, sh. 827; Beitzke, sh. 99. 
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ması gerekir. Böyle bir karar verilirken, alacaklı yönünden, borç 
mal ile ödenmediği takdirde sözkonusu haksızlığın ağır olması ge
rekir. Ufak haksızlıklara alacaklı katlanacaktır. Burada sadece hak
sızlığın ağır olması değil, aynı zamanda durumun hakkaniyet duy
gusuna da ters düşmemesi gerekir. Bir haksızlık mevcut olmasına 
rağmen, bu haksızlığa katlanması diğer eşten beklenebiliyorsa ve
ya başka bir yolla haksızlık telâfi edilecekse borcun mal ile öden
mesi yoluna gidilmez (116). Alacaklının talep ettiği malları borçlunun 
vermesinin kendisinden beklenememesi halinde, hâkim taraf men
faatlerini gözönünde tutarak, hangi malların verileceğine karar ve
rir ( m ) . 

Hâkim belli bir malın verilmesine karar vermisse, bu malın 
intikalinin normal intikal kaidelerine göre olması gerekir. Bu eda
nın ifası herhangi bir nedenle imkânsız hale gelirse, yine denkleş
tirme usulüne dönülür. Yani, o malın değeri denkleştirmede hesa
ba katılır. 

Alacaklının belli eşyaları talebi üzerine hâkim sözlü olarak ta
rafları bir anlaşmaya davet eder. Taraflar aralarında anlaşamaz
larsa, hâkim karar verir. 

Alacaklının, daha önceden, borcun mal ila ödenmesini isteme
yeceği yolunda yapılacak bir anlaşma geçersizdir; çünkü, burada 
bir kamu düzenini ilgilendiren bir durum sözkonusudur. Hiç kim
se korunmaya muhtaç durumda olduğu için kendisine tanınan bir 
haktan önceden vazgeçemez. Hak doğduktan sonra, bu hakkını 
kullanıp kullanmamakta ise, herkes serbesttir. Bununla beraber, 
tarafların belli malların istenebileceği hususunda yaptıkları anlaş 
malar geçerlidir. 

XVI — BOŞANMANIN ÖZEL DURUMU : 
Denkleştirme, mal rejiminin sona ermesi ile doğar (§ 1378 

BGB). Boşanma ile evlilik sona ermişse, boşanma kararının kesin
leştiği an esas alınır (U8) (§ 1373, 1375, 1376/11 BGB). Kazancın pay-
laştırılmasına esas olan an, boşanma dâvasının açıldığı andır. Ya
ni mal rejiminin sona ermesinden önceki zaman esas alınmakta
dır. Bunun nedeni, kazanç sahibi eşin mal varlığını azaltabileceği 

(116) Dölle, sh. 831. 
(117) Dölle, sh. 831; Beitzke, sh. 99. 
(118) Dölle, sh. 833. 
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düşüncesidir; fakat, bu husus çok güven verici değildir. Bir kere, 
eşler arasında boşanma dâvası açılmadan bir süre önce huzursuz
luklar başlamıştır ve eşler evliliğin devam etmeyeceğini tahmin et
mektedirler. Bu nedenle, kazancını azaltmak isteyen eş, bu arada 
bir takım tasarruf muameleleri yapmış olabilir. Ayrıca, dâva açıl
dıktan sonra, dâva kesinleşinceye kadar eşlerin mal varlıklarında 
bir artış olabilir. Bu nedenle, kusursuz eşe bir tercih hakkı ver
mek, yani boşanma dâvası açıldığı veya sona erdiği andaki mal du
rumundan birini seçmesine imkân tanımak görüşü doktrinde sa
vunulmaktadır (119). 

Eşler boşanma dâvasının kesinleşmesi ile denkleştirme talebi
ne hak kazanırlar (120). Boşanma dâvası devam ederken, evlilik bir
liği ölümle sona ermişse, sağ kalan eşin miras hissesi yine 1/4 ora
nında artar. 

Evlilik birliği nisbî butlanla sakatsa, boşanma hakkındaki hü
küm buraya da uygulanır. Ancak, taraflar arasındaki evlilik butlan 
ile sakatsa ve her iki eş de bu butlan sebebini evlenme akti yapılır
ken biliyorlarsa, bu taktirde kazancın paylaşılması yoluna gidil
mez. 

Kazancın miktarını tespitte, boşanma, iptal veya fesih dâva
sının açıldığı tarih esas alınır; çünkü, bu andan itibaren eşler bir
birlerine yabancılaşmışlardır. Taksim, boşanma kararı ile olaca
ğından, eşin duruma göre bir teminat istemek hakkı vardır; çünkü, 
eşin boşanma kararının kesinleşmesi ânına kadar yapacağı yüküm
lülükler geçerlidir. Bu nedenle, bazı hallerde kazancın hesaplanma
sı ânı hiç bir önem taşımaz. Eşe bu hususlar gözönüne alınarak bir 
teminat talep etmek imkânı tanınmıştır. Eğer eşin durumu, diğer 
eşin kazancın denkleştirilmesi talebini tehlikeye sokacak bir du
rum gösteriyorsa ve eş de boşanma vs... dâvası açmışsa, talebi ha
linde kendisine teminat verilmesine mahkeme karar verir ( m ) . 

XVII — KAZANCIN ZAMANINDAN ÖNCE 
DENKLEŞTİRİLMESİ : 

Mal rejiminin sona ermesi ile kazancın taksimine gidilir (§1378/ 
III BGB). Bu nedenle, kazancın denkleştirilmesi talebi daha önce 

(119) Dölle, sh. 834. 
(120) Dölle, sh. 834. 
(121) Dölle, sh. 835. 
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yapılamaz. Bununla beraber, ayrılık kararının verilmesi veya eşin 
diğer eşin haklarını tehlikeye düşüreceğinden korkulduğu hallerde, 
kazancın daha önceden taksimine gidilemez (§ 1385, 1386 BGB). Eş
lerden birinin hacir altına alınması, hakkında iflâs kararının ve
rilmesi kazanç paylaştırılmasını talebe neden olmaz. Kazancın tak
simi için mutlaka mahkemenin kararı şarttır. Hâkimin vereceği 
karar ile taraflar arasjnda mal ayrılığı yürürlüğe girer (122) ve ka
zanç denkleştirilir. 

Zamanından önce bir taksimin talep edilmesi için eşlerin sa
dakat yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği hususuna bakıl
maz; önemli olan eşin ekonomik yükümlülüğünü yerine getirip ge-
tirmemesidir (123). Bu madde ile eşler birbirlerine ekonomik yönden 
verebilecekleri zararlara karşı korunmuştur. 

Zamanından önce bir taksim dâvası açılabilmesi için şu şart
lar mevcut olmalıdır : 

— Eşler en azından üç seneden beri ayrı yaşıyor olmalıdır. Bu 
takdirde bir eşin diğerinin -kazancına katkıda bulunduğu ileri sü
rülemeyeceğinden, eşler her zaman için kazanç ortaklığına son ve
rebilirler. 

— Eşlerden birinin ekonomik yükümlülüklerini yerine getir
memesi gerekir (§ 1386/1 BGB). Elvlilik ilişkisinde ekonomik yü
kümlülüğün yerine getirilmemesi, özellikle kocanın bakım yüküm
lülüğünü yerine getirmemesi karının ev işlerini yapmaması halle
rinde sözkonusu olur (§ 1356 BGB). Bütün bu durumlar kusurla ya
pılmakta olmalıdır. Eşin kusuru olmadan edayı yerine getirememe
si halinde § 1386 BGB uygulanmaz. Evlilik birliğinin taraflara yük
lediği ve ekonomik yükümlülükler dışında kalan diğer yükümlülük
leri eşlerin yerine getirmemesi bu maddenin uygulanmasına neden 
olmaz. Maddenin uygulanması için, eşlerin yükümlülüklerini uzun 
bir süreden beri yerine getirmemesi gerekir ( m ) . Duruma göre, hâ
kim geçen sürenin uzun bir süre sayılıp sayılmayacağına takdir hak
kını kullanarak karar verir. 

— Eşlerden birinin diğer eşin rızasını almadan mâmeleğinin 
tamamı üzerinde taahhüt veya tasarruf işlemini yapmış olması 
aranır. 

(122) Dölle, sh. 836. 
(123) Dölle, sh. 836. 
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— Eşlerden birinin diğerinin mal varlığı hakkında bilgi ver 
memesi gerekir. Eşler birbirlerinden mal varlıklarının durumu hak 
kmda bilgi istemek hakkına sahiptirler. Ancak, eş bu bilgiyi ver 
mekten kaçmıyorsa, diğer eşin mahkeme yolu ile bu bilgiyi almak 
imkânı yoktur. Bu takdirde eş, sadece kazancın zamanından önce 
paylaştırılmasını talep edebilir. Bu prensibi kanun koyucu eşlerir 
birbirlerine bilgi vermeleri için bir müeyyide olarak öngörmüştür. 
Eşin bilgi verme görevine mal varlığının en ince teferruatına kadaı 
diğer eşi aydınlatması görevi girmez. Genel bir bilgi vermesi yeter
lidir. Hattâ, gelecekte beklenen durum hakkında da eş diğerine bil
gi vermelidir. Aynı şekilde önemli değişiklikler olduğu takdirde 
eşin diğer eşe bilgi vermesi gerekir. 

Mahkeme eşlerden birinin talebi üzerine, inşaî bir karar ve
rir (125). 

XVIII — KAZANCIN ZAMANINDAN ÖNCE DENKLEŞTİRİL
MESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI : 

Mal rejimi zamanından önce sona erdirilmişse aşağıdaki neti
celer ortaya çıkar : 

(1) Mal rejiminin sona ermesi ile mal ayrılığı hükümleri yü
rürlüğe girer (§ 1388 BGB). Eşler arasındaki mal rejimi sona erdi-
rilirse, mal aynlığı kanundan dolayı yürürlüğe girer (126). Taraflar 
aralarında tekrar kazanç ortaklığının hüküm ve netice yaratması
nı isterlerse, bunu evlenme mukavelesi ile düzenlemeleri gerekir. 
Bu mal rejiminin mutlaka evlenme mukavelesi ile yapılması gere
kir. Taraflar, mahkemenin mal ayrılığına karar vermesine rağmen, 
aralarında kazanç ortaklığının-devam edeceğini bir akit ile karar-
laştıramazlar; çünkü, bu durum mal rejiminin mahiyetini değiştir
mek anlamını taşır. 

(2) Kazanç ortaklığının sona ermesi halinde, eş diğerine mal 
durumu hakkında kesin bilgi vermek zorundadır (127). 

(3) Kazancın hesaplanması: Kazancın önceden taksimi için 
dâva açılmışsa, burada da kazancın hesaplanması ânı tıpkı boşan-

(124) Dölle, sh. 839; Beitzke, sh. 101. 
(125) Dölle, sh. 839. 
(126) Dölle, sh. 840. 
(127) Dölle, sh. 842. 
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mada olduğu gibi, dâvanın açıldığı âna göre yapılır; yani, bu andan 
itibaren dâvâlının gireceği taahhüt muameleleri davacı yönünden 
hesaba katılmaz. Eşin ileride haklannm önemli bir şekilde tehlike
ye gireceğinden korkuluyorsa, eş teminat talebinde bulunabilir ( m ) . 
Eşin teminat talebinde bulunabilmesi için, dâvanın mutlaka açıl
mış olması şarttır (129). Bunun dışında yani, dâva açılmadan önce, 
eşler birbirlerinden teminat talep edemezler; çünkü, böyle bir du
rumda evlilik birliğinin sükûneti önemli derecede ihlâl edilmiş 
olur (130). Teminat talebini sadece dâvayı açan eş değil, diğer eş de 
ileri sürebilir. Karşı taraf, kendisinin muhtemelen ne kadar bir 
ödeme yapacağını önceden bilmek isteyebilir (131). 

Teminat istenmesi için, eşin talebinin mutlaka tehlikeye gire
cek olması gerekir (132); çünkü, bu (durumda eş, malları ile ilgili ta
sarruf muameleleri yapabilir (133). Teminat için eşin mutlaka ku
surlu olması aranmaz. Objektif tehlike yaratan durumların varlığı 
yeterlidir (yeteneksizlik, tecrübesizlik vs... gibi). 

Teminat talebi karara bağlanmadan mal rejimi sona ermişse, 
teminat talebi de sona erer (134). 

Teminat talebi dâvası aynî hakları ilgilendiren bir dâvadır. 
Boşanma dâvasından ayrı açılması gerekir. Teminat miktarı ala
cakla orantılı olacağından, eşin alacak miktarını bilmek gerekir. 
Halbuki eşin mal durumu hakkında mal rejimi sona ermeden bil
gi vermek yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, burada, davacı kendi 
vereceği miktarın gerçeğe uygun olduğu hususunda hâkimi ikna et
melidir (135). 

Tarafların daha önce aralarında yapacakları bir anlaşma ile 
teminatı talep hakkından vazgeçecekleri yolundaki bir beyan ge
çersizdir; çünkü, bu takdirde eşin korunması ile ilgili bir hüküm
den vazgeçmek sözkonusu olacaktır ki, bu kamu düzenine aykırı
dır. 

(128) Dölle, sh. 844. 
(129) Dölle, sh. 845. 
(130) Dölle, sh. 845. 
(131) Dölle, sh. 845. 
(132) Dölle, sh. 845. 
(133) Dölle, sh. 845. 
(134) Dölle, sh. 846. 
(135) Dölle, sh. 849. 
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XIX — ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI HAKLAR : 
Kazanç ortaklığının denkleştirilmesinde önce eşlerin her bi

rinin alacaklılarının alacaklarının ödenmesi şarttır. Bunun için ön
ce aktifden pasif indirilir. 

Artan kazanç hesaplanırken, farazi mal varlığına, eşin malvar
lığını müsrif bir şekilde kullanması sonucu yaptığı hukukî muame
lelerle, sırf eşe zarar vermek için üçüncü şahıslarla yaptığı hukukî 
muameleler ve ahlâkî ölçüleri aşan veya örf âdete sığmayan hibe
ler de dahil edilir. 

israf nedeniyle mal varlığından çıkarılan muamelelerin hesaba 
katılması için, bu tasarrufların birden fazla olması aranmalıdır. 

Eş kötü niyetle, yani diğer eşe sırf zarar vermek için hareket 
etmiş ve bu maksatla üçüncü şahıslarla tasarruf muameleleri yap
mışsa, üçüncü şahısların aldıklarını iade etmeleri gerekir. Bunun 
için şu şartlar aranır. 

— Zarar verme kastının üçüncü şahıs tarafından bilinmesi : 
Eşin sırf diğer eşe zarar vermek maksadıyla bir bağış yaptığının 
üçüncü şahıs tarafından bilinmesi gerekir. Üçüncü şahsın iade yü
kümlülüğü, eşin zarar verme kastını öğrendiği andan itibaren do
ğar. Üçüncü şahıs bunu daha sonra öğrenmişse, iade yükümlülüğü 
o anda elinde kalan miktarla sınırlı olur. Üçüncü şahıs durumu 
bilmeden aldığı şeyleri ivazsız olarak bir başkasına devretmişse, 
eşin sebepsiz zenginleşmeden doğan talep hakkı ortadan kalkar. 

— Eş üçüncü şahsa karşılıksız bir kazanç temin etmelidir. 
— İlliyet bağı: Denkleştirmenin yapılmaması ile karşılıksız 

bağış arasında bir illiyet bağı olmalıdır. 
Üçüncü şahsa karşı ileri sürülecek olan, sadece bir para ala

cağı talebidir. Üçüncü şahıs dilerse almanı iad.e eder; dilerse iste
nilen bedeli ödeyerek sorumluluktan kurtulur. Meselâ, bağış 300.000 
lira ve ödenmesi gereken miktar 30.000 lira ise, üçüncü şahıs 30.000 
lirayı ödeyerek sorumluluktan kurtulur. 

Eşin ahlâkî düşüncelerle veya örf ve âdete göre yaptığı bağış
lar veya mal rejiminin sona ermesinden 10 sene önceye kadar yap
tığı bağışlar ve diğer eşin rızasıyla yaptığı bağışların farazî mal var
lığında hesaba katılması istenemez (§ 1375 III BGB) (136). 

Mal rejiminin sona ermesinden sonraki üç yıl içinde eşin üçün
cü şahıslara karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan talep hakkını kul
lanması gerekir. Aksi halde, talep hakkı zamanaşımına uğrar 
(§ 1390 IV BGB). 
(136) Dölle, sh. 849. 



MÜTESELSİL SORUMLULUK YÖNÜNDEN 
SORUMSUZLUK ŞARTLARI 

Dr. Ali ERTEN 

Bugünün toplum hayatının ve birlikte çalışmanın bir gereği 
olarak, belli bir zarardan yâlnız bir tek kişinin sorumlu tutulması 
ve yine bu zararla sadece bir tek sorumluluk olayının şartlarının 
gerçekleşmesi seyrektir. Çcğu kez, birden ziyade kimse müteselsilen 
sorumlu durumda bulunabilir. Bu iki şekilde söz konusu olur 
1) Bazı hallerde zararın doğmasında, birden ziyade kimse, aynı hu
kuki nedene dayanarak müteselsilen sorumlu olabilirler ki, bu da 
ya, alacaklıya karşı borçlu olan birden fazla borçlunun söz konusu 
borcu zamanında ifa etmemeleri veya gereği gibi ifa etmemeleri 
halinde, yahut, birden fazla kimsenin birlikte işledikleri haksız bir 
fiile dayanan zarar halinde karşımıza çıkar. 2) Bazen de söz konusu 
olan aynı zarardan, ayn hukuki nedenlere dayanarak, yine birden 
çok kişi sorumlu bulunabilir. 

Dolayısıyla konu bakımından sorunu, iki başlık altında incele
mek yerinde olacaktır: 1) Aynı hukuki nedene dayanan müteselsil 
sorumluluk yönünden ve 2) Ayn hukuki nedenlere dayanan müte 
selsil sorumluluk yönünden. 

I) Aynı Hukukî Nedene Dayanan Müteselsil Sorumluluk 
Yönünden 

Bazen bir borç ilişkisi doğarken veya doğduktan sonra, alacak 
li ile birden çok borçlu arasında bir bağ vücuda getirilebilir, işte 
taraflar arasında yapılacak bir hukuki muamele ile veya kanunun 
özel bir hükmü ile borç ilişkisinin konusu olan borcun tamamından, 
her bir borçlunun sorumluluğu anlaşılıyor ise, müteselsil borçtan 
söz edilir (BK. Md. 141/I, II). Bu durumda borçlular arasında olan 
müteselsil borç ilişkisine de, pasif ıteselsül adı verilir. 



114 Dr. ALİ ERTEN 

Borçlular arasında teselsülde gaye, alacaklının alacağını muh
telif suretlerle teminat altına almaktır. Pasif teselsülde borçlular 
fazla olduğuna göre, her biri borcun tamamından sorumludur. Bun
lardan birinin borcunu ifa etmemesi halinde diğerleri borcun ta
mamını ifaya zorunlu tutulacaklarından, alacaklının hakları bu şe
kilde teminat altına alınmıştır. 

Borçlular arasında teselsülün esas niteliğini; alacaklının, edi
mi bütün müteselsil borçlulardan talep edebilmesi ve bütün borç
luların, edimin tamamen ifasına kadar alacaklıya karşı sorumlu 
kalmaları hususu oluşturur. BK. Md. 142/I'e göre «alacaklı müte
selsil borçluların cümlesinden veya birisinden borcun tamamen ve
ya kısmen edasını istemekte muhayyerdir.» 

Borçlulardan birinin borcu yerine getirmesiyle, diğer borçlular 
da borçtan kurtulur. Bu şekilde borçlulardan birinin borcun tama
mını veya hissesine düşenden fazlasını ifa etmesiyle, diğer borçlu
lara karşı rücu hakkı doğar (BK. Md. 146). 

Borcun zamanında veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, 
borçlular alacaklıya karşı, aynı şekilde, müteselsilen sorumlu ola
caklardır, işte borçlulardan biri ile, alacaklı arasında önceden ka
rarlaştırılmış olan sorumsuzluk şartlan yönünden, sorun da bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, sorumsuzluk şartlan hiç bir şekilde, tek taraflı 
konulan birer kayıt, şart olmayıp, taraflar arasında bir anlaşmayı 
gerekli kılar (sarih veya zımni). Diğer bir deyişle, sorumsuzluk şart-
lannm geçerli olabilmeleri için, taraflar arasında, BK. md. 1 anla
mında karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasının varlığı ve 
bu iradelerin birleşmesi gerekmelctedir 0). Dolayısıyla sorumsuzluk 
şartlan, hukuki yönden bir sözleşme niteliğine sahiptirler (*). 

Taraflar arasında sözleşme niteliğinde olan sorumsuzluk şart
lan, alacaklı yönünden gelecekteki tazminat talebi üzerinde, bir 

(1) ACKERMAN, Josef: «Die Wegbedingung der Haftung für Verschulden nach 
schweizerischem Recht», Diss., St. Gallen 1932, Sh. 29; WARTENSEE, Mar-
querite (Schnyder): «Einschraenkung und Wegbedingung der Haftung und ihre 
Grundlagen», Diss., Zürich 1944, Sh. 43; OFTİNGER, Karl: «Schweizerisches 
Haftpflichtrecht», Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1969, Sh. 416; AKMAN, G. Ser
met: «Sorumsuzluk Anlaşması», Doktora tezi, 1st. 1976, Sh. 12; ERTEN, Ali: 
«Sorumsuzluk Şartlan», Doktora tesa, Ank. 1977, Sh. 89. 

(2) AKMAN, agt., Sh. 12; ERTEN, ajjt., Sh. 89. 
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«tasarruf muamelesi» dir (3). Halen var olmayan, fakat gelecekte 
ortaya çıkma ihtimali bulunan bir hak üzerinde tasarruf edilmek
tedir (4). Bu anlaşma ile, alacaklının malvarlığının aktifinde yer al
ması gereken tazminat talebi hakkı, doğrudan doğruya etkilenmek
te; ya tamamen ortadan kaldırılmakta ya da sınırlanmakta, böyle
ce aktifin azalmasına sebep olmaktadır (s). 

Alacaklı yönünden bir tasarruf muamelesi niteliğinde olan so
rumsuzluk şartı, borçlu yönünden bir «kazandırıcı muamele» nite
liğindedir (6). Çünkü, sorumsuzluk şartı, sadece borcun devamı es
nasında borçlunun kişiliğinin borç ilişkisindeki önemini ortadan 
kaldırmak suretiyle tazminattan doğacak tamamiyle geçerli borcu, 
tabiî borca benzer bir duruma getirmeyip, bilakis borçlunun doğa
cak olan sorumluluğu ile birlikte borcunu da ortadan kaldıracağın
dan; bütün borç ilişkisini ilgilendirir (7). Dolayısıyla bu şart ile 
borçlunun malvarlığının azalması önlenmektedir. 

BK. md. 147/II'ye göre, «alacaklı, diğerlerinin zararına olarak 
müteselsil borçlulardan birinin vaziyetini iyileştirdiği takdirde, bu 
fiilin neticelerine şahsen tahammül eder.» Demek ki, alacaklı ön
ceden, borçlulardan biriyle onun sorumluluğunu ortadan kaldıra
cak olan kanunen geçerli bir sorumsuzluk şartı üzerinde anlaşmış 
ise (8), artık bunun sonuçlarına kendisi katlanmalıdır. Yani diğer 
borçluları, borcun zamanında veya gereği gibi ifa edilmemesi yü
zünden doğan tazminat borcu dolayısıyla, bu borcun tamamı için 
takip edememeli ve kendisiyle arasında sorumsuzluk şartı olan borç
lunun hissesine düşen borç miktarına bizzat kendisi katlanmalıdır. 

Fakat bu sorun, her zaman bu şekilde çözümlenemiyebilir. ör
neğin; alacaklının, borçlulardan biriyle arasında önceden kararlaş
tırılmış olan sorumsuzluk şartını göz önüne almaksızın kendisine 
karşı müteselsilen sorumlu olanlardan birine başvurarak zararm 
tamamını elde ettiğini düşünecek olursak, bu takdirde tazminat 

(3) AKMAN, agt., Sh. 12; ERTEN, agt., Sh. 90; RAİSER, Ludwig: «Recht der 
AGB», Bad Hamburg 1961, Sh. 218. 

(4) vonTUHR/PETER: «Allgemeiner Teil des schw. Obligationenrechtes», Bd. I, 
§ 28, V, Sh. 219. 

(5) AKMAN, agt., Sh. 13; ERTEN, agt., Sh. 90. 
(6) AKMAN, agt., Sh. 13; ERTEN, agt., Sh. 90. 
(7) WARTENSEE, agt., Sh. 38; ERTEN, agt., Sh. 90. 
(8) Sorumsuzluk şartlarının geçerlilik sınırları için bkz., ERTEN, agt., Bölüm IIL 

Sh. 196 vd. 
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borcunun tamamını ödemiş olan müteselsil sorumlunun diğerlerine 
hisseleri oranında rücu etmesi halinde durum ne olacaktır? Bu 
durumda tazminat borcunun tamamını ödemiş olan müteselsil so
rumlu, lehine sorumsuzluk şartı olan ve bundan dolayı alacaklıya 
karşı sorumlu olmayan kişiden birşey alamıyacaktır. Çünki, lehine 
kanuni sınırlar içinde geçerli bir sorumsuzluk şartı olan kimse, bu 
sınırlar içinde alacaklıya karşı baştan itibaren sorumlu değildir (9). 

Aynı durum haksız fiiller yönünden de söz konusu olabilir. 
Birden ziyade kişi zarar görene karşı, aynı zarardan dolayı müte-
selsilen sorumlu durumuna girebilirler. Müteselsilen sorumlu olan
lardan birinin, zarar görenle önceden aralarında kararlaştırılmış 
olan bir sorumsuzluk şartı varsa, yine karşımıza aynı sorun çıkar. 
Lehine sorumsuzluk şartı olaiı, zarar görene karşı sorumlu olma
yacaktır. Dolayısıyla zarar görene zararının tamamını ödemiş olan 
diğer sorumlu kişinin, lehine sorumsuzluk şartı olan ve bu nedenle, 
zarar görene karşı baştan itibaren sorumlu olmayan kişiden birşey 
alamıyacağı açıktır. Örneğin hatır için taşımada böyle bir durum-

* la karşılaşılabilir (10). Hatır için taşıma konusunda, taraflar arasın-
. da bir sözleşme olmadığı ve dolayısıyla, söz konusu olan sorumlu

luğun sözleşme dışı sorumluluk olduğu kabul edilmektedir (n). Ha
tır için taşımalarda ortada, açık olarak kararlaştırılmış bir sorum
suzluk şartı olmadığı hallerde dahi, taraflar arasında, örtülü olarak 
kararlaştırılmış bir sorumsuzluk şartının varlığı kabul edilmeli
dir (12). Hatır için taşman kişinin, bindiği aracın diğer bir araç ile 
çarpışması sonucu zarara uğraması halinde sorun yine aynıdır. Her 
iki aracı kullanan da, zarar görene karşı görünüşte müteselsilen so
rumludurlar. Ancak hatır için taşıyanın zarar görene karşı, kendi 
lehine bir sorumsuzluk şartı olduğu kabul edilmektedir (13). Dola-
(9) AKMANTâğt., Sh. 13; ERTEN, agt., Sh. 90. 

(10) Hatır için taşıma (Gefaelligkeitsfahrt) denince, taşıt sahibinin bir kimseyi veya 
bir yakınını nezaket icabı veya onu memnun etmek için ücretsiz olarak taşıtın
da yolculuk yaptırması anlaşılır. Ansızın rahatsızlanan bir komşuyu hastaneye 
götürmek, otostop yapan birisini arabaya alıp gideceği yere götürmek, hemen 
her araç sahibinin sık sık yaptığı toplumsal davranış ve nezaket icaplarıdır, bkz.. 
ÖZSUNAY, Ergun: «Araç Sahibinin Hatır için Ücretsiz Taşıdığı veya Aracını 
Hatır için Ücretsiz Kullandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu», İst. Huk. Fak. 
Derg., Çili: XXXII, 1966, Sh. 162; ERTEN, agt., Sh. 107. 

(11) ERTEN, agt., Sh. 108 vd. ve orada anılan yazarlar. 
(12) Bu husustaki gerekçe için bkz., ERTEN, agt., Sh. 111. 
(13) STOLL, Hans: «Das Handel auf eigene Gefahr», Berlin 1961, Sh. 14; KALL-

MEYER: «Die Gefaelligkeitsverhaeltnisse», Göttinger 1968, Diss.; ERTEN, 
agt., Sh. 111. 
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yısıyla hatır için taşıyan kişinin, zarar görene karşı, tabiiki kanuni 
sınırlar içinde, bir sorumluluğu yoktur. Diğer sürücünün zararın 
tamamını ödemesi durumunda, bir rücu hakkının doğmayacağı açık
tır. 

Lehine sorumsuzluk şartı olanın baştan itibaren sorumlu ol
maması ve bu nedenle diğer sorumlularla arasında bir müteselsil 
sorumluluk ilişkisinden söz edilememesi şu anlama gelmektedir: 
Örneğin; B ile C'yi birlikte A'ya karşı aynı hukuki nedene dayanan 
bir sorumluluk içinde varsayalım. A ile B arasında ise, önceden ka
rarlaştırılmış bir sorumsuzluk şartının varlığını kabul edelim. C'nin 
A'ya zarann tamamını ödemesi halinde, kanun koyucu tarafından 
konmuş kurallar çerçevesinde, müteselsil sorumlu olarak gördüğü 
B'ye hissesi oranında rücu talebi hakkının doğması gerekmektedir. 
Fakat C, B'nin lehine var olan sorumsuzluk şartı dolayısıyla bu 
hakkı kazanamamakta ve kanun koyucunun arzusu hilafına, sonuç 
olarak bütün zararı yüklenmektedir. A ile B arasında önceden ka
rarlaştırılmış olan bir sorumsuzluk şartının bu şekilde bir netice 
vermesi ise özel hukukun temel ilkelerine aykırı düşmektedir. Bu 
nedenle hakkaniyete uygun bir çözüm tarzının benimsenmesi ge
rekmektedir. 

Alman Yüksek Mahkemesi'de bu gerekçe ile hareket ederek, 
sorunu, lehine sorumsuzluk şartı olanın aleyhine çözmektedir (14). 
Yüksek Mahkeme ortada bir sorumluluktan feragat olmasına rağ
men, bu durumun müteselsilen sorumlu olanların iç ilişkisini etki-
lemiyeceği görüşündedir. Dolayısıyla, müteselsil sorumluluğun var
lığını kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, lehine sorumsuzluk şartı 
olanı, lehlerine bu şart olmayan sorumlu kişilerle birlikte mütesel
sil sorumlu olarak görmektedir (BGB § 426/I'e tabi kılmaktadır). 
Bundan sonra da lehine sorumsuzluk şartı olan borçluya, alacak
lıya karşı bir rücu hakkı vermektedir (15). 

Bu gibi durumlarda, kanımca, sorunun şu şekilde çözümlen
mesi uygun olacaktır: Zarar görene karşı, lehine önceden kararlaş
tırılmış geçerli bir sorumsuzluk şartı olan ve dolayısıyla sorumlu
luktan kurtulmuş olan kimse ile diğer sorumlular arasında, Alman 
Yüksek Mahkemesi'nin gördüğü gibi, ortak bir ilişki, yani mütesel-

(14) BGHZ 12, 213; Aynı şekilde MEDİCUS: «Haftungsbefreiung und Gesamtschuld-
ausgleich», JZ 67, 398 (400) 

(15) BGHZ 12, 213 (216ff). 
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sil sorumluluk ilişkisi söz konusu olamaz (ıe). Çünki yukanda da 
söylenmiş olduğu üzere, lehine sorumsuzluk şartı olan kişi, bu so
rumsuzluk şartmm kanunen geçerli olduğu sınırlar içinde baştan 
itibaren sorumlu değildir (17). Bu sonuç zarara uğramış olan kişi
nin kendi özgür iradesi ile vermiş olduğu karara dayanır. Bundan 
dolayı da bütün sonuçlara kendisi katlanmalıdır. 

Buna göre de tazminat; lehine sorumsuzluk şartı olan kimsenin 
hissesine düşen miktar kadar eksik olacağından, meblağın tama
mını ödemiş olan borçlunun, bu miktar oranında alacaklıya baş
vurarak, Borçlar Kanunu'muzun sebebsiz zenginleşme hükümlerine 
dayanması gerekir. Çünkü, ortada borçlu olunmayan bir miktarın 
ödendiği gerçeği vardır. Yukanda ileri sürülmüş olan gerekçelerle, 
lehine sorumsuzluk şartı olan kimsenin hissesine düşen miktarda 
borçlu olması söz konusu değildir. Dolayısıyla borçlu olunmayan 
bir miktarın BK. md. 62 gereğince, istekle verilmiş olduğu kabul 
edilmeli ve bu miktarm hataen verildiği ispat edilerek geri alınma
lıdır. 

II) Ayrı Hukuki Nedenlere Dayanan Müteselsil Sorumluluk 
Yönünden 

Bu durumda da, ortada söz konusu olan zarardan birden fazla 
kişi sorumludur. Fakat bunların her biri zarara uğramış olana kar
şı, ayrı hukuki nedenlerden dolayı sorumludurlar. Yani kimininki 
haksız fiile, kimininki sözleşmeye, kimininki ise kanuna dayanan 
bir sorumluluk olabilir. 

işte sorumsuzluk şartlannın u)'gulanma alanı yönünden diğer 
bir sorun da, bu şekilde, başka başka hukuki nedenlerden dolayı; 
zarar görene karşı sorumlu olan birden çok kişiden bir tanesinin, 
zarara uğramış olan kişiyle aralannda, sorumluluğu ortadan kal
dırıcı, önceden kararlaştınlmış bir şartın var olması durumunda 
ortaya çıkar. 

Örneğin; A adında bir kişinin zarara uğradığını ve ona karşı 
da B isimli birisinin sözleşmeden dolayı, C isimli diğer bir kişinin 
de kanundan dolayı sorumlu olduğunu düşünelim. A ile B arala
nnda, zarann doğmasından önce bir sorumsuzluk şartı kararlaştır 
mış olsalar, bu durumda sorun nasıl çözümlenecektir. 

(16) ESSER, Josef: «Schuldrecht», 4. Aufl., Bd. I, Allgemeiner Teil, Karlsruhe 1970, 
Sh. 443; AKMAN, agt., Sh. 13; ERTEN, agt., Sh. 90. 

(17) AKMAN, agt., Sh. 13; ERTEN, agt., Sh. 90. 
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Eksik teselsülde zarara uğramış olan kişi, kendisine karşı so
rumlu olanlardan istediğine başvurarak, uğramış olduğu zararın 
tazminini istemekte özgürdür. Eğer örnekteki A, kendisine sözleş
meden dolayı sorumlu olan B'ye başvurursa, ortada bir sorun yok
tur. Çünkü B, A'ya karşı sorumsuzluk şartını ileri sürerek, sorumlu 
olmadığını bildirecektir. Bu şekilde de mesele kapanacaktır. Fakat 
bu gibi, ayrı hukuki nedenlere dayanarak birden fazla kişinin so
rumlu olduğu durumlarda, zarara uğrayan yönünden en avantajlı 
yol, kendisine karşı kanundan dolayı sorumlu olan kişiye başvura
rak, zararın tazminini istemesidir. 

Konuya girmeden önce, eksik teselsül halinde sorumlu olan
lardan birinin zararı tazmin etmesi durumunda, sorumluların ara
sındaki rücu sorununa kısaca bakmak yerinde olacaktır. BK. md. 
51/II'ye göre, «kaideten haksız bir fiil ile zarara sebebiyet vermiş 
olan kimse en evvel, tarafından hata (kusur) vaki olmamış ve üze
rine borç alınmamış olduğu halde kanunen mesul olan kimse en 
sonra zaman ile mükellef olur..» Demek ki, hükme göre, evvela hak 
sız fiili işleyen sorumlu tutulacak, ikinci olarak sözleşmeden dola
yı sorumlu olan tazminatı ödeme ile yükümlü olacak ve nihayet 
son olarak, kendisine bir kusur atfedilemeyen ve ancak kanundan 
dolayı sorumlu olan kimse zararı ödeyecektir. Dolayısıyla eğer ka
nunen sorumlu olan kimse zararı ödemiş ise, bu, sözleşmeden do
layı sorumlu olan veya haksız fiilden dolayı sorumlu olana rücu 
edebilecektir. Aynı şekilde sözleşmeden dolayı sorumlu olan, zara
rı ödemiş ise, bu da, haksız fiilden dolayı sorumlu olana rücu ede
bilecektir. 

ı 
Şimdi yukarıda verilmiş olan örneğe dönecek olursak: Eğer 

zarara uğramış olan A, kendisine kanunen sorumlu olan C'ye baş
vurup tazminatın ödenmesini talep ederse, C, A'ya sorumlu olduğu 
tazminat miktarını ödeyecektir. Bundan sonra da C, ortada var olan 
müteselsil sorumluluğa uygun olarak B'ye rücu etmek yoluna gide
cektir. B ile A arasında ise geçerli olan bir sorumsuzluk şartı var
dır. Dolayısıyla B, A'ya karşı sorumlu değildir. B, A'ya karşı sorum
lu olmadığı için de B ve C arasında bir müteselsil sorumluluk iliş
kisi yoktur (18). Bu nedenle, müteselsil sorumlular arasında rücu 
ilişkisini düzenleyen BK. md. 51/11 hükmü uygulanamaz. Bu halde 
r 
(18) LARENZ, Karl: «Lehrbuch des Schuldrechtes», Bd. I, Allgemeiner Teil, 10. 

Aufl., München 1970, Sh. 383. 
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de A ile B arasındaki sorumsuzluk şartı şu anlama gelmektedir: 
Üçüncü kişi durumunda olan ve eğer A ile B arasında kararlaştırıl
mış olan sorumsuzluk şartı olmasa idi, B'ye karşı rücu hakkı ka
zanacak olan C, bu sorumsuzluk şartının varlığından dolayı rücu 
hakkını kazanamıyor ve bunun için de kanun tarafından arzu edil
miş olam kuralın aksine (BK. md. 51/11); sonuç olarak A'nın bütün 
zararlarını kendisi yüklenmesi gerekiyor. Taraflar arasında karar
laştırılmış ve üçüncü kişi durumundaki kimsenin zararına olan so
rumsuzluk şartının böyle bir etkiye sahip olması ise, yukarıda da 
söylenmiş olduğu gibi, özel hukukun temel ilkelerine aykırıdır (19). 
Bu konuda da hakkaniyete uygun bir çözüm tarzının benimsenmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle Alman doktrin ve uygulamasında bu soruna çözüm 
yolu arayan çeşitli görüşler vardır. Bunları teker teker görmek ye
rinde olacaktır. 

1) Alman Yüksek Mahkemesi'nin görüşüne göre, lehine so
rumsuzluk şartı olan; kanundan diolayı sorumlu olana karşı, zarar 
görmüş olanla arasında önceden kararlaştırılmış bu şarta dayana
maz (20). Yani örnekteki C'ye karşı, A ile B arasında böyle bir so
rumsuzluk şartının var olmadığı düşünülmelidir. Bu şekilde de C, 
A ile B arasındaki sorumsuzluk şartını hiç göz önüne almadan, öde
miş olduğu tazminat miktarı yüksekliğinde B'ye rücu edebilir. Bu 
uygulamaya, B'nin; bu şekilde, sorumsuzluk şartı yoluyla sağladığı
nı sandığı çıkarını, başka bir tazmin yükümlülüğü olan rücu yü
kümlülüğü ile kaybedeceği yolunda itiraz ediliyor (21). Kanundan 
dolayı sorumlu olanı kötü duruma sokmayacak ve aynı zamanda 
sorumsuzluk şartının sözleşmeden dolayı sorumlu olan kişi yara
rına kesin olarak devam etmesini sağlayacak, ortaklaşa ve adil bir 
çözüm yolu aranıyor. 

2) Bu ortalama ve adil çözüm şelkine ise, şu şekilde ulaşılma
ya çalışılıyor (22): Zarar gören kişinin kanunen sorumlu olana karşı 
(örnekteki C'ye) var olan tazmin talebinin, önceden, lehine sorum
suzluk şartı olanın (örnekteki B) müşterek sorumluluğu için azal-

(19) LARENZ, age., Sh. 383. 
(20) BGHZ 12, 213 (217); 35, 317 (323). 
(21) E. BÖHMER, NJW 56, 1018; MDR 68, 13; PRÖLS, JuS 66, 600; REİNECKE, 

NJW 54, 1641; KEUK, AcP 168, 175; THIELE, JuS 68, 149. 
(22) BÖHMER, NJW 56, 1018; PRÖLS, JuS 66, 600; REİNECKE, NJW 54, 1641; 

MDR 68, 13; THIELE, JuS 68, 149; KEUK, AcP 168, 175. 
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tılmış olduğu kabul edilmelidir, örneğin; lehine sorumsuzluk şar
tı olan yönünden, önceden azaltılmış olduğu varsayılan tazminat 
miktarı, kusur oranına göre 2/3 olabilir. Bu şekilde kanundan dola
yı sorumlu olan için 1/3 kalır. Bu takdirde zarara uğramış olan 
kimse, kendisine karşı kanundan dolayı sorumlu olandan, uğradığı 
zararın 1/3'ünü istemelidir. Geri kalan 2/3 oranındaki zarara ise, 
kendisi katlanmalıdır. Bu sayede de sorumsuzluk şartmdaki kendi 
özgür iradesinin sonuçlarına katlanmış olur. 

3) Ortalama ve adil bir çözüm şekline ulaşmaya çalışan bu 
ikinci görüşe Larenz itiraz etmektedir (23). Larenz'e göre, bu ikinci 
görüş aleyhine itirazlar hiç şüphesiz muhakeme usulüne hürmeten 
ortaya çıkabilir. Zarara uğrayan, kanundan dolayı kendisine karşı 
sorumlu olan kişiyi; kendisine karşı sözleşmeden dolayı sorumlu 
olan kimseyle arasında var olan sorumsuzluk şartını ileri sürmek
sizin dava ettiği zaman, kanunen sorumlu olan tazminata mahkum 
edilecektir. Bu kişi sonradan, sorumsuzluk şartından yararlanan, 
görünüşte müteselsil sorumluya rücu ettiği zaman, sözleşmeden 
dolayı sorumlu olan, kendisine karşı, zarar görenle arasında ka
rarlaştırılmış olan sorumsuzluk şartını ileri sürecektir. Zarar gö
rene karşı ödenmiş olan tazminat tutarının geri istenmesi ise, mah 
kemece verilmiş olan kesin hüküm fikrine aykırı düşer. Bu durum
da bütün tazminat tutan, dolambaçlı yoldan kanundan dolayı so
rumlu olana yıkılmış olur. Bütün bu mahzurlardan dolayı Larenz'-
in fikrince C24), Alman Yüksek Mahkemesi'nin kabul ettiği çözüm 
yolu C25) benimsenmelidir. Dolayısıyla sorumsuzluk şartından ya
rarlanmakta olan kimsenin, kanundan dolayı sorumlu olan ve za
rarın tazmini için, zarar gören tarafından kendisine başvurulmuş 
olan kimseyi, böyle bir sorumsuzluk şartının varlığından haberdar 
etmesi gerekir. Aksi halde bütün sonuçlara kendisi katlanmalı
dır C26). 

Kanımca en iyi çözüm, bu konuda da, birinci başlık altında 
benimsediğimiz çözüm tarzını kabul etmek ve tazminatı ödemiş 
olan kanundan dolayı sorumlu tarafa, zarar görene karşı sebebsiz 
zenginleşme hükümlerine başvurarak ödemiş olduğu miktarı geri 
almasını sağlamak yoluna gitmek olacaktır. 

(23) L A R E N Z , age., Sh. 384. 
(24) L A R E N Z , age., Sh. 384. 
(25) B G H Z 12, 213 (217); 35, 317 (323). 
(26) L A R E N Z , age., Sh. 384. 
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Prof. Dr. Özkan TÎKVEŞ 
G i r i ş : 
Bu yazıda, Anayasamızın Kamu Yönetimi üzerinde etkisi ince

lenecektir. 1961 tarihli Anayasa'da öncekilerden farklı şekilde Dev
letin Hukuk'a bağlılığı yaptırımları da gösterilerek belirtilmiştir. 
Sosyal-İktisadî hak ve ödevlerin yeralışı, sosyal, ekonomik ve kül
türel kalkınmanın plâna bağlanışı ise başlı başına bir aşamadır. 
Bütün bu yenilikler, Devletin hem siyasal, hem de idari yapısında 
önemli değişikliklerin gerçekleşmesine etken olmuştur. Böylelikle, 
Türk Kamu Yönetiminin bugünkü ilkeleri, yeni Anayasa'nın kabu
lü, bütünüyle yürürlüğe girişi ve ilgili mevzuatın büyük bir kısmı
nın değiştirilerek uygulanmaya başlamasından sonra belirgin bir 
hale gelmiştir, idare Hukuku'muzun artık sadece bölüm başlıkları
nı değil, bütün esaslarını da Anayasa'da aramak doğru olsa gerek. 

Türk tdare Hukuku'nun Fransız sisteminden geniş ölçüde ya
rarlanarak geliştiği ve yeni Anayasayla ilişkisi gözönünde tutula
rak, konuların inceleme ve eleştirisinde yüksek mahkemelerin iç
tihatları önem taşımaktadır. Bu mahkeme kararlarının içinde, Ana
yasa Mahkemesi ile Danıştay içtihatlan ön sırayı almaktadır. İşte 
bu durum, yani Anayasa Mahkemesi kararlarının tdare Hukuku 
alanında Yüksek İdare Mahkemesinden daha fazla rol oynayışı, 
Türk tdare Sistemi'ni daha şimdiden Fransız örneğine eskisine 
oranla daha az bağlı kalmaya zorlamaktadır. 

Bu kısa açıklama, Anayasa kurallarının ve Anayasa Mahkeme
si Kararlarının Türk tdare Hukuku üzerindeki etkisini açıkça or
taya koymaktadır. 

— < 4 — — : 

KISALTMALAR : Any: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; AnyMKD: Anayasa Mah
kemesi Kararlar Dergisi; bkz: bakınız; c: cilt; m: madde; RG: T.C. Resmî Gazete; 
S: Sayı; s : sayfa; vb: ve bunun gibi; vd: ve devamı. 
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I — İDARÎ REJİM VE 1961 ANAYASASI 
ı 

Doktrinde, îdare Sistemimize, Fransa örneğinden esinlenerek 
«îdari rejim» denilmektedir (*). Bunun özellikleri şöyle sıralanabi
lir: 

İdarenin kendine bırakılan alanlarda idare Hukuku ile idari 
yargıya bağlanması, tek taraflı olarak bağlayıcı kararlar alabilme
si; kararlarını kendi eliyle yürütebilmesi vb. 

Bu özelliklere sahip idare sistemine «icrai idare» de denilmek
tedir. 

Fransız ve Türk idare sistemleri belirtilen özelliklere sahiptir. 
Oysa, birkısım ülkelerde idareye özgü Hukuk ile yargı bu

lunmadığı için oralarda «İdari rejim» yoktur. 
O ülkelerde, idare «Common Law» (ortak hukuk)'e ve genel 

mahkemelere bağlıdır. Bu mahkemeler, idarenin faaliyetine karışa
bilir. Buna karşılık, idare de yetkilerini kullanabilmek bakımından 
bu mahkemelere başvurabilir. Bunun içindir ki, Anglo-Amerikan 
ülkelerindeki idare sistemine «adlî idare rejimi» denilmektedir. 

İki büyük idare sistemi konusunda verdiğimiz bu kısa bilgiden 
sonra ülkemizdeki sistemin gelişimini inceleyelim: 

İdare'nin Hukuka bağlanması açısından 1924 tarihli Anayasa 
önemli bir aşamadır. Fakat hukuk devleti yolunda atılmış en bü
yük adım 1961 tarihli Anayasadır. Hukuka bağlı Devletin temel il
kesi, devlet ve hükümet (idare dahil) işlemleri üzerindeki yargı de
netimi kurmaktadır. 

İşte, bunun içindir ki, Yeni Anayasa bu ilkeyi geniş bir şekilde 
bir maddesinde (m. 114) öngörmüştür. 

Yasama'ya ve İdare'ye ait işlemleri denetlemek üzere Anayasa 
Yargısına ve İdari Yargıya Anayasa'da yerverilmiştir. Buna göre, 
yasama organının bir kısım hukuki işlemlerin (Kanunlar, TBMM 
İçtüzükleri ile Kanun Hükmünde Kararnamelerin) anayasaya uy
gunluğunu yargısal yönünden denetlemek üzere «Anayasa Yargısı» 
kurulmuştur. Bunun en üst mercii j\nayasa Mahkemesidir. 

(1) Gerek Türkiye'de, gerekse kara Avrupasmda kamu yönetimine genellikle İdare 
denilmektedir. Buna karşılık, Anglo-Amerikan ülkelerinde «Âmme idaresi» 
veya «Kamu yönetimi» karşılığı olarak «Public Administration» terimi kulla
nılmaktadır. 
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Hükümet (ve idare) faaliyetlerinin bir sonucu olan eylem ve iş
lemlerin büyük bir kısmının denetimi ise «İdari Yargı »ya bırakıl
mıştır. Bunun için, alt dereceli idare mahkemelerinin kurulmasına 
olanak tanınmış; aynı zamanda Yüksek tdare Mahkemesi olan Da
nıştay düzenlenmiştir (m. 140). 

Adlî, askeri ve idari yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıkları 
çözecek uyuşmazlık mahkemesine yer verilmiştir (m. 142). 

Görülüyor ki, 1961 Anayasasında «idari rejim» kabul edilmiş 
bulunmaktadır O2). Bir başka deyişle, idari uyuşmazlık ve davaları 
hükme bağlamak üzere idare mahkemeleri (ve Danıştay) kurulmak 
suretiyle, idarenin yargısal denetimi adli yargının denetim alanı 
dışında bırakılmıştır. 

Diğer Anayasa maddelerinde ise (m. 112, 113) idarenin kuruluş 
ve görevleriyle bir bütün olduğu, kanunla düzenleneceği, düzenle
yici işlem (tüzük, yönetmelik vb.) çıkarabileceği açıklanmıştır. Bir 
başka Anayasa maddesi (m. 114) yargı denetiminin kapsamını gös
termiştir. 

Bütün bu hükümlerden anlaşılıyor ki, Anayasamız idari reji
mi, önceki Anayasaya kıyasla daha açık kurallara ve güvenceye 
bağlamıştır. 

Bugünkü idari teşkilâtın ilkeleri Anayasada (m. 112) gösteril
miştir. İdare, merkez teşkilâtı ve yerinden yönetim birimlerine yeı 
veren bir kuruluş düzenine sahiptir. Ayrıca kamu tüzel kişilerine 
yerverilmiştir. Anayasaya göre idare bir bütündür ve kanunla dü 
zenlenir (3). 

Kamu Tüzel Kişiliği, kanunla veya kanunun açıkça verdiği yet
kiye dayanılarak kurulur. 

özetliyecek olursak, idareyle ilgili iki temel ilke şunlardır: 

a) Merkezden yönetim (idari merkeziyet) Örneğin: Bakanlık
lar. 

(2) Bkz: Anayasanın Genel Gerekçesi, III, 3 (Temsilciler Meclisi S. Sayısı 35 ve 
ek, TMTD., c. 2 nin sonundadır) 

(3) Bkz: T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi, TODAIE yayını, Ankara 1972; 
Ülker, Yeni Anayasa ve İdarenin bütünlüğü prensibi, İD., c. 31, No. 272 
1961, s. 3-8; TMTD., c. 3, s. 569-570; c. 4, s. 592. 
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b) Yerinden yönetim (ademi merkeziyet) örneğin: Üniversi
teler, Barolar, Belediyeler, Köyler vb. 

Yerinden yönetim ilkesiyle ilgili olarak verilen dört örnekten 
ilk ikisi «hizmet yerinden yönetimi» ilkesinin uygulandığı kamu tü
zel kişileridir. Diğer ikisi ise, «mahalli yerinden yönetim» ilkesine 
örnektir. 

a) Merkezi İdare : 

Yukarda idarenin bütünlüğü esasını görmüş; bu arada «mer
kezden yönetim» ve «yerinden yönetim» ilkelerini belirtmiştik. Mer
kezi idare, Anayasa (m. 113) ile şöyle düzenlenmiştir: 

Buna göre Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğ
rafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekleri
ne göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

illerin idaresi «yetki genişliği» esasına dayanır. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili 
içine alan çevrede, bu hizmetler için yetki genişliğine sahip kuru
luşlar meydana getirilebilir. 

Şu halde, «Merkezden yönetim» ilkesinin bir türü olarak iller 
bakımından «yetki genişliği» kuralı uygulanmaktadır. 

Anayasa'da Merkezi idare kuruluşu illere ve diğer kademeli 
bölümlere ayrılmaktadır. İlin altındaki idari bölümlerden hiçbiri
nin (ilçe, bucak) adı zikredilmemiştir. Bunun nedeni, illerde illerin 
altındaki kademeli bölümlerin düzenlenmesi hususunda Yasama 
Organı ile Yürütme Organına takdir yetkisi bırakmaktır. 

Bölge planlaması ile kalkınmayı gerçekleştirmek için birçok 
ili içine alan kuruluşlara gidilmesine Anayasa olanak sağlamakta
dır. Lâkin; şimdiye kadar bunun uygulaması olmamıştır. 

b) MahalÜ İdareler (4) : 
Anayasanın bir maddesinde mahalli idareler şöyle tanımlan

mıştır: 
Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek ma

halli ihtiyaçlarını karşılıyan ve genel karar organları halk tarafın
dan seçilen kamu tüzel kişileridir. 

(4) Bkz: Gözübüyük; Türkiye'de mahalli idareler, TODAIE yayını, Ankara 1957. 
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Mahalli idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda 
ve 55 nei maddede yazılı esaslara göre yapılır. 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını ka
zanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu 
ile olur. 

Mahalli idarelerin kuruluşları, kendi aralarında birlik kurma
ları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri merkezi idare ile 
karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri 
ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır. 

1961 tarihli Anayasamız, Türkiye'nin ilk modern yazılı Anaya
sası olan 1876 tarihli Kanunu Esasi ile öngörülüp idare sistemimize 
yerleşmiş bulunan mahalli birimlerinin devamını sağlamıştır. Bu 
arada «siyasal katılma»yı gerçekleştiren en önemli araç olan mahal
li idare seçimlerinde uygulanacak ilkeler konusunda bir başka Ana 
yasa (m. 55) maddesinde yollama yapılmıştır. 

Ülkemizdeki mahalli idare birimlerinden biri olan belediyeler 
arasında ilk birlik (Federasyon) «Marmara Belediyeler Birliği» adıy
la merkezi İzmit olmak üzere kurulmuştur. Bu birliğin amacı, Mar
mara Denizine sahili bulunan beldelerin «çevre kirlenmesi» ne kar
şı ortak tedbirler sağlamaktır. 

II — PERSONEL REJİMİ VE 1961 ANAYASASI 

Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin verdiği hizmetler ve 
sürekli görevler esas itibariyle memurlar eliyle görülür. 

Nitekim, Anayasanın bir maddesinde (m. 117) bu durum açık
lanmıştır. 

Bundan başka, memurların niteliklerinin, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri, diğer özlük işlerinin kanunla dü
zenlenmesi öngörülmüştür. 

1971 'de Anayasanın 64 ncü maddesinde yapılan değişiklikle 
yetki kanununa dayanarak kanun hükmünde kararname çıkarılma
sı olanağı sağlanmıştır. Nitekim, bunun uygulanması, personel re
jiminde görülen aksaklıkları ve değişiklik ihtiyaçlarını sağlamak 
üzere yapılmıştır. 
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Yapılacak disiplin kovuşturmalarının memurlar hakkında do
ğuracağı sonuçların önemi gözöniin de bulundurularak Anayasa'da 
(m. 118) bu konu düzenlenmiştir. 

Aynı anayasa güvencesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları (örneğin: Barolar, Tabib Odaları vb.) mensuplarına da 
teşmil edilmiştir. 

Anayasadaki ifadeyle açıklayacak olursak, memurlar ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları hakkında ya
pılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun ilgiliye 
açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi 
ve savunma için belli bir süre tanınması şarttır. Bu esaslara uyul
madıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları, yargı merci
lerinin denetimi dışında bırakılamaz. Disiplin konusunda asker ki
şiler hakkındaki hükümler saklıdır. 

îdari yargı sistemimize göre disiplin kararları konusundaki 
denetimin son mercii Danıştaydır. 

III — PLÂNLI KALKINMA Vii 1961 ANAYASASI 

1961 tarihli Anayasamız yalnız * Hukuk Devleti» (hukuka bağlı 
devlet) ilkesini getirmekle kalmamış; «Refah Devleti» anlayışını da 
benimsemiştir. 

Bunlarla ilgili Anayasa maddesine (m. 2) Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonunca yazılan ve «Sosyal Devlet» kavramını açık
layan «Gerekçe»yi aynen naklediyoııız: 

(Türkiye Cumhuriyeti Sosyal bir Devlettir. Başka bir deyimle 
çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır. «Sosyal Devlet» fert
lere yalnız klâsik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zaman
da, onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaç
larını karşılamalarını da kendisine vazife edinen Devlettir. Modern 
Anayasa, asgari geçim şartlarından, sıhhi bakımdan, öğrenim im
kânlarından ve hele barınacağı bir konuttan yoksun bir kişinin ger
çek anlamda hür olamıyacağım kabul eden zamanımızın hukuk 
ve siyaset ilmine ve Devlet görüşüne uygun olarak fertlere ve va
tandaşlara sosyal bir takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf 
halk tabakalan için refah sağlamayı kendisine vazife edinen zama
nımızın Devleti (refah devleti), iktisaden zayıf olan kişileri, bilhas
sa işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri. 
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her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu 
suretle, hem insan şahsiyetine hürmet etmek vazifesini yerine ge
tirecek, klâsik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden bir mahiyet al
masına mani olacak, hem de çalışan geniş halk tabakalarının refa
ha kavuşması sayesinde toplum hayatı için daha verimli olmaları 
hedefine de ulaşacaktır. Gerçekten, maddi, mali ve iktisadi imkân
lardan, yaşama için zaruri olan gelir kaynaklarından ve varlıktan 
mahrum olan halk tabakaları için, klâsik hürriyetler yalnız kâğıt 
üstünde kalan parlak fakat boş laflardan başka bir değere sahip 
olamaz. Nihayet şurasını da kaydetmek gerekir ki, sosyal adalete 
karşı kaygısız kalan devletler, toplum hayatının müfrit sol veya 
müfrit sağ cereyanlara kapılarak totaliter istikamette sürüklenme
sine engel olamamaktadırlar. Zamanımızın medeni memleketlerin
de hemen hemen ittifakla kendisini gösteren temayül, sosyallik is
tikametindedir. Sosyal olamıyan demokrasi, toplum hayatının ger 
çekleri karşısında cevherini kaybetmeye ve neticede yıkılmaya 
mahkûmdur. 

Bu sebepledir ki «sosyal zihniyet» yalnız fertlerin refah ve saa
deti için bir teminat değil, aynı zamanda toplum hayatının gelece
ği bakımından da demokrasinin en şaşmaz garantisidir. Zira komi-
nizme karşı en tesirli kalkan onu lüzumsuz hale getiren sosyal ada
letin gerçekleşmesidir» (5). 

Görüldüğü gibi, Anayasamız «refah devleti» modelini benimse
miştir. 

Refah Devleti anlayışı hukuk devletinin çalışma alanını geniş
letmiş, «sosyal politika» tedbirlerinin arttırılması sonucunu doğur
muştur. İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan gerçek budur. 
Nitekim, İngiltere'de, Lord Beveridge, sosyal politikanın öncüsü ol
muştur. Bu gün İngiltere'deki iki büyük parti de kendisini bu fikre 
bağlamıştır. 

A.B.D.'de «refah devleti» ne doğru gelişmeye 1929 ve bundan 
sonraki yıllarda vuku bulan iktisadi felâket sebep olmuştur. Bunun 
üzerine Başkan F. D. Roosevelt, klâsik devlet anlayışında devrim 
yaratan iktisadi tedbirlere başvurmuştur. 

Fransa ve Almanya'da «refah devleti» anlayışı başka türlü de
ğildir. Çünkü, Modern Devlet düşüncesi Devlete bütün üyelerini 

(5) Ayrıca, bkz: Anayasamızın Genel Gerekçesi, IV, 3. 



130 Prof. Dr. ÖZKAN TİKVEŞ 

ve özellikle zayıflan ve yardıma ihtiyacı olanları olumlu yönde ge
liştirme görevini (ödevini) vermektedir. Buna uygun tesisleri kur
mak ve araçları sağlamak Devlet'e aittir. 

Refah devleti aynı zamanda «iktisadi devlettir». Bununla ken
di kendine teşebbüslere girişen yani «müteşebbis devlet» anlaşıl
maz. Bununla daha ziyade devletin kendisinin ve kendine mensup 
insanlann yapmak istedikleri iktisadi faaliyetler hususunda sorum
lu devlet anlaşılır. 

Bugünün devleti, vatandaşlarının «tam istihdam» esasını em
niyet altına alan ve onların daimi artan gelirlerini güvenceye bağ-
lıyan Devlettir. 

Bugün, «refah devleti» nden bahsedilince herşeyden önce gözö-
nüne «sosyal devlet» gelir. «Sosyal Devlet» ise «sosyal mevki
leri olmıyanlara» Devlet bünyesinde yer veren ve yardım eden dev
lettir. Devletin görev ve yetkileri ile; sorumluluğu onun sosyal dü
zenin kurulması amacına yönelmesini gerektirir (6). 

İşte, sosyal güvenlik (Refah Devleti) veya başka bir deyişle ik
tisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek üzere 1961 tarih
li Anayasamızda plân kavramına yeırverilmiştir (m. 129). 

Anayasa gereğince, Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve gö
revleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanı
şında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğü
nü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel 
kanunla düzenlenir. 

Bu arada belirtmeliyiz ki, «plânlı kalkınma» ilkesi 1961 Ana
yasasından önce kabul edilmiştir. Beşer yıllık kalkınma plânlan 
1963'ten başlıyarak uygulanmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı 
Kanun (7), iktisadi ve sosyal politikanın ve hedeflerin, tayininde 
ve iktisadi politikayı ilgilendiren jFaaliyetlerin koordinasyonunda 
Hükümete yardımcı olmak ve müşavirlik etmek görevlerini vermiş
tir. Plânlar ve programlar konusunda son kararlar Hükümete ait
tir. 

(6) Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Darmstadt 1960, s. 798. 
(7) Bu kanunun başlığı şöyledir: «Uzun vadeli plânın yürürlüğe konulması ve bü

tünlüğünün korunması hakkında kanun» (RG: 18.10. 1962 - 11735). 
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Diğer taraftan, 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı bir Kanun (8) ge
reğince uzun vadeli plânlar yani beşer yıllık dönemleri kapsıyan 
kalkınma plânlarının T.B.M.M. de görüşülmesi şöyle olur: 

1) Beş yıllık kalkınma planı önce T.B.M.M. Plân Karma Ko
misyonunda görüşülür. 

2) Bu komisyon, planı 20 gün içinde karara bağlar Cumhuri
yet Senatosu Genel Kuruluna sevkeder. 

3) Cumhuriyet Senatosunda planın görüşülmesi ve oylanma
sı bittikten sonra, plan tekrar karma komisyona gelir. 

4) Plan karma komisyonu, planı karara bağlar ve Millet Mec
lisi Genel Kuruluna sevkeder. 

5) Millet Meclisi Genel Kurulu en geç 8 gün içinde planı görü
şerek karara bağalr. 

Millet Meclisi kararı kesindir. 

Görülüyor ki, kalkınma planları «kanun» halinde kabul edil 
memektedir. Bunlar üzerinde yargısal denetim yoktur. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T.B.M.M. ce Denetlenmesi: 

Bu denetim T.B.M.M. kamu iktisadi teşebbüsleri karma komis
yonunda yapılır. Bu komisyonun bütün kamu iktisadi teşebbüsle
rini kapsaması gereken raporu önce Cumhuriyet Senatosuna sev-
kedilir. Bundan sonra Millet Meclisi Genel Kurulunca genel görüş
me açılır, oylama yapılmaz. 

Görülüyor ki, «Genel Görüşme» ye benziyen bir usul uygulan
maktadır. 

IV — İDARİ YARGI VE 1961 ANAYASASI 

Hukuk devleti anlayışının ve Türk Hukukunun gelişmesinde 
yeni Anayasa ile başhyan yıllar önemli birer aşama oldu. Bunun 
başlıca iki nedeni vardır: 

Birincisi, bu Anayasanın yerverdiği, kamu kuruluş ve kurum
lar arasında îdare Hukukuna ait olanlann ayrıntılarıyla düzenle
nişi, güvenceye bağlanmalıdır. 

(8) Bkz: RG, 15.10.1960 - 10621; Değişiklik ve ek yapan kanunlar No: 99 RG, 
15.10.1960 - 10630, No. 340, RG. 7.8.1961 - 10874. 
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İkinci nedeni yeni Anayasada İdari yargıya (ve bunun organı 
olarak Danıştay'a) iki ayrı madde (m. 114 ve 140) yerverilerek Türk 
İdare Hukukunun gelişmesinin sağlanması, uygulamada kararlılık 
amacının güdülmesidir. 

Anayasa ile alman bu tedbirler bugün artık ürününü vermiştir 
denilebilir. 

Gerçekten idare hukukumuzun gelişmesinde, Anayasanın gü
vence altına aldığı kamu kuruluş ve kurumlarının denetiminde, uy
gulamada kararlılık sağlanmasındsı DANIŞTAY'ın birinci derecede 
rol oynamış olduğu ve bu işlerini sürdürmekte bulunduğu bir ger
çektir. 

işte bu bölümde İdare Hukuku bakımından taşıdığı önem ve 
bu hukuk dalı içindeki yerini gözönünde bulundurarak «idari yar
gı» konusunu incelemiş bulunuyoruz. 

Şimdi, önce genel olarak Anayasamızda «yargı» ne şekilde dü
zenlenmiştir, bunu görelim. Daha sonra «idari yargı» incelenecek
tir. 

Anayasa, yargı (9) yetkisinin kullanılmasını bağımsız mahkeme
lere bırakmıştır (m. 7). Mahkeme terimi, yargı hakkının kullanıl
ması için kurulmuş görev ve yetkileri belli mercileri ifade eder. 

O mahkemeye atanan hakim veya hakimler kurulu tarafından 
bu görev ve yetki sınırı içinde yargı hakkı kullanılır. 

Ancak gerek usul kanunlarımızda, gerekse diğer kanunlarda 
(hakim) ve (mahkeme) deyimlerinin çoğu zaman aynı anlamda kul
lanıldıkları görülmektedir (10). 

Yargı yetkisi, fertler veya devletle fert arasındaki hukuki niza 
ve ihtilâfları halletmek iktidarıdır. 

İşte, bu kudreti adli, askeri, idari vb. mahkemeler Millet adına 
kullanır. 

(9) Yargı kelimesi, adalet, hüküm, kaza anlamları ile ve yargıcı (hakim, kadı) ma
naları ile son devirlere kadar yaşamıştır. Yargı sözcüğü, kaza (Juridiction) kav
ramının karşılığı olarak kullanılmaktadır (Bkz: Türk Hukuk Lügati, Ankara 
1944). 

(10) Anayasa Mahkemesi Kararı, 20.9.1966, 15/33, RG, 9.5.1967 - 12593; AnyMKD., 
S. 4. s. 187. 
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Anayasa'da yargı yetkisi, yasama, gibi genel ve ilkel yetki ola
rak kabul edilmiştir. 

Bir kanun olmaması durumunda «yürütme»nin olmamasına 
karşılık, kanun mevcut olmasa dahi mahkemeler uyuşmazlıkları 
çözmekle yükümlüdür. 

Yargılama hukukunun konusunu teşkil eden yargı çeşitlerine 
geçmeden önce çok kısa olarak yargı faaliyetlerini gözden geçire
lim : 

1) Yargı Kavramı : 

Kazai faaliyet biri organik ve şekli, diğeri maddi anlamda ol
mak üzere iki noktadan hareket edilmek suretiyle tanımlanabilir. 

Organik ve şekli anlamdaki tarifin ölçüsü faaliyette bulunan 
makamdır. Buna göre, mahkemelerin her türlü faaliyetleri kazai-
dir. Böyle bir tarif, şüphesiz kaza (yargı) kavramını aydınlatmak 
için yeterli değildir. Çünkü, mahkemelerin kalem (yazı) işlerinin 
yürütülmesi ve personelin yönetimi gibi idari faaliyetleri de var
dır. 

Bir mahkeme faaliyetinin gerçekten kazai faaliyet olup olmadı 
ğını tesbit edebilmek için kazanın maddi anlamdaki tanımına baş
vurmak gerekir. 

Maddi anlamda kaza, objektif hukukun, bağımsız hakimler 
(mahkemeler) tarafından belli bir olaya uygulanmasıdır; örneğin 
bir davanın görülmesi ve karar bağlanması gibi. 

îşte, kaza (yargı) denilince genellikle anlaşılan ve anlaşılması 
gereken faaliyet budur. 

2) Yargı Türleri 

Maddi anlamda yargı çeşitleri kollarına ayrılır (u) : 
Her yargı türüne ayrı bir yargılama usûlü uygulanır. Zaten, 

yargı çeşidi derken yargılama usulleri gözönünde bulundurularak 
yapılan bir tasnif söz konusudur, örneğin: cezai kaza ayrı bir yar
gı türüdür. Çünkü, bu kaza, mahkemelerin ceza işlerine ilişkin faa
liyetlerini kapsar ve ayri bir yargılama usulüne (ceza muhakemele
ri usulüne) sahiptir. 

(11) Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 1975, s. 2-3 vd. 
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Bunun gibi anayasa yargısı, idari yargı, askeri kaza, adli ka 
zada birer kaza çeşididir. 

Şimdi bütün bu yargı çeşitlerinden incelediğimiz konu bakı
mından önem taşıyan idarî yargı üzerinde 1961 Anayasasının etki
sini inceliydim : 

îdari Yargı, tdari mercilerin (örneğin devletin, mahalli idarele
rin vb.) kamu (idare) hukuku alanındaki faaliyetlerinden doğan 
uyuşmazlıkların çözümü ile uğraşır. Bir başka deyişle, idari yargı
nın konusu idari mercilerin kamu hukuku alanmdaki faaliyetlerin
den doğan uyuşmazlıklardır. 

İdari yargıyı ikiye ayırmak mümkündür. 
Biraz aşağıda göreceğimiz gibi askeri idari yargının dışında ka

lan uyuşmazlıklar, genel idari yargı mercilerinin görevine girer. 
Genel idari yargı alanındaki en önemli yüksek idare mahke

mesi Danıştay'dır. 
Danıştaydan başka kararları kesin olan Yüksek Seçim Kurulunu 

(Any, m. 75) da özel bir yüksek idare mahkemesi olarak nitelendir
mek mümkündür. 

Aynı husus, Sayıştay ve Yüksek Hâkimler Kurulu içinde varit
tir. 

îdare'ye özgü yargı düzeninin bulunduğu ülkelerde (Örneğin; 
Türkiye, Fransa, Almanya vb), «tdari Yargı» vardır. îdari yargı 
hem idare Hukukunun ve hem de Yargılama (Usul) Hukukunun ko
nusudur. 

îdari Yargının, îdare Hukukunun konusu oluşunun nedeni, 
idari alana özgü bir yargı düzeni teşkil etmesiyle açıklanabilir. 

İdari yargı, ister îdare Hukuku içinde kabul edilsin, isterse 
tıpkı medeni yargılama, ceza yargılaması gibi Yargılama Huku
ku'nun bir konusu kabul edilsin, her iki konunun birlikte incelen
mesine hiç bir engel yoktur. Nitekim, birlikte inceleme gerek Fran
sa'da (12) ve gerekse ülkemizde (13) gelenek halindedir. 

(12) Deuı-Debeyre, Traité de droit administratif, Librairie Dalloz Paris 1952. S. 477-
478; Rolland, Précis de droit administratif, Librairie Dalloz 1953; s. 174-182; 
Waline, Traité élémentaire de droit administratif 6. éd. Sirey Paris 1952. s. 70-
98. 

(13) Onar, İdare Hukuku, e. Ili, Istanbul 1966, s. 1810-1933; Balta, İdare Hukuku
na Giriş, Ankara 1968/1970, s. 221-233; Gözübüyük, Türkiye'nin İdarî Yapısı 
Ankara 1972, s. 251-381. 
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idarî yargı, idari alana özgü bir yargı düzenidir. İdari yargı 
da bu yargı düzenine ilişkin bir usûl hukukudur. Usûl hukukunun 
öteki dallan yani Medeni usûl ile ceza usûlü gibi, o da kamu huku
kunun bir parçasıdır (M). 

îdari yargının esasları Anayasanın iki maddesinde gösterilmiş
tir. Bunlardan ilki (m. 114) «yargı yolu» başlığını taşımaktadır. 

Diğer madde (m. 140) Damştayın kuruluşunu ve görevlerini 
düzenlemektedir. Şimdi bu iki maddedeki esasları görelim: 

«Yargı yolu» başlığım taşıyan madde 22.9.1971 günü yürürlüğe 
giren 1488 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 

Buna göre, İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 
yolu açıktır. 

Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil 
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda 
kullanılamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verile
mez. 

İncelemekte olduğumuz anayasa maddesinin hiçbir değişikliğe 
uğramadan yürürlükte bulunan son fıkrası şöyledir: 

«İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 
yükümlüdür». 

Anayasadaki bu değişikliklere yürütme organından gelen şikâ
yetlerden sonra gidilmiştir. Hükümet, özellikle Danıştay kararla
rıyla idari eylem ve işlem tesis edilmesinden şikâyetçi olmaktaydı. 

Anayasanın 114 ncü maddesinde «yargı yolu»nun, bu arada 
idari yargı denetiminin olanca genişliğiyle yer almasının nedeni, 
önceki anayasalar döneminde çıkarılan kanunlardaki idari karar
lara karşı yargı yolunun kapatılmış bulunması olmuştur. Bu gibi 
hükümler, hukuk devleti anlayışına aykırıydı.. İşte, kanunlardaki 
bu gibi hükümlere ve bunlarla ilgili uygulamaya tepki olmak üzere 
1961 Anayasasındaki düzenlemeye gidilmiştir. Böylelikle Danıştaya 
başvurma yolunun kanunlarla önlenmemesi öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, incelemekte olduğumuz anayasa maddesinde 
«Danıştay» sözü geçmemektedir. 

(14) Balta, s. 1. 
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Madde bu formülü ile ilerde kurulması düşünülen idare mah
kemelerini de gözetmiş ve bunların verdikleri her kararın mutlaka 
Danıştayca incelenmesi sonucunu doğuracak ifadeden kaçınmıştır. 
Anayasa maddesinin mutlak ifadesi, yargı denetiminin, sıkıyönetim 
vb. olağanüstü durumlarda da ortadan kalkmıyacağmı belirtmek
tedir. Anayasanın söz konusu maddesinin son fıkrası idarenin ma
li sorumluluğunun esasını koymuştu]-. Bu sorumluluğun ayrıntıları 
örneğin; kusurlu ve kusursuz sorumluluk durumlarının ayırımı, 
kusurun ağırlık derecesinin ve tazminatın ölçüsü vb. hususlar iç
tihatlara bırakılmış olmaktadır. 

3) İçtihatlardan örnekler : 

Anayasamızın geniş ve etkin bir idari yargı denetimi getiren 
114 ncü maddesinin ilk fıkrası hükmü yürürlüğe girdikten sonra 
Anayasa Mahkemesi bu hükmü uygulayarak birçok iptal kararı 
vermiştir: 

Sözü edilen fıkra hükmüne aykırı bulunduğundan a) 6135 sâ  
yılı kanunun 3 ncü maddesi iptal edilmiştir. Yürürlük tarihi: 
14.11.1962 (Anayasa Mahkemesi Karan, 14.11.1962, 221/86, Bkz. 
RG. 8.12.1962-11277), Düstûr, 5 nei tertip c. 2, s. 308, AnyMKD. S. 
1. s. 25); b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 6122 sayılı kanunla değişik 39 neu maddesinin 21.6.1954 
günlü ve 6422 sayılı kanunla değiştirilen (b) fıkrasının, (bu fıkra 
hükümlerine göre res'en emekliye sevkedilenler hakkındaki karar
lar katidir. Bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvurulamaz) hükmünü taşıyan son bendi iptal edilmiştir. Yürür
lük tarihi: 30.1.1963 (Anayasa Mahkemesi Karan, 30.1.1963, 962/ 
262, 963/2, Bkz. RG. 11.3.1965, Düstur 5 nei Tertip, c. 2. s. 44: 
AnyMKD. S. 1. s. 71); c) 904 sayılı îsla.hı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı kanunla muaddel 35 nei maddesine bazı hükümler eklenme 
sine dair 7454 sayılı kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasındaki 
(ilmi heyetin kararlan icaplarına göre tesis edilen muamele ve ka
rarlar aleyhine hiçbir adli ve idari kaza merciine başvurulamaz) 
şeklindeki hüküm iptal edilmiştir. Yürürlük tarihi 30.5.1963 (Ana
yasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 30.5.1963, 93/128, Bkz. RG. 
16.7.1963, 11455; Düstur 5 nei tertip, c. 2. s. 1572, AnyMKD, S. 1. 
s. 252); d) 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan (Aleyhine hiçbir mercie müracaat oluna 
maz) hükmü iptal edilmiştir. Yürürlük tarihi: 30.5.1963 (Anayasa 
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Mahkemesi Karan, 30.5.1963, 75/129, Bkz. RG. 29.7.1963, 11466 
Düstur 5 nei tertip"c. 2, s. 1568, AnyMKD, S. 1, s. 254); e) 4081 sa
yılı Çiftçi Mallannın Korunması Hakkındaki Kanunun 10 neu mad
desinde yer alan ve Murakebe Heyetlerince itiraz üzerine verilen 
kararlar aleyhine yargı mercilerine başvurmayı önleyen hüküm ip
tal edilmiştir. Yürürlük tarihi, 15.11.1963, (Anayasa Mahkemesi Ka
rarı, 15.11.1963, 97/272, Bkz. RG. 10.12.1963, 11577, Düstur, 5 nei 
tertip, c. 3. s. 95; AnyMKD. S. 1. s. 390); f) 3488 sayılı Pazarlıksız 
Satış Mecburiyetine dair kanunun 9 neu maddesinin ikinci fıkra
sında yer alan (Hiçbir mercide itiraz olunamaz) ve aynı maddenin 
üçüncü fıkrasında yer alan (Bunun aleyhinde hiçbir mercie müra
caat edilemez) şeklindeki hükümler iptal edilmiştir. Yürürlük ta
rihi: 4.11.1963, (Anayasa Mahkemesi Karan, 4.11.1963, 113/261, 
Bkz. RG. 12.12.1963, 11579, Düstur 5 nei tertip, c. 3, s. 91, AnyMKD. 
S. 1, s. 377). 

S o n u ç : 

Ülkemizde, idare Hukukunun gelişmesinde Danıştay'ın îdare'-
yi özel hukuktan farklı bir hukuk düzenine bağlı tutması önemli 
rol oynamıştır. 

Ülkemizde, İdare Hukuku, Tanzimat'tan yani 1839 yılından 
başlıyarak, yenileşme hareketleri içinde başlamıştır. Biraz önce 
belirttiğimiz gibi, Fransa, bu konuda örnek olmuştur. 

Türkiye'de hukuk Devleti yolunda, ilk modern yazılı Anayasa
mız olan 1876 tarihli Kanun-u Esasi önemli bir adımdır. Fakat, hu
kuk devletinin kurulup gelişmesi için Cumhuriyet döneminden geç
mek gerekmiştir. Bu arada 1921, 1924 ve 1961 tarihli Anayasalar 
yapılmıştır. Yürürlükte bulunan 1961 tarihli Anayasa, hukuk dev
leti yolunda en büyük adımı teşkil etmektedir. Bunun içindir ki, 
bu Anayasadan sonra îdare Hukuku, ülkemizde çok gelişmiştir. 
Bunda yeni Anayasaya göre işleyen idari yargı mercileri içtihatları
nın önemli payı vardır. 

Şu halde, ülkemizde îdare Hukuku asıl gelişmesini Cum
huriyet döneminde, idari yargı sisteminin uygulanmaya başlama
sıyla göstermiştir. 

Özetleyecek olursak, ülkemizde îdare Hukuku, ilk modern ya
zılı Anayasamız olan 1876 tarihli Kanun-u Esasi'nin ilânından son
ra Kara Avrupası kamu hukuku anlayışına uygun olarak gelişmeye 
başlamıştır. 
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Böylece, bazı kavramların Fransız tdare Hukukundan (kamu 
hizmeti, kamu mallan, idari işlem, hizmet kusuru, şahsi kusur vb.); 
bazıları ise (hukuk devleti vb). Alınan Hukukundan alınmış olmak
la beraber idare hukuku kurumlarının büyük kısmı kendi ihtiyaç 
ve görüşlerimizin eseri olarak gelişmektedir. 

îdare Hukukunun gelişmesinde yeni bir etken olarak Anayasa 
Yargısının önemli rolüne dokunmak gerekir. 

Anayasa'da îdare Hukuku esaslarının (m. 112 vd.) gösterilmiş 
olması, Anayasa Mahkemesi kararlarına pek çok idare Hukuku 
sorununun aksetmesini ve yorumunu sağlamıştır. Fakat, şüphe
siz asıl önemli görev, Danıştaya düşmektedir. Zaten, Danıştay içti
hatlarının etkisi yüzünden, İdare Hukuku «İçtihat Hukuku» ola
rak gelişmiştir. 

Ülkemizde, Idare'ye uygulanan hukuk kuralları arasında Ana
yasa ve kanun gibi îdare'nin kendisi tarafından konulmamış kural
ların yanında îdare'nin kendisince yapılmış kurallar da vardır. 

Tüzük ve yönetmelikler buna örnektir. 

Hukuk Devleti anlayışının bir gereği olarak îdare'nin dışında 
konulan hukuk kuralları ile îdare'nin eseri olan hukuk kuralları 
da îdare'yi bağlar. 

Özetliyecek olursak, Türkiye'de hukuk Devleti yolunda, ilk mo
dern yazılı Anayasamız olan 1876 tarihli Kanun-u Esasi önemli bir 
adımdır. Fakat, hukuk devletinin kurulup gelişmesi için Cumhu
riyet döneminden geçmek gerekmiştir. Bu arada 1921, 1924 ve 1961 
tarihli Anayasalar yapılmıştır. Yürürlükte bulunan 1961 tarihli 
Anayasa, hukuk devleti yolunda en büyük adımı teşkil etmektedir. 
Bunun içindir ki, bu Anayasadan sonra îdare Hukuku, ülkemizde 
çok gelişmiştir. Bunda yeni Anayasaya göre işleyen yargı mercileri 
içtihatlarının önemli payı vardır. 

1961 Anayasası ile idari yargı alanı da genişlemiş ve etkin du
ruma gelmiştir. 

îlk alınışında olduğu gibi, bugün de îdare Hukukumuz geniş 
ölçüde Fransız îdare Hukukunun etkisi altındadır. Fakat, 1961 
Anayasası bu etkiyi bir ölçüde azaltmıştır. 
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Yargısal denetim, yalnız «HUKUK» açısından işlediği halde, 
yargı yerleri dışında yapılan denetlemenin amacı, Idare'nin hem 
HUKUK, hem de İHTİYAÇ açılarından isabetli yürümesine yar 
dımcı olmaktır. 

îdare üzerinde yargısal denetim yapan anayasal kuruluşların 
başında DANIŞTAY gelmektedir. Diğer taraftan, SAYIŞTAY'ın ma
lî alanda; YÜKSEK DENETLEME KURULU'nun kamu iktisadî te
şebbüsleri alanında denetim hizmeti vardır. 

Bakanlar Kurulu (ve dolayisiyle ÎDARE) üzerinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin siyasal denetimi vardır. TBMM'ni oluşturan 
iki yasama meclisinden MİLLET MECLİSİ'ndeki çoğunluk Bakan 
lar Kurulu'nu veya bir ya da birkaç bakanı düşürebileceğine göre. 
siyasal denetim konusundaki asıl yetki CUMHURİYET SENATO
SUNDA değil, MİLLET MECLİSİNDE toplanmaktadır. Anayasamı
zın benimsediği parlamenter hükümet sisteminin gereği olarak «si
yasal sorumluluk» ve «siyasal denetim» in başta gelen aracı «Gen-
soru»dur. 

İdare'nin denetlenmesinde başvurulan araçlar bunlardan iba
ret değildir. Daha birçok araç sayılabilir. Örneğin: Bunların içinde 
DİLEKÇE HAKKI'nın özel bir önemi vardır. Nitekim, 1961 Ana
yasasında «temel hak» olarak uzunca bir maddede (m. 62) düzen
lenmesi önemini ortaya koymaktadır. 

KISALTMALAR — AnyMK: Anayasa Mahkemesi Kararı; m: madde; RG: T.C. Resmî 
Gazete. 
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I — DİLEKÇE HAKKININ NİTELİĞİ 

Resmi makamların en küçüğünden en büyüğüne kadar baş
vurmak suretiyle dilek, ihbar ve şikâyette bulunmak hakkı çok es-
kidenberi tanmagelmiştir. 

Eski anayasalarımızda olduğu gibi yürürlükteki ANAYASA'-
mızda da bu hak, güvence altına alınmıştır. Fakat, önemli olan şüp
hesiz, bu hakkın kâğıt üzerinde kalmaması, vatandaşlar tarafından 
kullamlabilmesidir. 

Bunun içindir ki, 1961 tarihinde kabul edilip yürülrüğe giren 
Yeni Anayasa, en eski haklarımızdan biri olan «dilekçe hakkı»nı, 
eskisine kıyasla biraz daha genişletmiştir. Şu var ki, Anayasa'mı-
zın 62 nei maddesinde belirtilen bu hak, yalnızca Türk vatandaş
larına tanınmıştır. 

Nitekim, sözü geçen Anayasa maddesinde şöyle denilmiştir: 

«Vatandaşlar kendileriyle veya kanun ile ilgili dilek ve şikayet
leri hakkında tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip
tir. Kendileri ile ilgili başvurmaların sonucu dilekçe sahiplerine ya
zılı olarak bildirilir». 

Bilindiği gibi, yukardaki maddede geçen «dilekçe» sözü «arzu
hal» karşılığı kullanılmıştır. 

Biraz önce naklettiğimiz anayasa kuralına göre dilekçe hakkı'-
nın ilkeleri şöyle özetlenebilir: 

Dilekçe hakkınm kullanılmasında en önemli nokta, başvurma
nın yazılı yapılması şartıdır. Sözlü başvurmalar, anayasa güvencesi 
altında değildir. Yetkili makamlar, şüphesiz sözlü bir müracaat 
üzerine de harekete geçebilirler. Lâkin, onları böyle bir başvurma 
karşısında olumlu veya olumsuz karar almaya hukuken zorlamak 
mümkün değildir. 

Bu arada belirtilmesi icap eden husus şudur: Yetkili makam
ların yani ÎDARE'nin kendiliğinden hareket etmesi gereken, ya da 
konunun niteliği ve ivediliği yazılı başvurmaya elvermiyen durum 
larda, sözlü başvurma da genel hukuk ilkelerine göre yeterlidir. 

Biraz önce aynen naklettiğimiz anayasa kuralının incelenme
sinden de anlaşılacağı gibi, «dilekçe hakkı» çok geniştir. İhbar ve 
şikâyet haklarını da içine almaktadır. 
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Dilekçe hakkmı düzenliyen Anayasanın 62 nei maddesi Kurucu 
Mecliste görüşülürken «başvurma» deyimine «ihbar»ın da dahil 
bulunduğu açıklandıktan sonra kabul edilmiştir. 

Ülkemizde en yüksek yargı organı olan ANAYASA MAHKE
MESİ de «dilekçe hakkı» na böyle bir geniş anlam verilmesi görü
şünü, 3.12.1968 tarihli kararında benimsemiş bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin sözünü ettiğimiz bu önemli kararında 
aynen şunlar yazılıdır. Daha önce naklettiğimiz bu kararın ilgili 
kısmını tekrarlamayı yararlı buluyoruz: 

«İhbarı yapanın kimliğinin belli olup olmaması birinci dere
cede önem taşımaz. İmzasız veya düzme imzalı bir ihbar, hatta 
kimliğini saklıyan bir kimsenin telefonla haber vermesi üzerine 
de, Cumhuriyet Savcılığı işi ilginç görürse araştırmaya geçebilir 
ve belki de gerçekten yer almış bir olayı ortaya çıkartır (*). 

Görülüyor ki, özellikle ihbar ve şikâyette bulunulması durum
larında, biraz önce belirttiğimiz Anayasa Mahkemesi kararındaki 
görüşe uygun hareket edilmesi birçok gizli hakikatlerin ortaya çık
masına yardım eder. Fakat, tabii ki, imzasız veya sahte imzalı bir 
ihbar ve şikâyetin çoğukez görüldüğü üzere resmi makamlarca cid
di görülmiyerek böylebir başvurma karşısmda harekete geçilme-
diği de görülmektedir. Hatta, bazı Bakanlıklara ait «Evrak ve Dos
ya Yönetmeliklerin» de imzasız veya sahte imzalı dilekçelerin iş
leme konulmıyacağı yazılıdır. 

Buna karşılık, şimdiye kadar yürürlüğe girmiş bulunan bu tip 
yönetmeliklerden en yenisi olan «İçişleri Bakanlığı Merkez örgütü 
Evrak ve Dosya Yönetmeliği »nde şu ilginç kural yeralmaktadır. Ay
nen veriyoruz: 

«Belli bir ihbarı kapsıyan adressiz ve imzasız dilekçeler İç Ma
kamın (İçişleri Bakanının) takdirine sunulmak üzere özel Kalem 
Müdürlüğüne iletilir.» O-

Eski anayasamızdaki gibi bugünkü anayasamız da vatandaşla
rın dilekçe hakkından bahsediyor. Şu halde, Yabancıların yani Türk 
Vatandaşı olmayanların bu haktan faydalanması anayasa ile güven 
altına alınmamıştır. 

(1) AnyMK, 3.12.1968, 967/49, 968/60, RG., 11.6.1969-13220. 
(2) İlgili Yönetmelik, madde 26. 
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Fakat, bu demek değildir ki, yabancılar, dilekçe veremezler, 
ihbar ve şikâyette bulunamazlar. Çünkü, genel hukuk ilkelerine 
göre bazı durumlarda onların da bu haktan faydalanmaları gerek
lidir. Bu faydalanmanın şartlarını ve sınırlarını milletlerarası hu
kuk gösterir. Devletler bu hususta genellikle «karşılıklılık» (müte
kabiliyet) kuralını uygulamaktadırlar. Nitekim, Anayasamızın 13 
ncü maddesine göre, dilekçe hakkı, yabancılar bakımından millet
lerarası hukuka uygun olarak kanunla smırlanabilmektedir. 

Dilekçe hakkını, gerçek ve tüzel kişiler, aynı derecede haizdir
ler. Aynı hakka, sivil Devlet memurları ile askeri şahıslar da sahip
tir. Fakat, kanunla bunların dilekçe hakkını kullanma şekli meslek 
düzeninin korunması bakımından bazı özel kurallara bağlanmış
tır. 

Anayasa dilekçe hakkını, «yetkili makamlara başvurma» ola
rak tanımakla beraber yetkisiz bir makama yapılan başvurma da. 
aksine bir zorunluk bulunmadıkça, yetkili makama gönderilir. 

Yine, dilekçe hakkının zaruri bir icabı olarak ilgili merci (yer) 
dilekçeyi kabul etmek, daha sonra dikkatle inceliyerek olumlu 
veya olumsuz bir karara bağlamak zorundadır. Bu arada şunu da 
belirtmek faydalı olacaktır. 

Resmi dairelerdeki, dilekçelerin verilmesinde ve dosyalanma
sında çalışan personelin, k e t u m ve güven veren; vatandaş iş
lerini bıkmadan karşılayabilecek güçte kişilerden seçilmesi şart
tır. 

İnceleme süresine gelince; Bu hususta, ne yazık ki, genel ve 
bağlayıcı bir kural yoktur. İşte, bu sebeple, dilekçe hakkı ile ilgili 
önemli bir husus cevap verme süresinde kendini göstermektedir. 
Anayasada cevap verme süresi tesbit edilmemiştir. 

Acaba, resmi makamlar, kendilerine verilen veya gönderilen 
dilekçelere cevap vermiyebilirler mi? Hayır. Çünkü, idari mercile
re verdiği dilekçeye cevap alamayan bir vatandaşın ne şekilde ha
reket etmesi gerektiğini Danıştay Kanunun 72 nei maddesi hükme 
bağlamıştır. Sözünü ettiğimiz maddede, bir dilekçeye üç ay içinde 
cevap verilmediği takdirde, bu sürenin bittiği tarihten başlıyarak 
doksan gün içinde ilgilinin Danıştay'da dava açabileceği yazılıdır. 

Şu halde, kanunlarda, bir dilekçenin hangi süre içinde cevap
landırılacağının belirtilmediği durumlarda, başvurulan yetkili ma-
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kamın iş hacmi, dilekçe konusunun ivedilik derecesi, gibi unsur
lara göre makul bir süre içinde inceleme yapılıp karar vermek ge
reklidir. İşte, bu kararın yine yazılı olarak dilekçe sahibine hemen 
verilmesi veya gönderilmesi gereklidir. 

Çünkü, gerek eski anayasalarımıza ve gerekse yeni Anayasa
mıza göre şahsa ait dilekçeler üzerine varılan kararın ilgiliye yazılı 
olarak bildirilmesi şarttır. 

Eski anayasalarımız gibi bugünkü anayasamıza göre de hal
ka, resmi makamların en küçüğünden en büyüğüne kadar başvu
rarak dilekçe ve şikâyette bulunmak hakkı tanınmıştır. Lâkin, bü
tün başvurmaların y a z ı l ı yapılması şarttır (m. 62). Sözlü 
başvurma, çeşitli nedenlerle Anayasa'nın güvencesi (teminatı) al
tında bulunmuyor, işte, resmi işlerimizi takipederken, bu gerçeğe 
uygun hareket etmezsek, olumlu sonuç alabilmemize imkân yok
tur. 

Bu arada şu gerçeğe de dokunmak gerekiyor. Anayasa dilekçe 
hakkını sadece kişisel işler için değil, herkesi ilgilendiren kamusal 
konular için de tanıyor. Hattâ, başka bir kimsenin kişisel sorunu 
da başvurma konusu yapılabilir. Meselâ bir hayır sahibi, korunma
ya muhtaç yoksul bir çocuğun durumunu ilgili makamın dikkatine-
sunabilir. 

II — T.B.MJW.'NE BAŞVURMA 

Vatandaşların T.B.M.M.'ne başvurma hakkı, dilekçe hakkının 
bir parçasıdır. Ve üç anayasamızda (yürürlükteki dahil) teminat al
tına alınmıştır. Başvurma şekli bir kanunla düzenlenmiştir (Kanun 
No. 140). 

Vatandaşların gönderdikleri dilekçeleri incelemek üzere T.B. 
M.M. nde her toplantı yılı başında yeniden seçilen bir «Dilekçe Kar
ma Komisyonu» vardır. îsmindende anlaşılacağı üzere, bu komis
yonda hem Millet Meclisi hem de C. Senatosu üyeleri bulunmakta
dır (140 Sayılı Kanun, m. 1). 

Anayasa kuralı (m. 62), gereğince başvurmanın konusu, kişisel 
bir mesele veya kamuya ait bir sorun olabilir. Ancak, uygulamada 
müracaatın kişisel veya kamusal olması inceleme yöntemini etki
lediğinden bu hususun dilekçenin başına yazılması yerinde olur. 
Kişisel başvurmaların büyük bir kısmını, idari işler teşkil etmek-
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tedir. Bu arada özele af istemleri büyük bir yekûn tutmakta, Kar
ma Komisyonu uygun gördükleri için Meclise kanun tasarısı sun
maktadır. Cumhurbaşkanının af yetkisinin aksine, af kanunu tasa
rısı hazırlarken Karma Komisyonun veya Af Kanununu yaparken 
Parlâmentonun takdir hakkı çok geniştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Dilekçe Kar
ma Komisyonuna gelen dilekçeler Komisyon Başkanlık Divanınca 
ön incelemeye tabi tutulur. Kendisine gelen bir dilekçe üzerine 
Karma Komisyonun meseleyi tetkik etmesi gerekir. Eğer, yollanan 
dilekçe henüz kesinleşmemiş bir idari işlemle veya yargı organı 
ile ilgili bir istem olsaydı, böyle bir dilekçe ön inceleme ile redde
dilecekti. 

İşte, Komisyonca red veya kabul edilen dilekçeler cetveller 
halinde saptanılır; Parlâmentoya sunulur. Bu kararlara, üyeler 30 
gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz edilmiyen dilekçe kararlan ke-
sinleşir. İtiraz edilen dilekçeler üzerinde Komisyon yeniden karar 
verir: «Sonuç olarak Millet Meclisinin kararı kesindir» (İlgili Ka
nun m. 9/III). 

Bundan sonra, Karma Komisyonca kesinleşen kararın uygu
lanması Hükümetten istenir. Nitekim, kesinleşen kararların büyük 
bir çoğunluğunun ilgili makamlarca uygulandığı görülmektedir. 

Şöyle bir örnek verelim: Emekliye ayrılan bir memurun emek
lilik süresinin hesabı yalnış yapılmıştır. Bu hatayı, emekli memur 
bir dilekçe ile T.B.M.M. ne bildirirse ve maddi hata gerçekte varsa, 
T.C. Emekli Sandığı, Parlâmentonun yazısı üzerine bu yanlışlığı 
düzeltip, emekli maaşmı yeniden hesaplıyacaktır. 

Dilekçe hakkı, Devlet Başkanına yapılacak başvurmayla da 
kullanılabilir. Nitekim, çok eski devirlerden beri bu yöntem uygu
lanmaktadır. Şimdi bunu görelim. 

III — CUMHURBAŞKANINA BAŞVURMA 

Genel İdarenin başı olan Cumhurbaşkanı'na çeşitli konularda 
başvurmak mümkündür. Cumhurbaşkanı, Devletin başı olmak sı
fatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil eder; ge
rekli gördükçe Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Cumhurbaşka
nının şu aslî görevlerinin yanında bazı idarî görevleri de vardır. 
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Birincisi, özel af yetkisinden yararlanmak isteyen bir vatan
daşın veya onun yakınlarından birinin Cumhurbaşkanlığına baş
vurması imkânı vardır. Anayasanın 149 neu maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açabilir. Şu var ki, bu yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından 
tek başına mı, yoksa Bakanlar Kurulunun kararı ile mi kullanıla
cağı doktrinle tartışmalıdır. Bir kısım kamu hukukçularına göre, 
Cumhurbaşkanı böyle bir davayı kendiliğinden açamaz. Bazı hu
kukçular ise, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulunun kararına da
yanmadan böyle bir davayı açablieceğini savunmaktadır. Böyle bir 
dava açıldığı zaman yetkili bulunup bulunmadığını konusundaki 
Anayasa Mahkemesi görüşü ortaya çıkacaktır. Şimdiye kadar, hiç
bir Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine başvurmamıştır. 

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanına yapacakları bir başvurma ile 
iptal davasının açılmasını isteyebilirler. Türk Hukukunda, yabancı 
hukuk sistemlerinden bazılarında meycut «anayasa şikâyeti» mü
essesesi tanınmadığından böyle bir başvurma yolunun işlemesinde 
gerçekten yarar vardır. Böylece, vatandaş Cumhurbaşkanı vasıta-
sıyle bir kanun veya kanun hükmündeki kararnamenin anayasaya 
uygun bulunmadığı konusunda Anayasa Mahkemesinde dava açıl
masını sağlıyabilir. Cumhurbaşkanının dava açması süresi 90 gün
dür. Kanunun veya kanun hükmündeki kararnamenin Resmi Ga-
zete'de yayınlandığı gün bu süreye dahildir. 

Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği niteliğindeki kanunların 
bir daha görüşülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisinden isteye
mez. Bütçe kanunları bakımından da durum böyledir. 

Görüldüğü gibi, bir kısmı hukuk metinleri bakımından Cum
hurbaşkanının Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal da
vası açabilmesi imkânı vardır. Şu var ki, açılacak bir iptal davası 
İle anayasa değişikliklerinin ancak şekil hataları sebebiyle anaya
saya uygun bulunmadığı iddia olunabilir (Any. m. 147). 

IV — İDARÎ MERCİLERE BAŞVURMA 
idari konular hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisince ve

rilen kararlar şüphesiz Hükümeti ve İdareyi bağlamaz. Çünkü, as
lında parlâmento idari karar almak yetkisine sahip değildir. Uygu
lamada, parlâmento 60 gün içinde bir işlem yapılmasını ve bu iş
lemin komisyona bildirilmesi istenmektedir. İlgili kanunun 12 nei 
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maddesinde kesinleşen kararların uygulanmasını belirtmiyor. Ko
misyona idari makamlardan gelecek cevap üzerine Parlâmentonun 
Yürütme Organı (dolayısıyla idare üzerindeki) denetim yollarından 
birinin harekete geçirilmesi mümikündür. 

Uygulamada Hükümet ve İdare söz konusu kararlara uymakta
dır. Lâkin, iş çokluğu sebebiyle dilekçelerin sonuca bağlanması yıl
larca sürebilmektedir. Şu hususu da belirtelim ki, dilekçe komis
yonu sıra ve süre gibi kayıtlarla bağlı değildir. 

Anayasanın 5, 6 ve 7 nei maddeleri gereğince, belli durumlar 
dışında yasama organının müşahhas ferdi ve maddi tasarruflar
da bulunmasına imkân yoktur. Bu durumda, dilekçe hakkında ke
sinleşmiş bir teşri kararın infaz edilmesini sağlamak için T.B.M.M. 
üyelerinin elinde bulunan imkânlar soru, gensoru, genel görüşme 
ve inceleme, araştırmadan ibarettir. 

Dilekçe hakkıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi şu ilkeyi be
nimsemiştir. Anayasa Mahkemesi bir karan (3) nda «dilekçe hak
kı» nm niteliğini belirtmiştir: 

«İhbar yapanın kimliğinin belli olup olmaması, birinci dere
cede bir önem taşımaz. İmzasız veya düzme imzalı bir ihbar, hat
ta kimliğini saklayan bir kimsenin telefonla haber vermesi üzerine 
de, Cumhuriyet Savcılığı, işi ilginç görürse, araştırmaya geçebilir 
ve belki de gerçekten yer almış bir olayı da ortaya çıkartır. İhbarı 
yapanın kimliğinin gizli tutulması dava ile ihbarı kimliği bilinmiyen 
bir kimsenin yapmış olması arasında büyük bir fark yoktur. Her 
iki halde de ihbarı yapanın delil kefesindeki ağırlığı sıfır olur. Böy
le olunca da artık iddia ve savunma hakkını engellediği düşünüle
mez. Öte yandan savunmada asıl önemli olan sanığın isnadı tüm 
olarak ve zamanında öğrenebilmesidir. İptali istenen hükmün (Ka
çakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı kanuna 7314 sayılı ka
nunla eklenen fıkra) hakkı zedeliyen bir yönü bulunmadığı orta
dadır». 

Tekrarlıyalım ki, Anayasada cevap verme müddeti tesbit edil
memiştir. İdari mercilerin dilekçelere karşı nasıl hareket edecek
lerini kanunlar gösterir. Danıştay Kanununun 72 nei maddesi gere
ğince üç ay içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde Danıştayda dava açılabileceğini 
hükme bağlamıştır. 

(3) 3.12.1968 tarih ve 967/49, 968/60 sayılı karar için bkz: RG., 11.6.1969-13220 
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S O N U Ç 
Anayasamız dilekçe hakkmı sadece kişisel işler için değil, ge

niş anlamda kamu ile ilgili yani resmi bütün konular için tanımış
tır. Şu halde, yalnızca hukuka aykırılığın giderilmesi için değil, 
hukukça caiz olan veya yetkili makamların takdirine bırakılan her
hangi bir konuda da müracaat etmek vatandaşın hakkıdır. Örne
ğin: Bir hayır sahibi, bakıma muhtaç kimsesiz bir ihtiyarın resmi 
hastaneye kaldırılması için veya böyle kimseye Belediyece aylık 
bağlanması için başvurulabilir. 

Buraya kadar söylediğimiz bütün hususlar yargı kesimi dışın
daki makamlara yapılan müracaatlarla ilgilidir. Çünkü, dilekçe 
hakkı, niteliği bakımından yargı dışı kamu kesimine ait bir haktır. 

Yargı yerlerine yapılacak başvurmalar Usûl Kanunlarında dü
zenlenmiştir. Yargı yerinin türüne göre, bu kanunlar uygulanır. 
Hukuk Mahkemelerine yapılan müracaatlar «Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunu»; Ceza Mahkemelerine yapılan başvurmalarda 
ise «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu» uygulanır. 

Anayasa Mahkemesine yapılan başvurmalar «Anayasa Mahke
mesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun»da 
gösterilmiştir. Damştaya verilecek dâva dilekçeleri konusunda Da
nıştay Kanunu hüküm taşımaktadır. Aynı husus, Yüksek Askerî 
İdare Mahkemesinin Kuruluş Kanunu bakımından da söylenebilir. 

Görüldüğü gibi, dilekçe hakkı, yargı yerleri dışındaki mercile
re yapılan başvurmaları, ihbar ve şikâyetleri kapsamaktadır. 
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1. Giriş. 
İnsanlığın en parlak ve aynı zamanda en endişe verici bir dö

neminde yaşıyoruz. Bilinebildiği kadanyla tarihin hiç bir dönemi, 
bu derece şaşırtıcı bir görünüme sahip olmamıştır. Çağımızdaki 
teknolojik gelişmelerin, yalan zamanlara kadar bilimin, tekniğin 
ve bizzat insan hayatına ilişkin düzenlemenin dayandığı temel ya
pıları yıkması veya altüst etmesi için çok kısa bir zaman yetmiştir. 
Bunun sonucu insan düşüncesi daha canlı ve çarpıcı bir güç kazan
mıştır. Ortaçağ kimyacılarına hayal gibi görünen maddeyi değiştir
me olayı bugün bir gerçektir. İnsan için hayatı ve çalışmayı daha 
kolay hale getiren teknoloji, tekniğe bağlılık ve endüstri alanında
ki gelişimi sevinçle, hatta insan düşüncesinin ürünü olması nede
niyle biraz da gururla karşılamamak mümkün değildir. Ancak bü
tün bunların büyük bir hızla ortaya çıkmaları, geleneksel metodla-
rı. yıkmaları ve etkilerini insan hayatının bütün ilişkilerine ve bi
çimlerine kadar yaygınlaştırmaları sonucu insanın yaşamasını sür
dürebilmesi konusunda endişe verici sorunlara neden oldukları da 
ortadadır Ç). 

İşte bu. sorunlardan biri ve belki de en önemlisi, doğal çevre
deki dengenin, yani organik ve inorganik çevre ile bu çevrede ya-

(1) LEONE : Relazione introduttiva, Gli inquinamenti profili penali, Milano 1974, 
s. 22. 
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şayan varlıklar arasındaki uyumun bozulmaya başlamasıdır. Tek
nolojik gelişmenin kontrol altına alınmayan zararlı sonuçlarının bu 
dengeyi bozduğu ve bunların insanlık için son derece tehdit edici 
bir geleceğin belirtilerini oluşturduğu artık anlaşılmıştır (2). 

Doğal çevrede yaşayan varlıkların en önemlisi ve bu çevredeki 
dengenin bozulmasından en çok etkileneni şüphesiz insandır. Bu
nunla beraber doğal dengeyi en iar/Aa bozan da yine insandır (3): Za
manımızda hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen yerleşim ve sanayi 
merkezlerinin sorumsuzca saldığı dumanlar, giderek yaygınlaşan 
ve adeta insanın hareket özgürlüğünün simgesi haline gelen mo
torlu araçların çıkardığı zehirli g^Lzlar, sanayi ve şehir artıklarının 
kendi kendini temizlemesi işlemini imkânsız kılacak şekilde ve oran
da sulara akıtılması, insanların şehirlere akın etmesi sonucu yer
leşim yerlerinin çevredeki yeşil alanları yok edecek veya azaltacak 
boyutlara ulaşması ve hızla artan nüfusu besleyebilmek için üreti
mi artırmak amacıyla gübre ve diğer kimyasal bileşiklerin kulla
nılması gibi etkenler, bu dengeyi bozmada en önemli rolü oyna
maktadırlar (4). 

Doğal dengedeki bozulmanın bilincine, bu bozulma ancak had 
safhaya vardığmda ve dolayısıyla çok yakın tarihlerde varabilen 
insan, nihayet içinde yaşadığı ortamı yönetmek zorunda olduğunu 
kavramıştır. Böylece hava, su, toprak ve buralarda yaşayan bitki 
ve hayvanlardan oluşan ortak varlığın denetlenmesi zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. 

içinde yaşadığımız çevreyi giderek yaşanmaz hale getiren hava 
ve su kirlenmelerini ve doğal kaynakların tahribini önlemek, bugün 
artık tüm insanlığın sorunu haline gelmiştir. Bu konuda gerekli 
yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi gereği, toplum 
bilincine yerleşmiş bulunmaktadır. Hatta uluslararası düzeyde or
tak bir çalışma zorunluluğu da giderek artan bir şekilde benimsen
mektedir (5). Ancak bütün bu konularda karşılaşılacak hukukî, 
mali ve hatta politik güçlükleri küçümsemek mümkün değildir. 

(2) SANTUCCI: La problematica difesa normativa dell'ambiente naturale, Ar
chivio penale 1974, s. 335. 

(3) SPIZUOCO : Il problema ecologico interno ed internazionale, la giustizia pe
nale, parte seconda, 1974, s. 319. 

(4) Bu konuda bak. L'europe e son environnement, Programme pour une meilleure 
qualité de la vie, s. 3.; SPIZUOCO : agm., s. 319. 

(5) JESCHECK: Il significato del diritto comparato per la riforma penale, Riv. 
it. dir. proc. pen., 1978, s. 816.; SPIZUOCO : agm., s. 320. 
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Halen sanayileşme çabası içinde olan ve son zamanlardaki hız
lı artışa rağmen şehirleşme faaliyetinin gelişmiş batı ülkelerindeki 
düzeye ulaşmadığı ve esas itibariyle tarımsal faaliyetin hakim bu
lunduğu ülkemizde, çevre kirliliğinin ve doğal kaynakların tahribi
nin, birkaç çarpıcı örnek dışında, henüz korkutucu boyutlara ulaş
tığı söylenemez. Ancak bu, sözü edilen konularda şimdiden bazı 
köklü önlemlerin alınması gereğinin gözden uzak tutulmasma ne
den olmamalıdır. Aksi halde önlenmesi imkânsız veya en azından 
büyük zorlukları gerektiren durumların kısa sürede ortaya çıkma
sı kaçınılmazdır. 

2. Yasal düzenleme gereği. 

Endüstrinin henüz gelişmediği, esas itibariyle tarımın hakim 
olduğu, böylece halkın büyük bir çoğunluğunun kırsal bölgelere 
dağılmış şekilde yaşadığı ve genellikle motorlu araç kullanma alış
kanlığının olmadığı, dolayısıyla çevre kirlenmesinin büyük bir teh
like haline gelmediği ülkelerde bile, insanın faaliyette bulunduğu 
herhangi bir doğal çevrede arızî şekilde de olsa meydana gelebile
cek kirlenmeleri önlemek ve cezalandırmak için yine de bazı norm
lara gerek vardır. Halen ülkemizde mevcut yasal düzenlemelerin 
bu sınırlı amaca dahi uygun olduğu söylenemez. 

Ancak bugün, modern bir endüstri toplumunda olduğu gibi, 
endüstrileşme sürecinin giderek hızlandığı ülkemizde de, çevre kir
lenmesinin sadece nicelik yönünden değil, fakat nitelik yönünden 
de daha önceki yıllara nazaran tamamen farklı bir görünüm kazan
dığında şüphe yoktur. Bu nedenle, farklı veya başka bir olgu kar
şısında bulunduğumuzu söylemek aşın bir iddia sayılmamalıdır. 
Nitekim ülkemizde de, insanların sağlığına veya kamusal yahut 
özel varlıklara zarar verici maddelerin havaya veya sulara karıştı
rılmasının bir süre öncesine kadar bilinmeyen bir orana ulaştığı 
açıktır. 

Sanayi kuruluşlarının ve yerleşim merkezlerindeki yığılmala
rın ürettiği artıklar, çevrenin doğal şekilde kendi kendini temiz
lemesi işlemini artık yetersiz hale getirecek nitelik ve niceliğe ulaş
mıştır. Oysa bu konuda mevcut yasal metinler incelendiğinde, olay
ların tamamen farklı bir biçimde değerlendirildiği ve bir zamanlar 
geçerli olan bu değerlendirmelerin bugün için hiç de öyle olmadığı 
kolayca anlaşılır. Nitekim bu yasal düzenlemeler, geçmişte hakim 
olan ve büyük hava ve su kitlelerinin her türlü artıkları (katı, sıvı ve 
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gaz) temizleyebilecekleri yolundaki inancın etkisini taşımaktadır
lar. Dolayısıyla bunlar, halen endişe verici bir şekilde kendisini 
hissettiren bazı gereklere, örneğin mekanik veya kimyevi araçlarla 
artıkların büyük bir kısmını yok etmek veya temizlemek, ayrıca 
özel bir tehlike içeren bazı maddelerin atılmasını tamamen önle
mek gibi gereklere cevap verememektedirler. 

Bu durumda, kirletmeleri önleyici müdahalelerin, münferit ve 
tesadüfi bir nitelik taşımalarına ve çok defa yer itibariyle son de
rece sınırlı bir yetkiye sahip çeşitli mahalli makamlara bırakılmış 
olmalarına şaşmamak gerekir. 

Çevre kirlenmesi olgusunun geçmişte uyandırdığı ilginin ne 
derece önemsiz olduğunun en belirgin bir başka delili de, yasala
rımızda kirlenmenin henüz tarif edilmemiş olmasıdır. 

Kirlenme olaylarının birbirine ne derece bağlı bulundukları
nın bilimsel olarak ortaya konulduğu günümüzde, mevcut yasai 
düzenlemelerin dağınık bir nitelik göstermesi son derece vahim 
bir durumdur. Nitekim havadaki gjazlar yağmurla yıkanarak sulara 
karışmakta, karaları kirleten artıklar da havayı ve suyu bozmakta 
ve kokuşturmaktadır (6). Kirlenme; konusunun, hava, su ve karaya 
ilişkin genel bir politika içine yerleştirilmesi yolundaki düşünce, 
gelişmiş yasamalarca giderek benimsenmektedir (7). 

Oysa ülkemizde on yılı aşkın bir süreden beri doğal çevreyi 
korumak, dolayısıyla bu çevreyi kirleten faaliyetleri önlemek ama 
cıyla hazırlanan çeşitli kanun taslak ve tasarıları (8), biri hariç (9), 
henüz kanunlaşamamıştır. Kanun koyucunun, bu konudaki ihma 
linden doğan sorumluluğu çok açıktır. 

Teknolojinin adeta göz kamaştırıcı şekilde gelişip yayılmasına 
kanun koyucunun aynı çabukluklar cevap verememesini, bu politik 
organın, toplumun yeni görünümlerinin oturuşmasmı ve yerleşme
sini beklemesi gereği, herhangi bir durumun gelişmesi ve sabit ve
rilere dayanması için belirli bir zamana ve belirli bir soluğa gerek
sinme olduğu, kanunun daima zorunlu olarak olgunun tüm boyut-

(6) CICALA : Ecologia e reato, 1973, s. 15. 
(7) Bak. CICALA : Ecologia, s. 16. 
(8) Bu taslak ve tasarılar için bak. YAVUZ : Çevre Sorunları - Genellikle ve Ül

kemiz Açısından, Ankara 1975, s. 160.; BAYRAKTAR : Çevrenin Korunması 
ye Türk Hukuku, Prof. Seha L. Meray Anısına Armağan, Ankara 1981, s. 
71-72. 

(9) 1971 tarih ve 1380 sayılı «Su Ürünleri Kanunu». 
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larıyla ortaya çıkmasından ve bütün ilişkilerinin kesin ve net bir 
şekilde belirlenmesinden sonra geldiği gibi nedenlerle yumuşatma
ya çalışmak (10) her zaman için inandırıcı gözükmemektedir. 

3. Ceza hukukunun görevi. 

Hemen belirtmek gerekir ki, doğal çevrenin korunması yönün
den ceza hukukunun rolü henüz tam bir açıklığa kavuşmuş değil
dir. Ceza hukukunun bu alanda henüz, örneğin terörle ve hatta muh
temelen uyuşturucu maddelerle mücadeledeki kadar önemli bir 
yer işgal etmediği açıktır (u). Bununla beraber söz konusu alanda, 
sadece siyasî - idarî müdahalelerin yeterli olduğunu savunanların 
mevcudiyetine rağmen (12), ceza hukukunun müdahalesinden vaz-
geçilemiyeceği bugün artık genellikle kabul edilmektedir. Böyle 
düşünenlere göre, sadece kendi çıkarlarını esas alan, buna karşılık 
başta toplumun sağlığı olmak üzere çeşitli toplumsal menfaatlerle 
ilgilenmeyen kimselere, bu arada özellikle sanayicilere karşı top
lumun menfaatlerini korumak, ancak ceza hukukunun yardımı ile 
mümkündür (13). 

İnsanın doğal çevre ile olan ilişkisinin, esas itibariyle ceza hu
kuku dışında kalarf normlarla, özellikle idare hukuku normaları 
ile düzenlendiği nazara alındığında, ceza hukukunun diğer bastırıcı 
araçlara oranla ikinci derecede bir önem taşıdığı söylenebilir. An
cak ceza hukuku, hukuk düzeninin diğer alanlarında olduğu gibi, 
doğal çevrenin korunması alanında da akılcı ve etkili bir şekilde 
tamamlayıcı olmak zorundadır (14). Oysa, günümüze kadar hep ge
nel teorilerin karmaşık sorunlarıyla uğraşan ceza hukuku doktrini, 

(10) LEONE: Relazione, s. 22. 
(11) JESCHECK: a.g.m., s. 817. 
(12) Bu konuda bak. POTOTSCHNIG : Gli inquinamenti dell'aria dell'acqua : evo

luzione della disciplina normativa, Gli inquinanenti profili penali, Milano 1974, 
s. 44 vd. 

(13) Bu konuda bak. BAJNO : L'evoluzione della giurisprudenza in materia di 
tutela delle acque, Riv. it. dir. proc. pen. 1978, s. 830; JESCHECK : agm., s. 817. 

(14) JESCHECK : agm., s. 817. Bu konuda Bayraktar şöyle demektedir : 
«Çevrenin korunması konusu öncelikle bir kentleşme, planlama, sanayi poli
tikası ve ülkenin genel iktisadî düzeninin sorunudur... Ceza Hukukunun iş
levi daha sonra ortaya çıkmaktadır... Öncelikle çevrenin korunmasını sağla
yıcı iktisadî ve idarî önlemler alındıktan, bunlar kurulup korunduktan, başka 
bir deyişle çevre korunmasını sağlayıcı ortam sağlandıktan sonra buna aykırı 
davranışlar hakkında ceza hukuku kurallarının uygulanmasına gidilecektir» 
(Çevrenin Korunması, s. 77), 
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son derece önemli ve nazik bir sorun olan doğal çevrenin kirlenme
si ve bozulmasiyle ilgilenmekte çok geç kalmıştır. Aslında bu ge
cikmenin sebebi, hukukçunun, teknolojik gelişmelerden doğan so
runların önünde gitmek ve çözümler öngörmek konusundaki gele
neksel yeteneksizliğidir (15). 

4. Cezaî korumada safhalar. 

Bu konudaki cezaî korumayı, kirletici maddelerin üretimi, bu
lundurulması ve buna benzer faaliyetleri kapsayan birinci, kirlet
me tehlikesini önleme amacını güden tedbirlere (yetkilendirmeler 
gibi) uymaya ilişkin ikinci ve nihayet gerçek anlamda kirletme 
faaliyetini içine alan bir üçüncü safhaya ayırmak mümkündür (16). 
Ancak bu sonuncu safha da, korumanın, kirletici maddelerin atıl
ması veya salınmasına yahut kirlenme sonucunun fiilen gerçekleş
mesi olayına yönelmesine göre ikiye ayrılabilir. 

Birinci nevi koruma, daha ziyade bir kısım engel suçlar yara
tan veya objektif hedefleri bakımından doğanın bütünlüğüne zarar 
vermeğe elverişli bir gelişim gösteren davranışları yasaklayan 
normlarla ilgilidir. 

Bu düzeydeki koruma ile ilgili olarak, sadece kirletici nitelik
teki ürünlerin değil, aynı zamanda temizleyicilerin işlevini olumsuz 
yönde etkileyici ürünlerin üretilmelerinin, ticarî amaçla bulundu
rulmalarının ve ülkeye sokulmalarının da ceza normu ile yasak
lanması düşünülebilir (17). 

Buna karşılık, belirli bir sanayi faaliyetini icra edebilmek, sa
nayi artıklarını atabilmek ve tesislerin durumunu tesbit edebilmek 
için belli bir yetkilendirme veya izne sahip olma yükümlülüğünü 
ihlâl eden davranışları yahut yukarıdaki faaliyetlerin icrası ile ilgili 
olarak kanun veya idarî makamlar tarafından konan tedbir kural
larının ihlalini cezalandıran normlar, ikinci nevi korumayı oluş
tururlar. 

Tedbir kurallarının ihlalini müeyyide altına alan normlar, ih
lâlleri bizatihi bir tehlike durumu yarattığından, biraz sonra belir-

(15) BRICOLA: Aspetti penalistici degli inquinamenti, Gli inquinamenti profili 
penali, Milano 1974, s. 56. 

(16) BRICOLA: agm., s. 57. 
(17) Benzeri hükümlere İtalyan ve Belçiksı yasamalarında rastlanmaktadır (Bak. 

BRICOLA: agm., s. 58-59). 
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tilecek olan üçüncü nevi korumaya yaklaşırlar. Buna karşılık, yet
kilendirmeye veya izne sahip olma yükümlülüğünün ihlâlini müey
yide altına alan normlar yönünden bir ayırım yapmak gerekir. Ni
tekim bazı durumlarda yetkilendirme, bizatihi tehlikeli olan faa
liyetlere başlamak için öngörülmüş; buna karşılık, diğer bazı du
rumlarda ise, yetkilendirme somut olarak tehlikeli bir nitelik ta
şımayan faaliyetler için gerekli görülmüş olabilir. Birinci nevi ipo-
tezlerde yetki elde etmeksizin faaliyete başlamak, gerçek bir teh
like durumu yaratabilir; dolayısıyla bu ipotezler üçüncü tip koru
maya dahil ipotezlere benzetilebilir. Oysa ikinci nevi ipotezlerde 
böyle bir durum ortaya çıkmayabilir. Örneğin Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun 268 ve 271 maddelerini ihlal ederek halkın sağlığı için 
zararlı bir müessese veya atelyeyi gerekli müsaadeyi almadan ve 
yine Belediye Kanununun 15/13. maddesini ihlal ederek umumun 
sağlığı için zararlı olan imalat veya tesisatı gerekli ruhsatı alma
dan faaliyete geçiren kimse üçüncü nevi himayeye ilişkin bir suç 
ipotezini oluşturan bir hareketi gerçekleştirmiş olur. Buna karşı
lık Umumî Hıfzıssıhha Kanunun 244. maddesine aykırı olarak «fen
ni mahzuru olmadığı» nı kabul ve tasdik ettirmeksizin lâğım ve çir 
kef mecralarmı dere, çay ve nehirlere akıtan kimse, bunların fenni 
mahzuru olmasa dahi aynı kanunun 282. maddesine göre 'cezalan
dırılır. Bu durumda yetkilendirme gereğine dayandırılan önleyici 
koruma, tehlikenin gerçekten var olmasını aramaktadır. 

Nihayet üçüncü nevi korumaya ise, her şeyden önce kirletici 
maddelerin atılması veya salınması anma ilişkin normlar dahil edi
lebilir (ıs). Nitekim, Su Ürünleri Kanununun 20. maddesi «Su ürün
leri fveya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına ... 
zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine 
veya civarlarına dökülmesi» ni yasakladıktan ve ikinci fıkrasında 
da «Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte göste
rilir» dedikten sonra, 36. maddenin (d) bendinde bu yasağı ihlalin 
cezasını tesbit etmiştir (19). Su hayvanlarının içinde yaşayabilecek
leri bir ortam olarak suları korumaya yönelik olan bu norm, dola
yısıyla suların kirletilmesine karşı da oldukça etkili gözükmekte
dir. Söz konusu norm bir tehlike suçunu oluşturmaktadır; yani tü
zükte gösterilen maddelerin sulara atılması, suçun oluşması için 
yeterlidir. Aynı şekilde TCK. nun 558. maddesinde öngörülen ipo-

(18) BRICOLA: agm., s. 63. 
(19) Bu konuda bak. BAYRAKTAR : Çevrenin Korunması, s. 72 vd. 
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yani idareye teknik takdir yetkisini veren kanunun tesbit ettiği 
esaslara uyulmadığı veya teknik takdir doğru şekilde icra edilme
diğinde, meşru bir yetkilendirme yoktur (25). Bu durumda, sadece 
bir hakkın icrasının ön şartlarının gerçekleşmediğini değil, aynı za
manda söz konusu kararın idarî yönden geçersiz olduğunu ve ceza 
yargıcı tarafından nazara alınmaması gerektiğini de kabul etmek 
zorunludur. 

İdarenin iznine veya yetkilendirmesine üstünlük tanıyan görü
şe taraftar olanlardan bazıları ise, idarî değerlendirmenin ceza yar
gıcını bağlayacağını, bu sebepten usulüne uygun şekilde verilmiş 
bir izin veya yetkilendirmenin mevcudiyeti halinde doğal çevrenin 
tahribinden ve bozulmasından söz edilemiyeceğini ileri sürmekte 
ve bunu sistemin tekliğine dayandırmaktadırlar. Buna göre, bir 
şahsın, iki ayrı makam tarafından ortaya konan ve birbiriyle ça
tışan yargılar veya değerlendirmeler karşısında kalması, söz konu
su birliğin parçalanması anlamına gelir. Bu durum, ayrıca huku
kun kesinliğini ve vatandaşın güvencesini de tehlikeye sokar (27). 

Ancak bu iddia, idarenin görüşüne ceza yargıcını bağlayıcı bir 
değer tanıdığı, suçu oluşturan fiil«; ilişkin tesbitlerin bir kısmım 
yargı denetimi dışına çıkarttığı için, bütün usul ilkelerini altüst et
mektedir. Kaldı ki, bu çözüm benimsendiğinde, idarenin, izin veya 
yetkilendirme isteklerini reddeden kararlarının da bağlayıcı oldu
ğu sonucuna varmak gerekir. Oysa bunun kabul edilemiyeceği açık
tır (28). 

Buna karşılık ikinci bir anlayış, idarî izne veya yetkilendirme
ye dayansın veya dayanmasın, doğal çevreye verilen her türlü za
rarlara karşı cezaî korumayı savunur. Buna göre, yargıç doğal çev
reyi oluşturan unsurlara zarar verildiğini veya bunların değişiklik
lere uğratıldığını tesbit ettiğinde, idarenin bu konudaki izni veya 
yetkilendirmesi, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmayacak
tır. Bu sistemde zararın değerlendirilmesi yargıca bırakılmıştır. 
Böylece idarenin çok defa politik veya fazla hoşnut edici nitelikteki 
yetkilendirmelerinin arkasına gizlenerek gerçekleştirilen zararlara 
karşı, yargıca idarî işlemleri kontrol etmek yetkisi verilmekte
dir e9)-

(25) Bak. BRICOLA : agm. s. 62.; FORNO : agm., s. 979. 
(26) FORNO : agm., s. 979. 
(27) LEONE : Relazime, s. 24; 25. Ayrıca bak. FORNO : agm., s. 980, 981. 
(28) FORNO : agm., s. 981. 
(29) Bak. MANTOVANI: agm., s. 69. 
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Sonuç olarak, birinci anlayışın, doğal çevreyi korumanın ge
reklerine olduğu kadar, hukuk düzeninin diğer alanlarındaki ben
zeri sorunların çözümüne ilişkin gereklere de cevap verebilecek ni
telikte olmadığı söylenebilir. Her ne kadar, bu gibi durumlarda 
idarî makam ve ceza yargıcı aynı menfaatleri korumak ve aynı de
ğerlendirme ölçülerine başvurmak zorunda iseler de, yine de bir
biriyle çatışan kararlara varabilirler. Yargıcın değerlendirmesinin 
idarî değerlendirmeden sonra olması halinde, bu çatışma daha va
him gözükmektedir. Ancak idarî değerlendirmenin yargıcmkini ta
kip etmesi de mümkündür. Bu durumda şu sorular akıla gelmek
tedir: Acaba bir mahkûmiyet hükmünün mevcudiyetine rağmen 
idarenin yine de izin vermesi veya yetkilendirmesi mümkün müdür 
veya suçun mevcut olmadığına dair bir hükme rağmen idare izin 
veya yetkilendirme talebini reddedebilir mi? Mevcut yasama kar
şısında bu sorulara olumlu cevap vermek gerekirse de, genel eğili
min adlî makamların kararlarına üstünlük tanımak biçiminde ol
duğu söylenebilir. 

Bu sorunlar, İtalya'da özellikle İtalyan Ceza Kanununun 734. 
maddesinde öngörülen «doğal güzellikleri bozma ve tahrip etme» 
ve 528. maddesinde öngörülen «müstehcenlik» suçlan ile ilgili ola
rak tartışma konusu olmuştur. Nitekim İtalyan doktrini ve uygu
laması, doğal güzellikleri korumakla görevli makamm bozucu ve 
tahrip edici çalışmalara izin vermiş olmasının, bu suçların objek
tif olarak ortaya çıkmasını engellemiyeceğini kabul etmektedir (30). 
Hatta bu konuda, bir mahkûmiyet kararına rağmen izin veren yet
kilinin, bu hareketiyle kendisini İCK. nun 734. maddesinde öngö
rülen suça iştirak etmiş olmakla suçlanması tehlikesiyle karşı kar
şıya bırakmış olacağı ileri sürülmüştür (31). 

Buna benzer bir çözüm, sansür komisyonunun «gösterme izni» 
ile müstehcen film gösterme suçu arasındaki ilişkiler yönünden de 
kabul edilmiş ve bu iznin müstehcenlik suçunun objektif varlığını 
ortadan kaldırmayacağı genellikle benimsenmiştir (32). Esasen bu
nun aksini söylemek, özünde, suç yaratan bir normun ihlâl edilip 

(30) İtalyan Yüksek Mahkemesi, 15 Mayıs 1968 tarihli bir kararında, ÎCK. nun 
734. maddesinde öngörülen suçla ilgili olarak bunu açıkça belirtmiştir (Riv. 
İtal. dir. proc. pen., 1971, s. 976). 

(31) Bu konuda bak. FORNO: agm., s. 981. 
(32) CICALA : La tutela, s. 46; aynı yazar: Ecologia, s. 36'. Bu görüşün tenkidi 

için bak. LEONE : Relazione, s. 24. 
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edilmediğini tesbit etmek yetkisini idarî makamlara tanımak anla
mına gelecektir (33). 

Bütün bunlara rağmen, idarenin vermiş olduğu izne .veya yet
kilendirmeye dayanarak hareket eden kimsenin, hatası nedeniyle 
cezalandırılmayacağı ileri sürülebilir. Bu, hatanın neye ilişkin ol
duğuna ve nasıl bir hata olduğuna bağlıdır. 

Nitekim idarenin vermiş olduğu izinden veya yetkilendirmeden 
kaynaklanan hakkm icra edildiği yolundaki bir hata, sorumluluk 
yönünden önem taşımaz. Zira bir kimsenin hatalı olarak bir hu
kuka uygunluk sebebini var farzetmesi, bu kimsenin, ancak ger
çekten mevcut olsaydı kanunda öngörülen hukuka uygunluk se
beplerinden birini oluşturabilecek bir durumu var farzetmiş olma
sı halinde önem ifade edebilir. Oysa gerçekte mevcut olmayan bir 
hakkın mevcut olduğu düşünüldüğünde, bir hukuk normu üzerin
de hata edilmiştir ve hukuken önemsiz bir hatadır (34). Bu itibarla, 
hak yaratmayan bir idarî iznin veya yetkilendirmenin kendisine bir 
hak sağladığı inancı ile faaliyette bulunan kimse, aslında mevcut 
olmayan ve dolayısıyla önem taşımayan bir hukuka uygunluk se
bebini var saymıştır. Buna karşılık idarenin teknik takdirine da
yanan ve kaynağını bu tür takdiri düzenleyen normdan alan bir 
hak bahşeden idarî işlem söz konusu olduğunda, böyle bir işlemin 
geçerli olması için ilgili kanunun emrettiği hususları (örneğin ge
rekli teknik incelemeleri) idarenin yerine getirmediğini bilmediğin
den, hakkın icrası şeklindeki hukuka uygunluk sebebine dayanarak 
hareket eden kimse, bu hatasından yararlanır. 

İdarî izne veya yetkilendirmeye dayanarak faaliyette bulunan 
kimsenin hatası, faaliyetinin sonuçlarına da ilişkin olabilir. Böy
lece bu tür bir izin veya yetkilendirme sonucu faaliyette bulunan 
fail, bu faaliyetinin zarar verici olmadığını düşünebilir ve dolayı
sıyla zarar verme amacıyla hareket etmeyebilir. Faildeki bu iyi ni
yetin yahut hatanın kasıtlı suçlar yönünden etkili olacağı açıktır. 
Nitekim kasıtlı suçlarda zararlı veya tehlikeli neticenin bilinmesi 
ve istenmesi gerekir. İdarî izin veya yetkilendirme nedeniyle faali
yetinden doğabilecek bu tür neticeler konusunda hataya düşen fa
ilde kastın varlığından söz edilemez. 

(33) VENDUTI : La tutela penale del pudore e della pubblica decenza, 1963 s. 188. 
(34) FORNO: agm.; s. 982. 
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Ancak, failin yukarıda belirtilen konulardaki hatası, yine yuka
rıda belirtilen şartlarla, kasıtlı suçlar bakımından sorumluluğu or
tadan kaldırdığı kabul edilmekle birlikte, kabahatler veya taksirli 
suçlar söz konusu olduğunda aynı sonuca varmak her zaman müm
kün değildir. Bilindiği üzere kabahatlerde mânevi unsurun gerçek
leşmesi için, kural olarak failde taksirin bulunması yeterlidir. Öte 
yandan, kusurlu hata halinde, fiilin taksirli şekli kanunda nazara 
alınmış ise, failin taksirli sorumluluğu devam edecektir (35). O hal 
de bir kabahat veya taksirli suç söz konusu olduğunda, failin her 
türlü cezaî sorumluluktan kurtulabilmesi için, hatasının kusursuz 
bir hata olması gerekir. Nitekim İtalyan Yüksek Mahkemesi, sana
yiden kaynaklanan kirletmelerle ilgili olarak, sağlık kanununun 
öngördüğü yetkilendirmelerin tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acemi
lik şeklindeki taksirden kaynaklanan cezaî sorumluluğu ortadan 
kaldırmayacağına karar vermiştir (36). Ancak, bu tür bir yetkilen
dirmenin failde, tesislerinden çıkan artıkların kirletici olmadığı 
veya en azından kanunları ihlâl edecek derecede doğal dengeyi boz
mayacağı yolunda bir inancın doğmasına ve failin bu inançla ha
reket etmesine neden olabilir (37). Öte yandan taksirli suçlarla il
gili olarak, davranışa ilişkin tedbir kurallarının, rıza gösterilen faa
liyetten kaçınmayı da içerecek noktaya götürülemeyeceği; dolayı
sıyla taksirin, sadece bazı önlemler alınması, ya da izin verilen ha
reketin özü üzerinde etkili olmayan biçimlerinden (modalitelerin-
den) kaçınılması suretiyle, bilinebilen ve önlenebilen zararlar yö
nünden söz konusu olduğu belirtilmiştir (38). 

Failin bütün bu konulardaki hatasının kusurlu olup olmadığı
nın tesbiti, yargıcın değerlendirmesine bırakılmıştır. Yargıç bu de
ğerlendirmeyi yaparken, failin sosyal durumu ve gerçekleştirdiği 
faaliyet itibariyle bildiği veya bilmesi gerektiği düşünülen bilgileri 
de nazara almak zorundadır (39). 

(35) Türk Ceza Kanununda İtalyan Ceza Kanununun 47. maddesindeki hükme 
benzer bir hüküm bulunmamakla birlikte, kusurlu hata halinde Türk doktrini 
de aynı sonucu benimsemiştir. Bu konuda bak. DÖNMEZER - ERMAN : Na
zarî ve Tatbikî Ceza Hukuk, altıncı bası, c. II, İstanbul 1978, s. 367 vd. 

(36) İtalyan Yüksek Mahkemesinin 28 Nisan 1951 tarihli kararı için bak. Riv. pen. 
1951, II, s. 926. 

(37) CICALA : Ecologia, s. 37. 
(38) GALLO : Colpa penale, Enc. dir., VII, Milano 1960, s. 640, 641; 

CICALA : La tutela, s. 46, 47. 
(39) GALLO : agm., s. 640; FORNO : agra., s. 985. 
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Buraya kadar ortaya koymaya çalıştığımız çözümler, bir idarî 
iznin veya yetkilendirmenin yokluğunun açıkça bir kurucu unsur 
olarak öngörülmediği suç tipleri yönünde kolayca kabul edilebilir
se de, bu iznin veya yetkilendirmenin bulunmayışının açıkça kuru
cu unsurlar arasında yer aldığı suçlar yönünden bazı tereddütler 
mevcuttur. 

Hakim görüşe göre, bu gibi durumlarda normun amacı, sade
ce muayyen özel faaliyetler üzerimde kamu idaresinin kontrol yet
kisini sağlamaktır. Bu itibarla, gayri meşru şekilde verilmiş olsa 
bile, bir izin veya yetkilendirmenin mevcudiyeti suçu ortadan kal
dırır (40). 

Ancak, bu konuda doğru bir çözüme ulaşabilmek için, izin ve
ya yetkilendirmenin kaynağını teşkil eden idarî takdirin mahiyeti
ne, yani bunun gerçek anlamda bir idarî takdir veya teknik takdir 
olmasına göre bir ayırım yapmak gerekir. 

Yetkili idarî makamın, kendisine verilen teknik takdirini doğ
ru olarak icra edip gerekli gördüğü tedbir önlemlerini de belirterek 
verdiği izin veya yetkilendirmeye dayanarak gerçekleştirilen faali
yetler, somut olarak doğal çevreye zarar verseler bile, meşru kabul 
edilmelidir. Zira burada fail, idari izin ve yetkilendirmeden değil, 
fakat bazı takdire ilişkin esaslara dayanarak izin veya yetki verme 
yetkisini idarî makama tanıyan kanundan doğan bir hakkı icra et
mektedir (41). Buna karşılık, izin veya yetkilendirme, teknik takdir 
yetkisinin doğru şekilde kullanılmamasının sonucu ise, bu izin ve
ya yetkilendirmeye dayanılarak gerçekleştirilen çevreye zarar veri
ci faaliyetlerin meşru olduğu söylenemez. Bununla beraber, idare
nin izin veya yetki vermesi, gerçekleştirilen faaliyetin zararlı so
nuçları, örneğin atılan artıkların kirletici özelliği konusunda ku
sursuz bir hataya sebep olmuş ise, fail sorumlu olmayacaktır. Bu
rada bir fiili hata söz konusudur. Oysa idarî makamın bu konudaki 
aşırı müsamahası, gerçekleştirilen faaliyetin (örneğin atılan madde
lerin) zararsızlığı değil de, bu tür faaliyetlerin (örneğin zararlı mad
delerin atılmasının) meşruluğu konusunda yanlış bir değerlendir
meye neden olmuş ise, hukukî bir hata vardır (42). 

(40) Bu görüşü savunan yazarlar için bak. CICALA : La tutela, s. 47, dipnot 38. 
(41) BRICOLA : agm., s. 62. 
(42) BRICOLA: agm., s. 62. 
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Nihayet, idarî iznin veya yetkilendirmenin idarenin normal 
N takdir yetkisinden, yani örneğin bir tesisin kurulabilmesi için ida

reye genel bir takdir yetkisini tanıyan normlardan kaynaklanması 
halinde, bunları elde etmiş olmanın, suçu ortadan kaldıracağı yo
lundaki görüşe katılmak mümkün değildir. Zira bu izinlerin veya yet
kilendirmelerin amacı, en azından doğal çevre ile ilgili kanunlarda 
öngörülenler yönünden, sadece şahıslar tarafından gerçekleştirilen 
belirli faaliyetler hakkında kamu makamlarının genel bir bilgi edin
melerini sağlamak değil, fakat aynı zamanda, bu faaliyetlerin ka
nunlara ve diğer düzenleyici kurallara uygunluğunu da güvence al
tına almaktır. Öyle ise, kamu menfaatinin somut bir değerlendir
mesine değil, aksine idarî makamın sübjektif bir değerlendirmesine 
dayanan ve dolayısıyle sakat olan bir izin veya yetkilendirme, do
ğal çevreyi korumaya ilişkin normların koruduğu menfaatleri tat
min edemez. 

Öte yandan yargıcın, meşru sınırlar içerisinde kalmak şartıy
la, idarî işlemleri nazara almamak yetkisini smırlandıran herhangi 
bir mantıkî veya hukukî ilke mevcut değildir (43). Nitekim ceza yar
gıcının, bir idarî işlemi lehe olarak, yani bu işleme itaatsizlik su
çunu bertaraf etmek için, nazara almayabileceği konusunda şüphe 
yoktur (44). Aynı şekilde hukuk hakiminin de, komşuluk ilişkilerin
den doğan bir uyuşmazlığı çözmek için planlan değiştirmek ama
cıyla, bir inşaat ruhsatının meşruluğunu inceleyebileceği kabul edil
mektedir (45). Şu halde yargıcın, yukarıda belirtilen şartlarla, ben-

(43) Aksi görüş için bak. LEONE : Relazione, s. 24, 25. 
(44) CICALA : La tutela, s. 48. 
(45) Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 26.10.1955 tarihli bir kararında 

«... Davalının kalorifer bacasının komşuluk ilişkilerine uygun bulunmayacak 
şekilde duman çıkardığı ve bundan davacının zarar gördüğü bilirkişilerce tes-
bit edilmiş ve mahkemece kalorifer tesisatının mazotla işleyecek şekle çevril
mesi suretiyle zararın giderilmesine karar verilmiştir» denilmektedir. (TÜRK. 
Türk Hukukuna Göre Hava Kirlenmesi, AHFD., 1969, s. 128, 129). Yargıtay, 
bir başka kararında da, denizi «... Doldurma işleminin yasal koşullara uyula
rak yapılıp yapılmadığını araştırmak zorunluluğu yoktur. "Doldurma yasal ko
şullara uyulmadan yapılmışsa, davacı bundan bir zarar görmüşse, komşu hak
ları dışında kalan öteki hukuksal nedenlere dayanarak bu durumun önlenme
sini isteyebilir... Medenî Kanunun 661. maddesine dayanan böyle bir davada 
doldurmanın yasalara uygun olarak yapılması veya yapılmaması sonuca etkili 
değildir. Her iki halde komşu haklarıyla bağdaşmayan bir sonuç husule gel
mişse bunun giderilmesi istenebilir» (Y. 1. H. D. nin, E. 1978/11639 K. 1978/ 
13491 sayılı ve 22.7.1978 tarihli bu kararı için bak. Yargıtay Kararlar Dergisi, 
1979, n. 4, s. 471, 472). 
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zeri uygulamayı aleyhte olarak, yani bir suçun varlığını kabul et
mek için de yapmasını engelleyen bir neden mevcut değildir. Ayrı
ca, failin bir idarî işlemi kayırma veya siyasî baskı sonucu gayri 
meşru şekilde elde ettiğinin bilincine sahip olduğu hallerde, mane
vî unsurun gerçekleşmediği de ileri sürülemeyecektir (46). Hatta 
böyle durumlarda, bu işlemler idarî yönden de geçersiz olmakla 
kalmaz, aynı zamanda bunları gerçekleştiren kamu görevlileri de 
suça iştirakten veya görevi ihmal etmekten yahut kötüye kullan
maktan sorumlu tutulabilirler (47). 

6. Kirletici fiiller yönünden illiyet sorunu. 

Kirletme, pek çok halde kollektif bir olgudur; dolayısıyla itha
mın bir tek kirletici kaynağa yöneltilmesinin mümkün olduğu hal
ler son derece azdır. Örneğin gerek kamu kuruluşlarının, gerek özel 
kuruluşların ve gerekse şehirlerin saldığı artıkların suları kullanı
lamaz ve havayı da sağlığa zarar verici hale getirdikleri bilinen bir 
gerçektir. 

Ceza normlarının, kirletici maddelerin atılmasını veya salın
masını, bunların bazı tehlikeli veya zararlı sonuçlarından bağımsız 
olarak cezalandırması halinde, birden çok kirletenin bulunması il
liyet bağının tesbiti yönünden özel bir sorun doğurmaz. Buna kar
şılık suçun varlığı için, ayrıca belirli somut bir zararın veya tehli
kenin gerçekleşmesinin arandığı (yani üçüncü nevi koruma grubu
na dahil olan) suç tipleri yönünden, netice ile değişik süjeler tara
fından gerçekleştirilen kirletici madde atma veya salma hareket
leri arasındaki illiyet bağının tesbiti büyük güçlükler doğurmak
tadır. 

Bu güçlükler, tipik neticenin sadece zarar şeklinde değil, fakat 
tehlike şeklinde öngörülmüş olması halinde de mevcuttur. Zira, 
çevre kirlenmesi konusunda potansiyel zarar olarak tehlike, ancak 
kirlenmenin belli bir miktara ulaşmış olması halinde mevcuttur 
ve bu durumun tesbit edilmesi gerekir (48). 

İlliyet bağının tesbiti sorunu, birden çok etkenin kirlenme so
nucunu oluşturmaya katkıda bulunduğu, ancak her bir katkının 
gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden birbirinden farklı oldu
ğu durumlarda ortaya çıkar. Çok defa, her bir katkının, suçu ön-

(46) CICALA: La tutela, s. 48, 49. 
(47) FORNO : agm., s. 985. 
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gören maddede belirtilen tipik neticenin ortaya çıkmasmdaki öne
mini belirlemek mümkün değildir. Bu durumda, ya atılan her bir 
kirletici madde kirlenme neticesinin nedeni olarak nazara alınmak
ta ve kirletici madde atan kimselerin sayısınca bağımsız sorumlu
luk kabul edilmekte veya ortak bir sübjektif unsura dayanılarak 
iştirak hali sonucuna varılmaktadır (*9). Ancak, bu durumda, her 
bir failin neticenin oluşması yönünden taşıdığı önemi farklı şekil
de değerlendirmek imkânı yoktur. Oysa münferit davranışların ti
pik neticeye nazaran sahip oldukları önemi tesbit etmenin müm
kün olabildiği durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda bazı dav
ranışlar tek başlarına tipik neticeyi gerçekleştirmekte, bazıları ti
pik neticeyi değil, fakat bu neticenin gerçekleşmesi için gerekli 
olan ön şartı ortaya koymakta ve nihayet diğer bazıları da tipik 
neticeyi ve bu neticenin ön şartını gerçekleştirmemekle birlikte, 
somut neticenin gerçekleşmesine tesbiti mümkün bir katkıda bu
lunmaktadır (50). 

ilk iki tip davranış, objektif yönden sorun yaratmamaktadır; 
yani bunlar ile netice arasında illiyet bağı mevcuttur. Bu tip dav
ranışlar, psikolojik yönden de süjeye bağlanabildiği takdirde, ceza 
hukuku açısından önem kazanmakta ve bunları gerçekleştiren kim
seleri, meydana gelen kirlenme neticesinden sorumlu tutmak müm
kün olmaktadır. 

Sorunlar, üçüncü tip davranışların, yani atipik olan ve kanun
da tarif edilen tipik netice bakımından illî bir değer taşımayan, fa
kat somut netice üzerinde bazı etkileri bulunan davranışların cezaî 
sorumluluk alanı dışında kalmaları önlenmek istendiğinde ortaya 
çıkmaktadır (51). Tipik netice yönünden illî olmayan yahut bu ne
ticenin şartı olmayan davranışlara cezaî bir önem kazandırmak söz 
konusu olduğunda, ya illiyet bağının yerine konulabilecek dogma
tik bir araç bulmak veya bir davranışın illî gücünün değerlendiril
mesinde, ölçü olarak, tipik neticeyi değil, bizzat somut neticenin 
kendisini esas almak düşünülebilir. Bu durumda, zihnen yok sa-

(48) SGUBBI : Plurisoggettività eventuate e permanenza nelle fattispecie in tema 
di inquinamento, Riv. hai. dir. proc. pen., 1971, s. 1182. 

, (49) BRICOLA : agm., s. 79. 
(50) SGUBBI : Plurisoggettività, s. 1183; aynı yazar: Concorso di persone e per

manenza, a proposito di alcune fattispecie in tema di inquinamento, Gli in-
qunamenti profili penali, Milano 1974, s. 120.; BRICOLA: agm, s. 73. 

(51) SGUBBI: Plurisoggettività, s. 1185. 
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yıldıkları takdirde, neticenin somut olarak ortaya çıkış biçiminde 
değişikliğe neden olacağı düşünülen bütün davranışlar, neticenin 
illî şartı sayılacaklardır. 

Birinci yol, suça iştirak müessesesine her şeyden önce sübjek
tif bir nitelik kazandırmak ve böylece iştirakin unsurlarından biri 
olan psikolojik unsura daha çok önem vermek suretiyle illî yeter
sizliği bir ölçüde de olsa gidermek şeklinde izlenebilir. 

Sorunu yorum aracılığı ile çözümlemeye çalışan ikinci yol iz
lendiğinde ise, tipik netice yönünden illî bir değer taşımayan dav
ranışlara, sırf somut neticenin oluş biçimlerine (modalitelerine) et
kileri dolayısıyla illî değer kazandıran somut netice anlayışı esas 
alınacaktır (52). 

Ancak objektif sorumlulukla ilgili olarak şart nazariyesine yö
neltilen itirazları bertaraf edebilmek, kanuni tarifin kesinliği pren
sibini ihlâl etmemek ve iştirak müessesesinin gerekleriyle uyum 
sağlayabilmek için, herhangi bir önem taşımayan oluş biçimlerini 
(modalitelerini) de içerecek nitelikte ve tamamen somut belirleme
ye dayalı bir netice anlayışını reddetmek ve böylece mümkün ol
duğu kadar az sayıda somut şartlan içren bir netice kavramını be
nimsemek daha doğru olur (53). Bundan maksat, soyut netice yö
nünden şart sayılmayan hareketin de illî katkısı olabileceğini gös
teren somut bir netice anlayışıdır. Böyle bir neticeyi belirleyen un
surlar, sadece bunun yerine, zamanına, niteliğine ve niceliğine iliş
kin oluş biçimlerinden (modalitelerden) ibarettir (54). 

Bu açıklamalardan sonra illiyet bağının somut şekilde tesbiti 
konusunda, özellikle suların kirlenmesinden hareketle, bazı açık
lamalarda bulunmak yararlı olacaktır. Nitekim suyun zehirlenme
si veya bozulması şeklindeki netice deneysel olarak bir kere tesbit 
edildikten sonra, illiyet bağma ilişkin araştırma büyük ölçüde ko
laylaşmaktadır. Gerçekten de bu neticeyi, örneğin suya sanayi ar 
tıklarını akıtan muayyen bir faile isnad edebilmek için, onun ha
reketinin, netice ortadan kalkmaksızm illî süreçten çıkarılamayacak 
nitelikte bir hareket olduğunu göstermeye gerek yoktur. 

(52) Bu konuda bak. SGUBBI: Plurisoggettivà, s. 1186 vd. 
(53) Neticenin tamamen somut duruma dayalı tanımının doğurabileceği sakıncalar 

için bak. SGUBBI: Plurisoggettività, s. 1188 vd. 
(54) SGUBBI: Plurisoggettività, s. 1192, 1193. 
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İştirak halindeki kirletmelerde, failin hareketinin, fiilin somut 
oluşum biçimine sadece illî bir katkıda bulunduğunun gösterilme
si, yani zihnen o hareket ortadan kaldırıldığı takdirde, fiilin deği
şik somut gerçekleşme biçimlerinin (zaman, yer, nitelik, nicelik) 
de farklı olağının ortaya konulması, illiyet bağının varlığı ve failin 
sorumluluğu için yeterlidir (55). 

O halde, kanuni tipi gerçekleştiren ve tam bir illî nitelik taşı
yan hareketlerden başka, fiilin herhangi bir özelliği üzerine kayda 
değer bir biçimde yansımaları şartıyla, atipik nitelikte ve fiilin şar
tı olmayan (conditio sine qua non) katkılar da cezaî yönden önem 
taşıyan alana dahil olmaktadırlar. Buna karşılık belirtilen etkiler
den yoksun olan katkılar ise, bu alanın dışında kalmaktadırlar. 

Kirlenme neticesinin birden çok failin hareketinin sonucu ol
ması halinde, her bir failin hareketinde bulunması gereken manevi 
unsur büyük bir özellik göstermez. Her bir failin, kendi hareketi 
aracılığı ile illî gücünü artırdığı diğer hareketlerin bilincinde olma
sı yeterlidir. Eğer fail, bu bilince rağmen, yasaklanan neticeye ne
den olma imkânını düşünmemiş ise, basit yahut şuursuz taksir söz 
konusu olacaktır. Yok eğer bu neticeyi öngörmekle birlikte, bunun 
gerçekleşmeyeceğini düşünmüş ise şuurlu taksir ve nihayet neti
ceyi öngörmüş ve bunu kabullenerek hareket etmiş ise muhtemel 
kast vardır (5S), 

Müşterek kirletmelerle ilgili bir başka sorun da, zaman ve yer 
yönünden, tipik neticenin gerçekleşmesini takip eden kirletici ha
reketlerin cezaî yönden değerlendirilmesidir (S7). 

Burada, örneğin daha önce zehirlenmiş veya bozulmuş bir su
yun yeniden zehirlenmesi ve bozulması halinde, hukuken suların 
zehirlenmesi veya bozulması fiillerinden söz etmek mümkün mü 
dür, yoksa konunun yokluğu veya hareketin elverişsizliği nedeniyle 
işlenemez bir suç mu söz konusudur sorunu ile karşılaşmaktayız. 
Söz konusu sorun da, bu alanda daha önce belirtilen tabiatçı an 
lamda neticeli suçların varlığından kaynaklanmaktadır (38). Soru-

(55) SGUBBI : Plurisoggettività, s. 1203. 
(56) SGUBBI: Prurisoggettività, s. 1204. 
(57) Bu konuda bak. SGUBBI : Plurisoggettività, s. 1206 vd. 
(58) Bu araştırmanın konusu, neticenin ortaya çıkışından sonra gerçekleştirilen 

davranışlara ilişkin olduğuna göre, araştırmayı, hukukî varlığın zarar görmesi 
şeklinde anlaşılan neticeden başlatmak gerekir. Zira, neticeden sonra ortaya 
çıkan davranışların cezaî önemi, neticenin zamana ilişkin yapısına bağlıdır. 



168 Doç. Dr. NEVZAT TOROSLU 

na bir çözüm bulabilmek için, deneysel yollarla gerçekleştirilebi-
lirliği genellikle kabul edilen bir ayırımdan hareket etmek gerekir. 
Buna göre, ceza hukuku yönünden önem taşıyan hareketin verdiği 
zarar sonucu suçun maddî konusuna ilişkin şartların geriye dönü
lemeyecek şekilde bozulması durumu ile, kendi kendini temizleme 
ve dolayısıyla zararı giderme kapasitesinin az da olsa hâlâ devam 
ettiği durumu birbirinden ayırmak gerekir. Burada gerek tabiatçı 
açıdan, gerek normatif açıdan birbirine tamamen zıt olgular söz 
konusudur. Birincisinde öyle bir bozulma durumu vardır ki, tipik 
hareketlere veya bunlara katılan a tipik hareketlere son verilmesi 
hiç bir azaltıcı etki sağlamaz. Zira zararlı netice, hukukî konuyu 
tahrip etmek suretiyle, kesin bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu iti
barla, icra hareketleri zaman içerisinde devam etse bile, hukukî 
varlığın tahribinin devam etmesine imkân bulunmadığından, su
çun icrası sona ermiştir. Sadece suçun zararlı etkileri devam et
mektedir ve bu etkilerin devamı suçun tipik tarifine dahil değil
dir. 

Buna karşılık ikinci halde, yani geriye dönülebilirliğin devanı 
ettiği halde, zarar, hukukî varlığın bir tür baskı altında tutulmas. 
şeklinde belirir. Bu hukuka aykırı durum, failin zaman içinde de
vam eden hareketiyle illî bir bağlantı halinde devam eder ve bu 
hareketin kesilmesiyle ortadan kalkar. Şu halde failin davranışı sü
resince devam eden bir tamamlanma süreci mevcuttur ve hareke
tinden vazgeçmek suretiyle zararlı durumun devamına son vermek 
failin yetkisi dahilindedir (59). 

Şimdi, kirletici faillerin, hukukî varlığın baskı altında tutul
ması şeklinde ortaya çıkan tipik neticeyle sürekli şekilde karşılık
lı bir illî ilişki içinde olan ve zaman içerisinde devam eden kollek-
tif bir faaliyette bulunduklarını, yer ve zaman yönünden neticenin 
ortaya çıkmasından sonra başka bir kirletme hareketinin de buna 
katıldığını ve zararın devam ettiği safhada katılan bu hareketin ön
ceki hareketlerle bağlantılı olarak kesintisiz şekilde devam ettiğini 
kabul edelim. Bu sonuncu hareket tipik veya atipik bir hareket ola
bilir; yani tek başına soyut suç tipini oluşturabilen bir hareket ola
bileceği gibi, bu nitelikte olmayabilir de. Her iki halde de, söz ko-

(59) Mütemadi suçun yapısı ile ilgili tartışmalar için bak. RAGNO : I reati per
manenti, Milano 1960; ANTOLISEI : Manuale di diritto penale, parte gene
rale, Milano 1963, s. 195 vd.; PECORARO ALBANI : Del reato permanente, 
Riv. ita. dir. proc. Pe,n. 1960, s. 439 vd.; SGUBBI: Plurisoggettività, 1207 vd. 



DOĞAL ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ VE CEZA HUKUKU 169 

nusu hareketin ceza hukuku yönünden önem taşıyıp taşımadığı so
runu ortaya çıkar. 

Eğer bu tipik bir hareket ise, konunun yokluğu nedeniyle işle-
nemez suç durumunun söz konusu olup olmadığı sorusu ile karşı
laşılacaktır. Yok eğer bu hareket atipik bir hareket ise, objektif 
düzeyde şimdi belirtilen sorunu yaratmaya elverişli bir etken dahi 
söz konusu olmadığından, bu davranışın her türlü cezaî tartışma
nın dışında kalıp kalmayacağı sorusu sorulacaktır. 

Mütemadi suç ile suçluların çokluğu arasında kavramsal bir 
bağlantı kurmak suretiyle bu sorulara cevap bulmak mümkün
dür (60). Nitekim netice, korunan hukukî varlığtftı tahribi olarak de
ğil de, baskı altına alınması şeklinde ortaya çıktığında, zaman için
de devam eden bu objektif durumda vuku bulan ve nazara alına
bilen her değişiklik, daha önce tamamlanmış, bitmiş bir suçun et
kisi olarak sürüp giden zararlı duruma müdahale olarak nitelen
dirilemez. Aksine bu değişiklik, devam eden hukuka aykırı duru
ma, bunun devamına yardım etmek suretiyle, maddi bir katılma 
olarak belirir. Bu husus, tipik davranışlar için olduğu kadar atipik 
davranışlar için de geçerlidir. Ancak atipik davranışlarla ilgili ola
rak, bunların cezaî yönden öneminin objektif sınırını, neticeye da
yanarak tesbit etmek mümkün değildir; zira netice, değerlendirile
cek olan hareketten önce de mevcuttur. Atipik davranışa illî bir 
değer tanımanın objektif ölçüsü, ancak baskı durumunun niceliğin
de meydana gelen ve atipik davranışa illî yönden bağlanabilen ve 
nazara alınabilen bir değişiklikten elde edilir (81). 

Ancak, bu şekilde belirlenen objektif unsur, bir hareketin ce
za hukuku anlamında iştirak veya birlikte işleme olarak değerlen
dirilmesine yeterli değildir. Burada psikolojik unsurun da nazara 
alınması gerekir. Neticenin ortaya çıkmasından sonraki safhaya 
katılan davranışlar yönünden psikolojik unsurun ne zaman var ol
duğunu tesbit edebilmek için bir ayırım yapmak gerekir. Muhtemel 
kast halinde, sonraki hareketi yapan şahsın, diğer davranışların 
ve bir baskı durumunun bilincine sahip olması, ayrıca başkaları ta
rafından yaratılmış bulunan bu hukuka aykırı durumun muhafa
zası veya ağırlaşması konusunda en azından şüphe etmesi veya bu 

(61) SGUBBI: Plurisoggettività, s. 1212. 
(60) Bu konuda bak. SGUBBI : Plurisoggettività, s. 1212; PECORARO ALBANI ; 

agm., s. 450 RAGNO : age., 278 vd. 
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gerekli talimatı vermek ve araçları sağlamak görevini de ehliyetli 
yöneticilere bırakmak suretiyle bu yöneticileri tamamen bağımsız 
kılabilir. Böylece belirli bir sektörde işletme sahibinin tüm işlevini 
yerine getirmek durumunda olan yönetici, bu sektörün faaliyetin
den doğan cezaî sorumluluğu da üstlenmiş olacaktır (69). Ancak bu
rada da, işletme sahibinin, kendilerine devredilmiş bulunan görev
leri en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bütün maddî 
araçları sorumlu yöneticilere sağlamış olması gerekir. 

Bütün bu açıklamalar doğal çevreyi kirleten işletmeler yönün 
den değerlendirildiğinde şu sonuca varmak mümkündür: İşletme 
sahibi, işletmesini yeterli temizleyicilerle donattığım, ancak orada 
çalışanlara isnad eSilebilen tedbirsizlik, idarî noksanlık veya başka 
bir sebepten ötürü bu cihazların çalıştırılmadığını ortaya koyması 
halinde cezaî sorumluluktan kurtulabilir. Buna karşılık, özel bir 
karmaşıklık gösteren işletmelerde ise, işletme sahibinin cezaî so
rumluluktan kurtulabilmesi için, sadece gerekli tedbirleri alma gö
revinin bu işle özel olarak görevlendirilmiş yetenekli bir şahsa dev
redilmiş ve gerekli malî araçların bu şahsın emrine verilmiş olma
sı yeterlidir. Dolayısıyla, görevi ne kadar önemli olursa olsun, kir
letmeyi önlemek için gerekli tedbirleri almak yetkisine sahip ol
mayan yöneticiyi, kirletmeden sorumlu tutmak mümkün değildir. 
Bu durumda suçu oluşturan zararlı veya tehlikeli netice, işletme 
sahibinin ihmalinden ileri gelmektedir. Sorumlu yönetici, ancak 
her türlü tehlikeli durumu işletme sahibine bildirme yükümlülü
ğünü yerine getirmediği ve böylece önlemek zorunda olduğu bir 
neticeyi önlemek için yapabileceği kadarını yapmadığı halde so
rumlu tutulabilir. 

İtalyan mahkemeleri kendi işletmesinin belirli bir sektörüne 
kişisel müdahalede bulunan işletme sahibinin, o sektörün yöneti
cilerinin yetkilerini kaldırmamış olsa bile, müdahalede bulunduğu 
sektörde işlenmiş olan suçlardan ötürü cezaî sorumluluktan kur
tulamayacağı görüşünü benimsemişlerdir (70). 

Nihayet kirletici tesislerin tüzel kişilere ait olması halinde, sö/ 
konusu sorumluluk, her şeyden önce yöneticilere aittir; ancak, ge
rekli masrafların teklifini reddeden ortaklar da sorumluluktan kur
tulamazlar (71). 

(69) CICALA : La tutela, s. 39. 
(70) Bu kararlar için bak. CICALA : La tutela, s. 42, dipnot 24. 
(71) CICALA: La tutela, s. 41. 
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b) Kamu görevlilerinin sorumluluğu. 

Doğal çevrenin kirletilmesi ve tahribedilmesi konusunda ka
mu görevlilerinin de doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde etkili 
oldukları şüphesizdir. Öyle ise kamu yöneticilerinin cezaî sorum
luluğu üzerinde de durmak ve böylece, daha etkili bir yasama yap
madıklarından ötürü, yasama organlarının sorumluluğu yanında, 
mükemmel olmamalarına rağmen çeşitli doğal servetlerin ve özel
likle millî su mamelekinin uğradığı ağır zararları önleyebilecek 
araçları tam olarak kullanmamış olmalarından ötürü yöneticilerin 
de sorumlulukları bulunduğunu açıklığa kavuşturmak gerekmek
tedir C2). 

Bu sorumluluk, ya karriu görevlisinin söz konusu zarara doğ
rudan neden olan maddi bir faaliyette bulunmasından (örneğin ka
muya ait kanalizasyon suları ile bir nehri kirletmek) veya özel şa
hısların bu tür faaliyetini gereği gibi kontrol etmemesinden doğa
bilir. Bu sonuncu ipotez de, kamu görevlisinin yapılması gereken 
kontrolleri ve alınması gereken tedbirleri ihmal etmiş olmasına ve
ya yasal bakımdan yetki vermemesi gereken faaliyete yetki veya 
izin vermiş olmasına göre farklı durumlar gösterir. 

Şu halde üzerinde durulması gereken birinci sorun, çevreyi 
kirleten tesisleri veya kuruluşları yöneten kamu görevlilerinin ce
zaî sorumluluğudur. Gerçekten de kirletmelerin kaynağının, çok 
defa kamu idaresini yakından ilgilendirdiği açıktır. Örneğin şehir 
kanalizasyonları hemen daima gerekli temizleyicilerden yoksundur. 
Oysa kanalizasyon sularının, akarsuları ve denizleri büyük ölçüde 
kirlettiği, bu sularda yaşayan varlıklara olduğu kadar, bu sulardan 
veya buralarda yaşayan hayvan veya bitkilerden yararlanan insan
lara da büyük zararlar verdiği bir gerçektir. 

Bu gibi durumlarda, her şeyden önce, kamu idaresini söz ko
nusu tesisleri işletmeğe zorlayan herhangi bir normun bulunup bu
lunmadığına bakılmalıdır. Böylece örneğin, 1593 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 20/2. maddesi ile 1580 sayılı Belediye Ka-

(72) Bu konuda bak. STORTONI : La responsabilità penale dei pubblici ufficiali 
per omissione di atti d'ufficio nel quadro delle repressione penale degli in
quinamenti di acque, Gli inquinamenti profili penali, Milano 1974 s. 125 vd.: 
CACCIA VILLANI : Responsabilità penale dei pubblici funzionari per sca
richi industriali inquinanti, La giustizia penale, parte seconda, 1974, s. 179 
vd.; CICALA: La tutela, s. 49 vd.; BRICOLA: agm., s. 53 vd. 
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nununun 15/32. maddesinin belediyelerce lâğım ve mecralar tesis 
etmek yükümlülüğünü getirdiği göz önüne alındığında, sadece ge
rekli temizleyicilerle donatılmış olmamaları nedeniyle bunların ka
patılmaları istenemez. Her ne kadar Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 244. maddesi belediyelerce inşa ettirilmiş veya ettirilecek lâ
ğım ve çirkef mecralarının fennî mahzuru olmadığı kabul ve tasdik 
edilmedikçe dere, çay ve nehirlere; ve yine Su Ürünleri Kanununun 
20. maddesi de su ürünlerine ve bunları istihlâk edenlerin veya 
kullananların sağlığına zarar veren maddelerin, dolayısıyla bu et
kiye sahip kanalizasyon artıklarının iç sular ve denizlerdeki istihsal 
yerlerine akıtılmasını yasaklamış ise de, söz konusu tesislerin yok 
luğunun veya kapatılmasının, kamunun sağlığı yönünden, bunların 
kötü işlemelerinden daha zararlı olduğunu söylemek hiç de zor de
ğildir. 

Ancak, bu tür tesislerin zararlı sonuçlarını önlemeye yarayan 
ve alınması mümkün olan her türlü tedbirin alınmamasından do
ğan sorumluluğun, hizmetin sorumlusuna yükletilmesi gerekir (73). 
Bununla beraber, kamu kuruluşlarının gelir ve giderleri sıkı bir şe
kilde kanunla düzenlendiğinden, bütçe imkânlarını aşan giderleri 
gerektiren çalışmaları yapmadığı ve tedbirleri almadığı gerekçe
siyle herhangi bir yöneticiyi suçlamanın mümkün olamayacağı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Kamu görevlilerinin sorumluluğu konusunda üzerinde durul
ması gereken ikinci sorun, bu kimselerin yasal yönden yetki veya 
izin vermemesi gereken faaliyetlere yetki veya izin vermiş olması
na ilişkindir. 

Yasal yönden yetki verilmemesi gereken faaliyetlere yetki ver
miş olma ipotezi, herşeyden önce, gayri meşru veya hukuka aykırı 
idarî işlemlerin geçerliliği sorunu ile ilişkilidir. Daha önce de be
lirtildiği üzere, idarî işlemlerin fail lehine olarak, yani işlemde yer 
alan emirlerden bazılarını ihlâl eden kimsenin suç işlemiş sayıl
masına engel olacak şekilde, ceza yargıcı tarafından nazara alın
maması mümkündür. Buna karşılık yargıcın, yetki veren bir idarî 
işlemi, kamu idaresi tarafından meşru sayılan bir faaliyeti gayrı 
meşru kabul etmek için nazara almaması ise, tartışma konusu ol
maya devam etmektedir. Ancak adlî makamların bu tür kontrolü
nü kabul eden görüşe taraftar olduğumuzu belirtmiştik. Nitekim 

.(73) CICALA: Ecologia, s. 41. 
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İtalyan Yüksek Mahkemesi de, gayri meşru inşaat izni verilmesine 
ilişkin bir suçla ilgili olarak, yargıcın sadece yasak koyan veya emir 
veren idarî kararları değil, fakat ferdin belirli bir faaliyette bulu
nabilmesi yetkili idarî makamın değerlendirmesine tabi olan hal
lerde, bu faaliyete yetki veren hukuka aykırı kararları da kontrol 
edebileceğine ve uygulamayabileceğine karar vermiştir (74). Bu so
nuncu durumda, ortaya çıkan hukuka aykırı netice, sadece gerek-
leştirilmemesi gereken bir faaliyeti gerçekleştirmeye idarece yetki
li kılman kişi yönünden değil, aynı zamanda bu faaliyete yetki ve
ren kamu görevlisi yönünden de nazara alınmalıdır. Böylece idare 
tarafından gayri meşru veya hukuka aykırı şekilde yetki verilmesi 
halinde, yetki belgesini veren kamu görevlisinin görevini kötüye 
kullanmasından veya bu kamu görevlisi ile suç teşkil eden tipik ha
reketi gerçekleştiren kişi arasında iştirak halinde bir sorumluluk
tan söz etmek mümkün olabilecektir. 

Doğal çevrenin korunması ile ilgili olarak, kamu görevlileri
nin sorumluluğu konusunda üzerinde durulması gereken üçüncü 
ve en önemli sorun ise, doğal çevreye zarar veren faaliyetlerle ilgili 
gerekli kontrolleri yapma, alınması mümkün tedbirleri alma ve 
zarar verici faaliyetleri koğuşturma görevlerinin yerine getirilme
mesinden doğan sorumluluktur. 

Büyük ölçüde eksik ve yetersiz olan mevcut yasal sistemin, bu 
haliyle dahi tam olarak uygulandığı söylenemez. Bu durumun, sa
dece idari makamların değil, aynı zamanda adlî makamların so
rumluluğu yönünden de nazara alınması gerekir. Gerçekten de, en 
mükemmel bir yasal sistem dahi, yöneticiler tarafından dikkatlice 
uygulanmadıkça veya ihlalleri adlî makamlarca derhal cezalandı
rılmadıkça yeterli olmayacaktır (75). 

Bilindiği üzere, çeşitli kanunlarda kamunun sağlığını ve doğal 
çevrenin çeşitli yönlerini korumak hususunda bir kısım yöneticile
re çeşitli görevler verilmiştir (76). Bazı kanunlar bu görevlerin ye
rine getirilmemesinin müeyyidelerini gösterirken (77), diğer bazı-

Bu karar için bak. CICALA : la tutela, s. 50. 
STORTONI : agm., s. 125, 126. 
Örneğin Belediye Kanunu m. 15 (13, 25, 26 ve 35. bentler), Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanunu m. 242, İmar Kanunu m. 52, Su Ürünleri Kanunu m. 33 ve Su 
Ürünleri Tüzüğü m. 11 ve geçici m. 2. 
Örneğin Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282., İmar Kanunun 58. ve Su Ürün
leri Kanununun 36. (d fıkrası) maddesi. 

(74) 
(75) 
(76) 

(77) 
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larında müeyyide konusunda herhangi bir hüküm yer almamakta
dır. Burada kamunun sağlığını, suların bütünlüğünü ve daha genel 
olarak doğal çevreyi korumakla görevli memurların çeşitli düzen
lemelerle kendilerine verilen bu görevleri yerine getirmemeleri ha
linde TCK. nun 230. maddesinde öngörülen suçtan söz edilip edile
meyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunu doğru bir çözüme kavuşturabilmek için, kamu gö
revlilerinin bu konudaki görevlerini iki safhaya ayırmak mümkün
dür. Birinci safhada, bu kimselerin kendiliklerinden harekete geç
meleri ve böylece belirli durumları incelemeleri, bazı emirler ver
meleri, bazı tedbir/er almaları veya bunları değiştirmeleri şeklinde
ki görevler yer alır. İkinci safhada ise,' çevreye zarar verici bir faa
liyette bulunmak isteyen şahısların talepleri üzerine, kamu makam
larına gerekli tedbirleri almak yükümlülüğü getiren durumlar söz 
konusudur. 

Bu ayırım, 230. maddedeki suçun gerçekleşmesi yönünden 
önemlidir. Birinci safhada, harekete geçmesi için kanunun gerekli 
gördüğü durum ortaya çıkmasına rağmen görevini yapmayan me
mur görevi ihmal suçunu işlemiş olacaktır. İkinci safhada ise, me
mur, ancak şahısların talebi üzerine gerekli tedbirleri almadığı tak
dirde bu suçtan sorumlu tutulacaktır (78). 

Şu halde, kamu makamlarının çeşitli yasal düzenlemelerde ön
görülen görevlere uymamalarının, yani bu görevleri gereği gibi ye
rine getirmemelerinin, soyut olarak, 230. maddedeki suçu oluştu
racağında şüphe yoktur. Zira, kanunun bir kamu görevlisine yük
lediği görevlerin ihmalinin veya geciktirilmesinin, sözü edilen ceza 
normunda öngörülen davranışlar], oluşturmadığını söylemek müm
kün değildir. Kaldı ki, bu tür davranışların, söz konusu normun 
amacıyla çatıştığı da açıktır (79). 

Ancak, maddi unsur yönünden tereddüt bulunmamakla birlik
te, çeşitli yasal düzenlemelerde belirtilen yetkilerin takdiri niteliği 
ne dayanılarak veya sübjektif unsurla ilgili olarak, 230. maddedeki 
suç tipinin gerçekleşmesi konusunda bazı itirazlar ileri sürülebi
lir. Ne var ki bunlar, karşılanması imkânsız itirazlar değildir (80). 

(78) STORTONI : agra., s. 130. 
(79) Bu normun amacı, kamu görevlisine, yasalara göre yetkisine dahil olan dav

ranışlarda bulunmak mükellefiyetini yükleyerek kamu idaresinin düzenli bir 
şekilde işlemesini sağlamaktır (CACCI A VILLANI: agm., s. 181). 

(80) Bu konuda bak. STORTONI: agm., s. 131 vd. 

1 
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Birinci konu ile ilgili olarak iki hususun tesbiti, bu konudaki 
itirazların asılsız olduğunu ortaya koymaya yarayacaktır. Bir kere, 
gerçek anlamda takdire ilişkin durumlar ile teknik takdire ilişkin 
durumları birbirinden kesin şekilde ayırmak gerekir. Nitekim, ger
çek anlamda takdir yetkisi kavramının vazgeçilmez özelliği, men 
faatlerin değerlendirilmesi ve dengelenmesi olup, bundan da seç
me hakkı doğar. Oysa teknik takdir yetkisi denilen durumda, bu 
değerlendirme yoktur, idarî organın görevi, sadece bilimin ve tek
niğin kurallarına göre bir tesbit yapmaktır'. Bu inceleme bir kere 
gerçekleştirildikten sonra, idarî makam artık hiç bir seçme serbes
tine sahip değildir; elde edilen sonuca göre hareket etmek zorun
dadır. 

Bu itibarla, kamu görevlisinin tamamen bağımlı bir faaliyetini 
ifade eden teknik takdir yetkisini, gerçek anlamda takdir yetkisi 
kavramına dahil etmeye imkân yoktur (81). 

Öyle ise, kanunun harekete geçme görevini yüklemiş olmasına 
ve teknik bakımdan değerlendirilebilen bir durumun mevcudiyetine 
rağmen, kamu görevlisinin harekete geçmemesi halinde 230. mad
dedeki suçun gerçekleşebileceği konusunda tereddüt yoktur. 

Kamunun sağlığına ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin hü
kümlerin pek çoğunda gerçek anlamda bir takdirilik mevcut değil
dir. Nitekin îmar Kanunun 52. maddesinde veya Umumî Hıfzıssıhha 
Kanunun.242. maddesinde yahut Su Ürünleri Kanununun 20. mad
desinde öngörülen bir durum ertaya çıktığında (bu durumları tek
nik yönden tesbit etmek mümkündür), belediye başkanmm veya 
sorumlu kişinin müdahalede bulunmak konusunda hiç bir takdir 
yetkisi yoktur. Bu kişiler gerekli müdahalelerde bulunmak ve ted
birleri almak zorundadır. Aksi halde, yapması gereken bir davranışı 
ihmal etmiş ve dolayısıyla görevi ihmal suçunun maddi unsurunu 
oluşturan davranışı gerçekleştirmiş olur. 

Üzerinde durulması gereken diğer husus da, takdir yetkisinin 
bulunması halinde 230. maddedeki suçun gerçekleşip gerçekleşe
meyeceğidir. Hakim anlayış, bu durumda da ihmal suçunun ger
çekleşebileceği yolundadır (82). Burada, aksi görüşte olanların mev 

(81) STORTONI : agm., s. 131. 
(82) VEDDITTI : Questioni sulla sindacabilità degli atti amministrativi dal parte 

del giudice penale, Riv. ital. dir. proc. pen., 1964, s. 1136 vd.; STORTONI: 
agm., s. 132. 
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cudiyetine rağmen (83), kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlâl edildiği söy
lenemez. Zira bu ilke, idarî makamın faaliyetini, yapılan idarî işlem
leri yürürlükten kaldırmak amacıyla veya idareyi belirli bir şekil
de hareket etmeye zorlamak amacıyla değil de, kamu görevlisinin 
davranışının ceza hukukundaki suç tipini gerçekleştirip gerçekleş
tirmediğini tesbit etmek amacıyla kontrol eden ceza yargıcı yönün
den geçerli değildir. Şu halde kanun koyucu, kamu yöneticisinin, 
kendi takdir yetkisi alanında gerçekleştirdiği davranışlar da dahil 
olmak üzere, herhangi bir davranışını bir ceza normunda tipikleştir-
mekte serbesttir (84). 

Bizzat takdir yetkisi kavramının dikkatli bir şekilde incelen
mesi de, bunun, hiç bir durumda görevlinin keyfince karar vermesi 
imkânını değil, aksine kamu menfaatinin somut bir değerlendir
mesine dayanarak hareket etmesi yetki ve görevini ifade ettiğini or
taya koymaktadır. 

Böylece birinci itirazın tamamen yetersiz olduğu, dolayısıyla 
doğal çevreyi koruma konusunda idarî makamlara görevler veren 
hükümleri ihlal eden, yani bu görevleri yerine getirmeyen kamu 
görevlisinin 230. maddedeki suçu objektif olarak gerçekleştirebil
mesini önleyen hiç bir engelin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu suç ile ilgili ikinci itiraz, sübjektif unsurla ve do
layısıyla bilmeme veya hata ile ilgilidir. Özellikle doğal çevreyi kir
letme fiillerini önleme konusunda kamu görevlilerine bazı görevler 
yükleyen normlarla ilgili olarak, 230. maddedeki suç için aranan 
kastın tesbitinin, hiç de kolay olmadığı ileri sürülmüştür (85). Bu
rada kastın varlığını kabul edebilmek için, kamu görevlisinin bu 
alandaki görevinin veya bu alanla ilgili emirlerin bilincine sahip 
olması ve bunu isteyerek yerine getirmemesi gerekir. Pek çok hal
de kamu görevlilerinin bu bilince sahip olmadıklarını düşünmek 
oldukça zordur. Bununla beraber, bir davranışı somut olarak mec
buri kılan unsurlar üzerinde hata edilmiş olabilir. Bu gibi durum
larda fiilî hatâ söz konusudur ve mecburî davranışı ihmal eden gö
revli, kastın yokluğu nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Oysa belli 
davranışlarda bulunmayı emreden kanunlara ilişkin hata nazara 
alınmaz. Dolayısıyla hatası sonucu normatif bir düzenlemenin veya 

(83) LEONE: Relazione, s. 25. 
(84) STORTONI: agm., 132. 
(85) Bu konuda bak. STORTONI : agm., s. 133 vd. 
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işlemin kendisi için bağlayıcı olmadığını zanneden kamu görevlisi 
sorumluluktan kurtulamaz. 

Kamu görevlilerinin bu alandaki sorumlulukları ile ilgili ola
rak üzerinde durulması gereken bir başka husus da, TCK. nun 235. 
maddesinde öngörülen «suçu haber vermeme» suçudur. Buna göre 
görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuş
turmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye, yani 
kovuşturma yapacak veya yaptırabilecek makamlara (CMUK. m. 
151) haber vermede ihmal ve gecikme gösteren memur, söz konusu 
suçu işlemiş olacaktır. Buradaki «suç işlendiğini öğrenme» den 
maksat, sadece bir memurun görevi sırasında aslında suç teşkil 
eden bir fiilden haberdar olması değil, ayrıca bu fiilin özel bir in
celemeye gerek kalmaksızın suç teşkil ettiğini de bilmesidir. Şu 
halde, Su Ürünleri Tüzüğünde gösterilen ve sulara dökülmesi ya
saklanan maddelerin fabrika veya imalathaneler tarafından sulara 
dökülmesini Su Ürünleri Kanununun 36/d. maddesine göre mene 
den kamu görevlisinin, bunu ayrıca menedilen faaliyet hakkında 
koğuşturma yapacak veya yaptırabilecek olan makama kasıtlı ola
rak haber vermemesi halinde 235. maddedeki suçu işlediğini kabul 
etmek gerekir. Çünkü bu kimse, sözü edilen kuruluşların faaliyet
lerine müdahale etmekle, bu faaliyetlerin suç teşkil ettiğinin tam 
bir bilgisine sahip olmuştur. Ancak, buradaki ihmalin de kasıtlı 
(yani bilerek ve isteyerek) olması gerektiğinden, öğrendiği fiilin 
maddi şartlan itibariyle suç teşkil etmediğini zanneden kamu gö
revlisinin bu hatası, kastm gerçekleşmesine mani olur. Aynı şekil
de, haber verilmesi gereken makamda hata edilmesi halinde de, bu 
suçun varlığı düşünülemez. 

Yukanda belirtilen durumlarda kamu görevlisinin iki ayrı su
çu işlemiş olması da mümkündür (86). Gerçekten de, örneğin Su 
Ürünleri Kanununun 36/d maddesinde öngörülen suçun işlendiğini 
öğrendiği halde, sulara dökülmesi yasaklanan maddeleri sulara dö
ken kuruluşların bu maddeleri sulara dökmesini önlemek için ha
rekete geçmeyen görevli, iki suçu birden işlemiş olacaktır. Birinci
si bu maddelerin sulara dökülmesini önlemek için harekete geç 
memekle oluşan görevi ihmal suçu (TCK m. 230), ikincisi ise suç 
teşkil eden bu fiilleri ilgili makamlara haber vermeme suçudur 
(TCK. m. 235). Zira burada iki ayrı görev yerine getirilmemekte
dir. Dolayısıyla TCK. nun 79. maddesi uygulanamaz. 

(86) Bak. CACCIAVILLANI : agm., s. 183. 
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Genel olarak kamu görevlilerinin cezaî sorumluluğunu bu şe
kilde ortaya koyduktan sonra, adlî makamlara yöneltilebilecek so
rumluluk üzerinde, kısaca da olsa, durmakta yarar vardır. 

Gerçekten de, doğal çevreyi kirletme ve bozma fiillerini ceza
landırmak için meşru şekilde başvurulabilen normların ceza mü 
eyyidesi altma alınmış oldukları, yani bu fiillerin suç teşkil ettik
leri durumlarda, suçu tesbite yönelik ceza koğuşturmasını başlat
mayan veya kamu davasını açmayan savcının sorumluluğu sorunu 
ortaya çıkmaktadır (87). 

Çok sınırlı olan yürürlükteki hukukun dahi uygulanmamasıyla 
daha da artan kirlenme olgusunun bugünkü durumu, idarî makam
ların sorumluluğu yanında adlî makamların sorumluluğunun da 
ele alınmasını gerektirmektedir. Bununla beraber adlî makamlar, 
bu tür fiillerle mücadelede idarî makamların hareketsizliğine yö
neltilen suçlamalardan kurtulmayı ço k defa başarmaktadırlar. Oy
sa adlî polisin (suç kolluğunun) ve savcılık makamlarının bu hare
ketsizliğinin, doğal çevreye zarar verici hukuka aykırı fiiller veya 
idarecilerin yapmak zorunda oldukları denetime ilişkin kasıtlı ih
malleri konusundaki suç duyurularını ne ölçüde etkisiz hale getir
diğini düşünmekte yarar vardır (88). 

Burada söz konusu olan, savcıların bu tür ihmalî davranışla
rının cezaî önemini, genel düzeyde tesbit etmektir. 

Bir suçun işlendiğini haber aldığı halde, gerekli araştırmayı 
yapmayan veya kamu davasını açmayan savcının bu ihmalinin di
siplin suçunu oluşturacağında kuşku yoktur. Buna karşılık söz ko
nusu durumlarda 230. maddede öngörülen suçun varlığım kabul 
etmek, bu derece kolay olmayabilir. Ancak savcıların da, ceza ka
nununun tatbiki yönünden memur sayıldıklarında ve süje olarak 
görevi ihmal suçunu işleyebileceklerinde şüphe yoktur. Aynı şekil
de bir suç haberi alan savcının gerekli soruşturmayı yapması ve 
gerekiyorsa kamu davasmı açması da görevi gereğidir (89), Bu gö
revin yerine getirilmemesi 230. maddedeki suçu oluşturur (90). 

(87) Bak. BRICOLA: agm., s. 55; STORTONI : agm., s. 135 vd. 
(88) BRICOLA: agm., s. 55. 
(89) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, ceza davasının mecburiliği prensibini ka

bul etmiştir (m. 148). Bu konuda Bak. KUNTER : Muhakeme Hukuku Dalı 
Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 1978, s. 138, 139, 312. 

(90) KUNTER: age., s. 312. 
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Şu halde, doğal çevreyi kirletici veya tahrip edici bir suç habe
rine rağmen gerekli soruşturmayı yapmayan veya kamu davasını 
açmayan savcıların, 230. maddedeki suçu işlemiş olabileceklerini 
kabul etmeyi engelleyen hiç bir sebep yoktur. Yeterki manevî un
surla ilgili şartlar da gerçekleşmiş bulunsun. 

Nihayet, daha az rastlanabilen bir durum olmakla birlikte, bu 
konuda yargıçların sorumluluğundan söz etmek de mümkündür. 
Gerçekten dé, hukuk davası sırasında suç teşkil eden bir fiili öğre
nen ve bunu savcıya bildirmeyen yargıcın, «suçu haber vermeme» 
suçunu (TCK. m. 235) işlemiş olacağı düşünülebilir. Örneğin kir
letme fiillerinden doğan zararların tazmini için açılmış olan bir 
davaya bakan yargıcın, suç teşkil eden bu fiilleri savcıya haber ver
memesi durumunda olduğu gibi. 

Sonuç olarak, buraya kadar ki açıklamalar karşısında, doğal 
çevreyi kirleten veya bozan faaliyetleri bastırmak için müdahalede 
bulunmayan idarî ve adlî görevlilerin bu davranışının TCK. nun 
230 veya 235. maddelerindeki suçları oluşturduğunu, bazı sistema
tik sebeplerle veya bu suçların objektif ve sübjektif yapısının özel
liklerine dayanarak reddetmeye imkân yoktur. O halde, bu alanda
ki suçlamaların fiilen mevcut olmamasının sebeplerini, başka yer
de aramak gerekmektedir. Burada bir yandan, kendi özel menfaat
lerini tehlikeye sokmayan veya kamu idaresi için doğrudan bir za
rara sebep olmayan bu hukuka aykırı fiiller yönünden kamu yöne
ticilerinin duyarlılığmdaki zayıflık, diğer yandan da adliye mensup
larının, gerek davranışları ve gerekse şahısları itibariyle, kontrol 
edilmezliğine ve dokunulmazlığına bağlı sosyolojik nitelikteki se
bepler söz konusudur. Bunlara, daha çok politik bir karakter gös
teren sebepleri de eklemek gerekir. Böylece, kirletmelere sebep olan 
müteşebbisler sınıfına bağlı bir sistemin, kendisiyle ters düşerek, 
kendisini cezalandırabileceğine inanmak aldatıcı olur. Ancak çev
renin temizlenmesi mutlak bir zorunluluk halini aldığı ve/veya te
mizleme araçlarının kâr ilişkilerini bozmaksızın maliyet ekonomi
sine dahil edilebildikleri ölçüde, cezalandırmanın varlığına ciddi 
şekilde inanılabilir (91). 

Öyle ise, yöneticilerin ve adlî görevlilerin mevcut hükümleri 
uygulama yönünde harekete geçmeleri, görevi ihmali cezalandıran 
daha mükemmel bir normatif düzenlemeden çok, kirletici faaliyet-

(91) STORTONI : agm., s. 38. 
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lerin cezalandırılmasının artık büyük sanayinin ekonomik men
faatlerine karşı gözükmemesi vakıasına bağlıdır. Bu yeni durum
da, doğal çevreyi bozmaya yönelik kirletici hareketler, söz konu
su menfaatlerle çatışma haline gireceğinden, bunların cezalandırıl
ması mantıkî hale dönüşür (92). 

8. Cezaî korumaya ilişkin öneriler. 

Bugün doğal çevrenin korunması konusunda müştereken savu
nulan hususlardan biri de, söz konusu sorunun kısım kısım değil, 
bir bütün halinde değerlendirilmesi ve konunun tam ve düzenli bir 
yasal disiplin alt:na alınması, yani bu alandaki düzenlemelerAı bir 
tek yasal metin içerisinde toplanmasıdır (93). Gerçekten de, daha 
önce de belirtildiği gibi, tamamen bir tarımsal toplumu yansıtan, 
dolayısıyla giderek artan endüstrileşmeye paralel olarak gelişti
rilmemiş bulunan yürürlükteki ceza yasaması, sadece bazı alanlar
la sınırlıdır. Ayrıca mevcut normlar, pek çoğunun yürürlükte olup 
olmadığını hukukçuların dahi kolayca bilemiyecekleri şekilde, son 
derece dağınık ve çeşitli kanunlara serpiştirilmiş durumdadır. Bu 
durum hukuk devletinin ve hukukun kesinliği ilkesinin iflası anla
mına gelir (94). 

Bu konuda yine müştereken savunulan diğer bir nokta da, sa
dece doğal çevrenin uğramış olduğu zararlara çare bulmaya değil, 
olayın sebeplerini ortadan kaldırmaya veya hiç olmazsa azaltmaya 
çalışılmasıdır (95). Bu husus, ceza hukuku alanında, özellikle çevre
nin kirletilmesi konusundaki temel korumanın, tehlike düzeyine 
veya kirletici maddelerin atılması safhasına yönelmesi gereğini his
settirmektedir (9e). Böylece zararlı netice biçimindeki suç tiplerinin 
uygulanmasını güçleştiren, hatta bazan imkansızlaştıran ve daha 
önce belirtilen engeller (hava ve deniz kirlenmelerinde ortama iliş
kin nedenlerle illiyet bağının tesbit edilememesinden veya atipik kat
kıları suç tipine dahil etmenin güçlüklerinden ileri gelen engeller) 
de, ortadan kalkmış olacaktır. 

(92) STORTONI : agm., s. 38, 39. 
(93) GIANNITI : Rapporti tra la norma dell'art 440 c.p. e le contravvenzioni sa

nitarie in materia di inquinamento delle acque, Ggli inquinamenti profili 
penali, Milano 1974, s. 113.; LEONE: Relazione, s. 24. 

(94) LEONE: Relazione, s. 24. 
(95) GIANNITI: agra., s. 113. 
(96) BRICOLA: agm., s. 80.; GIANNITI: agm., s. 113. 
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Bu amaçla, doğal çevreyi kirletmeler konusunda, kirletme 
olayını potansiyel düzeyde disiplin altına alan ve yine aynı düzey
de cezalandıran genel ve aynı zamanda kanunilik prensibini de ih
lâl etmeyen bir suç tipi yaratmak gerekmektedir (97). Bu suç tipi, 
belirli sulara, belirli hava ve kara alanlarına kirletici madde atan
ları cezalandırmalıdır. Kanun ayrıca «kirletici» kelimesinin anlamı
nı ve korunması gereken suları, hava ve kara alanlarını belirleme
ye çalışmalıdır. Ayrıca cezaî korumanın hedefi, her şeyden önce, 
buralarda yaşayan hayvanların veya bitkilerin''yahut kamunun sağ
lığının korunmasından çok, bu alanlann temizliğinin ve saflığının 
korunması olmalıdır. Ancak burada, özellikle sular yönünden, çe
şitli suların tahsis edildikleri amaçlara göre bir derecelendirmesini 
yapmak mümkündür. Kirletici madde atma ipotezinin yanısıra, su
larla ilgili olarak bir başka kirletme biçiminin daha öngörülmesi 
gerekir. Bu kirletme biçimi^ sanayie ilişkin amaçlarla, suyu temel 
özelliklerini fakirleştiren süzme işlemlerine tabi tutmak, onu bu 
şekilde bozulmuş olarak kullanmak ve sonra da esas yatağına bo
şaltmak şeklinde ortaya çıkan kirletmedir. Bu durumu da öngören 
kanunî tip, böylece su kaynaklarının tam olarak yerlerine iadesi 
görevini de müeyyide altına almış olacaktır. Ancak böyle bir ko
ruma hedefinin, insan-çevre ve endüstri arasında halen mevcut 
olan ilişiklerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiği unutulma
malıdır (98). 

Bu kanunî tipin, 1952 tarihli Londra Konvansiyonuna ve bu
nun 1962 tarihli değişikliklerine uygun olarak, Türk gemilerinin 
açık denizlerde gerçekleştirdikleri kirletici madde atma fiillerini 
de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir. 

önerilen kanuni tip, manevi unsur yönünden, aynı fiilin ka
sıtlı ve taksirli halini öngörecek şekilde düzenlenmelidir. 

(97) BRICOLA : agm., s. SO. Gianniti, bu konuda şöyle bir nojrm önermektedir : 
«Her kim yetki talep etmeksizin veya kanun veya yetkili makam tarafın

dan tesbit edilen esaslara uymaksızın havaya, suya ve karaya kirletici madde
ler karıştırırsa üç yıla kadar hapis veya bir milyon lirete kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır» 

«Yetki reddedilmiş, iptal edilmiş veya durdurulmuş ise hapis ve para ce
zası birlikte uygulanır» 

«Fiil taksirle işlenmiş ise altıyüzbin lirete kadar hafif para cezası uygula
nır» (agm., s. 113). 

(98) BRICOLA : agm., s. 82. 
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Burada öngörülen müeyyidenin mahiyeti ve ağırlığı, manevi 
unsurdan başka, atılan maddenin kirletmeye ilişkin tehlikelili-
ğine, yani sadece doğal çevrenin çeşitli yönlerinin (su veya hava 
gibi) belirli bir derecedeki temilziğini veya buralarda yaşayan hay
vanları veya hava veya suyun tüm doğasını yahut kamunun sağlığı
nı tehlikeye koyacak nitelikte olupı olmamasma göre farklı şekilde 
tesbit edilmelidir("). Ayrıca, kirlenmenin veya atılan maddelerin ma
hiyetine göre kirlenme tehlikesinin somut olarak gerçekleşmiş ol
ması da nazara alınmalıdır. Bu neticelerin cezayı ağırlaştırıcı se
bep sayılması, ceza hukuku ilkeleriyle çatışmaz. Yeterki, bu neti
celer ile madde atma davranışı arasında maddî ve psikolojik bir 
illiyet bağı tesbit edilebilsin. Ancak kirletici madde atma hareketi
ni, başkalarının bu gibi hareketlerinin iştirakiyle de olsa, failin 
hareketinde potansiyel olarak mevcut bulunandan daha ağır (nice
lik ve nitelik yönünden) bir netice izlediğinde nasıl bir çözüm geti
rileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Kanun koyucu, bu gibi durum
larda şu iki yoldan birini izleyebilir. Ya, daha kesin bir çizgi izle
yerek, tehlike suçu ile olan her türlü maddî veya manevî illiyet ba
ğından vazgeçip, ağır neticeden faili sorumlu tutacak (ağırlaştırıcı 
sebep olarak) veya bu ağır neticeyi faile isnad etmekten vazgeçe
cektir. Tehlike suçunun müeyyidesi, gerektiğinde bu gibi durum
ları da karşılayabilecek şekilde öngörüldüğünde, ikinci yolun se
çilmesinde hiç bir sakınca yoktur (10°). 

Bir başka şiddet sebebi de, kirletici madde atma hareketinin 
yetkili makamların tedbir niteliğindeki emirlerini ihlal etmek su-
retyle işlenmesi durumuyla ilgili olarak tesbit edilebilir. 

Hemen belirtelim ki, bu şekilde bir «somut tehlike» suçu ya
ratmak, daha önce açıklanan şekliyle birinci tip bir korumaya du
yulan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Aksine, özellikle kirletme tehlike
si fazla olan maddelerle ilgili olarak, bu maddelerin sadece bulun
durulmasını konu alan suçların, yani engel suçların bazı şartlarla 
(örneğin bulundurulan yerin özelliği itibariyle kullanmak veya at
mak için bulundurulduğunun anlaşılması gibi) daha da geliştiril
mesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bulundurmayı kullanma veya at
ma izlediğinde, bulundurma ile ilgili kanuni tipin yerini somut teh
like ile ilgili kanuni tip alacaktır. Aynı şeyler, ikinci tip korumaya 

(99) BRICOLA: agm., s. 82. 
(100) BRICOLA : agm., s. 84. 
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ilişkin yetkilendirmeler konusundaki suç yaratan normlar yönün
den de. söylenebilir. Yetki verecek makamların daha iyi bir şekilde 
belirtilmesi gereği yerine getirildikten sonra, sadece özü itibariyle 
tehlikeli olan faaliyetlere ilişkin yetkilendirmeler ve izinler konu
sundaki suç yaratan normlar muhafaza edilmelidirler. Buna karşı
lık, yetkilendirme bu niteliği taşımadığında, yani özü itibariyle teh
likeli olan faaliyetlere ilişkin bulunmadığında, bunun ihlâli, ceza 
hukuku anlamında bir hukuka ay kın fiili oluşturamaz (101). 

Öte yandan, bu alandaki organik bir cezaî düzenleme, yan ge
rekleri karşılamaya yönelik bir seri normu da kapsamına almak 
zorundadır. Örneğin belirtilen normlara uymalarını sağlamak veya 
muhtemel ihlâllerini kontrol etmek amacıyla, endüstri kuruluşları
nın dikkatli bir gözetime ve denetime tabi tutulmaları, bazı önemli 
ticari sırlan veya endüstri sirlarmı büyük ölçüde tehlikeye soka
caktır. Yukarıda belirtilen nitelikte bir kanun, bu sırlara da uygun 
bir cezaî koruma sağlamak zorundadır. 

Böylece doğal çevrenin kirletilmesi konusunda oluşturulması 
gereken suç tiplerini belirttikten sonra, yine aynı konudaki müey
yidelerin incelenmesine geçmeden önce, büyük kuruluşlar tarafın
dan gerçekleştirilen kirletme olayında kendisine ceza müeyyidesi 
uygulanacak süjenin (şahsın) tesbiti sorunu üzerinde durmak ge
rekmektedir. 

' Bu konu ile ilgili olarak daha önce yapılan açıklamaların ve 
tesbit edilen çözümlerin, somut olaylar karşısında doğabilecek bü
tün tereddütleri gidermeğe yeterli olmadığı açıktır. Öyle ise, ba 
çetin sorunun açık şekilde yasal bir düzenlemeye kavuşturulması 
kaçınılmazdır. Nitekim Belçika'da, bu soruna bir çözüm bulmak 
amacıyla, kullanılmış sulan akıtmaya yetkili kılınan kurumlara, 
tesislere, tüzel veya gerçek kişilere, kanun hükümlerinin ve yetki
lendirmelerde tesbit edilen şartların yerine getirilmesinden sorum
lu bir gerçek şahsı tayin etmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu tayin, 
ayrıca akıtma yetkisini verecek olan makamın onayma tabi olup, 
sorumlu kişi yetkilendirmede açıkça belirtilecektir (102). Bu du
rumda sözleşmeye dayalı bir sorumluluk devrinin (veya bazılarına 
göre kanun tarafından konulan bir sorumluluk şeklinin) söz konu
su olduğu, yargıcın sözleşmeye uyması gerektiği ve dolayısıyla ka-

(101) BRICOLA: agm, s. 85. 
(102) Bu konuda bk. BRICOLA : agm., s. 86; BIYIKLI : age., s. 179, 180. 
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nunu çignemeksizin anlaşmada belirtilenden başkasının sorumlu 
tutulamayacağı ileri sürülmüştür (103). Bu çözüm, sorumlu kişinin 
tesbitine ilişkin tereddütleri gideren bir çözüm olmakla birlikte, 
diğer sorumlulukları ortadan kaldırdığı ölçüde başkalarının suçu
nu üstlenen bir kısım kurbanların seçilmesi sonucuna varmak teh
likesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle para cezalan alanın
dan hürriyeti bağlayıcı cezalar alanına geçildiğinde ve suçun iş
letmenin belirli bir politikasının ifadesi olduğunda daha da eleş
tirilebilir hale gelmektedir (1M). öte yandan, yöneticilerin cezalan
dırılması, genellikle tüzel kişiliğe sahip işletmeleri kirletmeye kar
şı gerekli tedbirleri almaya götürecek bir tedbir olarak belirme-
mektedir. Nitekim, çok defa, böyle bir işletmenin bünyesinde ger
çek anlamda karar verme yetkisine sahip olan kimseyi tésbit ede
meme tehlikesi vardır. Böylece, gerçek sorumlu yerine bir başka 
şahsın cezalandırılması durumu ortaya çıkabilmektedir (105). An
cak, bu eleştirileri kısmen olsun karşılamak amacıyla, işletme (şir
ket) yönünden de bazı mameleki nitelikte müeyyidelere (cezaî ve
ya idarî) başvurmak mümkündür (loe). 

Halen bu alanda uygulanan müeyyidelerin başında, para ceza
sı gelmektedir. Ancak bu ceza, örneğin özel bina sahiplerinin ısın
ma tesislerini bu alandaki yasal veya idarî düzenlemelere uydurma
larını veya çok küçük işletmelerin kirletmeyi önleyici bazı tedbir
ler almalarını sağlayabilirse de, büyük işletmelerin ve özellikle tü
zel kişiliğe sahip şirketlerin zararlı fiillerini önlemeye tek başına 
yeterli olmadığı açıktır. Bir kere, «Tüzel kişiler suç işleyemez» il
kesine bağlı kalındığı sürece, bu cezalar sorumlu yöneticilere ve
rilecektir. Öte yandan, para cezasının miktarını tayinde, işletmenin 
değil, sorumlu yöneticinin ekonomik durumu nazara alınacaktır. 
Böylece işletme, cezadan etkilenmeyecek ve zarar verici fiillerine 

(103) Bak. BRICOLA: agm., s. 85. 
(104) BRICOLA : agm., s. 86, 87. 
(105) CICALA: Ecologia, s. 20. 
(106) Bazı durumlarda tüzel kişilerin de cezaî sorumluluğunu kabul etme eğiliminde 

olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 28 Eylül 1977 tarih ve 28 sayıl» ka
rarında, tüzel kişilere de uygulanabilecek çeşitli para cezalan önermiştir. Bak. 
Bulletin d'information sur les activités; juridiques, n. 1, 1978, s. 44. Çeşitli 
ülkelerde uygulanan para cezalan için (örneğin «işletmenin günlük kazancı 
üzerinden belirli bir oranda para cezası almak veya belirli bir toplam tesbit 
edildikten sonra zarar verici faaliyet devam ettiği sürece cezanın infazının da 
devam etmesi» gibi) bak. BAYRAKTAR: agm., s. 77. 
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devam edecektir. Bütün bunlar, para cezasını daha etkin kılacak 
ve ekonomik durumlara uydurulmasını sağlayacak bazı tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tedbirlerin başında, para ceza
sının sınırlarını, bundan beklenen korumayı sağlayacak şekilde, 
geniş tutmak gelir. Gerçekten de, zararlı fiiller için öngörülen para 
cezası, muhtemel zararları önlemek için harcanması gereken mik 
tardan çok düşük olduğu takdirde, etkisini kaybedecektir, öte yan
dan, para cezasının miktarını tayinde, işletmenin ekonomik duru
munun ölçü alınması ve bu cezanın ödenmesini sağlayabilmek için 
de, para cezasının miktarına eşit bir paranın işletme tarafından 
ödenmesini konu alan müteselsil bir hukukî sorumluluk getirmek 
de düşünülebilir (107). 

Para cezasının sakıncalarını gidermek için, hürriyeti bağlayıcı 
cezalara daha geniş bir uygulama alanı tanınması önerilebilir. An
cak, böyle bir değişiklik, kirletmelerden sorumlu olacak gerçek ki
şilerin önceden belirlenmesinden doğan sorunları daha da artıra
caktır. Bununla beraber, para cezalarının yeterli olmadığı ve özel
likle özel önlemeye gereksinim duyulan hallerde (tekerrür halinde) 
hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanmasında kesin zorunluluk var
dır. 

Çevrenin korunması yönünden bu klasik cezaların yeterli ol
madığı artık anlaşılmıştır. Bunların yanında, özellikle sanayi faa
liyetlerinden kaynaklanan kirlenmeler konusunda, işletmeleri de 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etkileyecek başka tedbirlere 
kesin gerek vardır (108). Bu tedbirler arasında şunları saymak müm
kündür: Mahkûmiyet hükmünün ilânı, suç araçlarının müsadere
si, tesislerin zarar vermeyecek hale getirtilmesi ve işletmenin süreli 
veya süresiz kapatılması. 

Mahkûmiyet hükmünün ilânı, tesbit edebildiğimiz kadarıyla, 
kirletme fiilleri yönünden, halen hiç bir özel kanunda öngörülme
miştir. Oysa bunun, özellikle büyük işletmeler yönünden sahip ol
duğu etki küçümsenemez. Şu halde, bu feri cezanın, ileride doğal 
çevreyi korumak amacıyla gerçekleştirilecek olan yasamaya sokul
masında yarar vardır. 

(107) BRICOLA : agm., s. 87, 88. 
(108) Bu konuda bak. BRICOLA: agm., s. 88, 89.; BAYRAKTAR: agm., s. 78; 

aynı yazar: Çevre Korunmasında yeni hukuk anlayışları, 3 Mart 1979 tarihli 
Cumhuriyet gazetesi. 
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Müsadereye gelince: Bu müeyyide bazı özel kanunlarda yer al
maktadır. Örneğin, Su Ürünleri Kanununun 36/4. maddesi, aynı 
kanunun 24. maddesindeki istihsal vasıtalarının (tekerrür halinde) 
zapt ve müsadere edileceğini öngörmektedir. Müsadere, bütün suç
lar yönünden TCK. nun 36. maddesinde (f. 1) öngörülmüştür. An
cak söz konusu madde, suçta kullanılan veyà kullanılmak üzere ha
zırlanan veya fiilin işlenmesinden ortaya çıkan eşyanın müsadere 
edilebilmesi için, bu eşyanın suçla ilgisi olan, yani o suçtan mah
kûm olan kimselere ait bulunması şartını aramaktadır. Bu şart, 
kirletici araçların şirkete veya kirletme suçundan sorumlu organ 
veya temsilciden başkasına (örneğin işletmenin sahibine) ait ol
ması halinde müsadere imkânını ortadan kaldırmakta yahut en 
azından güçleştirmektedir. Bunun sakmcası, suçun, özellikle işlet 
menin (şirketin) belirli bir politikasının ifadesi olduğunda ortaya çık
maktadır. Bu gibi durumlarda işletme veya şirket, kendisine yen' 
bir sorumlu temsilci veya organ bulup, aynı kirletici faaliyetine 
devam edebilecektir. Bu sakıncayı gidermek için, müsaderenin, iş
letmenin (şirketin) hukuka aykırı fiil nedeniyle elde ettiği menfaat
lerin geri alınmasını sağlayacak ve böylece «şirket suçluluğu» nu 
organize eden merkeze darbe indirecek biçimde düzenlenmesi ge
rekmektedir. Nitekim, Alman Ceza Kanununun 75. maddesi bir ti
caret şirketinin organı veya temsilcisi sıfatıyla bir kimsenin işlemiş 
olduğu hukuka aykırı fiilin, fail yönünden müsadereyi gerektiren 
bazı hallerde (m. 74-74/c ve 74/f) temsil olunan şirkete izafe edile
ceğini, yani şirket mallarının da müsadere edilebileceğini hükme 
bağlamıştır. Benzeri bir hükmün yasamalarımızda da kabul edil
mesi, organ ile şirket veya temsil edenle temsil edilen arasındaki 
kopukluğu giderme yönünden büyük yararlar sağlayacaktır. 

Diğer çok yararlı bir sistem de, tesislerin zarar vermeyecek 
hale getirtilmesidir. Halen bazı özel kanunlarda idarî organlara 
(îmar Kanunu m. 52) ve adlî organlara (Su Ürünleri Kanunu m. 36/ 
d) bu tür yetkiler veren hükümler mevcuttur. Ancak bu sistem ge
liştirilerek, yargıca, sadece kirletme fiillerinden dolayı sorumlula
rı cezalandırmak değil, aynı zamanda işletme sahibinin veya şirke
tin, tesislerini temizleyicilerle donatmaları veya gerekli diğer ted
birleri almaları konusunda karar verebilmesi imkânı tanınmalı
dır (109), 

(109) Bak. BRICOLA : agm., s. 90. 
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Bu alanda uygulanabilecek etkili bir müeyyide de, kirletici ve
ya zarar verici tesislerin süreli veya süresiz kapatılması yahut faa
liyetten menedilmesidir. Bu müeyyide, halen bazı özel kanunlar
da süreli bir tedbir veya ceza olarak öngörülmüş ve bunun uygu
lanması, esas itibariyle idarenin yetkisine bırakılmıştır (örneğin 
1608 sayılı kanun 1. maddesi) (uo). Buna karşılık, Su Ürünleri Ka
nunu, faaliyetten menetme yetkisini yargıca da tanımış gözükmek
tedir (m. 32/2; 36/d) ( l u). Kapatma veya faaliyetten menetme mü
eyyidesinin uygulanmasını idareye bırakmak, bazı tereddütlere ne
den olabilir. Dolayısıyla söz konusu müeyyidenin gerek süreli ted
bir ve gerekse feri ceza olarak uygulanması yargıca bırakılmalıdır. 
öte yandan, işletmenin politikasından kaynaklanan bir sorumluluk 
söz konusu olduğunda, feri ceza veya emniyet tedbiri biçiminde 
süreli bir kapatma veya faaliyetten menetme cezasının çevreye za
rar verici bütün fiiller yönünden öngörülmesinde de yarar var
dır (r12). Ancak, her türlü kapatma halinde, işletmede çalışan suç
suz kimselerin zarar görmesini önlemek için, örneğin Belçika'da 
olduğu gibi, işletmenin kapalı kaldığı sürece işletme sahibinin ve
ya şirketin, mevcut iş sözleşmelerine uymaları ve bu sözleşmeler-' 
den doğan yükümlülükleri yerine getirmeleri de yasal olarak sağ
lanmalıdır. Çalışanlar lehine böyle bir tavır alma, işletmelerin, ge-

.'(110) Ancak cezalandırılan, bu kanuna göre verilecek cezalara, bu arada «ticaret ve 
sanat icrasından men» cezasına razı olmadığı takdirde, uyuşmazlığı yargıç önü
ne götürebilecektir (m. 5, 6). ' 

İdare tarafından yerilen faaliyetten men cezalan için, ayrıca bak. İmat 
Kanunu m. 52/2. 

(111) Ancak, söz konusu kanunun 36/d maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 
20. maddede öngörüleri suçların fabrika, imalathane ve atelye gibi tesis sahip
leri tarafından işlendiği takdirde «Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle bera
ber masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerin zarar vermeyecek hale 
getirilmesine karar verilir» şeklindeki hükmü bazı tereddütlere yer verecek 
niteliktedir. Burada, sadece sözü edilen tesis sahiplerinin faaliyeti mì, yoksa 
bizzat tesislerin faaliyetleri de mi menedilecektir? Kirletici faaliyetinden ötü
rü tesis sahibini faaliyetten men edip, buna karşılık tesisin faaliyetini engel
lememek, kirletici fiillerin devam etmesine imkân sağlamak anlamına gelir. 
Böyle bir anlayış ve uygulamayı, yukarıda sözü edilen hükmün amacıyla bağ
daştırmak mümkün değildir. 

(112) Ülkemizde hakim olan siyasî ve ekonomik sistemde, özellikle büyük işletme
lerin süresiz kapatılmasını gerçekleştirmek son derece zor olacağından, süreli 
bir kapatma cezasını önermek, bize daha gerçekçi bir çözüm olarak gözük
mektedir. 
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cici dahi olsa, kapatılmalarına karşı olan sendikaların olumsuz 
tepkilerini de muhtemelen gereksiz kılacaktır (113). 

Nihayet, doğal çevrenin korunması ile ilgili olarak, ceza yargı
laması hukuku alanında da yeni bağı eğilimlerin belirdiği görülmek
tedir. Bu konudaki yargılamaların, çevre sorunlarını yakından bilen 
ve bu alanda ihtisaslaşmış yargıçlardan kurulu mahkemelerde yü
rütülmesinin, yargıçların yanında uzman kişilerin bulunmasının, 
çevreye verilen zararlardan dolayı menfaatleri doğrudan doğruya 
ihlâl edilenlerle birlikte o yöre halkının da dava açabilmesi ve
ya davaya katılabilmesinin sağlanmasını, bunlar arasında saymak 
mümkündür ( ı u) . 

9. S o n u ç. 

Günümüzde, insan ve çevresinin birbirinden ayrılmaz olduğu 
bilinci giderek belirginleşmekte, dolayısıyla doğal çevrenin kirlen
mesi ve bozulması tehlikesi karşısında duyulan tedirginlik, kamu 
oyunun bütün kesimlerini her gün biraz daha artan bir oranda 
sarmaktadır, insanın başlıca görevlerinden birinin de, doğal çev
reye verien zararları durdurmak, yenilerini yaratmamak ve düzeni 
büyük ölçüde bozulmuş olan doğayı yeniden düzene sokmak oldu
ğu artık anlaşılmıştır. Bunları gerçekleştirmenin ve böylece insan
lığı saran tedirginliği gidermenin hareket noktasını, tartışmalarda, 
konferanslarda, basın kampanyalarında değil, yukarıda belirtilen 
ceza müeyyidesi araçlarını isabetli bir düzeyde kullanan organik 
bir yasamada aramak gerekir. Elverişli bir yasamanın, zarurî ola
rak, insan ile çevre arasındaki ilişkileri tamamen çıkarcı olmayan 
bir açıdan nazara almaya ve doğal çevrenin bütünlüğüne bugüne ka
dar olandan daha üstün bir değer vermeye yönelik politik bir ira
denin varlığını gerektirdiği kesindir. 

(113) BRICOLA: agm., s. 89, 90. 
(114) Bak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 28 Eylül 1977 tarih ve 28 sayılı 

karan, m. l/a; BAYRAKTAR: agm., s. 78. 



MADENLERİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ 

Doç. Dr. Hikmet Sami TÜRK* 
I. GİRİŞ 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi Mustafa Kemal, 1 Mart 
1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem üçüncü top
lantı yılını açış konuşmasında Savaş sonrasının ekonomi politikasına ışık 
tutar nitelikteki açıklamaları arasında şöyle diyordu: 

«Siyaset-i iktisadiyemizin mühim gayelerinden biri de menafi-i umu 
miyeyi doğrudan doğruya alâkadar edecek müesşesat ve teşebbüsat-i ikti-
sadiyeyi kudret-i maliye ve fenniyemizin müsaadesi nispetinde devletleştir
medir. Ezcümle; topraklarımızın altında metruk duran maden hazineleri
ni az zamanda işleterek, milletimizin menfaatına küşade bulundurabilmek 
de ancak bu usul sayesinde kabildir»1. 

Cumhuriyet döneminin devletleştirmeleri bu doğrultuda ve bu anla
yış içinde yürütülmüştür. İşe önce yabancı sermayeye verilmiş imtiyazlar
la işletilen demiryolu, rıhtım, elektrik, su, havagazı, telefon v.b. işletme
lerin devletleştirilmesiyle başlanmıştır. Madencilik alanındaki devletleştir
melere ise 1930'larm ortalarında temel örgütlenme sorunları çözüldükten, 
1935'de bir yanda yeraltı servetlerini aramakla görevli Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü, öbür yanda kamu kesimine ait bulunmuş madenleri iş
letmekle görevli Etibank kurulduktan sonra2 sıra gelmiştir. 

Şimdi bu devletleştirmeleri onlarla ilgili yasalara göre inceleyelim: 

* A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 
(Not: Bu yazı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nm 16-20 Şubat 1981 tarihleri 
arasında Ankara'da düzenlediği Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 7. Kongre-
si'ne sunulan bildirinin metnidir). 

1 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. I, 2. baskı, Ankara 1961, s. 226. 
3 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Etibank'ın kuruluşu hakkında ayrıca bk. 

Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, Ankara 1973 (Başbakan 
bk Devlet İstatistik Enstitüsü Yayın No. 683), s. 373. 
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II. MADENCİLİK ALANINDA DEVLETLEŞTİRMELER 

A — Ergani Bakırı T.A.Ş. Pay Senetlerinin Satın Alınması 
İlk devletleştirme, 11.6.1936 tarih ve 3034 sayılı Doyçe Bank Elinde 

Bulunan Ergani Bakırı T.A.Ş. Hisse Senetlerinin Satın Alınmasına Dair 
Kanuriia gerçekleştirilmiştir. Bu Kanun, Ergani Bakırı T.A.Ş.'nin Doyçe 
Bank (tam adıyla Deutche Bank und Disconto-Gesellschaft) elinde bulu
nan 1.5 milyon lira itibarî değerindeki pay senetlerinin 850.000 liraya ka
dar satın alınması konusunda Hükümete adı geçen Banka ile sözleşme yap
ma yetkisi vermekte ve satın alınacak pay senetlerinin «sermayesine mah
suben» Etibank'a devredilmesini öngörmektedir (m. 1-2). 

Kanun'a ilişkin Tasarının gerekçesinde, Etibank'ın kuruluş amacı ile 
yakın ilgisi dolayısıyla Ergani Bakırı T.A.Ş.'nin yabancıların ellerinde bu
lunan pay senetlerinin satın alınarak Etibank'ın iştirakinin artırılması ve 
böylelikle «bu madenin tamamıyla kontrolümüz altına alınması lüzumlu 
görülmüş olduğundan», 3 milyon lira sermayeli,Ergani.Bakırı T.A.Ş.'nin 
yarı sermayesine sahip bulunan Doyçe Bank'la yapılan görüşme sonucun
da her biri 10 lira itibarî değerde 150.000 pay senedinin 850.000 lira karşılı
ğında satın alınmasının kararlaştırıldığı, böylelikle daha önce 2805 sayılı 
Etibank Kanunu uyannca Hazine'ce devredilmiş bulunan 1 milyon lira 
itibarî değerdeki pay senetleriyle birlikte, Etibank'ın Ergani Bakırı T.A.Ş.'n-
déki iştirakinin 2.5 milyon liraya çıkarılmış olacağı açıklanmıştır3. Tasa
rıyı görüşen T.B.M.M. İktisat Encümeni'nin tutanağında da, bu satın al
manın söz konusu «madenin memleket iktisadiyatına daha uygun, bir şe
kilde işletilmesini temin edecek faydalı bir hareket olduğuna.» işaret edil
miştir4. 

B — Ereğli Şirketi İşletmelerinin Satın Alınması 
İkinci devletleştirme, 31.3.1937 tarih ve 3146 sayılı Hükümetle Ereğ

li Şirketi Arasında Aktedilen 28 Teşrinisani1936 Tarihli Satın Alma Mu
kavelesinin Tasdikine Dair Kanurila gerçekleştirilmiştir. 

Başlığında anılan sözleşmenin onaylanmasıyla ilgili bu Kanun, aynı 
zamanda daha sonra Ereğli Kömür Havzasının tamamının devletleştiril
mesiyle sonuçlanacak bir gelişmenin başlangıcını gösterdiği için, burada 
Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında konuya.verdiği önemi hatırlamak 

3 TBMM Zabıt Ceridesi 1936, C. 12, S. Sayısı 249 «Doyçe Bank Elinde Bulunan 
Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi Hisse: Senetlerinin Satın Alınmasına Dair Hü
kümetle Mezkûr Banka Arasında Aktedilen Mukavelenin Tasdiki ve Tahsisatının 
Temini Sureti Hakkında Kanun Lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümenleri Maz
bataları (1/573)», s. 1. 

4 TBMM Zabıt Ceridesi 1936, C. 12, S: Sayısı 249, .s..2. 
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yerinde olacaktır: Gerçekten Atatürk, 1 Kasım 1935 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin beşinci dönem birinci toplantı yılını açış konuşmasında 
«Kömür Havzasının rasyonel işlemesi için tedbirler aramak» gerektiğine 
işaret etmiş5; 1 Kasım 1936 günü beşinci dönem ikinci toplantı yılını açar
ken yeniden aynı konuya değinmiş8; 1 Kasım 1937 günü beşinci dönem 
üçüncü toplantı yılına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisin
den dinlediği son konuşmasında, Türkiye'de devlet madenciliğinin «millî 
kalkınma hareketleriyle yakından alâkalı mühim mevzulardan biri» oldu
ğunu belirtmiş ve Ereğli Şirketi'nin satın alındığını hatırlatarak, «Ereğli 
Kömür Havzasında rasyonel bir istihsal planının günün meselesi olduğunu» 
söylemiştir7. 

Aynı biçimde 3146 sayılı Kanun'a ilişkin Tasarının gerekçesinde 
«Ereğli Şirketi işletmelerinin Hükümete intikalini» sağlayan sözleşme hak
kında bilgi verilirken şöyle denilmektedir: «Memleketimizin günden güne 
artan kömür ihtiyaçlarını temin etmek ve dış piyasalara kömür satışımızı 
artırmak için Havza istihsalâtmın rasyonelleştirilmesi ve kömürün ucuza 
mal edilmesi, bakımından, alınacak tedbirlerin başlangıcı olan bu muka 
vele ile Devlet en mühim kömür damarlarını kendi eline almış ve kömür 
politikasını umumî iktisat politikasına uygun bir surette yürütmek imkânı
nı elde etmiş bulunmaktadır»8. Tasarıyı görüşen T.B.M.M. iktisat Encü-
meni'nin tutanağında da, memleketimizin doğal servetleri arasında en ön
de gelen bir madde olarak kömürün «rasyonel bir şekilde işlenerek mali
yetinin dünya istihsal fiyatlarına nazaran normal bir hadde tutulması za
rurî bulunmuş ve bu maksadın temini için Hükümetçe Kömür Havzasının 
bir elden idaresi millî menfaatlerimize daha uygun görülmüş olduğundan 
Havzada en büyük tesisata malik olan Ereğli Şirketi'nin satın alınmasına 
karar» verildiği, bu konuda «her iki tarafı tatmin edecek bir bedel ve şart 
ile» imzalanan sözleşme hükümlerine göre Ereğli Şirketi'nin elinde bulu
nan liman, demiryolu ve maden hakları ile işletme tesisatının on eşit tak
sitte ve on yılda faizsiz ödenmek suretiyle 3.5 milyon liraya alındığı, yıl
lık taksitlerin kömür olarak verileceği ve döviz ödenmeyeceği açıklanmış
tır9. 

5 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. I, s. 385. 
6 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. I, s. 389. 
7 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. I, s. 397. 
8 TBMM Zabıt Ceridesi 1937, C. 16, S. Sayısı 114 «Hükümetle Ereğli Şirketi Ara

sında 28 İkinci Teşrin 1936 Tarihinde Akte'dilmiş Olan Satın Alma Mukavelesinin 
Tasdikine Dair Kanun Lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri Mazba
taları (1/713)», s. 1. 

9 TBMM Zabıt Ceridesi 1937, C. 16, S. Sayısı 114, s. 2. 
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Ekleyelim ki, Fransız sermayeli Ereğli Şirketi ile böylece imzalanan 
ve 3146 sayılı Kanun'la onaylanan bu sözleşme gereğince Hükümete inti
kal eden madenlerle liman ve demiryollarına ilişkin bütün haklar, men-
faatlar, emlâk, arazi, tesisat ve mevcutlar, daha sonra 11.6.1937 tarih ve 
3241 sayılı Ereğli Şirketinden Satın Alınan Liman, Demiryolu ve Maden
lerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının İşletilmesi ve Havzadaki Deniz İş
lerinin İnhisar Altına Alınması Hakkında Kanun'la satın alma değeri üze
rinden yine Etibank'a devredilmiştir (m. 1). 

Fakat Ereğli Şirketi işletmelerinin satın alınmasını izleyen ilk yıllar
da Havzada üretim miktarının artmasına karşılık, geçiş dönemi karışık
lıklarının da etkisiyle randıman düşmüştür10. 

C — Ereğli Kömür Havzasının Devletleştirilmesi 
Üçüncü devletleştirme, 30.5.1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür 

Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilme si Hakkında Kanuna, göre 
gerçekleştirilmiştir. Bu Kanun, Ereğli Kömür Havzasındaki kömür ocak
larının tamamının veya bir bölümünün Devletçe işlettirilmesine karar ver
meğe Bakanlar Kurulunu yetkili kılmakta ve bu konuda yapılacak tespit, 
değer takdiri, kamulaştırma ve ödemelerle ilgili oldukça ayrıntılı hüküm
ler getirmektedir. 

Kanun'a ilişkin Tasarının gerekçesinde, özetle, Ereğli Kömür Havza
sının yeni faaliyete başladığı devirlerde verilen imal ruhsat tezkerelerinin 
teknik esaslara dayanmadığı, o zamanlar Havzanın jeolojik yapısı bilin
mediğinden sahaların damar üzerinden sınırlandığı, hatta sınırsız imal ruh
sat tezkereleri verildiği, üstelik damarların teşhisinde yanlışlıklar yapıldı
ğı, bu nedenlerle aynı sahada üst üste katlar biçiminde bulunan damarlar
da çeşitli kimselerin çalışmak zorunda kalmalarının düzensiz, pahalı ve 
tehlikeli bir üretim sistemi meydana getirdiği gibi ulusal servetin israfına 
da yol açtığı; çeşitli imal haklarının zamanla belirli ellerde toplanma eği
limi göstermesi ve bazı bölgelerde sınırları dikey düzlemlerle kesilmiş im
tiyazlar verilmesiyle ilk karışıklıkların bir ölçüde giderildiği, ancak henüz 
istenen teknik temerküzün gerçekleşmediği, memleketin hızla artan kö
mür gereksinmesini karşılayacak, hatta Akdeniz piyasasındaki yerimizi 
güçlendirecek miktarda kömür üretilebilmesi için «muhtelif işletmelerin 
bir elde toplanması ve jeolojik icaplara uygun rasyonel esaslara dayanan 
intensif yem bir işletme tesisi lâzım geldiği», böylelikle büyük ölçekli üre-

10 Bu konuda daha geniş bilgi için bk. Ahmet Ali Özeken, Ereğli Kömür Havzası 
Tarihi Üzerinde Bir Deneme 1848-1940, İstanbul 1944, s. 61; Ahmet Ali Özeken, 
Türkiye Kömür Ekonomisi Tarihi, 1. Kısım, İstanbul 1955, s. 87-90. 
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timin tasarruf sağlayıcı ve maliyet ucuzlatıcı avantajlarından yararlanıla 
cağı anlatılmıştır11. Tasarıyı görüşen T.B.M.M. İktisat, Maliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenlerinin tutanaklarında aynı yönde geniş açıklamalara yer 
verilmiştir12. Bu arada olayın devletleştirme niteliğini açıkça ortaya koyan, 
hatta bu nedenle Tasarı başlığındaki «Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakla
rın Birleştirilmesi Hakkında Kanun» adını «Ereğli Kömür Havzasındaki 
Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun» biçiminde değiştiren 
Bütçe Encümeni'nin tutanağına göre, Ereğli Kömür Havzasında o sıralar
da henüz «Devlet elinde» olmayan ocaklardan «sekizi şirketler ve yedisi 
eşhas elinde» bulunmaktadır13. 

Ekleyelim ki, Bakanlar Kurulu, 3867 sayılı Kanun'la verilen yetkiyi 
15.10.1940 tarih ve 2/14547 sayılı Kararname ile kullanarak, «Ereğli Kö
mür Havzası namıyla maruf sahanın Amasra (Amasra istismar mıntakası 
dahil) ve Ereğli kasabaları arasındaki kısmında mevcut, üzerlerinde intifa 
hakkı tesis olunmuş veya kiraya verilmiş olsun olmasın, gerek imal ruhsat 
tezkereli ve gerek imtiyazlı faal ve gayri faal, metruk veya imtiyazı fes
hedilmiş bütün ocakların Devletçe işlettirilmesine» karar vermiştir14. 

Fakat bu Kararname ile gerçekleştirilen devletleştirme, ilk yıllarda 
bekleneni vermemiş; tersine, yönetim kademelerinde'yetki ve sorumluluk
ların devletleştirme ile ortaya çıkan büyük ölçekli işletme boyutlarına uy
gun biçimde düzenlenemeyişi ve diğer geçiş dönemi tedbirlerinin zama
nında alınmayışı, bu arada II. Dünya Savaşının olağanüstü koşullan için
de basiretli bir tedarik politikasının izlenmeyişi, bu yüzden yeterli direk, 
teknik tesis ve teçhizatın sağlanamayışı, ayrıca devletleştirme ile birlikte 
Havzada devlet memurlarının barem sistemine paralel bir ücret sisteminin 
uygulanmaya başlaması gibi çeşitli nedenlerle üretim ve randıman düşmüş, 
hatta bir ara üretim faaliyeti geçici olarak tatil edilmiştir. Bu aksaklıkla
rın bir ölçüde giderilmesiyle üretim ve randımanın yeniden devletleştirme 
öncesi rakamlarının üzerine çıkarılması, ancak 1943 yılından itibaren ba-
şarılabilmiştir15. 

11 TBMM Zabıt Ceridesi 1940, C. 11, S. Sayısı 153 «Ereğli Kömür Havzasındaki 
Ocakların Birleştirilmesi Hakkında Kanun Lâyihası ve İktisat, Maliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenleri Mazbataları (1/290)», s. 1 vd. 

12 TBMM Zabıt Ceridesi 1940, C. 11, S. Sayısı 153, s. 3 vd, 5, 6 vd, 8 vd. 
« TBMM Zabıt Ceridesi 1940, C. 12, S. Sayısı 153, s. 9. 
14 Resmî Gazete, 22.10.1940, S. 4644, s. 1. 
15 Bu konuda geniş bilgi için bk. Özeken, Türkiye Kömür Ekonomisi Tarihi, 1. Kı

sım, s. 133-160. 
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Bundan sonra uzunca bir süre madencilik alanında yeni bir devlet
leştirme girişimi olmamıştır. 

Ç — Son Devletleştirmeler 
Bor tuzları, maden kömürü ve asfaltitlerle demirlerin devletleştiril

mesine gelince; —bilindiği gibi— bu, 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Dev
letçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanuıia. göre gerçekleştirilmiştir. Bu 
Kanun, belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve 
işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının 
geri alınmasına karar vermeğe Bakanlar Kurulunu yetkili kılmakta ve 
Devletçe işletilecek madenlerle ilgili öntedbirler, değer takdiri ve kamu 
laştırma işlemleri, yargı yolu, tazminatların ödenmesi ve madene el koyma 
gibi çeşitli konularda ayrıntılı hükümler getirmektedir. 

Kanun'a ilişkin Tasarının gerekçesinde, doğal servetlerin Devletin hü 
küm ve tasarrufu altında bulunduğunu, bunların aranması ve işletilmesi 
hakkının Devlete ait olduğunu belirten, arama ve işletmenin Devletin özel 
teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılmasını «kanunun açık iznine» bağlayan 1961 Anayasasının 130. mad
desine işaret edilerek; özetle, madenlerin özel kişilerce aranmasına ve iş
letilmesine ilişkin izinler 6309 sayılı Maden Kanunu'nun idareye tanıdığı 
yetkiye dayanılarak verildiği için bunların geri alınması usulünün de yasa 
konusu olarak düşünüldüğü, böylece hazırlanan Tasarının 6309 sayılı Ka-
nun'un önemli bir eksikliğini tamamladığı ve «ona ek bir kanun niteliği» 
taşıdığı, çünkü şimdiye değin özel kişilerce aranan ve işletilen madenlerin 
Anayasanın 130. maddesindeki temel ilkeye uygun olarak Devletçe aran
masına ve işletilmesine olanak verecek bir hukukî düzenlemeye gerek 
sinme duyulduğu, bu Tasarının «Devletçe aranmasına ve işletilmesine ka
rar verilecek madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının 
Anayasamızın 130. maddesi çerçevesinde rachat benzeri bir işlemle ve pe 
şin tazminat karşılığında sona erdirilmesi ve onlarla bir bütün teşkil eden 
malların bundan böyle arama ve işletme faaliyetlerini Devlet adına yürü
tecek iktisadî devlet teşekkülüne intikali usulünü» düzenlediği anlatılmak
tadır16. Kısacası, 2172 sayılı Kanun, —Anayasaya aykırı olduğu yolunda-
16 Millet Meclisi Tutanak Dergisi 1978, C. 6, S. Sayısı 73 «Devletçe İşletilecek Ma

denler Hakkında Kanun Tasarısı. Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonları Raporları (1/102)», s. 1-3; Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi 1978, 
C. 38, S. Sayısı 819 «Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi: 1/102; C. Senatosu: 
1/582)», s. 2-3. 
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ki iddiaları reddeden Anayasa Mahkemesi'nin 21.6.1979 tarih ve E. 1979/ 
1, K. 1979/30 sayılı kararında belirttiği gibi— «6309 sayılı Maden Yasa
sını tamamlayan ve madenlerin Anayasanın 130. maddesi gereği kamu 
yararına en uygun biçimde aranıp işletilmesini öngören sürekli bir yasa
dır»17. 

İşte bu Kanun'la verilen yetkiye dayanılarak, tek bölgede bor tuzla
rının, onbir bölgede maden kömürü ve asfaltitlerin, dokuz bölgede demir
lerin Devletçe aranması ve işletilmesi, bu madenlerle ilgili olarak daha 
önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatna
meleri ve işletme haklarının geri alınması; anılan madenlerin sırasıyla Eti-
bank, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Genel Müdürlüğü eliyle aranması ve işletilmesi için 31.10.1978 
tarih ve 7/16681, 7/16682, 7/16699 sayılı ve 28.11.1978 tarih ve 7/16826 
sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri çıkarılmıştır18. Kararnamelerin kap
samına giren 927 maden alanında 2172 sayılı Kanun uyarınca yapılması 
gerekli tespit ve değer takdiri işle/ini yürütmek üzere kurulan 28 takdir 
komisyonunun çalışmaları, Aralık 1978'den Ekim 1979'a kadar sürmüş; 
bu arada söz konusu maden alanlarının rezerv ve üretim kapasitesi itiba
riyle en önemlileri ile ilgili devralma işlemleri sonuçlanmış; daha açık bir 
deyişle, —tazminat ödenmesini gerektirmeyen arama ruhsatlı maden alan
ları dışında— tespit ve değer takdiri işleri tamamlanan 16 bor tuzu alanın
dan 9'una, 238 kömür ve asfaltit alanından 85'ine, 117 demir alanından 
84'üne Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla el konmuştur19 

Böylece ilgili iktisadî devlet teşekküllerine geçen maden alanlarının eski 
işletme hakkı ve arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenmesi gereken tazmi
nat, bor tuzları için 38 milyon, maden kömürü ve asfaltitler için 440 mil
yon ve demirler için 74 milyon lira, yani toplam 552 milyon lira olarak he
saplanmıştır20. 

Fakat —verilen rakamlardan da anlaşılacağı üzere— Türkiye'de ma
dencilik alanında şimdiye değin gerçekleştirilenlerin en genişi ve en bü
yüğü olan bu son devletleştirme hareketi henüz kapsamına giren bölgele-

17 Resmî Gazete, 14.1.1980, S. 16869, s. 12. 
18 Resmî Gazete, 17.11.1978, S. 16462, s. 1-54; 3.12.1978, S. 16478, s. 1 vd. 
19 Verilen rakamlar için kaynak: Levent Yener, «Türkiye Madenciliği - 79», Maden

cilik, Mart 1980, C. XIX, S. 1, s. 77 vd; Turan Dündar, «2172 Sayılı Devletçe 
İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ve Uygulamalar» (Mayıs 1980'de Zongul
dak'ta yapılan 2. Kömüç Kongresi'ne sunulan bildiri - Çoğaltma), s. 6. 

20 Kaynak: Yener, Madencilik, Mart 1980, C. XIX, S. 1, s, 7§, 
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rin tamamında sonuçlandırılanımdan, 14 Ekim 1979 seçimlerini izleyen ik
tidar değişikliğiyle birlikte ters yönde bir politikanın uygulanmasına geçil
miştir. Önce 2172 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararnameleri gereğince yapılmakta olan işlemler, 19.11.1979 tarihli bir 
Bakanlık genelgesi ve 10.1.1980 tarih ve 8/58 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi ile durdurulmuş21; sonra da anılan kararnamelerin yürürlükten 
kaldırılmasını, onlara dayanılarak geri alınmış bulunan arama ruhsatname
leri ve işletme haklarının bazı koşullarla yeniden eski sahiplerine verilme
sini ve ilgili oldukları madenlerin iktisadî devlet teşekküllerince işletilme
sinden vazgeçilmesini öngören 5.6.1980 tarih ve 8/932 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi çıkarılmıştır22. Böylece 2172 sayılı Kanun çerçevesinde 
devletleştirilmiş madenlerin yeniden özel teşebbüs eliyle işletilmesini sağ
lamak amacıyla çıkarılan, fakat her yönüyle Anayasaya ve kendisine hu
kukî dayanak yapılmak istenen 2172 sayılı Kanun'a aykırı bir tasarruf ni
teliği taşıyan bu son Bakanlar Kurulu Kararnamesi hakkında Danıştay 
Dava Daireleri Kurulu'nca 27.6.1980 tarih ve E. 1980/611 sayılı ara kara
rıyla «dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına» karar verilmiş
tir23. 

Bu durumda 2172 sayılı Kanun'a göre devralma işlemleri sonuçlan
mış madenler, ilgili iktisadî devlet teşekküllerince; el koyma aşamasına 
ulaştırılamamış işletme hakkı konulu veya 6309 sayılı Maden Kanunu'nun 
57. maddesi kapsamına giren işletme hakkı talepli madenler, yine eski hak 
sahiplerince işletilmeğe devam etmektediir (2172 sayılı Kanun m. 3/A, 20). 
Buna karşılık Maden Kanunu'nun 57. maddesi kapsamına girmeyen işlet
me hakkı talepli madenlerde işletme faaliyetine geçilememekte, arama 
ruhsatnameli madenlerde arama faaliyeti tatil edilmiş bulunmaktadır (2172 
sayılı Kanun m. 3/B-C). 

III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de 1930'ların ortalarında önce bir anonim 
ortaklıktaki yabancı pay senetleri ile ya.bancı sermaye elindeki bir ortak
lığa ait işletmelerin satın alınmasıyla başlayan bir gelişme, daha sonra bü
tün bir havzanın Devlet işletmeciliğine geçirilmesini sağlayacak biçimde 
sürdürülmüş; son olarak da ülke ekonomisi için stratejik önem taşıyan ma
denlerin geniş havzalar içinde Devletçe işletilmesi yoluna gidilmiştir. 

21 Tercüman, 20.11.1979, s. 1, 12; Milliyet, 20.11.1979, s. 12 - Resmî Gazete, 15.2.1980, 
S. 16901, s. 15 vd. 

22 Resmî Gazete, 9.6.1980, S. 17012 Mükerrer, s. 1-5. 
23 Kararın metni için bk. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Ağustos 1980, S. 2, 

s. 182 vd. 
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Ancak üretim araçlarının mülkiyetindeki her değişiklikte olduğu gi
bi, bu girişimlerde de birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim son 
devletleştirmelerle ilgili olarak 1980 Yılı Programı'nda açıklandığı üzere, 
«Madencilik sektöründe, makine ve teçhizatın gerektiği şekilde devralına-
maması, proje çalışmaları ve yatırım faaliyetlerinin henüz tamamlanama
mış olması nedeniyle 1979 yılında işletmesi kamuya devredilen maden üre
timlerinde bir miktar azalma olmuştur»24. 

Karşılaşılan sorunları ve nedenlerini açık yüreklilikle ortaya koymak 
gerekir. Bu sorunlar, en başta ilgili yasanın bazı eksiklerinden kaynaklana
bileceği gibi, bu yasanın amacına uygun biçimde uygulanmayışından da 
doğabilir. Örneğin 2172 sayılı Kanun'da takdir komisyonunca tespit ve 
değer takdiri yapılarak devralınmasına karar verilen mevcutların ceza yö
nünden Devlet malı sayılacağına ilişkin bir hükmün bulunmayışı, kimi iş
letme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerini birtakım makine ve teç
hizatı el koyma gününden önce maden alanı dışına çıkarmak suretiyle tes
limden kaçınma yolunda cesaretlendirmiştir. Buna karşılık işletme hakki 
veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin bu çeşit zararlı davranışlarını ön
leyici bir tedbir olarak düşünülen gözetim mühendisliği sisteminden gerek
tiği gibi yararlanılmaması, kendilerinin madeni tahrip ve cevheri israf edi
ci, mevcut tesisleri bozucu davranışlarıyla meydana gelen zararlardan so
rumlu tutulmamaları, başka bir deyişle, haklarında tazminat davası açıl
maması (krş. 2172 sayılı Kanun m. 3), el koyma gününde «kendiliğinden» 
ilgili iktisadî devlet teşekkülüne geçmiş bulunan makine ve teçhizatın is
tihkak davasıyla geri alınmaması (2172 sayılı Kanun m. 20, Medenî Kanun 
m. 618, 902), doğrudan doğruya yanlış ve eksik uygulamanın sonucudur. 

Öte yandan her devletleştirmede geçiş dönemi güçlüklerini önceden 
hesaba katacak hazırlıkların yapılması, başarı koşuludur. Oysa son dev
letleştirmelerde madenleri devralan iktisadî devlet teşekküllerinin bu işe 
yeterince hazırlanmadan girdikleri, yaygın izlenimdir. Bu yüzden yer yer 
üretim faaliyetinin durdurulmasıyla 2172 sayılı Kanun'un temelindeki ke
sintisiz üretim ilkesi zedelenmiştir. 

Fakat şu noktaya da işaret etmek gerekir ki, 2172 sayılı Kanun uya
rınca gerçekleştirilen devletleştirmelerin sürekli bir siyasal çekişme ko
nusu olarak kalması, özellikle 14 Ekim 1979 seçimlerini izleyen iktidar de
ğişikliğinden sonra sürekli olarak devletleştirilen madenlerin yeniden özel 
teşebbüse verileceğinin söylenmesi, bu madenleri devralan iktisadî devlet 

24 Resmî Gazete, 13.2.1980, S. 16899, s. 130, 
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teşekküllerinde duraksamalara yol açmış, onların üretim programlarını ve 
yatırım politikalarını olumsuz yönde etkilemiştir25. 

Bazı sorunlar ise, genel olarak iktisadî devlet teşekküllerinin bugünkü 
yapısıyla ilgilidir. 

Şüphesiz bütün bu ve benzeri sorunlar, basit olmamakla birlikte, çö
zülemez nitelikte değildir. Madenlerin devletleştirilmesinde karşılaşılan 
güçlükler de giderilebilir; yeter ki sorunlar tam bir görev bilinci içinde 
bilgi, cesaret ve kararlılıkla ele alınsın. Her halde bu güçlükler nedeniyle 
Cumhuriyet Türkiye'sinde madencilik alanında gerçekleştirilen en geniş 
ve en büyük devletleştirme hareketinden dönüş söz konusu olmamalıdır. 
Tersine, belirli siyasal koşullar altında eksik kalan bu hareket, 31.10.1978 
tarih ve 7/16681, 7/16682, 7/16699 sayılı ve 28.11.1978 tarih ve 7/16826 
sayılı Bakanlar Kurulu kararnamelerinin temelindeki geniş havza oluştur
ma düşüncesine yeniden geçerlik kazandırmak suretiyle tamamlanmalıdır. 

Kısacası, karşılaşılan sorunların çözümleri, Atatürk'ün gösterdiği doğ
rultuda aranmalıdır. Bu, özellikle Atatürk yılında her zamankinden daha 
büyük bir önem taşımaktadır. 

25 Bu konuda ayrıca bk. Hikmet Sami Türk, «Devletleştirilen Madenler Geri Veri
lebilir mi?», Milliyet, 2.4.1980, s. 2, 



İŞ MAHKEMELERİNDE UYGULANAN 
YARGILAMA USULÜ KONUSUNDA 
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

Av. İsmet SARISÖZEN 

§ 1. G İ R İ Ş 

İş mahkemeleri, 5521 sayılı îş Mahkemeleri Kanunu (x) m.l'de 
belirtilen i ş d a v a l a r ı n a bakmak üzere kurulmuştur. 

ÎMK anlamında, bir davanın iş davası olarak nitelendirilebil-
mesi için, tarafların ÎK'ya göre işçi ile işveren olması ve uyuşmaz
lığında hizmet (iş) aktinden veya İK'ya dayanan bir hak iddiasın
dan doğmuş olması gerekir (ÎMK m. 1,1). Maddenin lafzından da 
anlaşıldığı üzere iş mahkemeleri, hak uyuşmazlıklarının çözümlen
mesi için görevli kılınmışlardır. Menfaat uyuşmazlıklarının çözüm
lenmesi ise iş mahkemelerinin görev alanı dışındadır (2). îş davala
rı daha çok ferdî hak uyuşmazlıklarından doğan davalardır (3), fa
kat istisnai nitelikte de olsa toplu hak uyuşmazlıklarının (4) çözüm
lenmesi için de iş mahkemelerinde dava açılabilir (5). 

îş davalarının içerdiği özellikler; genel mahkemelerden ayrı, 
özel bir yargılama usulünün uygulandığı iş mahkemelerinin kurul-

(1) Bkz. RG 4.2.1950, sayı 7424. 
(2) Hak ve menfaat uyuşmazlığı ayırımına ilişkin olarak bkz. Çelik, s. 346 vd: 

Esener, s. 498 vd. 
(3) Ferdî hak uyuşmazlıkları, bir işverenle bir veya birkaç işçi arasında çıkan ve 

işçi topluluğunu (işçi teşekkülü - sendika) ilgilendirmeyen hak uyuşmazlıkla
rıdır (bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 33). 

(4) Toplu hak uyuşmazlıkları, işverenle işçi topluluğu arasında çıkan hak uyuş
mazlıklarıdır. Bunlar, işçi topluluğunu ilgilendiren ortak bir konu nedeniyle 
ortaya çıkabileceği gibi, toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra bir işçiyle işveren 
arasında çıkacak bir ferdî hak uyuşmazlığının işçi topluluğunca benimsenmesi 
ve bu topluluğun uyuşmazlığa taraf olması ile de doğabilir (karş. Çelik s. 347). 

(5) Bkz. Kuru II s. 953 dip not 6; bkz. örneğin: Toplu iş sözleşmesinin gereği gibi 
uygulanması, işçi topluluğunun iş mahkemesine açacağı bir dava ile sağlanır 
(275 s.K m. 19/2; bkz. ayrıca: Esener s. 498). Aynı şekilde 275 s.K m. 19/2 
gereğince hak uyuşmazlığı nedeniyle greve veya lokavta karar verilmesi ha
linde, taraflardan birinin (veya Çalışma Bakanlığının) grev veya lokavtın dur
durulması için başvuracakları mercii de iş mahkemesidir (275 s,K m, 19/2,VI). 
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masını zorunlu kılar. Gerçekten iş davalarının niteliği ve iş huku 
kunun temelde, işçiyi koruma hukuku olması (6), bu davaların ça
buk, ucuz ve basit bir şekilde görülmesini gerektirir (7). Bu neden
le, iş davalarına, iş hukuku alanında uzmanlaşmış olan mahkeme
ler tarafından bakılması doğaldır. 

iş mahkemelerinin, anılan gereksinmelere y a r g ı l a m a 
u s u l ü yönünden karşılık verip vermediği (8) konusu; bu incele
mede, pozitif (olan) hukuk bakımından değerlendirilmiş, fakat bu
nunla yetinilmeyerek Alman, isviçre ve Avusturya hukuk sistemle-, 
riyle, iş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı da (9) göz önünde tutularak, 
söz konusu sorı^ıa «olması gereken hukuk» açısından yaklaşımlar 
getirilmeğe çalışılmıştır. 

§ 2 . İ Ş M A H K E M E L E R İ N İ N T E Ş K İ L Â T I 
ÎMK ile, toplu mahkeme (Kollegialgericht) olarak kurulan iş 

mahkemeleri; Anayasa Mahkemesinin, anılan kanunun 2. maddesini 
iptal etmesi (10) nedeniyle bugün sulh ve asliye hukuk mahkemeleri, 
gibi tek hakimli (Einzelrichter) (n) olarak çalışmaktadır. 

(6) İş hukukunun işçiyi koruma hukuku niteliği hakkında bkz. Çenberci - îş Ka
nunu Şerhi s. 11-14; Esener s. 9 vd. 

(7) Bkz. ezcümle: Kuru - İş Mahkemeleri s. 4; Erkün s. 37 vd; Çenberci s. 1-2. 
(8) Yargılama usulünün düzenlenmesi yanında anılan gereksinmeleri karşılayacak 

diğer bir önlem, İş Mahkemeleri Teşkilatının nicel ve nitel olarak isteklere 
cevap verecek düzeye getirilmesidir. Teşkilat ve yargılama usulü dışında alına
bilecek önlemlere ilişkin olarak bkz. Kuru - Hukuk Davalarının Uzaması Se
bepleri. 

(9) Uzun süredir İş Mahkemeleri Kanununu değiştirmek üzere çalışmalar yapıl
maktadır. Bu çalışmalar sonucu «5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bazı 
maddeler ile iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı» 1968 yı
lında hazırlanmış (yayınlanmamıştır) fakat bu kadük olmuştur. 1972 yılında 
(Kasım-Aralık) Adalet Bakanlığı tarafından Eski Tasan'ya nazaran oldukça 
farklılık gösteren yeni bir Kanun Tasarısı hazırlanmış (yayınlanmamıştır), an
cak bu da kadük olmuştur. Son olarak 1975 yılında, 1972 yılında hazırlanan 
Tasarı, hükümet tarafından yeniden canlandırılmıştır. Bu Tasarı da (12.2.1975 
tarihinde komisyonlar için bastırılmıştır) kadük olmuştur. İncelemede bu son 
Tasarı (İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı) nazara alınmış ve yollamalar bu Ta
sarıya yapılmıştır. 

(10) Bkz. Anayasa Mahkemesi 13.4.1971, 63/38; RG 16.11.1971, sayı 14017. 
(11) İş mahkemelerinin tek hakimli olması, diğer taraftan iş davalarının içerdiği 

özellikler iş hakimine büyük görevler yüklemektedir. İş uyuşmazlıklarının özel
likleri nedeniyle, iş hakiminin tarafsız olması ve hukuku iyi bilmesi yetme-
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Yabancı hukukta, iş mahkemeleri esas itibarıyla toplu mahke
me niteliğindedir (12). Tasan'da ise, iş mahkemelerinin tek hakimli 
asliye hukuk mahkemesi niteliğinde olduğu vurgulanmaktadır (Ta
sarı m.l, II). Gerek Anayasa'ya uygunluk bakımından, gerekse iş 
mahkemelerinin daha çabuk ve güvenli çalışmasını sağlama açısın
dan, iş mahkemelerinin tek hakimli olması fikrimizce bir gerek
liktir (13). 

Her ilçede ayrı iş mahkemesi yoktur. îş davalarının çok olduğu 
yerlerde sadece iş davalarına bakmak üzere ayrı iş mahkemeleri (14) 
kurulur (İMK m. 1,1). iş davalarının çok olduğu yeri, dolayısıyla iş 
mahkemelerinin kurulacağı yeri saptama yetkisinin hangi mercie 
ait olduğu konusunda kanunda bir açıklık yoktur. Doktrinde bir 
görüşe göre, «bu kanunu Adalet ve Çalışma Bakanlıkları yürütür» 
hükmü (İMK m.18) nedeniyle, iş mahkemelerinin kurulacağı yeri 
belirlemek Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının yetkisindedir (15). Di
ğer bir görüş ise; Anayasa m.l44,IV'ü nazara almakta, bu yetkiyi 
Adalet Bakanlığına mutlak olarak tanımanın mahkemelerin bağım
sızlığı ilkesiyle bağdaşmıyacağını ileri sürmekte, bu nedenle, Ada-

mekte; diğerlerinden farklı olarak iş şartlarına, işçi-işveren arasındaki fiili iliş
kilere de vâkıf, diğer bir deyişle iş hukuku alanında uzman olması gerekmek
tedir (bkz. ezcümle: Saymen II s. 325; Kuru-İş Mahkemeleri s. 7,9,11; karş. 
Alman Hakimler Kanunu m. 5-7; bkz. ayrıca: Hueck - Nipperdey s. 336 vd). 

(12) Alman Hukukunda iş mahkemeleri, İş Mahkemesi (Arbeitsgericht), Eyalet İş 
Mahkemesi (Landesarbeitsgericht), Federal İş Yargıtayı (Bundesarbeitsgericht) 
olarak üç dereceden oluşmaktadır. İş mahkemeleri, Eyalet îş Mahkemelerine 
tabidir. Federal İş Yargıtay'ı ise Federal Devlette bu alanda en yüksek mah
kemedir (bkz. Alman Anayasası m. 92, 96; bkz. ayrıca: Hueck - Nipperdey 
s. 337). Her derecedeki iş mahkemeleri; genel hukuk mahkemelerinden, belir
li meslek grubunun mahkemesi olarak kurulmaları ve meslekten olan hakim
lerle (meslekten olan hakimlerin bugün esas itibarıyla 8.9.1961 tarihli Hakim
ler Kanununun 5-7. maddeleri anlamında hakimliğe ehil olmaları gerekir), 
fahrî üyelerden oluşmaları itibarıyla ayrılır (Alman İMK m. 6; bkz. ayrıca: 
Hueck - Nipperdey s. 336 vd.). Görüldüğü gibi Almanya'da iş mahkemelerinde 
işçi ve işveren üyeler de yer almaktadır (İş mahkemelerine ilişkin olarak bkz. 
Alman İMK m. 20-23, Eyalet İş Mahkemelerine ilişkin olarak bkz. Alman İMK 
m. 35,37 ve Federal İş Yargıtayına ilişkin olarak bkz. Alman İMK m. 41,43). 
Keza İsviçre (bkz. Guidener s. 21-22) ve Avusturya'da da (bkz. Holzhammer 
s. 313 vd) iş mahkemelerinde işçi ve işveren üyeler vardır. 

(13) Bkz. aynı fikirde: Kuru-İş Mahkemeleri s. 7; aksi fikirde: Saymen II s. 325. 
(14) Bir yerdeki birden fazla iş mahkemesi arasındaki ilişki işbölümü münasebeti, 

ayrı iş mahkemesiyle asliye (veya sulh) hukuk mahkemesi arasındaki ilişki gö
rev münasebetidir (bkz. Kuru II s. 953 dip not 4), 

(15) Bkz, Saymen I s. 30. 



204 Avukat İSMET SARISÖZEN 

let Bakanlığının bu yetkiyi kullanırken Yüksek Hakimler Kurulu
nun uygun mütalaasını alması gerektiğini savunmaktadır (16). Yar
gıtay'a göre ise söz konusu yetki Adalet Bakanlığındadır (17). Tasa-
rı'da da iş mahkemelerinin kurulacağı yeri saptama yetkisi Adalet 
Bakanlığına verilmiştir (Tasarı m.1,1) (18). Fikrimize göre: 1. Bütün 
uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmemesi nedeniyle Adalet Ba
kanlığının gerçekçi bir saptama yapamıyacağı, 2. Çalışma Bakanlı
ğının iş uyuşmazlıklarıyla yüz yüz:e olması, 3. Mahkeme kurma yet
kisinin Bakanlıklara mutlak olarak tanınmasının Anayasa m. 144,1 V 
gereğince mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini zedeleyeceği nazara 
alınarak, Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının Yüksek Hakimler Ku
rulunun uygun mütalaasını alarak sözü geçen yetkiyi birlikte kul
lanmaları uygun olur. 

Ayrı iş mahkemesi olmayan yerlerdeki iş davaları, o yerde gö
revlendirilecek mahkeme tarafından görülür (İMK m.1,111). Kanun
da açıklık olmaması nedeniyle bu mahkeme asliye hukuk mahkeme
si olmak gerekir (19). Bu mahkemeyi görevlendirme yetkisi ise Yük
sek Hakimler Kuruluna aittir^0). Bu takdirde asliye hukuk mah
kemesi, iş davalarına, iş mahkemesi sıfatıyla (21) (ve İş Mahkemele
ri Kanunundaki yargılama usulüne göre) bakar (ÎMK m.1,111) (22). 

(16) Bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 6; Kuru II s. 20 dip not 10. 
(17) Bkz. örneğin: HGK 12.2.1972, 616/37 : ABD 1972, 4/679; HGK 25.12.1963, 

170/106 : Orhaner I s. 31-34; bkz. aynı fikirde Çenberci s. 11-12. 
(18) Avusturya hukukunda ise iş mahkemeleri Bakanlar Kurulu kararıyla kurul

maktadır. Bkz. Holzhammer s. 312. 
(19) Bkz. 469 s.K'nın, 825 s.K m. 26 ile değişik 3. maddesi. 
(20) 469 s.K m. 2'nin, Anayasa Mahkemesi kararı (7.4.1977, 5/45: RG 11.6.1977, 

sayı 15963) ile iptali nedeniyle bu yetki artık Adalet Bakanlığının değil Yük
sek Hakimler Kurulunun olmak gerekir (bkz. ayrıca: 45 s.K m. 2/2, 33/6; HGK 
25.12.1963 17/106: Orhaner I s. 31-34). Tasan'da ise iş mahkemesi kurulma
mış olan yerde İMK'nın kapsamına giren dava ve işlere, o yerde Yüksek Ha
kimler Kurulunca görevlendirilecek, asliye hukuk mahkemesi tarafından ba
kılacağı açıkça öngörülmüştür (Tasarı m. 1,111); İş davalarına sulh hakimi sı
fatıyla bakılamaz (9HD 20.12.1968, 10134/15836: İHD 1969, 2/213). 

(21) Bkz. 9HD 29.11.1968, 15913/14913: Çenberci s. 118; 9HD 2.7.1964, 4281/4483: 
Çenberci s. 119. 

(22) Bir iş davası asliye hukuk mahkemesine bu sıfatla (asliye sıfatıyla) açılmış ise, 
asliye hukuk mahkemesi görevsizlik kararı vermeyip, davaya iş mahkemesi sı
fatıyla bakmalıdır (bkz. Kuru II s. 953 dip not 5; bkz. ayrıca dip not 20'de 
anılan kararlar).; İş mahkemesi kurulmamış yerlerdeki asliye hukuk mahke
mesine iş mahkemesi sıfatıyla açılmış dava, iş mahkemesinin bakacağı uyuş
mazlıklardan değil ise mahkeme görevsizlik kararı veremez; gerekli harçlar 
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Bir yerde bir tane asliye hukuk mahkemesi varsa iş davalarma da 
bu mahkemede bakılacağı doğaldır (23). 

§ 3 . İ Ş M A H K E M E L E R İ N D E U Y G U L A N A N 
Y A R G I L A M A U S U L Ü N Ü N Ö Z E L YAR 
G I L A M A U S U L Ü O L D U Ğ U VE N E D E N İ 

îş mahkemelerinin; daha çok, işçilerin korunması, yani işçilerin 
haklarına çabuk, ucuz ve basit bir şekilde kavuşturulması için ku
rulmuş olması (24) nedeniyle, yargılama usulü bakımından amaç da 
çabukluk, ucuzluk ve basitlik olmak gerekir C25). 

Dolayısıyla iş mahkemelerinde uygulanacak yargılama usulü
nün nitelikleri bu amaçları gerçekleştirmek zorundadır. Bu nitelik
ler temelde; sözlü-usul, uzlaştırma, dava açmada ve kararların ic
rasında kolaylık ve de olabildiği kadar çabukluğu, ucuzluğu ve ba
sitliği sağlamaya yönelik diğer önlemler şeklinde görünmekte
dir (28). Bu haliyle İMK'da öngörülen yargılama usulü, genel yargı
lama usulünden ayrı ve diğer özel yargılama usulleriyle de aynı ol
mayan, bir bakıma kendine özgü bir yargılama usulü olmakta
dır (27). 

İMK m.7, «iş mahkemelerinde şifahi (sözlü) yargılama usulü 
uygulanır» hükmünü getirerek, iş mahkemelerinde uygulanacak yar
gılama usulünü açıkça belirtmiştir (28). 

Fakat ÎMK'da sözlü yargılama usulü ayrıca düzenlenmemiştir. 
Bu nedenle bir özel mahkeme niteliğinde olan iş mahkemelerinde 

alındıktan sonra yargılamayı asliye hukuk mahkemesi olarak yürütür, bkz. ör
neğin: 9HD 13.3.1967, 2239/1991: Çenberci s. 120; 9HD 1.10.1965, 8308/8224: 
Orhaner I s. 249. 

(23) Bunun sakıncası hakkında bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 11. 
(24) Bkz. dip not 7. 
(25) Bkz. ezcümle: Hueck - Nipperdey s. 341 vd. 
(26) Kars. Hueck - Nipperdey s. 342. 
(27) Bkz. ezcümle: Çenberci s. 78. 
(28) Tasarı'da da aynı yargılama usulü kabul edilmektedir (bkz. Tasarı m. 15,1). 
(29) Alman hukukunda da, iş mahkemeleri kanununda başka bir hüküm öngörül

medikçe kural olarak HUMK'nın (Zivilprozessordnung) hükümleri uygulanır 
(bkz. Hueck - Nipperdey s. 341). Nitekim iş mahkemelerinde sulh mahkeme
lerine ilişkin yargılama usulü (Alman Humk m. 495) ile ilgili HUMK hüküm
leri uygulanmaktadır (Alman İMK m. 46,2; bkz. ayrıca: Hueck - Nipperdey 
s. 341). 
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kural olarak, HUMK'da genel olarak düzenlenen sözlü yargılama 
usulü hükümlerini (HUMK m.473-491) uygulamak gerekir (İMK 
m. 15) (29). Bununla beraber, İMK'da açıklık olmayan durumlarda 
HUMK'mn sözlü yargılama usulünü düzenleyen hükümlerinin uy
gulanması, bu hükümlerin iş mahkemelerinde uygulanmaya elve
rişli olmalarına bağlıdır (30). 

İMK, iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulünün uygulana
cağını belirtmekle beraber hukukumuzda sadece bir halde, iş mah
kemelerinde seri yargılama usulü de (HUMK m.501-506) uygulan
maktadır (31). Nitekim bu istisnai hüküm gereğince, bir işyeri toplu 
iş sözleşmesine ilişkin olarak yapılan itirazı değerlendiren Bölge 
Çalışma Müdürlüğü kararma karşı yapılacak müracaatlar (itiraz
lar) (32), iş mahkemelerinde (33) altı iş günü içinde seri yargılama 
usulüyle kesin olarak karara bağlanır (275 s.K m.11,1) (34). 

Bu istisnai hükmün getirilmesindeki amaca ilişkin olarak ka
nunun gerekçesinde bir açıklık yoktur. Uygulamada, uyuşmazlıklar 
sözlü yargılama usulüyle, seri yargılama usulüne nazaran daha kı
sa sürede çözümlenmektedir. Bu nedenle fikrimizce, anılan istisnai 
hüküm kanuna zuhulen girmiştir (35). Uygulamada da çağrı yetkisi 
üzerine çıkan uyuşmazlıklara ilişkin itirazlar da sözlü yargılama 

(30) Bkz. Çenberci s. 79; Hueck s. 946; bkz. örneğin: İş mahkemelerinin görevi mik
tar ve değer esası üzerine tayin edilmemiş olduğu için HUMK m. 48l'in iş 
davalarında uygulanma olanağı yoktur (Çenberci s. 79). 

(31) HUMK m. 507/1 yollamasıyla HUMK m. 176/6 hükmü nazara alındığında; 
iş mahkemelerinde görülen hizmet aktinden doğan davalarda basit yargılama 
usulünün (HUMK m. 507-511) uygulanması gerektiği düşünülebilir. Ancak, 
HUMK m. 507'nin son cümlesiyle, kanunun başka bir yargılama usulü gös
terdiği haller ayrık tutulduğu için anılan davalarda da sözlü yargılama usulü 
uygulanması gerekir (bkz. ezcümle: Kuru III s. 533 dip not 9). 

(32) İş mahkemeleri toplu iş sözleşmesinin şu veya bu sebeple iptali isteklerini doğ
rudan doğruya inceleyip karara bağlamakla görevlendirilmemişlerdir. Ortada 
Bölge Çalışma Müdürlüğünün bir kararı ve bu karara yöneltilmiş bir itiraz 
bulunmadığı takdirde mahkemenin isteği bu sebeple reddi gerekir (9HD 3.4.1964 
3141/3138: Orhaner I s. 78). 

(33) Sendikaların birbirileri aleyhine ileri sürdükleri itirazlar Bölge Çalışma Müdür
lüğü tarafından sınırlı yetkiyle inceleneceğinden, mahkeme, incelemenin ta
mamlanması için dosyayı Bölge Çalışma Müdürlüğüne göndermeyip bizzat ta
mamlamalıdır (9HD 28.6.1976, 11198/15684 : ABD. 976, 5/931/932). 

(34) Bkz. örneğin: 9HD 18.12.1967, 10036/12490 : Çenberci s. 79. 
(35) Nitekim 275 s.K m. 11,1'deki 503 s.K ile değiştirilmeden önceki ifade «bu iti

razlar üç iş günü içinde karara bağlanır» şeklinde idi. Bu maddenin değiştiril
mesine neden olan gerekçenin ise, maddedeki cümle düşüklüğü olduğu Kanun 
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usulüne göre çözümlenmektedir. Bu cümleden olarak işlerliği olma
yan söz konusu istisnai hükmün kaldırılması bir gerekliktir. İş mah-
kemelerindeki yargılama sırasında; iş kanunları, İMK ve HUMK'-
daki hükümlerden hangisinin öncelikle uygulanması gerektiği çö
zümlenmesi gerekli bir sorundur. İzlenecek sıra şöyle olmalıdır: İş 
kanunlarında özel hüküm olması halinde, öncelikle o hüküm naza
ra alınır. Özel hüküm yoksa, İMK'daki hükümler, İMK'da hüküm 
olmaması halinde HUMK m.473-491 (36) ve orada da hüküm yoksa 
HUMK m.473,II gereğince HUMK m.l78-426'yı uygulamak gere
kir (37). 

§ 4 . İ Ş M A H K E M E L E R İ N İ N G Ö R E V V E 
Y E T K İ S İ 

I. GÖREV 
İş mahkemelerini görevli kılan hükümler İMK yanında diğer 

iş kanunlarında da yer almaktadır. 
İMK m.l,I ve II, iş mahkemelerinin görev alanını belirtmiş

tir (38). Birinci fıkraya göre iş mahkemelerinin görevi, i ş ç i v e 
i ş v e r e n t a r a f l a r ı arasında b e l i r l i k o n u l a r d a 
çıkan uyuşmazlıklar (39) nazara alınarak tayin edilmiştir. 

Teklifinin Gerekçesinde (15.7.1963 tarih ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Teklifine ilişkin gerekçe, bkz. TD Cilt 31, Dönem 1, Toplantı 3, S. Sayısı 587, 
2/628) vurgulanmış fakat maddelerin görüşülmesi sırasında gerekçesiz olarak 
verilen bir teklif, Komisyon tarafından itirazsız benimsenmiş ve oylamada da 
aynen kabul edilmiştir. 

(36) İMK'da açıklık varken HUMK'ya başvurulamaz (10HD 10.3.1975, 681/1274: 
YKD 1976, 10/1446-1448). 

(37) Bkz. ezcümle: Çenberci s. 80. 
(38) Geniş bilgi için bkz. Kutal s. 430-436; Karaok s. 107-123; Kuru - İş Mahkeme

leri s. 14-18: Çenberci s. 14-47; bkz. ayrıca: Alman Hukukunda iş mahkeme
lerinin görevine ilişkin olarak Alman İMK m. 2-3; Hueck - Nipperdey s. 339-
340; İsviçre hukuku için bkz. Guidener s. 108-111; Avusturya hukuku için bkz. 
Holzhammer s. 312-313. 

(39) Bu uyuşmazlıklara ilişkin olarak bkz. s. 1 ve civarı.; Anılan fıkra iş mahkeme
lerinin görev alanını hukuk davalarıyla sınırlandırmıştır. Bu nedenle çalışma 
hayatıyla ilgili kanunlardaki suçlar (bkz. örneğin: 506 s.K m. 140; 274 s.K m.31; 
275 s.K m. 52 vd) iş mahkemelerinin görev alanından ayrık tutulmuştur. Fikri-
mizce iş hukuku alanında uzmanlaşmış olan iş mahkemelerinin, çalışma haya
tıyla ilgili kanunlardaki suçlara da (ceza davalarına) bakmaya görevli kılınma
sı uygun olur (bkz. aynı fikirde: Erkün s. 42-43; Saymen I s. 35; Çenberci s. 4; 
Kuru - İş mahkemeleri s. 18). Tasanda bu hususun gözetilmemesi isabetsizdir. 
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İsviçre hukukunda iş mahkemelerinin görevini tayinde, «hiz
met ilişkisi (Dienstverhältnis)» nazara alınmaktadır. Bu ölçüt ge
reğince iş mahkemeleri, iş alan (Arbeitnehmer) (40) ve iş veren (Ar
beitgeber) arasında hizmet ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda ka
rar vermeye yetkilidir (41). Böylece, bizdeki sistemden farklı olarak, 
İK'nın kapsamı dışında tutulan işlerde hizmet ilişkisiyle çalışan ki
şilerin, bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkları da iş mahkemelerinin 
kapsamına alınmış, dolayısıyla anılan mahkemelerin görev alam 
genişletilmiştir. 

Tasarı'da ise iş mahkemeleri, « i ş k a n u n l a r ı n a göre 
işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında hiz
met aktinden (^"yahut ç a l ı ş m a h a y a t ı y l a i l g i l i 
kanunlarla tanınan her türlü hale iddialarından doğan uyuşmazlık 
lar»da (Tasarı m.2,I) görevli kılınmışlardır. Görüldüğü gibi ÌMK' 
dan farklı olarak iş mahkemeleri burada, İş Kanunu dışında çalış
ma hayatıyla ilgili diğer kanunlara göre (43) işçi sayılanların hizmet 
aktinden doğan uyuşmazlıklarında yetkilidirler. Görüldüğü gibi hiz
met akti ölçütü yalnız başına yeterli olmayıp, «iş kanunlarına göre 
işçi sayılmak» unsuru da tamamlayıcı ölçüt olarak getirilmektedir. 
Diğer bir deyişle, teknik anlamda hizmet aktiyle çalışanların anı
lan akitten doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde çö
zümlenebilmesi için bunların, iş kanunlarından her hangi biri ta
rafından işçi sayılmaları gerekmektedir. 

İMK'ya nazaran Tasarı'da getirilen ikinci bir değişiklik ise; hu
kuk uyuşmazlığının «çalışma hayatıyla ilgili kanunlarla» tanınan 
her türlü hak iddialarından doğması halinde de iş mahkemelerinin 
görevli kılınmasıdır. Böylece çalışma hayatını düzenleyen kanun
larla işçi ve işveren lehine bir takım haklar tanınmışsa, konusu bu 
kanunlarla tanınan haklar olan hukuk uyuşmazlıklarının çözümlen
mesi de, tarafları, iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler ve iş
veren (veya işveren vekili) olmak kaydıyla iş mahkemelerinin göre
vine girecektir. 

(40) Bu kavram hakkında bkz. Alman İMK m. 5. 
(41) Bkz. Guidener s. 21. 
(42) Gerekçede; hizmet aktinin BK'nın 10. babında yer alan akit nevi olduğu be

lirtilmekle yetinilmiş, başkaca açıklama yapılmamıştır (bkz. Tasarı m. 2'ye 
ilişkin Gerekçe). 

(43) Örneğin Deniz İş Kanunu. 
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Tasarı iş mahkemelerinin görev alanım genişletmekte, ÎMK'ya 
nazaran daha olumlu hükümler ihtiva etmektedir. Fakat «iş kanun
larına göre işçi sayılan kimseler» ifadesiyle getirilen sınırlama ne 
deniyle iş mahkemelerinin görev alam yine daraltılmış olmaktadır. 
Fikrimizce, isviçre hukukuna paralel bir düzenlemeyle iş mahke
melerinin görevini tayinde ölçüt «teknik anlamda hizmet akti» ol
malı, Tasarı'daki iş kanunlarıyla işçi sayılma koşulu kaldırılmalıdır. 
Buna karşılık Tasan'da ÎMK'dan farklı olarak getirilen çalışma ha
yatıyla ilgili kanunlarla tanınan her türlü hak iddialarında da iş mah
kemelerinin: yetkili olmasına ilişkin ikinci yenilik korunmalıdır. 
Böylece iş mahkemelerinin görev alam isabetli olarak genişletilmiş 
olacaktır. Bu durumu isabetli olarak yorumluyoruz, çünkü iş hu
kukuna ilişkin bütün hukuk ve ceza davalarının kural olarak uz
man mahkemelerce görülmesi görüşündeyiz (44). Sanırız iş mahke
melerinin kurulmasının varlık nedenlerinden biri de bu olmak ge
rekir. 

ÎMK m.l.II'de ise iş mahkemeleri, s e n d i k a n ı n t a r a f 
o l d u ğ u bazı hukuk davalarında görevli kılınmışlardır (45). Sen
dikaların İMK m.l,A gereğince görevli kılındıklan haller (46) ve 274 
s.K (veya 275 s.K)'da açıkça iş mahkemelerinin görevli olduğu gös
terilen işler dışındakiler de, uyuşmazlık 274 s.K (veya 275 s.K)'dan 
doğsa veya uyuşmazlıkta sendikalar taraf olsa dahi, genel mahke
meler görevlidir (47). 
(44) Kars. Kuru-İş Mahkemeleri s. 15. 
(45) Sendikaların 5018 s.K m. 4,E'ye göre açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açı

lacak hukuk davalarına iş mahkemelerinde bakılacağını belirten İMK'nın yol
lamada bulunduğu 5018 s.K'nm 274 s.K m. 33 hükmü ile kaldırılmış olması 
nedeniyle (bkz. ezcümle: 9HD 16.9.1965, 7049/7742: Orhaner I s. 26), Anayasa 
m. 136 hükmü karşısında 274 s.K (ve 275 s.K)'nın uygulanmasından doğan 
davaların iş mahkemelerinde görüleceği hakkında kanuni bir dayanak kalma
dığı, Yargıtaym hilafına (HGK 5.7.1967, 9-67/327: Sİ 1968, 241/489-491; 9HD 
26.5.1967, 2909/4603: ÎKİD 1967, 80/5526-5528; Yargıtay'ın fikrinde bkz. Çen-
berci s. 36-37) savunulmuş (bkz. Kuru I s. 39-40 dip not 55 ve Kuru - İş Mah
kemeleri s. 14; Karaok s. 107-117) ise de bu tartışma 1730 s.K m. 13 hükmüy
le çözümlenmiştir (bkz. Kuru II s. 954 dip not 13). Kutal'a göre Yargıtay Ka
nunu (1730 s.K) ile bu sonuca varılamaz (bkz. Kutal s. 434). 

(46) Bkz. § 5. I. 1, b. 
(47) Bkz. örneğin: Sendika genel kurulu ve orada alınan kararların iptali istemini 

Asliye Hukuk Mahkemesi inceler (10HD 2.4.1974, 2862/1659: ABD 1974, 5/ 
960). Yargıtay daha eski bir kararında aksi görüşteydi (bkz. 9HD 25.1.1965, 
89/571: Orhaner I s. 23) fakat daha sonraki kararlarında (bkz. 9HD 4.6.1965, 
4951/5002: Orhaner I s. 24; HGK 26.6.1968, 9-527/520: ABD 1968, 6/1033) 
görüşünü değiştirmiştir. 
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Tasarı'da iş mahkemeleri, 274 ve 275 s.K'ların uygulanmasın
dan doğan hukuk davalarında açıkça (48) görevli kılınmışlardır (Ta
sarı m.2,II,A). Gerekçede ise, bu kanunlarla başka mahkemenin gö
revli kılındığı haller ayrık tutulmak üzere anılan davalara iş mah
kemelerinde bakılacağı belirtilmiştir (49). Görüldüğü gibi Tasarı'da 
274 ve 275 s.K'lara ilişkin olarak ÎMK'daki düzenleme adeta ters 
çevrilerek iş mahkemelerinin görev alanı genişletilmiştir, ki fikri-
mizce İMK'ya nazaran daha isabetli bir düzenlemedir. Ancak biz 
274 ve 275 s.K'ların uygulamasından doğan bütün hukuk ve ceza 
davalarının iş mahkemelerinde görülmesinin isabetli olacağı görü
şünde olduğumuzu belirtmek isteriz (50). 

Diğer taraftan 506 s.K m.134 gereğince, Sosyal Sigortalar Ka
nununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar da (51) iş mahke
melerinde görülür (52). İş mahkemeleri aynı konuda, görev alanı 
daha daraltılarak İMK m.l,B hükmüyle de görevli kılınmışlardır. 
Gerçi 506 s.K m.l41'de bu hükmün kaldırıldığı yolunda açık hüküm 
yoktur. Ancak özel kanun olması nedeniyle iş mahkemelerinin 506 
s.K m.l34'e göre görevli sayılması gerekir (53). 

Tasarı'da ise iş mahkemeleri Sosyal Sigortalar Kurumu ile iş
verenler veya sigortalılar yahut yerlerine kaim olan hak sahipleri 

(48) Kars. dip not 45. 
(49) Tasarı m. 2'ye ilişkin Gerekçe.; Kuru'ya göre, bir sınırlama yapılmadığı için 

buraya, toplu hak uyuşmazlıklarına ilişkin davalar da dahildir (bkz. Kuru - İş 
Mahkemeleri s. 15 ve dip not 82-84). 

(50) Kars. dip not 44.; Gerçi Tasarı'da anılan hükmün lafzı —hukuk davaları ba
kımından— ba görüşümüzü destekler niteliktedir. Fakat yukarıda ifade ettiği
miz gibi Gerekçe'den, güdülen amacın görüşümüz doğrultusunda olmadığı an
laşılmaktadır. 

(51) Bkz. örneğin: 10HD 15.5.1974, 112/520: YKD 1975, 10/18-20; 10HD 18.3.1974, 
1809/2820: YKD 1975, 3/74; HGK 5.2.1972, 9-817/65: ABD 1972, 6/1018; 
Buna karşılık Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı açılan mesken kredisinden ya
rarlanma hakkı bulunduğunun tesbiti davası, uyuşmazlık 506 s.K'nın uygulan
masından çıkmadığı için iş mahkemelerinde görülmez (9HD 8.12.1973, 11318/ 
34607: İKİ C. 6/1891).; 506 s.K'dan önce doğmuş uyuşmazlıklarda iş mahke
mesi veya bu davalara bakan mahkeme görevlidir. Çünkü usul kuralları ka
zanılmış hakların söz konusu bulunduğu durumlar ayrık olmak üzere geçmiş 
olayları da kapsamına alır (10HD 2.7.1974, 3364/4793: YKD 1975, 7/85). 

(52) 506 s.K açısından bir uyuşmazlığın iş mahkemesinde görülebilmesi için bu ka
nundan doğmuş olması gerekli ve yeterlidir. Taraflardan birinin her halde 
Sosyal Sigortalar Kurumu olması gerekmez (10HD 16.4.1974, 2310/3319: YKD 
1975, 4/71). 

(53) Kars. § 3. 
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arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalarda görevli kı
lınmışlardır (Tasan m.2,I). Gerçi bu hüküm, işveren ile Sosyal Si
gortalar Kurumu arasındaki davalan da açıkça (54) iş mahkemele
rinin görev alanına dahil ederek iş mahkemelerinin görev alanını 
genişlettiği için İMK'ya nazaran daha isabetlidir. Fakat 506 s.K m. 
134'deki gibi genel bir ifade kullanılması daha uygun olur (55). 

Bir sonuç belirleme yapılacak olursa temelde, iş mahkemeleri
nin görev alanını i ş d a v a l a r ı (56) oluşturmaktadır. îş dava
ları İMK m.l'de sayılmıştır. Fakat anılan maddede hukuki niteliği 
bakımından iş davası olması gereken bütün davalar sayılmış değil
dir. Bu nedenle hukuki niteliği bakımından iş davası sayılan, fakat 
ÎMK m.l anlamında iş davası olmayan davalara iş mahkemelerinde 
bakılmaz. Nitekim İK'ya tabi olmayan işlerde çalışan işçilerin da
vaları hukuki niteliği bakımından iş davası olmasına rağmen iş 
mahkemelerinin görev alanından aynk tutulmuştur (ÎMK m.l). Bu 
nedenle ÎMK m.l'in yollama yaptığı 3008 s.K'nın değişik 2. madde
sinin Ç, D ve E fıkralarını karşılayan ÎK m.5'deki işlerde çalışanla
rın (57) taraf olduklan iş davalan, çalışma hayatıyla ilgili diğer ka
nunlarla aynk tutulmadıkça (58), iş mahkemelerinde görülememek
tedir. Örneğin: ÎMK m.l anlamında iş davası olmadığı için, onsekiz 
yaşını bitirmemiş çıraklann taraf oldukları iş davalarının çözüm 
yeri iş mahkemeleri olmayıp genel mahkemelerdir (59). 

Fakat Tasan'da, çıraklara ilişkin olarak, anılan yaş sınırlama
sı kaldırılarak çıraklık sözleşmesinden doğan davalar da, iş mah
kemelerinin görevine dahil edilmiştir (Tasarı m.2,C). Fikrimizce, iş 
mahkemelerinin görev alanını genişlettiği için bu düzenleme isa
betlidir (60). Ancak şu hususu belirtmek gerekir ki, iş mahkemele-

(54) Sosyal Sigortalar Kurumu ile işverenler arasındaki uyuşmazlıklar esasen 506 
s.K m. 134 gereğince iş mahkemelerinde görülmektedir (bkz. örneğin: 10HD 
7.9.1973, 142/151: ABD 1973, 5/1010-1012; 9HD 22.3.1968, 12681/2227: Or-
haner II s. 359). 

(55) Bkz. ezcümle Kuru-İş Mahkemeleri s. 16. 
(56) Bu kavram hakkında bkz. dip not 2. 
(57) Kars. dip not 79. 
(58) Tarım işçilerinin 274 ve 275 s.K'lara göre sendikalı olması ve toplu sözleşme

den yararlanması olanağı vardır. Bundan doğan haklara ilişkin davalar iş mah
kemelerinde görülür (10HD 1976, 1876/2355: ABD 1976, 4/723-725. Bu kara
rın incelemesine ilişkin olarak bkz. ayrıca: Kutal Metin, İMD 1977, 3/112-114; 
9HD 9.7.1968, 5667/9792: SÜD 1970, 1/16). Kars. ayrıca: dip not 45. 

(59) Bkz. örneğin: 9HD 14.2.1969, 14539/1670: İHD 1969, 7/663. 
(60) Kars. dip not 44. 
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rinin görevini düzenleyen Tasarı'nm 2. maddesi kanun yapma tek
niği bakımından hatalıdır. Çünkü 1. fıkrada, çalışma hayatıyla ilgi
li kanunlarla tanınan her türlü hak iddialarından doğan hukuk 
uyuşmazlıklarında iş mahkemelerinin görevli olduğu hükmü yanın
da; 274, 275 ve 506 s.K'lardan, çıraklık sözleşmesinden doğan dava
lar ile başka kanunlarla kendilerine verilen dava ve işlere de bak
maya görevli (61) olduğunun ayrıca hükme bağlanması (Tasarı m.2) 
gereksizdir. Zira anılan genel hükmün, bütün bu özel halleri kap
sadığı şüphe uyandırmayacak şekilde açıktır (62). 

Yukarıda da vurgulandığı üzere, iş mahkemelerinin görevini 
düzenleyen hükümler İMK dışındaki iş mevzuatında da mevcuttur. 
Örneğin: 506 s.K m.134, 854 s.K m.46, 212 s.K m.2 ve 275 s.K m.ll '-
de iş mahkemeleri açıkça görevli kılınmışlardır. 

II. YETKİ 
IMK m.5, getirdiği genel ve özel yetki kuralı ile iş mahkemele

rinin yetki alanını tayin etmiştir. Bu hüküm gereğince iş mahke
melerinde açılacak davaya ancak, davalının ikametgahı mahkeme
si ve işyeri için yetkili mahkemelerde (63) bakılabilir (64) (65). İşçi ve 
işveren arasındaki uyuşmazlıklara uygulanabilecek (66) bu seçimlik 
yetki (67) kuralına (fl8) aykın, yetki sözleşmesi geçerli sayılmaz (ÎMK 

(61) Tasarı, bütün bu davalarla ilgili olarak açılan karşılık davalarda da iş mah
kemesini görevli kılmıştır. Böylece, uygulamada ortaya çıkan bazı tartışmalar 
da ortadan kalkmış olacaktır. 

(62) Kars. Kuru-îş Mahkemeleri s. 16. 
(63) İş kazalarında, işyeri mahkemesinde dava açılacağı hakkında bkz. 10HD 

18.9.1975, 2706/4802: İKİD 1975, 178/3797; bkz. ayrıca: 9HD 9.4.1971, 4958/ 
7364: İKİ C. 6/1891-1892; Buna karşılık prim tahakkuk işleminin iptali isteğin? 
ilişkin talepde, iş mahkemeleri işyerine göre yetkili görülmemiştir. Çünkü İMK 
m. 5'deki özel yetki kuralı işçi-işveren arasındaki davaları hedef tutmaktadır 
(bkz. dip not 66'da anılan Yargıtay kararı). 

(64) Tasarı'da da aynı yetki kuralı korunmaktadır (bkz. Tasarı m. 4). 
(65) Sosyal Sigortalar Kurumu' aleyhine açılacak davada yetkili mahkeme ise, da

valının ikametgahı mahkemesi, yani Kurumun merkezi olan Ankara mahke
mesi veya işlemin yapıldığı şubenin bulunduğu yerdeki mahkemedir (9HD 
20.3.1970, 733/2742: SÜD 1970, 1/24). 

(66) 9HD 22.3.1968, 12681/2227: Orhaner II s. 359. 
(67) Bkz. ayrıca: dip not 66'da anılan karar. 
(68) 9HD 10.4.1967, 2807/3075: İş ve Hukuk Dergisi 1967, 21/282; Dava tarihinde 

işin bitmiş olması bu seçimlik hakkı etkilemez. Dolayısıyle, iş sona erse dahi 
işyeri için yetkili mahkemede de dava açılabilir (HGK 23.9.1964, 1118/575: 
Çenberci s. 190). 



İŞ MAHKEMELERİNDE .YARGILAMA USULÜ 213 

m.5) (69). ÌMK m.5 ile getirilen yetki kurallarına dokunmaksızm ya
pılacak yetki sözleşmesiyle, bunların yanında yeni yetkili mahke
meler kabul edilip edilmeyeceği konusu ise doktrinde tartışmalı
dır (70). Fikrimizce; İMK m.5'de kabul edilen yetki hükümleri ka
mu düzeniyle ilgili olduğu için (71), bu yetkilere dokunmasa dahi 
yapılacak yetki sözleşmesi geçerli olmamak gerekir (72). Kamu dü
zeniyle ilgili olan bu kesin yetki, ilk itirazlardan (73) değildir (74). 
Yargılama bitinceye kadar kesin yetki itirazı yapılabilir ve mahke
me de, yetkisizliğini, diğer bir deyişle başka bir mahkemenin kesin 
yetkili olduğunu re'sen nazara alarak yetkisizlik kararı vermek du
rumundadır (HUMK m.23). Ancak çabukluk ilkesini gerçekleştir
meye yönelik bir önlem olarak iş mahkemesi, yetkisini en geç ilk 
duruşma sonuna kadar re'sen nazara alabilmeli ve taraflar da an
cak ilk duruşmanın sonuna kadar yetki itirazında bulunabilmeli-
dir (75). 

§ 5. D À V A 

I. TARAFLARI 

İş mahkemelerinin bakacakları davalarda tarafları kimlerin 
oluşturacağı İMK m.l'de ifade edilmiştir. Bu madde gereğince ta
raflar esas itibariyle işçiler ile işveren veya işveren vekilleridir. Bu
nunla birlikte gerek İMK, gerekse çalışma hayatıyla ilgili diğer ka
nunlar dolayısıyle; işveren karşısında sendikalar, işçiler veya işve
renler veyahut da üçüncü şahıs karşısında (76) Sosyal Sigortalar Ku
rumu, işçiler karşısında idare de bazı uyuşmazlıklarda iş mahke
melerinde taraf olabilirler. Buna karşılık, iddia İK'ya dayanmış 

(69) Bkz. örneğin: 10HD 29.4.1975, 24127/7987: YKD 1976, 1/79-80; HGK 7.2.1970, 
9-865/72: Sİ 1971, 9/1034-1036; HGK 5.6.1968, 9-433/419: İHD 1969, 5/478; 
HGK 27.3.1968, 9-193/192: ABD 1968, 4/762. 

(70) Bu tartışmalara ilişkin bir inceleme hakkında bkz. Tuncay s. 760-767. 
(71) Bkz. örneğin: 9HD 12.6.1968, 454/448: Orhaner II s. 357. 
(72) Bkz. aynı fikirde Kuru I s. 716 dip not 3; Tuncay s. 765; aksi fikirde: Erol s. 337; 

Postacıoğlu s. 480; Çenberci s. 65 vd. 
(73) Kars. HUMK m. 187,2. 
(74) Yargıtay ise bir çok kararlarında, anılan yetki itirazının ilk itirazlardan oldu

ğuna karar vermiştir (bkz. örneğin: 9HD 24.12.1966, 12472/11863: Çenberci 
s. 193-194; HGK 5.6.1968, 433/419: Çenberci s. 194). 

(75) Bkz. ezcümle: Kuru-İş Mahkemeleri s. 19. 
(76) Bkz. örneğin: 9HD 29.2.1967, 11170/13113: Orhaner II s, 485. 

\ 
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olsa dahi (77), eğer iki taraf işveren ise, uyuşmazlık iş mahkemesin
de çözümlenemez. Meğer ki aksine bir hüküm bulunsun (78). 

1. İ ş ç i T a r a f ı 

a. İşçi : 

İK gereğince işçi sayılan, diğer bir deyişle «Bir hizmet aktine 
dayanarak herhangi bir işde ücret karşılığı çalışan kişi (İK m. 1,1)» 
işçi tarafını teşkil eder (ÎMK m. 1,1) (79) (80). îş davaları nedeniyle 
işçinin mirasçılarının da iş mahkemelerinde taraf olabileceklerin
de, genel hukuk prensipleri gereğince şüphe olmamak gerekir (81). 

Ancak bir kimsenin İMK'ya göre işçi tarafını teşkil edebilmesi 
için İK açısından işçi olması yetmez, aynı zamanda İK kapsamı dı
şında tutulmuş, işlerde (İK m.5) çalışmaması da gerekir (İMK 
m.l) (82). Bu nedenle İK m.5'deki işlerde çalışanlar, İK bakımından 
işçi sayılsalar dahi diğer bir kanunla ayrık tutulmadıkça (83) iş mah
kemelerinde taraf olamazlar. 

b. Sendikalar : 

İMK m.l,A, 5018 s.K m.4,e'ye yollama yaparak sendikaları da 
taraf olarak kabul etmiştir. 5018 s.K'nın sözü geçen maddesine bu
gün yürürlükteki 274 s.K m.l4,c ve e bendleri tekabül etmektedir. 

(77) Kars. İMK m. 1,1. 
(78) Bkz. örneğin: 9HD 29.9.1969, 6735/9336: İHD 1969, 10/871. 
(79) İMK'nm yollamada bulunduğu İK, o zaman yürürlükte olan 3008 s.K'dır. Bu

gün o kanunun yerine 1475 s.K geçmiştir. İşçi tanımını belirtmede (aynı şey 
işveren tanımı içinde geçerlidir) yeni İK hükümlerini nazara almak zorunlu
dur. Çünkü bir kanun hükmünün dayandığı bir başka kanun veya kanun 
hükmünün kalkması durumunda, o kamun veya o kanun hükmünün yerini, 
önleyici açık veya üstü kapalı bir hüküm bulunmadıkça, yerine kaim olan 
yeni kanun veya kanun hükmü alır (9HD 4.5.1967, 4311/3778: Çenberci s. 17; 
bkz. ayrıca: Kutal s. 431; bkz. ayrıca: dip not 45. 

(80) Bkz. ezcümle: «...avukat işçi niteliğinde bulunduğundan...» (HGK 27.11.1971, 
9-331/692: ABD 1972, 1/85; «...şoför işçi durumunda olduğundan...» (HGK 
27.11.1971, 9-23/690: ABD 1972, 3/454) iş mahkemelerinde işçi tarafını oluş
tururlar. 

(81) Bkz. örneğin: Toplu sözleşmeyle öngörülmüş bir hakkı ardallık (halefiyet) yo
luyla arayan mirasçıların davasına bakma görevi iş mahkemesine düşer (10HD 
2.4.1976, 1876/2355: ABD 1976, 4/723-725); karş. İMK m. l.B. 

(82) Bkz. ayrıca: dip not 57-59 civan. 
(83) Bkz. dip not 58. 
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«c» bendi gereğince sendikalara, «iş uyuşmazlıklarında (84) iş 
mahkemelerine ... kanun hükümlerine göre başvurmak» olanağı ta
nınmıştır. 

«e» bendi gereğince ise sendikalar şu hallerde iş mahkemele
rinde, işveren karşısında taraf olmaya yetkili kılınmışlardır. Bu 
cümleden olarak sendikalar: 
— Çalışma hayatında; mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve 
adetten veya meslekin müşterek menfaatlerinden doğan hususlar
da çalışanları temsilen, 
— Yazılı müracaatları üzerine; 

— İK'ya göre işçi sayılan üyelerin hizmet aktinden, 
— Hizmet aktine göre çalışmayı meslek edinmiş olan üyelerin 

hizmet aktinden, 
— Nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedenî hizmet ar

zı suretiyle çalışan üyelerin nakliye mukavelesinden, 
— Neşir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyi meslek 

edinmiş bulunan üyelerin neşir mukavelesinden, 
— Adi şirket mukavelesine göre, ortaklık payı olarak esas iti

bariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle bir işyerinde çalışan (bu 
mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla) 
üyelerin adi şirket mukavelesinden doğan haklarıyla, sigorta hak
larında üyelerini ve mirasçılarını temsilen hukuk davalarına ve bu 
münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil, dolayısıyle iş 
mahkemelerinde taraf olmaya yetkili kılınmışlardır (85). 

c. İMK m.l,B, İşçi Sigortaları Kurumu sigortalılarını veya ye
rine kaim olan hak sahiplerini de iş mahkemelerinde taraf olarak 
kabul etmektedir. İMK'da sözü edilen İşçi Sigortaları Kurumunun 
yerini, 506 s.K gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu aldığına gö
re (86), sigortalılar veya onların yerine hak sahibi olan kişiler de 
—iş mahkemelerinde— Kurum karşısında (8T) taraf teşkil ederler(88). 

(84) İş uyuşmazlığından amaçlanan, maddenin genel görünümünde, toplu ve ferdi 
iş uyuşmazlıklarıdır. Fakat sendikanın mahkemelerde taraf olması bakımından 
buradaki iş uyuşmazlığını ferdî uyuşmazlık olarak anlamak gerekir fikrindeyiz 
(krş. dip not 2). 

(85) Bkz. İMK m. 1,A; 274 s.K m. 14,e ve m. 2,1. 
(86) Kars. dip not 79. 
(87) Kars. dip not 81. 
(88) Bkz, 506 s.K m. 134; karş. Kutal s, 331. 
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Sigortalı kavramının saptanmasında 506 s.K m.2'yi nazara al
mak gerekir. 

Burada açıklanması gereken bir sorun da, sigortalının ÎK an
lamında işçi olmaması halinde iş mahkemelerinde taraf teşkil edip 
edemiyeceğidir. Sigortalının ancak Sosyal Sigortalar bakımından 
işçi muamelesi gördüğü bu halde sigortalı, sadece 506 s.K'nın uy 
gulanmasmdan doğan uyuşmazlıklar için bu mahkemelere başvu
rabilirler. Buna karşın, örneğin bir ücret alacağından dolayı genel 
mahkemelere gitme durumundadırlar (89). 

2. İ ş v e r e n T a r a f ı 

İMK m.l gereğince iş mahkemelerinde işveren tarafını, işveren 
ile işveren vekilleri (90) oluşturur. îşçi tanımında olduğu gibi işve
ren ve işveren vekillerinin saptanmasında İK m.l'i nazara almak 
gerekir. 

Kendi işçileri ile olan ilişkileri bakımından tâli işverenler de 
işveren tarafına dahildir (91). 

Diğer taraftan sigortalı karşısında Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya bazı hallerde idare de (92) işveren tarafı görünümündedirler. 

II. DAVAYA VEKÂLET 

Hukukumuzda iş mahkemelerinde taraflarm avukatla temsil 
edilmesi konusunda bir sınırlama getirilmemesine (93) karşın, ya
bancı hukukta, avukatla temsil kabul edilmiş veya sınırlandırılmış
tır. 

(89) Bkz. ezcümle: Saymen II s. 331. 
(90) Şehir hattı kaptanları işveren vekili sayılmazlar (10HD 7.5.1976, 2226/3720: 

ABD 1976, 6/1101-1102). 
(91) Bkz. Çenberci s. 26. 
(92) «İhbar öneline uyularak 60 yaşını dolduran işçilerin iş sözleşmesini bozan ida

re aleyhine, işçi tarafından açılacak kıdem tazminatı davasında» (9HD 10.9.1970, 
6003/8619: SÜD 1970, 3/92; 9HD 11.4.1966, 2644/2874: Orhaner II s. 329) 
ve 506 s.K'nın uygulanmasından doğan bazı idari uyuşmazlıklarda idare, iş 
mahkemelerinde taraf olabilirler (506 s.K m. 79,111; İİD 14.1.1971, 83/188: 
ABD 1971, 5/754). 

(93) 5521 sayılı İMK Tasarısının ilk şeklinde avukatla temsil yasağı getiren bir hü
küm vardı. Fakat bu, diğer mevzuatla uygun düşmediğinden çıkarıldı (bkz. 
ayrıca: Erkün s, 46-47; Saymen I s. 43-44; Kuru - îş Mahkemeleri s, 26). 
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İsviçre'nin bazı kantonlarında (M) avukatla temsil imkanı hiç 
bir şekilde tanınmamıştır (95). Alman hukukunda esas itibariyle avu
kat tutmak zorunlu ise de (96), iş mahkemelerinde avukatla temsil 
imkanı sınırlama getirilerek kabul edilmiştir (97). Avukatla temsilin 
sınırlandırılmasındaki nedenin, tarafların duruşmalarda şahsen bu 
lunabilmelerine özel önem verilmiş bulunması olduğu vurgulan
maktadır (98). îlk iki derecede (") cereyan eden duruşmalarda, ica
bı hale göre, tarafların hazır bulunmaları gerektiğine —her halde— 
karar verilebilir (10°). Bununla beraber bu hüküm bugün ancak ge
nel hukuk mahkemeleri için geçerliğini korumaktadır (101). Duruş
maya gelmeyen tarafı, hakimin ayrıca Alman HUMK m.l41,III'e 
göre cezalandırma yetkisi de vardır (102). İş mahkemelerindeki usu 
lün bir özelliğide ilk dereceli iş mahkemesinde başkanın dava veki
lini reddedebilmesidir. Bu durum özellikle, mahkemenin talimatı
na rağmen ilgili tarafın şahsen duruşmaya gelmemesi ve bu suretle 
mahkeme talimatını aksatması hâlleri için geçerlidir (103). Avustur
ya hukukunda da esas itibariyle avukat tutmak zorunludur (104). 
Ancak iş mahkemelerinde avukat tutma zorunluğu yoktur (105). Ta-

(94) Bu kantonlar: Zürich, Bonn, Luzern, Solothurn, Basel-Stadt, Gallen, Tessin, 
Waadt, Neuenburg, Genf'dir. (Guldener s. 409 dip not 72). 

(95) Bkz. Guidener s. 409 ve dip not 72.; İsviçre hukukunda sulh girişiminde, ta
rafların temsiline ilişkin olarak bkz. dip not 166. 

(96) Bkz. Alman HUMK m. 78. 
(97) Bkz. Alman ÎMK m. 11,1'e göre: en az 300 DM değerindeki (miktarındaki) 

uyuşmazlıkların avukatla temsili mümkündür (bkz. ayrıca: Hueck - Nipperdey 
s. 341). 

(98) Bkz. Hueck s. 942. 
(99) İş ve Eyalet İş Mahkemelerinde. 

(100) Bkz. Alman İMK m. 51,1; 64,111. 
(101) Alman HUMK m. 141, 296. 
(102) Bkz. Hueck s. 942. 
(103) Ancak bu son hal Alman İMK'nın yollamada bulunduğu Alman HUMK 

m. 141,111 cümle 2'nin temas ettiği haller ve özellikle vekilin durumu açıklığa 
kavuşturabileceği, beyanlarda bulunmaya ve sulh yapmaya yetkili olduğu hal
lerde geçerli değildir (bkz. Alman İMK m. 51,11; Hueck s. 942 vd). 

(104) Bkz. Avusturya HUMK m. 27. 
(105) Aynı şekilde istinaf usulünde de mutlaka avukat tutma zorunluğu yoktur (bkz. 

Holzhammer s. 316). Taraflar buna karşılık kendilerini avukat veya bağlı ol
dukları kanuni menfaat temsilciliği vekilleriyle veya mensup oldukları meslek 
teşekkülü vekilleri vasıtasıyle temsil ettirmek zorundadırlar (bkz. Holzhammer 
s. 315). Buna karşılık temyize müracaat halinde ise avukat tutmak zorunluğu 
vardır (bkz. Holzhammer s. 316). Aynı şekilde şikayet usulünde de avukat 
tutmak zorunludur (bkz. Avusturya İMK m, 28,11), 
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raflar uyuşmazlık konusuna bakılmaksızın (106) kendilerini, yalnız 
avukatla değil, akrabaları, meslektaşları, bağlı oldukları kanuni 
menfaat temsilcilikleri (örneğin esnaf-ticaret odaları vasıtasıyla) 
veya mensup oldukları meslek kuruluşu vasıtasıyla (örneğin sendi
ka federasyonu vasıtasıyla) temsil ettirebilirler. Başkan, kontrole 
tabi olmayan takdir hakkına dayanarak, diğer uygun şahısları da 
vekil olarak kabul edebilir veya bu gibi vekilleri reddedebilir. Red 
halinde, duruşma, gerektiği ölçüde kısa bir zamana atılır ve taraf, 
ya bir başka uygun temsilci göndermeye davet olunur yahut da 
şahsen hazır bulunması istenir; aksi halde gecikmiş sayılacağı bil
dirilir (107). 

Fikrimizce, iş mahkemelerinde avukatla temsil imkanı korun
malı (108), ancak avukat dışındaki temsilcilerle de dava takip im
kanı kabul edilmelidir: Gerçi mahkeme ile taraflar arasında doğ
rudan bir ilişki, uyuşmazlıkların daha sağlıklı çözümlenmesine et
ken olabilir. Ancak işçinin iş çevresinden koparak dava takip etme
sindeki güçlük, dava takibindeki bilgisizliği, avukat tutmaktaki 
maddi güçlük nazara alınarak, Avusturya hukukuna paralel bir dü
zenlemeyle (109) dava takip imkanı getirilmelidir. Bu cümleden ola
rak taraflar uyuşmazlık konusuna bakılmaksızın, kendilerini yal
nız avukatla değil, akrabaları, meslekdaşları (örneğin işçi temsilci
si), bağlı oldukları sendika temsilcileri (no) vb. ile temsil ettirebil-
melidirler. 

Bununla beraber, hakim re'sen araştırma prensibi gereğince, 
eğer işçinin vekili yoksa, adlî yardım (HUMK m.466/5,467)'da oldu
ğu gibi işçiye bir temsilci (bunun özellikle avukat olması isabetli 

(106) Uyuşmazlık konusu (miktarı), önemsiz bir miktarı aşmayacak olursa, dava bir 
avukatla temsil edilmiş olsa bile yalnız mahkeme masraflarına hükmedilir 
(bkz. Holzhammer s. 315). 

(107) Bkz. Avusturya İMK m. 185; Holzhammer s. 315.; Eğer Avusturya İMK m. 2'ye 
göre husumet ehliyeti olan küçük (reşit olmayan), vekil ve temsilcisiz olarak 
duruşmaya gelecek olursa başkan, üyeler arasından bir vekil tayin edebilir. 
Başkanın, küçük tarafından tayin olan vekili reddetmesi halinde, kendisine bu 
mükellefiyet düşmez. Üye vekaleti kabul etmeye mecburdur ve kendisine bun
dan dolayı Avusturya İMK m. 13'e göre tazminat ödenir (bkz. Avusturya İMK 
m. 18; Holzhammer s. 315). 

(108) Hukuk sistemimizde vekil tutma zorunluğu yoktur (HUMK m. 59,11, Av.K 
m. 35,111. İstisnası için bkz. HUMK m. 70,71). Fakat vekil olabilecekler bakı
mından sınırlama getirilmiştir. 

(109) Bkz. dip not 105-107 civan, 
(110) Kars. 274 s.K m, 14,I,e. 
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olur) tayin etmelidir ( m ) . Buna paralel bir düzenleme Alman huku
kunda (u2) mevcut olduğu gibi, daha özel bir hale ilişkin olarak 
aynı düzenleme Avusturya hukukunda da vardır (113). 

III. DAVANIN AÇILMASI 

İş mahkemelerinde davanın açılması iki şekilde gerçekleştiri
lebilir. İlk yol, taraflardan birinin HUMK hükümlerine göre (114) 
doğrudan doğruya mahkemeye başvurarak davayı açması, ikinci 
yol ise, kendilerine yapılan başvurmaları idarî yoldan sonuçlandıra-
mayan idarî mercilerin ilgili belgeleri iş mahkemesine göndermesi 
suretiyle açılan davadır (U5). 

1. D a v a c ı n ı n D a v a A ç m a s ı 
İMK m.7 gereğince iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulü 

uygulanacağından, iş mahkemelerinde açılacak davaya HUMK'nm 
sözlü yargılamayı düzenleyen hükümleri (HUMK m.473-491) uygu
lanır (116). 

İş mahkemelerinde dava esas itibariyle bir dilekçeyle (m) açı
lır. Yalnız bazı istisnaî hallerde sözlü olarak da dava açılabilir (118). 

a. Dilekçe tie Davanın Açılması 
Davanın bir dilekçeyle açılması yazılı yargılama usulünde şart

tır (HUMK m.178). Esas itibariyle sözlü yargılama usulünde, diğer 
bir deyişle iş mahkemelerinde de bu kural uygulanır. Her ne kadar 
HUMK m.474,I'de «şifahen müracaatla» davanın açılabileceğin
den (119) bahsolunmakta ise de, aynı cümlenin ardından, taraflar 
(veya davacı) tarafından yazılmış bir dava zaptının (12°) verileceği 

(111) Kars. Kuru-İş Mahkemeleri s. 26. 
(112) Bkz. Alman İMK m. İla. 
(113) Bkz. dip not 107. 
(114) Tasan'da HUMK'ya paralel bir düzenleme ayrıca hükme bağlanmıştır (bkz. 

Tasarı m. 7). 
(115) Tasarıda da aynı hüküm korunmuştur (bkz. Tasarı m. 8). 
(116) Bu nedenle bu tür davalarda HUMK'nm «basit yargılama usulüne ilişkin 

HUMK m. 509 ve. 510'un uygulanma olanağı yoktur» (10HD 10.3.1975, 681/ 
1274: ABD 1975, 3/441). 

(117) Bkz. HUMK m. 473,11 yollamasıyla m. 178. 
(118) Bkz. § 5, 111, 1, b ve § 5 III, 2. 
(119) Sözlü dava açma hakkı ancak yazı bilmeyenler için mümkündür (HUMK m 

474,11; bkz. ayrıca: § 5, III, 1, b). 
(120) Dava zaptı ile amaçlanan dava dilekçesi olmak gerekir (bkz, Ansay s, 234). 
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şart kılınmış olduğundan, sözlü yargılama usulünde de davanın bir 
dilekçeyle açılması gerekmektedir (121). 

Dava dilekçesi yazılı usulde olduğu gibidir (HUMK m.473,II) 
(122). İki nüsha olarak verilir. Bunun bir nüshası celse günüyle bir
likte davalıya tebliğ edilir (HUMK m.474,11,477) ( m ) . 

Sözlü usulde cevap süresi yoktur. Çünkü davalı belirli bir süre 
içinde cevap vermek zorunda olmayıp, ilk itirazlar da dahil olmak 
üzere bütün savunmasını ilk celsede sözlü olarak bildirebilir (HUMK 
m.478, m.479). Davacı dava dilekçesinde iddialarını özet olarak bil
dirmekle yetinebilir. Zira davacının ilk celsede bütün savunma va
sıtalarını (delilleri) etraflıca açıklamak ve genişletmek hakkı var
dır (HUMK m.479, m.482). 

Oysa Tasarı'da, HUMK'nın dışma çıkılarak delillerin ibrazı ko
nusunda özel bir düzenleme getirilmiştir (124). Buna göre davacı, 
dava dilekçesinde —veya tutanağa geçirilen sözlü beyanında— de
lillerini açıkça bildirmek zorundadır (Tasarı m.9,I). Görüldüğü gibi 
bu hüküm gereğince, delillerin dava dilekçesine eklenmesi zorun-
luğu getirilmek suretiyle, isabetli olarak, davalının ilk celseye ka
dar karşı delillerini vermesi, sonuç olarak davanın ilk celsede veya 
sonraki celsede bitirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Diğer taraftan getirilmesi düşünülen yeni hükme göre, davanın 
açılışı sırasında ibrazı mümkün olmayan delillerin getirilmesi için 
hakim davacıya yedi günü geçmemek üzere önel verebilir. Deliller 
bu süre içinde ibraz edilmediği takdirde davacının —eski hale ge
tirme isteğinde bulunma hakkı saklı kalmak şartıyla— bu delille
rini ibraz etmekten vazgeçmiş sayılmasına karar verilir (Tasarı 
m.9,II). Çabukluk ilkesini gerçekleştirmeye yönelik I. fıkrayı ta
mamlayan bu hüküm de isabetlidir. 

b. Sözlü Olarak Davanın Açılması 
Davacının (veya birlikte mahkemeye başvurmak isteyen iki ta

rafın (HUMK m.474,T)) yazı bilmemesi halinde kanun açıkça (125) 
sözlü olarak dava açılmasına izin vermektedir (HUMK m.474,II). 

(121) Bkz. ezcümle: Kuru II s. 509. 
(122) Yazılı usulde dava dilekçesinin muhtevası hakkında bkz. Kuru II s. 267 vd. 
(123) Bkz. ayrıca: Kuru II s. 509. 
(124) İsviçre hukukunda deliller kural olarak duruşmada ileri sürülmektedir (bkz. 

Guidener s. 409 ve dip not 67). 
(125) Sözlü olarak davanın açıldığı diğer bir örnekiçin bkz. § 5, III, 2, 
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Davacı yazı bilmiyorsa iddialarını ve delillerini hakime söyler; 
hakim bunu zabıt katibine yazdırarak bir dava tutanağı tutulur. 

Dava, davacının mahkemeye geldiğinin kaydolunduğu günde 
açılmış sayılır (HUMK m.475). Ancak burada, iddianın genişletil
mesi yasağının (HUMK m.185,11) başlangıcı, davanın açıldığı tarih 
değil, davacının iddiasını ilk celsede tutanağa yazdırdığı andır 
(HUMK m.482) (126). 

iş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulünün belirgin ni
teliklerinden biri olan basitlik ilkesi gereği, iş mahkemelerinde söz
lü dava açma hakkının hizmet aktiyle çalışan bütün işçilere tanın 
ması, fikrimizce bir gerekliktir (127). Eğer bu benimsenirse, sözlü 
dava açmaya ilişkin HUMK m.474,II'de öngörülen usul uygulanabi
lir. 

Nitekim Tasarı'da, davacıya dilekçeyle dava açma hakkı ya
nında sözlü dava açma imkanı da getirilmiştir ( m ) . Dava, sözlü be
yanın tutanağa geçirilmesi ile açılır. Anılan maddenin 2. fıkrası ha
kime, davacının sözlü beyanını tesbit ederek, dava için önemli gör
düğü hususları (maddi ve hukuki olaylar, deliller ve netice-i talep 
gibi) davacıdan sormak ve alacağı cevapları tutanağa geçirme yet
kisini vermektedir (129). 

Bu suretle davanın açıklığa kavuşturulması ve delillerin sağ
lıklı bir şekilde tesbiti mümkün olacağından davanın kısa zaman
da sonuçlanması imkan dahiline girecektir. Dava, davacının sözlü 
beyanını ihtiva eden tutanağın düzenlenip imzalandığı tarihte açıl
mış sayılır (130). 

2. İ d a r i M e r c i l e r e Y a p ı l a n B a ş v u r m a n ı n 
D a v a y a Ç e v r i l m e s i 

Sözlü dava açmanın —zımnen— kabul edildiği ikinci bir hal 
de, idari mercilere yapılan başvurmanın davaya çevrildiği haldir. 

(126) Bkz. örneğin: HGK 23.9.1964, 4-935/565: AD 1965, 5-6/689-691. 
(127) Bkz. ezcümle: Kuru - îş Mahkemeleri s. 20. 
(128) Bkz. Tasarı m. 7.; İsviçre hukukunda da prensip itibariyle davanın yazılı veya 

sözlü olarak açılması mümkündür (bkz. Guidener s. 409 ve bkz. ayrıca: aynı 
sayfada dip not 68). 

(129) Kars. Re'sen Araştırma Prensibi § 5, IV. 
(130) Bkz. Tasarı m. 7'ye ilişkin Gerekçe; karş. HUMK m. 475. 
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İMK m.lO'da genel hükümler çerçevesinden çıkılarak istisnai 
nitelikte bir dava açma şekli getirilmiştir. Bu hüküm gereğince İK' 
nın uygulanmasıyla görevli idari merciler (131) kendilerine yapılan 
müracaatları —15 gün içinde— idari yoldan sonuçlandıramadıkla
rı ve iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde, ilgili bel
geleri yetkili iş mahkemesine gönderirler. Ancak burada şu sorun 
ortaya çıkmaktadır. Acaba İMK m.5'de öngörülen iki yetkili mah
kemeden hangisine göndermeleri gerekir? Anılan madde de öngö
rülen yetki kuralı işçiyi korumak için konulmuştur. Bu nedenle 
idari mercilerin ilgili belgeleri kural olarak, işyeri için yetkili mah
kemeye yollamaları gerekir. 

Tasarı'da, idari mercilerin kendilerine yapılan müracaatları 
sonuçlandıramadıkları takdirde, bu husustaki evrak ve belgeleri 
görevli iş mahkemesine göndereceklerinden bahsolunmaktadır. Do-
layısıyle bu gönderme zorunluğu. Tasarı'ya göre, uyuşmazlık iş mah
kemesinin görevine girmese dahi söz konusu olmaktadır. Fikrimiz-
ce bu sonuç, idari mercilere evrakı iş mahkemelerine tevdi zorun
luğu yükleyen ÎMK'da mevcut «iş mahkemelerinin görevi içinde 
gördükleri takdirde» ifadesinin (ÎMK m.10), Tasarı'ya zuhulen alın 
mamış olmasından doğmaktadır. Bu hükmün her halde Tasarı'ya 
eklenmesi gerekir. Gerçi idari merciin, müracaatı iş mahkemesine 
göndermesi iş mahkemesinin göreve ilişkin kararını takyit etmez 
(İMK m. 10) (132). Fakat iş mahkemesinin görevine girmeyen bir mü
racaatın mahkemeye yollanması en azından mahkemeyi meşgul 
eder. 

İdari mercilerin ilgili belgeleri iş mahkemesine göndermesi ile 
dava açılmış olmaz. Davanın açılmış sayılabilmesi için mahkemenin 
re'sen gün tayin ederek tarafları daveti üzerine, idari mercie mü
racaat eden tarafın mahkemede davacı olduğunu beyan eyleyerek, 
bu beyanını muhtevi tutanağı imzalaması gerekir. İmza tarihi da
vanın açıldığı tarihtir (133). İMK m. 10 gereğince varılan bu sonuç 
fikrimizce, işçiyi koruma prensibine ters düşen sonuçlar doğurabi
lecek niteliktedir. Örneğin bir Yargıtay kararma göre; başvuranın 
(işçinin) davacı olduğunun tesbit edildiği ve tutanağa imzasının 

(131) Bu merciler Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlükleri olmak gerekir, 
bkz. ayrıca: Çenberci s. 99. 

(132) Bkz. ayrıca Çenberci s. 102. 
(133) Bkz. ezcümle: 9HD 10.7.1961, 12401/6331: Sİ 1962, 160/506-5008; Tasarı'da 

davanın açılma anı bakımından aynı hüküm konulmuştur (bkz. Tasarı m. 7-8). 
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alındığı tarih davanın açılış tarihi kabul edilerek, faizin bu tarih
ten itibaren yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmış, davacının 
Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurduğu günün, faize başlangıç sa
yılması yasaya aykırı bulunmuştur (134). Fikrimizce, davanın açılış 
tarihi tutanağın açılış tarihi olarak kabul edilmesine rağmen, iş hu
kukunun yapısı, işçiyi koruma prensibi ve işçinin idari mercie baş
vurmakla uyuşmazlığın çözümlenmesi yönünde irade beyanını açık
lamış olması nazara alınarak, davanın açılış tarihinin idari mercie 
başvurma tarihine kadar geriye götürülmesi yolunda Tasan'ya (135) 
açıklık getirilmelidir (136). Yukarıda değinildiği gibi pozitif hukuk 
bakımından bu sonuca varılamaz. Çünkü İMK m.lO'da, davanın im
zanın tutanağa alınmasından sonra görüleceği hususu açıkça belir
tilmiştir. Dolayısıyle, imza tutanağa alınmadan davanın açılmasın
dan söz edilemez. Bu nedenle yorum yoluyla, yukarıda olması ge
reken hukuk bakımından varılan sonuç çıkarılamaz. 

Diğer taraftan bir sorun da, davacının, idari merciin dosyayı 
gönderdiği iş mahkemesini yetkili bulmaması veya mahkemenin 
kendisini yetkisiz görmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu halde 
davacının yetkisizlik itirazında bulunması söz konusu olamaz, çün
kü ortada açılmış bir dava yoktur. Dava açıldıktan sonra yetkisiz
lik kararının verilmesi halinde ise, işçi yetkisizlik konusunda kusu
ru olmamasına karşın yargılama giderlerine ve bu arada vekalet 
ücretine mahkum edilir (137). Bu nedenle olması gereken hukuk ba
kımından, iş mahkemelerince verilecek yetkisizlik (ve görevsizlik) 

(134) Bkz. örneğin: 9HD 12.12.1965, 859/1161: Orhaner II s. 368.; Zamanaşımının, 
tutanağın düzenlenip imzalandığı an nazara alınarak hesaplandığına ilişkin ola
rak bkz. ayrıca: 4HD 10.7.1961, 12401/6331: Sİ 1962, 166/5006-5008. 

(135) Kars. Tasarı m. 7-8. 
(136) Paralel bir düzenleme için bkz. HUMK m. 523. 
(137) Bkz. 25.4.1945, tarih ve 9 sayılı İçt. Bir. Ka.: RG 28.7.1945, sayı 6069; Mah

keme görevsizlik veya yetkisizlik kararı verirse, böyle bir kararla dava hemen 
sona ermez. Davacı böyle bir kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün için
de görevli veya yetkili mahkemeye başvurursa davaya devam edilir; başvur
maz ise, işte o zaman dava açılmış sayılır (HUMK m. 193,1V). Yani HUMK 
m.425 anlamında davasını terk etmiş olur. Bu nedenle mahkemenin görevsiz
lik veya yetkisizlik kararı ile birlikte davacıyı yargılama harç ve giderlerine 
mahkum etmemesi gerekir (bkz. Kuru II s.868). Fakat uygulama aksi yönde
dir (bkz. örneğin: 19.9.1966 tarih ve 9/9 sayılı İçt. Bir. Ka.; RG 21:11.1966, 
sayı 12457). 
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kararlarından dolayı vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerine 
hükmedilemeyeceği kabul edilmelidir (13S). 

Tutanakta, idari merciden gelen belgede yazılı olanlar dışında 
isteklerin yer alması halinde, davanın bu istekler hakkında da açıl
mış olduğu kabul edilir (139). Hatta davacının yargılama sırasında 
ek isteklerde bulunması, iddianın genişletilmesi olarak kabul edi
lemez (14°). 

Tutanağın imzalanmasından sonra mahkeme, davayı İMK'da-
ki esas ve usul çerçevesinde görerek hükme bağlar (İMK m.10). 

Eğer idari merciin evrakı iş mahkemesine göndermesinden ön
ce, söz konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş-
sa, idari merciin rolü kalkar, uyuşmazlığın çözümü mahkemeye ait 
olur, idari mercideki evrakı mahkeme kendisi getirtir (u ı) . 

Diğer taraftan idari merci, uyuşmazlığı iş mahkemesine gön
dermesi nedeniyle açılan davanın ardından bir kez de davacının 
mahkemeye başvurması nedeniyle, genel usulle dava açılması ha
linde, derdestlik durumu söz konusu olur (142). 

İMK'mn ayırıcı niteliklerinden birini oluşturan bu tür bir da
va açma olanağının getirilmesi nedeni —Adalet Komisyonu Rapo
runda— işçiye kolaylık sağlamak şeklinde vurgulanmaktadır (143). 
Re'sen gönderme hükmünün «kolaylık ilkesini» sağlayacağı yolun
daki iddiaların gerekçesi olarak ise, dava açmanın güçlüğü getiril
mekte, böylece bir çok hallerde delillerin kaybolmasına ve zaman 
aşımına yol açan durumlara engel olunabileceğinden bahsolunmak-
tadır (144). Oysa doktrinde aksi fikir savunularak, idari makamların 
kendilerine yapılan müracaatları iş mahkemelerine tevdi etme zo-
runluğunun kaldırılması gerektiği belirtilmektedir. Katıldığımız bu 
fikre göre: Mahkemelik bir iş için idari mercie başvuran işçinin 
amacı, işin mahkemeye intikali olmayıp durumun aydınlığa kavuş-

(138) Nitekim Tasarı'ya bu yolda bir hüküm isabetli olarak alınmıştır (bkz. Tasarı 
m. 6). 

(139) Bkz. ezcümle: 9HD 21.4.1969, 1253/4700: İHD 1969, 6/583. 
(140) Bkz. ezcümle: 9HD 14.2.1969, 14504/1662: TİK 1972, C. 11/459. 
(141) Bkz. Çenberci s. 99. 
(142) Bkz. ezcümle: 9HD 4.11.1968, 7813/13259: Çenberci s. 218. 
(143) Bkz. ezcümle: Erkün s. 48. 
(144) Bkz. Adalet Komisyonu Raporu m. 10'a ilişkin açıklama. 
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turulmasıdır. Bu nedenle işçi, iradesi hilafına dava açmaya zorlan
mamak, idare, inceleme neticesinde işin mahkemelik olduğuna ka
rar verirse, durumu işçiye etraflıca bildirmelidir, işçi ancak bu 
açıklama sonucu dava açmaya karar vermelidir. Sözlü dava açma 
imkanı da önerildiğinden İMK m.lO'un kaldırılması işçiler için za
rar getirmeyecektir (145). 

IV. RESEN ARAŞTIRMA PRENSİBİ 
Türk iş mahkemelerinde henüz uygulama alanı olmayan, fakat 

İsviçre'nin bazı kantonlarında (M6) deliller bakımından kullanılan 
bu prensibin (147), İŞ mahkemelerimizde de uygulanması gereği 
doktrinde belirtilmektedir (148). 

Bu prensip daha çok; hukuk mahkemeleri usulünün isbat ku
rallarına ilişkin genel hükümlerinin, iş hukuku alanında yeterli ola
mayacağı görüşüne dayanmaktadır (149). Basitlik ve çabukluk ilke
lerini sağlayacağına inandığımız bu düzenlemeye göre, hakim dava 
malzemesinin hazırlanmasında tarafların taleplerini beklemeden 
re'sen harekete geçebilecek, dava için önemli olan olayları araştıra-
bilecek, davanın isbatı için gerekli delillere re'sen başvurabilecek 
ve re'sen tebligat yapabilecektir (150). Nitekim Tasarı'da da isabeth' 
olarak, bu amaca yönelik bir düzenleme getirilmektedir. Bu cüm
leden olarak hakim, resmi bir makam veya merciiden herhangi bir 
belge ya da kaydın getirilmesi veya bilgi istenmesi gerekli görülen 
hallerde r e ' s e n ilgili makam veya mercie bu hususu yazar (151) 

V. DURUŞMADAN ÖNCE DAVANIN HAZIRLANMASI 
Doktrinde getirilen bir öneri de; hakimin re'sen araştırma yet

kisini (152) kullanarak, duruşmadan önce dosyayı, bir duruşmada 

>(145) Bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 19 vd. 
(146) Bu kantonlar: Luzern, Soluthurn, Basel - Stadt'dırlar. Bkz. Guidener s. 410 dip 

not 74. 
(147) Bkz. Guidener s. 410. 
(148) Bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 19; Çenberci s. 8, 115. 
(149) Bkz. Çenberci s. 8. . 
(150) Kürü-iş Mahkemeleri s. 19. 
(151) Bkz. Tasarı m. 12.; Alman hukukunda da usulün basitleştirilmesini sağlamak 

için getirilen özel kurallar arasında re'sen araştırma prensibi çerçevesinde, hü
kümlerin re'sen tebliği sağlanmıştır (Alman İMK m. 50; 64,111; 72,1V; bkz. 
ezcümle Hueck s. 942; bkz. ayrıca: bugün iş mahkemelerinin diğer dereceleri 
için de geçerli olan bu hüküm 1926 tarihli Alman İMK'da sadece bidayet mah
kemeleri için hüküm ifade ediyordu (Hueck s. 924 dip not 9). 

(152) Bkz. § 5, IV. 
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1 
karar verebilecek şekilde hazırlaması ve kendisinin de aynı şekilde 
hazırlanmasıdır (153). Nitekim bu yolda bir düzenleme Alman huku
kunda da öngörülerek başkanın, davaya ilk celsede bitirecek şekil
de hazırlanması zorunluğu getirilmiştir (154). 

Çabukluk ilkesini önemli ölçüde sağlıyacağı için isabetli buldu
ğumuz ve Tasarıda'da getirilen (Tasarı m. 12) bu öneriye göre hakim, 
ilk duruşmadan önce dava dosyasım iyice inceleyerek gösterilen de
lillerden ihtilaflı olan konularda hangisinin inceleme konusu yapıl
ması gerektiğini tesbit edecektir. Bu delillerden mahkemeye veril
memiş olanlar Re'sen Araştırma Prensibi gereğince toplanacak (155), 
delil listesinde gösterilen tanıkların dinlenmeleri gerekli görülürse 
ilk duruşmaya re'sen çağnlabilecektir (156). Tarafların anlaştıkları bi
lirkişiler varsa onları, bu yoksa re'sen seçeceği bilirkişileri de ha
kim ilk duruşmaya re'sen davet edecektir (157). Bilirkişiye yapıla
cak tebligatta, kendisine sorulacak sorular bildirilerek, mahkeme 
dosyasını inceleyerek ilk duruşmada tarafları ve varsa şahitleri de 
dinledikten sonra, raporunu o duruşmada tutanağa yazdırmak su
retiyle vermesi (hiç değilse basit işlerde) sağlanacaktır. Böylece 
mahkeme, ancak yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra taraf
ları, tanık ve bilirkişileri davet edecektir (158). 

Bu suretle ilk duruşmada uzlaşılmadığı taktirde, tarafların id
dia ve savunmaları alındıktan sonra hemen delillerin incelenmesi
ne geçilecek ve başka bir noksanlık bulunmadığı taktirde ilk cel
sede karar verilmesi mümkün olacaktır (159). 

(153) Kuru - İş Mahkemeleri s. 21 vd. 
(154) Bkz. Alman İMK m. 56,64,111; bkz. ayrıca: Hueck s. 941 ve dip not 2. 
(155) Bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 22; Alman hukukunda, tarafların duruşmada 

şahsen bulunmalarının sağlanması için avukatla temsilin • kısmen yasaklanma
sında (bkz. dip not 97-98 civarı) olduğu gibi, delillerin ikamesi bakımından da 
bir doğrudanlık getirilmiştir (bkz. Alman İMK m. 58). 

(156) Alman hukukunda, uyuşmazlığın hükme bağlanmasında tanıklığın önemli ol
ması halinde mahkeme gerek görürse tanık ve bilirkişilere re'sen yemin de 
ettirebilir (Alman İMK m. 58,64,111; Hueck s. 942). 

(157) Bilirkişiye, hakimin aydınlatılmaya gerek duyulduğu zamanlarda ve gerçekten 
ihtiyaç olan halde başvurulmalıdır. Ayrıca hakim bilirkişi raporunu serbestçe 
taktir edebilmelidir (bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 25). 

,(158) Bkz. Kuru-îş Mahkemeleri s. 22. 
(159) Bkz. Tasarı m. 12'ye ilişkin Gerekçe. 
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VI. TARAFLARI SULH OLMAYA TEŞVİK 
Çalışma hayatında işçilerle işverenler arasmdaki barış ve hu

zurun sürekliliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması ba
kımından, uyuşmazlıkların öncelikle sulh yolu ile çözümlenmesi en 
uygun yol olacağı için, ÎMK'da ve bazı yabancı hukuk sistemlerin 
de (160), davanın esasına girmeden önce tarafları sulh etmeye yöne
lik hükümler getirilmiştir. 

ÎMK m.7,I gereğince mahkeme ilk celsede tarafları sulh olma
ya teşvik eder. Çabukluk ilkesini gerçekleştirici niteliklerden bin 
olan bu girişim, müessesenin konuluş amacına uygun olarak ilk 
celsede, tarafların iddia ve savunmalarından önce yapılmalıdır. 

Tarafların sulh yoluyla anlaşamaması ve taraflar veya vekil 
lerinden birisinin gelmemesi halinde yargılamaya geçilir (iMK m. 
7,1). 

Tasarı'da sulha teşvik etmeye ilişkin hüküm esas itibariyle ko
runarak; işverenlerle işçiler arasında çıkan uyuşmazlıkların sulh 
yoluyla çözümlenmesi için m.14 ile hakime, ilk celsede tarafları 
sulh olmaya teşvik etme görevi verilmiştir. Hakim, duruşmanın ük 
celsesinden önce tarafları sulh olmaya teşvik edecektir. Tasan m. 
12 gereğince, hakim duruşma hazırlığı yapacağından, ilk celseye 
dava hakkında bilgi sahibi olarak çıkacaktır. Böylece hakimin sulh 
teklifinde tarafların hangi noktada uyuşmazlık halinde bulunduk
larını ve hangi konuda sulh olacaklannı bildirmesi, teklifin olumlu 
sonuç vermesinde büyük etken olacaktır. Bu durumda taraflardan 
birinin hazır bulunmaması veya hazır bulunan taraflardan her iki
sinin veya birinin sulh olmayı kabul etmemesi halinde duruşmaya 
başlanacaktır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde duruşmaya 
başlanmaması gerekecektir (161). 

(160) Sulh teşebbüsü zorunluğu 'Alman hukukunda da kabul edilmiştir (bkz. Alman 
İMK m. 54; bkz. ayrıca: Hueck-Nipperdey s. 342). Eskiden sulh hukuk mah
kemeleri için öngörülmüş olan usulden (bkz. Eski Alman HUMK m. 495a) 
farklı olarak iş mahkemelerindeki usulde sulh teşebbüsü davadan önce olma
yıp, davanın açılmasından sonradır ve dava safhasının bir bölümünü teşkil 
eder (Hueck s. 496).; Sulh girişimi usulü İsviçre'nin Waadt ve Tessin kanton
larında da uygulanmaktadır (bkz. Guidener s. 409 ve dip not 69). Sulh teşeb 
büsü duruşmadan önce; ya yetkili mahkeme veya bunun başkanı huzurunda 
yahut da iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların hallinde yetkili kılınmış özel uz
laştırma mercileri nezdinde cereyan etmektedir (bkz. Guidener s. 409). 
Avusturya hukukunda ise, uzlaştırma usulüne yer verilmemiştir. 

(161) Bkz. Tasarı m. 14'e ilişkin Gerekçe. 
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Tasarının getirdiği düzenleme, amacı gerçekleştirmeye yönelik
tir, ancak yeterli değildir. Fikrimizce, herşeyden önce sulh girişi
minin zorunlu olduğu açıkça hükme bağlanmalıdır. Nitekim Alman 
hukukunda sulh girişimi zorunlu kılmmıştır (162). Bu nedenle iş 
Mahkemesi Başkanı peşin bir hüküm ve kanaatle bu girişimin ba
şarı sağlamıyacağı sonucuna varmış olsa dahi, bu usule müracaat 
zorundadır (163). Gerçi Tasarı İMK'da olduğu gibi «... sulha teşvik 
eder» hükmünü getirmiştir (Tasan m. 14,1). Ancak taraflardan biri
nin bulunmaması halinde duruşmaya devam olunacağından bahso-
lunması nedeniyle (Tasarı m. 14,11) sulh girişiminin zorunlu olma
dığı zımnen kabul edilmektedir. Sulh girişiminin zorunlu olduğu 
kabul edilmeli ve davanın sonraki bir safhasında da aynı teklif ya 
pılabilmelidir. Nitekim Alman hukukuna göre tarafların, sulh giri
şiminin yapılacağı oturuma gelmeyerek bunu engellemeleri halinde 
mahkeme, davanın daha sonraki safhalarında sulh teklifini yapa
bilmektedir (164). Hatta böyle bir teklifin başarı vaad etmesi halin
de mahkeme bu teklifi yapmakla zorunlu kılınmıştır (165). 

Sulh girişimi, hakimin tarafları re'sen çağıracağı ve İsviçre hu
kukunda olduğu gibi (166) tarafların da gelmekle yükümlü kılındı
ğı, sulhu amaçlayan gizli bir «ön görüşmeyle» başlamalıdır. Ön gö
rüşme işçilerin ve hakimin en az meşgul oldukları bir saate (167) ve
ya ilk celse öncesine konulmalıdır. 

Re'sen araştırma prensibi gereğince hakim, durumun açıklığa 
kavuşturulması ve sulh olunacak noktaları belirtmek için deliller 
açısından gerekli girişimlerde —davanın açılmasıyla bu ön görüş
me arasında— bulunmalıdır (168). Ön görüşmede taraflara sulh ola
bilecekleri noktaları göstermelidir. Bu bir yerde, hakimin dava hak
kında fikrini beyan niteliğinde olacağından tarafları sulh olmaya 
itici bir etkisi de olacaktır sanırız. Gerçi bu sonuç HUMK m.29,2'ye 
aykırı gelebilir. Ancak anılan bendde «iki taraftan biri muvacehe
sinde... reyi beyan etmiş olması» halinde hakimin reddi söz konusu 

(162) Bkz. dip not 160. 
(163) Bkz. Hueck s. 946 vd. 
(164) Bkz. Hueck s. 947. 
(165) Bkz. Alman İMK m. 57,11; bkz. özellikle s. 25 dip not 179 ve civarı. 
(166) İsviçre hukukunda mani sebepler mevcut olmadıkça işçi, sulh girişiminde mah

keme huzuruna çıkmak zorundadır. İşveren ise kendisini üst mevkiide bulu
nan bir müstahdem tarafından temsil ettirebilir (bkz. Guidener s. 409). 

(167) Kars. Guidener s. 409. 
(168) Kars. Hueck s. 947. 
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olacaktır. Oysa burada, sulh olacakları noktalar iki tarafın yüzüne 
karşı beyan edilmektedir. Kaldı ki aynı bendde, hakimin «kanun 
icap etmeden» reyini beyanından söz edilmektedir. Bu nedenle iş 
hukukunun yapısı ve iş mahkemelerinde uygulanan yargılama usu
lünün gereği olarak, hakimin anılan beyanının kanunun icabı ola 
rak yapıldığı kabul edilebilir. Ki, bu yorumun aksini düşünmek 
sulhe teşvik müessesesini zaten anlamsız kılardı. Diğer taraftan, ha
kimin hangi noktaları beyan edeceği, hangilerini etmeyeceği, diğer 
bir deyişle «dava hakkında fikrini önceden beyanında» ölçü, haki-
min takdirine bırakılmalıdır. 

Eğer taraflar görüşmede hazır bulunmazlarsa, hakim duruşma 
tarihini bizzat tayin ve tesbit etmeli (169), re'sen tebligat çıkarılma
lıdır (170). 

Bu görüşmede sulh gerçekleşirse, bu husus bir tutanakla tes
bit edilerek dava bitirilmelidir ( m ) . Basitlik ilkesi gereği, Alman 
hukukunda olduğu gibi sulh anlaşması özel bir şekle tabi olmama
lıdır (ıra). 

Sulh anlaşmasına rağmen ayrıca dava açılırsa; sulh anlaşması 
tutanakla tesbit edilerek dava bitirileceği ve bu, kesin hüküm nite
liğinde olacağı için mahkemenin kesin hükmün varlığını re'sen na
zara alarak (m) davayı esasa girmeden (mesmu olmadığından) red
detmesi gerekir (174). 
(169) Kars. Alman İMK m. 55,111. 
(170) Re'sen araştırma prensibinin bir neticesi olarak, hakim bütün tebligatı re'sen 

yapabilmeli, bunun için tarafların taleplerini beklememelidir. Aynı şekilde ha
kim gerekli yerlere re'sen tezkere yazarak, dava için gerekli gördüğü bilgileri 
isteyebilmelidir (Kuru-İş Mahkemeleri s. 30; bkz. ezcümle dip not 150). 

(171) Alman hukukuna göre; belirlenen ilk duruşmada başkan tek başına iki halde 
karar verir. 1) Duruşmanın çekişmeli olmadığı; gıyap, ikrar, davadan feragat 
halinde, 2) Sulh teşebbüs ve görüşmesinde taraflardan birinin ya da her iki
sinin hazır bulunmaları veya müteakip celsede tarafların birbirine uygun ola
rak başkanın karar vermesini talep etmeleri halinde (bkz. Alman İMK m. 55, 
II; Hueck s. 947). 

(172) Alman hukukunda sulh anlaşması zımnî olarak ya da dava dilekçesine olan 
cevabın itirazsız olması halinde meydana gelmiş sayılır (bkz. Alman HUMK 
m. 39). bkz. ezcümle: Hueck s. 929. 

(173) Dava konusu hakkında kesin hüküm bulunması dava şartlarındandır ve ha
kim tarafından diğer dava şartlarında olduğu gibi re'sen nazara alınır (HUMK 
m. 237, bkz. ezcümle: m. 188 cümle 2; Kuru II s. 237-238). 

(174) Alman hukukunda anlaşmaya rağmen dava genel mahkemelerde açıldığı tak
dirde ilgili taraf bu mahkeme nezdinde yetkisizlik itirazında bulunabilmekte
dir. İtirazdan feragat caizdir. Ancak duruşmada esasa girişmeden önce der-
meyan edilmelidir (Alman HUMK m. 274; bkz. ezcümle; Hueck s. 929). 
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Herhangi bir anlaşmaya varılamadığı veya taraflardan birinin 
gelmemesi halinde ikinci bir sulh girişimine ilk celsede aleni ola
rak, esasa girişmeden önce başvurulmalıdır. îlk sulh girişiminin 
kapanmasıyla ikinci sulh girişimi (ille celse) arasındaki süre kısa 
tutulmalıdır ( m ) . Nitekim Alman hukukunda ikinci görüşmeye der
hal başlanması, buna imkan bulunmadığı takdirde üç gün içinde 
ikinci görüşmeye geçilmesi gerekmektedir (176). 

îlk celsede de sulh sağlanamaz veya taraflardan biri hazır ol
maz ise duruşmaya devam olunur. Dava mümkün olduğu kadar ilk 
celsede bitirilmeye çalışılmalıdır ( m ) . Ancak bu, esas itibariyle 
mümkün olamayacağından ( m ) sulh girişimi davanın her safhasın
da yinelenmelidir. Nitekim Alman hukukunda «karşılıklı anlaşma 
usulü» zorunlu olarak öngörülmüştür (179). Bu usulle amaçlanan, 
iş mahkemelerinde ve eyalet iş mahkemelerinde görülmekte olan 
iş davalarında, duruşmanın her safha.sında, Alman HUMK m.57,II 
ile 64,111 dolayısıyle sulh olmayı teşvik etmek ve sağlamaktır. Bu 
zorunluk kanuni bir görev olarak getirilmiştir (18°). 

VII. YARGILAMA VE HÜKÜM 
Taraflar sulh olmadıkları ve taraflardan (veya vekillerinden) 

birisi duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya devam olunur ( m ) . 
Yargılama iş mahkemelerinde, iş mahkemelerinin kendine öz

gü kuralları saklı kalmak kaydıyla (182), HUMK hükümleri uygulana
rak (183), genel hükümler çerçevesinde; yapılır. Çünkü iş mahkeme-

(175) Bkz. aynı fikirde: Baltacıoğlu s. 26. 
(176) Bkz. Alman İMK m. 55,1. 
(177) Bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 23 vd. 
(178) Çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkeleri gereğince davanın ilk celsede bitirilme

sine çalışılması bir gerekliktir (bkz. ezcümle: Kuru - İş Mahkemeleri s. 22). 
Fakat gıyap müessesi ve benzeri nedenlerle bunun mümkün olamayacağı açık
tır. 

(179) 1924 yılından beri Almanya'da sulh mahkemelerinde Alman HUMK m. 495a 
nedeniyle uygulanan bu usul, 1950 yılında sulh mahkemeleri için yürürlükten 
kaldırılmıştır (bkz. Hueck s. 944 dip not 27). 

(180) Bkz. Hueck s. 944. 
(181) Bkz. İMK m. 1,1; bkz. ayrıca Alman İMK m. 55. 
(182) İş mahkemelerinde uygulanan usulün özelliğine binaen, bununla uyuşmayan 

genel kurulların iş mahkemelerinde uygulanması mümkün değildir (bkz. Hueck 
s. 946; bkz. ezcümle: dip not 30). 

(183) Alman İMK m. 46,II'de; İK başkaca hükümler ihtiva etmedikçe Alman İMK' 
nın ve buna bağlı tâli kanunların uygun hükümlerinin, hukuk usulüne uygun 
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Ieri en azından hüküm verme usulleri bakımından nizalı (hukuk) 
yargılama merciileri olduğundan, burada uygulanan usulün alışıl
mış (mûtat) hukuk davaları usulüne uygun olması gerekir (184). 

Burada genel hükümlere ilişkin açıklamalara değinilmeyerek, 
uygulamada kararsızlık uyandıran ve iş mahkemelerinin kurulma
sını gerektiren temel prensiplerin (185) gerçekleştirilmesine yönelik 
bir kaç nokta —olması gereken hukuk açısından— açıklanacaktır: 

1. T a r a f T e ş k i l i v e G ı y a p 

Duruşmada taraf teşkili sağlanamadığı takdirde ortaya çıkan 
gıyap müessesesinin iş mahkemelerinde uygulanma biçimi uygula
mada ihtilaf konusu olmuştur. 

ÎMK m.7,I'e göre, taraflar sulh olamadıkları ya da taraflardan 
birisi gelmediği takdirde, hakim yargılamaya devam eder ve esas 
hakkında hüküm verir. Uygulamada bu hükmün, gıyap kararı teb
liği işlemini ortadan kaldırıp kaldırmadığı tereddüt uyandırmıştır. 
Fakat Yargıtay çeşitli kararlarında, anılan hükmün, gıyap karan 
tebliği işlemini ortadan kaldırmayacağı sonucuna varmıştır (188). 

Fikrimize göre, maddenin lafzından gıyap kararının tebliği iş
leminin ortadan kaldırıldığı sonucuna varılamaz. Çünkü «yargıla
maya devam olunur» ifadesiyle amaçlanan, sözlü yargılama usulü
nün öngördüğü prosedüre devam edilmesidir. Yoksa bu usulün ge
reği olan bir takım usul işlemlerinden feragat edilmesi değildir. Söz 
konusu hükmün konulmasından amaç, yargılamaya geçmeden ön
ce uzlaşmaya başvurma zorunluğunun getirilmesi olmak gerekir. 
Bu nedenle, uzlaştırma gerçekleşmediği takdirde, Alman hukukun-

olarak ve uyuşmazlığın miktarına bakılmaksızın iş uyuşmazlıklarında uygu
lanacağı açıkça ifade edilmiştir (bkz. ayrıca: Hueck s. 946). Nitekim İş Mah
kemeleri Teşkilat Kanununun; duruşmalardaki muhakeme sistemi, müzakere 
ve oy vermeye ilişkin genel düzenlemeleri, iş mahkemelerinin bütün derecele
rinde korunmuştur (bkz. Alman İMK m. 9,11). 

(184) Bkz. Hueck s. 340. 
(185) Bkz. § 3. 
(186) Bkz. örneğin: 10HD 10.3.1975, 681/1274: ABD 1975, 3/441; HGK 28.2.1970, 

9-616/91: İKİD 1970, 113/8984-8985.; HUMK m. 73'ün açık hükmüne göre, 
kanunda gösterilen belirli durumlar istisna olmak üzere mahkeme, tarafları 
dinlemeden veya dinlenmeleri için usulen çağırmadan hüküm veremez (9HD 
4.12.1969, 10478/11298: İHD 1969, 11-12/932). 
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da olduğu gibi (187) gıyap kararı tebliği işlemine başvurarak sözlü 
usulün getirdiği prosedürle yargılamaya devam olunmalıdır. Fakat 
her ne kadar pozitif hukuk bakımından bu sonuca varılacağı kanı
sında isek de; olması gereken hukuk bakımından taraflardan biri
nin duruşmaya gelmemesi halinde Avusturya hukukunda olduğu 
gibi (18S), kendisine gıyap kararı tebliğ edilmeden duruşmaya de
vam olunması gerektiği görüşünde olduğumuzu vurgulamak iste
riz (,89). 

Nitekim Tasarı'da, taraflara duruşma gününde hazır bulunma
ları için çıkarılacak davetiyeye, tayin olunan duruşma gününde gel-
meşeler dahi, gıyap kararı tebliğ edilmeksizin davaya devam olu
nacağının yazılacağı yolunda açık hüküm getirilmiştir (Tasarı m. 
10). Böylece Tasarı isabetli olarak yerinde bir düzenlemeyle iş mah-
kemelerindeki yargılamayı, davanın bir celsede bitirilmesi amacıy 
la HUMK'daki basit yargılama usulündeki esaslara göre (180) hız
landırmıştır. 

İki tarafın da duruşmaya gelmemeleri veya davalının gelip de 
davaya devam etmek istemidiğini beyan ettiği durumlarda ise, 
HUMK m.409'a göre dosyanın muameleden kaldırılması gere
kir (191). 

2. D a v a Ş a r t l a r ı n ı n İ n c e l e n m e s i , İ l k İ t i 
r a z l a r v e Z a m a n a ş ı m ı n ı n İ l e r i S ü r ü l e 
c e ğ i Z a m a n 

Davanın esasına girmeden önce hakim, dava şartlarının bulu
nup bulunmadığını, sonra ilk itirazları incelemeli (192), eğer dava 

(187) Alman hukukunda; iş mahkemelerinde, gelmeyen taraf hakkında gıyap karan 
verilmesi kabul edilerek (bkz. Hueck s. 943) gıyap kararına itiraz süresi iş ve 
eyalet iş mahkemelerinde sadece üç gün olarak öngörülmüştür (bkz. Alman 
İMK m. 59, 64, III; Hueck - Nipperdey s. 941). 

(188) Avusturya hukukunda, istinaf merciinde gıyap karan verilmez.-Taraflardan bi
ri gıyap haline düşerse davaya devam olunur. Tarafların her ikisi de gıyap 
durumundaysa dava askıda kalır (bkz. Holzhammer s. 316). 

(189) Aynı fikirde Kuru - İş Mahkemeleri s. 24; karş ayrıca: Basit yargılama usulü 
(HUMK m. 509-510). 

(190) Bkz. Tasarı m. 10'a ilişkin Gerekçe. 
(191) Bkz. örneğin: 9HD 28.2.1967, 2153/1678: Çenberci s. 82; Avusturya hukuku 

için de geçerli olan bu sonuca ilişkin olarak bkz. dip not 188. 
(192) Tasarı'da, hakimin öncelikle ilk itirazlar hakkında karar vermesi gereği hük

me bağlanmıştır (m. 16). Yukarıda belirtildiği gibi, dava şartları daha önce 
incelenmelidir fikrindeyiz, 
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şartlarının var olduğu, ilk itirazların yerinde olmadığı tesbit edi
lirse esasa geçmelidir (}93). Hatta dava şartlarının bazıları hakkın
da Danıştay Kanunundaki gibi (m.74, 75) duruşma yapılmaksızın, 
inceleme yapılmalı ve şartların yokluğu halinde dilekçe davalıya 
tebliğ edilmeden dava reddedilebilmelidir (194). 

Sözlü yargılama usulünde ilk itirazlar ilk celsede esasa giriş-
mezden önce ve hep birlikte beyan olunur (İMK m.15, HUMK m. 
478) (195). Bu hükme aykırı olarak, hakim tarafından süre verilemez 
ve uzatılamaz (196). Bu nedenle ilk celsede davalı vekiilne, isteği üze
rine, dosyayı incelemek üzere süre verilmesi usule uygun olmadı
ğından, ikinci celsede kendisinin ileri sürdüğü yetkisizlik iddiası 
süresinden sonra ileri sürülmüş olacağından dolayı gözönünde tu
tulamaz ve mahkemenin yetkisizlik karan vermiş olması bu neden
le usule aykırıdır (197). 

Zamanaşımı defi (19S) ise, HUMK m.479 gereğince gene ilk cel
sede ileri sürülmek gerekir. Bu nedenle ilk celsede esas hakkında 
savunmada bulunduktan sonra ikinci celsede ileri sürülen zaman
aşımı defi, savunmanın genişletilmesi niteliğindedir (199). Fakat bu 
nitelikteki zamanaşımı define karşı savunmanın genişletilmesi iti
razında bulunulmazsa, mahkemenin anılan zamanaşımı savunma
sını gözönünde bulundurması gerekir (200). 

3. D a v a n ı n e s a s ı n a g e ç i l d i ğ i n d e , genel hü
kümlerin gerektirdiği prosedürle davaya devam olunur. Hakim, id
dia ve savunmalara göre esas uyuşmazlık konularını inceler: 
(193) Bkz. Kuru - İş "Mahkemeleri s. 24. 
(194) Bkz. Kuru - iş Mahkemeleri s. 24 dip not 47. 
(195) Bu cümleden olarak ilk itirazların dilekçenin tebliğinden itibaren on gün için

de yapılması zorunluğu (HUMK m. 195) yoktur (bkz. örneğin: 9HD 12.9.1966, 
7662/8104: Orhaner II s. 359). 

(196) HUMK m. 197 ve m. 198'in sözlü yargılama usulünde uygulama alanı yoktur 
(HGK 12.12.1962, 4-155/108: Orhaner II s. 403). 

(197) Bkz. dip not 196'da anılan karar. 
(198) İş kazalarına ilişkin uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi on yıl (BK m. 332), 

ücrete ilişkin uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi beş yıldır (BK m. 176, 3). 
(199) Bkz. ezcümle: HGK 20.3.1968, 9-210/151: Orhaner II s. 362; 9HD 23.11.1970, 

11341/12726: TİK 1971, C. 1/430-431; «İlk celsede davalı vekilinin vekaletna
mesini ibraz edememesi halinde kanuni anlamda taraf teşkil edememiş ve 
ikinci celsede anılan vekaletnamenin ibrazı ile taraf teşkili meydana gelmiş 
olduğuna göre, ikinci celsede yapılan zamanaşımı itirazı (defi) savunmanın 
genişletilmesi değildir» (bkz. yukarıda anılan karar). 

(200) Bkz. ezcümle: 9HD 8.12.1966, 9289/11403: Orhaner II s. 487; 9HD 23.1.1967, 
123/475; Orhaner II s. 488. ' 
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a. Cevap Dilekçesi : 
Tasarı'da davanın ilk celsede bitirilebilmesine yönelik olarak 

getirilmiş önlemlerden birisi de, dava dilekçesi (veya sözlü dava 
açılması halinde tutanak) kendisine re'sen tebliğ edilen davalının, 
ilk itiraz ve cevaplarını duruşmadan önce yedi günlük bir süre için
de yazılı veya sözlü dava açma halinde olduğu gibi sözlü beyanını 
tutanağa geçirtmesi suretiyle > vermesinin sağlanmasıdır (201). Bu ye
ni düzenlemeye göre cevap sözlü olarak veriliyorsa, hakim davalı
dan önemli gördüğü hususları sorar ve cevaplan da tutanağa ge
çirtir (Tasarı m.11). Bundan sonra bu cevaba cevap ve ona da ce
vap vermeye gerek yoktur (202). 

b. Hakimin Reddi : 

' Uygulamada, davayı uzatmak isteyen tarafın sık sık hakimin 
reddi yoluna başvurduğu, red talebini inceleyen hakim tarafından 
verilen kararlan da (203) temyiz suretiyle zaman kazanmaya çalıştı
ğı bir gerçektir (204). îşte bu suistimalleri önlemek için Tasarı'da, 
HUMK'daki usulün uygulanacağını belirtilerek, IÎK m.lOa'ya para
lel bir düzenlemeye gidilmiştir (Tasan m.17) (205). 

c. Çabukluk ilkesini sağlamaya ve dava adedini azaltmaya yö
nelik isabetli bir önlem de, doktrinde ı s l a h yoluyla müddea-
bihin artırılması ve tarafların değiştirilmesine izin verilmesi şeklin
de getirilmektedir (206). Nitekim Avusturya hukukunda da iş mah
kemelerinde davanın ıslah ile tadili —istinaf mahkemelerinde— 
mümkündür (207). 

d. Davaların Birleştirilmesi : 

Doktrinde HUMK m.43,2'deki «aynı sebepten neşet etmesi» de
yiminin iş mahkemelerinde daha geniş anlaşılması gerektiği belir
tilerek, çabukluk ilkesini gerçekleştirmeye yönelik yerinde bir öne-

(201) Bkz. Tasan m. 11; bkz. ezcümle: Kuru-İş Mahkemeleri s. 21. 
(202) Bkz. Kuru-İş Mahkemeleri s. 21. 
(203) Alman hukukunda bizim HUMK m. 36'daki hükümden farklı olarak, hakimin 

reddine bizzat, reddedilen hakim karar verir ve bu karara karşı iptal itirazı 
geçerli olmaz (bkz. Alman İMK m. 49; 64,111; 72, IV). 

(204) Bkz. Tasan m. 17'ye ilişkin Gerekçe. 
(205) Bkz. ayrıca Kuru - İş Mahkemeleri s. 24. 
(206) Bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 25. , 
(207) Bkz. Holzhammer s. 316. 
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ri getirilmektedir. Bu cümleden olarak bir işyerindeki işçiler, işve
renle yaptıkları aynı muhtevadaki hizmet akitlerinden dolayı bir
likte dava açabilmeli veya başlangıçta ayrı ayrı açılan davalar bir-
leştirilebilmelidir (208). Uygulamada «pilot dava» olarak anılan da
va ile ardından açılan davalar bakımından geniş uygulama alanı 
bulacak bu düzenleme ile, mahkemenin yükü önemli ölçüde hafif
leyecektir sanırız. v: 

4. H ü k ü m v e T e f h i m 

Hakim, yargılama sonunda soruşturmayı gerektiren bir yön 
kalmadığını görürise, tarafların davanın tümü hakkındaki son açık
lamalarını da dinler ve duruşmaya son verir. 

HUMK m.489 gereğince-mahkeme, kararı gerekçeli olarak ya
zarak imza ve tefhim eder. Tefhim hemen mümkün olmazsa, tef
him için başka bir gün tayin edilir. Hükmün gerekçesi ile. birlikte 
yazılmasından sonra tefhimi hususundaki uygulama, yanlış yolda 
olduğundan (209), Tasarı'ya bu husus özellikle alınmış; duruşma so
nuçlanmadığı takdirde (210), gerekçeli kararın hemen yazılıp tefhim 
edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde üç gün içinde yazılarak 
her iki tarafa tebliğe gönderilmesi öngörülmüştür (Tasarı m.16,11). 
Alman hukukunda da, davanın bir celsede bitirilmesi amaçlandı
ğından (2n), her iki derecede de (îş ve Eyalet İş Mahkemesi) kara
rın tefhimi için özel bir önel, ancak özel sebeplerden dolayı, tefhi
min mümkün olmaması hali için geçerli kılınmıştır C212). Bu gibi 
hallerde kararın tefhimi de üç günden fazla geci-ktirilememekte-
dir (21a). 

Kararda, işçilere kolaylık olması bakımından hükmün temyiz 
edilip edilemeyeceği konusu (2W) ve karan bildirme şekli açıkça 

(208) Bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 26. 
(209) Geniş bilgi için bkz. Kuru I s. 486-488, s. 467-469. 
(210) Avusturya hukukunda; iş mahkemelerinde uyuşmazlık ilk celsede bitirilemez-

se en kısa zamanda Daire'de yargılanır. Duruşmanın başında başkan ilk cel
senin sonucu hakkında bilgi verir (bkz. Avusturya İMK m. 21, I; bkz. ayrıca. 
Holzhammer s. 315). 

(211) Bkz. Alman İMK m. 56, m. 64, III. 
(212) Bkz. Hueck s. 941. 
(213) Bu durum, kararın dosya muhteviyatına ilişkin olarak verilmesi hali için de 

geçerlidir (bkz. Alman ÎMK m. 60, I, m, 64, I). 
(214) Bkz, Kuru - İş Mahkemeleri s, 28. 
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gösterilmelidir (215). Hatta, işçiyi koruma ilkesi nedeniyle hüküm
de, temyiz edilebilme hakkında bir kayıt yoksa genel hükümlerden 
farklı olarak (218) temyiz süresi, işçi bakımından işlememelidir. Ni
tekim Alman hukukunda bu konuda bir hüküm mevcuttur (217). Ay
rıca, kararın yazılmasında HUMK m.l51'e riayet etmeli ve iki tara
fa yükletilen görev ile, bahşedilen haklar, şüphe ve tereddüte mahal 
vermeyecek açıklıkta gösterilmeli (HUMK m.389), infaz sırasında 
güçlük doğurmamalıdır (218). 

5. A d l î T a t i l 

Çabukluk ilkesini sağlamayaı yönelik hükümlerden biri de iş 
mahkemelerinde adlî tatilin uygulanmamasıdır (219). Fakat HUMK 
m. 176, 6, adli tatilin hizmet akdinden doğan davalarda hüküm ifa
de etmeyeceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle hizmet aktinden doğ
mayan, ancak iş mahkemesine giren bazı davalar (22°) adlî tatilde 
görülemezler. 

Fikrimizce Alman hukukunda olduğu gibi C221) bizde de, adlî ta
til iş davalarının hiç birisinde uygulanmamalı, bütün davalar adlî 
tatilde görülebilirleridir i222). 

§ 6 . K A N U N Y O L L A R I 

I. TEMYÎZ 

ÎMK m.8, iş mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı temyiz 
(revision) yolunu açık tutmuştur C223). Buna karşılık iş mahkemesi 
tarafından verilen ve nihaî karar niteliğini taşımayan kararlara: 

(215) HUMK m. 151, II; bkz. ezcümle: HGK 6.3.1963, 99/37: AD 1963, 5-8/790. 
(216) Kars. İMK m. 8, I. 
(217) Bkz. Alman İMK m. 9,IV,V; Alman İMK m. 68'de, iş mahkemesinin yapa

cağı usule ilişkin eksikliklerden dolayı, kararların Eyalet îş Mahkemesi tara
fından bozulma imkanının mevcut bulunduğu da belirtilir (bkz. ayrıca: Hueck 
s. 942). 

(218) Bkz. ezcümle: 9HD 20.10.1967, 7910/9722: Çenberci s. 197; 9HD 23.9.1965, 
8008/7983: Çenberci s. 197. 

(219) İMK m. 15, HUMK m. 176,6. 
(220) 275 s.K m. 11 gereğince yetki itirazı üzerine çıkan davalar adlî tatilde görüle

meyecektir. 
(221) Bkz. Alman İMK m. 9,1. 
(222) Kuru, adlî tatilin tamamen kaldırılması görüşündedir (Kuru-İş Mahkemeleri 

s. 30). 
(223) Bkz, ezcümle; HUMK m. 427,1, 
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örneğin Alman hukukunda olduğu gibi ara _ kararlarına (224), delil 
tesbitine, ihtiyati tedbir kararına karşı temyiz yoluna gidilemez (225). 
Ayrıca, özel bir kanun hükmü ile kesin olduğu kabul edilen nihaî 
kararlara C226) karşı da temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak bu ka
rarlar Cumhuriyet Başsavcısı, tarafından kanun yararına temyiz 
edilebilir (HUMK m.427,111) t227). 

Diğer taraftan müddeabih bakımından bir sınırlama yapılarak 
iş mahkemelerinin, miktarı ikibin lirayı geçmeyen alacak davaları
na ilişkin hükümlerinin (nihaî kararlarının) kesin olduğu kabul 
edilerek, bunlar hakkında temyiz yolu kapatılmıştır (HUMK m. 
427,11) (228). HUMK ile varılan bu sonuç, Tasarı m.l8,I'de açıkça 
öngörülerek, niteliği itibariyle para ile değerlendirilemeyen dava ve 
işler hakkında verilen kararlar ayrık olmak üzere, miktarı veya de
ğeri ikibin lirayı geçmeyen davalar hakkında verilen nihaî kararla
rın kesin olduğu kabul edilmiştir. Fikrimizce, temyiz imkanı bakı
mından müddeabihe ilişkin olarak bir sınırlama getirilmesi, Yar-
gıtaym (229) iş yükünü önemli ölçüde hafifleteceği için esas itibariy
le isabetlidir (230). Gerçi ikibin lirayı geçmeyen davaların denetim
den kaçırılması söz konusu edilebilirse de, HUMK m.427,III gere
ğince, kanun yararına bozma yolu açık olduğundan, söz konusu ka
rarların da Yargıtay denetiminden geçirilebileceğinin kabulü gere-

(224) Alman hukukunda ara kararlarının, kanun yollarına müracaatla iptalleri iste
nemez (Alman İMK m. 61,V, m. 64,111; bkz. ayrıca: Hueck s. 941). 

(225) Bkz. ezcümle: 9HD 21.11.1967, 10004/10690: Çenberci s. 91. 
(226) Bkz. örneğin: 275 s.K m. 11,1'de yetki itirazı dolayısıyle, Bölge Çalışma Mü

dürlüğünce verilen kararlara karşı ileri sürülecek itirazların iş mahkemelerin
ce kesin olarak hükme bağlanacağı yazılı olduğundan, bu konuda iş mahke
melerinden verilen kararlara karşı temyiz yoluna baş vurulmamak gerekir 
(9HD 24.2.1964, 1073/970: Orhaner I s. 57). bkz. ayrıca: 1475 s.K m. 75.C; 
274 s.K m. 8, m. 23,3; 275 s.K m. 22,111. 

(227) Bkz. örneğin: 9HD 28.6.1976, 11198/15684: ABD 1976, 5/931-932. 
(228) Bkz. ezcümle: 6.6.1975 gün 6/8 sayılı Içt. Bir. Ka.: RG 18.7.1975, sayı 15299. 

bkz. ayrıca: Kuru II s. 960 ve orada dip not 40, s. 697-698. 
(229) İş mahkemesi kararları Yargıtay 9HD ve 10HD tarafından temyizen incelenir 

(Yargıtay Kanunu m. 13). 
(230) Kars. Kuru-İş Mahkemeleri s. 28; Erkün s. 46; Saymen I s. 41; Gerçi bu so

nucun, uygulamada çoğu kez görülen «pilot davalar» bakımından adaletsizlik 
yarattığı düşünülebilir (bkz. örneğin: 10HD 10.12.1974, 6436/7106: İKİ C. 6, 
s. 1887-1889). Ancak uygulamada hiç bir zaman, pilot dava olarak adlandırı
lan, öncü bir dava açılıp sonucu alınmadan, grup dosyalarının açılması söz 
konusu olmamaktadır (bkz. yukarıda anılan kararın karşı oy yazısı). 
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kir(231). Ancak fikrimizce, müddeabihe ilişkin sınırlamanın tesbi-
tinde, zamanla değerlendirme ölçülerinin altında kalacağı göz önün
de tutularak, kesin bir rakkam yerine —dava açıldığı andaki— as
gari ücretin nazara alındığı göreli bir düzenlemeye gitmek isabetli 
olur(232). 

Yargıtay'a temyiz için müracaat (233) bir dilekçeyle yapılır 
(HUMK m. 431). Avusturya hukukunda olduğu gibi (234) hukuku
muzda da temyize sözlü müracaat mümkün değildir. Keza anılan 
hukuk sisteminde olduğu gibi (233) bizde de temyiz sebeplerinin di
lekçede gösterilmesi şart değildir. Bunlar, dilekçenin verilmesinden 
itibaren bir hafta içinde sunulacak ek bir dilekçeyle bildirilebilir 
(HUMK m.435,II). 

Yargıtay, incelemesini kural olarak evrak üzerinde yapar; an
cak, iş mahkemelerinde onbin Hırayı aşan alacağa ilişkin davalarla, 
asliye hukuk mahkemelerinde görülen C236) sendika genel kurul ka
rarlarının iptaline ilişkin davalar, taraflardan birinin isteği üzerine 
duruşmalı yapılır (237). Fakat, Yargıtay bu hükümlerle bağlı kal
maksızın bilgi almak üzere kendiliğinden de duruşma yapılmasına 
karar verebilir (HUMK m.438,in). Avusturya hukukunda, temyiz 
müracaatı hakkında duruşmasız yapılan incelemede karar verilme
diği takdirde ardından duruşma yapmak zorunludur (238) ve bundan 
feragat edilememektedir (239). Diğer bir deyişle Avusturya hukuku, 
duruşma yapılması konusunda bizdeki gibi sınırlama getirmeyerek 
aksine, dosya üzerinde çözümlenemeyen müracaatlarda duruşma 
yapma yoluna gitmiş ve bunu zorunlu kılmıştır. Tasarı'da ise Yar
gıtay'daki duruşmaya ilişkin olarak, halen yürürlükteki sistem ko
runarak HUMK m.438'e paralel bir düzenlemeye gidilmiş fakat, 
miktar yirmibin liraya çıkarılmıştır. Fikrimizce; «bazı konuların, 
özelliği sebebiyle duruşmalı incelemeye tabi tutulmasının, daha sıh
hatli bir sonuca varmayı sağlayacağı düşüncesi» (240) ile getirilen, 

(231) Bkz. Tasan m. 18'e ilişkin Gerekçe:. 
(232) Kars. § 7,11. 
(233) Avusturya hukukunda, temyiz müracaatı hakkında Eyalet veya Bölge Mah

kemesi karar verir. Ancak, iş mahkemelerinin bunların yetki alanında bulun
ması şarttır (bkz. Avusturya İMK. m. 24,111; Holzhammer s. 315). 

(234) Avusturya hukukunda temyiz müracaatı tutanağa geçirilmek suretiyle yapıla
maz (bkz. Avusturya İMK m. 24). 

(235) Avusturya hukukuna göre temyiz dilekçesinin temyiz gerekçelerini ihtiva et
mesi şart değildir. Ancak temyiz sebeplerinin önemsiz hususlara dayanmama
sı icap eder (bkz. Avusturya İMK m. 23,1). 
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Yargıtay'da duruşma yapılabilmesine ilişkin hükümler tamamen 
kaldırılmalıdır. Bu, öncelikle çabukluk ilkesinin gereğidir, çünkü 
duruşma, davaları uzatıcı niteliktedir. Keza bu husus ucuzluk ilke
sinin de gereğidir, çünkü duruşmalı inceleme taraflar için masraflı 
olmaktadır. Diğer taraftan bugünki hali ile, Yargıtay'da duruşma 
olması, Yargıtay'ın yükünü ağırlaştırmakta, hiç bir fayda da sağ
lamamaktadır (241). Ancak Yargıtay'da duruşma imkanı, Avusturya 
hukukunda olduğu gibi (242) sadece dosya üzerinde çözümleneme
yen müracaatlara ilişkin olmalı ve hatta bu takdirde duruşma zo-
runluğu getirilmeli (243), dosya üzerindeki i n c e İ e m e ü e duruşma 
arasındaki süre kısa tutulmalıdır. Eğer Yargıtay'da duruşma yapıl
ması hükmü korunacak olursa, müddeabihe C244) ilişkin sınırlama
nın (245) tesbitinde § 6,I'de önerdiğimiz ölçütün nazara alınma
sı uygun olur. Diğer taraftan duruşma imkanı, görev ve yetkiye ait 
kararlarla (HUMK m.438,II), direnme kararlarının genel kurulda 
yapılan incelemesinde duruşma yapılmamalıdır. Nitekim Tasarı m. 
19'da isabetli olarak, anılan durumlarda duruşma imkanı getirilme
miştir. 

Genel hükümler gereğince, temyiz yoluna ancak taraf olan kim
seler başvurabilir. Davada taraf olmayan kimseler bu yoldan yarar
lanamazlar (246) C247). | , j * *i 

(236) Bkz. dip not 47. ' • .. ; 
(237) İMK m. 15, HUMK m. 438,1. . 
(238) Temyiz duruşmalı cereyan ettiği takdirde temyiz mahkemesi meslekten üç ha

kim ve iki fahrî hakimin üyeliği nezdinde karar verir (Avusturya İMK m. 25, 
II); şikayet usulünde ise beş meslekten hakimin iştirakiyle karar verilir (Avus
turya İMK m. 28,11). 

(239) Bkz. Holzhammer s. 315. 
(240) Bkz. HUMK m.438'e ilişkin Hükümet Gerekçesi: Gürdoğan s. 21. 
(241) Bkz. ezcümle: Kuru - İş Mahkemeleri s. 29. 
(242) Bkz. dip not 238-239 civarı. 
(243) Kars. HUMK m. 438,111. 
(244) Temyiz kabiliyeti, hüküm altına alman miktara nazaran değil, açılan davanın 

miktarına (müddeabihin değerine) nazaran tayin edilir (HGK 24.5.1967, 3-224/ 
269: ABD 1967, 5/816). 

(245) Bu sınır HUMK'da onbin, Tasarı'da yirmibin olarak öngörülmüştür. 
(246) Bkz. ezcümle: 7HD 28.10.1965, 6307/6088; 7HD 15.7.1965, 275/45314: Çen-

berci s. 89 dip not 263. 
(247) Müdahilin, katıldığı tarafla birlikte olmaksızın böyle bir yetkiye sahip olup 

olmadığı konusu doktrinde tartışmalı (bkz. menfî görüşte: Postacıoğlu - Usul 
s. 315, müsbet görüşte: Ansay s. 143) olmasına karşın, Yargıtay, müdahile bu 
yolda yetki tanımamaktadır (bkz. örneğin: 7HD 28.11.1966, 5052/7453: Çen-
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Diğer taraftan genel hükümler gereğince, temyiz yoluna başvu
ran tarafın hukuki yararının var olması da gerekir C248). 

Ayrıca, temyiz yoluna başvurabilmek için kanun, süre bakı
mından da bir sınırlama getirmiştir. Bu süre sekiz gündür (İMK 
m.6,I) (249). Taraf, anılan sürenin geçmesiyle (250) bu yola başvurma 
hakkını kaybeder, hüküm onun yönünden kesinleşir. Kanun, bu sü
renin tefhim tarihinden itibaren başlayacağı konusunda açıklık ge
tirmiştir (İMK m.8,I). Tefhim edilen kararın ayrıca tebliğ edilmiş 
olması halinde de, sürenin hesabında tefhim anı nazara alınır (251). 
Aynı şekilde, iş mahkemesinin yargılamanın bittiğini bildirerek, 
hükmün tefhimi için tayin etmiş olduğu celsede (HUMK m.489 son 
cümle) taraflar bulunmaz ise gıyap ka.rarı verilmeyerek, hüküm, ta
raflar hazırmış gibi yüzlerine karşı verilmiş sayılacağı için (HUMK 
m.473,II, m.410); bu halde temyiz süresi de bu (tefhim edilmiş sa
yılan) tarihten itibaren işlemeye başlar (252). Duruşma tutanağında 
hükmün ne olduğu ve nasıl bildirildiği gösterilmemişse, hüküm tef
him edilmemiş sayılacağı için (253), temyiz yoluna başvurma süresi 
de, hükmün tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar (254). Aynı 
şekilde, karar taraflardan birinin gıyabında verilmişse temyiz süresi, 
gaip olan taraf hakkında hüküm özetinin HUMK m.407 gereğince 
gaip olan tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar 
(HUMK m.490,I). Keza, mahkeme kararı duruşmada tefhim edeme-

berci s. 89 dip not 265). Fikrimize göre, HUMK m. 57'deki «müdahil iltihak 
ettiği tarafla birlikte hareket eder» hükmü gereğince Yargıtay'ın görüşüne ka
tılmak isabetlidir. 

(248) Bkz. HUMK m. 427,1; HGK 22.11.1961, 25/78: Çenberci s. 90; bkz. ayrıca; 
Kuru II s. 688 vd. 

(249) Bkz. ayrıca: 9HD 5.12.1965, 9447/6456: YKD 1976, 3/338-339; Fikrimizce, 
Tasarı'da sekiz günlük sürenin korunmuş olması isabetlidir. 

(250) Temyize başvurma tarihinin saptanmasında, hakimin temyiz dilekçesini hava
le tarihi esas alınır (HUMK m. 434; bkz. örneğin: 1.10.1976, 14-1633/2591: 
ABD 1977, 2/334-335). 

(251) Kanuni gerek ve zorunluk olmadığı halde kararın ayrıca tebliğ edilmiş olma
sı, mümeyize yeni bir hak sağlamaz (İlD 22.12.1967, 12068/12065: ABD 1968, 
2/339: HGK 6.7.1966, 936/219: RKD 1966, 10/201).; Kararın tefhim olundu
ğu sırada yazılmamış olması halinde sulh mahkemelerinde olduğu gibi (bkz. 
Kuru I s. 486-488), temyiz müddetinin işlemesinin mahzurları burada da söz 
konusudur (Kuru I s. 717). 

(252) Bkz. ezcümle: Kuru II s. 959. 
(253) Bkz. dip not 215 ve civarı. 
(254) Bkz. dip not 215. 
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miş ve yazdıktan sonra tebliğ etmiş ise, temyiz süresinin tebliğ ile 
işlemeye başlıyacağı tabiidir (255). 

Temyiz edilen kararlar Yargıtayca iki ay içinde incelenerek ka
rara bağlanır (İMK m.8,II) C*56). Fakat duruşma günü karar verile
meyen işler için yirmi günlük bir süre daha getirilmiştir (HUMK 
m.438,V). Tasarı'da bu süre onbeş güne indirilmiştir. Fikrimizce bu 
sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulmasında isabet vardır. 

II. KARAR DÜZELTİLMESİ 
İş mahkemeleri kararlarına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı 

karar düzeltilmesi istenemez (ÎMK m.8,III) (257). Bu kanun yolunun 
iş davalarına kapatılmasının nedeni, iş davalarının bir an önce mad
di anlamda kesinleşmesinin sağlanmasıdır C258). 

Oysa Tasarı'da, miktar ve değeri onbin lirayı geçen davalar
la (259), niteliği itibariyle para ile değerlendirilemeyen dava ve işler 
hakkındaki Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltilmesi imkam 
getirilmektedir. Buna karşılık, görev ve yetkiye ait kararlar hak 
kmda Yargıtayca verilen kararlar (260) ile, Hukuk Genel Kurulunca 
verilen kararlara karşı, karar düzeltilmesi yolu kapalı tutulmakta
dır (Tasarı m.20). 

Tasarı'da bu hükümle ilgili Gerekçe'de, onbin lirayı geçmeyen 
davalarda karar düzeltilmesi yoluna gidilememesine esas olan dü
şüncenin, paranın alış kabiliyeti ve Yargıtay'ın yükünün hafifletil
mesi gibi sebepler olduğu vurgulanmaktadır (261). Tasarı'ya göre ka
rar düzeltilmesi istemi, Yargıtay kararının tefhim ve tebliği tari
hinden itibaren sekiz gün içinde yapılacak, inceleme mercii ise ka 
rari veren Yargıtay Dairesi olacaktır (Tasan m.20). 

(255) Bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 28 vd. 
(256) Tasarı'da da iki aylık süre korunmuştur. Yargıtay'ın yükü göz önünde tutu

lursa bu süre kısa görülebilir, fakat çabukluk ilkesi' bakımından bu hükmü 
korumak, hatta kısaltmakta isabet vardır. Bunu sağlamak için gerekirse Yar
gıtay'da iş davalarına bakmak üzere yeni bir daire daha açmak gerekir (bkz. 
aynı fikirde: Kuru - İş Mahkemeleri s. 29). 

(257) Bkz, örneğin: 9HD. 15.9.1967, 8448/7838: Orhaner II s. 367. 
(258) Gerçi, kanunun ilgili maddesinin gerekçesinde bu konuda bir açıklık yoktur 

Ancak amacın bu olduğu diğer maddelerin gerekçelerinden anlaşılmaktadır 
(bkz. ezcümle: Çenberci s. 88; Ozanoğlu s. 241). 

(259) Kars. HUMK m. 440,111*1. 
(260) Kars. HUMK m. 440,111,2; Gerekçe'de, bu konuda karar düzeltilmesi imka

nının getirilmesinde fayda görülmediği belirtilmektedir (Tasarı m. 20'ye ilişkin 
Gerekçe). 
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Fikrimize göre; Tasarı'ya, Yargıtay kararlarına karşı karar dü
zeltilmesi imkanının konulmasında isabet vardır (262). Çünkü ÎMK'-
ya, anılan kanun yolunun konulmasındaki neden, doktrinde genel 
olarak kabul edilen görüşe göre, çabukluk ilkesini gerçekleştirmek, 
dolayısıyle iş davalarını süratle neticelendirerek bir an önce maddi 
anlamda kesinlik kazanmalarını sağlamak ve Yargıtay'ın yükünü 
hafifletmektir (2e3). 

Gerçi iş mahkemelerinin kurulmasını gerektiren temel neden
lerden birini oluşturan çabukluk ilkesini gerçekleştirmeye yönelik 
her hükümde bir haklılık olmak gerekir. Fakat bu amacın gerçek
leştirilmesi yolunda getirilen söz konusu hüküm, uygulamada ada
letsizliklere yol açmaktadır. Bunun aksini düşünmek Yargıtay'ın 
tüm kararlarının hatasız olduğunun kabulü sonucunu doğuracak
tır (264). Bu nedenle çabukluk ilkesini gerçekleştirme pahasına karar 
düzeltilmesi imkanının getirilmemesi isabetsizdir. Anılan ilkeyi bu 
yolla sağlamak yerine, söz konusu kanun yolunun kabul edildiği bir 
sistem ile, çabukluk ilkesini gerçekleştirecek usul hükümlerinin 
bütünleştiği bir yol izlemek gerekir. Bunun için, şu hükümler ge
tirilebilir: 

Öncelikle karar düzeltilmesi için başvurma süresi kısa tutul
malıdır. Burada, Tasarı'daki sekiz günlük süre korunabilir (265). Di
ğer taraftan, HUMK m.440'da ve Tasarı'da, karar düzeltilmesi ta
lebinin ne kadarlık süre içinde karara bağlanacağı konusunda bir 
hüküm yoktur. Temyiz nedeni ile, Dairenin dosyaya aşinalığı (266) 
göz önünde tutularak, buradaki sürenin temyizdekinden daha kısa 
olması (267), çabukluk ilkesi bakımından uygun olur(268). 

(261) Tasan m. 20'ye ilişkin Gerekçe. 
(262) Aksi fikirde: Kuru-İş Mahkemeleri s. 29. 
(263) Bkz. Kuru - İş Mahkemeleri s. 29; Çenberci s. 88; Köseoğlu s. 482; Ozanoğlu 

s. 241. 
(264) Bkz. ezcümle: 9HD 13.2.1967, 1057/1095: Orhaner II s. 366-367. 
(265) Kars. HUMK m. 440,1. 
(266) 1711 s.K ile yapılan değişiklikle getirilen HUMK m. 440'a, bu maddeyi karşı

layan eski HUMK m. 438,VIH'deki «tashihi karar isteği aynı dairede tetkik 
olunur» hükmü, zuhulen alınmamıştır. Buna rağmen bugün de, karar dü
zeltilmesi talebinin aynı Yargıtay dairesi tarafından incelennîesinde tereddüt 
olmamak gerekir (bkz. örneğin: Yargıtay Kanunu geçici m. 4,1; bkz. ezcümle: 
Kuru II s. 775 dip not 76). 

(267) Örneğin bir ay gibi.; karş. İMK m. 8,11. 
(268) Karş. dip not 256. 
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Anılan kanun yolu, sadece, dava konusu belirli miktarı geçen 
davalarla, para ile değerlendirilmesi mümkün olmayan davalar için 
tanınmalıdır. HUMK m.440,III,l'de öngörülen onbin liralık mik
tar (269) daha yüksek tutulmalı ve bunu tesbit de § 6,I'de önerilen 
ölçüt nazara alınmalıdır. 

Diğer taraftan, gereksiz başvurmaları önlemek ve Yargıtay'ın 
yükünü hafifletmek yolunda, düzeltme isteminin reddi halinde yük
lü bir maddi yaptırım getirilmelidir C270). 

III. YARGILAMANIN. İADESİ 
ÎMK'da yargılamanın iadesine ilişkin bir düzenleme yokturC871). 

Bu nedenle ÎMK m. 15 gereğince, iş mahkemelerinden kesin olarak 
verilmiş (272) veya sonradan maddi anlamda kesinleşmiş O*73) karar
lar aleyhine HUMK m.445,I uyarınca yargılamanın iadesi istenebi
lir e74). 

Bunun pratik önemi, 275 s.K m. 11'e göre verildikleri anda ke
sinleşen C"5) ve biribiriyle çelişen —kesin— kararlarda C276) ortaya 
çıkmaktadır. Biribirine aykırı, kesinleşmiş yetkiye ilişkin iki kara
rın varlığı durumunda (277), eğer şartlar varsa, HUMK m. 445, 10'a 
göre yargılamanın iadesi mümkündür (?78). 

(269) Tasarı'da bu miktar yirmıbin lira olarak öngörülmüştür. 
(270) HUMK m. 442,IIPde öngörülen miktar çok yetersizdir. Bu miktarın tesbitinde 

de § 6,I'de önerilen ölçüt nazara alınmalıdır. 
(271) Avusturya hukukunda, iş mahkemelerinde bu kanun yolu öngörülmüştür 

(Avusturya İMK m. 28, son fıkra). 
(272) Bkz. dip not 226'da yollama yapılan kanun maddeleri. 
(273) Hüküm kesinleşmeden, bu yola başvurulamaz (7HD 1.12.1966, 6320/7523: 

Çenberci s. 96). 
(274) Bkz. örneğin: HGK 20.1.1968, 9-50/42: Orhaner II s. 413-414. 
(275) Bu kararlar verildikleri anda kesin oldukları için, bu kararlar aleyhine temyiz 

yoluna gidilemez (istisnası için bkz: HUMK m. 427,111-V). Bu nedenle aksi 
fikirde olan Yargıtay kararı (9HD 24.12.1964, 1073/970: Orhaner I s. 57) isa
betsizdir. 

(276) Bkz. örneğin: HGK 13.1.1968, 9-516/25: RKD 1968, 5-6/59-60. 
(277) Yetki kesinleştikten sonra artık çoğunluk meselesi tartışma konusu yapılamaz 

(bkz. örneğin: 9HD 14.6.1968, 260/8860: Çenberci s. 215; ayrıca: dip not 
274'de anılan karar; Yargıtay'ın aksi fikirde olduğu, ki fikrimizce isabetsiz 
olan (bkz. ezcümle Kuru II s. 818) bir kararı için bkz. 9HD 26.3.1964, 1807/ 
1726: Orhaner I s. 58-59. 

(278) Bkz. dip not 277'de örnek verilen ilk karar. 
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HUMK m.445'de, yargılamanın iadesi sebepleri tahdidi olarak 
sayıldığından bunlar dışındaki sebeplerle, bu kanun yoluna başvu
rulamaz (279). 

IV. TAVZİH 
HUMK m.455 gereğince tavzih; hükmün açıkça ifade edileme

mesi veya çelişik fıkralar ihtiva etmesi halinde (28°), tarafların, hük
mün açıklanması veya (281) çelişikliğin kaldırılması yolunda başvur
dukları bir kanun yoludur. İş mahkemelerince verilen kararların 
tavzihi de mümkündür (282). 

Tavzih yoluyla bir mahkeme hükmünün ortadan kaldırılması 
istenemez (283). Nitekim davacı vekilinin, tavzih yoluyla Yargıtay 
bozma kararının kaldırılarak, direnme kararının onanmasını hedef 
tutan isteği, karar düzeltme isteği niteliğinde sayılarak reddedilmiş
tir C284). 

V. İSTİNAF 
Hukukumuzda öngörülen kanun yollarından farklı olarak, ya

bancı hukukda (285) geçerli olan bir kanun yolu da istinaf (berufung) 
dır. 

Alman hukukunda istinaf, iş mahkemesi kararlarına karşı Eya
let İş Mahkemesi'ne yapılır. Bunun için; uyuşmazlığın miktarı üç-
yüz DM'ye ulaşmalı veya uyuşmazlık konusunun önemi iş mahke
mesi kararlarında özel bir durum arz edip, prensip itibariyle isti
nafa imkân vermelidir. 

İstinaf müracaatı iki hafta içinde yapılır ve bu süreyi takip 
eden iki hafta içinde de isbat edilir. Diğer taraftan, istinaf merciin-

(279) Bkz. ezcümle: 9HD 30.9.1968, 8841/11325: Çenberci s. 214; 9HD 26.3.1964, 
1726/1807: Orhaner I s. 58. 

(280) Kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki uyumsuzluk için tavzih istenemez 
(10HD 12.4.1974, 2225/3300: YKD 1975, 1/68-70). 

(281) Kanundaki «ve» ibaresi «veya» olmak gerekir.. 
(282) İMK m. 15, HUMK m. 445. 
(283) Bkz. örneğin: HGK 29.11.1967, 9-685/582: Orhaner II s. 365; Taraflar çağırı-

lıp dinlenmeden, mahkemece tavzih kararı verilmesi usule aykırıdır (HUMK 
m. 459; 9HD 3.6.1966, 1968/4835: Orhaner II s. 443). 

(284) Bkz. dip not 283'de anılan ilk karar; karş. 9HD 4.3.1971, 12686/2742: Ozan-
oğlu s. 247. 

(285) Alman hukuku için bkz. Hueck s. 941; Hueck - Nipperdey s. 342; Avusturya 
hukuku için bkz. Holzhammer s. 315-316. 
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de, yeni vakıalar ve deliller ileri sürülmesi de sınırlandırılmış
tır (286). 

İlk derece mahkemelerinin, istinaf mahkemelerinin kurulma
sına zemin teşkil edecek düzeye getirilmemiş olması nedeniyle (287) 
ve çabukluk ilkesine ters düşeceği için, esas itibariyle gerekliliğine 
inandığımız istinaf mahkemelerinin, bugün için kurulmaması ge
rektiği görüşündeyiz. 

§ 7 . U C U Z L U K İ L K E S İ 
İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulünün niteliklerin

den olan ucuzluk ilkesi (288); iş mahkemelerinde açılan davaların, 
tebligat ücretiyle, her türlü resim ve harçtan muaf kılınmasıyla 
(İMK m.ll) (289) sağlanmaya çalışılmıştır. 

İMK m. 11'de muaf kılınan kişiler bakımından sınırlama geti
rilmemiştir. Buna karşılık Harçlar Kanunu, anılan sınırlamayı, 
harçlar bakımından getirmiştir. Bu cümleden olarak: 

I. Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerden harç alın
maz (Harçlar Kanunu m. 123,1). Bu hükmün iş mahkemelerindeki 
uygulaması 506 s.K gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu'nun aça
cağı davalarda görülmektedir. Anılan kanunun 126. maddesine go
re, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan bütün işlemler
den hiç bir harç alınmaz. Ancak Yargıtay, çeşitli kararlarında, anı
lan muafiyetin mahkeme harçlarını kapsayıp kapsamadığı konu
sunda çelişik kararlar (290) vermiş ise de, bu husus artık bir içtiha
dı birleştirme kararı ile (291) çözümlenmiştir. Bu karar gereğince, 
Kurum tarafından açılacak davalar, harçtan muaf kılınmamışlar
dır. Diğer bir deyişle 506 s.K m.l26'daki muafiyet, yargılama harç
larını içermemektedir. Fakat fikrimizce, 506 s.K m. 126 ve Harçlar 

(286) Bkz. Alman İMK m. 67; Hueck s. 941. 
(287) İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce alınması gereken tedbirlere ilişkin ola

rak geniş bilgi için bkz. Kuru - Seminer s. 54-62. 
(288) Bkz. Hueck - Nipperdey s. 341. 
(289) Alman hukuku için bkz. Alman İMK m. 12. 
(290) Bkz. menfi kararlara örnek olarak: HGK 19.11.1969, 9-794/831: ABD 1970. 

1/57; HGK 27.3.1971, 9-944/199: ABD 1971, 6/956; bkz. müsbet kararlara 
örnek olarak: HGK 18.9.1971, 9-173/532: ÎBD 1972, 1-2/99-100; HGK 25.12. 
1971, 9-670/778: İKİD 1972, 134/892-893; HGK 13.5.1972, 9-884/320: İBD 
1972, 7-8/775-776. 

(291) Bkz, 3.3,1975 gün ve 2/3 sayılı içt. bir. ka, : RG 5,5.1975, sayı 15227. 
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Kanunu m. 123,1 karşısmda, bu içtihadı birleştirme kararının isa
betli olduğu şüphelidir (292). 

II. ÎK'ya tabi işçilerin, iş mahkemelerinde açacakları davalar 
da O harçtan muaftır (Harçlar Kanunu m.123,11) f94). Bu madde 
gereğince, anılan muafiyetten yararlanacak işçiler bakımından iki 
çeşit sınırlama getirilmiştir. İlk sınırlama, muafiyetin İK m.l an
lamındaki işçilere tanınmasıdır (295). Oysa Tasarı'ya göre, çıraklar 
da anılan muafiyetten yararlanırlar (Tasarı m.21). Fikrimizce bu 
muafiyeti, hizmet akdi ile çalışan bütün işçilere tanımak gerekir. 
Çünkü hizmet aktiyle çalışan bütün işçilere, iş mahkemelerinde da
va açabilme imkanı getirilmesi görüşündeyiz (296). 

İkinci sınırlama ise, muafiyetin ancak yevmiyeleri yirmi lirayı 
veya aylıkları altıyüz lirayı geçmeyen işçilere tanınmış olmasında 
görülmektedir. Böylece Harçlar Kanunu m.123,11 hükmü, İMK m. 
11'in hükmünü harçlar bakımından değiştirmiş olmaktadır t297). Bu 
husus nazara alınmadan karar verilmesi kanuna aykırıdır (298). Ta-
sarı'da ise, muafiyete ilişkin olarak yukarıda anılan miktarlar gün
lük kırk veya aylık binikiyüz üraya çıkarılmıştır (Tasarı m.21). Fik
rimizce, muaf kılman miktarın tesbitinde kesin bir sınırlama ge
tirilmesinin zamanla değerlendirme ölçülerinin altında kalacağı hu
susu göz önünde bulundurularak, davanın açıldığı tarihteki asgari 
ücretin nazara alındığı göreli bir düzenlemeye gidilmesi uygun olur. 

Son olarak, muafiyetin sadece tebligat ücreti (299), resim ve 
harçlara ait olduğunu (İMK m.ll) , bu nedenle HUMK m.423'dè ön-

(292) Bkz. ezcümle Kuru III s. 475. 
(293) İMK m. 11 ve Harçlar Kanunu m. 123,11 gereğince, işçiler davalı durumunda 

ise, anılan muafiyetten yararlanamazlar. 
(294) İşçiler bakımından harçtan muafiyet, ilamların takiplerinde de söz konusuduı 

(bkz. § 8). 
(295) Bu muafiyet, işveren tarafına tanınmamıştır. Aslında, ucuzluk ilkesinin konu-

luş amacı gözönünde tutulursa buna gerek de yoktur (bkz. ezcümle: Saymen I 
s. 39; Artus s. 1415; bkz. ayrıca: Kuru II s. 857 dip not 15a). 

(296) Kars. Kuru - İş Mahkemeleri s. 29; bkz. ayrıca: dip not 44 ve civarı. 
(297) Bkz. ezcümle: Kuru II s. 858; Çenberci s. 104. 
(298) Bkz. örneğin: 9HD 28.2.İ966, 1521/1745: Orhaner II s. 474. 
(299) PTT işletmesinin ayrı bütçeli bir İktisadi Devlet Teşekkülü olması ve meblağın 

cüz'i ve taraflara fazla külfet teşkil e:tmeyen miktarda olması görüşü ileri sü
rülerek (bkz. Tasarı m. 21'e ilişkin Gîrekçe), tebligat ücretinden muafiyet Ta-
sarı'da öngörülmemiştir. Fikrimizce, sosyal kamu düzeni nedeniyle (bu kavram 
hakkında bkz. Esener s. 37-39) bu tür bir düzenlemeyi, iş hukukunun yapısına 
ve işçiyi koruma ilkesine aykırı buluyoruz. 
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görülen, bunlar dışındaki yargılama masraflarım (30°) işçilerin de 
işveren gibi (301) ödeme durumunda olduğunu vurgulamak isteriz. 

§ 8 . K A R A R L A R I N İ C R A S I ( İ N F A Z I ) 

îş mahkemelerinden verilen kararlann, davayı kaybeden taraf 
aleyhine cebri icrası mümkündür (302). Genel mahkemelerle iş mah
kemeleri arasında bu bakımdan fark yoktur (303). Ancak iş mahke
melerinde, iş hukukunun işçiye koruma niteliği gereği olarak, ka
rarların icrasında bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu cümleden ola
rak, iş mahkemeleri kararlarının icrasında işçiler lehine harçtan 
muafiyet tanınmıştır (Harçlar Kanunu m.33). 

Bu hüküm gereğince, iş mahkemeleri tarafından işçiler lehine 
hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde, işçilerden hiç
bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır (304). Bu harçlar işçi haklı 
çıktığı takdirde takip sonunda hesabedilerek, ayrıca bir hükme ge
rek kalmadan, borçludan tahsil edilir (Harçlar Kanunu m.33, cüm
le 2) (305). Ancak bu muafiyet, günlük ücreti yirmi lira ve aylıkları 
altıyüz lirayı geçmeyen işçiler hakkında uygulanır (Harçlar Kanu
nu m.123,11). Muafiyete ilişkin miktarların, bugünki asgari ücretin 
çok altında kalması nedeniyle uygulama imkânı kalmayan bu hük
mün de § 6,1'de anılan ölçüte uygun şekilde düzenlenmesi uygun 
olur. 

Çözümlenmesi gereken bir sorun da, iş mahkemeleri kararla
rına karşı Yargıtay'a yapılan başvurmaların icrayı durdurup dur-

(300) Yargılama harç ve masraflarına (HUMK m. 413-426) ilişkin olarak bkz. Kuru 
II s. 853 vd. 

(301) Kars. dip not 295. 
(302) Avusturya hukukunda, iş mahkemelerince verilen kararların icrası mümkün 

olmakla beraber, hüküm veren iş mahkemesinin sadece, kararın infaz kabili
yeti olduğunu tasdik etmesi gerekir (îş mahkemesi vermiş olduğu karardan 
tasdikli bir ilam ekleyerek verir. Bu suretle icra ve temyiz müracaatları 
—Avusturya 1İK m. 371, Z.l, 372a— veya eski hale getirme müracaatı yapı
labilir (Avusturya İİK m. 371, Z.3; bkz. Holzhammer s. 316). İcraya muvafa
kat etmek ise Avusturya İİK m. 18 ve 19'da belirtilen icra mahkemesine ait
tir (Avusturya İMK m. 30,1,11). Alman hukukunda, iş mahkemelerinin ver
dikleri ve bunlara karşı itiraz veya istinaf caiz olan kararlar da icra edilebi
lir. Bu hususta mahkemenin özel hükmüne ihtiyaç yoktur (Hueck s. 951). 

(303) Bkz. ezcümle Artus s. 1394; bkz. ayrıca: Hakem kararlarının icrasına ilişkin 
olarak Kuru II s. 1027-1028. 

(304) Bkz. Ozanoğlu s. 255; Köseoğlu s. 484. 
(305) Bkz. örneğin: HGK 13.5.1972, 9-860/317: TİK 1972 C. II, s. 860. 
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durmayacağıdır. ÎMK'da bu konuda bir açıklık yoktur. Şu halde 
İMK m.15 gereğince HUMK m.443'e göre hareket etmek gerekir. 

Bu cümleden olarak, iş mahkemelerinden verilen hükümler 
aleyhine temyiz yoluna gidilmesi, kural olarak hükmün icrasını, 
daha yalın bir deyişle ilamın icraya konulmasını (İİK m.24 vd) dur
durmaz (HUMK m.443,I) (306) (307). iş mahkemelerinden verilen ka
rarların konusu, esas itibariyle para olduğu için, teminat (30S) gös
tererek (309) Yargıtay'dan icranın geri bırakılmasına ilişkin bir ka
rar alma imkânı vardır (HUMK m.443,I. İİK m.36). 

Tasarı'da karar düzeltilmesi imkânı öngörülmesi nedeniyle, 
karar düzeltilmesi yoluna başvurmanın, teminat gösterme yoluyla 
dahi icrayı durdurmayacağını (31°) burada vurgulamak isteriz. 

§ 9. S O N U Ç 
1950 yılında özel bir yasayla kurulan iş mahkemeleri, belki o 

dönemin gereksinmelerine karşılık verebilecek durumdaydı. 
Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile İMK'nm teşki

lâtında yapılan değişiklik ve bazı maddelerin kaldırılması sonucu, 
iş mahkemelerine getirilen sistem bozulmuştur. Diğer taraftan bu
gün çalışma hayatıyla ilgili yasalarla sağlanan hak ve müesseseler 
karşısında; yargılamanın hemen her safhasında HUMK'ya yollama
nın yapıldığı ve buna karşın kendi içinde doyurucu olmayan özel 
hükümlerin korunduğu İMK, artık yeni gereksinmelere karşılık 
verebilecek nitelikte değildir. 

(306) Yargılamanın iadesi yoluna gidilmesi halinde de aynı sonuç sözkonusudur 
(HUMK m. 449). Aynı şekilde tavzih için müracaat da hükmün icrasını ge
ciktirmez (HUMK m. 449, m. 458). HUMK m. 458,11'deki yollama gerçi m. 
448'e yapılmıştır. Fakat mehazdaki duruma göre (Neuchàtel Usui Kanunu 
m. 416) bu, m. 449 olmak gerekir. 

(307) Alman hukukunda kanun yollarına müracaat halinde cebri icra ancak, dava
lının, kararın icrası halinde telafisi mümkün olmayan ağır bir duruma düşe
ceğini isbat etmçsi halinde durdurulabilir (Alman İMK m. 62,1 cümle 3: Hueck 
s. 952); Haciz ve ihtiyati tedbirler dahil olmak üzere cebri icraya Alman 
HUMK hükümleri uygulanır (Hueck s. 952). 

(308) Avusturya hukukunda icra için teminat Avusturya İİK m. 18, 19'a göre be
lirli icra mahkemelerinden istenir (Holzhammer s. 316); Avusturya hukukun
da iş mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı da veremez (Holzhammer s. 316). 

(309) Eğer işçi adlî yardımdan yararlanıyorsa, teminat göstermekten muaftır (HUMK 
m. 466, 3; m. 443; İİK m.36; m. 159,11). 

(310) Bkz. HUMK m. 442; bkz. örneğin: Kuru II s. 774 dip not 71'de anılan karar. 
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İş hukukunun gereği olarak; iş uyuşmazlıklarının, kısa sürede, 
taraflara fazla yük yüklemeden ve uzmanlaşmış yargı organları ara
cılığıyla, sâde bir şekilde çözümlenmesi için kurulan iş mahkeme
lerinin gerekliği konusunda şüphe olmamak gerekir. 

Ancak anılan amaçları gerçekleştirme yolunda iş mahkemele
rine işlerlik kazandırılması bir zorunluktur. Bu ise temelde; geniş 
usul hükümleri ihtiva eden, iş mahkemelerine özgü özel bir yargı
lama usulünün kabul edildiği yeni bir İş Mahkemeleri Kanununu 
içermektedir. 

Pozitif hukukumuz, bazı yabancı hukuk sistemleri ve İş Mİh-
kemeleri Kanunu Tasarısı nazara alınarak; iş mahkemelerinde uy
gulanan yargılama usulüne ilişkin olarak yaptığımız inceleme sonu
cu, Tasarı'da benimsediğimiz hükümlere ayrıca değinmeyerek, ol
ması gereken hukuka yönelik olarak çıkardığımız temel önerileri 
şöyle sıralıyabiliriz: 

— İş mahkemelerinin kurulacağı yeri saptama yetkisi, Yük
sek Hakimler Kurulunun uygun mütalaasını almak şartıyla, Ada
let ve Çalışma Bakanlıklarına birükte verilmelidir. 

— 275 s.K m.ll 'de, seri yargılama usulünün uygulanacağına 
ilişkin olarak getirilen istisnai hüküm kaldırılmalıdır. 

— İş mahkemeleri, çalışma hayatıyla ilgili kanunlardaki suç
lara da (ceza davalarına) bakmaya görevli kılınmalıdır. 

— İş mahkemelerinin görevini tayinde, teknik anlamda hiz
met akdi ölçütü nazara alınmalı, çalışma hayatıyla ilgili kanunlar
la tanınan her türlü hak iddialarında iş mahkemeleri görevli olma
lı, göreve ilişkin Tasarı m.2 hükmü kanun yapma tekniğine uygun 
olarak ve anılan ölçüt çerçevesinde düzenlenmelidir. 

— Avukatla temsil yanında, işçiyi temsil imkânı genişletilme
lidir. 

— Muafiyetler; göreve ilişkin önerimiz doğrultusunda, hizmet 
aktiyle çalışan bütün işçilere tanınmalıdır. 

— Tasarı'da kaldırılmış bulunan tebligat ücreti de muafiyet 
kapsamına alınmalıdır. 

— Resim ve harçtan muafiyete ilişkin miktann tesbitinde, 
§ 6,1'de önerdiğimiz ölçüt nazara alınmalıdır. 
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— İdari mercilere yapılan başvurmaların davaya çevrilmesi 
usulü, önerimiz doğrultusunda kaldırılmalı; eğer bu usul koruna
cak ise, idari merciler dosyayı mahkemeye «iş mahkemelerinin gö
revi içinde görürse» göndermelidir. 

— İMK m.lO'a ilişkin olarak, davanın açıldığı tarih idari mer
cie başvurma tarihine kadar geri götürülebilmelidir. 

— Re'sen araştırma prensibi sağlanmalıdır. 
— Davanın, duruşmadan önce hazırlanmasına yönelik geniş 

hükümler getirilmelidir. , 

— Sulh girişimi zorunlu kılınmalı, önerimiz paralelinde bir 
düzenlemeye gidilmelidir. 

— Gıyap kararı tebliği işlemi kaldırılmalıdır. 
— Dava şartlarının incelenmesinde Danıştay Kanunu m.74, 

75'e paralel bir düzenleme getirilmelidir. 
— Islah yoluyla müddeabihin artırılmasına ve tarafların de

ğiştirilmesine izin verilmelidir. 
— Aynı muhtevadaki hizmet akdinden dolayı birlikte dava 

açılabilmeli ve açılan davalar birleştirilebilmelidir. 
— İş davalarının hiç birisinde adlî tatil uygulanmamalıdır. 
— Dosya üzerinde karar verilemeyen haller dışında, Yargıtay'

da duruşma imkânı kaldırılmalı, duruşma yapılacak ise, konusu 
para ile ölçülebilen davalarda § 6,1'de önerdiğimiz ölçüt nazara 
alınmalıdır. 

— Temyiz vb. hallerde süreler' mümkün olduğunca kısa tutul
malıdır. 

— Karar tashihi kabul edilmedi, ancak usul önerimiz doğrul
tusunda düzenlenmelidir. 

— Kararların icrasındaki muafiyet miktarının tesbitine ilişkin 
olarak § 6,I'de önerdiğimiz ölçüt nazara alınmalıdır. 

Bir sonuç belirleme olarak şu hususu da belirtmek gerekir ki; 
iş mahkemelerinin kurulmasını gerekli kılan nedenleri sağlamaya 
yönelik, usule ilişkin önlemler yanında, iş mahkemeleri teşkilâtını 
nicel ve nitel olarak ihtiyaca cevap verecek düzeye getirmek bir zo-
runluktur. Bu zorunluk ise temelde, «mahkemeler teşkilâtı refor-
mu»nun bir bölümünü oluşturmaktadır. 



DANIŞTAY ÜYELİĞİ 

Abbas GÖKÇE 
DANIŞTAY ÜYESİ 

PLÂN: 

I. DANIŞTAY ÜYELİĞİ NEDİR? 
a) Türkiye'de Danıştay Üyeliği ' 
b) Fransa'da Danıştay Üyeliği 

II. DANIŞTAY ÜYELERİNİN HAK VE ÖDEVLERİ 

a) Danıştay Üyesinin Ödevleri 
b) Danıştay Birinci Başkanının Ödevleri 
c) Başkanunsözcüsü'nün Ödevleri 
ç) Danıştay Daire Başkanlarının Ödevleri 
d) Danıştay Genel Sekreterinin ödevleri 
e) Başka Göreve Seçilmiş Danıştay Üyelerinin Görevleri 

1 — Anayasa Mahkemesinde... 
2 — Uyuşmazlık Mahkemesinde... 
3 — Yüksek Seçim Kurulunda... 
5 — Yüksek Hakem Kurulunda... 
6 — Türk Tabipler Birliği Yüksek Haysiyet Divanında... 
7 — Türk Eczacılar Birliği Yüksek Haysiyet Divanında... 
8 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Yüksek Haysiyet 

Divanında... 
9 — Maliye Bakanlığı Ayırma Meclisinde... 

10 — Danıştay Yüksek Disiplin Kurulunda... 
11 — Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulunda... 
12 — Danıştay İdare Memurları Disiplin Kurulunda... 
13 — Danıştay Hizmet içi Eğitim Kurulunda... 

III. DANIŞTAY ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE ÜYELİĞE 

SEÇİM YÖNTEMİ 
a) Danıştay Üyeliğine Seçilebilme Nitelikleri 
b) Seçimi Kim Yapar? 



252 ABBAS GÖKÇE 

c) Süreler 
d) Üye Adayı Seçimi 
e) Üye Adaylığı İçin Başvurma 
f) Danıştay Genel Kurulunda Üye Adayı Seçimi 
g) Hükümet Adayları 
h) Anayasa Mahkemesinde Seçim 
i) Göreve Başlama 
j) Fransa'da Danıştay Üyeliğine Seçim Yöntemi 

IV. DANIŞTAY ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

a) Seçim Süresi 
b) Emeklilik 
c) İstifa 
d) Görevi Sona Erdiren Diğer Haller 
e) Fransa'da Danıştay Üyeliğinin Sona Ermesi 

V. BAZI ÖNERİLER 

I. DANIŞTAY ÜYELİĞİ NEDİR? 

a) Türkiye'de Danıştay Üyeliği 

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş 
yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Baş-
kanunsözcüsü, yüksek mahkeme hâikimleri olarak Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası'nm kendilerine sağladığı teminat altında hizmet 
görürler. 0) 

Danıştay Üyesi; idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görüp çözüm
leyen, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında 
düşünce bildiren, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini inceleyen ve kanunla verilen öteki işleri yapan, yüksek ida
re hâkimidir. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkanunsözcü-
sü de Danıştay Üyesi kapsamı içerisindedir. Asıl olan Danıştay Üye
liğidir. Danıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve Başkanun-
sözcüsü dört yıllık süre ile Danıştay üyeleri arasından seçilirler, 

(1) T.C. Anayasası Md, 140, Danıştay Kanunu Md. 1/4. 

| , 1 .,1 ,11 ,B I- •• < M » I I I W . i l 
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Bugün Damştayımızda, Danıştay Birinci Başkanı, Daire Baş
kanları ve Başkanunsözcüsü dahil 85 Danıştay üyesi vardır. Bun
lardan biri Birinci Başkanlıkta, biri Başkanunsözcülüğünde, biri 
genel sekreterlikte, ötekiler ise Danıştay bünyesi içerisinde kurulu 
bulunan 13 daire ile iki mürettep dairenin başkan ve üyeliklerinde 
görev yapmaktadırlar. Bu üyelerden bazıları da geçici sürelerle 
Yüksek Seçim Kuruluna, Uyuşmazlık Mahkemesine ve özel yasa
lar gereğince çeşitli kurullara katılırlar. 

b) Fransa'da Danıştay Üyeliği 

Fransız Danıştay Üyeleri de aşağı yukarı aynı işleri görmekle 
görevlendirilmiş bulunmaktadırlar. 

Fransız Danıştay Üyeleri de Bakanlıklarca gönderilen geçici ta
sarıları inceler, bu tasarılar üzerinde görüş bildirir ve gerekli gör
dükleri değişikliklerle yeniden yazma işini yaparlar. Danıştay'dan 
istenmiş olan metinleri hazırlar ve kaleme alırlar. Kanun hükmün
deki kararnamelerin, tüzüklerin hazırlanması, yürürlüğe konulup 
kaldırılması ve bunun dışındaki kararname tasarılarının hazırlan
ması konusunda düşünce verirler. İdari konularda çıkan güçlük
lerde Bakanlıklarca sorulan sorular üzerine görüş bildirir ve idari 
yargı esaslarına göre sürekli olarak denetleme işini yaparlar. O2) Bu
nunla birlikte Danıştay adına Danıştay üyeleri kendi inisyatifleri 
ile, kamu yararına uygun gördükleri yasal, tüzüksel, ve yönetsel 
düzen konusunda gerekli gördükleri reformlar üzerine yürütme er
kine çağrıda bulunabilirler. (3) Ancak Fransa'da Danıştay üyeliği 
olağan (4) ve olağanüstü (5) olmak üzere iki gruptan oluşur. Sayısı 
92 olan Danıştay üyelerinden 80'i günlük işlerde ve Danıştay bün
yesinde sürekli olarak çalışan olağan üyelerdir. Olağanüstü üye sa
yısı ise 12'dir. 

Bunlar çeşitli alanlarda ulusal faaliyetleri ile tanınmış üstün 
nitelikli kişiler arasından seçilirler. Uzmanlığı gerektiren işlerin gö
rüşülmesinde çeşitli kurul, komisyon ve bölümlerin çalışmalarına 
katılırlar. Böylece çeşitli alanlarda, ülke çapındaki üstün çalışma
ları ile temayüz etmiş yetenekli kişilerin bilgi, görgü ve tecrübele-

(2) Ordonance no: 45-1708 du Juillet 1945 Art. 21-23. 
(3) Ordonance no: 45-1708 du Juillet 1945 Art. 24. 
(4) Le Conseiller d'Etat en Service Ordinaire. 
(5) Le Conseiller d'Etat en Service extraordinaire (Ordonnance no : 45-1708 du 31 

Juillet 1945, Art. 7, 8). 



254 ABBAS GÖKÇE 

ri ile Danıştay'ın çalışmalarına olumlu katkılarda bulunmaları sağ
lanmıştır. Bu tür üyeliğe Türk Danıştay'ı bünyesinde de yer veril
mesi yararlı olacaktır. 

Öte yandan Fransa'da, her kademede Danıştay meslek mensup
ları idarenin çeşitli alanlarında görev alarak, çoğu kez uzun süre
lerle uzmanlığı gerektiren işlerde çalışma, gözetim ve denetimlerde 
bulunmaları da, idari eylem ve işlemlerin daha sağlıklı olmasına 
yardım etmektedir. 

Danıştay Kanunu'muzun Ek 7 nei maddesinde de buna para
lel olarak, görev süresi iki yılı geçmemek üzere Danıştay Kanun-
sözcüleri, Başyardımcıları ile 6 nei ve daha yukarı derecelerdeki 
Yardımcıları, Başbakan veya Bakanların teklifi, kendilerinin kabu
lü ve Birinci Başkan'ın muvafakati üzerine, Danıştay'daki mevki ve 
ihtisaslarına uygun idari hizmetleri yürütmekle görevlendirilmele
ri mümkündür. Ne var ki bu hüküm 1740 sayılı yasa ile 1973 yılın
da getirilmiş olduğu halde, bu maddeye göre şimdiye kadar görev
lendirilmiş Kanunsözcüsü ve Yardımcı sayısı birkaç kişiyi geçeme
miştir. 

İdarenin, uzmanlığı gerektiren her kademesinde, özlük işleri 
saklı kalmak üzere, Danıştay üyelerinin de belirli sürelerle görev 
alabilmeleri sağlanmalıdır. Böylece güçlü bir yürütme organı ile 
etkili bir idari yargı erki yaratılmasına katkıda bulunulmuş olur. 
Danıştay üyesi gerektiğinde idarenin her bölümünde görevler al
malı ve çalışma süresi bittikten sonra üyelik görevine dönebilme-
lidir. Bu olanağı önleyen idari ve yasal engellerin kaldırılması fay
dalı olacaktır. (6) Aksi halde asıl görevine dönme güvencesi bulun
mayan Danıştay Üyesinin idare bünyesinde çalışmak istemesi dü
şünülemez. 

İdare ile Danıştay arasında bütünleşme sağlanıp, biribirine 
bakış açıları değiştirilmedikçe, idari eylem ve işlemlerin daha sağ
lıklı olması ve Danıştay kararlarının uygulanmamasının asgari in
dirilmesi mümkün olmayacaktır. 

(6) Örneğin, Nihat Erim hükümetinde İçişleri Bakanlığı'na getirilen bir Danıştay 
üyesinin sonradan eski görevine dönmesi ne idari ne yasal ne de dava yolu ile 
sağlanamamıştır. 
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II. DANIŞTAY ÜYELERİNİN HAK ve ÖDEVLERİ : 

Ne olduğunu yukarıda açıklamaya çalıştığımız Danıştay üye
lerine yasaca verilmiş hak ve ödevler vardır. Bu üyelerin hak ve 
ödevlerinden bahsederken aslında Danıştay üyesi olup da Birinci 
Başkanlık, Başkanunsözcülüğü, Daire Başkanlıkları ve Genel Sek
reterlik görevlerini sürdürenlerin de hak ve ödevlerinden sözetmek 
gerekir. 

a) Danıştay Üyesi'nin Ödevleri : 
Danıştay üyelerinin ödevleri Danıştay Kanununda gösterilmiş

tir : O 

a) Başka Bir Göreve Seçilmemiş Damştay Üyesinin Ödevleri : 

— Danıştay Üyeleri, bulundukları dairelerde başkanlar ve ka
tıldıkları kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine veri
len dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire ve kurullara 
gerekli bilgileri verirler. 

— Kararlan yazarlar, dairelerinin ve üyesi bulunduklan ku
rulların toplantılarına katılıp, düşünce ve kanaatlerini bildirerek 
oylannı verirler. 

— Daire ile ilgili olmak üzere, verilen öteki işleri görürler. 
Başka görevlere seçilmiş, ya da atanmış Danıştay Üyelerine ds 

verilmiş görevler vardır. 

b) Danıştay Birinci Başkanı'nın Ödevleri : 
— Damştay Birinci Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden so

rumludur. Bütün kuruluşun düzenli çalışmasına bakar. 

— Gerekirse ilgili daire başkanları ya da Başkanlar Kurulu'-
na da danışarak gerekli önlemleri alır. 

— Danıştay Birinci Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile Dâva 
Daireleri Kurulu'na, İçtihatları Birleştirme Kurulu'na ve Başkan
lar Kurulu'na başkanlık eder. 

c) Başkanunsözcüsü'nün Ödevleri : 
— Başkanunsözcü, dâva dosyalarını uygun göreceği görev ayı

rımına göre kanunsözcülerine gönderir. 

(7) Danıştay Kanunu Md. 105-109. 
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— Düşüncelerin gecikmeden verilmesini ve Kanunsözcüleri ile 
Başkanunsözcülügünde çalışan memurların devamlarını ve düzenle 
çalışmalarını sağlar. 

— Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgi
li yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli önlemleri alır. 

— Başkanunsözcüsü, incelediği dâva dosyaları hakkında dü
şüncelerini bildirir ve yasalarla kendisine verilen öteki ödevleri ya
par. 

— Her takvim yık sonunda işlerin durumu ve bunların yürü
tülmesinde bir aksaklık varsa sebepleri hakkında Birinci Başkan
lığa bir rapor verir ve alınması gerekli yönetsel önlemleri bildirir. 

ç) Danıştay Daire Başkanlarının Ödevleri : 
— Danıştay daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanla

rın görevlerine devamlarını, düzenle çalışmalarını, daire işlerinin 
verimli bir şekilde yürütülmesini ve yardımcılar ile memurların 
yetişmelerini sağlarlar. 

— Görüşmeleri yönetirler, katıldıkları kurulların toplantıla
rında düşünce ve kanaatlerini bildirerek oylarını verirler. 

— Her yıl sonunda, dairelerindeki işlerin durumu, bunların 
yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Birinci Başkan 
lığa bir rapor vererek alınmasını gerekli gördükleri önlemleri bil
dirirler. 

d) Danıştay Genel Sekreterinin Ödevleri : 

— Danıştay Kanununda verilen görevler ile Birinci Başkan'm 
vereceği idari ve yazı işlerini yürütür. 

— Danıştay bünyesindeki müdürlükler ile doğrudan doğruya 
Birinci Başkan'a, Daire Başkanlarına ve Başkanunsözcüsüne bağlı 
olmayan servisleri yönetir ve denetler. 

Genel Sekreter, dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kuruluna ve 
İçtihatları Birleştirme Kurulu'na katılamaz. 

e) Başka Görevlere Seçilmiş Danıştay Üyelerinin Görevleri: 
Geniş anlamı ile Danıştay üyelerine asil görevleri dışında ya

salarla çeşitli kurul ve organlara katılma görevleri verilmiştir. 
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521 Sayılı Danıştay Kanununun 118 nei maddesine göre Danış
tay meslek mensupları ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; 
davet edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî 
toplantılara katılabilirler; bunun dışmda ancak kanunlarla belirti
len görevleri yapabilirler. 

1) Anayasa Mahkemesinde... 
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü arasından üçü. 

Danıştay Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi asil üyeliklerine, bi
ri de yedek üyeliğe seçilirler. (8) 

Bu üyelerin, seçimden sonra Danıştay ile ilişkileri kalmaz. Gö
revleri Anayasa Mahkemesi bünyesi içerisinde kanunların ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu 
denetlemek, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargı
tay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayış
tay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcü-
sünü, Askeri Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleri ile 
ilgili suçlardan dolayı Yücedivan sıfatı ile yargılar ve Anayasa ile 
verilen diğer görevleri yerine getirir. 

2) Uyuşmazlık Mahkemesinde... 

4788 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkmda Ka
nunun 2 nei maddesi, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinden üçünün 
Danıştay dâva daireleri başkan ve üyeleri arasından seçileceğini ön
görmüştür. Uyuşmazlık mahkemesi üyeliğine seçilen Danıştay üye
sinin de Danıştay'daki görevi devam eder, ancak zaman zaman uyuş
mazlık mahkemesi oturumlanna katılır. Uyuşmazlık mahkemesine 
seçilen Danıştay üyesinin görevi; Genel mahkemeler, idare ve as
kerlik yargı yerleri arasında hukuk işlerinden doğan vazife ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmektir. 

22 Haziran 1979 da yürürlüğe giren 2247 sayılı yeni «Uyuşmaz
lık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkmda Kanun» Uyuşmaz
lık Mahkemesini hukuk ve ceza olmak üzere iki bölümden oluştur
muş, her bölüm için 2 asıl 2 yedek üyenin de Danıştay Genel Kuru
lunca Dâva Daireleri Başkan ve Üyeleri arasından seçileceğini hük
me bağlamıştır. 

(8) T.C. Anayasası Md. 145, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun Md. 4. 
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3) Yüksek Seçim Kurulunda... 

Danıştay üyelerinden beşi Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerine 
seçilirler. (9) 

Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerine seçilen Danıştay üyelerinin 
Danıştay ile ilgileri kesilmez. İki görevi birlikte yürütürler. Bu ku
rula seçilen Danıştay üyelerinin görevleri, Yüksek Seçim Kurulu 
bünyesi içinde seçimlerin düzenle yürütülmesi için, seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı kanu
nun 14. maddesinde öngörülen gerekli iş, önlem ve kararları al
maktır. 

4) Yüksek Uzlaştırma Kurulunda... 

275 Sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 21 
nei maddesine göre Yüksek Uzlaştırma Kurulu üyeliğine de Danış
tay Genel Kurulunca bir Danıştay dâva dairesi başkanı seçilir. Bu 
seçilen Danıştay dâva dairesi başkanının da Danıştay ile ilişkisi ke
silmez. Görevi yasada öngörülen hallerde grev ve lokavtın geçici 
olarak durdurulması gibi konularda Yüksek Uzlaştırma Kurulu 
üyesi olarak gerekli kararın alınmasıdır. Milli Güvenlik Konseyi 
daha sonra bu görevi Danıştaydan almıştır. 

5) Yüksek Hakem Kurulunda... 

Yine 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun 36 ncı maddesi Yüksek Hakem Kurulu'na Danıştay Genel Ku-
rulu'nun seçeceği bir Danıştay Dava Dairesi Başkanı'nm katılma
sını ve aynı şekilde iki yedek üyenin seçilmesini öngörmüştür. Ya
sa ile verilen bu görev de, seçilenlerin Danıştay'daki görevine de
vamına engel değildir. Asıl olan Danıştay'daki görevdir, yasa ile 
verilen bu göreve lüzumu halinde katılır. 

Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup 
birden fazla ilde bulunan işyerlerini ilgilendiriyorsa uyuşmazlığı 
çözümlemede doğrudan doğruya, il hakem kurulu kararlarım da 
itiraz üzerine yasaya göre incelemekle görevlidir. Bu görev de da
ha sonra Danıştay'dan alınmıştır. 

(9) T.C. Anayasası Md. 75/3, 298 Sayılı Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun Md. 11. 
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6) Türk Tabipler Birliği Yüksek Haysiyet Divanında... 
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 42 nei maddesi

nin d bendi de Türk Tabipler Birliği Yüksek Haysiyet Divanına ka
tılmak üzere Danıştay üyeleri arasından bir temsilci seçilmesini ön 
görmüştür. Bu da Danıştay üyesi için sürekli olmayan bir görev
dir, asli görevine ek olarak bu görevi de sürdürür. Divanın görevi; 
mıntıka haysiyet divanı ile oda haysiyet divanlarından gelecek ka
rarı incelemek ve yasada gösterilen öteki işleri yapmaktır. 

7) Türk Eczacılar Birliği Yüksek Haysiyet Divanında... 
Bunun gibi 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 40 

ncı maddesinin, 5 nei bendine göre Türk Eczacıları Birliği Yüksek 
Haysiyet Divanı asil üyeliklerinden birisine Danıştay Genel Kuru
lunca bir Danıştay üyesinin seçilmesi gerekir. Bu da seçilmiş Da
nıştay üyesi için sürekli olmayan bir görevdir. Yapılacak iş Bölge 
Haysiyet Divanlarından gelecek evrak ve kararlan incelemek ve 
yasada belirtilen görevleri yapmaktır. 

8) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Yüksek Haysiyet Diva
nında. .. 

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
nun 8 nei maddesine göre kurulacak Yüksek Haysiyet Divanı'na da 
Danıştay Genel Kurulunca seçilecek bir Danıştay üyesinin katılma
sı gerekir. Bu görev de sürekli değildir. Divanın görevi Oda Haysi
yet Divanı kararı ile itirazları tetkik ederek gerekçeli bir biçimde 
onamak ve bozmaktır. Yasaca verilen diğer işleri de görür. 

9) Maliye Bakanlığı Ayırma Meclisinde... 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2996 sayılı 

kanunun bazı maddelerini değiştiren 5655 sayılı kanunun 28 nei 
maddesi uyarınca Temyiz Komisyonu ile Muvazzaf îtiraz Komis
yonu başkan ve üyelerinin tayin, terfi, nakil, tahvil ve re'sen emek
liye şevkleri ayırma meclisinin teklifi üzerine müşterek kararla ya-
pılır. 

Temyiz Komisyonu ile Muvazzaf îtiraz Komisyonu Başkan ve 
üyeleri hakkında Memurin Kanunundaki inzibati cezalar, Ayırma 
Meclisi'nin karariyle Maliye Bakanı tarafından, uygulanır. 

Ayırma Meclisi, Maliye Müsteşarının başkanlığı altında Gelir
ler Genel Müdürü ile Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Komisyonu 
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Başkanları tarafından seçilecek birer Yargıtay, Danıştay ve Temyiz 
Komisyonu üyesinden kurulur. Görülüyor ki Maliye Bakanlığı Ayır
ma Meclisi'nde de yasa ile Danıştay üyesine, sürekli olmayan bir 
görev verilmiştir. 

10) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulunda... 
521 sayılı Danıştay Kanununun 26 ncı maddesine göre her yıl 

her daireden seçilecek bir üye ile üçü dava daireleri ve ikisi de idari 
daireler başkanları arasından seçilecek beş daire başkanından olu
şacak Danıştay bünyesi içerisindeki Yüksek Disiplin Kurulunda da 
Danıştay üyelerine verilmiş görevler vardır. 

11) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulunda... 
Aynı Yasanın 27 nei maddesinde de biri başkan, biri genel sek

reter ve diğeri üye olmak üzere üç Danıştay üyesine Yönetim ve 
Disiplin Kurulunda verilmiş görevler vardır. 

12) Danıştay İdare Memurlarıı Disiplin Kurulunda... 

Danıştay îdare Memurları Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini 
de bir Danıştay üyesi yürütür. (10) 

13) Danıştay Hizmet içi Eğitim Kurulunda... 

Hizmet içi Eğitim. Yönetim Yönetmeliği de 5 nei maddesinde 
Hizmet içi Eğitim Kurulunda Danıştay Üyelerine görevler vermiş
tir. 

III. DANIŞTAY ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ ve ÜYELİĞE 
SEÇİM YÖNTEMİ : 

Yüksek dereceli idare hâkimi ve danışman olan Danıştay üye
leri, adliye mahkemesi hâkimleri gibi homojen bir görünüme sahip 
değildirler. Adliye mahkemesi hâkimlerinin tümü çıkış bakımın
dan aynı orijine sahip olmalarına karşın Danıştay üyeleri cesiti: 
kaynaklardan gelmektedir. Halbuki Yargıtay Üyeliği için kaynak 
tektir. Alt dereceli mahkeme ya da görevlerde uzun yıllar çalışıp 
birinci sınıf hakimliğe ayrıldıktan sonra çalışması, sicili ve üstün 

(10) 5 Haziran 1974 günlü 17906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren «Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği 5. Md.'nin (Kurum 
Merkezlerindeki Disiplin Kurulları başlığını taşıyan bendinin (F Danıştay'da 
fıkrası). 



DANIŞTAY ÜYELİĞİ 261 

nitelikleri ile temayüz eden hâkimler Yüksek Hâkimler Kurulunca 
Yargıtay üyeliğine seçilebilmektedirler. Hepsinin ortak olan yanı 
hukuk fakültesi mezunu olmak ve belirli bir formasyon ve çalışma 
düzeni içinden gelmiş olmaktır. 

a) Danıştay Üyeliğine Seçilebilme Nitelikleri : 
Danıştay üyeleri, yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra-en az 

onbeş yıl Devlet memuriyetinde başarı ile çalışmış, ikinci derece 
kadroda bu derece aylığını kazanılmış hak olarak almış, yüksek 
hakimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip ve : 

— Bakanlık, elçilik, valilik; 

— Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları, daire başkanlıkları ve
ya üyelikleri veya Cumhuriyet Başsavcılığı yahut Yargıtay üyeliği
ne seçilebilmek niteliğini kazanmış olmak şartı ile hâkimlik veya 
Cumhuriyet Savcılığı, 

— Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, îdari ilimler, İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakülteleri veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerinde, hukuk, iktisat, maliye veya kamu yönetimi kollarında pro
fesörlük; 

— Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde gene
rallik veya amirallik veya Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi'nin askeri hakim olan başkanlık, daire başkanlığı ve
ya üyelikleri ile başsavcılıkları; 

— Genel ve katma bütçeli dairelerde Genel Müdürlük veya en 
az bu derecedeki daire ve kurul başkanlıkları; 

— Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk mü
şavirliği veya Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşa
virliği, müşavir avukatlığı veya muhakemat müdürlüğü; 

— Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı 
veya üyeliği; 

— Danıştay Başyardımcılığı veya bu derecedeki kanunsözcü-
lüğü; 

— Devlet memurluğunda çalışmış olmak kaydı aranmaksızın 
en az onbeşyıl fiilen avukatlık; 
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Görev ve hizmetlerinden birinde bulunmuş olanlar arasın
dan seçilir. (n) 

T.C. Anayasası'nm 145 nei maddesi belli niteliklere sahip kişi
lerin Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri için 
kırk yaşını doldurmuş bulunmak koşulunu öngörmüştür. Anayasa 
Mahkemesinin üç asil ve bir yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından 
seçildiğine göre, Danıştay üyeliğine seçim için adayda kırk yaşını 
doldurmuş olma şartı aranmalıdır. 

Bugün Türk Danıştayı'nda bulunan üyelerin büyük çoğunluğu 
hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri mezunlarından oluşmaktadır. 
Bu durum, Danıştay'ın yargı görevi açısından ve üyelerin yargıya 
aşina olmalarının gerekliliği yönünden normal karşılansa bile; ya
sada, öteki meslek mensuplarına da Danıştay üyeliğine seçilebilme 
olanağının verilmiş olması idari yargı özelliğinin kaçınılmaz bir so
nucudur. İdarenin her kademesinde yetişmiş uzman kişilerin Da
nıştay bünyesi içerisinde de çok yararlı olacakları tartışılamaz. Özel 
uzmanlık ya da teknik bilgiyi gerektiren konulara ilişkin bir idari 
işlem ya da eylemin yargısal yönden denetlenmesinde sadece hu
kuk bilgisinin yeterli olduğunu savunmak güçtür. Adliye mahke-
melerindeki gibi bu konuda sadece bilirkişi müessesesinin yeterli 
olacağı da savunulamaz. Çünkü a.dliye mahkemelerindeki anlaş
mazlığın kökeninde özel ilişkiler jrattığı halde, Danıştay'a gelmiş 
bulunan işlerin kökeninde mutlaka bir idari işlem ya da eylem bu
lunmaktadır. İdarenin çeşitli kollarında faydalı hizmetler vererek 
uzmanlaşmış, teknik bilgilerle dolu ülke çapında tanınmış kişile
rin Danıştay üyeliğine seçilmeleri ve idari eylem ve işlemlerin yar
gısal yönden denetlenmesine katılmaları elbette çok yerinde ola
caktır. Nitekim Fransız Danıştayı'nm karar organlarından olan bir
leşik alt bölüm kuruluna idari dairelerden bir üyenin; dâva dairesi 
kuruluna idari dairelere mensup üç: üyenin, dava kuruluna da dört 
idari daire başkanının katılmaları yasal bir zorunluluktur. (12) 

Bizde, Danıştay dâva dairelerinin idari dairelerden kalın çiz
gilerle ayrılmış olması da izahı oldukça güç bir anlayışın eseridir. 

Danıştay Kanununun 20 nei maddesinin ikinci fıkrasına göre 
«Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, idari dairelere diğer idari 
dairelerden ve dava dairelerine diğer dava dairelerinden üye alın
mak suretiyle tamamlanır. 

(11) Danıştay Kanunu Md. 8. 
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Bu maddeye hakim olan espriyi anlamak güçtür. Uzun yıllar 
hakimlik yapmış ve Danıştay üyeliğine seçildikten sonra Başkanlar 
Kurulunca her nasılsa bir idari daire üyeliğinde görevlendirilmiş 
bir hakimin dâva dairesi tamamlayıcı üyeliğine, ya da uzun yıllar 
valilik yapıp Danıştay, üyesi olduktan sonra dâva dairesine verilen 
bir üyenin idarî daire tamamlayıcı üyeliğine atanmasını önleyen bu 
yasa hükmünün varoluş nedenini de anlamak mümkün değildir. 
Aynı maddenin üçüncü fıkrası «Dâva dairelerine ayrılacak üyelerin 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakülteleri ile iktisadi ve Ti
cari İlimler Akademileri yahut öğrenim itibariyle bunlara eşit ya
bancı memleket fakülte veya yüksek okullarından mezun olmaları 
şarttır.» hükmünü taşır. 

Görülüyorki yasamız öğrenim sırasında hiç hukuk dersi gör
meyen üyeleri dâva dairesinde çalışmaktan menettiği gibi, bir ida
ri daire üyesinin dâva dairesinde, bir dâva dairesi üyesinin de ida
rî dairede tamamlayıcı üye olarak görevlendirilmesini önlemiş ve 
böylece idari dairelerle dâva dairelerini kalın çizgilerle biribirin-
den ayırmış bulunuyor. Burada öylesine garip bir çelişki söz ko
nusu ki izahı mümkün değil... 

Hukuk, Siyasal Bilgiler ya da İktisat Fakültelerinden birinden 
mezun olup da, Danıştay üyeliğine seçildikten sonra Başkanlar Ku
rulu karar ile bir idari dairede görevlendirilen üyenin, bir dâva dai
resinin yedek üyeliği ile görevlendirilmesine yasal yönden olanak 
yokken, bir dâva dairesinin asil üyeliğine getirilmesine herhangi 
bir engel yoktur. Bir görevi asaleten yürütmekte yetenek sahibi bu
lunan bir kişinin o görevi tamamlayıcı üye olarak yürütmesinin ön
lenmesi nasıl izah edilebilir? Aynı şekilde uzun yıllar idarenin üst 
kademelerinde çalışıp da valilik yapmış ve sonradan Danıştay üye
liğine seçildikten sonra dâva dairesinde görevlendirilmiş bir üye
nin yasa açısından idarî dairelere yedek üye olamayacağını, fakat 
asil üyeliği için bir engel bulunmadığını da izah etmek güçtür. 

Hukuk, Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakültelerinden birinden me
zun olmamış değişik orijinli üyelerin de belli bir oranda dâva dai
relerine katılmalarına olanak sağlanmalıdır. Tarihsel oluşumları, 

(12) Bak: Abbas GÖKÇE, Fransız Danıstayı'nın Yargı Bölümleri, Sahife: 422, Sevinç 
Matbaası, Ankara, 1977. 
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varoluş nedenleri ve durumları bakımından idarî yargı ile idareyi 
bir birinden uzaklaştırmanın yaran değil zararı vardır. (13) 

Fransız Danıştayı'nda yalnız üyelerin değil, tüm Danıştay mes
lek mensuplarının hem idari dairelere, hem de dâva dairelerine iliş
kin görevleri vardır. îdari dairede çalışan bir üyenin dâva daire
sine, dâva dairesinde çalışan üyenin de idari daireye katılmasını 
önlemek şöyle dursun, tersine katılmaları zorunlu hale getirilmiş
tir. Orada olağan Danıştay üyeliğine seçilmiş bulunanların herhan
gi bir ayırım söz konusu olmadan her bölümde çalışabilmeleri ola
nağı yanında, sayılan 12 olan ve çeşitli milli kuruluşlarda çalışma
ları ile ün yapmış uzman kişiler arasından seçilmiş olağanüstü Da
nıştay üyelerine de (14) Danıştay sinesinde yer verilmiş olması idan 
yargı ve düşünce açısından büyük bir kazanç olduğu kuşkusuzdur. 
Bu durum idari yargının işini kolaylaştırır ve uyuşmazlıklann çö
zümünde onu daha güçlü kılar, yargı erkinin idari eylem ve işlem
lere bakış açısını daha çok genişletmiş olur. 

Bu gerçekler gözönüne alınarak Danıştay'ımızın organik yapı
sı içinde Fransız Danıştayı'nda olduğu gibi; çeşitli alanlarda ulusal 
faaliyetleri ile ülke çapında tanınmış üstün nitelikli kişiler arasın
dan seçilmiş olağanüstü üyeliğe yer verilmeli ve orijini ne olursa 
olsun Danıştay üyelerinin dava ya da idari daire çalışmalarına ka-
tılmalan önlenmemeli ve idari dairelerle dava daireleri biribirin-
den bugün olduğu gibi kaim çizgilerle aynlmamalıdır. 

b) Seçimi Kim Yapar?.. 

Danıştay üyeleri kanunda gösterilen niteliklere sahip kimseler 
arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinden mey
dana gelen kurulca gizli oyla seçilir. (15) Ancak bu seçim doğrudan 
doğruya olmayıp, Danıştay Genel Kurulu ile Bakanlar Kurulu'nun, 
boş üye sayısınca ayn ayn göstereceği adaylar arasından olur. Ana
yasa Mahkemesi onbeş asıl ve beş yedek üyeden, Danıştay Genel 

(13) Bugün Danıştay üyeleri içinde orijin bakımından mimar - mühendis bulunan 
çok tecrübeli, değerli ve yetenekli bulunan bir üyenin bu yasa hükmü ve espri 
karşısında imar yasalarından doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği Altıncı Daire 
üyeliğine verilemeyip, idari daire olan Üçüncü Dairede görevlendirilmiş olması 
bir kayıptır. 

(14) Les Conseillers d'Etat en Service Extraordinaires. 
(15) T.C. Anayasası Md. 140/3, Danıştay Kanunu Md. 10. 

I i 
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Kurulu da, Birinci Başkan, daire başkanları ve üyeler ile Başkanun-
sözcüsü ve Genel Sekreterden oluşmaktadır. (16) 

521 Sayılı Danıştay Kanununun yürürlüğe konulmasından ön
ce yürürlükte bulunan 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 2 ve 
3 ncü maddesi uyarınca Danıştay üyeleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Umumi Heyetince seçilirdi. 

Milli Birlik Komitesi 20 Eylül 1960 tarihinde 3546 sayılı Danış
tay Kanunu'nda değişiklik yaparak: 

«Danıştay Birinci Başkanı,,Daire Başkanı ve Üye seçimi için... 
nitelikleri haiz olanlar arasında üç mislinden az olmamak üzere 
Başbakanlıkça bir aday listesi düzenlenir.» 

«Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik Komitesi Güvenlik Komisyo
nu ile Sosyal işler Komisyonu, (Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik 
Komitesinin vazifesi nihayet bulunca yerine kaim olacak teşrii or
ganın Adalet ve İçişleri Komisyonları) ilgili Devlet, Adalet ve içiş
leri Bakanlarının huzuru ile toplanarak liste ile bağlı olmaksızın 
açık bulunan yerler için iki misli aday ayınr. Komite (Türkiye Cum
huriyeti Milli Birlik Komitesinin vazifesi nihayet bulunca yerine 
kaim olacak teşrii organ) Umumî Heyetince bu adaylar arasından 
seçim yapılır.» Hükmünü getirdi. 

1961 Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesi ile mahkeme ve hakim
lerin bağımsızlığı esasından yola çıkarak Danıştay üyelerinin ya
sama erki yerine Anayasa Mahkemesince seçilmesi hükmünü koy
muştur. Gerçekten 1961 Anayasası'nm Danıştay ile ilgili 140 ncı 
maddesinin gerekçesinde aynen şöyle denilmektedir: 

«Bu madde ile Danıştay'ın kuruluş ve görevleri düzenlenmek
tedir. Danıştay'ın kuruluşu hakkında getirilen yeni esaslar şunlar
dır : Danıştay üyelerinin seçimi mahkemelerin bağımsızlığı esasın
dan hareket edilerek teşrii organdan alınmıştır. Ancak Danıştay'ın 
arzettiği hususiyet sebebiyle, üyelerinin seçimi esas itibariyle Ad
liye mahkemeleri hakimlerinin özlük işleri hakkında karar verme
ğe salahiyetli olan Yüksek Hakimler Kurulu'na verilmemiştir. Da
nıştay üyelerini, Hükümet ve Danıştay tarafından gösterilecek aday
lar arasından Anayasa Mahkemesinin yedek üyeleri de dahil olmak 
üzere teşkil edeceği kurul seçecektir.» 

(16) T,C. Anayasası Md. 145, Danıştay Kanunu Md. 21. 
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Esas itibariyle Anayasa Mahkemesi ile Danıştay bir sistem için
de toplanmaktadır. Bu sistem ile siyasi iktidarın ve idarenin tasar
rufları yargı denetimi altında bulundurulmaktadır. Danıştay icrai 
ve idari kararlar üzerinde yargı denetimi yapan ve kanun ve tüzük 
taşanları hakkında önceden mütalâa veren ve bu bakımdan tanzimi 
yetkileri bulunan bir kuruldur. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi 
ise, daha geniş ölçüdeki yetkilerle mücehhez bir kurul olarak, çı
kan kanunların Anayasaya uygunluğunun kazai murakabesini yap
makla görevlidir.» 

«Anayasa Mahkemesi ile Danıştaym görevleri arasmda bu ya
kınlık sebebiyledir ki, Danıştay üyelerinin seçiminin Anayasa Mah
kemesi tarafından yapılması uygun görülmüştür.» 

«Diğer taraftan sevkolunan bu madde ile (Birinci fıkra) ilk de
rece idari mahkemelerin kurulması yolu açık tutulmuş bulunmak
tadır. Bu halde Danıştay, ilk derece idari mahkemelerinin karar
larını temyizen tetkik edebilecekti]:.» 

Görülüyor ki Anayasa açıkça kuvvetler ayrılığı ile mahkeme 
ve hakimlerin bağımsızlığı ilkelerinden yola çıkarak Anayasa Mah
kemesi ile Danıştay'ın görevleri arasındaki yakınlık sebebiyle Da
nıştay üyelerinin seçimi işini Anayasa Mahkemesine bırakmıştır. 
Gerçekten Anayasa Mahkemesi ile Danıştay arasında bir görev ya
kınlığı ve bunların hukuk devletinin ikili güvencesi oldukları bir 
gerçektir. Ancak Danıştay üyesini seçme ödevinin temel öğelerin
den birisi görev yakınlığı ise, Danıştay'a, Danıştay Genel Kurulun
dan daha yakın bir kuruluşun varlığı düşünülemez. Başka bir de
yimle, Anayasanın 140 ncı maddesinin gerekçesi açısından Damştay 
üyelerinin Danıştay Genel Kurulunca seçilmesi daha uygun olur. 
İlk bakışta bunun bazı sakıncalarından söz edilebilir. Örneğin bu 
görev Danıştay Genel Kurulu'na verilirse, daha çok Danıştay bün
yesi içerisindeki adaylar lehine hareket edilebileceği savunulabilir. 
Oysa ki geçmiş yıllardan beri süregelen üye adayı seçimindeki uy
gulama bu düşünceyi doğrulamamaktadır. Öteyandan, Fransız Da-
nıştayı'nda olduğu gibi, yasa ile konacak Danıştay üyeliğine seçi
lenlerin üçte birinin Danıştay dışından seçilme zorunluluğu akla 
gelen bu sakmcayı pekâlâ önleyebilir. 

Danıştay'ın böylesine özerk ve başına buyruk olmasının sakın
calarından sözedilemez, tersine hakimlerin ve mahkemenin bağım
sızlığı yönünden eşyanın tabiatına daha uygun düşer. Nasıl adliye 
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mahkemelerinde hâkimlerin mesleğe almış, yükselme, atama ve 
benzeri özlük işleri yine hâkimlerden oluşan Yüksek Hâkimler Ku
rulu eliyle yapılıyorsa Danıştay üyelerinin seçimi de tek derece ve 
kesin olarak Danıştay Genel Kurulunca yapılmalıdır. Bunun büyük 
faydalar sağlayacağı kuşkusuzdur. Bir kere Danıştay üyeliğine se
çilecek kişilerin nitelik ve meslekî yetenekleri - sayı bakımından -
daha büyük bir kurulun takdirine sunulması daha isabetli olacak
tır. Öte yandan Danıştay bünyesinden seçilmiş veya seçilmekte ol
duğu bir gerçektir. Kendi bünyesi içerisinde bulunan adayların 
mesleki yetenek, başarı, ahlâk, seciye ve diğer niteliklerini Danış
tay Genel Kurulu dışındaki bir kurulun daha iyi takdir edebileceği 
iddia edilemez. Başka bir deyimle, Danıştay içerisinden seçilecek 
bir üye adayını Danıştay üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyelerinden 
daha çok, daha yakın ve daha iyi tanır. Danıştay üye adaylarının 
gizli ve açık sicillerinin seçimden önce Anayasa Mahkemesine gön
derildiği ve bu bakımdan Anayasa Mahkemesi üyelerince de aday
ların niteliklerinin seçimden önce bilindiği iddia edilebilir. Bu doğ
rudur, ancak bütün adayların sicilerinin aynı orijinli bulunmaması 
bakımından bu görüntünün objektif ve gerçekçi olduğu kabul etme 
olanağı yoktur. Danıştay bünyesi içerisindeki adaylann gizli ve açık 
sicillerinin bilinmesi yanında, Danıştay üyeleri her adayın başarı, 
ahlâk, seciye ve diğer niteliklerini de yakmen görmektedir. Bü ba
kımdan yasa değişiklikleri ile Danıştay üyeliğine seçme hakkının 
Danıştay Genel Kurulu'na verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir Da
nıştay Genel Kurulu ki Anayasa Mahkemesinin dört, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin üç ve Yüksek Seçim Kurulu'nun beş üyesini seçebi
liyor, fakat kendi üyesini seçemiyor, işte bunu izah etmek ve yo
rumlamak güç... 

Bu yazı 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 
kabul ve yürürlüğe konulmasından çok önce yazılmıştır. 14.5.1981 
tarihinde yürürlüğe giren 2461 Sayılı Kanununun 4 üncü maddesi 
ile Danıştay üyesi seçme görevi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu'na verilmiştir. Hâkimler, ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet 
Bakanının Başkanlığında Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının 
kendi daire başkan ve üyeleri arasından göstereceği adaylardan, 
Devlet Başkanınca seçilen ikişer asıl, ikişer yedek üye ile Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük işleri Genel Müdüründen kurulur. 
Geçici 1 inci Maddeye göre ilk dönemde Danıştay ve Yargıtay'dan 
gelecek üyeler aday gösterilmeden Devlet Başkam tarafından seçil
mişlerdir. 
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Bu yasa değişikliğine rağmen, 521 Sayılı Danıştay Kanunu ve 
Anayasaya göre yapılmış seçimlere ilişkin görüşümüzü açıklamada 
yarar vardır. 

c — Süreler (17) 

Danıştay üye adayı seçimi en;az iki üyelik boşaldığında yapılır, 
bir üyeliğin boşalmış olması seçim yapılmasını gerektirmez, seçim 
için enaz ikinci üyeliğin de boşalması beklenir. Boşalan üyelik sayısı 
ikiyi bulunca,durum en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 

Üye adayı gösterilmesi ve seçim işlemleri, seçim yapılmasını 
gerektiren sayı da boşalmanın olduğu tarihten itibaren Danıştay 
ve Bakanlar Kurulunca iki ay, Anayasa Mahkemesince, aday liste
lerinin Mahkeme Başkanlığına gönderildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde tamamlanır. Adli tatil süresi hesaba katılmaz. 

Bu süreler yasada açıkça gösterilmiş olmasına karşın, bu süre
lere uyulmaması halinde bir müeyyide öngörülmemiştir. Uygulama
da bu sürelere Danıştay ve Anayasa Mahkemesince uyulduğu halde, 
eski Bakanlar Kurullarınca genellikle uyulmadığı görülmüştür. Be
lirtilen iki aylık süre içerisinde Bakanlar Kurulunca adaylar saptan
mazsa ne olacağı yolunda yasada bir hüküm yoktur. Uygulamalar 
göstermiştir ki Bakanlar Kurulu bu konuda her zaman hassas dav
ranmamış, hele koalisyon hükümetleri döneminde yasada öngörülen 
sürenin bir kaç misli gecikmeler olmuştur. 

Yasada herhangi bir çözüm biçimi ve yaptırım öngörülmediği 
için Bakanlar Kurulu bu işi yıllarca geciktirse ve süresiz ertelese ne 
olacaktır? Açık bulunan Danıştay üyelikleri yıllarca ya da süresiz 
doldurulamayacak mıdır? Kanımızca iki aylık sürenin sonunda 
Anayasa Mahkemesi Danıştay'ın seçtiği adaylar içerisinden seçimini 
yapmalıdır. Bunların tamamı ya da bir kesimi yasada belirlenen 
ölçüde oy almışlarsa seçilmiş olmalı, bir türlü yeterince oy alamayan 
Danıştay adayının adaylık niteliği düşmeli ve seçim yapılmayan 
üyelikler yeniden açılmış sayılmalı ve yasa gereğince tekrar seçim 
yoluna gidilmelidir. 

Danıştay üye adaylarını tesbit için değişiklikten önce Bakanlar 
Kuruluna verilen iki aylık sürenin yeterli olmadığı iddia edilemez. 
Aslında bu süre kısa değil, uzun sayılmalıdır. Danıştay üye adaylık-

(17) Danıştay Kanunu Md. 10, 11, 12, 
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larmın koalisyon ortaklan yada Bakanlar arasında pazarlık konu
su yapılmasını ve böylece yasa ile verilen hakkın suistimalini ka
nun himaye etmemelidir. 

Danıştay Genel Kurulunca seçilmiş üye adaylarından kimisi 
ya da tamamı Bakanlar Kurulunca da aday gösterilmişse durum 
ne olacaktır? Bu adaylar seçilmiş sayılabilecekler midir? Ya da Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Bakanlar Kurulu'nun tercihini üzer
lerinde toplayan bu adayları seçmek zorunda mıdır? Bu soruya 
olumlu cevap vermek güçtür. Danıştay Genel Kurulu ile Bakanlar 
Kurulu aynı aday veya adaylar üzerinde birleşmiş olsalar da bunlar 
seçilmiş olamazlar. Seçme hakkı kesinlikle Anayasa Mahkemesine 
aittir. Anayasa Mahkemesi iki kurulun da birleştiği adayı, yeterliği 
açısından ya takdir hakkını kullanarak seçmeyebilir. 

Anayasa Mahkemesince, seçim işi, aday listelerinin Mahkeme 
Başkanlığı'na gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tamalanır. 
Anayasa Mahkemesince bu süreye riayet edilmektedir. Ancak bu 
süreye uyulmazsa ne olacaktır? Bunun da yasada bir çözüm ve yap
tırımı yoktur. Gerçekten Anayasa Mahkemesince, yasada belirtilen 
bir aylık süre içerisinde seçim tamamlanmazsa ne olacaktır? Uygu
lamada, Anayasa Mahkemesince seçim işine bir ay içinde başlandığı, 
fakat tamamlanamadığı sık sık görülmüştür. Bunun nedeni aday
ların seçim için gerekli çoğunluk oyunu alamamalarıdır, öyle ki 
seçim için yapılan oturumlarda bazan 20 tur oylama yapılmakta 
fakat yine seçim için gerekli çoğunluk sağlanamamaktadır. Bu 
nedenle seçim işi ayrı günlere ertelenmekte ve böylece bir ay içinde 
tamamlanamamaktadır. Pek çok ertelemeye rağmen adaylar seçil
miş olmak için yeterli oyu sağlayamazlarsa ne olacaktır? Bu böyle 
sürüp gidecek mi, yoksa?..Bu konuda yasada bir hüküm yoktur. 
Adayların yeterli oyu sağlayıncaya kadar seçim turlarının yinelen
mesi düşünülebilir. Ancak herşeye rağmen seçim için yeterli oy 
sağlanmıyarsa bu ne zamana kadar sürecektir? Oylarda bir kilit
lenme olmuşsa değişik oturumlarda da olsa turlara devamın ne 
faydası olur? Anayasa Mahkemesi, üye adaylarının niteliği ne olursa 
olsun Danıştay ve hükümet adayları içinden üye sayısınca seçim 
yapmak zorunda mıdır? Buna olumlu cevap verilirse yıllar yılı da 
sürse bile Anayasa Mahkemesi seçim için gerekli turları yinelemesi 
gerekir. Bu ipotezden yola çıkarsak Danıştay ve Bakanlar Kurulu 
aynı adaylar üzerinde birleşmişlerse bu adayları seçilmiş saymak 
yargısına varırız. Çünkü ne kadar ertelenirse ertelensin Danıştay ve 



270 ABBAS GÖKÇE 

Hükümetin üzerinde birleştikleri aday sayısı ancak açık bulunan 
üyelik sayısında olduğundan ve Anayasa Mahkemesi çoğunluk sağ
lanıncaya dek bu adaylar üzerinde oylamaya devam edeceklerinden, 
bunların başlangıçta seçilmiş olmalarını kabul etmek zorunluğu 
vardır. Öyleyse ne yapmak gerek? Yapılacak iş şudur : Yasada 
değişiklik yapmak, Anayasa Mahkemesinde yapılacak seçim sırasın
da, değişik günlerde biribirini izleyen üç oturumda bütün turlara 
rağmen seçim için yeterli oyu sağlayamayan üye adaylarının adaylık
ları düşmelidir. Ancak bu sağlandığı takdirde yeniden adaylar tesbh 
olunacak ve Anayasa Mahkemesinde kilitlenmiş oylar açılacaktır. 

Danıştay üyeliğine seçim; seçilen üyeye — emeklilik, istifa, başka 
göreve seçilme ve meslekten çıkarılma durumları ayrık kalmak şartı 
ile yaşam boyu bu görevi sürdürmek hakkını verir. Danıştay Birinci 
Başkanı, daire başkanı ve Başkanunsözcüsü seçilen üyenin ise bu 
görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

d — Üye Adayı Seçimi : 

Danıştay üye adayları Danıştay Genel Kurulu ve Bakanlar Ku
rulu tarafından gösterilir. Danıştay üye adayı seçimi en az iki boş 
yer için yapılır. 

Danıştay Genel Kurulu, yasada gösterilen niteliklere sahip bu
lunanlar arasından boş bulunan üyelik sayısınca üye adayı seçer. 

Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum en çok bir hafta 
içinde Başbakanlığa bildirilir. Boş yerler bildirilirken Danıştay üye
liğine seçilebilme niteliğini kazanmış meslek mensuplarının bir liste
si de gönderilir. 

Danıştay üyelerinin ne oranda Danıştay içinden ve dışından 
seçileceğine ilişkin yasada bir hüküm yoktur. Danıştay üyelerinin 
bir kesiminin de Danıştay dışından seçilmesi yararlı olacağından 
bu konuda, Fransız Danıştay Yasası'nda olduğu gibi bir açıklık 
getirilmelidir. Örneğin Fransa'da Danıştay üyelerinin üçte ikisi 
Danıştay içinden seçilir. Bizde bu oran yasa ile belirlenmeli ve ancak 
üç üyelik boşaldığında seçim yapılmak ve bunlardan ikisinin Danış
tay içinden, birisinin de dışarıdan seçilebilmesi için yasal olanak 
sağlanmalıdır. 

e — Üye Adaylığı İçin Başvuıma : 
Üye seçimine katılmak isteyen adaylar, Danıştay üyeliklerinde 

seçim yapılmasını gerekli kılacak sayıda boşalma olduğu tarihten 



DANIŞUY ÜYELİĞİ 271 

başlayarak onbeş gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa başvur
malıdırlar. Adli tatil içerisinde bu onbeş günün işleyip işlemediğine 
dair yasada bir hüküm bulunmamakla beraber uygulamada bu on
beş günün hesabında adli tatilin hesaba katılmadığı görülmüştür. 
Süresi içerisinde Danıştay Birinci Başkanlığına varmak kaydı ile, 
posta ya da öteki yetkili makamlar aracılığı ile yapılan müracaatlar 
,da geçerli sayılmalıdır. 

Adaylık için başvuranların, Birinci Başkanlıkça, soyadlarına 
göre alfabetik listesi düzenlenir. Bu listede ilgililerin gizli ve açık 
sicil dosyalarından çıkarılacak kısa özgeçmişleri bulunur. Liste se
çimden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 

Genel Kurul üyelerine dağıtılan, ilgililerin gizli ve açık sicil 
dosyalarından çıkarılmış özgeçmiş ve sicil özetleri farklı kurul ve 
makamlarca düzenlenmiş olduğundan adayların seçiminde objektif 
bir kriteryum olamaz. Özetlerin çıkarılış biçimi ve özeti çıkaranın 
neleri özete alacağına ilişkin takdir yetkisi de çıkarılan özetler açı
sından farklılık doğurabilir. 

Üye seçimlerinde yerleşmiş gelenek, üye aday adaylarının Danış
tay Genel Kurul üyelerini ayrı, ayrı ziyaret edip kendilerini tanıtma
larıdır. Bu gelenek halini almış olmakla birlikte aday adayı için 
çok güç ve rencide edici olmaktadır. Danıştay üyesi seçilebilme niteli
ğine sahip bir adayın seksenden çok genel kurul üyesini tek tek zi
yaret edip, gerekirse kendi yeteneklerinden de sözederek oy istemesi
nin ne ölçüde güç ve rencide edici olduğu ortadadır. Bunun gibi 
çoğu kez seçmenlerin yakınlarının da işe karıştırılıp oy istenmesi 
üzücü olmaktadır. Bu konuda bir liyakat ve kulis mücadelesi hoş-
görülemez. Ancak geçmiş uygulamalar göstermiştir ki, bazı seçmen
ler yakından tanışa bile ilgili aday adaylarının ziyaret edip oy isteme
melerini hoş karşılamamış ve oy vermemişlerdir. Ziyaretleri yapma
mayı, oy istemeğe gelmemeyi «tenezzül etmemek» olarak yorum
lamak yanlış olur. Bugün Danıştay Daire Başkanı olan çok liyakatli 
ve prensip sahibi bir arkadaşımız ilk aday olduğu dönemde, Danış
tay içerisinde çok iyi tanınmış olmasına rağmen — ziyaretleri ya
pıp oy istemediği için olsa gerek aday seçilememişti. 

f — Danıştay Genel Kurulunda Üye Adayı Seçimi : 
Danıştay üye adayı seçim tarihi Danıştay Başkanınca saptanır 

ve o gün genel kurul toplantıya çağrılır. 
Genel Kurul'da seçim gizli oyla yapılır. 
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Genel Kurul'un üye adayı seçimi yapacağı toplantıda, listedeki 
adaylar için oya başvurulur. Toplantıda hazır bulunanların yandan 
fazlasının oyunu alanlar boş yer sırasına göre ve oy sırası ile aday
lığa seçilmiş olurlar. 

İlk üç oylama sonunda boş yer kaldığı takdirde, seçilemeyen
lerin en çok oy alanları arasından boş yer sayısının iki katı kadarı 
ayrılarak bunlar arasında yeniden oya başvurulur. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit 
sayıda oy alanlar da oylamaya katılırlar. Bunlar arasındaki oylama 
hazır bulunanların yarısından çoğunun oyu sağlanıncaya kadar tek
rarlanır. 

Seçim sonucu bir tutanakla tesbit olunur. 

Tutanağın bir nüshası Anayasa Mahkemesine, bir nüshası da 
Başbakanlığa gönderilir. 

Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantıda üye tam sayı
sının en az dörtte üçünün hazır bulunması şarttır (18). 

Danıştay Genel Kurulu'nun seçim için yaptığı toplantının ilk 
üç oylamasında genellikle oylar dağılmak ta ve sonuca daha çok 
dördüncü oylamadan sonra gidilmektedir. 

Hazır bulunanların yarıdan çoğunun oyunu almakla birlikte 
iki aday da eşit oy almışlarsa ne yapılacağı yasada belirtilmelidir. 
Bu durumda ad çekme yerine adaylardan birisinin daha çok oy 
sağlaymcaya kadar oylamaya devam edilmesi yasanın ruhuna daha 
uygundur. 

Oylamanın sürdürülmesine rağmen eşitlik bozulmaz ya da aday
ların hiçbirisi seçilmiş olmak için gerekli çoğunluğu sağlayamazsa 
ne olacaktır? Bu takdirde seçimin ertelenmesi gerekir. Her Genel 
Kurul toplantısında üye tablosunun değişik olduğu bilinmektedir. 

g — Hükümet Adayları : 

Açık bulunan üyelik sayısınca Bakanlar Kurulunca da aday 
gösterileceği yasa gereğidir. Ancak yasada belirtilen süre içerisinde 
genellikle hükümet adayları saptanamamaktadır. Bunun çeşitli ne
denleri vardır. Önce, hükümet bir koalisyondan kurulu ise bu 

(18) Danıştay Kanunu Md. 13. 
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koalisyon ortaklan arasında bir pazarlık konusu edilmekte ve anlaş
mazlık sürüp gitmektedir. Koalisyon olmayan hükümetlerde de aday 
adayları içerisinde yakınları bulunması nedeniyle aynı anlaşmazlık 
Bakanlar arasında görülmüştür. 

Bir süre, hükümet adaylarının tesbiti işi Bakanlar Kuruluna 
getirilmeden Danıştay'ın bağlı bulunduğu Devlet Bakanınca yapılmış 
ve sonradan Bakanlar Kurulu'nun tasvip ve imzaları alınmışken, 
daha sonra işin Bakanlar Kurulunda görüşüldüğü öğrenilmiştir. 

Hükümet adaylarının da Danıştay içerinden gösterilmesi müm
kündür. Hatta zaman zaman gösterilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunca seçilmeyen aday adaylarının Bakan
lar Kurulunca aday gösterilmeleri için girişimde bulundukları da 
görülmüştür. Ancak Danıştay Genel Kurulunca seçilmeyen bir adayın 
Bakanlar Kurulunca aday gösterilmesi mümkün görülse bile Anayasa 
Mahkemesince seçilebileceğini kabul etmek güçtür. 

h — Anayasa Mahkemesinde Seçim 
Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel Kurulun

ca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından Ana
yasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. îlk iki oylamada bu çoğunluk sağ
lanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir (19). 

Anayasa Mahkemesi 15'i asıl 5'i yedek olmak üzere 20 üyeden 
kurulu bulunduğuna göre; seçim için yapılan toplantının ilk iki oy
lamasından birinde 14 oy alan aday Danıştay üyeliğine seçilmiş 
olacaktır, ilk iki oylamada 14 oy alamayan adayın üçüncü ve daha 
sonraki oylamalarda seçilebilmesi için en az 11 oy alması gerekir, 
ilk iki oylamada 13 oy alsa bile daha sonraki oylamalarda 11 oy 
alamayan bir adayın seçilmiş sayılması düşünülemez. 

Danıştay üyeleri seçimi işinin Danıştay Genel Kuruluna verilme
sinin daha doğru olacağını savunmuştuk. Gerçekten Anayasa Mah
kemesi üyeleri, genellikle çoğunluğu Danıştay bünyesi içerisinden 
seçilen Danıştay üye adaylarını Danıştay Genel Kurul üyeleri kadar 
yakından tanımalarına olanak yoktur. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri de kuramsal olarak takdirlerini, 
objektif olamayacağını yukarıda savunduğumuz sicillere göre yapa-

(19) T.C. Anayasası Md. 140, f. 3. 
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caklardır. Fakat geçmiş uygulamalar göstermiştir ki, Danıştay üye
lerinin Anayasa Mahkemesince seçiminde Danıştay ve Yargıta\ 
üyeleri önemli rol oynamaktadırlar. Adayların, bu yüksek mahke
me hakimlerince tanıtılması seçimlerin sonucu açısından yararlı 
olmaktadır. 

Aday listeleri Anayasa Mahkemesine varmakla adayların Ana
yasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile temasları yoğunlaşır. Aday
lar Danıştay bünyesinde olduğu gibi Anayasa Mahkemesinde de 
ziyaretlere başlarlar. Başkan ve üyeleri ayrı ayrı görerek kendilerini 
tanıtmağa çalışırlar. Burada da bir kimsenin tanımadığı kimselere 
kendisinden bahsetmenin, oy istemenin güçlüğü ve rencide ediciliği 
yanında sık sık ziyaret edilen Anayasa Mahkemesi üyelerinin iz'aç 
edildiklerinden sözetmek gerektir. Kişisel ziyaretler dışında, kendi
lerini tanıtmak üzere Anayasa Mahkemesine adaylar tarafından gön
derilen tanınmış kişilerin temas ve ziyaretleri de Anayasa Mahkeme
si Başkan ve üyelerini rahatsız ettiği bir gerçektir. Fakat bu temas 
ve ziyaretlerin oyların kullanılmasında yararlı olduğu düşünülebi
lir. Adayları doğrudan doğruya tanıma olanağı bulunan, daha çok 
üyeli Danıştay Genel Kurulu yerine, Danıştay üye seçiminin, aday
ları dolaylı olarak kendillerine tanıtılan Anayasa Mahkemesi tarafın
dan yapılmasının isabetli olmadığını uygulama göstermektedir. 

i — Göreve Başlama 

Danıştay üyeliğine seçilen kimse, seçim sonucu kendisine ve 
Danıştay Başkanlığına bildirildikten sonra Danıştay'daki görevine 
başlayacaktır. 

Seçilen üyeler, Başkanlar Kurulunun karan ille Dairelere ayrılır
lar ve hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı suretle dağıtılır (20). 

Görülüyor ki, bir üyenin verildiği bir dairede ne kadar süre ile 
çalışacağı yasada öngörülmemiş, ancak hizmetin icaplarına göre 
Başkanlar Kurulu kararı ile dairesinin değitirilebileceği kabul edil
miştir. «Hizmetin icapları» deyimi çok geniş kapsamlı ve — eski 
dille — muğlak bir kavramı ifade; etmektedir. Anlaşılması güç ve 
çapraşıktır. Bunun unsurları nelerdir? Bunu tarif etmek güçtür. 
Bu da hâkimin bağımsızlık ve teminat ilkelerine gölge düşürebilir. 
Başkanlar Kurulu hiçbir kayda tabi olmadan «Hizmetin icapları» 
gibi açık olmayan bir gerekçeye dayanarak, yüksek dereceli bir 

(20) Danıştay Kanunu, Md. 20. 
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hâkim olan bir Danıştay üyesinin görev yerini istediği anda değiş-
tirememlidir. Bir üye verildiği dairede en az 3 — 5 yıl çalışmadan -er
kendi isteği dışında — görevinden alınıp başka bir daireye verilmesi 
hâkimin bağımsızlığı ve teminatı ilkelerini incitir. İçtihat ve inanç
ları açısından dairesi başkanına ters düşen bir üyenin başkanı «Hiz
metin icapları» kavramına sığınarak Başkanlar Kurulunu ikna 
etmesi ve üyenin hiç haberi bile olmadan başka bir daireye verilme
sini sağlaması mümkündür. Nitekim Danıştay içindeki son uygulama
lar bu endişeyi doğrulamıştır. Bunun için, bir daireye verildikten 
sonra, hâkimlik bağımsızlığı ve teminatına yaraşacak uzunca bir 
süre, sözgelişi en az beş yıl, bir dairede çalışmadıkça ilgili üyenin 
muvafakati alınmadan dairesi değiştirilememelidir. Yasada bu de
ğişikliğin yapılması; ya da, bu görevin Danıştay Genel Kuruluna 
veya Yargıtay'da olduğu gibi kurulacak «Başkanlık Divanı» na veril
mesi gereklidir. 

Seçilen üye hiçbir seramoniye tabi tutulmadan sessiz sedasız 
göreve başlamaktadır. Oysa çok önemli bir görev olan Danıştay üye
liğine seçimden sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğinde olduğu gibi 
yemin ve cüppe giyme töreni yapılması için gerekli yasa değişikliği
nin zaruretine inanıyoruz. 

j — Fransa'da Danıştay Üyeliğine Seçim Yöntemi 
Fransa'da iki çeşit Danıştay üyeliği vardır. Bunlardan birisi 

sayısı 80 olan olağan Danıştay üyeliği (21) öteki 12 kişiden kurulu 
bulunan olağanüstü Danıştay üyeliğidir (aa). 

Olağan Danıştay üyeleri, Adalet Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile atanırlar. Boş bulunan Danıştay üyeliklerinden 
en az üçte ikisine atama Danıştay meslek mensupları arasından 
yapılır. C23) Danıştay meslek mensupları arasından atama yapılma
dan önce Danıştay 2. Başkanı, Bölüm Başkanları ile görüşerek açık 
bulunan her üyelik için üç adayı içeren bir liste düzenler. Bakanlar 
Kurulunca seçim bu listede gösterilenler arasından yapılır. Aday 
tesbitinde ve seçimde yerleşmiş gelenek olarak kıdem esastır. Ba
kanlar Kurulu prensip olarak listenin başında bulunan en kıdemli 
adayı atar. Ülkemizde de kendi sistemimiz içerisinde üye adayı 
tesbiti sırasında kıdem faktörünün gözönünde tutulmasını diliyoruz. 

(21) Le Conseiller d'Etat en service Ordinaire. 
(22) Le Conseiller d'Etat en service extraordinaire. 
(23) CONSEİL D'ETAT, Ordonnance no. 45-1708 du 31 Juillet 1945, Article: 7. 
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Olağanüstü Danıştay üyelerinin seçimi de normal üyelerinki gibi 
Bakanlar Kuruluna aittir. Bunlar çeşitli milli kuruluşlarda çalışma
ları ile ün yapmış uzman kişiler arasından seçilirler. (24) Kendi alan
larında çok yetenekli olan bu kişilere Danıştay bünyesinde yer veril
mesi yargı ve düşünce açısından büyük bir kazanç olduğu kuşkusuz
dur. Fransız Danıştay 2. Başkanı ile Bölüm Başkanları da normal 
Danıştay üyeleri arasından Bakanllar Kurulu kararı ile atanır
lar (25). 

Yargı erki ile de yükümlü bulunan Fransız Danıştay üyelerinin 
yürütme erki olan Bakanlar Kurulu tarafından seçilmesi kuvvetler 
ayırımı ilkesi ile hukuk devleti kavramına ters bir görünüm içinde 
bulunmakta ise de, Fransa'da Danıştay'ı idarenin' dışında, idareyi 
de Danıştay'dan uzak iki kuruluş olarak düşünmek güçtür. Bu 
espriden yola çıkılmış olsa gerek, Fransız Başbakanı aynı zamanda 
Danıştay Başkanıdır. 

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin biribirinden kaim çizgilerle 
ayrılması demokrasilerin ve hukuk devleti olmanın vazgeçilmez 
koşuUarındandır. Hele yargı erkine: müdahale edilen bir yerde hukuk 
devletinin varlığından sözetme olanağı yoktur. Bu nedenle yargı ku
ruluşlarının bağımsız olması demokrasilerin temel esaslarmdandır. 

Kuramsal olarak bu bağımsızlığın Fransız Danıştaymda varlığın 
dan söze dilemez ise de tarihi bir geleneğe dayanan uygulamada bu 
bağımsızlığı bütün genişliği ile bulmak mümkündür. 

IV. DANIŞTAY ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 
Danıştay üyeliğinin sona ermesi hallerinin seçim süresi, emekli

lik, istifa, ölüm ve görevden çıkarma açılarından incelemek gerekir. 

a — Seçim Süresi : 
Danıştay üyeliğine seçim belirli bir devreye münhasır olma

yıp, seçilene istifa, görevden çıkarılma ve ölüm halleri ayrık kal
mak üzere 65 yaşma kadar bu görevi sürdürme hakkını verir. Bu 
da yüksek dereceli idare hâkimine verilmiş bir güvencedir. Anaya
sa ve yasalar yürürlükte bulunduğu sürece bu haller dışmda bir 
Danıştay üyesinin görevden alınması ya da isteği dışında bir göre
ve atanması düşünülmeyecektir. 

(24) Ordonancé no. 45-1708 du 31 Juillet 1945, Art. 8. 
(25) Ordonance no. 45-1708 du 31 Juillet 1945, Art. 5, 6. 
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b — Emeklilik : 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası hükümleri çerçevesinde 

kendi isteği ile emekliliğe ayrılma talebi dışında öteki hakimler gi
bi Danıştay üyeleri de altmışbeş yaşını bitirmedikçe emekliye ay
rılamazlar. Anayasanın 134 ncü maddesi hakimlerin altmışbeş ya
şım bitirinceye kadar hizmet göreceklerini âmirdir. 1961 Anayasa
sından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı mad
desi de Danıştay üyelerinin yaş haddinin altmışbeş olduğunu sap
tamış, ancak meslekte kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri 
Bakanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle üç yıl uzatılabilir, hük
münü taşıyordu. 1961 Anayasasının getirdiği hüküm ve müessese
ler karşısında bir Danıştay üyesinin hizmet süresinin Bakanlar Ku
rulunca uzatılabileceği düşünülemez. 

Demekki altmışbeş yaşım doldurmakla bir Danıştay üyesi yaş 
haddinden emekliye ayrılacak ve hizmetin uzatılması söz konusu 
olmayacaktır. 

Doğum tarihi aylı günlü olanlarda altmışbeş yaşın bitiş günü
nü saptamak sorun değildir. Ancak doğum tarihi aylı günlü olma
yanlar nasıl saptanacaktır? Bu soruya yine T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 105 nei maddesinin son fıkrası cevap vermektedir. Bu 
fıkraya göre «Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Tem
muz ayının birinci günü; ay yazılı, gün gösterilmemiş ise, o ayın 
birinci günü, doğum günü sayılır.» Yasanın bu fıkrası doğum tarih
leri miladi takvime göre belirlenmiş olanlar hakkında bulunduğu 
kuşkusuzdur. Ancak günümüzde görev başında bulunan Danıştay 
üyelerinin önemli bir kesiminin doğum tarihleri Rumî takvime gö
re düzenlenmiş bulunduklarından iki takvim arasındaki ay ve gün 
farkları gözönüne alınırsa doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş 
olanların Temmuzun 13 ncü günü; ay yazılı fakat gün gösterilme
miş olanların ise o ayın 13 ncü günü emekliye ayrılmaları gerekir. 

c — İstifa : 
Danıştay üyeleri de bir Devlet memuru olarak Devlet Memur

ları Kanununda belirtilen esaslara göre üyelikten çekilebilirler. (28) 
istifa isteğinin Danıştay Başkanlığına yazılı olarak verilmesi ge
reklidir. İzinsiz ve mazereti olmaksızın üyeliğin terkedilmesi ve bu 
terkin 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmak-

(26) Devlet Memurları Kanunu, Md. 20, 94. 
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sızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 521 sayılı Danıştay Ka
nununun Ek 18. maddesi, Devlet Memurları Kanununa atıfta bu
lunmuş ve bu arada Devlet Memurları gibi Danıştay üyelerinin de 
kamu hizmetlerini aksatacak biçimde üyelikten birlikte çekilmele
rini yasaklamıştır. (27) 

Danıştay üyeliğinden istifa nedeninin genellikle siyasete ya da 
avukatlığa atılma isteğine yönelik olduğu gözlenmiştir. 

d — Görevi Sona Erdiren Diğer Haller : 
Danıştay üyelerinden birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan do

layı altı ay veya daha çok hapis cezası yahut kasıtlı olmayan bir 
suçtan dolayı iki yıldan çok hapis cezası ile kesin olarak hüküm 
giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hü
küm giyme halinde, bu suç, mesleğin vakar ve şerefini bozan veya 
mesleğe karşı genel saygı, güveni gideren nitelikte görülürse, ilgi
linin meslekten çıkarılması gerekip* gerekmediğine, Danıştay Yük
sek Disiplin Kurulunca karar verilir. (2S) 

Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşek
küllü resmi sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Danış
tay üyelerinin görevlerine son verilmesine yine aynı kurulca karar 
verilir. (29) 

e — Fransa'da Danıştay Üyelî|;inin Sona Ermesi : 
Fransa'da Danıştay üyeliğine atama herhangi bir süre ile sı

nırlandırılmış değildir. Ölüm, istifa, görevi sona erdiren diğer hal
ler ayrık kalmak üzere kendi istekleri ile emekliliğe ayrılırlar. Fran
sa'da diğer Danıştay meslek mensupları için emekliliğe ayrılma 
yaşı altmışbeş olarak tesbit edildiği halde İkinci Başkan, Bölüm 
Başkanları ve Danıştay üyeleri için bu yaş yetmiş olarak saptan
mıştır. Emekliye ayırma yetkisi de atama yetkisi gibi Bakanlar Ku
ruluna verilmiştir, ancak teklifin Adalet Bakanlığından gelmesi ge
rekir. (30). 

V. BAZI ÖNERİLER : 
— Fransa'da olduğu gibi ülkemizde de; çeşitli alanlarda, ülke 

çapındaki üstün çalışmalanile temayüz etmiş yetenekli kişilerin 

(27) Devlet Memurları Kanunu, Md. 26. 
(28) Danıştay Kanunu, Md. 156. 
(29) Danıştay Kanunu, Md. 157. 
(30) Ordonnance no. 45-1708 du Juillet 1945, Article: 18. 
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bilgi, görgü ve tecrübeleri ile Danıştay çalışmalarına olumlu kat
kılarda bulunmalarını sağlama yolu açılmalı ve olağanüstü Danış
tay üyeliği ihdas edilmelidir. 

— İdari eylem ve işlemlerin daha yasal ve sağlıklı olmalarını 
temin için, Danıştay meslek mensuplarının idari hizmetleri yürüt
mekle görevlendirilmelerini sağlayan Danıştay Kanununun Ek 7 nei 
maddesi daha işler bir hale getirilmeli, idarenin uzmanlığı gerek
tiren her kademesinde, özlük işleri saklı kalmak üzere, Danıştay 
üyelerinin de belirli sürelerle görev alabilmeleri sağlanmalıdır. Böy
lece idare ile Danıştay arasında bir bütünleşme sağlanıp, biribirine 
bakış açılan değiştirilmiş ve güçlü bir yürütme organı ile etkili bir 
idari yargı erkinin yaratılmasına katkıda bulunulmuş olur. 

— T.C. Anayasası'nın 145 nei maddesi belli niteliklere sahip 
kişilerin Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilmele
ri için kırk yaşını doldurmuş bulunmak koşulunu öngörmüştür 
Anayasa Mahkemesinin üç asıl ve bir yedek üyesi Danıştay üyeleri 
arasından seçildiğine göre, Danıştay üyeliğine seçim için de aday
da kırk yaşını doldurmuş olma şartı aranmalıdır. 

— Fransız Danıştayı dava kurullanna idari daire başkan veya 
üyeleri katıldıkları halde; bizde Danıştay dava daireleri idari dai
relerden kalın çizgilerle ayrılmış olmakla birlikte, dairelerde vuku-
bulacak noksanlıkların, idari dairelere diğer idari dairelerden ve 
dava dairelerine diğer dava dairelerinden üye alınmak suretiyle ta
mamlanacağına dair yasaya hüküm konulmuştur. Buna göre uzun 
yıllar hakimlik yaptıktan sonra Danıştay üyeliğine seçilmiş ve ida
ri bir dairede çalışmak üzere görevlendirilmiş bir üyenin dâva dai
resi tamamlayıcı üyeliğine, ya da yıllarca valilik yaptıktan sonra 
Danıştay üyeliğine seçilip dâva dairesinde çalışan bir üyenin idari 
daire tamamlayıcı üyeliğine atanmasını önleyen yasa hükmünün 
varoluş nedenini anlamak mümkün değildir, değiştirilmelidir. 

— Yine yasamız dâva dairelerine ayrılacak üyelerin hukuk, si
yasal bilgiler ya da iktisat fakültelerinden mezun olmalarını şart 
koşmuştur. Orijini ne olursa olsun bir üyenin idari bir daireye ve
rilişine yasal bir engel yoktur. Hukuk, siyasal ya da iktisat mezunu 
olup da idari veya dâva dairesi asil üyeliklerine atanmalanna ya
saca bir engel bulunmayan üyelerin görevlendirildikleri daire dı
şında idari ve dava ayınmı yapılmadan herhangi bir daire tamam
layıcı üyeliğinde çalışmaları sağlanmalı, hukuk, siyasal bilgiler ve 
iktisat fakültelerinden birinden mezun olmamış değişik orijinli üye-
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lerin de belli bir oranda dâva dairelerine katılmalarına olanak ve
rilmelidir. Çünkü tarihsel oluşumları, varoluş nedenleri ve durum
ları bakımından idari yargı ile idareyi biribirinden ayırmanın ya
rarı değil zararı vardır. 

— Danıştay üyeliği seçimi tek dereceli olmalı ve seçme göre
vi, Anayasa Mahkemesi yerine, seçilecekleri daha yakından tanıya-
bilme olanağı bulunan Danıştay Genel Kuruluna verilmeli ve seçi
leceklerin Fransız Danıştayı'nda olduğu gibi üçte birinin Danıştay 
meslek mensuplan dışından seçilmeleri sağlanmalıdır. Kaldı ki, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin dördü, Uyuşmazlık Mahkemesi üye
lerinin Sekizi Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin beşi de Danıştay Ge
nel Kurulunca seçilmektedir. 

— Açık bulunan Danıştay üyeliğinin üçte biri Danıştay dışın
dan seçilmesi esası getirilirse, Danıştay üye seçimi, boşalan her üç 
üyelik gözönünde bulundurularak yapılmalıdır. 

— Yasada belirtilen süreler içinde Danıştay üye adayları yet
kili kurullardan birisi tarafından seçilmez veya gösterilmezse, Ana
yasa Mahkemesince belli süre içerisinde gösterilenler arasından se
çim yapılmalı, üç ayrı oturumda bütün turlara rağmen adaylardan 
seçilmek için yeterli oyu toplayamayanlann adaylıkları düşmeli ve 
seçim yapılamayan üyelikler yeniden açılmış sayılmalıdır. 

— Seçimi müteakip, görevlendirildiği dairede en az beş yıl 
çalışmadan veya kendi isteği olmadan bir üyenin yeri Danıştay Ka
nununun 20 nei maddesindeki «Hizmetin icapları...» gerekçesine 
dayandırılarak Başkanlar Kurulunca, değiştirilmesi hakimlerin ba
ğımsızlığı ve teminatı ilkelerini zedeler. İçtihat ve inançları açısın
dan dairesi başkanına ters düşen bir üyenin dairesi başkanı «Hiz
metin icapları» kavramına sığınarak, kendisinin de katıldığı Baş
kanlar Kurulunu ikna etmesi ve üyenin hiç haberi olmadan başka 
bir daireye naklini sağlaması mümkündür. Bu nedenle görev Baş
kanlar Kurulundan alınarak Danıştay Genel Kuruluna veya Yargı
tay'da olduğu gibi kurulacak «Başkanlık Divanı» na verilmelidir. 

— Anayasa Mahkemesi üyeliğinde olduğu gibi, Danıştay üye
liğine seçildikten sonra bir yemin ve cüppe giyme töreni için yasal 
olanaklar sağlanmalıdır. 

Not : » 
Bu yazı 12 Eylül 1980 den önce kaleme alınmış, ancak dizgisi 

tamamlandıktan sonra baskı sırasında bazı düzeltmeler yapılabil
miştir. A.G. 



YARGIÇ VE C. SAVCILARININ HİZMET-İÇİ 
EĞİTİM SORUNU 

Şefik GÜNER 
Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı 

I. GİRİŞ 

Cumhuriyet döneminde yasama organlarınca kabul olunan en 
önemli yasalardan biri de kuşkusuz, hukuk mesleğini düzenleyen 
20 mart 1926 gün, 766 No.lu «Yargıçlar Yasası» dır. Bu yasa daha 
sonra yerini; 1 aralık 1934'te yürürlüğe giren, muhtelif günlerdeki 
değişiklikleriyle bugün de yürürlükte bulunan 2556 No.lu «Yargıç
lar Yasası» na bırakmıştır. 

9 temmuz 1961'de halkoyuna sunulup kabul olunarak yürürlü
ğe giren 334 No.lu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, «yargı yet
kisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır», genel 
kuralına paralel olarak «yargıçların nitelikleri ... meslekte ilerle-

Bibliyografya: AKMANLAR, Bülent, «Düşünce ve Eylem Adamı Olarak Hâkim», 
Barış Gzt., Ankara, 3.6.1972; DÖNEZER Ord. Prof. Dr. Sulhi: «Ceza Adaletinde 
Reform İlkeleri», Ceza Adalet Reformu İlkeleri Sempozyumu, İ.Ü. Yaymı No 
1730, İstanbul, s. 1-35; ERGİL, Rahmi: «Yargıçlık Mesleği», Adalet Der. Adalet 
Bakanlığı yayını, Sa. 6, 1968, Ankara, s. 317-333, ERMAN, Prof. Dr. Sahir: 
«Adalet Reformu ve Hakimler», Milliyet Gzt. İstanbul, 3.7.1974; ER YURT, 
Sabahattin: «Çığ Gibi Büyüyen Davalar ve Yargıçlar», Milliyet Gzt., 7.3.1974, 
İstanbul; KARAYALÇIN, Prof. Dr. Yaşar: «Türk Adalet Akademisi Niçin ve 
Nasıl Kurulmalıdır», I. Türk Hukuk Kongresi'ne sunulan Tebliğler, TBB yayını, 
No. 2, Ankara, 1972; KEYMAN, Selahattin; «Ceza Muhakemesinde Savcılık», 
A.Ü. Hukuk Fakültesi yayını, No. 226, Ankara, 1970; ŞENER, Esat: «Yargı 
Organlarının Sorunları ve Çözüm Yolları», Adalet Der., Adalet Bakanlığı yayını. 
Sa. 6, 1974, Ankara, s. 401-423; TAN, Dr. E. Mine: «Meslek Olarak Hukuk ve 
Siyasette Hukukçu», TODAİ Yayını, No. 129, Ankara, 1972; YÜCEL, Dr. Jur. 
Mustafa T.: «Suçluluğun Önlenmesi ve Suçluların İyileştirilmesi» Adalet Der. 
Sa. 4-5, 1972, Ankara, 332-342; «ADALET REFORMU», Adalet Bakanlığı yayını, 
1972, Ankara; «I. TÜRK HUKUK KONGRESİ TUTANAĞI (23-25 nisan 1972)», 
TBB yayını, No. 3, Ankara, 1972; TBB Bülteni, No. 23, 24 1974, TBB yayını, 
1974, Ankara. 
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meleri ... yetersizlik halleri ... mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine 
göre, yasa ile düzenlenir» temel ilkesi yer almaktadır (Madde 7, 134). 
Yargıçlık ve C. Savcılığı nitelikleri, 2556 No.lu Yargıçlar Yasası ile 
45 No.lu Yüksek Yargıçlar ve Yüksek Savcılar Kurulu Yasası'nda 
apaçık belirtilmiştir. 

Yürürlükteki yasalar uyarınca; Yargıçlık ve C. Savcılığı, görev 
açısından birbirinden değişik sınıflar olmakla beraber her iki mes
lek eşit sayılmaktadır. Yasalarımızda bunu engelleyici bir kural bu
lunmamaktadır. Yakın zamana kadar; bir kimsenin Yargıçlık göre
vinden C. Savcılığı görevine geçmesi, kendi istemiyle beraber Yüksek 
Yargıçlar Kurulunun uygun görmesi üzerine Adalet Bakanlığının 
kabulüne bağlı idi. Bunun gibi, C. Savcılığı görevinden Yargıçlık 
görevine geçiş de yine o kimsenin istemi, Adalet Bakanlığı'nın uygun 
görmesi ve Yüksek Yargıçlar Kuruiunun kabulüne bağlı idi. Önem
li bir sakınca bulunmadıkça «Uygun görme» ve «Kabul» den kaçı-
nılamıyacağı yasalarımızca kabul olunmuştu. 0) Uygulama da ya
sa kuralları kapsamına uygun ve paralelinde idi. 

Bugün ise; Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul ve yayınlanarak 
14.5.1981'de yürürlüğe giren 2461 No.lu «Hâkimler ve Savcılar Yük 
sek Kurulu» yasası (R.G. 14.5.1981/17340) uyarınca, Yargıç ve C. 
Savcılarının mesleğe kabulü, atanma, nakil gibi işlemleri bu kurula 
verildiğinden (madde 4), Yargıçlık görevinden C. Savcılığı görevine, 
ya da C. Savcılığı görevinden Yargıçlık görevine geçme konusunda 
yukarıda belirtilen işlemler bütünüjde ortadan kaldırılmış oldu. 

Bu yazımızda; Yargıç ve C. Savcılarının hizmet-içi eğitimlerine 
gerek olup olmadığı, varsa, çözümü, ünlü hukukçuların muhtelif 
nedenlerle söyledikleri, muhtelif yapıtlarda yer alan görüşlerine da
yanılarak inceleme konusu yapılmıştır. Böylece Türk Hukuk uy
gulayıcısının gelişmesine etken olan bir konuda; Yargıç ve C. Sav
cılarının hizmet-içi eğitimi konusunda yararlı olma amaçlanmıştır 

II. ADALETİN TOPLUMDAKİ YERİ, ROLÜ 
Türkiye Barolar Birliğinin VII. Genel Kurul toplantısında ken

disine «Onur Belgesi» verilen Av. Süreyya Ağaoğlu belgeyi aldıktan 
sonraki konuşmasında adalet duygusunu şöylece belirtir : «Adalet 
öyle bir duygudur ki, bu duygudan mahrum olmak yaşamamak de
ci) Bkz. 45 No. lu yasa, madde, 91, 38/1, 42/4, 92. 



YARGIÇ VE C. SAVCILARININ HİZMET-İÇİ EĞİTİM SORUNU 2 8 3 

mektir. Toplumun dayandığı manevi kuvvet doğrudan doğruya ada
lettir. Bu adaletin mümessilleri de Hâkimler ve yardımcıları olan 
Avukatlardır.». O günkü Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin 
Taylan da genel kurula çektiği telgrafta, bu konudaki inancını, 
«... bir ülkede hukuk üstünlüğü ilkesine saygı ölçüsünde Hukuk 
Devletinin varlığından söz edilebilir. Bu ilkenin özellikle savunma 
hakkının kutsallığı ilkesinin, Anayasa'mızın sözüne ve özüne uy
gun olarak herkesten önce Hâkimlerin, Savcıların ve Avukatların 
ortak çabalarıyla gerçekleşeceğine inanıyorum» sözleriyle belirt
miştir. Türkiye Barolar Birliği'nin o günkü Başkanı Av. Prof. Dr. Fa
ruk Erem de bu genel kuruldaki konuşmasında; «... Adalet olmazsa 
toplum dağılır. Bu inanç, Adalet Mülkün Temelidir deyiminin gerçek 
anlamını açıklar. Sürekli olmayan, her olayda elde edileceği kesinlik
le bilinmeyen Adalet yokluğuna eşittir. Adaletin bazan olmaması top
lumda hiç olmadığı kanısına dönüşebilir. Herşeyin sonunda adil 
mahkemenin bulunabileceği, toplumda en büyük güven duygusunu 
sağlar. Bu bakımdan Adalete güven toplumu tutan bağların başında 
gelir... Yargılamanın Türk Milleti adına olmasına ilişkin Anayasa 
hükmünün gerçek anlamı ise toplumu bir arada tutmak amacına 
dayanmaktadır» diyerek bu konudaki görüşünü açıklamaktadır. (2) 

«Ceza Adalet Reformu tikeleri» konulu sempozyumda Ord. 
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer tarafından sunulan «Ceza Adaletinde Re
form tikeleri» raporunun «Giriş» bölümünde (3) konuya ilişkin gö
rüş şöylece belirtilmektedir: 

«Yüzlerce hattın ulaştığı büyük bir tren istasyonunda makas
ları açıp kapayan ve ulaşımı sağlayan makanizmanm, tüm sistemin 
işleyişi yönünden rol ve fonksiyonu ne ise, insan toplumunda ada
let makanizmasmın rolü ve fonksiyonu da odur. Bu sebeple toplum -
da adalet fonksiyonunun kriz içine düşmesi en tehlikeli ihtimalleri 
ortaya çıkarır. Uygun şekilde işleyen etkin fonksiyon yapan bir ada
let makanizmasına sahip bulunmayan toplumlar, 20. asrın sosyal 
çalkantıları içinden kendilerini kurtaramazlar» 

III. HUKUKÇULARA YÖNELTİLEN. ELEŞTİRİLER 
Zaman zaman C. Savcıları, Yargıçlar, Avukatlar, (yasama or

ganları bünyesindekileri de kapsamak üzere) tüm hukukçular eleş 
tiri konusu olmuşlardır. 

(2) TBB Bülteni, No. 23, Ocak/1974, s. 2, 3, 5. 
(3) «Ceza Adalet Reformu İlkeleri Sempozyumu», İ.Ü. Yayını No. 1730 İstanbul 

1972. s. 1. 
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Dr. E. Mine Tan bir yapıtında (*) bu konuya şöylece değinmek
tedir : 

«Kamuoyunun hukukçular hakkındaki tutumu genellikle say
gı ve eleştiri, hatta suçlamayla karışık çelişkili bir nitelik taşır... 
Hukukçulara yönelen eleştiriler ba2:an hukuk sistemiyle bazan da 
mesleğin özellikleriyle ilgili olduğu görülür... Hedef hukukçular ol
makla beraber eleştirilerden bir kısmı aslında hukuk sisteminin 
ve yargı örgütünün işleyişinden doğan tatminsizliklerle ilgilidir.» 

Tüm hukukçulara yöneltilen eleştirilerin haklılık derecesi ve 
gerçeklere uygunlukları da tartışma konusudur. 

Bu konuda Prof. Dr. H. Topcuoğiu'nun görüşü (5); «... hukuk sis
teminden ve yargı örgütünün işleyişinden doğan tatminsizliklerin 
yalnız hukukçulara atfedilebileceği şüphelidir. Hukuk, diğer top
lumsal kurumların ve tüm sistemin işleyişinden bağımsız değildir. 
Dolayısiyle bu kurumların işleyiş ve aksaklıkları hukuk sistemini et
kilemektedir. Kaldı ki hukuk kuralları yalnız toplumsal, kültürel, 
ekonomik ilişkileri düzenleyen bir etken olmayıp aynı zamanda bun
ların tümünün karşılıklı etkileşmesinden oluşan gerçekliliğin mah
sulüdürler ve onun özelliklerini yansıt»tıkları yolundadır. 

IV. YARGIÇ ve C. SAVCILARININ HİZMET-İÇİ EĞİTİMİ 
A) SORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Konuya ilişkin görüşleri, inceleme konumuz çerçevesinde ve 
özetle şöylece belirtebiliriz. 

Yukarıda anılan «Ceza Adaletimle Reform İlkeleri» konulu ra
porun sempozyumda tartışılması sırasında; o günkü Askeri Yargıtay 
Başkanı Refet Tüzün, yasa uygulayıcılarında bulunması gerekli nite
liklere şu sözlerle değinir: «... Yargı organı içinde yer alan Hâkimle
rin gelişimi günü gününe izlemeleri, literatürü takip etmeleri zorun
ludur. Halbuki, şehirleşme, sanayileşme gelişimi içinde iş hacmi git 
tikçe artmakta ve Hâkimler gerekli bilimsel çalışmalarda bulun
mak imkânını bulamamaktadırlar». Yargıç Akdemir Akmut da; 
«... Hâkim sadece hukukçu değildir, olmaması gerekir. Hâkim ka-

(4) «Meslek Olarak Hukuk ve Siyasette Hukukçu», TODAİ Yayını, No. 129, An
kara, 1972, s. 49-52, 59. Ayrıca ilginç örnekler için bkz: Dn. 122, 124, 126, 149, 
155. J 

(5) Dr. TAN, a.g.e., s. 59'dan. Bkz. TOPÇUOĞLU, Hukuk Sosyolojisi, s. 135. 
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rar veren bir kimse olarak, çağdaş her problemi bilen, politik, eko
nomik gelişimleri izleyen, felsefe, psikoloji bilgisine sahip kimse ol
malıdır. Ancak bu durumda, Hâkim kuru hukuk kurallarının dı
şında, ele aldığı probleme geniş açıdan bakabilecek duruma gele
bilir» sözleriyle görüşünü açıklar. (8) 

Sorun; « I. Türk Hukuk Kongresi» nde de ele alınmıştır. Özel
likle Prof. Dr. Yaşar Karayalçm'ın, «Türk Adalet Akademisi Niçin 
ve Nasıl Kurulmalıdır» başlıklı, bilimsel inceleme ürünü, tebliğ
de (7) konu ayrıntılı olarak incelenip kaleme alınarak kongreye su
nulmuştur. 

Ayrıca, Ceza ve Ceza Usulü Komisyonunca kongreye sunulan 
raporun tartışması yapılırken; raporda Yargıç ve C. Savcılarının 
yetiştirilmeleri konusunda uyarıcı kurallar bulunduğunu belirten 
Prof. Dr. Necip Bilge, 

«... Hâkim ve Savcıların ... yetiştirilmesi bizim çok eski zaman
lardan beri acı bir derdimizdir ...» diyerek sorunu ele almakta, ko
nuşmasına şöylece devam etmektedir : «... Hepimiz bu derdi azçok 
bilmekteyiz. Fakat bu derdin nasıl giderileceği hususu üzerinde faz
la durulmamıştır.» 

«Gerçi Hâkimler Kanununda bu iş Adalet Bakanlığına veril
miştir, fakat Adalet Bakanlığı da uzun tecrübelerin neticesi olarak 
görüyoruz ki, bu işi tam bir şekilde örgütleyememektedir. Önceleri 
zannederdim ki, yalnız bizim Adalet Bakanlığı bu işleri yapamıyor. 
Halbuki bunun böyle olmadığı, bünyeden doğma bir eksiklik oldu
ğu diğer memleketlerin durumlarında da meydana çıkmaktadır. 
Bugün Fransa'da, Almanya'da ve diğer memleketlerde de artık Ada
let Bakanlıkları bu işi yapmamaktadırlar. Ve bunun neticesi ola
rak daha 1945'ten itibaren Fransa'da ve İkinci Dünya Savaşının 
daha sonlarında, 1950 veya 1960'lardan sonra Almanya'da ve diğer 
yerlerde bu mevzular ayrı bir kuruluşa ödev olarak verilmiş bulun
maktadır... Fransa'da ayrı bir okul halinde bu iş yürütülmektedir. 
Almanya'da keza, Japonya'da keza. Bu itibarla görülüyorki, Savcı
ların ve Hâkimlerin yetiştirilmeleri artık Adalet Bakanlıklarına 
mevdu bir vazife olmaktan çıkmış bulunmaktadır.» 

(6) SEFPOZYUM, op. cit., 127, 129. 
(7) «I. Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler», TBB yayını, No. 2, Ankara. 

1972. 
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«Yüksek Hâkimler Kurulumuz da belki bu işi yapamaz. Çün
kü, onlar günlük işlerle meşguldürler. Bu işin de ayrı bir şekilde 
planlanması gerek mesleğe girmeden önce, gerekse mesleğe girdik
ten sonra bu husustaki bilgilerin artırılması bakımından gerekli 
faaliyetlerin yapılması gerekmektedir ...» sözleriyle soruna değin
mekte; 

Sorunun Çözümüne ilişkin şu öneride bulunmaktadır : «Mem
leketimizde de bir adalet akademisi veya... bir hukuk akademisi 
veya başka birşey yapılabilir. Bu dokümantasyon işiyle, enformas
yon işiyle ve plânlama işiyle meşgul olur ... Böyle bir örgüt kuru
lursa, yani adalet akademisi veya ona benzer, bunun önemi yoktur, 
böyle devamlı bir örgüt kurulacak olursa o örgüt bu işi plânlar ve 
tatbikat safhasına geçirebilir... Hâkimlerin hem mesleğe girmez
den önce, hem de mesleğe girdikten sonra eğitimlerini geliştirmek 
maksadı ile bir örgütün bu işle görevlendirilmesi lâzım gelir.» (8) 

Aynı Kongrede konuşan Bülent Akmanlar (9); «Hâkim» deyimi 
ile Hâkim ve C. Savcısını birlikte mütalaa ettiğini belirterek konu
ya ilişkin görüşünü; 

«... Hâkim bir yönde fikir, diğer yönde de aksiyon adamı
dır. Kararını verinceye kadar geçirdiği safha içerisinde bir Hâ
kim tam anlamı ile fikir adamı olarak ortaya çıkar, ama karar 
safhası gelip de, eline kalemi aldığı zaman, kürsüden tefhime baş
ladığı zaman, bu kararının gerekleri yerine getirilmeye başlandığı 
zaman bu Hâkim artık fikir adamlığının dışmda bir aksiyon 
adamı haline gelmiştir. Bu aksiyonu ve diğer taraftan da fikrini 
ifâde ederken belli konulara değinmek zorundadır. Nedir bu konu
lar?... Sosyal gelişme, teknolojik gelişme, ekonomik gelişme, Hâ
kimi hem fikrinde, hem aksiyonunda tesir altına alan konulardır», 
diyerek; 

Sorunun Çözümüne ilişkin önerisini, bir örnekle destekleyerek 
şöylece belirtir : «Bugün bütün dünya Hâkim ve Savcıyı özel kuru
luşlarda yetiştirir ... Fransa'da «Santr National Dezetüd Jüdisier» 
tabir edilen bir müessese vardır. Bu müessese, biri Paris'te, öbürü 
de Bordo'da olmak üzere iki merkez halinde çalışır. Bu merkezin 

(8) «I. Türk Hukuk Kongresi Tutanağı (23-25 nisan 1972)» TBB yayını No. 3. 
Ankara, 1972, s. 37-39. 

(9). Halen Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi, «I. Türk Hukuk Kongresi Tutanağı», 
s. 43-45. 
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öğretmenleri, yetiştiricileri Yüksek Hâkimler, tecrübeli Hâkimler, 
Öğretim üyeleri ve sırasına göre doktorlar ve diğer ilim adamları
dır ... Türkiye'de de bu tarzda bir müessesenin kurulup Hâkim ve 
Savcının kürsüye çıktığı zaman ne yapacağını bilerek çıkmasını 
sağlayacak bir kuruluşa ihtiyacımız vardır.» 

1974-75 Adalet yılının başlaması nedeniyle 6 eylül 1974 günü 
Ankara'da düzenlenen törende açış konuşmasını yapan Yargıtay 
Birinci Başkanı Cevdet Menteş bu açış konuşmasında (10); 

«... Genç ve yetenekli Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının, sık sık 
görgü ve bilgilerini artırmak ve meslekî incelemelerde bulunmak üze
re Batı Avrupa Ülkelerine ve Amerika'ya gönderilmelerinde büyük ya
rar» gördüğünü belirtmekte, «... Mahkeme ve Cumhuriyet Savcıları
nın araç ve gereç vesair ihtiyaçları noksansız ve zamanında karşılan
malı, mahkemelerdeki kitaplıklar yararlanılabilecek hale sokulma
lı, Yasalar, Yargıtay İçtihatları, hukukla ilgili yayınlar sür'atle Hâ
kim ve Cumhuriyet Savcılarına ulaştırılmalı ...» diyerek olumlu 
Çözüm yollan önermektedir. 

1977 - 1978 Adalet yılını, 1730 sayılı Yargıtay Yasası'nm 52. mad
desi uyarınca, Yüce, Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
açan Yargıtay Birinci Başkanı Cevdet Menteş bu açış konuşmasın
da (10a); 

«Türk Ulusu adına Yargı Erkini kullanan, toplumun sosyal ve 
ekonomik yaşamında, yürütmenin eylem ve işlemleriyle ilgili konu
larda söz sahibi olan Hâkimin, bilgili, bilinçli ve hele yansız olması 
zorunludur. Halen, Hâkimlik mesleğine girişte uygulanan staj ve 
mülakat (görüşme) yönetmeliğinin yeterli ve yararlı olmadığı, umu
lanı vermediği artık anlaşılmıştır.» diyerek soruna değinmekte, 

«Bu önemli soruna çözüm getireceğine inandığımız, Adalet Ba
kanlığında hazırlanan ve çalışmalarına Yargıtay olarak katıldığımız 
«Türkiye Adalet Akademisi» kanun taslağının, meslek-içi eğitime 
de yer verilerek, bu yolda değişiklikler yapıldıktan sonra yasalaş
tırılması sağlanmalıdır» diyerek konuya ilişkin çözüm yolunu öner
mektedir. ' 

(10) MENTEŞ, Cevdet, «1974-1975 Adalet Yılı Açış Konuşması», Yargıtay Başkanlığı 
yayını, 1974, s. 10, 11, 12. 

(10a) MENTEŞ, Cevdet «1977-1978 Adalet Yılı Açış Konuşması», Yargıtay Başkanlığı 
yayını 6 Eylül 1977. 
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Dr. Jur Mustafa T. Yücel bir inceleme yazısında (n); Hizmet-içi 
eğitimin, özellikle ceza yargıçları için bir gereksinme ifadesi oldu
ğunu belirterek bireylerin davranışlarını etkiliyen etkenler ile ha
reket dinamizmine olumlu yön verme konusunda bilgi edinmiş ol
malarının zorunlu olduğunu; bu zorunluluğun Yargıçların, toplum
sal bir karar verme niteliğinden ileri geldiğini bu nedenlerle Yar
gıçların, «ceza adaleti ile cemiyet arasında bir köprü fonksiyonu» 
görmelerini ileri sürmektedir. Aynı yazının bir başka bölümünde 
de; «... Yargıçlar arasında anlayış farkı nedeniyle verdikleri ceza
lar (aynı durumlar karşısında) farklı olarak belirmekte ... bir olay
da takdir edilen ceza bir yıl iken, diğerinde 3 yıl olmaktadır» diye
rek bu değişik cezaların ise hüküm giymişlerde kuşku yaratarak 
«Adalette kara perdeler var» kanısını uyandırdığını belirtmektedir. 
Ceza adaletinde önemli bir sorun olarak beliren cezalarda eşitsizli
ği giderme amacıyla Amerika'da Yargıçlar için seminerler düzen
lendiğini açıklamaktadır. 

B) YASAL DURUM ve YÖNETİMİN UYGULAMASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 ekim 1972 
günlü 155. Birleşiminde onaylanan Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) 
Kalkınma Plânı (R.G. 27 kasım 1972, s. 288); hizmet-içi eğitime iliş
kin olarak, «Adalet kesimi, Anayasa ilkelerinin gereklerine uygun bil
gi teknik olanaklarla donatılacak, sosyal problemleri azaltmaya ve 
var olanları da dar çerçevede tutacak seviyeye yükseltilecektir... Ada
let kesimini, hedef alınan düzeye çıkarmak için her derecedeki perso
nelin meslek içi kurslar, görgü ve bilgi artırma yolları ile yetişti
rilmesi sağlanacaktır ...» temel ilkesini kapsamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası kapsamına giren memurla
rın uğraşılarına ilişkin görevlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgile
rini artırmak üzere dış ülkelere gönderilme koşullan; «Yetiştiril
mek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkın
daki Yönetmelik» te (R.G. 1 şubat 1974) yer almıştır. Adalet Bakan
lığınca; bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere dış ülkelere 
gönderilecek kimseler, 4489 No.lu «Yabancı Memleketlere Gönderi
lecek Memurlar Hakkındaki Yasa» uyarınca belirlenmektedir. 
Nitekim 1973 yılında Adalet Bakanlığına 25 kişilik kontenjan aynl-

(11) Dr. Jur. YÜCEL, «Suçluluğu Önlenmesi ve Suçluların İyileştirilmesi», Adalet 
Der. Sa. 4-5, Ankara, 1972, s. 332-342, 
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mış olduğu Bakanlığın bir genelgesiyle duyurulmuştur (Huk. tş. 
G. Md. 3 temmuz 1973 gün, 74/20-21572). Bu tür duyurular, özellikle 
son yıllarda artmış olup, Bakanlık bünyesindeki Yargıç ve C. Sav
cıları (kimi zaman geç de olsa) durumdan haberdar edilmeye çalı
şılmaktadır. 

Yargıtay üyelerinin dış ülkelerde bilimsel araştırma ve inceleme 
yapma konusu 1730 No.lu Yargıtay Yasası'mn 55. maddesinde yer 
almaktadır. 

C) CEZA UYGULAMASINDAN BÎRKAÇ ÖRNEK 

Yargıç ve C. Savcılarının hizmet-içi eğitimi sorununa; bir açı
dan ışık tutacağı, açıklığa kavuşturacağı umut ve niteliğinde olmak 
üzere; Yargıtay incelemesinden geçmiş, kusurlu cürümlere ilişkin 
ceza uygulamasından örneklerle konuyu somutlaştırarak, canlılık 
vermeye çalışalım. 

Oluş, neden ve koşullan birbirine çok benzeyen olgular ele alı
narak (yargıcın değerlendirmesine dayalı olmakla beraber) verilen 
ceza ve sonuç belirtilmiştir. 

1 — O L A Y : Olay günü gecesi yönetimindeki kamyonla 
Menemen'den îzmir yönünde ilerliyen sanık M... U...'nın; Büyük 
Çiğli köyü civarında koyun sürüsü götürmekte olan, M... R... ile 
S... E...'ye özensizlik ve önlemsizliği sonucu çarparak anılan 2 (İKİ) 
kişinin ölümü ile birlikte 36 koyunun ölümüne yol açmış olmasıdır. 

Sanığın k u s u r o r a n ı : 4/8 

Hükmolunan C e z a : Sanığın, özetle ve sonuç olarak; 

a) 2 yıl süreyle hapis, 500 lira ağır para cezasıyla hükümlülü
ğüne, 

b) 2 yıl süreyle ehliyetinin geçici olarak geri alınmasına, 

Sanığın hükümlülüğüne oybirliği ile, cezanın paraya çevrilme-
mesinde çoğunlukla karar verilmiştir. (12) 

2 — O L A Y : Sanık A... Y...'nm yönetimindeki elma ve kes
tane yüklü kamyonla olay günü gecesi saat 24.00 sıralarında İzmit-

(12) İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay 4. Ce. D. ni n3.10.1973 
gün, E = 973/4536, K = 7710 sayılı ilamı ile onanmıştır. 
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İstanbul yönünde ilerlerken Merdivenköy kavşağından 300-400 M. 
kadar ilerde ve Devlet Ana Malzeme Ofisi karşısında, önünden, ay
nı yönde ilerliyen T... K... yönetimindeki Jeep otosunu sollayarak 
geçmek istediği anda özensizlik ve önlemsizliği sonucu ona çar
parak 4 (DÖRT) kişinin ölümüne ve; 3 (ÜÇ) kişinin yaralanmasına 
yol açmış olmasıdır. 

Sanığın k u s u r o r a n ı : 4/8 

Hükmolunan C e z a : Sanığın, özetle ve sonuç olarak; 

a) 11.700 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, 

b) Ehliyetinin geçici olarak 3 ay geri alınmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir. (ıs) 

3 — O L A Y : Sanık İ... Ç...'nin yönetimindeki kamyonla 
olay günü Çarşamba'dan Terme yönüne doğru, ıslak yolda hızla 
ilerlerken karşı yönden gelen bir araçtan kaçmak için direksiyonu 
kırması sonucu bankete indiği, oradan Şev'e girerek 44 M. yol ala
rak banket kenarındaki Babataşı'na çarptığı, sonra da tamamen 
Şev'e inerek 58,5 metre yol aldığı sırada B... G...'e çarparak özen
sizliği ve önlemsizliği sonucu onun ölümüne yol açmış olmasıdır. 

Sanığın k u s u r o r a n ı : 6/8 

Hükmolunan C e z a : Sanığın, özetle ve sonuç olarak; 

a) 5637 lira 50 kuruş ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, 

b) Ehliyetinin 3 ay geçici olarak geri alınmasına, 
Karar verilmiştir. (14) 

4 — O L A Y : Sanık C... Ş... yönetimindeki kamyonla Dev
let Karayolu üzerinde ilerlediği sırada A... Ö...'ye özensizlik ve ön
lemsizliği sonucu çarparak 1 (BÎR) kişinin ölümüne yol açmış olma
sından ibarettir. 

(13) Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar; Y. 4. Ce. D. nin 14. 11. 1973 
gün, E = 5623, K = 8874 sayılı ilamıyla, «... bilirkişi kurulunun raporunda belirt
tiği tam kusur halinin kabulü gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm» tesisi ve 
«.. kefalet akçası üzerine konulmuş olan tedbirin kaldırılması lüzumu...» bozmayı 
gerektirdiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir. 

(14) Terme Asliye Ce. Mah. ce verilen karar Y. 4. Ce. D. nin 25.10.1973 gün, 
E = 973/5261, K = 8364 sayılı ilamı ile onanmıştır. 



YARGIÇ VE C. SAVCILARININ HİZMET-İÇİ EĞİTİM SORUNU 2 9 1 

Sanığın k u s u r o r a n ı : 6/8 

Hükmolunan C e z a : Sanığın, özetle ve sonuç olarak; 

a) 1 yıl 6 ay hapis ve 300 lira ağır para cezasıyla hükümlülü
ğüne, 

b) Ehliyetinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alınmasına, 
Karar verilmiştir. (15) 

V. S O N U Ç 

Çağdaş toplum gereksinmelerine cevap verebilecek bir uzmanlaş
mayı sağlamak ve gün geçtikçe geliştirmek üzere; meslekte hizmet-
içi eğitim sorununun, Adalet yaşamında görevli tüm hukukçularca 
önemle ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün yargı göreviyle 
yüklü Yargıç ve C. Savcılarının büyük çoğunluğunun ilke ola
rak meslekte hizmet-içi eğitimdejrç yana oldukları kanısındayım. An
cak, bunun kapsamı, hangi makam ya da kurulca uygulama alanına 
konulacağı konusu ayn bir önem taşır. Hukuk bilim adamlan gö
rüşlerine dayalı, Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da kat
kılarıyla oluşturulacak bir kuruluş kanalıyla bu sorun da giderilebi
lir. Konuyu içeren yasa tasarı hazırlıklanna girişmek, olumlu so
nucun ilk adımı olacaktır. Hizmet-içi eğitimin, Yargıç ve C. Sav-
cılanna her yönden yararlı olacağı, başanlarmda olumlu sonuçlar 
sağlayacağı görüşündeyim. 

(15) Hatay As. Ce. Mah. ce verilen karar Y. 4. Ce. D. nin 13.9.1973 gün, E = 3936, 
K = 7124 sayılı ilamı ile onanmıştır. 



DÜNYADA ADLİ TIP BAKIMINDAN 
İNTİHARLAR 

Yazan : Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL 

İntihar deyimi, kendi kendini öldürmek anlamına gelmektedir. 
Bütün otoagressif eylemler, kendi kendine yapılan saldırılar, inti
har sınırlan içinde toplanmaktadır. İntiharın öztürkçe terimi, ken
dine kıyma, kendini öldürme olarak kabul edilebilir. İntihara te
şebbüs ve çeşitli şekilde, kendini yok etme eyleminin (Auto-Dest-
ruction) gerçeklik derecesi ne olursa olsun veya bazı kazalardaki 
gibi, şuurluluk hali olan olgular, mütilasyon eylemleri, dünyadaki 
benzeri eylemlerin semptomları, bu eylemlerin belirtileridirler. 

İntihar olaylarıyla, şimdiye kadar birçok uğraşı sahipleri ilgi
lenmişlerdir. Bir çok bilim branşını yakından ilgilendiren intihar
larla, pek çok meşgul olunmuştur. Bütün çabalara rağmen, bugüne 
kadar intihar olaylarına engel olunamamışdır. Çok gelişmiş mem
leketlerde de önemli oranda intihar olayları gözlenmektedir (5, 6, 
10, 12, 14, 15). Platon, «her ne yöntemle olursa olsun, her ne sebep
le olursa olsun, hiç kimsenin; ÖLÜM HAKKINA engel olmaya yet-
gisi yoktur» demiştir. Platon intiharı doğal bir hak olarak kabul 
etmektedir. Voltaire ise «hayatta her şeyin kaybolması, rahat yaşa
mak için, hiçbir ümit kalmaması, silinemiyecek şekilde yüz karası 
bulunması, utanç verici bir halin olması, hayatın tamamiyle tadını 
kaybetmesi durumunda, kendini öldürmek, intihar etmek insana 
yakışacak bir görev olur» demiştir. Bu günün yazarları arasında 
da Voltaire'in fikrini kabul edenler bulunmaktadır (31, 39, 48). 

Terminolojik olarak ölümler, başlıca 4 gruba ayrılmaktadır
lar. Bunlar, Adam öldürme, Kaza, İntiharlar, Doğal ölümlerdir. İn
tiharları bilinç durumuna göre de, bölümlere ayırmak mümkündür. 
Bilinç yerinde iken yapılan veya bilinç bozuk iken yapılan intiharla: 
vardır (21, 24, 31, 46). 
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Tablo 1 — İntihar anketine katılan memleketlerin adetleri her kıtaya 
göre (L. T. Ruzicka 53). 1971. 

Kıt'a 

Afrika 

Atlas 
Okyanusu 

Toplam mem-

Bilgi alınan memleketler 
yılları ve adetleri 

1950 
1954 

3 

3 

6 

1 

13 

1955 
1959 

1 

11 

6 

23 

2 

43 

1960 
1964 

2 

12 

7 

23 

2 

46 

1965 
1969 

1 

13 

8 

26 

2 

50 

1970 

1 

16 

8 

27 

2 

54 

1971 

1 

16 

7 

24 

2 

50 

Toplam 

2 

24 

9 

28 

2 

65 
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Tablo 2 — 1970 yibnda çeşitli memleketlerde intihar oranları 
(L. T. Ruzicka 53). 1971. 

İntihar eden 100 000 kişide oranlar 

Erkek 

Bilgi veren 
memleketler 

Avrupa 

Atlas 

Toplam 

5 den 

az 

7 

2 

4 

13 

5 

5.9 

1 
3 

1 

6 

11 

10 

14.9 

1 

2 

2 

1 

6 

15 
19.9 

5 

2 

2 

1 

10 

20 

24.9 

1 

3 

4 

25 

29.9 

3 

3 

30 

34.9 

2 

2 

35 
35 den 

fazla 

5 

5 

Toplam 

1 

17 

7 

27 

2 

54 

Kadın 

Atlas 

2.5 

dan az 

1 

9 

1 

6 

17 

2.5 

4.9 

4 

1 

4 

9 

5.0 

7.4 

3 

1 

5 

1 

10 

7.5 

9.9 

2 

2 

1 

5 

10 

12.4 

1 

1 

3 

5 

12.5 

14.9 

1 

3 

4 

15.0 

17.4 

: 

— 

17.5 
ve 

daha 
fazla 

4 

4 

Toplam 

1 

17 

7 

27 

2 

54 
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İntihar olaylarının, her sene, dünyadaki memleketlerde, genel
likle artması konunun, gittikçe, daha büyük önem kazanmasına 
neden olmaktadır. İntiharlarla meşgul olan, özel organizasyonlar 
kurmuş bulunan, gelişmiş memleketlerde bile, bu olaylarla başa 
çıkılamamaktadır. Birçok memleketlerde, olasılıklara göre intihar
larla mücadele gücü artırılmaktadır. Bu araştırmada, intiharların 
özellikleri ve dünyadaki durumu ele alınacaktır. Daha sonra yayın
layacağım, diğer bir araştırmada, gözleminde bulunduğum intihar 
olguları üzerinde durulacaktır. 

Memleketimizdeki intiharlar ayrı bir araştırmamızın konusu 
olacaktır. 

İntiharların birçok memlekette istatistikleri yapılmış ise de, 
bu istatistiklerin gerçeği aksettirmedikleri hususunda, bütün ya
zarlar eş kanıdadırlar (3, 19, 24, 31, 45, 53). Çünkü birçok memle
kette intiharları saptayan, özel bir örgüt yoktur. Yapılan istatis
tiklerin, kaynak ve yöntemleri de pek çeşitlidir. Birçok istatistik
lerde de kaza ve zehirlenme olayları, sebebi saptanamayan olaylar
da, intihar olması muhtemel olgular ayırımları yapılamamaktadır. 

İntihar olaylarından sorumlu örgütü bulunan memleketlerde, 
intihar teşebbüs ve ölümleri oranlan, yüksek bulunmaktadır (18, 
53, 56). İyi araştırmalara dayanan, istatistik yapamıyan ülkelerde 
ise, toplam nüfusa göre oranın, yüksek olması gerekirken, düşük 
rakamlarla düşünüler ileri sürülmektedir (23, 26). Burada, ortala
ma rakamlarla, konunun önemi açıklanmaya çalışılacaktır. 

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yayınlanan, World Healt 
Statistic Report'da (56), dünya ölüm istatistikleri verilmiştir. Bu 
raporda, ölüm nedenleri arasında, İNTİHARLAR ilk 10 sebep ara
sında verilmiştir. İstatistik yapılan 36 ülkede, intihar ederek ölen
lerin ortalama oranı 10/100.000 dür. Bu memleketler arasında, Av
rupa ve Amerika'nın çok gelişmiş ülkeleri bulunduğu gibi, Afrika 
ve Asya'nın çok geri kalmış ülkeleri de bulunmaktadır. Yapılan an
kete 21 Avrupa, 7 Amerika, 4 Asya, 1 Afrika, 2 Atlas Okyanusu ül
kesi cevap vermiştir. En düşük oran kabul eden (Suicidicite), 
hakaret anlamında intihar eden (Suicidard) kelimeleri oluşturul
muştur. 1967 yılında Suicidologie (Suicidoloji) ismi verilen intihar 
bilimi doğmuştur, Autoehthanatologie aynı anlama gelmektedir. 
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Tablo 3 — 1961 ve 1969 yıllarında, en yüksek düzeyde intihar gösteren 7 
memleket ve en aşağı düzeylerde intihar gösteren 7 memleket 
100.000 kişide oran (Elian IVI. Brooke. 19). 1975. 

Memleket 

En yüksek 
düzeyde 
7 memleket 

Macaristan 

Finlandiya 

Avusturya 

Çekoslovakya 

İsviçre 

İsveç 

Batı Almanya 

En alçak 
düzeyde 
7 memleket 

Iskoçya 

Hollanda 

İtalya 

Kuzey İrlanda 

Yunanistan 

İrlanda 

Malta 

Erkekler 

1961 

Oran Sıra 

36.3 1 

33.2 2 

31.3 3 

29.6 4 

25.9 5 

25.9 6 

25.1 7 

10.4 17 

8.6 18 

7.9 19 

6.8 20 

5.8 21 

4.9 22 

1.3 23 

1969 

Oran Sıra 

48.3 1 

37.4 2 

31.3 3 

35.3 4 

25.3 8 

31.3 5 

77.7 6 

8.6 18 

9.1 17 

7.6 19 

7.3 20 

4.9 21 

2.6 22 

1.9 23 

Kadınlar 

1961 

En yüksek 
düzeyde 
7 memleket 

Macaristan 

Avusturya 

Doğu Almanya 

Çekoslovakya 

Danimarka 

İsviçre 

İngiltere ve 
Galler 

En alçak 
düzeyde 
7 memleket 

İtalya 

Kuzey İrlanda 

Polonya 

Yunanistan 

Norveç 

İrlanda 

Malta 

Oran Sıra 

15.3 l 

13.6 2 

13 3 

12.1 4, 

11.5 5 

10.9 6 

9.1 7 

3.4 17 

3.4 18 

3.3 19 

2.9 20 

2.8 21 

1.4 22 

0.6 23 

1969 

Oran Sıra 

18.9 1 

14.4 4 

14.7 3 

14.2 5 

15.2 2 

9.8 8 

7.2 12 

3.3 19 

4.9 16 

4.2 17 

2.1 21 

3.3 19 

1 22 

23 
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Tablo 4 — 1961 ve 1969 yıllarında, en yüksek düzeyde intihar gösteren 7 
memlekette ve en aşağı düzeyde intihar gösteren 7 memlekette 
15-24 yaşlarında 100.000 kişide intihar oranları (Elian M. Broo
ke 19). 1975. 

Memleket 

En yüksek 
düzeyde 
7 memleket 

Macaristan 

Islanda 

Finlandiya 

Avusturya 

İsviçre 

Batı Almanya 

Çekoslovakya 

En alçak 
düzeyde 
7 memleket 

Norveç 

İtalya 

Hollanda 

Kuzey İrlanda 

İskoçya 

İrlanda 

İrlanda 

îrkekler 

1961 

Oran Sıra 
No. 

33.4 1 

22.6 2 

19.8 3 

19.5 4 

18.6 5 

18.4 6 

17.7 7 

4 17 

3.9 18 

3.1 19 

2.8 20 

2.6 21 

2 22 

- 23| 

1969 

Oran Sıra 
No. 

28.9 1 

5.3 18 

22.1 3 

18.3 4 

17.1 6 

17.9 5 

27.3 2 

6 141 

3.6 20 

4 19 

5.9 15 

6.3 13 

0.4 23 

3.1 21 

Kadınlar 

En yüksek 
düzeyde 
7 memleket 

Macaristan 

Batı Almanya 

Avusturya 

İsviçre 

Danimarka 

Çekoslovakya 

Finlandiya 

En alçak 
düzeyde 
7 memleket 

İngiltere ve 
Galler 

İskoçya 

Hollanda 

Norveç 

Islanda 

İrlanda 

Malta 

1961 

Oran Sıra 
No. 

12.8 1 

7.5 2 

7.1 3 

7.1 3 

6.3 5 

6.2 6 

5.8 7 

2.2 17 

2.2 17 

1.7 19 

0.8 20 

— 21 

— 21 

— 21 

1969 

Oran Sıra 
No. 

8.2 3 

6.9 4 

6.3 6 

4.8 8 

4.6 9 

11.9 1 

6.1 5 

2.3 16 

2.8 14 

1.7 19 

2 18 

— 21 

— 21 

— 21 
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Tablo 5 — 1961 ve 1969 yıllarında Erkek ve Kadınlarda intihar oranı 
Erkek / Kadın oranı (Elian M. Brooke. 19). 1975. 

En Yüksek Oranlar 

Memleket 

Finlandiya 
İsveç 
Çekoslovakya 
Macaristan 
isviçre 
Avusturya 
Danimarka 
Batı Almanya 
İngiltere 
Galler 

Erkek/Kadın ilgisi 

1961 

3.7 
3.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.3 
1.9 
1.9 
1.5 

1969 

3.7 
2.5 
2.5 
2.6 
2.6 
2.2 
1.8 
1.5 
1.9 

En Zayıf Oranlar 

Memleket 

Polonya 
Norveç 
irlanda 
İtalya 
Malta 
Kuzey İrlanda 
Yunanistan 
îskoçya -
Hollanda 

Erkek/Kadın ilgisi 

1961 

4.5 
3.8 
3.5 
2.3 
2.2 
2 
2 

1-9 
1.8 

1969 

4.4 
3.9 
2.6 
2.3 
— 
1.5 
2.3 
1.6 
1.6 

Tablo 6 — 1961 ve 1969 yıllarında 15-24 yaşları arasındaki kişilerde 
Erkek / Kadın ilgisi oranları (Elian M. Brooke. 19) 1975. 

En Yüksek Oranlar 

Memleket 

Finlandiya 

Çekoslovakya 

Avusturya 

Macaristan 

Batı Almanya 

Danimarka 

Erkek / Kadın 

1961 

3.4 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

1.5 

1969 

2.3 

2.3 

2.8 

3.6 

2.6 

2.1 

En Zayıf Oranlar 

Memleket 

Norveç 

İngiltere ve 
Galler 

Hollanda 

İtalya 

Kuzey İrlanda 

Erkek / Kadın 

1961 

5 

2.3 

1.8 

1.1 

1 

1969 

3.5 

2.4 

2 

1.4 

1.9 
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DÜNYADA İNTİHARLAR VE NİTELİKLERİ 

Dünyadaki intihar oranı 0.7/100.000 ilâ 57,5/100.000 oranı ara
sında değişmektedir. İsveç'te intihara teşebbüs oranı, bazı bölgele
rinde % 40 dır (Upsche). 

Fransa'da yapılan istatistiklere göre, 1970 yılında 100.000 inti
har teşebbüsünden 14200, 1/10 oranında başarılı intihar olmuştur. 
1970 yılında Fransa'da 550.000 ölümden, 8830 unu intiharlar oluş
turmuştur. Bunlar arasında intihar olarak bildirilmiyen ölümlerde 
vardır. Din v.b. nedenlerle yapılan intiharlar gizlenmektedir. Fran-
sa'daki intiharlar ölümlerin 4 üncü sırasını oluşturmaktadır. İnti
harlar, kalp damar hastalıkları, kanser, kazalardan sonra gelmek
tedir. 3 erkeğe 1 kadın intiharı olmaktadır. 17-25 yaşlarda intihar
lar fazla miktarda olmaktadır. Gençlerde yıllık intihar 7000 kişiyi 
bulmaktadır. Bu miktar yıllık intiharların yarısını oluşturmakta
dır. Yaşlılarda da intihar oranı yüksek düzeyde bulunmaktadır, is
tatistikler ölüm yöntemlerinin geliştiklerini göstermektedir (12). 
1962 yılında, Fournier, Gorceix zorlu ölümlerin, intiharların arttı
ğını (ası, gaz, suda boğulma, ateşli silah) saptamışlardır. Fransa'da 
barbütürik, psikotrop, ilaçlarla intiharlar artmaktadır. Gençler in
tiharlarda, °/o 95 oranında barbütürik kullanmaktadırlar (9, 56). 
Yaşlılar ise, bilhassa erkek yaşlılar, ası yöntemiyle intihar etmek
tedirler. Fransa'da çeşitli intihar yöntemi kullanılmaktadır. Yalnız
lık, genç yaşta işçilik, göçmenlik, kadınların yalnız olmaları, yaşlı
lık nedeniyle Fransa'da intiharlar yapılmaktadır. Emile Durkheim, 
1897 yılında, insanların yanlızlık nedeniyle, yok yere canlarından 
olduklarını söylemiştir. Fransa'da gençler arasındaki intiharların 
arttıkları gözlenmiştir. Basit bir aşk olayı gençleri intihara sevket-
mektedir. Gençler arasında, bayram, noel tatili, diğer tatiller inti
har ayları intihar oranını artırmaktadır. Bu süreler, hislerde çö
küntü, endişe yaratan, bağımsız olma isteğini artıran günleri teşkil 
etmektedir (11, 13, 16, 17, 22, 28, 29). 

OMS tarafından 125 memleketten, 52 sindeki intihar durumla
rında karşılaştırma yapılmıştır. Dünyadaki intiharların bazı nite
likleri üzerinde durmuştur. Bazı memleketlerin de istatistik verme
diklerini, Rusya v.b. gözlemiştir. 

OMS'a göre, bütün dünyada, 500.000 ilâ 4-5 milyon intihar te
şebbüsü, bir yıl içinde yapılmaktadır. 
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Almanya'da Stengel 1965 de, Sheffiel şehrinde, Farberow 1961 
yılında, Los Angeles'de intihar teşebbüslerinde 1/10 oranında ölüm 
olduğunu saptamışlardır. Çeşitli ülkelerdeki intihar oranlan aşa
ğıdaki tabloda verilmiştir. 

OMS tarafından L.T. Ruzicka'ya yaptırılan (53), 1976 yılında 
yayınlanan bir araştırmada, Birleşmiş Milletlere dahil olan, 65 ül
keden elde edilen bilgilere dayanarak verilen rakamlar önemli so
nuçları kapsamaktadır. Bu araştırmada 1950-1971 yıllan arasında
ki intiharlar üzerinde çalışılmıştır. 54 ülkenin istatistiklerinde er
kekler arasındaki intihar oranı 5-60/100.000 dir. Bu oran Malta'da 
0.6/100.000, Batı Berlin'de 57.5/100.000 düzeyindedir. Kadınlardaki 
intihar oranlan ise, aşağı yukan erkeklerin yansı kadardır. Mek
sika'da kadınlarda 0.3/10.000 Batı Berlin'de kadınlarda 32/100.000 
dür. 

intihar düzeyi bazı ülkelerde yükselmektedir. Danimarka, Ma
caristan, Doğu Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Finlandiya, İs
veç intihar oranları geçmiş yıllara nazaran yükselen memleketler 
arasında bulunmaktadır. İrlanda, İtalya, Norveç, İspanya, Porte
kiz intihar oranı düşük olan ve gittikçe düşen memleketlerdir (53, 
56). 

Bappert 1956 yılında Almanya'da intiharlarla ölüm oranında 
% 0.45 oranında bir artma saptamışken, 1960 yılında bu artmayı 
% 2 olarak saptamıştır. İntiharlardaki artma erkeklerde ve bilhas
sa gebe kalmış genç kızlarda fazla bulunmaktadır. Yaşlı kadınlarda 
da intihar oranında artma görülmektedir. Ringelin çalışmalanna 
göre de, Viyana'da 1965 yılında 14-20 yaşlannda olanlarda, 1/12 ilâ 
1/6 oranında artma bulunmuşdur. Bütün dünyada, zehirlenme şek
lindeki intiharlar artmaktadır. 



5 ve daha 
küçük 

Malta 
Malta 
Filipin 
JV1CK.S1KU 

Paraguay 
Babados 
Dominik C. 
Peru 
Ekuatör 
Tayland 

Irlan 

N. Irland 
Iskoçya 
Kuzey irlanda 
Yunanistan 

Tablo 

5 
9.5 

Costa Rica 
Maurice 
İspanya 
ısrau 
İtalya 
Islanda 

Iskoçya 
Venezüella 
İngiltere 
(valesi) 
İngiltere 
(galesi) 
Şili 
Hollanda 

7 — 54 Memleket 100.000 kişide intihar oranları 
(L. T. Ruzicka. 53). 1971. 

100.000 erkekte intihar oranları 

10 
14.9 

Yeni Zelanda 
Hong Kong 
Singapur 
1NU1 VCV 

Portekiz 

Kanada 
Bulgaristan 
Japon 
Avusturalya 

Polanya 

1-

15 
19.9 

Porta Rica 
B. Amerika 
Kuba 
i ayv an 

20 
24.9 

Belçika 
Bermuda 
Fransa 
İ^UKSClllUUl^ 

25 
29.9 

İsviçre 
Batı Almanya 

* .. XSVCV 

30 
34.9 

Danimarka 
Avusturya 

V 

35 ve daha 
fazla 

Finlandiya 
Çekoslavakya 
Doğu Almanya 
i f n n n . : . ı n n 

Batı Berlin 



2.5 ve daha az 

Malta 
Meksika 
Filipin 
Costa Rica 
Barbade 
Panama 
Peru 
Paraguay 
irlanda 
Ekvator 
Dominik 
Cum. 
Yunanistan 
Islanda 
İspanya 
Maurice 
El Salvador 
U.K. Kuzey 
İrlanda 

2.5 
4.9 

Şili 
Taylant 
Portekiz 
İtalya 
Venezüella 
Norveç 

Polanya 
Uruguay 
Portorica 

5 
7.4 

Luksemburg 
Iskoçya 
Amerika 
Yeni Zelanda 

İsrail 
Kanada 
Hollanda 

İngiltere 
(vallesi) 
İngiltere 
(gailesi) 
Bermuda 

100.000 kadında intihar oranlan 

7.5 
9.9 

Hong Kong 
Fransa 
Avusturalya 
Singapur 

Finlandiya 

10 
12.4 

Kuba 
Belçika 
İsviçre 
Tayvan 
İsveç 

12.5 
14 

Çekoslovakya 
Japonya 
Avusturya 
Batı Almanya 

15 
17.4 

17.5 ve daha 
fazla 

Danimarka 
Macaristan 
Batı Almanya 
Batı Berlin 
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Tablo 8 — 30 Memlekette 15 yaş ve daha büyüklerde intihar standard 
oranları (L. T. Ruzicka. 53). 1971. 

Sıra Memleketin Adı 
No. 

Erkekler 

1 Meksika 
2 Yunanistan 
3 İtalya 
4 Hollanda 
5 Yugoslavya 
6 tskoçya 
7 israil 
8 İngiltere (valesi) 

» (Galler) 
9 Norveç 

10 Bulgaristan 
11 Yeni Zelanda .. 
12 Kanada 
13 Hong Konk 
14 Portekiz 

15 Birleşik Amerika 
16 Polonya 
17 Japon 
18 Avusturya ...s.... 
19 Belçika 
20 Singapur 
21 Fransa 
22 Danimarka 
23 İsviçre 
24 Batı Almanya .. 
25 isveç 
26 Avusturya 
27 Çekoslovakya 
28 Finlandiya 
29 Macaristan 
30 Batı Berlin 

100.000 
kişide 
intihar 

4.44 
6.38 

10.19 
11.78 
14.97 
12.00 
12.74 

14.71 
14.75 
18.32 
19.11 
20.53 
21.40 
22.44 

22.98 
24.51 
24.71 
25.43 
25.43 
27.50 
30.20 
31.84 
34.69 
35.64 
36.81 
41.48 
45.18 
47.98 
58.46 
63.90 

Memleketin Adı 

Kadınlar 

Meksika 
Yunanistan 
İtalya 
Yugoslavya 
Norveç 
Polanya 
Portekiz 
Hollanda 
tskoçya 
Kanada 
İsrail 
Birleşik Amerika 
Bulgaristan 
Yeni Zelanda .. 
İngiltere (walles) 

» (galler) 

Fransa 
Belçika 
Finlandiya 
İsviçre 
Avusturya 
İsveç 
Singapur 
Hong Kong 
Avusturya 
Batı Almanya ... 
Çekoslovakya ... 
Danimarka 
Japonya 
Macaristan 
Doğu Berlin 

100.000 
kişide 
intihar 

120 
2.77 
4.04 
4.16 
4.40 
5.01 
5.60 
6.87 
7.44 
7.45 
8.42 
8.44 
869 

9.31 

9.42 

9.74 
10.85 
12.07 
12.20 
13.70 
15.22 
15.55 
15.87 
16.29 
16.47 
17.01 
13.34 
18.38 
22.34 
31.65 



Tablo 9 — 15-24 yaşlarında intihar oranları (L. T. Buzicka. 53). 1971. 

Erkek 

Kadın 

2.5 dan 
daha az 

2.5 — 4.9 

5 — 5.3 

100.000 kişide intiharlar 

5 den 
fazla 

Meksika 
Yunanistan 
irlanda 
İtalya 
Hollanda 

Maurice 

israil 
Yugoslavya 

5.0 — 9.9 

Norveç 

Trinité 

Belçika 
Bulgaristan 
Fransa 
Portekiz 
İngiltere 
(walles) 
İngiltere 
(Galler) 
İngiltere 
(İskoçya) 
Yeni Zelanda 

10.14.9 

Kanada 
Şili 
Birleşik 
Amerika 

Polonya 

15 — 19.9 

Avusturya 

20 — 24.9 25 — 29.9 
30 dan 
fazla 



/ 

5.4 — 7.4 

7.5 — 9.9 

10.0—14.9 

15 den 
daha 
fazla 

Hong Kong 
Singapur 

Danimarka 
İsveç 
Avusturalya 

Panama 

Japonya 

Finlandiya 
Batı Almanya 
İsviçre 

Srilanka 

(Seylan) 

Çekoslovakya 

Taiwlan 

Macaristan 

Batı Berlin 



Erkek 

Kadın 

5.0 den 
daha küçük 

5 — 9.9 

10 — 14.9 

Tablo 10 — 65-74 yaşlarında intihar oranları (L. T. Ruzicka 53). 1971. 

100.000 kişide intihar oranı 

10 dan 
küçük 

Meksika 
irlanda 

Kuzey 

Güney 
irlanda 
tskoçya 
Kuzey 
Iskoçya 
Güney 
Norveç 

40 — 19.9 

Yunanis
tan 
Panama 

20 — 29.9 

Maurice 

Trinidad 
Tobaao 
Trinit 
Kanada 
İtalya 
Polanya 
Yugoslavya 

Hollanda 

30 — 39.9 

Birleşik 
Amerika 

40 — 49.9 

Srilahka 
(Seylan) 

Portekiz 
İsveç 

50 — 59.9 60 — 69.9 

Finlan
diya 

70 den 
daha 
fazla 



15.0 — 19.9 

20 — 24.9 

25 — 29.9 

30 dan 
daha fazla 

İsrail 
İngiltere 
(walles) 
İngiltere 
(Galler) 

• 

Yeni Zelanda 
Avusturalya 

Hong Kong 

Bulgaristan 
İsviçre 

Danimarka 

Batı Almanya 

Belçika 

Japonya 

Avusturya 

Çekoslo
vakya 
Batı 
Berlin 

Macaris
tan 



Tablo 11 — 65-74 yaşlarında intihar oranları (L. T. Buzicka 53) 1971. 

Erkek 100.000 kişide intihar oranı 

Kadın 

5.0 den 
daha 
küçük 

5 — 9.9 

10 — 14.9 

10 dan 
küçük 

Meksika 
irlanda 

Kuzey 
irlanda 
Güney 
irlanda 
tskoçya 
Kuzey 
tskoçya 
Güney 
Norveç 

40 — 19.9 

Yunanis
tan 
Panama 

20 — 29.9 

Maurice 

Trinidad 
Tobago 
Trinit 
Kanada 
ttalya 
Polanya 
Yugoslavya 

Hollanda 

30 — 39.9 

Birleşik 
A :ı— 

40 — 49.9 

Srilanka 
/•o i \ 

Portekiz 
isveç 

50 — 59.9 60 — 69.9 

Finlan
diya 

70 den 
daha 
fazla 



15.0 — 19.9 

20 — 24.9 

25 — 29.9 

30 dan 
daha fazla 

tsrail 
İngiltere 
(walles) 
İngiltere 
(Galler) 

Yeni Zelanda 
Avusturalya 

Hong Kong 

Bulgaristan 
İsviçre 

Danimarka 

Batı Almanya 

Belçika 

Japonya 

Avusturya 

Çekoslo
vakya 
Batı 
Berlin 

Macaris
tan 
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Tablo 12 -

Memleket 

Birleşik 
Amerika . 

Danimarka 

Hollanda . 

Macaristan 

- Yaşa göre intihar oranında 1950-1959 yıllarında erkeklerde 
yüzde oranları (L. T. Ruzicka 53) 1971. 

Adı Yıllar 

1950-59 

1960-69 . 

1950-1969 

1955-1969 

Belirli yaş guruplarında intiharlar 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 den 
büyük 

Yüzde oran değişmeleri 

7 

31 

35 

14 

5 

23 

12 

30 

5 

20 

27 

11 

4 

17 

22 

11 

4 

18 

20 

11 

5 

24 

22 

14 

6 

30 

25 

16 
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YAŞ ve İNTİHARLAR : 

OMS de, bu konuda, ilk yayın, 1968 yılında yapılmıştır. 60 se
neden beri gözlenen bilgilere göre, genellikle, yaşa göre intihar dü
zeyi yükselmektedir. Bazı memleketler dışında, yaş ile intiharlar 
arasında ilgi bulunduğu gözlenmektedir. Erkekleri ve kadınları, yaş 
ile intihar ilgisi bakımından 3 gruba ayırmak mümkündür (L. T. 
Ruzicka). Erkekler, birinci tip olan A tipinde, progressiv, ilerleyici 
çeşit niteliği gösterirler. Yaşla yükselmektedir. Meksika'da, Çekos
lovakya'da, Fransa'da A tipi intihar görülmektedir. Yaşla intihar il
gisi bakımından ikinci bölüm olan B tipinde, intihar düzeyi, bazı 
yaşlarda ani, bürütal yükselme göstermektedir. Genellikle 50-60 yaş 
civarında yükselme olmakda, sonra intihar oranında azalma görül
mektedir. Finlandiya'da, bu tip gözlenmektedir. Yaşla daha az il
gisi olan tipe ise Kanada ve Norveç'te rastlanmaktadır. Polonya'da 
ise 50 yaş civarında en yüksek düzey gözlenmektedir. Üçüncü tip 
C ye ise, 50-60 yaşında en yüksek düzey oluşmakta, daha sonraki 
yaşlarda ise intihar oranı düşmektedir. Aşağıdaki tablolarda, çeşit 
li ülkelere ait olan, yaşla ilgili istatistikler verilmişdir (12, 36, 39, 
53, 56). 

İNTİHARLARA ETKİLİ OLAN SOSYAL ve EKONOMİK 
NEDENLER : 

Şehirleşme (Urbanisation) : Şehirleşme veya kentleşmenin, in
tihar oranı ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Kentleşme, toplum 
içindeki yapının zayıflamasına, değişik dinler oranının artmasına, 
ırk niteliğinde değişmelere, mesken sıkıntısına, sinirsel yıkıntıya 
neden olmak suretiyle, kent hayatını çekilmez hale getirmekte, bu 
nedenlerle intihar oranları artmaktadır. 1965 yılında, Sainsbury 
tarafından yapılan araştırmada, Londra'nın fakir semtlerinde inti
har oranının artmış olduğu saptanmışdır. Bütün dünyada, genel
likle kırsal bölgelerdeki intiharlar, kentlerdeki intiharlara nazaran 
daha düşük düzeyde bulunmaktadır (7, 13, 20, 26, 27, 47). 



Tablo 13 — Bazı memleketlerde yaşa göre intihar 1950-1954 den 1971 e kadar 
15 yaştan büyükler. 100.000 kişide (Elian M. Brooke. 19) 1971. 

Memleketler 

Amerika 
Kanada 
Birleşik 
A rrıgj'ilr.ı 

Asya 
îsrail 
Japonya 
Avrupa 
Avusturalya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Finlandiya 

1950-54 

16.4 

T » £ 

6.8 
40.7 

1955-59 

17.3 

1 1 £. 
A.4m.\J 

13.9 
45.5 
41.2 

24.2 
40.3 
39.0 
50.7 

Erkekler 

1960-64 

17.9 

8.8 
31.4 
40.8 

24.7 
41.1 
32.6 
47.9 

1966-69 

• 

20 

4 j 

12 
24 

41.5 

25.4 
45.2 
31.8 
48.0 

1970 

23.7 

10.3 
24.7 
46.5 

26.7 
49.3 
34.9 
47.3 

1971 

25 

11.3 
25.1 
41.3 

— 
47.6 
39.9 
47.7 

1950-54 

5.1 

6. i 

5.5 
26.2 
— 

— 
— 
— 
— 

1955-59 

4.8 

6.2 

8.9 
29.3 
17.5 

9.2 
15.4 
18.2 
12.5 

Kadınlar 

1960-64 

5.1 

7.5 

6.7 
22.6 
15.9 

9.3 
16.3 
16.5 
12.2 

1965-69 

7.4 

8.4 

8.4 
18.4 
15.9 

10.8 
10.5 
17.0 
12.1 

1970 

9.2 

6.6 

18.8 
16.2 

13.0 
16.8 
19.3 
11.8 

1971 

9.2 

9.3 

18.8 
16.8 
— 

15.4 
22.4 
11.8 



Fransa 
Batı Almanya 
Batı Berlin 
Macaristan 
-İtalya 
Hollanda 
Norveç 
Polanya 
Portekiz 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere Vallès 

Galles 
İskoçya 
Okyanus 
(oceanil) 
Avusturalya 
Yeni Zelanda 

30.9 

11.8 

17.2 
10.0 

21.1 

32.0 
31.5 
47.1 
43.6 
12.8 
11.2 
15.0 

23.4 
34.5 
41.0 

17.8 
12.9 

23.4 
19.1 

30.4 
32.8 
— 

49.7 
10.6 
11.4 
14.5 
21.5 
22.2 
32.5 
34.6 

17.4 
14.0 

25.9 
17.9 

30.2 
35.6 
63.9 
58.5 
10.2 
11.8 
14.8 
24.5 
22.4 
36.8 
34.7 

14.7 
12.0 

25.4 
19.1 

29.3 
36.6 
67.3 
63.8 
10.5 
13.6 
15.4 
26.4 
19.5 
38.1 
36.1 

12.1 
12.4 

24.5 
18.8 

28.8 
35.5 
— 
65.4 
10.9 
13.5 
16.0 
27.2 
26.1 
34.8 
34.5 

12.1 
11.7 

25.6 
15.4 

8.6 

— 
— 
— 
6.1 
— 
— 
— 
— 

8.4 
4.5 

7.1 
— 

10.1 
14.8 
25.1 
17.7 
4.5 
7.1 
3.9 

5.3 
10.7 
13.6 

10.0 
7.1 

8.2 
7.5 

9.3 
15.2 
— 

20.1 
4.3 
6.8 
3.8 
4.8 
5.4 

11.4 

12.9 
10.8 
7.5 

11.8 
8.3 

9.7 
16.3 
31.6 
22.3 
4.0 
6.9 
4.4 
5.0 
5.6 

13.8 

12.2 
9.4 
7.4 

13.7 
9.3 

10.1 
17.5 
33.8 
23.1 
4.4 
8.3 
6.4 
5.4 
4.9 

16.2 

12.6 
7.7 
7.5 

10.7 
9.6 

10.4 
17.1 
— 

24.4 
4.6 
9.0 
5.4 
5.4 
4.2 

14.8 

14.2 
7.8 
7.1 

13.0 
8.9 
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Sosyo Ekonomik Etkiler : İşsizlik, iflâs, el işleri ile uğraşı, 
emeklilik intiharları etkileyen özel birer grup etkendirler. Dublin, 
1963 yılında yaptığı araştırmada, Amerika Birleşik Devletlerinde, 
İngiltere'de, intiharlarda sosyo ekonomik etkenlerin önemli bir yer 
işgal ettiğini gözlemiştir. Yabancılar ise haklı nedenlerle, intihar 
nedenleri bakımından, yerli halka nazaran daha kötü koşullarla, 
karşı karşıya bulunmaktadırlar. Pfister-Ammende 1955 yılında, İs
viçre'ye sığınmış olan, 5000 kişiye, yerli İsviçre'lilerden 3 defa da
ha yüksek oranda intihar olduğunu saptamıştır. Yerli İsviçreliler
de, 5.4/100.000 oranında intihar görülmektedir. Memleketlerine dö
nen 3000 göçmende, hiçbir intihar görülmemiştir. Dublin, Amerika 
Birleşik Devletlerinde de, yabancı erkekler arasında intiharların 
yerli erkeklerden iki misli fazla olduğunu saptamışdır (40, 43, 45, 
50, 56). 

Yalnızlık : Yalnız kişiler evlenmemişler, boşanmışlar, dul olan
lar, yaşlı yalnız kişilerde intiharlar diğer kişilere nazaran daha faz
la görülmektedir. Dublin 1965 yılında, Amerika Birleşik Devletle
rinde, aynı yaşlarda olan erkek boşanmışlardaki intiharları, boşan-
mamışlara nazaran 1/7 oranında fazla miktarda bulmuşdur. Sain-
bury ise, 1967 yılında Londra ve İsveç'teki Martelius'da, yukarıdaki 
oranı iki misli bulmuşdur. Walsh, 1966 yılında, % 27.7 (tümü 284 
vak'a) yalnız yaşayan kişinin, intihar ettiklerini gözlemiştir. Tüm 
halkda, bu oranın % 3 olduğunu bildirmiştir. İki istatistikin birbir
leriyle karşılaştırılmaları, süisidoloji bakımından çok önemli bilgi 
vermektedir. Yalnızlık ve sefaletin yaşlı kişilerde yüksek oranda 
intiharlara sebep olmaktadır. Yaşlılarda yas tutmanın da intihar
ları artırdıkları görülmüştür. Sainsbury, 196 yaşlı kişi arasında % 
35 inin, herhangibir hastalık nedeniyle intihar ettiğini saptamıştır. 

Medeni durumun etkisi : Medeni durumun, boşanmışlar dışın
da intihar orantısına büyük bir etkisi olmamaktadır. Evlilik inti
harlara karşı etkili koruyucu bir kuruluşdur. Bu konu ile Durkheim 
ve Dahlgren meşgul olmuşlardır. 25 yaşından sonra boşanmışların, 
her grup yaşlan arasında, intihar oranı yüksek bulunmaktadır. 
Durkheim'den beri bekârların evlilerden daha çok intihar ettikleri, 
bilhassa çocukları olan kişilerin, boşanmışların, dul kalan kişilerin 
hissettikleri yalnızlık intiharın oluşmasında başlıca rolü oynamak
ta olduğu bilinmektedir. F. Schwarz ve Waldstein'in, bu konudaki 
çalışmaları, durumu doğrulamaktadır. 
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İntihara teşebbüs, boşanmışlarda yüksek oranda görülmekte
dir. Piker, bu konu üzerinde çalışmalar yapmıştır. Lendrum ise bu 
oranı, bilhassa, boşanmış kadınlarda, yüksek oranda bulmuşdur. 
Dahlgren intihara, boşanma nedeninin etkili olduğunu göstermiş
tir. Schneider ise entellektüel boşanmışlarda, intiharların daha az 
oranda olduğunu gözlemiştir. Kötü koşullu birleşmelerde, intihar 
oranları yüksek düzeyde bulunmaktadır. Geçimsiz aile çocukların
da intihar daha fazla görülmektedir. Bir çok yazarlar taraflarından 
verilen, istatistik bilgilerine göre, intihar eden gençlerin ailelerin
deki geçimsizlik oranı % 40 - % 100 arasında değişmektedir (12, 
34, 46, 53, 56). 

Sanayi Memleketlerinde İntiharlar : Sanayinin intihar oranını 
etkilediği gözlenmişdir. Sanayi bölgelerinde yaşamın gelişmesi ve 
kentleşme düzeni bozulmaktadır. Beklenmedik ve bölgede oturan
ları rahatsız eden düzenlemeler yapılmakta olup, bu durum intihar
ları artırmaktadır. Düzenine dokunulmayan kısımlarda yaşayanlar
da, intiharlar daha az miktarda görülmektedir (Derobert, 12, 56). 

Harplerin İntiharlara Etkisi : Kore, Nijeria, Çin'de, İtalya'da, 
Japonya'da ve diğer birçok memleketlerde, harplerin intihar oran
larına etkisi olmuştur. Yaşlı kişilerdeki intiharlar daha az oranda 
görülmüştür. Harp esnasında, genellikle intihar oranında azalma 
olmuştur. Harp esnasında, ekonomik sarsıntıya, sosyal karışıklığa 
rağmen, intihar oranında azalma olması ilgi çekicidir. 

Meslekler ve İntiharlar : Aynı meslekden kişilerde, bir memle
ketten diğerine nazaran intihar oranlarında farklı durum gözlen
mektedir. Birleşik Amerika Devletlerinde ve İspanya'da, tarım iş
çilerinde intihar oranı yüksek bulunmuştur. Fransa ve İngiltere'de 
ise tarım işçilerinde intihar oranı düşük düzeyde gözlenmişdir. Hol
landa'da, intihar oranı çiftliklerde, yüksek oranda bulunmuştur. 
Dişçiler, doktorlar, denizcilerde, avukatlarda diğer mesleklere na
zaran intihar oranı fazla olmaktadır. Öğrencilerde, bilhassa yüksek 
öğretim yapan öğrencilerde, alkolizmde de intihar yüksek düzeyde 
bulunmaktadır (11, 21, 41, 48). 

Dış faktörlerin, kış, yaz, bazı atmosfer nitelikleri, son bahar 
rüzgârı, poyraz esnasında, diğer günlere nazaran, daha fazla intihar 
edilmektedir. Bazı yazarlar, günlerin, ayların, mevsimlerin de az 
çok oranda intihara etkisi olduğunu bildirmişlerdir (19, 21, 24, 44, 
46). 
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Yayınlar ve İntihar : İntihar konusunda fazla yayın yapılan ba
zı ülkelerde intiharların arttıkları gözlenmiştir. Detroit gazeteleri, 
17 Kasım 1967 tarihinde intihar yayınlarına başlamıştır. Bu yayın
lar 1968 yılma kadar devam etmiştir. Bu süre içinde, 4 önceki sene
ye nazaran, bilhassa 25-35 yaşlarındaki intiharlarda, °/o 40 azalma 
olduğu saptanmıştır (12). 

İntihar ve Cinayet Orantısı : Çeşitli ülkelerde verilen intihar ve 
cinayet raporları arasındaki ilgi, değişik oranda olmaktadır. Uzun 
bir süreden beri, intihar ve cinayet oranında, aksine bir gelişme ol
duğu görülmektedir. Bu durum Birleşik Amerika Devletlerinde çok 
belirli bulunmaktadır. Beyazlar arasındaki intiharlar, cinayetlere 
nazaran 5 defa daha fazladır. Bu durum Latin Amerika'da, İspan
ya'da, İtalya'da, Mısır'da aynı şekildedir. Hollanda ve Norveç'te de, 
intihar grafiğinde, iki düşük düzey bulunduğu gözlenmiştir. Avru
pa istatistiklerine göre intihar ve suçluluk düzeyi, birbirine paralel 
gitmektedir. Suçun arttığı yerlerde, intiharlar da artmaktadır. 

Ceza Evlerinde ve Nezarethanelerde İntihar : Fully, Hivert ve 
arkadaşları Fransa'da ceza evlerinde yapılan intiharlar üzerinde 
araştırma yapmışlardır (30). Fransa'da ceza evlerinde senede 15-20 
intihar olgusu görülmektedir. 173 intihar vakasından, 149 vakası, 
nezarethanelerde yapılmıştır. Bu intiharlarda yalnızlığın rol oyna
dığı kanısına varılmıştır. Görülme yaşının, 40 yaştan yüksek yaşta 
olduğu saptanmıştır. En çok kullanılan yöntemin ası olduğu, 183 
vakadan, 148 vakasının ası olduğu saptanmıştır. 183 vakadan yal
nız iki vakası kadındır. Kapalı çevrede yaşamak, önemli bir intihar 
faktörünü oluşturmaktadır. Fully ve arkadaşları 109 tutuklu kişi
den, 74 mahkûm ve iki kadın intiharında olayların niteliklerini sap
tamışlardır. Vakaların, 2/3 ü, 3 ay ilâ 2 yıl hapse, gerisi 5 seneden 
fazla hapse, mahkûm olmuş kişilermiş. İkinci Cihan Harbi esna
sında, kontsantrasyon kamplarında, intihar oranının düşük olması 
ilgi çekicidir (30). 

x Özetlemek gerekirse, her çeşit kötü örgütleme (ulusal, kişisel, 
şehir, aile, etnik) savunma reaksiyonlarını, uyarmak suretiyle, des-
türüksiyon eğilimi artırıp, insanı ölüme doğru yönetiyor. Merkezi 
Avrupa'da örnek olan, bir durum vardır. Bir asırdır, birçok tarihi 
gerilimler, ölümden kaçışa, neden olmaktadırlar. Örneğin, Batı 
Berlin'de intihar fazladır. Seoul'de aynı şekilde görünümü olan bir 
memleket halini almıştır. 
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Dinler ve İntihar : Durkheim ve Haiwachs taraflarından, din
lerin, intiharlar üzerinde rolü olduğunu, intihar aktı tayininde, di
nin önemi bulunduğunu ilk defa bildiren yazarlardır (21). Araştır
malar intiharların katolik ülkelerde az olduğunu, protestan ülke
lerde ise fazla bulunduğunu göstermiştir. İsviçre'deki katolik ve 
protestan illerde, bu özelliğin gözlendiği bildirilmiştir (Durkheim, 
U. M. Strub, P. Schwarz). Sosyologlar bu durumu, katolik illerdeki 
halkın örf ve adetlerine, birbirlerine çok bağlı ve mazbut bir hayat 
yaşamaları ile izah etmektedirler. İntiharla savunma örgütü, kato-
likler arasında daha düzenli şekilde çalışmaktadır. 

Din ve intihar konusundaki istatistikler aşağıdaki tablolarda 
bildirilmiştir. 

ÇEŞİTLİ DİNLERDEN 1.000.000 KİŞİDE GÖRÜLEN ORANTI 

Y I L 

1849 — 1955 
1869 — 1872 
1891 — 1900 
1901 — 1907 
1926 

Protestan 

100 
187 
247 
252 
294 

(G. Deshaies. 21) 1947 

Katolik 

50 
69 
93 

101 
148 

Yahudi 

46 
86 

241 
294 
505 

Protestan 
100 Kato
lik İntiha
rına Karşı 

320 
270 
265 
250 
198 

100 Katoli-
ğe Karşı 
Yahudi 
İntiharı 

92 
139 
258 
341 
341 



320 Prof. Dr. ADNAN ÖZTÜREL 

İSVİÇREDE 1.000.000 KİŞİDE DİNLERE GÖRE İNTİHAR 

1881 - 1980. Haltowachs 21. 1947. 

DİN 

KATOLİK 

ALMAN 
FRANSIZ 

PROTESTAN 

ALMAN 
FRANSIZ 

TARIM 
BÖLGESİ 

74 
88 

209 
114 

KARIŞIK 
BÖLGESİ 

116 
151 

228 
129 

SANAYİ 
BÖLGESİ 

166 
309 

257 
378 

İNTİHARLARDA RUHSAL DURUM 

İntiharlarda ruhsal durum (Aspect Psychologixues), intiharların 
yönlenmeleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. İntiharların 
çoğunluğunda bilinç, şuur açık bulunmaktadır. Ruhsal durumun 
bozuk olduğu, patolojik intiharlar gurubunda ise oran, çeşitli ya
zarlar taraflarından, bütün intiharların % 20-30 u olarak verilmek
tedir. İntihar teşebbüsleri oranlan ise, bu orandan çok daha yük
sek düzeyde bulunmaktadır. İntihar teşebbüsü semiyoloj isiyle, Fran
sız yazarlarından Colin meşgul olmuştur. Bu konuda araştırmalar 
yapmıştır. Stengel de aynı konu üzerinde çalışmıştır. Litman ise, 
bu konudaki araştırmasına, psikolojik otopsiler ismini vermiştir. 
İntihar kişiliğinin, uluslararası niteliği olup olmadığını araştırılmış
tır. Bu çalışmalarla, intihar eden kişilerin, geçmişleri üzerinde du
rularak, bunların bazı belirli tipler oldukları fikri hakim olmaya 
başlamıştır. Bu tipler sayesinde, belki, muhtemel eylemin nedenleri 
ve denklanşan faktörlerini ayırmanın olanağı bulunabileceği göz
lenmiştir. 

Olay Niteliğindeki Faktörler : Okul, aileler, duygusal nedenler, 
yakın bir kimsenin ölümü, intihar eden bir kimseye benzemek iste
ği (sirayet) v.b. nedenler, olayların psikolojik gelişimlerini ağırlaş
tırmakta, kişiyi eyleme sevk etmektedirler. Böyle bir olayda, kişi
nin şahsiyeti de araya girmektedir. 
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Sosyolojik Faktörler : Aile faktörleri, ana ve babanın durumu, 
aile yapısı, sosyal faktörler, sosyo kültürel haller, ekonomik güçlük, 
mesleki çatışmalar, toplumda intihar edenlerin fazla olmaları, in
tiharların gereksiz yere açıklanmaları ahlaki yargılama, intiharlar
da etkili olan sosyolojik faktörleri oluşturmaktadırlar. 

Psikiyatrik Faktörler : Bu faktörler daha sonra ele alacağımız, 
patolojik intihar bölümünde anlatılacaktır. 

İNTİHAR REAKSİYONU YAPAN TİPLER : 

Savunma Reaksiyonu (Reaction defensive) : Bu grup reaksi
yon, dayanılmayan ruhsal bir yaşantının etkisi altında bulunan ki
şinin, bu durumdan kaçarak, yaşantısına uygunluk, adaptasyon 
sağlama reaksiyonudur. Tedavi edilemiyen bir hastalıktan kurtul-

t mak için yapılan intihar, bu duruma, en iyi adaptasyon şekli ol
maktadır. Sosyal veya psikolojik destrüksiyon etkisine dayanılmaz 
yaşantı dürtüsü ile meydana gelmekte ve kişiye göre haklı olan in
tihar aktı yapılmaktadır. Kişi haklı savunma yöntemini kullanmak
tadır. 

Cezalandırma Reaksiyonu (Reaction Punitive) : Suçlu kendisi
ni, acımasız, insafsız bir cellat kabul eder. Kollektif tabular bu tip 
reaksiyonlarda görülürler. Benlik üstü psikanalizinde, bu tipte re
aksiyonların, kişide ahlâki duruma bağlı olduklarını göstermiştir. 
Olayın oluşması da, suçluluk duygusuna kuvvetine göre teşekkül 
eder. 

Saldırma Reaksiyonu (Reaction Agressive) : Kişi başkasını öl
dürdükten sonra, kendisini öldürür. Önce heteroagresivite oluşur. 
İntihar, böyle bir durumun hakimiyeti altındaki yaşantıda meydana 
gelir. Benlik üstü çok kötü kabul edilen bir etki altında kalır. Ste-
kel «insan, ancak başka birinin ölümü ile, etki altında kalıp intihar 
edebilir. Bu durum, dayanılmaz bir intihar isteği doğurur.» demiş
tir. Lindeman'a göre, aşağıdaki etki ve düşünülerle ruhsal yıkıntı 
olmaktadır. Sosyal bakımdan kişi, başkasının kendisini uyaran et
kisi altında kalmaktadır. Ölen kişinin yakın bir akraba olması ge
nellikle gözlenmektedir. Kişinin yetersiz olan ruhsal durumu, bir 
uyarı ile tahrik edilmektedir. Bu tip reaksiyon, uzun bir ruhsal bas
kı periyodundan sonra, basit bir patlama veya önemsiz bir nedenle 
intihar provoke olmaktadır. 
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Tanrıya Kendini Sunma (Oblatif Processus) : Kişi kahraman 
olabilmek için kendisini tanrıya sunmaktadır. Kahraman ve tapı
lan bir adam olma aşkı, yapıcı bir nitelik gibi rol oynamakta, kişi
yi intihara sevk etmektedir. Her kez yaşarken kendini bir kahra
man uğruna feda etmek, onun gibi kahraman olmak kabul edilir. 

Oyun Oynama (Processus Ludique) : Ergin kişide oyun gibi oy
nanan, gerçek hareket merkezi intihar yoluyla ölüm olan eylemler
de bulunulur (8, 12, 40, 41, 42, 44, 46, 51, 52). 

İNTİHAR YÖNTEMLERİ 

İntiharlar çok çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. İntihar olay
larında, yapılmaları olanağı yok gibi görünen usuller kullanılmak
tadır. Paul Moreau 1890 yılında, Garip İntiharlar «Suicide Etran
ger» isimli eserini yayınlamıştır. H. Ey ve D. Colomb monoton şe
kilde tekrar edilen bir intihar teşebbüsünden bahsetmektedir. Bü
tün itina ve bakıma rağmen, ağır anksiyeteli bir kişi, bir odun par
çası, bir saç iğnesi, bir kahve kaşığı yutmuş, bu yabancı cisimlerin 
etkisiyle, meydana gelen plor (midie alt yolu) yırtılmasından ölmüş
tür. Kocası tarafından çok kızdırılan bir hemşire, kendi damarına, 
2 gr. oksisiyanür dö Merkür (Oxycyanure de mercure) şırıngası ya
parak intihar etmiştir (M. Roch, C. Ferrerò, J. P. Doret). Buna ben
zer vakalarda, hekimin karşısına, çözümü güç olan intihar, kaza, 
cinayet problemleri çıkar. Eski yazarlar bu konuda klasikleşen göz
lemler bırakmışlardır. Akıl patolojisi çalışmaları, bir çok vakayı 
aydınlatmıştır. Bazı intiharların akıl hastalığı sebebiyle yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bir kadın üzerine uzunca bir iğne batırılmış bir taş 
parçasını, solunum yoluna sokmak suretiyle intihar etmiştir. 

Marc tarafından, 1840 yılında yayınlanan bir eserde önemli bir 
intihar vakasının gözlendiği bildirilmiştir. 1819 yılında iflâs etmiş 
bir adamın, karnında şiddetli sancılar olmuştur. Bu adam, dayana-
mıyacağı kanısına vardığı ağrılar nedeniyle, kendini öldürmeye ka
rar vermiş. Mezarını kazdıktan sonra içine yatmış ve açlıktan öl
meyi beklemeye başlamıştır. 18 gün sonra ölümden vaz geçmiştir, 
yerinden kalkamamıştır. Oradan tesadüfen geçen bir hancıdan, ken
disine gıda vermesini, yardım etmesini istemiştir. Verileni yiyeme-
miş ve ölmüştür. Üzerinde ölüm masraflarını ödiyecek kadar para 
bulunmuştur. Mezarın üstüne «Hamiyet sahibi kişiler, ölümü gö
rünce, beni gömmek için, bu işle: ilgili olanları derhal çağırsın, el-
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biselerim, paralarım, bıçağım, para çantamı alıp saklasınlar. Ben 
intihar eden bir kişi değilim. Ben açlıktan öleceğim. Çünkü, pervers 
kişiler, bana üzerinde durulacak, bir servet tahsis ettiler. Dostları
ma ağır işler yüklemiyorum. Otopsi yaparak vücudumu açmak ya
rarsızdır. Açlıktan öldüğümü bir kere daha tekrar ediyorum» diye 
yazmıştır. 

Bazı ölüm eylemlerinin, çok eziyet verici olmaları, bazı agoni 
şekillerinin uzun süreli olmaları, buna rağmen şikayet edilmeden 
dayanılması, intihar eden bazı kişilerde, bir ağrı duymamazlık hali 
(analjezi) meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Lyonlu Broche'-
un bu konudaki gözlemi, R. Piedelevrin, barsaklanm 2 metre dı
şarı çıkaran adamın vakası, kendini yakma halindeki kişilerde göz
lenen analj i, yukarıda ileri sürülen durumu izah etmektedir. 

Bazı intiharlarda ölüm güç bir şekilde olmaktadır. Bazı vaka
larda da kişiler, ölümleri için daha önceden kolaylaştırıcı tedbirler 
alınmaktadır. Briand de Chaudé'nin bir gözlemi çok ilginçtir. De
nizci ve Operatör Doktor olan Bancal adındaki bir kişi, sevgilisi 
bir Prof. hanımla birlikte intihar etmeğe karar verirler. Dr. Banca,l 
sevgilisinin başak damarını keserek bayılacak dereceye kadar ge
tirdikten sonra kendi bilek damarını kesmiştir. Bancal Asetat de 
morfin (Acetat de Morphine) ile kendini zehirleyip ölümü kolay
laştırmayı düşünmüş, bu fikirden vaz geçmiş, bir bisturiyi önce 
sevgilisinin göğsüne, sonra kendi göğsüne batırmıştır. Olay gece 
saat 23 te cereyan etmiştir. Bancal, kadının göğsüne bisturiyi sok
tuktan sonra, kendine morfin yapmıştır. Morfin etkisiyle kusma 
olmuş, ölüm gecikmiştir. Bisturiyi ertesi gün ikinci defa kadına 
saplamıştır. Ertesi gün, kadın sabahın saat altısında ölmüş, Bancal 
ise ölüm halinde bulunmuştur. Yaraşma parmağını bastırdığından 
ölüm gecikmiştir. Bancal, Bakım ve Yardım Evini terkettikten, ka
dınla yaşamaya başladıktan sonra, intihar teşebbüsünü yapmıştır. 

Garip şekilde yapılan intihar olgularından G. Deschais, 1954 de 
yayınladığı Psychologie de Suicide, intiharların psikolojisi isimli 
eserinde, örnekler vermişdir. Bir topçu eri, topun önüne durmuş, 
top güllesiyle parçalanarak intihar etmiştir. Bir kişi boğazına, bir 
ipek şapka sokarak intihar etmiştir. Şapkanın üzerine bir mektup 
iğnelemiştir. Paris'te, Barbe Bulvarında bir bank üzerinde oturan 
bir kişi boğazına piposunu sokarak intihar etmiştir. Bir kişi, inti
har için bir giyotin yapmış ve yaptığı giyotinle kendini öldürmüş
tür. 1938 yılında yabancı bir hekimin muayenehanesinde çalışan bir 
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hemşire, kendi damarına 2 ce. Bacille de Koch şırınga etmek sure
tiyle, 2 gün sonra jenaralize granuli tipte verem olarak intihar et
miştir. 

Cinayet ve intihar ayırımı için, intihar yöntemi tekniğinin tet
kiki zorunluğu vardır. Birbirine aşık olan iki kişnin, intihar vaka
sında dikkatli bir araştırma yapılması gereklidir. Bu gibi vakalar
da bazan üçüncü bir kişinin ölüm olaylarında rolü bulunduğu sap
tanmıştır. 

Bazı intihar vakaları doğal zehirlerle yapılmaktadır. Hint Ok
yanusunda ve Pasifikte bulunan, derisi dikenli olan, karnı şiştikçe 
dikenleri dikleşen, bir balığın genital bezlerinde ve karaciğerde 
toksik, zehirli bir madde bulunmakta, bu balığı yemek suretiyle 
Japonya'da intihar edilmekte imiş (Derobert). Rodezya'da kadınlar, 
vaginal yoldan kullanılan Lupap (Salicylate de méthyle) denen bir 
madde ile intihar ediyorlarmış (E'erobert). 

İş aletleri, sosyo kültürel etkiler, intihar yönteminin seçimin
de rol oynamaktadırlar. Japonya'da intihar için önce Harakiri ya
pılır, sonra Kamikase ismi verilen boyun kesme ile kişi başkaları 
tarafından öldürülür. 

Diyabetli kişilerin 2000 ünite ensülinle intihar ettikleri gözlen
miştir. Ensülinle intihar edenlere zamanında yetişilirse kurtarmak 
mümkün olabilir. 800 ünite ordinaire ve 400 ünite NPH depo ensü
linle karışım yapılıp intihar edilen bir vakayı Boutin gözlemiştir. 

Önemli bir hususta intiharlann, bazı yerlerde sirayet suretiyle 
yayıldığı bir çok intiharın birden görüldüğü olaylarda bulunmak
tadır. İntihar olayı taklit edilmektedir. Marylin Monroe intihar et
tikten sonra onu bir çok kişi taklit etmişdir. Bir zamanlar tentür 
diyot ile intihara teşebbüs olayları çok yapılmışsa da neticesiz kal
dığı görülerek bu yöntem terk edilmiş gibidir. Yüksekten kendini 
atarak yapılan intiharlar her memlekette görülmektedir. Bu neden
le Eyfel kulesinin yıkılmasını öneren yazarlar vardır. Son yıllarda 
uyku ilaçları ile intihar oranı yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. 
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İntiharlarda kullanılan yöntemler, travmatik, asfiktik, zehir
lenmeler olmak üzere 3 gruba ayrılabilir. 

1 — Travmatik Yöntemler : 

a) Silahlar, kesici-delici araçlar, kesici araçlar, delici 
araçlar. 

Bıçak, ustura, şiş, çakı, çeşitli iğneler v.b. 
Ateşli silahlar, tabanca, otomatik tabanca, tüfek. 
Patlayıcı maddeler. 

b) îkinci planda yüksekten kendini atma. Kule, merdi
ven, balkon, duvar v.b. 
Otomobil, tren, makinaya kendini atma. 

c) Üçüncü plan. Yanık, yangın, yakma. 

2 — Asfiktik yöntemler. 

a) Ası, Stragülasyon, Süffokasyon. 
b) Deniz, Nehir, Banyoda boğulma. 
c) Kömür, havagazı, gömülme, elektrik. 

3 — Toksik yöntemler. Bitkisel, madensel, uyku ilaçlan, sen
tetik ilaçlar v.b. 

Yukarıda bölümlemeleri verilen intihar yöntemlerinden asıla
rak yapılan intiharlar uzun yıllar başta veya ön sıralarda yer al
mıştır. Bu durum, az gelişmiş memleketlerde, aşağı yukan aynı şe
kilde devam etmekte ise de, gelişmiş memleketlerde, son yıllarda 
uyku ilaçları, alkol ve uyku ilaçları, gaz zehirler (havagazı) genel
likle ön sırayı almaktadırlar (19, 24, 44, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58). 

Memleketimizde, büyük şehirlerde ilaçla ve ası şeklinde inti
harlar ön sıraları almaktadır. Bu konudaki geniş bilgi, tarafımdan 
yapılan memleketimizde intiharlar konulu araştırmada verilecek
tir. 



1965-1969 yıllarında 37 memlekette, cins ve yaşa göre 100.000 kişide 
intiharlar (Word Health Statistics Report. Wol. 26. No. 3. 1973) 

İntihar şekli Her 
yaş 14 15-24 

İntihar şekli T 9.6 0.5 5.9 
İntihar ve kendi E 12.8 0.8 7.7 
yaralama K 6.0 0.2 3.4 

Zehirlenme T 2.0 — 1.4 
(Sıvı, katı) E 1.8 — 1.3 

K 2.3 — 1.4 

Zehirlenme T 0.9 — 0.6 
(Ev gazları) E 1.0 — 0.8 

K 0.7 — 0.6 

Zehirlenme T 0.2 — 0.2 
(diğer gazlar) E 0.3 — 0.3 

K 0.1 — — 

Ası Stransulasyon ve T 1.9 0.3 1.0 
süffokasyon E 3.0 0.5 1.7 

K 0.8 — 0.3 

»-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 + 

10.1 14.0 18.9 22.9 20.8 20.9 Toplam 
14.2 18.0 26.4 30.9 30.9 39.0 Erkek 
6.3 8.4 12.3 15.8 15.3 9.9 Kadın 

2.9 4.0 4.2 4.4 2.8 2.4 T 
2.7 3.6 3.7 3.5 2.3 2.8 E 
2.8 4.4 4.4 4.4 3.4 2.2 K 

1.1 0.9 1.3 1.6 1.5 1.4 T 
1.0 1.1 1.5 1.7 1.4 1.7 E 
0.6 0.6 "1.2 1.4 1.9 1.3 K 

0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 — T 
0.5 0.7 0.8 0.5 0.4 — E 
0.0 0.0 0.2 0.1 — — K 

1.7 2.4 3.8 5.2 5.3 4.9 T 
2.8 3.7 6.1 8.4 10.2 9.5 E 
0.9 1.9 1.7 2.3 1.8 1.5 K 



Suda boğulma T 0.9 — 0.3 
E 0.9 — 0.5 
K 0.9 — 0.3 

Ateşli silah, patlayıcı T 1.1 — 1.1 
madde E 2.2 — 2.0 

K 0.1 — 0.2 

Kesici ve T 0.2 — 0.0 
delici araç E 0.3 — 0.0 

K 0.1 — — 

Yüksekten T 0.3 — 0.3 
düşme E 0.4 — 0.3 

K 0.3 — 0.3 

Diğer yöntemler T 0.4 — 0.3 
E 0.3 — 0.4 
K 0.5 — 0.1 

0.6 1.1 1.7 3.1 2.3 2.0 T 
0.8 1.1 1.5 2.8 2.8 3.3 E 
0.6 1.0 1.6 2.6 2.4 1.8 K 

1.5 2.1 1.7 1.8 1.4 1.0 T 
3.0 3.9 3.4 3.4 3.2 2.4 E 
0.2 0.3 0.1 — — — K 

0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 T 
0.2 0.3 0.6 0.8 1.1 1.2 E 
0.0 0.1 0.2 0.2 — ' — K 

0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 T 
0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 E 
0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 K 

0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 T 
0.7 0.6 0.9 0.8 0.9 0.9 E 
0.3 2.4 0.4 0.5 0.5 0.3 K 
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İNTİHARA BENZER DURUMLAR 

Bazı vakalardaki, olay koşulları endişe vericidirler. Kişinin in
tihar etmesi, az çok olasılığı bulunan, ölüm isteğiyle ilgili olan bir 
psikolojik nitelik taşımaktadır. Bazı intihar belirtileri, psikosoma-
tik affeksiyonlar, bazen, kendi kendine saldırının (autoagresivité) 
delilleri olabilirler. Psikanalitik araştırmalar, bu şekil belirtilerin 
ortaya çıkarılmasını sağlama için yapılmışlardır. Bu durum «Suici
de Subcoincient» veya «En Creux» negatif jest ismi verilmiştir. Po-
rot bu konu üzerinde ısrarla durmuştur. Bu oto agressif aktlar, fi
zik, pisişik, sosyal değerler taşımaktadırlar (12, 21, 46). 

İstemli yaralamalar (Volonter mutilations) : Şizofreniklerde, 
kastrasyon, sık görülen bir otomütilasyon, kendini yaralamadır. 
Göz oyma, el kesme gibi yaralamalara, sembolik olarak rastlanmak
tadır. Melankolikler, ödip kompleksi suçluluğu etkisiyle, intihar te
şebbüsü tekrarlamaları yaparlar. Bazan kişi hezeyanlı, deliran bir 
halde iken, vücudunun bazı bölgelerini tercih edebilirler. Karın, baş 
bölgeleri tercih edilen bölgelerdir. Vautrin, faydalı ve yönlü bütün 
eylem derecelerinin, görülebileceğini bildirmiştir. Patolojik ele
manlardan hepsi birden, ender olarak ortaya çıkarlar. Bunların ço
ğu intihar eylemi altında gizli bulunurlar. Birçok yazarlar otomü-
tilasyonlarm, meydana getirdikleri bozuklukların, diğer bazı olay
lar sonucunda oluşmalarının da mümkün olduklarım bildirmişler
dir. Bazı mütilasyonlar çok ilginç görünümlüdürler. 17 yaşında bir 
genç, annesinin odasında ve bir ayna önünde testislerini kesmiş, 
bir kaba koymuş, bu durum üzerine derhal hekim çağırılarak teda
vi edilmiş ise de, testislerini yerine yerleştirme, o zamanki olanak
lara göre yapılamamıştır (Lampperier ve Lauriers). 

Cerrahi müdahaleler, suiistimalli bir şekilde, bu işlere hazır
lıklı kimseler taraflarından yapılabilirler. Bazı histerektomiler, sem
bolik olarak yapılmaktadırlar. Vautrin, Münchansen Sendromu bu
lucusu tarafından yapılan, intihar, yönetiminden bahsetmiştir. Jean 
Bernard tarafından mütilasyon sonucu, meydana gelen, anemi ya
pan, Lastheni de Ferjol Senromu ismi verilen belirtilerin oluştu
ğunu saptamıştır. Bu Dieulafoy'un Pathomimi'sine benzer bir send-
romdur. Lasthenie'nin, genç kız ve yeğenlerinden oluşan kişilerin, 
bileklerini kesmeleri, ölmek isteği eğilimini göstermektedir. Bun
lar, bir nevrotik anksiyete sendromu göstermişlerdir. Cinsel eğilim
ler ve agresivite hakim olacak şekilde belirtiler görülmüştür. 
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Bir otomütilasyon karşısında veya kaza gibi görünen, kararlı 
bir jestin kişiye yarar sağladığı genellikle görülmektedir. Askeri 
çevrelerde, bu konuda bir çok örnekler toplamışlardır. Sigorta sah
tekarlıkları ve fazla para almak için iş kazaları yapılmaktadırlar. 
Bu şekil kazalar daha çok ellerde sakatlıklar bırakmaktadır. 

GERİ ÇEVİRME, REDDETME (CONDUITE DE REFUS) : 

Çok geniş sınırlı olan bu konuya, iyi belirlenmiş, psikiyatrik 
bir affeksiyonla ilgisi bakımından değinmek istiyoruz. Sosyal du
rumun etkilediği bir intihara götüren, hallerde kişilerin, red ettik
leri vakalarda vardır. Bir melankolik, kendini suçlu bulduğu, bazı 
hallerde, verilen besinleri red ederek açlıkla ölebilmektedir. Bir he
zeyan etkisiyle, teklif edilen şeylerin reddedilmesi mümkündür^ 
Reddetme, organizma ihtiyaçları elemanter ihtiyaçları bakımından, 
kişiyi memnun eder. Merloo, biyolojik veya fizyolojik intihardan 
bahsetmektedir. Sosyal intihar ise, sosyal kişiliğin reddi olayı ola
rak kabul edilebilir (Porot). Bu tip intiharlar, bürütal şekilde ey
lemler ve daha yaşlıları taklit niteliği taşımaktadırlar (Monroo, Ja
mes Dean). Merloo, ergin kişilerde bozuklukların, toplum tarafın
dan bir ilâh gibi, kabul edilmesi, bu etkiyle, ilâh olma arzusu nede
niyle, intihar yapıldığı üzerinde ısrar etmektedir. Hapislerin daha 
okul çağında iken, eylemlerinin ayrımları, doğru bir şekilde yapı
labilir. Bunlarda suçluluk hisleri kuvvetli derecede bulunur. Red 
eylemi ve ölüm fikirleri olur. Bunlar arasında, fahişelik, firar, uyuş
turucu madde ve ilaç iptilâlarmm bulundukları gözlenmektedir. 
Merloo, bunlara örnek olarak Beatnik'lerden bahsetmektedir. Be-
atniklerde, toplumu red etme eğilimi, ruhsal mazohizm, toplumda
ki haksızlıklara karşı, negatif bir eylem oluşturmakta, bu tip kişi
lerin kitle halinde toplanmalarına neden olmaktadır. Papazlara ait 
bazı yerlerde, intihar eğilimine rastlanmadığını, çünkü bu yerler
de intihar etmenin yasaklandığı gözlenmişdir ,Vautrin). 

Kazalar : Merloo ve Vautrin kazalarla, fazla hız yapmak sure
tiyle, maskeli intiharlar olduğunu söylemişdir. Mendel bazı depres
yonların, gizlilikle geliştikleri, intiharın, kaza gibi kabul edildikleri, 
bunların şuursuz intihar teşebbüsü olduklarını söylemektedirler. 
Bu kazalardan en önemlisi trafik kazalarıdır. Kaza olmadığının sap
tanması çok güçdür. îki trafik kazasının, kaza olmadığını, intihar 
amacıyla yapıldığını saptamışdım, 



330 Prof. Dr. ADNAN ÖZTÜREL 

Genellikle, intihar vakalarında az miktarda otopsi yapıldığın
dan, bir çok olgularda, olayın niteliği, yeteri kadar aydınlanma-
maktadır. Bilhassa, kaza ve intihar olguları birbirlerine karışmak
tadır. E. Fournier ve A. Gorciex taraflarından, 1962 yılında yapı
lan bir araştırmada, Fransada Sein ili (Paris) dahilinde yapılan 
araştırmada, 869 ölüm vakasından, ancak 194 kişisinde otopsi ya
pıldığı saptanmışdır. 675 vakaya ise ölünün dış muayenesi yapıla
rak, ölü gömme izni verilmişdir. Bu araştırmada, suda boğulma 
vakalarının 1/2 si; Ateşli silâh, zehirlenme, ezilme olgularının 1/3 
ü; asfiksi ve ası vakalarında ise 1/5 i otopsi yapılmışdır. Otopsi 
yapılan vakalarda, yazı ve diğer deliller de tetkik edilmişlerdir. 

Cinayetlerin bir çoğu, intihar olayı şeklinde maskelenmekte
dir. Bu şekil vakalar, önemli oranda, yüksekden düşmeler arasında 
bulunmaktadır. 

Bazı vakalarda ise, intihar eden -kişi, vücuduna, yaralar açmak
tadır. Bu yaralar, cinayet kuşkusu doğurmaktadır. Bazı kişiler de 
çok garip şekilde intihar etmektedirler. Bir kadın evindeki eşyala
rı darma dağın ettikden sonra, neıylon bir çuval torbanın dibine 
doğru başını sokup, havasız kalarak intihar etmişdir. Kadını kalça
sı, torbanın dış tarafında ve kaba etlerinde sıyrıklar bulunmuşdur. 
Bu durum ilk nazarda ırza geçme kuşkusu uyandırmışdır. Sonra
dan, olayın, bir intihar olduğu anlaşılmışdır (Derobert). 

Ateşli silâhla intiharlarda, bazen, vücudun intihar için olanak
sız bölgeleri, örneğin, kafa arkası, ense, anus v.b. bölgelere ateş edi
lir. Solak olmayan kişi, sol eliyle tabancayı kullanarak intihar eder. 
Birden fazla ateşli silah yarası intiharı düşündürür. 

Adlî Tıp bakımından, otopside zorlu ölüm belirtisi bulunması, 
vaka yerinin özelliği, öldürücü lezyonların olmaması, saptanan be
lirtilerin ölüm nedeni ile ilgili olmamaları, çok büyük önem taşır. 
Olayın, tam bir şekilde tanımını yapmak mümkün olmaz. 30 yaşın
da bir kişi, yüzüne bir gaz maskesi kapanmış olarak bulunur. Gaz 
maskesinin altında, yüze iyice bastırılarak kapatılmış bir naylon 
olduğu görülmüşdür. Naylonun altına da, 30 c.c. lük, içinde eter 
bulunan bir şişe bulunmuşdur. Tipik asfiksi belirtileri saptanmış
dır. Bu kadının, bu şekilde, kardeşinin öldürdüğü anlaşılmışdır (De
robert. 12). Diğer bir vakada ise, bir genç bir kızın, karnı ustura ile 
yarılmış halde, barsak ansları dışarı çıkmış, barsak ânsları üzerin
de yaralar bulunur. Önce bu olayın, sadistik bir cinayet olduğu dü
şünülmüş isede, sonradan intihar olduğu anlaşılmışdır. 
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Boğazlama yaralarının ayırımı da oldukça zordur. 

Bir vakada iki öldürücü neden birleşince, olayın çözümü, daha 
çok güçleşir. Su kenarında ateşli silâhla intihar, ateşli silâhla yara
landıktan sonra kendini asma, boynun ustura ile kesilmesinden son
ra asılma, ateşli silâhla yaralandıkdan sonra asılma, karna bıçak 
sokuldukdan sonra asılma, bu tip vakaları teşkil etmektedir. Ban
yoda ölü bulunan, elektrik çarptığı da anlaşılan olgular da çözümü 
güç olan vakalardır. Trenlerde gizli seyahat edenler, trenden dü
şüp ölürlerse, intihar, kaza, cinayet ihtimali vardır. Sünmenaj, yor
gunluk, uyku ilâcı alanlar, yaırm uyku halinde dolaşanlarda, kaza
lar meydana gelir. Fransa Başkanlarından DESCHANE, 0.50 gr. Tri-
onal alarak yataklı vagondaki yatağına yatmış ve uyumuş. Uyandı
ğı zaman kendisini tren yolunda bulmuş, tren yolu bekçisine, baş
kan olduğunu, güçlükle anlatmış. Pijamalıymış. Sonradan, başka
nın, vagon kapısını, tuvalete giriyorum sanarak, açıp aşağı düştü
ğü anlaşılmış. Bazı hastalıklardaki amnezi hallerinde de, epilepsi 
v.b. uyku, baş dönmesi, somnanbulizm görülebilir. 

Bazı memleketlerde intihar suçdur. İngiltere ve İsviçre, bu 
memleketler arasında bulunmaktadır. Memleketimizde intihar et
mek suç değildir. İntihara teşvik etmek ve yardım etmek suçdur. 
Bazı memleketlerde, intiharın, meslek sırrı bakımından, hekimlere 
sorumluluk yüklemektedir. Memleketimizde, adlî tahkikat, söz ko
nusu olduğu zaman, meslek sırrı niteliğinde, söylenmemesi gereken 
her hangi bir şey, söz konusu olmamaktadır. 

İNTİHAR OLASILIĞI BULUNANLARA GÖZETİM, İNTİHAR 
ETMİŞ OLANLARIN TEDAVİ VE KONTROL ALTINDA TU
TULMALARI, İNTİHARDAN KORUMA : 

Modern psikiyatrinin pek çok gelişmesine rağmen, bir çok 
memleketlerde, intiharların önlenmesi için, dikkatli önlemler alın
masına rağmen, intihar olaylarına engel olunamamışdır. İntiharla
ra, ne gibi önlem alınırsa alınsın, önlenemiyecekleri bir çok çalış
malarla saptanmışdır. Aıacak, iyi önlem alınan memleketlerde, in
tihar oranının düşüklük gösterdiği gözlenen memleketler olmuş-
dur. 

Bu güne kadar yapılan çalışmalar ise, intihara karar veren ki
şilerde gözlenen tipik belirtiler saptamamışlardır. Kişide ruhsal be
lirtilerle saptanan, bir ruh hastalığı varsa, intihar bakımından, ge-

\ 
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reken önlemin alınması, mümkün olabilir. Bu vakalarda bile, alı
nan önlemler etkisiz kalabilir. Olayın özelliğine göre, tedavi eden 
hekim veya yardımcılarının mesleki sorumlulukları söz konusu ola
bileceği gibi, hastane veya bakım evinin idari sorumluluğu da söz 
konusu olabilir. 

Ö Z E T 
Bu etüdde intiharların, dünyeıdaki durumları üzerinde araş

tırma yapılmışdır. Bilhassa son yılların sayısal verileri gözden ge-
çirilmişdir. Dünya Sağlık Teşkilâtı (OMS) verilerinin, önemli hu
susları eleştirilmişdir. İntihar olgularında etgili olan, yaş, medeni 
durum, cinsiyet, meslek, din, mevsimler atmosfer durumu, sosyo 
ekonomik, şehir, kırsal bölgeler, sanayileşme etkileri, intihar ve 
cinayet orantısı, intiharlarda yayınların etkileri, Ceza Evlerinde in
tihar, intiharlarda ruhsal durum, intihar tipleri, intihar yöntemle
ri, intihar araçları, intihara benzer şekilde ölümler, intihardan ko
runma, diğer bazı önemli hususlara değinilmişdir. İntiharların bü
tün dünyada, alman her türlü tedbirlere rağmen artmakda olduk
ları gözlenrnişdir. Dünyada ortalama olarak, 10/100 000 kişinin in
tihar ettikleri, en yüksek intihar oranının 57.5/100 000 ve en az in
tihar oranının Maltada 0.6/100 000, Meksikada 0.7/100 000 oranın
da olduğu, intihar teşebbüslerinden 1/10 oranında ölüm olduğu, 17-
25 yaş arasındaki intiharların bütün vakalar toplamının yansına 
yaklaştıkları, kadınlarda erkeklere nazaran 1/3 oranında intihar 
edildiği verilen istatistiklerde gözlenrnişdir. Bir çok vakalarda, in
tihar ve cinayet, kaza ayırımının, Adlî Tıpta çözümü güç problemler 
oluşturdukları, ayırımı yapılamıyan vakalar da göze alındıkları 
takdirde, ölüm oranının verilen istatistiklerden çok daha fazla ol
maları gerektiği kanaatına varılmış, ayırımı çok güç olan vakalar
dan örnekler verilmişdir. 

R E S U M E 

Dans cet exposé, on a étudié, le suicide dans le monde au point 
de vue de Médecine Légale. Il nous paraît illusoire de cherche dans 
le documentation plus que des donnés statistiques simple. On a 
obtenu des plusieurs statistiquesqu'on prépare, par des nombreus 
écrivants. Ces donnés suffisant néanmoins le problem de la mort 
volontaire et l'importance de l'urgence des taches preventives qui 
incombent à la société. Dans les plusieurs cas, il est très difficile, 
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distinction du crime, du suicide et de l'accident. On suicide au 
moyen, dans le monde entier du taux, 10/100000 et dans les cas 
tentative du suicide, les personnes morts dix pour cent. Les morts 
du suicidé remplace 4 éme rang entre les causes des morts. Les 
suicide des personnes 17-25 ages sont trouve prés de la moitié dans 
les suicides. Minimume taux pour l'es suicide en Malta 0.6/100 000 
et 0.7/100000 en Mexique. Maximume taux pour les suicide dans 
l'ouest Berlin 57.5/100000. Les statistique du suicides sont très 
importants au point de vue de la Médecine Légale. Les personnes 
alliénées sont vingt ou trente pour cents et les autres suicidés ne 
sont pas des personnes malades. Ce point ont très important au 
de vue de la Medcine Légale et du Criminilastixue. 
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KAN AKTARMA SONUCU MEYDANA GELEN SAĞLIĞI 
BOZUCU REAKSİYONLAR VE ÖLÜMLER 

(1979 yılı Ankara Olayları) 

(7.10.1979 tarihi ile 22.10.1979 tarihi arasında A. Ü. Tıp Fakültesinde 
görülen kan aktarması olaylarının incelemesi) 

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL 

22 Ekim 1979 tarihinde basında çıkan haberler, bütün vatan
daşları hayret ve dehşete düşürmüştür. Ankara'nm bir çok hasta
nesinde, kan aktarma nedeniyle ölümler meydana geldiği, Ankara' 
nın en büyük hastaneleri olan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ve Hacettepe Hastanelerinde de bu nedenle ölümler oluştuğu bildi
riliyordu. Bu haberler üzerine olayın tetkiki için, Fakülteler, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Kan Bankaları araştırma yapmış ve 
Ankara C. Savcılığı soruşturmaya başlamıştır. Ankara'da, kan ak
tarması bir süre durdurulmuştur. Ankara C. Savcılığı ölüm husule 
geldiği iddia olunan bütün kurumlardan bilgi istemişti. Hacettepe 
Tıp Fakültesi Hastanesinde 6, Doğumevinde 5, Yüksek İhtisas Has
tanesinde 5, Numune Hastanesinde 2, Onkoloji Hastahanesinde 2, 
Gülhane Hastanesinde 1 kişinin kan aktarması sonucunda öldüğü, 
ölenlerden birinin Tıp doktoru ve Doçent olduğu Basındaki haber
leri oluşturuyordu. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı
na seçildiğim, daha sonra hastalığım nedeniyle, başkanlığından ay
rıldığım komisyonu kurmuş, A. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde ge
rekli incelemeler yapılmıştır. Bu edüdde, özet olarak kan aktarma 
sonucu meydana gelen sağlığı bozucu reaksiyonlar, ölümler ve An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki inceleme sonucundan söz edi
lecektir. 

TARİHÇE : 1492 yılında, 8 inci Papa Innocent'e, İtalya'nın Bor-
dak şehrinden 3 gönüllüden alınan kan, tedavi amacıyla içirilmiş, 
her hangi bir yarar sağlamamamıştır (12, 7). 
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İlk kan aktarması 1654 yılında, keçiden insana, J. Daniel (Fran
sız), Skofoli (İtalyan), Richard (İngiliz) taraflarından yapılmıştır. 
Bu aktarmada kötü sonuçlar alındığından, hayvandan insana, kan 
aktarması 1675 yılında Fransa'da yasaklanmıştır. İnsandan insana 
kan aktarması XIX uncu yüz yılda başlamış, ilk kan nakilleri Dar
win, Dieffon Bach, Blondel, Hayem (14) taraflarından yapılmıştır. 
Daha sonra ölü kanı da verilmeye başlanmıştır. Ölü kanı aktarma
ları çok kolay, ucuz ve başarılı olmuştur. 

KANIN YAPISI : Kan kimyasal ve hücresel bir kompleksdir. 
Kan içinde kırmızı yuvarlar, ak yuvarlar, plaketlerin çeşitli hüc
releri, Proteinler (Albumin, Globulin), lipidler, şekerler, vitaminler, 
hormonlar, elektrolitler v.b. bulunmaktadır. 

KAN VEREBİLEN KİŞİLER: Kan veren kişinin, 18-60 yaş 
arasında olması, 50 kgr. ağırlığın üstünde bulunması, 50 kgr. altın
da ise 300 cc. kan alınması, vücut ısısının 37° santigradı geçmeme
si, nabız atımının 60-100 arasında olması, Hemoglobin orantısının, 
kadında % 12,5, erkekte % 13,5 den aşağı oranda bulunmaması, 
kan sistololik basıncının 100-200 mm. Hg. ve diyastolik basıncının 
50-100 mm. Hg. arası olmaması, verici kadınsa son 6 ayda gebe kal
mamış bulunması, son 72 saat içinde dişlere çekim veya cerrahi 
müdahale yapılmamış olması, viral Hepatit, bulaşıcı hastalık Aller-
jik hal, Tüberküloz, sifiliz, sıtma v.b. hastalıklar bulunmaması; Al
kol, ilaç, uyuşturucu madde etkisi olmaması, bunlara ait alışkan
lık bulunmaması, İnsülin yapılan diyabetli kişi olmaması; bir haf
ta içinde Tifo, Tifüs, difteri, tetanoz aşı veya serumlarının yapılma
mış olmaları, 2 hafta önce Sarı humma, 1 yıl önce kuduz geçirme
mesi gereklidir. İşe gidecek pilot, şoför, makinistlerden kan alın
maması zorunludur. 

KAN SAKLANMASI : Kan, antikoagülan (Pıhtılaştırmayıcı) bir 
eriyik içine konduktan sonra 2° ilâ —6° santigrat derecelik soğuk 
hava deposunda 21-28 gün saklanabilir. Etiketlenmek için dışarıda, 
60 dakikadan daha uzun süre bırakılmamalıdır. Kan 21-28 gün bek
letildikten sonra Plazma fraksiyonları elde edilerek kullanılır. 

KAN VERME ENDİKASYONUR : Bir çok hallerde gereği ol 
madan kan verildiği görülmektedir. Genellikle kanama, anemi, He-
morrajik diyatez, spesifik koagülasyon eksiğini tamamlamak, plaz
ma kaybını önlemek, oligemiyi düzenlemek, parënterel beslenmeye 
yardım etmek için, kanın tümü verilir. Bazı halde, vücutta eksik 
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olan kısmı, plazma fraksiyonları kullanılır. Her yerde kan aktar
ma oranı artmaktadır. İzmir Devlet Hastanesinde, A. Carfi ve ar
kadaşları tarafından yapılan bir araştırma da 1975 yılı onbir ayın
da % 30 artış saptanmış, sene başında 1067 Şişe kan verilmişken 
11 ay sonra bu rakam 4461 e çıkmış, bunlardan % 25 inin gereksiz 
yere verildiği, ayaktan tedavi gören hastalardan, 4 kişiye 1 şişe, ya
tan hastalardan 8-9 kişiye 1 şişe kan verildiği gözlenmiştir. Bu ra
kam dünya standardlanna göre oldukça yüksek bir orandır. 

VERİLEN KAN FRAKSİYONLARI : Kanın şekilli elemanları, 
eritrosit Trombosit, lokosit, plazma fraksiyonları, donmuş, taze 
plazma, kuru plazma halinde saklanıp gereğinde kullanılır. Plaz
ma fraksiyonları, Albumin Fibrinojen, protrombin kompleksi, Gam
ma Globulin, Pıhtılaşma faktörleri, konsantre antihemofilik faktör 
(Faktör VIII), kanın tümününden yararlanan ayrı ayrı elemanlar
dır. 

Anestezi halinde, insan 500 cc. kan, kan kaybmı tolère edebilir. 
Kan kaybı 1500 cc. olunca nabız adedi artar, arteriyel tansiyon dü
şer. 

Kan kaybı Gravimetrik, kolorimetrik ve C.V.P. yöntemi ile he
saplanır. Olanak varsa hesaplar yapılmadan kan verilmemelidir. 

KAN AKTARMANIN, ÖLÜM OLMADAN HUSULE GELEN RE
AKSİYONLARI VE ÖLÜMLERİ : 
Kan verilmesi esnasında bir çok reaksiyonlar husule gelmekte 

ise de bunlar gerekli tedavi ve kan aktarmayı kesmekle geçmekte
dir, önemli olan ölümlerdir. 

A. Ü. Tıp Fakültesi, Adlî Tıp Kürsüsünde 1946-1980 yılları ara
sında yapılan yani 24 senedeki 3656 otopsiden yalnız 1 kişide ölüm 
görülmüş, Yüksek Ziraat Mühendisi olan bir kadına uynuyan gu-
rupdan kan verildiğinden ölüm oluşmuştur. 

Kan aktarması sonucu çeşitli nedenlerle husule gelen kazalar 
sonucu ölümlerin % 0,01 - 0,03 olduğunu Henri Requinot (6, 11) ta
rafından bildirilmiştir. Bazı araştırmalarda, ölüm oranı Apandek-
tomi, Kolesistomi olgularından fazla bulunmuştur (8, 12, 15). 

A.B.D. de her yıl 30 milyon kişi hastaneye yatmakta, bunlar
dan 2 milyon kişi (% 5) hastane kazalarından ve bu arada kan ak
tarmasından ölmektedir (13, 3). . 
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Kan aktarmalarından sonra % 0,2 - 0,8 oranında sağlığı bozan 
reaksiyonlar ve ölümler gözlenmiştir (7). 

Fazla miktarda kan vermelerde ölüm oranı kan miktarına göre 
artmaktadır. Bir şişe kan aktarmalarında, ölüm oranı 1/100-300, 
20-30 şişe kan verilmişse, bu oran % 50 ye çıkmaktadır. Gereken 
önlem alınırsa bu oran % 8 e düşmektedir (4, 12, 14). 

KAN AKTARMALARINDA ARAŞTIRILACAK ÖĞELER : Veri
len kan şişe ve şişeye bağlı araçlar, kan seri numarası, karşılaştırı-
mı yapılıp yapılmadığı (Cross Matching) kan varsa bakteriyolojik 
araştırma, hayvan ve kültür yapılması, tampon solüsyon niteliği, 
toksikolojik araştırma, otopsi ve organların mikroskopik muayene 
yapılmalıdır. 

Adlî Tıp bakımından önemli olan böyle bir kazadan önce ve 
sonra yapılacak araştırmalardır. 

Burada kan aktarma sonucu oluşan kazalar ayrıntılarına inil-
miyecek, A. Ü. Tıp Fakültesi olgularının yalnız, araştırma sonucu, 
kan reaksiyonu görüldüğü sanılan olguları, bu olgulardan, kan re
aksiyonu ile ilgili olmıyanları, kan reaksiyonu olması mümkün bu
lunan olguları, kesinlikle kan aktarma reaksiyonları olan olgula
rın özet gözlemleri bildirilecektir. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASHANESİNDE 
7.10.1979 TARİHİ İLA 22.10.1979 TARİHLERİ ARASINDA 
GÖRÜLEN KAZALAR : 

A. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde 7.10.1979 tarihi ile 22.10.1979 
tarihleri arasında, kan verilen hastalarda görülen bazı belirtilerin 
ve ölüm vakalarının, kan reaksiyonu ile ilgisi olduğu kuşkusu doğ
muştur. 

25 Adet olgu gözlem özeti : 

I — ÖLÜM VAK'ALARININ GÖZLEMLERİ : 

1 — M.Y : Genel Cerrahi : Protokol No: 4545, Karantina No: 
27396, 62 yaş, Erkek, İştahsızlık, büyük apdesten kan gelme, hal
sizlikten şikayet nedeni ile, 15.10.1979 günü kliniğe, Dodenum di-
vertikülü, Gastro intestinal kanama tanısıyla yatırılmıştır. 18.10.1979 
günü kan verilmiştir. M.Y. nin, kanının A RH — pozitif, verilen ka
nın A Rh— negatif dir. 100 ce. kan verildikten sonra reaksiyon gö-
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rülmesi üzerine kan verilmenin kesilmiş ve geride kalan kan ge
rekli tahliller yapılmak üzere Fizyopatoloji ve Mikrobiyoloji Kür
sülerine gönderilmiştir. 

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Kürsüsünün araştırmasında, M. 
Y. ye verilen kanın Kızılay Kan Bankasına ait olan 45443 numara
lı şişede 0.1 cc. kanda sayılamıyacak kadar «Klebsiella Pneumoniae, 
kapsül tip 60» isimli bakteri ürediği saptanmıştır. M.Y., 18.10.1979 
günü ameliyat olmuştur. Kan verildikten sonra nabız adedi 100, 
Arteriyel tansiyon 60 Hs. bulunmuş, idrarın azaldığı görülmüş, Ak
ciğer ödemi husule geldiği saptanmıştır. îç Hastalıkları ile konsül
tasyon yapılmış, O2, Lassix, Prednol yapılmış, kanda üre % 20 mgr. 
iken % 112 mgr. a çıkmıştır. 19.10.1979 günü genel durum çok bo
zulmuş, sabah saat 8 de ölmüştür. 

M.Y. ye, kan verilmesinden sonra, görülen reaksiyonun, tansi
yon arteriyel düşmesi (60 mm. Hg) oliguri olması (80 cc. idrar ak
ması), kanda yapılan kültürde Klepsiella pneumoniae bakterisi üre
mesi nedeniyle kan verilmeye bağlı reaksiyon kabul edilebileceği, 
ancak verilen kanın A Rh (—) olmasının reaksiyon husulünde öne
mi bulunmadığı, hastanın 62 yaşında olduğu, kan verilmeden önce 
gastro intestinal kanama geçirdiği gaitadan kan geldiği, Duedonum 
divertikülü teşhisi konduğundan ameliyat olduğu, hastaya 18.10.1979 
günü kan verildiği, reaksiyon görüldüğü, 19.10.1979 günü öldüğü, 
ölümden sonra otopsi yapılmadığından, müşahede dosyası ve kan 
tahlili ile kesin ölüm nedeninin saptanmasına imkân olmadığı ka
nısına varılmıştır. 

2 — K.T : Genel Cerrahi, Protokol No: 4534, Karantina No: 
25801, kadın, 49 yaşında. Karaciğer kisti tanısıyla, 4.10.1979 günü, 
kliniğe yatırılmıştır. 7 yıldır, karın sağ üst kadranda ağrı, mide de 
şişkinlik oluyormuş, 8.10.1979 günü, karaciğer kisti nedeniyle ame
liyat olan K.T. de fibrinolisis teşekkül ettiği, ameliyat esnasında 
kan reaksiyonu da geliştiği, bunun kontrol altına alınamadığı, 6 
ünite Rh + kan verildiği, ameliyatta, 10 kadar karaciğer kisti alın
dığı, 8.10.1979 sabahı ameliyat olan hastada, saat 15.05 te arrest ol
duğu, karaciğerin mikroskopik muayenesinde, dejeneratif değişik
likler bulunduğu saptanmıştır. 

K.T. de husule gelen fibrinolozis olayının kesin olarak kan re
aksiyonundan ileri geldiğinin söylenemiyeceği, başka nedenlerin de 
bunu husule getirebileceği, otopsi yapılamadığından, ölüm nede-
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ninin kesinlikle söylenememekle beraber, kuvvetli ihtimalle, kan 
verilme sonucunda meydana gelmediği kanısına varılmıştır. 

3 — M.K : Genel Cerrahi. Protokol No: 4499. Karantina No: 
27046. Erkek. 47 yaşında. 15 gündür karnında ağrı, iştahsızlık, hal
sizlik şikayetiyle, 10.10.1979 günü kliniğe yatırılmış, arteriyel tan
siyon 145/90 Hg. nabız adedi 100, ateş 37° bulunmuştur. îlk gün 
900 cc. idrar çıkarmıştır. M.K. de subfebsil ateş olduğu, Duedönum 
plastronu bulunduğu, 12.10.1979 günü sarılık oluştuğu, kanın 
13.10.1979 günü bir ünite verildiği, 14-15-16.10.1979 günlerinde ge
nel durumun iyi olduğu; 17.10.1979 günü saat onbirde ameliyat ol
duğu, Laparatomi Drenaj yapıldığı, Duedönum ulcus'u kapalı per-
forasyon saptandığı, karaciğerin sirotik ve sert olduğu, duedönum, 
hepatorenal, fleksure hepatika'nm, safra kesesinin omentumla ya
pışıklıkları bulunduğu, bu yapışıklıkların ayrıldıkları, 23.10.1979 
günü lokositin 19000, kanda ürenin % 96 mlgr. olduğu, karaciğer 
fonksiyonlarının bozulduğu, ölümün oluştuğu, otopsi yapılamadığı 
anlaşılmıştır. 

M.K. un ölüm sebebinin otopsi yapılmadığından, kesin olarak 
söylenememekle beraber, klinik belirtilerin ve ölümün kan reak
siyonu ile ilgisi olmadığı kanaat ve kararma varılmıştır. 

4 — H.S. da, Gastroentroentereloji. Protokol Servis No. 894/ 
74. Erkek. 65 yaşında. Genel durumu çok bozuk olan gàstroentesti-
nal kanama ve ozafaj adeno Ca tanısı konan H.S. ye kan verilmiş, 
üşüme titreme olmuş, kan vermeye devam olunmuş, 2 gün sonra 
ölmüştür. H.S. nin, gözlem dosyası tetkikinde, ozofagus alt kısmın 
da Adeno Ca tespit edildiği, 2 ayda 10 kg zayıfladığı, gaitadan kli
niğe yatmadan önce de 2 kere kan geldiği, 3 yıl önce Hepatit geçir
diği, kliniğe 12.10.1979 tarihinde yattığı, ürenin % 151 mgr. olduğu. 
6.10.1979, 7.10.1979 günlerinde 2 ünite, 9.10.1979 günü 2 ünite kan 
verildiği, 10.10.1979 günü bir ünite kan verildiği, ikinci ünite kan 
verilirken reaksiyon görülmesi üzerine, kan vermeye devam edilme
diği, genel durumunun esasen kliniğe yattığından beri çok bozuk 
olduğu, kan reaksiyonu gibi görülen belirtilerin hastalık seyri, do
ğal sonucu olabileceği, kan reaksiyonunu teyit eden bir araştırma 
yapılmadığı, görülen reaksiyonun kan reaksiyonu da olabileceği, 
otopsi yapılmadığı, bu sebeple kesin ölüm sebebi tayin olunama
makla beraber, ölümün kan reaksiyonu olduğu kabul edilse bile, 
ölümle ilgisi bulunmadığının kabulü gerektiğine karar verildi. 
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5 — D.D. : Gastroentereloji kliniği. Protokol No. 26441. D.D. 
isimli 35 yaşındaki hastaya, kan verildiği, üşüme titreme, hipotansi
yon olduğu, kan vermeye devam edilmediği, hastanın tedavi ile dü
zeldiği, 8 saat sonra kardiak arrest ile öldüğü, klinikçe saptanmış
tır. 

Müşahede dosyasının tetkikinde, 10.10.1979 tarihinde kliniğe 
yattığı, karaciğer sirozu bulunduğu, 16.10.1979 günü, bir ünite kan 
saat 12 de takıldığı, 10 dakika sonra üşüme titreme olduğu, kanın 
kesildiği, yeniden cross yapıldığı, kanın uygun bulunduğu; kan ba
sıncının başlangıçta düştüğü, 2 saatte düzeldiği, durumun saat 16.30 
da normal olduğu, ateş olmadığı, hastamn 17.10.1979 günü öldüğü, 
otopsi yapılmadığı anlaşılmıştır. 

D.D. de görülen reaksiyonun, kan reaksiyonu olmadığı, ölümün 
kan reaksiyonu dışında bir sebeple, karaciğer fonksiyon bozukluğu 
ile meydana geldiği kanaatına varılmıştır. 

6 — M.ö. : Gastroentereloji. Protokol No. 875/79. Gastroentes-
tinal kanama ile yatan 44 yaşındaki hastaya kan verildiği, üşüme, 
titreme, ateş bilâhare sarılık olduğu, hastada introvasküler hemo-
liz düşünüldüğü, tedavi ile iyileştiği, ölüm olmadığı anlaşılmıştır. 

Müşahede dosyası tetkikinde; 12.10.1979 tarihinde yatan has
tada gastrointestinal kanama, duedonum ülseri teşhisi konduğu, 
13.10.1979 ve 14.10.1979 günleri birer ünite kan verildiği (A Rh+) . 
ürenin 15.10.1979 tarihinde % 59 mgr. olduğu, SGOT % 68, SGPT 
% 38 olduğu, 12.10.1979 da eritrosit adedinin 2440000 olduğu, Hb 
8,09 bulunduğu, hastada kan reaksiyonu şüphe edildiği, bunun ih
timal dahilinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

M.Ö. de, kan nakli reaksiyonu şüphelenilmiş ise de gerekli araş
tırmalar yapılmadan böyle bir reaksiyonun kesinlikle tespit edile-
miyeceği kanaat ve kararına varılmıştır. 

7 — T.A. : Nöroşirurji Kliniği. Protokol No. 5398/79. Erkek 
48 yaşında. 20.9.1979 tarihinde kliniğe yattığı 20 gün önce rahatsız
landığı, şuur bulanıklığı sol tarafının tutmaması, kusma, bayılma
dan şikayet ederek kliniğe yattığı, sol hemiparezi olduğu, bilaterai 
Babinskinin (+) bulunduğu, lökosit adedinin 12.600 olduğu, 
21.9.1979 tarihinde frontal kraniektomie ile apse drenaji yapıldı
ğı, genel durumunun bozuk olduğu, 6.10.1979 tarihinde alınan bel 
suyunda hafif bulanıklık olduğu, daha sonra alınan bel suyunun 
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açıldığı, genel durumunun iyileştiği, 11.10.1979 tarihinde bir ünite 
kan verildiği, hastanın şokta olduğu, ayni gün, saat 10.00 da hasta
da arrest oluştuğu, kalp masajı yapıldığı ve kalbin çalıştığı, yine 
ayni gün 12.10 da kardio respiratuvar arrest meydana geldiği ve 
hastanın öldüğü gözlenmiştir. Beyinden alman parçanın 8.10.1979 
tarihinde yapılan muayenesinde, hemanjiolastom, beyinde kanama 
ve kanama organizmasyonu reaktif değişiklikler gösteren çevre be
yin dokusu bozukluğu bulunduğu, tespit olunmuştur. 

T.A. da hemanjioblastom ve beyinde kanama husule geldiği
nin, görülen belirtilerin kan verme reaksiyonu ile ilgili olduğunun 
kabul edilemiyeceği, otopsi yapılmadığından kesin ölüm sebebinin 
tespitine imkân olmamakla beraber ölümün kafa içinde mevcut 
olan hemanjioblastom ve beyin kanaması ile oluştuğu kanısına va
rılmıştır. 

8 — N.D : Nöroşirurji Kliniği. Protokol No. 79/5718. Kadın. 
45 yaşında. 3.10.1979 tarihinde, HEMANGİOM tanımıyla, kliniğe 
yatırlıdığı, bayılma, sağ taraf tutmaması, konuşma bozukluğu ol
duğu, Babinski (+) , epilepsi olduğu, daha evvelce ameliyat edildi
ği, T.A. 12/8 olduğu, sağda hemiparezi, sağda asil, Clonus'ün müs-
bet olduğu, sağda Hoffman müsbet bulunduğu, dosyasının tetkikin
den anlaşılmıştır. 

12.10.1979 günü, ameliyat esnasında, 2 ünite kan verilmiştir. 
Verilen kanın grubu AB Rh—, hastanın kendi kanının gurubu AB 
RH— imiş. Hemangiom ameliyatı başarı ile sonlanmıştır. O gün 
T.A. 50 mm Hg. bulunmuş, ameliyat günü verilen 2 ünite kana ilâ
veten, 15.10.1979 günü 2 ünite kan daha verilmiştir. O gün ise T.A. 
60, pupillalar dilate bir halde bulunmuştur. 15.10.1979 tarihinde 
saat 17.45 de eksitus olduğu, kan reaksiyonu, ameliyat ve narkoz 
komplikasyonu düşünüldüğü, dosyaya kaydedilmiştir. 

N.D. de kan reaksiyonu olmadığına, ölümün kan reaksiyonu ile 
ilgisi bulunmadığına, ölümün ameliyat ve narkoz komplikasyonun-
dan husule geldiğinin kabul edilebileceğine, otopsi yapılmadığın
dan ölüm nedeni hakkında kesin bir mütalâa verilemiyeceği kara
rma varılmıştır. 

9 — H.S : Nöroşirurji Kliniği. Protokol No. 79/4630 müşahede 
dosyasının tetkikinde; 54 yaşında olduğu, 1966 yılındanberi, her iki 
kolunda parapleji, atrofi, incontinens bulunduğu, 28.9.1979 günü, 
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ARAKNOİDİT teşhisi ile yatırıldığı, lokosit adedinin 9600 olduğu, 
CT Ths kranektomi yapıldığı, 11.X.1979 günü akıntı olduğu, 
15.X. 1979 günü Ths-s Total laminektomi ameliyatı yapıldığı, kan 
verildiği, kanama diyetezi başladığı, T.A. 65 mm.Hg. ve nabzın 110 
olduğu, aynı gün saat 14.30 da T.A. 60 mm.Hg. ve Nabzın 100 oldu
ğu, kan verme yerinden kanama olduğu, 5 ünite kan verildiği, top
lam 8 ünite kan verildiği, kardiyo respiretuvar arrestle ölümün oluş
tuğu anlaşılmıştır. Kan reaksiyonu şeklinde bir reaksiyon husulü
nün kabul edilebilmesinin mümkün ise de, hiç bir araştırma ya
pılmadığı için kesin olarak kan verme reaksiyonu husule gelip gel
mediğinin söylenemiyeceği, ölümün kan reaksiyonundan olmadığı
nın kabulü gerektiği, otopsi yapılmadığından kesin ölüm sebebi tes
pit edilemiyeceği kanısına varılmıştır. 

10 — N.A. Nöroşirurji Kliniği. Protokol No. 79/5444. Yaşı 57. 
Kadın. 16.10.1979 tarihinde temporal subdural hematom teşhisi ile 
yatırıldığı, trepanasyon yapıldığı, subdural likit drenajının temin 
edildiği, genel durumunun bozuk olduğu, 17.10.1979 tarihinde yine 
genel durumun bozuk olduğu, drenajın devam ettiği, pansumanın 
değiştiği, 18.10.1979 tarihinde ise durumun daha da bozulduğu, ağ
rılı uyarılara cevap verdiği, yeniden subdural hematomun toplan
dığı düşünülerek ayni gün hastanın ameliyata alındığı, korteks üze
rindeki çok kaim olan menbran'm temizlendiği, ameliyat lojuna 
bir âdet içinde gaz olan penroz konduğu, ameliyat esnasında bir 
ünite kan kullanıldığı, T.A. 90 mm.Hg. olduğu, genel durumunun 
iyi olmadığı, dosyanın tetkikinde; verilen kanın, kan reaksiyonu 
yaptığına dair hiç bir kaydın, müşahede evrakında bulunmadığı, 
anlaşılmıştır. N.A. nın, 19.10.1979 günü 19.05 de öldüğü saptanmış
tır. N.A. nm, müşahede dosyasının tetkikinde, kan reaksiyonu ge
çirdiğine dair herhangi bir kayıt bulunmadığından kan reaksiyonu 
geçirmediğine, ölüme ağır derecede seyreden, subdural kanamanın 
sebep olduğu kanaat ve kararma varılmıştır. 

11 — O.A: Nöroşirurji Kliniği, Protokol No: 79/5929. Yaşı. 
48. Erkek. 15.10.1979 tarihinde kafa travması teşhisi konulduğu, 
kendi kendini başından balta ile yaralayan hastanm daha önce de 
kendisini balta ile yaralamış olduğu, 3 yıldır ruh hastalığı geçirdi
ği, bu bakımdan tedavi olduğu, son olarak kendi kendini yarala
masında kafa tası orta hattmda, 5 x 7 cm. uzunluğunda büyük ke
mik def ekti meydana geldiği, tampon konduğu, 15.10.1979 tarihinde 
vertekste yara debridman'ı yapıldığı ve cilt defektinin kapatıldığı, 
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16.10.1979 tarihinde pansuman değiştirildiği, ensizyonlarm tam or
ta noktasında küçük bir beslenme bozukluğu başladığı, 3 ünite kan 
verildiği, 17.10.1979 tarihinde saat 14 de ajitasyon olduğu, iki amp. 
sparin yapıldığı, saat 15.30 da şuurunun kapalı olduğu, solunumun 
bozulduğu, rekoveriye alındığı, 15.45 de solunumun durduğu, ya
pılan reaminasyona cevap vermediği, saat 16.00 da öldüğü anlaşıl
mıştır. 0 Rh + gurubundan olan hastada kan reaksiyonu husule 
geldiğine dair dosya kaydına ve belirtisine rastlanmamıştır. 

O.A. da kan vermeden dolayı reaksiyon husule gelmediği, reak
siyonu teyit edecek herhangi bir araştırma yapılmadığı, kafa ke
miği kırığı subdural kanama sonucunda öldüğü, kanısına varılmış
tır. 

12 — A.S. : Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. Protokol 
No. 37879/79. 11.10.1979 günü, kliniğe Dekolman plasenter teşhisi 
ile yatırılan 27 yaşında, A.S. nin, 11.10.1979 günü saat 18 de, prova-
kasyon ile massere 3.650 gr. ve 51 cm. erkek bebek doğurduğu, do
ğumdan 10-11 saat sonra öldüğü, ölümden önce ve sonra, 6 ünite 
kan verildiği, ailesi, otopsiyi kabul etmediğinden ölüm nedeninin 
şüpheli olduğu bildirilmiştir. A.S. nin gözlem kağıtlarında bildirilen 
klinik belirtilerin kan verme reaksiyonu ile ilgili olmadıkları, otop
si yapılmadığından kesin ölüm' sebebi söylenememekle beraber, 
ölümün plasente dekolmanma bağlı kanamadan ileri geldiği kanı
sına varılmıştır. 

13 — A.Ö. : Ortopedi Kliniği. Erkek. 35 yaşında. Kan nakline 
bağlı olarak, 16.10.1979 tarihinde bir ölüm olduğundan kuşkulanıl
mış isede, osteomiyelitli olan bu hastada, kan verme reaksiyonu 
husule gelmediği gibi, ölümün de, kan verme ile ilgisi olmadığına, 
gözlem dosyası incelendikten sonra karar verilmiştir. 

II — ÖLMİYEN HASTALAR GÖZLEMLERİ : 

14 — G.D. : Genel Cerrahi Kliniği. Protokol No: 24789/4206. 
Kadın 34 yaşında. Bulantı, kusma, ateş, yaygın ağrı, kaşıntı, spleno-
megali teşhisiyle 25.9.979 günü hastaneye yatırıldığı, kanının AB 
Rh + olduğu, 3 ay önce karında hafif ağrı başladığı, daha sonra 
bilhassa sol tarafta ağrının şiddetlendiği, îç Hastalıkları Kliniğin
de tetkik olunduğu, Felly sendromu tanısı konduğu, splenektomi 
için yatırıldığı, dalağın kosta kenarını 10 cm. aştığı, anemi olduğu, 
kan basıncının 95/70 mm. olduğu, ameliyat edilmediği, 25.10.1979 
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günü 1 ünite, 1.10.1979 günü 1 ünite kan, 3.10.1979 günü 1 ünite 
kan, 4.10.1979 günü 1 ünite kan verildiği, Pyelonefrit olduğu, erit
rosit 2.300.000, lokosit 7200, üre 14.10.1975 da % 175 mgr. 17.10.1979 
da % 354 mgr., 2.10.1979 da ürenin % 90 mgr., 29.9.1979 da 159 mgr. 
olduğu, 24.7.1979 veya 22.10.1979 günü kendi arzusuyla taburcu 
edildiği anlaşılmıştır. 

G.D. de kan reaksiyonu husule geldiğini gösteren bir belirti 
saptanmamış olduğu kanısına varılmıştır. 

15 — N.K. : Genel Cerrahi Kliniği, Prtokol No: 4450/26235. 
Kadın. 1914 doğumlu. Lenfoma teşhisi ile 8.10,1979 tarihinde Şirür
ji Kliniğine yatırıldığı, 1330 doğumlu olduğu, bulantı, gaitada siyah 
renk, zayıflama, terleme olduğu, Kliniğe yatmadan önce gaitasının 
siyah renkte geldiği, 2 şişe kan verildiği, bu belirtilerin 5 ay önce 
başladığı, 13-14-15.10.1979 tarihinde ateşinin 39° olduğu, karın orta 
hattı umbilikus sağyanmda 5x6 cm. büyüklüğünde bir kitle ele gel
diği, 12.10.1979 tarihinde lökosit adedinin 5400 olduğu, ürenin % 
35 mgr. bulunduğu, 15.10.1979 tarihinde kan verildiği ve kan ver
menin reaksiyon verdiği, T.A. : 90 mm.Hg. olduğu, 16.10.1979 tari
hinde durumunun ağır olduğu, 2 ünite kan verildiği, T.A. 110 mm. 
Hg. olduğu, 17.10.1979 tarihinde T.A. 70 mm.Hg. olduğu, lökositin 
19600 olduğu, ürenin % 83 mgr. olduğu, 18-9/10/1979 günü ateşinin 
37° C ve 37,5°C bulunduğu ve T.A. 90 mm.Hg. olduğu, gözlenmiştir, 
25.10.1979 tarihinde taburcu olmuştur. Bugünkü halinden bilgi alı
namamıştır. Yukarıda tetkik bulguları bildirilen N.K. nin kan ver
meden mütevellit reaksiyon geçirdiğinin kabul edilebileceği, muh
temelen pirojenik reaksiyon geçirmiş olabileceği, ancak hiç bir 
araştırma yapılmadığından dolayı kesin olarak reaksiyon tipinin 
tespitinin mümkün olmadığı kanaat ve kararına varılmıştır. 

16 — K.Ş : Genel Cerrahi Kliniği. Protokol No: 26502/4360. 47 
yaşında. Erkek, Gastirit, ülser teşhisi ile Genel Şirürji Kliniğine 
yatırıldığı, 20 yıldır mide ağnsı çektiği, 20 gün önce hematemez 
olduğu, 15.10.1979 da eritrosit adedinin 2.400.000 bulunduğu, löko
sitin 5000 olduğu, 17.10.1979 da 100 cc. kan verildikten sonra ateş, 
şiddetli titreme ve nefes darlığı husule geldiği, gerekli tedavilerin 
yapıldığı, iyileştiği, 18-19.1.1979 tarihlerinde durumunun iyi oldu
ğu, hatta 20.10.1979 günü izinli olarak evine gittiği ve tekrar kli
niğe döndüğü, Gastroentereroloji Kliniğinde yaptırılan Gastrosko-
pide, küçük kurvatura yalan, arka duvarda muhtemelen geçirilmiş 
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ülserin bıraktığı yıldız şeklinde yüzeyel pili toplantısı şeklinde bir 
görünüm bulunduğu saptanmıştır. Klinikte yattığı sürece ülser di
yeti tatbik edilmiştir. 7.11.1979 tarihinde hali ile taburcu edildiği 
anlaşılmıştır. 

Yukarıda dosya tetkiki bildirilen K.Ş. nin pirojenik tipte kan 
vermeye bağlı reaksiyon geçirdiğinin kabul edilebileceği, fakat bu 
hususta hiç bir araştırma yapılmadığından kesin olarak bir müta
lâa da bulunulamıyacağı kanaat ve kararına varılmıştır. 

17 — R.Ş. : Genel Cerrahi Kliniği. Protokol No: 4474/26914 
Yaş 50. Erkek. Duedonum ülseri, pilor stenozu tanımı ile 9.11.1979 
tarihinde Genel Cerrahi Kliniğine yatırıldığı, 10 yıldır mide ağrısı 
çektiği, 16.10.1979 tarihinde lökosit adedinin 9600 olduğu, 20.10.1979 
tarihinde lökosit adedinin 7400 bulunduğu bildirilmiştir. 18.10.1979 
tarihinde bir ünite kan verildikten sonra ateş, titreme hipotansi
yonla kendini gösteren reaksiyon husule geldiği, gerekli tedavinin 
yapıldığı, durumunun iyiye doğru gittiği, 19.10.1979 tarihinde ise, 
durumunun iyi olduğu, 22.10.1979 tarihinde ameliyat edildiği, iyi
leşerek 26.10.1979 tarihinde taburcu edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıda bildirilen dosya tetkikatına nazaran pirojenik nite
likte kan vermeye bağlı reaksiyon husule geldiğinin kabul edilebi
leceğine, ancak bu hususta hiçbir araştırma yapılmadığından kesin 
olarak bir mütalâa verilemiyeceği kanaat ve kararma varılmıştır. 

18 — F.Ö. : Genel Cerrahi Kliniği. Protokol No: 4266. 1928 do
ğumlu. Kadm. Duedonum ülseri teşhisi ile 1.10.1979 tarihinde Ge
nel Cerrahi Kliniğine yatırılmış, 15 yıldır mide ağrısı çekmiş oldu
ğu, sol hipokondriumda ağrı saptanmıştır. 9.10.1979 tarihinde kan 
verilmeyi müteakip 18.30 da titreme, kusma, tansiyon arteriyel düş 
mesi ve ateşinin 39°C a yükselmesi (T.A.: 60 mm.Hg) ile müterafık 
reaksiyon görülmüştür. Kan verme durdurulmuştur. Gerekli tedavi 
yapılmıştır. Hastanın durumu düzelmiştir. 12.10.1979 günü ameli
yat yapılmıştır. 22.10.1979 tarihinde şifa ile taburcu edilmiştir. 

Yukarıda dosyasının tetkiki bildirilen F.Ö. nün geçirmiş oldu
ğu reaksiyonun pirojenik tipte kan reaksiyonu kabul edilebileceği, 
ancak bu hususta hiç bir araştırma yapılmadığından kesin mütalâa 
beyan edilemiyeceği kanaat ve kararına varılmıştır. 

19 — A.I. : İç Hastalıkları Kliniği. Protokol No: 1844/26555 
Yaş. 62. Kadın. 10 yıldır hipertasiyonlu olan, gastroentestinal ka-
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nama geçiren A.I. nm 11.10.1979 tarihinde hastaneye yatırıldığı, ane
misinin salah bulduğu, burun kanaması, halsizlik, bayılma olduğu, 
7 gün önce T.A. 300 mm.Hg. olduğu, daha sonra şiddetli bir kana
ma olduğu, T.A. nın 250 mm.Hg. ye düştüğü, Hb'nın % 30 olduğu, 
daha sonra T.A. nm 110/70 olduğu, ateşin 37.8°C derecesinde oldu
ğu, şişman, deri ve konjonktivalann soluk oldukları, ekstresistol 
olduğu, 2/6 pansistolik sufi olduğu, üre % 90 mlgr., lökosit adedi
nin 13200 bulunduğu, Hb'nin % 40 olduğu, Sed. 80 mm. saatte ol
duğu anlaşılmıştır. 11.10.1979 tarihinde, durumun bozulduğu, ate
şin 36.5 C derece olduğu, şuurun kapalı bulunduğu, aynı gün 1 üni
te kan verildiği, allerjik reaksiyon olduğu, şuurun bundan sonra 
kapandığı, ateşin 40,5 C dereceye yükseldiği, gereken tedavinin ya
pıldığı, 12.10.1979 tarihinde yapılan nörolojik muayenede, şuurun 
kapalı olduğu, ağrılı uyarımlara cevap verdiği, bilateral Babinski-
nin müsbet olduğu, yaygın serebral lezyon, Hipertansif Ansefalopa-
ti olduğu, 13.10.1979 tarihinde, ateşin 37.8 C derece olduğu, 15.10. 
1979 tarihli nörolojik muayenede koma halinin devam ettiği, löko
sit adedinin 23000, Hb'nin % 30 olduğu; 16.10.1979 tarihinde ateşin 
37.8 C derece, 23.10.1979 tarihinde şuurun bulanık olduğu, DRT'nin 
arttığı, Bilateral Babinskinin müsbet olduğu; serebroskleroz teşhi
si konduğu, gerekli tedavilerin yapıldığı, esasen 17.10.1979 tarihin
de, 1 ünite kan verilen hastanın komadan çıktığı, 19.10.1979 tarihin
de de şuurun açıldığı, ürenin % 36 mgr., 23.10.1979 tarihinde löko
sit adedinin 9700 olduğu anlaşılmıştır. Bu hastanın pirojenik tipte 
bir kan verme reaksiyonu geçirdiği, ancak bakteriyolojik araştırma 
yapılmadığından, bu hususta kesin mütalâa verilemiyeceği kararı
na varılmıştır. 

20 — M.T. : îç Hastalıkları Kliniği. Protokol No. 207/A. Yaş 37. 
Kadın. 15.10.1979 tarihinde kliniğe yatırıldığı, bel ağrısı olduğu, 
KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ tespit edildiği, bir aydır, bu
lantı, kusma olduğu, idrarının azaldığı, 6 yıl önce böbrek hastalığı 
sebebiyle Hacettepe Hastanesine yatarak tedavi olduğu, bir aydır 
halsizlik olduğu, 10 gün önce gastro entestinal kanama ile Hacet
tepe Hastanesine yatırıldığı, böbrek aktarması yapılmak istendi 
isede, uygun böbrek bulunamadığı, daha sonra ailesi tarafından 
Fakültemize yatırıldığı müşahede kağıdına yapılan kayıtlardan öğ
renilmiştir. 

16.10.1979 tarihinde, saat 20 de 1 ünite AB Rh Pozitif kan ve
rildiği, kan verildikten sonra, ateşin 39° C dereceye çıktığı, kan ver-
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me reaksiyonu kabul edilerek gerekli tedavinin yapıldığı, ateşin 
düştüğü, hemodiyaliz yapıldığı, 17.10.1979 tarihinde fistülünün Doç. 
Dr. B.A. ya muayene ettirilmek üzere müracaatta bulunulduğu, ay
nı gün T.A. 180/100, idrarın saatte 300 cc. olduğu, hemoptizi geçir
diği, konsantre eritrosit verildiği, 16.10.1979 tarihinde lökosit ade
dinin 16600, Hb. % 51 olduğu, 28.11.1979 tarihinde 2 ünite kan ve
rilmesinin uygun görüldüğü, fakat kanın yapılıp yapılmadığının 
müşahede kağıdına kaydedilmediği, kaşıntı olduğu, deri hastalık
ları kliniğine muayene ettirilerek gereken tedavinin yapıldığı, de
ride husule gelen ödemin de iyileştiği, 16.10.1979 tarihinde % 132 
mgr. olan ürenin, 19.10.1979 tarihinde % 65 mlgr. a düşdüğü an
laşılmıştır. M.T. nin iç Hastalıkları Kliniğinden iyileşerek çıkarıl
dığı saptanmıştır. 

M.T. de pirojenik tipte reaksiyon husule geldiğinin kabul edil
mesinin mümkün olduğu, ancak bu hususta teyit edici araştırma
lar yapılmadığından, kesin bir mütalâa verilemiyeceği kanaat ve 
kararına varılmıştır. 

21 — Ş.T.: tç Hastalıkları Kliniği. Protokol No: 79/1575-378. 
Erkek. 44 yaşında. Kliniğe diyaliz için yatırılmıştır. Kan verilmiş, 
üşüme, titreme, bulantı, kusma olmuştur. Pirojenik reaksiyon dü
şünülmüş. Kan aktarması durdurulmuştur. Gereken önlem alınmış. 
Hasta iyileşmiştir. 

Ş.T. de kan aktarmaya bağlı reaksiyon husule gelmiş olması 
mümkün ise de, hiç bir araştırma yapılmadığından, görülen reak
siyonun, kesin olarak kan aktarması ile ilgili olduğunun söylene-
miyeceği kanısına varılmıştır. 

22 — A.B.U. : îç Hastalıkları Kliniği. Protokol No. 79/1552-105/ 
212391. Erkek. 35 yaşında. Diyaliz için klinikte yatan bu hastada 
da 20 No.lu Ş.T. isimli hastadaki durum gözlenmiş, tedavi ile has
ta iyileşmiş, reaksiyon bakımından aynı kanıya varılmıştır. 

23 — B.E. : İç Hastalıkları Kliniği. Protokol No. 79/1547-
212391 Kadın, 27 yaşında. Diyaliz için klinikte yatan bu hastaya da 
kan verilmiş, 20 No.lu Ş.T. isimli hastadaki belirtiler görülmüş, te
davi ile hasta iyileşmiş, reaksiyon bakımından aynı kanıya varıl
mıştır. 

24 — Ş.K. : îç Hastalıkları Kliniği. Protokol No. 79/15434-82-
219193. 34 yaşında. Kadm. Diyaliz yapılan hastada, 20 nolu hasta 
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Ş.T. deki aynı durum gözlenmiş, gerekli tedavi ile iyileşmiş, reak
siyonun kan vermeden mütevellit reaksiyon olarak kabul edilebile 
ceği, ancak teyit edici nitelikteki araştırmalar yapılmadıklarından, 
kesinlikle kan reaksiyonu denilemiyeceği kanısına varılmıştır. 

25 — S.T. : Kulak-Boğaz-Burun Kliniği, Protokol No: 26636/ 
1101. 33 yaşında, Erkek. 8.10.1979 tarihinde, NASOFAREKS AN-
GİOFlBROM'U tanımayla yatırıldığı, 14-15.10.1979 tarihinde, ateşi
nin 38°C derece olduğu, Tonsil lojlannm, yan yanya kapalı olduk-
lan, septumda deviasyon, sağ kaidede kret olduğu, her iki burun 
deliğinde nasal kavite tabiatlı akıntı bulunduğu, 15.10.1979 tarihin
de ameliyat yapıldığı, bir ünite kan verilmiye başlandıktan sonra 
(100 cc. kan verildikten sonra), titremeli yüksek ateş, hipotansiyon, 
konvülsion, dispne husule gelmesine dayanarak kan verme reak
siyonu kabul edildiği, burunda tampon bulunmasına rağmen, nasal 
kanama görüldüğü, kan vermenin kesildiği, gerekli tedavinin yapı
larak hastanın iyileştiği, müşahede dosyasının tetkikinde anlaşıl
mıştır. 

S.A. da kan verme reaksiyonu husule gelmiş olmasının müm
kün bulunduğu, ancak, gereken, teyit edici araştırmaların yapılma
dığı, 22.10.979 tarihinde taburcu edildiği, bu vak'ada da kesin bir 
mütalâa verilemiyeceği kanısına ve kararma varılmıştır. ' 

KAN AKTARMASINDAN SONRA GÖRÜLEN KAZALAR 

I — Kan aktarması sonucu erken görülen kazalar : 

1 — Hemolitik kazalar : 
1 Bu kazalar genellikle kan uygunsuzluğu sonucu oluşan kazalar

dır. Alıcı veya verici kan elemanlan etkisiyle, alıcı kanında veya 
verici kanında hemoliz oluşur. Bu oluşmada kan guruplan uyuş
mazlığı başta gelmektedir. Bazen kan gruplan ile ilgisi olmıyan, 
kanın diğer elemanlarının reaksiyon yapması, hemolizi meydana 
getirir. Bu tip hemolizlerde, plazma (albumin, globulin), lokosit.. 
trombosit v.b. diğer kan elemanlan da rol oynarlar (1, 2, 5, 6, 17, 
18,19). 

2 — Hemolitik olmıyan kazalar : 
a) Pirojen kazalar (5, 10, 11, 16). 
b) Allerjik kazalar (5, 10, 11, 16). 
c) Enfeksiyö kazalar (5, 10, 11, 16). 
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1) Bakterili kan verme 
2) Hastalıklı kan verme (sy, viral hepatit, sıtma, v.b.) 

d) Massif ve yinelemeli, çok kan verme kazaları (3, 12). 
e) Potassium zehirlenmeleri (3, 12). 
f) Sitrat zehirlenmeleri (3, 12). 
g) Hava embolisi (3, 12). 
II — Kan aktarma sonucu geç görülen kazalar : 
1 — Tromboflebit (20, 22). 
2 — Kanla geçen hastalıkların kazaları. Bu kazalar uzunca bir 

süre sonra ortaya çıkarlar (20, 22). 
3 — Transfüzyon hemosiderozu şeklinde oluşan kazalar (20,22). 

Kan verme sonucu husule gelen kazaları, kısaca söylemek ge
rekirse, kan uygunsuzluğu, mikroplu kan verilmesi ve diğer kazalar 
olarak özetliyebiliriz. 

A.Ü. Tıp Fakültesinde, kan aktarma reaksiyonu olduğu sanılan 
25 vakadan 14 ünde kan aktarma reaksiyonu oluşma imkanı bulun
duğu kanısına varılmıştır. Bunlardan ancak, ölen bir kişiye verilen 
kanda klepsiella pneumonia 60 tipi bakterilerin kültür yapılarak 
bulunduğu, bu kanın Kızılay Kan Bankasından alındığı saptanmış
tır. Fakültemizde, kullanılmamış halde bulunan 20 şişe kandan 
3 ünde klepsiella pneumonia tipi bakteri üremiştir. Bu durum, Fa
kültemizde kullanılan, bakteriyolojik araştırma yapılmayan, kan 
aktarma reaksiyonu yapılan olgularda da klepsiella pneumonia tipi 
bakterilerin rol oynadığı sonucunu kabul zorunluğu doğurmakta
dır. 

Fakültemizde ölen, M.Y. ismindeki kişiye otopsi yapılmadığın
dan, ölüm nedenini kesinlikle saptamak olanağı bulunamamıştır. 
M.Y.de kan aktarma reaksiyonunun, klepsiella pneumonia bakteri
sinden oluştuğu, ancak bu bakterinin, kesinlikle ölüme neden ol
duğunun, otopsi yapılmadığından söylenemiyeceği kanısına varıl
mıştır. 

Kan aktarmalarında, her hastaya verilen kandan, ileride yapıl
ması muhtemel araştırmalar için bir miktar (5 cm 3) saklanması 
genellikle uygulanan bir yöntemdir. Bizim vakalarımızda bu yön
temin uygulanmadığı saptanmış yalnız reaksiyon görülen bir vaka
da kan verme kesilmiş ve geri kalan kanda gerekli araştırmalar yapıl
dığı görülmüştür. 
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ölen 2 hastada, hiç bir araştırma ve otopsi yapılmadığından 
kesinlikle kan aktarma reaksiyonu olup olmadığının saptanması 
imkanı olmamakla beraber, verilen kanın Klepsiella Pneumonia 
basili ile bulaşmış olabileceği, fakat ölümün, kesinlikle bu basil 
tarafından husule getirilip getirilmediğinin saptanamıyacağı kanı
sına varılmıştır. 10 adet ölümün, kan aktarma reaksiyonu ile ilgili 
olmadıkları kanısına varılmıştır. Kan verillen, bazı reaksiyonlar 
görülen, bu reaksiyonların kan aktarma reaksiyonu olması muhte
mel bulunan,, gereken tedavi yapılarak, şifa bulan 11 hastanın yeterli 
araştırma, gerek verilen kanda, gerekse hastalarda yapılmamıştır. 
Bu sebeple görülen reaksiyonların kesinlikle, kan aktarma sonucu 
husule gelen reaksiyon olup olmadıkları saptànmamakta beraber, 
bu belirtilerin Klepsiella Pneumonia bakterisi bulaşmış kan veril
mesiyle oluşmalarının mümkün bulunduğu kanısına varılmıştır. 

Kan aktarma reaksiyonu görülen hastalardan 8 i erkek 6 sı 
kadındır. Olgular : 27-28 yaslar arasında bulunmaktadır. 2 kişi 27, 
7 kişi 33-37 yaş arasında, 8 kişi 44-49 yaş arasında, 4 kişi 52-57 yaş 
arasında, 4 kişi 62-66 yaş arasındadır. En çok 52-57 arasında olanlar
dır. Vakalarımızda görülen belirtiler genellikle titreme, üşüme, ateş, 
hipotansiyon, bulantı, halsizlik, bazen iştahsızlık ve kusma görül
müştür. Lokositoz oluşmuştur. 

Klebsiella (Friedlander) basilleri normalde nasofarins vë barsak 
florasında % 5 oranında bulunabilir. Kapsüllü Gram (-) ve hareket
siz basillerdir. İlk defa 1882 yılında Friedlander tarafından saptan
mıştır. Yapı bakımından E.Coli'lere benzemektedirler. Çoğu spora-
dik vakalar halinde görülürler. Bazı istatistikler bu basillerle husule 
gelen pnömoniler, diğer pnömonilerin % 1 ini teşkil etmektedirler. 
2 yaşından küçüklerde 40 yaşından büyüklerde görülme oranı daha 
sıktır. Kronik alkolizm, kronik obstruktif akciğer hastalıkları, diabet 
gibi predisposan hastalıklar, görülme oranını artırırlar. Hastalık 
genellikle akciğer üst lobunda oluşur. Hızla diğer loblara yayılır. 
Akciğer alveol ve parankim dokusunu yıpratarak, nekrozlu bir ya-
yılım gösterir. Hastalık, titreme ve yüksek ateşle ansızın başlar. 
Önemli bir bulgu, frenk üzümü şeklinde ve çok koyu kıvamlı yapış-
gan balgam oluşumudur. Dispne ve siyanoz hızla gelişir. Kusma, 
sarılık, diyare husulü görülür. Laboratuvar önemli bir bulgu göster
mez. Lokositoz olabilir. Klepsiella, penisillin ve türevlerine hassas 
değildir. Cephelotonin, streptomisin, kanamisus, tetrasiklirı, kloram-
fenikol'e hassastırlar. 10-15 gün uygun antibiyotikle tedavi edilir. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Vakanın 
Adı 

M.Y. 
Yaş: 62 

K.T. 
Yaş: 49 

M.K. 
Yaş: 47 

H.S. 
Yaş: 65 

D.D. 
Yaş: 35 

M.Ö. 
Yaş: 44 

T.A. 
Yaş: 48 

N.D. 
Yaş: 45 

H.S. 
Yaş: 54 

N.A. 
Yaş: 57 

O.A. 
Yaş: 48 

Erkek 
Kadın 

E 

K 

E 

E 

K 

E 

E 

K 

E 

K 

E 

25 VAK'A SONUÇLARI 

Teşhis 
Görülen Belirtiler 

Titreme, ateş, kan 
basıncı düşmesi. 
Dodenin Diverti-
külü. Gastro in
testinal kanama. 

Fibrinolizis 
Karaciğer kisti. 
Sarılık. 
Belirti yok. 
Gözleme yazıl
mamış. 
Üşüme, titreme 
G. intestinal 
kanama. 

Karaciğer sirozu 

Dodenum ülseri 
üşüme, titreme 
ateş. 

Hemanjoblastom 
beyinde kanama 
şok, kalp durma». 

Menıngiom. 
T.A. 50 H. bulantı 
Parapleji, parapa-
rezi. Atrofi. Arak-
noidit Kranektomi 
Lok. 9600 Lami-
nektomi. T.A. 60. 
titreme. Ateş. 

Subdural Hematonı 
T.A. 90. genel du
rum kötü. ! 

Kafa kırığı. Hema
tonı subdural. Ge
nel durum bozul
ması. 

Sonuç 

Ölüm 
Otopsi 
yok. 
Ölüm ne
deni sap
tanamadı. 
Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Ölüm 

Klepsiella 
Pneumonia 

+ 

± 

— 

— 

± 

Kan ak
tarma ile 

ilgili 
+ 

± 

— 

— 

± 



No. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Vakamn 
Adı 

A.S. 
Yaş: 27 

A.O. 
Yaş: 35 
G.B. 

Yaş: 34 
N.K. 

Yaş: 66 

K.Ş. 
Yaş: 47 

R.Ş. 
Yaş: 50 

F.Ö. 
Yaş: 52 

A.I. 
Yaş: 62 

M.T. 
Yaş: 37 

Ş.T. 
Yaş: 44 

A.B.U. 
Yaş: 35 

B.E. 
Yaş: 27 

Erkek 
Kadm 

K 

E 

K 

K 

E 

E 

K 

K 

K 

E 

E 

K 
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Teşhis 
Görülen Belirtiler 

Splenomegali. Ge
nel durum bozuk. 
Kusma, bulantı, ate; 
Osteomiyelit. Ge
nel durum bozuk. 
Hematemez. Ge
nel durum bozuk. 
G. Intestinal ka
nama ateş, titre
me, T.A. 6 
Gastirit. Ülser. 
Ateş titreme, ne
fes darlığı. 

Pear stenozu. 
Dodenum ülseri. 
Ateş, titreme, 
hipotansiyon. 

Duedonum ülseri. 
Ateş, hipotansiyon. 

Hipertansiyon. 
Gastro intestiral 
kanama. Ateş. 
Hipotansiyon. 

Kronik böbrek 
yetersizliği. Ateş, 
Hipotansiyon. 

Diyaliz. Kronik 
böbrek yetersiz
liği. Üşüme, titre
me, ateş. Hipo-
tansion. 

Kronik böbrek 
yetersizliği. Diya
liz. Üşüme, titre
me, ateş, Hipo
tansiyon. 

Kronik böbrek 
yetersizliği. Diya
liz. Üşüme, titre
me, ateş. Hipo
tansiyon 

Sonuç 

Ölüm 

ölüm 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Tedavi 
şifa 

Klepsiella 
Pneumonia 

— 

— 

± 

+ 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 
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Kan ak
tarma ile 

ilgili 

— 

— 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 
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24 Ş.K. K Kronik böbrek Tedavi ± ± 
Yaş: 34 yetersizliği. Diya- şifa 

üz. Üşüme, titre
me, ateş. Hipo
tansiyon 

25 S.T. E Nasofarenkste Tedavi ± ±~ 
Yaş: 33 Angioma Üşüme, şifa 

titreme, ateş 
Hipotansiyon. 

Tedavi edilemiyen olgularda % 80 oranına kadar, ölüm husule 
gelebilir, iyi bir tedavi ölümü % 20 altına düşürebilir, ölüm genel
likle 2-3 üncü günlerde, fazla hemoplizi ve dolaşım yetersizliği sonu
cunda meydana gelir. 

A.Ü. Tıp Fakültesindeki Kan Reaksiyonlarının Klepsiella 
Pnömonia tipi bakteri ile meydana gelmelerinin mümkün olduğu, 
Ankara'daki diğer hastanelerin de aynı tarihlerde görülen kan ak
tarma reaksiyonları ve ölümlerinin aynı bakteri ile husule gelme
lerinin ihtimal dahilinde bulunduğu, oldukça ender görülen bu tip 
bir bakterinin kan araç ve gereçlerine bulaşarak yayılması, yayılma 
odağının Kızılay Ankara Kan Bankası veya Bankanın bir grup kanı 
aldığı yer veya yerler olabileceği, kanısına varılmıştır. Ancak otopsi 
yapılmıyan ve kültür yapılmayan hastalardaki reaksiyonların mede
nini kesinlikle söylemek olasılı değildir. 

ÖZET: 
7.10.1979 tarihi ile 22.10.1979 tarihleri arasında, A.Ü.Tıp Fakül

tesinde meydana gelen kan aktarma sonu 14 kişideki reaksiyon ve 
bunlar arasındaki bir adet ölümün Klepsiella Pnömonia tipi bakteri 
ile husule gelmesinin mümkün olduğu kanısına varılmıştır. Bu tarih
lerde Ankara'nın diğ,er hastanelerinde de kan aktarma sonucu olu
şan reaksiyonların ve ölümlerin, araştırmamız sonucuna göre, aym 
bakteri ile husule gelmiş olmasının da mümkün bulunduğunun 
kabulü gerekmektedir. 

SUMMARY: 
The reactions in 14 people and an event of death among these 

due to the blood transfussion made in the Faculty of Medicine of 
the University of Ankara, from OCT. 7 th. 1979 to OCT. 22 nd 1979, 
are thought to be caused, possibley, by a Klepsiella phnomonia type 
bacteria. Also it should be aggreed that there is a possiblity, as 
a result of our searchs, that the deaths in the other hospitals of 
Ankara during the same period due to the blood transfussions may 
also be caused by the same bacteria. 
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ATATÜRK'ÜN TOPRAK VE TARIM POLİTİKASI 

Prof. Dr. Halil CÎN 

§ I. TOPRAK POLİTİKASI 

I — GİRİŞ : 

Kurtuluş Savaşının sonunda kurulmuş olan yeni Türk Devle
ti, Osmanlı Türk Devletinden siyasi, iktisadi ve sosyal bakımdan 
son derece elverişsiz bir miras devralmıştır. Tarım arazilerinin 
mülkiyet ve tasarruf rejimi de, bu miras içinde' aynı görünümü ta
şıyordu. Toprak düzeninin bozulmasıyle Devlet mülkiyetinde olan 
topraklar özel mülkiyete geçmiş ve tarım arazileri belli kişilerin 
elinde temerküz etmişti. 1926 yılında kabul edilmiş olan Türk Me
deni Kanunu, bu durumda hiç bir değişiklik yapmamış ve hatta 
mevcut durumu hukukileştirmiştir. 

Bir ülkede toprak mülkiyet ve tasarruf rejiminin tesirleri çok 
yönlüdür. Toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi, millet hayatını top
tan etkiliyebilen bir faktördür. Toplumun bünyesine ve adalet ilke
lerine uygun bir toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi, milli kalkın
ma hamlesini çeşitli bakımlardan kolaylaştırdığı halde, elverişsiz, 
adaletsiz, sosyal sürtüşmelere açık bir toprak mülkiyet rejimi de 
kalkınmayı çeşitli bakımlardan köstekler ve hattâ sosyal patlama
lara sebeb olur. Mevcut toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi, tarım
da teknolojik gelişmelerden gereği gibi yararlanmayı kolaylaştırır 
veya zorlaştırır. 

Toprak mülkiyet ve tasarruf rejimini yalnız bir hukuki sorun 
olarak almamak gerekir. Bu her şeyden önce, ülkede mevcut eko
nomik yapının bir parçasıdır. Yeni Türk Devletinde milli ekonomi
nin temelini teşkil eden zirai ekonomi, doğrudan toprak mülkiyet 
ve tasarruf rejimi ile alâkalıdır. 

Toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi, Devlet-kişi ilişkilerini ve 
hükümetlerin iç politikalarını yakından ilgilendirir. Dengesiz ve 
adaletsiz bir mülkiyet rejimi, kişisel ilişkilerde uygunsuzluklar ya-
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rattığı kadar Devlet otoritesini de zayıflatacak bir takım hadiselere 
zemin hazırlar. 

Her yeni devlet, kendi siyasi rejiminin, toplum ve ekonomisi
nin icaplarına uygun bir toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi ve bu
na bağlı olarak miras rejimi yaratmak zorundadır. Ancak bununla 
da her şey tamam olmaz; kurulmuş olan toprak mülkiyet rejimine 
uygun bir işletme rejimi de tesis etmek gerekir, işletmeden mak
sat, arazinin kullanma şekli ve usûlleridir. 

Toprak mülkiyet ve tasarruf rej imini tayin eden politika, yu
karda söylediğimiz gibi, benimsenmiş olan ekonomik sisteme göre 
değişecektir. Atatürk'ün toprak ve; tarım politikasını incelemeden 
önce, Yeni Türk Devletinin kurucusunun ekonomiye bakış açısı ve 
kabul edilmiş olan ekonomik sisteme kısaca temas etmek gerekir. 

1) Atatürk'ün Ekonomiye Bakış Açısı : 

Atatürk, Türk Milletinin 1919-1923 yıllan arasında kam ve canı 
pahasına elde ettiği daha doğru bir deyimle, emperyalist güçlerden 
geri aldığı siyasi bağımsızlığın yeterli olmadığı; tam bağımsızlığın 
(istiklâ-i tam) ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi gerektiği inan
cındadır. Yeni devletin, ülkenin iktisadi gelişmesi için alınacak ted
birleri tespit etmek üzere, daha Cumhuriyetin ilânmdan önce bir 
iktisat Kongresi düzenlemesi, ekonomik gelişmeye verilen önemin 
bir işaretidir. Şubat 1923 de izmir'de toplanan iktisat Kongresinin 
açış nutkunda ifade ettiği şu görüş, Atatürk'ün siyasi bağımsızlıkla 
ekonomik bağımsızlık arasında kurduğu vazgeçilmez ilişkiyi gös
termektedir, «..tstiklâl-i tam için şu düstur var. Hâkimiyet-i milli
ye, hâkimiyet-i iktisadiye ile tarsin edilmelidir (sağlamlaştınlmalı-
dır). Bu kadar büyük gayeler, bu kadar mukaddes azametli hedef
ler, kâğıt üzerindeki düsturlarla, arzu ve hırslarla husul bulmaz. 
Bunların tahakkuk-u tammını temin için yegane kuvvet, en kuv
vetli temel, iktisadiyattır. Siyasî ve askerî muzafferiyetler ne ka
dar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle tetviç edilmezlerse (taç
landırılmazlarsa) semere, netice payidar olamaz.» (*). 

Atatürk, ekonomiyi milletin refah ve saadeti, mutlu olması için 
gerekli her şey olarak kabul eder (2). 20. yüzyılın tamamen bir eko-

(1) Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresini Açış Nutku. İzmir İktisat Kongresi. Haz. 
ÖKÇÜN, G. Ankara 1968 Sh. 251. 

(2) Aynı Nutuk. age. Sh. 254. 
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nomi devri olacağını öngören Atatürk, bir milletin ekonomisi ile 
yeteri kadar ilgilenememesini, milletin tarihinde yaşanmış devir
lere ve tarihi olaylara bağlar. Bununla Osmanlı Devletinin birkaç 
asır sürdürdüğü fetih.politikasını eleştirerek, Devletin Türk mille 
tinin ekonomik kalkınma savaşından çok, siyasi fetihlerle genişle
me savaşını sürdürdüğünü, milyonlarca insanın cepheden cepheye 
koşturulması sonucu, ne Devletin ekonomi ile uğraşacak zamanı 
bulabildiğini ne de ekonomik kalkınma için gerekli dinamik insan 
gücünün kaldığını belirtmiştir. Atatürk, kuracağı idarenin cumhu
riyet olacağını düşünerek, yeni devri halk devri, milli devir olarak 
vasıflandırır ve bu devrin bir ekonomik kalkınma devri olduğunu 
açıklar (3). Yeni Devletin ekonomisinin temelinin tarım olduğunu, 
ülke ve milletin mevcut durumunu nazara alarak, Türkiye'nin ta
rımda yapacağı atılımlarla büyük mesafeler katedebileceğini şu ve
cizesi ile açıklar: «Milli devrin milli tarihini de yazabilmek için ka
lemler sapanlar olacaktır» (4). Bu şekilde Atatürk, kurduğu milli 
devletin ebediyyen siyasi bağımsızlığını koruyabilmesi için ekono
mik bağımsızlığın da sağlanmasını ve bunun da büyük ölçüde, Türk 
Milletinin tarım sahasında yapacağı atılımlarla mümkün olacağını 
anlatmak istiyordu. Nitekim «... Memleketimiz ziraat memleketi 
dir. Bu itibarla halkımızın ekseriyeti çiftçidir, çobandır. Binaena
leyh en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu saha
da büyük müsabaka meydanlarına atılabiliriz...» (5) derken, O, Tür
kiye'nin tarıma dayalı ekonomik potansiyeline işaret etmiştir. 1923 
yılında açıkladığı bu görüşlerini Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihli, 
TBMM. ni açış nutkunda daha kararlı bir biçimde tekrar etmekte 
ve «ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha 
kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir» (6) di
yerek, milletine verdiği ekonomik kalkınma direktifinin yerine ge
tirilmesini istemiştir. Siyasi bağımsızlık ile ekonomik bağımsızlık 
arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi her fırsatta tekrar eden Atatürk, Os
manlı Devletinin başlıca çöküş sebebinin ekonomik bağımsızlıktan 
mahrumiyet olduğuna inanmaktadır.» Güzel vatanımızı fakre, mem
leketi harabeye sürükleyen esbab-ı muhtelife içinde en kuvvetli ve 
en ehemmiyetlisi iktisadiyatımızda istiklâlden mahrumiyetimiz-

(3) Aynı Nutuk. age. Sh. 251 
(4) Aynı Nutuk. age. Sh. 251. 
(5) Aynı Nutuk. age. Sh. 255. 
(6) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. İstanbul 1945. Sh. 383. 
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dir» O derken, ekonomik bağımsızlığın devlet ve millet hayatında 
arzettiği önemi çok açık ve kesin biçimde ortaya koymuştur. 

2) Yeni Türk Devleti İçin Kabul Edilen Ekonomik Sistem : 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarken, bilinen klasik 
ekonomik sistemlerden hiç birine bağlı kalmadı. Atatürk'ün kurdu
ğu rejim hiç bir doktrine dayanmıyordu. O, doktrinden daima çe
kinmiştir. Halk Partisi kurulurken «iyi ama paşam bu partinin 
doktrini yok» diyen Yakup Kadri'ye «Elbette yok çocuğum, eğer 
doktrine bağlanırsak inkilâbı dondururuz» (8) cevabiyle bir doktri
ne bağlanıp kalmanın tehlikesini açıkça ortaya koymuştur. Ata
türk ekonomiye bu kadar önem vermesine rağmen, onu her şeyin 
temeli de saymamıştır. Bu konuda şu tespitleri yapabiliriz : 

A) Sınıf mücadelesi temeline dayanan marksist ve sosyalist 
sistemlerle serbest rekabete dayanan liberal ve kapitalist ekonomik 
sistemlerin reddi : 

Yukarda ifade ettiğimiz gibi, Atatürk belli bir doktrine bağlan 
mayı Türk inkilâbı için tehlikeli görüyordu. O, inkılâpların milletin 
ihtiyaçlarına, düşünce yapışma kısacası onun kültürel değerlerine 
uygun düştüğü ölçüde başarılı olabileceğini çok iyi biliyordu. O, 
halka inanmış ve ona güvenmiştir. Milletin ancak kendi tarihine, 
ruhuna ve geleneklerine ters düşmiyecek yenilik ve değişikliklere 
kolay intibak edeceğini sosyolojik bir gerçek olarak görmüştür. Ni
tekim «aydınlarımız milletimi en mesut millet yapayım der. Başka 
milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Lâkin dü
şünmeliyiz ki, böyle bir teori hiç bir devirde başarı kazanmış de
ğildir. Bir millet için saadet olan bir şey diğer bir millet için felâket 
olabilir. Aynı sebeb ve şartlar birini mes'ut ettiği halde, diğerini 
bedbaht edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu gösterirken 
dünyanın her türlü biliminden, keşiflerinden faydalanalım. Lâkin 
unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorunda
yız (9) derken Atatürk, inkilâplaınn takip edeceği rota konusunda 
genel bir direktif veriyordu. Halkın ruh ve vicdanına hitap etme
yen, ona yabancı olan fikir ve yenilikler kendilerini kabul ettire
mezler. Atatürk, 1923 tarihinde Konya'da yaptığı bir konuşmada 

(7) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. 2. Ankara. 1952. Sh. 119. 
(8) AYDEMİR, Ş. S. İkinci Adam. C. II. 3. Bası. İstanbul 1975. Sh. 352. 
(9) Atatürk'ün 20 Mart 1923 te Konya'da Türkocağmda gençlerle yaptığı konuş

ma. 26 Mart 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliyye Gazetesi. 

M | « „n 
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inkilâplann milli bir temele oturtulacağım şöyle açıklıyordu: 
«.. Araştırmalarımıza temel olarak çok defa kendi memleketimizi, 
kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ih
tiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün 
diğer milletleri tanır, lâkin kendimizi bilmeyiz» (10). Ne yazıktır ki. 
Atatürk'ün Türk aydını hakkında verdiği bu değer hükmü, Tanzi-
mattan günümüze kadar geçen zaman için doğrudur ve halen de de
ğerinden hiç bir şey kaybetmemiştir. Siyasal, sosyal ve kültürel ko
nularda yapılacak inkilâplara taalluk eden görüşlerini daima milli
lik temeline oturtan Atatürk'ün ekonomik sistem konusunda farklı 
düşünmesi mümkün değildi. Bu nedenle Türk milletinin düşünce ve 
hayat tarzına ters düşecek ve dışardan ithal edilecek bir ekonomik 
sistem kabul edilemezdi. Türkiye'de sınıf fikrinin mevcut olmadığı
nı söyliyerek marksist ve sosyalist bir sisteme karşı olduğunu gös
termiştir. «Bizim halkımızın menfaatleri yekdiğerinden ayrılır. Sı
nıf halinde değil» (u) diyen Atatürk'ten sonra, İzmir İktisat Kong
resinin açılışında konuşan İktisat Vekili Mahmud Esad Bey de Tür
kiye'de bir sımf meselesinin bulunmadığını, bütün sosyal tabaka
ların ancak yabancı sermayenin esir ve hizmetkârı olduğunu; tüc
car, çiftçi, sanayi erbabı ve amele zümrelerinin birleşmeleri ve teş
kilatlanmaları gerektiğini belirtiyordu (12). Mahmud Esad Bey daha 
açık ve kesin bir vaziyet alarak yeni devletin ekonomik sisteminin 
klasik ekonomik sistemlerden hiç biri olmıyacağım şöyle ifade edi 
yordu: «... Biz iktisat meslekleri tarihinde mevcut mekteplerden 
hiç birine mensup değiliz. Ne (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsin
ler) mektebine ne de sosyalist, komünist, etatist veya himaye mek
teplerinden değiliz O3). 

B) Yeni Türkiye Ekonomik Sistemi : 

Yeni ekonomik sistemin ülkenin ihtiyaçlarına, iktisat tarihimi 
zin geleneklerine uygun olması gerekiyordu. Aksi halde sistemin 
başarılı olması mümkün değildi. Türk milleti, gelenekleri, inançları 
ve hayat felsefesi itibariyle ne kollektif devletçi ne de katı ferdiyet
çi bir ekonomik sistemden yana olmamıştı ve olamazdı da. Bu se-
beble bilinen klasik sistemler, Türk ekonomik sisteminin seçimin-

(10) Aynı Konuşma. 
(11) Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresini Açış Nutku. age. Sh. 255-256. 
(12) Mahmud Esat Bey'in İzmir İktisat Kongresindeki Konuşması, age. sh. 263. 
(13) Mahmud Esad Beyin aynı konuşması, age. Sh. 262-263. 
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de esas alınamazdı. O halde yeni ekonomik sistem ne olacaktı? Bu 
soruya Mahmud Esad Bey şöyle cevap veriyordu. «.. Bizim de yeni 
Türkiye'nin iktisadî manasına göre yeni bir iktisat mektebimiz var
dır; buna ben (Yeni Türkiye İktisat Mektebi) diyorum... Yeni Tür
kiye muhtelit (karma) bir iktisat sistemi takip etmelidir, iktisadi 
teşebbüs kısmen devlet ve kısmen de teşebbüs-ü şahsi (özel teşeb
büs) tarafından deruhte edilmelidir...» (13a). Görülüyor ki düşünü
len sistem bir karma ekonomi sistemiydi. Bu sistemde fert ve devlet 
yan yana fakat farklı alanlarda ekonomik faaliyette bulunabilecek
ti. Sanayi teşebbüsleri, ulaştırma işleri, büyük kredi müesseseleri
ni devlet yönetecekti. Bu amaçla devletleştirme de yapılabilecek
ti (u). Buna karşılık diğer bir çok sahalarda özel teşebbüs ekono
mik faaliyette bulunabilecekti. 1927 tarih ve 1055 sayılı Teşvik-i 
Sanayi Kanunu ile özel sınai teşebbüslerinin geniş çaplı muafiyet 
ve imtiyazlarla teşvik edilmesi, yeni ekonomik sistemin icabı sa
yılmak gerekirdi. Ancak bu yeni düzenin ilke ve esasları anayasada 
veya başka bir vesikada tespit edilmiş değildi. Rejimin tek siyasi 
partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkasının programında iktisadi faa
liyetler bahsinde «millet menfaatine uygunluk» kaydı yer alıyor ve 
ekonomik sistemin dayanacağı esas belli ediliyordu. Kuruluşunda 
bir programı olmayan Cumhuriyet Halk Fırkasının 15-17 Ekim 1927 
de Ankara'da yapılan birinci kongresinde, Cumhuriyetçilik, milli
yetçilik, layıklık ve halkçılık ilkeleri parti programına kondu. 1931 
de toplanan ikinci kurultay, partinin ilkelerine Devletçilik ve inkı
lâpçılık ilkelerini ilâve etmişti. Bu kurultay devletçiliği «dünyanın 
şimdiki (o zamanki) gidişi içinde milli iktisadiyatımızı koruyup yü
celtecek bir prensip olarak tanımlıyordu (15). Devletçilik, 5 Şubat 
1937 tarih ve 3115 sayılı Kanunisi Anayasanın 2. maddesine ithal 
edilmiştir (16). Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletçilikten öz olarak 
şunu anlıyordu: ekonomik alanda ferdi (özel) teşebbüs esas olmak
la beraber, devletin ve milletin yüksek menfaatlerinin icap ettirdi
ği işlerde, esasen güçsüz olan özel teşebbüsün faaliyeti yerine dev
letin faaliyette bulunması. Devletçiliğin kapsamı açıkça belirtilme
diği için farklı anlayış ve değerlendirmelerle devletçiliğin şümulü 
tartışılıyordu. Kadro Dergisinde oluşan bir ekip devletçiliği izah 
ediyor ve liberalizme karşı ateşli savunuculuğunu yapıyordu. 1931 

(13a) Mahmud Esat Beyin aynı konuşması, age. sh. 262-263. 
(14) Aynı Konuşma, age. Sh. 263. 
(15) AYDEMİR, age. C. I. İstanbul 1976. Sh. 402. 
(16) Düstur. III. tertip C. 18. Sh. 307. 
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İsmet Paşa Kabinesinin İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey, Devlet
çiliği şöyle anlıyordu: devletçilik, özel teşebbüsün yerine devlet te
şebbüsünün ikame edilmesi değildir. Özel teşebbüsün ve devletin 
gücü ayrı ayrı sahalarda milli amaçlar için birleştirilmek gerekir. 
Bunun için de devletin özel teşebbüsün elinden tutmasında milli 
menfaatler vardır ("). Ancak kabinedeki bütün bakanların aynı gö
rüşü paylaştıkları söylenemezdi. Şu kadar ki, devletçilik klasik li
beralizme ve sosyalizme karşı müdahaleci bir iktisadi politika ola
rak anlaşılmıştır, denebilir. Türkiye'nin kabul ettiği devletçiliğin 
mahiyet ve diğer sistemlerden farkı, Atatürk tarafından şöyle be
lirtilmiştir: «.. Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik, sosyalizm naza-
riyatçılarmm fikirlerinden alınarak tercüme edilmiş bir sistem de 
ğildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir 
sistemdir. Devletçiliğin manası şudur: fertlerin hususi teşebbüsle
rini esas tutmak fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin 
bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeyin yapılmadığını gözönünde tuta
rak memleket iktisadiyatını devletin eline almak. Devlet hususi te
şebbüsle yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve 
muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz yol liberalizmden başka bir 
şeydir..» (17a). Görülüyor ki, Türk ekonomisinde devletçilik, özel te
şebbüsün yapamıyacağı veya yapmak istemediği ve kamu yararı
nın ağır bastığı sahalarda devletin ekonomik faaliyette bulunması 
başka bir ifadeyle devletle ferdin yan yana ekonomik faaliyette bu
lunabilmesi olarak anlaşılmıştır. Nitekim özel teşebbüs faaliyetini 
sürdürürken, devlet ulaştırma, madencilik, petrol arama, demir-çe-
lik sanayii gibi sahalarda bizzat işletmeler ve fabrikalar kurarak 
ekonomik faaliyette bulunmaya başlamıştır (18). Atatürk zamanın
da devletçiliğin en geniş ve sert biçimde uygulandığı devre 1933-
1937 arasıdır (18a). 

II — CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ DEVREDE TÜRKİYE'DE 
TOPRAK İNSAN İLİŞKİLERİNE ÇOK KISA BİR BA
KIŞ. 

1) Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması : 
Atatürk Türkiye'sinin toprak ve tarım politikasını incelemeye 

başlamadan önce, Osmanlı toprak düzenine çok kısa bir gözatmak 

(17) Bk. AYDEMİR, age. C. I. Sh. 404. 
(17a) BORATAV, K. Türkiye'de Devletçilik. Ankara 1962. Sh. 92. 
(18) AYDEMİR, age. 410 vd. C. I. 

(18a) BORATAV, age. Sh. 91-92. 
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gerekir. Zira yeni toprak ve tarım politikası, Osmanlı düzeninin so
nuçları olan hukuki ve fiili durumlara göre tespit edilmek gereki
yordu. Osmanlı Devletinin toplum yapısı, askeri ve ekonomik gü
cü, kurmuş olduğu toprak düzenine dayanıyordu. Bu düzen saye
sinde Devlet, bazı görevlilerine maaş ödemeden hizmet ettirmiş; 
bütçesinden nakit para ödemeden savaşa hazır silahlı asker besle
miş; köylüsünü topraksız bırakmamış; ihtiyacı karşılayan üretim 
sayesinde, sosyal ve ekonomik hayatta düzen, huzur ve güveni sağ
lamıştı. Toprak düzenindeki bozulma devletin ve toplumun temel 
yapılarında sarsıntılara ve çökmelere sebeb olmuştur. 

Osmanlı Devleti, ülkesinin büyük bir kısmında, tarım arazile
rinde devlet mülkiyeti rejimini kabul etmişti. Ancak bu arazileri 
devlet bizzat işletmiyor, işletilmek üzere ihtiyacı olan çiftçilere bir 
sözleşme gereğince veriyordu. Verilen arazinin miktarı, toprağın 
verim kabiliyeti, sulu ve kuru olmaı özelliklerine göre 70-130 dönüm 
arasında değişebilirdi ve bu şekilde verilen topraklara çiftlik adı 
verilirdi. Devletin toprak ve tarım politikasının uygulanmasına si
pahi veya dirlik sahibi adı verilen devlet memurları nezaret eder
lerdi. Bunlara görevleri karşılığı topraktan alman vergilerin bir 
kısmı ücret olarak tahsis ediliyordu. Bu toprak düzeninde arazinin 
kuru mülkiyeti devletin, tasarruf (yararlanma) hakkı ise çiftçinin
di. Çiftçinin ödevi, toprağı sürekli olarak işlemek ve her yıl mun
tazaman öşür adı verilen ve mahsulün genellikle 1/10 olarak alman 
aynî vergiyi ödemekti. Toprağını özürsüz olarak üç yıl üst üste boş 
bırakan çiftçiden toprağı geri alınır. Bunun dışında, çiftçi toprağı 
işlediği sürece, hiç bir şekilde toprağının alınması mümkün değil
dir. Çiftçi, yetkili memurun izni ile toprağmı başkasına ivazlı veya 
ivazsız olarak devredebilir. Ölümü halinde arazisi üzerindeki hak
kı erkek çocuğuna intikal eder. Bu toprak düzeninde, arazinin küçük 
parçalara bölünmesini önlemek için oldukça dar bir miras rejimi 
kabul edilmişti. Ancak sonradan başta kız çocuklar olmak üzere 
diğer hısımlara da intikal hakkı tanınmıştır. 

XVI. asrın ortalarına kadar iyi işliyen bu toprak düzeni, Ka
nunî Süleyman'ın ölümünden sonra bozulmağa başlamış ve zaman 
zaman girişilen bütün düzeltim çabalarına rağmen eski orijinal ha
line yeniden kavuşması hiç bir zaman temin edilememiştir. Devle
tin askerî ve siyasî başarısızlıklarının ard arda geldiği yıllarda bü
yük bir malî sıkıntı başlamış ve Devlet sıkıntıdan kurtulmanın yo
lunu, toprak düzenini zorlıyarak çiftçi ve köylüden daha çok vergi 
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almakta bulmuştur. Mevcut krizden yararlanan dirlik sahipleri 
devleti dinlemez oldular ve çiftçiden kanunsuz vergiler alarak dev
letin gelirine elattılar; ve bu kanunsuz vergilere direnen çiftçileri 
kovdular veya topraklarına elkoydular. Toprak ve tarım düzenin
deki bu bozulma devletin bütün ekonomisini, askerî ve siyasî ha
yatını da büyük ölçüde etkiledi ve bütün gayretlere rağmen kötü 
gidiş durdurulamadı. Artan anarşi, eşkiyalık ve devlet otoritesinin 
kaybolması sonucu, çiftçi toprağını bırakmak zorunda kalıyordu. 
Çoğu zaman çiftçiyi ağır borçlar altına sokmuş olan dirlik sahip
leri veya ağa, eşraf takımı, borcunu ödeyemeyen çiftçinin toprağına 
elkoyuyorlar ve devletin toprağına kendi özel mülkleri imiş gibi ta
sarruf ediyorlardı. Durum böyle iken ilk defa devletin bütün top
rak ve tarım rejimini düzenleyen 1858 tarihli Arazi Kanunu çıka
rıldı. Bu kanun bozulmuş olan toprak ve tarım rejimini yeniden 
sağlıklı bir yapıya kavuşturamamış, aksine miri arazi denilen dev
let arazisinin özel mülk arazi haline getirilmesi hadisesini teyit ve 
teşvik eden hükümler getirmiştir. Toprağın mirasçılara intikali ile 
ilgili hükümler, tarımsal işletmeleri küçük parçalara bölecek ma
hiyet taşıyordu. Bu intikal hükümleri 1867 tarihli nizamname ile 
daha da genişletilmiş ve son olarak 1912 tarihli kanunla arazinin 
intikali konusundaki son sınırlamalar da kaldırılmış ve miri arazi 
özel mülk arazi gibi intikal etmeğe başlamıştır. 1925 yılında aşarın 
kaldırılmasıyle, miri arazi son ve önemli özelliğini de yitirmişti. 
Böylece devlet arazisini ellerinde bulunduran kimseler fiilen malik 
vaziyetine kavuşmuşlardı. Yeni Türkiye'nin 1926 yılında kabul et
miş olduğu Medeni Kanun, fiili durumu hukukileştirmiş ve devlete 
ait olan araziler kişilerin malı olmuştu. Ancak bu şekilde devlet 
toprağına sahip olanlar çiftçiler değil, eski dirlik sahipleri ve on
ların mirasçıları veya ağa, paşa, memur, mültezim gibi halkı çeşitli 
şekillerde sömüren kimselerdi. Bunlar ya zorla yahutta çiftçiyi ödi-
yemiyeceği borçlar altına sokarak, toprağından uzaklaştırmışlardır. 
Düzenin bozulması sonucunda, çiftçi topraksız kalmış; toprak sa
hibi çiftçi, toprak ağalarının kiracısı, ortakçısı veya ırgatı durumu
na düşmüştür. Kaldı ki ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinde bu toprak düzeni hiç uygulanmamıştı. Bu bölgelerde pa
dişahlar büyük miktarda toprakları, arpalık yurtluk veya ocaklık 
isimleri altında bazı kimselere mülk olarak tevcih etmişler; bu 
mülklerin sahipleri bir nevi feodal düzen tesis ederek oralarda ya
şayan köylüleri topraklarında çalıştırmışlar; onlar üzerinde fiili bir 
takım yetkilere sahip olmuşlardır. 
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Kısacası Cumhuriyetten önce Anadolu'da kalan son topraklar 
üzerinde, belli ellerde toplanmış büyük toprak mülkiyeti, bu top
raklarda çalışan kiracı, ortakçı veya ırgat grubu ile sahip oldukları 
cüce işletmeleri işleten ama geçimini temin edemeyen köylüler var
dı (19). 

2) Osmanlı Tarımının Durumu : 

Yukarda toprak düzeni hakkında söylediklerimizden anlaşıla
cağı üzere, asırlar boyu yozlaşmış ve bozulmuş bir toprak ve insan 
ilişkilerinin hâkim olduğu Osmanlı Devletinde tarımın ve tarımsal 
üretimin iyi durumda olması mümkün değildi. Sadece 20. asrın ba
şında Osmanlı Devleti Trablus-Garp, Balkan ve hemen arkasından 
1. Dünya Savaşma katılmıştır. Bu savaşlar, Osmanlı Devletinin ça
lışabilecek ve tarımda üretim yapabilecek dinamik erkek nüfusunu 
muharebe meydanlarında bitirmiş ve ülkenin en verimli toprakla
rını da kaybettirmişti. Osmanlı Devleti, yıllardan beri un, buğdaj 
gibi temel gıda maddelerini ithal ediyordu. Tarım çok ilkel şart
larda yapılıyor, üretim pazar için değil, köylünün şahsi geçimini 
sağlamak amacına matuftu. 1913 tarihli ziraat istatistiklerine göre, 
Türkiye'de sadece 70 bin dönümlük toprak ekilmektedir. Ekilen 
arazinin nüfus basma düşen miktarı ortalama 9-10 dönümdü. 1913 
yılında Irak ve Suriye'de Türkiye'ye dahil olmasma rağmen toplam 
buğday üretimi ikibuçuk milyon ton civarındadır. însan başına se
nede 250 kg. buğday isabet eder. Bu miktar aşağı yukarı bir kişinin 
bir yıllık ekmek ihtiyacına tekabül eder (20). Şu kadar ki, 1927 ta
rihli ziraat sayımına kadar Türkiye'de tarımsal durumu gösteren 
kesin istatistiki bilgiler yoktur. 1927 ziraat sayımına göre, memle
kette nüfusun %75 i köylerde yaşıyordu. Ülkenin nüfusu 13,5 mil
yon civarındaydı. 1.751.239 köylü ailesinin beheri 5 nüfusludur. Aile 
başına düşen ekilmiş toprak miktarı da ortalama 25 dönümdü. Ta
rıma elverişli arazi, bütün arazinin %32 ni teşkil etmesine rağmen 
o günkü Türkiye'de fiilen ekilen toprak bütün ülke toprağının an
cak %4,86 sından ibarettir. Elde edilen ürünlerin başında bütün üre
timin %85,5 ni teşkil eden hububat geliyordu. Sınai bitkiler üretimi 
sadece %6,6 civarında bulunuyordu (21). 

(19) Osmanlı Toprak Düzeni Hakkında Fazla Bilgi İçin Bk. CİN, H. Osmanlı Top
rak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması. Ankara 1978. 

(20) Bk. AYDEMİR, age. C. 1. Sh. 349-352. 
(21) Bk. AYDEMİR, age. C. I, Sh. 349-352. 
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Üst üste gelen savaşlar ve son olarak İstiklâl Savaşı, Türkiye 
nin hayvan varlığını da çok yıpratmış; hem sayı hem de kalite iti
bariyle bu milli servet çok şey kaybetmişti. Ekonominin temeli ta
rım ve başlıca tarımsal üretim maddesi de hububat olmasına rağ
men Türkiye, Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetin ilk yıllarında 
dışardan hububat ithal etmekteydi. 1923 te ithalatın % 27 i gıda 
maddelerinden oluşuyordu. Bu miktar 1928 de °/o 18,50 oranında 
bulunuyordu C22). Ülke içinde üretilen hububat, üretim merkezlerin
den büyük tüketim merkezleri olan şehirlere ya hiç ulaşamıyordu 
ya da çok güç ve pahalı şartlarda nakledilebiliyordu. Köylü ve mah
sulü, başıboş bir pazarın ve pazarı elinde tutan bir tefeci ve eşraf 
insafsızlığının elinde bırakılmıştı. 

III — CUMHURİYET DEVRİNİN TOPRAK VE TARIM 
SORUNLARINA BAKIŞ AÇISI. 

1) Bir Toprak ve Tarım Politikasının Tespiti Zorunluluğu j 

Atatürk, 1922 yılında TBMM. ni açış nutkunda şöyle diyordu. 
«Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köy
lüdür. O halde herkesten daha çok refah, servet ve saadete müste-
hak olan köylüdür^ Binaenaleyh TBMM. Hükümetinin siyaset-i ik-
tisadiyesi bu gaye-i asliyeyi istihsale matuftur.» (2S). Bu sözler, ta
rımın ve tarımla uğraşanların sorunlarının çözümlenmesi için dev
letin bütün ağırlığını koyacağını gösteriyordu. Aynı nutkunda 
«.. Milletimiz çiftçidir. Çiftçilikte mesaisini asri tedabiri iktisadiye 
ile haddi azamiye isal etmeliyiz. Köylünün netayiç ve semeratı me
saisini kendi menfaati lehine haddi âzamiye iblağ etmek siyaset-i 
iktisadiyemizin esasıdır» (24) derken, yeni devletin ekonomi politi
kasının tarıma dayanacağını ilân ediyordu. Diğer taraftan, çiftçinin 
donatılması, eğitilmesi ve üretiminin değerlendirilmesi, nakliye im
kânlarının geliştirilmesi, yeni devletin tarım politikasının bazı esas
larıydı (25). 

Atatürk'ün toprak ve tarım politikasının asli hedeflerinden bi
ri ve en önemlisi çiftçiyi toprak sahibi yapmaktı. 1929 yılında TBMM. 

(22) Bk. AYDEMİR, age. C. I. Sh. 349-352. 
(23) Atatürk'ün I Mart 1922 Yılında TBMM. Açış Nutku. TBMM. Zabıt Ceridesi. 

III. İçtima Senesi. C. 18. Sh. 1 - 17. Birinci İçtima. 
(24) Aynı Nutuk. 
(25) Aynı Nutuk. 
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ni açarken verdiği nutukta bu konu üzerinde özellikle ısrar etmekte
dir. «..Kezalik çiftçiye arazi vermek de hükümetin mütemadiyen 
takip etmesi lâzım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne iş-
liyebileceği kadar toprak temin etmek memleketin istihsalatını zen
ginleştirecek başlıca çarelerdendir. C26). Toprak ve tarım politika
sının aslî amaçlarına ulaşılamamış olduğunu, Atatürk'ün 1936 yı
lında TBMM. ni açış nutkunda söylediklerinden anlıyoruz. Atatürk 
bu nutkunda şöyle diyordu: «..Toprak kanununun bir neticeye var
masını kamutayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi 
ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması, behemahal 
lâzımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Bundan faz
la olarak, büyük araziyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla is
tihsal temin edilmesini teşvik etmek isteriz» (27). Atatürk, bu söz
leriyle Türkiye'nin toprak rejiminin özel mülkiyet hakkına dayalı 
bir düzen olduğunu da ifade etmektedir. O, mülkiyet hakkına say
gılıydı. Bu nedenle büyük toprak mülkiyetine de düşman değildi. 
Karşı olduğu şey kollektivizmdi. 1936 Temmuzunda yayınlanan bir 
yazısında Recep Peker de «... Kollektif fikirler yeni Türkiye eko
nomisinde hiç bir vakit yer bulmamıştır» (27a), diyordu. Atatürk'ün 
toprak meselesine yaklaşım tarzı, demokratik, sosyal adaletçi ve 
mülkiyet hakkına saygı anlayışına dayanıyordu. Atatürk çiftçinin 
topraklandırılmasını, tarımsal üretimin arttırılmasını Türk Devle
tinin temel meselelerinden biri sayıyordu. Gerçekten, 1 Kasım 1937 
tarihli 1. Bayar Hükümetinin programında yer alan şu satırlar Tür
kiye için toprak ve tarım meselesinin önemini göstermektedir. 
«Türkiye'de teknik ve rasyonel zirai inkişaf meselesi, Türkiye en
düstrileşme savaşma gireli şimdiye kadar Türk Tarihinde hiç bir 
devrede haiz olmadığı hususi bir ehemmiyet iktisap etmiş bulunu
yor». Ancak bu kadar ciddi olan meseleye Cumhuriyet Hükümet
leri aynı ciddiyetle eğilememişlerdir. Atatürk'ün 1937 tarihli TBMM. 
açış konuşmasında belirttiği şu esaslar, daha önce çeşitli nutuk
larında söylediklerinin aynıdır. «..Bir defa memlekette topraksız 
çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi 
ailesini geçindirebilen toprağm, hiç bir sebep ve suretle bölünemez 
bir mahiyet almasıdır. Büyük çiftçi: ve çiftlik sahiplerinin işletebi-

(26) Atatürk'ün 1 Kasım 1929 da TBMM.nin Üçüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yıh 
Nutku. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 358. 

(27) Atatürk'ün 1 Kasım 1936 TBMM.nin Beşinci Dönem İkinci Toplanma Yılı Nut
ku. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 374. 

(27a) KURUÇ, B. İktisat Politikasının Resmi Belgeleri. Ankara 1963. Sh. 3. 
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lecekleri arazi genişliğini, arazinin bulunduğu memleket bölgeleri
nin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlamak 
lâzımdır.» (28). Atatürk bu sözleriyle modern bir toprak ve tarım 
reformu özlemini dile getiriyordu. Belirttiği esaslar, toprak ve ta
rım reformunun temel ilkeleriydi. Topraksız veya az topraklı çift
çinin topraklandırılması, tasarruf edilecek toprak büyüklüklerinin 
tespiti, bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın hiç bir şekilde 
bölünmemesi, Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümünün kutlandı
ğı 1981 yılında hazırlanan toprak ve tarım reformu kanunu tasarı
sının temel ilkelerinden birkaçıdır. Gerçekten Türk köylüsü toprak 
bolluğunda toprak açlığı çekiyordu. Toprak Osmanlı Devletinin çö
küş yıllarında ağaların, beylerin ve tefecilerin eline geçmişti. Bazı 
yerlerde köylülerin topraklan, haberleri bile olmaksızın tapu me
murları tarafından rüşvetle sicil üzerinde başkalarına devredilmiş
ti. Bu gibi işler günlük ve olağan işler haline gelmişti. Bazı yerler
de de ağalar, köylülerin topraklarına el koymuşlardır (29). Bu acık
lı vaziyet cumhuriyetten sonra da devam etmiştir. Atatürk'ün yu
karda zikrettiğimiz konuşmalarında belirttiği esaslar büyük bir öz
lemi ve Türk Devletini yönetenlere kesin bir direktif mahiyeti taşı
yordu. 

2) Toprak ve Tarım Politikasının Temeli Olarak Çiftçiyi 
Topraklandırma Yolları : 

Topraksız veya az topraklı çiftçinin topraklandırılması, toprak 
ve tarım politikalarının temelini teşkil eder. Çiftçinin topraklandı
rılması yolları, uygulanan ekonomik ve siyasi sisteme göre farklı
lık gösterir. Bu ya sosyalist metodla ya da demokratik yoldan ger
çekleştirilir. Sosyalist metod, bir nevi topraksızlaştırma hareketi 
olarak ifade edilebilir (30). Çünkü sosyalist sistemde, Devlet, top
rak insan ilişkilerine mülkiyet düzenini ıslah ve korumak için de
ğil, onun topyekûn tasfiyesi için müdahale etmektedir. Demokratik 
metod ise, mülkiyet düzenindeki aksaklıkları, adaletli bir düzenle
me ile gidererek, mülkiyet hakkının yaygınlaştırılması başka bir 
deyimle daha çok kişinin toprak mülkiyetine sahip olması amacını 

(28) Atatürk'ün TBMM.nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılı Atatürk'ün 
Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 377. 

(29) Ahmet Şerif, Anadolu'da Tanin. 1909 adlı röportajında bu konuda Anadolu'nun 
çeşitli yörelerine ilişkin ilginç hadisler zikretmektedir. 

(30) İsmail Hüsrev, Türk Köylüsü Topraklandmlmah, Fakat Nasıl? Kadro, İkinci 
Teşrin. Sayı 23. Sh, 33 vd, 
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güder. Yeni Türk Devletinin toprak ve tarım politikasının ancak 
demokratik yolla gerçekleştirilebileceği açıktı. Demokratik ve libe
ral bir düşüncenin mahsulü olan 1924 Anayasası başka türlü bir yo
ruma müsait değildi. Kaldı ki Atatürk ve diğer devlet yetkilileri, 
konuşmalarında hep mülkiyete saygı temeli üzerinde kalmışlardır. 
Demokratik metodla çiftçiyi topraklandırma iki şekilde olabilir: 
ya büyük toprak sahiplerinin toprağının bir kısmı kamulaştırılır; 
ya da Hazine arazileri topraksız çiftçiye dağıtılır. Şimdi bu iki top
raklandırma şekli üzerinde kısaca duralım. 

A) Büyük toprak sahiplerinin arazilerinin bir kısmının 
kamulaştırılması : 

Tarımda üretimi arttıracak faktörlerden biri şüphesiz ki, iş
lenen toprağın çiftçinin kendi malı olmasıdır. 1937 yılında Başba
kan İnönü, aynı şeyi çok çarpıcı bir biçimde açıklıyordu: «... Top
rak mahsulünü ancak bir vaziyette; verir. Bu vaziyet de o toprağın 
işliyenin malı olmasıdır. Yurdumuzdaki topraksız çiftçinin sayısı 
her türlü tasavvurun, tahminin üstündedir...» (31). inönü, bu konuş
masında çiftçinin topraklandırılma tarzına da temas ediyordu, «hiç 
bir vakit hiç bir adamın malını gelişi güzel zabtetmek fikrinde de
ğiliz. Fakat köylüyü de ilelebet topraksız kalmaya mahkûm eden 
dar çerçeve içinde bırakmaya ra2i olamayız», inönü, bu şekilde 
kimsenin toprağının gaspedilmiyeceğini belirtmiş oluyordu. Aksi
ni düşünmek Yeni Türk Devletinin siyasi ve ekonomik sistemine ters 
düşerdi. Nitekim 1937 tarihli 1. Bayar Hükümetinin programında 
da «... topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için hususi istimlâk ka
nunları..» çıkarılacağından bahsediliyordu. Diğer taraftan bazı özel 
kanunlarda çeşitli amaçlar için başvurulacak özel mülkiyet konusu 
toprakların devletçe kamulaştırılacağı açıkça belirtiliyordu. Örne
ğin 21/6/1934 tarih ve 2510 sayılı Kanunun 21. maddesi, 10/6/1926 
tarih ve 929 numaralı Kanunun 3. maddesi, 19/6/1927 tarih ve 1097 
sayılı Kanun gibi. 

Türkiye'de yapılacak toprak reformu bütün çiftçileri toprak
landırmak amacını güdüyordu. Bir kısım insanlann topraklarının 
alınarak başkalarına verilmesi düşünülmüyordu. Ancak sahip olu
nabilecek toprak miktarının sınırlandırılması, her zaman için ol
duğu gibi, o zaman da gerekliydi. Çiftçiyi topraklandırmak, o'nu va
tana ve Atatürk Inkilâplarma daha çok bağlıyacaktı, ihtilâlden son-

(31) İnönü'nün 29 Arahk 1937 tarihli Nutku. AYDEMİR, age. C. II, Sh, 324-325. 
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ra, Sovyetler Birliği bile, milli savunma düşüncesiyle Batı sınırları 
boyunca sosyalist metoddan farklı bir politika izliyerek, çiftçiyi 
toprak sahibi yapmayı tercih etmiştir (32). Belirtmek gerekir ki, top
rak kamulaştırmak suretiyle çiftçiyi topraklandırmak masraflı ve 
doğuracağı siyasi ve sosyal huzursuzluklar dolayısıyle de biraz güç
tü. Parti içinde, halk arasında ve bürokraside bundan rahatsız ola
cak bir çok kimse vardı. Belki bu nedenlerle, toprak kamulaştırma 
ve çiftçiye dağıtma yolu pek denenmemiştir. Bu husus 1942 de Zi
raat Vekili olan Şevket Raşit Hatipoğlu tarafından şöyle belirtili
yordu: «... 1924-1936 arasında partinin edebiyatında sadece çiftçi
yi topraklandırma sözleri yer aldı, o da daha ziyade Hazine arazi
sinden köylüye toprak verme anlamında..» (33) 

B) Hazine arazilerinin çiftçiye dağıtılması : 

Yukarda belirttiğimiz gibi, arazi kamulaştırma suretiyle çift
çiye toprak vermek masraflı bir yoldu. Bu sebeble Hazinenin elin
de bulunan topraklar, topraksız veya az topraklı çiftçiye dağıtıl
mıştır. Ancak bu usulün toprak düzenindeki adaletsizliği tam ola
rak tasfiye edemiyeceği de aşikârdı. 

Cumhuriyetin Kuruluşundan Atatürk'ün ölümüne kadar geçen 
15 senelik zaman içinde çiftçiye toprak dağıtmak amacıyle iki tane 
arazi dağıtım talimatnamesi çıkarılmıştır. Bunlardan ilki 1925 ta
rihli Bütçe Kanununun 23. maddesi gereğince çıkarılan ve aynı ta
rihi taşıyan talimatname; diğeri de 7/4/1938 tarihli icra Vekilleri 
Heyeti Kararı ile çıkarılmış olan talimatnamedir. Şimdi bu iki ara
zi dağıtım talimatnameleri hükümlerine kısaca temas etmek istiyo
ruz. 

a) 1925 Tarihli Arazi Dağıtım Talimatnamesi : 

aO Dağıtılacak topraklar : 

Bu talimatnamenin 1. maddesine göre, devlete intikal şekli ne 
olursa olsun Hazineye ait topraklar dağıtıma konu olacaktı. 

bO Toprak dağıtılacaklar : 
Toprak verilecek kimselerin ilk plânda geçimini çiftçilikten 

sağlayan kimseler olması gerekiyordu. İkincisi bu şekilde toprak 

(32) İsmail Hüsrev, Türk Köylüsü Bir Toprak Reformu Bekliyor. Kadro. Eylül 1933 
Sh. 21-24. 

(33) AYDEMİR, age. Sh. 337. C. II. 
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verilecek çiftçilerin, verilecek toprakta veya civarında oturur olma
ları şartı aranıyordu. Çiftçilikle uğraşmakla beraber, başka işlerle 
de iştigal eden kimselere de toprak: verilecekti. Yalnız bunlara ve
rilecek topraklar birincilere verilecek toprağın yarısı kadar olacak
tı. Dağıtımda hiç toprağı olmıyanlar, az toprağı olanlardan önce ge
liyordu. Az topraklı çiftçilerden 50 dönümden az toprağı olanlar 
daha fazla toprağı olanlardan önce geliyordu. Dağıtılacak toprak 
miktarı, dağıtılacak toprak genişliği, çiftçilerin sayısı ve ihtiyaçla
rı, toprağın sulu veya kuru olması gibi kriterlere göre az veya çok 
olabiliyordu. Arazi aileye verilmekteydi. Arazi miktarı yeterli ise 
her aileye 50 dönüm arazi verilecekti. Ailede mevcut ve bakımı çift
çiye ait olan her nüfus için bu miktara 10 dönüm ilâve edilecekti. 
Ancak verilecek arazi miktarı hiç bir şekilde 150 dönümü geçemez
di. Dağıtılacak toprak azsa, verilecek miktarlar da az olacaktı (34). 
Dağıtımdan önce, köyün müşterek ihtiyaçları için kullanılacak ara
zi ayrılırdı. 

Dağıtılan toprak için çiftçi bir bedel öder. Borç ödeninceye ka
dar verilen arazi üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilir. Görülü
yor ki bu kararname, adından da anlaşılacağı üzere sadece toprak 
dağıtmakla yetiniyordu. Devlet verdiği toprağın işletme ve tasarruf 
rejimi ile ilgilenmiyordu. 

Diğer taraftan, 31/5/1926 tarih ve 882 sayılı Kanun ve 31/5/1926 
tarih ve 885 sayılı kanunla bazı çiftçilere toprak verildiğini görüyo
ruz. Yalnız bunlar kapsamı çok dar kanunlardı. 

b) 1938 Tarihli Arazi Dağıtım Talimatnamesi : 

aO Dağıtılacak topraklar : 

1925 tarihli talimatname de olduğu gibi, bu talimatname ile de 
Hazine arazileri dağıtım konusu oluyordu. 

bO Toprak dağıtılacaklar : 
Hiç toprağı olmayan veya ellerindeki toprak 184 dekardan az 

olan çiftçiler dağıtımdan yararlanabileceklerdi. Toprak verilecek 
kimselerin bu toprağı bizzat işlemesi gerekiyordu. Yani kiracılık 
ve ortakçılık suretiyle işletemiyeceklerdi. Bu, 1925 tarihli talimat
nameye göre yeni ve ileri bir hükümdü. Çiftçilikten başka işlerle 

(34) Bk. 1925 tarihli Tevzi-i Arazi Talimatnamesi. Md. 3. 
(35) Aynı Talimatname. Md. 8-9. 
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de meşgul olanlara toprak verilmesi, toprak dağıtımındaki sıra ve 
miktarların değişebilmesi ile ilgili hükümler, 1925 talimatnamesin-
deki hükümlerin aynıdır (38). 

Bu talimatnameye göre, dağıtılacak arazinin verim kabiliyeti 
nazara alınarak iyi, orta ve zayıf topraklar şeklinde bir sınıflama 
yapılmış ve bu sınıflamaya göre verilecek toprak miktarı farklı 
olarak tespit edilmiştir, örneğin iyi topraklardan en az 30 dekar, 
eri fazla 45 dekar; orta topraklardan en az 30 ve en çok 60 dekar; 
zayıf topraklardan en az 60 ve en çok 90 dekar verilebilirdi. Ailede 
ikiden fazla nüfus varsa her nüfus için belli bir miktar arazi, veri
lecek araziye ilâve edilir. Ancak toplam olarak verilecek arazi her 
ne şekilde olursa olsun 184 dönümü geçemez. 

Dağıtılan arazi, Hazine lehine üzerinde ipotek tesis edilerek, 
aile reisi adına tapuya tescil edilir. Çiftçi verilen arazinin bedelini 
10 senede ve 10 eşit taksitte öder (37). 

Görülüyor ki, her iki toprak dağıtım talimatnamesi, bütün ül
ke sathında uygulanan bir toprak ve tarım politikasının sonucu ol
mayıp ihtiyaç görülen ve Hazine arazilerinin bulunduğu bölgelerde 
çiftçinin topraklandırılması amacını güden tedbirlerdi. Bu tedbir
lerde gerçek bir toprak reformu zihniyetinin esasları tesbit edile
memektedir. Diğer bazı özel kanunlarla ülkenin muhtelif yerlerin
deki çiftçilere toprak verilmiştir (38). Ama bunlar bir toprak ve ta
rım reformu uygulaması olarak yapılmış bilinçli müdahaleler sayı
lamazdı. Çiftçiye bir miktar toprak vermekle onların sorunları bel
ki biraz hafifletiliyordu. Halbuki Türkiye, bütün ülkeye şamil bir 
toprak reformu bekliyordu. Ne var ki bu çok önemli meselenin ya
nında başka büyük sorunlar da vardı. Bir düzen değil, daha çok bir 
düzensizlik halini alan toprak ve tarım rejimine yapılacak müda
haleler, toprak ağalan, beyleri tarafından tepki ile karşılanıyordu. 
Zamanın tek partisi olan Halk Partisi içinde büyük toprak sahibi 
milletvekilleri vardı. Atatürk'ün çok arzu ettiği ve her nutkunda 
belirttiği toprak ve tarım politikasının tespiti ve uygulanması bir 
türlü gerçekleştirilememiştir. 1942 Temmuzunda Tarım Bakanı olan 
Şevket Raşit Hatipoğlu da yukarda zikrettiğimiz konuşmasında ay
nı şeye temas etmişti. 
(36) 7/4/1938 tarihli Tevzi-i Arazi Talimatnamesi. Md. 2-3. 
(37) Bk. Aynı Talimatname. Md. 10-14. 
(38) 9/6/1934 tarih ve 2502 sayılı Kars Vilayetiyle Beyazıt, Erzurum ve Çoruh 

Vilayetlerinin Bazı Parçalarında Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi ve 
Yerli Çiftçilerin Topraklandırılması Hakkında Kanun. 
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§ 2. TARIM POLİTİKASI. 
I — TARIMSAL ÜRETİMİ ARTTIRMAK ANA AMAÇTIR. 
Atatürk Türk ekonomisinin kurtuluşunu ve milletin kalkınma

sını tarım alanında gerçekleştirilecek hamlelerde, üretim artışında 
görüyordu. Bunun için üretime ve üreticiye verdiği değeri sık sık 
veciz biçimde tekrar etmektedir. 1 Mart 1922 yılında TBMM. Açış 
Nutkunda «Türkiye'nin gerçek sahibi., gerçek üretici olan köylü 
dür» (39) diyor; İzmir İktisat Kongresini açış konuşmasında «..Da
hil olduğumuz halk devrinin, milli devrin tarihini de yazabilmek 
için kalemler sapanlar olacaktır... Halkımızın ekseriyeti çiftçidir. 
Binaenaleyh en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu 
sahada mühim müsabaka meydanlarına atılabiliriz.. Kılmç kulla
nan kol yorulur; fakat sapan kullanan kol hergün daha çok kuvvet
lenir ve her gün daha çok sahip olur..» (40) derken, Türkiye'de tarı
mın ve tarımsal üretim sahasında yapılacak ileri hamlelerin yeni 
devir için kurtuluş olacağını vurguluyordu. Atatürk'ün 1923 lerde 
düşündükleri, ülkesi için bugün de yüzdeyüz doğruluğunu muhafa
za etmektedir. İktisat Vekili Mahmud Esad Bey de İzmir İktisat 
Kongresinde yaptığı konuşmada, Türk ekonomisini geliştirmek için 
alınacak tedbirlerin başında üretim artışı geldiğini belirtiyordu (41). 
1937 yılı TBMM. açış nutkunda aynı düşünce ve arzularını tekrar 
ediyordu. «... Başta buğday olmaık üzere, bütün gıda ihtiyaçları
mızla, endüstrimizin dayandığı türlü iptidai maddeleri... ve çeşitli 
mahsûllerimizin ayrı ayrı her birinde miktarı arttırmak, kaliteyi 
yükseltmek için gereken teknik ve kanuni her tedbir alınmalıdır..» 
(42). Atatürk'ün bu düşünceleri, 1937 tarihli I. Bayar Hükümetinin 
programında, yukarda zikredilen nutkuna atıflar yapılarak, vazge
çilmez birer direktif olarak ifade ediliyordu. Gerçekten, «... Zirai 
inkişaf meselesi Türk tarihinde hiç bir devrede haiz olmadığı 
hususi bir ehemmiyet iktisap etmiş, bulunuyor Memleketin kud
ret ve refahını arttırmak zıraatte kalkınmaya bağlıdır. Atatürk, tu
tulacak yolu her fırsatta bize göstermiş ve bizzat ziraatle uğraşarak 
övünülecek eserler meydana getirmiştir.. Çok iyi ve ucuz istihsal 
temin etmek O'nun direktiflerinden biridir.» C42"). Üretim artışı için 

(39) MELZİG, H; Atatürk Dedi Ki. Ankara 1942. Sh. 142. 
(40) Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresini Açış Nutku. age. Sh. 247, 251. 
(41) Mahmud Esad Bey'in İzmir İktisat Kogresinde Yaptığı Konuşma, age. Sh. 265. 
(42) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 377. 

(42a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. 1923-1960. Sh. 65-66. 67. 
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düşünülen tedbirler, tarım reformu tedbirleri olarak kabul edilmek 
gerekir. Şimdi Atatürk devrinde düşünülmüş ve uygulamaya çalı
şılmış olan bu tarım reformu tedbirlerine kısaca temas edelim. 

II — TARIM REFORMU TEŞEBBÜSLERİ. 

1) Çiftçinin Donatılması ve Teşkilatlandırılması Düşünceleri : 
Çiftçinin donatılması, kredilendirme, iş makine ve teçhizatı ile 

çiftçinin ihtiyacı olan tohum, gübre, hayvan ihtiyaçlarının sağlan
ması ve üretiminin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli her 
türlü kanuni ve teknik tedbirlerin alınması olarak ifade edilebilir. 

Cumhuriyetten önce Türkiye'de iyi bir kredi teşkilatı hemen 
hemen yok gibiydi. Mevcut olanı da yabancı bankaların veya onların 
desteklediği sermayedarların elindeydi. Bunlar da Türkiye'nin za
rarına işliyordu, izmir iktisat Kongresi Heyet-i Faale Raporunda 
Türkiye'nin kredi müesseselerine olan ihtiyacı şöyle belirtilmektedir. 
İktisadi teşkilatı olmayan ve kredi müesseseleri bulunmayan bir 
memleket diğer sosyal müesseselerinde ne kadar kuvvetli olursa 
olsun, uzun zaman payidar olamıyacağından Türkiye'miz.için evvel 
emirde o teşkilat ve müesseselerin temini en hayati mesailden biri 
olmak icabeder. iktisadi hayatın iki temel unsuru olan istihsal ve 
tedavül sermayesi bugün kredi usulüyle temin kılınmaktadır 
Ziraat bugünkü şeklinden daha gelişmiş bir şekle girecektir. Bunu 
temin edecek para değil, kredidir. Ziraatımız ziraat bankaları ve 
onların kolay, ucuz ve seri işlemeleri ve kredi dağıtmaları sayesinde 
tekâmül eyliyecektir. Türkiye Ziraat Bankaları bugünkü şekilleriyle 
bu şartları temin edememektedirler.. Mutlaka ıslah edilmelidirler (43). 

Kredi ve devlet desteğinden yoksun olması, köylüyü pazar için 
değil sadece şahsi geçimini temin edecek üretimle yetinmeye zorla
mıştır. Yeni Türkiye için zirai kalkınmanın sağlanması, üretim dü
zeninin değiştirilmesi ile mümkün olacaktı. Bu da çiftçinin üretim 
öncesi ve sonrası ihtiyacı olan kredi, ekipman ve diğer üretim girdi
leri ile ürünlerinin değerlendirilmesi için lüzumlu tedbirlerin alın
ması ile olabilirdi. Bu gerçeği müdrik olan TBMM. Hükümeti, gerekli 
tedbirleri almaya başlamıştı. Atatürk, 1 Mart 1923 de, çiftçiye yar
dımla mükellef olan ziraat bankası şube ve sandıklarının sayısının 
100 den 300 ün üzerine çıkarıldığını ve köylüye kredi temin ederek 
ona malî itibar kazandıracak bir köy bankaları kanunu tasarısının 

(43) İzmir İktisat Kongresi Heyet-i Faâlesinin Raporu. Ökçün, age. Sh. 67-70. 
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Meclise sunulduğunu, söylüyordu (44). Gerçekten köylüyü kredilen-
dirmek ve çiftçiye devletin yardımcı olmasını temin için 1916 tarihli 
Ziraat Bankası Kanununda 1924, 1926, 1930-32 tarihlerinde önemli 
değişiklikler yapılmış ve bu bankanın zirai kredi fonksiyonu ilk defa 
12 Haziran 1937 tarihli TC. Ziraat Bankası Kanunu ile sistemleşti-
rilmiştir (45). Bankanın kuruluş amaçlarını, üretimden önce ve son
ra çiftçiyi kredilendirmek, üretimini değerlendirmek için gerekli te
şebbüsleri kurmak olarak, özetleyebiliriz. 

Ziraat bankası çiftçilere üç türlü kredi veriyordu, ipotek karşı
lığı kredi, şahsi teminat karşılığı kredi ve değerli malların emaneti 
yoliyle kredi. İpotek karşılığı kredi, toprak değerinin %50 i nispetin
de veriliyordu. Banka arazinin değerini düşük tespit ettiğinden, bu 
tür krediler de fazla olamıyordu. Daha çok büyük toprak sahiplerinin 
yararlandığı bu kredinin toplam miktarı, 1926-1929 arasında 18 mil
yon Tl. civarındaydı (46). 

Şahsi teminat karşılığı kredi, ipotek edecek toprağı olmayan 
çiftçiler için düşünülmüştü. Ancak banka gene de bir maddi karşılık 
arıyordu. Bu kredinin ödeme süresi 3 yıl iken 1924 ten sonra 9 aya 
indirilmiştir (47). 

Ürün, altın ve kıymetli evrak karşılığı kredi, bir zirai kredi türü 
olarak düşünülmekle beraber, 1924 ten sonra ticari krediye dönüş
müştür. Görünürde tarıma yönelik olan kredilerin büyük bir kısmı 
çiftçiye değil, tarım ürünleri ticareti yapan tacirlere gidiyordu. Kre
dinin köylüye ulaşan bölümü ise daha çok ve öncelikle pazar için üre
tim yapan orta ve büyük çiftçilerin eline geçiyordu (48). 

Zirai kalkınmayı sağlamak için yalnız kredi meslesinin halli 
yeterli olmayıp çiftçinin eğitilmesi ve teşkilatlandırılması gereki
yordu. Atatürk bu meseleyi de çeşitli konuşmalarında ortaya koymuş 
ve Cumhuriyet Hükümetlerinden gerekli tedbirleri almasını istemiş
tir. 1 Kasım 1929 da şöyle diyordu: «... Ziraî enstitülerin bir an evvel 
vücuda getirilmesine ehemmiyyet veriyoruz. Bu sene ziraî kooperatif 

(44) Atatürk'ün TBMM. Dördüncü Toplanma Yılı Nutku. Atatürk'ün Söylev ve 
Demeçleri. C. I. Sh. 282. 

(45) T.C. Ziraat Bankası. Elli Senelik Hayat ve Faaliyeti. 1888-1938. Ankara 1938. 
(46) KEYDER, Ç. 1923-1929 Dönemlerinde Para ve Kredi. Türkiye İktisat Tarihi 

Üzerine Araştırmalar Dergisi Özel Sayısı. 1978. Sh. 228. 
(47) KEYDER, age. Sh. 228. 
(48) KEYDER, age. 228-229. 
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teşkilatına başlanmış olması bilhassa memuniyetimizi mucip olu
yor. Bu kooperatifleri memleketin her tarafına teşmil etmeyi ziyade 
iltizam ediyoruz (49). Çiftçiyi donatma ve teşkilatlandırma yolunda 
alman tedbirlerin iyi sonuçlar verdiğini gören Atatürk, Türk çiftçi
sinin yeni üretim usul ve tekniği konusunda eğitilmesi gerektiğine 
inanıyordu. Zıraatte kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar 
çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usûlde ve yeni makineler kul
lanılmaktadır, îyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle sonuç 
vereceğini görüyoruz. Kooperatif teşkilatı her yerde sevilmiştir. 
Kredi ve satış için olduğu kadar, istihsal vasıtalarını öğretip kullan
dırmak için de kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz. Ziraatte 
hastalıklarla mücadele işine daha çok ehemmiyyet vermek lâzım
dır.» (50) derken henüz gerçekleştirilememiş olan zirai kalkınmanın 
süratle gerçekleştirilebilmesinden ümitli görünüyordu. O, ülkesinin 
zenginliklerine ve milletinin milli olduğuna inandırıldığı işlerdeki 
başarısına güveniyordu (51). 

1937 tarihli I. Bayar Kabinesinin programında, Atatürk'ün 1937 
tarihli TBMM. açış nutkuna atıflar yapılarak, bu konuya büyük yer 
veriliyordu. «..Az çeşitli fakat çok miktarda istihsal terbiyesi ver
mek ve bunun en teknik ve iktisadi şekilde nasıl yapılacağını öğret
mek... Nebat ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek... müstahsili 
teşkilatlandırarak ve bilgiyi tam zamanında ve devamlı surette köy
lünün ayağına götürmek..» (51a) Bunlar hep Türk çiftçisi için düşünü
len ve uygulamaya çalışılan tedbirlerdi. Devlet 7/1/1938 tarih ve 
3308 sayılı Kanunla, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunu tesis etti. 
Bu kurum her türlü ziraat işleri ve sanatları ile iştigal edecek, böl
gelere göre lüzumlu ziraat çeşitlerini, usullerini ve sanatlarını gös
terip yaymakta örnek ve rehber olacak yeni ziraat işletme merkez
leri, fabrika ve atelyeler tesis edecek ve bunları idare edecekti. (52). 

Zaman zaman çiftçiye tohumluk hububat, çift hayvanları ve 
ziraat aletleri dağıtılmıştır. Bunların bedelleri faizsiz ve taksitle 

(49) Atatürk'ün TBMM.nin Üçüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yılı Nutku. Ata
türk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 374. 

(50) Atatürk'ün TBMM.nin Beşinci Dönem İkinci Toplanma Yılı Nutku. Atatürk'ün 
Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 347. 

(51) Atatürk'ün TBMM.nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılı Nutku. Atatürk'
ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 383. 

(51a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. C. I. Sh. 67-68. 
(52) Bk. 3308 sayılı Devlet Ziraat İşletmeleri Kanunu. Md. 1-3. 
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tahsil edilmiştir (53). Ancak belirtmek gerekir ki, alınan ve alınması 
düşünülen bütün bu tedbirler, bütün ülkeye şâmil bir tarım politika
sının uygulanması mahiyetinde değil, zaman zaman ve imkân olduk
ça uygulanan münferit hizmetlerdi. Atatürk'ün 1937 tarihli TBMM. 
Açış Nutkunda söylediği şu sözleri bu açıdan değerlendiriyoruz. 
«..Küçük büyük bütün çiftçilerin iş vasıtalarını arttırmak, yenileş
tirmek ve korumak tedbirleri vakit geçirilmeden alınmalıdır. Her
halde en küçük bir çiftçi ailesi bir çift hayvan sahibi kılınmalıdır. 
Bunda ideal olan öküz değil beygir olmalıdır. ..Köylüler için umumi
yetle pulluğu pratik ve faydalı bulurum. Traktörler büyük çiftçilere 
tavsiye olunabilir. Köyde ve yakın köylerde müşterek hayvan makt-
naları kullandırmak köylülerin ayrılamıyacağı bir âdet haline getiril 
melidir (54). 

Cumhuriyet Hükümetleri ülkenin, coğrafi özelliklerine göre 
ziraat bölgelerine ayrılması ve ciddi bir sulama politikasının da 
gerekli olduğuna inanmışlardı. Atatürk 1925 yılında bu konunun 
önemini şöyle belirtiyordu. ..Geniş bir su siyasetinin tatbikine baş
lanabilmesi cidden mültezemdir. Memleketi büsbütün yeni bir yara
tıcılığa muvaffak edecek olan sulama işlerinin derin alakanızla tahak
kuk edebilmesi şüphesizdir...» (55). 1937 tarihli nutkunda bu konu 
üzerinde tekrar duruyor ve şöyle diyordu : «..Memleketi iklim, su 
ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayırmak icabeder.» 

Yeni Türkiye Devleti toprak ve tarım politikasını tespit ederken, 
orman politikasının da tespit edilmesi gereğini müdrikti. Toprak ve 
tarım politikasının başarılı ve tam. olabilmesi için ormanların mül
kiyet, işletme ve korunma sorunlarının çözümlenmesi gerekiyordu. 
Atatürk ve İnönü, çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalarda bu ko
nuya da temas etmişlerdir (56). Nitekim Yeni Devletin orman politi
kasının ürünü olarak 8/2/1937 tarihinde 3116 sayılı Orman Kanunu 
kabul edilmiştir. 

(53) Örnek olarak Bk. 27/5/1937 tarih ve 3186 Sayılı Kanun. 11/6/1937 tarih ve 
3242 sayılı Kanun. 

(54) Atatürk'ün I Kasım 1937 tarihli Nutku. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. 
C. I. Sh. 344. 

(55) Atatürk'ün I kasım 1928 tarihinde TBMM.nin Üçüncü Dönem İkinci Toplanma 
Yılı Nutku. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. C. I. Sh. 344. 

(56) Atatürk'ün I Kasım 1937 tarihli TBMM. Açış Nutku. Atatürk'ün Söylev ve 
Demeçleri. C. I. Sh. 344. İnönü'nün 29 Aralık 1937 tarihli Nutku. AYDEMİR, 
age. Sh. 324-325. C. II. 
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Atatürk'ün tarım politikasında çiftçi açısından en başarılı iş. 
şüphesiz ki, aşar veya öşür adı verilen ve toplanması çiftçi ve köy
lüye zulüm vesilesi olan verginin kaldırılmasıdır. 

2) Aşâr'ın Kaldırılması : 
Öşür veya aşar, yakın tarihimize bakıldığında, Osmanlı Devle

tinde çiftçinin mahsulü üzerinden ayın olarak alınan ve miktarı, 
prensip olarak 1/10 olarak tayin ve tespit edilmiş olan vergidir. Bu 
vergi başlangıçta devletin memurları tarafından toplanırdı. Durak
lama ve gerileme devirlerinde mali sıkıntı içine düşen ve bir daha 
bu durumdan kurtulamayan devlet, öşür veya aşarı, peşin para bula
bilmek için ihaleye çıkarmış ve en çok para verene bu vergileri 
toplamak hakkını vermiştir. Bu suretle aşan toplama hakkını 
elde eden kimselere mültezim deniyordu. Mültezimler devletin otori
te zaafından yararlanarak, köylüden kanusuz ve fazla vergi topluyor-
lardı. Öyle ki, köylü kazandığını mültezime verir olmuş ve çoğu 
zaman da dayanamıyarak toprağını terkedip şehirlere göçmüştür. 
Cumhuriyete tekaddüm eden yıllarda da bu verginin toplanmasın
dan köylünün çektiği çile pek azalmış değildi. Çiftçinin üretme ve 
çalışma şevkini arttırmak için bu verginin kaldırılması gerekiyordu. 
Ancak tümü 130 milyon TL.yi zor bulan bütçenin gelirlerinin 0/o21,3 ü 
çiftçiden toplanan aşardan oluşuyordu. Böyle bir gelirin bir çırpıda 
kurutulması da kolay değildi. Esasen köylünün derdi bizatihi ver
ginin kendisi değil, toplanmasındaki yolsuzluklardı. Ancak aşar bir 
kazanç vergisi olmadığından arazinin gayrısafi hasılatı üzerinden 
alınırdı. Bu şekilde toplanan aşar, üreticinin kârının tamamını alıp 
götürdüğü gibi bazen sermayesinin de bir kısmını alıp götürüyordu. 
Bunun sonucu olarak köyde sermaye birikimi olmuyordu. Vergi 
olarak mahiyeti ne olursa olsun, şu bir gerçektir ki aşar, asırlar bo
yunca ülkenin sosyal yapısında bozulmaya, bir ağa, eşraf ve tefeci 
sınıfının ortaya çıkmasına ve köylünün sömürülmesine zemin ha
zırlamış bir müesseseydi. Cumhuriyet yönetimi aşarın kaldırılmasını 
köklü bir tarım reformu tedbiri olarak ele almış ve önemli bir 
gelirden mahrum kalma pahasına çiftçiyi bu yükten kurtarmış
tır (57). 

1924 yılı TBMM. açış nutkunda, Atatürk aşar hakkında şöyle 
diyordu : «..Memleketin başında Ortaçağ'm en insafsız belâsı olarak 

(57) Bk. AYDEMİR, age. C. II. Sh. 315. 
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hâlâ musallat duran aşarın kaldırılmasını meclise teklif edebilecek 
seviyeye Cumhuriyet idaresinin bir sene içinde vasıl olması, cidden 
memun olunacak bir şeydir» (5S) Gerçekten aşar 17 Şubat 1341/1925 
tarihli ve 552 sayılı Kanunla ilga edildi. 

§. 3 SONUÇ : 

Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık olmadan tam olamı-
yacağmı kabul eden Atatürk, Yeni Türk Devletinin bir ekonomik 
kurtuluş savaşına girmesini istemiştir. Bu savaşta, klasik ekonomik 
sistemlerden hiç birine itibar etmiyerek, Türk milletinin yaşayış ve 
düşünüşüne uygun bir sistem bulmuştur. Bu, karma ekonomi siste
miydi. Ferdin ve devletin ekonomik hayâtta ayrı sahalarda fakat yan 
yana milli amaçlar için çalışmalarım öngören bu sistem, ekonomik 
hayatı özel mülkiyet temeli üzerine oturtmaktadır. Atatürk'ün top-
rak-insan ilişkilerinin düzenlenmesine yaklaşım tarzı da aynıdır. 
Mülkiyeti yaygınlaştırmak ve toprak mülkiyetinin dağılımında sos
yal adaleti sağlamak, kazanılmış haklara riayet etmek, Atatürk'ün 
toprak ve tarım politikasının temel ilkeleridir. Bu ilkeler 1924 ta
rihli Anayasanın 74. maddesinde ifadesini bulmuştur. Anayasanın 
bu hükmüne göre, kamu faydasına gerekli olduğu anlaşılmadıkça 
ve değer pahası peşin ödenmedikçe kimsenin malı ve mülkü kamu-
laştırılanıaz. Çiftçiyi toprak sahibi kılmak için alınacak toprakla
rın kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel kanun 
larla gösterilir. 

Cumhuriyetten önce tamamen bozulmuş, fiilî bir feodalite man 
zarası arzeden toprak düzeni ve ilkel şartlar içinde yapılan tarım, 
kabul edilmiş ekonomik sisteme uygun bir anlayış içinde ele alın
mıştır. Çiftçinin topraklandırılması, üretim faaliyetlerinde destek
lenmesi ve tarımsal kalkınmanın şartı olan üretim artışının sağ
lanması için devlet, imkânlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alabilmiş
tir. 

Devletin teşviki ile 1931 yılında, Milli İktisat ve Tasarruf Cemi
yetince tarımsal kalkınmanın problemlerini inceleyip tartışmak 
üzere I. Ziraat Kongresi düzenlenmiştir. 

(58) AYDEMİR, age. C. II. Sh. 316. 
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Bir toprak ve tarım politikası tespitinin, tarımsal kalkınma 
için zaruri olduğu herkesçe kabul edilmesine rağmen, bütün ülkeye 
şamil bir toprak ve tarım politikasının tespit ve uygulandığını 
göremiyoruz. Yapılan işler, alman tedbirler mevzii ve geçici olarak 
ihtiyaçları tatmin etmiş olmaktan ileri gitmemiştir. Bütün yurtta 
çiftçiye toprak verilememiş; ancak Hazine arazisi bulunan yerlerde 
çiftçi topraklandınlabilmiştir. Devlet verdiği toprakların işletme 
ve miras yoliyle intikal rejimleriyle ilgilenmemiştir. 1923 -1937 ara
sında 6.787.234 dönüm toprak dağıtılmış olmasına rağmen, çiftçi
lerin toprak sahibi yapılması ve daha geniş bir deyimle, toprak insan 
ilişkilerinin adil bir düzenlemeye kavuşturulması sorununun çözüm-
lenememiş olduğunu görüyoruz. 

Bizzat Atatürk, 1937 tarihli son nutkunda, sağlam temellere da
yanan bir tarım politikasının tespitini istiyordu. Bu isteğin daha 
önceki yıllarda da sık sık tekrarlandığı bir gerçektir. Ancak belirt
mek gerekir ki, toprak ve tarım sahası yapılacak yeniliklere ve 
müdahalelere karşı çok hassas bir ekonomik ve sosyal alandır. 
Atatürk'ün bütün ülkeye şamil, devamlı ve ülke şartlarına uygun bir 
toprak ve tarım politikası tespiti ve uygulaması yolundaki arzu ve 
direktiflerinin partiye, bürokrasiye benimsetilememiş olması, bu 
konudaki başarısızlığın başlıca sebebi olsa gerek. Alınmış olan bir 
çok tedbirlere ve yapılmış olan bir çok işlere rağmen, Atatürk'ün 
toprak ve tarım politikası konusundaki arzu ve direktiflerinin, 
doğumunun 100. Yılının kutlandığı 1981 yılında da henüz yerine 
getirilmiş olduğu söylenemez. 



T.C. Merkez Bankası'mn Hazine ve Destekleme Alımları ile ilgili 
kredi sorumluluğu ve para hacminin Plân ve Program Hedeflerine 
Göre Ayarlanması Sorunu 

Yazan : Prof. Dr. Avni ZARAKOLU 

Dünyamızda mal paradan kredi parasına geçişin ortaya çıkar
dığı koşullar merkez bankalarının gelişmesine ve ulusal ekonomi
lerin vazgeçemiyecekleri kurumlar haline gelmelerine neden olmuş
tur. Günümüz ekonomilerinde kredi yapısının düzgün işlemesi böy
le bir nihai kredi kurumu olmadan mümkün olmayacağı gibi, bu 
yapıya dayanarak alınacak para ve kredi politikası tedbirleri ile 
ekonomik ve sosyal politika hedeflerine ulaşılması kolaylaştırılmak 
istenmektedir. 

Ülkemizde 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanunla para 
hacmini dar tutan bir statü içinde kurulan T.C. Merkez Bankası, 
1933 ten sonra yoğunlaşan devletçilik politikasına ve tasarruf ve 
sermaye birikimini hızlandırmak amacı ile izlenen maliye, para ve 
kredi politikasına bağlı olarak bu statüyü koruyamamış, gerek özel 
sektör, gerekse resmi sektörde T.C. Merkez Bankası kaynaklan ile 
finansman giderek genişletilmiştir. 

Gerçekten, T.C. Merkez Bankası'mn kuruluşundaki statüsü, 
«banknot hacminin Merkez Bankası'mn reeskontuna getirilen tica
ri senet miktarına göre ayarlanması suretiyle iktisadi faaliyetlere 
göre esnek tutulacağı ve ticari muamele hacmine uydurulacağı» yo
lundaki klasik iktisadi düşüncenin etkisi altında hazırlanmıştı. 
Klasik görüşe göre, mal alım ve satımına dayanan bono ve poliçe 
düzenliyerek yaratılan satmalma gücü mal akımına paralel bir sa
tmalına gücü meydana getirir. Bu senetlerin vadelerinden önce is-
konto ettirilerek banknota çevrilmesi ise, firma kredisine dayanan 
ve firmalar arasında geçerli olan bir satmalma gücünün, merkez 
bankası kredisine dayanan ve herkes tarafından kabul edilen bir 
satmalma gücüne (banknota) dönüşmesinden başka bir şey değil
dir. Mal alım ve satımına dayanan bono ve poliçe karşılığı yapılan 
emisyon, mal arzına dayanacağından ve bunlar arzolunan mallar 
üretimde veya tüketimde kullanılarak piyasadan çekilene kadar 



390 

ödeneceklerinden, bu senetler karşılığı yapılan emisyonun ekono
mik dengeyi bozmayacağı düşünülüyordu. Başka bir deyimle, ban
knot emisyonunun, Merkez Bankasının reeskontuna getirilen tica
ri senet miktarına göre ayarlanmasını sağlıyordu. Gerçekten, ikti
sadi faaliyetin arttığı ve para darlığı duyulduğu zamanlarda iskon-
toya gereksinme artar. Çünki para darlığını kredi ile kapama zo
runlu olur. Kredilerini artıran bankalar, likiditelerinde bu yüzden 
meydana gelen azalmayı, portföylerindeki ticari senetleri Merkez 
Bankasına reeskont ettirerek telafi etmeğe çalışırlar. Tedavüldeki 
para miktarı artar. Aksine, ekonomide likidite fazlası varsa, kredi 
ve reeskont talepleri azalacağından, tedavüldeki para miktarı aza
lır. 

Kuşkusuz, hükümetlerin ekonomik ve sosyal hayata fazla mü
dahale etmedikleri, ticari senet hacminin geniş, altın para sistemi
nin cari olduğu Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerde ti
cari senetlerin reeskontu karşılığı banknot emisyonu para arzının 
ekonominin para talebine göre ayarlanması bakımından yerinde 
idi. 

Oysa, hükümetlerin ekonomik ve sosyal hayata müdahaleleri
nin arttığı, kâğıt para sisteminin yerleştiği, ticari senetlerin eski 
önemini yitirdiği günümüzde para arzını dar tutmaya yönelik eski 
uygulamaların sürdürülmesi olanağı kalmadı. 

Nitekim, 1933 te Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Programının 
uygulanmasına geçilmesi ve çeşitli altyapı yatırımlarına girişilmesi 
kamu sektörünün krediye ihtiyacını artırmış, düşük produktivite-
li kamu yatırımlarının bankalardan normal faiz haddi ile sağlana
cak kredilerle finansmanı mümkün görülmediğinden, Devleti kamu 
yararına kredi dağılımına müdahale etmeğe itmiş, kredi kontrolü
ne gidilmiştir. Bu hal düşük faizli krediler için özel fonlara gerek
sinimi artırmış; Merkez Bankası reeskont hadleri ve limitlerini 
farklılaştırmak, belli krediler üzerinde uzmanlaşmış bankalar kur
mak ve bu bankaların kaynaklarını artırmak suretiyle probleme 
çözüm aranmıştır. 

Bugün ülkemizde ticarete, tarıma, sanayie, yapı ve onarım iş
lerine, kent ve kasabaların imarına, turizme, küçük sanat erbabı 
ile esnafa kredi veren çeşitli bankalar mevcuttur. Ancak, bunların 
kaynakları ekonominin hızla genişliyen kredi gereksinimini karşı
lamaktan uzaktır. Örneğin, artan nüfusu besliyebilmek, iktisadi 
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kalkınma için lüzumlu ihracatı yapabilmek için tarımsal üretimi 
artırmak zorunludur. Bunun için tarım sektöründe teknik seviye
nin yükseltilmesi, sulama ve gübrelemeye gidilmesi, iyi tohum kul
lanılması, tarımsal mücadelenin genişletilmesi, makineli tarıma gi
dilmesi şarttır. Bütün bunlar tarım alanındaki yatırımların ar
tırılmasını gerekli kılmaktadır. Ülkemizin en büyük bankalarından 
birisi olan T.C. Ziraat Bankasının kaynaklan bu muazzam finans
man ihtiyacını karşılayacak boyutta değildir. Nitekim, gerek bu 
durum, gerekse tanm kredilerine tercihli faiz oranlan uygulanma
sı, T.C. Ziraat Bankası tarafından tarıma verilen kredilerin büyük 
bir bölümünün Merkez Bankası kaynaklan ile karşılanmasına ne
den olmaktadır. Örneğin, 1970-1978 döneminde T.C. Ziraat Banka-
sı'nca tanma verilen kredilerin Merkez Bankası kaynağı ile karşı
lanan bölümü %24,5 - % 66,6 arasında değişmiştir. 

Yıllar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

T.C. Ziraat Bankası'nca 
tarıma açılan kredi 

(milyon TL.) 

9.030 
8.867 
9.778 

14.167 
24.798 
33.249 
37.423 
46.623 
52.843 

Merkez Bankası 
ile karşılanan 

Milyon TL. 

3.672 
2.173 
3.232 
6.296 

14.694 
16.701' 
22.069 
31.034 
33.433 

kaynakları 
ı kısım 

% 
% 40,7 
%24,5 

% 33,1 
% 44,1 
% 59,3 
% 50,2 
% 59,0 
% 66,6 
% 63,3 

Kaynak : T.C. Merkez Bankası yıllık raporları. 

Kalkınma plân ve programlanmızda banka kredilerinin dağı
lımında öncelik verilen sektörlerden diğer biri sanayi sektörüdür. 
Nitekim, plânlı dönemde Devlet Yatınm Bankası başta olmak üze
re, T. Smai Kalkınma Bankası kaynaklanmn artınlmasına çalışıl
mış, Halk Bankasının sermayesi yükseltilmiş, küçük sanat erbabı 
ve esnafın Merkez Bankası kaynaklanndan daha fazla yararlanma
sı yoluna gidilmiştir. Örneğin, bu Banka tarafından 1970-1978 dö
neminde küçük sanat erbabı ve esnafa verilen kredilerin 1970 te 
% 44,2 ve izliyen yıllarda % 11,2 - °/o 28 oranında değişen bir bölü
mü Merkez Bankası kaynağı ile karşılanmıştır. 
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Yıllar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

T. Halk Bankası'nca küçük 
sanat erbabı ve esnafa 

açılan kredi (milyon TL.) 
1.108 
1.267 
1.538 
1.972 
2.533 
3.940 
6.293 
9.516 

13.707 

Merkez Bankası kaynakları 
ile karşılanan 

Milyon TL. 
490 
359 
399 
421 
341 
441 

1.202 
2.351 
3.584 

kısım 
% 

% 44,2 
% 28,3 
% 25,9 
% 21,3 
% 13,5 
% 11,2 
% 19,1 
% 24,7 
% 26,1 

Kaynak : T.C. Merkez Bankası yıllık raporları. 
Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından teşviki öngörülen sanayie 

açılan tercihli krediler genel olarak iç ve dış kaynaklardan banka
lara sağlanan özel fonlar ya da Merkez Bankası kaynaklan ile kar
şılanmaktadır. T.C. Merkez Bankası'nm orta vadeli kredi alanında 
daha aktif bir rol oynaması için 1211 sayılı Kanunla Merkez Ban-
kası'na Banka Meclisinin tesbit edeceği esas ve şartlar içinde vade
lerine en çok beş yıl kalan senetleri reeskonta kabul etme veya bu 
senetler karşılığında avans verme yetkisi verilmiştir. 

Kredi dağılımında öncelik tanınan bir başka sektör ihracat 
sektörü olup, bu sektöre açılan kredilere tercihli faiz oranı uygu
lanmaktadır. Bu hal diğer tercihli kredilerde olduğu gibi, ihracat 
finansman kredilerinin de büyük ölçüde Merkez Bankası kaynak
lan ile finanse edilmesine neden olmaktadır. 1970-1978 döneminde 
tarım kredileri ve T. Halk Bankası kanalı ile küçük sanat erbabına 
ve esnafa açılan krediler dışında kalan banka kredilerinin Merkez 
Bankası kaynağı ile karşılanan bölümü % 5,3 - % 17,7 arasında de
ğişmiştir. 
Yıllar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Diğer banka kredileri 
(milyon TL.) 

26.867 
32.700 
44.677 
58.829 
65.348 

101.764 
140.046 
175.337 
233.181 

Merkez Bankası kaynaklan 
ile karşılanan bölümü 

Milyon TL. 
2.138 
1.902 
2.362 
7.402 
8.985 
9.457 

18.384 
29.669 
41.290 

% 
% 8,0 
% 5,8 
% 5,3 
%12,6 
%13,7 
% 9,3 
%13,1 
%16,9 
%17,7 

Kaynak : T.C. Merkez Bankası yıllık raporları. 
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Kuşkusuz, üretimi artıran ve kısa bir süre içinde satılarak sa
tış hasılatından alınan kredilerin geri ödenmesi mümkün olan faa
liyetlerin finansmanı için açılan kredilerin bir bölümünün Merkez 
Bankası kaynağı ile karşılanması para arzma mal akımına uygun 
bir esneklik verir; enflâsyonist bir etki yaratmıyabilir. Çünki bu 
türlü finansmanlar dolayısiyle yapılan emisyon mal arzma daya
nır. Finanse edilen malların kısa süre içinde satılarak Merkez Ban-
kası'ndan alman kredilerin geri ödenmesi para arzı ile reel mal ve 
hizmet arzı arasındaki uyumu bozmıyabilir. 

Gerçekten, üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişlemenin 
ortaya çıkardığı likidite darlığı bankalardan kredi taleplerini artı
rır; kredi taleplerinin artması Merkez Bankası kredisine ihtiyacı 
artırarak, para arzının artmasına neden olabilir. Likidite darlığı so
na erince, emisyon durur; aksi hareket başlar. 

Fakat Hazinenin kısa vadeli kredi gereksinimi yanında Hükü
metin destekleme alımlarının finansmanının Merkez Bankası kay
nakları ile karşılanması para arzının büyüklüğünü reel mal ve hiz
met artışı ve ekonominin parasallaşma gereklerine göre ayarlan
masını güçleştirmektedir (*). 

Nitekim, tabloda görüldüğü gibi, Merkez Bankası'nm Hazine
ye ve hammadde ve mahsul alımı için Tekel Genel Müdürlüğü, Top
rak Mahsulleri Ofisi, Şeker Şirketi, Et Balık Kurumu, Çaykur, Süt-
endüstrisi ile tarım satış kooperatiflerine verdiği krediler 1970-1978 
döneminde yıl sonlan itibariyle % 62,5 - % 74,7 arasında değişmiş
tir. 

Mevcut koşullar Merkez Bankası tarafından Hazineye ve mah
sul satmalımı ve fiat tanzimi için yukarıda değinilen kuruluşlara 
açılan kredilerin para arzının reel mal ve hizmet artışı ve ekonomi
nin parasallaşma gereklerine göre ayarlanması bakımından bu Ban
kanın hareket serbestisini büyük ölçüde sınırlamaktadır. Gerçi, 
1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'na göre, emisyon limitinin tes-
biti Banka Meclisi'nin takdirine bağlıdır. Örneğin, Kanun'un 54 ve 
51 inci maddelerinde vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak kay-

(*) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında «parasal arz ve talep dengesinin korun
ması amacı ile para arzı büyüklüğünü reel mal ve hizmet artışı, ekonominin pa
rasallaşma gerekleri ile yapısal nedenlerden ya da doğrudan doğruya maliyet ar
tışlarından kaynaklanan fiat artışları ile uyumlu bir düzeyde tutmak esas ola
caktır» denilmektedir. (M. 724, s. 259) 



Kredi çeşitleri 1970 1971 

I — Hazineye açılan kredi 
I — Hammadde ve mahsul alımı 

için verilen krediler: 
a) Tekel G. Md. 
b) Toprak Mahs. Ofisi 
c) Şeker Şirketi 
d) Et ve Balık Kur. 1 

4.359 

5.003 
1.750 
1.125 

709 

6.088 

5.685 
1.750 
3.000 

709 

e) çayKur r 
f) Sütendüstrisi J 
g) Tarım Satış Koop. 

III — Toplam Krediler 
I+II/III 
II/III 

Kaynak : T.C. Merkez Bankası yıllık raporları 

1.419 
14.565 
%64,3 
%34,3 

227 
16.273 
%72,4 
%34,9 

1977 1978 1972 

7.469 

7.123 
1.750 
3.350 

709 

1.314 
19.534 
%74,7 
%36,5 

1973 

7.844 

9.543 
2.259 
2.700 

729 

3.855 
27.886 
%62,4 
%34,2 

1974 
12.484 

21.101 
2.270 
6.700 
976 

11.155 
45.816 
%73,3 
%46,1 

1975 

16.761 

21.522 
2.180 
6.000 

* 1.371 

11.971 
54.756 
%70,0 
%39,3 

1976 

21.739 

38.732 
7.000 

12.200 
3.577 

2.635 

13.320 
96.824 
%62,5 
%40,0 

45.178 

67.682 
15.150 
18.575 
5.974 

6.758 

21.225 
175.372 
%64,4 
%38,6 

56.639 

84.387 
21.350 
21.495 
9.421 

15.344 

16.777 
223.723 

%63,0 
%37,7 
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di ile bankalar tarafından tevdi edilecek ticari senet ve vesikaların, 
sanayi ve maden işleri ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir ban
ka tarafından ibraz edilecek ticari senetlerinin, küçük sanat erbabı, 
esnaf ve esnaf teşekküllerinin T. Halk Bankası tarafından tevdi edi
lecek ticari senetleri ile tarım senetlerinin reeskontu ve bu senetler 
ve tahvil karşılığı açılacak avanslann, orta vadeli reeskont ve avans 
işlemlerinin tavanları ve kredi nevilerine göre limitleri, ekonomik 
hedefler, milli para politikasının prensipleri, piyasanın kredi ihti
yacı, bankalar sisteminin likiditesi ve Bankanın portföy teşekkülü 
göz önünde tutulmak suretiyle Banka Meclisi'nce tesbit olunacağı; 
İktisadi devlet teşekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren kat
ma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alımı ile ilgili mevsim
lik ihtiyaçları için düzenliyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonola
rının ya da Hazine kefaletini haiz bonolarının iskonto şartlarının 
Banka Meclisi'nce kararlaştırılacağı yazılıdır. Ayrıca, 1211 sayılı 
Kanun'un 4 üncü maddesinin son fıkrasında «Banka Kanunla ken
disine verilen yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak 
yapar» hükmü yeralmaktadır. 

Ancak, taban fiati tesbitine bağlı olarak yapılacak destekleme 
alımlarının, ilgili kuruluşların yeterli sermayeye sahip bulunmama
ları nedeni ile büyük ölçüde Merkez Bankası kaynakları ile finanse 
edilmesi ve Bütçe ödeneklerindeki hızlı artışa bağlı olarak Merkez 
Bankası tarafından Hazineye açılan kısa vadeli avansın hızla ge
nişlemesi Merkez Bankası'nın banknot arzına hakim olmasına en
gel olmaktadır. Gerçekten, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1970-
1978 döneminde yıl sonlan itibariyle hammadde ve mahsul alımı 
için verilen Merkez Bankası kredilerindeki artışlar bazı yıllarda 
% 200 ü aşmıştır. Hazineye açılan Merkez Bankası avansındaki ar
tış ise, özellikle 1974 den sonra hızlanmış, 1977 yılı sonu itibariyle 
% 208 e kadar yükseldikten sonra, 1978 de tekrar % 25,4 e gerile
miştir. 

Bu hal Merkez Bankası Banka Meclisinin para arzını reel mal 
ve hizmet artışı ve ekonominin parasallaşma gereklerine göre ayar
lamasını güçleştirmektedir. Yasanın Merkez Bankası reeskont ve 
avans işlemlerinin limitlerinin tesbitini Banka Meclisi'ne bırakma
sı ve bu Meclisin kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu al
tında bağımsız olarak yapacağını beyan etmesi yeterli değildir. Ha
zine açıklannm artış hızının yavaşlatılması, destekleme alımlarının 
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Yıllar Bütçe ödenekleri Hazineye Merkez Hammadde ve mahsul 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Milyon TL. 

34.521 
47.790 
57.562 
74.846 
94.43J 

145.528 
210.073 
327.983 
447.917 

Zinc. 
endeks 

126 
138 
120 
130 
126 
154 
144 
156 
137 

Bankası 
Milyon TL. 

4.359 
6.088 
7.469 
7.844 

12.484 
16.761 
21.739 
45.178 
56.639 

avansı 
Zinc. 
endeks 

142,6 
140,0 
122,7 
105,0 
159,2 
134,3 
130,0 
207,8 
125,4 

alımı için verilen 
krediler 

Milyon TL. 

5.003 
5.686 
7.123 
9.543 

21.101 
21.522 
30.732 
67.682 
84.387 

Zinc, 
endeks 

99.7 
113,7 
125,3 
134,0 
221,1 
102,0 
142,8 
220,2 
124,7 

Merkez Bankası kaynaklan ile finansmanını sınırlandırmak için 
tedbir alınması zorunludur. 

Oysa, bu tedbirlerin alınmasındaki güçlük, para makamlarım 
ekonomide artan satmalma gücünü frenlemek ve enflâsyonist bas
kıyı önlemek maksadiyle munzam karşılık oranım yükselterek, ban
kaların ödünç verme olanaklarını daraltmaya itmektedir. Bu ise, 
ödünç verilebilir fonların maliyetinin yükselmesine, kredinin paha-
lılanmasma; Devleti bu pahalılanmanm yatırımlar üzerindeki olum
suz etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir almaya sevk etmekte
dir. 

Nitekim, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda, kamu kay
naklarının gereken ölçüde artınlamaması sonucu ekonomik ve top
lumsal görevlerin yürütülmesinden sorumlu kamu kurumlarma 
Bütçeden yapılması gereken transfer ödemelerinin yeterince ve sü
resinde gerçekleş tirilememesinin Merkez Bankası kredilerinin geri 
dönüşünü güçleştirdiği; bu kredilerin büyük ölçüde ekonomide mal 
ve hizmet arzına yol açmıyan, süvansiyon niteliğindeki ödemeler 
için kullanılarak, alman kredilerin geri ödenmiyerek para arzının 
sürekli olarak genişlemesine, ekonomide mal ve hizmet arzını aşan 
bir parasal genişlemeye neden olduğu açıklanmaktadır. 

Kuşkusuz, Plânda açıklandığı gibi, «kamu kesiminin ekonomik 
ve toplumsal alandaki yükümlülükleri ölçüsünde kaynak sağlama
da karşılaştığı güçlükler ve bu kesimin Merkez Bankası kredilerine 
ve böylece enflâsyonist kaynaklara dayalılığı» sürdüğü sürece Mer
kez Bankası'nın para arzına hakim olması; faiz hadlerinin ve kredi 
maliyetinin düşürülmesi mümkün değildir. 
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Bilindiği gibi, faiz hadlerinin ve kredi maliyetinin yüksek ol
ması üretimin kısa zamanda olgunlaşmasını zorunlu kılar; serma
ye yoğun üretim yöntemine geçişi güçleştirir. Bunun bir sonucu ola
rak, ticaret, sanayi ve tarımda geri teknikle üretime devam olunur; 
spekülatif işletmeler, müstekar gelirli ve normal randımanlı işlet
meler aleyhine gelişir. Kısaca, özlenen iktisadi gelişme sağlanamaz. 
Çünki iktisadi kalkınma büyük ölçüde sabit sermaye yatırımlarına 
ve kapasite genişlemesine bağlıdır. Bu türlü yatırımlar, bu yatırım
lar için ayrılacak amortismanlar ve işletme kârları ile kendisini 
ödiyeceklerinden, yüksek faiz hadlerine karşı fazla duyarlıdır. An
cak, enflâsyonun artarak sürmesi, yüksek faiz haddinin olumsuz 
etkilerini bir dereceye kadar telafi edebilir. Fakat enflâsyon, orta
ya çıkardığı sosyal adaletsizlikler bir yana, mevcut ekonomi düze
ninde bir takım sağlıksız gelişmelere neden olur; bozulan dengele
rin olumsuz sonuçlarını hafifletmek için alınan her tedbir başka 
tedbir veya tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar; artan bürokrasi 
verimi düşürür; ortaya çıkan dar boğazlar ekonomik kalkınmayı 
yavaşlatır. 

Ülkemizde kredi taleplerinin fazla, faiz hadlerinin ve kredi ma
liyetlerinin yüksek olmasında ve buna bağlı olarak alman politika 
tedbirlerinde kamu sektörünün ekonomik ve toplumsal alandaki 
yükümlülükleri ölçüsünde kaynak sağlamada karşılaştığı güçlük
ler dolayısiyle Merkez Bankası kredilerine vê böylece enfsâyonist 
kaynaklara bağlılığı önemli bir rol oynamaktadır. 

Nitekim, 1970-1978 döneminde GSMH reel olarak % 3 - % 10 
arasında bir artış gösterirken, banknot ve ufaklık madeni para ar
zında % 15 - % 48 arasında, toplam para arzında ise, % 18 - % 39 

Yıllar 1968 Hatlarıyla GSMH Banknot ve ufaklık Fara arzı 
Milyon TL. Zinc. para arzı Milyon TL. Zinc, 

endeks Milyon TL. Zinc. endeks 
endeks 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

125.425,2 
138.185,3 
148.476,5 
156.457,6 
168.012,9 
181.383,3 
195.327,5 
203.053,4 
209.075,0 

105,8 
110,2 
107,4 
105,4 
107,4 
107,9 
107,7 
104,0 
103,0 

11.850 
13.917 
15.978 
20.700 
26.151 
32.905 
42.466 
62.953 
89.911 

130,5 
117,4 
114,8 
129,6 
126,3 
125,8 
129,1 
148,2 
142.8 

35.268 
43.587 
53.253 
70.528 
90.045 

118.470 
151.509 
210.642 
284.882 

117,6 
123,6 
122,2 
132,4 
127,7 
131,6 
127,9 
139,0 
135,2 
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arasında artışlar olmuştur. Ekonomideki parasallaşmanın para ta
lebini biraz artırdığı düşünülse bile, para arzının reel mal ve hiz
met artışının çok üzerinde bir artış kaydettiği görülmektedir. 
Özellikle reel GSMH daki artışın % 4 e ve % 3 e gerilediği 1977, 
1978 yıllarında banknot ve ufaklık madeni para arzının °/o 43 - 48, 
toplam para arzının da % 35 - 39 oranında artış göstermesi dikkat 
çekicidir. Para arzının reel mal ve hizmet artışımn çok üzerinde 
artışı ele alınan dönemde enflâsyon hızının giderek artmasına ne
den olmuştur. 



EMREDİCİ PLÂNLAMAYLA YÖNETİLEN 
ÜLKELERDE DİŞ TİCARET PLÂNLAMASI 

Doç. Dr. Gürgân ÇELEBÎCAN 

I. GİRİŞ : Uluslararası kuruluşlarca yayınlanan istatistiklerde 
genellikle «sosyalist ülkeler» adı verilen ekonomilerin önemli özel
liklerinden biri, emredici plânlama yöntemini benimsemiş olmaları
dır. Komünist bir iktisat düzeninin kurulmasını amaç edinen bu
günkü sosyalist ülkelerde, komünizmin «maddî ve teknik temel
lerini» atacak bir iktisadî gelişme stratejisinin seçimi ve uygulan
ması, Devletin önde gelen görevleri arasında görülmektedir. Dolayı-
sıyle, bu ülkelerde emredici plânlama, uzun vadeli ve birbirleriyle 
uyumlulaştırılmış siyasal, toplumsal ve iktisadî sonuçların yaratıl
ması için başvurulması zorunlu bir yöntem sayılmaktadır; başka bir 
deyişle iktisadî plânlamaya, kapitalizmdeki «üretim kargaşası» ye
rine «üretim denen toplumsal olayın plânlı örgütü» nü geçirerek 
ülkenin iktisadî ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirecek, sosya
list bir düzen içinde «toplumun bütün üyelerinin refahını ve tam 
gelişmesini sağlayacak» bir araç gözüyle bakılmaktadır. 

Sosyalist ülkeler arasında, ulaşılmak istenen iktisadî düzenin 
özellikleri, plânlamanın işlevi ve genel nitelikleri, siyasal, toplumsal 
ve iktisadî örgütlenmenin biçimi yönünden özdeşliğe varan bir ben
zerlik vardır. Buna karşılık sosyalist ülkeler, iktisadî plânlarının 
kısa ve orta vadeli amaçlan ile plânlarının hazırlanması ve uygu
lanması bakımlarından az-çok önemli sayılabilecek noktalarda bir
birlerinden ayrılmaktadırlar. Aslında bu ayrılıklar, iktisadî örgüt
lenme biçiminin, dolayısıyla da iktisat siyasetine ilişkin amaçların, 
toplumun emrindeki maddî üretim araçlarının gelişme aşamasına 
bağlı bulunduğunu kabul eden marxgil kurama ters düşmemekte
dir. Q) Ne var ki, II. ci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sosyalist 
yönetimler, başlangıçta Sovyet örneğine uygun bir plânlama uygu-

(1) Bk. K. MARX: Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı, (Çev. O. SUDA) İs
tanbul 1970, sh. 3-4, 219. 



400 Doç. Dr. GÜRGÂN ÇELEBİCAN 

lamasını gerçekleştirebilmek için büyük çaba harcamışlar, fakat 
kendi ulusal ekonomilerinin gereksinmelerini karşılayacak değişik
likleri çok daha sonraki yıllarda benimsemişlerdir. Sosyalist ülkeler 
arasında ulusal özellikler, coğrafî konum, erişilen iktisadî gelişme 
düzeyi, doğal kaynakların zenginlik derecesi, yurt içi pazarın büyük
lüğü gibi etkenlerin değişik önemlere sahip olması ve tarihsel neden
ler, plânlama alanında tekdüze bir uygulamaya olanak tanımamıştır. 
Bununla birlikte, sosyalist ülkelerin kendi aralarında görülebilen 
uygulama ayrılıkları, bunlarla kapitalist ekonomiler ya da özendirici 
ve caydırıcı nitelikte bir plânlama uygulayan ülkeler arasında var 
olan ayrılıklara oranla çok önemsizdir. Sosyalist ülkelerde görülen 
uygulama ayrılıkları, nitelikde değişiklik yaratacak ölçüde olmadığı 
için, bir «derece farkı» olarak adlandırılabilir. 

Sosyalist ülkelerde zamanla ortaya çıkan bireysel uygulama 
ayrılıklarının yanı başında, sosyalist ülkelerin hemen tümünde 
görülebilen aynı yönlü başka değişmeler de vardır. Bunlardan biri, 
sosyalist ülkelerin uluslararası ticaret içindeki payının ve öneminin 
büyük ölçüde artmasıdır. 1950'lerden başlamak üzere sosyalist ül
kelerin dış ticaret hacminde hızlı sayılabilecek bir gelişmenin var
lığı görülebilmektedir. 

Sovyetler Birliği'nin yeryüzündeki tek sosyalist ülke olduğu yıl
larda dünya ticaretinin hemen hemen tümü, piyasa ekonomisine 
sahip ülkeler arasında yapılmaktaydı. Sovyet Rusya'nın dünya ticare
ti dışında kalması, öteki etkenler arasında, uluslararası siyasal koşul
ların yarattığı bir sonuçtu. Gerçekten de Rusya'nın toplam dış ti
caret hacmi, Çarlık döneminin son «normal» yıllı sayılan 1913'de 
2.270 milyon ruble iken, kapitalist ülkelerin Sovyet yönetimine 
karşı uyguladıkları ambargonun da etkisiyle, 1919'da sıfıra çok 
yaklaşmıştı. 1921 yılı Mart ayında İngiltere ile imzalanan ticaret 
anlaşmasından ve ambargo koyan ülkelerle yapılan 1922 tarihli 
Rapallo Antlaşmasından sonra Rusya'nm dış ticaret hacmi 1930 
yılında 1.642 milyon rubleye yükselmiş, fakat II. ci Dünya Savaşı'nm 
başlangıcında yine 271 milyon ruble gibi çok düşük bir düzeye inmiş
ti. Bu olumsuz gelişme, Sovyetler Birliği'nin dünya ticareti içinde pa
yını 1937 yılında %1.1 oranına düşürmüştür. II. ci Dünya Savaşı dö
neminde «ödünç Verme ve Kiralama Yasası» uyarınca A.B.D.'nin 
SSCB.'ne gönderdiği savaş gereçleri Rusya'nın dış ticaret hacmini ge
nişletmiş ise de, sözü edilen yasanın yürürlükten kalkması 1946 yılı 
dış ticaretini büyük bir düşüşle 1.280 milyon rubleye indirmiştir. 
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Buna karşılık, daha sonraki yıllarda Sovyet Rusya'nın dış ticaretin' 
de oldukça hızlı bir gelişme ortaya çıkmıştır. Rusya'nın uluslararası 
ticaret içindeki payı 1955'de %3.3'e. 1960'da %5'e yükselmiştir. (2) 
Ancak, söz konusu oran 1965 yılında %4.2'ye, 1970 yılında da %3.8'e 
kadar gerilemiş, 1973'de ise °/o3.7 olmuştur. (3) Hiç kuşkusuz bu 
sonuç, bir yandan Rus dış ticaretinin, öteki yandan da dünya tica
retinin gelişme hızındaki değişmeler ile doğrudan doğruya ilgilidir. 
Sovyetlerin dış ticareti, 1955-60 döneminde yılda ortalama %9.3 
oranında artmıştır; fakat ortalama yıllık artış oranı 1960-65 döne
minde %6.8'e düşmüş (4) 1965-70 döneminde ise %8.6'ya yüksel
miştir. 1971-73 yıllarındaki artış hızları, sırasıyla, %7.1, % 19.4, %35,5 
olarak gerçekleşmiştir. (5) Rus dış ticaretindeki yıllık artış hızının, 
dünya ticaretinin yıllık gelişme hızına oranla büyük ya da küçük 
oluşuna göre bu ülkenin uluslararası ticaret içindeki payı da yükseliş 
ya da düşüş göstermiştir. Örneğin, Rusya'nın dünya ticareti içindeki 
payının azaldığı 1965-70 yıllarında uluslararası ticaret yılda orta
lama °/oll dolayında artmış, fakat Sovyetler Birliği'nin dış ticaret; 
sadece % 8.6 oranında bir gelişme göstermiştir; yine 1971 ve 1972 
yıllarında dünya ticaretinin artış hızı °/o 11 ve % 18 iken Rus dış 
ticaretinin gelişme hızı % 7.1 ve °/o 19.4 olmuş bu ülkenin dünya 
ticareti içindeki payı ise aynı yıllarda % 3.69 ve % 3.70 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Eldeki bilgiler, Rus dış ticaretinin 1938 yılma oranla günümüz
de yüksek bir düzeye ulaştığını ortaya koymaktadır. Yapılan bir 
hesap, Sovyet Rusya'da sabit fiyatlarla düzenlenmiş ithalât-ihracat 
değerleri endeksinin 1967 yılında 1938'dekinin 15.4 katma eriştiğini 
göstermektedir. C6) Carî fiyatlar üzerinden düzenlenen bir başka 
endekse göre de, 1938'de 100 olan Rus dış ticaret değeri, 1973'de 

(2) 1968 yılma dek süren dönemin istatistikleri için bk. R. HUTCHINGS: Soviet 
Development, Oxford, 1971, sh. 228-230. 1950 yılında geçerli olan döviz kur
larına dayanılarak düzenlenmiş dış ticaret istatistikleri için bk. L.M. HERMAN-
The Promise' of Economic Self - Sufficiency under Socialism, V.G. TREML 
(ed): The Development of Soviet Economy, Newyork 1968, sh. 217. 

(3) UNITED NATIONS: Yearbook of International Trade Statistics, 1972-1973 
New York 1974, sh. 848'de ve UNITED NATIONS: Monthly Bulletin of Sta
tistics, vol: XXVIII. No: 12 Dec. 1974 sh. 110, i l l , 116, 117'de verilen bilgi
lerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

(4) R. HUTCHINGS : a.g.e. sh. 230. 
(5) UNITED NATIONS: Yearbook of International Trade Statistics, 1972-1973 

sh. 848'de verilen bilgilerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 
(6) R. HUTCHINGS : a.g.e. sh. 229. 
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8063'e yükselmiş bulunmaktadır. (7) Endekslerde görülen büyük 
artışın 1930'lardaki Sovyet Rusya dış ticaretinin olağanüstü ölçüde 
düşük olmasından etkilendiği açıktır. Bununla birlikte, uluslararası 
ticaret yönünden daha «normal» sayılabilecek bir yıl, örneğin 1948 
ya da 1953 yılı temel kabul edilirse, yine de Sovyetler Birliği dış ti
caretinin zaman içinde önemli bir gelişme gösterdiği sonucuna 
ulaşılabilir. Bir bakıma, bu gelişmenin başka koşullar altında 
gerçekleşebilecek olana oranla yetersiz kaldığı öne sürülebilir. Ger
çekten, ilerde değinileceği gibi, Sovyet örneği bir plânlama dış tica
ret üzerinde oldukça sınırlayıcı etkiler yaratmaktadır. Öte yandan, 
Sovyetler Birliği'nin dış ticareti bugün genel toplam olarak büyük 
tutarlara erişmiş bulunmakla birlikte, kişi başına düşen dış ticaret 
değeri yönünden dünya ortalamasının çok altındadır. 1970 yılında 
Sovyet Rusya'da kişi başına düşen dış ticaret değeri, dünya ortala
masının 4/7'si kadardı. 

Sovyetler Birliği'nde uluslararası ticaretin 1917 Devriminden 
bu yana toplam değer olarak hızla arttığı, dış ticaret ilişkileri 
kurulan ülke sayısının 1921 yılında 25, 1946'da 39 iken 1968'de 102'ye 
yükseldiği görülmektedir. Günümüzün Sovyetler Birliği, II. ci 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrası yıllardaki durumuyla karşılaştırıla
mayacak ölçüde dışa açılmış bir ekonomiye sahiptir. Sözü edilen 
gelişmenin, son 30-40 yıl içinde yeni sosyalist yönetimlerin kurul
muş olmasından etkilendiği açıktır. (8) Ancak dünya ticaret hacmi
nin gösterdiği büyüme karşısmda Sovyetler Birliği dış ticaretinde 
ortaya çıkan gelişmenin yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Sovyet Rusya'nın uluslararası ticaretindeki; gelişmenin sahip 
olduğu özellikler, bir bütün olarak ele alındıklarında, sosyalist ülke
lerin dış ticaretinde de görülebilmektedir. Aslında, uluslararası 
istatistiklerde «merkezden plânlanan ekonomiler» ya da «sosyalist 
ülkeler» adı altında toplanan ve Arnavutluk, Bulgaristan, 
Çekoslavakya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Demokratik Çin 

(7) UNITED NATIONS : y-a.g.e. sh. 16-17 ve sh. 848'de verilen bilgilerden yarar
lanılarak hesaplanmıştır. 

(8) II. ci Dünya Savaşı'ndan önce, bugünkü sosyalist ülkelerin pek çoğu Sovyetler 
Birliği ile geniş ticaret ilişkileri kuramamıştı. Buna karşılık, Savaş'tan sonra 
sosyalist ülkelerin gelişmiş Batı ülkeleriyle olan ticaretleri büyük ölçüde azal
mış, Sovyet Rusya ile yaptıkları ticaretleri ise önemli oranda artmıştır. Sovyet
ler Birliği'nin ticarî ilişkiler kurduğu ülke sayısı için bk. Dr. L.L. KLOCH-
KOVSKY: U.S.S.R. Trade Partner, International Trade FORUM - Voi: VI, 
No: 5 Dec. 1970 sh. 18. 



DIS TİCARET PLÂNLAMASI 403 

Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Kuzey Vietnam, Küba, Macaristan, 
Moğolistan, Polonya, Romanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği'nden oluşan ülkeler topluluğunun toplam dış ticaret hacim
leri içinde Sovyet Rusya'nın payı, özellikle son yıllarda, %36 dolay
larındadır. Bu nedenle, Sovyetler Birliği dış ticaretinde görülen ba
zı özelliklerin sosyalist ülkeler topluluğuna belli bir ölçüde yansı
ması doğaldır. 

Emredici plânlama yöntemi uygulayan ülkelerin dünya dış tica
ret hacmi içindeki paylan 1948 yılında %6.2 iken 1953 yılında %9.4'e, 
1958'de ise %11.1'e çıkmış ve 1968 sonuna dek bu düzeyde kalmış
tır. Ancak, 1969 yılından başlayarak %10 dolaylarına inen sözkonü-
su oran 1973 yılında %9.6'ya düşmüştür. Oysa, sosyalist ülkelerin 
câri fiyatlarla hesaplanan dış ticaret değeri endeksi 1948'de 100 iken 
1973'de 1460 olmuştur. (9) Sovyetler Birliği gibi, emredici plânlama 
uygulayan öteki ülkelerin de, dış ticaret hacimlerinde gerçekleştirilen 
genişlemeye karşılık, dünya ticareti içindeki oransal önemlerinin 
azalma eğilimi göstermesi, piyasa ekonomisine dayalı gelişmiş ül
kelerde ihracatın ve ithalâtın dünya ortalamasından daha yüksek 
bir hızla artmasının sonucudur. 

Sosyalist ülkelerin dış ticaret hacmine ilişkin gözlemler bu ülke
lerin ihracat ve ithalât değerleri için de geçerlidir. Emredici plân
lama yöntemi uygulayan ülkelerin câri fiyatlarla hesaplanan ihracat 
değerleri toplamı da, ithalât değerleri toplamı da 1973 yılında 
1948'deki düzeyinin 14 katma yükselmiştir. Buna karşılık, sosyalist 
ülkelerin dünya içindeki paylan 1948'de %6.4, 1953'de %9.5. 1958'de 
11.2 iken 1963 yılında % 12.1'e çıkmış, bundan sonra küçük düşme
ler göstererek 1973 yılında % 9.0'a inmiştir. Bu ülkelerin dünya 
ithalâtı içindeki payları ise 1948'de % 6, 1953'de %9.2, 1958'de 
%11.0 olmuş, ancak 1969 yılında %10.5'e 1973'de ise %9.7'ye 
düşmüştür (10). 

Verilen bu istatistiklerden çıkartılabilecek sonuçlann ilki, 
emredici plânlama yöntemi uygulayan ülkelerde dış ticaretin oran
sal öneminin artmış olduğudur. Bir başka deyişle sosyalist ülkeler, 
daha az otarşik ya da daha çok dışa açık bir ekonomiye sahip olma 
yönünde eğilim göstermektedirler. Bu eğilim, gerek II. ci Dünya 

(9) UNITED NATIONS : Monthly Bulletin of Statistics, vol: XXVIII No: 12 sh. 
110, 111, 116, 117'de verilen bilgilerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

(10) y.a.g.e. sh. 110, 111, 116, 117'deki bilgilere dayanılarak hesaplanmıştır. 
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Savaşı sonuna dek yeryüzündeki tek sosyalist ülke olan Sovyetler 
Birliği'nde, gerekse öteki sosyalist ülkelerde göze çarpmaktadır. 
Hiç kuşkusuz, emredici nitelikte bir plân uygulayan bu ülkelerin dış 
ticaret değerindeki artışta sosyalist ülkelerin sayıca çoğalması etkili 
olmuştur. Gerçekten de, ilerde daha ayrıntılı olarak açıklananacağı 
gibi, sosyalist ülkelerde dış ticaretin büyük bir bölümünü öteki 
sosyalist ülkelerle yapılan ticaret oluşturmaktadır. Nedenleri ne 
olursa olsun uluslararası iktisadî ilişkilerin giderek yaygınlaşması 
ve yoğunlaşması, sosyalist ülkelerce uygulanan plânlamada dış 
ticaretin zamanla ağırlığı artan bir değişken olmasına yol açmıştır. 
Bu yüzden de günümüzde, sosyalist ülkeler dış ticaret plânlaması 
üzerinde daha çok durmakta, uzun bir süre boyunca dikkatleri gerek 
tiği ölçüde çekememiş olan dış ticaret plânlamasının yöntemlerini 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

İstatistiklerden çıkartılabilecek ikinci bir sonuç, emredici plân 
lamayla düzenlenen ekonomilerde dış ticaretin, gelişmekte olan ülke
lere oranla genellikle daha hızlı bir artış gösterdiği, ancak piyasa 
ekonomisine dayalı ülkelerdekinden daha yavaş arttığıdır. Câri fiyat
lar üzerinden yapılan bir hesaplamaya göre uluslararası toplam 
ticaret değeri 1973 yılında 1948'deki düzeyinin 9.47 katma çıkmış 
bulunmaktadır. Aynı dönem içinde dış ticaret değeri sosyalist ülke
lerde 14.60, piyasa ekonomisine dayalı ülkelerde 10.72, gelişmekte 
olan ülkelerde ise 5.65 katma ulaşmıştır. Sosyalist ülkelerdeki 
gelişmenin daha yüksek görünmesi, 1948 yılı ticaret değerinin bu 
ülkelerde öteki ülkelere göre düşük olmasından ileri gelmektedir. 
Olaya daha yakından bakıldığında piyasa ekonomisine dayalı geliş
miş ülkelerin dünya ticareti içindeki payının sürekli olarak yükseldi
ği, sosyalist ve gelişmekte olan ülkeler payının ise son on yıl içinde 
sürekli biçimde düştüğü görülebilmektedir. Özellikle petrol ihra
catçısı az gelişmiş ülkeler hesap dışı bırakılırsa, gelişmekte olan ülke
lerin dünya ticareti içindeki payuım sosyalist ülkeler payına oranla 
daha hızlı düştüğü anlaşılmaktadır. Dış ticaret değerlerindeki salt 
artışa karşı uluslararası ticaret içindeki oransal önemlerinin azal
maya yüztutması da sosyalist ülkeleri dış ticaret plânlaması üzerin
de daha çok durmaya yönelten bir başka etkendir. 

II. KURUMSAL ÖZELLİKLER : Emredici plân uygulayan ülke
lerde dış ticaret plânlamasının yöntemlerini incelemeye girişmeden 
önce bu ekonomilerde görülen ve kurumsal sayılabilecek bazı özel
likleri ortaya koymakta yarar vardır. Bu özellikler, dış ticaret plân-
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lamasında kullanılabilecek yöntemlerin seçimini bir bakıma etkile
mektedir; örneğin, sosyalist ülkelerde fiyatların saptanma biçimi, 
dış ticaretin devlet tekelinde olması, seçilen gelişme modeli, zorunlu 
olarak dış ticaretin plânlama yöntemlerini ve yürütülmesini etkile
yebilmektedir. Öte yandan, ele alınacak özelliklerin bir bölümü, sos
yalist ülkelerde bugün uygulanan ya da gelecekte uygulanması iste
nen iktisat düzeninin niteliklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak, söz 
konusu özelliklerin bir başka bölümü, izlenen iktisat siyasetinin 
kısa dönemli amaçlarından doğmaktadır. Örneğin, ihracatı ithalâtı 
ödemek için başvurulması zorunlu bir yol sayan anlayış, ülkenin 
dış ticaretini uluslararası siyasal amaçlara ulaşmanın bir aracı 
olarak kullanma eğilimi, döviz kurlarına ilişkin uygulama, iktisat 
düzeninin nitelikleriyle çok yakından ilgili değildir. Dolayısıyle, 
sosyalist ülkelerin dış ticaretinde görülen özelliklerin bazıları sürekli, 
bazıları ise geçici sayılabilir. 

A. Dış Ticaretin Devlet Tekelinde Olması : Sosyalist ülkelerin 
ayırıcı özelliklerinden birisi, dış ticaretlerinin devlet tekeli altına 
konulmuş olmasıdır. Özel mülkiyeti, özel girişimi, özel kişilerin kâr 
elde etme olanaklarını sınırlayan ya da yasaklayan bir iktisat düze
ninde dış ticaretin devlet tekeline konu olmasını zorunlu ve doğal 
saymak gerekir. Bir Macar hukukçusunun dediği gibi, sosyalist 
ülkelerdeki devlet tekeli, sosyalist iktisat düzeninin özelliklerinden 
biridir ve bu düzeni belirleyen iktisadî, toplumsal ve siyasal temel
lere dayanmaktadır. «Dış ticaret tekeli, üretim araçlarının ezici 
çpğunluğuyle toplumsal mülkiyet altında bulunmasının bir sonucu
dur.... Sosyalist bir iktisat düzeninde ülke ekonomisinin mekaniz
masını ve bunun bir parçası olarak dış ticaretin mekanizmasını 
ulusal iktisadî plân çerçevesinde örgütleyip geliştirmek ve dış ticareti 
uygun kanallar içinde yürütmek, devletin ayrıcalığı, aynı zamanda 
ödevidir.» (u) Gerçekte de, bütün sosyalist ülkelerde yeni yönetim 
işbaşına geçtikten hemen sonra yapılan ilk işlerden biri dış ticaretin 
devlet tekeli altına konması olmuştur. Sovyet Rusya'da 23 Nisan 
1918'günü çıkartılan bir kararnameyle dış ticaret üzerinde devlet 
tekeli kurulmuş (12), öte yandan, dış ticaretin devlet tekeli altında 
olduğu hükmü, hemen bütün sosyalist ülkelerin anayasalarında yer 
almıştır. ı 
(11) F. MÀDL: Foreign Trade Monopoly, Private International Law, Budepest 

1967, sh. 35-36. 
(12) C. BETTELHEIM: La planification soviétique, 3 ème éd., Paris 1945, sh. 2; 

A, BAYKOV; Soviet Foreign Trade, London, sh, 8; Gerçekte sözü edilen ka-
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Sosyalist iktisatçıların görüşünü yansıtan bir Çek plâncısının 
deyişiyle, «ulusal ekonominin plânlı yönetimi, ihracatı ve ithalâtı 
plânlı iktisadî gelişmenin gereksinmeleriyle uyumlu olarak plânla
maya ve yabancı ülkelere ilişkin ticaret siyasetini ayarlamaya olanak 
tanıyan dış ticaret üzerindeki devlet tekelini kaçınılmaz biçimde 
gerekli kılmaktadır»; çünkü «bir bütün olarak ulusal ekonominin 
etkin bir plânlamayla yönetimi, üretim dalları ve kesimleri arasın
daki temel ilişkiler, gelişmenin gerekleriyle ilgili yatırım hacmi ve 
bu yatırımların üretim dalları arasındaki bölünümü, işgücünün 
dağılımı, uluslararası işbölümüne katılma ve genel iktisadî plânın 
finansmanı gibi kalkınmanın ana sorunları hakkında tek merkez
den karar alma işleminden ayrılamaz. Bu ana sorunlara ilişkin karar
ları merkezileştirmenin ön koşulu, ekonomideki tüm maddî ve malî 
kaynakların devlet elinde toplanmasıdır» (13). 

Sosyalist ülkelerde dış ticaretin devlet tekeli altında olması, 
sadece ihracat ve ithalât işlemlerinin devlet kuruluşları eliyle yapıl
ması olarak değil, aynı zamanda, döviz işlemlerinin, ithal ve ihraç 
edilen malların sigortalanmasının ve taşınmasının da devletçe ger
çekleştirilmesi biçiminde anlaşılmaktadır. 

Emredici plânlama yöntemi uygulayan ülkelerde dış ticaretin 
devlet tekeli altına konmuş olması, sosyalist ülkelerde uluslarara
sı ticareti ilgilendiren çeşitli sonuçlar yaratmaktadır : 

a) Bu yolla dış ticarete, uluslararası alanda izlenen siyasete 
uygun bir yön verilebilmektedir; örneğin Sovyet Rusya, siyasal ne
denlerle yakın zamanlara dek Güney Vietnam ile ticaret ilişkileri 
kurmamıştı, bugün Güney Kore ve Milliyetçi Çin ile ticaret yapma
maktadır. 1956 yılındaki Süveyş Savaşı'ndan sonra İsrail ile, I960' 
dan sonra Arnavutluk ile ticaret ilişkilerini kesmiştir. Bunlara kar
şılık Sovyetler Birliği, Castro yönetiminin işbaşına gelmesinden he
men sonra Küba ile olan ticaretini birden bire ve büyük ölçüde 
arttırmıştır. Buna benzer örnekler, öteki sosyalist ülkelerin dış ti-

rarname, «tekel» deyimini kullanmamış «bütün dış ticaretin ulusallaştırıldığmı» 
söylemekle yetinmiştir. Sovyet Rusyada dış ticaret tekelinin gösterdiği gelişme 
için bk. J. QUIGLEY : The Soviet Foreign Trade, Ohio State University Press, 
1974. Dış ticaret tekeli deyimi ilk kez 13 Mart 1922 günlü kararnamede kulla
nılmıştır. Bk. y.a.g.e. sh. 73. 

(13) Z. WERGNER: Economic Planning in Czechoslavakia, (in) UNITED NATI
ONS : Planning for Economic Development, vol: II, Studies in National Plan
ning Experience, Part: 2, Centrally Planned Economies, New York 1965, sh. 5, 6, 
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caretinde de görülebilmektedir. Güney Afrika ile sosyalist ülkeler 
arasında yıllardan beri ticaret yapılmamaktadır. Ancak, sözü edi
len örneklere bakarak sosyalist ülkelerde dış ticarete salt siyasal 
amaçların yön verdiği sonucuna varmak yanlış olur. Bu ülkelerin 
dış ticaretini belirleyen etkenler arasında iktisadî olanlar yine de 
ağırlığa sahiptir; Öyle ki, iktisadî çıkarların büyük önem taşıdığı 
durumlarda siyasal amaçlar bir yana bırakılabilmektedir; örneğin. 
Doğu Almanya ve Sovyet Rusya, son yıllara dek dostça siyasal iliş
kiler kuramadıkları Batı Almanya ile önemli ölçüde ticaret yapmak
tan geri kalmamışlardır. Öte yandan, siyasal amaçların dış ticareti 
etkilemesi olgusuna yalnız sosyalist ülkelerde rastlanmamaktadır. 
Piyasa ekonomisine dayalı gelişmiş Batı ülkeleri de, atom enerji
sinde kullanılan maddelerin Sovyet Rusya'ya satılmasını yasakla
mışlar, 1948 - 49 Berlin ablukası sırasında ihraç yasaklarını geniş
letmişler, 1950 yılında sosyalist ülkelerin tümünü kapsayacak bi
çimde belli başlı ham maddelerle sınaî ürünlerin ihracına ambargo 
koymuşlardır. Bununla birlikte, dış ticaretin özel kişiler eliyle yü
rütüldüğü gelişmiş Batı ülkelerinde siyasal amaçlarla konulan ya
sakların, sosyalist ülkelerdeki kadar etkin olmadığı bilinmektedir. 

b) Dış ticaretin devlet tekelinde olması, ticaret yapılan ülke
ler ya da ticaret konusu mallar arasında ayırım (=discrimination) 
yapılması olanaklarını genişletmektedir. Uluslararası alanda, mal
ların en yüksek fiyatla satıldığı piyasalara ihraç edilmeleri ve mal
ların en ucuz fiyatla satıldığı piyasalardan ithal edilmeleri engel
lenmiyorsa kural olarak ayırım ortaya çıkmaz. Buna karşılık, dış 
ödemeler dengesini. denkleştirmek için ya da başka amaçlarla ih
racatın en yüksek fiyatın oluştuğu, ithalâtın ise en düşük fiyatın 
ortaya çıktığı piyasalardan başka piyasalara doğru bilerek-isteye-
rek saptırılması durumunda ayırım vardır (14). Dış ticaretin devlet
leştirilmiş olması, siyasal amaçlı ayırımın uygulanmasını daha ko
laylaştırmaktadır; çünkü böylelikle, ülkelerde siyasal ve iktisadî 
nitelikli kararların alınması aynı merkezin yetkisine girmiş olmak
tadır. Oysa, piyasa ekonomisine dayalı ülkelerde dış ticaretin yü
rütülmesine ilişkin iktisadî kararlarla, dış ticaretin yönüne ilişkin 
siyasal kararlar aynı merkezden alınmamaktadır. Üstelik, II. nei 
Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda konvertibiliteye dönülmüş olması, 
dış ticaret kotalarının hemen hemen kaldırılmış bulunması, itha-

(14) Dış ticarette ayırımcı sınıflamaların ve denetlemelerin tartışması için bk. G. 
ÇELEBİCAN: Konvertibilite, Ankara 1964, sh. 41. vd. 
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lâtda alınan vergilerin ya da ihracata yapılan malî yardımların ayı
rımcı nitelik taşımaması için sürdürülen uluslararası çalışmalar, 
gelişmiş Batılı ülkelerde ayırımcı uygulama olanaklarını son dere
cede zayıflatmıştır. Buna karşılık, emredici plân uygulayan ülkeler
de dış ticaretin hacmi, mal bileşimi ve yönü plânlarla saptandığın
dan, istenildiğinde, ayırım çok kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte-
dir. Sosyalist ülkelerde dış ticaretin çok büyük bir bölümünün ken
di aralarında yapılan ticaretten oluşması, bu ülkelerin uluslararası 
iktisadi ilişkilerde ayırım yapabilme kolaylığından önemli ölçüde 
yararlandıklarını ortaya koymaktadır. 

c) Dış ticaretin devlet kuruluşları eliyle yürütülmesi, koşul
lar elverişli olduğu zaman, sosyalist ülkelerin uluslararası alandaki 
pazarlık gücünü yükseltmekte, bu ülkeleri tekelci bir teşebbüsün-
kine benzer olanaklarla donatmaktadır. Bilindiği üzere, ülkelerden 
birinin ihracatda ya da ithalâtda tekelci güce sahip bulunması, 
uluslararası ticaretten sağlanacak yararın taraflar arasında eşit ol
mayan biçimde bölüştürülmesi sonucunu doğurur. Hiç kuşkusuz, 
bir ülkenin doğal ya da fiilî nedenlerle bir malın ya da bazı malla
rın satışında tekele sahip olması veya en büyük alıcı niteliğiyle alış 
tekelcisi gibi davranabilmesi sözkonusu ise, uluslararası ticaretin 
yararlarını paylaşmak bakımından dış ticaretin devletleştirilmiş 
olup olmaması arasında bir fark ortaya çıkmaz. Ancak, sözü edilen 
koşullar yoksa dış ticarette devlet tekeli, çok sayıdaki ülkelerin çok 
sayıdaki ithalâtçı ya da ihracatçı teşebbüsleriyle sosyalist ülkeler
de ithalât ya da ihracat tekelini elinde tutan devlet kuruluşlarını 
karşı karşıya getiren bir piyasa türü yarattığı için, emredici plân
lamayla yönetilen ülkelerin pazarlık gücünü arttırabilmektedir. 
Bununla birlikte bir batılı iktisatçı, devlet tekelinin pazarlık gücü
nü zorunlu olarak arttırmıyacağını ileri sürmektedir. Sözü edilen 
iktisatçıya göre devlet kuruluşunun pazarlık gücü, ilgili sosyalist 
ülkenin dünya ticareti içindeki payına, ticaret konusu malın sosya
list ekonomideki önemine, kısacası dış ticaretle ilgili çeşitli esnek
liklerin derecesine bağlı bulunmaktadır (15). Ancak, dış ticaretin 
devlet tekeli altında olmasının uluslararası ticaretteki rekabet ko
şullarını sosyalist ülkeler yararına olmak üzere değiştirdiği bir ger
çektir. Sosyalist olmayan ülkelerdeki pek çok teşebbüs karşısına 

(15) F. D. HOLZMAN: Foreign Trade Behavior of Centrally Planned Economies, 
(in) H. ROSOSKY (ed): Industrialization in two Systems: Essays in Honor of 
A, Gerschenkron, New York 1966, sh, 254, 
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sosyalist bir ülkenin tek bir teşebbüs gibi çıkabilmesi bu değişikli
ğin başlıca nedenidir. Öte yandan, aşağıda ele alınacak olan ikili 
ticarî ilişkiler uygulaması, sosyalist olmayan ülkeleri, ihracat yapa
bilmek için sosyalist ülkelerden ithalât yapmaya zorlamaktadır. 
Gerçekten de, sosyalist ülkeler, ithalâta ihracatdan çok önem ver
mekte, ihracatı katlanılması zorunlu bir sakınca saymaktadırlar. 
Buna karşılık Batılı ülkeler, ihracatlarını arttırmaya çeşitli neden
lerle çok önem vermektedirler. Bu tutum farkı, ikili ticaret ilişki
lerinde Batılıların, sosyalist ülkelerden alacaklı duruma girmeleri
ne yol açmaktadır. Dolayısıyle, ikili ticareti denkleştirme yükü da
ha çok Batılılara düşmekte ve bu ülkejer sürekli alacaklı durumunda 
olmamak için öncelik derecesi düşük, niteliği oransal olarak kötü 
ya da fiyatı göreli olarak yüksek malları sosyalist ülkelerden satın 
almak zorunda kalmaktadırlar. Aslında da, sosyalist ülkelerin ihra
catında fiyatların dünya piyasalarına göre yüksek ve/veya ihraç 
edilen mallann niteliklerinin düşük olduğu sık sık görülebilen bir 
olaydır. Dolayısıyle sosyalist ülkeler, daha düşük fiyatla ithal 
etme olanakları bir yana bırakılsa bile, daha yüksek fiyatla ve/veya 
daha düşük nitelikli mal ihraç ederek uluslararası ticaretten elde 
ettikleri yaran artırabilmektedirler. 

d) Dış ticaretin devlet tekelinde olması, ithalât hacmini kısıt
lama amacıyla konan gümrük vergilerini, ihracata sağlanacak malî 
kolaylıklan ve dış ödemeler dengesinde denkliği korumak için dö
viz kurlannda değişiklik yapmayı gereksiz kılmaktadır. Plân döne
mi boyunca hangi mallann ne kadar ithal ve ihraç edileceği, çoğu 
zaman uluslararası fiyat karşılaştırmalanna bile girişilmeksizin, 
plânlama örgütünce, dolayısiyle hükümetçe kararlaştınlmaktadır. 
Sosyalist ülkelerde plânlarla belirlenmeyen malların ihracı ve itha
li ya da plânda öngörülen ithalât ve ihracat miktarlannın aşılması 
olanağı yoktur. Başka bir deyişle, plânlarda ithalâtın ya da ihraca
tın açıkça öngörülmemiş olması, doğrudan doğruya yasaklannkine 
ya da çok yüksek oranlı vergilerinkine eşdeğer etkiler yaratmak
tadır. Oysa, piyasa ekonomilerinde durum bunun tam tersidir; it
hali ya da ihracı açıkça yasaklanmadığı veya çok yüksek oranlı 
gümrük vergileriyle, döviz denetimiyle engellenmediği sürece her 
malın yurt dışına satışı ya da yurtdışından satın alınması serbest
tir. Öte yandan, emredici plânlama yöntemi uygulayan ülkelerde 
yurtdışına satılan mallann ihraç fiyatları ile ithal edilen mallann 
yurtiçi piyasadaki satış fiatlan plânlama örgütünce doğrudan doğ-



410 Doç. Dr. GÜRGÂM ÇELEBİCAN 

rüya saptandığı için, ihracatı kolaylaştırmak ve ithalâtı kısmak 
amacıyla döviz kurlarının değiştirilmesine gerek kalmamaktadır. 

e) Öte yandan dış ticaret üzerindeki tekelin, ihracat ve itha
lâtı ülke ekonomisinin gereksinmelerine göre plânlamaya, ihraç 
mallarının devletçe belirlenen standardlara uygunluğunu sağlama 
ya, yabancı aracıların hizmetlerinden daha az yararlanmaya, sos
yalist ülkelerin plânlarını uyumlulaştırmaya, tekelci kapitalistlerin 
ulusal ekonomi üzerinde etkili olmalarını önlemeye ve dünya pi
yasalarındaki fiyat dalgalanmalarının sosyalist ekonomilerde olum
suz etkiler yaratmalarının önüne geçmeye yardım ettiği ileri sürül
mektedir (16). Ui 

B. Kendi Kendine Yeterlik Amacı : Emredici plânlarla yöne
tilen ülkelerde, gittikçe zayıflama belirtileri göstermekle birlikte, 
hâlâ oldukça güçlü bir «kendi kendine yeterlik» eğilimi sezilmek
tedir. Kendi kendine yeterlik amacı, genellikle, dış ticaret ilişkileri 
kurmayı ve bu ilişkileri geliştirmeyi istememe biçiminde ortaya çı
kar. Bununla birlikte,( uzun dönemde kendi kendine yeterli olmayı 
amaçlayan bir ülkenin kısa dönemde yoğun dış ticaret ilişkileri 
kurması olanağı düşünülebilir. Gerçekte de; 1930'ların Rusyasmda 
«kendi kendimize yeterli olmak için« ithalât yapıyoruz» sözü yaygın
laşmıştı. Buna bağlı olarak, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde Sov
yet Rusya'nın makine ithalâtında önemli bir artış olmuştur. 

Aslına bakılırsa, kuramsal olarak kendi kendine yeterlik siya
setinin sakıncaları genellikle kabul edilmekte, fakat yine de hemen 
her ülke, en azından önemli saydığı üretim dallarında, kendi ken
dine yeterli olmaya çaba harcamaktadır. Ancak bu çabalar, sosya
list ülkelerde daha yoğun bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır : Sosyalist iktisat düzenini ilk uygulayan, 
dolayısıyla emredici plânlama yöntemlerini ilk geliştiren ülke olan 
Sovyetler Birliği'nin 1917 Devrimi'nden sonra öteki ülkelerle tica
ret ilişkilerini kesmek ya da azaltmak zorunda kalması, Sovyet yö
netiminin dış borçları ödemeyeceğini 1918 yılında açıklaması üzerine 
kapitalist ülkelerce Rusya ile yapılan ticarete konan ambargo yü
zünden uluslararası ticaretin sürekliliğine güvenememesi, 1930'la-
rm başlarında dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine dönmesi, bu ül
kede kendi kendine yeterlik amacını ön sıraya çıkarmıştır. Ayrıca.. 

(16) J. QUIGLEY : a.g.e. sh. 75-76; Dış ticaret üzerindeki devlet tekelinin ileri sü
rülen yararlan için bk. A. BAYKOV: a.g.e, sh. 10-11. 
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ülkenin çok geniş bir iç pazara, zengin ve çeşitli doğal kaynaklara 
sahip olması, dış ticaretin Sovyet Rusya ekonomisi içindeki öne
mini azaltmıştır. Öte yandan emredici plânlama yönteminin de ulus 
lararası ticareti daraltıcı bazı etkenleri —zorunlu olmasa bile— 
içerdiği görülmektedir. Uygulamada plâncılar, yurtdışından sağla
nacak olan fakat miktarları, nitelikleri ve fiyatları kendi denetim
lerinde bulunmayan malları, plânlan hazırlarken düzenledikleri 
karmaşık girdi-çıktı bağıntılarında elden geldiğince az dikkate al
mak istemekte, böylelikle uluslararası piyasada meydana gelebile
cek değişiklikler yüzünden plânların yeniden ve önemli ölçüde göz
den geçirilmesi zorunluluğuyla karşılaşmaktan sakınmaya çalış
maktadır (17). 

Bunun da ötesinde dış ticaret kesimi, Sovyet Rusya'da gelişti
rilmiş bulunan «maddî dengeler» yoluyle plânlama yönteminin uy
gulanması için çok elverişli bir alan değildir. Maddî dengeler yön
temi uygulanırken herhangi bir üretim dalında girdilerle çıktılar 
arasında ilişki kuran «teknik katsayılar» kullanılmaktadır. Belli bir 
miktar üretim yapabilmek için ne kadar girdiye gereksinme oldu
ğu teknik katsayılar yardımıyle belirlenmektedir. Dış ticaret kesi
minde ihraç edilmesi sözkonusu olan mallara girdi, ithal edilmek 
istenen mallara ise çıktı gözüyle bakılabilir. Bununla birlikte, her 
hangi bir kesimde elde edilmesi plânlanan çıktı ile dış ticaret kesi
mindeki çıktılar arasında nitelik yönünden ayrılıklar vardır : İlkin, 
herhangi bir kesimdeki yurtiçi üretimde kurulu kapasitelerin çık
tıları sınırlayıcı bir öğe olmasına karşılık dış ticarette çıktıların 
(ithalâtın) miktarını kısıtlayan engeller yoktur; doğabilecek olum
suz sonuçlar göze alınırsa, yurtiçi üretimin yeterince geniş bir bö
lümünün ihracata yöneltilmesi ya da dış kredilerden yararlanılma-

(17) Bk. G. ÇELEBİCAN: Türkiye'deki Uygulama Açısından Dış Âlem Kesiminin 
Plânlamasına İlişkin Bazı Sorunlar, A.Ü.H.F. Dergisi, cilt XXX, sayı: 1-4 An
kara 1973, sh. 383-384. Keza bk. I. VAJDA : Preface to «Foreign Trade in a 
Planned Economy», (Eds. I. VAJDA - M. SIMAI), Cambridge 1971, sh. IX. 
Bununla birlikte bazı yazarlar, Sovyet Rusya'da «kendi kendine yeterlik» değil, 
«iktisadî bağımsızlık» amacının güdüldüğü görüşündedirler. Onlara göre, «ken
di kendine yeterlik» dış ticaretten bütün bütün vazgeçmek anlamına gelir, oysa 
«iktisadi bağımsızlık», ülkenin iktisadi varlığı için önem taşıyan malların sağ
lanmasında yabancı ülkelere muhtaç olmamak demektir. Bk. H. S. LEVINE : 
The Effects of Foreign Trade on Soviet Planning Practices, (in) A. A. BROWN -
E. NEUBERGER (eds) International Trade and Central Planning, California 
1968, sh, 258-259. 
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sı yoluyla istendiği ölçüde ithalât yapma olanağı bulunabilir, ikinci 
olarak, plânlı dönem boyunca üretilebilecek malların türü, kurulu 
ya da işletmeye açılacak kapasitelerle belirlendiği halde dış ticaret, 
istenilen her tür malın yurda getirilmesine elvermektedir. Başka 
bir deyişle, dış ticaret kesiminin «çıktılar»ı yurtiçindeki herhangi 

, bir üretim kesiminin çıktılarından farklı olarak, ne miktar ne de 
bileşim bakımından sınırlıdır. Dolayısıyle ithalâtın hacmini ve it
hal edilecek malların .türünü kararlaştırmak, emredici plânlamada 
çözülmesi gereken bıV sorundur. 

Sözü edilen güçlüklerin herhangi bir biçimde aşıldığı düşünül
se bile, belirli bir ithalâtın yapılabilmesi için kullanılacak «girdile
rin» (ihraç edilecek malların miktarlarının ve türlerinin) saptan
ması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Öteki kesimlerin 
tersine, dış ticarette belli bir ithalât hacmini (çıktı) gerçekleştirmek 
için ne kadar ihracat (girdi) yapmak gerektiğini önceden hesapla
yabilmek güçtür; çünkü bu kesimde teknik katsayılar kullanılama
maktadır. Genel iktisadî plân hazırlanırken her kesim için öngörü
len çıktı hedefleri saptanmakta bu hedeflere ulaşmak için gerekli 
olan girdi gereksinmeleri teknik katsayılar yardımıyla hesaplan
maktadır. Dış ticaret kesiminde ise saptanan ithalât hacminin zo
runlu kıldığı dış ödeme araçlarını sağlayacak ihracatın miktarı 
ve türü belirsizdir. Gerçekten de, dış ticaret kesiminin emrine veri
lecek her mal dünyanın herhangi bir ülkesine herhangi bir fiyata 
satılabilir. Bu nedenle de, belli bir ithal hacmini karşılayan sayıla-
mıyacak kadar çok ihracat seçeneği vardır; örneğin, ihraç edilebi
lecek a, b, c,...n mallarından herhangi birinin miktarını azaltıp öte
kilerin miktarlarını arttırarak aynı tutarda dış ödeme aracı sağ
lanabilir. Bu özellik, dış ticaret kesiminin girdilerini kesinlikle be
lirlemeyi güçleştirmektedir. Dolayısıyle, ulusal ekonominin her ke
simi için kurulacak maddî dengelerde yurtiçi kullanımdan fazla 
olan malların dış ticarete yöneltilmesi halinde ne kadar dış ödeme 
aracı elde edilebileceği, bunun ithali öngörülen malların bedelini 
ödemeye yetip yetmeyeceği, gerekli dövizin sağlanamaması duru
munda, maddî dengelerde ne gibi bir değişiklik yapılabileceği so
rularına cevap bulmak zorunlu olmaktadır. Kolayca anlaşılabile
ceği üzere değinilen sorunun çözümü, belki «sürekli yaklaşımlar» 
(=itération) yönteminin uygulanmasını gerekli kılan uzun işlemle
re bağlıdır. Öte yandan, pek çok sayıdaki ihracat seçenekleri ara
sından en uygun olanını saptamak da, ekonominin etkinliğini sağla-
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mak bakımından zorunludur. Ancak, optimal seçeneği belirleyebil
irle çok zor görünmektedir. 

Plâncıların, dış ticaret kesiminde karşılaşılan güçlüklerden v* 
belirsizliklerden etkilenmeleri, hazırladıkları plânlarda uluslararası 
iktisadî ilişkileri elden geldiğince sınırlamaya çalışmaları doğaldır. 
Başka bir deyişle plâncılar, ancak yurtiçi üretimle elde edilemiyen 
malların ithal edilmesi ve maddî dengeler kurulurken ortaya çıkan 
mal fazlasının ihracata yöneltilmesi ile yetinme eğilimindedirler. 
Ayrıca, yurtiçi kaynakların hızlı bir iktisadî kalkınma için zorlan
ması, ithalâtın ihracatdan daha önemli sayılmasına yol açmakta
dır. Dolayısıyla, ihracatı arttırabilmek için yurtiçi gereksinmeler
den fazlasını üretecek bir kapasite yaratılmasına ağırlık verilme
mektedir. Dış ticaret kesiminde ortaya çıkan güçlükler ve belirsiz
likler ile bunlardan sakınmak için izlenen yol, gerek ihraç gerekse 
ithal edilecek malların seçimini, bir ölçüde de olsa, rastlantılara 
bırakmakta ve karşılaştırmalı üstünlük ölçüsünün uygulanmasını 
önlemektedir (18). Zaten, sosyalist ülkelerde uygulanan fiyat siyase
ti, karşılaştırmalı üstünlüklere göre uzmanlaşılması gereken üre
tim dallarını, dolayısıyle ihraç ve ithal edilecek mallan belirlemeye 
elverişli olmadığından kendi kendine yeterlik ilkesi güç kazanmak
tadır. 

Yukarda bir tek ülke bakımından ele alınan güçlükler, emredi
ci plânlamayla yönetilen iki ülke arasındaki ticaret sözkonusu ol
duğunda daha da artmaktadır. Her sosyalist ülke, plânda öngörü
len malları ithal etmek istemekte fakat öteki sosyalist ülkelere an
cak plânda saptanan mallan ihraç edebilmektedir. Bir ülkenin sat
mak istediği mallann öteki ülkece satın alınmak istenen mallara 
ve almak istediği malların da öteki ülkece satılmaya çalışılan mal
lara miktar ve tür bakımından tıpa tıp uygun olması düşünülemez. 

Özetlemek gerekirse, emredici plânlamanın uygulandığı ülke
lerde, dış ticaret kesimini ilgilendiren seçimlerin pek büyük bir 
çeşitlilik gösterdiği, kesimin çıktılan ile girdileri arasında teknik 
katsayılarla ifade edilebilen bağıntılar kurulamadığı, dış ticaret 
kesiminin öteki kesimlerle olan ilişkilerinin çok karmaşık olduğu 
ve yurtiçi fiyatlann ihraç ve ithal edilecek mallann belirlenmesinde 
yardımcı olamadığı söylenebilir. Aslında, emredici plânlama yön-

(18) R. W. CAMPBELL : Soviet Economic Power, its organization, growth and 
challenge, London 1967, 2nd. ed. sh. 99-100. 
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teminin sözü edilen güçlükleri aşacak yollar bulabilmesine bir en
gel yoktur; örneğin, yurtiçi fiyatların gerçek maliyetleri yansıtacak 
biçimde saptanması ve dış ticaret ile uğraşan kamusal kuruluşlara 
daha büyük bir özerklik sağlanması, sorunların önemli bir bölü
münü çözebilir. Ancak, Sovyetler Birliği gibi geniş ve doğal kay
nakları zengin bir ülkede dış ticaretin gerektiği gibi düzenlenmemiş 
olmasından doğabilecek iktisadî kayıplar, taşmamıyacak kadar 
ağır bir yük olmamaktadır (19). Ülkenin çeşitli türde ve zengin do
ğal kaynaklara, geniş bir iç yapıya sahip olması, ihracat yoluna gi
dilmeksizin de, uygun «ölçekli lüretim yapılmasına elvermektedir. 
Sovyetler Birliği'nde dış ticarete ve dış ticaret plânlamasına yete
rince önem verilmemiş olmasının nedenlerinden biri de, büyük bir 
olasılıkla, uluslararası iktisadî ilişkilerin kısıtlanması dolayısıyla 
ortaya çıkan iktisadî kayıpların küçüklüğüdür. 

Dış ticaretin, Sovyetler Birliği ekonomisindeki oransal önem
sizliğine karşılık, öteki sosyalist ülkeler ekonomilerinde büyük bir 
öneme sahip olduğu görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti bir yana 
bırakılırsa, Sovyet Rusya dışındaki sosyalist ülkelerin koşulları, 
kendi kendine yeterlik ilkesine bağlı kalmaya elverişli bulunma
maktadır. Bu ülkelerin pek çoğunda doğal kaynaklar oldukça fa
kir, yurtiçi pazar dar olup, iktisadî kalkınma için gerekli yatırım 
mallarının, ham ve yarı işlenmiş maddelerin yurtdışından sağlan
ması zorunludur. Dolayısıyla bu ülkeler, bir yandan gereksinme 
duydukları ham ya da işlenmiş maddelerin bedellerini ödeyebilmek, 
öte yandan da iç pazarın yetersizliği nedeniyle en uygun büyüklük
te üretim kapasiteleri kurabilmek için ihracata önem verme duru
mundadırlar. Oysa, II. nei Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sosya
list yönetimler başlangıçta Sovyet örneği bir plânlamayı eksiksiz 
uygulamaya çalışmışlardır; böylece tarihsel ve başka nedenlerle 
Sovyet Rusya'da ortaya çıkan kendi kendine yeterli olma eğilimi 
bu ülkelerde de kendini göstermiştir. Bununla birlikte, kendi ken
dine yeterli olma çabasının Rusya dışındaki sosyalist ülkelere ge
tirdiği yüksek maliyet ve iktisadî kayıplar, dış ticarete giderek daha 
çok önem verilmesine ve dış ticaret kesimi plânlamasına ilişkin re
formlar yapılmasına yol açmıştır. Başka bir deyişle kendi kendine 
yeterlik ilkesi, hiç olmazsa Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleri için 
geçerliği zamanla azalan bir kural olmuştur. Bir yandan sözü edi
len gelişmenin, öte yandan emredici plânlamayla yönetilen iki ülke 

(19) y.a.g.e. sh. 101. 
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arasındaki uluslararası ticarette ortaya çıkan ve yukarda değinilen 
güçlüklerin Sovyetler Birliği'nin tutumunda da zamanla bir değiş
me yarattığı görülmektedir. Gerek öteki sosyalist ülkelerin dış ti
caret gereksinmelerini karşılamak, gerekse sosyalist ülkeler ara
sında ikili ticaretin güçlülerini yenmek ve daha iyi bir uluslararası 
işbölümünün sağlayacağı yararlan elde edebilmek amacıyle Sovyet 
Rusya, giderek, sosyalist ülkeler topluluğu içinde bir çeşit iktisa
dî bütünleşme hareketinin öncüsü olmuştur. Böylece, bir çeşit ikti
sadî bütünleşme yoluna gidilerek, maddî dengeler yöntemiyle ya
pılan merkezî plânlamaya, ulusal plânlann birbirleriyle uyumlulaş
tırılması sağlanarak, bütün sosyalist ekonomileri kapsayacak bir 
genişlik kazandınlmak istenmiştir. Gerçekten de devletlerüstü bir 
plânlama örgütü, tek bir ekonomide değil, sosyalist ülkeler toplu
luğunun tümünde maddî dengeleri kurabilmeyi başanrsa, her han
gi bir malın üretimi ile talebi arasındaki eşitlik bir ülkenin değil 
topluluğun sınırlan içinde sağlanmış olacaktı. Her hangi bir malın 
üretimi ile talebi tek tek ülkelerde olmasa bile topluluğun bütünün
de eşitlenecek, bir ülkedeki fazlalık, bir başka ülkedeki açığı kapa
yacaktı. Uluslararası ticaret, tıpkı bir ülkedeki bölgelerarası tica
ret gibi, maddî dengeler yönteminin bir sonucu olarak ortaya çı
kacaktı (20). Ancak, öngörülen devletlerüstü plânlama örgütü ger
çekleştirilemedi. Bunun yerine 1949 yılı Ocak ayında kurulmuş bu
lunan «Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi» (S.E.V. —Come 
con— CMEA) çerçevesinde ulusal plânların belirli yönlerden uyum 
lulaştınlması yoluna gidildi. Böylece, kendi kendine yeterlik ilkesi 
tekil sosyalist ülkeler yönünden geçerliğini yitirip, sosyalist ülke
lerin büyük çoğunluğunu kapsayan bir amaca dönüşmüş oldu. Bu
gün sosyalist ülkelerin, S.E.V. çerçevesinde yoğunlaşmış olmakla 
birlikte, eskisine oranla uluslararası işbölümüne daha çok önem 
verdikleri söylenebilir (21). Yeni sosyalist ülkelerin ortaya çıkmasın 
dan sonra uluslararası ticaretin, sosyalist ülkeleri daha yakın bir ikti
sadî işbirliğine ve karşılıklı yardımlaşmaya yönelttiğini belirten bir 
Rus iktisatçısının deyişiyle, «her ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal-

(20) Bk.: The Main Features of National Economic Planning in Hungary, (Paper 
submitted by Hungary), (in) UNITED NATIONS : Planning for Economic 
Development, vol: II, Studies in National Planning Experience, Part: 2, Cent
rally Planned Economies, New York 1965, sh. 64. 

(21) R. W. CAMPBELL : a.g.e. sh. 102; Sovyet Rusya'da ve öteki sosyalist ülkeler-
oe «kendi kendine yeterlik» ilkesinin zayıflamasına yol açan nedenler için bk. 
L. M. HERMAN: a.g.m. sh. 221-245. 
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ların bileşiminde, kendisinin ve öteki ülkelerin potansiyellerine ve 
gereksinmelerine uygun olarak ortaya çıkan sistemli değişmeler, 
sosyalist ülkeler arasında yapılan ticaretdeki gelişmenin ayine: 
özelliğidir. Uluslararası sosyalist piyasadaki ticaretin değişen ya
pısı, bu yeni, sosyalist işbölümünün, gelişmesinin ve yaygınlaşma
sının belirtisidir. Özellikle, bu değişme, tarımsal ve sanayileşmiş 
devletler, «işlenmiş sanayi ürünler üreticileri-ilksel maddeler üre
ticileri» ayırımını yapan eski uluslararası işbölümünün kısır ilkele
rini reddetmeyi temsil eder. Sosyalist dünya sisteminde ekonomisi 
tek yanlı olan ya da ihraç edilen malları aşırı ölçüde sınırlı ülke 
yoktur» (22). Aktarılan bu sözler, uluslararası sosyalist işbölümü 
adı verilen ilkenin, «kendikendine yeterlik» ilkesinin sosyalist ül
keler topluluğunu kapsayacak biçimde genişletilmesi anlamına gel
diğini göstermesi bakımından dikkati çekicidir. 

Comecon üyesi ülkelerin, aralarındaki ticareti çok büyük öl
çüde geliştirmiş olmaları, bölgesel genişlik kazanmış bir «kendi 
kendine yeterlik» siyaseti izlediklerini göstermektedir. Örneğin, bir 
Rus kaynağına göre sosyalist ülkeler, makine ve teçhizat gereksin
melerinin % 90'mı kendi üretimleri ve aralarında yaptıkları ticaret 
ile karşılamaktadırlar (23). Gerçekten de, uluslararası sosyalist iş
bölümünün özellikleri olarak sosyalist iktisatçılarca ileri sürülen 
ilkeler, bölgesel bir «kendi kendine yeterlik» siyasetini tanımlar 
niteliktedir. Yukarda anılan kaynağa göre, a) sosyalist uluslarara-
sıcılık, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma, b) her ülkede ve sosya
list dünya sisteminin tümünde iktisadî gelişmenin «nesnel olarak 
zorunlu» oranlarının doğru biçimde kurulması, c) ' işbölümünün 
plânlı niteliği, d) yüksek bir iktisadî etkinliğin sağlanması, e) üre
timde uluslararası uzmanlaşma ile her sosyalist ülkede iktisadî ge
lişmenin bağdaştırılması, f) sosyalist ülkelerin iktisadî gelişme dü
zeyleri arasında var olan tarihsel farkların giderek yokedilmesi, 
uluslararası sosyalist işbölümünün belli başlı ilkeleridir (24). Bir 

(22) Dr. V. P. SERGEYEV : Economic Principles of the Foreign Trade of Socialist 
States, (in) R. HARROD - D. HAGUE (eds.): International Trade Theory in 
a Developing World, London 1965, sh. 279. 

(23) M. M. AVSENEV ve öt : Economie politique du socialisme, Moscou 1967. sh. 
305. 

(24) y.a.g.e. sh. 307. «... Sosyalizmin her ülkede dünya (sosyalist ülkeler) toplulu
ğundan kopmuş olarak, sadece kendi öz kaynaklarına dayanarak ve sosyalist 
uluslararasıcıhk ilkesini yadsıyarak kurulması ... sosyalist toplumun nesnel ge-
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sonraki kesimde açıklanacağı gibi, uluslararası sosyalist işbölümü 
günümüzde ulusal plânların ikili ve çok yanlı biçimde ve bazı yön
lerden uyumlulaştırılması çabalan ile gerçekleştirilmeye çalışıl
maktadır. 

C. Dış Ticaretin Sosyalist Ülkeler Arasında Yoğunlaşması : 
Uluslararası sosyalist işbölümü ilkesinin uygulanmasıyla ortaya çı
kan doğal sonuç, dış ticaretin sosyalist ülkeler arasında yoğunlaş
ması olmuştur. Aşağıdaki tablodan görüleceği gibi ekonomileri em
redici plânlama yöntemiyle yönetilen ülkelerin birbirlerine yaptık
ları ihracatın toplam ihracatlarına oranı yıllar boyunca % 60'm al
tına hemen hiç inmemiştir C25). 

SOSYALİST ÜLKELERİN İHRACATI (°/o olarak) 

Yıllar 
1958 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Gelişmiş Piyasa 
Ekonomileri 

18.0 
18.8 
20.2 
21.5 
24.0 
23.8 
23.1 
23.6 
23.8 
24.4 
23.3 

Gelişmekte Olan 
Piyasa Ekonomileri 

10.2 
14.3 
14.2 
14.8 
15.5 
15.1 
15.0 
15.2 
15.4 
14.6 
15.0 

Sosyalist 
Ülkeler 

71.0 
66.2 
65.1 
62.4 
59.8 
60.4 
61.7 
60.9 
60.5 
60.8 
61.4 

Emredici plânlamayla yönetilen ülkelerin toplam ithalâtı için
de bu ülkelerin birbirlerinden yaptıkları ithalâtın payı da aynı öl
çüde yüksektir. Aşağıdaki tabloda Alman Demokratik Halk Cum
huriyeti, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Roman
ya ve Sovyetler Birliği'nden oluşan sosyalist ülkeler kesiminde top
lam ithalâtın kaynak ülkelere göre yüzde dağılımı görülmektedir 
(26). 

lişme yasalarına aykırı düşer. Sosyalist ülkelerle işbirliğinin yadsınması, sosyal 
emeğin israfına, verimliliğinin azalmasına yol açar; sosyal üretimin litraini ya
vaşlatır ve ülkeyi kesin olarak kapitalist dünyaya bağımlı kılar», y.a.g.e. sh. 303. 

(25) UNITED NATIONS : Statistical Yearbook 1973, New York 1974, sh. 402'deki 
bilgilere dayanılarak hesaplanmıştır. 

(26) 1963 ve 1968 oranları içirj bk. C. E. E. : Bulletin économique pour l'Europe, 
vol: 21 No: 1, New York 1970. sh. 23; 1964 ve 1969 oranlan için bk. C. E. E. : 
Bulletin économique pour LEurope. vol: 22. No: 1, New York 1971. sh. 26; 
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DOĞU AVRUPADAKİ SOSYALİST ÜLKELERİN İTHALÂTI (% olarak) 

Yıllar 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 

Gelişmiş Piyasa 
Ekonomileri 

22.9 
22.0 
25.0 
24.7 
27.0 
27.0 
27.3 
27.9 
27.9 
30.1 

Gelişmekte Olan 
Ekonomiler 

8.0 
9.0 
8.7 

10.1 
8.0 
8.8 
8.7 
9.6 
8.8 
7.8 

Sosyalist 
Ülkeler 

69.1 
69.0 
66.3 
65.2 
65.0 
64.2 
64.0 
62.5 
63.4 
62.1 

Sosyalist ülkelerin birbirlerinden yaptıkları ithalâtın, toplam 
ithalât içindeki payı, tıpkı ihracatları gibi, yıllar boyunca hep % 
60'm üstünde kalmıştır. Ancak, çok yüksek olan bu oran, yine ihra
catta olduğu gibi ithalâtda da yıllar boyunca düşüş eğilimi göster
mektedir. Başka bir deyişle, sosyalist ülkelerin, piyasa ekonomisi
ne sahip olan gelişmiş ya da gelişme yolundaki ülkelerle yaptıklaii 
ticaret zaman içinde önemini arttırmaktadır. 

Aslında, sosyalist ülkelerin dış ticaretlerini kendi aralarında 
yoğunlaştırmaları, sadece bu ülkelere özgü bir olay değildir. Avru
pa Ortak Pazarı'nı ve Avrupa Serbest Değişim ßölgesi'ni oluşturan 
ülkelerde de aynı eğilim görülmektedir. Bir iktisadî birliğe üye 
olan ve olmayan ülkeler arasında gümrük engellerinin farkhlaştı-
rıldığı her durumda böyle bir sonucun ortaya çıkması doğaldır. An
cak, sosyalist ülkeler arası ilişkilerde, öteki öncelikli ticaret belga 
lerini oluşturan ülkeler arasındaki:] ilişkilerde bulunmayan ya da 
aynı ölçüde yoğun olmayan bazı özellikler göze çarpmaktadır. 

İlkin, sosyalist ülkeler, kendi aralarındaki iktisadî ve siyasal 
ilişkilerin öteki ülkelerle olan ilişkilere oranla daha çok geliştiril
mesine önem vermektedirler. Bu özellik, Sovyet Rusya'nın uluslar
arası alandaki geleneksel tutumunun bir uzantısı sayılabilir. Ger
çekten de, II. nei Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Doğu Avrupa' 
da yeni sosyalist yönetimlerin ortaya çıkması, Sovyet Rusya'nın baş-

1960, 1965 ve 1970 oranlan için bk. C. E. E. Bulletin économique pour l'Europe, 
vol: 23 No: 2, New York 1972, sh. 19; 1967 ve 1971 oranlan için bk. C. E. E. 
Bulletin économique pour l'Europe vol: 24 No: 1 New York 1973, sh. 25. 1972 
yılı oranlan C. E. E. Bulletin économique pour l'Europe, vol: 25 New York 
1974 sh. 34'deki bilgilerden yararlanarak hesaplanmıştır. 
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tan beri izlediği «siyasal ve iktisadî yönlerden kendi kendine yeter
li olma» siyasetinin daha geniş bir alanda uygulanmasına olanak 
sağlamış bulunuyordu. Savaşı izleyen ilk yıllarda Stalin, «yeni ve 
paralel bir dünya piyasası»ndan söz ediyor ve bu piyasayı Savaşın 
doğurduğu en önemli siyasal sonuç olarak niteliyordu. O zamanki 
resmî Sovyet görüşüne göre uluslararası iktisadî ilişkiler, Savaş 
öncesi özelliklerine artık hiç kavuşamayacaktı; çünkü «kapitalist 
dünya piyasasının yanı sıra bir de demokratik dünya piyasası» or
taya çıkmıştı; vaktiyle tek olan kapitalist dünya piyasası dağılma
ya ve parçalanmaya yüz tutmuştu. Buna uygun olarak Sovyet dış 
ticaretinin ana gücü, «sosyalist ülkeler arasmda iktisadî işbirliğini 
pekiştirmeye» yönelmeliydi. Böylece, Sovyet dış ticareti yeni bir 
görev üstlenmiş oluyordu : «Uluslararası sosyalist işbölümü, dost
ça işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma temeline» dayalı olarak sos
yalist ülkelerin iktisadî kalkınmaları arasında plânlı bir bağıntı 
kurmak. Demokratik dünya piyasasının sağlayacağı siyasal yarar
ların en önemlisi kapitalist düzenin denetimi altındaki iktisadî kay
naklardan bağımsız bir yeni dünya kurmak olacaktı (27). öte yan
dan kapitalist ülkelerin «demokratik dünya piyasası»na girmeleri 
elden geldiğince kısıtlanarak kapitalist düzenin çöküşü hızlandırıl
mak isteniyordu (28). Ancak, Stalin'in 1953 yılında ölmesinden son
ra Sovyetlerin bu katı tutumunda bir yumuşamanın ortaya çıktığı 
görülmektedir. Stalin'in «iki paralel dünya piyasası» tezinin ger
çekleşmemesi bu değişmenin nedenlerinden biri sayılabilir. Aslın
da da, kapitalist dünya piyasasının yanmasında ortaya çıktığı söy
lenen «demokratik dünya piyasası», sosyalist bir piyasa olmaktan 
çok, sosyalist ülkeler piyasası niteliğine sahip olabilmiştir. Kaldı 
ki, iki piyasa hiç bir zaman birbirinden bütün bütün ayrılamamış, 
yukarıda verilen istatistiklerin ortaya koyduğu gibi, sosyalist ve 
kapitalist ülkeler arasında iktisadî ilişkiler sürüp gitmiştir. Bunun
la birlikte, sosyalist ülkelerin dış ticaretlerini kendi aralarında yo
ğunlaştırmalarının, bu ülkelerde sosyalist düzeni güçlendirme ve 
birbirine yakınlaştırma amacı ile kapitalist ülkeleri kendi piyasa
larından ve iktisadî kaynaklarından uzakta tutma amacma uygun 
düşeceği görüşü, Stalin'den sonra da genellikle benimsenmiştir. 
Bu görüş, sosyalist ülkelerin, Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Kon-

(27> L. M. HERMAN: a.g.m. sh. 228; J. STALÎN: Sosyalist Ekonominin Mesele
leri, (Çev. M. KABAGÌL), Ankara 1967, sh. 33-34. 

(28) L. M. HERMAN: a.g.m. sh. 231. ' 
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seyi (CMEA) çerçevesinde ulusal iktisadî plânlarını, özellikle de 
plânların sanayi kesimi ile ilgili bölümlerini uyumlulaştırma yo
lunda çaba harcamalarının nedeni olmuştur. 

Gerçekten de, sosyalist ülkeler arası iktisadî ilişkilerin, öteki 
öncelikli ticaret bölgelerini oluşturan ülkeler arası ilişkilerden 
farklı olarak, sahip bulunduğu bir başka özellik, plânlı bir işbölü
mü temeline dayandırılmak istenmeleridir. Aslında, bu yöndeki ça
lışmalar, Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi'nin kurulmasın
dan önce ve Sovyet Rusya'nın katkısı olmadan başlatılmıştır. Doğu 
Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümü iktisadî amaçlarının benzer
liğinden, ortak ilke ve görüşlerinden, siyasal dayanışmalarından ya
rarlanıp «bütünleşmiş bir sanayileşme» programını uygulayarak ik
tisadî kalkınmalarını gerçekleştirmek düşüncesinde idiler. Bu yol
daki ilk adımı, belli iktisadî kesimlerin planlanmasında ve gelişti
rilmesinde, ticarette ve ulaşımda işbirliği yapmak amacıyla 4 Tem
muz 1947 günü bir anlaşma imzalayan Polonya ve Çekoslovakya 
atmıştır. Anlaşmanın amacı «her iki ülkede sınaî kalkınma ve ge-
Hşmeyi sağlamak ve gereksiz yatırımlardan sakmmak»dı (29) (30). 
1947 yılından sonra bu tür anlaşmalar öteki Doğu Avrupa ülkeleri 
arasmda da imzalandı. Anlaşmalarda ulaşılmak istendiği vurgula
nan bir amaç da sosyalist ülkeler arasında bir gümrük birliğinin 
kurulması idi. «İktisadî bütünleşme yoluyla her ülke, üyelerin oluş
turduğu geniş piyasalardan yararlanarak o günkü koşullara en uy
gun kesimlerin geliştirilmesi için çabalarını yoğunlaştırmak ve bu 
kesimlerde en yüksek teknik yeteneği elde etmek olanağını bula
caktı» (31). Ancak, iktisadî işbirliği ve bütünleşme yolunda harca
nan çabalar, özellikle Sovyet Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle, el
le tutulur bir sonuç yaratamadı. 1948 yazından sonra ulusal plânla
rın uyumlulaştırılmasmdan ya da ortak bir sanayileşmeden söz edil
medi. Buna karşılık, 1949 yılı Ocak ayında «Karşılıklı İktisadî Yar
dımlaşma Konseyi» (S.E.V.) kuruldu. Konsey'in amacı, üye ülkele
rin uyumlu gelişmesine, iktisadî ve teknik gelişmelerinin hızlandı
rılmasına, az gelişmiş üyelerde sanayileşme düzeyinin yükseltilme
sine, emek verimliliğinin ve refahının sürekli olarak arttırılmasına 

(29) I. T. BEREND : The Problem of Eastern European Economic Integration in a 
Historical Perspective, I. VAJDA - M. SIM AI (eds.) : a.g.e. sh. 11. 

(30) Ancak, bu andlaşmanm teknik bilgi alış-verişine ilişkin hükümleri dışında kalan 
bölümleri 1949 yılında askıya alınmıştır. Bk. M. KASER : Comecon, London 
1965, sh. 43. 

(31) I. T. BEREND : a.g.m. sh. 13. 
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yardımcı olmaktı (32). Bununla birlikte, Konsey'in kurulmasında 
siyasal nedenler büyük bir ağırlık taşımaktaydı (33). Konsey'in 1949 
yılı Ağustosunda Sofya'da yapılan toplantısında üyelerin kendi arala
rındaki ticareti, yıllık anlaşmalar yerine uzun süreli anlaşmalar ya
parak yürütmeleri kararlaştırıldı ve 1949'u izleyen yıllarda üye ül
keler arasında uzun süreli ticaret anlaşmaları imzalandı (M). S.E.V.' 
in kurulması, üye ülkeler arasında ticaretin gelişmesine ve bu yol
la da üye ülkeler sanayilerinin birbirlerini bir ölçüde tamamlama
larına yol açtı; fakat, üye ülkelerin iktisat siyasetlerinde egemen 
olan ilke, ekonominin elden geldiğince çeşitlilendirilmesi, özellikle 
ilksel maddelerin yurt içinden sağlanmasıydı. Böylece Doğu Avru
pa ülkeleri, S.E.V.'in ilk yıllarında, çok yoğun biçimde uygulanan 
otarşi siyasetine dönmüş oluyorlardı. Ulusal otarşi siyasetinin ya
rattığı olumsuz sonuçların belirginleşmesi üzerine (35), Karşılıklı 
iktisadî Yardımlaşma Konseyi'nin 1954 ve 1955 yıllarında yapılan 
toplantılarında yeni bir işbirliği yolunun denenmesi kararlaştırıldı. 
Özellikle bu toplantılarda, genel olarak ulusal plânların ve üretimin 
uyumlulaştırılması, ulusal plânlarda yatırımların dağılım sorunla
rı ve makine üretiminde uzmanlaşma sorunları üzerinde duruldu. 
Plânların uyumlulaştırılması ve ortak plânlama yönündeki ilk gi
rişimler, S.E.V. toplantılarında gözden geçirilmiş olmakla birlikte, 
ikili düzeyde idi (36). Üye ülkelerin 1956-1960, 1961 -1965 ve 1966-
1970 yıllarını kapsayan ulusal plânlan Karşılıklı İktisadî Yardım
laşma Konseyi çerçevesinde uyumlulaştınlmağa çalışıldı (37). 

1962 yılı Ağustos ayında Sovyetler Birliği, Merkezi Comecon 
Plânlama Örgütü kurulması yolunda öneride bulundu. Aslmda bu 
öneri, Polonya'nın 1960 yılından beri savunduğu görüşlere dayanı
yordu. Polonya'nın görüşüne göre, Comecon'da uygulanacak yeni 
programın özü, yatırımların üye ülkeler arasında rasyonel dağılı
mını sağlayabilmekti. Büyük yatırım projelerinin pek çoğu, sınırlı 
bir ulusal pazardan çok, üye ülkelerin oluşturduğu geniş pazara yö
nelik üretim yapabilecek nitelikteydi; bunlar, en ucuz ya da en uy-

(32) M. M. AVSENEV ve öt. : a.g.e. sh. 310. 
(33) Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi'nin kurulmasına yol açan nedenler için 

bk. I. T. BEREND : a.g.m. sh. 15; M. KASER : a.g.e. sh. 9-23. 
(34) M. KASER : a.g.e. sh. 43, 45-46. 
(35) Bu sonuçlar için bk. I. T. BEREND : a.g.m. sh. 20-21. 
(36) M. KASER: a.g.e. sh. 53. 
(37) M. M. AVSENEV ve öt.: a.g.e. sh. 311; keza bk. I. ÂGOSTON: Le marché 

commun communiste, zème ed, Paris 1965, sh. 101 vd. 
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gun ilk madde kaynaklarına yakın kurulabilir ve taşıma masrafla
rının koyduğu sınırlama bir yana bırakılırsa, büyük ölçekli üreti
min yararlarını sağlayabilirdi (38). Comecon üyesi olan ülkeler ara
sında daha yakın bir işbirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan, 
«Uluslararası Sosyalist işbölümünün Temel İlkeleri» adlı belge 
1962 yılı Haziranında zaten kabul edilmişti (39). 

1962 yılı Kasım ayında da ortak bir «Merkezî Plânlama Ofisi» 
kurulması karara bağlandı. Ancak, bu Ofisin görevleri, yetkileri ve 
yapması istenen işlere ilişkin yeterli bilgiler elde yoktur. Zaten, 
S.E.V. üyesi ülkelerin temsilcilerinin 1963 yılı Temmuz ayında yap
tıkları toplantıda, merkezî bir plânlama örgütü kurulması yolunda
ki öneri kesinlikle bir yana bırakılmış ve «CMEA çerçevesinde çok 
yanlı bir plân uyumlulaştırılması için iki yanlı danışmaların en 
uygun ortamı yaratacağı» kararlaştırılmıştır (40). 

1940'lardaki tutumun tersine, ulusal iktisadî plânların birbir
leriyle uyumlulaştırılması yolundaki önerilerin daha çok Sovyet 
Rusya'dan geldiği anlaşılmaktadır. Bunu bir ölçüde de doğal kar
şılamak gerekir. Bir grup Sovyet iktisatçısının yazdığı gibi, «üreti
ci güçler genişlediği ve sosyalist üretim ilişkileri mükemmelleştiği 
ölçüde, plânların uyumlulaştırılması yoğunlaşmakta ve üretimin 
giderek daha önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Plânların uyum
lulaştırılması, uluslararası sosyalist işbölümünü geliştirmenin en 
iyi aracıdır» (41). 

Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi çerçevesinde ulusal 
iktisadî plânların uyumlulaştırılması «iki yanlı» ve «çok yanlı» ola
rak yapılmaktadır. Her üye ülke, kendi gereksinmelerine ve sapta
dığı iktisat siyasetine uygun ve genellikle beş yıl süreli plânlar ha
zırlamaktadır. Bu plânlar, önce iki, daha sonra da çok yanlı olarak 
birbirleriyle uyumlulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ulusal plânların 
uyumlulaştırılması sırasında her ülkenin en önemli kesimlerindeki 
üretim kapasitelerinin ve gereksinmelerinin öngörülmesine çaba 
harcanmaktadır. 

Son yıllarda ulusal plânların çok yanlı olarak uyumlulaştırıl-
masına verilen önem artmış görünmektedir. Bu sonucun ortaya 
çıkmasında gerek plânlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve üye ül-

(38) M. KASER : a.g.e. sh. 93. 
(39) Metin için bk. M. KASER : a.g.e. sh. 190-195. 
(40) M. KASER : a.g.e. sh. 98. 
(41) M. M. AVSENEV ve öt. : a.g.e. sh. 309. 
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kelerde giderek birbirlerine benzetilmeleri, gerekse 20 yıllık pers
pektif plânlamaya gidilmesi büyük ölçüde etkili olmuştur. Gerçek
ten de, 20 yıllık plânlamalar yapılırken yalnız ilgili ülkenin yurtiçi 
gereksinmeleri değil, aynı zamanda Konsey üyesi öteki ülkelerin o 
günkü ve gelecekteki gereksinmeleri ile üretim kapasiteleri de dik
kate alınmaktadır. Hiç kuşkusuz, yatırım plânlarının uyumlulaştı
rılması görünümünde olan bu uygulama, Konsey üyesi ülkelerin 
tümünü kapsayan bir ortak plânlamaya yol açabilecek niteliktedir. 

Ulusal plânların birbirleriyle uyumlulaştırılması çabalan, kaçı
nılmaz biçimde, üye ülkeler arasmda plânlı bir işbölümüne de yol 
açmaktadır. Üye ülkelerin uzmanlaşması, 

a) her ülkenin doğal ve iktisadî koşullarına en uygun dalla
rın ya da üretim tiplerinin öncelikle geliştirilmesi ve 

b) belirlenen ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi ile gerçek
leştirilmek istenmektedir (42). Elbette bu yöndeki çalışmalar, ikti
sat siyasetini kararlaştırma işleminin, belli bir ölçüde de olsa, ulu
sal düzeyden uluslararası düzeye aktarılması anlamını taşımakta
dır. Ancak, Karşılıklı iktisadî Yardımlaşma Konseyi'nde öneriler ve. 
kararlar oybirliği ile kabul edilebilmektedir. Bu nedenle, plânların 
uyumlulaştırılması işleminin, üye ülkelerdeki ulusal siyasal seçim
leri aşan bir kapsam kazanabilmesi olanağı yoktur. Gerçekte de, 
«uluslararası sosyalist işbölümü»nün gereği olarak Konsey üyele
rinin uzmanlaşacakları üretim alanlarının uluslararası düzeyde be
lirlenmesi, bazı ülkelerin olumsuz tepkilerine zaman zaman yol aç
maktadır (43). 

Ulusal plânları birbirleriyle uyumlulaştırma çabalarının yam 
sıra Karşılıklı iktisadî Yardımlaşma Konseyi ülkeleri, özellikle son 
yıllarda, plânlama yöntemleri, bilim, normalizasyon, üretim, ulus
lararası ticaret ve ödemeler gibi doğrudan doğruya ya da dolayısıy-
le dış ticareti ilgilendiren alanlarda işbirliğini arttırmak için çalış
maktadırlar. Bu ülkelerde, plânlamayı ve ulusal plânların uygula
nışını iyileştirmek amacıyla tekdüze plânlama yöntemleri geliştiril
meye ve ortak bir iktisadî öngörü (prévision) sistemi kullanmaya 
önem verilmektedir. Sözü edilen alanlarda sağlanacak işbirliğinin 

(42) V. P. £ERGEYEV : a.g.m. sh. 285. Üretiminde uzmanlaşılan malların kaba 
bir dökümü için bk. M. M. AVSENEV ve ö t a.g.e. sh. 311. 

(43) C.E.E. : Bulletin économique pour l'Europe, vol: 11 No: 1, New York. 1959. 
sh. 70; I. T. BEREND : a.g.m. sh. 25; L. M. HERMAN : a.g.m. sh. 237-238. 
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özellikle 1976-1980 döneminde ulusal plânların uyumlulaştırılma-
smı ve sosyalist ülkeler arasında ticaret anlaşmalarının yapılması
nı kolaylaştıracağı düşünülmektedir (44). 

Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi çerçevesinde ulusal 
plânlar birbirleriyle uyumlulaştınlınca, 20 yıllık perspektif içinde 
ayrmtısız ve geçici, beş yıllık plânlama dönemleri boyunca da ol
dukça ayrıntılı ve göreli olarak kesin biçimde, her üyenin hangi sos
yalist ülkelere hangi malları ne miktarda ihraç edeceği ve onlardan 
hangi malları ne miktarda ithal edeceği belirlenmiş olmaktadır. As
lında, ulusal plânların uyumlulaştırılması işlemi her ülkenin dış 
ticaret plânlarının da uyumlulaştırılmasını gerektirmektedir; çün
kü plânların uyumlulaştırılması, üye ülkeler arasında ihracat ve it
halâtı zorunlu kılmaktadır. Ulusal plânlar birbirleriyle uyumlulaş-
tınldıktan sonra üye ülkeler, kendi aralarında, genellikle beş yıllık 
ve ikili ticaret anlaşmaları imzalamaktadırlar. Uzun vadeli ticaret 
anlaşmaları, kapsadıkları her yıl içinde yapılması öngörülen ihrar 
cat ve ithalâtın değerini belirlemekte, üyeler arası değişime konu 
olacak ana malların türünü ve olanaklar ölçüsünde miktarını gös
termektedir. Uzun vadeli ticaret anlaşmaları, yine ilgili ülkelerce 
yapılan yıllık ticaret anlaşmaları ile uygulama alanına konmakta 
böylece işlerlik kazanmaktadır. Uzun vadeli ticaret anlaşmaları ile 
saptanan dış ticaret değerleri, gerektiğinde, yıllık anlaşmalarla de
ğiştirilmektedir, îhraç ve ithal fiyatları ne uzun vadeli ne de yıllık 
ticaret anlaşmaları ile saptanmaktadır; bu fiyatlar ilerde değinile
ceği gibi ilgili ülkelerin dış ticaret kurumlan arasında yapılan gö
rüşmeler sonunda belirlenmektedir (45). 

Dış ticaret plânlaması yönünden önem taşıyan bir nokta uzun 
vadeli ya da yıllık ticaret anlaşmalarında belirtilen mal türlerinin 
ve miktarlarının ihraç ve ithaline ilişkin hükümlerin taraf ülkeler 
için ne ölçüde bağlayıcı olduğudur. Eğer ticaret anlaşmalarının hü
kümleri, ilgili ülkelerin dış ticaret kurumları arasında yapılmış 
uzun vadeli sözleşmelere konu olmuş ise bunların taraflar için bağ
layıcı bir nitelik kazandığı açıkça ortadadır. Uzun vadeli sözleşme
ler, bir çok üye ülkenin dış ticaretinde oldukça büyük bir yer tut
maktadır. Aynı biçimde, ticaret anlaşmalarının taraf ülkeler ara-

(44) C.E.E. : Bulletin économique pour PJîurope, vol: 25. New York 1974. sh. 34; 
keza bk. The Main Features of Economie Planning in Hungary, sh. 67-68. 

(45) C.E.E. : Bulletin économique pour l'Europe, vol: 16, No: 2, New York 1964, 
sh. 48. 
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smdaki mal değişimine ilişkin hükümleri, Konsey üyesi ülkelerin 
uzmanlaşmaları kararlaştırılan üretim dallarına paralellik gösteri
yorsa yine ilgili ülkeler için bağlayıcı sayılmaktadır (46). Bunların 
dışında kalan ve ikili ticarete konu olacak mal türüne ya da mikta
rına ilişkin hükümlerin ilgili ülkeler için bağlayıcı olmadığı söyle
nebilir. Ancak, Konsey üyesi ülkelerde son yıllar boyunca ortaya çı
kan eğilim, uzun vadeli ve yıllık ticaret anlaşmaları ile saptanan 
mal türlerinin, mal sayılarının ve miktarlarının, temel gereksinme
leri karşılayacak alt sınırlar olduğu yolundadır. Anlaşmalarla sap
tanan sınırlar uygulamada aşılmak istenmekte ve bu amaçla da dış 
ticaret kurumları ve devlet teşebbüsleri, anlaşmalarla belirlenenin 
üstünde ihracat ve ithalât yapmaları için teşvik edilmektedir (47). 

Karşılıklı iktisadî Yardımlaşma Konseyi'ne üye olan ülkeler 
arasmdaki iktisadî ilişkilerden doğan alacak ve borçlar, kural ola
rak, yapılan ikili ödeme anlaşmalarına göre ödenmektedir. Bu an
laşmalar, yine kural olarak, ikili ödemelerin bir yıl içinde dengelen
mesini öngörmektedir, ikili denge, ancak, ülkelerden birinin öteki
ne açacağı uzun vadeli kredi ölçüsünde bozulabilmektedir. Kendi 
aralarındaki alacak ve borçları çok yanlı bir mahsup düzeniyle öde
melerini sağlamak için Konsey üyelerinin 1957'de imzaladıkları an
laşma beklenen sonuçlan yaratamadığından, üyelerarası ödemeler 
uzun süre ikili ilişkiler çerçevesinde yapılagelmiştir. ikili ödemeler 
düzeninin yarattığı sakıncaların yoğunlaşması üzerine Konsey üye
si ülkeler, 1963 yılı Ekim ayında, kendi aralarındaki ticarî işlem
lerden doğan karşılıklı alacak ve borçların «altına çevrilebilir rub
le» ya da «konvertibl altın ruble» denen bir hesap birimi kullanıla
rak ve çok yanlı bir mahsup yapılarak ödenmesini amaçlayan yeni 
bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın öngördüğü yeni ödemeler dü
zeni, çok yanlı mahsup işlerini yapmakla görevlendirilen «Uluslar
arası iktisadî işbirliği Bankası»mn (BICE) 1 Ocak 1964 günü Mos
kova'da faaliyete geçmesiyle uygulamaya konuldu. 

Banka'nın hesap birimi 0.987412 gram ağırlığında saf altının 
değerine eşit olan «konvertibl ruble» (perevodnye) dir. Banka, üye 
ülkelerden konvertibl ruble ya da Batı ülkelerinin konvertibl para
ları ile yapılacak çeşitli türde mevduatı kabul etmeğe yetkilidir. 
Ancak, Uluslararası İktisadî işbirliği Bankası'nm üyelere konvertibl 
ruble karşılığında Batı ülkelerinin konvertibl paralarını satma yet-

(46) y.a.g.e. sh. 48. 
(47) C.E.E. : Bulletin économique pour l'Europe vol: 25, sh. 34. 
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kisi yoktur; sadece öteki konvertibl paraları üye ülkelere kısa vâ
deyle borç verebilmektedir (48). Gördüğü işe bakılınca «konvertibl 
ruble»nin gerçek bir konvertibiliteye sahip olmadığı anlaşılmakta
dır. Daha çok bir hesap birimi işlevini gören «konvertibl ruble»ye 
«aktarılabilir» (transferable) ruble adını vermek daha doğru olur. 

Yeni ödemeler düzeni câri işlemler dengesinin üye ülkeler ara
sında ikili olarak denkleştirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldır
maktadır. Buna karşılık her üye ülke, Konsey üyelerinin oluştur
duğu değişim bölgesi ile olan câri işlemler dengesini denkleştirmek 
zorundadır. Başka bir deyişle, herhangi bir üye ülkenin, bölgenin, 
tümüyle kendi arasındaki câri işlemler dengesi denk olduğu sürece, 
öteki üye ülkelerle olan ikili câri işlemler dengesinin açık ya dà faz
lalık göstermesi önem taşımamaktadır. Söz konusu ülkenin başka 
üyelerden olan alacakları, başka üyelere olan borçları ile mahsup 
edilerek karşılıklı ödemeler yapılmaktadır. Bunu gerçekleştirebil
mek için ilgili ülkelerin Banka'da açılmış bulunan konvertibl Batı 
parası ya da aktarılabilir ruble hessıplannda gerekli değişikliklerin 
yapılması yeterli olmaktadır. Her üyenin bölgeyle olan câri işlem
ler dengesi denkleştirilebildiği zaman üyeler arası alacak ve borç
lar birbirlerini eksiksiz karşılamış olmaktadır. Bir mahsup dönemi 
içinde ortaya çıkan geçici dengesizlikler Banka'dan sağlanan kısa 
vadeli konvertibl ruble borçları ile kapatılabilmektedir. Banka, 
borç verebilmek için özsermayesinden ve câri ödemeler dengesi 
fazlalık gösteren üye ülkelerin hesap bakiyelerinden yararlanmak
tadır. Uluslararası İktisadî işbirliği Bankası, geçici açıkların kapa
tılabilmesi amacıyla her üye ülkeye yıllık kredi marjları tanımak
ta, buna karşılık her üye Banka'dan alacaklı durumda olma yüküm
lülüğünü üstlenmektedir (49). , 

1973 yılında Uluslararası İktisadî İşbirliği Bankası yönetim 
kurulu, Konsey'e üye olmayan ülkelerin de çok yanlı ödemeler dü
zenine katılabileceklerini ve bu ülkelerle yapılacak karşılıklı öde
melerde «aktarılabilir ruble»nin (perevodnye) kullanılabileceğini 
kararlaştırmıştır. Buna göre, üye olmayan ülkeler Banka'da akta
rılabilir ruble hesabı açabilecekler ve bu hesapta oluşan alacakla
rını herhangi bir üye ülkeye ödeme yapmada kullanabileceklerdir. 

(48) M. R. WYCZALKOWSKI : Communist Economics and Currency Convertibi
lity, Staff Papers, vol: XIII No: 2. July 1966, sh. 188-189. 

(49) y.a.g.m. sh. 189, 190; C.E.E. : Bulletin économique pour l'Europe, vol: 16 No-
2. sh. 50. 
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Hiç kuşkusuz, ikili ödemeler düzeninin yerine çok yanlı öde
meler düzeninin geçmesi, ilgili ülkeler için önemli yararlar sağla
yabilecek bir gelişmedir. Bilindiği gibi, öteki sakıncalarının yan, 
sıra ikili ödemeler düzeni, uzun dönemde, ilgili ülkeler arasındaki 
ticareti bu ülkelerdeki en küçük ihracat hacmiyle sınırlayıcı etki
ler yaratmaktadır. Bir başka deyişle ikili ticaret ilişkisi kuran bir 
ülke, ithal edeceğinden daha fazlasını öteki ülkeye ihraç etmemek 
ve sürekli olarak alacaklı durumda kalmamak için özen göstermek
tedir. Kaldı ki, belli bir düzeyin üzerindeki alacakların altm ya da 
konvertibl döviz ile ödenmesi kararlaştırılmış ise, borçlu ülke ihraç 
edebildiğinden daha fazla ithalât yapmamakta yarar görmektedir. 
Buna karşılık, çok yanlı mahsup işlemleri ile yürütülen çok yanlı 
bir ödemeler düzeni, uluslararası ticaretin hacmini ikili ödemeler 
düzenine oranla önemli ölçüde arttırabilmektedir. Çok yanlı mah
sup düzenininde, birbirinden net alacaklı durumda olan a, b, c, ..n 
ülkeleri arasmdaki borçlar toplamı ikili ilişkilerdeki en küçük net 
alacağın (n) sayısıyle çarpımı kadar azaltılabilmektedir. Dolayısıyla, 
ilgili ülkelerde dış ticaret üzerine konmuş olan sınırlamalar hafifle-
tilebilmekte, ülkeler arasında ek bir kredi olanağı olmadan da ulus
lararası ticaret hacmi genişleyebilmektedir. Çok yanlı mahsup dü
zeninin sakıncalarından biri, bazı ya da bir çok ülkeler arasında 
ödenmemiş borçların kalabilmesi, ülkelerin bir ya da bir çok ülke 
karşısında net alacaklı veya net borçlu durumlarını sürdürebilme
leridir. Bu sonuç, tıpkı ikili ödemeler düzenindeki gibi fakat daha 
küçük ölçüde, uluslararası ticareti sınırlayıcı etkiler yaratabilmek
tedir. Oysa, çok yanlı mahsup işlemleri uluslararası bir örgüt eliyle 
gerçekleştirilirse, ikili alacak ve borçlar, tümüyle ya da bir kesi
miyle, uluslararası örgüte olan borçlara ya da örgütden alacakla
ra dönüşmektedir. Söz konusu düzende, başlıca iki uygulama türü 
düşünülebilir : 

a) Çok yanlı mahsup işlemleri yapıldıktan sonra birbirine net 
borçlu durumda kalan a, b, c. ...n ülkelerinden en küçük alacağa sa
hip olanı, uluslararası örgüte bu tutarda kredi açar; en büyük bor
cu olan ülke ise uluslararası örgütden aynı tutarda kredi alarak iki
li borcunun bir bölümünü öder; kendisine uluslararası örgütün 
kredisi kullanılarak ödeme yapılan ülke de aym yolla başka ülkeye 
olan ikili borcunun bir kesimini öder ve işlem böylece sürer. So
nunda en küçük alacaklı ülke uluslararası örgütten alacaklı, en 
büyük borçlu ülke de uluslararası örgüte borçlu duruma girmiş, 
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ikili alacak ve borçların önemli bir bölümü ödenmiş olur. îlk mah
sup işlemiyle a, b, c ...n ülkelerinden ikisi arasındaki alacaklar ve 
borçlar ortadan kalktığı için yeni düzenleme ikili borçlar toplamını, 
en küçük alacakla (n — 1) sayısının çarpımı kadar azaltır. Bu uy
gulamada, ülkeler arasındaki ikili alacak ve borçlar küçülmekte, 
fakat varlıklarını sürdürmektedirler. 

b) Çok yanlı mahsup işlemleri yapıldıktan sonra birbirine 
net borçlu durumda kalan ülkelerden en büyük borca sahip olan) 
uluslararası örgütden, bu tutarda kredi alır ve bunu kullanarak 
ikili borcunu öder; kendisine uluslararası örgütün kredisi kullanı
larak ödeme yapılan ülke, kredinin bir bölümüyle ikili borcunu 
öder, geri kalan bölümü kadar örgütden alacaklı duruma girer. 
Açıklanan işlem, çok yanlı ödemeler düzenine giren her ülkeye uy
gulanır. Böylece, ülkeler arasındaki ikili alacak ve borçlar tümüy
le ödenmiş, en büyük borçlu ülke uluslararası örgütden borcu ka
dar kredi almış, ötekiler ise toplam olarak aynı tutarda krediyi ör 
güte vermiş olur. 

Uluslararası bir örgüt yardımıyla çok yanlı ödemelerin aksa
madan yapılabilmesi için ülkelerin kabul edilebilir saydıkları bir 
ulusal paranın ya da soyut bir «hesap birimi»nin kullanılması zo
runludur. Bir ulusal paranın ya da soyut bir hesap biriminin ülke
lerce kabul edilebilir saj'ilması ise, örgütde oluşacak alacakların 
herhangi bir ülkeden herhangi bir malı satın almakta serbestçe 
kullanılabilmesine, başka bir deyişle, konvertibl olmasına, hiç de
ğilse, çok yanlı ödemeler düzenine giren herhangi bir ülke parası
na serbestçe çevrilebilmesine ya da o ülkeden herhangi bir malı 
satın almakta kullanılabilmesine, başka bir deyişle, aktarılabilir 
olmasına bağlıdır. Bu koşullar gerçekleşmezse, çok yanlı ödemeler 
düzenine giren ülkeler, uluslararası örgütte yararsız alacakların 
oluşmasını önlemek için dış ticaretlerini ikili olarak denkleştirme
ye özen göstereceklerdir. Böylece, çok yanlı ödemeler düzeninden 
beklenen olumlu sonuçlar doğmayacaktır. 

Karşılıklı iktisadî Yardımlaşma Konseyi'ni oluşturan ülkele
rin 1964 yılı başında çok yanlı ödemeler düzenini yeniden kurarken 
«aktarılabilir ruble» adı verilen bir hesap birimi yaratmaları yukar
da değinilen gereksinmeyi karşılama amacına yöneliktir. Ayrıca 
çok yanlı ödemelere aracılık etmekle görevli Uluslararası İktisadî 
işbirliği Bankası'nı kuran antlaşmanın II. nei Bölümünün d parag
rafı, Banka'nm kuruluşunu izleyen ilk yıl içinde yönetim kurulu-
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nun, aktarılabilir ruble ile yapılan işlemler sırasında altına ya da 
konvertibl Batı paralarına çevrilebilme olanaklarını araştırmasını 
öngörmüştür. Ancak, antlaşmada sözü edilen olanak henüz gerçek
leştirilememiştir. Aktarılabilir ruble Konsey'e üye olmayan her
hangi bir ülke parasına konvertibl olmadığı için Banka'dan ala
caklı olan üyeler bu alacaklarını, gereksinme duydukları mallan 
istedikleri miktarda, türde, nitelikte ya da elverişli fiyatla öteki 
üyelerden satın alamadıkları takdirde başka ülkelerden yapacak
ları ithalâtı ödemekte kullanamamaktadırlar. Aslında, Konsey üye
si ülkelerdeki uygulamaya göre üye ülkelerden herhangi birinin is
teyerek alacaklı ya da borçlu durumda olması söz konusu değil
dir. Alacak ya da borç, saptanan ihracat ve ithalât hedefleri ile ger
çekleşen ihracat ve ithalâtın birbirine uymamasından doğan bir 
sonuçtur (50). Üyelerden birinin Banka'da oluşan alacağını kullana
rak bir üçüncü üyeden ithalât yapması da kolay olmamaktadır; 
çünkü, genel plânlamanın bir bölümü olan dış ticaret plânlaması
na göre, üçüncü ülkenin ihraç edebileceği malların miktarı ve tü
rü de önceden ve emredici biçimde saptanmış bulunmaktadır. 
Üçüncü üye ihraç hedeflerine ulaşmışsa, alacaklı üyenin ithal et
mesi plânlanan mallan satın alabilmesi olanağı ortadan kalkmış 
olmaktadır. Açıklanan nedenlerle, getirilen yeni düzen Konsey üye
si ülkeler arasındaki ticaretin ikili olma niteliğini önemli ölçüde 
değiştirememiştir; üye ülkeler, kendi aralanndaki ticareti yine iki
li olarak denkleştirme çabalanm sürdürmektedirler (51). 

D. Sosyalist Ülkelerde Ulusal Paraların Konvertibl Olmayışı : 
Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi üyeleri arasında yapıla
cak ödemelerde kullanılmak üzere «konvertibl altm ruble»nin ya 
da «aktanlabilir ruble»nin ortaya çıkması, çok yanlı ödemeler dü
zeninin biçimsel gereklerinden birini yerine getirmekle birlikte ne 
gerçekten çok yanlı bir uluslararası ticaret düzenine ne de konver-
tibiliteye doğru atılmış bir adım sayılabilir. Oysa, bugün paraları
na konvertibilite tanımış Batı ülkelerinde, özellikle İngiltere'de, 
ulusal paralann önce aktanlabilir duruma getirilmesine, konver-
tibiliteye geçişin ön aşaması gözüyle bakılmıştı (52). Aslında, bugün 

(50) S. AUSCH : Problems of Bilateralism and Multilateralism in the External Tra
de and Payment System of the CMAE Countries, I. VAJDA - M. SIMAI (eds): 
a.g.e. sh. 74. 

(51) y.a.g.m. sh. 65-66, 75-76. 
(52) Bk. G. ÇELEBİCAN : Konvertibilite, sh. 20 vd. 
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paraları konvertibl olmayan sosyalist ülkeler, bu konuda yapılan 
bütün tartışmalara karşın, konvertibiliteye geçiş için özel bir çaba 
da harcamamaktadırlar. Kaldı ki, sosyalist ülkelerdeki bugünkü 
uygulama gözönüne alındığında, bu ülkelerin paralarına konver-
tibilite tanımanın kolay olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Günümüzde, Romanya dışında, kalan sosyalist ülkeler, Uluslar
arası Para Fonu'na üye değildirler. Büyük çoğunluğu Fon'a hiç bir 
zaman üye olmamış olan sosyalist ülkelerden Polonya 14 Mart 1950' 
de, Çekoslovakya 31 Aralık 1954'de, Küba ise 2 Nisan 1964'de Ulus
lararası Para Fonu'ndan çekilmiştir; dolayısıyle bu ülkeler, Ulus
lararası Para Fonu Sözleşmesi'nin sınırlı bir konvertibiliteden söz 
eden Vili , nei maddesinin 4. ncü bendinin içerdiği yükümlülüğü 
taşımamaktadırlar. 

Sosyalist ülkeleri Uluslararası Para Fonu üyeliğinden alıkoyan 
nedenlerden biri döviz kurlarını saptama yetkisinin, biçimsel bile 
olsa uluslararası bir örgütün denetimi altında konması kaygısıdır. 
Gerçekten de, Fon'un sözleşmesini hazırlamak için yürütülen gö
rüşmeler sırasında Sovyet Rusya, rublenin dış değerinin uluslar
arası bir önem taşımadığını ileri sürerek, kendi döviz kurlarını Fo
nun onayı olmadan ve dilediği gibi değiştirme yetkisini saklı tut
mak istemiş (53), ötekiler arasında bu önerisinin de olumlu karşı
lanmadığı gerekçesiyle Fon'a üye olmaktan kaçınmıştır. Polonya, 
Uluslararası Para Fon'undan ayrılma nedeni olarak, kendisinin ve 
bir çok başka üyenin devalüasyon yapmağa zorlandığını öne sür
müştür (54). Çekoslovakya ise, Fon'a danışmadan yaptığı büyük öl
çekli kur değişikliğinin onaylanmaması üzerine üyelikten çekilmiş-. 
tir. Fon'a damşmamasmm nedeni olarak Çekoslovakya, dış ticare
tinin devlet eliyle yürütülmekte olıtnasmı, dolayısıyle dış ticaretinin 
fiyat değişmelerinden etkilenmemesini göstermiştir (55). 

Bir ülke parasının, sürekli olarak yurtiçinde ya da yurtdışın
da oturan gerçek ve tüzel kişilerce değişmez ya da değişken döviz 
kurları üzerinden, her türlü amaçla herhangi bir yabancı ülke pa
rasına çevrilebilmesi yetkisi biçiminde tanımlanan genel konverti-
bilite ile ulusal paranın dış değeri arasında yakın bir ilişki olduğu 

(53) J. K. HORSEFIELD: The International Monetary Fund, 1945-1965, Vol: I 
Chronicle, Washington 1969, sh. 82. 

(54) y.a.g.e. sh. 258. 
(55) y.a.g.e. sh. 359-360. 
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açıktır. Ulusal paraya konvertibilite tamnabilmesi ve konvertibili
tenin sürdürülebilmesi için gerekli koşulların başında ilgili ülkenin 
dış ödemeler dengesinin sürekli olarak açık vermemesi bir başka 
deyişle, denk olması gelir. Gerçekçi olmayan, özellikle abartılmış 
bir dış değere sahip ulusal paraların ödemeler dengesinde açığa ne
den olacağını ayrıca açıklamaya gerek yoktur. Ulusal paranın dış 
değerinin abartılmış bir düzeyde tutulması ithalât kısıtlamalarına 
ülkede sürekli oturanlar yönünden konvertibilitenin kısıtlanmasına 
ve kaldırılmasına, hatta yabancı ülkelerde oturanlar için konverti
bilitenin sadece câri işlemlerden doğan alacaklar bakımından tanın
masına yol açabilir. Dış ödemeler dengesinde açığın büyümesi, gi
derek, yabancılara tanınan konvertibilite yetkisinin tümüyle kaldı
rılması gibi bir sonuç da yaratabilir. 

Sosyalist ülkelerde ulusal paraların genellikle abartılmış bir 
dış değere sahip olduğu söylenebilir (56). Bu ülkelerde emredici 
plânlama gereği sıkı ithalât denetimleri uygulanması, ihracatın 
yurtiçi üretim maliyetine bakılmaksızın dünya fiyat düzeyi dolayla
rında yapılması, devalüasyon yoluna çok seyrek başvurulması, ulu
sal paraların abartılmış dış değerlere sahip olduğunun kuramsal 
kanıtlan sayılabilir. Kaldı ki, ilerde daha ayrıntılı biçimde ele alı
nacak olan fiyat siyaseti, sosyalist ülkelerde, hiç olmazsa bir kesim 
mallar için, satın alma gücü eşitliği anlamında gerçekçi döviz kur 
lannın oluşmasını önlemektedir. Yurtiçi piyasalarda satılan malla
rın üretim maliyetleri ile yetkili organlarca saptanan fiyatları ara
sında bir bağıntı bulunmaması, bazı malların maliyetine yakın, hat
ta aşağısında, bazılarının ise maliyetinin çok üstünde satılması, 
ulusal paranın tek bir kur üzerinden sapta'nan dış değerinin, birin
ci tür mallar dikkate alınırsa çok düşük, ikinci tür mallar gözönün-
de tutulursa çok yüksek düzeyde kalmasına yol açmaktadır. Yurt
içi fiyatların oransal kıtlıkları yansıtmaması ve yetkililerce doğru
dan doğruya belirlenmesi yüzünden, sosyalist ülkelerin ulusal para
ları için saptadıkları tek bir dış değer, bazı mallar için satın alma 
gücü eşitliği anlamında gerçekçi sayılabilse bile, başka mallar için 
ya abartılmış ya da gereğinden küçük tutulmuş olabilmektedir. 
Tek bir döviz kurunun yurtiçi ve dünya fiyatları arasında ilişki 

(56) Bk. O.L. ALTMAN : Russian Gold and the Ruble, Staff Papers, vol: VII No: 
3, April 1960. sh. 432-433; Keza bk. F.D. HOLZMAN : The Ruble Exchange 
Rate and Soviet Foreign Trade Pricing Policies, 1929-1961, The American 
Economic Review, vol: LVIII No: 4, September 1968, sh. 806 vd. 
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kurmaya yetmemesi nedeniyle sosyalist ülkeler, ödemeler dengesini 
paralarının dış değerinde değişiklik yaparak denkleştirme yoluna 
gitmek istememektedirler; bunun yerine konvertibl Batı paraları 
ile ifade edilmiş dünya fiyatları ilerinden ihracat ve ithalât yap
mayı, ihraç ve ithal edilecek malların miktarını ve türünü uygula
dıkları fiziksel plânlamayla saptamayı, ödemeler dengesini doğru
dan doğruya denetimle denkleştirmeyi yeğlemektedirler. Fiyat me
kanizmasının ekonomiyi düzenleme işlevinin yok denebilecek ölçü
de zayıflamış olduğu sosyalist ülkelerde döviz kurları da bir fiyat 
olmaktan çıkmıştır. Buna karşılık uluslararası alanda siyasal say
gınlık kazanmaya yardım eder düşüncesi, sosyalist ülkelerde ikti
sadî önemi çok azalmış olan döviz kurlarının abartılmış bir düzey
de tutulmasına yol açmaktadır (57). 

Aslında, sosyalist ekonomilerce izlenen fiyat siyasetinin özel
likleri gözönüne alınırsa, bu ülkelerde dış ticaretin devletçe sapta
nan döviz kurlarına bakılmaksızın yürütülmesini ve ödemeler den
gesini denkleştirmek amacıyla döviz kurlarının değiştirilmesi yo
luna başvurulmamasını eleştirmek oldukça zordur. Bu yargıyı ka
nıtlayabilmek için sosyalist ülkelenie yurtiçi fiyatların oluşumunu 
ve yurtiçi fiyatlarla dış ticaret fiyatları arasındaki bağıntıyı kısaca 
açıklamak gerekir. 

Sosyalist ülkelerde, kollektif çiftlik pazarları bir yana bırakılır
sa, fiyatlar kendiliğinden ve serbestçe oluşmamaktadır. Kabaca 
özetlemek gerekirse, herbiri yetkili kurullarca saptanan ham mad 
de, enerji, emek, yönetim giderleri, aşınma ve eskime karşılıkları 
ile Devlet Bankası'dan alınmış borçların faizleri toplanarak bulunan 
ortalama üretim maliyetine, «plânlanmış kâr»ın ve malı satın alana 
ulaştırmak için yapılan giderleri kapsayan «pazarlama giderleri» 
nin eklenmesi sonucu malların «toptan» satış fiyatı elde edilmek
tedir. Ham maddeler ve makineler için hesaplanan toptan satış fi
yatları, aynı zamanda, bu malların perakende satış fiyatıdır. Öteki 
mallarda, toptan eşya fiyatlarına bir çeşit yaygın muamele vergisi, 
toptan ve perakende satış için yapılan giderler ve satıcı teşebbüsle
rin «plânlanmış kârları» eklenerek perakende satış fiyatları bulun
maktadır. Genellikle üretim mallarından ya da bunların üretimine 
yardımcı mallardan oluşan ve I. nei grup ya da A grubu denen mal
larda plânlanmış kâr oranı çok düşük, hatta bazı durumlarda nega-

(57) Bk. F. D. HOLZMAN : y.a.g.m. sh. 816, 818. 
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tiftir. Başka bir deyişle, bu tür mallar için bazan «plânlanmış zarar» 
söz konusu olmaktadır. Buna karşılık, genellikle tüketim malların
dan oluşan ve II. nei grup ya da B grubu denen mallarda gerek plân
lanmış kâr, gerekse yaygın muamele vergisi oranları çok yüksektir 
(58). Sözü edilen nedenler, B grubu malların toptan ve perakende satış 
fiyatları arasında önemli bir fark yaratmaktadır. Bunun sonucu 
olarak serbest piyasa ekonomisine dayalı ülkelerdekilerle karşılaş-
tınlırsa sosyalist ülkelerde A grubu mallar göreli olarak daha «ucuz» 
B grubu mallar ise yine göreli olarak daha «pahah»dır. Bir başka 
deyişle, sosyalist ülkelerde A grubu fiyat indeksinin B grubu fiyat 
indeksine oranı, herhangi bir kapitalist ülkede aynı malların fiyat 
indeksleri arasındaki orandan daha küçüktür. Hiç kuşkusuz, kapi
talist ülkelerde de çeşitli mal türleri arasında göreli fiyat farkları 
görülebilmektedir. Vergilemede, sosyal sigorta sistemlerinde, güm
rük vergilerinde ortaya çıkan farklılıklar, çeşitli mal ve hizmet grup
ları arasında göreli fiyat farkları yaratabilmekte ve üretim unsur
larının yeterince akışkan olmayışı ya da tekeller, bu farkların sürüp 
gitmesine yardım etmektedir. Ancak, serbest piyasa ekonomisine 
dayalı ülkelerde göreli fiyat farkı sosyalist ülkelerdeki kadar yay
gın ve büyük değildir (59); çünkü tanım gereği, serbest piyasa eko
nomilerinde fiyatlara devletin karışımı ya da tekeller, sosyalist eko-
nomilerdeki ölçülere ulaşmamaktadır. Kaldı ki, bu tür ekonomiler
de yurtiçi fiyatlarla dünya fiyatları arasındaki oranı doğru olarak 
yansıtan bir döviz kuru, toptan ve perakende fiyatlar arasındaki 
farkı daraltıcı etkiler yaratabilmektedir. Perakende satış fiyatla
rının toptan eşya fiyatlarına göre çok yüksek olması ya özel giri
şimcileri daha çok ithalât yapnlaya itmekte böylece artan arz pe
rakende satış fiyatını düşürmektedir; ya da üreticileri ihracata yö
neltmekte, dolayısıyla yurtiçi arz azalmakta ve toptan eşya fiyat
ları yükselmektedir. Buna karşılık, göreli fiyat farkının küçük ol
ması, öteki ülkelerle girişilen iktisadî ilişkilerde tek bir döviz ku
runun uygulanabilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Daha önce değinildiği gibi, sosyalist ülkelerde göreli fiyat fark
ları çok büyüktür. Devlet tekeli altında olan dış ticareti yürütmek
le görevli kamusal kuruluşlar, ihraç edecekleri mallan yurtiçi üre-

(58) W. N. LOUCKS : Comparative Economie Systems, Tokyo 1966, 7. th ed. sh. 
529-531. 

(59) M. R. WYCZALKOWSKI : t h e Soviet Price System and the Ruble Exchange 
Rate, Staff Papers, vol: I. No: 2, September 1950 sh. 210-211. 
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ticilerden toptan eşya fiyatı ödeyerek satın almakta, ithal ettikleri 
malları da yine toptan eşya fiyatıyla yurtiçi kuruluşlara satmakta
dırlar. Sosyalist ülkelerde dış ticaretin yurtiçi ve yurtdışı fiyatlara 
göre yönlendirilebilmesi için ulusal paranın dış değerinin, toptan 
eşya fiyatlarıyla yabancı ülkelerdeki fiyatlar arasında var olan ora
nı yansıtacak biçimde saptanması gerekir. Ancak, yurtiçinde turist, 
diplomat, işadamı gibi yabancılara satılacak hizmetlerin ve pera
kende malların fiyatları, toptan eşya fiyatlarına göre çok yüksek 
olduğundan, bunlar için değişik bir döviz kuru uygulamak zorun
ludur. Başka bir deyişle, sosyalist ülkelerde bugün izlenen fiyat si
yaseti değişmediği sürece, yurtiçi ve dünya fiyatlarıyla uyumlu ola
bilen tek bir döviz kuru belirlenemeyecek, ulusal paranın hiç değil
se iki dış değere sahip olması gerekecektir (60). Gerçekten de tek 
bir kur, eğer bir kısım malların yurtiçi fiyatlarıyla dünya fiyatları 
arasındaki oranı yansıtacak biçimde saptanırsa, başka bir takım 
mallar için ya çok düşük ya da çok yüksek olacaktır. Birinci du
rumda yabancılara satılan mallar ucuza elden çıkarılmış, ikinci du
ruma ise ihraç edilebilecek mallar satılamamış olacaktır. Her iki 
olasılığın döviz gelirlerini azaltıcı yönde etkiler yaratacağı açıktır 

Aslında, karşılaşılan sorunkır bu kadarla kalmamaktadır. İh
racatçı kuruluşların yurtiçi üreticilerden aldıkları mallarm toptan 
fiyatları ile üretim maliyetleri arasında mal türlerine göre değişen 
önemli farklar bulunduğundan, ihraç edilen ve yurtiçinde yaban
cılara satılan mallar için iki ayıı döviz kuru saptamak yeterli ol
mamaktadır. Dış ticaret plânlamasına göre ihraç edilmesi karar
laştırılan malların yurtdışına satılabilmesi için, ihraç edilen mal
ların türüne göre değişmek üzere, gereği kadar döviz kurunun sap
tanıp uygulanması zorunludur. Yurtiçi fiyatlar, ana çizgileri ile 
açıklandığı biçimde belirlendiği sürece, yurtiçi ve dünya fiyatları 
arasındaki oranı yansıtabilecek döviz kuru düzeni ancak «çok kur 
lu» olabilir. Bununla birlikte, uygulanacak böyle bir düzende kur 
sayısının hiç bir ülkede görülmemiş ölçüde farzla olması, dolayısıy
la dış ticareti çok güçleştirmesi olasılığı vardır. Belki biraz da bu 
nedenle sosyalist ülkeler, çoklu kur düzeni uygulayacak yerde ge
nellikle tek bir döviz kuru saptamaktadırlar. Buna karşılık, sos
yalist ülkelerde dış ticaretle görevli kuruluşlar, dünya piyasaların
da oluşan fiyatlar üzerinden ihracat ve ithalât yapmaktadırlar. So
nuç olarak, yurtiçi fiyatlarla dünya fiyatları arasında bir ilişki ku-

(60) y.a.g.m. sh. 213. 
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rulmadığmdan ithalât ve ihracat belli bir döviz kuru dikkate alın
madan yapılmış olmaktadır. Ulusal parayla belirlenen toptan eşya 
fiyatlarına bakılmaksızın dünya fiyatları üzerinden ihracat yapıl
dığı ve ithal edilen malları satışla görevli kuruluşlara, dünya fiyat
larından bağımsız olarak, yurtiçi toptan eşya fiyatlarıyla satıldığı 
için çoklu kur düzeni uygulanmış gibi etkiler doğmaktadır. Bu dü
zende, açıkça saptanmış bulunan fakat hemen hiç bir önemi olma
yan resmî döviz kuruna karşılık, çok sayıda «üstü kapalı» döviz kuru 
vardır (61). Başka bir deyişle, sosyalist ülkelerde çoklukur düzeni 
açıkça uygulanacak yerde, ulusal parayla ifade edilen fiyatları 
doğrudan doğruya saptanan mallar dünya fiyatları üzerinden ihraç 
edilmek, yine dünya fiyatları ile ithal edilen mallar doğrudan doğru
ya saptanan fiyatlarla yurtiçinde satılmak yoluyla bir çeşit çok 
kurlu düzen üstü kapalı olarak uygulanmaktadır. Dolayısiyle resmî 
döviz kuru, ne ihraç edilen malın yurtiçi üreticisi, ne ithal olunan 
malın ülkedeki alıcısı, ne de yabancı ihracatçı ve ithalatçı için 
önem taşımaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, sosyalist ülkelerin ihracatı arttırmak, 
ithalâtı kısmak, kısacası dış ödemeler dengesini denkleştirmek ama
cıyla döviz kurlarını değiştirmek yoluna başvurmaları gereksizdir. 
Bu ülkelerin, ihracatı çoğaltmak için daha çok malı ihracata yönelt
meleri ve dünya fiyatıyla satışa hazır olmaları yeterlidir; ithalâtı 
kısmak için de ithalât kotalarını küçültmeleri elverecektir. Fiyat 
mekanizmasının düzenleyici etkileri bulunmayan bir ekonomide 
döviz kurları da birer fiyat olmaktan çıkmaktadır. 

Bu kesimde yapılan açıklamalar, sosyalist ülkeler paralarının 
neden konvertibl olmadığını^"bugünkü fiyat siyasetlerini, gerçek
te ise bugünkü plânlama yöntemlerini değiştirmedikleri sürece bu 
ülkelerin paralarına neden konvertibilite tanıyamayacaklannı ortaya 
koymaktadır. 

îlkin, sosyalist ülkelerde dış ticaret devlet tekelinde olduğu 
için özel kişilerin ithalât yapmaları, dolayısiyle de, bu amaçla yurt
dışına para göndermeleri söz konusu değildir. Yurtiçinde üretim 
araçları üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmayan özel kişilerin ta
sarruflarını yurtdışına göndererek yabancılara borç vermelerinin 
ya da başka ülkelerde yatırım yapmalarının hoşgörü ile karşılana
nı) Bk. y.a.g.m. sh. 215; M. R. WYCZALKOWSKY : Communist Economics and 

Currency Convertibility, sh. 164-166. 
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cağı da düşünülemez. Öte yandan, kâr amacı gütmeyen dış ticaret 
kuruluşları sadece iktisadî plânda gösterilen malları yine plânda 
saptanan miktarlarda ithal edecekleri için bunların konvertibilite 
hakkından yararlanmaları söz konusu olamaz. Buna karşılık sos
yalist ülke uyruklarına yurtdışı yolculukları için paralarını serbest
çe diledikleri ülke parasına çevirme yetkisi tanınabilir. Ancak uy
gulamada, siyasal nitelikli kaygılar ya da dış yedek akçelerin ye
terli olmaması, özel kişilere bu hakkın verilmesini engellemiştir. 
Özetlemek gerekirse, sosyalist ülkelerde ulusal paraya genel kon-
vertibilite tanıma olanağı yoktur. 

İkinci olarak, sosyalist ülkeler paralarının daha dar anlamlar
da konvertibl yapılabilmesi olanakları ele alınabilir. Genel anlam
da konvertibilite sınırlandırıldıkça sürekli olarak ülkede oturma
yan gerçek ya da tüzel kişilerin bîr türlü işlemlerinden doğan ala
cakları için tanınan konvertibilite, bu kişilerin yalnız câri işlemle
rinden doğan alacakları için tanınan konvertibilite ve sadece ya
bancı Merkez Bankaları için tanınan konvertibilite biçimleri orta
ya çıkar. Sözü edilen üç olasılık içinde en geniş kapsama sahip olan 
birincisi, yabancıların câri işlemlerden doğan alacakları kadar, 
sermaye hareketleri dolayısıyla oluşmuş alacaklarının da herhan
gi bir başka ülke parasına çevrilebilme yetkisini içermektedir. Ya
bancıların sosyalist ülkelerde yaptıkları yatırımları çok sınırlı ve 
özel anlaşmalara bağlı olduğu için bunlardan kazanılan kâr 
paylarını ve faizleri bir başka ülke parasına serbestçe çevire-
bilme yetkisi üzerinde uzun boylu durmaya gerek yoktur. Buna 
karşılık, faiz farklarından yararlanmak ya da devalüasyonlara kar 
şı korunmak amacıyla yabancıların sosyalist ülkelere kısa vadeli 
sermaye göndermeleri olasılığı ele alınabilir. Sosyalist ülkelere ge
lecek kısa vadeli sermayenin her istendiğinde ve önceden belirlene
cek bir döviz kuru üzerinden yurtdışına çıkarılabileceği konusu 
güvenceye bağlanmadıkça bu tür sermaye hareketlerinin önemli 
bir büyüklüğe erişemeyeceği açıktır. Döviz kurlarının dalgalanma
ya bırakılması, kısa vadeli sermaye hareketlerini yaratan faiz fark
larının büyümesini ve/vëya vadeli döviz işlemlerinin yapılmasını 
gerektirir. Ayrıca, sermaye çıkışlarını karşılıyabilmek, hatta salt 
yabancı sermaye sahiplerine güven verebilmek için dış yedek akçe
lerin yeterli bir düzeyde bulunması zorunludur. Sözü edilen koşul
lar, sosyalist ülkelerde uluslararası kısa vadeli para piyasasının 
kurulması anlamına gelmektedir. Sosyalist ülkelerin kısa vadeli 
sermaye hareketlerini önemsemeleri ve konvertibilite tanıyarak bu 
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hareketleri desteklemeleri, kısa vadeli yabancı sermayeleri kulla
narak uluslararası para piyasalarında spekülâsyoncu işlemler yap
mak ya da ithalâtlarını arttırmak istemelerine bağlıdır. Sosyalist 
ülkelerde uluslararası niteliğe sahip kısa vadeli para piyasalarının 
kurulması ve gelişmesi hiç kuşkusuz, bu ülkelerle öteki dünya ül
keleri arasındaki ticaret ilişkilerinde köklü değişikliklerin meydana 
gelmesini gerektirmektedir. Sözü edilen değişmelerin gerçekleşmesi 
bugün için zor görünmektedir (62). Kaldı ki, sermaye hareketlerin
den doğan alacaklar dolayısiyle ulusal paraya konvertibilite tanıya
bilmek için, öncelikle, câri işlemlerden doğan alacakları serbestçe 
bir başka ülke parasına çevirme yetkisini tanıyabilecek durumda 
olmak gerekir. Konvertibilite ile ilgili olarak sosyalist ülkelerin 
karşılaştığı en önemli engel bu alanda ortaya çıkmaktadır. 

Bugünkü fiyat saptama ve plânlama yöntemleri değişmedikçe 
sosyalist ülkelerin câri işlemlerden doğan yabancı alacaklar için 
ulusal paralarını konvertibl yapmalarına olanak yoktur. Dış öde
meler dengesi üzerinde çok sıkı bir denetime sahip olan sosyalist 
ülkeler, ithalâtlarını yeteri ölçüde kısmayı göze alırlarsa, yaban
cıların câri işlemlerden doğan alacakları için paralarını konver
tibl yapabilirler. Ancak bu, biçimsel bir konvertibilite olmaktan 
öte bir anlam taşımaz; yabancıların herhangi bir alacağı oluşama
yacağı için, kuramsal olarak yetkili olunsa bile, bir başka paraya 
çevirme işlemi ortaya çıkmayacaktır. Sosyalist ülkelerin, kendile
rine önemli bir yarar sağlamayacağından, ithalâtlarını kısma pa
hasına paralarını biçimsel anlamda konvertibl yapacakları düşünü
lemez. 

Parasına konvertibilite tanıyan ülkenin beklentilerinden bin, 
yabancıların ticarî alacaklarını kendisinde ve kendi ulusal parası 
cinsinden tutmaları, bu alacakları bir başka ülke parasına hemen 
ve tümüyle çevirmemeleridir. Yabancıların alacaklarını bir başka 
ülke parasına hemen ve tümüyle çevirmeleri bekleniyorsa ulusal 
parayı konvertibl yapmakta yarar yoktur. Böyle bir durum, ulusal 
paraya konvertibilite tanmmaksızın dış ticaret borçlarının kon
vertibl bir yabancı parayla ödenmesine eşittir. Yabancıların bir ala
cak hakkına sahip olmalarına yol açan önemli bir neden, parasını 
konvertibl yapan ülkenin dış ticaret dengesindeki açıktır. Yabancı
lar, bu yoldan doğan alacaklarını bir başka ülke parasına çevirmez 

(62) Bk. O. L. ALTMAN : a.g.m. sh. 429. 
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de konvertibl yapılan para cinsinden saklarlarsa, dış ticaret açığı 
olan ülke, ihracat hacmini genişletmek zorunda kalmaksızın ithalâ
tını arttırmış olur. Böylece, alacaklı ülkelerden düşük faizli ve kısa 
vadeli borç alınmışcasına sonuçlar doğar. Yabancıların bu yolu 
seçmeleri, söz konusu alacakları borçlu ülkeden ilerde yapacakları 
ithalâtın bedelini ödemek ya da kendilerince uygun bir zamanda 
başka paralara çevirmek için kullanmak istemelerine bağlıdır. Bu
na göre yabancıların, parasına konvertibilite tanınmış bir sosyalist 
ülkeden olan alacaklarını yine o ülke parası olarak tutmaları, iler
de bu ülkeden diledikleri mallan diledikleri miktarda ithal edebi
lecekleri konusunda duydukları güvene dayanır; çünkü konvertibi
lite, bir ulusal paranın görünüşte istenen ülke parasına, fakat özde 
istenen mala çevrilebilmesi yetkisini içermektedir. 

Bugünkü fiyat saptama ve plânlama yöntemleri aynı kaldığı 
sürece, sosyalist ülkelerde konvertibl yapılan ulusal paranın iste
nen mala serbestçe-çevrilebilmesi, başka bir deyişle oluşan dış ti
caret alacaklannı kullanarak yabancıların bu ülkelerden diledikleri 
malları ithal etmeleri olanağı yoktur. Bu, iki nedenden ileri gelmek
tedir : ilkin, sosyalist ülkelerde iktisadî plân ve onun bir kesimi 
olan dış ticaret plânı, belli bir dönem içinde ülkeden ihraç edilebi
lecek malların tümünü ve miktannı kesin biçimde belirlemektedir. 
Dolayısiyla, ihracı plânlanmayan, ihraç edilecek miktarı sınırlı olan 
ya da ihracat kotası dolmuş olan mallar yabancılarca, ithal edile
meyecektir C63). Fakat bundan daha önemli olan ikinci neden, sos
yalist ülkelerde saptanan fiyatlarla ilgilidir. Daha önce de açıklan
dığı gibi, sosyalist ülkelerde yurtiçi fiyatlar kamusal yetkililerce 
doğrudan doğruya saptanmakta olup mallann göreli kıtlıklarını gös
termemektedir. Eğer, bu ülkelerde: ulusal paranın dış değeri yurtiçi 
fiyatlan yansıtan tek bir döviz kuru ile ifade edilse, fakat ihraç 
edilecek mallann türüne ve miktarına plânla konmuş sınırlamalar 
kaldırılsa yabancılar, doğaldır ki, uluslararası karşılaştırmada da 
ha ucuz görünen malları satın alacaklar, fiyatları oransal olarak 
yüksek düzeyde saptanmış malları ithal etmeyeceklerdir. Oysa, da
ha önce belirtildiği üzere, sosyalist ülkelerde plân amaçları gereği, 
üretim mallan göreli olarak daha ucuz, tüketim malları ise, yine 

(63) Bk. M. R. WYCZALKOWSKI : Communist Economics and the Currency Con
vertibility sh. 167; O. L. ALTMAN: a.g.m. sh. 431; F. D. HOLZMAN : Soviet 
Central Planning and Its Impact on Foreign Trade Behavior and Adjustment 
Mechanisms, (in) A. A. BROWN - E, NEUBERGER (eds): a.g.e. sh. 285-
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göreli olarak, daha pahalıdır/Dolayısıyla, gerçek bir konvertibilite, 
sosyalist ülkelerde yurtiçi kullanımlarını arttırmak için fiyatları 
bilinerek, istenerek düşük tutulan üretim mallarının yurtdışına sa
tılması, bu malların yurtiçi arzının yetersiz kalması gibi bir sonuç 
doğuracaktır. Böyle bir sonuç, genel plânı ve onun bir kesimi olan 
ihracat plânını amaçlarından saptıracak, daha da önemlisi iktisadî 
plânlamayı uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarıyla iliş-
kilendirecektir. Mantıksal zincir sonuna dek izlenirse, bu tür bir 
gelişme, bugünkü sosyalist plânlamada nitelik değişmelerine ve 
fiyatların göreli kıtlıkları yansıtacak biçimde saptanmasına yol aça
bilir (64). Ayrıca, ulusal paranın dış değerinin, yurtiçi fiyatlarla 
uluslararası fiyatlar arasındaki oransal ilişkiyi yansıtacak biçimde 
yeniden belirlenmesi gerekli olacaktır. 

Sosyalist ülkelerde fiyatlar yetkili kuruluşlarca doğrudan doğ
ruya saptandığı ve göreli kıtlıkları göstermediği, dış ticarete giren 
malların değeri dünya piyasalarındaki fiyatlara dayandırıldığı ve 
konvertibl bir Batı parasıyla, diyelim Amerikan dolarıyla, belirlen
diği, ihraç edilebilir malların türü ve miktarı ulusal plânlarla ka
rarlaştırıldığı sürece sosyalist bir ülkenin parasına konvertibilite 
tanıması, bu ülkenin iki çeşit paraya sahip olması anlamına gelir. 
Birinci para yurtiçinde kullanılan ulusal paradır; ikincisi ise ya
bancıların dilerlerse bir başka ülke parasına çevirilebilecekleri, fa
kat sosyalist ülkeden ithalât yapmak için her zaman kullanamaya
cakları paradır. Aslında bu ikinci tür para, dış ödemelerde bugün 
kullanılan konvertibl Batı paralarından başka bir şey değildir; sa
dece görünüşte ulusal para konvertibl yabancı paranın yerini al
mıştır. Gerçekten de, sosyalist ülkenin konvertibl yapılan ulusal 
parası ile ifade edilen ticarî alacakları, yabancıların bu ülkeden 
diledikleri malı, diledikleri fiyatla ve yurtiçi fiyatlar üzerinden sa
tın almalarına olanak tanımamaktadır. Bu nedenle yabancılar, ti
carî alacaklarını sosyalist ülke parası olarak tutmak istemezler. Aynı 
nedenlerle, yabancıların sosyalist ülkeden olan alacaklarını kullana
rak bir üçüncü ülkeye olan borçlarım ödeyebilmeleri de söz konusu 
değildir; çünkü, bir başka ülkenin bu nitelikteki bir parayı kabul 
etmesi beklenemez. Açıklanan koşullar altında parasını konvertibl 
yapan sosyalist ülkenin borçlandığı ülkeler, alacaklarını tümüyle 
ve hemen uluslararası geçerliği olan bir başka ülke parasına çe-

(64) Bk. M. R. WVCZALKOWSKI : y.a.g.m. sh. 165, 167, 
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virmek isteyeceklerdir. Böyle bir sonuç, yarattığı etkiler bakımın
dan, sosyalist ülke parasının konvertibl olmaması ile eşdeğerdir. 

1964 yılı başlarında, Karşılıklı İktisadî Yardımlaşma Konseyi 
üyeleri arasında yapılacak çok yanlı ödemelerde kullanılmak üze
re, «konvertibl ruble» ya da «aktarılabilir ruble» adı verilen bir he
sap biriminin yaratılmış olmasına karşın, Konsey üyesi ülkelerin 
temelde ikili ticaretlerini sürdürmelerine yol açan nedenler yukar-
daki açıklamalarla ortaya konmuş olmaktadır : îlkin, aktarılabilir 
ruble konvertibl Batı paralarına serbestçe çevrilememektedir. Bir 
başka deyişle, aktarılabilir rublenin değil mallara, önemli Batı pa
ralarına ya da altına konvertibilitesi bile sağlanamamıştır, ikine' 
olarak bu hesap birimi, «bölgesel anlamda konvertibl» ya da özel 
deyimiyle gerçekten «aktarılabilir» duruma da getirilememiştir. 
«Konvertibl ruble» cinsinden oluşan bir alacak, sosyalist ülkelerde 
uygulanan dış ticaret plânlaması nedeniyle herhangi bir üye ülke
den hatta Rusya'dan istenen malı, dilediği kadar ve o ülkenin yurt
içi fiyatlarıyle ithal etmek için kullanılamamaktadır. Üyeler arası 
ticarette fiyatlar, dünya piyasalarındaki fiyatlar temel alınıp özel 
bir hesaplama yapılarak belirlenmektedir. Dolayısıyle konvertibl 
ruble, genel bir satın alma gücünü ifade etmemektedir ve Sovyet 
Rusya'da kullanılan paradan farklı bir niteliğe sahip bulunmakta
dır. Bir başka deyişle «konvertibl ruble», üye ülkeler arasındaki 
alacak ve borçların ödenmesine yarayan herhangi bir yabancı para 
kadar ulusal paralardan farklıdır ya da görünüşte «konvertibl rub
le» adı verilen fakat gerçekte üye ülkeler için konvertibl olmayan 
yabancı bir paradır. Konvertibl rublenin, konvertibl Batı paraları
na serbestçe çevrilememesi ve üye ülkelerde her malı yurtiçi fi
yatlarla satın almaya elverişli olmaması, sosyalist ülkeleri konver
tibl ruble ile ifade edilen alacaklarını sınırlandırıcı yollara gitme
leri ve dış ticaretlerini yine ikili olarak denkleştirmeye özen gös
termeleri sonucunu doğurmaktadır. 

Sosyalist ülkeler arası ticarette dünya fiyatlarının temel alın
ması, bu ülkelerde yurtiçi fiyatların saptanma biçimiyle ilgilidir. 
Eğer, yurtiçi fiyatlar dış ticarette temel alınsaydı her sosyalisr 
ülke, öteki sosyalist ülkelerden sadece en düşük fiyatlı malları ithal 
etme yoluna gidecekti. Bu mallar ise, bugünkü fiyatlandırma 
biçimine göre, genellikle üretim maliyeti oransal olarak yüksek, 
fakat yurtiçinde satış fiyatları, plânlama amaçları yüzünden, düşük 
olanlardır. Böylece, plânlama amaçlarına aykırı olarak, yurtiçinde 
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kıt sayılan mallar ihraç edilmek gibi bir durum ortaya çıkabilecek
ti. Daha önceki açıklamalarda bir sosyalist ülkenin sosyalist olma
yan ülkelerle kendi yurtiçi fiyatları üzerinden ticaret yaptığı zaman 
meydana gelebileceği belirtilen sakınca bu kez, ticaret ilişkileri 
kuran her iki sosyalist ülke için söz konusu olacaktı; çünkü, sosyalist 
ülkelerin hemen hepsi Sovyet Rusya'daki fiyatlandırma yöntem
lerini uygulamaktadırlar. Bunun sonucunda, saptanan fiyatlarla 
malların göreli kıtlıkları arasında fark olmakta, fakat bu fark 
bir sosyalist ülkeden ötekine değişmektedir. Saptanan fiyatların 
mallar arasındaki göreli kıtlıkları yansıtmama derecesi bütün sos
yalist ülkelerde eşit değildir (65). 

Açıklanan nedenlerle, «konvertibl ruble»rıin Konsey üyesi ül
keler arasında çok yanlı ödemeleri geliştirme olanakları oldukça 
sınırlıdır. Sosyalist ülkelerde, «üretimin bütün aşamalarındaki 
mallar için bir piyasa ya da piyasanın uygun bir eşdeğeri olmadık
ça göreli kıtlıkları gösteren herhangi bir fiyat ve tahsis düzeni or
taya çıkamaz. Böyle bir düzen olmayınca da, dış ticaretin çok yan-
hlaştınlması ve ulusal paraların konvertibilitesi gerçekleştirilemez» 

n. 
Son olarak, sosyalist ülkelerde ulusal paraya yabancı Merkez 

Bankaları için konvertibilite tanıma olanakları üzerinde durulma
lıdır. Bu tür bir konvertibilitede câri işlemlerden doğan alacakları 
herhangi bir ülke parasına çevirme yetkisi sadece yabancı Merkez 
Bankalarına tanınmaktadır. Sosyalist ülkelerin başka ülkelerle 
yaptıkları ikili ticaret ve ödeme anlaşmalannda karşılıklı olarak 
oluşan alacak ve borçların belli dönemler sonunda birbirleriyle mah
sup edileceği genellikle kararlaştırılmaktadır. Alacak ve borçlar ül 
kelerin Merkez Bankalarında toplanmakta ve mahsup işlemi bu ku
rumlarca yapılmaktadır. Ayrıca, anlaşmaya taraf ülkelerden biri
nin ithalâtı ihracatını aştığı zaman, öteki ülkenin belli bir tutara 
kadar kredi açması öngörülmektedir. Ancak, böylece belirlenen 
kredi sınırını aşan borçların altın ya da konvertibl bir Batı parası 
kullanılarak ödenmesi genellikle kabul edilmektedir. Elbette, sos
yalist bir ülkeden alacaklı olan ülke bu yetkiyi kullanmayıp, alaca
ğını borçlu ülke parası olarak tutabilir; ilerde sosyalist ülkeden 
daha fazla ithalât yapmak isteyen alacaklı ülke bu yolu seçebilir. 

(65) Bk. y.a.g.m. sh. 168. 
(66) y.a.g.m. sh. 178. 
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Bununla birlikte, alacaklı ülkenin kredi sınırını aşan borcun altın 
ya da konvertibl para ile ödenmesini istemesi halinde anlaşmanın 
gerekleri yerine getirilecektir. Böyle bir durumda sosyalist ülke pa
rası, anlaşma yapılan ülkeyle ve yaıbancı Merkez Bankasının iste
miyle sınırlı kalmak üzere konvertibl olacaktır. 

E. İhracatı, İthalât Giderlerini Karşılamak İçin Başvurulması 
Zorunlu Bir Yol Sayan Anlayış : Sosyalist ülkelerde ihracat, serbest 
piyasa ekonomilerindeki öneme sahip bulunmamaktadır. Serbest 
piyasa ekonomilerinde ihracat, doğurduğu öteki sonuçların yanı 
sıra, yurtiçi toplam talep, dolayısıyla da istihdam düzeyi üzerinde 
güçlü etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle, piyasa ekonomisine sahip 
ülkeler ihracatın gelişmesine Özel bir önem vermektedirler. 

Buna karşılık sosyalist ülkeler, ihracata ithalâtı ödeyebilmek 
için başvurulması zorunlu bir yol gözüyle bakmaktadırlar. Söz ko
nusu ülkelerde ithalât, sermaye mallan stokunda ve gereksinme du
yulan girdiler arzında ortaya çıkan geçici ya da sürekli açıkları ka
pamak amacıyla kullanılan bir yoldur (67). Ancak, ithalâtın gerçek
leştirilebilmesi ihracata yakından bağlıdır. Yapılan ithalâtın bede
lini ve ithalâta ilişkin işlemlerin giderlerini ödemek, hatta belirli 
bir düzeyde dış ihtiyat biriktirebilmek için ihracat yoluna gidilmesi 
bir zorunluluktur. Böylelikle, geleneksel ihraç malları ile yurtiçi 
arzı geçici olarak fazlalık gösteren mallar, yapılan ithalâtı ödemeye, 
plânlanan dış ihtiyatları sağlamaya, antlaşmalardn doğan yüküm
lülükleri yerine getirmeye yetecek miktarda olmak üzere yurtdışı
na satılmaktadır (68). İthalât gereksinmesinin fazla olduğu dönem
lerde, ülke ekonomisi yönünden oransal önemi küçük olan malla
rın da yurtiçi üretimden ya da tüketimden alıkonarak ihracata yö
neltildiği görülmektedir. 

Sosyalist ülkelerde ihracatın oransal önemsizliğini yaratan çe
şitli nedenler vardır. Bunların başında, sosyalist plânlamada uygu
lanan «maddi dengeler» yöntemi gelmektedir. Sovyet örneği plân
lamada, orta vadeli ya da yıllık plânlar hazırlanırken, gerek kesim
ler gerekse mallar düzeyinde olmak üzere maddi dengeler kurul
maktadır. Bu dengeler kurulurken, yurtiçi arzın ekonomideki ge-

(67) F. D. HOLZMAN : y.a.g.m. sh. 284; F. D. HOLZMAN : Foreign Trade, (in) 
A. BERGSON - S. KUZNETS (eds) : Economic Trends in The Soviet Union, 
Cambridge, Mass. 1963, sh. 302. 

(68) H. S. LEVINE : a.g.m. sh. 274-275. 
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reksinmeyi karşılayamadığı her durumda belli bir ithal gereği or
taya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, yurtiçi üretim plânı hazırla
nırken, dış ticaret plânının bir bölümü olan ithalât plânı, hemen 
hemen kendiliğinden oluşmaktadır. İthalât gereksinmesi böylece 
bulunduktan sonra, ithalâtın hangi ülkelerden ve miktarlarda ya
pılacağı ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Bu aşamada, daha önce 
yapılmış ticaret antlaşmaları da gözönünde bulundurulmaktadır, 
ithalât plânı ortaya çıkınca, dış ticaret plânının bir başka, bölümü 
olan ihracat plânının hazırlanmasına geçilmektedir. Toplam itha
lâtın bedeline taşıma giderleri, dış borç ödemeleri ve faizleri ile 
öteki görünmez giderler eklenerek, yapılması gereken toplam ih
racat hacmi hesaplanmaktadır (69). Dış ihtiyatların arttırılması is 
teniyorsa, plânlanan artış ayrıca dikkate alınmaktadır. Daha son
ra, hangi malların ne miktarlarda ihraç edileceği belirlenmektedir. 
Bu aşamada, yine, yürürlükteki ticaret antlaşmalarından doğan yü
kümlülükler gözönüne alınmaktadır, 

Hiç kuşkusuz, ihracat plânının, dolayısıyla ithalât plânının 
gerçekleşebilmesi, gerekli dövizi sağlayabilecek miktarda ve türde 
malın ihracata yöneltilebilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu neden
le, ihracat plânında yer alan mal türleri ve miktarları ile üretim 
plânında ihraç edileceği belirtilen ya da yurtiçi gereksinmeyi aştığı 
saptanan mal miktarlarının ve türlerinin eşit olması gerekir. Söz 
konusu eşitliği sağlayabilmek için «sürekli yaklaşımlar yöntemi An
den yararlanılabilir. 

Sosyalist ülkelerde ihracata ithalâtdan daha az önem verilme
sinin bir başka nedeni de, bu ekonomilerde istihdam düzeyinin ih
racattan hemen hiç etkilenmemesidir (70). Sosyalist ülkelerde is
tihdam düzeyi, ekonomide oluşan efektif talebe değil, plânlama sü
reci içinde alman kararlara göre belirlenmektedir. Bu nedenle ih
racat, efektif talebin bir bölümü olarak istihdam düzeyini etkileme 
gücünden yoksundur; dolayısıyla, sosyalist ülkelerde ihracat, ser 
best piyasa ekonomilerindeki gibi, istihdam yaratan bir etken ola
rak kendi başına bir amaç niteliği taşımamakta, sadece ithalâtı 
ödemeye yarayan bir araç sayılmaktadır. Bununla birlikte, bazı sos
yalist ülkelerin zaman zaman ihracatı arttırmaya özel bir özen gös
terdikleri görülmektedir. Ancak, yakından bakıldığında, bu çabala-

(69) F. L. PRYOR : The Communist Foreign Trade System, London 1963, sh. 57-58. 
(70) F. D. HOLZMAN: Foreign Trade Behavior of Centrally Planned Economies, 

sh. 240. 
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rm da izlenen hızlı kalkınma ve aşın istihdam siyasetleri yüzün
den dış ödemeler dengesinde ortaya çıkan açığı kapamak, başka 
bir deyişle, büyüyen ithalât gereksinmesini karşılamak ile ilgili ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Sosyalist ülkelerde ithalât giderlerini karşılayabilmek için ih
racat yoluna başvurmayı zprunlu gören anlayışın doğurduğu önem
li bir sonuç vardır. Bu ülkeler, ihracatı ve ithalâtı birbirlerinden 
bağımsız olarak ele almamakta tam tersine, ihracatı ve ithalâtı bir
birleriyle ilintili görmektedirler. Başka bir deyişle, sosyalist ül
keler için önemli olan, tek başına ihracatın ya da ithalâtın yarata
bileceği kazanç veya kayıp değil, ihracatın ve ithalâtın birlikte 
meydana getirebilecekleri net kazanç veya kayıptır. Sosyalist ülke
ler, yurtiçi plânının amaçlarına ulaşmak için gerekli bulunan itha
lâtın gerçekleşmesine önem verdiklerinden, yalnız ihraç veya yal
nız ithal mallarının dünya fiyatlarında ortaya çıkan değişmelerle 
değil, dış ticaret hadlerindeki değişikliklerle ilgilenmektedirler. Bu 
nedenle, örneğin, sosyalist bir ülkenin ihraç ve ithal ettiği malların 
fiyatları aynı miktarlarda düşse, bu ülkenin dış ticaret hacmi fi
ziksel olarak aynı büyüklükte kalabilmektedir (71); eğer, ithal edi
len malların dünya fiyatları yeterince düşmüşse sosyalist ülkeler, 
düşük fiyatla ve zararına mal ihraç etmeyi göze alabilmektedirler; 
tam tersine, ihraç ettikleri malların dünya fiyatlarındaki yükseliş, 
yurtdışından satın alınacak malların fiyatlarındaki artıştan fazla 
ise sosyalist ülkeler, ithalât yoluna kolaylıkla gidebilmektedirler. 
Hiç kuşkusuz, açıklanmaya çalışılan davranışa olanak veren etken, 
sosyalist ülkelerde dış ticaretin devlet tekeli altında bulunmasıdır 

Yukarda ele alman olasılıkların tümünde, dış ticaret hadleri 
nin aynı kaldığı ya da ülke yararına, değiştiği gözden uzak tutulma
malıdır. Oysa, 1930'larm başlarında Sovyet Rusya'da olduğu gibi, 
dış ticaret hadlerinin ülke zararına değiştiği durumlar da ortaya 
çıkabilir. Sovyet Rusya'da dış ticaret hadleri 1929'da 100 iken 1932' 
de 71.6'ya düşmüştür. Buna karşılık Rusya, plânlanan ithalâtı ger
çekleştirebilmek için ihracatını hızlaı arttırmak yoluna gitmiştir (72). 

Sosyalist ülkelerde, yapılacak ithalâtın maddi dengeler kuru 
lurken ortaya çıkan yurtiçi arz açığına göre hesaplanması, bu ül-

(71) F. D. HOLZMAN: Soviet Central Planning and its Impact on Foreign Trade 
Behavior and Adjustment Mechanisms, sh. 295. 

(72) y.a.g.m. sh. 294-295; keza bk. aynı makalede dipnotu: 26. 
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kelerde ithalât talebinin, özellikle kısa dönemlerde, fiyat esnekli
ğinin sıfıra çok yakın olması sonucunu yaratmaktadır. Orta ve 
uzun dönemlerde, gerekli değişikliklerin yapılmasına elverecek za
man ve olanak bulunduğundan, ithalât talebi esneklik kazanabil
mektedir. Öte yandan, sosyalist ülkelerde yurtdışına satılacak mal 
miktarının ekonomideki ithalât gereğine bağlı olarak belirlenmesi, 
bu ülkelerde ihraç malları arz esnekliğim etkilemektedir. îhraç ve 
ithal mallarının dünya fiyatlarında ortaya çıkan değişmelerin bir
birlerini yokedecek yönlerde ve oranlarda olması halinde, yine ay
nı miktar ihracat yaparak belli bir ithalât hacmini gerçekleştirmek 
olanağı bulunduğuna göre, ihracatın arz esnekliği sıfır değerini ka
zanmaktadır. Ancak bu, çok özel bir durumdur. Dış ticaret hadle
rinin ülke yararına ya da zararına bir gelişim göstermesi, daha bü
yük bir olasılıktır. İhraç edilecek malların dünya fiyatında bir yük
selme ortaya çıkarsa, plânlanan ithalâtı yurtdışına daha az mal 
satarak gerçekleştirmek olanağı vardır. îhraç mallarının dünya 
piyasasındaki fiyatlarında meydana gelecek bir düşme ise, plânla
nan ihracatı gerçekleştirebilmek için yurtdışına daha çok mal sa
tılmasını zorunlu kılar. Böyle durumlarda sosyalist ülkelerin ihra
cat arz eğrisi, sol-yukarı doğru kıvrılan ve rektangüler hiperbol bi
çimine yaklaşan bir görünüm kazanacaktır (73). Başka bir deyişle, 
sosyalist ülkelerin ihracat arzı eğrisi, genellikle, negatif birim es
nekliğine sahiptir. Ancak, ithalâtda olduğu gibi ihracatda da orta 
ve uzun dönemler esnekliği etkileyebilmektedir. Örneğin, dünya fi
yatlarındaki gelişmelerin olumsuz olması nedeniyle ithalât plânı 
değiştirildiğinde, yurtdışına satılacak mal miktarı da değiştirilebil
mektedir. Böylece, ithal mallarının fiyatı yükseldiği için orta ya 
da uzun dönemlerde yurtdışından satın alınacak mal miktarı azal-
tılırsa, ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüşe rağmen, yurtdışına 
satılacak mal miktarı da azaltılabilmektedir. 

(73) y.a.g.m. sh. 296. 
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Bir yazar döviz kurunu, çeşitli ülkelerin fiyatlannm birbi
rine çevrilmesine yarayan tek kelimelik bir sözlüğe benzetmiş
tir. Bu niteliğiyle döviz kuru, uluslararası ekonomik ilişkilerin ço
ğunun yönünü ve boyutlarını etkileyen ve hatta belirleyen bir değiş
ken olmaktadır. Bu da onu hükümetlerin elinde dış ödemeler den
gesinin sağlanması için kullanılabilecek değerli bir iktisat politika
sı aracı durumuna getirmektedir. Bununla birlikte, döviz kurunun^ 
tanımı gereği, birden çok ulusal parayı ve dolayısıyla ülkeyi ilgi
lendiren bir değişken olması, tekil ülkelerin bu politikadan diledik
lerince yararlanmalarım engellemekte ve konunun çoğu kez yürür
lükte bulunan uluslararası para sistemi çerçevesinde düzenlendiği 
görülmektedir. Özellikle 1944 yılında temelleri atılan ve 1971'e de
ğin yaşamını sürdüren Bretton Woods uluslararası para sistemin
de benimsenen «sabit, fakat ayarlanabilir» kurlar ilkesinin bir ge
reği olarak, ülkelerin döviz kurlarını hangi koşullarda ve nasıl de
ğiştirebilecekleri bir dizi ayrıntılı kurala bağlanmıştı. Bu sisteme 
göre, günümüzde halen işlerliğini sürdüren dalgalı kurlar sistemi 
çok daha liberal bir yapıdadır. Bununla birlikte, bugün de izleye
cekleri kur politikalarında ülkelere rehberlik edecek ilke ve kural
lar yok sayılamaz. Üstelik konu, eskiden olduğu gibi, yine Uluslar
arası Para Fonu (IMF) nun gözetimine bırakılmıştır. 

Döviz kuru politikasına ilişkin iktisat kuramına baktığımızda, 
onun da ister istemez yürürlükte bulunan uluslararası para siste
minin etkisi altında kaldığına ve hatta ona göre biçimlendiğine ta
nık oluyoruz. Bu da karşımıza, biri Bretton Woods sisteminde dış 
dengesizliklerin giderilmesi için döviz kuru politikasından yarar
lanma olanaklarını araştıran, öteki de günümüz dalgalı kur sistemi 
altında yine aynı amaçla tekil ülkelerin kur politikasına yön ver-
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meye çalışan iki yaklaşımdan oluşan bir kuramsal öğreti çıkartı
yor. 

Bu çalışmanın amacı, aşağıda «geleneksel yaklaşım» olarak ad
landıracağımız birinci yaklaşımın kuramsal temellerini gözden ge
çirmektir. Bu amaç doğrultusunda, iki kesimden oluşan çalışma
nın ilk kesiminde önce döviz kuru politikasının anılan iki yaklaşı
ma göre beliren anlamları ve bunlar arasındaki karşılıklı bağlantı 
üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak duracağız. Daha sonra bu poli
tika ile güdülebilecek genel ve özel amaçları tartışacağız. Çalışma
nın ikinci kesiminde ise, çeşitli uluslararası para sistemlerinde kur 
politikasının aldığı görünümü ortaya koymaya çalışacağız. Burada 
özellikle 1971 yılından sonra fiilen ortaya çıkan ve IMF çerçevesin
de yapılan reform çalışmalarıyla daha sonra hukuki bir nitelik ka
zanan günümüz uluslararası para sisteminin bu alanda ne gibi yeni
likler getirdiğini araştıracağız. 

I. DÖVİZ KURU POLİTİKASININ ANLAMI VE AMAÇLARI 

A — Döviz Kuru Politikasının İki Anlamı 
1. Geleneksel Anlamda Döviz Kuru Politikası 

Döviz kuru politikası deyimi makroiktisat politikası sorunla
rıyla uğraşan iktisatçılar tarafından ötedenberi ekonominin dış 
dengesinin sağlanmasında döviz kurlarından yararlanma yol ve 
yöntemlerini anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Bir bakıma konu
ya «amaç» ya da «hedef» açısından yaklaşım sayılabilecek olan bu 
anlayış, «döviz kurlarının, her ülkenin kendi fiyatlarını öteki ülke
lerin fiyatlarına uygun bir düzeyde tutabilmesinin başta gelen ara
cı olduğu» 0) görüşünden kaynaklanmaktadır. 

İktisatçıların uzun süre döviz kuru politikasına dış denge açı
sından yaklaşmaları başlıca iki nedene bağlanabilir. Bunlardan bi
rincisi, Keynesgil iktisadın ulusal politika yapımcılarını yurt içinde 
«tam çalışma» hedefi ile bağlaması ve dolayısıyla dış dengenin ger
çekleştirilmesinde deflasyona başvurma yolunu tıkamasıdır. İkin
ci neden, sabit döviz kurları ilkesine dayalı Bretton Woods uluslar
arası para sisteminin, ekonomilerin dış dengelerinin sağlanmasında 
döviz kurlarından yararlanma olanağını son derece sınırlamış ol-

(1) J. Marcus Fleming (1972) «Towards a new regime for international payments» 
Journal of International Economics, Vol. 2, No. 4 (September 1972), s. 347. 
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maşıdır (2). İşte, bir yandan Keynesgil iktisat nedeniyle deflasyon, 
öte yandan Bretton Woods uluslararası para sistemi yüzünden dö
viz kuru değişmeleri gibi çok değerli dış denge sağlayıcı araçtan 
yoksun kalan ulusal politika yapımcılannm içine düştükleri bu 
durum, kuramsal iktisatçıları 1950'lerin başlarından 1970lerin 
başlarına gelene değin —aşağı yukarı 20 yıl— konu üzerinde düşün
meye itmiştir. İlk ürününü 1951 yılında Meade'le veren bu düşünce 
çerçevesinde, iç ve dış dengeyi birlikte sağlamanın yollan uzun sü
re araştırılmış, özellikle 1960'lardan sonra, Bretton Woods sistemi
nin, uygulamada sabit kurlara dönüşmüş ayarlanabilir kurlar ilke
sine son verilmeden, bu çetrefil sorunun kolay kolay çözümleneme
yeceği sonucuna vanlmıştır. Gerçi, aşağıda göreceğimiz gibi, kimi 
yazarlar çok sınırlayıcı varsayımlar altmda iç ve dış dengenin yurt
içi para ve maliye politikalanyla sağlanabileceğini kanıtlamışlar
dır (3). Ne var ki, konu üstüne yazan pek çok iktisatçı, ülkelerin 
yurtiçi iktisat politikası hedefleriyle çelişkiye düşmeden dış denge
lerini sağlayabilmelerinin tek değilse bile en etkin yolunun aktif 
bir döviz kuru politikası izlemek olduğu görüşünde birleşmişlerdir. 
Bununla birlikte, bu politikanın nasıl olması gerektiği konusunda 
sabit kur yandaşlan ile dalgalı kur yandaşlan bir türlü anlaşama
mışlar ve bu iki görüş yanlısı iktisatçılar arasında yıllarca, çağımı
zın en ilginç sayılabilecek iktisadi tartışmalanndan biri yer almış» 
tır. 

Sabit kur-dalgalı kur tartışmasını izleyenler, çoğu kez tartış
manın her iki yanında da ekonomik yönden anlamlı kanıtlar öne 
sürülebildiğini (4) görerek, iktisat kuramımn bu alanda açmaza 
düştüğü yargısına varmışlardır. Oysa iktisatçıların bir konuda fark
lı çözümler önermeleri her zaman kuramsal düzeyde anlaşamadık-

(2) Aslında aşağıda göreceğimiz gibi, Bretton Woods sistemi «temelli dış denge
sizlik» durumlarında döviz kurlarının değiştirilmesine, başka bir deyişle, de
valüasyon ya da revalüasyona olanak tanıyordu ve bu nedenle sisteme «sabit, 
ama ayarlanabilir kurlar» (fixed but adjustable parities) rejimi adı da verilmiş
tir. Ne var ki, uygulamada belli başlı paralar arasındaki kur ilişkilerinin «don
ması», dış denge için döviz kurlarından yararlanma olanağını en azından geliş
miş ülkeler için uzun süre ortadan kaldırmıştır. 

(3) Bkz.: Robert A. Mündel (1962), «The Appropriate Use of Monetary and Fiscal 
Policy for Internal and External Stability,» IMF Staff Papers, Vol. IX, No. 1 
(March 1962) s. 70-76. 

(4) Carlos F. Diaz-Alejandro (1975), Less Developed Countries and the Post-1971 
International Financial System, Princeton, Princeton University International 
Finance Section, 1975 s. 2. 



45Ô Doç. Dr. NAHİT TÖRE 

lan anlamına gelmez. İktisatçılar halktan ya da hükümetlerden 
farklı tepkiler bekledikleri zamanlarda da bu yola gidebilirler. 
Çünkü farklı tepkiler ve davranışlar farklı politikaları gerekli kı
lar (5). Bu nedenle sabit kurlar-d algalı kurlar tartışması sonunda, 
geleneksel anlamda döviz kuru politikasının hemen tüm kuramsal 
sorunlarına çözülmüş gözüyle bakabiliriz. Ülkelerin ulusal ekono
mik özelliklerinin farklı uygulamaları gerekli kıldığı gerçeği ise, bi
zi döviz kuru politikasının uygulanış biçimine, başka bir deyişle, 
yeni anlamıyla döviz kuru politikasına götürür. 

2. Yeni Anlamıyla Döviz Kuru Politikası 

Aşağıda göreceğimiz gibi, sabit kurlar ilkesine dayalı Bretton 
Woods uulslararası para sisteminde her ülkenin ulusal parasını al
tın ya da A.B.D. doları cinsinden IMF'ye kaydettirme zorunluğu 
vardı. Fon Anasözleşmesi, bu yolla oluşan resmi partilerin ancak 
«temelli dış dengesizlik» durumunda ve belli kurallara uyularak 
değiştirilmesine izin verdiğinden, Bretton Woods sisteminde döviz 
kuru politikasının uygulanması bir sorun yaratmamıştır. Bu dönem
de özellikle gelişmekte olan ülkeler sık sık devalüasyon yaparak 
dış dengelerini sağlamaya çalışmışlardır. Bir politikanın uygulanış 
biçiminin oldukça katı uluslararası kurallara bağlandığı bir dönem
de iktisatçılar arasında bu konud.a fazla bir tartışma çıkmamış ol
ması doğaldır. Çünkü bir yerde tartışmalar sorunlardan kaynakla
nır. 

1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşüyle büyük batı 
paraları arasında başlayan ve aynı yıl sonbaharında Smithsonian 
anlaşmasıyla sabit kurların yeniden kısa bir süre için denenmesin
den sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygulamaları ise, 
ülkeler para otoritelerini döviz kuru politikası alanında uygulama
ya ilişkin bir dizi sorunla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunlar her 
ülke para ya da kambiyo otoritesinin karşısına, ulusal paranın dış 
değerinin dalgalanmaya mı bırakılacağı, yoksa eskiden olduğu gi
bi sabit mi tutulacağı; dalgalanraaya bırakılacaksa bunun serbest 
bir dalgalanma mı olacağı, yoksa belli sınırlar içinde gözetim al
tında mı tutulacağı; sabit tutulacaksa bir başka ulusal paraya mı, 
yoksa birkaç paradan oluşan bir «sepete» mi bağlanması gerekece
ği; «sepet» seçeneğine gidilmesi durumunda ad hoc bir sepet mi 

(5) L. Sire (1974), Outline of International Finance, London, /Weidenfeld Nicolson, 
1974, s. 119. 
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hazırlanacağı, yoksa SDR (ya da ECU?) gibi hazır bir sepet mi ka
bul edileceği; ad hoc sepet hazırlama yolunun seçilmesi durumun
da hangi ulusal paraların hangi ağırlıklarda bu sepete konulacağı 
gibi birçok soru biçiminde dikilmişlerdir. İşte, bu yeni sorunlardır 
ki, 1970lerde birçok iktisatçıyı bu alanda çalışmaya ve ulusal para 
otoritelerinin anılan konularda yaprriaları gereken «seçişleri» döviz 
kuru politikası olarak isimlendirmeye itmiştir. Böylece, günümüz
de döviz kuru politikası denilince, işin genellikle IMF nin «döviz 
kuru uygulamaları» (exchange rate practices) adım verdiği (6) bu 
mekanik yanı anlaşılmaktadır. 

3. Anlamlar Arasında Karşılıklı Bağlantı 
Aslında geleneksel döviz kuru politikası anlayışıyla, günümüz

de geçerli olan ve ulusal paralar arasındaki değer ilişkilerinin be
lirlenmesinde işin mekanik yönü ve sorunları üzerinde durma eği
limi taşıyan günümüz döviz kuru politikası tanımı, birbirine zıt 
kavramlar olmayıp, birbirini tamamlar nitelikte yaklaşımlardır. 
Yukarda değindiğimiz gibi, 1950 ve 1960'lar boyunca geçerli olan 
geleneksel yaklaşım Bretton Woods sisteminin içerdiği sabit kurlar 
ilkesinin etkisi altında kalmış ve o sistemde döviz kuru değişmele
riyle dış dengesizliklerin giderilip giderilemeyeceği sorununu irde
leyip açıklığa kavuşturmuştur. O dönemde döviz kurlarının sapta
nıp değiştirilmesi otoriteler için bir güçlük arzetmediğinden, işin 
bu mekanik yönü üzerinde durulmamış olmasını doğal karşılama
mız gerekiyor. Ama ne zaman ki Bretton Woods sistemi yıkılmış
tır ve yerini bugünkü dalgalı kurlar sistemi almıştır, o zaman az 
önce sıraladığımız sorunlar tümüyle ülkeler para otoritelerinin 
karşısına çıkmış ve dolayısıyla iktisatçıların da ilgisini çeker duru
ma gelmiştir. Kısacası, döviz kuru politikasına zaman içinde bu iki 
farklı yaklaşım, uluslararası para sisteminde ortaya çıkan önemli 
değişmelerden kaynaklanmış ve Bretton Woods sistemiyle şimdi 
geçerli olan sistemin farklı sorunlarına göre biçimlenmiştir. Bunun 
ötesinde, yeni yaklaşımın, 1950 ve 1960larda geçerli olan eski yak
laşımı geçersiz kılmak şöyle dursun, onu tamamladığı, onunla bü
tünleştiği ortadadır, iktisat kuramının sabit kur sisteminde döviz 
kuru politikasının sorunlarını çözdükten sonra, şimdi de dalgalı 
kur sisteminin sorunlarıyla uğraşmaya başlamış olması, gelecek 
kuşaklara hiç kuşkusuz daha çok bütünlük gösteren ve çeşitli kur 
rejimlerinin sorunlarını kapsayan bir öğreti bırakacaktır. 

(6) IMF (1975), Annual Report 1975, Washington, D.C., s. 23. 
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B — Döviz Kuru Politikasının /Lmaçları 
/. Genel Amaç : Ekonominin Dış Dengesini Sağlamak 

a) İç ve Dış Denge Kavramları 

Meade'den bu yana, ulusal iktisat politikalarının bir ekonomi
nin iç ve dış dengesini sağlamak gibi iki ana hedefi olduğu görüşü, 
döviz kuru politikası üstünde sürdürülen kuramsal tartışmaların 
ilk ve en önemli dayanağım oluşturmuştur (7). Bu görüşten yola çı
kan iktisatçılar, ekonominin iç dengesinden, genellikle fiyat istik
ran içinde tam çalışmanın gerçekleştirildiği bir durumu anlamış
lardır. Ekonominin dış dengesi ise, dış ödemeler bilançosunun 
denkliği ile eş-anlamlı tutulmuştur (8). 

îç ve dış denge arasındaki büyük etkileşim ve dolayısıyla bun
lardan birini gerçekleştirmek için uygulanacak politikaların ister 
istemez ötekini belirleyen değişkenleri de etkilemesi, iktisat politi
kacılarının karşısına bu iki ana p»olitika hedefinin birlikte ve eş-
anlı gerçekleştirilmesi zorunluluğunu çıkarmaktadır. İşte burada 
genel olarak iktisat politikası ve özel olarak döviz kuru politikası 
tartışmalarını etkileyen, hatta biçimlendiren ikinci bir önemli et
kenle karşı karşıya geliyoruz ki, o da araçlarla amaçlar (hedefler) 
arasındaki sayısal ilişkidir. Tinbergen'in 1952 yılında kanıtladığı 
önermeye göre, n sayıda birbirinden farklı politika hedefi, n sayı-

(7) J.E. Meade (1951), The Theory of International Economic Policy, Volume One: 
The Balance of Payments, London, Oxford University Press, 1951, s. 104-105. 

(8) Kavramların tanımı için bkz.: Tibor Scitovsky (1969), Money and the Balance 
of Payments, London, Unwin University Books, 1969, s. 135; Richard E. Caves 
ve Ronald W. Jones (1973), World Trade and Payments : An Introduction, 
Boston, Little, Brown and Company, 1973, s. 366; Halil Seyidoğlu (1978), Ulus
lararası İktisat, 2.B. Ankara, Turhan Kitabevi, 1978, s. 230-231. Günümüzde 
dış ödemeler bilançosunda denklik hedefini, tam çalışma, iktisadî büyüme, fi
yat istikrarı ve toplumsal bakımdan kabul edilebilir gelir dağılımı gibi iç denge 
hedefleriyle bir tutmayıp, onu, gerçekleştirilmediği zaman öteki hedeflere var
mayı önemli ölçüde güçleştirebilen bir ara - hedef ya da kısıtlayıcı etken (cons
traint) sayan iktisatçılar vardır. Örnek için bkz.: Robert L. Sammons (1976), 
«Domestic Monetary Policy and the Exchange-Rate System,» Patrick M. Boar-
man and David G. Tuerck, World Monetary Disorder : National Policies vs. 
International Imperatives, New York, Praeger Publishers, 1976, s. 169. Bunun
la birlikte iktisat politikacısı açısından önemli olan, belli hedeflere belli araç
larla varabilmektir. Bazı hedeflerin gerçekleştirilmesi, öteki bazı hedeflerin 
gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyorsa birincil-ikincil hedef ayırımı yapmanın 
pratik bir sonucu olmaz. İki tür hedef için de politikalar saptayıp uygulamak ge
rekir. 
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da birbirinden farklı politika aracımn doğru oranlarda birleştiril
mesi ve kullanılmasıyla eş-anlı olarak her zaman gerçekleştirilebi
lir; yeter ki her araç n sayıda amacı tüm öteki (n — 1 sayıdaki) 
araçlardan ya da onların bileşiminden farklı biçimde (farklı oran
larda) etkilesin (8). 

Böylece, bir yandan Meade'in iç-dış denge hedeflerinden, öte 
yandan Tinbergen'in «amaç sayısınca araç» önermesinden hareket 
eden iktisatçılar, iki temel hedefi gerçekleştirebilmek için iki poli
tika aracı aramaya koyulmuşlardır. Gerçi her iki amacın tek bir 
politika izlenerek gerçekleştirilebileceği «özel durumlar» düşünü
lebilir. Örneğin, aynı anda hem dış ödeme açığı, hem de enflasyon 
hastalıklarından rahatsız bulunan bir ekonomi, izlenecek bir def
lasyon politikasıyla sağlığına kavuşturulabilir. Bunun gibi, aynı 
anda dış ödeme fazlası ve işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya bulu
nan bir ekonomi genişletici bir politika izlenerek düzlüğe çıkarıla
bilir. Aynı anda karşılaşılacak dış açık-işsizlik ya da dış fazla-enf-
lasyon durumlannda da tek başına devalüasyon ya da revalüasyon 
politikalarının etkin olması düşünülebilir. Ne var ki, bu özel du
rumlar dışında tek bir politika aracı dış ve iç dengenin gerçekleş
tirilmesine genellikle yetmemektedir. Bunun da nedeni, dış ve iç 
denge hedeflerinin çoğu kez birbiriyle «çelişmesi» ve dolayısıyla 
farklı politika değişkenlerinin birlikte kullanılmasını gerekli kıl
masıdır (10). 

b) Dış Denge Politikaları11 ve Bunlar İçinde Döviz Kuru 
Politikasının Yeri 

Bir yandan ekonominin iç ve dış dengesini eş-anlı olarak ger-

(9) Scitovsky (1969) s. 135. 
(10) B.J. Cohen (1969), Balance-of-payments policy, Penguin Books, 1969 s. 99-102. 

Sabit kur sistemlerinde iç-dış denge çelişkisi daha açık biçimde karşımıza çık
makta ve çoğu kez «iç ya da dış denge» ikilemi yaratmaktadır. Bu konuyu aşa
ğıdaki ikinci kesimde hem tekil ülkeler açısından hem de Meade'in geliştirdiği 
iki ülkeli model çerçevesinde irdeleyeceğiz. 

(11) Bu başlığın otomatik denkleşme mekanizmalarını kapsamadığı açıktır. Hemen 
tüm bağımsız ülkelerin aktif dış ödeme politikaları izlediği ve döviz kuru de
ğişmelerine bu politikaların yürütülmesinde önemli yer verildiği günümüzde, 
otomatik denkleşme mekanizmalarının incelenmesinin altın standardı gibi ta
rihe malolmuş uluslararası para sistemlerinin nasıl işlediklerinin anlaşılmasına 
yardımcı olmaktan öte pek işlevi kalmamıştır. Bununla birlikte, politikaların 
başarısızlığı ölçüsünde otomatik mekanizmaların devreye girdiğini de unutma
malıyız. Bu konuya aşağıda Bretton Woods sistemini gözden geçirirken yine 
değineceğiz, 
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çekleştirme zorunu, öte yandan bu iki ana politika hedefinin çoğu 
kez birbirleriyle çelişmesi ve iki ayrı politika aracının kullanılma
sını gerekli kılması, iktisatçıları bu amaçlarla kullanılacak araçla
rın bileşimi ve ne yönde kullanılacakları sorununu araştırmaya it
miştir (12). 

Meade'e göre (13) iç ve dış dengeyi sağlayacak iki politika de
ğişkeni gelir ve fiyat değişmeleridir. Gelir denkleşmeleri mali po
litikalarla, fiyat denkleşmeleri ise döviz kuru değişmeleri ve ücret 
esnekliğiyle sağlanır. Meade mali politikalar deyimiyle maliye ve 
para politikalarını anlatmak istemiştir. 

Cohen'e göre (u) Meade'in yaklaşımının büyük başarısı, iki po
litika değişkenini birbirinden ayırarak tanımlamasında ve sonra 
da gelir ve fiyat etkilerini birleştirmesinde yatmaktadır. Bununla 
birlikte, Cohen'e göre, «Meade'in çalışmasının önemli bir eksikliği 
de yine buradadır. Çünkü Meade genel fiyat denkleşmelerini ve özel
likle dalgalı döviz kurlarını politika değişkeni olarak kabul etmek
te, fakat gümrük vergileri, sübvansiyonlar, kotalar ve öteki tip kı
sıtlama ve denetimler yoluyla izlenen seçici fiyat denkleşmelerini 
dışarda bırakmaktadır. Burada bir değer yargısıyla karşı karşıya 
bulunduğumuz açıktır. Çünkü uluslararası dengenin (dış denge) ta
nımında, mevcut kısıtlamaların düzeyi dışarda bırakılmayıp hesa
ba katılmaktadır.» Bu nedenle Cohen, Meade'in modelinin John-
son'm önerisi doğrultusunda genelleştirilmesinin daha üstün bir 
yaklaşım olacağı görüşünü savunmuştur. 

Johnson'a göre (15), bir cari işlemler açığı göz önüne alınarak 
işe başlanırsa, dış ödemeler bilançosu (B), ex post, ülke milli geliri 
(Y) ile toplam harcamaları (E) arasındaki farka eşit olur : 

B = Y — E. 

(12) Dış denge koşullarını iç denge koşullarından ayırmanın güçlüğü karşısında bu 
çabaların aynı zamanda ekonominin iç dengesini de kapsaması kaçınılmazdır. 
Bu nedenle, «dış denge politikaları» ya da bazı yazarlar gibi, «dış ödemeler 
dengesi politikaları» deyimi yerine, «ekonominin iç ve dış dengesini sağlayıcı 
politikalar» demek belki daha doğrudur. Bununla birlikte, ilk iki deyim ya
zarlar arasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

(13) Meade (1951), Kısım III ve IV. , 
(14) Cohen (1969) s. 103. 
(15) Harry G. Johnson (1958), «Towards a General Theory of the Balance of Pay

ments» International Trade and Economic Growth, London, Unwin Ltd., 1958, 
s. 161. 
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Bu eşitlikten, cari işlemler açıklarının kapatılması için başvu
rulabilecek politikaların kabaca iki grupta toplanabileceği anlaşıl
maktadır : üretimin artırılmasına yönelik olanlar ve harcamaların 
azaltılmasına yönelik olanlar. Üretim talebe bağlı olduğundan üre
timde bir değişme ancak talepte bir değişmeyle gerçekleştirilebilir. 
Dolayısıyla, yurtiçi üretimin artırılmasına yönelecek bir politika, 
bu üretime yapılacak harcamayı (yurtiçinden ya da dışardan) etki
lemek zorundadır. Harcama düzeyi veri ise, bu durumda yabancı
ların ve ülkede oturanların yapacakları harcamaların yabancı üre
timden yerli üretime kaydırılması gerekir. Böylece, politikaların 
etkisine dayalı üretim-artıncı ve harcama-azaltıcı politikalar ayırı
mının yerine, etkilerin gerçekleştirilme yöntemine dayalı harcama-
kaydıncı ve harcama-azaltıcı politikalar ayırımı konulabilir. 

Harcama-azaltıcı politikaların başlıcalan para ve maliye poli
tikalarıdır. Harcama-kaydıncı politikalan ise, kullanılan politika 
aracının genel ya da seçici oluşuna göre, Johnson, devalüasyon ve 
ticari denetimler diye ikiye ayırmakta ve hem gümrük vergileriyle 
sübvansiyonları, hem de miktar kısıtlamalarını bu ikinci başlık al
tında toplamaktadır. 

Görüldüğü gibi, Johnson'ın hâlâ kabul gören bu ayırımı içinde 
döviz kuru politikası, harcama-kaydıncı politikalar grubuna gir
mektedir, îster sabit, ister dalgalı kur sistemlerinde olsun, döviz 
kuru değişmelerinin ithal ve ihraç mallan göreli fiyatlarında deği
şiklik yaparak üretim ve tüketimde kaymalara yol açması, bu kay
maların da dış dengesizliği gidermesi beklenir (w). Birçok yazarca 
dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesinde «en güçlü silah» olarak 
nitelendirilen (17) döviz kuru değişmelerinin gerçekten bu denli 
güçlü olup olmadıklarının tartışmasını biraz aşağıya —«döviz ku
ru politikasının etkinliği üstüne tartışmalar» alt— kesimine—bıra
karak, şimdi üretim —artırıcı (ya da azaltıcı) ve harcama—kaydı
n a politikalarla bir ekonominin iç ve dış dengesinin nasıl sağlana
bileceği konusuna gelelim. 

îki politika hedefinin (dış ve iç denge) iki politika aracıyla na
sıl gerçekleştirilebileceği konusunun açıklanmasında genellikle 

(16) Mordechai E. Kreinin (1977), «The Effect of Exchange Rate Changes on the 
Prices and Volume of Foreign Trade,» IMF Staff ; Papers, Vol. XXIV, No. ? 
(July 1977.) s. 297. 

(17) Scitovsky (1969), s. 144. 
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Avusturalyali iktisatçı Swan'in 1955 yılında geliştirdiği ve bugün 
kendi adıyla anılan bir diyagramdan yararlanılmaktadır (18). 

Şekil : 1 
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IV X , 
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oranı. 
(UİU8İST Şekil : l'de yer alan 
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yatlar/ D At* Swan diyagramının dikey 
fiyatlar) \ ' / ekseninde uluslararası fi

yatların yurtiçi fiyatlara 
ya da ücretlere oranı gös
terilmiştir. Bu, ülkenin 
dış rekabet gücünün bir 
endeksidir. Orijinden u-
zaklaşıldıkça ihracat art
makta, ithalat ise azal
maktadır. Bunun nedeni, 
döviz kurlarında meyda
na gelen yükselmedir (19). 

Reel Harxsama Döviz kurlan yükselince, 
uluslararası fiyatlar yurtiçi fiyatlara göre artmaktadır C20). 

Diyagramın yatay ekseninde ise orijinden uzaklaştıkça artan 
biçimde yurtiçi reel harcamalar yer almıştır. Böylece, dikey ekse
nin aksine, yatay eksen harcama - değiştirici para ve maliye politi
kalarının etkilerini göstermektedir. 
(18) T.W. Swan (1963), «Longer-run problems of the balance of payments,» H.W. 

Arndt ve M.W. Corden (der.), The Australian Economy. A Volume of Rea
dings, Cheshire, Melbourne, 1963, s. 3İÎ4-95. Diyagram üzerindeki daha sonraki 
görüş ve yorumlar için bkz.: W.M. Corden (1969) «The Geometrie Represent
ation of Policies to Attain Internal and External Balance,» R.N. Cooper (der.). 
International Finance, Penguin Books, 1969, s. 256 - 90; Cohen (1969) s. 101 -
102; Charles P. Kindleberger (1968), International Economics, 4. B. Home-
wood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1968, s. 496-99. 

(19) Döviz kurlarının yükselmesinden, bir yabancı para biriminin eskisine oranla 
daha çok ulusal para birimiyle tanımlanır ve satın alınır duruma gelmesini an
lıyoruz. 

(20) Aslında Swan, diyagramda ithalat kısıtlamalarına ya da gümrük vergilerine 
yer vermediği gibi, ticaret hadlerini de değişmez varsaymıştır. Bununla birlikte, 
diyagramın dikey ekseninde herhangi bir harcama-kaydırıcı politika değişkenine 
yer vermemek mümkündür. Örneğin, bir devalüasyonun ya da yurtiçi maliyet 
düzeyinde bir düşmenin eksen üzerinde orijinden uzaklaşan bir hareketle tem
sil edilmesi için, dış ticaret esnekliklerinin yeterince yüksek olduğunu varsay
mak yetecektir. Bkz,: Corden (1969) s, 287. 
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Diyagramdaki iki eğri sırasıyla dış (EE') ve iç dengeyi (DD') 
temsil etmektedir. EE' eğrisinin pozitif eğitimi, uluslararası fiyat 
oranının elverişsiz olduğu yerde, dış ödemelerde dengenin bozul
maması için yurtiçi reel harcamanın düşmesi gereğinden ileri gel
mektedir. Eğrinin sol yukarısında kalan alan ödeme fazlası; sağ 
aşağısında kalan alan ise ödeme açığı alanlarıdır. DD' eğrisinin ne
gatif eğimi de, uluslararası fiyat oranının elverişsizleşmesi ölçü
sünde tam çalışmanın artan yurtiçi harcamayla sürdürülebileceğini 
göstermektedir. Eğrinin sağ yukarısında kalan alan enflasyon; sol 
aşağısında kalan alan ise işsizlik (deflasyon) alanlarıdır. 

EE' ve DD' eğrilerinin kesiştiği noktada ekonomi genel denge 
durumundadır. Bu nokta, Swan'in deyimiyle, «ekonomik mutlu
luk» noktasıdır. Bunun dışında kalan ve fakat iç ya da dış denge 
eğrileri üzerinde bulunan tüm öteki noktalarda ekonomi sırasıyla 
ya dış ya da iç dengeden yoksundur. Eğriler arasında kalan dört alan 
ise (Swan'm «ekonomik mutsuzluk bölgeleri») ekonominin hem iç, 
hem de dış dengesinin birden bozuk olduğu «ikili politika» alanla
rıdır. Bununla birlikte, bu alanlar içinde kalsa da yalnız bir politi
ka değişkeni kullanılmakla düzeltilebilecek olan bazı iç ve dış den
gesizlik durumları düşünülebilir. Diyagramdaki ekonomik mutlu
luk noktasından geçen ve eksenlere dik çizilmiş kesikli çizgiler üze
rinde yer alan noktalar bu gibi durumları temsil etmektedir. Örne
ğin, yatay çizgi üzerinde, kesişme noktasının sağında yer alan nok
talarda uluslararası fiyatların yurtiçi fiyatlara oranı dış dengeyi 
sağlamaya yeterli ise de, yurtiçi harcamalar çok yüksektir. Öyley
se bir harcama-azaltıcı politika hem dış, hem de iç dengeyi sağla
maya yetecektir. Aynı doğru üzerinde kesişme noktasının solunda 
yer alan noktalarda ise talep çok düşüktür. Dolayısıyla, genişletici 
bir para ya da maliye politikasına gerek vardır. Bunun gibi, dikey 
çizgi üzerinde bulunan noktalarda harcama düzeyi tam çalışmanın 
sürdürülmesine elverişlidir. Ne var ki, bu noktalarda da ekonomik 
mutluluğa (iç ve dış dengeye) erişebilmek için fiyat oranını değiş
tirecek bir harcama-kaydıncı politika (devalüasyon ya da revalü-
asyon) hem gerekli, hem de yeterli görünmektedir. Kuşkusuz bu 
gibi noktalara «özel durumlar» gözüyle bakmak zorundayız. Çünkü 
bunlar dışında kalan tüm noktalarda ne yurtiçi harcama düzeyi, 
ne de uluslararası fiyat oranı her iki dengenin birlikte gerçekleşti
rilmesine elverişlidir. Başka bir deyişle, tüm bu noktalarda politi
ka hedefleri birbiriyle çelişmekte ve dolayısıyla her iki politika ara
cının değişik ölçülerde karıştırılarak birlikte kullanılmasını gerek-
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li kılmaktadır. Örneğin, değişik bileşimlerde olmak üzere diyag
ramdaki I ve II numaralı bölgelerde harcama-kısıcı politikalara ve 
revalüasyona; III ve IV numaralı bölgelerde harcama-azaltıcı po
litikalarla birlikte devalüasyona; V ve VIII numaralı bölgelerde ise 
hem harcama-artırıcı politikalara, hem de revalüasyona gerek var
dır. 

Aslında Swan diyagramının tek kanıtladığı şey, birçok iç ve dış 
dengesizlik durumlarında harcama-değiştirici ve harcama-kaydırı-
cı politikaların birlikte kullanılması gerektiğidir. Bunun ötesinde 
yaklaşım önemli bir gerçeği ihmal eder görünmektedir ki, o da bu 
iki tür politikanın her iki hedefe erişmek için kullanılabilecekleri; 
başka bir deyişle, birbirlerinin yerine ikame edilebilecekleri gerçe
ğidir. Bu gerçek bizi politikalar arasında seçim sorununa götür
mektedir. 

c) Politikalar Arasında Seçim Sorunu 

Harcama-değiştirici ve harcama-kaydırıcı politikaların ekono
minin iç ve dış dengesinin sağlanmasında birbirleriyle «yer değiş
tirebilecekleri» gerçeğini ilk gören ve kuramsal olarak kanıtlayan 
yine Meade (1951) olmuştur. Ona göre, harcama-değiştirici politi
kalar (para ve maliye politikaları) iç denge emrine verilirken, dal
galı kurlar dış dengeyi sağlayabilir ya da, altın standardında oldu
ğu gibi, iç denge ücret esnekliğiyle gerçekleştirilirken dış denge 
para ve maliye politikalarına bırakılabilirdi. 

Meade'in bu görüşü özellikle Nurkse tarafından eleştirilmiştir. 
Nurkse'ye göre t21), politikalardan birinin dış denge, ötekinin iç 
denge amaçlarına «tahsisi» mümkün olmakla birlikte, her iki po
litikanın da hem iç denge, hem de dış denge durumunu etkilediği 
gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır. Örneğin, harcama-değiştirici 
politikalar, fiyatların mutlak düzeyini olduğu kadar göreli yapışım 
da etkiledikleri ölçüde rastlantısal harcama-kaydırıcı etkiler ya
pabilirler. Bunun gibi, harcama-kaydırıcı politikaların da rastlan
tısal harcama-değiştirici etkileri olabilir: devalüasyon dış ticaret 
büyüklüklerini, dolaysız denetimler ve kısıtlamalar da kaynak da
ğıtıcı etkinliği etkileyerek gelir düzeyini değiştirebilirler. Bu ne
denle, bir politikanın yalnız dış denge, öteki politikanın da yalnız 

(21) Ragnar Nurkse (1956), «The relation between home investment and external 
balance in the light of British experience, 1945 -1955,» Review of Economics 
and Statistics, Vol. 38, No. 2 (May 1956) s, 142. 
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iç denge amaçlarına ayrılmasını Nurkse tümüyle «keyfi» bulmak
tadır. 

Cohen ise C*2) Nurkse'nin bu eleştirisinin «keyfi» olduğu kanı
sındadır. Ona göre, politika araçlarından her birinin her iki hedefi 
de etkilediği doğrudur. Ama her aracın amaçlardan her biri üzerin
deki göreli etkisinin farklı olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle, 
hangi aracın hangi amacın gerçekleştirilmesinde kullanılacağı çok 
önemlidir. Bunu anlatmak için Cohen aynı anda işsizlik ve dış açık 
sorunlarıyla karşılaşan bir ülkenin durumunu ele alıyor ve ülke 
otoritelerinin amlan sorunlara karşı hem para ve maliye politika
larını kullanmaya, hem de döviz kurlarını değiştirmeye hazırlan
dıklarını varsayıyor. Ona göre, para ve maliye politikalarının iç 
denge, döviz kuru politikasının da dış denge üzerindeki etkisi daha 
büyüktür. Bununla birlikte, politikalarla hedeflerin yanlış eşleştiril-
diklerini düşünürsek, dış dengeyi sağlamak için izlenecek daraltı
cı para ve maliye politikaları yurtiçi işsizlik sorununu daha da 
ciddileştirecek ve dolayısıyla büyük oranlı bir devalüasyonu zo
runlu kılacaktır. Oysa, böyle bir devalüasyon dış dengesizliği faz-
la'ya dönüştürerek genişletici para ve maliye politikalarını gerek
tirecek ve bu kararsızlık sürüp gidecektir. Aslında her politika aracı 
daha etkili olduğu hedefe yöneltilse kararlı bir genel denge duru
muna varılabilir. Bu aynı zamanda en düşük «denkleşme maliyetiy
le» (adjustment cost) gerçekleştirilmiş bir denge olur. Çünkü Mun-
dell'in «etkili piyasa sınıflandırması ilkesi »ne (the principle of ef
fective market classification) göre, eğer politika değişkenlerinden 
her biri, üzerinde en çok etkiye sahip olduğu hedefle eşleştirilirse, 
dış dengesizliklerin giderilmesinde katlanılması zorunlu denkleş
me maliyeti en düşük düzeyde tutulmuş olur. Eğer politika yapım
cıları bir ülkede oturanların refah düzeyini en yükseğe çıkarmak 
istiyorlarsa, ülkeye en az maliyet yükleyen ya da mümkün olan en 
çok yaran sağlayan böyle bir «optimal politika bileşimini» bulup 
uygulamak zorundadırlar C23). 

Ne var ki, politika araçlarının tek tek maliyet-yarar analizi 
yapılmadan, işsizlik, enflasyon, dağılımda etkinlik, gelir dağılımı, 
ticaret hadleri ve ekonomik büyüme gibi öteki değişkenler cinsin
den denkleşme maliyetini en alt düzeyde tutacak bir bileşimin bu-

(22) Cohen (1969), s. 106-107. 
(23) H. Robert Heller (1974), International Monetary Economics, Englewood Cliffs, 

Prentice-Hall, 1974, s. 207. 
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lunması kolay değildir. Gerçi bÖ3de bir işe girişmeden de, Cohen 
gibi, para ve maliye politikalarının, doğrudan doğruya harcama 
düzeyini etkilediklerinden, yurtiçinde daha etkin, buna karşılık 
harcama-kaydıncı politikaların, doğrudan doğruya uluslararası ti
caretin hacmini ve yönünü etki altına aldıklarından, dış denge açı
sından daha geçerli olacaklarını söyleyebilir ve dolayısıyla hükü
metlerin para ve maliye politikalarını ekonominin iç dengesi, har
cama-kaydıncı politikaları da dış denge için kullanmalarını öğütle-
yebiliriz (24). Bununla birlikte, kesin yargılar için maliyet-yarar 
analizine gerek olduğu ortadadır. Böyle bir analizin de her ülkenin 
içinde bulunduğu özel ekonomik koşullara göre farklı sonuçlar 
vermesi doğaldır. 

Heller'e göre (25), her politika değişkeninin maliyet (ya da ya
rarı) böylece saptadıktan sonra, akılcı politika yapımcısının izle
yeceği yol, araçları, bunları kullanmanın marjinal maliyetleri bir
birine eşit olacak ölçü ve miktarlarda birleştirerek dengesizlikleri 
gidermeye çalışmaktır. Örneğin, ülke otoriteleri, OM büyüklüğün
de bir dış dengesizliği gelir düzeyinde ya da döviz kurlarında deği
şiklik yaparak gidermeyi düşünebilirler (Şekil : 2). Eğer gelir poli
tikasının marjinal maliyet eğrisi MM A döviz kuru politikasının 
marjinal maliyet eğrisi MM B ise: C28) dengesizliği yalnız döviz ku-

Şekil : 2 
Denkleşmenin 
marjinal maliyeti 

Dengesizliğin 
büyüklüğü 

(24) Cohen (1969), s. 105 -107. 
(25) Heller (1974) s. 208. 
(26) Eğrilerin daha başka şekillerde de olabileceği açıktır. Bununla birlikte, Heller, 

bir politika aracının kullanılmasına ilişkin marjinal maliyetin, kullanım ölçü
sünde artacağını varsaymanın yerinde olacağı görüşünü savunmaktadır, Bkz,: 
Heller (1974), s. 102 -103, 128 - 29 ve 210, 
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ru değişikliği ile gidermeye çalışmak MN'ye mal olacaktır. Şekle 
göre, gelir-değiştirici politikanın marjinal maliyeti daha yüksektir 
(MNı). Bu durumda yapılacak şey, iki politikanın birlikte uygulan
masıyla bu dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Marjinal 
maliyetleri eşitleme ilkesine göre, OK kadar dengesizliğin gelir, OL 
kadar dengesizliğin de döviz kuru politikasıyla ortadan kaldırılma
sı (OK+OL=OM varsayımında) çok daha ucuz ve dolayısıyla etkin 
bir yol olacaktır. 

Politikalar arasında seçim sorununa «maliyet-yarar» yaklaşı
mının genelliği karşısında, «ödemeler dengesi güçlüklerini gidere
cek yolların, bu güçlüklerin kaynağına göre araştırılıp bulunması» 
önerisi C27) bağımsız bir yaklaşım olma niteliğini kuşkusuz yitir
miştir. Bununla birlikte, dengesizliklerin nedenlerinin «parasal» 
mı, yoksa «yapısal» mı olduğunun bilinmesi, izlenebilecek politika
ların her birinin maliyet ve yararının hesaplanmasında yine de 
önemli rol oynayabilir. 

Buraya kadar, harcama-değiştirici politikalarla harcama-kay-
dırıcı politikalar arasındaki seçim sorunu üzerinde durduk. Harca
ma - kaydına politikalar kapsamına bjr yandan genel nitelikte dö
viz kuru politikası, öte yandan seçici nitelikte ticaret politikaları 
(gümrük vergileri, sübvansiyonlar, miktar kısıtlamaları) girdiğine 
göre, acaba bunlar arasında «seçim» neye göre yapılacaktır? John
son'a göre (28) burada da bir «refah» sorunuyla karşı karşıyayız. 
Eğer bir dış ödeme açığının giderilmesi için harcama-kaydıncı po
litika gerekiyor ve ticaret kısıtlamalarının düzeyi de optimumun 
altında bulunuyorsa, optimum düzeye erişilinceye değin ticaret po
litikası devalüasyona yeğ tutulmalıdır. Bu da bilinen «optimum 
gümrük vergisi savunusu »ndan başka birşey değildir. 

Böylece dış denge politikaları arasında seçim sorununu kısa
ca gözden geçirmiş oluyoruz. Döviz kuru politikasının etkinliği so
rununu incelemeğe geçmeden önce şurasmı belirtelim ki, yürürlük
teki uluslararası para sistemi, ülkelerin politika almaşıklarını ge
nişleten ya da daraltan önemli bir etkendir. Yalnız biz bu konuyu 
biraz aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağımızdan, burada hatırlat
makla yetiniyoruz. 

(27) E.M. Bernstein (1956), «Strategic Factors in Balance of Payments Adjustment,» 
IMF Staff Papers, Vol. V, No. 2 (August 1956) s. 159. 

(28) Johnson (1958) s. 167-68. 
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d) Döviz Kuru Politikasının Etkinliği Üstüne Tartışmalar 
Birçok yazarın, döviz kuru politikasının dış denge genel ama

cını gerçekleştirmek için kullanılabilecek en güçlü silah olduğu 
kanısını taşıdığına daha önce değinmiştik. Gerçekten, bir ülkede 
gün ışığından daha çok yararlanmak ve dolayısıyla enerji tasarruf 
etmek için tüm vapur, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının 
tarifelerinde; dairelerin, fabrikaların, işyerlerinin, okulların çalış
ma saatlerinde değişiklik yapmak yerine, saatleri bir (ya da birkaç) 
saat ileri almak ne ölçüde basit ve dolayısıyla etkin bir yol ise, dış 
dengesizlikleri ortâcfon kaldırmak, için binlerce yurtiçi fiyatta de
ğişiklik yapmak yerine, tek bir fiyatı —döviz kurunu— değiştirmek 
de o ölçüde kolay ve etkin bir yoldur (29). 

Bu fiyat değişikliği, bir ülke iç ticaret mallarıyla dış ticaret 
malları (ihraç ve ithal malları) arasında talep ve arz (üretim) kay
malarına yol açacaktır. Ülke parasının dış değerinin azalması (30) 
dış ticaret mallarının fiyatlarını iç ticaret mallarına göre artıra
caktır (31). Bu yüzden talebin dış ticaret mallarından iç ticaret 
mallarına kayması beklenir. Başka bir deyişle, ülkede hem ithal 
mallarının, hem de ihraç edilebilir malların talebi azalacaktır. Fi
yat değişikliği talep cephesinde bu gelişmeleri uyarırken, arz cep
hesinde de üretim kaynaklarını ihraç malları ve ithalatı ikame 
eden mallar üretimine kaydırır. Döviz kuru değişmeleri en azından 
iki ülkeyi ilgilendireceğinden, öteki ülkede yukarıdaki gelişmelerin 
tersi olacaktır. Tüm bu gelişmeler sonucu, döviz kuru değişikliğin
den medet uman ülkede ithalat azalır, ihracat artar ve dış ticaret 
dengesi düzelir (32). 

Bilinen «esneklikler» ve «massetme» yaklaşımlarını içeren bu 
modelden döviz kuru politikasının dış ödeme açığı biçiminde bir 
dengesizliği gidermede başarılı olabilmesinin, bir kez talebi doğru 

(29) Caves ve Jones (1973), s.. 437. 
(30) Bu azalmanın, bir devalüasyon kararı sonucu meydana gelmiş olmasıyla, kam

biyo borsalarında kurların yükselmesi sonucu ortaya çıkmış bulunması arasın
da, bu analizin geçerliği açısından bir fark yoktur. 

(31) Küçük bir ülke açısından, dış ticaret malları fiyatlarının ulusal para cinsinden 
devalüasyon oranında yükseleceğini varsayabiliriz. Fakat ülke dünya fiyatla
rını etkileyecek kadar büyükse o zaman yurtiçi fiyatlardaki yükselme devalüas
yon oranının altında kalacaktır. Çünkü bu durumda dış fiyatlar söz konusu 
ülkenin ithal malı talebindeki azalma ya da ihracatındaki artma sonucu bir 
miktar düşecektir. 

(32) Meade (1951) s. 234 - 35; Scitovsky (1969) s. 145. 
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yönde ve oranda kaydırmasına, ikinci olarak da ekonominin artan 
talebi karşılayacak üretimi gerçekleştirmesine bağlı bulunduğu an
laşılmaktadır (33). Birinci başarı koşulunun Marshall-Lerner koşulu 
olduğu ve ödemeler dengesinin döviz kuru değişmelerine normal 
tepki göstermesi için her iki talep esnekliğinin birden büyük top
lam vermesi gereğini vurguladığı açıktır C34). Ülke üretiminin dün
ya tüketimi içinde «Giffen malı» olma durumunu ve dış ticaret 
dengesinin döviz kuru değişikliğine geçici bir süre ters tepki gös
termesi olasılığını (35) bir yana bırakırsak, esneklikler koşulu ikti
satçıların kuramsal yönden artık pek üstündş durmadıkları bir so
rundur. Arz ve talep esnekliklerinin uzun dönemde kısa dönemde-
kine oranla büyüme eğilimi gösterdiğinin deneysel olarak anlaşıl
ması ve dış ticaret açısından önem taşıyan «aşırı» arz ve talep eğ
rilerinin yurtiçi arz ve talep eğrilerinden daha büyük esneklik taşı
dığının kuramsal olarak kanıtlanması, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
ekonomi yazınında yer alan «esneklik karamsarlığını» oldukça da
ğıtmış gözükmektedir. Kuşkusuz gelişmiş ülkelerde yapılan nicel 
araştırmaların da bunda rolü olmuştur (3e). Ne var ki, gelişmekte 
olan ülkelerde ihracatın ve ithalatın yapısı onların bu iyimserlikten 
fazla pay almalarına elverişli nitelikte değildir. Bu yüzden, adı ge
çen ülkelerde döviz kuru politikasının etkinliği ayrıca tartışılmaya 
değer. 

Bu konuda son olarak esneklikler gerekli büyüklüklerde olsa
lar bile, mal kalitesinin tanınmışlığı, teslim sürelerinin güvenilir
liği, satış sonrası servislerin iyiliği ve yeni ürün geliştirip piyasaya 
sürme yeteneği gibi fiyat-dışı etkenlerin döviz-kuru politikasının 
etkinliğini sınırladığına değinelim. Bir döviz kuru değişikliğinin 
bu tür «yapısal» etkenleri yansıtan üretim ve talep biçimlerini he-

(33) Johnson (1958) s. 164. 
(34) Marshall-Lerner koşulu başlangıçta ticaretin dengeli olduğu ve yalnız nihai 

malları içerdiği varsayımlarına dayanmaktadır. İhraç mallan arz esnekliklerinin 
sonsuz olduğu da varsayımlar arasındadır. 

(35) Böyle bir olasılığa iktisat literatüründe «J— eğrisi etkisi» adı verilmektedir. 
- Böyle bir etkinin ortaya çıkış nedeni, döviz kuru değişmesi sonucu doğan tica

ret hadleri etkisinin, başlangıçta yavaş ilerleyen hacim etkisine bir süre için 
baskın çıkabilmesidir. Eğer kısa dönemde ülke mallarına yönelen dünya talebi
nin esnekliği düşükse, ulusal paranın dış değerinin düşürülmesinin (ya da düş
mesinin) ticaret hadlerini bozucu etkisi de o ölçüde fazla olacak ve dolayısıyla 
J — eğrisi etkisi doğabilecektir. Bu konuda bkz.: IMF (1977), Annual Report 
1977, Washington, D.C. s. 32. 

(36) Heller (1974) s. 98-99. 
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men etkilemesi beklenemez. Üreticilerin ve tüketicilerin, arz ve ta
lep biçimlerinde değişiklik yapmanın büyük maliyetini göze alma
dan önce, göreli fiyat, değişikliğinin kalıcılığına inanmaları gerek
mektedir (37). Bu nedenle, anılan fiyat-dışı etkenlerin, döviz kuru 
politikasının istenen sonuçları venııesini en azından geciktirdiği 
sonucuna varabiliriz. 

Döviz kuru politikasının ikinci başarı koşulunun, ekonominin 
artan talebi karşılayacak üretimi gerçekleştirmesi olduğuna değin
miştik. Johnson'a göre, burada ekonominin eksik ya da tam çalış
ma düzeyinde bulunmasına göre bir ikili ayırım yapmak gerekli
dir (38). Eğer ekonomi eksik çalışma düzeyinde ise, başka bir deyiş
le, kullanılmayan üretim kaynakls:nna sahipse, talep artışını kar
şılayacak ek üretim bu kaynakların yeniden üretimde kullanılma
sıyla sağlanabilir. Bu durumda, döviz kuru politikasının çalışma 
düzeyini ve geliri artırma gibi ek yararları da söz konusu olacak
tır. Bununla birlikte, eğer ekonomi, tam çalışma düzeyinde ise, üre
timin reel olarak artırılması artık olanak dışıdır (39). Dolayısıyla, 
bu tür ekonomilerde artan talebi karşılayabilmenin tek yolu, önce
ki reel harcama düzeyini düşürmektir. Bu da döviz kuru politika
sına koşut biçimde uygulamaya konulacak bir harcama-kısıcı po
litikayla gerçekleştirilebilir. 

Johnson'dan önce döviz kuru politikasının etkinliğini tartışan 
Meade ve Alexander gibi yazarlar da işin bu yanı üzerinde durmuş
lardır. Söz gelişi Meade, konuyu İrdelerken, ülke otoritelerinin iç 
denge için uygun «mali» politikaları uyguladıkları varsayımından 
yola çıkmış (40), ama bu politikalcirla döviz kuru politikası arasın
da bir bağlantı kurmamıştır. 

Alexanderen Johnson'dan çok önce «massetme yaklaşımı» ile 
kurama büyük bir yenilik ve açıklık getirdiği ortadadır (41). Ne var 
ki, tam çalışma durumunda massetmenin (harcamanın) azaltılması 
için yazarın önerdiği bir politika yoktur. O, tam çalışma düzeyin-

(37) IMF (1977), s. 32. 
(38) Johnson (1958) s. 165-67. 
(39) Kısa dönemde «yapısal nedenlerle» üretimlerini artıramayan az gelişmiş ülke

leri de bu grup içinde saymak ve dolayısıyla analizden onlara da pay çıkarmak 
mümkündür. 

(40) Meade (1951) s. 233. 
(41) Sidney S. Alexander (1952) «Effects of a Devaluation on a Trade Balance,» 

IMF Staff Papers, Vol. II, No. 2 (April 1952) s. 263 - 78. 
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deki bir ekonomide devalüasyon sonucu görülecek enflasyonun dış 
ödeme açığını giderici yönde dolaysız etkiler yapacağına inanmış
tır. Bu etkiler, yükselen fiyatların, tam çalışma reel gelirinden ya
pılacak tüketim ya da yatırım harcamalarını kısıtlamasından doğa
caktır H . 

Alexanderen yaklaşımını genelde takdir eden, fakat onun bu 
görüşüne karşı çıkan Johnson, söz konusu etkilerin çoğunun an
cak para arzını sabit tutacak bilinçli bir politika sonucu kendileri
ni duyuracaklarını öne sürerek, döviz kuru politikasının (onun ge-
nellemesiyle harcama-kaydırıcı politikaların), harcama-daraltıcı po
litikalarla birlikte uygulanmadıkça tam çalışma koşullarında etkin 
olamayacağı görüşünü değiştirmemiştir i43). 

Sorı yıllarda bu alanda ortaya çıkan gelişmeler Johnson'a hak 
verdirici niteliktedir. 1973 yılında sabit döviz kurları sisteminin çö
küşünden sonra çoğu Batılı ülke, paralarının dış değerini serbest 
bırakarak, dış ödeme dengelerini döviz kuru değişmeleri yoluyla 
sağlama yolunu seçmiştir. Buna karşın, günümüze değin alman so
nuçlar çok parlak olmamıştır. Dalgalı kurlara dayalı denkleşme me
kanizmasının yavaş işlemesi ve birçok gelişmiş ülkenin hâlâ dış 
dengesizlikten kurtulamamış olması döviz kuru politikasının etkin
liği konusunda kuşkuların doğmasma yol açmıştır (44). 

Enflasyon ve işsizlik olgularının dış dengesizliklerle birlikte 
yaşandığı günümüzde, sayıları azımsanmayacak bir iktisatçılar 
grubu, döviz kurlarında yükselmenin, cari işlemler açığını azaltmak 
yerine, yurtiçi fiyatları daha da artırdığına ve bunun sonucu kurla
rın yeniden yükselmesinin kaçınılmaz duruma geldiğine inanmaya 
başlamışlardır. Bu «kur değişmesi-enflasyon-kur değişmesi» kısır 
döngüsü görüşünü savunanlara bakılırsa, döviz kurlarında yüksel
menin göreli fiyatlar ve maliyetler üstündeki etkisi kalıcı olama
maktadır. Bunun da nedeni gelişmiş ülkelerdeki örgütlü işgücünün, 
1970'lerdeki hızlı enflasyon olgusu karşısında reel ücretlerini koru
yabilmek için, parasal ücretleri endeksleme yolunu seçmiş olması
dır. Örneğin, 1976 yılı başlarına gelinceye değin Avrupa'nın sanayi-

(42) Alexander bu etkileri, «nakit para etkisi» (cash-balance effect), «geliri yeniden 
dağıtım etkisi» (income-redistribution effect), «para aldatması etkisi» (money -
illusion effect) ve «öteki dolaysız etkiler» diye dört başlık altında toplanmıştır. 

(43) Johnson (1958) s. 167. 
(44) IMF (1977) s. 28. 
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leşmiş ülkelerinin yansından çoğunda ücretler önemli ölçüde endek
se bağlanmış, A.B.D. ve Kanada'da yapılan birçok toplu sözleşmeye 
de «hayat pahalılığı» koşulu konulmuştu. Yapılan araştırmalar, 
endekslemenin resmen kabul edilmediği ülkelerde bile ücretlerin 
hızla fiyatları kovaladığını göstermiştir (45). 

Kısır döngü savunusunu benimseyenlere göre, böyle bir du
rumda otoritelerin yapabileceği iki şey vardır : 

i — Para arzmın, ücret-fiyat artışlarını karşılayacak biçimde 
yükselmesine göz yummak. Eğer bu yola gidilirse dış ödemeler den
gesinde bir düzelme görülmeyecek ve enflasyon en azından geçici 
bir süre için daha da hızlandınlmış olacaktır. Dolayısıyla ekonomi, 
kur değişmesi —enflasyon— kur değişmesi kısır döngüsüne girmiş 
olacaktır. 

ii — Para arzını değiştirmemek. Eğer bu yola gidilirse, ülkede
ki işsizlik daha da artacaktır. Bu durumda döviz kuru politikasının 
bir anlamı ya da yaran kalmayacaktır. Çünkü, ülke işsizliği göze 
aldıktan sonra dış dengesizliği harcama-kısıcı politikalarla da gide
rebilir. Kaldı ki, bu tür politikslann, döviz kuru politikasından 
farklı olarak, enflasyon hızını düşürme olasılığı da vardır. 

IMF'ye göre (46) bu ikilemden kurtulmanın, başka bir deyişle, 
döviz kuru politikasının etkinliğini artırmanın yolu, bir yandan 
reel ücretlerin düşmesini sağlamaya çalışırken, bir yandan da ölçü
lü bir fiyat istikran ve tam çalışma gibi iç denge hedeflerinin bun
dan fazla zarar görmesini önlemekten geçmektedir. Bunu gerçek 
leştirebilmek için de döviz kuru politikalanyla toplam parasal ta
lebi kısıcı politikalann birlikte kullanılması gerekir. Bu arada dev
let, işçiler ve işverenler arasında kararlaştmlacak ve ücret-fiyat 
ilişkilerini düzenleyecek bir «gelirler politikası» da politika hedef 
lerine varmayı kolaylaştırabilir. 

Görülüyor ki, döviz kuru politikasının etkinliğini artırmak için 
IMF tarafından ortaya atılan bu öneriler, yirmi yıl önce aynı konu
da Johnson tarafından söylenenlerin hemen hemen aynıdır. Yalnız 
Johnson döviz kuru politikasının harcama-kısıcı politikalarla des
teklenmesi önerisini yaparken, tam çalışma durumunda bulunan 

(45) Jacques R. Artus ve Andrew D. Crockett (1977) «Floating exchange rates-some 
policy issues,» Finance and Development, Vol. 14, No. 4 (December 1977) s. 29; 
IMF (1977) s. 35. 

(46) IMF (1977) s. 35. 
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ekonomileri göz önüne almıştır. Oysa günümüzde Batı ekonomile-
rinin-hatta işsizlik türlerinin farklı oluşunu bir an düşünmezsek 
gelişmekte olan ekonomilerin-sorunu aynı anda enflasyon ve işsiz
lik (stagflation)tir. Bir zamanlar aynı ekonomide aynı anda görül
mesine olanaksız gözüyle bakılan işsizlik ve enflasyon sorunlarının 
günümüz politika yapımcılarının işini iyice zorlaştırdığı ortadadır. 
Ama bu durumda bile döviz kuru politikasının etkinliğini yitirdiğini 
öne süremeyiz (47). Kur değişmelerinin, son yıllarda ülkelerin enf
lasyon hızları arasında görülen farkların dış ödeme dengesizlikle 
rini daha da ciddileştirmesini önlemiş olması bunu göstermektedir 
(48). 

Bu tartışmaya son vermeden önce, son yıllarda kuramsal alan
da sözü çok edilmeye başlanan «parasal yaklaşıma» da kısaca de
ğinmek yerinde olacaktır. Düşünsel temelleri David Hume'a kadar 
inen «dış ödemeler dengesine parasal yaklaşım» (49), 1950'lerde ilk 
kez IMF'de Polak ve çalışma arkadaşlarınca kullanılmaya başlan
mış; 1960'larda ve 1970'lerin başlarında Mundell ve Johnson gibi 
yazarlar tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra birçok yazar tara
fından benimsenen yaklaşımın, bugün hem sabit, hem de dalgalı 
kur rejimlerini açıklamaya yönelik çeşitli modelleri bulunmakta ve 
bunlar üzerinde yoğun kuramsal tartışmalar ve deneysel çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Ödemeler dengesinin özde parasal bir olgu olduğu temel görü
şünden yola çıkan «paracılar» birer «stok» değişken saydıkları pa
ra arayla talebi arasındaki ilişkilerin dış dengesizlikleri belirle
diği savını öne sürmektedirler. Yaklaşıma göre, nominal para ba
lansları talebi fiyat düzeyinin (p), reel gelirin (y) ve faiz oranının 

(47) Sire (1974) s. 96. 
(48) IMF (1977) s. 30. 
(49) David Hume'un 18. yüzyılda geliştirdiği «fiyat-maden para alcımı mekanizması» 

ile yeni parasal yaklaşım arasındaki benzerlikler yadsınamaz. Gerçekten, her 
iki kuramda da parasa^ akımlar merkezi bir yer tutmakta ve dış dengesizlik
lerin kendi kendine düzeleceği savı işlenmektedir. Bununla birlikte, Hume'un 
fiyat-maden para akımı mekanizmasında parasal akımlar dış dengesizlikleri gö
reli mal fiyatları üzerindeki etkileri yoluyla düzeltirler. Oysa, biraz aşağıda gö
receğimiz gibi, yeni yaklaşım kararlı bir para talebini mekanizmanın özü olarak 
ele almakta ve denkleşme mekanizmasında göreli mal fiyatlarının rolüne yer 
vermemektedir. Bu nedenle, fiyat esnekliklerinin sistemde bir önemi yoktur. 
Bkz. Mordechai E. Kreinin ve Lawrence H. Officer (1978) The Monetary App
roach to the Balance of Payments : A Survey, Princeton, Princeton University 
International Finance Section, 1978, s. 10. 



4 6 g Doç. Dr. NAHİT TÖRE 

(i) bir fonksiyonudur : Md = L (p, y, i). Başka şeyler aynı kalmak 
koşuluyla, fiyat düzeyinde ya da reel gelirde bir artış nominal pa
ra balansları talebini artıracaktır. Buna karşılık, faiz oranıyla söz 
konusu talep arasındaki ilişki ters yönlüdür. Nominal para arzına 
gelince, bunun büyüklüğünü bulmak için para çoğaltanı (m) ile pa
ra bazını (B) çarpmak gerekir : Ms = m.B. Yaklaşımda para çoğal
tanı genellikle sabit varsayılmaktadır. Para bazının da iki öğesi 
vardır : Ülke para otoritelerinin yarattığı yurtiçi kredilerden olu
şan ulusal öge (D) ve merkez bankasında bulunan dış rezervlerin 
ulusal para cinsinden değerine denk olan uluslararası öge (R). Bu 
na göre para arzı Ms = m (D + II) biçiminde yeniden yazılabilir. 
Dış ödemeler dengesi açık ya da fazla verdiğinde ortaya çıkacak re
zerv kaybı ya da kazancı para bazının uluslararası öğesini sırasıyla 
azaltır ya da çoğaltır. Döviz kuru değişmelerinin söz konusu öge 
üzerinde etkisi de aynıdır (50). 

Parasal yaklaşımı savunanlara göre, dış ödeme dengesizlikleri 
para arzıyla talebi arasındaki ilişkilerden kaynaklanır. Para piya
sasında her zaman bir «stok denge» eğilimi vardır. Başka bir de
yişle, stok para talebi (Md) ile stok para arzı (Ms) birbirine eşit olma 
eğilimindedir. Bu nedenle para piyasası dengesi, Md = m (D + R) 
denkleminden çıkarılabilir. Para çoğaltanının (m) sabit olduğunu 
varsayarsak, para talebindeki (Md) ve para bazının ulusal ögesinde-
ki (D) değişmeler para piyasasını dengeden uzaklaştıran aktif et
kenler olmaktadır. Sabit kur sistemlerinde para piyasası dengesini 
yeniden kuran ya da sürdüren etken ise, para bazının uluslararası 
öğesidir (R). Bu öğedeki değişmeler (AR), ödemeler dengesi açık 
ya da fazlalarını göstermektedir. Yukardaki eşitlik denklemini stok 
değişkenlerde bir kez ortaya çıkan değişmeleri gösterecek biçimde 
yeniden yazar ve terimlerin yerlerini değiştirirsek, 

mAR = AMd — mAD 
eşitliğine varırız. D ya da Md deki değişmeler —açık piyasa işlemleri 
ya da para talebi fonksiyonunun değişkenlerindeki değişmeler so
nucu— hızla ortaya çıkabilir. Bu değişmeler de ya aşırı para tale
bine (eşitliğin sağ yanının artı toplam vermesi) ya da aşın para ar
zına (eşitliğin sağ yanının eksi toplam vermesi) yol açar (51). Para 

(50) Aynı yerde, s. 5 - 6. 
(51) Yaklaşıma göre, AM d ve A D ' n i n a k l m değişkenler olmayıp, ilgili stok değiş-

kenlerdeki bir kez gerçekleşen değişmeleri temsil ettikleri unutulmamalıdır. 
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arzıyla talebi arasında yeniden stok denge sağlayan etken AR, yani 
para bazının uluslararası bazında bir kez ortaya çıkan değişmedir. 
Fakat bu değişme ve dolayısıyla denkleşme zaman alır. Yaklaşımı 
savunan iktisatçılar AR'nin tam olarak ne kadar zamanda ken
dini gösterip para piyasasında dengeyi yeniden kuracağı konusun 
da kesin birşey söylememektedirler (52). 

Parasal yaklaşımın günümüzde en çok kullanılan modellerin
den birini böylece kısaca açıkladıktan sonra, bu modelin yardı
mıyla para piyasası ve dış dengesizlikler arasındaki ilişkiye biraz 
daha yakından bakalım. Modele göre, para talebi hem ulusal, hem 
de uluslararası kaynaklardan karşılanabilir. Böylece, eğer para ta
lebi (diyelim reel gelirin büyüme hızında bir artış nedeniyle) artar 
ve para bazının ulusal öğesinde bir değişme olmazsa, aşın talep 
uluslararası öğenin artması, yani ülkeye dışardan fon ithal edilme
si yoluyla karşılanabilecektir (53). Bu bir dış ödeme fazlası duru
mudur. Yaklaşıma göre, bu fazla sürekli olamaz ve dışardan gelen 
fonların yardımıyla para arzı, artan para talebini karşılayacak bir 
düzeye çıktığında, başka bir deyişle, aşın para talebi karşılandığın
da ortadan kalkar. Burada parasal yaklaşımın temel varsayımların
dan biri ile karşılaşıyoruz ki, o da ülke para otoritelerinin para ta
lebinde artış sonucu başlayan fon girişini «sterilize» edici (yani 
R artarken D'yi azaltıcı) işlemlerde bulunmamalan ya da buluna-
mamalandır (54). Eğer ülke otoriteleri sterilizasyon işlemine girişe
rek yurda dışardan gelen fonların para bazını istenen düzeye yük
seltmelerini enlerlerse, bu durumda dış ödeme fazlasının sürekli 
olabileceği ortadadır (55). 
(52) Kreinin ve Officer (1978) s. 6-7. 
(53) Ülkeye dışardan fon gelmesi bir cari işlemler fazlası, yabancı şirketlerin ülkedfc 

yatırım yapmaları ya da kısa ve uzun vadeli özel portföy fonlarının ülkeye çe
kilmesi yollarıyla gerçekleşebilir. Bu tür fonların bileşiminin yaklaşım açısından 
bir önemi yoktur. Önemli olan, aşırı para talebinin bir dış ödeme fazlasına yol 
açmasıdır. 

(54) Harry G. Johnson (1973 a) «The Monetary Approach to Balance-of-Payments 
Theory» Further ^Essays in Monetary Economics, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1973, s. 235. 

(55) Para talebinin sürekli biçimde para arzının ulusal ögesindeki artışın üzerinde 
artış göstermesi durumu da böyle bir olasılığa yol açabilir. Böyle bir durum, 
parasal gelirlerin "artış hızının sürekli olarak para arzının ulusal ögesindeki artış 
hızının üzerinde kalmasıyla gerçekleşir. Almanya ve Japonya'nın 1960 ve 1970* 
lerde paralarını birkaç kez revalue etmelerine karşın, sürekli fazla vermeleri 
bunu göstermektedir. Parasal yaklaşımın belki de en iyi açıkladığı olgulardan 
biri budur. Bkz,: Kremin ve Officer (1978) s. 9, 



470 Doç. Dr. NAHİT TÖRE 

Parasal yaklaşıma göre, para arzında talebe göre bir aşırılığı 
yansıtan dış ödeme açıklan da, tıpkı fazlalar gibi sürekli olamaz
lar. Para stoku para balansları talebini aştığında halk elindeki aşı
rı paradan kurtulmaya çalışacaktır. Bunu da yabancı mal ve hiz
met ithalatını artırarak, dışarıya yatırım yaparak ya da yabancı 
senet almak amacıyla yurtdışına kısa vadeli fon transfer ederek ger
çekleştirecektir. Ulusal para otoriteleri yurtdışına giden fonlar ye
rine yeni yurtiçi kredi yaratmadıkları takdirde, açıklar, para piya
sasındaki stok dengenin yeniden kurulmasıyla —para arzının talep 
edilen para balansları düzeyine inmesiyle— ortadan kalkacaktır (56). 
Böylece Johnson'un deyimiyle, dış açık ve fazlalar para piyasasın
daki stok denkleşmenin evreleri olmaktadır (57). Bununla birlikte, 
daha önce de değindiğimiz gibi, yaklaşım, denkleşmenin dinamiğin
den çok, uzun dönemde ortaya çıkan denge durumuyla ilgilidir. Bu 
nedenle denkleşmenin ne kadar zaman alacağını açık-seçik bildire 
memektedir. 

Parasal yaklaşıma göre, sabit kur rejimlerinde ülkeler istese
ler de sterilizasyon politikası izleyemezler, başka bir deyişle, para 
arzını kontrol edemezler. Tüm yapabilecekleri, onun bileşimini ya 
da (D) ve (R) öğeleri arasında bölüşümünü ayarlamaktır. Para ço
ğaltanında ya da para talebinde bir değişme olmadıkça, D'de orta
ya çıkan bir değişme R'de ters yönlü bir değişmeyi uyaracaktır. 
Yaklaşımın önemli varsayımlarından biri de para talebi fonksiyo
nunu belirleyen değişkenlerin para arzını belirleyen etkenlerden 
bağımsızlığı olduğundan, D'de ortaya çıkacak değişmeler para ta
lebinde kendiliğinden bir değişmeye yol açmayacaktır. Bu durum
da söz gelişi, fiyat istikran gibi bir yurtiçi politika hedefine eriş
mek için para bazının ulusal öğesinin daraltılması bir yarar sağla
mayacaktır. Çünkü, ulusal öğedeki daralma, rezerv akımları yoluyla 
uluslararası öğede ortaya çıkacak genişlemeyle karşılanacaktır (58). 

Parasal yaklaşım göreli fiyatların dış ticaret üzerindeki etki
sini kabul etmemektedir. Yaklaşımı savunanlara göre, bir ülkede
ki fiyat düzeyi dünya fiyat düzeyine bağlıdır ve onunla değişir (59). 
Başka bir deyişle, dış ticaret malları için dünya tek bir bütünleş-

(56) Aynı yerde, s. 9. 
(57) Johnson (1973 a) s. 235. 
(58) Kreinin ve Officer (1978) s. 11. 
(59) Johnson (1973 a) s. 235. 
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miş piyasadır ve bu piyasada «tek fiyat yasası» geçerlidir (60). Böy
le olunca, dünya piyasalarında göreli fiyat değişmeleri olamaz ve 
«esneklikler» yaklaşımı da geçerliliğini yitirir (61). 

Buraya kadar en kaba çizgileri içinde özetlemeye çalıştığımız 
parasal yaklaşım, dış denge için döviz kuru politikasmı «gereksiz» 
bulmaktadır. Yaklaşımı savunan yazarlara göre, döviz kuru değiş
meleri yalnız gereksiz değil, aynı zamanda etkinlikten de yoksun
dur. Çünkü, örneğin bir dış açığı uzun dönemde ortadan kaldırma
nın tek yolu kredi genişlemesini, yani D'deki artışı yavaşlatmaktır. 
Her durumda, döviz kuru politikasının ya da öteki harcama-kaydı-
rıcı politika araçlarının etkinliği, bunların para piyasasındaki den
ge üzerine etkileri ışığında değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakın
ca, bir devalüasyonun kısa dönemde para arz ve talebini etkileye
rek dış dengesizliği azaltacağı öne sürülebilir. Çünkü devalüasyon 
dış ticaret mallarının fiyatlarını ulusal para cinsinden yükseltir. 
Mallar arasında ikame nedeniyle, daha az oranda da olsa, devalü
asyon sonucu iç ticaret mallan fiyatları da yükselir. Genel fiyat 
artışları nominal para balansları talebini artırır. Eğer bu stok ta
lep yurtiçi kaynaklardan (yani D'nin artması yoluyla) karşılanmaz
sa, dışardan ülkeye fon girmeye başlayacak ve bunun sonucu ül
ke dış ödeme fazlası verecektir. Kısacası, devalüasyon reel yurtiçi 
balansları küçülterek, ülkede oturanları, bunları uluslararası kre
diler ya da ihracat yoluyla takviyeye itecektir. Ne var ki, bunun 
sonucu ortaya çıkan dış ödeme fazlası ancak para piyasasında stok 
denge kurulana değin sürebilir. Başka bir deyişle, devalüasyonun 
etkisi kesinlikle geçicidir. Devalüasyon uzun dönemde reel ekono
mik değişkenler üzerine bir etkide bulunamaz; tek yaptığı şey fi
yatları yükseltmektir. Özetle, döviz kuru değişmeleri yoluyla dış 
ödemeler durumunda kalıcı bir iyileşme sağlanamaz (K). 

Parasal yaklaşımın, denkleşme sürecinde paranın rolünü vur
gulayarak kurama önemli bir katkıda bulunduğu kuşkusuzdur. Ne 
var ki, gerek yaptığı varsayımlar, gerek vardığı sonuçlar açısından 

(60) Kreinin ve Officer (1978) s. 13. Johnson'a göre, en azından gelişmiş sanayi ül
keleri arasında rekabet o denli yaygındır ki, çeşitli ülkelerin sanayi yapınlannm 
birbiriyle ikame esnekliği sonsuza yaklaşmaktadır. Bkz. Johnson (1973 a) s. 
235 - 36. 

(61) Kreinin ve Officer (1978) s. 13. 
(62) Yaklaşım, döviz kuru değişmeleri yanında, gümrük vergileri, kotalar, kambiyo 

denetimi gibi dış ticaret politikası araçlarının etkilerini de benzer biçimde ana
liz ederek aynı sonuca varmaktadır. Bkz.: Aynı yerde, s, 15-17. 
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yaklaşım birçok eleştirilere konu olmuştur. Burada döviz kuru po
litikasının etkinliğini tartıştığımızdan, eleştirilerden yalnız işin bu 
yönüne ilişkin olan birkaçına değineceğiz i63). 

Bir ülke devalüasyona dış denge durumunda değil de, genel
likle dış açık içinde bulunduğu zaman başvurur. Bunun da para
sal yaklaşım açısından anlamı ülkede aşırı para arzı olmasıdır. Yak
laşımın otomatik denkleşme mekanizmasının bu arz fazlasını orta
dan kaldırmasını uzun süre beklemek yerine devalüasyona başvur
mak bu fazlalığı hızla emecektir. Politika yapımcılarının önündeki 
zaman kesiti genellikle yıllarla değil, aylarla ölçüldüğünden dış 
dengesizliklerin bir an önce giderilmesi önemlidir. Devalüasyon bu 
açıdan önemli katkılar sağlayabilir. Denkleşmenin hızının da bir 
ölçüde parasal yaklaşımın ilgisiz sayıp ele almadığı esnekliklere 
bağlı olduğu açıktır. 

Dış ticaret mallarının tüm dünyada tek bir fiyatı olduğu var
sayımı geçerli kabul edilse bile, devalüasyon bu tür malların fiyat
larını iç ticaret mallarına göre yine: de yükselterek, üretim ve tüke
tim etkileri yapacaktır. Bu etkiler' de bir yandan ihracatı artırır
ken, öte yandan ithalatı kısacaktır. Ayrıca, devalüasyonun çeşitli 
endüstrilerin kârlılık durumunu etkileyerek ülke üretim yapısını 
değiştirmesi de beklenebilir C64). Bu tür etkilerin ortaya'çıkmaması 
için döviz kuru değişmelerinin yalnız ülkeler mal fiyatları arasın
daki ilişkiyi değil, faktör fiyatları arasındaki ilişkiyi de değiştirme
mesi gerekir. Oysa parasal yaklaşımın temel varsayımlarından olan 
uluslararası arbitrajın bu tür sonuçları sağlayacağı hiç de kesin 
değildir. Söz gelişi, ücret değişmelerinin döviz kuru değişmeleriyle 
aynı oranda olmaması anılan etkilerin doğmasına yetebilecektir 
(65). 

Bu tartışmayı, parasal yaklaşımın geçerliliği ya da geçersizli
ği konusunda son yıllarda ülke bazında yapılan deneysel çalışma
ların sonuçlarına değinerek bitirebiliriz. Bu konuda yapılmış 48 ça
lışmayı gözden geçiren Kreinin ve Officer, olumsuz sonuç veren ça
lışma sayısının hemen hemen olumlu sonuç veren çalışma sayışma 
eşit olduğunu görmüşlerdir. Çalışmaların büyük çoğunluğunda 

(63) Eleştirilerin daha kapsamlı bir listesi için bkz.: Kreinin ve Officer (1978) s. 
72-73. 

(64) Gelişmekte olan ülkeler açısından önemli olan da budur. 
(65) Kreinin ve Officer (1978) s. 74. 
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olumlu sonuçlarla olumsuzların yan yana yer aldığını da gözleyen 
yazarlara göre, şimdilik durum açıklığa kavuşmuş sayılamaz (66). 
Bununla birlikte, döviz kuru değişmelerinin dış ticareti etkilediği 
konusunda yazarlar arasında az çok görüş birliği bulunduğu da bir 
gerçektir. 

2. Özel Amaçlar 

Buraya kadar, döviz kuru politikasının ekonominin dış denge
sini sağlama genel amacı doğrultusunda nasıl kullanılabileceği ko-, 
nusunu kısaca gözden geçirdik. Yukarda değindiğimiz gibi, döviz 
kuru politikası bir ülke dış ödemeler dengesine giren hemen tüm 
işlemleri (ihracat, ithalat, görünmeyenler, tek-yanlı transferler ve 
sermaye hareketleri gibi) etkileyen «genel» nitelikte bir politikadır 
ve bu özelliğiyle «seçici» nitelikteki öteki harcama-kaydırıcı politi
kalardan (gümrük vergileri, sübvansiyonlar miktar kısıtlamaları 
vb.) ayrılmaktadır. Durum böyle olunca, döviz kuru politikasının 
dış dengeyi sağlama genel amacı ötesinde belli bir özel amaçla kul
lanılmaya elverişli olup olmadığı sorusu akla gelmektedir. Hemen 
belirtelim ki, bugün bu soruya hem uygulamadan, hem de kuram
dan olumlu yanıtlar bulma olanağına sahibiz. 

Döviz kuru politikasının özel amaçlarla kullanılabileceğinin bir 
kanıtını bize uygulamadan, geçmişte birçok ülkenin başvurduğu ve 
günümüzde hâlâ oldukça yaygın biçimde kullanılan «katlı döviz 
kurları» yöntemi vermektedir. Gerçi katlı kur uygulamaları iktisat 
yazınında bir kambiyo denetim aracı olarak ele alınmakta ve do
layısıyla seçici nitelikte harcama-kaydırıcı politikalar grubuna so
kulmaktadır (67). Ne var ki, biz burada döviz kurlarında değişiklik 
yapılarak ekonomide özel (spesifik) etkiler meydana getirilip geti
rilemeyeceği konusu üzerinde durduğumuzdan, bu sınırlı amaç çer
çevesinde katlı kur uygulamalarını da bir çeşit döviz kuru politi
kası sayabiliriz. 

Kambiyo işlemlerinin iki ya da daha çok kur üzerinden yapıl
masına izin veren ya da bunu gerekli kılan düzenlemelere genellik-

(66) Stephen P. Magee (1976) «The Empirical Evidence on the Monetary Approach 
to the Balance of Payments and Exchange Rates,» The American Economic 
Review, Vol. 66, No. 2 May 1976) s. 166-67. 

(67) Bkz.: Leland B. Yeager (1966) International Monetary Relations: Theory, 
History, and Policy, New York, Harper and Row, 1966, s. 114. 
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le «katlı kur uygulamaları» adı verilir (88). Çoğunlukla gelişmekte 
olan ülkelerin başvurdukları bu yolda, çeşitli ithalat ve ihracat ka
lemleri farklı kurlardan işlem göreceğinden, tıpkı gümrük vergile
rinde ya da ihracata verilen sübvansiyonlarda olduğu gibi, seçici 
etkiler elde etmek mümkündür (69}. Örneğin, ithalatta yurtiçi tüke
tim ya da yatırımlar açısından zorunlu sayılan mallar için düşük 
(ya da normal), daha az zorunlu ya da «lüks» sayılan mallar için 
daha yüksek kurlar saptanabilir. Bu yola gidildiğinde, bir kez zo
runlu ithal mallarının fiyatlarındaki yükselmeler önlenmiş olacak
tır. Bunun yanında, ikinci gruba g;iren malların ithali sınırlanacak 
ve dolayısıyla döviz tasarrufu sağlanacaktır. Böylece, her iki grup
taki malları üreten yerli sanayiler dış rekabete karşı korunmuş ve 
ithal ikamesi özendirilmiş olur. Yerli sanayi dallarının korunması
nı, katlı kur uygulamalarına gerekçe yapan ülkeler arasında Ko
lombiya, Kore, Venezüella ve Yugoslavya yer almıştır. İhracatta 
ise, geleneksel olmayan ihraç ürünlerine daha elverişli bir kur uy
gulanarak, bunların dış rekabet gücü artırılmaya çalışılır. Bu uy
gulama, anılan ürün türlerinin dış talebinin fazlaca esnek olduğu 
varsayımına dayanır. Kore, Pakistan, Venezüella ve Yugoslavya gi
bi ülkeler katlı kurları bu amaçla kullanmışlardır (70). Buna kar
şılık, talep esnekliklerinin oldukça düşük olduğu düşünülen gele
neksel ihraç ürünlerine daha az elverişli bir kur uygulanır. Çeşitli 
ülkeler 1930'larda dış borçlarını ucuza sağlayacakları dövizlerle 
ödeyebilmek için bu yola başvurmuşlardır. Daha sonraları bir de
valüasyonun geleneksel ürün ihracatçılarına «havadan» sağlayaca
ğı kazancın normal yollardan etkin biçimde vergilendirilmeyişi, 
bunların döviz gelirlerine ödenecek ulusal paranın daha düşük tu
tulmasına neden olmuştur (71). 

Katlı kur uygulamalarının, vergi yönetiminin fazla etkin ol
mayışından doğan vergi kayıplarım bir ölçüde gidermek yanında, 

(68) Gilbert P. Verbit (1975) International Monetary Reform and the Developing 
Countries: The Rule of Law Problem, New York, Columbia University Press, 
1975, s. 193. Uygulamada vergi, sübvansiyon, prim gibi harcama-kaydırıcı po
litika araçlarının belli bazı mallara ya da mal gruplarına yöneltilmesi sonucu, 
fiili kurların resmî kurlardan ayrılmasına da bir çeşit katlı kur sistemi gibi ba
kabiliriz. Bkz. Seyidoğlu (1978) s. 333. 

(69) Yeager (1966) s. 120. 
(70) W. John R. Woodley (1966) «Multiple Currency Practices-What Does It Mean?» 

Finance and Development, Vol. Ill, No. 2 (June 1966), s. 113, 115-16. 
(71) Margaret de Vries (1965), «Multiple Exchange Rates: Expectations and Ex

periences» IMF Staff Papers, Vol. XII, No. 2 (July 1965), s. 282, 
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devletlere doğrudan doğruya ek gelir sağlamak gibi bir yararı da 
vardır. Bu yarar da devletin ortalama olarak yurda giren dövizleri, 
sattğı dövizlerden daha ucuza satın almasıyla gerçekleşir. Böyle 
bir sistem piyasadan satmalma gücü emeceğinden, aynı zamanda 
deflasyoncu bir politika aracı gibi de kullanılabilir (72). 

Görülüyor ki, katlı kurlar kullanan bir döviz kuru politika
sıyla, döviz gelirlerinin artırılarak giderlerinin kısılması yoluyla 
dış dengeye yaklaşılması genel amacı yanısıra, belirli sanayi dalla
rının dışa karşı korunması, vergi yönetiminde etkinliğin düşük ol
masından doğan gelir kayıplarının önlenmesi, devlete ayrıca ek ge
lir sağlanması ve hatta ekonominin bozulan iç dengesinin yeniden 
kurulması gibi amaçlar da güdülebilir. Ne var ki, katlı kur uygula
malarının çeşitli ekonomik sakıncaları ve bürokratik zorlukları, 
anılan amaçlara varmayı güçleştirmektedir (73). Buna karşın, gü
nümüzde hâlâ birçok ülke katlı kurlardan yararlanmaktadır (74). 

Böylece döviz kuru politikasının dış denge genel amacı dışın
da bazı özel amaçlarla da kullanılabileceğini saptamış olduk. He
men belirtelim ki, tekil ülkelerin döviz kuru politikasından genel 
ya da özel amaçlarla yararlanabilmeleri, herşeyden önce, yürürlük
te bulunan uluslararası para sistemine bağlıdır. Gerçekten, belli 
bir zamanda ülkeler arasında geçerli olan uluslararası para siste
mi, hangi politika araçlarının hangi hedefler için kullanılabileceği
ni belirleyen başlıca etkendir (75). Böyle olunca döviz kuru politi
kasının bu «uluslararası boyutunu» gözönüne almayan bir kuram
sal tartışma en azından eksik kalma tehlikesiyle karşı karşıya ge
lir. İşte, çalışmamızın geri kalan kısmını «döviz kuru politikası ve 
uluslararası para sistemi» tartışmasına ayırmamızın nedeni budur. 

(72) Yeager (1966) s. 120. 
(73) Bunlar için bkz.: Verbit (1975) s. 199-204. 
(74) Bu uygulamaların son durumu için bkz.: IMF (1978) Twenty~Ninth Annual 

Report on Exchange Restrictions, 1978, Washington, D.C., s. 13-15. 
(75) Richard N. Cooper (1975) «Prolegomena to the choice of an international mo

netary system,» International Organization, Vol. 29, No. 1 (Winter, 1975) s. 64. 
Cooper, uzun süre geçerli olmuş bir uluslararası para sisteminin (onun yeğle
diği deyimle «rejiminin») politika araçlarının kullanımına yalnız biçimsel değil, 
fakat aynı zamanda psikolojik sınırlamalar da koyabileceğini öne sürüyor ve 
İngiltere'nin 1931 yılında sabit altın fiyatından ayrılıp sterlini dalgalanmaya 
bırakması karşısında Fabian sosyalisti Sidney Webb'in üzüntü ve şaşkınlık için
de «bunu yapabileceğimizi kimse bize söylememişti» sözünü buna örnek göste
riyor. 
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II. DÖVİZ KURU POLİTİKASI VE ULUSLARARASI 
PARA SİSTEMİ 

Cooper'a göre (7S), dış ödemelerin denkleşmesinde döviz kurla
rına tanınan rol, kullanılan rezerv çeşitleri ve uluslararası sermaye 
hareketleri üzerindeki denetimlerin ölçüsü, bir uluslararası para 
sisteminin üç önemli boyutunu oluşturur. Yazara göre, her boyut 
için çeşitli almaşıklar düşünülebilir. Bunların belli başlılarını bir 
araya getirirsek bir «uluslararası p»ara sistemi almaşıkları» tablosu 
elde ederiz. 

Tablo : 1 
ULUSLARARASI PARA SÎSTEMÎ ALMAŞIKLARI 

Dış ödemelerin denkleşme- Rezerv çeşidi Uluslararası sermaye 
sinde döviz kurlarının rolü hareketlerine tanınar. 

serbestinin derecesi 
I. Sabit döviz kurları A. Altın 1. Tam serbesti 

II. Ayarlanabilir pariteler 
III. Kayan pariteler B. SDR 2. İkili piyasa 
IV. Gözetimli dalgalanma 
V. Serbest dalgalanma C. Dolar ya da 3. Denetim 

öteki ulusal 
paralar 

Cooper'a göre, Tablo: l'in her sütunundan birer almaşık seçe
rek bir uluslararası para sistemi oluşturulabilir. Böylece bulunacak 
birbirinden farklı sistemlerin sayısı 45 (= 5x3x3) olacaktır. Bunun
la birlikte, serbestçe dalgalanan kurlar sisteminin herhangi bir re
zerv çeşidine gereksinme göstermediği gerçeğini gözönüne alırsak, 
tablodaki sistem almaşıklarının sayısı 39'a düşer. Bu almaşıklar 
içinden bir sistemin nasıl seçilebileceği, böyle bir seçimde kullanı
lacak ölçütler, seçimi etkilemesi olası ulusal ve uluslararası koşul
lar konularına burada girmeyeceğimiz gibi (77), tablodan çıkarıla
bilecek 39 sistemin her birinde döviz kuru politikasının mekaniz
ma ve sorunlarını ayrı ayrı tartışma konusu da yapmayacağız. 

(76) Aynı yerde, s. 66. 
(77) Bu tür tartışmalar için bkz.: Fred Hirsch (1972), «The Exchange Rate Regime: 

An Analysis and a Possible Scheme,» IMF Staff Papers, Vol, XIX, No. 2 
(July 1972) s. 259-81; Cooper (1975) s. 66-97, 
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Bizim bu kesimde yapmak istediğimiz, başlıca iki ana sistem 
altında döviz kuru politikası sorunlarını tartışmaktır ki, bu iki sis
tem de Tablo: l'in birinci sütununda I ve V numaralarla yer alan sa
bit ve serbestçe dalgalanan kur sistemleridir. 

Burada sabit kur sistemleri başlığı altında ele alacağımız Bret
ton Woods uluslararası para sistemi, aslında Tablo l'de birinci sü
tun II numarada yer alan ayarlanabilir kur (adjustable peg) siste
minin tek tarihsel örneğidir ve «ayarlanabilir kur sistemi» deyimi 
özel olarak bu sistemi anlatmak için bulunmuştur. Buna karşın 
adı geçen sistemi sabit kurlar arasında ele almamızın başlıca iki 
nedeni vardır. Nedenlerden birincisi, ayarlanabilir kurların aslında 
sabit kur sisteminin temel özelliklerini korurken, sakıncalarından 
da kurtulmak düşüncesinden kaynaklanmış olmasıdır. Nedenler
den ikincisi de Bretton Woods sistemi ayarlanabilir kurlarının za
manla fiilen değişmez kurlara dönüşmüş bulunmasıdır. 

Sabit kur sistemlerinden sonra sırasıyla dalgalı kur sistemle
rinde ve günümüzde geçerli olan Bretton — Woods sonrası ulus
lararası para sisteminde döviz kuru politikasının sorunlarını ele 
alacağız. Aslında günümüz sistemi bir çeşit «gözetimli dalgalanma» 
sistemidir ve sorunları da dalgalı kur sisteminin sorunlarına ben
zetilebilir. Ne var ki, bugün gözetimli dalgalanmanın birçok geliş
mekte olan ülke tarafından kabul edilmemiş olması, bunların kar
şısına çalışmanın başında sıraladığımız çok sayıda döviz kuru poli
tikası sorunu çıkarmıştır. 

A — Sabit Kur Sistemlerinde Döviz Kuru Politikası 
1. Genel Olarak 

Sabit kur sistemleri denilince akla ilkin, doğal olarak uluslar
arası altın standardı gelir. Uluslararası altın standardı, dünya ti
caretinde önemli payı olan ülkelerin çoğunun kendi ulusal para bi
rimleriyle altın arasında hemen hemen değişmeyen oranlar üzerin
den iki yönlü konvertibilite sağladıkları ve bunun yanında altın 
ihraç ve ithalini serbest bıraktıkları bir durumu ifade eder (78). As
lında insanların altın ve gümüş sikkeleri para olarak kullanmaları 
çok eski dönemlere kadar giderse de, çeşitli para tipleri arasında 

(78) Bu tanıma göre, uluslararası altın standardı, Cooper'ın yukarda verdiğimiz tab
losunun I. A. 1. numaralı kalemlerinden oluşmakta, başka bir deyişle, sabit 
kurlar, altın rezervleri ve sermaye hareketlerinde tam serbesti öğelerine dayan
maktadır. 
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sabit ve değişmez varsayılan değer ilişkilerinin kurulması son iki 
yüzyılın tanık olduğu bir gelişmedlir. Bu tarihten önce tek bir ülke 
içinde bile, birden çok para çeşidi, kaosu andırır bir düzensizlik 
içinde dolaşıyordu. Tüm paraların değerinin standard altm sikke 
cinsinden saptanması düşüncesi ondokuzuncu yüzyılda yaygınlık 
kazanmış ve yukardaki anlamda gerçek bir uluslararası altm stan
dardı ancak 1870'lerde oluşmuştur. Bu sistem de sadece 40 yıl ka
dar geçerli olabilmiş ve 1914 yılında Birinci Dünya Savaşının baş
lamasıyla tarihe karışmıştır (79). 

Altm standardında, tüm ulusal para birimlerinin belli ağırlık
ta altınla tanımlanması, bu paralar arasındaki değişim oranlarını 
(döviz kurlarını) da belirliyordu. Söz gelişi, 140 Fransız frankı bir 
ons altm değerinde ve bir ons altın da 35 A.B.D. dolarının karşılığı 
ise, 140 frank = 35 dolar ve dolayısiyle 1 frank = 0.25 dolar olu
yordu. Gerçi piyasa döviz kurları, altın karşılıklara göre oluşan bu 
kurlardan bir miktar sapma gösterebilirdi. Ne var ki, bu tür dal
galanmalar altm giriş ve çıkış noktalarınca belirlenen dar kesim 
dışına çıkamazdı. Çünkü böyle durumlarda başlayacak arbitraj iş
lemleri piyasa kurlarını yeniden disipline sokmaya yeterdi (80). 
Böylece uluslararası altm standardı, ulusal paraların sabit kurlar
la birbirine bağladığı tek bir para sahası oluşturuyordu. Bu saha
da tek bir para yerine ulusal paraların dolaşmasının önemi yoktu; 
çünkü söz konusu paralar önceden saptanmış kurlar üzerinden 
serbestçe birbirine çevrilebiliyordu (81). 

Gerek uluslararası altm standardında, gerek ulusal paraların 
altına bağlı olmasalar da, sabit kur ilişkileriyle birbirine bağlan
dıkları öteki sistemlerde (82) bir döviz kuru politikasına yer olma
dığı ortadadır. Böyle olunca, akla, bu tür sistemlerde ekonomilerin 
dış dengesinin hangi yollardan sağlandığı sorusu gelmektedir. He
men belirtelim ki, ekonomilerin dış dengelerinin yanında, iç den-

(79) Yeager (1966) s. 251. 
(80) Peter B. Kenen ve Raymond Lubilz (1971), International Economics, 3.B., 

Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1971, s. 64. 
(81) Sire (1974) s. 120. 
(82) Bu konudaki almaşıklar için Tablo l'e bakınız. Bu sistemlerde ülkeler para 

otoritelerinin döviz piyasalarına müdahale ederek bu piyasalarda oluşan kurla
rın resmî partilerden belli oranların ötesinde sapma göstermesini önlemeleri 
söz konusudur. Kısacası, altın standardındaki arbitrajcılarm yerini, altm stan
dardı dışındaki sabit kur sistemlerinde ülke kambiyo otoriteleri (merkez ban
kası, vb.) almaktadır. 
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gelerin henüz birer politika hedefi sayılmadığı dönemlerde bu so
runun çözümü bir güçlük çıkarmamış ve ülke otoritelerinin para \ 
arzını dış dengesizliklere göre ayarlamaları dengenin kendiliğinden 
yeniden kurulmasına yetmiştir. Örneğin altın standardında bir ül
kenin açık vermesi, ülkeden dışarı altın çıkmasına Ve dolayısıyla 
para arzının daralmasına yol açmıştır. Para arzmdaki daralma da 
fiyat ve maliyetleri düşürerek ihracatı özendirmiş ve dış denge ye
niden sağlanabilmiştir. Fazla veren ülkede ise, yukardâki- sürecin 
tersi yönde ortaya çıkan değişmeler fazlanın ortadan kalkmasını 
sağlamıştır. 

Fiyat ve ücretlerin bükülmezliği durumunda yukardâki meka
nizmanın gelir değişmeleri yoluyla işleyeceği açıktır. Nitekim, ulus
lararası altın standardı üzerinde sonradan yapılan araştırmalar da, 
ücretlerin o dönemde bile aşağı doğru kolay kolay esnemediğini 
ve dolayısıyla sisteme dahil ülkelerin dış dengelerini zaman zaman 
gelir ve çalışma düzeyi değişmeleriyle sağlamak zorunda kaldıkla
rını ortaya koymuştur. Kaldı ki, o dönemin hükümetleri para arzı 
üstündeki denetimlerinden de tümüyle vazgeçmiş değillerdi. Nite
kim çoğu ülke dolaşıma yüzde yüz altın karşılığı kağıt para çıka
rılması ilkesine bağlı kalmamıştır. Örneğin, Amerika Birleşik Dev
letlerinde bankalar hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşılığı ka
ğıt para çıkarabilmişlerdir. ingiltere'de, İngiltere Bankası krediyi 
genişletmek ya da daraltmak amacıyla ticari senet ve devlet tahvi
li alıp satmıştır. Bununla birlikte, İngiltere ile birlikte öteki bazı 
ülkelerin «oyunun kurallanna» az çok bağlı kaldıkları ve para po
litikasını altın giriş ve çıkışlarının etkilerini giderici değil, güçlen
dirici yönde kullandıkları görülmüştür (83). Her durumda altın 
standardı, ister fiyat değişmeleri, ister gelir değişmeleri yoluyla ol
sun, ekonomilerin dış dengelerinin döviz kuru politikasına başvu
rulmadan gerçekleştirilmeye çalışıldığı ve bunda da bir ölçüde ba
şarıya ulaşıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. 

Altın standardı dışında kalan öteki sabit kur sistemlerinde de 
para arzının pasif olarak ödemeler dengesine bağlanması sonucu, 
dış dengesizliklerin yerine göre fiyat ya da gelir değişmeleriyle gi
derilebileceğini kuramsal olarak düşünmek mümkündür. Bu, bir 
yerde dengesizliklerin otomatik denkleşme mekanizmasının işleyi
şine bırakılması demektir. Eğer otoriteler bu yola gitmek istemez
lerse, bilinçli olarak izleyecekleri para ve maliye politikalarıyla da 

(83) Kenen ve Lubitz (1971) s. 79. 
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dış dengesizliği gidermeleri olanağı vardır. Örneğin, açık veren ül
kede faiz oranının yükseltilmesi, o ülke sermaye piyasasının ulus
lararası piyasalarla bütünleşmesi ölçüsünde, ülkeye dışardan ser
maye çekerek dengesizliği tedavi edecektir. Ne var ki, faiz oranla
rının yükselmesi sonucu başgösterecek deflasyonun fiyat ve mali
yetlere, bunların bükülmezliği ölçüsünde de gelire yansıması kaçı
nılmazdır. Buradan bir genellemeye gidersek, sabit kur sistemle
rinde ekonominin dış dengesinin döviz kuru politikası dışında ka
lan politika araçlarının kullanılması ya da otomatik işleyen meka
nizmalara müdahale edilmemesi yollarıyla gerçekleştirilebileceğini, 
fakat bunun büyük olasılıkla ekonominin iç dengesi aleyhine kaza
nılmış bir durum olacağını söyleyebiliriz (84). 

Ulusların tam çalışma, fiyat istikran, iktisadi büyüme gibi 
yurtiçi politika hedefleri gütmediği dönemde sabit kur rejimleri
nin bu özelliği bir sakınca gibi görünmeyebilirdi. Fakat günümüz
de bunlar ülkeler anayasalarına kadar girmiş «evrensel» hedefler 
olduğundan, hiçbir ülke dış denge uğruna bunlardan vazgeçemez. 
Dolayısıyla, yukarda değindiğimiz gibi, bugün ülkeler hem iç, hem 
de dış dengeyi birlikte gerçekleştirmek zorundadırlar. Oysa sabit 
kurlar sistemi, döviz kuru politikası gibi çok önemli bir aracı on
ların elinden almaktadır. Acaba buna karşın, yani döviz kuru poli
tikasına başvurmadan, iç ve dış dengenin birlikte sağlanması ola
nağı ve olasılığı var mıdır? 

Soruya yanıt verebilmek için önce tek bir ülkenin durumunu 
ele alıp irdeleyelim. Eğer bu ülke enflasyon-dış açık ya da deflas-
yon-dış fazla biçimde iç-dış dengesizlik durumlarıyla karşı karşıya 
ise, ortada bir sorun ya da, yukarda değindiğimiz gibi, politika he
defleri arasında bir çelişme yoktur. Ülke, birinci tür dengesizlik 
durumlarında daraltıcı, ikinci tür (dengesizlik durumlarında ise ge
nişletici para ve maliye politikaları uygulayarak döviz kuru politi
kasına gerek olmadan iç ve dış dengesine birlikte kavuşabilir. Oy
sa, deflasyon-dış açık ya da enflasyon-dış fazla biçimdeki denge
sizlik durumlarında hedefler çelişmektedir ve böyle durumlarda, 
yine yukarda değindiğimiz gibi, harcama —değiştirici ve harcama— 
kaydına politikalann birlikte kullanılması zorunlu olmaktadır. 

(84) Kuşkusuz bu tür rejimlerde, döviz kuru 'politikası yerine, dış ticaret ve sermaye 
hareketlerini denetim altına alma yoluyla da dengesizliklerin giderilebileceği 
ya da önlenebileceği düşünülebilir. Ne var ki, bu yola gitmenin de ekonomik 
etkinlik kaybı ve uluslararası ilişkilerin bozulması gibi maliyetleri vardır. 
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tşte, sabit kurların çıkmazı bir bakıma buradadır: iç ve dış den
ge hedeflerinin çeliştiği durumlarda döviz kuru politikasma baş
vurmadan her iki hedefin birden gerçekleştirilmesi olanağı ortadan 
kalkmaktadır. Bu durumda, sabit kurlara bağlı kalan ülkenin «iç 
ya da dış denge» ikilemiyle karşılaşması kaçınılmazdır. Acaba dö
viz kuru politikasma başvurmadan bu ikilemden kurtulmanın yo
lu gerçekten yok mudur? 

Mundell (1962), bu soruya olumlu yanıt vermektedir. Ona gö
re, harcama-değiştirici politikalar para ve maliye politikaları ol
mak üzere iki tiptir. Bu iki tip politikanın iki ana hedef üstüne 
«aynı yönde» etki yapması (örneğin, faiz oranlarında bir yüksel
menin ya da bütçe fazlasında bir artışm yurtiçi talebi kısarak öde
meler dengesini iyileştirici yönde çalışması) önemli değildir. Önem
li olan iki politikanın «birbirinin aynı» etkiyi göstermemesidir. îş-
te bu olgudur ki, onları iki amacın gerçekleştirilmesi için yeterli 
kılmaktadır. Bunun için yapılacak şey, amaçlarla araçlann doğru 
biçimde eşleştirilmeleridir. Döviz kurlarıyla dolaysız denetimlerin 
sabit, sermaye hareketlerinin de faiz farklılaşmalarına karşı du
yarlı olduğu temel varsayımlarından yola çıkan Mundell, para poli
tikasının dış denge, maliye politikasının da iç denge ile eşleştiril
mesi gerektiğini savunmaktadır. Bunun nedeni, faiz oranlarındaki 
değişmelerin, harcama değişmeleri yoluyla dış ticaret dengesini et
kileme ötesinde, uluslararası sermaye hareketlerini de uyarma gü
cüne sahip olmasıdır. Oysa, maliye politikasının etkisi yalnız dış 
ticaret üzerinde görülebilir. îç ve dış denge hedefleri arasında çe
lişme olmadığı zamanlarda ise eşleştirme yapmaya gerek yoktur, 
her iki politika da aynı doğrultuda kullanılabilir. 

Mundell, savunusunu Şekil : 3'teki gibi bir diyagram yardı
mıyla kanıtlama yoluna da gitmiştir (85). Şekilde dış (EË') ve 
iç denge (DD') eğrileri sırasıyla maliye ve para politikalarım 
temsil eden devlet bütçesi fazlası ve faiz oranına karşı çizil
miştir. Her iki eğrinin de negatif eğilimli olması, iki çeşit po
litikanın aynı yönde çalışma eğilimini yansıtmaktadır. Bununla 
birlikte, şekilde görüldüğü gibi, EE' eğrisinin eğimi DD' eğrisinin 

(85) Aslında bizim buraya aldığımız şekil, Mundell'inkinin aksine, doğru eşleştirme 
yapıldığında dengeye nasıl yaklaşılacağını, yanlış eşleştirme sonucu dengeden 
nasıl uzaklaşılacağını oklarla göstermemektedir. Buna karşılık, Şekil : l'de ol
duğu gibi, kadranı sekiz «politika bölgesine» ayıran, eksenlere dik çizilmiş ve 
iç-dış denge eğrilerinin kesiştiği noktadan geçen iki doğru içermektedir. Şekil 
için bkz.: Cohen (1969) s. 109. 

\ 
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Şekil : 2 

Devlet 
Bütçesi 
Fazlası 
(Maliye 
Politikası) 

Faiz Oranı (Para Politikası) 
eğiminden daha fazladır. Bunun da nedeni para politikasının dış 
denge, maliye politikasının da iç denge üzerinde daha etkin oldu
ğu varsayımıdır. Şekle göre, I ve V numaralı bölgelerde amaçlar 
arasında çelişme yoktur. Dolayısıyla para ve maliye politikaları tek 
bir araç gibi kullanılabilir. Daha açık bir deyişle, I numaralı böl
gede genişletici, V numaralı bölgede de daraltıcı politikalar uygula
mak gerekir. Oysa tüm öteki bölgelerde her iki hedefin de eş-anlı 
gerçekleştirilmesi için eşleştirmeye gerek vardır. Örneğin, VII nu
maralı bölge işsizlik-dış açık tipinde bir dengesizliği temsil etmek
tedir. Bu durumda, faiz oranlan yükseltilirken bütçe fazlasmm 
azaltılması (ya da açığının artırılması) iç ve dış dengeyi sağlaya
caktır. Şekle göre, VI ve VIII numaralı bölgelerde de daraltıcı pa
ra, genişletici maliye politikalarına gerek vardır. Buna karşılık, II, 
III ve IV numaralı bölgeler iç ve dış denge için genişletici para, 
daraltıcı maliye politikalannı gerekli kılmaktadır. Mundell'e göre, 
eşleştirmeyi yanlış yapmak, başka deyişle, para politikasını iç den
genin, maliye politikasını dış dengenin emrine vermek, dengesizlik 
durumunu, ortadan kaldırmak şöyle dursun, daha da ağırlaştıra
caktır. Örneğin, VII numaralı deflasyon-dış açık bölgesinde para 
politikasıyla işsizliğin ortadan kaldmlabilmesi için, faiz oranlan-

M « i « i ,!•;< ı fi 
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nm düşürülmesi gerekecek, bu durum ülke dışına sermaye çıkışını 
özendirerek dış ödeme açığmı büyütecektir. Dış ödeme açığının bü
yümesi karşısında bütçe fazlasının çoğaltılması (ya da açığının 
azaltılması) yoluna başvurmak yurtiçi işsizliği daha da yaygınlaş
tıracaktır. Böylece yanlış eşleştirme bizi giderek dengeden uzaklaş-
tırmış olacaktır. 

Mundell'in bu ilk bakışta çok doğru ve akla uygun gelen ana
liz ve önerisi sonradan birçok eleştiriye uğramaktan kendini kur-
taramamıştır. Analize yöneltilen eleştiriler sayıca bir hayli çok ol
duğundan, burada bunlardan sadece önemli gördüğümüz birkaçı
na değinmek istiyoruz. 

Eleştirilerin bir bölümü, para ve maliye politikalarının gerçek
ten birbirinden ayrılarak dış ve iç dengenin sağlanması için ters 
yönlerde kullanılıp kullanılamayacağı konusuna, daha doğrusu bu 
alanda duyulan kuşkulara ilişkindir. Sirc'e göre (86) tam çalışma
nın sağlanması ve bir dış açığın finansmanı söz konusu olduğu öl
çüde para ve maliye politikalarını iki farklı politika çeşidi olarak 
görebiliriz. Ne var ki, tam çalışmanın sürdürülmesi ve bir dış açı
ğın ortadan kaldırılması söz konusu olduğunda artık bunu yapa
mayız. Döviz kurları değişmedikçe, denkleşme için fiyat ya da, fi
yatların aşağı doğru bükülmezliği durumunda, gelir değişmelerine 
gerek vardır. Bu değişiklikleri uyarmada da para ve maliye poli
tikaları ancak birbirleriyle işbirliği yapabilirler ve dolayısıyla ters 
yönde kullanılmaları söz konusu olamaz. Böyle olunca, fiyat bü-
külmezliğinin sabit kurlara eklendiği sistemlerde ya iç denge (tam 
çalışma) ya da dış denge (dış ödemelerin denkliği) gerçekleştirile
bilir. Bunların ikisini birden gerçekleştirme olanağı yoktur (87)-

Analize yöneltilen eleştirilerin büyükçe bir bölümü de, dış den
ge için sermaye hareketlerine dayanmasından kaynaklanmaktadır. 
Scitovsky'ye göre (8S) analizin bu niteliği, ondan yalnız gelişmiş ül
kelerin yararlanabileceklerini ortaya koyar. Çünkü faiz oranı deği-

(86) Sire (1974) s. 96-97. 
(87) Aslında ülkelerin bu alandaki deneyimlerinin pek başarılı olmaması da Sirc'e 

hak verdirir niteliktedir. Örneğin, 1950'Ierde İngiltere'nin dış dengesizliklerine 
karşı faiz oranlarını yüksek tutması ve bu yüzden doğan daralmaya karşı ge
nişletici maliye politikası izlemesi tam çalışmayı gerçekleştirmesini sağlamış
tır. Ne var ki, söz konusu dönemde ülkenin büyüme hızı çok düşük düzeylerde 
gerçekleşmiştir. Bkz.: Scitovsky (1969) s. 138-39. " 

(88) Scitovsky (1969) s. 138. 
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şiklikleriyle uluslararası sermaye hareketlerini uyarıp, dış denge
sizlikleri ortadan kaldırmayı yalnız bu ülkeler umabilirler. Bu da 
kuşkusuz sermaye hareketlerinin faiz oranı değişikliklerine karşı 
«duyarlı» olması durumunda düşünülebilir (89). 

Faiz oranı farklılaştırmalarıyla ülkeye dışardan sermaye çeki
lip dış açıklar kapatılsa bile, bunun gerçek bir tedavi yolu olup 
olmadığı konusundaki tartışmalar analize yöneltilen eleştirilerin 
bir başka bölümünü oluşturmaktadır. Cohen'e göre (90) Mundell'in 
önerisine uyularak dış dengesizliklerin ortadan kaldırılmasında 
başarı sağlansa bile, bu bir gerçek denkleşme değil, olsa olsa bir 
palyatiftir. Çünkü, bu yoldan dış ödemeler «denkleştirilmiş» olma
makta, sadece «stabilize» edilmektedir. Sermaye ithali yalnız oto
nom döviz arz ve talebi arasındaki açığı kapatır, fiyat ve gelirleri 
değiştirmez. Aslında bu.yola gitmekle, açığı doğrudan doğruya fi
nanse etmek arasında bir fark yoktur. Dış dengesizlik durumunun 
ortadan kaldırılması için bir «marjinal yeniden kaynak dağıtımı» 
gereklidir. Bu da, en iyi biçimde, mevcut para —maliye politikaları 
bileşiminin, bir harcama— kaydına politika türü olan «gelirler po
litikasıyla» takviye edilmesi sonucu gerçekleştirilebilir. Bununla 
birlikte, böyle bir politika izlemenin de çeşitli güçlük ve sakıncaları 
vardır. 

Scitovsky'nin, faiz oranlarındaki değişme ve farklılaşmaların 
uyardığı sermaye hareketlerinin her zaman için stok denkleştirme
lerinin bir sonucu olduğu ve portföylerin yeni duruma göre ayar-
lanmasıyla son bulduğu yolundaki görüşü de bu son bölümdeki 
eleştirilerin kapsamı içine girmektedir. Yazara göre, değişiklikten 
eğer sadece kısa dönemli senetler etkileniyorsa, söz konusu port
föy ayarlamaları hızla yapılmakta ve bitmektedir. Bu nedenle, pa
ra ve maliye politikası bileşimleri dış ve iç dengeyi en elverişli ko
şullarda bile ancak kısa bir dönem için birlikte sağlayabilir. Den-

(89) Johnson, böyle bir durumda da bir çeşit «refah sorunu» ile karşılaşabileceğimiz 
gerçeğine dikkati çekmektedir. Ona göre, dış dengesizlikleri gidermek için baş
vurulacak faiz oranı farklılaştırmaları sonucu meydana gelecek sermaye hare
ketleri dünya ölçüsünde etkin kaynak dağılımı ilkelerine ters düşebilir ve dola
yısıyla refah kaybına yol açabilir. Çünkü, yatırımların gerçek getiri oranlarının 
açık veren ülkelerde, fazla veren ülkelerden daha yüksek olduğunu kimse öne 
süremez. Bkz.: J.G. Johnson (1973b) «Theoretical Problems of the Internatio
nal Monetary System,» Further Essays in Monetary Economics, Cambridge, 
Massachusetts, Harward Uni. Press, 1973, s. 177. 

(90) Cohen (1969) s. 111. 
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gesizliğin de geçici bir nedene dayanması ve dolayısıyla geçici ol
ması durumunda bu yeterlidir. Ama dengesizlik sürekli bir neden
den kaynaklanıyorsa o zaman uzun dönemli denkleşme gerekir; pa
ra ve maliye politikası bileşimleri de bunu sağlayamaz (91). 

Böylece görülüyor ki, Mundell'in analiz ve önerisi ancak belli 
koşullarda ve kısa dönemde yarar sağlayabilecek bir yoldur. Bu 
nedenle, öneriye uyulmakla iç ve dış denge hedeflerinin çeliştiği du
rumlarda sabit kurların taşıdığı ikilemin tümüyle ortadan kaldırı
labileceğini düşünmek yanlış olur. 

Buraya kadar sorunu tek bir ülke açısından ele aldık. Kuşku
suz böyle bir yaklaşımın temelinde, ele alman ülkedeki politika ya
pımcılarının öteki ülkelerdeki durumu veri kabul edebilecekleri 
varsayımı yatmaktadır. Ne var ki, bu varsayım kaldırıldığında, baş
ka bir deyişle, öteki ülkelerdeki otoritelerin de kendi iç ve dış den
gelerini sağlamak için politikalar izleyebilecekleri gerçeği gözönüne 
alındığında, sabit kurlar sisteminin yetersizliği ve dolayısıyla dö
viz kuru politikasına olan gereksinim daha belirgin biçimde karşı
mıza çıkacaktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, burada sorunu Meade'in iki 
ülkeli modeli çerçevesinde irdeleyeceğiz (92). Meade, biri dış fazla, 
öteki dış açık veren iki ülkeyi ele almakta (bunlara sırasıyla A ve 
B diyelim) ve bu dengesizlikleri çeşitli yurtiçi dengesizlik durumla
rıyla birleştirerek iki ülkenin aynı anda içinde bulunmaları olası 
dört tür iç-dış dengesizlik durumunu birbirinden ayırmaktadır. Bu 
durumlar (ya da olasılıklar) yazardan sadeleştirerek aldığımız Tab
l o i d e gösterilmiştir. Yukardaki açıklamalarımızın ışığında tablo
ya bakarsak, A ülkesinde 3. ve 4. olasılıklarda; B ülkesinde de 1. ve 
3. olasılıklarda iç ve dış denge hedefleri arasında çelişme vardır. 
Buna göre, 3. olasılık her iki ülke için aynı anda çelişme durumunu 
temsil etmektedir. 

Meade'e göre, 1. olasılık bir genel dünya depresyonu durumu
dur. Bu durumda A ülkesinde iç - dış denge hedefleri arasında bir 
çelişme yoktur. Bu ülke hem deflasyondan, hem de dış ödeme faz
lasından kurtulmak için genişletici politikalar izlerse, bundan B ül
kesi de dış açığını giderme ve durgunluktan kurtulma yolunda ya
rarlanabilir. Eğer A ülkesi otoriteleri gerekli önlemleri alamazlar 

(91) Scitovsky (1969) s. 138. 
(92) Meade (1951) s, 114-24. 

! 
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Tablo : 2 

İKİ ÜLKELİ İÇ-DIŞ DENGESİZLİK OLASILIKLARI MODELİ 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dengesizlik 
durumları 

olasılık 
olasılık 
olasılık 
olasılık 

A ülkesi 

Fazla - Deflasyon 
Fazla - Deflasyon 
Fazla - Enflasyon 
Fazla - Enflasyon 

B ülkesi 

Açık - Deflasyon 
Açık - Deflasyon 
Açık - Enflasyon 
Açık - Enflasyon 

ya da almakta gecikirlerse, bu durumda iş B ülkesi otoritelerine 
düşecektir. Ne var ki, B ülkesinde iç ve dış denge hedefleri arasın
da açık bir çelişme vardır. Dış açıktan kurtulmak için daraltıcı pa
ra ve maliye politikaları izlenmesi, ülkede aslında var olan deflas
yonu daha da kötüleştirecek; deflasyondan kurtulmak için genişle
tici politikalara başvurulması ise dış açığı daha da büyütecektir. 
Herşeye karşın, B ülkesi otoritelerinin eğer gerekli finansman ola
naklarını bulabilirlerse, bir süre için dış açıkların daha da büyü
mesine aldırmadan bu ikinci yolu seçmeleri her iki ülkenin de ya
rarına olabilir. 

Tablodaki 4. olasılık ise, birincinin aksine, dünya ölçüsünde 
bir enflasyon durumudur. Böyle bir durumda B ülkesinin daral
tıcı politikalar izlemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. B ül
kesinin bu yolda önlem alamamasının A ülkesi otoritelerini ikilem
le karşı karşıya bırakacağı ise ortadadır. Bunun nedeni A'da iç ve 
dış denge hedeflerinin çelişmesidir. Öyle ki, A otoritelerinin enflas
yona karşı politikalar izlemeleri dış fazlayı (B'nin dış ödeme açı
ğını) daha da büyütecektir. Bununla birlikte, A'nın B'ye mali yar
dımda bulunması koşuluyla bu tür politikalar izlemesi yine de her 
iki ülkenin yararına olabilir. A'nm dış dengesizliği gidermek için 
daha da genişletici yurtiçi politikalara başvurması ise enflasyonun 
her iki ülkede giderek şiddetlenmesi sonucunu doğuracaktır. 

Tablodaki 2. olasılık kuşkusuz politika yapımcılarının karşılaş
maktan en az çekinecekleri dengesizlik durumlarını temsil etmek
tedir. Çünkü söz konusu durumlarda ne A ülkesinde, ne de B ülke
sinde iç-dış denge çelişmesi yoktur. Dolayısıyla, A'daki otoritele
rin genişletici, B'deki otoritelerin de daraltıcı politikalar izlemele
ri her iki ülkede iç dengeleri sağlayacağı gibi, aradaki ödeme den
gesizliğini de ortadan kaldıracaktır. 
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Meade'e göre, her iki ülkedeki politika yapımcılarına en büyük 
güçlüğü çıkaracak olan dengesizlik türleri Tablodaki 3. olasılıkta 
toplanmıştır. Çünkü bu olasılıkta her iki ülkede iç-dış denge he
defleri arasında gelişme vardır. Yazara göre, bu olasılık tablodaki 
4 olasılık içinde yalnız harcama-değiştirici politikalar izlenerek te
davi edilemeyecek tek olasılıktır. Bir an için her iki ülkede de oto
ritelerin iç dengeyi sağlamak amacıyla mali politikalar izledikleri
ni varsayarsak, bunun, A ülkesinde fazlayı, B ülkesinde ise açığı 
daha da büyüterek dış dengesizliği genişleteceği sonucuna kolayca 
varabiliriz: Aksi durum, yani her iki ülkedeki otoritelerin dış den
gesizliği gidermek için önlem almaları ise A'da enflasyonun, B'de 
ise deflasyonun boyutlarını daha da büyütecektir. Oysa öteki ola
sılıklarda ya iki ülkede de bir iç-dış denge çelişmesi yoktur (2. ola
sılık) ya da çelişme ülkelerden sadece birindedir (1. olasılıkta B'de; 
4. olasılıkta A'da). Meade'e göre, bu son üç olasılıkta dengesizlik
ler ülkelerin izleyecekleri politikalar sonucu duruma göre ya tü
müyle ortadan kalkar ya da küçülerek 3. olasılıkta belirlenen den
gesizliklere dönüşürler. Başka bir deyişle, dengesizlikler 4 olası
lıktan biri biçiminde başlasa bile, sonradan 3. olasılığa dönüşebi
lirler. 

Swoboda (93), söz konusu olasılığı öteki olasılıklardan ayıran, 
başka bir deyişle, onu yalnız harcama-değiştirici politikalarla çö
zülmez kılan özelliğin, bu olasılıkta araç sayısının, amaç (hedef) 
sayısının altında kalması olduğunu öne sürmektedir. Ona göre, ola
sılıkta dört dengesizlik durumu vardır: A'daki iç ve dış dengesizlik, 
B'deki iç ve dış dengesizlik. Bu dört dengesizlik, aslında üç politika 
hedefine denktir: A'nm ve B'nin iç dengeleri ve A ile B arasındaki 
ödemelerde denge (94). Oysa sabit kurlar varsayımı altında sistem-

(93) Alexander K. Swoboda (1973) «Policy Conflict, Inconsistent Goals, and the 
Coordination of Economic Policies», Harry G. Johnson ve Alexander K. Swo
boda (der.) The Economics of Common Currencies, Cambridge, Massachu
setts, Harvard University Press, 1973, s. 135 vd. 

(94) «Cournot Kanunu»na göre, dünya ekonomisindeki tüm ülkelerin dış ödeme den
geleri toplamı sıfır bakiye vermek zorundadır. Dolayısıyla, bu ülkelerden bir 
eksik sayıda ülkenin dış denge hedefine ulaşması, sonuncu ülkenin de dış den
gesinin sağlanması anlamına gelir. Böylece tekil ülke açısından bakıldığında iki 
politika aracına gerek gösteren iki politika hedefi (iç ve dış denge), n sayıda 
ülke açısından ele alındığında 2n—1 aracı gerekli kılan 2n—1 sayıda hedefe 
dönüşür. Meade'in yukardaki 2 ülkeli modelinde de yalnız üç politika hedefi 
olması bundandır. Bu durum sistemde bir politika aracının boşta kalması de
mektir. Bu boşta kalan aracı hangi ülkenin hangi başka amaçla kullanabileceği 



488 Doç. Dr. NAHİr TÖRE 

Şekil : 1 

Y 
-K 
B 

0 

de yalnız iki politika aracı vardır : A ve B'nin harcama-değiştirici 
politikaları. Öteki olasılıklarda durumun böyle olmadığı grafikle 
kanıtlanabilir. 

Şekil: 4'te A ve B ülkeleri gelir düzeyleri sırasıyla yatay ve di
key eksenlerde gösterilmiştir. TT doğrusu, sermaye hareketlerinin 
otonom olduğu varsayımı altında, her iki ülke gelir düzeylerinin 
dış dengeyi koruyan bileşimlerinin geometrik yerlerinden geçmek
tedir. A ülkesi için TT doğrusu üstünde kalan alan dış ödeme faz
lasını, altında kalan ise dış ödeme açığını temsil etmektedir. B ül
kesi için bunun tersi geçerlidir. Y ; ve Y * tam çalışma ge
lir düzeyini (ya da hedef alınmış düzeyi) temsil etmektedir. Şekil
deki I II ve IV. bölgeler Tablo : 2'nin 1., 2. ve 4. olasılıklarının ge
çerli olduğu bölgelerdir. Şekildeki I', II ' ve IV bölgeleri ise ülkele
rin yer değiştirmeleri durumunda aynı olasılıkların yerini belirle
mektedir. Q noktasında her iki ülke de eş-anlı olarak iç ve dış den
ge sağlarlar. Bu noktada denge Meade'in de anlatmaya çalıştığı gı-

kuşkusuz uygulamada bir sorun yaratır. Bkz.: Johnson (1973b) s. 182-83. Bu 
sorun aslında dış dengesizliklerin yükünün ya da maliyetinin paylaşılması so
rununun bir parçası olduğundan, biraz aşağıda bu konuya yine döneceğiz. Bkz.; 
Dip not : 95. 
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bi, harcama-değiştirici politikaların elverişli biçimde kullanılma
sıyla gerçekleştirilebilir. Ne var ki, Tablo:2'nin 3. olasılığı şekilde 
yer almamıştır. Bunun nedeni, Y * y *A, Y B Y 3 ve TT gibi 
üç «hedef» doğrusunun aynı noktada (Q'da) kesişmesidir. Bu nok
tada ülkelerden birinin enflasyon —dış fazla, ötekinin deflasyon— 
dış açık durumlarında bulunmaları olanaksızdır. Bununla birlikte, 
üç hedef doğrusu aynı noktada kesişmeyebilirler. Şekil:5 böyle bir 
olasılığa yer vermektedir. 

Şekil ; 5 

Şekilde QRS noktalan arasında kalan III numaralı alan Tablo : 2' 
nin 3. olasılığını göstermektedir. Bu alanda A ülkesi dış fazla 
—enflasyon, B ülkesi de dış açık— deflasyon durumları içindedir. 
Şekle göre ülkelerin yalnız harcama-değiştirici politikalarla bu du
rumlardan kurtulmaları olanaksızdır. Bunu anlamak için her iki 
ülkenin de dış dengeyi sağlamaya yönelik politikalar izlediğini var
sayalım. Bu politikalar sonucu gelir düzeyleri Q noktasında birlik
te dengeye gelebilir. Fakat Q noktasında A ülkesi fazla, B ülkesi 
ise açık verecektir. Eğer bu dış dengesizliklerin para arzı üzerin
deki etkileri nötralize edilmezse, B' de rezerv kaybı yüzünden def
lasyon, A'da ise rezerv kazancı sonucu reflasyon görülür. Böylece 
sistem Q'dan uzaklaşarak tekrar III numaralı bölgeye girer ve RS 
kesiti üzerinde bir noktaad dış dengesizlik sona erene değin hare
ketini sürdürür. Swoboda bu kesite «gelir-uyuşmazlık doğrusu» 
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(income-conflict line) adını vermektedir. Bu doğru boyunca dış 
denge korunmakla birlikte, ülkelerden birinin kendi «hedef» gelir 
düzeyine yaklaşması ancak ötekinin bu düzeyden uzaklaşmasıyla 
gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla, RS üzerindeki farklı noktalar, 
dış denkleşme yükünün A ve B arasında farklı oranlarda paylaşıl
masını temsil etmektedir. Örneğin, Q'dan R'ye hareket, yükün tü
müne açık veren B ülkesinin, S'ye hareket ise fazla veren A ülke
sinin katlanması demektir. RS arasında kalan noktalarda yük her 
iki ülke tarafından farklı oranlarda paylaşılmaktadır (95). 

Daha önce de değindiğimiz gibi, Şekil : 5'te yalnız iki politika 
hedefinin (ya her iki ülkede ayrı ayrı iç dengenin ya da iç dengeler
den yalnız biriyle ödemeler dengesinin) gerçekleştirilebilmesinin 
nedeni, elde yalnız iki politika aracının bulunmasmdandır. Oysa, 
Şekil : 4'te RS kesiti Q noktasında kaybolduğundan, uluslararası 
politika çelişmesi (hedef sayısının araç sayısını aşması) ortadan 
kalkmaktadır. Bu şekle göre gelir hedefleriyle dış denge hedefinin' 
aynı noktada birleşmesi, bağımsız hedef sayısını ikiye indirmekte
dir. Başka bir deyişle, üç hedeften herhangi ikisinin gerçekleştiril
mesi, üçüncünün de gerçekleşmesi demek olacaktır. Bunun için de 

(95) Cohen'e göre, dış denkleşme sırasında ortaya çıkan yük ya da maliyetlerin tü
münün ülkeler arasında paylaşılması söz konusu değildir. Yazar, bu konuda 
denkleşmenin geçici maliyetini onun «sürekli» maliyetinden ayırmaktadır. Denk
leşmenin sürekli maliyeti, denkleşme sırasında açık veren ülkede reel masset
menin reel gelire göre düşmesi zorunundan ortaya çıkar. Yeni uluslararası 
denge durumunda açık veren ülkenin toplam dünya üretiminden aldığı pay kü
çülmüş olur. Bu denkleşmenin sürekli maliyetidir ve paylaşılması da söz konu
su değildir. Bu maliyete yalnız açık veren ülke katlanır. Ama denkleşmenin 
bir de geçici maliyeti vardır. Bu maliyet denkleşme sırasında kaynakların yeni
den dağıtılması zorununun bir sonucudur ve birinci maliyet türünde olduğu 
gibi kaybedilen reel ulusal massetme cinsinden değil, doğrudan doğruya kay
bedilen reel ulusal gelir cinsinden ölçülür, tşte, paylaşılması söz konusu olan 
bu ikinci çeşit maliyettir. Bu maliyet, tümüyle açık ya da fazla veren ülke 
üzerinde de kalabilir. Bunun anlamı, ülkelerden birinin yukarda değindiğimiz 
(d. n. 94) boşta kalan politika aracından bir başka amaç için tam olarak yarar
lanırken, ötekinin elindeki tüm\ araçları iç ve dış dengenin emrine vermek zo
runda kalmasıdır. Cohen'e göre, tekil ülkeler açısından ele alındığında en iyi 
paylaşım, denkleşmenin geçici maliyetinin tümüne öteki ülkenin katlandığı pay
laşımdır. Çünkü ülkeler politikalarını yaparken, uluslararası görüşme ve da
nışma forumlarının varlığına karşın herşeyden önce kendi ulusal çıkarlarını 
gözönünde tutarlar. Bu nedenle sabit kur sistemlerinde paylaşmanın fiilen nasıl 
gerçekleşeceği ülkeler arasındaki «kuvvet ilişkilerine» bağlıdır. Bu da döviz ku
ru politikasına yer vermeyen sabit kur sistemlerinde denkleşmenin ne denli zor 
olduğunu gösterir. Bkz.: Cohen (1969), s. 121-25. 
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politika araçlarının ülkeler arasında eşgüdümlü kullanılması yete
cektir. Buna karşılık Şekil : 5'te temsil edilen 3 numaralı olasılıkta 
politikalar arasında eşgüdüm ya da uyum sağlanarak her iki ülke
de de iç ve dış dengenin eş-anlı gerçekleştirilmesine olanak yoktur. 
Bu durumda akla gelen çözümlerden biri C96) iki ülke politika he
deflerinde (amaçlarında) uyum ya da eş-güdüm sağlamaktır (97). 
Eğer ülkeler ödemelerde dengenin sağlanması hedefinden vazgeçe-
mezlerse, bu durumda Şekil:5'e göre ya A'nm gelir hedefi S nokta
sına yükseltilerek ya da B'nin gelir hedefi R noktasma düşürülerek 
(ya da her iki işi birden içeren bir «orta yol» bulunarak) çelişme 
ortadan kaldırılabilir. Bir başka çözüm, A'dan B'ye sermaye trans
feri yapılarak dış dengenin Q noktasında gerçekleşmesini sağlamak 
olabilir. Bu da ya A'dan B'ye doğrudan doğruya yapılacak bir ge
lir transferiyle ya da, Mundell'in önerisine uyularak, iki ülke ara
sında yaratılacak faiz oranı farklarının uyaracağı sermaye hareket
leriyle sağlanabilir (98). 

Böylece bu uzun tartışmanın sonuna gelmiş oluyoruz. Buraya 
kadar söylediklerimizi özetlersek, sabit kurlar sisteminde iç ve dış 
denge hedeflerinin birlikte gerçekleştirilmesinin birçok koşulun 
varlığını gerekli kıldığı için çok güç olduğunu, ülkelerden özveri
ler beklediğini, uluslararasında önemli ölçüde danışma, dayanış
ma ve işbirliğin gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Ne var ki, ülkelerin 
kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğiliminde olmaları bu sis
temlerde ulusal politikaların çatışmasını kaçınılmaz kılmakta, bu 
da dengesizliklerin giderilmesinde ulusların izleyeceği uyumlu po
litikalardan çok, onlar arasında geçerli «kuvvet ilişkileri»nin önem 
taşıması sonucunu doğurmaktadır ("). 

(96) Sabit kur varsayımı altında döviz kuru politikasına yer olmadığından araç sa
yısının amaç sayısına yükseltilmesi çözümü üzerinde durmuyoruz. Oysa, B ül
kesinin yapacağı bir devalüasyon Şekil : 6'daki TT doğrusunun Q noktasma 
doğru kaymasını sağlayarak sorunun çözümünü kolaylaştıracağı ortadadır. 

(97) Araçların kullanılmasında eş-güdümle, amaçlarda eş-güdüm birbirine karıştırıl
mamalıdır. Yukardaki analizin ışığında, araçların kullanılmasında eş-güdümün 
1,2 ve 4 numaralı olasılıklarda her iki ülkede iç ve dış dengenin gerçekleştiril
mesine yeteceği söylenebilir. Oysa amaçlarda eşgüdüm 3 numaralı olasılıkta 
gidilmesi zorunlu bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(98) Yukarda tekil ülkeler açısından ele aldığımız bu ikinci yolun ülkeler arasında 
nasıl bir uyum ve eş-güdümü gerekli kılacağı konusunda bir kuramsal tartışma 
için bkz.: Johnson (1973 b) s. 182 - 84. 

(99) Cohen (1969) s. 128. 
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2. Bretton Woods Sisteminde 

Yukarda da değindiğimiz gibi, Bretton Woods uluslararası pa
ra sistemi aslında bir sabit döviz kurları sistemiydi. Bununla bir
likte, 1944 yılında sistemi kuranlar, hem sabit kurların yukardaki 
sakıncalarını iyi bildiklerinden, hem de 1920lerin ve özellikle 
1930'ların uluslararası ilişkileri çok zedeleyen parasal uygulamala
rı henüz belleklerden silinmediğinden100, bu sistemin o zamana de
ğin gün ışığı görmüş sistemlerin yararlı yanlarını içermesi, sakın
calarını ise taşımaması için çaba harcamışlardır. Bu çabalar sonu
cu da ortaya «melez» bir sistem olan ayarlanabilir kur sistemi (ad-
justable-peg system) çıkmıştır. 

Ayarlanabilir kur sistemini altın standardı tipi sabit kurlar
dan ayıran en büyük özellik, bu sistemde, sınırlı da olsa, döviz ku
ru politikasına yer verilmiş olmasıdır. Gerçi bu sistemde de kurla
rın istikrarı temel kuraldır. Ama gerektiğinde dış denge için döviz 
kurlarında değişiklik yapma olanağı üye ülkelere tanınarak politi
ka araçlarının sayısı amaç sayısına çıkarılır. Böylece sisteme katı
lan ülkeler «dış ya da iç denge» ikileminden, başka bir deyişle, dış 
denge uğruna deflasyon ve işsizliğe katlanma külfetinden kurtulmuş 
olurlar. 

IMF'nin 1944 Bretton Woods Uluslararası Konferansında ka
bul edilen Anasözleşmesinin «Ulusal Paraların Parité Değerleri» 
başlığını taşıyan IV. maddesi bu konuda ayrıntılı hükümler getiri
yordu. Maddeye göre, üye ülkeler, paralarının altın ya da 1 Tem
muz 1944 tarihinde geçerli ağırlık ve saflıktaki A.B.D. doları cinsin
den parité değerini fona bildirme yükümü altındaydılar. Parası 
için bir parité değeri bildiren üyenin, kambiyo piyasalarına müda
hale ederek, parasının fiili piyasa değerinin bu resmi pariteden aşa
ğı ya da yukarı doğru % l'den daha. çok sapma göstermesini önle
mek ödevi de vardı. Aynı madde üyelere döviz kurlarında değişik
lik yapma olanağını da tanıyordu. Ne var ki, bu olanak hayli sınır
landırılmıştı. Öyle ki : 

i — Üyeler resmi paritelerini kendiliklerinden değiştiremezler 
ve bu konuda ancak Fona «öneride« bulunabilirlerdi. Böyle bir de
ğiştirme önerisi yalnız «temelli bir dış dengesizliğin» (fundamen
tal disequilibrium) düzeltilmesi amacıyla verilebilirdi. 

(100) Bu uygulamalar için bkz.: Kenen ve Lubitz (1971) s. 80-82; Yeager (1966) s, 
266 - 332. 
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ii — Öneriyi alan Fon, parité değerinin % 10'unu geçmeyen 
değişikliklere izin vermek zorundaydı. Ama % 10'dan fazla değişik
liklerde izin verip vermeme yetkisine sahip kılınmıştı. Bununla 
birlikte, temelli dengesizliğin varlığı konusunda doyurucu kanıt 
alan Fon «öneride bulunan üyenin yurtiçi sosyal ve siyasal politi
kalarım öne sürerek değişikliğe itiraz etmeyecekti» (101). 

Böylece, yukardaki katı koşullarla da olsa, Bretton Woods sis
temine katılan ülkelere döviz kuru politikası izleme olanağı tanın
mış oluyordu. Kenen ve Lubitz'e göre (1971, s. 82) bu durum kuru
cuların devalüasyonu hem kambiyo ve ticaret denetimlerine, hem 
de deflasyona yeğ tutmalarının bir sonucuydu. Devalüasyon kam
biyo ve ticaret denetimlerine yeğ tutulmuştur. Çünkü devalüasyon 
kaynak dağılımını saptırmaz. Oysa ithalatın kısıtlanması ithalatı 
ikame eden malları pahalılaştırarak yurtiçi kaynaklan daha etkin 
ihracat alanlarından bu malların üretimine kaydırır. Devalüasyon 
deflasyona da yeğ tutulmuştur. Çünkü fiyat ve ücretlerin bükül
mez nitelik taşıdığı modern ekonomilerde deflasyon fiyatlardan 
çok gelir ve çalışma düzeyini etkiler (102). 

Bretton Woods sisteminin yürürlükte kaldığı 25'i aşkın yıl bo
yunca Anasözleşmede yer alan döviz kuru değişikliği yapma olana
ğından uygulamada özellikle gelişmekte olan ülkeler yararlanmış
lardır. Burada «yararlanma» sözcüğünü kullanmak aslında pek 
doğru olmayabilir. Çünkü, Anasözleşmede yer alan «temelli dış 

(101) Aynı maddeye göre, Fonun itirazına karşın parasının parité değerini değiştiren 
bir ülkenin Fon kaynaklarını kullanması engellenebilir ve hatta Fon üyeliğine 
son verilebilirdi. Örneğin, Fransa 1948 yılında Fonun onayını almadan, daha 
doğrusu alamadan devalüasyon yapınca, frank'ın yeni paritesi IMF tarafından 
tanınmamış ve bu ülke birkaç yıl Fon kaynaklarından yararlanamamıştır. Çe
koslovakya'nın 1954 yılı sonunda Fon üyeliğinden çıkarılışı da bu hükümlere 
göre olmuştur. Bkz. N. Töre (1972) Uluslararası Para-Sistemi ve Az Gelişmiş 
Ülkeler, Ankara, Hukuk Fakültesi, 1972 s. 124, d.n. 62. 

(102) Aslında Fon Anasözleşmesi VIII. maddesiyle sadece cari işlemlere ilişkin kam
biyo denetimini yasaklamış, sermaye hareketlerine ilişkin ödemelerde ise bir 
yasak getirmemiştir. Nitekim bu durumu gözönüne alan Cooper, Bretton Woods 
sisteminin başlangıçta Tablo l'deki II. A. 3. öğelerinden oluştuğunu belirtmek
tedir. Bkz. Cooper (1975) s. 66. Kaldı ki, Anasözleşmenin XIV. maddesi yasağa 
uymayabilecekleri hükmünü koyduğundan, uygulamada birçok Fon üyesi bu ola
naktan yararlanma yolunu seçmiştir. Böylece kambiyo denetimleri Bretton 
Woods sisteminde de yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Ticaret üstüne konulan kı
sıtlamalara gelince, bu konu IMF'nin değil, GATT'ın yetkisine bırakılmıştır. 
Bkz.: Töre (1972) s. 125-28. 
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dengesizlik» kavramının bir tanımının yapılmamış olmasını bu ko
nuda kendisinin takdir hakkı bulunduğu biçiminde yorumlayan 
IMF (103) dış ödemelerde güçlüğe uğrayan ve fon kaynaklarından 
yararlanmak isteyen bu tür ülkelere «devalüasyon ve istikrar ön
lemleri» reçeteleri sunarak, onları isteseler de istemeseler de döviz 
kuru politikası izlemek zorunda bırakmıştır. 

Eğer Fon gelişmiş ülkeleri de aynı yola itebilseydi, bu duruma 
ayarlanabilir kur sisteminin gerekli kıldığı işbirliği ve hatta disip
linin bir gereği gibi bakmak olanağı bulunabilirdi. Çünkü böyle 
bir durumda uluslararası dengesizliklerin giderilmesinde döviz ku
ru politikasının yararları tüm olarak görülecek ve sistem «simet
rik» işleyecekti. Ne var ki, uygulamada böyle olmamış ve sistem 
«asimetrik» işlemiştir. Çünkü, en başta Fonun her yönden bir nu
maralı üyesi A.B.D., doların sistemde rezerv-para işlevi gördüğünü 
öne sürerek, dış ödeme açıklarını gidermek için devalüasyon yap
mayı (altm fiyatını dolar cinsinden yükseltmeyi) kabul etmemiştir. 
A.B.D. karşısında fazla veren ülkeler de paralarını revalue etmek
ten elden geldiğince kaçınınca (104) önemli paralar arasındaki kur
lar fiilen uzunca süre «değişmez» nitelik almışlardır. Bu da Bretton 
Woods uluslararası para sisteminde, kurucuların başlangıçta düşün
düklerinin aksine, döviz kuru politikasının önemini azaltmıştır. 
Öteki harcama-kaydıncı politikaların uygulanmasına gerek Fon 
Anasözleşmesinde, gerek GATT'ta konulan çeşitli sınırlamalar kar
şısında, geriye harcama-değiştirici politikalarla ekonomilerin dış 
dengesinin sağlanması yolu kalmıştır. Ne var ki, ülkelerin dış den
ge uğruna iç dengeden vazgeçmek istememeleri, başka bir deyişle, 
dış dengeyi yurtiçi enflasyon ve deflasyon politikalarıyla sağlamaya 
yanaşmamaları, Bretton Woods sistemini klasik altm standardına 
yaklaştırmış ve dolayısıyla otomatik denkleşme mekanizmalarının iş
leyişini uyarmıştır. Böylece, açık veren ülkeler uygulamada istedik-

(103) Aynı yerde, s. 123. 
(104) Örneğin, 1950'lerde sürekli fazla veren B. Almanya ve Hollanda uzun sür« 

paralarının dış değerini değiştirmemişler ve ağırlaşan dış politik baskılar kar
şısında ancak 1961 yılında revalüasyon yapmışlardır. Aslında 1960'larda öteki 
önemli paralardan bazıları daha devalüe ya da revalue edilmişlerdir. Ne var ki, 
bunlar uzun süre biriktirilen dış dengesizliklerin giderilmesinden çok, sistemin 
en olumsuz yanlarından biri olan spekülasyoncu sermaye hareketlerinin baskısı 
altında ve bu tür hareketlerin önlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Bkz. Kenen 
ve Lubitz (1971) s. 83. 85. 
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lerinden daha fazla işsizlikle karşılaşırken, fazla veren ülkeler de 
bu fazlaların enflasyoncu etkisini tümüyle önleyememişlerdir (105). 

Sonuç olarak, Bretton Woods uluslararası para sisteminin bel
li koşullarda dış dengesizliklerin döviz kuru politikalarıyla gide
rilmesi olanağını üye ülkelere tanımış olmasına karşın, uygulama
da A.B.D. dolarının altın parkesinden başlayan ve öteki önemli pa
ralar arasındaki paritelere yansıyan değişmezliğin bu sistemi —en 
azından gelişmiş ülkeler açısından— altın standardına yaklaştırdı
ğını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Avrupa'da A.B.D. dolarına gü
ven ve mallarına gereksinim duyulduğu savaş sonrası yıllarda bu 
durumun bir «sorun» olmadığını da hemen ekleyelim. Sorun Ame-
kan dış ödeme açıklarının çeşitli nedenlerle büyük boyutlar aldığı 
1960larda kendini duyurmaya başlamış ve yukarda da değindiği
miz gibi A.B.D.'nin devalüasyon yapmaya yanaşmamasıyla tam ola
rak gün ışığına çıkmıştır. Konumuz Bretton Woods uluslararası pa
ra sistemi olmadığından, sistemin 1971 yıhnda yıkılışına yol açan 
nedenler üzerinde burada ayrıca durmayacağız. 1971 yılından son
ra, önce fiili uygulamalarla beliren, daha sonra Fon Anasözleşme-
sinde yapılan değişikliklerle resmi niteliğe kavuşan yeni uluslar
arası para sisteminin içerdiği döviz kuru politikasını ise aşağıda 
ayrıca ele alacağız. Yalnız bunu yapmadan önce dalgalı kur sistem
lerinde döviz kuru politikası sorunlarına kuramsal açıdan bir göz 
atmak istiyoruz. Günümüzde oluşan sistem, uygulamada bir «göze
timli dalgalanma» sistemi sayılabileceğinden daha önce bu konu
daki kuramm gözden geçirilmesinde kuşkusuz yarar vardır. 

B — Dalgalı Kur Sistemlerinde Döviz Kuru Politikası 
1. Kısa Tarihçe, Anlam ve Terminoloji 

Ekonominin dış dengesinin kambiyo piyasalarında az ve talep 
koşullarına göre günü gününe oluşacak döviz kurlarıyla sağlanma-

(105) H.G. Johnson açık veren ülkelerin fiyat artışlarını önleme noktasının ötesine 
varan deflasyoncu politikalar izlemek istemeyişleri yüzünden «gönülsüz denk
leşme» (reluctant adjustment) adını verdiği bu mekanizmanın açık ve fazla ve
ren ülkelerin ortalama enflasyon eğilimlerinin farklılaşması sonucu işlemeye baş
ladığını savunmaktadır. Bkz.: Johnson (1973 b) s. 173. Warren L. Smith ise bu 
otomatik işleyen mekanizmaların ötesinde açık veren ülkelerin, dış rezervleri
nin tükenmekte olduğunu görerek, yurtiçi politikalarında ödemeler dengesinin 
gereklerine uygun değişiklikler yaptıklarını öne sürmüştür. Bkz.: W.L. Smith 
(1965), «Are there enough policy tools?» The American Economic Review, 
Vol. IV, No. 2 (May 1965) s. 211. 
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sı almaşığı pek çok iktisatçıya çok çekici gelirken birçoklarına da 
«ulusal otoritelerin, döviz kurlarından çok daha az önem taşıyan 
fiyatların oluşumuna bile giderek artan ölçüde kanştıklan koşullar 
içinde ciddi biçimde incelenmeye değmez» (106) görülmüştür. Bu 
bölümün başında da değindiğimiz gibi, sabit kurlar-dalgalı kurlar 
tartışması bu çağın belki de en ilginç iktisadi tartışmalarından bi
ridir. Bununla birlikte, tartışma her zaman aynı yoğunlukta ol
mamıştır. Bunun da nedeni tartışmaya katılanların yürürlükteki 
uluslararası para sisteminin ve onun içerdiği döviz kurlannın işle
yişinden ve etkinliğinden ister istemez etkilenmiş olmalarıdır. Ör
neğin, Nurkse'ye 1944 yılında dalgalı kurlar aleyhine aşağıdaki sa
tırları yazdıran 1920'lerin ve 1930'larm acı deneyimleridir (107) : 

«Savaşlar arasındaki yimü yıl dalgalı ya da sabit kurlar 
sorunu üstüne birçok kanıt sağlamış bulunuyor. Kuramsal 
olarak tümüyle serbest ve esnek bir döviz kurlan sistemi dü
şünülebilir ve böyle bir sistemin bazı çekici yanlan da bulu
nabilir. Ama geçmişin derslerine bundan daha çok ters dü
şecek birşey olamaz... Bir kez, bunlar uluslararası ticaretin ce
saretini kıran bir risk öğesi oluştururlar ...İkincisi, ödemeler 
bilançosunu denkleştiren bir araç olarak kambiyo dalgalan
maları, emeğin ve öteki kaynakların yurtiçi piyasa ve ihracat 
için üretim yapan alanlar arasında sürekli biçimde kaymasını 
içerir. Üçüncü olarak, deneyimler göstermiştir ki... döviz ku
rundaki herhangi bir önemli ya da sürekli hareketin, aynı yön
de daha başka hareketler olacağı beklentisi yaratarak, denge 
bozucu türde spekülasyoncu sermaye transferlerine yol açma
sı olasıdır.» 

Kenen ve Lubitz'e göre (108) Nurkse'nin bu görüşlerinin Bret
ton Woods sisteminin «sabit fakat ayarlanabilir kurlar» ilkesine 
dayandırılması üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Bundan sonra 
1960'lara gelinceye değin sabit-dalgah kur tartışması yapıldığına 
pek tanık olmuyoruz (109). Çünkü Bretton Woods sistemi o dönem-

(106) Hirch (1972) s. 281. 
(107) Ragnar Nurkse (1944) International Currency Experience, Geneva, League 

of Nations, 1944, s. 210-11. 
(108) Kenen ve Lubitz (1971) s. 82. 
(109) Kuşkusuz Milton Friedman'ın 1950 yılında yazıp 1953'te yayınladığı ve artık 

klasikleşmiş («The Case for Flexible Exchange Rates» Essays in Positive Econo
mics, Chicago, University of Chicago Press, 1953 s. 157-203) başlıklı makalesi 
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de oldukça iyi işlemiş ve özellikle Avrupa'nın savaş yaralarının sa^ 
rılmasma katkıda bulunmuştur. Ama ne zaman ki bu sistem çeşitli 
baskılar altında kalmıştır ve etkinliği kuşku yaratmıştır, o zaman 
da, Nurkse'nin yaptığının aksine, sabit kurlar yerilmeye, dalgalı 
kurlar övülmeye ve önerilmeye başlanmıştır. Daha geniş dalgalan
ma marjları, «sürünen pariteler» (crawling pegs), «kayan pariteler» 
(sliding parities), «tırıs giden pariteler» (trotting parities) hep o dö
nemde yani 1960'larda ortaya atılan ve Bretton Woods'un sabitleş-
miş kurlarına bir ölçüde «esneklik» kazandırarak, sonunda yine 
sistemi kurtarma amacı güden önerilerdir. Ama bilindiği gibi sis
tem kurtarılamamış ve tarihe malolmuştur. Üstelik yerini de dal
galı kur yandaşlarını kuşkusuz çok sevindiren ve belki de şaşırtan 
bir tür «gözetimli dalgalanma» sistemine bırakmıştır, tşte bu ne
denledir ki; günümüzde döviz kuru politikasını çeşitli yönleriyle 
tartışırken, dalgalı kur sistemlerine de değinmek, akademik mera
kın ötesinde bir anlam ve hatta zorunluk kazanmıştır. 

Bununla birlikte, hemen belirtelim ki, burada dalgalı kur sis
temlerinin uzun tartışmalara konu olmuş tüm sorunlarına değine
cek değiliz. Özellikle peşin-vadeli piyasalar ayırımı, bunların işleyi
şi ve aralarındaki ilişkiler, dalgalı kurlar altında spekülasyonun 
dengeye götürücü mü yoksa dengeden uzaklaştırıcı mı olacağı gibi 
konularda hâlâ sürdürülen «teknik» nitelikli tartışmalara girmeye
ceğiz. Bununla birlikte, yukarda yaptığımız ve özellikle döviz kuru 
politikasının etkinliğine, sabit kur sisteminin sorunlarına ilişkin 
tartışmalar, geniş ölçüde, dalgalı kur sistemlerini de ilgilendirmek
tedir. Böyle olunca, burada dalgalı kur sistemlerinde ekonomilerin 
iç ve dış dengelerinin nasıl sağlandığına ve dalgalı kurlara yönelti
len eleştirilerin son yıllardaki uygulama ışığında gerçekten değer ta
şır görünenlerine değinmekle yetinebiliriz. Yalnız bundan önce ko
nunun içerdiği terminoloji sorunu üstüne bir açıklama gerekli gö
rünmektedir. 

Biz bu çalışmada «dalgalı döviz kurları» deyimini İngilizce ya
zındaki «flexible exchange rates» deyimi karşılığı kullanıyoruz (no). 

bu durumun bir istisnasıdır ve herkesin Bretton Woods sistemi üstüne övgüler 
düzdüğü bir dönemde yazıldığı gözönüne alınırsa, ilginç bir akademik merak 
ve yüreklilik ürünüdür. 

(110) Söz konusu dilde yazan iktisatçılar, «flexible» (esnek), «fluctuating» (dalgala
nan) ve «floating» (yüzen) sıfatlan arasında çoğu kez bir ayırım yapmamakta 
ve bunları birbiri yerine kullanmaktadırlar. Örnek için bkz.: Egon Sohmen 
(1961), Flexible Exchange Rates: Theory and Controversy, Chicago, The Uni
versity of Chicago Press, 1961, s. vii, dn. 1. 
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Bu anlamda dalgalı döviz kurları, kambiyo piyasalarında, devletin 
müdahalesi olmaksızın, arz ve talep koşullarının günü gününe be
lirlediği kurlar olmaktadır ( m ) . Eğer bu tanımda olduğu gibi kur
lar tümüyle piyasa mekanizmasına bırakılmışsa bu tür sistemlere 
«serbestçe dalgalanan» (freely fluctuating) kur sistemleri adı da 
verilmektedir (U2). Buna karşılık, devletin bir kambiyo istikrar fo
nu aracılığıyla kurlardaki dalgalanmaların belli bir marj içinde kal
masına çalışması ya da istenmeyen boyutlar almasını önlemesi ge
nellikle «gözetimli dalgalanma» (managed floating) terimiyle anla
tılmaktadır. Aksine bir açıklama olmadıkça, biz burada daha çok 
birinci anlamdaki dalgalı kurlar üstünde duracağız. Gözetimli dal
galanma ise bir bakıma günümüzün sorunu olduğundan onu aşa
ğıdaki kesimde ele alacağız. 

2. Dalgalı Kur Sistemlerinde İç ve Dış Denge 

Dalgalı kur sistemi için öne sürülen temel savunu, bu sistemde 
kur değişmelerinin, dış dengeyi günü gününe otomatik olarak sağ
layarak, otoritelere ellerindeki para ve maliye politikası araçlarını 
ekonominin iç dengesi için kullanma olanağını vermesidir. Başka 
bir deyişle, dalgalı kurlar ülkelerin temel politika hedeflerinin sayı
sını ikiden bire indirerek politika yapımcılarının işini kolaylaştır
maktadır. Öyle ki, bu sistemde yukarda gördüğümüz iç-dış denge 
hedeflerinin çelişmesi, araç sayısının amaç sayısının gerisinde kal
ması, ulusal politikalar arasında eş-güdüm sağlanması gibi sorun
lara yer yoktur. Öte yandan, ülkeler uluslararası ticaret ve ödeme
lere genellikle karşılaştıkları dış ödeme sorunları yüzünden kısıt
lamalar koyduklarından, dalgalı kurlarla .bu sorunların ortadan 
kalkması, uluslararası ticareti geliştirerek, uzmanlaşma ve işbölü
münün yararlarını daha çok sağlayacaktır (113). 

(111) Tanım için bkz.: Harry G. Johnson (1973 c), «The Case for Flexible Exchange 
Rates, 1969» Further Essays in Monetary Economics, Cambridge, Massachu
setts, Harvard University Press, 1973, s. 198. 

(112) Sohmen (1961), s. vii, d. n. 1. Cooper'a göre, bu anlamda dalgalı kurlar, dış 
rezerv ve sermaye hareketlerinin kısıtlanmasına gerek göstermediğinden Tab
lo : l'deki V.l. öğelerinden oluşacaktır. Bkz.: Cooper (1975) s. 79. Bununla 
birlikte, Sohmen (1961, s. 133), «Dalgalı kur sistemlerinde otoriteler kambiyo 
denetimine başvurmak isterse, sermaye kaçışlarını sabit kur sistemlerinden 
daha iyi denetleyebilirler» diyerek, dalgalı kurların Tablo : l'in V.2. ya da V.3 
ögeleriyle de tanımlanabileceğini üstü örtülü biçimde kabul eder görünmekte
dir. 

(113) Johnson (1973 c) s. 199. 
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Fleming'e göre, dalgalı kurlar ülkelere dış denge kaygılarından 
uzak para ve maliye politikaları izleme olanağı vermekle kalmaz, 
para politikasının ekonominin gelir, çalışma ve üretim düzeylerini 
etkilemedeki göreli etkinliğini de artırır. Bunun yamnda döviz ku
ru rejiminin söz konusu politikaların uygulanabilirliği açısından 
da büyük önemi vardır. Örneğin, sabit kur rejimlerinde genişletici 
bir para politikası ancak ülkenin elinde bulunan rezervler tüketüin-
ceye değin izlenebilir. Oysa, eğer sermaye hareketleri faiz oranlan 
karşısında yeterli duyarlığa sahipse, genişletici bir maliye (bütçe) 
politikası izlemenin dış ödeme sınırı yoktur. Öte yandan dalgalı 
kur rejimlerinde dış ödeme durumunun söz konusu politikaların 
izlenebilirliği üstüne bir etkisi olmadığı açıktır ( ı u). 

Kimi yazarlara göre, döviz kurlarının serbestçe dalgalanmaya 
bırakılması, otoritelerin bunları bir politika aracı olarak kullan
maktan vazgeçmesi anlamına gelir. Başka bir deyişle, dalgalı kur
lar da klasik altın standardı gibi, bir döviz kuru politikası içermez. 
Özellikle geniş yapısal değişmelere gerek duyan gelişmekte olan ül
kelerde döviz kuru politikasmdan vazgeçilmesi, hükümetlerin bu 
tür değişmeleri yapabilme yeteneğini sınırlar. Çünkü söz konusu 
ülkelerde kurların şu ya da bu düzeyde saptanmasıyla bazı sektör
lerin özendirilmesi, öteki bazılarının ise caydırılması düşünülebilir. 
Böylece döviz kuru politikası bu ülkelerde bir çeşit sübvansiyon 
gibi kullanılabilir. Gerçi aynı amaca doğrudan doğruya vergiler ya 
da sübvansiyonlarla yönelinmesi olanağı da vardır. Bununla bir
likte, ülkenin siyasal gerçekleri bu tür «dolaysız» araçların kulla
nılmasını güçleştirmiş olabilir (115). 

Hemen belirtelim ki, bu görüş bizim başlangıçta benimsediği
miz döviz kuru politikası tanımıyla çelişmektedir. Eğer döviz ku
ru politikasmdan, dış dengenin sağlanmasında döviz kurlarından 
yararlanma anlaşılırsa, kurların dalgalanmaya bırakılması da bu 
anlamda bir «politika»dır. Çünkü kurların dalgalanmaya bırakıl
masının ekonominin dış dengesinin sağlanmasından başka bir 

(114) J. Marcus Fleming (1969) «Domestic Financial Policies under Fixed and un
der Floating Exchange Rates,» R.N. Cooper (der.) International Finance. 
Penguin Books, 1969, s. 291-99. 

(115) Andrew D. Crockett ve Saleh M. Nsouli (1977) «Exchange Rate Policies for 
Developing Countries,» The Journal of Development Studies, Vol. 13, No. 2 
(January 1977) s. 138-39. 
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amacı olamaz (116). Bununla birlikte, dalgalanmaya bırakılan kur
lardan dış denge genel amacı ötesinde bazı özel amaçlarla yararla-
nılamayacağı görüşü yerindedir. Bu açıdan bakınca, konu gelişmek
te olan ülkelerin kurlarını dalgalanmaya bırakmalarının uygun 
olup olmayacağı genel tartışmasının bir parçasını oluşturmaktadır. 

3. Dalgalı Kurlara Yöneltilen Bazı Eleştiriler 

Dalgalı kurlar ülkeleri dış dengeyi sağlama yükünden kurta
rıp eldeki politika araçlarının iç denge hedefleri için kullanılması 
olanağını sağladıklarından ve bu hedeflere yönelik para politika
sının etkinliğini artırdıklarından kuramsal yönden oldukça çekici 
görünürler. Ne var ki, dalgalı kurların çeşitli sakıncalı yönleri de 
vardır ve bu kurlara yöneltilen çok sayıda eleştiri bunları vurgula
maktadır (117). Burada bunlardan sadece önemli gördüğümüz bir
kaçına değineceğiz. 

Bir eleştiriye göre, uygulamada dalgalı kurlar, hiç değilse kı
sa dönemde, maliyet-fiyat değişmelerinin önünde giden bir hızla 
değişme eğilimindedirler. Bu da, bir uluslararası sözleşmenin im
zalanmasıyla o sözleşmenin içerdiği ödemenin yapılması ara
sında geçecek süre içinde döviz kurunun değişmesi ve dola
yısıyla bu yüzden zarara uğrama olasılığının artması demektir. Bu
nunla birlikte, bu gibi kısa dönenıli belirsizlikler uluslararası tica
rette oldukça küçük bir ek maliyet öğesi olarak kalmak durumun
dadır. Çünkü, normal olarak döviz kurları kısa dönemde pek bü
yük bir değişme göstermezler. Kaldı ki, tacirlerin kendilerini, ol
dukça küçük bir külfete katlanarak, bu tür risklere karşı koruya
bilmeleri için geliştirilmiş vadeli döviz piyasaları, vb. vardır (118). 

Aynı görüşe göre, daha uzun dönemli denge döviz kurlarından 
sapmalar uzun süreli olurlarsa, daha ciddi sorunlar yaratabilirler. 
Bu tür sapmalardan özellikle : 

(116) Kuşkusuz «denge» kurlarının saptanmasında piyasa mekanizmasından yarar
lanmak amacıyla kurların «geçici» bir süre dalgalanmaya bırakılması durumu 
bunun dışındadır. 1969 yılı boyunca Almanya'ya akan yabancı fonların Bonn 
hükümetini mark'ı önce geçici bir süre «serbest» bırakmaya, sonra da aynı yılın 
Ekim ayında % 9,3 oranında revalue etmeye zorlaması bu duruma bir örnek
tir. Bkz. Kenen ve Lubitz (1971) s. 84. 

(117) Bu eleştirilerin kısa bir listesi ve dalgalı kur yandaşlarınca bunlara verilen ya
nıtların bir özeti için bkz.: Cooper (1975) s. 80-81. 

(118) Artus ve Crockett (1977) s. 28. 
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i — dünya kaynaklarının optimal dağıtılmayışmdan doğan sta
tik refah kaybı, 

ii — dengesizlik en sonunda ortadan kaldırıldığında (ya da 
kalktığında) katlanılması kaçınılmaz olan denkleşme maliyetleri, 

iii — çeşitli ülkelerin döviz kuru politikası alanındaki amaçla
rının çelişmesi sonucu doğması olası siyasal sürtüşmeler, 
beklenebilir (119). 

Döviz kuru politikasının etkinliğini tartışırken değindiğimiz 
kısır döngü savunusunu benimseyenlere bakılırsa, dalgalı döviz 
kurlarının uzunca dönemde uluslararası ödemelerde etkin bir denk
leşme sağlayamamaları ve dolayısıyla yukardaki sakıncaları doğur
maları olasıdır. Çünkü, onlara göre, döviz kurlarında yükselmeler 
etkilerini cari işlemlerden çok yurtiçi enflasyon oranı üzerinde 
gösterir. 1973-76 yılları arasında paraları değer kazanan ülkelere 
oranla, daha yüksek enflasyon hızıyla ve daha zayıf dış ödeme du
rumuyla karşılaşmaları bunu göstermektedir (120). 

Dalgalı kurların ulusal otoriteler üstündeki ödemeler dengesi 
disiplinini hafifleterek enflasyonu körükleyeceği öne sürülmüşse 
de, bu görüş genellikle kabul görmemiştir. Johnson'a göre (121) 
dış yansımaları ötesinde, enflasyon yurtiçi nedenlerle de hoş görü
lecek birşey değildir. Bununla birlikte, sabit kurlar sisteminde ül
keler yurtiçi fiyat istikrarını sürdürmekle değil, ortalama dünya 
fiyatları trendine uymakla yükümlüdürler. Bu trend de her zaman 
istikrarlı olmayabilir; kimi zaman enflasyoncu, kimi zaman da 
deflasyoncu bir gidiş gösterebilir. Kaldı ki, Bretton Woods ayar
lanabilir kurlar sisteminde ülkeler enflasyon karşısında rezervle
rini eriterek, borçlanarak, uluslararası ticaret ve ödemeleri kısıt
layarak ve en sonunda devalüasyon yaparak disiplinden kaçmabil-
mişlerdir. Birinci Dünya Savaşından sonraki dönemin gözlenmesi, 

(119) Artus ve Crockett (1977) S. 28. 
(120) Aynı yerde, s. 29. Bu eleştiriye karşı, dalgalı kur yandaşlarının, enflasyonun 

mu paralara dış değer yitirttiğini, yoksa paraların değer yitirmesinin mi enf
lasyonu körüklediğini, kısacası, nedensellik bağının hangi yönde olduğunu söy
lemenin olanaksızlığını öne sürerek kendilerini savunduklarına tanık oluyoruz. 
Bununla birlikte, yine yukarda değindiğimiz gibi, IMF üstü örtülü biçimde de 
olsa kısır-döngü görüşünü kabul etmiş görünmektedir. Ülkelere, kur değişme
lerinin dış dengeyi sağlayıcı etkilerini pekiştirmek için, yurtiçi fiyat artışlarını 
önleyici önleml.er almalarını önermesi bunun kanıtıdır, 

(121) Johnson (1973 c) s, 215 -16. 
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sabit kurların enflasyonu önlemede başarılı olamadığını ortaya 
koymaktadır. Bunun da nedeni, sabit kurların mantığı gereği dış 
rezerv kaybetmeye başlayan hükümetlerin, deflasyoncu önlemler 
alarak disipline uyma yerine, salt rezerv kaybının kamuoyunda 
büyük yankılar yaratmamasından yararlanarak durumu bir kriz 
başlayıncaya dek savsaklamayı yeğlemeleridir. Kriz başlayınca da 
deflasyon dışında her türlü politika aracı kullanılabilir duruma 
gelmektedir. 

Öte yandan dalgalı kurların sanıldığı kadar disiplinden yok
sun olmadığı da çeşitli yazarlarea savunulmaktadır. Bu kanıda 
olanlara göre (122) dalgalı kur sistemlerinde izlenecek enflasyoncu 
politikaların sonuçlarıyla halk, sabit kur sistemlerine oranla, çok 
daha çabuk ve doğrudan doğruya karşı karşıya gelir. Çünkü, bu 
tür politikalar hemen döviz kurlarına ve oradan da yurtiçi fiyatla
ra yansır. Dolayısıyla kamuoyunun enflasyona, hükümetin de ka
muoyuna karşı «duyarlı» olduğu ülkelerde böyle bir durumun, sa
bit kurların aksine, bir an önce alınacak önlemlerle giderilmesi ge
rekli olur. Bundan da dalgalı kurlar sisteminde ülkelerin hiçbir di
sipline bağlı olmadan diledikleri para ve maliye politikalarını izle
yemeyecekleri sonucu çıkar (123). 

Aslında bu görüş «serbestçe» dalgalanan kur sistemleri için 
geçerli olabilir. Kuramsal olarak bu tür sistemlerde denk kambiyo 
piyasasına hiçbir müdahalede bulunulmadığından, yurtiçi para ve 
maliye politikaları olduğu gibi döviz kurlarına yansımakta ve bu 
politikaların istikrarlı, enflasyoncu ya da deflasyoncu oluşuna gö
re, kurlar da piyasada ya istikrarlı kalmakta ya da aşağı-yukarı 
yönlerde dalgalanmaktadır. Bu durumun ülkeleri izleyecekleri pa
ra ve maliye politikalarında ılımlılığa iteceği düşünülebilir. Ne var 
ki Bretton Woods sonrasında görüldüğü gibi, dalgalı kur sistemle
rinde de hükümetlerin kambiyo piyasasına müdahale ederek kurla
ra az çok biçim verme eğiliminde olmaları, sistemdeki bu «disiplin» 
öğesinin etkinliğini azaltmaktadır. Çünkü bu yoldan hükümetler 
izledikleri «kötü» yurtiçi politikaların döviz kurlarına ve dolayısıy-

(122) Bkz.: Crockett ve Nsouli (1977) s. 139; Artus ve Crockett (1977) s. 29; Johnson 
(1973 b) s. 215-16. 

(123) Gottfried Haberler ve Otmar Emmin ger gibi bazı yazarlar bu konuda daha da 
ileri giderek, sabit kur sisteminin dalgalı kur sistemlerinden daha enflasyoncu 
olduğunu öne sürmüşlerdir. Bkz. Robert Solomon (1977) The International 
Monetary System, 1945 -1976, New York, Harper and Row Publishers 1977. 
s. 287. 
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la kamuoyuna yansımasını bir ölçüde önleyebilmektedirler. Bunun
la birlikte, döviz kuru dalgalanmalarının tüm ülkeler için aynı 
önemde olmadığı da ortadadır. Söz gelişi, A.B.D. gibi dış alem sek
törü göreli olarak küçük ülkelerde dış dengesizliklerin yurtiçi eko
nomi üstündeki etkisi de o ölçüde küçük olur. Dolayısıyla, bu gibi 
ülkelerde döviz kuru politikasının başta gelen amacı, ekonominin 
dış dengesinin sağlanmasından çok, dışsal etkenlerin yurtiçi poli
tika araçlarının seçimine müdahalesini^ önlenmesidir. Oysa daha 
büyük dış alem sektörüne sahip ülkelerde döviz kurunun milli ha
sılanın düzeyini ve dağılışını daha yakından ilgilendiren bir «fiyat» 
olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, ikinci gruba giren ülkelerde pi
yasa güçlerinin döviz kurunu yurtiçi hedeflerle bağdaşmaz bir dü
zeye itmesinin doğuracağı zararlar daha çok ve dolayısıyla piyasa
ya müdahale eğilimi daha fazla olacaktır ( m ) . Ülkeler arasındaki 
bu tür «farklı» müdahale eğilimlerinin de dalgalı kurların dış den
gesizliklerin giderilmesindeki etkinliğini azaltacağı açıktır. Durum 
böyle olunca, bu sistemlerde de ulusal döviz kuru politikalannm 
bir çeşit «uluslararası gözetim» altında tutulması gerektiği gerçeği 
ile karşı karşıya geliyoruz. Bu konuya günümüz uluslararası para 
sisteminin içerdiği döviz kuru politikasını inceleyeceğimiz aşağıda
ki kesimde yeniden döneceğiz. 

C — Günümüzde Döviz Kuru Politikası 

1. 1971 Smithsonian Anlaşması ve Sonrası 

A.B.D.'nin 15 Ağustos 1971 tarihinde dolan altından ayırması, 
başka bir deyişle, doların altına çevrilebilirliğine son vermesi, ge
nellikle kabul edildiğine göre, Bretton Woods sisteminin fiilen so
nu olmuştur (125). Bundan sonra, bir yandan büyük paralar kambi
yo piyasalarında dalgalanmaya bırakılırken, bir yandan da Onlar 
Grubu adı verilen sanayileşmiş ülkeler arasında yeniden sabit kur
lara dönüş için yoğun görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ve 
dolayısıyla dalgalı kurlar deneyi 18 Aralık 1971 tarihinde imzala
nan Smithsonian Anlaşmasıyla son bulmuştur (12e). Cooper'm «ar
tık kurtarılması olanaksız bir uluslararası para sistemini kurtar-

(124) Artus ve Crockett (1977) s. 30. 
(125) Peter Coffey (1974) The World Monetary Crisis, New York, St. Martin's 

Press, 1974, s. 26-27. 
(126) Arada geçen dört aym parasal olaylarının ayrıntıları için bkz.: Solomon (1977) 

S. 188-209. 



504 Doç. Dr. NAHİT TÖRE 

mak için geç kalmış bir çaba» olarak nitelediği (127) Smithsonian 
Anlaşması, A.B.D. dolarının altın karşısında 1933 yılından sonraki 
ilk devalüasyonunu öngörüyordu. Anlaşmayla, dolar yalnız altın 
karşısında değil, Alman markı, Japon yen'i, İsviçre frankı, Hollan
da florini ve Belçika frankı gibi önemli ulusal paralar karşısında 
da değer yitiriyor, başka bir deyişle, söz konusu paralar dolara 
karşı revalue ediliyordu (128). Anlaşma, Bretton Woods parkelerin
den daha kolay değiştirilebilecek bir «merkezi kurlar» sistemiyle, 
bu merkezi kurların alt ve üstünde % 2.25'lik bir dalgalanma mar
jı da içeriyordu. Bu marj, Bretton Woods sisteminin % l'lik mar
jından daha genişti. Anılan kur ayarlamaları ve değişikliklerle söz 
konusu sistemde beliren çatlakları sıvama amacını güden Anlaş
mada doların altına konvertibilites inin yeniden sağlanması konu
sunda bir hüküm bulunmaması ise dikkati çekiyordu. Böylece, 
Smithsonian sistemi büyük bir saka.tlıkla birlikte doğmuş oluyordu 

o. 
Nitekim, bu sakatlık kendisini çok geçmeden duyurmuş ve ilk 

olarak sterline karşı bir spekülasyon hücumundan yenik çıkan İn
giltere, 1972 Haziranında parasının paritesini belirlenen dalgalan
ma marjı içinde tutamayacağını anlayarak yeniden dalgalı kurlara 
dönmüştür. İngiltere'nin bu kararını, ilkin paralarını sterline bağ
lamış bulunan 16 ülke daha izlemek zorunda kalmışlardır. 1973 yı
lı Ocak ve Şubat aylarında ise, büyük spekülasyon baskılan altın
da önemli paraların çoğunun yeniden dalgalanmaya bırakıldığına 
ve doların Smithsonian'dan 14 ay sonra altın karşısında ikinci kez 
% 10 oranında devalüe edildiğine tanık oluyoruz. Aynı yılın son
larına doğru da artık dalgalanmanın tüm önemli paralar arasında 
yaygın bir uygulama durumuna geldiğini görüyoruz. Aslında o za-

(127) R. Cooper (1976) «Five years since Smithsonian» The Economist, December 
18, 1976, s. 27. 

(128) Solomon'a göre (1977, s. 209) Smithsonian Anlaşmasıyla dolaı-ın ne kadar de
valüe, öteki paraların da ne oranda revalue edildikleri sorusunun tek bir doğ
ru yanıtı yoktur. Mayıs 1976 pariteleriyle karşılaştırıldıklarında hepsi de dolar 
cinsinden olmak üzere yen'in % 16.9, mark'm % 13.6, Hollanda florini ile Bel
çika frankının % 11.6, sterlin ile Fransız frankının % 8.6 ve İtalyan lireti ile 
İsveç kronunun % 7.5 oranlarında değer kazandıkları görülmektedir. Fakat bu 
yüzdeler her ulusal paranın dolar dışında kalan öteki paralarla ilişkisini hesaba 
katmadığından revalüasyon oranlarının tirer abartılmış ifadesidir. Gerçek oran
ları bulmak için efektif kurların hesaplanması gerekir. Oysa bu da bir ağırlık 
seçimi sorunudur. 

(129) Coffey (1974) s. 28. 
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mandan günümüze değin Batının sanayileşmiş ülkeleri dışında ka
lan ülkelerden bağımsız dalgalanmayı sürekli bir «politika» olarak 
seçen pek olmamıştır (130). Bununla birlikte, günümüzü de içine 
alan söz konusu dönemin döviz kuru politikalarında, Bretton Woods 
dönemine oranla yine de büyük bir çeşitlenme görülmektedir. Dö
nemin dikkati çeken bir başka özelliği de, ülkelerin döviz kuru po
litikalarını sık sık gözden geçirerek değiştirme eğilimi göstermele
ridir. IMF'ye göre (1977, s. 27) ülkeleri bu dönemde döviz kurlarını, 
ortaya çıkan dengesizlikler karşısında sık sık değiştirilmesi gere
ken birer politika aracı olarak görmeye giderek artan ölçüde iten 
çeşitli nedenler vardır. Bunlar arasında en başta kararsız ekono
mik koşullar ve dünyada son yıllarda görülen yüksek enflasyon hı
zı sayılabilir. Hızlı enflasyon sabit kurları sık sık yetersiz duruma 
düşürerek bunlarda değişiklik yapılmasını zorunlu kılmıştır. İkin
ci olarak dünya ticaretinin yapısındaki değişmelerin döviz kurları
na nasıl yansıyacağının bilinememesi, dış dengesizliklerin giderile
bilmesi açısından kurların daha dikkatle izlenmesini gerektirmiş
tir. Üçüncü olarak, paraları için tekli bağlantıyı seçen ülkeler yö
nünden, bağlantının yapıldığı para ile öteki önemli paralar arasın
daki kurların değişmesi, ihracat ve ithalatın yerel para cinsinden 
fiyatlarında zaman zaman istenmeyen kaymalara yol açmıştır. Son 
olarak, Bretton Woods sabit kurlar sisteminin çöküşü, ülkeleri ge
nel iktisat politikalarını çizerken döviz kurlarına daha çok ağırlık 
vermeye özendirmiştir. 

İncelediğimiz dönemin konumuz açısından en ilginç özelliği, 
gelişmekte olan ülkelerin, dalgalanma yerine, paralarını şu ya da 
bu biçimde «bağlayarak» sabit kurları yeğlemiş olmalarıdır. Gerçi 
gelişmiş ülkelerden de bağlantı politikası izleyenler yok değildir. 
Fakat bunlar daha çok istikrarlı kurları enflasyonla mücadele ara
cı saydıklarından bu yola gitmişlerdir. Oysa gelişmekte olan ülke-

(130) Burada «bağımsız dalgalanma» deyiminden «gözetimli dalgalanma» anlaşılma
lıdır. Gerçekten, bu dönemde paralarını dalgalanmaya bırakan ülkelerin hemen 
tümü piyasaya müdahale ettiklerinden, başka bir deyişle, kurları tümüyle ser
best bırakmadıklarından, söz konusu dalgalanmaya «hileli dalgalanma» (dirty 
float) adı da verilmiştir. David P. Calleo'ya göre, hileli dalgalanmanın nedeni 
gelişmiş ülkelerin, ihracatlarının ve çoğu kez ileri teknolojilerinin bağlı olduğu 
döviz kurlarını «kararları dürüst görünmeyen, kaprisli ve her durumla elveriş
siz bir piyasaya» bırakmak istemeyişleridir. Bkz.: D.P. Calleo (1976) «The Dec
line and Rebuilding of an International Economic System: Some General Con
siderations» D:P. Calleo (der.), Money and the Coming World Order, New 
York, The Lehrman Institute, 1976, s, 57. 
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lerin başta gelen kaygısı, bağımsız dalgalanmanın, döviz kurların
da istikrarsızlığa yol açarak, planlama çabalarını baltalaması ve 
büyümeye zarar vermesi olmuştur. Bununla birlikte, önemli para
ların çoğunun bağımsız dalgalanmaya bırakılmış olması yüzünden 
paralarını bunlardan birine ya da birkaçına bağlayan ülkeler, grup 
dışında kalan paralarla olan kurlarının dalgalanmasını yine de ön
leyememişlerdir. 

2. Reform Çalışmaları ve Fon Anasözleşmesinde Yapılan 
Değişiklikler 

1970'lerde döviz kuru politikası alanında bir yandan yukarda 
özetlenen gelişmeler olurken, bir yandan da IMF çerçevesinde yo
ğun biçimde reform çalışmaları sürdürülmüş ve bu çalışmalar 7-8 
Ocak 1976 tarihinde Jamaica'da bir «reform paketi»nin kabulüyle 
sonuçlanmıştır. Aslında geniş anlamda uluslararası para reformu 
çalışmalarına 1960'larda başlanmış ve o zamanki çalışmalar 1969 
Temmuzunda SDR'nin yeni bir rezerv birimi olarak kabulünü ha
zırlamıştı. 1970'lerdeki çalışmalar ise, A.B.D.'nin doları altından 
ayırmasından az sonra, 1 Ekim 1971 tarihinde Fon Guvernörler 
Kurulunun aldığı bir kararla başlatılmıştır. 20 Temmuz 1978'de de 
bu amaçla «20'ler Komitesi» adı verilen bir özel reform çalışma 
grubunun kurulduğu açıklanmıştır,. 20'ler Komitesi IMF'nin her se
çim bölgesinden atanan birer temsilciden oluşuyordu. 28 Eylül 
1972'de çalışmaya başlayan 20'ler daha sonra altı toplantı yapmış
lardır ( m ) . Başlangıçta 20'lerin amacı sistemin tümüyle reformu 
için gerekli çalışmaları iki yılda tamamlamaktı. Ne var ki, bu ara
da dünyada ortaya çıkan ciddi ekonomik ve parasal sorunlar bu 
amaca erişilmesini güçleştirmiş ve daha yavaş bir süreci zorunlu 
kılmıştır. Buna karşın 20'ler 12-13 Haziran 1974'te Washington'da 
yaptıkları son toplantıda daha önceden hazırlayıp gözden geçirdik
leri Reform Taslağını açıklamışlardır. Yine 20'ler, uluslararası pa
ra sisteminin gözetimi ve yeni koşullara uyarlanması, denkleşme 
sürecinin işleyişi ve sistemi tehdit edebilecek ani gelişmelerle nasıl 
başa çıkılacağı konularında görüş bildirecek bir «Geçici Komite» 
nin (Interim Committee) kurulmasını da önermişlerdir. Bu öneri 

(131) 20'ler Komitesinin 1972-1974 yılları arasındaki çalışmalarının ayrıntıları için 
bkz.: Solomon (1977) s. 235-65. Jamaica Anlaşmasına kadar olan çalışmaların 
kısa bir özeti ise N. Töre (1977) «The International Monetary System Revisi
ted» Prof. Dr. Bülent Nuri Esen Armağanı, Ankara, Hukuk Fakültesi, 1977, 
s, 442 - 43'tç verilmiştir, 
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üzerine Eylül 1974'te kurulan ve Ekim 1974'te ilk toplantısını ya
pan Geçici Komite, 15 -16 Ocak 1975'te yer alan ikinci toplantısın
da çözülmemiş reform sorunları konusunda önemli gelişmeler sağ
lamaya başlamıştır. Ne var ki, bu kez de 1975'te ortaya çıkan ve 
İkinci Dünya Savaşından sonra görülen en kötü resesyon ve onunla 
birlikte iktisatçıların şaşırmasına aldırmadan giderek hızlanan 
enflasyon, reform görüşmelerini zorlaştırmıştır. Bu arada 10-11 
Haziran günleri Paris'te yapılan yeni bir toplantı, görüşleri biraz 
daha yaklaştırmışsa da altın, döviz kuru düzenlemeleri ve kotalar 
konularındaki ayrılıkları giderememiştir. Yılın geri kalan kesimin
de sorunlar, IMF yıllık toplantısı, 10'lar Grubu toplantıları, Birleş
miş Milletler Genel Kurulu, Rambouillet Zirve Toplantısı ve Ku
zey - Güney Diyalogu gibi uluslararası forumlarda yeniden ele alın
mıştır. Tüm bu toplantı ve görüşmelerden sonra 7 - 8 Ocak 1976 ta
rihlerinde Jamaica'nın Kingston kentinde toplanan Geçici Komite, 
yukarda sözü edilen reform paketi üzerinde anlaşmaya varmış ve 
paket daha sonra Nisan ayı içinde Fon Guvernörler Kurulunca da 
onaylanmıştır. Fon Anasözleşmesinde değişiklik öngören bir tasa
rı olarak biçimlendirilen (132) reform paketi daha sonra kabul için 
Fon üyesi ülkelere sunulmuştur. Fon Anasözleşmesine göre, deği
şiklik 19 Şubat 1976 tarihinde toplam kotaların % 75'ini temsil 
eden ülkelerin kabulüyle kesinleşebilecekti. Çoğu ülkenin değişik
liği yasama organlarından geçirmek zorunda oluşu bu kabul aşa
masını oldukça geciktirmiş ve Anasözleşme gereği ancak 30 Mart 
1978 tarihinde yerine getirebilmiştir. Bunun üzerine 1 Nisan 1978' 
de yeni değişiklik resmen yürürlüğe girmiştir (133). 

Reform paketinin içeriği oldukça geniştir. Öyle ki, pakette dö
viz kuru düzenlemeleri yanında, altına, SDR'ye, IMF'nin kredi po
litikalarına ve işleyişine ilişkin birçok yenilik yer almıştır. Bunun
la birlikte, burada bunların tümüne değinecek değiliz (134). Burada 
bizi ilgilendiren yalnız döviz kurlarının belirlenmesine ve değişti
rilmesine ilişkin değişiklik ve yeniliklerdir. 

(132) Bu, Anasözleşmenin ikinci değiştirilmesi oluyordu. Temmuz 1969'da gerçekleş
tirilen ilk değiştirmeyle Fon içinde Özel Çekme Hakları Hesabı kurulmuştu. 

(133) «Chronology of international monetary reform,» Finance and Development, 
Vol. 15, No. 2 (June 1978) s. 19 - 22. 

(134) Değişikliklere ilişkin toplu bilgi ve değerlendirme için bkz.: Joseph Gold (1978) 
«The second amendment of the Fund's Articles of Agreement: a general view, 
I ve II,» Finance and Development, Vol. 15, No. 1 (March 1978) s. 10 - 13 ve 
No. 2 (June 1978) s. 15 -18; Töre (1977), s. 444 - 56; J. Polak (1976) «The Fund 
after Jamaica», Finance and Development, Vol. 13, No. 2 (June 1976) s. 7-9. 
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Bu yenlikler, Fon Anasözleşmesinin kapsamı tümüyle değişti
rilen ve eskiden «Ulusal Paraların Pariteleri» olan başlığı, «Kambi
yo Düzenlemelerine İlişkin Yükümlülükler»e çevrilen IV. madde
sinde toplanmıştır (135). Madde, dalgalı kur uygulamalarına resmi 
statü tanımakta ve altına dayalı sabit pariteler sistemine son ver
mektedir. Maddeye göre, her üye kambiyo uygulamalarında düzen
lilik sağlamak ve istikrarlı bir döviz kurları sistemi geliştirmek 
için Fonla ve öteki üyelerle işbirliği yapma yükümü altındadır. 
Üyeler özellikle iç ve dış ekonomi ve maliye politikalarını makûl 
fiyat istikrarı içinde düzenli büyümeyi gerçekleştirme hedefine yö
nelterek bu yüküme uymaya çalışeıcaklar; fakat bunu yaparken 
kendi özel durum ve koşullarını da gözönünde bulunduracaklardır 
(136). 

Yine IV. maddeye göre, üye ülkeler diledikleri kur politikasını 
uygulayabilirler. 1 Ocak 1976 tarihinde geçerli olan türden bir 
uluslararası para sisteminde, üyelerin, 

i — paralarının dış değerini SDR ya da altın dışında kendi se
çecekleri bir başka «standard» cinsinden tammlayabilmeleri, 

ii — başka üyelerin, paralarının değerini daha başka bir üye
nin (üyelerin) parasına (paralarına) bağlama amacıyla yaptıkları 
işbirliğine katılabilmeleri, 

iii — kendi seçecekleri bir başka düzenlemeyi uygulayabilme
leri, 
bu tür politikalar arasında yer almaktadır. Maddeye göre, her 
üye ikinci değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde bu seçeneklerden hangisini uygulayacağını fona bildireceği 
gibi, daha sonra yapmak istediği döviz kuru politikası değişikliğini 
de hemen haber verecektir. Fona, toplam oyların % 85 çoğunluğuy
la belli bir döviz kuru politikasını «genelleştirme» yetkisi tanın
mıştır. Fakat böyle bir durumda bile üyelerin, Fonun amaçlarıyla 
ve IV. maddenin sıraladığı yükümlülüklerle bağdaşması koşuluyla, 

(135) Maddenin tam metni için bkz.: IMF Survey, Vol. 5, No. 2 (19 January 1976) 
s. 20-21. 

(136) Polak'a göre (1976, s. 8) bu hükümden, döviz kurlarında istikrarın, müdaha
le ya da denetimden çok, yurtiçi ekonomik koşulların istikrarında aranması 
gerektiği anlamı çıkarılmalıdır. Maddenin «mesajı» budur. Bununla birlikte 
yurtiçi istikrar her ülkenin kendi koşullarına göre anlam taşıyacak ve söz ge
lişi gelişmekte olan ülkelerin fiyat istikrarına gelişmiş ülkeler kadar öncelik ta
nımamaları anlayışla karşılanacaktır. 
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kendi seçecekleri kur politikasını uygulama hakları saklı tutulmuş
tur. 

Böylece Fon üyelerine diledikleri politikayı seçme özgürlüğü 
—en azından kâğıt üzerinde— tanınmış olmaktadır. Bununla bir
likte, Fon Genel Müdürünün de 2 Nisan 1976 tarihinde belirttiği 
gibi, «seçiş özgürlüğünden, davranış özgürlüğü anlaşılmamalıdır» 
(137). Nitekim IV. madde, uluslararası para sisteminin etkin işleyi
şini sağlamak için. Fona, sistemi ve üyelerin yükümlülüklerine 
uyup uymadıklarını kollamak görevi vermiştir. Fon bu görevi ye
rine getirebilmek için üyelerin döviz kuru politikalarını «sıkı göze
tim» altında bulunduracak ve tüm üyelere bu konuda yol gösterici 
özel ilkeler saptayacaktır. Yine maddeye göre, her üye söz konusu 
gözetimin yapılabilmesi için Fona gerekli bilgileri verecek ve Fon 
tarafından istendiğinde döviz kuru politikası konusunda ona danı
şacaktır. Bununla birlikte, Fonun saptayacağı ilkelerin üyelerin 
yurtiçi sosyal ve siyasal politikalarına saygılı olacağı ve bunları uy
gularken Fonun üyelerin özel koşullarını gözönünde bulunduraca
ğı da maddede belirtilmiştir. 

IV. maddede bir gün yeniden «istikrarlı, fakat ayarlanabilir 
pariteler»e dönüş için de olanak hazırlanmıştır. Maddeye göre Fon 
% 85 oyçokluğu ile, uluslararası ekonomik koşulların, istikrarlı fa
kat ayarlanabilir paritelere dayalı yaygın bir kambiyo sistemine 
geçmeye elverdiğine karar verebilir. Bunu yaparken, dünya ekono
misinde istikrar olup olmadığına bakacak ve bu amaçla üye ülke
lerdeki fiyat hareketleriyle büyüme hızlarını gözönünde bulundu
racaktır. Maddeye göre, böyle bir karar uluslararası para sistemin
deki gelişmelerin ışığında alınacaktır. Bu gelişmeler de özellikle 
uluslararası likidite kaynakları ve hem açık, hem de fazla veren 
ülkelere bir sabit kurlar sisteminin iyi işleyişini sağlayacak önlem
leri gerekli çabukluk, etkinlik ve simetri içinde aldıracak bir denk
leştirme mekanizması açısından değerlendirilecektir. Maddeye gö
re, böyle bir karar alınması durumunda artık IV. maddeye ekli ve 
«Sabit Pariteler» başlığını taşıyan C cetveli hükümleri geçerli ola
caktır (138). Bununla birlikte, üyelerin böyle bir durumda bile bir 
başka kur politikası uygulama (söz gelişi, dalgalanmayı sürdürme) 
hakları saklıdır. 

(137) Finance and Development, Vol. 13, No. 2 (June 1976) s. 4. 
(138) 11 madde içinde toplanmış bu hükümler için bkz.: Finance and Development. 

Vol. 13, No. 2 (June 1976) s. 10-11. 
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Görüldüğü gibi, büyük paralar arasındaki dalgalı kur uygula
malarının 1973 yılında yaygınlaşmasından sonra hızlandırılan re
form çalışmalarının ürünü olan yeni IV. madde, bir yandan Fon 
üyelerine döviz kuru politikası konusunda geniş sayılabilecek se
çiş özgürlüğü tanırken, bir yandan da IMF'ye bu politikaları «sıkı 
gözetim» altında tutma görevi vermiştir. 

3. Değerlendirme ve Geleceğe Bakış 
Dalgalı kurların genel olarak yürürlüğe konulduğu 1973 yılın

dan günümüze kadar olan gelişmelere baktığımızda iki özellik dik
kati çekmektedir. Bunlardan birincisi, uluslararası alanda karşıla
şılan krizlerin Bretton Woods sisteminin son yıllarına oranla hem 
sayıca daha az olması, hem de daha hafif geçmesidir. İkinci özellik 
ise, dış denge sorunlarının, ortadan kalkmak şöyle dursun, belki de 
eskisine oranla ağırlaşmış bulunmalarıdır. 

Genellikle kabul edildiğine göre, Batı dünyası bu dönemde 
petrol fiyatlarında meydana gelen büyük artışların etkilerini dalga
lı kurlar sayesinde oldukça «hafif» atlatmıştır. 1973 yılında patlak 
veren Yom Kippur savaşından sonra petrol fiyatlarının eskisinin 
dört katma çıkması, dünya toplam ithalat faturasının % 15'inin 
petrole yöneltilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol fiyatındaki artışla
rın daraltıcı politikalarla birleşmesi, dünyayı 1930'lardan sonraki 
en kötü durgunluğun içine itmiştir. Petrol zammı sonucu, büyük 
ticaret fazlası vermeye alışkın ülkeler bile kendilerini birden bü
yük açıklar içinde bulmuşlardır. Bunlar arasında Japonya ve A.B.D. 
gibi devletler, yurtiçi ekonomilerini o denli daraltmışlardır ki 1975 
te yeniden dış ticaret hacmi, otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez düş
müştür. İşte böylesine kötü bir ortamda dalgalı kurlar, kambiyo 
işlemlerinin ve dolayısıyla uluslararası ticaretin durmasını, piyasa
ların kapanmasını, bir ülkeden ötekine büyük sermaye kaçışlarını 
ve dış rezerv kayıplarının paniğe yol açmasını önlemişlerdir. Bü
yük ülkelerin geniş ölçüde ithalat kısıtlamalarına ve birbiri peşi sı
ra devalüasyonlara başvurmamaları yine dalgalı kurlar sisteminin 
bir başarısıdır (139). 

Buna karşılık, dış dengesizlikler dalgalı kurlara karşın sürüp 
gitmişlerdir. IMF'ye göre (wo) döviz kuru değişmelerinin mevcut 
dengesizliklere katkısının «sınırlı» kalması iki nedene bağlanabi
lir : 

(139) Cooper (1976) s. 29. 
(140) IMF (1977) s. 28-29. 
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i — Yakın zamanlara gelene değin, dış denkleşme gereksinimi
ne öncelik verilmemiş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ya kam
biyo piyasalarına müdahalelerle ya da resmi ve yarı resmi borçlan
ma gibi başka politikalarla sınırlandırılmıştır. Bu dönemde döviz 
kuru dalgalanmalarının «gözetimli» sıfatıyla nitelendirilmesinin 
nedeni budur. 

ii — Uygun yurtiçi politikalarla desteklenmeyen döviz kuru 
değişikliklerinin etkinliği çoğu kez azalmıştır. 

Bununla birlikte, yine IMF'ye göre, dalgalanma, büyük sana
yileşmiş ülkeler arasındaki enflasyon oranı farklılaşmalarının, bu 
ülkelerin cari işlemler dengesini bozmasını ya da mevcut dengesiz
likleri daha da büyütmesini önlemiştir. Bunun yanmda, dalgalı 
kurlar denkleştirici sermaye hareketlerini yüreklendirerek bu ül
keler arasındaki cari işlemler dengesizliklerinin finansmanını da 
kolaylaştırmıştır. Ne var ki, sözkonusu ülkelerin içinde bulunduk
ları dış dengesizliklerin giderilmesinde kur değişmelerinin bir rolü 
olmamıştır. Çünkü 1973 yılından sonra iki büyük gelişme cari iş
lemleri etkisi altına almıştır. Bunlardan birincisi, petrol fiyatları
nın yükselişidir. Ülkelerin ithal malı petrol gereksinimlerinin farklı 
oluşu, petrol zamlarının, cari işlemlerine de farklı oranlarda yan
sıması sonucunu doğurmuştur. İkinci gelişme, sanayileşmiş ülke
lerin izledikleri yurtiçi politikalara ilişkindir. 1973 sonrasmda da
raltıcı yurtiçi politikalar izleyebilen ülkeler, enflasyon hızını düşü
rerek cari işlemler açığından kurtulmayı başarmışlardır. Buna 
karşılık, yurtiçi talebi sınırlamakta geciken ve enflasyonu denetim 
altına alamayan ülkeler büyük cari işlemler açıkları vermişlerdir. 
IMF'ye göre, bu fiyat ve cari işlemler gelişmeleri, döviz kuru değiş
melerinin bazı sanayi ülkelerinin dış dengesizlik sorunlarını ağır
laştırdığı anlamına alınamaz. Paraları değer yitiren ülkeler cari iş
lemler açığı verirken, paraları değer kazanan ülkelerin sürekli faz
la vermeleri olgusu karşısında, hem dış açıkların hem de paraların 
zayıflamasının yurtiçi ekonomik koşulların istikrarsızlığından kay
naklandığı ve kur dalgalanmalarının, bu koşulların söz konusu ül-

• kelerin cari işlemlerini daha da bozmasını önlediği öne sürülebilir. 
Bununla birlikte, denkleşme mekanizmasının işlemesini hangi et
kenlerin önlediği yine de araştırılması gerekli bir konudur (u ı) . 

Dış dengesizliklerin giderilmesinde etkin olamayan dalgalı kur 
uygulamalarının, enflasyon üzerine yaptığı etkiler konusunda bir 

(141) IMF (1977) s. 30 - 32. 
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genellemede bulunmak pek kolay olmayacaktır. Dalgalı kurlara ge
çişi izleyen iki yıl içinde enflasyon hızı bütün dünyada yükselme
sini sürdürmüştür. Petrol fiyatlarındaki büyük artışın bunda rolü 
olmuşsa da öteki yurtiçi etkenleri de gözden uzak tutmamak gere
kir. Daha sonra, hızlarda ortalama olarak bir düşüş gözlenmekte
dir. Buna karşılık günümüzde karşılaşılan olgu, enflasyon hızının 
ülkeden ülkeye her zamankinden çok fark göstermesidir. Açık ve
ren ve paraları değer yitiren ülkeler enflasyonla savaşta başarılı 
olamamışlardır. Reel ücretleri aynı düzeyde tutmaya yönelik gelir
ler politikaları, bu ülkelerde yükselen ithal malları fiyatlarının 
yurtiçi fiyatlara etkisini artırmıştır. Buna karşılık, dalgalı kurlar 
istikrardan hoşlanan ülkelerin enflasyona karşı politikalar izleme
sini kolaylaştırmıştır (142). 

Acaba dalgalı kurlar şimdiye kadar özellikle dış dengesizlikle
rin giderilmesinde gösteremedikleri başarıyı bundan sonra göste
rebilecekler midir? Kanımızca böyle bir sorunun yanıtı, IMF'nin 
döviz kuru politikalarını ne ölçüde «sıkı gözetim» altında bulundu
rabileceğine bağlıdır. Fon Ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler
le uluslararası ilişkilere büyük bir esneklik getirildiği açıktır. De
ğişikliklerin, sistemin istikrarım sağlayacak mekanizmaları, katı 
kuralları, otomatik yaptırımları içermeyişi dikkati çekmektedir. 
Ulusal otoritelerin yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri az 
çok kendi seçiş ve sorumluluklarına bırakılmıştır. 

Guth'a göre (143), yeni IV. madde, uluslararası işbirliğinin te
mel hedefinin döviz kurlarında değil, ulusal ekonomilerde istikrar 
(fiyat istikrarı) olduğu kuralını getirmiştir. Yurtiçi ekonomik istik
rara, yeni düzenlemeler içinde bu denli dikkate değer bir yer veril
miş olması son derece önemlidir. Çünkü, döviz kurlarında istikrar 
sağlamanın yolu, ulusal ekonomilerde istikrar sağlamaktan geç
mektedir. Deneyimler, uzunca dönemde döviz kuru değişmelerini 
asıl belirleyenin enflasyon oranlarındaki farklılaşmalar olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

(142) Wilfried Guth (1977) «The Working of the International Monetary System,» 
The International Monetary System in Operation, Washington, D.C., The Per 
Jacobsson Foundation, 1977, s. 9 -10. Bu gözlemleri yapan yazar, bir döviz 
kuru sisteminin enflasyon üzerindeki etkisinin «nötr» olduğu görüşünü savuna
rak dalgalı kurlara yöneltilen eleştiriler arasında yer verdiğimiz tartışmaya yeni 
bir boyut getirmektedir. Ona göre, enflasyonun nedenleri döviz kuru sisteminde 
değil, tekil ülkelerin ulusal politikalarında aranmalıdır. 

(143) Aynı yerde, s. 6, 9. 
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Bu durumda, IMF'nin döviz kuru politikaları üzerindeki sıkı 
gözetimini, ülkelere belirli yönde yurtiçi ekonomi politikaları izle
me öğüdü vererek kurması gerekecektir. Ne var ki, bu öğütler çoğu 
kez ülkelerin yurtiçi politika hedefleriyle çelişeceğinden, bunlara 
uyulmayabilecektir. O zaman da IMF, «gözetim ilkeleri» uyarmca 
üyelerden, «döviz kurlarını ya da uluslararası para sistemini, dış 
ödemelerde etkin denkleşmeyi önlemek veya öteki üyeler karşısında 
haksız bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla kullanmamalarını» 
isteyecektir. Acaba ilgili ülkeler Fonun bu isteğine uyacaklar mı
dır? 

Gerçi, IMF açık veren ülkeleri her zaman için politikalarını 
değiştirme zorunda bırakabilir. Fakat bu yeterli değildir. Çünkü 
uluslararası dengesizliklerin giderilmesi, açık veren ülkeler yanın
da fazla veren ülkelerin de önlem almasına bağlıdır. Oysa IMF'nin 
elinde fazla veren ülkeleri bu fazlalarını ortadan kaldırmak için 
önlem almaya zorlayacak bir yaptırım yoktur. Bu anlamda günü
müz sisteminde de Bretton Woods sisteminde olduğu gibi, bir «si
metri» bulunmamaktadır (W4). Böyle olunca, dış dengesizliklerin 
dalgalı kur uygulamalarına karşın sürüp gitmesi beklenebilir. Bir 
yandan ülkeden ülkeye değişme gösteren enflasyon hızları, öte 
yandan uluslararası piyasalarda her an harekete hazır bekleyen 
çok büyük boyutlu fonlar karşısında dünyanın yeniden sabit kur
lar sistemine dönmesi de şimdilik olası değildir (145). Kısacası, tüm 
belirtiler önümüzde uzanan ve pek de kısa olmayan bir dönemde, 
hem önemli paraların dalgalanmaya bırakıldığı, hem de dış denge
sizliklerin ortadan kalkmadığı bir dünyada yaşayacağımızı göster
mektedir. 

(144) Töre (1977) s. 452. 
(145) Guth (1977) s. 17. Sabit kurlara dönüş, koşulların elvermezliği ötesinde IMF 

içinde % 85 oyçokluğuna gerek göstermesi nedeniyle de alınması zor bir «ka
rar» gibi görünmektedir. Çünkü bir kararın % 85 çoğunlukla alınabilmesi de
mek, IMF'de oylar kotaların büyüklüğüne göre belirlendiğinden, tek başına 
A.B.D.'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye on Batı Avrupa ülkesinin ve 
aynı yönde oy kullanabildikleri ölçüde gelişmekte olan ülkelerin veto hakkına 
sahip olmaları demektir. 
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İHRACATI ÖZENDİRME ÖNLEMLERİ 

Turgut ÇARIKLI 
Ticaret Bakanlığı Eski Müsteşarı 

Ödemeler dengemizin aktifindeki kalemler arasında en önemli 
yeri işgal eden ihracatı arttırmak amacıyla, ülkemizde ötedenberi 
pek çok özendirici önlem alınmış ve uygulanmıştır. 

I — GENEL AÇIKLAMA 

Yasal Dayanak 

Bu alanda ilk defa 27.6.1961 tarihli 261 sayılı «İhracatı Geliş
tirmek Amacıyla Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun» yü
rürlüğe konulmuş, bunu 28.7.1967 tarihli 933 sayılı «Kalkınma Pla
nının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun» izlemiştir. Bunların dı
şında, çeşitli yasalarda ihracatı özendirici önlemlerle ilgili hüküm
ler yer almıştır (6082 sayılı Gider Vergileri Kanununun ihracatla 
ilgili ayrıcalık hükümleri gibi). 

933 sayılı Kanunun maddelerinin çoğu Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiş olup, yürürlükte bırakılan hükümleri, teşkilatla ve 
yatırımların teşvik ve tanzimi konusunda Hükümete verilen yetki 
ile ilgilidir. Hükümet bu yetkilerine dayanarak yatırım öncelikle
rini tesbit ederken, yatırımın ihracata dönük olup olmadığı kısta
sını da gözönünde tutabilmekte, bu yolla ihracatı da özendirmiş ol
maktadır. 

933 sayılı Kanunun yukarıda değindiğimiz hükümlerini bir ya
na bırakırsak, halen Hükümetin ihracatı özendirme konusundaki 
yetkileri esas itibariyle 261 sayılı kanuna dayanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararları 

Vergi iadesi dışında ihracatın özendirilmesine dair genel esas
lar ilk defa 7.8.1970 tarihli 7/1116 ve 7/1117 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararlarıyla konulmuştur. Çerçeve niteliğindeki bu Kararlar 
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30.5.1979 tarihli 7/17541 sayılı «Döygek» «Dışsatımı Özendirme Yön
lendirme ve Geliştirme Karan»nm kabulüne kadar yürürlükte kal
mış, «Döygek» ise 24.1.1980 tarihli 8/182 sayılı «İhracatı Teşvik Ka
rarı» ile yürürlükten kaldırılmıştır. Halen bu husustaki hükümler 
8/182 sayılı Kararla buna ek 23.5.1980 tarihli 8/887 sayılı, 2.3.1980 
tarihli 8/1172 sayılı, 27.6.1980 tarihli 8/1173 sayılı ve 3.4.1981 tarih
li 8/2660 sayılı Kararlar ve bu kararlara ilişkin ihracatı Teşvik 
Tebliğlerinde yer almaktadır. 

Teşkilat 

İhracatı özendirme önlemlerinin hazırlanması ve uygulanması 
görev ve yetkisi evvelâ, 28.7.1967 tarihli 933 sayılı Kanunun 4. mad
desi ile kurulan «Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Teşvik Büro-
su»na verilmiştir. 29.7.1970 tarihli 1318 sayılı Finansman Kanunu 
ile bu Büro Devlet Planlama Teşkilatına bağlanarak «D.P.T. Teş
vik ve Uygulama Dairesi» adını almıştır. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının kurulması üzerine, 3.5.1971 
tarihinde bu Daire bu Bakanlığa bağlanmış ve «Teşvik ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü» adını almıştır. Bu Bakanlığın kaldırılmasın
dan sonra da, ihracatın teşviki ile ilgili şubeleri Ticaret Bakanlığı
na, yatırımla ilgili şubeleri de Sanayi Bakanlığına bağlanmıştır. 

Bu durum 1980 yılı Ocak ayına kadar devam etmiş, 25.1.1980 
tarihli C. Başkanlığı tezkeresiyle, Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarının bünyelerindeki «Teşvik ve Uygulama Genel Müdür
lükleri,» bütün görev ve yetkileriyle «Başbakanlık Teşvik ve Uygu
lama Dairesine» bağlanmıştır. Halerı uygulama bu Daire tarafından 
yürütülmektedir. 

II — İHRACATI ÖZENDİRME: ÖNLEMLERİNİN NİTELİĞİ 
VE AYIRIMI 

İhracatı özendirme önlemlerini, «ihracatçının sürekli üretebil
diği malları rekabet fiyatları ile ve güven içinde dış piyasalara su
nabilmesini özendirecek önlemler» (üye tanımlayabiliriz. Başka bir 
deyimle bu önlemler ihracatçımn rahatça ihracat yapabileceği or
tamı oluşturan koşullan tamamlamaktadır. Ancak ihracatın artma
sı için bu ortamın yaratılması ve tamamlanması yeterli olmayıp 
buna ihracatçının şahsi becerisi ve inisyatifinin eklenmesi gerek
mektedir. 
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Bu önlemleri aşağıdaki gruplarda toplayabiliriz : 
1) İhraç mallarının maliyetinin düşürülmesine yönelik ön

lemler, 
2) İhracatçının ucuz kredi sağlayabilmesine yönelik önlemler, 
3) İhracatçının ihraç malını sürekli üretebilmesine yönelik 

önlemler, 
4) İhracatçının ihraç malını güven içinde dış piyasalara suna

bilmesini sağlamaya yönelik önlemler, 
5) İhracata yönelik yatırımları özendirecek önlemler, 
6) Müteferrik önlemler. 

1) İhraç malının maliyetinin düşürülmesine yönelik 
önlemler 

İhraç malının maliyetinin düşürülmesine yönelik önlemlerin 
başında «Vergi İadesi» gelmektedir. Vergi iadesinin genel esasları 
9.9.1975 tarihli 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla saptan
mış, bu Kararın bazı hükümleri ve eki listelerdeki iade oranların
da bilahare bazı değişiklikler yapılmıştır. Vergi iadesinin hüküm
leri ve oranlan son şeklini 23.4.1981-8/2625 tarih ve sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan «İhracatta Vergi İadesine 
dair 10 numaralı Karar» la almıştır. 

Genel yöntemin yanında, 4.4.1975-7/6200 ve 8.9.1975-7/10631 ta
rih ve sayılı Kararlarla orman ürünlerine ek vergi iadesi yapılması 
öngörülmüşken, 12.6.1980-8/1042 tarih ve sayılı «Orman Ürünleri
ne İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar»la Kamu Kuruluşla
rınca ihracatçıya öncelikle ve düşük fiyatla ürün satışı esası geti
rilmiş ve bu ürünlere ek vergi iadesinden vazgeçilmiştir. 

Vergi iadesinin, anlamı 
ihracatta vergi iadesi Türkiye'den ihraç edilen veya edilmiş sa

yılan maddelerin maliyetine girmiş bulunan ve Kararın ekinde yer 
alan vergi, resim, harç ve benzeri etki yapan yüklerin ihracatçısına 
iadesidir. 

Listeler 
Vergi iadesinden yararlanacak maddeler (10) listede toplan

mıştır. (9) sayılı listede yer alan yaş ve kuru sebze ve meyvelerle 
maden cevherleri dışında iadeden yararlanan maddelerin tümü sa
nayi ürünleridir. Bir aralık pamuk ve fındığa da vergi iadesi yapıl
mışsa da bu uygulama sonradan kaldırılmıştır. 
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Kesin listelerde yer almayan maddelere, bu listelere konulduk
larında aradaki fark ihracatçılara ödenmek üzere % 5'i geçmeye
cek oranda «Geçici Vergi iadesi» yapılmaktadır. 

tade Oranları 

Vergi iadesi oranları maddenin bulunduğu listeye göre % 0-20 
arasında değişmektedir. Bir takvim yılı içinde 4.000.000 dolarlık 
ihraç duvarının aşılması halinde iade oranı (5) puan, 15.000.000 do
ların aşılması halinde de (10) puan arttırılır. Geçici ve —0— vergi 
iade listelerinde yer alan mamuller için bu oranlar uygulanmaz. 

Yararlanma koşullan 

Vergi iadesinden yararlanmak için ihracatın serbest dövizle 
yapılması şart değildir. Kliring anlaşmamız olan ülkelere yapılan 
ihracata da iade yapılmaktadır. 

Vergi iadesinden yararlanan ihracata ayrıca, karara ekli liste
de yer alan vergi muaflık ve istisnalarının uygulanmaması genel 
kuraldır. Ancak ihracatçı istediği takdirde vergi iadesinden vazge
çip bahsedilen istisna ve muaflıklardan yararlanabilir. Bu kuralın 
istisnası 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 6 ve 8. maddele
rinde yer alan mamulün ihracı nedeniyle ödenen «istihsal Vergisi» 
dir. 

İade Matrahı 

Vergi iadesinin matrahı malın, FOB satışlarda FOB değeri, 
CF veya CİF satışlarda da CF değeridir. Bu değerlerden sigorta, ko
misyon, prim ve risturn gibi her türlü dolaylı veya dolaysız ödeme
ler düşülerek «net döviz tutarı» bulunur. Ve bu tutarın T. Lirası 
karşılığı üzerinden vergi iadesi hesaplanır. 

ihracatın kara yoluyla ve Türk kamyonlarıyla yapılması ha
linde, nakliye faturasının % 60'ı net döviz girdisine eklenerek mat
raha dahil edilir. 

Yetki 

Ticaret Bakanlığı, 

— Kesin vergi listelerinde yer alan mamulleri daha düşük 
oranlı listelere almaya, listelerden çıkarmaya, yeniden listelere al
maya, üst listeye çıkarmaya, 
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— Geçici vergi iadesinden yararlanacak maddelerle bunların 
% 5'i geçmemek üzere iade olanlarını saptamaya yetkili kılınmış
ken, Bakanlığın bu yetkisi 14.1.1980 tarih ve 4-43 sayılı C. Başkan
lığı tezkeresi ile Başbakanlıkta kurulan «Teşvik ve Uygulama Dai
resi» ne devredilmiştir. 

Nitelik ve Amaç 

Vergi iadesi, yukarıda belirtildiği üzere, daha ziyade sanayi 
mamullerine uygulanan bir ihracatı özendirme yöntemidir. Amacı, 
mamulün bünyesine giren vergi, resim, harç ve benzeri etki yapan 
yüklerin iadesi suretiyle ihraç fiyatının düşürülmesidir. Ancak, uy
gulamada uluslararası bağlantılarımız izin verdiği ölçüde bir prim 
ve sübvansiyon niteliği kazanmıştır. T. Lirasının değeri düşürüldü
ğü anda ve düşürmeyi izleyen günlerde önemini yitirmekte, cari 
kurdan ihracat güçleştiği andan itibaren sayısız taleplere konu teş
kil ederek yeniden önem kazanmaktadır. Bugün için Türk ekono
misinin yapısal bozukluklarını bir dereceye kadar telafi eden «ya
pay» bir önlemdir diyebiliriz. 

Diğer önlemler 

îhraç malının maliyetini düşürmeye yönelik önlemler arasın
da, ihracatçıya yurt içinde ve yurt dışından ucuz ham ve yardımcı 
madde sağlanmasına da yer verilebilir. Bunları aşağıda ayrıntılı 
olarak açıklayacağız. 

2) İhracatçıya ucuz ve yeterli kredi sağlanmasına yönelik ön
lemler (İhracat kredileri). 

Bu önlemlerin niteliğini daha iyi anlayabilmemiz yönünden 
ihracat kredisinin tanımlamasını yapmamızda yarar vardır. İhra
catı Teşvik Kararma ilişkin 81/5 sayılı İhracatı Teşvik Tebliğinde 
bu tanım şöyle yapılmıştır : 

İhracat Kredisi 

Gerek T. Cumhuriyet Merkez Bankası, gerekse aracı bankala
rın öz kaynaklarından (mevduat dahil) karşılanan düşük faiz ve 
reeskonttu ihracat kredileri ve ihracatı geliştirmek maksadıyla ku
rulmuş İhracatı Teşvik Fonu ve kurulacak olan özel fonlardan ih
racatı finanse etmek üzere kullandırılan krediler «ihracat kredile
ridir». 



520 TURGUT ÇAKIKLI 

Karar ve Tebliğlerde bahsi geçen ihracat kredisi işlemlerinin 
sınırları ile «İhracata müteveccih hazırlık safhası» ve «ihracata mü
teveccih imalat safhası» da 81/5 sayılı tebliğde şöyle tanımlanmış
tır : 

İhracat kredisi işlemleri ve sınırları 

Bu işlemler ihracat kredisi açılması amacıyla borçlu ve ban
ka arasında yapılacak sözleşmeden başlayıp alınan kredinin ban
kaya ödenmesi suretiyle hesabın kapatılmasına kadar geçen süre 
içinde bu kredi ile yapılacak bütün işlemleri kapsamaktadır. İhra
catçının mal ihraç edebilmek için yaptığı işlemlerin tamamı bizati
hi ihracatla ilgili işlemlerdir. Bunlar ihracat ruhsatnamesinin alın
masından başlar ve mal bedelinin tahsili ve ihracat hesabının ka
patılmasına kadar uzar. 

Ham ve yardımcı madde ve ambalaj malzemesi temini veya 
ihraç amacıyla yapılan imalat ihracatla ilgili işlem sayılmaz. İhra
catı teşvik belgesine dayanan işlemler bunun istisnasıdır. 

İhracata hazırlık safhası 
İhracat yapmak amacıyla gerekli imalat için lüzumlu ham ve 

yardımcı maddenin temin süresine veya ihraç edilecek mamulün 
müstahsilden veya imalatçıdan alımından başlayıp fiili ihracatın 
yapıldığı ana kadar geçen süreye denir. 

İhracata yönelik imalat safhası 
Lüzumlu ham ve yardımcı maddeleri temin edilmiş bulunan 

mamulün ihraç edilebilecek hale gelinceye kadar göreceği işlem
ler için geçecek süredir. 

Mevzuat 
İhracat kredileri ile ilgili esaslar evvela, 1970 yılı Ağustos 

ayında kabul edilen 7/1116 ve 7/1117 sayılı Kararlar ve bu Karar
lara ilişkin tebliğlerle düzenlenmiştir. Bu kararlar 30.5.1979-7/17541 
tarih ve sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmış ve uygulama 1980 
yılı başına kadar bu son Karar ve ona ilişkin tebliğlere göre yürü
tülmüştür. 7/17541 sayıh Karar da 25.1.1980 tarihinde 8/182 sayılı 
Kararla yürürlükten kaldırılmış olup, uygulama halen 8/182 sayılı 
Karar, bu Karara ek kararlar, tebliğler ve Merkez Bankasının ban
kalara yaptığı tamimlerle yürütülmektedir. Çeşitli ihracatı teşvik 
tebliğlerinin bu husustaki hükümleri son defa 8115 sayılı tebliğde 
toplanmıştır. 
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Önlemlerin niteliği 

Bu Karar ve Tebliğler hükümlerine göre ihracatçıya ucuz kre
di sağlanmasına yönelik önlemler, ihracat kredilerinde; 

— Vergi, resim ve harç istisnası, 
— Faiz farkı iade fonuna yapılacak yatırımda indirim, 
— Faiz farkı iade fonundan ödeme, 
— Mevduat munzam karşılık oranında indirim ve 
— Düşük reeskont haddi 

uygulanmasından oluşmaktadır. 

a) Vergi, resim ve harç istisnası 

Belgeli, belgesiz her türlü ihracat kredileri ve bizatihi ihracat 
işlemleri ile ilgili olarak, bankaların ve sigorta şirketlerinin yap
mış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne 
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka 
ve sigorta muameleleri vergisinden, ihracat kredi işlemleri ve biza
tihi ihracatla ilgili işlemler damga resminden ve diğer vergi resim 
ve harçlardan müstesnadır. 

Bu istisna, borçluya (müstakriz) faiz farkı iadesi fonundan 
yapılacak faiz farkı ödemelerini, T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ihracat kredileri reeskont işlemlerini, özel kredi fonlarından ban
kaların açacakları kredileri ve sigorta şirketlerinin bu çeşit kredi
lerle ilgili işlemlerinden doğan vergi, resim ve harçları da kapsar. 

Daha önce istisna uygulaması ihracatçının teşvik belgesine sa
hip olup olmamasına göre fark gösterdiği halde son defa kabul 
edilen 8/2260 sayılı «ihracatı Teşvik Kararma ek Karar» la bu fark 
kaldırılarak uygulama birleştirilmiştir. 

81/5 sayılı tebliğe göre, vergi, resim ve harç istisnası teşvik 
belgesine dayalı ihracatla ilgili ithalatın akreditif ve gümrük işlem
lerine de uygulanmaktadır. 

b) Diğer önlemler 

Diğer önlemler arasında mütalea ettiğimiz faiz farkı iade fo
nuna yatırılacak faiz miktarında indirim, bu fondan bankaya ve 
kredi alana yapılacak ödeme ve mevduat munzam karşılık oranla
rında indirim faiz oranlan, faiz farkı ödeme oranlan ve mevduat 
munzam karşılıklanna dair 29.5.1980-8/909; 13.1.1981-8/2230 tarih 
ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve bu sonuncu Karara ilişkin 
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15.2.1981 tarihli Merkez Bankası tebliği ile düzenlenmiştir. Bu ka
rar ve tebliğ hükümlerine göre, ihracat kredilerine tahsis edilen 
mevduatın faizlerinden fona yatırılacak miktar diğer kredilere na
zaran daha düşük tutulmuştur (% 15 ve % 10). 

Aynı hükümlerle Faiz Farkı îaıde Fonundan, ihracat kredisi 
veren bankalara % 25 - 35 arasında, kredi alanlara da 6 puan iade 
yapılması öngörülmüştür. 

Genel olarak 6 aya kadar vadeli mevduatta % 35, 6 aydan uzun 
vadeli mevduatta da % 30 munzam karşılık ayrılması kabul edildi
ği halde ihracat kredilerinde bu oran % 5'e indirilmiştir. 

Öte yandan, son defa yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile 
(1.5.1981 tarihli tebliğ) ihracat kredileri reeskont oranı genel rees
kont oranının altında tutulmuştur. 

Kısa Vadeli Orta Vadeli 
Genel kr. % 31,50 % 31,50 
İhracat kr. % 24,50 % 26,50 

Faiz oranlarının serbest bırakılmasından sonra kendi araların
da bu konuda bir centilmen anlaşması yapan bankalar yukarıda 
değinilen indirimleri de hesaplayarak ihracat kredilerinin faiz 
oranlarını diğer kredilerden düşük tutmuşlardır. Halen 1 yıla kadar 
vadeli ihracat kredilerinin faizi, (faıiz farkı iade farkı) faiz farkı 
iade fonu payı ile birlikte % 22 dolayında olup reeskonta gelmeyen 
kredilerde bu fondan yapılan iadeler sonucu oran daha aşağıya in
mektedir. 

İhracat kredilerine, ihracatın yöneldiği ülke yönünden farklı 
hükümler uygulanmaktadır. Buna göre; 

Kliringli ve tescile tabi ülkelerden yalnız TUD tarafından tesbit 
edileceklere, faiz farkı ödenmemesi koşuluyla ve ihracatı teşvik 
belgesine istinaden ihracat kredisi verilmektedir. Bu kredi ve ih
racatla ilgili işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlan
maktadır. 

İhracat teşvik belgesinin verilebilmesi için ise ihraç malının yaş 
meyve, sebze ve su ürünleri listesinde veya geçici veya —O— vergi 
iade listelerinde yer alması gerekmektedir. 

İhracatın teşvik belgeli veya belgesiz olması da kredi işlemle
ri, özellikle alınacak teminat yönünden farklı bazı sonuçlar doğur
maktadır. 
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Kliringli veya tescile tabi ülkelere yapılacak ihracat kredileri 
dışında, aşağıda gösterilen ihracat kredileri de ancak teşvik belge
sine istinaden verilmektedir : 

— İhracatı teşvik fonundan verilecek krediler, 

— İhracat sayılan satış ve tescillerle ilgili krediler, 

— İhracatçı sermaye şirketlerinin talep edecekleri ihracat, iş
letme ve yatırım kredileri, 

— Garantisiz ticari borçların fason imalat karşılığı ödenmesi 
ile ilgili ihracat kredileri, 

— Lisansa veya izne bağlı mamullerin ihracat kredileri, 
— Geçici kabul rejimine göre yapılacak ihracat kredileri. 

Yukarıda sayılanların dışındaki ihracatla ilgili kredi talepleri 
doğrudan aracı bankalara yapılabilir. 

Belgeli ihracatta kredinin % 18'i, belgesiz ihracatta da °/o 15'i 
oranında teminat alınmaktadır. 

İhracatı Teşvik Fonu 

Daha önceki «Özel İhracat Fonu» yerine geçen bu fon, İthalat 
Rejimi Kararı çerçevesinde alınan teminatların % 90'mın ve Destek
leme ve Fiat İstikrar Fonundan Para Kredi Kurulunca uygun görü
lecek miktarın, Merkez Bankasına aktarılması suretiyle bu Banka
da tesis edilmiştir. 

Bu fondan, öncelikle ihracatı teşvik belgesi almış, yaş meyve, 
sebze, su ürünleri ve bunların bazı mamullerine, fonun durumuna 
göre de, ihracatta vergi iadesi listelerinde yer alan malların ihra
catçılarına ihracata hazırlık ve yapım safhası harcamalarıyla kre
dili ihracat için gerekli finansmanı sağlamak üzere bankalar ara
cılığıyla kredi verilir. 

İhracatı Teşvik Fonundan açılan kredilere faiz farkı iadesi ya
pılmaz. 

Faiz Farkı İade Fonu ve Selektif Kredi Fonu 

Faiz Farkı İade Fonu, 14.1.1970 tarihli 1211 sayılı T. Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununa, Selektif Kredi Fonu da Bütçe ka
nunlarına göre Merkez Bankasında tesis edilmiş fonlardır. 
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Diğer faiz farkı ödemeleri gibi, ihracat kredisi faiz farkı öde
meleri de evvela «Faiz Farkı îade Fonundan», bu yetmediği takdir
de «Selektif kredi fonundan» yapılacaktır. 

3) İhracatçının ihraç malını sürekli üretebilmesine yönelik 
önlemler 

Bu önlemler ihracatçıya yurt içinden ve yurtdışından ucuz ham 
ve yardımcı maddeyle (girdi) işletme malzemesi ve yatırım malı 
sağlanmasını kapsamaktadır. 

a) Yurt içinde ham ve yardımcı madde sağlanmasına yönelik 
önlemler 

İhracatçıya yurt içinde sürekli ham ve yardımcı madde sağ
lanması için Kararname veya ilgili Bakanlıkların talimatıyla ka
mu kurumlarına ve kamu kurumu niteliğini taşıyan kuruluşlara 
çeşitli görevler verilmiştir. 

Örneğin «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına da
ir 12.6.1980 tarihli 8/1042 sayılı Karar»da, odun ve oduna dayalı 
ham madde ve yarı mamul üreten kamu kuruluşlarının ürettikle
ri ürünlerin piyasa satışlarında, bu ürünleri ham madde olarak 
kullanan ve bunlarla imal ettikleri mamulleri ihraç eden firma ve 
kuruluşlara öncelik tanınmıştır. 

Bu ham ve yan mamul maddelerin satış fiyatlarının her türlü 
vergi ve resimler dahil dış piyasadaki satış fiyatlarının üzerinde 
olamıyacağı belirtilmiştir. 

Kararda, bahse konu kamu kuruluşlarının hangileri olduğu 
da açıklanmıştır. Bunlar, Orman Bakanlığı, Sümerbank, Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve SEKA'dır. Bu suretle dünya fiyat
larıyla girdi sağlayan ihracatçılar vergi iadesinden de yararlana
caklardır. 

Öte yandan 1977 yılı başından beri Ticaret Bakanlığının tali
matı uyarınca, Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Birliklerince iplik 
imalatçılarına dünya fiyatları üzerinden iplik verilmekte ve bu uy
gulama aralıksız sürdürülmektedir. Bundan başka un ihracatçıla
rına Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday verilmektedir. 

b) Yurt dışından ham ve yardımcı madde, işletme malzemesi 
ve yatırım malı sağlanmasına yönelik önlemler. 

İhracatçıya yurt dışından ham madde ve yardımcı madde sağ
lanması için 1970 yılındanberi çeşitli önlemler uygulanmaktadır. 
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îlk önce öncelikle döviz tahsisinden ibaret olan bu önlemler, daha 
sonra transfer öncelik ve kolaylıkları ile gümrük muaflığını da kap
samına almıştır. 

Halen, ihracatçıya tanınan döviz tahsis ve transfer kolay
lıkları ile gümrük muaflığı 8/182 Karar, ek ve tadilleri ve bu ka
rara ilişkin tebliğlerle Türk Parası Kıymetini Koruma Kararına 
(T.P.K.K.K.) ilişkin tebliğlere göre (Maliye Bakanlığı Tebliğleri) 
yürütülmektedir. 

Yukarıda değinilen Karar ve Tebliğler hükümlerine göre döviz 
tahsis ve transfer kolaylıkları ile gümrük muaflığının esasları aşa
ğıda özetlenmiştir : 

aa) Döviz tahsisi 

İmalatçı - ihracatçılarla yan sanayicilerine, gerçekleştirecekle
ri veya gerçekleştirdikleri ihracat karşılığında (İhraçtan önce veya 
sonra) döviz tahsis edildiği gibi, imalatçı olmayan ihracatçılara da 
ancak ihraç ettikleri malları tedarik ettikleri veya edecekleri sana
yicilerin ithal ihtiyaçlarını karşılamak üzere döviz tahsis edilmek
tedir. 

İhraçtan önce veya sonra yapılacak döviz tahsisleri ayrı esas
lara bağlanmıştır. 

İhraçtan önce döviz tahsisi 

8/182 sayılı İhracatı Teşvik Karan ve 81/5 sayılı Tebliğe göre, 
İmalatçı ihracatçılara; 

— İhracını taahhüt ettikleri malların yapımında kullanacakla
rı ithal girdisi ham ve yardımcı maddelerle bu malların ihracında 
kullanacakları ambalaj maddelerinin sağlanması, 

— İşletme veya işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mallarla tesis
lerinin tevsii, yenilenmesi, darboğazlarının giderilmesi, modernizas
yonu ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla döviz tahsis 
edilir. 

Bu tahsisin yapılabilmesi için malların yalnız serbest dövizle 
ihracı şart olup, vergi iade listelerinde yer almaları gerekmemek
tedir. 

Kliringli ve tescile tabi ülkelere ihracat yalnız bu ülkelerden 
ithalat için döviz tahsisine imkân vermektedir. 
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Öte yandan, ihracatın, «İhracatı Teşvik Belgesi»ne dayanıla
rak yapılmasına gerek vardır. 

Döviz tahsis edilirken, ihraç mallarının yapımında kullanıla
cak ham ve yardımcı maddelerle ihracında kullanılacak ambalaj 
maddelerinin (malzemelerinin) ithal listelerinde bulunup bulunma
dığına bakılmamakta, işletme ve yatırım mallarının ise ithal liste
lerinde bulunması koşulu aranmaktadır. İthali yasak mallara hiç
bir suretle döviz tahsis edilmemesi doğaldır. 

Döviz tahsisleri 2 sayılı liberasyon listesindeki, DPT emrinde, 
«İhracatı Teşvik için lüzumlu maddeler» kaleminden yapılmakta
dır. 

Bu suretle döviz tahsisi alan ihracatçılar, bu dövizi 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 118. maddesinde yer alan «Geçici kabul reji
mi» yoluyla ham veya yarı mamul ithalinde de kullanabilmektedir
ler. 

İhracatı Teşvik Belgesi ile tahsis edilecek döviz miktarı, İhra
catı Teşvik Kararma göre, taahhüt edilen ihracatın FOB net karşı
lığı iken, 80/2 ve daha sonra 81/5 sayılı tebliğle bu miktar taahhüt 
edilen ihracat tutarının % 60'ına indirilmiştir. Bu sınır dahilinde; 

— İhracatı Teşvik Belgesi ile tahsis edilecek döviz miktarı ih
racı taahhüt edilen malların bünyes;ine giren ham ve yardımcı mad
de ile bu malların ihracında kullanılan ambalaj malzemesi tuta
rını, 

— İmal edilen mamulün bünyesine girmeyen ve fakat işletme
lerin ihtiyaç duyduğu işletme malzemesi ve yedek parça ile bu ih
racat partisiyle ilgili yatırım malı, makine ve teçhizata yapılacak 
döviz tahsisi ise taahhüt edilen ihracatın FOB bedelinin % 50'sini 
aşamıyacaktır. 

Yani tahsis edilecek dövizin sınırı taahhüt edilen ihracat tuta
rının % 60'ıdır. Bu sının aşmamak kaydıyla ihracatçı, ihraç malı
nın bünyesine giren ham ve yardımcı maddelerle ambalaj malze
mesi bedelinin tamamını ve taahhüt ettiği ihracatın % 50 sine ka
dar olmak üzere yatırım ve işletme ihtiyacını karşılayacak döviz 
tahsisini alabilecektir. 

İhraçtan sonra döviz tahsisi 
İhraçtan sonra döviz tahsisi, 7/1117 sayılı Karara ilişkin 

3.5.1972 tarihli «Mamullerin İhracı veya Yurt içinde Serbest Dö-
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vizle satışı karşılığında yapılacak Döviz Tahsisine Dair Yönetme
lik» hükümlerine göre yapılmaktayken bu Karar ve Yönetmeliğin 
30.5.1979-7/17541 tarih ve sayılı Kararla kaldırılması üzerine evvela 
bu Karara, bu Kararın 24.1.1980-8/182 tarih ve sayılı Kararla kal
dırılmasından sonra da bu sonuncu Karar ve ona ilişkin Tebliğle
re göre yürütülmeğe başlanmıştır. 

Bu Karar ve Tebliğler hükümlerine göre, imalatçı-ihracatçıla-
ra kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin, 

— îhraç ettikleri mamullerin yapımında kullandıkları ithal 
girdisi ham ve yardımcı maddelerle, t)ü mamullerin ihracında kul
lanılmış ambalaj malzemesinin sağlanması, 

İşletme veya işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mallarla tesisle
rinin tevsii, yenilenmesi, dar boğazlarının giderilmesi, modernizas
yonu veya yeni yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için İhracatı 
Teşvik Belgesine dayanılarak döviz tahsis edilir. 

— İmalatçı olmayan ihracatçılara ise, ancak ihraç ettikleri 
malları tedarik ettikleri veya edecekleri sanayicilerin imal ettikleri 
mallann bünyesine giren maddelerle yine bu sanayicilerin işletme 
ve yatırım ihtiyaçları için döviz tahsisi yapılır. Bu tahsisin de İh
racatı Teşvik Belgesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Yaptıkları ihracat karşılığında, ihracatı teşvik belgesi ile döviz 
tahsisi alan ihracatçılar da bu dövizi 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 118. maddesinde bahis konusu edilen «Geçici Kabul Rejimi» 
yoluyla ham ve yan mamul madde ithalinde kullanabileceklerdir. 

Bu tahsis biçiminde de ihraç edilmiş mamulün bünyesine gi
ren maddelerin ithal listelerinde bulunup buhmmadığına bakılma-
maktadır. İşletme ve yatırım ihtiyaçlannın ise. bu listelerde bulun
ması gerekmektedir. 

İthali yasak mallann ithal edilmemesi bu ithalat biçimi için 
de geçerlidir. 

İhraçtan sonra döviz tahsis edilirken, ihracatın serbest döviz
le yapılmış olmasının gerektiğine dair bir kayıt Kararda yer alma
maktadır. Buna karşın 80/2 sayılı tebliğ ve onun yerine geçen 81/5 
sayılı tebliğde, «taahhüt edilen ihracatın serbest dövizle yapılması» 
koşulu konulmuştur. 

Kliringli ve tescile tabi ülkelere yapılan ihracat karşılığında 
ancak bu ülkelerden ithalat için döviz tahsis edilmektedir. 
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Tahsis edilecek döviz miktarının, ihracı gerçekleştirilen ma
mul için daha önce ihracatı teşvik belgesi ile tahsis edilen döviz
den, ihracat karşılığında getirilen dövizin tenzilinden sonra kalan 
miktarın % 50 sini aşmaması gerekmektedir. 

İhraçtan önce tahsis edilen dövizin yurda getirilmesinden son
ra taahhütle ilgili olarak getirilecek mütebaki dövizlerden, ihraçtan 
sonra verilecek dövizlere mahsuben tahsis verilmesi 80/2 sayılı 
Tebliğin 15. maddesinin B bendine 80/3 sayılı Tebliğle eklenen 
fıkra ile kabul edilmiş, bunları kaldıran 81/5 sayılı tebliğde de yer 
almıştır. 

İhraçtan sonra verilen bu dövizlerle imalatçı - ihracatçıların 
kendilerinin veya yan sanayicilerinin yukarıda belirtilen kayıtlara 
tabi olmaksızın ihtiyaç duydukları yatırım malı, ham madde, yar
dımcı madde ve ambalaj ve işletme malzemesi ithal etmeleri müm
kün olduğu gibi, navlun ödemesi de yapılabilmektedir. 

Tabi olunmayacak kayıtların ne olduğu ifadeden açıkça anla
şılamamaktadır. Bu, maddenin birinci fıkrasındaki % 50 sınırı ola
bileceği gibi, ithal edilecek malların ithal listelerinde bulunması 
kaydı da olabilir. 

Taahhütname, teminat ve müe3ryide 

İhracatı teşvik belgesine dayanılarak kendilerine döviz tahsis 
edilen ihracatçılardan teminat alınmaktadır. Her ne kadar temi
nat alınması taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmesi amacına 
yönelikse de, ihraçtan önce yapılan döviz tahsisi gibi, ihraçtan son
ra yapılan döviz tahsisi de teminata bağlanmıştır. 8/182 sayılı İh
racatı Teşvik Kararı ve ona ilişkin 81/5 sayılı Tebliğde genel ola
rak, tahsis edilen dövizlerin T. Lirası karşılığının % 10'u oranında 
teminat alınacağı ifade edilmiştir. TUD'a, ihracatçmm durumuna 
göre, bu oranı indirme, yükseltme, şeklini tayin etme, değiştirme, 
tamamen veya kısmen ödeme taahhütnamesine veya banka mek
tubuna çevirme yetkisi verilmiştir. 

Bu hususlar ve teminat oranı ihracatı teşvik belgesinde göste
rilecektir. 

bb) Transfer kolaylıkları 

1977 yılında başlayan transfer gecikmeleri ve tıkanıklarının 
ham ve yardımcı maddelerle işletme malzemelerini ithalat yoluy-
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la sağlayan imalatçı - ihracatçılarla madencileri çok güç durumda 
bırakması ve ihracatı aksatması üzerine alınan, transfer kolaylık
larına yönelik önlemler, transfer gecikmelerinin devam etmesi üze
rine giderek önemini arttırmıştır. Zamanla bü önlemlerin kapsamı 
da genişletilmiş, imalatçı - ihracatçılarla madencilerden başka yaş 
meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılanyla müteahhitlerin yapa
cakları ithalata da teşmil edilmiştir. Bu amaçla ihracatçılara ihraç 
bedelinden ayrılan döviz miktarı da arttınlmamıştır. Halen 8/182 
sayılı ihracatı Teşvik Karan, 81/5 sayılı Tebliğ ve T.P.K. Koruma 
Tebliğlerine göre yürütülen uygulama ana hatlan itibariyle aşağıda 
açıklanmıştır. 

Döviz transferlerinde öncelik 

8/182 sayılı İhracatı Teşvik Karannm 19. maddesinde; 
— ihracatı Teşvik Belgesi alanlara bu belge uyannca yapıla

cak döviz tahsisleri, 

— İhracatçılann ambalaj ihtiyaçlan için ithalat Rejimi Ka
rarı hükümlerine göre yapılan tahsisler, 

— 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118. maddesine göre fason 
imalat için yapılan tahsisler, 

— ihracatı Teşvik Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen ihra
cat karşılığı yapılan tahsisler ve 

— Transit Ticareti Yönetmeliği gereğince yapılan tahsislerin 
T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca öncelikle transferlerinin yapıl
ması öngörülmüştür. 

Bu karara ilişkin 81/5 sayılı Tebliğin 19. maddesinde ise bu ön
celikler üç maddede toplanarak tekrar edilmiştir. 

İhracat karşılığı dövizlerden mahsup veya ödeme 

8/182 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin 81/5 sayılı Tebliğ hü
kümleriyle, projeli ihracat taahhüdünde bulunanlann sağlayacak-
lan dövizlerin getirilmeyerek ihracatı teşvik belgesinde gösterilen 
ithalata ilişkin aşağıdaki döviz borçlarına mahsup edilmesi veya 
ödenmesi kabul edilmiştir : 

— Mal karşılığı ithalat bedeli, 
— Dış kredili ithalat bedeli (Ana para, faiz, gider ve komisyon 

lar) 
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— Taksitli dış kredili ithalat bedeli (İhracatçıların kendileri
nin ve/veya yan sanayicilerinin ithal ihtiyaçlarının bedellerinin dış 
ülkelerden sağlanan ve parça parça kullanılan dış kredilerden kar
şılanması hali) 

Öte yandan 6.1.1978 tarihli seri: II No: 7 sayılı T.P.K. Koruma 
Tebliğinde ihracat karşılığı dövizlerden yapılacak mahsup işlemi
nin ayrıntıları ve sınırlan verilmiştir. Buna göre, mahsup edilecek 
döviz miktarı ihracat için zorunlu ithal girdileri tutannm iki ka
tını ve yapılacak ihracatın FOB net karşılığını geçemiyecektir. 

İthal edilecek malların bedellerinin dış finansman kuruluşla
rından sağlanacak kredilerle karşılanması halinde, sağlanan bu 
kredilerin ana para, faiz, masraf ve komisyonlan da ihracat bede
linden mahsup edilecektir. Ancak bu ödemelerin uluslararası ban
kacılık sisteminde uygulanan sınırlar içinde kalması gereklidir. 

Malların fiilen ithalinden itibaren 9 ay içinde ihracatı gerçek
leşmiş ve ithalat hesabı mahsup suretiyle kapatılmış olmalıdır. 

İhracatçılar bu şekilde yapılan ihracat karşılığında getirilen 
bakiye dövizler için de transfer hakkından yararlandmlırlar. 

Gerçekleştirilen ihracat karşılığı transfer hakkı 
Bu hak, 8/182 sayılı Karann 24. maddesi ve T.P.K. Koruma 

hakkında Maliye Bakanlığı Tebliğleriyle düzenlenmiştir. Maliye Ba
kanlığı Tebliğlerine göre uygulama. 6.7.1978 tarihli 5/1 sayılı Teb
liğle başlamış, son şeklini 6.5.1980 tarihli 5/6 sayılı Tebliğle almış
tır. Bu tebliğlere göre, evvela yalnız sanayici ve madencilere ve ge
çici ithalatla imalat yapanlara, getirdikleri dövizin % 25'i bırakıl
mış, bilahare bu oran % 50'ye çıkarılmıştır. Halen yürürlükte bu
lunan Tebliğlerde bu °/o 50 oranı muhafaza edildikten başka yaş 
meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılanyla müteahhitler de tebliğ 
kapsamı içine alınmıştır. İhracatı Teşvik Karan ve bu Tebliğlerin 
birarada incelenmesinden anlaşılacağı üzere; ürünlerini serbest dö
vizle ihraç eden veya Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine göre 
geçici kabul işlemi yapan ihracatçılar getirdikleri dövizlerin, 

— Sanayi ve maden ihracında en çok % 50 sini, 
— Yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracında en çok % 10 unu, 
— Yurt dışında taahhüt işleri yapan müteahhitler elde ettik

leri kârlardan meydana gelen ve yurda getirdikleri dövizlerin en 
çok % 20 sini 
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— Kendi üretim ve faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları için yapa
cakları ithalat bedellerinin ve bu üretim ve faaliyetleri ile ilgili yan 
sanayiciler ile diğer sanayicilerin ihtiyaçlarının transferi için, yet
kili bankalar aracılığıyla serbestçe kullanılabilecektir. 

. Biı imkândan yararlanacak ihracatçı ve müteahhitlerin döviz
leri süresi içinde yurda getirmeleri ve getirdikleri tarihten itibaren 
6 ay içinde transfer için yetkili bankalara başvurmaları gerekmek
tedir. . -

5/4 ve 5/6 sayılı Tebliğler getirdikleri dövizlerin belirli oran
larını ihracatçı ve müteahhitlere bırakmışsa da, 8/182 sayılı Karar 
genel bir oran koymakla yetinmiştir. Bu Kararın 24. maddesine 
göre, «Döviz transferlerinde öncelik» ve «İhracat karşılığı mahsup» 
haklarından yararlanan ihracatçıların (Sanayici - ihracatçı ve ma
denciler) getirdikleri dövizlerden öncelikle transfer edilen döviz
lerden mahsup edilen dövizler düşülecek ve bakiyenin % 50'si 
transfere konu teşkil edecektir. Bu düşme keyfiyeti 5/6 sayılı teb
liğde yer alanlardan yalnız sanayici ve madenciler için bahis konu
su olacaktır. 

Gerçekleştirilen ihracat karşılığı transfer haklarının kullanıl
masında dikkati çeken önemli bir özellik, diğer- döviz tahsis ve 
transfer öncelikleri önlemlerinden farklı olarak ihracatm teşvik 
belgesine dayalı olarak yapılması koşulunun aranmamış olması
dır. Yani ihracat teşvik belgesine sahip olmayan ihracatçılar da 
gerçekleştirilen ihracat karşılığı transfer hakkından yararlanabile
ceklerdir. 

Öte yandan getirilen dövizlerin yalnız ihraç malının üretimi ile 
ilgili yan sanayicilerin değil, diğer sanayicilerin ihtiyaçlarının trans
feri için de kullanılabilmesi ihracatçılara, getrdikleri dövizler üze
rinde tanınmış çok önemli bir hak ve tasarruf niteliği taşımakta
dır. Böylelikle, şimdiye kadar titizlikle uygulanmakta olan kambi
yo kontroluna oldukça geniş kapsamlı bir istisna getirilmiş olmak
tadır. Bu uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri, sonuçlarının iz
lenmesiyle anlaşılabilecektir. 

cc) Gümrük muaflığı 

İhracatçıların, yurt dışından ucuz girdi sağlamalarına yönelik 
bir diğer önlem de ithal edecekleri ham ve yardımcı maddelerle 
ambalaj malzemesine tanınan gümrük muaflığıdır. 
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Daha önce ihracata dönük yatırımlarla ilgili ithalata tanınan 
gümrük muaflığı 8/182 sayılı Karar ve buna ilişkin 81/5 sayılı teb
liğle, ihracatçıların kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihracı
nı taahhüt ettikleri malların ihracında kullanacakları ambalaj mal
zemesine de teşmil edilmiştir. 

Bu maddeler ve malzemenin, gümrük vergisi ve buna bağlı ola
rak ithalde alman diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) 
muaf olarak ithal edilmesi kabul edilmiştir. 

Bu muaflıktan yararlanabilmek için ihracatın «ihracatı teşvik 
belgesi »ne istinaden yapılması gerekmektedir. 

Öte yandan bahse konu Karar ve Tebliğde, ihracatçı deyimi 
kullanılmış olmakla beraber, bu deyimi imalatçı - ihracatçı olarak 
anlamak daha doğru olacaktır. Zira ilgili maddelerde, ihracı taah
hüt edilen malların yapımında kullanılan ham ve yardımcı madde
lerle bu malların ihracında kullanılacak ambalaj malzemesinin 
gümrük vergisi ve buna müteferri vergi ve resimlerden muaf ola
rak ithal edileceği tasrih edilmiştir. Bu anlayış içinde ambalaj 
maddeleriyle ilgili muaflığın da bütün ambalaj maddelerine değil, 
gümrükten muaf olarak ithal edilen maddelerle imal edilmiş mal
ların ihracında kullanılacak ambalaj malzemesine tanınması gerek
mektedir. 

İHRACATI TEŞVİK BELGESİ 

Tanımı 

İhracatçının, yukarıda açıkladığımız kredi, döviz tahsisi, trans
fer kolaylıkları ile gümrük muaflığından yararlanması çoğunlukla 
«ihracatı Teşvik Belgesi»ne sahip olması koşuluna bağlanmıştır. 
Bu bakımdan bu belge ve uygulamasını kısaca incelememizde ya
rar vardır. 

İhracatı teşvik belgesi, ihracatı özendirme önlemlerinin en az 
birinden yararlanabilmek için TUD tarafından ihracatçılara veri
len belgedir. 

Bu belgeyi almak isteyen ihracatçılar hazırlayacakları «İhraca
tı Teşvik Projesi» ile TUD'a başvururlar. TUD bu projeyi etkinliği, 
özellikle memleket ekonomisine ve ödemeler dengesine katkısı ve 
ttıahhüt edilen ihracatın pazar, maliyet ve fiyat bakımından müm-
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kün olup olmadığı yönlerinden inceleyerek vardığı sonuca göre ih' 
racatçıya «teşvik belgesi »ni verir veya başvuruyu reddeder. 

8/182 sayılı Kararın 17. maddesinde, «özellikli ihracat» ve »ih
racat sayılan satış ve teslimler» için de teşvik belgesi verilebileceği 
if ade edilmiştir. 

İhraç sayılan satış ve teslimler 

thraç sayılan satış ve teslimler son olarak 80/4 sayılı Tebliğ
de tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Bu tebliğ hükümlerine göre bu 
satış ve teslimler şunlardır : 

— Yabancı kuruluşlarca tamamen veya kısmen finanse edilen 
•yurt içi yatırımlardan milletlerarası ihaleye çıkarılanların gerçek
leşmesini taahhüt eden yerli ve/veya yabancı müteahhitlerin bu fi
nansmanla yaptıkları yurtiçi imalatlarını bu yatırımlarda kullan
maları, 

Burada, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118. maddesine göre 
yapılan geçici ithalata da değinmek isterim. (Geçici kabul rejimi). 
Daha önce Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yapılan bu uygulama 
81/5 sayılı tebliğle yeniden düzenlenmiş, yürütülmesi de TUD'a ve
rilmiştir. 

— Yerli imalatçıların kendi mamullerini bu müteahhitlere söz 
konusu yatırımlarda kullanılmak üzere teslimi, 

— Yurtiçinde ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre 
bulunan yabancı veya milletlerarası kuruluş ve tesislerin yurt dı
şından getirme imkânına sahip oldukları mal ve malzemenin, yerli 
imalatçılar tarafından bunlara döviz karşılığında teslimi (satışı), 

— Bu kuruluş ve tesislerle yabancı ülkelerin Türkiye'deki 
temsilciliklerinde görevli yabancılara döviz karşılığı yapılan satış
lar, 

— Diğer yabancı uyruklulara (turistlere) yurt dışına çıkışla
rında teslim edilmek veya sonradan gönderilmek kaydıyla yapılan 
ve alıcı başına 500 ABD dolarını aşan satışlar, 

— Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına, memlekete getir
mek zorunda olmadıkları dövizler karşılığında yapılan ve 500 ABD 
dolarını aşan satışlar, 

— Gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları tarafından döviz 
karşılığında yapılan satışlar, 
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— Satış tarihinden itibaren azami altı ay içinde ambalajlana
cak ihraç ürünleriyle birlikte ihraç edilmek şartıyla imalatçıların, 
ihracatçılara teslim ettiği ambalaj mal ve malzemeleri ile ilgili sa
tışlar. 

Bu satış ve/veya teslimleri yapıanlar ihracatta vergi iadesi ve/ 
veya diğer teşvik önlemlerinden yararlanabilirler. Vergi iadesinden 
yararlanabilmeleri için satılan veya teslim edilen malın kesin veya 
geçici vergi iade listelerinde yer alması, diğer teşvik önlemlerinden 
(Kredilerde vergi, resim ve harç istisnası, faiz farkı ödemesi, döviz 
tahsisi gibi) yararlanabilmeleri için de «ihracatı Teşvik Belgesi »ne 
sahip olmaları gerekmektedir. 

İhracat taahhüdü ve yerine getirilmesi < 
İhracatı teşvik belgesinde yer alan teşvikler karşılığında bir 

«ihracat taahhüdü» alınır, ihracatı teşvik belgesi ile taahhüt edilen 
ihracatın belgede gösterilen süre içinde ve belirtilen esas ve şartla
ra uygun olarak gerçekleştirilmesi şarttır, ihracatın % 5 eksiği ile 
gerçekleştirilmesi halinde de taahhüt yerine getirilmiş sayılır, ihra
catın gerçekleştirilmesinde taahhüt edilen dövizlerin getirilmesi ye
terlidir. Ancak taahhüt karşılığında veya geçici ithal yoluyla ithal 
edilen maddelerin biri veya birkaçı ile imal edilen mamullerin ta
mamının ihracı ve taahhüdün değer yanında miktar olarak da ka
patılması gerekir. Birden fazla maddenin ihracı yüklenilmişse bun
lar arasında toplam taahhüdün % 25'ine kadar varan değişiklikler 
yapılabilir. 

Bir «ihracatı teşvik belgesi» ile: taahhüt edilen ihracatın ihra
cat süresinin bitiminden üç ay öncesine kadar % 50'si gerçekleşti
rilmedikçe aynı ihracatçının yeni ihracat projesi ve başvurusu in
celemeye alınmaz. Ancak son iki ihracat yılında süre uzatmadan ih
racat taahhüdünü yerine getiren ihracatçılar için bu oranı % 35'e 
indirmeye TUD yetkilidir. 

İhraç süresi 
ihraç süresi en çok 12 ay olup «ihracatı Teşvik Belgesi»nde 

gösterilir. Taahhüt edilen ihracatın % 50'sinin gerçekleştirilmesi 
ve aracı bankanın ileri sürülen sebepleri haklı bulması halinde 
ihraç süresi üç ay daha uzatılabilir. 

Mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde ihracat taahhüdünün 
gerçekleşme oranına bakılmaksızın sürenin uzatılması kabul edil
miştir. Bu takdirde mücbir sebeplerin taahhüde yaptığı etki kadar 
süre uzatılabilecektir. Yani üç ay tavanı yoktur. 
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Mücbir sebepler, deprem, su baskını, grev, lokavt, harp hali, 
salgın hastalıklardır. Süre uzatımı için aracı bankaya veya TUD'a 
başvurulur. 

İhracatı teşvik belgesi alan imalatçı - ihracatçılar taahhüt et
tikleri malların ihracını bizzat yapabilecekleri gibi, ihracat proje
lerinde belirtmek veya ihracat yapılmadan önce TUD'dan izin al
mak şartıyla başka bir ihracatçı aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. 

Müeyyide 

İhracatın İhracatı Teşvik Kararı hükümlerine göre süresi 
içinde gerçekleştirilmemesi ve sağlanan imkânların (döviz veya 
kredi) verilme amacına ilişkin faaliyetlerde kullanılmaması halinde, 
ihracatı teşvik belgesi uyarınca sağlanan tüm çıkarlar geri alınır. 

— Alınan krediler muacceliyet kesbeder. 
— Tüm ya da bir bölümü eksik tahsil edilmiş her türlü vergi, 

resim ve harçlar usulü dairesinde tahsil edilir. 
— Alman teminatlar irat kaydedilir. 
— Bunlardan başka ihracatçı, her türlü teşvik araçlarından 

süreli veya süresiz olarak mahrum edilebilir. 
İrat kaydedilecek teminatlar şunlardır : 
— Belgeli kredilerde % 18, belgesizlerde % 15 oranında alman 

teminat. 
— Kendilerine döviz tahsis edilen ihracatçılardan T. Cumhu

riyet Merkez Bankasınca alman % 10 oranındaki teminat. 
İhracatın % 50 den fazlasının gerçekleştirilmesi halinde, ihra

cat kredisi için alınan teminatın yalnız gerçekleştirilemiyen ihraca
ta isabet eden kısmı irat kaydedilecektir. 

İhracatı teşvik belgesi ile verilen teşviklerden yararlanma ve 
taahhüt edilen ihracatın gerçekleşme durumu TUD tarafından iz
lenip sürekli değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları aylık 
ve üçer aylık raporlar halinde yayınlanacaktır. 

İhracatçı sermaye şirketlerine tanınan ayrıcalık ve kolaylıklar 
Vergi iadesinin dışında özendirme önlemlerinin uygulanma

sında ihracatçılar arasında imalatçı olup olmadıkları yönünden bir 
ayırım yapıldığı ve bu önlemlerin büyük kısmının ancak teşvik 
belgesine sahip olan imalatçı - ihracatçılara uygulandığı yukarıda 
açıklanmıştı. 
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27.6.1980 tarihli 8/1173 sayılı «İhracatçı Şirketleri Teşvik Ka
rar ıy la ise yukarıda bahsedilen önlemlerin uygulanması yönünden 
ihracatçılar arasında hukuki yapılarına göre bir ayırım yapılmış 
ve 8/182 ve 8/887 sayılı Kararlarda yer alan teşvik önlemleri ile 
aşağıda sıralanan yenilerinin imalatçı olmayan ihracatçı sermaye 
şirketlerine de uygulanması kabul edilmiştir. 

Karardan yararlanacak şirket türleri 

— İhracatçı sermaye şirketlerinin bu karar hükümlerinden ya
rarlanabilmesi için anonim, limited veya sermayesi paylara bölün
müş komandit şirket olması, 

— Ödenmiş sermayelerinin en az 50 milyon T. Lirası olması 
veya 12 ay içinde bu miktara çıkarılacağının taahhüt edilmiş bu
lunması gerekmektedir. 

Yararlanma koşulları 

Bu şirketlerin özendirme önlemlerinden yararlanmaları aşağı
daki koşullara bağlıdır : 

— Bir yıllık ihracatının, °/o 50'si sınai mamul veya maden ol
mak üzere en az 15 milyon dolar olması, 

— İhracatının her yıl % 10 artış göstermesi. 

Özendirme önlemleri 

Bu koşullan yerine getiren sermaye şirketlerine 8/182 ve 8/ 
887 sayılı Kararlarda yer alanlardan başka aşağıdaki özendirme 
önlemleri de uygulanacaktır : 

— Taahhüt edecekleri her türlü sınai mamul ihracatını ger
çekleştirmeleri için «İhracatı Teşvik Fonundan» bir yıl vadeli ve 
düşük faizli kredi verilmesi, (İhracı taahhüt edilen mal. bed. % 90'ı) 

— İhraç edecekleri mamullerin bünyesine giren girdilerin it
hali için imalatçı ile ilişkilerine bakılmaksızın, yalnızca ihracat ta
ahhüdü alınarak döviz tahsisi ve öncelikle transferi, 

— İhraç edecekleri mamulün bünyesine giren kadar, iç piya
sada satacakları mamullerin bünyesine giren ve ithal listelerinde 
bulunan ithal girdileri için döviz tahsisi ve öncelikle transferi, 

— İhraç edecekleri malı imal edecek imalatçıya vermek şar
tıyla ihracını taahhüt ettikleri malın imaliyle ilgili olsun veya ol-
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masın, yerli imal durumu belgesine bağlanmış yatırım malı, işlet
me malzemesi ve yedek parça ithali için döviz tahsisi ve öncelikle 
transferi. 

Yukarıda bahsedilen döviz tahsislerinin taahhüt edilen toplam 
ihracat karşılığı dövizin % 60'ını geçmemesi gerekmektedir. Bu it
halata gümrük muaflığı da uygulanacaktır. 

Kararda bu şirketlerin ihracatlarını geliştirmek amacıyla am
balajlama, paketleme, doldurma ve nakliye konularında yapacak
ları yatırımların özendirilmesi de öngörülmüştür. Bu yatırımlar 
gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, faiz farkı iadesi ve diğer ön
lemlerden yararlanacaktır. Bundan başka bu şirketlere İhracatı 
Teşvik Fonundan düşük faizli ve 7 yıl vadeli yatırım, 3 yıl vadeli 
işletme kredisi verilmesi kabul edilmiştir. 

Teminat ve müeyyide 

8/182 sayılı İhracatı Teşvik Kararma göre, kendilerine döviz 
tahsis edilen ihracatçılardan alınan ihracat bedeli dövizin T. Lirası 
karşılığının % 10'u oranındaki teminat, ihracatçı sermaye şirketle
ri için % 5'e indirilmiştir. Bir önceki ihracat taahhüdünü yerine 
getiren sermaye şirketlerinden alınan teminat taahhütnameye dö
nüştürülecektir. 

Taahhüt edilen ihracatın yapılmaması halinde 8/182 ve 8/887 
sayılı Kararlarda yer alan teminatların irat kaydı ve diğer müeyyi
deler dışında, kredi ve gümrük muafiyeti olarak sağlanan toplam 
teşviklerin % 25'i ihracatçıdan tazminat olarak alınacaktır. 

4) İhracatçının malını güven içinde dış piyasalara sürebilme-
sini sağlamaya yönelik önlemler 

İhracatçının malını güven içinde dış piyasalara sürebilmesi 
için bu piyasalarda maruz kalabileceği bazı rizikoların karşılanma
sı (temini) gerekir. Bu da «İhracat Sigortası» ile mümkün olabilir. 
İhracat sigortası gelişmiş ülkelerde genellikle, devletin, kuruluş ve 
çalışmaları ile yakından ilgilendiği, bu konuda ihtisaslaşmış kuru
luşlar tarafından yürütülmektedir. F. Almanya'daki «Hermes» ve 
Fransa'daki «Cofac»ı bu kuruluşlara örnek olarak gösterebiliriz. 

İhracatçıları, ihracat yapacakları ülkelerdeki siyasal istikrar
sızlık ve ödeme güçlüüleri gibi rizikolara karşı temin eden ihracat 
sigortası, ihracatın madde olarak artmasına ve pazar olarak geniş
lemesine büyük katkıda bulunmaktadır. 
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Ülkemizde bu alanda 20 yılı aslan bir süredenberi çalışmalar 
yapılmış, fakat somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Bunun üzerine 
17.5.1979-7/17493 tarih ve sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
«Dışsatımı Düzenleme Karan»nm 11. maddesinde konu daha pra
tik bir yaklaşımla ele alınmış ve Ticaret Bakanlığı emrindeki fon
lardan ayrılacak 250 milyon T. Lirasının bu Bakanlıkça belirlene
cek her türlü ihraç malmm ihracat sigortası hizmetlerinde kulla
nılmak üzere yine bü Bakanlıkça görevlendirilecek kamuya ait bir 
sigorta şirketine tahsis edilmesi, sigorta şirketinin bu sigortanın 
esaslarını saptayarak, Ticaret Bakanının onayından sonra uygula
maya geçmesi öngörülmüştür. 

Bu madde hükmüne göre, Ticaret Bakanlığı Başak Sigorta 
T.A.Ş. ni, ihracat sigortasının esaslarını saptamakla görevlendir
miştir. Bakanlık ve adı geçen şirket arasında bu konudaki işbirliği 
esaslarını içeren bir de protokol imzalanmıştır. 

Ancak Başak Sigorta Şirketinin çalışmaları sonuçlanmadan, 
80/2 sayılı tebliğle ihracat sigortası, çalışmalarına başka bir yön 
verilmiştir. Tebliğin 25. maddesinde, 25 sayılı T.P.K. Koruma Kara
rı gereğince kurulan «Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu»ndan «İh
racatı Teşvik Fonu»na aktarılacak meblağla, Para ve Kredi Kuru
lunun saptayacağı esaslar ve İhracatı Teşvik Belgesi çerçevesinde 
ihracat sigortası işlemlerinin TUD tarafından yürütüleceği ifade 
edilmiştir. 81/5 sayılı tebliğde bu konuya değinilmemiştir. 

7/17493 sayılı Kararın yerine geçmek üzere 14.10.1980 tarihli 
8/1788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan yeni İh
racat Rejimi Kararında da ihracat sigortasına dair bir hükme yer 
verilmemiştir. 

TUD tarafından yürütüleceği belirtilen ihracat sigortası kurul
ması işlemlerinin ayrıntıları ve halen hangi aşamada olduğu bilin
memektedir. 

Konunun pratik bir yaklaşımla ele alınarak bu sigortaya bir 
an önce işlerlik kazandırılması ihracatımızın gelişmesi yönünden 
büyük önem taşımaktadır. 

5) İhracata dönük yatırımların özendirilmesine yönelik 
önlemler 

Bu önlemler yatırımların özendirilmesine dair genel hüküm
ler arasında yer almakta olup, son olarak «Yatırımların, İhracatın 
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ve Döviz Kazandırıcı işlemlerin Teşvikine dair 29.11.1980-8/2024 
tarih ve sayılı Karar» ve bu kararın 17 ve 22. maddelerine dayanı
larak hazırlanmış «Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile il
gili 17.2.1981 tarihli 81/2 sayılı Tebliğ» de toplanmıştır. 

Bu önlemler şunlardır : 
— Gümrük muaf iyeti, 
— Gümrük vergi ve resimlerinin taksitlendirilmesi, 
— Yatırım indirimi, 
— Bina inşaat vergisi istisnası, 
— Vergi, resim ve harç istisnası 
— Faiz farkı iadesi, 
— Aynî ve nakdî dış kredi kullanma imkânı, 
— Döviz kullanma imkânı, 

— Gümrük giriş tarife cetvelinde yer alan eşyanın vergi nis-
bet ve tarife notlarında değişiklik yapılması, 

— Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım mallarının mali
yetine giren vasıtalı vergilerin 5 yıla kadar taksitlendirilmesi. 

Bu önlemlerden, 

Gümrük muaflığından yararlanma şartlan arasında, yatırımın 
Türk sanayi mamullerine dış piyasalarda rekabet gücü kazandır
ması, 

Yatırım indiriminden yararlanma şartlan arasında da yatın, 
mm ihracatı geliştirmeye yönelik olması sayılmıştır. 

Bunlann dışında, 8/2024 sayılı Kararnameye ekli 1981 yılı Ge
nel Teşvik Tablosunda yer alan bazı yatırımlann teşviki de ihra
cat şartına bağlanmıştır. 81/2 sayılı Tebliğin 53. maddesine göre, 
bu gibi yatırımlara, tesbit edilecek ihracat miktan taahhüt edilme
dikçe gümrük muafiyeti, taksitlendirme, yatınm indirimi ve vergi, 
resim ve harç istisnası uygulama belgesi verilmeyecektir. 

Bunlardan başka, Gelir Vergisi Kanununun «Yatırım İndirimi» 
ne dair bölümünde, indirimden yararlanma koşullan arasında, ya
tırımın ihracatın geliştirilmesi ile ilgili olması da sayılmıştır. 

6) Müteferrik önlemler 

İhracatı ve ihracatçılan özendirmek için alınan ve bir kısmı 
uygulanmak üzere, bir kısmı da uygulanmakta olan başlıca önlem-
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Ieri yukarıda özetlemeye çalıştık. Ancak, bu konuda alınmış ve uy
gulanmakta olan önlemler bunlardan ibaret değildir. Çeşitli mev
zuata serpiştirilmiş pek çok hükümlerle bazı uygulamalar da ihra
catı kolaylaştırmak veya ihracatçıları özendirmek amacıyla sevke-
dilmiş ve yürütülmüştür. Bunların hepsini sıralamak bu inceleme
mizin sınırlarını aşacağmdan aşağıdaki bir kaç örneği vermekle 
yetineceğiz : 

— 8/1788 sayılı «îhracat Rejimi Karan»nın 29. maddesine gö
re, ihracat hizmetlerinin çeşitli aşamalarında görev yapan kamu 
kuruluşları ile ihracatçı kamu kuruluşları ve meslek kuruluşları 
dini bayramların ilk günleri dışındaki resmi tatil günlerinde veya 
çalışma saatleri dışında, hizmetin kesintisiz akışını sağlamak üzere 
gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. 

— 10.9.1980 tarihli «Transit Ticareti Yönetmeliği»nin 17. mad
desi ile, transit ticareti yoluyla sağlanan dövizlerin (net döviz gir
dilerinin), 

• Kendi kaynaklarımızdan döviz tahsisi suretiyle transit ti
careti yapılması halinde % 30'u, 

• Mahsup veya ilgilinin kendi imkânlarıyla transit ticareti 
yapılması halinde de % 50'si 
ilgiliye bırakılmıştır. 

Bu dövizler ilgilinin kendi üretim ve ihracat ihtiyaçları için 
kullanılabileceği gibi, aynı amaçla kullanılmak üzere diğer ihracat
çılara da devredilebilir. 

— Ticaret Bakanlığının dış ülkelerdeki temsilcileri (Ticaret, 
Müşavir veya Ataşeleri) ihracatçılara, pazar araştırmalarında ve dış 
piyasalarda karşılaşacakları güçlük veya sorunların çözümünde 
her türlü yardımı yapmaktadırlar. 

— ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi (ÎGM) pazar araştırması 
ve dış alıcılarla ilişki kurma konularında ihracatçılara yardımcı ol
maktadır. 

— Türk Parası Kıymetini Koruma Karar ve Tebliğleri uyarın
ca dış ülkelerde büro veya şube açmak isteyen ihracatçılara tesis 
ve yürütme masrafları için döviz tahsis edilmektedir. 

— T.P.K.K. Kararları uyarınca, «Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonuna» tabi olmayan malların ihracatçılarına ihraç ettikleri mal 
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bedelinin belirli bir oran ve miktar dahilindeki kısmım yurda ge
tirmeyerek dışarıda kullanma hakkı verilmiştir. 

— Garantisiz ticari borçların tasfiyesine dair tebliğlerle, bu 
borçlan ödeme biçimleri arasına alacaklı tarafından gönderilen 
teçhizat ve malzeme ile imal edilen gemilerin ihracı da alınmıştır. 

— Yine garantisiz ticari borçların tasfiyesine dair 1.8.1980 ta
rihli 10 sayılı Tebliğle bu borçların her türlü fason imalat yoluyla 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Bu yolla fason imalat yapmak isteyen imalatçı - ihracatçılar, 
dışandaki alacaklı ile bir anlaşma yaptıktan sonra TUD'a başvura
caklar, başvuru kabul edildiği takdirde garantisiz ticari borca mah
suben ödenecek döviz miktarı TUD tarafından düzenlenecek «İhra
catı Teşvik Belgesinde» gösterilecektir. Bu yolla kazanılan dövizler 
yurda getirilmeyip borca mahsup edilecektir. 

Son defa bu konu 81/5 sayılı Tebliğde yeniden düzenlenmiştir. 

— Her yıl meslek teşekküllerince başanh ihracatçılara madal
ya verilerek kendileri manen taltif edilmektedir. 

Genel nitelikteki bu önlemlerden başka belirli maddelerle ilgili 
daha pek çok ihracatı özendirme önlemi vardır. 

III — ÖZET VE SONUÇ : 

Uzun süredir uygulanan özendirme önlemlerine rağmen ihraca
tımız beklediğimiz artış ve sıçramayı bir türlü gösterememektedir. 
Oluşumu da sağlıklı bir yapısı olmadığını ortaya koymaktadır. Top
lam ihracatımızın miktannı, değerini, oluşumunu, kişi başına de
ğerini ekonomik yapısı bize benzeyen ve bize yakın gelişme düze
yindeki ülkelere ait rakamlarla karşılaştırdığımızda bu gerçeği da
ha iyi anlamaktayız. 

İhracatımızın, uzunca bir geçmişi ve yaygın bir uygulaması 
olan özendirme önlemlerine rağmen istediğimiz gelişmeyi göstere
memesinin başlıca nedenini bu önlemlerin niteliğinde aramamız ge
rekir. Kanımızca ihracatı özendirme önlemleri ancak iyi bir ihra
cat ortamı meydana getirildikten sonra olumlu sonuç verebilecek, 
etkilerini gösterebilecek, biraz da yapay diyebileceğimiz önlemler 
dir. 
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Ülkemizde, ihracatın öneminin giderek daha iyi anlaşılması so
nunda psikolojik ortamın kurulmasına karşın, henüz ihracata elve
rişli ekonomik ortam tam anlamıyla yaratılamamıştır. Şu gerçek
lerin daha iyi anlaşılması ve ekonomi politikamıza ona göre yön 
verilmesiyle yaratılabilir: 

1) İhracat her şeyden önce üretim sorunudur. Üretmeden sa-
tamayız. Soruna hem ürettiğimiz mallara dışarıda pazar bulmak, 
hem de dış pazarlarda aranan malları istenen vasıfta üretmek açı
sından yaklaşmalıyız. 

2) îç piyasadaki hızlı enflasyon bir yandan maliyetleri arttı
rarak dışarıda rekabet gücümüzü azaltmakta, bir yandan da ihraç 
edebileceğimiz mallan içerde tüketmemize neden olmaktadır. Bu 
itibarla enflasyonu durduramazsak da yavaşlatmamız ihracatımız 
yönünden büyük önem taşımaktadır. 

3) Türk parasının yabancı paralara göre değerinin devamlı 
düşürülmesi evvela ihracatı artırsa da daha sonra neden olduğu 
maliyet artışı dolayısıyla ihracatı azaltıcı etki yapmaktadır. 

Bu bakımdan enflasyonu körüklemiyecek, fakat ihracatı özen
direcek bir kur politikası uygulanmalıdır. 

4) Ülkemizin alt yapı tesisleri ihracatın kolayca ve sür'atle 
yapılmasına yeterli değildir. 

Demir ve kara yollan ile liman tesisleri ihracatın gereklerine 
göre tamamlanmalıdır. 

Haberleşme ve teleks kullanımı kolaylaştırılmalıdır. 

5) İhracatın artışı ve yeni pazarlara yönelişi bir bakıma da 
ihracatçıların içerde ve dışarda örgütlenmelerine bağlıdır. 

Bu gerçek gözönünde tutularak bu örgütlenmeye hız verilme
li, özellikle büyük pazarlama firmalarının kurulması kolaylaştırıl
malıdır. 



DÜNYA EKONOMİK KONJONKTÜRÜ 
VE TÜRKİYE 

Doç. Dr. Çelik KURDOĞLU 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Dünya ekonomisi içinde bulunduğumuz yüzyılda çeşitli ekono
mik konjonktür dönemleri yaşamıştır. Bu konjonktür dönemleri 
bazen ülkelerin uyguladıkları ekonomik politikaların etkisiyle, ba
zen uluslararası siyasal konjonktürün etkisiyle oluşabildiği gibi, 
uluslararası ekonominin kendi kendisini bir durağan denge duru 
munda sürdürememesi sonucu olarak da oluşmuştur. Nitekim 1929 
da başta gelen kapitalist ülkelerin uyguladıkları ya da uygulama
dıkları ekonomi politikaları nedeniyle yüzyılın en büyük bunalımı 
doğmuştur. 1950'li yıllarda Kore savaşı'nm sebep olduğu uluslar
arası ekonomik konjonktür, Türkiye'nin sahip olduğu nisbî iyi du
rumu yeterince değerlendirmesini engellemiştir. Nihayet ekonomi
nin kendi içsel dinamizmi ile gerekli ve yeterli talebi yaratamama
sı, üretim teknolojisindeki gelişmelerin ancak zaman zaman önem
li uzunlukta gecikmelerle ekonomi tarafından massedilebilmesi sis
temin istikrarlı bir biçimde büyümesini engellemiş veya sınırla
mıştır. 

Dünya ekonomisi 1960'lı yıllarda bir 'boom'a yönelmiştir. Kon
jonktürdeki olumlu gelişme bazı ülkelerin ötekilerden daha hızlı 
büyümelerine yol açmıştır. Bunu o ülkelerin uluslararası pazarlar 
daki genişlemeden daha büyük oranda pay almalarıyla açıklamak 
mümkündür. Örnek olarak, Japonya ve Federal Alman Cumhuriye
ti, çeşitli faktörler arasında teknolojik üstünlükleri ve ekonomik 
etkinlikleri sayesinde, Güney Amerika, Afrika ve Orta ve Uzak do
ğudaki pazarlarda paylarını arttırmakla kalmamışlar, A.B.D. pa
zarının önemli bölümlerine artan ölçüde girmeye başlamışlardır. 

Dünya ekonomik konjonktürü ile ülkelerin ekonomileri ara
sındaki ilişkiyi incelerken, ülkelerin dışa açık ölüp olmadıklarım, 



544 Doç. Dr. ÇELİK KURDOĞLU 

serbest veya kontrollü ticaret ve kambiyo politikası izleyip izleme
diklerini gözönünde bulundurmak gerekir. Ülkelerin serbest veya 
kontrollü bir dış ticaret ve kambiyo politikası izlemeleri, bu ülke
lerin dış dünyadaki konjonktürden hangi derecede etkilenecekleri
ni belirlediği gibi, bu konjonktürdeki değişmelere ne yönde ve na
sıl bir hızda uyum sağlayabileceklerini de tayin etmektedir. İh
racat/gayrı safi millî hasıla oranı, ithalât/gayrı safi milli hasıla 
oranından küçük olan ülkeler, bu konjonktürdeki olumsuz geliş
melerden çok etkilenmekte, buna karşılık olumlu gelişmelerden ka
zançları aynı ölçüde olamamaktadır. Bu durumdaki ülkeler için dış 
ticaret açığı, ülke ekonomisinin finansman ihtiyacını karşılamak
tadır. Bu ülkelerin kontrollü ve üstelik gerçekçi olmayan bir kam
biyo (kur) politikası izlemeleri, biraz önce değindiğimiz, dış kon
jonktürdeki değişmelere uyum sürecini etkileyecektir. Şöyle ki, dış 
konjonktürdeki değişmeler ülkenin ihracatını ve ithalâtını simet
rik bir biçimde etkilemediği zaman, bu ülke parasının değeri düş
mek veya yükselmek eğiliminde olacaktır. Çünkü konjonktürdeki 
değişiklik sonucu ülkenin ihracat talebi ve/veya ithalât arzı ve/ve
ya talebi değişince, ülke parasının nisbî değeri de değişecektir. Ül
kede izlenen döviz kuru politikası böyle bir değişikliğe izin verirse 
mesele yoktur, fiyat sisteminin verdiği işaretlere göre ülke ekono
misi uluslararası ekonomik konjonktüre uyum sağlayabilecektir. 
Anılan konjonktür geçici olma özelliğini taşıdığı zaman ülke eko
nomisinin hemen uyum sağlaması anlamlı, hattâ yararlı olmayabi
lir ve katı bir döviz kuru politikası izlemek daha doğru olabilir. 
Ama aksi durumda, yani konjonktür geçici değil, sürekli olma özel
liğini taşıyorsa, katı döviz kuru politikasında ısrar edilirse ülke eko
nomisinin yanlış fiyat sinyallerine bakarak doğru olmayan bir yön
de yapı oluşturması olasılığıyla karşılaşılır. 

Ülkenin dış ticaret ve kambiyo politikasının serbest olmaması, 
ülke içinden kaynaklanan dengesizliklerin dışa aktarılması bakımın
dan da önemlidir. Şöyle ki, ülke ekonomisi içten kaynaklanan bir 
dengesizlik yaşadığı zaman döviz kum değiştirilmezse, ekonominin 
finansman ihtiyacı dış açıklarla karşılanacaktır. Oysa dengesizliğin 
sorumlusu ekonomik yapıdaki veya ekonominin işleyişindeki ak 
saklıklardır. Ama döviz kuru değiştirilmedikçe ekonomi aynı fiyat 
sinyallerini almağa devam edecektir1. Döviz kuru ülke parasının 
gerçek satın alma gücünü, ülke parasına olan dış talebi yansıtacak 
olursa, ülke ekonomisinde oluşan aksaklıklar döviz kuru aracılığı 
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ile uluslararası piyasadan tekrar bu ülkeye yansıyacak ve ülke eko
nomisinde denge döviz kuruna bağlı olarak 'uyum' sağlanacaktır. 
Önceki paragrafta değindiğimiz gibi, burada da incelenen konjonk
tür değişikliğinin geçici veya sürekli olması önemlidir, ülkenin uzun 
vadeli kalkınma öncelikleri hesaba katılmak gerekir. Anılan kalkın 
ma önceliklerinin, ülke ekonomisinin uluslararası piyasalardaki ye
ri bakımından ve ülke ekonomisinde uluslararası ekonomik etkinli
ğin sağlanması anlamında alternatif maliyeti olduğu gözden kaçınl 
mamalıdır. Aynı şekilde serbest ticaret yapmak için serbest ticaret 
ve kambiyo politikaları izlenmesinin de kalkınma hedefleri, perfor
mansı bakımından alternatif maliyeti bulunmaktadır. 

1960lı yılların sonlarında dünya ekonomik konjonktürü olumlu 
bir yönde gelişmiş, dünya ekonomisi adeta bir 'boom' a girmiştir. 
Bu gelişmelerden çeşitli ülkeler farklı derecede kazançlı çıkmışlar
dır. 1970'li yılların ikinci çeyreği başlarken petrol ihracatçısı ülkeler 
karteli (OPEC) petrol fiyatını dört kata yakın arttırmış ve bunun 
üzerine dünya ekonomik konjonktürü anî bir biçimde yön değiş
tirmiştir. Nasıl daha önceki 'boom'dan çeşitli ülkeler farklı dere
cede kazançlar elde etmişlerse, petrol fiyatlarındaki artış da çeşitli 
ülkeleri farklı derecede etkilemiştir. Nitekim petrol fiyatındaki 
önemli artıştan en çok zarar görenler, petrol üretmeyen ülkeler de
ğil, ihracat/gayrı safi millî hasıla oranı küçük olan, toplam ihra
catları içinde mamul malların payı az olan ülkeler olmuşlardır. 

1973 yılının son çeyreğinde petrol fiyatlarının artması, üreti
min önemli bir girdisinin dört kat pahalanması elbette önemli bir 
olaydır. Ama dünya ekonomik konjonktüründeki uzun vadeli tren
din petrol fiyatlarındaki bu artıştan çok önemli derecede etkilen
diği görüşüne katılıp katılmama konusunda ihtiyatlı olmak gerek
tiği kanısındayız. Sözü edilen bu uzun vadeli trendin bir noktasında 
petrol fiyatlarının yükseldiğini görmekteyiz. Petrol fiyatlarındaki 
artış, fiyatlar genel düzeyini etkilemiştir. Bu etki en fazla petroî 
üretmeyen, gelişme yolundaki ve uluslararası ticarete nisbeten ka
palı ülkelerde hissedilmiştir ve halen de hissedilmektedir. Ama te
mel sorun bu fiyat artışıdır demenin doğru olmayacağı inancında
yız. Bu fiyat artışı bütün ülkelerin fiyat yapılarına aynı ölçüde gir
miştir. Ama bazı ülkeler fiyatı artan bu girdiyi üretim süreci içinde 
işleyip yeniden ihraç ederken, bu olanağa sahip bulunmayan ül
keler dışa aktaramadıkları bir maliyet artışını kendi içlerinde mas
setmek durumunda kalmışlar ve bir önemli ithal malının fiyatının 
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yükselmesi söz konusu olduğu için de, zaten mevcut olan döviz sı
kıntıları büsbütün artmıştır. Nasıl bir devalüasyonun kendi başı
na ve doğrudan doğruya bir enflasyonist süreci başlatacağı söyle-
nemezse, bir girdinin (ki bazen de nihai mal olabilmektedir) fiya
tındaki artışın da bir enflasyonist sürecin başlangıç noktası oldu
ğu söylenemez. 

Öncelikle piyasa ekonomilerinin ve uluslararası ekonomik et
kileşme, karşılıklı bağımlılık yoluyla tüm ülkelerin karşı karşıya 
bulunduklan ekonomik krizin kaynaklarını, sebeplerini tartışmak 
gerekir. Yapılacak yanlış veya eksik bir teşhis, uluslararası tica 
retteki gelişmelerin, ticaretin yönüne ilişkin değişmelerin yeterince 
sağlıklı, doğru biçimde tesbit edilememesine yol açacaktır. Meselâ 
serbest dış ticaret politikası izleyen ülkelerin bu yola gitmeyen ül
kelere oranla petrol fiyatındaki artıştan daha az ölçüde etkilendik
lerini söylemek mümkündür. Ama aynı ülkelerin günümüzdeki eko
nomik konjonktür içinde hiç problemleri bulunmadığını söylemek 
o kadar kolay değildir. 

1960 -1980 döneminde dünya ekonomisinin nasıl bir görünüme 
sahip olduğunu görmek için, hayli genel bir gösterge olan toplam 
reel üretim artış hızına bakalım. 

Tablo : 1 

Kalkınmış 
Piyasa 
Ekonomileri 
Gelişme 
Yolundaki 
Ülkeler 
Sosyalist 
Ülkeler 
Doğu Avr. 
Türkiye 
Arjantin 
Brezilya 
ispanya 
Meksika 
Kore 

1960/70 
5.1 

5.3 

6.7 
6.0 
4.2 
5.3 
7.2 
7.3 
8.9 

70-79 
3.3 

5.7 

5.6 
6.4 
2.5 
8.7 
4.1 
5.2 

10.3 

70-74 
4.3 

\-

6.3 

6.6 
6.8 
4.7 

12.3 
6.9 
6.3 

10.10 

74-75 
—0.5 

4.6 

5.4 
8.8 

—1.1 
5.7 
1.1 
4.1 
8.1 

75-76 
5.5 

6.0 

5.4 
8.6 

—1.6 
9.0 
3.0 
2.1 

13.9 

76-77 
3.6 

6.0 

4.9 
4.4 

—4.9 
4.7 
2.6 
3.3 

10.1 

77-78 
4.0 

4.8 

4.6 
3.3 

—3.1 
6.0 
2.5 
7.0 

11.3 

78-79 
3.1 

4.7 

2.0 
1.0 
8.6 
6.4 
1.0 
8.0 
7.4 

Kaynak : TJNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 
Supplement 1980, s. 342 ve sonrası. 
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Tablodan, Türkiye dışındaki piyasa ekonomileri ile İsrail'den 
oluşan 'kalkınmış piyasa ekonomileri'nin, petrol fiyatlarındaki yük
selmeden net büyüme hızı itibariyle 1974-75 döneminde etkilendiği, 
daha sonraki yıllarda ise bu hızın yeniden artma yönünde değiştiği 
gözlenmektedir. Petrol fiyatlarının 1970'li yılların son çeyreği baş
larken bir kez daha sıçramasının yine reel üretim artış hızını yavaş
latıcı bir etki yaptığı gözlenmektedir. 

Gelişme yolundaki ülkelere bakıldığında adeta istikrarlı bir se
ri görülmektedir. Bu tabloda gelişme yolundaki ülkeler, petrol üre
ticisi ülkeleri, de içermektedir. Böylece yüksek petrol fiyatlarıyla 
yaptıkları ihracattan önemli döviz geliri elde eden bu ülkelerin yük
sek reel üretim artışına sahip olmaları doğaldır. 1975-76 ve 1976-77 
yıllarında GYÜ'in reel büyüme hızı, 1960-70 ortalamasının üzerinde 
olmuştur. GYÜ'ler içinde bazı petrol ihraç etmeyen ülkelere tak
tığımızda durumun daha farklı olduğu görülmektedir. Güney Kore 
ile o dönemde henüz petrol ihraç etmeyen Meksika dışında kalan 
ve birbirine yakın kalkınma hızına sahip olan ülkeler, 1974 yılında 
başlayarak zorluklarla karşılaşmışlardır. Meksika'da petrol bulun
masından büyüme trendi önemli bir biçimde değişmiş, Güney Ko
re hemen hemen tüm 1960-80 dönemi boyunca çok yüksek reel üre
tim artışları gerçekleştirmiştir. 

Türkiye olayı ilginçtir. Çünkü, bir yandan kalkınmış piyasa 
ekonomileri (—0.5), bir yandan GYÜ'ler (4.6) önceki döneme oran
la azalan reel üretim artışına sahne olurken, Türkiye'de 1970-76 
döneminde reel üretim artmıştır. Bunun iki nedeni vardır. Birinci -
si, 1970'lerin başından itibaren ülkeye önemli miktarda işçi dövizi 
girmesidir; ikinci olarak bu dönemin ortalarından itibaren dış borç
lanmanın önemli ölçülere vardığı gözlenmektedir. Buna benzer bir 
tabloya Brezilya örneğinde rastlanmaktadır. Bilindiği gibi Brezil
ya'nın dış borcu fevkalâde yüksek rakkamlara yükselmiş ve bu ül
ke ümitlerini önümüzdeki yıllarda doğacak sıkıntıları bir biçimde 
arttırdıktan sonra, ülkede çalışmaya başlayacak hidro-elektrik 
santrallarla, petrolün alkolle bir ölçüde ikame edilmesine bağla
mıştır. 

Sosyalist Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda, bu ülkelerde 
reel üretim azalışının, dönemin petrol fiyatlarının yükseldiği yıllar
da (1974, 1975) değil, 1976'dan sonra başladığı görülmektedir. Ka
nımızca bu, anılan ülkelerin petrol fiyatlarından değil, kapitalist 



* 

5 4 8 D°ç. Dr. ÇELİK KURDOĞLU 

dünyanın gelişme özelliklerinden ve giderek tüm uluslararası tica
retteki gelişmelerden etkilenmesinin, sonucudur. Yazının başında, 
uluslararası ticarete katılan ülkelerin tümünün, uluslararası eko
nomideki konjonktürden az veya çok fakat herhalde etkileneceğini 
belirtmiştik. Biraz önce yaptığımız gözlem, bazıları bizzat petrol 
üreten ve aralarındaki ekonomik işbirliği düzenlemeleri sayesinde 
dünya fiyatlarından değişik fiyatlarla petrol edinebilme olanağına 
sahip olan bu ülkelerin bir girdi kalemindeki önemli fiyat artışın
dan çok dünya ekonomik konjonktüründen etkilendiklerini ortaya 
koymaktadır. 

1970-79 döneminde çeşitli ülke gruplarının ve bazı ülkelerin ti
caret dengelerine bir göz atmakta yarar vardır (Tablo 2). 

Kalkınmış piyasa ekonomilerinde ticaret açığı mutlak rakkam 
olarak büyümüştür. Bu açığı anılan ülkelerin toplam ithalâtına 
oranladığımız zaman, bu oranın da büyüdüğü gözlenmektedir. 1952-
55 döneminde bu oran % 4.9, 1958-61 döneminde % 3.7 iken, 1973 
sonrası yıllarda % 5 ile % 11 arasında değişmiştir. 

Aynı gözlemi GYÜ'ler için de yapmak mümkündür. 1952-55 dö
neminde % 1.9 olan ticaret açığı/ithalât oranı, 1958-61'de % 7.1. 
1961-64'de % 2.8 olmuştur. Petrol üreten ülkeleri de içeren bu gru
bun 1973 sonrası ticaret açığı/ithalât oranı, bu kez artı işaretli ola
rak, °/o 11 ile % 38 arasında değişmiştir. 

Üzerinde durmak istediğimiz bir başka gözlem, gelişmekte 
olan ülkelerin toplam ticaret hacminin büyüklüğü ve ticaret açığı
nın bu açıdan değerlendirilmesidir. Türkiye'nin toplam ticaret hac
mi içinde ticaret açığı 1970 yılında yüzde 20 iken, 1975'de yüzde 
54'e kadar yükselmiştir. Karşılaştırmaya esas aldığımız başka hiç
bir ülkede bu kadar yüksek ticaret açığı/toplam ticaret oranına 
rastlanmamaktadır. Türkiye ticaret açığı/toplam ithalât değeri ba
kımından da en önde yer almakta, ispanya Türkiye'yi 10 ile 25 pu
an geriden izlemektedir. Bundan çıkartılabilecek bir sonuç geliş
mekte olan ülkelerin dış ticaret açığı vermelerinin doğal olduğu, 
ancak bu açığın toplam ticarete ve toplam ithalâta oranının, 'başa
rılı' ülkelerde daha küçük bir değere sahip bulunduğudur. Yani bu 
ülkeler açık vermekte, fakat önemli ölçüde ticaret yapmaktadır. 
Türkiye ise dış ticaret açığı ile yurdiçi ekonomisinin taleplerini 
karşılamaktadır. 



Tablo : 2 

1970 - 79 Döneminde Bazı Ülkelerin ve Çeşitli Ülke Gruplarının Ticaret Dengeleri 
(İhracat fob, İthalât cif milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Kalkınmış 
Piyasa 
Ekonomileri 

A.B.D. 

Japonya 

Federal Alman 
Cumhuriyeti 

A.E.T. 

Gelişme 
Yolundaki 
Ülkeler 
Türkiye 

Arjantin 

Brezilya 

İspanya 

Meksika 

Kaynak : UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, Supplement 1980, s. 2, 4, 8. 
Açıklama : Ticaret dengesi rakkamının üstünde yazılı yüzde rakkam ticaret dengesinin ithalâta oranını, ticaret dengesi rakkamı

nın altında yazılı rakkam ise ticaret dengesinin toplam ticarete oranını vermektedir. 

—12.700 

2.834 

437 

4.375 

— 3.960 

700 
— 306 
(—20) 

79 

— 110 
(0.2) 

, 2.329 
(—.32) 

— 1.038 

—12.300 

— 2.024 

4.307 

4.699 

— 770 

— 600 
— 410 
(—23) 

— 128 

— 717 
(-.11) 

— 2.000 
(-.25) 

— 884 

—13.800 

— 6.314 

5.121 

6.445 

600 

3.100 
— 623 
(—26) 

36 

— 793 
(—.09) 

— 2.961 
(—.28) 

— 1.044 

(-5.1) 
—21.800 
(-2.3) 
1.567 

(—3.6) 
— 1.379 
(—23.7) 

12.938 
(-2.0) 

— 4.280 
(11.7) 

11.600 
(-35.7) 
— 732 
(-.22) 
(46.5) 

— 1.037 
(-11.4) 
— 801 

(.06) 
(-^5.9) 
— 4.409 
(-.30) 
(-45.7) 
— 1.743 

(—11.2) 
—68.500 
(—9.3) 

— 9.968 
(—10.6) 
— 6.582 
(—29.3) 

20.191 
(—6.1) 

—17.840 
(38.3) 

62.700 
(—58.7) 
— 2.182 
(—41) 

(8.1) 
296 

(-^3.9) 
— 6.217 

(.28) 
(—53) 

— 8.256 
(—.37) 
(-.53) 

— 3.207 

(—5.8) 
- 35.800 
(—3.1) 
3.173 

(—3.5) 
— 2.041 
(—21.3) 

15.813 
(—1.0) 

— 3.380 
(12.2) 

23.200 
(—69.8) 
— 3.239 
(—.54) 
(—0.25) 
— 986 
(—29) 

— 3.540 
(.17) 

(-53) 
— 8.565 
(-.36) 
(—56.5) 
— 3.196 

(—8.6) 
—60.600 
(—12.1) 
—15.549 

(3.7) 
2.428 
(16.2) 

14.250 
(—4.9) 

—16.730 
(22.6) 

48.500 
(-60.7) 
— 3.033 
(—.43) 
(29.2) 
885 

(—25.2) 
— 3.404 

(.14) 
(—50) 

— 8.736 
(—33) 
(—.43) 

— 2.525 

(-8.2) 
—65.200 
(—24.1) 
—37.716 

(13.9) 
9.813 
(17.1) 

17.223 
(-1.9) 

— 7.320 
(15.7) 

39.600 
(69.2) 

— 3.941 
(—.53) 
(35.8) 
1.488 

(—7.8) 
— 1.015 

(.04) 
(-42.7) 
— 7.616 
(—.27) 
(—.25) 

— 1.413 

(-5.1) 
—46.900 
(—22.8) 
—41.633 

(23.8) 
18.770 • 
(17.8) 

21.422 
(-0.4) 

— 1.880 
(3.0) 

8.800 
(50.2) 

— 2.309 
(-•33) 
(66.9) 
2.566 

(—13.8) 
— 542 

(.02) 
(—30) 

— 5.593 . 
(—.17) 
(-.26) 

— 2.015 

(—9.1) 
-107.100 
(—18.0) 
- 39.086 
(—6.9) 

~ 7.625 
(—8.7) 

13.793 
(--»•5) 

- 27.170 
(21.3) 

71.800 
(—54.3) 
- 2.685 
(—.37) 
(34.4) 
2.100 
(23.0) 

- 4.554 
(.13) 

(—29) 
- 7.529 
(—.17) 
(—.27) 

- 3.236 



Tablo : 3 

Gelişmiş 
Piyasa 
Ekonomileri 
A.B.D. 

Avrupa 

Gelişme 
Yolundaki 
Ülkeler 
Petrol 
İhracatçısı 
Diğer 

Hızlı Mamul 
İhracatçısı 

1960 

33 

35 
40 
37 
35 
34 

50 
38 
48 
25 
48 
45 
37 
36 

Çeşitli Ülke Gruplarının İhracat ve İthalât Miktar Endeksi 

1960 -1979 dönemi (1975 : 100) 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

35 37 40 44 47 51 54 61 68 74 79 87 98 105 100 111 116 123 133 

37 
41 
37 
35 
37 

50 
24 
50 
46 
38 

40 
42 
41 
36 
41 

56 
22 
53 
48 
43 

43 
47 
43 
39 
44 

48 
53 
46 
43 
49 

52 
53 
52 
47 
53 

57 
59 
60 
51 
57 

60 
59 
63 
54 
59 

60 
21 
57 
49 
45 

67 
25 
59 
51 
42 

71 
28 
61 
54 
45 

76 
27 
62 
58 
50 

81 
29 
64 
58 
50 

68 
65 
75 
61 
66 

89 
32 
66 
63 
55 

75 
70 
80 
69 
74 

53 57 62 65 69 71 73 79 86 
39 39 40 44 45 48 48 53 57 

97 
36 
67 
68 
64 

37 38 38 36 37 42 44 53 62 

82 87 95 107 108 100 113 117 123 132 
75 76 83 99 105 100 106 109 121 130 
81 90 102 109 111 100 118 129 138 138 
76 81 89 100 106 100 111 116 123 134 
83 86 94 105 105 100 113 116 120 133 

96 95 105 118 105 100 116 117 121 133 
63 67 69 77 91 100 108 121 127 118 
109 114 120 142 119 100 113 113 109 109 
39 43 48 55 72 100 122 146 149 128 
78 80 89 100 99 100 119 120 136 148 
75 78 79 88 100 100 103 108 118 113 
65 69 77 97 101 100 125 136 164 183 
70 75 82 96 109 100 105 109 125 134 

Kaynak : UNCTAD, Handbook of International Trade and De velopment Statistics, Supplement 1980, s. 46, 47. 
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1960-80 döneminde dünya ticaretinin ve çeşitli ülke grupları
nın nasıl bir gelişme gösterdiğim incelerken, 1975 yılı 100 olmak 
üzere, bazı ülke gruplarının ihracat ve ithalât miktar endekslerine 
bir göz atalım (Tablo 3). 

Bu tabloda göze çarpan husus, GYÜ'lerin ihracat miktar en
deksinin genellikle gelişmiş piyasa ekonomilerinin ihracat miktar 
endeksinden daha yüksek olduğu, ithalât miktar endeksinin ise bir
birine yakın değere sahip bulunduğudur. Petrol ihracatçısı ülkele
rin ithalât miktar endeksi 1973 yılma kadar çok düşük bir düzeyde 
iken, bu yıldan sonra A.B.D. ve 'hızlı mamul ihracatçısı ülkeler' dü 
zeyine yükselmiştir. 

Hızlı mamul ihracatçısı ülkelerin ihracat miktar endeksinde, 
1972 yılından sonra önemli artışlar görülmektedir. Bu ülkelerin 
petrolü genellikle ithal ettikleri hesaba katılırsa bu gözlem ilginç 
bir özellik kazanmaktadır. Yani petrol fiyatındaki artış bu ülkele
rin ihracat yapma imkânına önemli kısıtlama getirmemiştir. Aynı 
hipotezi gelişmiş piyasa ekonomileri için de ileri sürmek mümkün
dür. Bu grubun ihracat miktar endeksi, petrol fiyatındaki artıştan 
sonra da yükselmeye devam etmiştir. 

Bu noktada incelediğimiz dönem boyunca ticaret hadlerinin 
nasıl geliştiğine de bakmak gerekir (Tablo 4). 

Petrol fiyatlarının yükselmesinden önce gerek gelişmiş piyasa 
ekonomilerinin tümünün, gerek A.B.D., A.E.T. ve Avrupa'nın tica
ret hadleri, 1975 yılı (100) olmak üzere, hep lehte gelişmiş ve bu 
daha çok A.B.D. için böyle olmuştur. GYÜ'lerin ticaret haddi 1974 
yılında başlayarak yükselmiş, 1978'den sonra tüm diğer ülkeler or
talaması civarında değer kazanmıştır. GYÜ'lerin toplamı için tica
ret hadlerinin 1974 yılma kadar hayli düşük olduğu ve bunun da 
petrol fiyatlarının düşüklüğünden ileri geldiği söylenebilir. Hızlı 
mamul ihracatçısı GYÜ'lerin ticaret hadleri Avrupa ve AET'den 
farklı değildir. Bu gözlemin hatırlattığı husus, söz konusu ülkelerin 
dış ticaret kalıbının gelişmiş ülkelerdeki ticaret kalıbından farklı 
olmadığı, ihraç edilen malların aynı karakterde bulunduğudur. 

Gerek dış ticaret miktar endekslerine, gerek ticaret hadlerine 
baktığımızda, petrol fiyatlarındaki yükselmenin, içinde bulunulan 
ekonomik krizin tek veya en önemli sorumlusu olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Yüksek petrol fiyatının petrol ithalâtçısı ülke-



Tablo : 4 
Bazı Ülke Grupları Bakımından Uluslararası Ticaret Hadleri 

(1960 - 1979) (1975 : 100) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

107 110 107 110 109 107 109 109 109 111 110 110 111 110 100 99 98 100 107 
109 110 110 109 112 109 103 113 113 112 113 119 109 99 100 101 97 94 92 
102 105 107 105 105 107 107 107 104 106 107 109 106 94 100 99 99 101 98 
105 105 107 107 107 109 104 105 104 109 109 111 107 95 100 99 99 102 98 

60 57 56 58 57 58 57 58 59 60 62 61 65 106 100 102 106 97 96 

33 31 30 30 30 29 29 29 29 30 33 34 36 99 100 106 107 94 114 
103 100 100 102 105 107 102 109 109 113 106 106 109 109 100 99 105 96 87 

105 100 102 107 109 109 107 107 111 118 112 111 120 105 100 100 105 96 87 
Kaynak : UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, Supplement 1980, s. 50. 
Açıklama : Ticaret Haddi : Birim ihraç değerleri/Birim ithal değerleri 

Gelişmiş 
Piyasa 
Ekonomileri 

Amerika 

Avrupa 

A.E.T. 

Gelişme 
Yolundaki 
Ülkeler 

Petrol 

İhracatçısı 

Diğer 

Hızlı Mamul 

İhracatçısı 

107 

109 

102 

105 

62 

33 

108 

105 
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Ieri ve özellikle mamul ihracatçısı olmayan ülkeleri önemli dere
cede etkilediği açıktır. Bu ülkelerin ekonomilerinin girdisi olan 
petrol, doğrudan veya dolaylı biçimde bu ülkeler içinde tüketil
mektedir. Böylece yüksek petrol fiyatı da ülkenin maliyet yapısı 
içinde aynı şekilde etki yaratmaktadır. Böyle ülkeler petrolün doğ
rudan veya dolaylı girdisi olduğu ürünleri ihraç edebilselerdi, yük 
sek petrol fiyatını, bu fiyatın üzerine bir de kendileri değer katıp, 
ihracat yaptıkları ülkelere aktarabileceklerdi. Nitekim, bu durum
daki ülkeler bir yandan yüksek fiyatlı petrol nedeniyle, bir yandan 
da ithalât yaptıkları ülkelerin doğrudan veya dolaylı petrol girdili 
yüksek maliyetleri yüzünden kabarık ithalât faturaları ile karşılaş
maktadır. 

Petrol fiyatının yükselmesi tüm dünyada fiyatları yükseltmiş
tir, ama bu yükseliş kendi başına bir enflasyonist süreci başlatacak 
bir olgu değildir. Bu süreç uluslararası likidite, finansman sorunu
nu iki açıdan etkilemiştir. Bunlardan birincisi petrol ihracatçısı 
ülkelerin ihracat kazançlarını tahsis etmekte izledikleri yolların, 
uluslararası döviz piyasasında dengesizliklere yol açması olmuş
tur. 

Petrol ihracatçısı ülkeler petrol fiyatlarının artmasıyla ulus
lararası ticaretin finansmanında kullanılan fonların bir bölümünü 
kendilerine çekmişlerdir. Böylece bu ülkelerin döviz gelirlerinde 
meydana gelen artışın bir bölümü ithalât artışına yol açarken, bir 
bölümü de bu ülkelerin bazı gelişmiş ülkeler finansman piyasala
rına girmeleri sonucunu doğurmuştur. Petrol ihracatçılarının itha
lât hacmi 1974-79 yıllan arasında şu oranda yükselmiştir. 

Tablo : 5 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 
İt. Hacmi (%) 40 43 23 10 4 —12 
İt. Fiyatı (%) 26 7 1 10 12 15 -

Aynı ülkelerin İngiltere ve A.B.D.'de bulunan finansman piya
salarına aktardıkları fonların aynı dönemde gösterdiği gelişme de 
şöyledir (Tablo 6). 

İkinci olarak özellikle sanayileşme sürecinde bulunan ve pet
rol ihraç etmeyen ülkelerin önemli büyüklüklere varan dış borç
lanmayla karşılaştıkları görülmektedir. Bu durumdaki ülkelerin 
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İngiltere 
Hazine bonosu 
Sterlin mevduatı 
Döviz mevduatı 
Doğrudan yatırım 
A.B.D. 
Hazine bonosu 
Banka mevduatı 
(Dolar dışında kalan 
mevduat çok az) 
Öteki ülkelerdeki ve ulus
lararası kuruluşlardaki mev 
duat 20.5 21.3 19.2 20.6 13.9 27.7 123.7 

Plase edilmiş tüm fazla 53.2 35.2 35.8 33.5 13.4 53.8 236.0 

Not : Plase edilmiş tüm fazla ile tabloda görülen kalemler arasında kalan fark 
öteki çeşitli plasman kalemleriyle ilgilidir. 

Kaynak : Bank of England Quarterly, June, 1980 

ticaret bilançosu açıkları 1974 yılındsı. başlayarak önemli boyutlara 
varmıştır. Ekonomileri ithalâta bağımlı olan bu ülkeler dış denge
yi sağlamak için ithalâtı daraltma yoluna gidemedikleri ve kısa dö
nemde ihracatlarını arttıramadıklan için borçlanma yoluna gitmiş
lerdir. Brezilya bu olayın tipik örnekleri arasındadır. Bu durumda
ki ülkelerin petrol fiyatlarındaki artıştan iki defa etkilendiklerine 
biraz önce değinilmişti. 

İçinde bulunulan krizin 1974 yılından başlatılmasında bir baş
ka gerekçe de gösterilebilir. Bu, petrol yanında başka temel mad
delerin fiyatlarının da yükselmiş olmasıdır. Nitekim, çinkonun fi
yatı yüzde 268, kauçuğun fiyatı yüzde 150, derinin fiyatı yüzde 88, 
kurşunun fiyatı yüzde 77 yükselmiş; 1974 yılındaki kötü rekotle ne
deniyle buğday yüzde 35, pirinç yüzde 20 pahalanmıştır. Petrol fi
yatlarındaki artışa ek olarak bu temel maddelerin fiyatlarının da 
yükselmesi sözü edilen mallan ithal etmek zorunda olan ve ihraca
tı da hem küçük hem de mamul mallardan oluşmayan ülkeleri 
önemli ölçüde etkilemiştir. 

Doç. Dr. ÇELİK KUFiDOĞLU 

Tablo : 6 (Milyar Dolar) 

1974 1975 1976 

2.7 —0.9 —1.2 
1.7 0.2 —1.4 
13.8 4.1 5.6 
0.2 — ' — 

5.3 0.5 —1.0 
4.1 0.6 1.7 

1977 1978 1979 1979 
Sonu 

—0.2 0.2 — 0.4 
0.3 0.2 1.4 4.1 
3.1 —2.0 14.8 45.7 
— — — 0.2 

—0.9 —1.0 3.3 6.6 
0.4 0.8 4.9 14.3 
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1929 Ekonomik Krizi ile bir Karşılaştırma 
1970'li yıllarda yaşanmış ve 1980'li yıllara da yayılmış olan 

kriz, 1920 krizinden bu yana geçirilen en sıkıntılı dönem olarak gö
rülmektedir. Bu nedenle günümüzdeki gelişmeleri 1929 krizi ile 
karşılaştırmak ilginç olabilir. 

1929 krizini özellikle New York borsasında patlak veren Borsa 
olayı başlatmıştır. Bir bakıma olayın kaynağı ekonomik sisteme, 
kapitalizme güvensizliktir. Bu kriz üzerine netleşen, somutlaşan 
Keynes'ci iktisat politikası, olayın öcünde ekonominin doğru olma
yan bir biçimde yönetildiğini ortaya koymuştur. 1929 krizi üzeri 
ne işsizlik A.B.D.'de yüzde 25, Federal Almanya'da yüzde 17 düze
yine yükselmiş, piyasada çok önemli fiyat düşmeleri görülmüştür. 
Yani adeta bir ekonomik deprem olmuş, insanlar evsiz, barksız, 
kalmış ve ayakta durabilmek, açılan yer yarıklarından düşüp kay-
bolmamak için çaba harcamışlardır. 

1929 krizinin bu özelliklerine karşılık 1970lerde başlayan dü
şük konjonktür, çok daha yaygın olma görünümüne sahiptir. Bu 
defa kriz çok uzun sürmüştür ve bu da sözü edilen yaygınlığın bir 
sonucudur. Uluslararası ticarete katılan ülke sayısı 1970'lerde 1929'a 
oranla çok daha fazladır ve bu yüzden yaygınlık ortaya çıkmıştır. 
Ticaret hadleri tablosundan görüldüğü gibi hiçbir ülke veya ülke 
grubu, 1970'lerde başlayan krizden, 1929 boyutlarında zarar gör
memiştir. 

Bu defa tartışılan, 24 Ekim 1929 tarihli 'kara Perşembe' değil, 
ticaret hadlerini etkileme güçlerinin farkına varan petrol ihracat
çısı ülkelerin hareketleriyle ortaya çıkan, fakat özünde bir durgun
luk içinde enflasyon süreci ile birlikte gelişen olaydır. Dünya eko
nomisi zaman zaman ciddî boyutlara ulaşma işaretleri veren bir 
durgunluklar serisi yaşamaktadır. Şu halde karşı karşıya bulunu
lan senaryoda bazı ülkeler bu durgunluk içinde enflasyondan na
sıl çıkılabileceğini araştırırken, bazı ülkeler petrol ihracatından el
de ettikleri döviz gelirlerini yatırabilecek alan aramakta, nihayet 
uluslararası pazarlara girme hazırlığında, zorunda bulunan gelişme 
yolundaki ülkeler de bir yandan birbirleriyle, bir yandan da çok 
uzun süredir bu pazarları denetimi altında bulunduran gelişmiş 
ülkelerle rekabet etmektedir. 1929 krizi Keynesci iktisadın getir
diği ekonomi politikalarıyla çözülmüştür. Günümüzde tüm ülke
leri, ekonomik konjonktürü etkileyen tüm unsurları birlikte tat-
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min eden bir politika veya politikalar demeti en azından henüz or 
taya konulmuş değildir. 

1970lerde yaşanan krizi iki bölüme ayırmak mümkün olabil
mektedir. 1974'te petrol fiyatlarının artmasıyla hissedilen kriz 
1976'da yatışmış, özellikle gelişmiş ülkeler girdi fiyatlarındaki de
ğişikliğin gerektirdiği uyarlamayı yapmışlar ve bu yıl içinde OECD 
ülkelerinde GSMH yıllık artış hızı % 5 olmuştur. Fakat 1977'den 
sonra düzelme durmuş, 1977-78 yıllarında GSMH artış hızı % 3 ile 
4 arasında, 1979 da da °/o 3 olarak tesbit edilmiştir. 

Kriz GSMH bakımından iki bölümde incelenebilir, ama bu is
tihdam bakımından mümkün olmamaktadır. OECD ülkelerinde 
1975'den beri işsizlik % 5 veya % 6'dan daha az olmamıştır. 1978 
yılında OECD ülkelerinde 17 milyon, AET ülkelerinde ise 6 milyon 
işsizin bulunduğu tesbit edilmiştir, işsizliğin yüksek olduğu ülke
ler : Kanada % 8.5 (1978), İtalya % 8 (1979), A.B.D. % 8.5 (1976), 
% 7.5 (1980), Fransa % 6.5 (1980) İngiltere % 7 (1980), Federal Al
manya % 5.4 (1976 ve 1979), Japonya % 2.3 (1976). 

GYÜ'lerin büyüme temposuna bakıldığında bu ülkelerde ma
mul mal üretiminin yüzde 6 oranında arttığı görülmektedir. Aynı 
dönemde gelişmiş ülkeler için hesaplanan rakkam % 4 olmuştur. 

GYÜ'lerle gelişmiş ülkeleri istihdam açısından karşılaştırmak 
anlamlı sonuçlar vermeyecektir. İşsizlik gelişmiş ülkelerde ekono
mik krizin bir göstergesi iken, GYÜ'lerde geri kalmışlığın hem ne
deni hem de sonucudur. Yani kriz sona erse de GYÜ'lerde işsizlik 
ortadan kalkmayacaktır. 

Gözlemlerimizi 1976 sonrası yıllar üzerinde yoğunlaştırdığımız 
zaman ne görmekteyiz, bu dönemde; dünya mamul ticareti nasıl 
bir gelişme göstermektedir? 1978 yılında dünya mamul ticaretinin 
°/o 22 oranında artarak 788 milyar dolar olduğu görülmektedir. İh
racat değerindeki bu artışa karşılık miktar artışı % 6 oranında ol
muştur. Ticaret konusu mamullerin birim dolar değerleri 1977 yı
lında % 9, 1978 yılında ise % 15 oranında yükselmiştir. 1973 -1978 
dönemindeki dünya mamul ihracatı, 1960 - 73 dönemine oranla da
ha düşük bir artış hızı göstermiştir (% 10'a karşılık % 6) İşte bu 
olay halen içinde bulunduğumuz, tahlil etmeğe çalıştığımız ekono
mik dönemin önemli bir özelliğini ortaya koymaktadır. Mamul mal 
üretimi öncelikle gelişmiş ülkelere özgü bir ayrıcalık olarak bilinir. 
1960-73 dönemindeki ihracatın (mamul mal ihracatının) önemli 

lilt:*« M i l i . C - • ' i ' * ' i . .. lWIHl*' »• ' ' J - • |i 
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bölümü de bu ülkeler tarafından yapılıyordu demek gerçeği dile 
getirmek olur. Şu halde mamul mal ihracatının azalması, bu mal
ların üretiminin azalmasından veya fiyatları yükseldiği için ithal 
talebinin daralmasından veyahut da bu malların üretiminin artık 
bazı GYÜ'ler'de de yapılmasından ileri gelebilir. Gerek çeşitli ista
tistikler, gerek gelişmiş ülkelerin serbest uluslararası ticaretten 
zarar görerek koruma politikaları uygulamaya başlamaları, GYÜ', 
lerin mamul üretimindeki ve ihracatındaki artışın önemli olduğu 
gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken bir 
husus, uluslararası mamul pazarlarında söz sahibi olan gelişmiş 
ülkelerin pazar paylarının azalmasının, bu ülkelerin müdahaleci 
politikalar uygulamaları için yeterli olduğudur. 

İşte bu olay, yani dünya pazarlarının artık daha fazla üretici 
arasında paylaşılması, petrol fiyatlarındaki artıştan daha önemli 
gelişmelere neden olabilmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış elbet-
teki maliyet unsurudur, tıpkı ücret artışı gibi. Ama piyasada zaten 
bir daralma yoksa bu artış bir krize, hele neredeyse 10 yıla kavu
şan bir krize neden olmaz. Bazı ülkeler bu artıştan özel olarak za
rar görmektedir. Bunlar net petrol ithalâtçısı olan ve mamul ihra
catı yeterli büyüklükte olmayan ülkelerdir. Bu zarar da söz konu
su ülkelerin petrole ödedikleri yüksek bedeli, o bedelin üzerine 
bir de katma değer ekleyip ihraç edememelerinden ileri gelmekte
dir. 

Piyasadaki daralma iki şekilde ortaya çıkabilir. Piyasa artık 
mamul üreticisinin sayısı arttığı için daha fazla sayıda kimse tara
fından paylaşılmaktadır. Bu nedenle bir anlamda daralma vardır. 
Toplam satın alma gücü (reel üretim) petrol fiyatı ile aynı oranda 
yükselmediği zaman bir likidite sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu ve
rimlilik sabitken işçi ücretlerinin veya bir başka bölüşüm katego
risinin artmasına benzemektedir. Yani pastaya uzanan güçlü bir 
el (petrol ihracatçısı) pastanın büyüme oranından daha büyük bir 
pay istemektedir. 

Mesele böyle konulduğunda bunun biraz da teknik bir olay ol
duğu gözden kaçmamalıdır. Dünyada uzun yıllardır A.B.D. Doları' 
nın belli başlı (aracı para,) çeşitli paraların altınla ilişkilerini ku
ran para olması nedeniyle bir likidite sorunu yaşanmaktadır. A.B.D. 
mutlak büyüklük olarak önemli dış ticaret açıkları verirken doların 
değeri bu açıklardan değil, uluslararası ekonomik konjonktür ya-
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nmda, politik konjonktürün de etkisiyle altm değerindeki değiş
melerden etkilenmektedir. 

Bu kez petrol fiyatlarındaki artış mamul fiyatlarım etkilemiş, 
petrol ihracatçılarının geliri gerek ithal talebi, gerek plasman ola
rak uluslararası piyasaya dönmüş, yani pastadan alman o büyük 
dilim geri gelmiş, fakat sözü edilen mamulleri ve petrolü talep 
edenlerin likiditesini yeterince arttıracak biçimde sisteme gireme
miştir. İşte böylece piyasa nominal bir fiyat artışından kaynakla
nan bir süreçle daralmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi içinde 
bulunulan ekonomik krizi, petrol fiyatlarındaki artışla açıklamak 
yeterli değildir. Gelişmiş piyasa ekonomilerinin içinde bulunduk
ları ekonomik zorluklar petrol fiyatındaki artıştan doğmamıştır, 
ondan etkilenmiş olabilir. Olay uluslararası işbölümünde değişik
lik gerektiren bazı gelişmelerin, yapısal ayarlamaların, değişen 
karşılaştırmalı üstünlüklere intibalı süreçlerinin, gelişmiş ülkeler
de doğan ekonomik, sosyo - ekonomik ve hattâ politik sorunlar ne
deniyle yeterince çabuk işleyememesıinden ileri gelmektedir. 

Dünya mamul ticaretinde çatışmalardan söz edilebilir mi? 

GYÜ'lerin uluslararası mamul ticaretindeki paylarının ne 
oranda arttığını görmek için şu rakkamlara bakalım. Bu pay 1970 
yılında yüzde 5.1 iken, 1975 yılında yüzde 6.4, 1977 yılında ise yüzde 
7.7 olmuştur. 

GYÜ'lerin toplam mal ihracatı içinde mamullerin payı 1962 yı
lında yüzde 10 iken, 1970 yılında yüzde 18'e yükselmiş, 1977 yılın
da yüzde 17.2'ye düşmüştür. 1977 yılında mamul ihracatı/toplam 
ihracat oranı gelişmiş ülkeler için yüzde 74, Sosyalist ülkeler için 
yüzde 55 olarak hesaplanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin GYÜ'lerden yaptıkları mamul ithalâtı son 
yıllarda yükselmiştir. Bu ithalât 1973 yılından bu yana miktar ola
rak yılda yüzde 10 civarında artmıştır. Artış oranı 1978 yılında 
°/o 15 olmuştur ve bu oranın 1979 yılında yükselmeye devam edece
ği tahmin edilmiştir (UNCTAD, TD/B/C-2/203, s. 5 - 7). 

Gelişmiş ülkeler, uluslararası, pazardan kendilerine düşen pa
yın küçülmesi karşısında himayeci politikalar benimsemektedirler. 
Ama GYÜ kaynaklı mamul ithalâtının gelişmiş ülkeler pazarların
daki payı ancak yüzde 3 civarındadır. Yani daha önce de belirtildi
ği gibi gelişmiş ülkeler, GYÜ'lerin kendilerine mamul mal ihraç 
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etmesinden fazla zarar görmemektedirler. Önemli olan GYÜ kay
naklı ihracatçıların, GYÜ kaynaklı üreticinin uluslararası pazarlar
dan daha büyük paylar alması, bu piyasaya büyüyen bir biçimde 
girmesi sonucu, gelişmiş ülkelerin uluslararası ticaret üzerinde 
kurmuş oldukları denetimin azalmasıdır. 

Eğer eldeki istatistiklerle desteklemeğe çalıştığımız bu hipo
tez doğru ise, içinde bulunulan krizin biraz önce değindiğimiz ve 
petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan «teknik likidite soru
nu »nun halledilse dahi sona ermeyeceği görüşündeyiz. Çünkü orta
da önemli^ bir yapı değişikliği, yeni karşılaştırmalı üstünlüklere 
uyum, sorunu vardır. 

Gelişmiş ülkelerin himayeci politikalar uygulamalarına rağ
men GYÜ'lerin mamul ihracatının artabilmesi daha çok mühen
dislik ürünleri ihracatı şeklinde olmuştur. Gelişmiş ülkelerin hi
mayeci politikaları, geleneksel GYÜ mamul ihracatına, yani doku
ma ürünlerine, deri ürünlerine yönelik olmuştur. Bunların dışında 
kalan mamul mühendislik ürünlerinin şu özelliği gözden kaçırıl
mamalıdır. Bu ürünlerde GYÜ'ler üretim teknolojisini lisans söz
leşmeleriyle transfer ederek faaliyet göstermekte, veya bu ürünler 
gelişmiş ülke kaynaklı çokuluslu şirketler tarafından GYÜ'lerde 
üretilmektedir. Her iki durumda da gelişmiş ülkelerin veya bu ül
keler kaynaklı şirketlerin, gerek bu malların üretimi, gerek ticare
ti üzerindeki denetimi devam etmektedir. Nitekim lisans sözleşme
leriyle teknoloji transferi halinde, lisans sözleşmelerinde, üretim 
miktanna, satış fiyatına ve nihayet satış pazarı ile satış miktarına 
ilişkin kısıtlamalar konulması, yaygın uluslararası uygulamadır. 
Yani, GYÜ'lerin veri teknoloji transferi, lisans sözleşmeleri ile ulus
lararası pazarlarda rekabet etmeleri bu sözleşmelerde öngörülen 
üretim ölçeği vesaire tarafından kısıtlandığı gibi, teknolojiyi alan 
ülkeler öteki özellikleri sayesinde üretim maliyetlerini düşürebilse-
ler dahi bu kez doğrudan doğruya ihracat kısıtlamalanyla karşılaş
maktadır 0). 

Bu durum karşısında GYÜ'lerin mamul ihraç edebilmesi ve 
hele bu ihracatın dokuma, deri, tahta gibi geleneksel mamullerin 
dışma taşması, sözü edilen ihracat kısıtlamalarının olanak verdiği 

/ 
(1) Kurdoğlu, Çelik, «Ekonomik Etkileri Açısından Patent Müessesesi ve Sanayi

leşen Ülkeler Bakımından Önemi» Cumhuriyet'in 50 nei Yılında Türkiye'de 
Sanayileşme Sorunları içinde, Ankara 1975, s. 939 - 77. 
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ölçüde mümkün olabilmektedir. Örneklerini sıraladığımız gelenek
sel ürünlerin ihracatının da gelişmiş ülkelerdeki müdahaleci dış ti
caret politikaları tarafından kısıtlandığını bir kez daha hatırlaya
lım. 

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu konjonktür, tüm ülke
leri bir ekonomik yapı değişikliğine doğru sürüklemektedir. Bu ya
pı değişikliği GYÜ'lerde zaten olmaktadır. Hattâ bir bakıma GYÜ'-
lerdeki gelişmeler, uluslararası ticaretin kalıbını değiştirmiştir ve 
yapı değişikliği bunun bir sonucudur. Değişikliğin gelişmiş ülkeler
deki yansıması, bu ülkelerin ileri teknoloji ürünleri üreterek, tek
nolojik üstünlüklerinden doğan rantları elde etmeleri şeklinde ol
mak gerekirken; teknik buluşlardaki yavaşlama ve bir yandan da 
teknoloji üretiminin, teknoloji üretimine yapılacak yatırımlara 
karşılık elde edilecek getirinin herhangi bir başka üretim alanın
dan hayli değişik olması bu olanağı da kısıtlamıştır. Bu tablodan 
çıkartılabilecek olan bir sonuç gelişmiş kapitalist ülkelerde kârla
rın azalma eğiliminde olduğudur. İşte bu yüzden gelişmiş piyasa 
ekonomileri, uluslararası serbest ticarete çeşitli biçimlerde kısıtla
malar getirmektedir. Gelişmiş piyasa ekonomilerinde ekonomik 
faaliyet alanının en azından GYÜ'lerdeki genişlemeye oranla daral
ması, gelişmiş ülkelerdeki 'lokomotif endüstriler'in de faaliyet 
temposunun azalmasına neden olmuş ve böylece bir içsel mekaniz
ma işlemeye başlamıştır. Bu içsel mekanizma özellikle gelişmiş ül
kelerin ve giderek tüm öteki ülkelerin içine girdiği ekonomik da
ralmayı çözmek bir yana, neredeyse büsbütün pekiştirmiştir. 

Bu tablo karşısında Türkiye'nin durumu nedir, Türkiye'nin 
ihracatı nasıl değerlendirilebilir? 

Türkiye'nin ihracatını belli başlı kalemler itibariyle 1970 - 79 
döneminde şöyle özetlemek mümkündür (Tablo 7). 

Biraz önce gelişmiş ülkelerin himayeci politikaları karşısında 
başarı gösterebilen GYÜ'lerin ihracatı içinde mühendislik ürünleri
nin önemli yer tuttuğu, bu himayeci politikaların geleneksel sana
yi ürünleri diyebileceğimiz dokuma, dericilik gibi kesimlere yönelik 
olduğu belirtilmiştir. Ülkemizin 1970 - 79 döneminde gerçekleştir
diği ihracat bileşiminde sözü edilen dokuma ürünleri yüzde 35 ile 
yüzde 40 arasında yer tutmaktadır. Bu oranın son yıllarda azalma
sını da sözü edilen himayeci politikalarla veya ara mal ithal güçlük
leriyle açıklamak mümkündür. 
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Tablo : 7 
Türkiye'nin 1970-79 Döneminde Mal Grupları İtibariyle İhracat Yapısı 

Toplam Belli başlı mal gruplarının payı (%) Çeşitli mamul gruplarının 
İhracat payı (%) 
Değeri Tarımsal Makina -

(milyon $) Gıda Girdi Yakıt Maden Mamul Kimya Diğer Donatım 

1970 
1973 
1976 
1977 
1978 
1979 

1970 
1973 
1976 
1977 
1978 
1979 

588.5 
1317.1 
1960.2 
1753.0 
2288.2 
2261.2 

49.28 
48.51 
42.15 
51.30 
53.09 
52.73 

33,58 
26.72 
26.86 
15.87 
19.16 
13.38 

0.62 
3.72 
0.83 
0.00 
0.16 
0.09 

Bazı mal gruplarının 

Tahıl Gübre 

0.25 
1.96 
2.18 
5.04 

10.47 
4.97 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ham 

Tıbbî 
İlâç 
ve 

Petrpl müstah 
petrol ürünleri 

0.00 
0.3 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.11 
3.4 
0.8 
0.00 
0.00 
0.00 

. zar J 

0.22 
0.08 
0.09 
0.10 
0.07 
0.11 

8.10 
5.14 
7.18 
8.84 
6.48 
7.64 

8.41 
15.91 
22.97 
23.97 
21.12 
26.16 

payı (%) 

Dokuma 

35.40 
35.68 
40.65 
31.07 
32.46 
30.35 

Metal 
ve 

metal 
mamul 

2.00 
2.44 
2.20 
2.25 
1.66 
2.23 

1.60 
1.06 
2.23 
1.90 
1.03 
1.05 

Elekt
riksiz 

0.09 
0.36 
0.42 
0.43 
0.27 
0.38 

6.43 
14.18 
19.59 
20.87 
19.12 
23.18 

0.38 
0.67 
1.15 
1.20 
0.97 
1.93 

Makinalar 

Elektrikli 

0.23 
0.25 
0.25 
0.25 
0.44 
0.43 

Taşıma 
Araç

ları 

0.07 
0.07 
0.48 
0.52 
0.27 
1.11 

UNCTAD, Handbook of International Trade and Development, Supplement 1980, s. 127. 

Buna karşılık tahıl ve özellikle buğday ihraç olanakları dilden 
düşmeyen ülkemizin toplam ihracatının 1978 yılında yüzde 10.47' 
sinin tahıl ürünlerinden oluştuğu, bu oranın 1979 yılında yüzde 
4.97'ye düştüğü görülmektedir. 

Metal ve mamulleri ile makina endüstrilerinin ihracatı zaten 
toplam ihracat içinde yüzde 2 civarında yer tuttuğu için, bu en
düstri ürünleri ihracatının artması kayda değer ihracat geliri yara
tacak gibi görünmemektedir. 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyi bakımmdan 
karşılaştırılabileceği bazı ülkelerde aym dönem içinde ihracatın 
dağılımı şöyle olmuştur. 
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Bazı Ülkelerde 

Arjantin 
Brezilya 
Birleşik Arap 
Cumhuriyeti 
Yunanistan 
Hindistan 
İsrail 
Meksika 
Kore 

Gıda 
68 
57 

16 
33 
31 
17 
34 
9.6 

Tablo : 8 

1970 - 76 Döneminde İhracat 

Tarımsal 
Girdi 

7 
5 

32 
5 
5 
3 
8 
3 

(Yüzde 

Yakıt 
0.5 
1.5 

22 
7 

0.8 
— 
10 

1.5 

olarak) 

Maden 
2.0 
12 

3.8 
15 
13 
— 
16 
6 

in Ortalama Dağı 

Mamul 
22 
22 

24 
35 
45 
75 
32 
79 

Kimya 
3.5 
1.8 

— 
5.5 
2 
10 
8 
1.8 

[ımı 

Makina -

Diğer 
8 

10 

21 
28 
36 
57 
14 
63 

Dona
tım 

9 
9 

0.6 
2 
5 
8 

10 
16 

Bazı mal gruplarınım payı (%) 

Arjantin 
Brezilya 
B.A.C. 
Yunanistan 
Hindistan 
İsrail 
Meksika 
Kore 

t 

Ta
h 

28 
1.4 
5 

— 
— 
— 
— 
— 

o 
İH 

G
üb

 

— 
— 
— 
— 
— 
3 

— 
— 

: -3 

Pe
tr

 
H

am
 

— 
— 
14 
— 
— 
— 

9 
— 

nl
eı

 

run 

Pe
tro

l 

0.4 
— 
— 
7 

— 
— 
— • 

— 

> 
ilâ

ç 
hz

ar
 

Tı
bb

î 
m

üs
ta

 

0.6 
— 
— 
17 
— 
— 
—-
— 

Bl 

fi 

D
ok

uı
 

7.5 
6 

50 
13 
22 
9 

12 
36 

ve
 

m
am

ul
. 

M
et

al
 

m
et

al
 

3 
4 

— 
— 

• 9 

8 
12 
7.4 

Makinalar 
4 
5 
—̂ 

— 
— 
2.5 
6.5 
— 

1 
2 

— 
— 
— 
3 
6 
9 

2.5 
3 

— 
— 
— 

3 
6 

— 

Kaynak : UNCTAD, Handbook of International Trade and Development, Supplement 
1980, s. 108-129 

Tabloda görülen çeşitli ülkeler Türkiye ile karşılaştırıldığında 
Kore'nin mamul ihracatı içinde dokuma kesiminin payının Türki-
yenin payına yakın olduğu, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nde ise do
kuma kesiminin nisbi payının daha da yüksek olduğu tesbit edile
bilmektedir. Kore'nin durumundaki bir özellik gözden kaçırılma
malıdır. Bu ülkenin mamul ihracatı toplam ihracatmm yüzde 79'u 
dur. Bu toplam paya oranla dokuma ihracatının payı mutlak değer 
olarak yüksek olmasına karşın, nisbi olarak o kadar yüksek değil
dir. 
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Hindistan'ın ihracat bileğimi içinde dokuma kesiminin payı 
Türkiye'ninkine yakındır. Ama bu ülkede de olay Kore'nin duru
munu andırmaktadır. Mamul ihracatı Hindistan'ın toplam ihraca
tı içinde yüzde 45 yer tutmaktadır. Dokuma kesiminin payı ise yüz
de 22'dir. 

Türkiye'nin ihracatını gösteren tabloya geri dönerek şu göz
lemleri yapmak da mümkündür. Gıda ihracatı Türkiye'nin toplam 
ihracatı içinde yüzde 50 civarında yere, tarımsal girdi ihracatı yüz
de 13 ile yüzde 33 arasında yere sahiptir. Böyle bir tablo karşısın
da gösterilecek ilk tepki her iki grubun da ülke içinde yeterince 
değer katılamadan ihraç edilen mallardan oluştuğu şeklindedir. 
Ama özellikle tarımsal girdi grubunun 1970-79 döneminde izledi
ği trende bakarsak, bu gruptan yapılan ihracatın nisbi payının 
azaldığı görülür. Buna karşılık mamul ihracatının payı da, neredey
se tarımsal girdi ihracatındaki azalış oranmda artmaktadır. 

Türkiye'nin bu ihracat kalemleri itibariyle ihracat kesiminde
ki şansı nedir? Biraz önce belirtildiği gibi dokuma endüstrisinin 
payı hemen hemen üçte bir civarındadır. Bu paym azalmasını açık
layabilecek bir etkenin, ihalâtçı ülkelerin himayeci müdahaleleri 
olduğu biraz önce belirtilmişti. Burada Türkiye'nin dokuma ihra
catının başlıca AET ülkelerine yapıldığını ve bu ülkelerin bir yan
dan Hong-Kong, Kore gibi uzak - doğu ülkelerinden, bir yandan 
da Akdeniz bölgesindeki ve öteki GYÜ'lerden yapılan ithalâtı kota
larla kısıtladıklarını hatırlamakta yarar vardır. 

Türkiye, gelişmiş ülkelere yönelik ihracatının bir yandan bu 
ülkelerin uyguladıkları himayeci politikalar, bir yandan da öteki 
GYÜ'lerden kaynaklanan rekabet tarafından engellenmesi olgusu 
karşısında ne yapabilir? Bu sadece Türkiye'nin değil, gelişmiş ve
ya gelişmekte olan tüm ülkelerin karşı karşıya bulundukları bir 
sorundur. Uluslararası ticaretin giderek daha güç koşullarda yapı
labilmesi karşısında gelişmiş ülke kaynaklı çokuluslu veya diğer 
firmalar ihracat yapmak yerine ihracat pazarlarında üretim yap
mak yolunu seçmişlerdir. Bu olgu yanında uluslararası mamul pi
yasalarında ürün çeşitlendirmesine, farklılaştırmaya gidilerek, bu 
piyasalara giriş engellenmiş ve/veya güçleştirilmiştir. 

1970'li yıllarda başlayan ekonomik krizi, 1929 ekonomik krizi 
ile karşılaştırırken, bu iki olay arasında yaygınlık derecesi bakı
mından farklılık bulunduğuna değinilmişti. 1970'li yıllarda başla-
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yan krizin daha yaygın nitelikte olması, günümüzde eskisine oran
la daha fazla sayıda ülkenin uluslararası ticarete katılması ile açık
lanmıştı. Nitekim günümüzde bir yandan gelişmiş ülkeler, bir yan
dan da gelişme yolundaki ülkeler birbirlerinin pazarlarma giderek 
artan ölçüde girmeğe çalışmaktadır. Aynı zamanda gelişme yolun
daki ülkeler dış ticaretlerini olanak ölçüsünde birbirlerine inhisar 
ettirmek için çeşitli düzenlemelere yönelmektedir. GYÜ'ler arası 
ekonomik işbirliği, dünya ticaretinde görülen gelişmeler arasmda 
ihmal edilemeyecek kadar önemli bir işbirliği biçimi olarak belir
mektedir. Gelişmiş ülkelerin yıllar önce mal ihracatına ek olarak 
başlattıkları taahhüt ihracatı, artık gelişme yolundaki bazı ülkele
rin de büyük önem verdikleri bir ihracat biçimi haline gelmiştir. 
Nitekim Kore, Filipinler, Pakistan Arap yarımadasındaki inşaat 
faaliyetlerine bazen müteahhit, bazen de işgücü sağlama biçiminde 
katılmaktadır. 

Giderek artan sayıda ülkenin uluslararası ticarete katılması 
olgusuna şu açıdan bakarsak, uluslararası ekonomide konjonktü-
rel veya yapısal değişmelerin ülkeleri nasıl zincirleme biçimde et
kileyebileceğini daha iyi görebiliriz. Son zamanlarda sıkça karşı
laşılan bir ticaret biçimi, endüstriler arası ticarettir. Bu ticaret bi
çimi aslında adeta karşılaştırmalı üstünlüklerdeki değişmelere 
anında uyum sağlayan bir düzenlemedir. Gelişme yolundaki ülke
ler bir üretim sürecinin belli bir aşamasında katkı yapabilir, ama 
çeşitli nedenlerle nihai malı üretemez durumda bulunduklarında, 
bir başka ülkede bulunan bir firmanın ürettiği yarı mamul veya 
mamulün bir bölümünü üretebilmekte ve bunu daha düşük mali
yetle gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca endüstrilerarası ticaret, GYÜ' 
1ère hem teknoloji transferi, hem piyasa tanıma, hem de yeni piya
salarda kendisini tanıtma olanağını verebilmektedir. 

Bu çözümleme sonunda söylenebilecek olan şey şudur. Günü
müzde tüm ülkeler uluslararası ekonomik ilişkilerini olanak ölçü
sünde geniş bir alana yaymak çabasındadır. Ülkeler ancak çok çe
şitli konularda ve biçimlerde, çeşitli ülkelerle alış veriş ve işbirliği 
yaptıkları takdirde başarılı olabilmektedir. Türkiye bugüne kadar 
uluslararası ticaretin en kolay biçimi ile uğraşmıştır. Bu ticaret ta
rım kökenli bir takım sanayi girdilerinin gelişmiş ülkelere satılma
sından oluşmuştur. Yani bu ticareti gerçekleştirmek için herhangi 
bir hüner gerekmemiştir. Tersine bu ticaret ancak satıcılar alıcıla
rı kandırmak için çeşitli girişimlerde bulundukları zaman köstek-
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lenmiştir. Oysa biraz önce değindiğimiz çok yönlü ve çeşitli yakla
şımlar, satıcı ülkelerin yeni pazarlar bulmak, bu yeni pazarlara gi
rebilmek için o pazarlarda talep edilen türden mallan üretmek ve 
nihayet orada kalabilmek amacıyla çabalar göstermesini gerektir
mektedir. 



1)41* i 
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îstatistiki rakamlar birkaç yıl dışında Cumhuriyet döneminde 
dış ödemeler dengesinin daima kronik açık verdiğini göstermekte
dir. Bunun başlıca nedeni ihracat girdilerinin ithalat çıktılarım 
karşılıyamaz oluşudur. Çare düşünülürken güdülen amaç, ihracat 
girdilerini arttırmak yoluyla açığı azaltmak, kapatılmıyan kısmı da 
dış yardım ve borçlarla karşılamaktır. Bütün siyasetçilerimizin 
bütçe görüşmelerindeki beyanları, 5 yıllık plânlarda ve yıllık prog
ramlarda ileri sürülenler, bunun delilidir. Amane var ki dış borç 
edinme ya da yardım alma imkânları zorlaştıkça, kapatılmayan 
açıklar döviz darboğazını oluşturmakta ve bu, ekonomik ve siyasi 
etkinliğini büyüyen bir biçimde hissettirmektedir, özellikle 1974' 
lerden sonra giderek büyüyen petrol giderlerimiz, dövize bağlı en 
basit ihtiyaçlarımızın dahi karşılanmasını çok güçleştirmiştir. 

îdeal olan, hiç şüphesiz, ihracatın ithalatı aşan bir düzeye çı
karılmasıdır. Bununla beraber ihracatın kısa vadede yukarıda bah
sedilen düzeye getirilemeyeceği, hele ülkemiz yönünden bu yolun 
hiçte kolay bulunmadığı kabul edilmelidir. Bu zorluğun çok sebep
leri vardır. Özellikle : 

— Üretimin dünya pazarlarının isteklerine uyan standartlarda 
sürekli olarak yapılamaması, 

— Ülkenin genellikle dış pazarlarla içli dışlı olmayışı ve kapa
lı bir iktisadi ünite niteliğini arz etmesi, 

— İhracatımızda zirai ürünlerin önemli bir paya sahip olması 
ve bunların talep elastikiyetlerinin bilhassa az oluşu, 

— Ulaşım zorluklan, 
— Türk parasının kıymetini koruma kanununun ve ona isti

naden çıkarılan tebliğlerin doğurduğu sorunlar, 
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— ihracat mevzuatındaki tutarsızlıklar, 
— Bürokratik engeller, 
— Ülkemizde sanayiin yeni oluşu, teknolojik ve mali güçsüz

lüğü, 
— Maliyet ve kârdan kaynaklanan enf lasyonist temayüller, 
— Geri kalmış ülkelerde görüldüğü gibi iç tüketimin büyük 

ölçüde büyümesi, 
— îç piyasa rahatlığı, 
— ihracatı bilmemek, 

ve benzeri sebepler sayılabilir. 

Ayrıca dünya ülkelerine bakıldığında, ihracatı ithalatını aşan 
ülkelerin parmakla sayılacak kadar az olduğu görülür. Bu, ihracatı 
geliştirmek yolu ile kısa dönemde kronik açığı yenme güçlüğünün 
ayrıca uluslararası bir göstergesidir. Şu durumda, ihracatı geliştir
me politikası yanında kısa dönemde döviz girdisi sağlayacak kay
naklan bulma ve bunları mobilize etmenin ilk çare olduğu akılcı, 
pragmatik ve gerçekçi bir görüşle kabul edilmelidir. 

Kısa Vadeli Kaynaklar 

Ülkemizin döviz darboğazını aşmada yararlanabileceği kısa 
vadeli kaynaklan şöyle sıralamamız mümkündür : 

— işçi dövizleri, 
— Dış ülkelerdeki mühendislik ve inşaat faaliyetleri, 
— Altm birikiminin kullanılması, 
— Yabancı sermaye hareketleri, 
— Deniz ticareti faaliyetleri, 
— Turizm gelirleri, 
— Petrol aramalan, 
— Sanayimizin dışa açılması 

Nitekim, bu kaynaklardan faydalanılması gerektiği daima ifade 
olunmuştur. 

Ne var ki, beyan ve arzu yeterli değildir, önemli olan, kaynak
lan mobilize edebilmek için izlenecek politikada, kaynağın niteli
ğini gözönünde bulundurmaktır. Bu niteliğe göre, izlenecek politi
ka istikrarlı veya seyyal olmalıdır. Meselâ, işçi dövizleri ve dış ül
kelerdeki mühendislik ve inşaat faaliyetleri girdileri için günlük 
gözlemler ve kararlar gerekli olduğu halde; deniz ticareti faaliyet-
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Ieri, petrol aramaları, yabancı sermaye hareketlerinin geliştirilebil
mesi ve turizm patlamasının sağlanabilmesi bu amaca yönelik is
tikrarlı ve güvenli bir politikanın ısrarla izlenmesine bağlıdır. Nite
kim, ısrarlı ve güvenli bir politika sürdürüldüğünde, petrol bulun
muş, yabancı sermaye gelmiştir. Maalesef, ülkemizde bu niteliklere 
uyan politikaların uygulanmakta olduğu söylenemez. Bu hususu, 
Türk yaym hayâtından iki örnek sunmak suretiyle belirtmek istiyo
ruz. 

Bilindiği gibi Avrupa'da uluslararası turizmin kendisini empoze 
etmesi 1946'dan itibaren Amerikalıların Avrupaya gelmeleri ile baş
lar. Bu yıllarda Türkiye'de turizm literatürünün de gelişmeye baş
ladığı görülür. Devletin turizm işlerini Basm Yâym Genel Müdür
lüğündeki bir odada iki üç kişi ile sürdürdüğü bir dönemde İz
mir'de yayınlanan bir yazıda «Edirne'den girip Ege kıyılarını "do
laşarak, İskenderun'dan çıkacak bir yolun» hayali ile «Dolar ve 
Sterlin Yağmuruna kavuşma özlemi» dile getirilmiştir. Eğer 30 yıl 
sonra ülkemiz halâ bu çabayı sürdürüyor ve uluslararası turizm 
alanı içersinde ağırlıkla yerini alamamış bulunuyorsa, bunun izle
nen politikaların yeterli ve gerçekçi olmayışından başka bir izahı 
olamaz. 

1964 yılı programında ödemeler dengesinde öngörülen 250 mil
yon dolarlık açığın borç ya da yardımla karşılanacağı ilkesi benim
senmiştir. Bunun üzerine, o tarihte yurt dışında çalışmakta olan 
işçilerimizin sayısı daha 30 bine ulaşmışken, işçi gönderilmesinin 
planlanması ve dövizlerin yurda aktarılmasının programlanması 
konularına basınımızda yer verildiği gibi, yabancı sermaye hareket
lerinden ve deniz ticareti faaliyetlerinden yararlanma gereği de or
taya atılmıştır. Görülüyor ki, 15 yıl sonra ülkemizde halâ aynı ko
nular kamu oyunda tartışılmaktadır. Bu niçin böyle olmaktadır? 
Tedbir almak ve uygulamak durumunda bulunan bürokratların, 
plânlamacıların ve yetkili politikacıların ülke koşullarını zamanın
da gereği gibi değerlendirmemelerinden ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan, ideolojik bazı kararsızlıklar yüzünden de ne is
tediğimizi bilmediğimizi kabul etmemiz gerekir. Artık petrolü ya
bancıya aratacak mıyız, aratmayacak mıyız; yabancı sermaye gele
cek mi, gelmiyecek mi; turizme açılacak mıyız, açılmıyacak mıyız; 
müteahhitliği dışarıda yapacak mıyız, yapmıyacak mıyız; sanayü 
dışarıya açacak mıyız, açmıyacak mıyız; ekonomimiz kapalı mı, 
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açık mı kalacak; bütün bunlarda her kademede kesin kararlı olun
ması gerekir. • / 

Kısa vadeli kaynakların harekete geçirilebilmesi için, bütün 
yetkililerin kaynakları kavrama ve ülke yararına kullanma bakı 
mmdan çok duyarlı olmaları gerekir. Bu duyarlılık önce karar ver
mede süratli olmayı ister. Esefle söyleyelim ki, döviz politikası iz
lenirken, bu sürat şartına uyar bir biçimde hareket edilmemekte
dir. Meselâ : 1970'lerden sonra, batılı müteşebbislerle işbirliği ha
linde ya da yalnız çalışan Türk müteşebbisleri, dış ülkelerde ihale 
bedellerinin bir bölümünün avans olarak ödenmesinden ötürü, hak
lı olarak gerektiğinde dışarı çıkarmak üzere artan paralan yurda 
getirip, Türk parasına çevirmek ve gerektiğinde dövize dönüş
türmeyi arzulamışlardır; ama Maliye Bakanlığının kesin tavrı dö
viz getirmenin serbest olduğu, döviz çıkışının ise izne bağlı olduğu 
şeklinde belirtmiştir. 

Ayrıca kaynakların mobilizasyonu için zorunlu duyarlılık, kay
nağın niteliğine göre iç ve dıştaki ekonomik, sosyal şartların da 
isabetli ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesini zorunlu kılar. 

Müteahhitlik Çalışmaları 

Milli gelirlerinin çoğalması üzerine Ortadoğu memleketlerin
de, önce altyapılarım düzeltmek, sonra da diğer ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere, kesif bir inşaat faaliyeti başladı. Gerek personel, ge
rek teknoloji yönünden bunları yapacak durumda olmıyan bu mem
leketlerin, inşaat faaliyetlerini yürütmek için yabancı firmala(ra ih
tiyaçları vardı. Ayrıca petrol için ödediklerini geri almak amacıyla 
bu tür işlerin çoğalmasını yabancı firmalar da teşvik etmişler ve 
etmektedirler. Bu inşaat faaliyetine baktığımız zaman başlangıçta, 
dışa açık ve tecrübesi olan endüstri memleketlerinin en iyi şartlar
la ve çok yüksek fiyatlarla işe başladığı görülür. Yavaş yavaş diğer 
memleketler de bu faaliyetlere katıldılar. Ortadoğudaki inşaat faa
liyetlerinin yıllık hacminin 100 milyar dolar civarında olduğunu 
sanıyorum. Güney Kore'nin faaliyetlerinin yalnız Suudi Arabistan' 
da yıllık 10 milyar dolan aştığı ve 100.000 kişinin üstünde işçi ça
lıştırdığı bilinmektedir. Diğer memleketlerdeki faaliyetleri ilâve 
edildiği takdirde bu ülke gelirinin 2 - 3 milyar dolar olduğu tahmin 
olunmaktadır. Biz bu işlere 1971 senesinde başladık ve ilk olarak 
bazı inşaat firmalanmız Libya'ya gittiler. Bugün Suudi Arabistan, 
Irak, Libya ve Ürdün'de çalışan müteahhitlerimizin sayısı, ikisi 
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kamu sektörüne mensup olmak üzere, 53'e ulaşmış; ellerindeki iha
le tutarı 3 milyarı geçmiş; çalışan Türk mühendisi, idarecisi ve işçi 
sayısı 30.000'i aşmıştır. Türk firmaları bu ülkelerde, yabancı müte
ahhitlerle Joint Venture ve Konsorsiyum şeklinde, ya da ikinci mü
teahhit olarak çalışmaktadırlar. Yukarıda belirtilen işlerin ancak 

*son iki yıl içinde bu boyutlara ulaştığını da ayrıca belirtmek iste
riz. 

Bu Faaliyetin Katkıları 

Yurt dışındaki müteahhitlik faaliyetlerinin Türk ekonomisine 
katkıları çeşitli şekillerde görülür, tik göze çarpan, bu katkının ni
telik itibarıyla ihracattaki katkıdan farklı olmasıdır. Gerçekten bu 
farklılık, müteahhitlik faaliyetleri sonunda yurda getirilen döviz
lerin, hiçbir döviz çıktısına neden olmaksızın net olarak gelmesin
de görünür. Kemmiyet itibanyla katkılar ise, ödemeler dengesine 
doğrudan katkılar, Türk ekonomisine ve ödemeler dengesine do
laylı katkılar ve nihayet çalışan işletmeler bünyesine katkılar şek
linde ayırıma tabi tutularak incelenebilir. 

1 — Ödemeler Dengesine Doğrudan Katkılar 

A) . îşçi döviz girdisi 
B) Kâr transferleri 
C) Makina ve teçhizatın bedelsiz girişi 
D) İnşaat malzemeleri ihracı 
E) Türkiye'de yapılan plân ve proje hizmetleri 
F) Teminat mektubu masrafları 

G) Merkez genel masrafları ve benzerleri şeklinde sa
yılabilir. Bu girdilerin iş tutarının % 40'ı mertebesinde olduğu dü
şünülürse, katkının hiçde küçümsenmiyecek boyutlara ulaştığı an
laşılır. 

2 — Ekonomiye ve Ödemeler Dengesine Dolaylı Katkılar 

Müteahhitlik faaliyetleri plân, proje ve müşavirlik hizmetle
rinden soyutlanamaz. Bu faaliyetler ya doğrudan doğruya firma 
bünyesinde sürdürülür, ya da serbest kuruluşlara yaptırılır. Bu ba
kımdan müteahhitlik faaliyetlerinin dışa açılması iki önemli sonuç 
doğurur : 

A) Türkiye'deki mühendislik ve müşavirlik firmalarının dışa 
dönük bir biçimde çalışmaları sağlanmış olur, 
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B) Dışa dönük müşavirlik ve proje firmalarının çoğalıp geliş
mesi, işin yapımı sırasında Türk mallarının kullanılmasını 
zorunlu kılmak suretiyle ihraç imkânı sağlar. Bunun ör
neği, yabancı müşavirlik ve: proje firmalarının kendi mem
leketlerinin standartlarının ve mallarının kullanılmasını 
önermelerinde görülür. 

İnşaat faaliyetlerinin yurt dışına kaydırılmasının ekonomiye 
dolaylı katkıları da Vardır. Bunlar, 

A) Munzam bir istihdam imkânı hasıl etmek; 
B) Dış ülkelerde çalışan firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak 

yerli sanayinin kurulması şeklinde özetlenebilir. 
3 — İşletmeler Bünyesindeki Katkıları 
A) Her müteahhitlik firmasının ekonomik dalgalanmalardan 

kaynaklanan bir ömrü vardır. Türkiye şartlarına göre ge
nelde bu tabiî ömür 15 yıl olarak belirlenebilir, işte dışa 
açılma bu tabiî ömrü, batılı ülkelerde olduğu gibi uzat
maktadır. 

B) Dış ülkelerde faaliyet gösteren firmalardaki bilgi birikimi 
daha yoğun ve süreklidir. 

C) Firmalar dış ülkelerde rekabet etme ve ayrıca dışa açılma 
alışkanlığını kazanmaktadır,, 

D) Yeni teknoloji ve yöntemler kolayca öğrenilmektedir. Vak
tiyle çok pahalıya sağlanan teknolojilerin bu suretle çok 
ucuza edinilmesi mümkün olmaktadır. 

E) Gelişmiş ülkelerin şirketleriyle yapılan başarılı işbirliği, 
firmalarımızı işbirliği yapılan memleketlerin firmaları se
viyesine çıkarmaktadır. Bunun sonucu, Türk firmalarının 
uluslararası rekabetin egemen olduğu iş sahalarında daha 
kolay kabul gören firmalar niteliğini kazanması şeklinde 

ortaya çıkar. 

Şu kısa özetten anlaşılıyor ki, müteahhitlik faaliyetleri Türk 
ekonomisi ve işletmeleri düzeyinde olumlu sonuçlar yarattığı gibi, 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında olumlu ekonomik ilişkiler kurul
masına, Türkiye'nin tanınmasına, saygınlığınm yükselmesine de 
yardımcı olmaktadır. 

Müteahhitlik sektörü son iki seme içerisinde ülkemize 300-
400 milyon dolar getirmiştir. Yakında bitecek işlerin sonuçları ilâ-
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ve edilirse, önümüzdeki yıllarda bu rakkamın 1 milyar doları aşa
cağı bilinmektedir. Müteahhitlik sektörünün getirdiği dövizin bu 
rakama ulaşması için, eldeki taahhüt tutarının 5 milyar dolara 
erişmesi yeterlidir. Bu miktarın 1981 senési sonuna kadar temin 
edileceğini tahmin edebiliriz. Şöyle ki, dış ülkelere açılmış inşaat 
firmalarımız üstlendikleri işleri şimdiye kadar olduğu gibi ciddi 
olarak sürdürmeye devam ederlerse, Güney Kore mertebesinde iş 
görmemek için bir neden kalmryacaktır. 

Ayrıca bilindiği gibi Osmanlı dönemi de dahil, ülkemizin ba
tıya en geniş açılması emek ihracı suretiyle olmuştur, işçilerimiz, 
genellikle kırsal alandan ve gelir seviyesi düşük kesimdendir. Bu
gün batıda yaşayan vatandaşlarımızın sayısı aileleri ile birlikte 2 
milyonu aşkındır. Batının sanayileşmiş olması, işçilerimizin genel
likle sanayi sektöründe devamlı olarak çalışması, aile birimlerinin 
o ülkelere göç etmesini zorunlu kılmış, sonuçta birinci ve ikinci ku 
şaklar için psiko - sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. Sorunlar, bir 
yandan devletimizi, öte yandan batılı devletleri bir takım tedbirler 
almak durumunda bırakmış ve alınan tedbirler hiç bir zaman ye
terli olmamıştır. İşte bu ağır sorunların Arap ülkelerine gönderilen 
işçiler yönünden ortaya çıkması sözkonusu değildir. Müteahhit faa
liyetlerinin doğal sonucu bu olduğu gibi, o ülkelerin durumu da bu
nu gerektirmektedir. Arap ülkelerinde çalışan bir vatandaşımız bir 
müddet sonra hayat seviyesi yükselmiş olarak yurda dönmekte ve 
memleketin kalkınmasına iştirak etmektedir. Ayrıca bu şekilde dai
mi bir dönüşüm oluşmaktadır. Bu farklılık döviz girdisi yönünden 
de önem taşımaktadır. Gerçekten batılı sanayi ülkelerine yerleşmiş 
bulunan işçilerimiz tasarruflarını, doğal olarak, o memlekette, yan
larında muhafaza etmektedirler. Merkez Bankası Başkanının açık
lamasına göre; bunun tutarı 15 milyar dolar civarındadır. Oysa 
Arap ülkelerine gönderilecek işçilerimizin orada yerleşmeleri söz
konusu olmıyacağı için, tasarruflarım o ülkede tutmaları olası de
ğildir. Nitekim son zamanlardaki işçi döviz artışlarının önemli bir 
miktarı Arap ülkelerindeki işçilerimizden kaynaklanmaktadır. 1974' 
den beri yurtdışına gönderilen işçi sayısı 80.000'dir ve bunun en az 
70.000'i Arap ülkelerine gitmiştir. 

Müteahhitlik Faaliyetleri Konusunda Getirilen ve Alınması 
Gereken Tedbirler 
Müteahhitlik faaliyetlerinin faydasına inanılmaya başlanmış

tır. Nitekim bu konuda son zamanlarda çok faydalı bazı teşvik ted
birleri getirilmiştir. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz : 



574 ŞARIK TARA 

— Vergi muafiyeti 
— Damga ve gider vergisi bağışıklığı 

— Getirilecek dövizin % 20'sinin kendi ihtiyaçları ve Türkiye' 
deki faaliyetlerini geliştirme maksadı ile kullanılabilmesi. 
Oysa : 

— Bugün dışarıda Türk bankalarının verdikleri teminat mek
tupları bir çok batı memleketlerinde hiç bir şekilde kabul edilme
mektedir. Bu soruna bir çözüm bulunduğu anda, iş alabilmek ve 
bilhassa batı ülkelerinin büyük firmaları ile ortaklıklar kurmak 
mümkün olacaktır. Bu, süratle çözüm bulunması icap eden çok 
önemli bir noktadır. 

— Dışarıda çalışan müteahhitlere teminat mektubu garantisin
den başka birşey verilmemektedir. Müteahhitlerimizin kârları ile et
kinliklerini çoğaltmaya, muhtemel zararlarını karşılıyabilmelerine 
imkân tanınmalıdır. Böylece işletmelerin finansman güçleri kuv
vetlendirilmiş olacaktır. 

— Devletin iş almadaki yardımı ve etkinliği devamlı olmalı ve 
sefaretlerin yardımı sağlanmalıdır. 

— Yurt dışındaki dövizin Türkiye'ye getirilmesi, istendiği za
man Türk parasına1 çevrilmesi ve yine istendiği zaman yurt dışına 
çıkarılması sağlanmalıdır. Buna döviz hareketlerinde serbesti ve 
seyyaliyet denilebilir. 

— Yukarıda belirttiğimiz gibi, müteahhitlik faaliyetlerine bağ
lı olarak inşaat malzemelerinin ihracı amaçlanıyorsa, mutlaka bun
ları projelerinde gösteren firmalar ile inşaat kontrollarmı yapacak 
proje ve müşavirlik firmalarının teşvik edilmesi gerekir. Ne var ki, 
bunun gerçekleşmesi, malzeme standartlarının kabul edilebilir dü-
teyde ve rekabet koşullarına uygun olmasına bağlıdır. 

— Diğer bir husus da, dışa giden müteahhitlerin işlerini zama
nında ve kaliteli olarak bitirmelerinin teminidir. Bunun kontrol ve 
mesuliyetinin bir kısmı, verdikleri teminatlarla dünya bankalarına 
nazaran 5-10 misli kâr yapan bankalardan istenmelidir. Ancak bir 
bankanın teminat vermesi klâsik banka kriterlerine göre olma
malı, yani dışa gidecek müessesenin yalnız ekonomik gücü kriter 
olarak alınmamalı, bunun yanında müteahhitlik, teknik ve iş bitir
me yeteneğine bakılmalıdır. 
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öte yandan Türkiye'de büyük yatırımlar vardır ve ilerde daha 
da çok olacaktır. Bunların Türk müteahhitlerince gerçekleştirilme
leri de dış tecrübelerle mümkün olabilir. Çünkü içerde işi olmayan 
firmanın, işçiyi, teknolojiyi, tecrübeyi dışarıya götürmesi zor oldu
ğu kadar, edindiği teknolojiyi yurda aktarması da zordur. 

— Dışarda çalışan Türk müteşebbislerinin bilhassa siyasî risk 
lerini karşılıyacak şekilde Türkiye'de de bir ihracat sigortası ku
rulmalıdır. Aksi takdirde hiçbir müteahhitlik müessesesinin karşı-
hyamıyacağı zararlar doğabilir. Bu konuda Hermes, Cofass, E.C.G.D 
güzel birer örnek teşkil ediyorlar. 

S O N U Ç : 

Alınacak yukarıdaki tedbirlerin yardımı ile 1982 senesi sonun
da Türk müteahhitlerinin 10 milyar dolarlık bir taahhüt miktarına 
ulaşacağını ve dışarıda çalışan Türk personelinin 100.000'e varaca^ 
ğım tahmin etmekteyiz. Bunun neticesinde de işlerin artık yavaş 
yavaş bitmesi ve yenilerinin başlaması ile yıllık döviz girdisinin 2 
milyar dolan aşkın olacağı söylenebilir. Bu rakam ilerdeki yıllarda 
daha büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Bu alandaki döviz girdisi diğer sektörlerin sağladığı ve meselâ 
sanayi döviz girdilerine nazaran farklıdır ve net bir nitelik taşı
maktadır. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, hiçbir yatırım yapmadan istihdam 
imkânı sağlanacak ve istihdam edilen personelin eğitimi temin 
edilmiş olacaktır. Arap ülkelerindeki müteahhitlik faaliyetleri, 
Türk devletinin gerek orada, gerekse batıda yaygın bir şekilde say
gınlığını arttıracaktır. 

Bu kadar çok taraflı faydası olan bir faaliyetin herkesçe teşvik, 
yardım ve takdir görmesi gerekir. 



KUR POLİTİKASININ DIŞSATIM 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN 

İst. Ün. iktisat Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri açısından 1980 yılı ilginç 
bir dönem olmuştur. Örneğin dışsatım ilk kez salt döviz getiren 
bir işlem olarak değil, aynı anda uygulanan antienflasyonist poli
tikanın üretim üzerindeki olumsuz etkilerini giderici bir işlem ola
rak da dikkate alınmıştır. Kambiyo politikasmda önceki yıllara 
göre çok daha esnek bir tutum içine girilmiştir. Dışalımda miktar 
kısıtlamalarından liberasyona doğru bir anlayış değişikliği mey
dana gelmiştir. İşçi dövizi kur değişmelerine yamt vermeye devam 
etmiş, oysa dışsatım aynı elastikliği gösterememiştir. 1980 yılında 
Türk bankacılığı uluslararası alana açılma girişimlerinde bulunur
ken uluslararası bankalar da Türkiye'ye ilgi göstermeğe başlamış
lardır. Ayrıca ilk kez dış alıcılar ulusal sermaye piyasasında yerli 
ortaklıkların hisse senetlerine talep yöneltmişler, ayrıca doğrudan 
yatırım için izin istemlerinde de bir sıçrama olmuştur. Bütün bu 
gelişmelerde iç koşullar kadar dünya konjonktüründeki değişmele
rin de etken olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

24 Ocak kararları içinde yeralan yüksek oranlı devalüasyon kı
sa bir süre için Türk lirasını göreli olarak eksik değerlenmiş bir po
zisyonda tutmuş, daha sonraki aylarda meydana gelen fiyat artış
ları liranın dış değerini başabaş noktasına getirmiş ve aşın değer
lenme dönemine girildikten sonra da kısa aralarla sık sık kur ayar
lamalarına gidilmiştir. Ancak bu ayarlamaların yeterli olduğu sa
vunulamaz. Yıl sonu itibariyle dünya enflasyonu ile iç fiyat artış
ları arasındaki fark dikkate alındığında Türk lirasının yine aşırı 
değerlenmiş durumunu koruduğu göze çarpmaktadır. Nitekim bu 
duruma karşı son derece duyarlı olan paralel piyasa kuru ile resmi 
kur zaman zaman önemli boyutlarda farklılaşmıştır. Bu konuda 
ilginç bir gelişme, kamuoyunca kendi kendisiyle çelişen savların 
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yoğun biçimde tartışılmasıdır. Örneğin aynı çevrelerin hem anti-
enflasyonist politikadan hem de kur değişmelerinden şikâyetçi ol
duğu görülmektedir. Oysa enflasyon hızı anlamlı ölçüde yavaşla
tılmadan kur ayarlamalarından vazgeçmenin yalnızca aldatıcı bir 
uygulama olacağı açıktır. Şu halde kur ayarlamalarından olumsuz 
yönde etkilenenlerin enflasyonun durdurulma gereğini de kabul 
etmeleri gerekir. Tersi durumda enflasyon, yavaşlıyarak da olsa de
vam ederken kurların düzeltilmemesi hem ekonominin dış denge
sinin daha çok yozlaşmasına yol açacak hem de yeniden olağanüs
tü rantlar oluşturularak gelir dağılımını bozacaktır. 

Türkiye'nin giderek büyüyen döviz darboğazı sorununda hızla 
genişleyen dışalım gereksiniminin, petrol fiyatlarındaki sürekli ar
tışın, dünyadaki ekonomik bunalımın önemli etkileri olduğu açık
tır. Ancak dış ticarette hizmet satışlarının kapatamadığı büyük 
açıklara ve bu yüzden sürekli dış borçlanmaya neden olan temel 
sorun dışsatım yetersizliğidir. 

Dışsatım onbeş yıllık uzun bir dönemde değer olarak ancak al
tı katma çıkabilmiştir. Oysa ulusal gelir içindeki payını oran ola
rak hiç değiştirememiştir. Toplam dış ticaret ve toplam dünya dış
satımı içindeki payı ile dışalımı karşılama oranı devamlı düşmüş
tür. Üstelik son yıllardaki artışlanrı miktar genişlemelerinden çok 
fiyat yükselmelerinden kaynaklandığı da açıkça görülmektedir. 

Dışsatım yetersizliğine neden olarak gösterilen bir çok etkenin 
demode hale geldiğini vurgulayan çalışmalar vardır. Örneğin dışsa
tım yetersizliğinde başta gelen nedenlerin üretim sorunları ve iç 
piyasanın genişliği. olduğu sık sık ileri sürülmüştür. Oysa aynı öl
çüler kullanılarak uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında Tür-' 
kiye dışsatımının ulusal gelir içindeki paymın en az yüzde 15 yani 
6 milyar dolar dolayında olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Üs
telik bu karşılaştırmada Türkiye dışsatıma en kapalı ülke olarak 
görülmektedir. Ayrıca söz konusu karşılaştırma dışsatım yetersiz
liğini açıklamada ekonomik sistem, siyasal rejim, din, ırk, bölge, 
emperyalizme bağımlılık veya bağııtnsızlık giib sık sık ileri sürülen 
bahanelerin hiç bir bilimsel anlamının bulunmadığını da ortaya 
koymaktadır (x). Aslında Türkiye gibi ülkelerde dışsatım yetersizli
ğinin başlıca nedeni yanlış uygulanan kur politikasıdır. 

(1) Akat, A.S. —Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerine Gözlemler— İstanbul 1980 
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Türkiye'de Kur Politikasının Tarihsel Gelişimi 
İkinci Dünya Savaşının bitiminde batı ülkelerinin başlca endi

şesi, Avrupa'nın yıkılmış ekonomilerinde baş gösterecek ödeme 
güçlüklerinin bu ülkeleri yeniden yoğun bir kambiyo kontrol uy
gulamasına iteceği ve bu uygulamanın da uluslararası ticareti sı
nırlayarak ekonomilerin yeniden kurulmasını engelleyeceği idi. 
Bu nedenle yeni kurulmuş uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlar 
dış ekonomik ilişkilerde liberalleşmeyi öğütler ve teşvik ederken, 
hükümetler de bu uluslararası ortamda biraz da söz konusu teş
viklerden yararlanma amacıyla liberalleşme öğütlerine uymuşlar
dır. Türkiye de bu hava içinde 7 Eylül 1946 da yüzde 116 oranmda 
devalüasyon yapmış ve eskisine göre daha liberal bir ticaret rejimi 
uygulamasına girmiştir. Dışalımda fiyat denetimi ve miktar kısıt
lamaları durdurulmuş, böylece mal türleri ile sınırlanmış bir libe
rasyona gidilmiştir. Bu gidiş 1950 yılının ortalarında daha da hız
lanmış, yeni bir iktisat politikası anlayışı getirdiğini savunan za
manın hükümeti, kurulduktan dört ay sonra OECD konseyinin yüz
de 60 liberasyon önerisine uyarak dışalım listelerine serbest dışalım 
listelerini eklemiştir. 

Değişmez kur politikası ile birlikte uygulanan liberasyonun o 
günkü ekonomik koşullar içinde doğal sonucunun ne olacağı belli 

* idi. Ancak, tüm iktisat politikalannda olduğu gibi kur politikasın
da da acemiliği olan Türkiye'nin bu doğal sonucu görmesi adeta 
olanaksızdı. Nitekim yılda dışalım yüzde 100 dolayında genişler
ken dışsatım ancak yüzde 37 dolayında artmış, 1952. yılında dış ti
caret açığı dışsatım gelirlerinin yüzde 50 sini geçmiştir. Bunun ne
denini şimdi uzaktan bakarak görmek oldukça kolay. Daha libe
rasyona geçilen 1950 yılında1 Türk lirası yüzde 37 dolayında aşın 
değerlenmiş durumda idi. Aşih değerlenme 1957 yılında yüzde 117 
düzeyine kadar çıkmıştır (2). Başka bir deyişle 1946 devalüasyon 
oranı eksiksiz kabul edilirse, Türk lirası aşın değerlenme konusun
da on yılda tekrar başladığı noktaya gelmiş oluyordu. 

Ödemeler dengesi darboğazının kendini ilk kez gösterdiği 1952 
yılından başlıyarak gelişen olaylann anımsanması ilginç benzet
meler yaptırmaktadır. Gerçi tarih her zaman tekerrürden ibaret 
değildir ama ayrı koşullann benzer sonuçlar yaratacağı da yadsma-

(2) Alkin, E. —«Kambiyo Kontrolü; Dünü, Bugünü»— Türk Ekonomisinin Dışa 
Açılmasında Kambiyo Politikası içinde; İstanbul 1979. 
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maz bir gerçektir. 1952 sonbaharından başlıyarak liberasyona 
önemli kayıtlar konmuş ve uygulama 1955 yılında fiilen durdurul
muştur. Daha sonra çeşitli uygulamalarla kambiyo kontrolü daha 
da sertleşmiştir. Sabit kur politikasıyla genişleyen döviz talebi ve 
enflasyon kısa zamanda paralel döviz piyasasının kurulmasına, kre
dili dışalımın yarattığı çifte ödemelerin oluşmasına, katlı kur uy
gulamasına, kısa dönemli borçların kabarmasına ve ödenemez du
ruma gelmesine, dışalım güçlükleri nedeniyle zaten sınırlı olan üre
tim kapasitesinin eksik kullanımına, sonunda Uluslararası Para 
Fonuna gidilmesine neden olmuştur. 

Fonun önerisi her zamanki gibi kesin ve net olmuştur : Bozu
lan iç fiyat - dış fiyat uyumunu yeniden sağlamak üzere gereği ka
dar yüksek oranlı bir devalüasyon, sağlanan uyumun yeniden yoz-
laşmaması için para ve maliye politikalarıyla enflasyonun denetim 
altına alınması. Nitekim 4 Ağustos 1958'de meşhur İstikrar Tedbir
leri yürürlüğe konmuş, Türk lirası yüzde 320 oranında fiilen deva
lüe edilmiş, para ve maliye politikalarında istikrarın gerektirdiği 
değişiklikler uygulamaya konmuştur. Ancak bir yandan tedbirlerde 
karmaşıklığın yarattığı bürokrasi, öte yandan dış kredilerle ilgili 
müzakerelerin uzaması, beklenen olumlu etkilerin oluşmasını ge
ciktirmiştir. Fakat iç istikrarla ilgili önlemlerin doğal olarak yara
tacağı durgunluk hiç gecikmeksizin kendini göstermiş, bunun üs
tüne ödemeler dengesinin bir türlü kapanamayan açıkları ve 1960 
yılının siyasal gelişmeleri de eklenince ekonomide beklenenin çok 
altında bir iyileşme sağlanabilmiştir. 

1946 -1960 döneminde uygulanan kur politikasını daha genel 
bir ekonomi politikasının zorunlu ve mantıki parçası saymak ol
dukça zorlamalı bir yorum olacaktır. Başka bir deyişle giderek hız
lanan enflasyona karşın sabit kur uygulamasında ısrar edilmesinin 
nedeni o dönemin zihniyeti dikkate alındığında, bilinçli bir ithal 
ikamesi politikasının yürütülmekte; olması değildir. Gerçi sonuç 
öyle olmuştur ama aslında sabit kur uygulaması bir yandan bugün 
dahi bir ölçüde varolan gayri iktisadi düşünme alışkanlığından, 
öte yandan batı ülkelerinde bile daha yumuşak kur politikalarının 
halâ tartışılmakta olmasından kaynaklanmıştır. Oysa 1963 yılında 
başlayan planlı dönemin kur politikaları, yine genelde eksik olmak
la birlikte, yukardan veya aşağıdan gelen etkenlerle şekillenen bir 
ithal ikamesi politikasının aracı olmuştur. 
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Türk planlaması kalkınmanın iki önemli darboğazı olarak dö
viz ve tasarruf yetersizliğine hemen, Birinci Beş Yıllık Planda dik
kati çekmiştir. Planlama, tasarruf yetersizliği konusunda iyimser 
denebilecek bir yorum yapmış ve üçüncü beş yıllık dönemin sonun
da toplumdaki gönüllü ve gönülsüz tasarruf eğilimlerinin gelişme
siyle bu sorunun çözülebileceğini tahmin etmiştir. Ancak, döviz 
darboğazının çözümü hakkındaki tahminleri bu kadar iyimser ola
mamıştır. Bir yandan —olağanüstü koşulların bulunduğu İkinci 
Dünya Savaşı öncesi ve savaş dönemi dışında— yüzyıllık kronik 
dış ticaret açığı, öte yandan Türk toplumunun ve ekonomisinin ya
pısından doğan ve ağırlığı süregelen özel sorunlar, tüm danışma 
ve karar merkezleri gibi planlamayı da olumsuz yönde etkilemiş, 
döviz darboğazının çözümünün oldukça uzun bir dönemin geçme
sine bağlanmasının nedeni olmuştur. Bu kötümser yorumun başlı
ca etkenleri dışsatım ile ilgili sorunlardı. 

Yakın zamanlara kadar dışsatım içinde tarımsal malların payı 
% 80'i buluyordu. Ayrıca bu oranın da büyük kısmını, pamuk, tü
tün, fındık ve kuru üzüm gibi bir iki mal oluşturuyordu. Dışsatı
mın çok yavaş bir tempo ile gelişmesinin ve iktisadi büyümeyi des
tekleyici değil de engelleyici nitelik almasının başlıca nedeni olarak 
bu dengesiz yapı görülmüştür. Yapı değişikliğini yaratacak gerçek 
bir dışsatım teşviki yıllar boyu istendiği halde gerçekleştirileme
miştir. Dışsatım mallarındaki kalite sorunları, standardizasyon ek
sikliği, pazarlama organizasyonundaki yetersizlik, dışa satılabilir 
mallara iç talebin genişlemesi ve dışsatım mallarımıza dış talebin 
elastik olmaması gibi nedenler de bu olumsuz gidişte etkili olmuş
lardı. 

Döviz darboğazının kronik görünümü ve nedenlerin çoğunun 
yapısal olması, sorunun çözümünde bir tür acelecilik ve telâş eği
limi yaratmıştır. Bu nedenle de ancak uzun dönem sonunda so
nuçları alınabilecek dışsatımı teşvik politikası yerine sonuçlan ça
buk alınacağı sanılan dışalım ikamesi tedbirleri uygulanmıştır. 
Böylece yıllar boyu dışalım ikame sanayileri dışalım yasakları, 
miktar kısıtlamaları, yüksek gümrük vergileri vs. ile devamlı ko
runmuştur. Ancak, öncelik verilen dışalım ikame politikasının bek
lenen hızlı değişimi sağlamadığı ve ödemeler dengesi üzerindeki 
dışalım baskısını hafifletmediği de açıktır. 

Planlı dönemde dış ticaret giderek daha ayrıntılı biçimde 
programlanmaya çalışılmış, ancak özellikle 1964 yılından başlıya-
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rak yeni bir enflasyon sürecine girilmesi kısa sürede Türk Lirasını 
aşın değerlenmiş hale getirmiş, 1964 yılında yüzde 10 olan aşın 
değerlenme oranı 1969 yılında yüzde 53 düzeyine kadar yüksel
miştir. Bütün bu dönem boyunca aşırı değerlenmenin dışalımı 
uyarma etkisini hafifletebilmek için kur ayarlamalarına gidilece
ğine miktar kısıtlamalan yanmda dışalımdan önce yüzde 5 sonra 
yüzde 10 oranında yeni bir damga resminin alınmasına, deniz yo
luyla yapılan dışalıma yüzde 5 rıhtım resmi uygulamasına, dışalım
da teminat oranlarının bir kısım malda yüzde 125 oranına varın
caya kadar yükseltilmesine, dış gezilere yüzde 50 prim uygulanma
sına, liberasyonun zaman zaman dondurulmasına, dışsatımda ver
gi iadesi uygulamasına, işçi dövizleri ile turist dövizlerine prim 
ödenmesine karar verilmiştir. Bütün bu çabalara karşın yeni aşın 
değerlenme durumu basit kur ayarlamalarıyla düzeltileceğine kar
maşık bir katlı kur, prim, vergi iadesi vs. uygulaması ile gideril
mek istendiğinden 1970 yılma doğru yeni bir ödemeler dengesi bu
nalımının başlaması olasılığı belirmiş ve sonunda söz konusu yıl 
içinde üçüncü devalüasyon kararı verilmiştir. Bu kez 1958-1960 
uygulamasının sonuçlan dikkate alınmış ve devalüasyon oranı yüz
de 66 olarak tespit olunarak liranın resmi değeri gerçek değerinin 
yüzde 6 altında tutulmuş ve bu uygulamanın bir ölçüde yararı da 
görülmüştür. Hızla genişleyen dışsatım ve işçi dövizi, câri işlem
ler açığını daraltmaya başlamış ve uzun bir süreden beri ilk kez 
cari işlemler 1973 yılında fazlalık vermiştir. Bunun yanında rezerv 
birikimi 2 milyar dolan aşmış, dışsatım geçilemez sanılan 1 milyar 
dolarlık tavanı delmiş ve işçi dövizleri dışsatım gelirlerine yaklaş
mıştır. Bu dönemin ilginç bir olayı söz konusu olumlu gelişmeler 
nedeniyle 14, 15 lira olan dolar kuru 1974 Mayısında 13.50 liraya 
düşürülürken, gerçekte Türk lirasının yüzde 69 oranında olan aşı-
n değerlenmişliğin yüzde 77 oranına yükselmiş olduğunun farkına 
vanlmamasıdır. 

Aslında cari işlemler fazlalığının belirdiği 1973 yılında bile 
ödemeler dengesine bakıldığında ticaret dengesinde önemli bir so
runun yattığı kolayca görülür. Söz konusu yıl cari işlemler 900 mil
yon dolar dolayında fazlalık verirken dışalımlar iki milyar doları 
aşarak 750 milyon dolar dolayında dış ticaret açığma neden ol-
muşdu. Sonraki yıllar dışsatım adeta olduğu yerde sayarken dış
alım dev adımlarla yürümüş ve dış ticaret açığı 1977 yılında 4 mil
yar doların üstüne çıkmıştır. Rezervleri eriten, dış borçlanmayı 
olağanüstü boyutlara vardıran, sonunda dışalım güçlükleri yara-
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tıp eksik kapasite kullanımına yol açan bu gidişin durdurulma
sında bir dizi ayrıntılı ve karmaşık uygulamalarla yürütülen kur 
politikasının hiç de yardımcı olmadığını anımsamak gerekir. De
valüasyonlardan kaçınılarak yürütülen ve gerçekçi olmayan kur 
ayarlamaları ile sürdürülen bu politika, sorunları hafifleteceğine 
ağırlaştırmıştır. 

Kur Politikası ve Dışsatım 

Dışsatımın yıllar itibariyle çeşitli açılardan gelişimi ile kur
larla ilgili veriler kur politikası ile dışsatım arasındaki ilişkileri 
incelemede yardımcı olmak üzere tablolar halinde düzenlenmiş
tir. 

Tablo 1, 1946 dan 1980 yılı sonuna kadar yapılan devalüasyon
ları ve kur değişmelerini göstermektedir. Tablo 2 de söz konusu 
nominal kurlar yıl ortalaması olarak gösterilirken, ikinci sütunda 
satmalma gücü parkeleri yıllar itibariyle yeralmaktadır. Bu pari-
teler A.O. Krueger ve M. J. Fry tarafından hesaplanmıştır (3). Sa
tmalma gücü paratesi, Türkiye'deki enflasyon oranı ile dış ticare
tin en yoğun olduğu yedi ülkenin (Almanya, A.B.D., İtalya, İngil
tere, İsviçre, Fransa, Japonya) ortalama enflasyon oranlarından 
hareket edilerek hesaplanmıştır. 

Üçüncü tabloda birinci sütun Türkiye'nin toptan eşya fiyatla
rı endeksini, ikinci ve üçüncü sütunlar sırasıyla tüm sanayileşmiş 
ülkeler grubunun ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin GSMH defla-
törlerini kapsamaktadır. Dördüncü ve beşinci sütunlar da iç fiyat
ların dünya fiyatlarından ne kadar saptığını gösteren oranlardır. 
Bu oranların (ya da bu oranlan temsil eden endeks sayılarının) bü
yümesi, iç enflasyonun dünya enflasyonuna göre ne oranda hızlan
dığını ve kurların hangi boyutlarda düzeltilmesi gerektiğini vur
gulamaktadır. Son sütun Tablo 2 de yeralan satınalma gücü pari-
tesinin nominal kurlara oranlanmasıyla düzenlenen aşırı değerlen
me endeksidir. Bu endeks, söz konusu kur düzeltmeleri yeteri 
oranda yapılmadığı için, aşın değerlenmenin 1970 yılı dışmda de
vam ettiğini göstermektedir. 

(3) A.O. Krueger, «Ekonominin Dışa Açılmasında Kambiyo Kuru Politikası» Türk 
Ekonomisinin Dışa Açılması Sorunları; İstanbul 1978. M.J. Fry —«Inflation 
and Growth in Turkey»— Inflation in Turkey Seminar, Istanbul 1979. 
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Dördüncü tabloda, regresyon analizinde kullanılacak değiş
kenler zincirleme endeksler olarak verilmiştir. Son iki sütun aşın 
değerlenme ve yurtiçi üretimin dışsa.tım üzerindeki etkilerini gö
rebilmek için düzenlenmiş olan gayrisafi yurtiçi hasıla içinde dış
satım oranı ve ihracat miktar endeksidir. 

Dışsatımla ilgili göstergeler topluca beşinci tabloda yeralmak-
tadır. İlk üç sütun 1965-1980 döneminde, dışsatımın değerinde 
mutlak rakam, endeks ve yıllık artış oranları olarak meydana ge
len değişikliği göstermektedir. Görüldüğü gibi dönemin ilk sekiz 
yılında dışsatım değer olarak ancak iki katma çıkabilmiştir. Daha 
sonra gelen sekiz yıl ise daha başarılı olup bu dönemde dışsatım 
değer olarak yaklaşık üç kat artmıştır. Ancak, hem birinci hem de 
ikinci alt dönemde artışların ne kadar düzensiz olduğunu üçüncü 
sütun vurgulamaktadır. Bazı yıllar yüzde 50 dolayında artan dış
satım hemen izleyen yıllarda yüzde 10 düzeyini geçen daralmalara 
girerek sert dalgalanmalar göstermiş dir. Ayrıca dördüncü ve be
şinci sütunlar, dışsatımın değer olarak iyi bir performans göster
diği son sekiz yıl içinde fizik miktarlar açısından aynı ölçüde ba
şarılı olamadığını, hatta olduğu yerde saydığını belirtmektedir. Ni
tekim altıncı sütun değer olarak gözüken performansın bile pek 
anlamlı olmadığını vurgulamaktadır. Onaltı yıllık uzun bir dönem 
boyunca dışsatımın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki yeri zaman 
zaman özellikle aşağıya doğru sert dalgalanmalar göstermiş ve so
nunda olduğu yerde saydığını gösteren bir ; düzeyde kararlanmış-
tır. Yedinci ve sekizinci sütunlar dış ticaret içinde dışsatımın payı
nın azaldığını ve dolayısıyle dışsatımın dışalımı karşılama oranı
nın düştüğünü göstermektedir. Dokuzuncu sütun olumlu bir ge
lişmeye işaret etmektedir. Sanayi mallarının tanımı ve kapsamı ne 
olursa olsun, dışsatım içindeki paylarının anlamlı ölçüde genişle
diği anlaşılmaktadır. Onuncu sütundan ise Türkiye'nin nasıl dışsa
tımda dışa en kapalı ülke haline geldiği yıllar itibariyle izlenebi
lir. 

Kur politikası dış ticaret rejiminden gümrük uygulamalarına, 
tarifelerden kur ayarlamalarına kadar uzanan geniş bir tanım için
de ele alındığında, dışsatım üzerinde yaratılan etkileri doğrudan 
ölçebilecek bir yöntem henüz geliştirilmiş değildir. Ancak aşın de
ğerlenmiş kurların dışsatım üzerindeki olumsuz etkilerini ölçme
de bazı götürü yöntemler kullanılabilir-. Bunlardan bir tanesi aşırı 
değerlenme zincirleme endeksi ile gayrisafi yurtiçi hasıla içinde 
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dışsatım oranı zincirleme endeksi ve dışsatım miktar endeksi ara
sında basit bir birlikte değişim analizi yapıp regresyon doğruları
nın koefisyanlarina bakmaktadır. Aşın değerlenmenin dışsatıma 
etkisinde önemli olan reel değişmelerdir. Bu nedenle doğrudan 
dışsatım değerleri değil dışsatım/gayrisafi yurtiçi hasıla oranı ve 
dışsatım miktar endeksleri kullanılmıştır. Doğal olarak dışsatım 
deflatörü ile gayrisafi yurtiçi hasıla deflatörleri farklı olduğundan 
sözü geçen oran yine de tam anlamda bir reel seri oluşturmamak
tadır ama fiyat etkilerinden, dışsatım değer serisine göre daha çok 
yalıtılmış olduğu da açıktır. Zincirleme endekslerle çalışmanın ne
deni de ' zaman serilerindeki, hipotez dışında kalan değişkenlerin 
yaratabileceği birlikte değişim etkilerinden olabildiği kadar kaçın
maktır. Bu etkileri daha da hafifletebilmek için, serilerdeki za
man trendini gidermek üzere, oldukça kaba ama yararlı bir yön
tem olarak değişkenlerin arasına zaman değişkeni de katılmıştır. 

Regresyon Analizi 

1) X/GSYlH = 137.2115 + 0.8790 T — 0.3862 ADE 

F (0.336) (1.147) 
R 0.3677 
r 0.1898 — 0.3259 
F (0.7818) 
D.W (2.7780) 

2) Xvol = 32.7537 — 0.1372 T—0.3889 ADE + 0.7006 GSYÎH 

F (0.006) (0.010) (0.095) 
adj . R2 —0.3005 

r —0.1160 0.0358 0.1488 
F (0.0758) 

D.W. (3.2033) 

Değişkenler 

X : Dışsatım 

GSYİH : Gayrisafi yurt içi hasıla 
X/GSYÎH : Dışsatım/Gayrisafi yurt içi hasıla oranı endeksi 

T : Zaman 
ADE : Aşırı değerlenme endeksi 
Xvol ; Dışsatım miktar endeksi 



586 Prof. Dr. ERDOĞAN ALKİN 

Birinci regresyon denklemi aşırı değerlenmenin dışsatım/gay-
risafi yurtiçi hasıla oranını olumsuz yönde etkilediğini göstermek
tedir. Ancak, belirlenme ve anlamlılık koefisyonları zincirleme en
dekslerle çalışıldığı için doğal olarak tatmin edici değildir. Tüm 
dönem için aşın değerlenme elastikliği —0.9157 dir. Başka bir de
yişle dönem ortalaması olarak aşırı değerlenmede her artış, ihra
catın gayrisafi yurtiçi hasıladaki oranını yaklaşık aynı oranda 
azaltmışdır. 

İkinci regresyon denklemi yine aşırı değerlenmenin dışsatım 
miktarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktadır. Koefisyon-
lar için aynı yorum yapılabilir. Elastiklik —1.4424 dir. Başka bir 
deyişle aşırı değerlenmenin dışsatım miktarı üzerindeki olumsuz 
etkisi, dışsatım/gayrisafi yurtiçi hasıla oranı üzerindeki olumsuz 
etkisinden yaklaşık yüzde elli daha yüksek olmuştur. Dışsatım 
miktarının yurtiçi gayrisafi hasıla, elastikliği yaklaşık 2.5660 ol
muştur. Kaba bir yorumla dönem boyunca üretimin dışsatıma ver
diği uyarının yaklaşık yarısını aşırı değerlenme yok etmişdir. 

S O N U Ç : 

Türkiye'de döviz kuru daha 1950 yılında dış ticarette kısmi 
bir serbestleşmeye gidilirken yüzde 37 aşın değerlenmiş durumda 
idi. Yani o dönemde iç fiyatlar, Türkiye'nin mal sattığı ülkelerin 
fiyatlarına göre yüzde 37 yüksek bulunduğu halde cari döviz kuru 
bu farkı değiştirmemiştir. Aşın değerlenme 1957 yılında yüzde 117 
düzeyine kadar çıkmıştır. 1958 devalüasyonu ile bu durum düzel
tilmiş ama sabit kur politikasında ısrar edildiğinden, dünya fiyat
larına göre daha hızlı yükselen iç fiyatlar döviz kurunu 1969 yılın
da yine yüzde 53 aşırı değerlenme düzeyine getirmiştir. 1970 deva
lüasyonu Türk lirasını ılımlı ölçüde eksik değerlenmiş kılarak bu 
sorunu geçici olarak çözmüş ama sabit kur politikası 1974 yılında 
yeniden yüzde 77 aşırı değerlenmeye neden olmuştur. Bundan son
ra yapılan kur ayarlamaları, 1980 yılı Ocak ayına kadar, içfiyat-
dışfiyat uyumsuzluğunu düzeltmede hep geri kalmış ve dışsatımı 
kösteklemiştir. 

Bu sonucu basit bir regrasyon analizi de desteklemektedir. 
1968-1980 arasındaki onüç yıllık dönem boyunca iç fiyatlar dünya 
fiyatlarına göre yaklaşık yüzde 600 daha hızlı yükselmiştir. Hız
lanmanın özellikle 1977 yılında başlayarak olağanüstü boyutlara 
ulaştığı açıktır, Uzun aralıklarla ve yetersiz oranlarda yapılan kur 
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ayarlamaları bu durumu düzeltememiş ve 1979 yılı sonunda Türk 
lirasının aşın değerlenmişliği yüzde 91.4 dolayında kalmıştır. 1980 
yılı içinde yapılan kur ayarlamaları aşırı değerlenmeyi ancak 
yüzde 59.8 oranına düşürebilmiştir. 

Söz konusu aşırı değerlenme, dışsatımı aym oranda olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bu olumsuz etkiler olmasaydı kabaca bir tah
minle hiç olmasa 1977 yılma kadar yılda ortalama yüzde 7 artan 
gayrisafi yurtiçi hasıla, dış satımı da her yıl ortalama yüzde 18 
genişletebilirdi. 

İlerde dışsatım yetersizliğinin diğer önemli bir nedeni yük
sek gümrük tarifeleri olacaktır. Dışalımdan alman vergiler ve di
ğer vergi benzeri bedeller, resmî kurun çok üstünde bir ikinci fii
lî kur daha yaratmaktadır. Örneğin herhangi bir malın dışalımın
da sözü edilen yükler yüzde 50 dolayında ise aslında fiilî dolar ku
ru 100 TL. değil 150 TL. dır. Böylece ayn veya benzeri bir malm 
yurtiçinde imali halinde dolar karşılığı maliyetler 150 TL. na va
rıncaya kadar korunmaktadır. Üstelik bu malı imal edecek olan
ların iç piyasada mamullerini dolar birimi başına 150 liraya ka
dar değerlendirme olanakları varken 100 TL. na dışsatımları da 
beklenemez. Üstelik dışsatımı teşvik için kur yükseltildikçe resmî 
kur ile fiilî kur arasmdaki mutlak fark da açılacak ve bu çelişkiyi 
yenmek için gümrük tarifelerini tekrar gözden geçirip düzeltmek
ten başka çare yoktur. Oysa tarifeler, kamu kesimine önemli bir 
vergi varidatı sağlamaktadır. Bu nedenle kısa sürede varidat dü
şürücü bir düzeltmeden söz edilemez. Türkiye'nin dışsatım konu
sunda, sabit kur politikasından sonra belki de farkına varmadan 
içine düşmüş olduğu ikinci önemli açmaz budur. 

Türkiye bu açmazları nasıl yenebilir? Dışsatımı döviz gerek
sinmelerine yeter düzeye nasıl çıkarabilir? Bu konuda alınabile
cek önlemlerin en zor görünenleri belki 'de uygulamada en kolay 
olanlarıdır. Başka bir deyişle tanıtma-pazarlama-kalite-standardi-
zasyon-alt yapı gibi sorunlar belli ölçüde çözülebilir. Ancak yukar
da değinilen iki açmazın çözümü kolay değildir. Çünkü bunlardan 
ikincisi kamu kesiminin önemli bir kaynak özverisine ama özel
likle birincisi çok büyük bir zihniyet değişikliğine gereksinme gös
termektedir. Oysa gelişmekte olan ülkelerde en zor değişen şey 
zihniyettir. 
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Tablo 1 — Döviz Kurlan ( 

1946 
1958 
1970 
1971 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 

Eylül 
Ağustos 
Ağustos 
Aralık! 
Mayıs 
Haziran 
Nisan 
Temmuz 
Ağustos 
Ekim 
Mart 
Nisan 
Ekim 
Mart 
Eylül 
Mart 
Haziran 
Ocak 
Aralık 

Dolar Karşıhg 

: 2.80 
: 9.00 
: 14.85 
; 14.00 
: 13.50 
: 13.85 
: 14.00 
: 14.25 
: 14.50-14.75 
. 15.00 
: 15.50 

16.00 
. 16.50 

17.50 
: 19.25 

25.00 
: 47.10 

70.00 
89.25 

Tablo 2 — Kurlar (Dolar karşıhğı TL.) 
Nominal Kurlar Satmalına Gücü Paritesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 . 
9.00 

3.83 
3.67 
3.81 
3.94 
4.35 
4.66 
5.30 
6.07 
6.91 
8.33 
8.71 
9.00 
9.49 
9.83 
9.92 

11.06 
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1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
14.85 
14.15 
14.15 
14.15 
13.99 
15.15 
16.66 
19.44 
25.25 
36.05 
' 79.62 

11.04 
11.97 
13.73 
13.73 
13.97 
16.21 
18.32 
21.02 
23.94 
29.18 
36.12 
42.43 
59.20 
69.50 
169.62 

Tablo 3 — ENDEKSLER 

Pd Pwj Pw* Pd/Pw; Pd/Pw* ADE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

100.0 
107.2 
114.5 
132.7 
156.3 
188.6 
244.9 
269.6 
311.5 
386.6 
589.8 
966.8 
1882.2 

100.0 
104.7 
110.9 
116.9 
122.5 
131.4 
147.1 
163.1 
174w9 
187.0 
200.5 
216.3 
243.3 

100.0 
104.9 
111.8 
120.0 
127.9 
138.0 
154,0 
176.6 
194.4 
212.9 
231.0 
251.1 
280.0 

100.0 
102.4 
103.2 
113.5 
127.9 
143.5 
166.5 
165.3 
178.1 
206.7 
294.2 
447.0 
773.6 

100.0 
102.2 
102.4 
110.6 
122.2 
436.7 
159.0 
152.7 
160.2 
181.5 
255.2 
385.0 
672.2 

114.6 
114.6 
70.7 
86.1 
97.3 
111.6 
128.5 
144.7 
162.9 
164.0 
176.1 
191.4 
159.8 

1980 yılında fiyat artışları sanayileşmiş ülkeler için % 12.5, 
AET ülkeleri için % 11.5 kabul edilmiştir. 
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Tablo 4 — Zincirleme Endeksler 

Yıllar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Aşırı Değerlenme 
Endeksi 

117.8 
100.0 
61.7 

121.7 
113.0 
116.0 
114.0 
112.5 
112.6 
100.7 
107.5 
108.7 

. 83.5 

Reel 
GSYİH 
Endeksi 

106.7 
105.3 
104.7 
109.5 
106.7 
104.4 
108.5 
108.9 
108.5 
104.4 
103.0 
100.2 
98.0 

İhracat/ 
GSYİH 
Endeksi 

85.8 
97.5 

113.4 
110.5 
105.3 
119.1 
84.8 
74.9 

120.7 
77.9 

119.5 
84.8 

140.5 

İhracat 
Miktar 
Endeksi 

98.8 
101.3 
105.3 
101.5 
113.9 
112.2 
81.9 
92.4 

132.6 
77.4 

120.9 
80.6 

100.2 



Tablo 5 — Dışsatımla İlgili Göstergeler 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

(D 

Dışsatım 
(milyon dol.) 

464 
490 
522 
496 
537 
588 
677 
885 

1317 
1532 
1401 
1960 
1753 
2288 
2261 
2840 

(2) 

Dışsatım 
endeksi 

100 
106 
113 
107 
116 
127 
146 
191 
284 
330 
302 
422 
378 
493 
487 
612 

(3) 

Artış 

oranları 
% 

6.0 
6.6 

— 5.4 
8.4 
9.5 

14.9 
30.8 
48.7 
16.2 

— 8.5 
39.7 

—10.4 
30.4 

— 1.2 
25.6 

(4) 

Dışsatım 
miktar 
endeksi 

— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 

100 
88 
81 

109 
92 

111 
89 
90 

(5) 

Miktar 
artış 

oranı (%) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

—11.9 
— 8.6 

35.6 
—16.1 

20.9 
—19.4 

01.1 

(6) 

GSYİH 
içinde 

dışsatım 
% 
5.5 
4.9 
4.6 
4.0 
3.9 
4.4 
4.9 
5.1 
6.1 
5.2 
3.9 
4.7 
3.6 
4.4 
3.7 
5.2 

(7) 

Dışticaret 
içinde 

dışsatım 
% 

44.8 
40.6 
43.3 
39.4 
40.1 
38.3 
36.6 
36.2 
38.7 
28.9 
22.8 
27.7 
23.2 
33.2 
30.9 
31.1 

(8) 

Dışsatım/ 
dışalım 
oram 

% 
818 
68.3 
76.3 
65.0 
67.0 
62.1 
57.8 
56.7 
63.1 
40.6 
29.6 
38.2 
30.2 
48.8 
44.0 
45.1 

(9) 
Toplam 
dışsatım 
içinde 
sinai 

ürünler 
dışsatımı 

% 
17.9 
16.1 
14.8 
13.7 
19.2 
18.4 
22.2 
27.8 
33.9 
39.2 
35.9 
30.4 
33.4 
27.2 
34.7 
35.1 

(10) 

Dünya 
içinde 

Dışsatım 

0.28 
0.27 
0.27 
0.23 
0.22 
0.21 
0.22 
0.23 
0.25 
0.20 
0.18 
0.22 
0.17 
0.19 
0.15 
0.16 
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VERGİLEMENİN EKONOMİK SINIRLARI 

Dr. Yılmaz ALİEFENDÎOĞLU 
Anayasa Mahkemesi Üyesi 

184365 
I — GİRİŞ 

Günümüzde ekonomik ve sosyal yaşamı düzenlemek ve dene
tim altında tutmak durumunda bulunan devlet, vergilemeyi, ka
musal harcamalara halkm katkısını ve ulusal gelirin bölüşümünü 
sağlamak amacı yanında, kişilerin faaliyetlerini özendirerek veya 
engelliyerek yöneltmek, alışkanlıklarını geliştirmek veya körelt
mek gibi nedenlerle de kullanılabilir. Bilindiği gibi, vergilemeden 
beklenen birincil amaç ulusal gelirin yeniden bölüşümünü ve dev
let bütçesinin finansmanını sağlamaktır. Son yıllarda, bunun ya
nında, ekonomik dalgalanmaların durulması, sürümdeki (tedavül
deki) para niteliğinin ve buna bağlı talebin ayarlanması, dış satı
mın korunması ve özendirilmesi, işsizliğin, alkollü içki ve sigara 
tüketiminin azaltılması, belirli enerji türlerinin kullanılmasının 
özendirilmesi vs. vergilemenin ikincil amaçlarını oluşturmuştur. 

Dar anlamda vergi, amaçlan ne olursa olsun, yasaların sınır
ları içinde devlete resmi yoldan gelir elde edilmesi anlamına gelir. 
Mali açıdan verginin etkinliği toplanan vergi geliri ile yönetsel ma
liyetler arasındaki farktır. Yönetsel maliyetler, vergi yönetiminin, 
denetiminin, yargısal ve vergi toplama kurumlarının personel ve 
bina giderleri ile verginin tahakkukuyla tahsili arasında geçen za
manda paranın kaybettiği değeri içerir. Adam Smith, Milletlerin 
Zenginliği adlı yapıtında «her vergi fertlerin cebinden çıkan mik
tarla, hazineye giren tutarlar arasında mümkün olduğu kadar az 
fark olacak şekilde yönetilmelidir.» 0) derken verginin mali etkin
liğinin önemini vurgulamıştı. Ancak verginin etkinliğini tartışırken 
konunun mali yönü yanında amacı doğrultusunda varılan sonuca 
da bakılmalıdır. Söz gelimi, yasaklayıcı bir tüketim, ya da gümrük 

(1) Schmölders Günter, Vergi Yönetiminin Vergilemenin Etkinliği Üzerindeki Et
kisi. İ.l.T.Î.İ. Ekonomi Fakültesi, Kamu Maliyesi Enstitüsü yayınları 1, 1980 
sh. 161. 
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vergisinin başarısının kanıtı toplanan vergiden çok beklenen yasak
lamanın gerçekleşip, gerçekleşmediğine bağlıdır. 

Hükümetler, vergileme yetkilerini kullanırken yasal (2) ve eko
nomik sınırlarla bağlıdırlar. Vergileme, Anayasal ve yasal sınırlar 
içinde kaldığı ve yasaların öngördüğü ilkelere uygun olduğu süre
ce hukuksal; ekonomik sınırları aşmadığı sürece verimli ve güdü
len amaç doğrultusunda etkindir. Vergilemenin ekonomik sınırı, 
bir ülkeye ilişkin vergi potansiyelinin (kapasitesinin) ekonomiye 
zarar vermeden en yüksek verimlilikte kullanılmasıdır. Bir başka 
deyişle, ulusal vergi gelirleri toplamının, Gayrisafi Milli Hasılaya 
(GSMH) veya son zamanlarda kullanıldığı biçimiyle Gayrisafi Yurt 
İçi Hasılaya (GYSİH) bölümüyle elde edilecek vergi oranının (ver
gi rasyonunun), ekonomiye zarar vermeyecek en yüksek düzeyi 
vergilemenin ekonomik sınırını oluşturur (3). Bu sınırın aşılması, 
üretimin ve gelir dağılımının ciddi zarar görmesi yönünden ekono
mik, sosyal direnişlere ve karşı koymalara neden olması açısından 
da siyasal sonuçlar doğurur. Bu nedenle bu sınıra «vergilemenin 
güvenlik sınırı» da denmektedir. Verimli ve güvenle uygulanabile
cek vergileme sınırları ülkelerin durumlarına ve zamana göre de
ğişmekte ise de, vergileme sınırını belirleyen oran tüm ülkelerde 
yükselme göstermektedir. XVIII ve: XIX. yüzyıllarda çeşitli yazar
lar ulusal gelirin % 15 ini aşan vergilemeyi çok ayrık durumlar dı
şında aşırı bulmakta iken, XX. asrın ikinci yansında bir çok az ge
lişmiş ülkede % 9 oranında olan bu sınır kuzeybatı Avrupa Devlet
lerinde % 45 yükselmiştir. Maliyeci, Colin Clark 1945 yılında geliş
tirdiği ve 1977 yılında yinelediği görüşünde bu sınırı barış zama
nında totaliter olmayan ülkeler için % 25 olarak belirtmiştir (4). 

II — VERGİLEME SINIRINI BELİRLEYEN ETKİLER 

Hükümetler, yıllık bütçe tahminlerinde bulunurken veya büt
çe açıklarını vergileri arttırarak mı, yoksa harcamaları kısarak mı 

(2) Bkz. Aliefendioğlu Yılmaz, Türk Anayasası açısından vergilemenin sınırları, 
Danıştay Dergisi Özel Sayısı, 1981. 

(3) GSMH : Bir ülkede genellikle bir yıllık bir zaman içinde, üretilen mal ve hiz
metlerin tümünün katma değerleri toplamıdır. 
GSYİH : Gayrisafi Milli Hasılanın, dış kaynaklı gelirlerin, örneğin işçi gelirle
rinin, dış kredilerin hariç tutularak hesaplanmasıdır. 

(4) Colin Clark, «Public Finance and changes in the Value of Money», Economic 
Journal cilt 55 sh. 371 - 389, The State of Taxation, London : Institude of 
Economic Affairs sh. 19 -28. 
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karşılayacaklarını kararlaştırırken vergi sınırlarıyla ilgili etkenleri 
göz önüne almalıdırlar. Bu etkenleri şu başlıklarda toplayabiliriz; 

a) Dış etkenler 
1. Kişi başına düşen gelir : 
Kişi başına düşen ulusal gelirin büyüklüğü ülke kaynakları

nın zengin olduğunu ve böylece vergileme sınırının yüksek tutul
masının olanaklı bulunduğunu gösterir. Kişi başına düşen gelir
le, vergi oranı arasında doğru orantılı karşılıklı bir ilişki (Correla
tion) vardır. Ancak bu bağlantının çok sıkı ve mutlak olduğu söy
lenemez. Sanayileşmiş ülkelerde vergi oranı ile kişi başına düşen 
gelir arasında ilişki bulunmakla birlikte, bu ilişki vergi oranı de
ğişkenini pek az etkilemektedir. Az gelişmiş ülkeler için Ulus
lararası Para Fonu (ÎMF) Mali İşler Bölümü tarafından yapı
lan çalışmalar, vergi oranlarıyla kişi başına düşen gelir arasındaki 
ilişkiyi kuşkulu duruma sokmuştur (5). Kişi başına düşen gelirle, 
vergi oranı arasında karşılıklı ilişkideki eksiklik, vergi sınırlarını 
etkileyen öteki etkenlere, kamu harcamaları için kaynak gereksi
nimine ve vergi potansiyelinin kullanılmasındaki orana bağlı ola
bilir. Sonuçta düşük gelirli ülkelerin vergi oranları çoğunlukla, ver
gi kapasiteleri ile sınırlıyken gelişmiş ülkelerin vergi oranlarının, 
vergi kapasitelerinden çok, siyasal yeğlemelerinin bir göstergesi 
olduğu söylenebilir. OECD ülkelerinin vergi oranları Tablo 1, 
vergi sınırlarıyla ülkelerin geliri arasında kesin bir ilişki kurulma
sına olanak vermemektedir (6). 

2. Öteki ülkelerin vergi oranlan : 
Öteki ülkelerdeki vergi oranlan da, vergi sınırlarını etkiler. 

Özellikle gelir ve taşınır anamal üzerinden alınan vergi oranlarını 
saptamada, öteki ülkelerdeki vergi oranları göz önünde tutulma
lıdır. Çünkü, bir ülkedeki vergi oranının öteki ülkelere göre yük
sek olması yabancı anamalın ülkeye çekilememesi, yerli anamalın 
da yurt dışına kaçması gibi sorunların doğumuna neden olabilir. 
Bu durumu önleyebilmek için ülkeler, yabancı anamalın yapacağı 
sanayi yatırımlarını kimi vergi bağışıklılık ve ayrıklık uygulama
larıyla özendirmeye çalışmaktadırlar. 

(5) İbid. sh. 256 Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965 -1976. 
(6) Owens Jeffrey, An international Comparison of Tax System in The Indust

rialised and The Later - industrialised countries of the OECD Area with Spe
cial reference to Turkey. Vergi Reformları kongresi tebliğ ve yorumlan 21-23 
Ocak 1981. Atatürk Kültür Merkezi sh. 215, 234. 
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TABLO : 1 

Ülkeler 

Avusturalya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
irlanda 
Yunanistan 
İtalya 
Japonya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
İngiltere 
A.B.D. 

GSMH'a göre toplam vergi 
geliri 

1970 % 
25.26 
35.67 
35.43 
32.00 
40.25 
32.34 
35.58 
32.80 
31.23 
23.97 
27.91 
19.61 
32.29 
39.89 
27.75 
39.26 
23.21 
17.22 
41.01 
23.81 
19.23 
37.56 
30.10 

1975 % 
29.34 
38.61 
41.08 
32.92 
40.55 
36.15 
37.44 
35.68 
32.56 
24.22 
28.98 
20.92 
44.49 
45.80 
30.43 
44.87 
24.81 
19.60 
46.15 
29.61 
24.13 
36.23 
30.18 

Kişi başına 

1970 dolar 
21.11 
25.06 
34.56 
28.03 
38.23 
26.26 
28.48 
31.92 
10.35 
7.94 

12.56 
13.94 
3.84 

35.55 
15.66 
42.05 
4.51 
7.10 

50.53 
30.32 
2.79 

15.77 
25.64 

vergi geliri 

1975 dolar 
23.52 
32.02 
43.51 
28.23 
47.72 
26.04 
35.09 
39.40 
12.63 
— 

14.95 
20.80 
4.89 

43.90 
17.86 
46.70 
4.74 
9.03 

56.25 
41.78 
2.74 

19.06 
28.41 

Kaynak: İbid, sh. 215 Revence Statistics of OECD Member Countries 1965-1976 

3. Vergilemede kolaylık : 

Belirli faaliyetlerin ve doğal kaynakların vergilendirilmeleri 
görünür olmaları nedeniyle göreli olarak daha kolaydır. Kolay ver
gilendirilen vergi konularına «vergi tutamakları» denilmektedir. 
Dış ticarete konu mallar sınırdan geçerken kontrol edilmeleri ne
deniyle iç ticarete oranla daha kolay vergilendirilir. Petrol, maden 
kaynakları da, gözle görünüp denetlenebilmeleri nedeniyle kolay 
vergilendirilebilenler grubuna girerler. Ekonomileri daha çok bu 
tür etkinliklere dayalı ülkelerde vergi sınırlan daha yüksek tutu
labilir. 



VERGİLEMENİN EKONOMİK SINIRLARI 599 

b. Vergi sisteminin kendisinden doğan etkenler: 
Vergi sistemlerinin uygulanmasında kimi önlemler alınarak ve 

vergilemenin kimi özelliklerinden yararlanarak vergi oranları yük
seltilebilir. 

Bu önlemler şunlardır : 
1. Artan oranlilık : 
Özellikle gelir vergisinin «dik» artan oranlı alınması halinde, 

daha çok çalışarak fazla kazanmanın çekiciliği azalacağı, kişileri, 
yeni işlere atılmanın, yeni yöntemleri kullanmanın riskini göze al
mak yerine, denenmiş eski iş yöntemlerine devam etmeyi yeğleme
ye götürebileceği, bunun da üretkenliği ve vergi verimini düşüre
ceği, sonuçta, vergi gelirlerinin, mahrum kalınan ve ekonomiye ka
tılamayan fark değer kadar eksik olacağı ileri sürülebilir. Ancak 
gözlemler bu görüşü doğrulamamaktadır. Genellikle, yüksek gelir
li ülkelerde artan oranlı vergilemeye dayanan gelir vergilerinden 
elde edilen hasılat, hem GSMH'nin, hem de, vergilerden elde edilen 
toplam gelirin büyük kısmını oluşturmaktadır. Yüksek vergili ül
kelerin vergi sistemleri büyük olasılıkla dik artan oranlıdır. 

Aşağıdaki tablo, 1975-1976 döneminde, OECD ülkeleri arasın
daki yapılan bir araştırmaya göre düzenlenmiştir. Tabloda, 23 
OECD ülkesi vergi oranlarına göre en yüksek vergi oranlı 5, orta 
düzeyde oranlı 13 ve düşük oranlı 5 ülke olmak üzere 3 grupta top-

Tablo 2 
OECD ülkelerinin Genel Vergi Oranlarına göre sınıflandırılması % olarak 

Vergi Oranı 
En yüksek Orta En düşük 

5 ülke 13 ülke 5 ülke 
A. Vergi Gelirlerinin GSMH'ya oranı 

Bütün vergiler 
Gelir ve kâr vergileri 
Sosyal Güvenlik Primleri 
Emlâk vergileri 
Mal ve hizmetlerden alman ver. 
Öteki vergiler 

B. Vergi gelirleri yapısı 
Tüm vergiler 
Gelir ve kâr vergileri 
Sosyal Güvenlik Primleri 
Emlâk vergileri 
Mal ve hizmetlerden alman ver. 
Öteki vergiler 

47.68 
21.07 
10.82 
1.62 

13.42 
6.76 

100.00 
44.26 
22.37 
3.43 

28.43 
1.53 

35.69 
14.14 
8.20 
2.30 

10.42 
.63 

100.00 
40.33 
22.39 
6.74 

28.81 
1.74 

24.10 
6.56 
7.06 
1.57 
8.16 

.75 

100.00 
27.86 
29.79 
6.56 

32.76 
3.03 
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lanmıştır. En yüksek vergi oranlı olan ülkeler îsveç, Lüksemburg, 
Norveç, Hollanda ve Danimarka; en düşük vergi oranlı ülkeler ise 
Türkiye dahil, Yunanistan, Portekiz, Japonya ve İspanya'dır (7). 

Az gelişmiş ülkelerin vergi oranları genellikle OECD ülkelerin
deki oranlardan daha düşüktür. Tablo III den anlaşılacağı üzere 
az gelişmiş ülkelerde de gelir ve kâr üzerinden alınan vergilere 
ağırlık verilmektedir. Vergi gelirleri içinde artan oranlı vergilerin 
ağırlıklarının daha çok oluşu ekonomik nedenlerden çok, siyasal 
yeğlemelerin sonucudur. Çünkü hükümetler, özellikle demokratik 
sistemle yönetilen ülkelerde, zengin azınlığı dik tarifeli vergileye
rek, geniş kitleleri ağır vergi yükü altmda tutabilmek ve bunu ka
mu oyuna kabul ettirebilmek olanağını bulabilmektedirler. 

TABLO : 3 

Genel Vergi Oranlarına göre sınıflandırılmış 62 az gelişmiş ülke 
(1972 -1976) % 

Vergi Oranı 
En yüksek Orta En düşük 

15 ülke 32 ülke 15 ülke 
A. Vergi Gelirlerinin GSMH'ya oranı 

Bütün vergiler 
Gelir ve kâr vergileri 
Sosyal Güvenlik Primleri 
Emlâk vergileri 
Mal ve hizmetler üzerinden 
alınan vergiler 
Öteki vergiler 

B. Vergi Gelirleri Yapısı : 
Gelir ve kâr vergileri 
Sosyal Güvenlik Primleri 
Emlâk vergileri 
Mal ve hizmetler üzerinden 
alman vergiler 
Öteki vergiler 

25.70 
9.62 

.87 
.33 

13.72 
1.15 

100.00 
37.43 
3.39 
1.28 

53.39 

4.47 

15.39 
3.76 

.50 

.24 

9.90 
.99 

100.00 ' 
24.43 

3.25 
1.56 

64.33 

6.43 

8.79 
1.95 
.14 
.22 

5.76 
.73 

100.00 
22.18 

1.59 
2.50 

65.53 

8.30 

Kaynak: a.g.e. sh. 264, Alan A. Tait, Wilfrid L.M. Graetz and Barry J. Eichen-
green «international Comparisons of Taxation for Selected Developing Co
untries 1972-1976-
international Monetary Fund Staff papers; vol. 26 (March 1979) sh. 155-156. 

Tablo 2 ve Tablo 3 ün incelenmesinden, hem OECD ve hem 
de az gelişmiş ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alman dolaylı 

(7) Goode Richard, a.g.e. sh. 262. 
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vergilerin de çok kullanıldığı, özellikle az gelişmiş ülkelerde bu 
vergilerin gelir ve kâr üzerinden alman vergilere oranla daha bü
yük ağırlık taşıdığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, dolaylı vergi
lemeyle yüksek vergi sınırına ulaşıldığına ve vergi yükümlülerinin 
dolaylı vergileri daha az ayırt edebileceklerine olan inançtır. 

2. Vergi kaynaklarının çeşitliliği : 

Vergilendirilecek çeşitli kaynaklarının olması, yüksek vergi sı
nırına ulaşmada yardımcı olur. Çeşitli kaynaklardan vergi alınma
sı durumunda her kaynak için tek tek uygulanacak vergi oranı, bir 
veya birkaç kaynaktan vergi alınmasına göre daha düşük, toplam 
hasılat daha büyük olur. Kaynakların çeşitliliği nedeniyle vergi 
oranlarının düşük olması vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı ol
gusunu azaltır. Sanayileşmiş ülkelerde kaynak çeşitliliği, daha çok 
gelir, kurumlar sosyal güvenlik ve satış vergilerinde yaratılırken; 
az gelişmiş ülkelerde dış alım mallarının, yurt içinde üretilen mal 
ve hizmetlerin, önemli doğal kaynakların kullanılmasının vergilen
dirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. 

3. Vergi Yöntemlerindeki gelişmeler : 

Vergileme sistemlerinin ve yöntemlerin geliştirilerek veya ge
lişmiş sistem veya yöntemlerin benimsenerek uygulamaya konul
ması vergi sınırının yükselmesine yardımcı olur. İkinci dünya sa-

, vaşından bu yana geniş tabanlı satış, katma değer ve az gelişmiş 
ülkelerdeki imalatçı satış vergileri vergi sınırlarının yükselmesine 
yardımcı olan vergileme yenilikleri arasında sayılabilir. Öteyandan 
gelir vergisinin etkinliği verginin kaynakta kesilmesi ve çağdaş bil
gi işlem makinaları ile arttırılmıştır. Birçok ülkede tüketim ve güm
rük vergileri spesilik esastan ad valorem matrah esasına dönüştü
rülmüştür. Ayrıca bir çok ülkede daha çok sedüler gelir vergisi 
uygulanırken, daha sonra üniteler gelir vergisi sistemine geçilmiş
tir (8). 

(8) Spesifik vergileme : Bir malın kıymeti yerine ağırlığının fizik özelliklerinin ve 
öteki miktar ölçülerinin esas alınarak gümrükte vergilendirilmesi. 
Ad valorem : Özellikle gümrük vergilerinde, değere ve malın cinsine göre 
vergileme. 
Sedüler vergiler : Tarım kazancı, ücret, girişim kân gibi gelir unsurlarının ayrı 
beyannamelerde gösterilerek vergilendirilmesi. Gelir unsurlarından her biri ay
rı ayrı bir sedül kabul edilerek düz veya artan oranda vergilendirilir. 
Uniter vergi sistemi : Yıl içindeki tüm gelirlerin toplanarak vergilendirilmesidir. 
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Gelişmiş tüketim vergileri uygulaması da vergi sınırını yük
seltecektir. Bilindiği gibi bir malın satışı, kiralanması, ya da üre
timi veya bir şeyin yapılması nedeniyle o mal veya şey üzerinden 
alman vergiler, genel tüketim vergileri olarak adlandırılmaktadır. 
Uygulamada 3 tür tüketim vergisi görülmektedir. 

(a) Katma değer vergileri (KDV) 

Bir malın üretimi ve dağıtımı aşamalarının çoğunda ilave (kat
ma) değer üzerinden alınan ve önceki aşamada ödenen verginin 
mahsubu olanağı tanınan vergilerdir. 

(b) Satış vergileri 

Üretici, toptancı ve perakendecilerin yaptıkları satışların yal
nızca bir aşamasında alman vergilerdir. Alındığı aşamada yüksek 
vergi yükleyici ve vergi oranının yüksekliği nedeniyle kaçakçılığı 
özendirici türden bir vergidir. 

(c) Yayıh muamele vergiler, 

Çok aşamalı, kümülatif satış vergisidir. Üreticinin, ürettiği mal 
üzerinden ödediği vergi mahsup edilmeksizin her bir muamele ya
pıldıkça vergisi alınır. Vergi oranları satış vergilerine oranla göre
li olarak daha küçüktür. Bu tür vergilemede malın her el değiştir
mesi vergi doğuran olay olmakta ve alman vergi miktarı artmakta
dır. Bu açıdan, bu vergileme sisteminde entegre işletmeler daha 
avantajlı gözükür. Ancak bu durum, uzmanlaşmaya engelleyici et
ki yapar. 

Vergi kapasitesinden uygun bir biçimde yararlanmada, özel
likle az gelişmiş ülkeler için, vergi tutamaklarının kullanılması (ko
lay vergilendirilecek konuların ele alınması) önemlidir. Petrol ve 
maden cevheri kaynaklarına sahip olan ülkeler bu kaynaklan ver
gilendirerek yüksek vergi oranlarına ulaşmışlardır. Öte yandan, ki
mi ülkelerde tarım dışı kesimlerin önemi (gayrisafi milli hasıla 
içinde sanayi kesiminin payı) arttıkça vergi kapasiteleri büyümüş
tür. 

Vergi kaçakçılığını azaltacak iyi bir yönetimin bulunması veya 
böyle bir sistemin kurulması, ya da vergi yükümlülerinin vergi ya
salarına gönüllü uymalarının sağlanabilmesi vergi kapasitesini 
yükseltecektir. 
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III — VERGİLEME SINIRININ AŞILMASININ OLUMSUZ 
SONUÇLARI 

a) Üretken kapasiteye zarar verme 

Bu görüşe göre, aşın vergileme, anamalı yıkabileceği gibi işçi
lerin çalışmalarını sürdürmede gereksinme duydukları tüketim 
mallarını da kısıtlayarak üretken kapasiteyi azaltabilir. Bu olumsuz 
etkiler, vergilemenin kapsamının genişliğinden çok, belirli vergile
rin yüksek oranda alınması nedeniyle ortaya çıkar (9). Bu etkilerin 
ciddi bir tehlike doğurup doğurmaması, büyük ölçüde, vergi gelir
lerinin kullanılmasına bağlıdır. Devletin, elde ettiği vergi gelirini 
cari harcaamlar veya askersel amaçlı ödemeler yerine yatırımlar
da veya iç borçların ödenmesinde kullanılması durumunda ana
maldan alman vergi payı yine anamal kesimine aktarılacağından 
üretken kapasitede zarar fazla olmayacaktır. 

Yüksek vergiler, kişilerde daha az çalışma isteği .meydana ge
tirebilir, girişim sorumluluğunu üstlenme, maliyetleri denetleme, 
biriktirme ve yatırım yapma arzularını azaltabilir. Çünkü, aşırı vergi
leme (aşın vergi yükü) bu etkinliklerin ekonomik karşılıklannı 
azaltır. Bu durumda verginin ekonomi üzerindeki yükünün, vergi 
gelirinden sağlanan yararı aşması söz konusudur (excess burden). 
Örneğin, emek gelirinden alman fazla vergi emeğin arzını azaltıyor 
ise bu durumda aşın vergileme var demektir. 

Bu görüş sahipleri, vergileme sınırının aşılması durumunda 
artan oranlı vergilemeden doğacak olumsuz etkilerin düz oranlı 
vergilere oranla daha fazla olacağını ileri sürmektedirler. 

b) Yükümlülerin direnç göstermesi 

Aşın vergilemeye karşı yükümlülerin gösterecekleri direnç de 
vergilemenin smınnı çizer. Bu direnç demokratik ülkelerde daha 
çok verilecek oylarla belirlenir. Vergi kaçakçılığının artması, faali
yetlerin daha az vergilendirilen alanlara kayması da vergiye karşı 
direnmenin örnekleri kabul edilebilir. Düşük vergili ülkelere ser
mayenin kaçması ve göç olayı direnmenin öteki örnekleridir. An
cak vergi ödeme bilinci ve alışkanlığı yeterince gelişmemiş, özel
likle az gelişmiş ülkelerde, vergileme sınırlan altında da kalınsa 

(9) Goode Richard, Vergilemenin sınırlan, Çağdaş Vergilemedeki Son gelişmeler, 
Ord, Prof. Dr. Nihat S. Sayar'a armağan, İstanbul, 1980 sh. 252. 
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vergilemeye karşı her zaman olumsuz bir direncin varlığını kabul 
etmek gerekir. 

Vergilemeye karşı bir başka direnme biçimi enflasyon zaman
larında fiyat artışlarına koşut, ücret artışı istemleri nedeniyle 
kendisini gösterir. Devletin harcamalara oranla yeterli vergileme 
yapmaması, enflasyonun en çok görünen genel nedeni olmasına 
karşın, yüksek vergiler konması durumunda da, çalışan kesimin 
bu vergilerin etkisini azaltacak ücret artışları almaları maliyetleri 
ve dolayısıyle fiyatları etkiler. Öte yandan, ücretlilerin yüksek oran
lı vergileme karşısındaki haklı ücret artışı istemlerinin bastırılarak 
bu sakıncanın önlenmeye çalışılması ise, işsizlik, yıkıcılık, bozucu
luk ve anarşi gibi hiç istenmeyen olayların ortaya çıkmasına neden 
olabilir. 

c) Aşırı yönetsel yükler 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde; etkin bir vergi yönetiminin 
yokluğu gelişmiş vergi sistemlerinin ve bu sistemlere bağlı vergi 
oranlarının uygulanmasını önler. Bu nedenle, gelişmekte olan ülke
lerde vergileme sınırlarının kendi özellikleri dikkate alınarak ge
lişmiş ülkelere oranla daha düşük olması gerekir. Aksine uygula
malar ülkeleri aşırı yönetsel giderilirle veya yönetimin yeterli ola
maması olgusuyla karşı karşıya bırakır. 

Verginin ekonomik sınırlarının aşılmasının, etkileri derhal gö
rülmez. Olumsuz etkiler belirli bir zaman sürecini gerekli kılar. Ör
neğin üretken kapasitenin zarar görmesi, kötü vergilemenin yıllar 
sonunda ortaya çıkan sonucudur. Vergi yüklerinin yavaş yavaş ar
tırılması birden, sıçramalarla yapıhtcak bir vergilemeye oranla da
ha az zararlı olur. Uygulamada, tüm ülkelerin vergileme sınırları
nın zaman içinde yükseldiği görülmektedir. 

IV — VERGİ ORANLARINDAKİ ARTIŞLAR 

Vergi sınırlarını etkiliyen unsurlara ilişkin genellemeler daha 
çok soyut düzeyde kalmaktadır. Gerçek olan ve eylemsel olarak 
görünen vergi oranlarının yükselmesi olgusudur. 1965 -1976 yılları 
arasında tüm OECD ülkelerinin vergi oranlarında artış gözlenmiş
tir. Bu ülkelerin bazılarında artış oranı bir hayli büyüktür. Genel
likle 1965 yılında vergi oranı yüksek olan ülkelerde bu artış ortala
manın üstünde olmuş, aynı yılda vergi oranı düşük olanlarda orta
lamanın altında kalmıştır. Bu genel eğilimin ayrık halleri de var-
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dır. Örneğin Fransa, Avusturya ve Batı Almanya karşılaştırmalı 
olarak 1965 de yüksek vergi oranlarına sahip iken, 1965 -1976 ara
sında vergi oranlarındaki artış göreli olarak küçülmüştür. Öte-
yandan İsviçre, İrlanda ve Türkiye 1965 de küçük vergi oranına sa
hipken 1965 -1976 arasında vergi oranlarındaki artış ortalama ar
tışın üstünde olmuştur (10). Ülkenin vergi oranlarındaki bu değişik, 
vergi sınırlarındaki ayrılıklardan ileri gelebileceği gibi, izlenmek is
tenen bütçe politikasının da gereği olabilir. 

Grup olarak OECD ülkelerinde 1965 -1976 arasında ortalama 
vergi oranı % 27.72'den % 35.78'e yükselmiştir. Bu dönemde mey
dana gelen % 0.06 lık artışın büyük bölümü gelir ve kâr vergileri 
(% 4.00 lık kısmı) ile sosyal güvenlik vergilerinde (% 3.20) olmuş
tur. Genel tüketim üzerinden alman vergi hasılatı da GSYİH'ya 
oranla % 1.49 lık önemli bir artış göstermesine karşın, gümrük, 
mal ve hizmet vergilerinde % 0.95 lik bir azalma olmuştur. Bu ma
kamlar, belirli görüşlerin aksine, vergi gelirleri içinde, artan oranlı 
vergilerin büyük kesimi olmuşturması durumunda vergi sınırları
nın düşmeyeceğini kanıtlamaktadır. Ancak, ülkelerde genellikle 
gözlenen vergi oranlarındaki artış olgusunun ne oranda vergi sını
rındaki artışa koşut, başka deyişle vergi kapasitesinin kullanılma
sının sonucu olduğunu söyleyebilmek olanağı bulunnıamaktadır. 
Bu zorluk eylemsel vergi oranı ile vergi sınırı arasındaki ayrılığı 
tam olarak açıklayamamaktan ileri gelmektedir. Ancak ilke olarak 
vergi oranı, ekonomiye büyük zararlar vermeksizin uzun süre ver
gi sınırını aşmış olamaz. Bu nedenle tüm ülkelerde vergi smırmm 
yükseldiği, ya da vergi kapasitesinin arttığı söylenebilir. Türkiye'
deki vergi oranının 1965 -1978 döneminde artış gösterdiği genel 
bütçeye giren vergi gelirlerinin GSYİH'ya oranınm % 20,1 e, 
GSMH'ya göre ise 19,8'e yükseldiği gözlenmektedir (Bkz. Tablo 5). 

V — TÜRKİYE AÇISINDAN VERGİLEMENİN EKONOMİK 
SINIRLARI 

a) Karşılaştırmalı açıklama 

Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en düşük vergi GSYİH ora
nına sahip olan ülkedir. 1965 -1978 döneminde OECD ülkeleri ara
sında İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye'nin vergileme açısın
dan kimi ortak özellikleri paylaştığı gözlenmektedir : 

(10) Türkiye için bunun nedeni, 1970 yılında kabul edilen bir dizi vergi yasalarıdır. 
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— Bu ülkelerde, öteki OECD ülkelerine oranla kişi başına dü
şen GSYİH düşüktür. 

— GSYİH yıllık artış hızı büyüktür. 

— Toplam istihdam içinde tarımın payı büyüktür 

— Dışalım ve Dışsatımın GSYİH'da paylan küçüktür. Bkz. Tab
lo : 4 ("). 

Bu dönemde, sözü geçen beş ülke içerisinde en çok vergi artış 
oranı Portekiz ve İspanya'da, en düşük artış oranı ise İtalya ve 
Türkiye'de olmuştur. 

Tablo : 4 

Ülkeler 

Türkiye 
Yunanistan 
İtalya 
Portekiz 
İspanya 
5 ülke için 
ortalama 
OECD için 
ortalama 

Gerçek 
GSYİH 

Kişi basma 
(Dolar) 

Yıl 
1976 

1137 
2386 
2672 
1579 
2365 

2030 

4003 

Gerçek 
GSYİH'da 
Kişi başına 
artış oranı 

1960 1973 
1970 1976 

% 
3.0 
7.1 
4.9 
6.6 
6.3 

5.6 

4.3 

6.0 
1.8 
1.2 
1.5 
1.4 

1.9 

1.0 

İSTİHDAM 
Toplam Nüfusa göre : 

1 Öteki 
Tarım faaliyetler 

1962/1975 1962/1975 

% 
34 23 12 16 
22 13 18 23 
12 5 28 29 
15 10 24 25 
15 8 23 28 

18 12 22 25 

8 ;5 34 36 

Dış Ticaret 
GSYÎH'ya oranla ı : 

Dışalım Dışsatım 
1965 

8 
20 
15 
31 
15 

15 

12 

1967 1965 
% 

15 7 
25 9 
27 17 
33 26 
17 11 

23 15 

18 12 

1977 

7 
16 
29 
18 
15 

22 

17 

b) Türkiye'nin vergi yapısı 
Türkiye'de 1965 yılında dolaysız vergiler toplam verginin °/o 

33'nü, dolaylı vergiler % 67'sini oluşturmakta iken, 1978 yılında 
bu oran % 57 dolaysız, % 43 dolaylı vergi durumuna dönüşmüş
tür e2). 

(11) Owens Jeffrey, An International Comparison of Tax System in the Industriali
sed and the Later - Industirialised countries of the OECD Area with special 
reference to Turkey. Vergi Reformları Kongresi tebliğ ve yorumlan 21-23 
Ocak -1981, Atatürk Kültür Merkezi Sh. 167 -168. 

(12) Bütçe Gelirleri Yıllığı 1977-1978 T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Md. 
s. 5 tablo 3. 
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Öte yandan 1965 yılında vergi/GSYİH oranı (vergi Yükü) 13.5 
iken; bu rakam 1978 yılında 20.1'e yükselmiştir. (Bkz. Tablo 5). 
Ancak 1979'da vergi GSMH oranmm 18.5, 1980'de 17.4 olduğunu 
ve vergi gelirlerinin ulusal gelir içindeki paylarının düştüğünü göz
lemekteyiz. 

Tablo : 5 
1965 - 1978 Yılları arasında Türkiye'nin vergi gelirlerinin (*) gayrisafi yurtiçi 

(GSYİH) ve gayrisafi milli hasılada (GSMH) yüzde paylan: 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Vergi Gelirleri 
miktarı TL. 

(milyon) 

10.294.6 
12.464.0 
14.882.4 
16.239.5 
19.114.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957.6 
65.156.5 
95.008.8 

127.055.2 
167.373.9 
243.895.6 

Vergi Yükü Oranı 
GSYİH'va göre 

% 

13.5 
13.7 
14.7 
14.5 
15.3 
15.8 
16.8 
16.8 
17.6 
15.9 
18.3 
19.3 
19.4 
20.1 

Vergi Yükü Oranı 
GSMH'ya göre 

% 

13.4 • 
13.6 
14.7 
14.4 
15.3 
15.6 
16.3 
16.2 
16.8 
15.2 
17.7 
19.0 
19.2 
19.8 

Türkiye'nin vergi yapısını gösteren tablo 6 ve 7 incelendiğinde 
dolaylı vergilerden, gelir üzerinden alman vergilere doğru önemli 
bir kayma olduğu 1968 -1978 dönemi içerisinde gelirden alman 
vergilerin GSYÎH veya GSMH ya oranlarının iki kattan fazla arttı
ğını, buna karşın mal ve hizmetlilerden (dışalım dahil) alman 
vergilerde azalma olduğu görülmektedir. Servetten alman vergiler
de ise, önemli bir gelişme olmamıştır. Öteki vergiler içinde, özellik
le % 70'i kaynakta kesilen gelir vergisinin, toplam vergi içindeki pa
yının hızla yükselmesinin en önemli nedeni, enflasyon dolayısıyla 
gelir rakkamlannm büyümesi ve verginin büyük kesiminin vergi 
kaçırma olanakları bulunamayan ücretlilerden alınmasıdır. 

(*) Rakkamlar yalnız genel bütçedeki vergi gelirlerini kapsamaktadır. 
Kaynak: Bütçe Gelirleri Yıllığı, 1977-1978, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğü Sh. 6. 
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Tablo : 6 

Vergiler t 

1. Gelirlerden alınan vergiler 
Gelir vergisi 
kurumlar 
Gayrimenkul kıy. artış 
Mali Denge 

2. Servetten alınan vergiler \ 
Emlâk 
Motorlu kara taşıt 
veraset ve intikal 

3. Mallardan alman 
İstihsal vergisi 
akaryakıt is. vergisi 
tekel maddeleri 
İşletme ver. 
Şeker istihlâk 
taşıt alım 
Emlâk alım 

4. Hizmetten alınan ver. 
Banka ve Sigorta muamele 
nakliyat 
PTT hizmetleri 
Bina inşaat 
Spor - toto 
Damga vergisi 
Harçlar 

5. Dış Ticaret alı. ver. 
Gümrük 
İthalde İst. Vergisi 
Akaryakıttan İst. Vergisi 
İthalat Damga resim 
Rıhtım resmi 
Dış seyahattan harcama 

GSYİH'ya 
göre % 

1968 1978 
4.8 11.3 
4.0 9.1 
0.8 0.9 
— 0.1 
— 1 
0.3 0.2 
0.2 0.1 
0.1 — 
— 0.1 
3.5 3.1 
1.4 1.3 
0.4 0.1 
1.1 0.7 
— 0.2 
0.3 0.1 
— 0.1 
0.2 0.4 
1.6 1.9 
0.6 1.0 
0.1 — 

0.6 0.7 
0.2 0.1 
4.3 3.5 
1.1 0.8 
1.1 0.8 
1.0 0.4 
0.8 1.2 
— 0.1 
0.2 0.1 

GSMH'ya 
göre 

1968 1978 
4.8 11.2 
3.9 9.0 
0.8 1 
— 0.1 
— 1 

,0.3 0.2 
0.2 0.1 
0.1 — 
— 0.1 
3.5 3.1 
1.4 1.5 
0.4 0.1 
1.1 0.7 
— 0.2 
0.3 0.1 
— 0.1 
0.2 0.4 
1.6 1.9 
0.6 0.9 
0.1 — 

0.6 0.8 
0.2 1.0 
4.3 3.5 
1.1 0.8 
1.1 0.8 
0.9 0.4 
0.8 1.2 
— 0.1 
0.2 0.1 

Bütçe 
gelirleri 
içinde % 

1968 1978 
25 42.5 
20.6 34.0 

4.4 3.9 
_ 0.5 
— 3.9 
1.4 0.7 
0.8 0.3 
0.4 0.1 
0.2 0.3 

18.3 11.6 
7.2 5.6 
2.1 0.3 
5.9 2.6 
— 0.7 
1.7 0.2 
— 0.5 
1.3 1.6 
8.3 7.3 
3.4 3.6 
0.5 0.2 
0.3 0.2 
— 0.1 

3.1 2.7 
1.0 0.6 
22.3 13.0 

6.2 3. 
5.6 3.0 
5. 1.7 
4.4 4.6 
0.1 0.4 
1 0.4 

Kaynak : Bütçe gelirleri yıllığı (1977 -1978) Yerel yönetim vergileri hesap dışıdır. 
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Tablo 7 

Vergiler 
1. Gelirden alınan vergiler 

Gelir V. 
Kurumlar V. 
GMKAV. 
Mali Denge 

2. Servetlerden alınan ver: 
i. Mallardan alman vergiler 
4. Hizmetlerden alman ver. 
5. Dış Ticaretten alman V. 

1976 
46.7 
36.7 
5 
0.6 
4.4 
0.8 

21.— 
10.7 
20.8 

1977 
52.1 
41.4 
4.8 
0.7 
5.2 
1.1 

17.7 
10.5 
18.6 

1978 
56.6 
44.0 
6.9 
0.6 
5.1 
0.9 

15.4 
9.8 

17.3 

1979 j 1980 
57.4 
47.2 
4.7 
0.6 
4.9 
0.7 

15.7 
8.9 

17.3 

59.4 
49.9 
4.6 
0.4 
4.5 
1.4 

10.9 
14.7 
13.6 

Kaynak : Doğu Ahmet Senvar, Son vergi Düzenlemelerinin gerekçeleri ve Bu Dü-
zenlemelerden Beklenenler. Tebliğ, vergi Reformları kongresi, 21 - 23. Ocak 
1981. 

Türkiye, vergi yapısı yönünden, gelir vergisinin, vergi gelirleri 
toplamı içersinde en büyük ve en önemli yeri tutması nedeniyle 
OECD'nin sanayileşmiş ülkelerine benzemekte, ancak vergi siste
mi içerisinde gümrük vergilerinin ve muamele türü vergilerin hâlâ 
önemli ağırlıkları olması nedeniyle de gelişmekte olan ülkelerin 
özelliğini yansıtmaktadır. 

Türkiye'nin vergi yapısında, 1980 yılı sonlarında ve 1981 yıl
larında çıkarılan yeni vergi yasalarıyla önemli oranda değişiklik ol-. 
muştur. Bu yasaların Türk vergi yapısındaki etkilerinin incelene
bilmesi ancak 1982 yılında kesin rakkamlarm elde edilmesiyle ola
naklı olabilecektir. 

VI — S O N U Ç 
Ülkelerin vergi yapıları ve sistemleri ekonomilerini yakın

dan ve çeşitli yönleriyle etkilemektedir. Bu açıdan ülkeler vergi 
kapasitesini kullanarak ekonomiyi desteklemek zorundadırlar. 
Vergi kapasitesinin tam kullanılabilmesi büyük oranda vergi sını
rının doğru belirlenmesine bağlıdır. Ülke açısından uygun vergi 
sınırı bulunurken, önce vergilendirilecek konular, daha sonra her 
konunun vergilendirme sının verimlilik ilkesi göz önünde tutularak 
saptanmalıdır. Kimi vergilerde vergilendirme sınırının altında ka
lınması kimi vergilerde bu sınırın aşılması konuya gerçekçi bir 
yaklaşım olmıyacaktır. Bu durumda vergi kapasitesinin tam kulla
nılması âöz konusu değildir. Vergi sının saptanırken önce ülkenin 
vergi yapısı incelenerek, her Vergilendirme konusunda verimlilik 
düşünülmelidir. Vergi yükünün daha çok artan oranlılıkla dağıtıl-
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ması verginin mali güce göre alınması ilkesine uygun düşer. Do
laysız vergiler artan oranlı uygulamaya, yükümlülerin kişisel du
rumlarını göz önüne almaya elverişlidirler. Bu nedenle vergi ada
letini sağlamaya olanak verirler, öte yandan, istatistiklere göre, 
vergilendirmede dolaysız vergilere ağırlık verilmesi vergi sınırını 
düşürecek yerde artırmaktadır. Ancak, dolaysız vergilerdeki artan 
oranlılık vergi sınırını (vergilendirme kapasitesini) sürekli aşma-
malıdır. Son zamanlarda, özellikle, sanayileşmiş ülkelerdeki enf 
lasyon, işsizlik ve düşük büyüme hızının, sosyal hoşnutsuzluk ve 
istikrarsızlıkların, vergi güvenlik sınırlarının aşılmasının sonucu 
olduğu yolunda görüşler ileri sürülmektedir. Ancak, bu sonuçlan a 
yalnızca vergi sınınnın aşılmasına bağlanması isabetli bir görüş 
olmayacaktır. 

Öte yandan, günümüz koşullannda denk bütçe yapılması, bü
yük oranda yüksek oranlı vergilemeye bağlıdır. Yetersiz vergileme
den dolayı bütçe açıklannın meydana gelmesi, ulusal tasarruflan, 
ağır vergilemeye oranla daha olumsuz biçimde etkileyecektir. Yük
sek oranlı vergilemenin yatınm ve tasarruflar üzerinde yapabile
ceği olumsuz etki, özendirme önlemleriyle azaltılabilir. 

Vergi sistemlerinde yapılacak reformlarla da vergi sınırlan 
yükseltilebilir. Örneğin, sedüler vergiler yerine üniteler vergilerin, 
özel tüketim ve yayıh muamele vergileri yerine geniş tabanlı satı̂ > 
vergilerinin konulması, gelirin bölüşümünde vergi adaletini arttıra
bileceği gibi, kaynak dağılımındaki sapmalan da azaltabilir. Öte 
yandan, üretim faktörleri, endüstriler ve tüketim faktörleri arasın
daki vergileme ayrılıklannm azaltılması ekonomik kaynakların kö
tü dağılımını azaltarak vergi sınırını yükseltecektir. > 

Enflasyon nedeniyle vergi oranı artışlannın gerçek anlamda 
vergi sınırlannı yükseltip yükseltmediği konusunun tartışma gö
türdüğü bu arada belirtilmelidir. 

Son olarak, etkin bir vergi yönetimi ve yargılaması ile yüküm
lülerin vergi yasalarına gönüllü uymalannın uygun ve yüksek bir 
vergi smınna ulaşmanın temel koşulları olduğunu belirtmek gere
kir. Sanayileşmiş ülkelerin vergi sınırlannın yüksek olmasının baş
lıca nedeni, bu temel koşullar yanında gelişmiş bir vergi sistemine 
sahip olmalarıdır. 

Bu açıdan, vergi sınırlannın olumlu biçimde yükseltilebilmesi 
için, iyi bir vergi reformu yanında, vergi yargısının ve yönetiminin 
etkinleştirilmesi ve bu yolla adil bir sistem kurularak yükümlülerin 
vergilemeye gönüllü katılabilmelerinin sağlanması gerekir. 



TÜRKİYE'DE RADYO VE TELEVİZYON 
ÖDENTİLERİNİN KURAMSAL YÖNÜ 

Dr. A. Metin İNAL 

Ege Üniv. işletme Fak. 
Manisa Maliye ve Muhasebe 

Yüksek Okulu 

Radyo ve televizyon, çağdaş teknolojik gelişmenin günümüz 
toplumuna sunduğu hizmetlerin en önemlileri arasında sayılabilir. 
Sosyal bir varlık olan insanın kültürel ihtiyaçları ve bunların kar
şılanması konusunda, radyo ve televizyon, başvurulan en büyük 
araç haline gelmekte olup, bu konuda yaratılan hizmetin kapsamı 
da her toplumda giderek genişlemektedir. Günlük yaşamda, radyo 
ve televizyon cihazına sahip olupta bunları dinlemek veya izlemek 
amacı ile vaktinin önemli bir kısmını ayırmayan bir kişiyi düşün
mek hemen hemen imkânsızdır. Ama şurası bir gerçektir ki, rad
yo ve televizyonun böylesine önemli bir hizmet üretiminde kulla
nılması ve bunun en iyi bir biçimde gerçekleştirilmesi işi, artık tek
nolojinin değil, insan iradesinin, diğer bir deyişle bu konuda çe
şitli şekillerde kabul edilecek esasların akılcılığına ve işlerliğine 
bağlıdır. Cihazı keşfedip üretmek son derece güç bir iştir ama, on
dan en iyi bir biçimde yararlanmak ise belki daha güç bir iştir. Zi
ra sözkonusu hizmetin üretimi toplumu teşkil eden bireyler tara
fından gerçekleştirilecektir. Bur,kişilerin niteliklerinin farklı olu
şuna göre de hizmet iyi veya kötü yönde gerçekleşecektir. 

Radyo ve televizyon hizmetlerinin toplumsal boyutunun öne
mine birkaç satırla değinerek geçiştirmek son derece zevksiz geli
yor insana. Ancak, burada üzerinde durmak istediğimiz husus, bu 
hizmetlerin topluma ne şekilde ve içerikte verileceği değil, bu hiz
metlerin kimin tarafından yerine getirilmekte olduğu ve bundan 
da önemlisi hangi koşullar altında bunlardan yararlanıldığıdır. 
Radyo ve televizyon hizmetlerinin kimin tarafından yapılacağı der
ken, bu hizmeti üreten kişilerin yetenek sınırları değil, hizmeti ve
ren kişi veya kurumun toplum düzeyinde kamu veya özel kesim 
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aracılığı ile mi gerçekleştirilmekte olduğu kastedilmektedir. Bu ko
nuda yapılan genel bir gözlem, radyo ve televizyon hizmetlerinin 
çoğu ülkede devlet, diğer bir deyişle kamu marifeti ile gerçekleşti
rildiğidir. Bu eğilim, bu hizmetin özel kesim elinde kötü bir şekil
de yapılacağı düşüncesinden daha çok, herhalde böylesine toplu
mun tümüne hitap eden bir aracın toplumsal fayda yaratmada da
ha etkin olarak kullanılabileceği düşüncesinden kaynaklanmakta
dır. Tabiî, bu konuda yapılacak tercih, demokratik toplumlarda 
toplumun siyasal organlarının kararları ile işlerlik kazanır. 

Ancak şurası muhakkaktır ki, radyo ve televizyon yolu ile hiz
met sunulması, kamu dışında herhangi bir kurumca dahi gerçek
leştirilmiş olsa, bunlar üzerinde bir kamu denetiminin gerektiği 
düşüncesi siyasal açıdan örgütlenmiş toplumlarda kolaylıkla kabul 
görmekte ve çeşitli şekillerde uygulanmaya çalışılmaktadır. Zira 
herşeyden önce, çağdaş toplumlarda siyasal bütünlük endişesi geç
mişte olduğu gibi günümüzde de mevcuttur ve bu konuda daha 
fazla özen gösterilmesini gerektirecek nedenler de üstelik giderek 
artmaktadır. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, ülkemizde de radyo ve tele
vizyon hizmetlerinin kamu tarafından üstlenildiği ve yerine geti
rildiği görülmektedir. Nitekim, 1937 yılından bu yana yürürlükte 
olan 3222 sayılı Telsiz Kanunumuzun 1. maddesinde «elektroman
yetik dalgalar vasıtası ile her nevi resim, işaret ve sesleri vermeye 
ve almaya yarayan bilumum telsiz tesisatı ve işletilmesi hükümet 
tekeli altındadır» denilmektedir. Ancak, 1964 yılında bu konuda 
bir şekil değişikliği olmuş ve çıkarılan 359 sayılı kanunla bu hiz
metlerin yürütülmesi bir kamu tüzel kişisi olarak kurulup örgütle
nen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna (TRT) devredilmiştir. 

Radyo ve televizyon hizmetlerinin kimin tarafından yapıldığı, 
sorunun bir yönünü oluştururken, bu hizmetlerden yararlanacak 
kişilerin bunlardan yararlanırken uymak zorunda oldukları yü
kümlülükler konusu ise diğer yönünü oluşturur. Diğer bir deyişle 
bu, radyo ve televizyon alıcı cihazlarına sahip olunmasının bazı ku
rallar çerçevesinde yapılıp yapılmayacağı hususudur. Bu konuda 
hemen şunu belirtelim ki, birçok ülkede radyo ve televizyon yayın
larından yararlanmak tüm toplum üyelerine açık olmakla beraber, 
bundan yararlanmak için kullanılan radyo ve televizyon alıcı cihaz
larına sahip olmak, ancak devletten alınacak bir ruhsatname ile 
mümkün olmaktadır. Bu konuda kamu otoritelerince verilecek bir 
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belge sayesinde, ancak birey, sahip olduğu radyo ve televizyon ci
hazından yararlanabilmektedir. Aksi takdirde yani bireyin radyo 
ve televizyon ruhsatı yoksa bu cihazlardan yararlanması da yasak
lanmaktadır. Ülkemizdeki uygulamada bu şekildedir. 

Radyo ve televizyon ruhsatı uygulaması, devletçe tek taraflı 
olarak konulan kurallar çerçevesinde yapıldığı ve uyulması da zo
runluluk taşıdığına göre, bununla devletin güttüğü amaç ne olabi
lir? Ruhsat uygulamasının birlikte sürüklediği «harç» denilen pa
rasal yükümlülük, devletçe kişiye sağlanan bir hizmetin veya sağ
lanan bir ayrıcalığın bedeli, ücreti midir? Yoksa devlete gelir temin 
amacı ile başvurulan vergi gibi bir araç mıdır? 

Ülkemizde radyo ve televizyon cihazlarının ruhsata tabi tutul
malarının diğer ruhsat uygulamaları gibi, denetim ve ayrıca güven
lik yönünden yapılmakta olduğu söylenebilir. Nitekim, Telsiz Ka
nununun 3. maddesinde, gerektiğinde radyo ve benzeri alıcıların 
«devletçe müsadere edilebileceğine» dair hüküm vardır. Ancak şu
rası muhakkaktır ki, radyo ve televizyon alıcı sahipleri, devamlı 
bir hizmet sunan TRT Kurumunun yaymlanndan da yararlanmak 
durumundadırlar. Fakat, radyo ve televizyon ruhsat ödentileri 
(Telsiz Kanunundaki ve TRT Kurumu Kanunundaki ifadesi ile 'üc
retleri'), sağlanan sözkonusu yayın hizmetlerinin karşılığı, bedeli 
de değildir. Zira, TRT Kurumu Kanununun 26. maddesinde, Kuru
mun gelirleri arasında sayılan ruhsat ücretleri konusunda Telsiz 
Kanununun ilgili hükmüne atıf yapılmaktadır. Şu halde, yapılan 
ödentiler radyo ve televizyon hizmetlerinin satışı karşılığı olmak
tan ziyade, bu cihazları elinde bulunduranlardan istenecek ruhsat 
ödentilerine dayandırılmaktadır. Bu cümleden olarak, Telsiz Kanu
nundaki 'ruhsat ücreti' tabirini de 'ruhsat harcı' ile eş anlamda 
kabul etmek yerinde olur. 

Ancak, genel olarak harçlar, artık günümüzde değişik konu
larda alman özel bir vergi çeşidi olarak değerlendirilmektedir (*). 
Radyo ve televizyon ruhsat harçlarını da bu açıdan değerlendirip 
vergi ile eşdeğer kabul etmek ve bunları bir mülkiyet vergisi çeşidi 
(2) olarak nitelemek herhalde daha uygun olur. Böylece, verginin 
konusu radyo ve televizyon cihazı olursa, bunların kişilerin mülki-

(1) PELlN t., Fazıl, «Finans İlmi ve Finansal Kanunlar», 1. Kitap, 3. bası, İstanbul, 
1945, s. 264. 

(2) BULUTOĞLU, Kenan, «Kamu Ekonomisine Giriş», Temat Yay.- 2. bası, İs
tanbul, 1977, s. 372. 
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yetinde bulunması vergiyi doğuran olay ve mülkiyet ilişkisini belir
leyen belge de ruhsatname olmaktadır. Tüm radyo ve televizyon 
sahiplerince ödenmek zorunda olâ n bu vergi, çoğu ülkelerdeki gibi 
ülkemizde de maktu şekilde alınır. Verginin maktu olması, vergi 
adaleti açısından bunların savunulmasını imkânsız kılar. Zira, bu 
vergi, tersine artan oranlı bir nitelik taşır. Böylece, düşük gelirli
lerin ödediği radyo ve televizyon vergisinin toplam gelirlerine ora
nı, yüksek gelirlilerinkine kıyasla daha yüksektir. 

Öte yandan radyo ve televizyon ruhsatlan, ruhsatın gerek çağ
daş toplumlardaki işlevi açısmdeın değerlendirildiğinde, gerekse 
radyo ve televizyon hizmetlerinin kamu tarafından sağlanan top
lumsal bir hizmet niteliği gösterdiği olgusu dikkate alındığında, 
harç şeklinde bir mülkiyet vergisi almanın, sosyal devlet anlayışı 
içinde, toplum psikolojisi ve davranışı yönünden sakıncalı sonuç
lar ortaya çıkarabileceğini de belirtmekte yarar vardır. Bu açıdan 
bakıldığında, radyo ve televizyon ruhsat harçları veya vergileri 
şeklindeki bir uygulamadan sağkmacak gelirler ile radyo ve tele
vizyon faaliyetlerinin finansmanım karşılamak yerine, genel vergi 
gelirlerinden pay ayırmak suretiyle bunun gerçekleştirilmesini sağ
lamak daha uygun olur. Böylece, hem vergi adaleti yönünden yu
karıda değinilen olumsuz duruma son verilmiş olunur, hem de, 
radyo ve televizyon yayınlarının, sosyal devletin toplumsal hizmet 
anlayışı içinde değerlendirildiğinin en güzel bir örneği ortaya ko
nulur. 1979 Bütçe Kanunu ile ilk kez getirilen ve radyo ruhsat üc
retinin (yani harcının, yani vergisinin) alınmayacağına ilişkin hü
küm ise, bu bakış açısı içinde son derece gerçekçi ve tutarlı bir ka
rar örneği görünümündedir. 



TÜRKİYE'DE KAMU PERSONEL GİDERLERİNİN 
ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

DÖNEMİNDE GELİŞİMİ 
Dr. Engin ATAÇ 

Eskişehir Î.T.Î.A. öğretim Görevlisi 

SUNUŞ 
Genel olarak, iktisat ve maliyeciler tarafından 1950'lere kadar 

ihmal edilen kamu harcamaları, devletin geleneksel görevleri ya
nında yüklenmiş olduğu yeni görevler ile önem kazanarak kamu 
maliyesi içinde özel bir dal haline gelmiştir. Devletin üstlenmiş ol
duğu, gelir dağılımını düzeltme, tam kullanımı gerçekleştirme, fi
yat istikrarını sağlama, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme gibi 
yeni görevleri toplumu çok yakından ilgilendiren önemli konular
dır. Devletin geleneksel görevleri yanında yüklenmiş olduğu bu 
çağdaş görevler, kendi ürettiği mal ve hizmet türlerinin çoğalma
sına ve toplam kaynakların gittikçe artan bir oranını kullanması
na neden olmuştur. Böylece devlet, ekonomik ve sosyal içerikli 
işlevleri (fonksiyonları) yüklenerek, bu tür mal ve hizmet üret
mek veya piyasada üretilenleri denetim ve gözetim altında tutmak 
suretiyle ekonomiye müdahalede bulunmaktadır. 

Devletin yüklendiği görevlerin büyük bir kısmı, onu bu gö
revlerini yerine getirebilmesi için bazı harcamalarda bulunmaya 
zorlamaktadır. Nitekim, devletin ürettiği mal ve hizmetler için ge
rekli olan personel, mal, malzeme, araç, gereç gibi girdilere yaptığı 
ödemeler bu zorunluluğun bir sonucudur. Devletin bu girdilere yap
mış olduğu kamu harcamalarının artması ile birlikte girdilerin tür
lerine ve bunların ekonomik etkilerine göre yapılan çalışmalar ço
ğalmakta ve önem kazanmaktadır (*). 

Devletin bu girdilere yapmış olduğu kamu harcamaları içer
sinde kamu personeline yapılan personel harcamaları ise kamu 

(1) Akif ERGİNAY, Kamu Maliyesi, 4. Bası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Yayınlan No. 360, Ankara, 1975, s. 157 -160. 
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maliyesi içinde giderek önem kazanmaktadır (2). Çünkü her top
lumda devletin en büyük işveren olduğu bugün yadsınamaz bir ger
çektir (3). 

Ülkemizde de devletin en büyük işveren olduğu kuşkusuz
dur (4). 657 Sayılı Devlet Personel Yasasının mali hükümlerinin uy
gulanmaya başlaması, enflasyonun giderek hızlanması, işsizlik ora
nının giderek büyümesi, işçi memur ayrımının gündeme gelmesi, 
toplu sözleşmeler ve politik atamalar' gibi nedenler kamu persone
line yapılan harcamaları bütçenin en önemli harcama kalemlerin
den birisi durumuna getirmiştir. Ancak, böyle olmasına karşın, 
kamu personel harcamaları konusunda sağlıklı ve zengin sayı
sal verileri bulabilmek ve onları belirli bir zamana kadar getirebil-

(2) International Institute of Public Finance'nin İsrail'de, 25-29 Ağustos, 1980 
tarihleri arasındaki XXXVI ncı Birleşiminde konu, «Public Finance and Pub
lic Employment» olarak seçilmiştir. 
Ülkemizde de 1950 ile 1970 yıllarını kapsayan 20 yıllık bir dönemde kamu gö
revlilerinin sayısındaki artış üç katını geçmiştir. Bu artış genel yönetimde dört 
katına, iktisadi devlet teşekküllerinde ise sekiz katına ulaşmıştır (bkz: Şeref 
GÖZÜBÜYÜK, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Altıncı Baskı, S Yayınları II, 
Ankara 1978, s. 141). Halbuki 1970 ile 1976 yıllarını kapsayan 6 yıllık bir dö
nemdeki artış, genel yönetimde iki katına, iktisadi devlet teşekküllerinde ise 
dört katına ulaşmıştır (bkz: Ö. Zühtü ALT AN- Engin ATAÇ - îmdat KARA, 
Kamu Yönetiminde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelikleri, Eskişehir İktisa
di ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No : 200/129, Eskişehir, 1978, s. 37, 
38). 

Kamu Görevlileri Tablosu 

Açıklama 

Genel ve Katma 
Bütçe 

İktisadi Devlet 
Teşekkülleri 

Yerel Yönetimler 

T o p l a m 

1950 

171.641 

16.329 

32.029 

219.999 

1955 

198.585 

67.158 

42.612 

308.355 

1960 

259.686 

83.817 

57.666 

400.179 

1965 

363,024 

105.368 

60.521 

528.918 

1970 

519.234 

136.000 

67.062 

722.296 

1976 

855.512 

479.593 

133.979 

1.469.084 

Kaynak : GÖZÜBÜYÜK, s. 141, ALTAN - ATAÇ - KARA, s. 37, 38. 

(3) Bedri GÜRSOY, Kamusal Maliye, Birinci Cilt, (Gözden geçirilmiş) İkinci Bas
kı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 426, Ankara, 
1978, s. 230. 

(4) Ülkemizde, 1976 yılında çalışabilir nüfusun % 9'unun kamu yönetiminde is
tihdam edildiği görülmektedir. 
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mek çok güç, hatta bazı durumlarda olanaksızdır (5). Bu nedenle 
çalışmamızın amaç ve kapsamını elimizdeki verilere göre belirle
mek zorunluluğunu duymaktayız. 

ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI 

1974 Mali Yılı Bütçe Gerekçesinde, 1050 Sayılı Genel Muhasebe 
Yasasının 45 nei maddesine göre, boş veya dolu olsun bütün genel ve 
katma bütçeli kuruluşlara ait kadroların mali karşılıklarının büt
çe önerilerinde aynen yer alacağı belirtilmektedir (8). Buna göre 
personel giderlerinin bütçelere tam olarak konulması ve yıl içer
sinde personel giderlerinde herhangi bir artışın olmaması gerek
mektedir. Ancak bütçelerin hazırlanması, Parlementoda görüşül
mesi, onanması ve yıl içinde uygulama süreç ve sonuçları incelen
diği zaman personel giderlerinin başlangıç ödeneklerinin gerçekle
ri yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmanın amacı, bu açıklama doğrultusunda, personel gider
lerinin gelişimini bütçe yasalarında yer alan hüküm, ödenekler ve 
kesin harcamalar açısından incelemektir. 

Çalışma, merkezî devlet yönetimini kapsamaktadır. Bütçe öde
neği (başlangıç ödeneği) ve kesin harcama olarak, genel bütçe içer 
sinde yer alan kuruluşlar ile katma bütçeli kuruluşların harcama
ları ele alınacaktır (7). Daha sonra, örnek olarak, Milli Eğitim Ba-

(5) Kamu harcamaları ile ilgili ayrıntılı ve sağlıklı veriler ancak kesin hesap yasa 
tasarılarından elde edilmektedir. Ancak kesin hesaplar 1966 yılından bu yana 
tasarı halinde olup T.B.M.M.nde beklemekte ve bunlardan da 1972 yılına ka
dar olanları yayınlanmış durumdadır. Bu çalışma ile ilgili veriler kesin hesap 
yasaları, kesin hesap yasa tasarıları, bütçe yasaları ve bütçe gerekçelerinden 
elde edilmiştir. Yayınlanmamış olan kesin hesap yasa tasarıları Muhasebat 
Genel Müdürlüğünde incelenmiştir. 

(6) 1974 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1974, s. 9. 
(7) Kamu harcamalarının kapsamı için bkz: ERGİNAY, s. 157 -160; Engin ATAÇ, 

Türkiye'de Eğitim Hizmetlerinin Kamu Harcamaları Açısından Analizi, Eski
şehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 216/140, Eskişehir, 
1980, s. 11-15; Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, 2. Basılış, 
Temat Yayınları, İstanbul, 1977, s. 189-192; Halil NADAROĞLU, Kamu Ma
liyesi Teorisi, 3. Bası, İstanbul, 1978, s. 117-125; Özhan ULU AT AM, Kamu 
Maliyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 413, 
Ankara, 1978, s. 127-129; İzzettin ÖNDER, Türkiye'de Kamu Harcamalarının 
Seyri: 1927 -1967, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1925, İktisat Fakültesi 
Yayınları No: 330, İstanbul, 1974, s. "13-16; GÜRSOY, s. 64-72. 



618 Dr. ENGİN ATAÇ 

kanlığı, İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri, Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversi
tesi ve Hacettepe Üniversitesinin bütçe ve kesin hesaplan, çalışma
nın amacı doğrultusunda irdelenecektir. 

Bütçe ödeneği yasama organının, yürütme organına, belirli ka 
mu hizmet programları için vermiş olduğu harcama yetkisidir (8). 
Ancak, özellikle son yıllarda, bütçe yasaları ile önceden izin verile
rek, bütçe ödeneğine büyük tutarlarda eklemeler yapılmaktadır. 
Bunun sonucunda, bütçe ödeneği ile kesin harcamalar arasında 
farklar ortaya çıkrnaktadır. Bu farklılığı vurgulayabilmek amacı 
ile çalışmamızda, bütçe ödeneği ile kesin harcamalar ayrı ayrı in
celenecektir. 

Personel harcamaları olarak, bütçe yasası «R-Cetveli»nde yer 
alan «100-Personel Giderleri» harcama kalemi kapsamına giren, 
«110-Aylıklar», «120-Sözleşmeli Personel Ücretleri», «130-İşçi Üc
retleri», «140-Sosyal Yardımlar», «150-Ek Çalışma Karşılıkları». 
«160-Tazminatlar ve Ödüller», «170-Ödenekler», «180-Tedavi Yardı
mı ve Cenaze Giderleri», «190-Diğer Personel Giderleri» harcama 
kalemleri alınacaktır (9). 

PERSONEL HARCAMALARININ ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE GELİŞİMİ 

1976 yılında ülkemizde, çalışabilir nüfusun yaklaşık % 9'unun 
kamu yönetiminde istikdam edildiğinden söz etmiştik. Bu oran ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlar için % 5 dolaylarındadır. Bu ol
gunun bütçeye yansımasını, TABLO I yardımı ile incelediğimiz za
man, bu dönem içersinde personel ödeneklerinin cari ödenekler 
içersindeki ortalama payının % 66 ve personel ödeneklerinin kon
solide bütçe içersindeki ortalama payının da % 28 dolaylarında ol
duğunu görmekteyiz. Ancak, bu oranlar bütçe ödenekleri esas alı
narak bulunduğu için gerçekleri yansıtmamaktadır. Gerçek oranla
rın bulunabilmesi ise, yıl içindeki ödenek hareketlerini ve uygula
ma sonuçlarını gösteren kesin hesapların incelenmesine bağlıdır. 

657 Sayılı Personel Yasasının mali hükümlerinin uygulamaya 
başlaması ile, bütçe döneminde yetişmeyen veya eksik konulan 

(8) Ömer Faruk BATIREL, Kamu Bütçesi, İ.Î.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın ve Yar
dım Vakfı Yayınlan No. 312/540, İstanbul, 1979, s. 4. 

(9) Personel giderlerinin ayrıntısı için bkz: Ek I. 
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TABLO I 

Personel, Cari ve Konsolide Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı 

(Milyar TL) 

Açıklama 

Personel Ödenekleri 

Cari Ödenekler 

Konsolide Bütçe 
Ödenekleri 

1973 (1) 

20.1 

28.6 

62.7 

1974 (2) 

28.6 

38.3 

83.1 

1975 (3) 

29.7 

47.9 

108.4 

1976 (3) 

46.1 

69.2 

154.0 

1977 (3) 

48.8 

79.1 

225.7 

1978 (3) 

52.8 

93.7 

266.3 

1979 (3) 

117.1 

169.8 

406.9 

Kaynak : (1) 1974 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1974, s. 22, 27, TABLO: 23, 31. 
(2) 1975 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1974, s. 10, 19, TABLO: 

11/15, IV/1 
(3) 1980 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1979, s. 23, TABLO : 6. 

personel giderlerini karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı bütçe
sinde bir fon oluşturulduğu görülmektedir. «Devlet Memurları Ka
nununun ve Yönetmeliklerinin Gerektirdiği Giderler Karşılığı» ola
rak anılan bu fonun personel sisteminin gerektirdiği uyarlamalar ta
mamlandıktan sonra bütçeden çıkarılması düşünüldüğü halde, ak
sine, zamanla geliştirilerek 1971 yılından sonra tüm bütçe yasala
rında yer aldığı görülmektedir (10). Aynı zamanda bu fon, «Toplu 
iş Sözleşmelerinin Gerektirdiği Ek Giderler Karşılığı» gibi fonla
rın bütçe yasalarında yaygınlaşmasına kötü bir örnek olmuştur. 

«Devlet Memurları Kanununun ve Yönetmeliklerinin Gerektir
diği Giderler Karşılığı» fonu ile ilgili olarak bütçe yasalarında yer 
alan hüküm zamanla geliştirilmiş ve sonunda; «Devlet Memurları 
Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun ve bunlann öngördüğü tüzük, yönetmelik ve ka
rarnamelerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı bütçesi
nin (930-Mali Transferler) programının (09-Diğer Mali Transferler) 
alt programının (301-Devlet Memurları Kanununun ve Yönetmelikle
rinin Gerektirdiği Giderler Karşılığı) faaliyetindeki ödenekten ge-

(10) Örneğin, bkz: 1694 Sayılı 1973 Mali Yılı Bütçe Yasası madde : 68, 69, 70; 
1823 Sayılı Mali Yılı Bütçe Yasası madde : 47, 48; 1868 Sayılı 1975 Mali Yılı 
Bütçe Yasası madde : 14; 1970 Sayılı 1976 Mali Yılı Bütçe Yasası madde : 18; 
2067 Sayılı 1977 Mali Yılı Bütçe Yasası madde : 18 ve 1619 Sayılı 1980 Mali 
Yılı Bütçe Yasası madde : 16. 
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nel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında yer alan (110-Aylıklar), (120-Sözleşmeli personel, yaban
cı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140-Sosyal yardımlar), 
(150-Ek çalışma karşılıkları - Üniversitelerin, gece öğretimi ile ilgi
li çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160-Tazminat ve ödül
ler), (170-Ödenekler), (180-Tedavi yardımı ve cenaze giderleri) har
cama kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgili tertiplere yeteri 
kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu 
ödenek Maliye Bakanlığınca ihtiyaç nisbetinde artırılabilir.» haline 
gelmiştir. Personel giderleri harcama kalemleri içersinde 130-tşçi 
ücretleri harcama kalemine de «Toplu İş Sözleşmelerinin Gerek
tirdiği Ek Giderler Karşılığı» fonundan aynı biçimde Maliye Ba
kanlığınca aktarma yapılabilmektedir. Bu durumda, personel gi
derleri harcama kalemi içersinde Malij'e Bakanlığı bütçesinden ak
tarma yapılamayan tek harcama kalemi, 190-Diğer personel gider
leri harcama kalemi kalmaktadır. 

Bütçe yasasına bu nitelikte bir hüküm konulmakla mali yıl 
başında personel ödeneklerinin eksik bütçelendiği kabul edilmek
tedir. Nitekim, TABLO II incelendiğinde «Devlet Memurları Kanu
nunun ve Yönetmeliklerinin Gerektirdiği Giderler karşılığı» fonu
nun yıl içersindeki işleyiş biçimi bunu doğrulamaktadır. Çünkü, 
çeşitli kuruluşların personel ödeneklerine 1973 yılında 2.9, 1974 
yılında 4.6, 1975 yılında 16.5, 1976 yılında 10.2, 1977 yılında 35.6 
milyar lira Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılarak bütçe ödenek
lerine yıl içersinde eklenmiştir. Diğer bir anlatımla, TABLO I'de 
yer alan personel ödeneklerinde, yıl içinde yapılan aktarmalar so
nucunda, 1973 yılında % 13, 1974 yılında % 14, 1975 yılında % 36, 
1976 yılında % 19 ve 1977 yılında % 42 artış olmuştur. 

Fonla ilgili TABLO II'de-dikkati çeken diğer bir konu da, fo
nun başlangıç ödeneği ile bu fondan genel ve katma bütçeli kuru
luşlara aktarılan tutarlar arasında çok büyük farkların olmasıdır. 
Örneğin, 1976 yılında fonun başlangıç ödeneği 50 milyon lira iken, 
sene sonunda bu fondan genel ve katma bütçeli kuruluşlara aktar
maların tutarı 10.2 milyar liradır (u). Fonun başlangıç ödeneğinin 

(11) 1980 Mali Yılında personel giderleri ile ilgili fonda 4.2 milyar lira ödenek bu
lunmaktadır. Bunun yıl sonunda 101 milyar lirayı bulacağı gazetelerde haber 
olarak yer almaktadır. Bu durumda yıl içinde bu fona Maliye Bakanlığınca 
eklenen miktar 96 milyar lira dolaylarındadır. 
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TABLO II 

«Devlet Memurları Kanununun ve Yönetmeliklerinin Gerektirdiği 
Giderler Karşılığı (1)» Fonunun Gelişimi 

(Bin TL) 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Kesintisiz 
başlangıç 

ödeneği (2) 

1.000.000 

550.000 

600.000 

50.000 

4.450.000 

Ek ödenek (3) 

3.000.000 

5.350.000 

16.000.000 

10.250.000 

32.187.388 

Aktarma 

Eklenen 

28.442 

— 

— 

— 

_ 

Düşünülen 

2.974.212 

4.658.212 

16.590.840 

10.266.012 

35.617.048 

Genel Ödenek 
toplamı 

(Yıl Sonu) 

1.044.230 

1.235.594 

3.160 

32.988 

753.341 

(1) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-Mali Transferler) programı, (09-Diğer Mali 
Transferler) alt programı, (3-301-Devlet Memurları Kanununun ve Yönetmelik
lerinin Gerektirdiği Giderler Karşılığı) faaliyet ve (940-Mali Transferler) har
cama kaleminde yer alan ödeneklerdir. 

(2) Kesintiler 1973 yılında % 1, 1974 yılında % 1, 1975 yılında % 2, 1977 yılında 
% 6 . 

(3) 1974, 1975, 1976, 1977 yıllarında bütçe yasalarının verdiği yetkiyle Maliye Ba
kanlığınca artırılmıştır. 

ek ödeneklerle artırılması da «Gerektiğinde bu ödenek Maliye Ba
kanlığınca ihtiyaç nisbetinde artırılabilir.» hükmünün bütçe yasa
larına konulmasıyla kolaylaştırılmıştır. Diğer bir anlatımla, Parle
menta kendisine ait olan bu yetkiyi Maliye Bakanına vermektedir. 
Kanımızca, bütün bunların altında, bütçelerin Parlementoya sunu
luş aşamasında gider-gelir eşitliğini sağlama kaygısı yatmaktadır. 
Bütçe ilkeleri ışığı altında bu uygulamanın olumlu bir yönünü bul
ma olanağı yoktur. 

BAZI EĞİTİM KURULUŞLARININ PERSONEL HARCAMALÀ 
RININ ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİN 
DE GELİŞİMİ 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız uygulama nedeniyle, genel ve 
katma bütçeli kuruluşlara, personel giderlerini karşılamak için, se-
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ne içinde, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan fondan, Maliye Ba
kanlığınca aktarma yapılmaktadır. Böylece bu kuruluşların sene ba
şı ödeneklerine göre sene sonu cari ve personel harcamalarında ar
tış olmaktadır. Nitekim, örnek olarak aldığımız kuruluşların cari 
ödeneklerinin kesinleşme oranlarının yer aldığı TABLO IU'de, bu 
olgu görülmektedir. Bu kuruluşlar için bütçelere konulan cari öde
neklerin sene sonu kesinleşme oranlarının beş yıllık ortalaması, is
tanbul Teknik Üniversitesi dışında, yüzde yüzün üstündedir. Diğer 
bir anlatımla, bu kuruluşlar için bütçelere konulan cari ödenekler 
yetişmemiş ve yıl içinde yapılan aktarma veya ödeneklerle başlangıç 
ödenekleri artırılmıştır^" Cari ödeneklerin yıl sonunda artmasının 
en büyük nedeni ise, personel giderlerine yıl içinde yapılan aktarma
lardır. Nitekim, TABLO IV, TABLO V incelendiğinde bu gerçek or
taya çıkmaktadır. Ülkemizin en büyük bütçeye sahip kuruluşların
dan birisi olan Milli Eğitim Bakanlığının, bütçelenen personel gider
lerinin cari ödenekler içindeki payı % 89 iken, aynı dönemde, ke^ 
sinleşen personel giderlerinin cari harcamalar içindeki payı ise 
°/o 93'e çıkmıştır. Aynı biçimdeki artış, diğer örnek kuruluşlar için 
de söz konusudur. 

TABLO III 
Bütçelenen Cari Ödeneklerin Sene Sonu Kesinleşme 

Oranları (%) 

Açıklama 

Milli Eğitim Bakanlığı 

İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 

Ankara Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik 
Üniversiteleri 

Ege Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

1973 

110 

100 

95 

93 

85 

80 

99 

1974 

105 

77 

86 

82 

74 

85 

88 

1975 

147 

97 

107 

102 

90 

105 

101 

1976 

104 

128 

113 

124 

103 

97 

110 

1977 

145 

141 

146 

170 

135 

139 

138 

Ortalama 

122 

109 

109 

114 

97 

101 

107 

Kaynak : Bütçe yasaları ve kesin hesap yasa tasarılarından yararlanılarak tarafımız
dan hazırlanmıştır. 

, , , . . „ , I , . , , . . . .11 .. •«» »-I • IHI»«»"«» « W . « . » « » ' . . . . "f. »f 
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TABLO IV 

Bütçelenen Personel Giderlerinin Cari Ödenekler İçindeki Payı (%) 

Açıklama 
Milli Eğitim Bakanlığı 

İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 

Ankara Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

1973 

89 

68 

72 

67 

79 

76 

52 

1974 

87 

80 

76 

76 

84 

77 

64 

1975 

90 

77 

76 

74 

81 

78 

61 

1976 

90 

77 

75 

74 

82 

83 

67 

1977 

92 

73 

77 

69 

81 

77 

63 

Ortalama 

89 

75 

75 

72 

81 

78 

61 

Kaynak : Bütçe yasalarından yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır. 

TABLO V 

Kesinleşen Personel Giderlerinin Cari Harcamalar İçindeki Payı (%) 

Açıklama 
Milli Eğitim Bakanlığı 

İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 

Ankara Üniversitesi 

Ìstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

1973 

91 

78 

77 

71 

85 

76 

62 

1974 

91 

82 

81 

77 

86 

80 

64 

1975 

93 

86 

82 

82 

77 

85 

71 

1976 

93 

85 

86 

83 

88 

87 

74 

1977 

95 

87 

86 

87 

74 

89 

79 

Ortalama 

93 

84 

78 

80 

82 

83 

70 

Kaynak : Kesin hesap yasa tasarılarından yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır. 
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Personel giderlerinin eksik bütçelendiğini daha açık bir biçim
de gösterebilmek için düzenlenen TABLO Vl'da da görüleceği üze
re, bütçelenen personel giderlerinin sene sonu kesinleşme oranlar, 
özellikle 1975 yılından sonra hızla büyümektedir. Bu oranların beş 
yıllık ortalaması % 103 ile % 130 arasında oynamakta ve en çok 
personel giderine sahip kuruluşlardan birisi olan Milli Eğitim Ba
kanlığının, beş yıllık dönemde personel giderlerinin kesinleşme 
oranı hiç bir zaman yüzde yüzün altına düşmediği gibi beş yıllık 
ortalaması % 126 gibi büyük bir orana varmaktadır. 

"** TABLO VI 

Bütçelenen Personel Giderlerinin Sene Sonu Kesinleşme Oranları (%) 

Açıklama 
Milli Eğitim Bakanlığı 

İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 

Ankara Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

1973 
112 

100 

102 

99 

91 

81 

117 

1974 

109 

77 

91 

84 

76 

88 

87 

1975 
152 

97 

116 

112 

86 

115 

118 

1976 

105 

128 

123 

140 

110 

102 

122 

1977 
154 

194 

133 

215 

150 

160 

171 

Ortalama 

126 

119 

113 

130 

103 

109 

123 

Kaynak : Bütçe yasa ve kesin hesap yasa tasarılarından yararlanılarak tarafımızdan 
hazırlanmıştır. 

SONUÇ 
Ülkemizde kamu personel sayısında ve personele yapılan ka 

mu harcamalarında hızlı bir artış olmasına karşın, bu konuda de
ğişik açılardan yapılması gereken analizler için sağlıklı verileri bu
labilmek çok güç, hatta olanaksızdır. Bu konuda sağlıklı verilerin 
sistemli bir biçimde üretilmesinin ve yayınlanmasının, kamu yöne
timinin vazgeçilmez görevlerinden birisi olması gerekir. Çünkü, bu 
verilerden ve yapılan analizlerden en önce yararlanacak olan kamu 
yönetiminin kendisidir. 

Personel giderleri için bütçelerde yer alan ödenekleri ve perso
nel giderlerini yıl içinde tamamlamak amacı ile oluşturulan «Dev-



TÜRKİYEDE KAMU PERSONEL GİDERLERİ £25 

let Memurları Kanununun ve Yönetmeliklerinin Gerektirdiği Gider
ler Karşılığı» fonunun başlangıç ödenekleri bütçelere eksik konul
maktadır. Yıl içinde fonun ödeneği Maliye Bakanlığınca yeterince 
artırılarak, bu fondan kuruluşların personel giderlerine aktarma 
yapılmaktadır. Böylece, personel giderlerinin başlangıç ödenekleri 
ile sene sonu kesin harcamaları arasında büyük farklar oluşmak 
tadır. Parlementoya sunuluş aşamasında denk gibi görünen bütçe
lerin, sene sonunda, açıklarının giderek büyümesinde bu uygulama 
önemli bir etken olmaktadır. 

Ayrıca, «Toplu îş Sözleşmelerinin Gerektirdiği Giderler Karşı 
lığı» fonu ile, 1980 Mali Yılı Bütçe Yasasmda sayıları onbeşi bulan 
değişik türdeki fonlar, «hizmet» bütçesi niteliğini taşıyan program 
bütçeyi, «fon» bütçesine dönüştürme gibi bir sakıncayı da berabe 
rinde getirmektedir. Böylece, bütçeler gerçek tahmin ve ayrıntılı 
hizmetleri gösteremez duruma düşmektedir. Aynı zamanda, bu fon
daki ödeneğin yıl içersinde artırılması yetkisinin Maliye Bakanlı
ğına verilmesi Parlamentonun bütçeye ek ödenek sağlama gibi 
önemli bir görevinden, fonlar artıkça giderek vazgeçme ve bunu 
bütçe yasaları ile hükümetlere devir etme eğilimini ortaya koymak
tadır. Bugün, kamu maliyesi yazınında, bütçe ödeneklerinin Parla
mentoca ek ödeneklerle artırılması bile tartışma konusu iken, ül 
kemizdeki uygulamanın olumlu bir yönünü bulabilmek olanaksız
dır. 
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EK I 
100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR: 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları, askeri perso
nel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların ve 
yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Yasanın, 1327 sayılı Yasanın 78 nei maddesi ile değişik geçici 
5 nei maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayalı vekâlet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» seviyesine 
yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları: 5434 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin (D) 
fıkrasıyla 15 nei maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 neu maddeleri gereğince 
TC Emekli Sandığına (1101 sayılı Yasanın ek 4 ncü maddesi hükmü dikkate 
alınarak) yapılacak ödemeler. 
c) Gösterge üstü ödemeler: Kazanılmış haktan sayılan (1.000) üstü gösterge 
karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge' rakamlarına eklenecek 50, 100, 150, 
200, 300, 400, 500 ve 600 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal Farkları; Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve askeri 
personelin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 

a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde Ödenecek 
ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalıştırılacak yabancı uyruk
luların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve âdet gereğince ya
pılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan Türk uyruklu personelin 
(ilgili mevzuatına göre intibakları yapılıncaya kadar) ücretleri, 
b) NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüne da
yanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanacak sayıda personelin sözleşme 
ücretleri ile geçici olarak çalıştırılacak sözleşmeli teknik personelin ücretleri 
ve sözleşmeler gereğince yapılacak her türlü ödemeler (karşılığı NATO'dan 
geldiği sürece), 
c) Yabancı uzman • ve yardımcılarına anlaşmaları gereğince ödenecek ücret
ler ve ücret dışı her türlü ödemeler, 
d) Mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kese
nek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. . . . 
Ancak sözleşme ile çalıştırılacak personel ile yabancı uzman ve yardımcıları
nın mevzuata dayanarak ödenecek ücretleri ve her türlü istihkakları Maliye 
Bakanlığınca veya Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Ku-

' rulunca saptanır. MİT'in sözleşmeli olarak, çalıştıracağı personelin ücretleri 
ve her türlü istihkakları Başbakan tarafından saptanır, 
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130 — İŞÇİ ÜCRETLERİ : 

İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla sürel: 
olarak Maliye Bakanlığının vizesi alınmak suretiyle çalıştırılanların günlük 
ve gereğinde aylık ücretleri, ek ödemeler, iş, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt 
yasaları gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla, yapılacak ödemeler, aynî 
ve nakdî yardımlar, huzur, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıkları ve seyyar 
görev tazminatları, 
Mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek 
karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 

a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı: 27.10.1977 tarih ve 7/13985 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarma ek olarak yayınlanan «Yakacak Yardımı Yönetmeliği »ne göre yapı
lacak ödemeler, 
e) Giyecek yardımı: 31.10.1972 tarih ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rına ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı 
Yönetmeliği» ile bu yönetmeliğin ek ve değişikliklerine göre yapılacak yardım
lar ile satınalma, yaptırma, diktirme giderleri ve bunlara ilişkin her türlü 
giderler, 
f) Yiyecek yardımı: İlgili yasa ve yönetmelik hükümlerine- göre ödenecek 
yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

a) Huzur ücreti: Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararna
meler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur omayan üyelerinin 
huzur ücretleri ile kanuna göre üyelere ödenecek huzur hakları. 
b) Fazla Çalışma Ücretleri: «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği» 
ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre ödenecek olan ' 
fazla çalışma ücretleri, 
c) 3.9.1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme işle
minde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek ücretler; 
d) Konferans ücreti: Bütçe Yasasının ilgili maddesine göre ödenecek konfe
rans ücretleri, Yay-Kur sınav, organizasyori değerlendirme giderleri, 
e) Ek ders görevi ve sınav ücreti: Mevzuatına göre saptanan saat başına ek 
ders ve sınav ücretleri, 
f) Danıştay Başkanlığı: Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili her türl'i 
giderler, teşkilat içinden veya dışından temin olunanlara saat başına (90) li
rayı geçmemek üzere ders ücretleri ile makamın onayına istinaden yüksek se
viyedeki kurs ve seminerlerde (200) lirayı geçmemek üzere konferans ,ücrtleri 
ve yollukları, 521 sayılı Danıştay Kanununun 119 uncu maddesine ve bu mad-
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deye müsteniden hazırlanarak yürürlüğe konulan Danıştay Sınav Yönetmeli
ğinin 37 nei maddesine göre ikinci dereceye yükselecek meslek mensupları 
tarafından hazırlanacak olan etüdü inceleyecek kurul üyelerine inceledikleri 
her etüt için (150) lira okuma ücreti, 
Bu kalemden karşılanır. 

— TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 

a) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı: İlgili mevzuatına göre 
ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları ve mali sorum
luluk zammı, 
b) Hizmeteri tazminatı: 182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkındaki Ya
saya göre ödenecek olan hizmeteri tazminatı, 
c) Tayın bedeli: Yasalarına göre askeri personele ödenecek tayın ve taamiye 
bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedelleri, 
d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar; 1402 sayılı Yasa uyarınca 
ödenecek sıkıyönetim tazminatı ve uçuş tazminatı ile kurbağa adam ve dalış 
tazminatı; 2162 sayılı Yasa gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer özel ka
nunlarına göre verilen tazminatlar, 
e) TBMM üyeleri yolluk tazminatları, 
f) Ek görev tazminatları, 
g) 1765 sayılı Yasanın, 1991 sayılı Yasanın 8 nei maddesiyle değişik 16 ncı 
maddesinin 2 nei fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 
h) Diğer tazminatlar, 
ı) Devlet.lisan sınavı ödülü, 
j) Ödül: 657 sayılı Devlet Yasasının 123 ncü maddesi gereğince çıkarılacak 
tüzük yürürlüğe girinceye kadar Bütçe Yasasına göre yapılacak ödemeler ile 
926 sayılı Yasanın 202 ve 240'ncı maddelerine göre çıkarılan tüzükler gereğin
ce yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

— ÖDENEKLER : 

a) Cumhurbaşkanı ödenekleri, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkanı ödenekleri, 
c) Senato, Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil ödenekleri, 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği, 
e) Senato, Millet Meclisi üyeleri ödenekleri, 
f) Yargı ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 
ı) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği: 1765 sayılı Üni
versiteler Personel Yasasının 15 nei maddesi ve Bütçe Yasasının ilgili maddesi 
gereğince ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü» ödeneği ile «hizmet ödeneği», 
j) 1765 sayılı Yasanın, 1991 sayılı Yasanın 8 nei maddesi ile değişik 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödenekler: Mevzuatı gereğince ödenmesi gerekli diğer ödenekler, 
Bu kalemden karşılanır. 
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180 — TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ: 

a) Tedavi yardımı ve cenaze giderleri: İlgili yönetmeliğine göre ödenecek 
her türlü giderler ile ilgili mevzuatı gerektirdiği takdirde kurumlarınca satın 
alınacak ilâç ve gereç giderleri; 2490 sayılı Yasa gereğince ihale yapılan cena
zelere yapılacak ödemeler, 211 sayılı Yasa gereğince şehit olan Silahlı Kuv
vetler personelinin gömüt yaptırma giderleri, 
b) Tedavi yolluğu: Özel yasa ve yönetmeliklerinde saptanan esaslara göre 
ödenecek olan tedavi yolluğu, 
Bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ: 

a) Harçlıklar: Parasız yatılı öğrenciler ve askeri öğrencilere verilecek harç
lıklar ile yükseköğretim kurumlarında araştırma ve incelemelerle ilgili olarak 
düzenlenen her türlü sosyal, bilimsel teknik ve kültürel toplantı ve gezilere 
katılacak öğrencilerin yol ve oturma, giderleri (öğrenciler için (30) lirayı geç
memek üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı, kayıt, harç ve aidat 
giderleri. 
b) Er ve erbaş harçlıkları: Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları ile 
munzam harçlıkları. 
c) Staj ve öğrenim giderleri: Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri, 
staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı Yasa gereğince 
dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı yasayla eklenen ek 
geçici 37 nei madde kapsamına girenlerin ve burssuz olarak yurt dışına gön
derilenlerin aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki farklar (657 sayılı Yasa
nın 79 neu maddesi hükmü saklıdır). Milli Savunma Bakanlığının aynı nite
likteki giderleri, stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara 
bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları, staj çalış
malarını düzenleme yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere ya 
pılacak ödemeler, memur olmayan (sivil öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapılacak 
tedavi giderleri, bu kalemden karşılanır. 



SAVURGANLIĞIN ÖNLENMESİNDE SAYIŞTAY 
ETKİN DENETİMİNİN YERİ 

VE BAŞARI KOŞULLARI 

Sermet ERENKANLI 
Sayıştay Eski Üyesi 

(Mali Hukuk Danışmanı) 
Savurganlığın önlenmesinde alt ve üst düzeydeki denetim or

ganlarınca yapılması arzulanan etkin denetimin başarısı, millet ira
desi doğrultusunda gerçek hedeflere ulaşmayı sağlıyacak araçlarla, 
bu araçları oluşturan ve kullananların nicelik, nitelik ve içtenliğine 
bağlı bulunmaktadır. Hal böyle olunca, hedefe ulaşmada karşılaşı
lacak her türlü güçlük ve engellere rağmen, amaca giden yolun an
cak yeterli araçlarla aşılabileceğini peşinen kabul etmek ve mese
lenin ayrıntılarına girmeden önce de, ülkemiz açısından eskidiğine 
veya modeline uydurulamadığma inandığımız söz konusu araçlara 
ilişkin eleştirileri, bütün politik düşünce ve duygulardan arınarak 
ortaya koymak gerekir. Bu noktadan hareketle evvelemirde, Türk 
Sayıştayınm bilimsel düzeyde ve gerçek anlamda etkin denetime 
yönelmesini gölgeleyen araç sözcüğü içindeki engelleyici ve yetersiz 
unsurları aşağıdaki sıraya göre teker teker ele almak ve bunları 
kendi bünyelerinde değerlendirdikten sonra da, probleme çözüm 
bulacak saptama ve önerileri Siyasal İktidarların ve Kanun Koyu
cunun dikkatlerine sunmak daha isabetli olacaktır. 

1 — PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİ : 
îlkin «Fonksiyonel Bütçe» diye anılan «Program Bütçe» çalış

malarına, ileri ülkelerde yaklaşık olarak 50-60 yıl önce başlandı ve 
1949-1950 yıllarında da gelişmesini tamamlıyarak yaygınlaşmıya 
yöneldi. Aslında «Klasik Bütçe» sistemine zıt düşmiyen ve onun 
gittikçe gereksinme duyulan sosyo-ekonomik koşullara göre hayli 
olgunlaştınlmış bir benzerini teşkil eden Program Bütçenin en be
lirgin amacı; Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin çeşitli ge
lir ve gider faaliyetlerinin tümü ile, bu faaliyetlerin içerdiği gelir 
ve gider kalemlerinin miktar ve maliyetlerini, gerçek rakamlara da 
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yanarak ayrı ayrı hesaplamak ve bunların etkinlik ve verimlilik so
nuçlarının tesbitine olanak sağlıyacak faktörlere ağırlık kazandır
maktır. Zira, «Klâsik Bütçe» sisteminin uygulandığı dönemlerde, çe
şitli gelir ve gider kalemlerini ihtiva eden Devlet hizmetlerine iliş
kin harcama ve gelir sağlama faaliyetlerinden her birinin, kamu 
sektörleri bünyesindeki üniteler ve kendi içindeki unsurları itiba
riyle gerçek maliyetlerini saptamak mümkün olamıyordu. Daha 
çok Güney ve Kuzey Amerika ülkeleriyle, Türkiyenin de dahil bu
lunduğu bazı Ortadoğu, Asya ve hatta Afrika ülkelerinde dahi uy
gulamaya konulan «Program Bütçe» sisteminde ise; 

Özellikle, harcamaya yönelik Devlet hizmetlerini oluşturan faa
liyetler, bağımlı ve bağımsız kamu sektörlerine göre, ilkin «Prog
ramlar» halinde, bu programların ayrıntıları yani bütünleyicileri 
niteliğindeki harcama kalemleri de, «Alt Programlar» halinde gös 
terilmekte ve sonuç olarak, sektörler itibariyle her faaliyetin hem 
«Toplam maliyet miktarım» ve hem de o faaliyet yapısındaki har 
cama kalemlerine ait unsurların «Toplam maliyetlerini» ayrı ayrı 
saptama ve görme olanağı doğmaktadır. Buna karşı Devlet gelirle
rinin sınıflandırılması, maliyet ve miktarlarının gerçeğe uygun bir 
şekilde saptanması, Devlet harcamalarına nazaran çok güç oldu
ğundan; «Program Bütçe Sistemi» uygulamasında, gelir program
laması tali bir sorun olarak kalmakla ve sınırlı bir uygulama alanı 
bulmaktadır. 

«Klâsik Bütçe» sistemine göre maliyet, etkinlik ve verimlilik 
açılarından daha ayrıntılı ve gerçekçi olan ve sosyal, ekonomik ve 
politik anarşinin kökenindeki tehlikeli hastalığı ulus yararına ve 
sağlıklı bir biçimde önlemede, hükümetlere sayılamıyacak kadar 
çok ve sonuç alıcı faydalar sağlıyacağında kuşku görülmiyen «Prog 
ram Bütçe» sisteminin başarıya ulaşabilmesi; bu sisteme geçen ya da 
geçmek istiyen ülkelerin daima gözden uzak tutmamaları gereken 
aşağıdaki koşulların mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. 

a) Bu sistemin, en üst düzeydeki yöneticilerden en alt düzey 
deki uygulayıcılara kadar ciddiyet ve samimiyetle benimsenmesi; 

b) Yaklaşık 5-10 yıllık bir hazırlık döneminin geçirilmesi, 
c) Devlet muhasebesi tekniğinin, bilhassa maliyet, etkinlik ve 

verimlilik ölçümleri açısından geliştirilmesi; 
d) Devlet faaliyetlerini oluşturan iş ve hizmetlerin maliyetle

rini, etkinliğini ve verimliliğini ölçecek yeterli istatistik metotları-
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nın geliştirilmesi ve bu arada, örneğin birim maliyetleri gösteren 
standartların tesbit edilmesi; 

e) Terminolojide bir uyuma gidilmesi yani hangi faaliyetlerin 
«Program» ve hangi faaliyetlerin de «Alt Program» olduğunun, her
kes tarafından kolayca anlaşılabilecek biçimde standartlaştırılma
sı; 

f) Program Bütçe Sisteminde görev alacakların, yetkili ma
kamlarca mümkün olduğu kadar tecrübeli ve uzman kişiler ara
sından seçilmesi ve bunlara, asgarî 3-4 yıllık bir çalışma süresinin 
tanınması; 

g) Gerekiyorsa, derhal mevzuat değişikliğine gidilerek; Mali
ye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Merkez Bankası ve yatı
rımcı dairelerle birlikte Sayıştay veya bu nitelikteki üst denetim 
organları uzmanlarının da katılacağı yetkili bir KOMÎTE tarafın
dan Program Bütçe değerlendirilmesi yapılmasına, kesin olanak 
sağlanması; 

h) Program Bütçe uygulamasının işlerliğini sağlamak üzere 
personel eğitimine sürekli ağırlık verilmesi, Devlet kurumlarının 
düzenlenmesi ve gerekli malzemenin tedariki ile, esasen ihtiyacı 
karşılamaz duruma gelen malî yasalardaki yetersiz ve engelleyici 
hükümlerin süratle değiştirilmesi. 

Buraya kadarki özet açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Tür-
kiyede büyük bir cesaretle uygulamaya konulan «Program Bütçe 
Sisteminin», gereksinme duyduğu zorunlu düzenlemeler şimdiye 
kadar ihmal edilmiş ve başarı koşullarını simgeliyen yukarıdaki 
konulara ilişkin ciddi ve samimi çalışma teşebbüsleri de herneden-
se beklenen sonuca ulaşamamıştır. 

Bu gerçekler karşısında: 
Başta Kanun Koyucu olmak üzere, her kademedeki yönetici 

ve uygulayıcılar tarafından içtenlikle benimsenmediği ve gereksin
me duyulan maddi ve hukukî verilerle donatılmadığı sürece, açık 
denizdeki dümensiz bir gemi görünümünü veren kendi içinde sağ
lıksız böyle bir Program Bütçe. Sisteminin; Devlet faaliyetlerini 
oluşturan iş ve hizmetlerin maliyetleri, etkinliği ve verimliliği açı
larından, kamu harcamalarında savurganlığı önliyecek tam ve kâ 
mil anlamda biı Sayıştay Denetimine ortam ve olanak sağlıyacağı 
kesinkes savunulamaz. 
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2 — PLÂN ve YILLIK YATIRMA PROGRAMLARI : 
30.6.1960 günlü ve 91 sayılı Yasayla Plânlı döneme girmiş bu

lunan Ülkemizde «Kalkınma Plânları» ve «Yıllık Yatırım Program 
ları»nın hazırlanması, yürütülmesi ve başarısı üzerinde yoğunlaşan 
eleştiri ve tartışmalar kesintisiz devam edegelmektedir. 

Ancak, bütün ayrıntılarıyla Devlet bütçelerine yansıması gere 
ken söz konusu plân ve yatırım programlarından beklenen başarı 
oranının en üst düzeye çıkarılabilmesi için, şimdilik bu eleştiri ve 
tartışmaları bir yana bırakarak, meseleye önem arzeden çeşitli açı
lardan bakılmasında fayda vardır. 

A) Devlet Plânlama Teşkilâtının Yapısı ve Görevleri 
Açısından : 

Başbakanlığa bağlı bir örgüt şeklinde kurulan ve kuruluş amacı 
ile, görev ve yetkilerinin özelliği nedeniyle de bağımsız bir yapıya 
kavuşması söz konusu olmıyan Devlet Plânlama Teşkilâtına; bil 
hassa koalisyon dönemine girilen dönemde ve ilerde de zuhuru do
ğal görülen mevcut gelişmeler karşısında (91) sayılı yasanın 2 ncı 
maddesiyle üstlendiği yardım, danışmanlık, tavsiye, takip ve de
ğerlendirme görevlerini, koalisyon hükümetlerini oluşturan siyasi 
grupların birbirine zıt ve hatta gayri ciddi politik yatırım amaçla
rına dönük düşünce ve baskılarına göre değil, izlenecek ekonomik 
sosyal politika ile, hedeflerin tayininde Türk Ulusu yararına tutar
lı, tam ve inandırıcı olan bilinçli ve tarafsız bir tutum ve kararlı
lıkla yürütebilmesine yasal olanak sağlanmalıdır. 

Şimdiye kadarki acı tecrübelerden de esinlenilerek bu yola aci
len gidilmedikçe; tek veya çok partili bir hükümet döneminde ha
zırlanan «Plân» ve «Yıllık Programlar» zamanlı veya zamansız her 
iktidar değişikliğinde, ekonomik, sosyal ve politik görüşleri itiba
riyle bunları benimsemiyen yeni hükümetler için daima büyük so
runlar yaratacak ve bahse konu belgeler üzerinde bilâhare yapıl
ması düşünülen değişiklik ve düzenlemeler ise, emrivaki haline gel
miş olan kamusal faaliyetler ve zaman darlığı gibi yenilmez neden 
lerle, herhalde yerine getirilemiyecektir. 

B) Plân ve Yıllık Programların Teknik ve İçerikleri 
Açısından : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan Kalkınma Plânlan ile 
Yıllık Yatırım Programlarının teknik ve içeriklerinde hükümetlerce 
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izlenecek iktisadî - sosyal politika ve hadeflerin tayinindeki samimi
yeti, ciddiyeti ve uyumu sağlıyabilmek için, evvelemirde bu teşkilâ
tın (91) sayılı yasayla üstlendiği görevlere ilişkin ayrıntılardan; 
işbirliği, bilgi toplama, plân ve program hazırlama aşamalarındaki 
faaliyetlerini, olumsuz etkenlere maruz kalmaksızın sürdürebilecek 
nitelikte, tarafsız, güvenilir, uzman, tecrübeli ve kısa sürede değiş-
miyen yeterince teminatlı teknisyenlerden oluşması zorunlu bulun
maktadır. 

Oysa; daha önce de değinildiği gibi, yönetimde koalisyon dö
neminin başlamasından sonra, kanatlardan biri istemese dahi, di
ğerlerinin ve hatta dış çıkar çevrelerinin baskıları sonucu, Devlet 
Plânlama Teşkilâtına muayyen fikirlerin savunuculuğunu yapan, 
yetersiz ve adeta şartlanmış kişiler getirilmekte ve böylece, çürük 
temeller üzerine oturtulan «Plân ve Programların» teknik yapıla-
rıyle içeriklerini sağlığa kavuşturma çabaları hizmet yarışı yerin..3 

anarşiye dönüşmektedir. 

Bu konuda somut bir örnek vermek gerekirse: 
Plân ve Programların yansıdığı Genel ve Katma Bütçeler üze

rinde, zaman zaman etkin denetim yapmadığı savunulan ve bağlı 
bulunduğu Yüce Parlamentoca desteklenmediği için de, 118 yıllık 
mevcut yetkileri dahi zamanla kısıtlanmak istenen Sayıştay'ımızın 
savurganlığı önleme çabalarına ilişkin yasal kararlarını şimdiye 
kadar dikkate almıyan Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı yetkililerinden; 

Son (2) yılda özel sektöre ödenen içki şişesi bedeli yaklaşık 
500.000.000.— lira ile asgari (5) şişe fabrikası kurulabileceği halde, 
Devlet tekelini şahıs tekelinin egemenliği altına alan çıkarcı çevre
lere karşı, plân ve programlar yoluyla şimdiye değin niçin etkin ön
lemler alınmadığını veya alınamadığını sormak lazımdır. 

Yukardaki tek örnekle ana hatları belirlenmek istenen ve sö
mürüye dayalı haksız fiat artışlarını hızlandırması nedeniyle en tu
tarlı iktidarları dahi yıpratma niteliğini koruyan bu gibi üzücü tab
loların çizimini önlemek üzere, ilkin Devlet Plânlama Teşkilâtına 
kişilik kazandırılması ve daha sonra da anılan Kurumun, yatırım 
gereksinmelerini saptarken meseleye, öncelikle Devlet harcamala
rında gerçekleştirilebilecek tasarruf önlemleri açısından bakması
nın sağlanması gerekmektedir. 
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Tek ve çok partili dönemin her evresinde, siyasal grup farkı 
gözetmeksizin yasal yetkilerini T.B.M.M. nin temsil ettiği Büyük 
Türk Ulusu adına en etkin bir biçimde kullanmanın inanç ve bilin
ci içinde kalmayı başarmış olan Sayıştay kararlarının da izlenme
si suretiyle bu yola girilmedikçe, plân ve programların teknikleri 
ve içerikleri gerçekçi, inandırıcı ve doyurucu niteliklerden yoksun 
kalacak ve 1977-1978 yıllarında yalnız bir sektörün şişe gereksin
mesi için (500) milyon lirayı aşan Devlet parası, dev sermaye şir
ketleri ve milli bankaların oluşturduğu tekelci ve çıkarcı çevrelerin 
kasalarına akmaya devam edecektir. 

3 — BÜTÇE KANUNLARI : 
Savurganlığı önlemede Sayıştay denetiminin etkinliğini azaltan 

Bütçe Kanunlarındaki çelişki ve uyumsuzlukları başlıca (2) nokta 
üzerinde vurgulamak mümkündür. 

Şöyleki : 

A) Bütçe Kanunları Hükümleri : 

Anayasamızın 126 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan ve 
«Genel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanun
la gösterilir. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç-
hiç hüküm konulamaz.» diye yazılı bulunan emredici kuralf; 

Bütçe Kanunlarına konulan dayanaksız hükümlerle, ötedenberi 
yasalara ilişkin sosyal ve özlük hakları kısıtlayıcı, yatırımlara yö 
nelik Devlet harcamalarını ise kabartıcı bir biçimde ihlâl edilmek
tedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili olan 27.6.1972 gün ve 
E. 1972/26, K. 1972/38 Sayılı kararma göre, (Anayasamızın 126 ncı 
maddesinin son fıkrasındaki «Bütçe ile ilgili hükümler» deyimin1, 
malî nitelikteki hükümler anlamında, değil, bütçenin uygulanması 
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştuıcı veya kanun konusu olabilecek 
yeni bir kuralı kapsamamak şartiyle açıklayıcı hükümler olarak 
düşünmek zorunlu bulunduğundan); kamu görevlileri arasında hu
zursuzluğu, iktidarlar arasında siyasal yatırım arzusunu kamçılı-
yan ve Anayasa Mahkemesine üye vermesine karşın bu mahkemeye 
dava açma hakkı tanınmadığı cihetle Sayıştay'ca da önlenmesi 
mümkün görülmiyen bu hatalı yoldan dönülmedikçe, bütçeler üze
rindeki etkin denetim herhalde ulusal arzunun bir simgesi olarak 
yarınları bekliyecektir. 
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B) Bütçe Kanunlarına Bağlı, Harcamalara İlişkin (A) İşaretli 
Ödenek Cetvelleri : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı 
Yasanın 15 inci maddesinin son fıkrasında aynen, (Yıllık program 
lar bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş 
programlarının hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâtının yıllık prog
ramlan ile kabul edilmiş olan esaslara uyulur.) denilmesine rağ
men; 

Kalkınma Plânlarının yıllık dilimlerini oluşturan yatırım prog
ramlarındaki amaç ve esasların, Bütçelere Bağlı ve Devlet harca 
malarına ilişkin Ödenek Cetvellerine tümüyle yansıtılmadığı ve Sa
yıştay'ı yatırımları baltalayan bir organ gibi haksız ve tutarsız suç
lamalarla karşı karşıya bırakan bu halin, bir ölçüde, görev ve yet
kilerini kullanmada çelişkilere düşen Devlet Plânlama Teşkilâtının 
olumsuz tasarruflarından kaynaklandığı görülmektedir. 

Sayıştay'ın, yatırımları aksatma endişesi ve sınırlı yetki ola
nakları içinde üstesinden gelemiyeceği artık sabit olan ve bütçe 
uygulaması aşamalarında da kişisel ve siyasal çıkarcılara ek or
tam hazırlıyan böyle bir gelişmenin oluşum nedenlerine yine Par
lamento tarafından ciddiyetle parmak basılmadıkça; Sayıştay ka-
rarlanyle açıklığa kavuşan ve çıkar çevreleriyle bağıntılı olarak 
Devlet faaliyetlerinde israf, istismar, dengesizlik ve eşitsizlik yara
tan bu gidişin durdurulması veya daha yüksek boyutlar ötesine 
ulaşması önlehemiyecektir. 

4 — YASA, TÜZÜK, YÖNETMELİK ve KARARNAMELER : 

Etkin denetimin en önemli araçlarını teşkil etmesi gereken 
yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle, sair mevzuat hüküm
lerinden bazılarının, düzenlenme tarzından başka, anlam, uygula
ma veya sonuçları bakımından da Devlet hazinesini zarara uğratı-
cı nitelikte olduğu saptanmakta ve bunların düzeltilmesi için, 
21.2.1967 günlü ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 25, 87 ve 88 inci 
maddeleri hükümlerine dayanılarak Sayıştay Genel Kurulunca alı
nan ve üç aylık ya da süresiz raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlıklarına ayrı ayrı sunulan ayrıntılı kararlar, 
yüce Parlamentoca görüşme konusu dahi yapılmamaktadır. 

Kesin Hesap konulan dışındaki bu kararlar incelendiğinde: 
mevcut olanaklariyle hükümetlere uyan ve yüce Parlamentonun 
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Anayasal denetimine ise etkili katkı gayreti içinde olan Sayıştay'ı 
umutsuzluğa sevkeden söz konusu tutumun kamu harcamaların
daki olumsuz sonuçları daha iyi anlaşılacaktır. 

5 — HAZİNE : 

Hazineyi temsil eden ve her yönüyle etkin denetimin sağlan
masında Sayıştay'a yardımcı olması gereken Maliye Bakanlığının; 
bilhassa son yıllarda, bu Anayasal kuruluşun yanında değil, önün
de yer almak için adeta bir mücadele verdiği görülmektedir. 

Bu itibarla anılan Bakanlık, genel nitelikteki mâlî uygulamala
ra yön verici, taraflara yasal hak ve eşitlik sağlayıcı, bütçe gelir 
ve giderlerini yasa sınırları içerisinde düzenleyici ve nihayet Dev 
let para ve mallarının çalınmasını ve israfını önleyici nitelikte olan 
ve sür'atle uygulanması gereken Sayıştay kararlarına saygı duyma
dığı ve bunlara aykırı genelge ve emirler yayınlamaktan vaz geç
mediği sürece; polisiye yetkileri bulunmayan Sayıştay'ın, etkin de
netimde başarılı olacağı düşünülemez. 

6 — BİRİNCİ DERECE İTA AMİRLERİ : 

Yasalara göre 1 inci derece ita amiri durumundaki sayın Ba
kanların, kalkınma plânlariyle, yıllık yatırım programlarının; bu 
programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair 
Kararların; Bütçe Kanunlarının; Devlet Memurları Kanunu ve bu
na ilişkin Kararnamelerin ve diğer malî mevzuatın kendilerine ta
nıdığı onay, düzenleme ve takdir yetkilerini kullanmadan önce, ya
tırım programlarının gerçekleşmesini aksatacak, bölgeler arasında 
eşitsizlik ve dengesizlik yaratacak, kişilere haksız çıkarlar sağlıya-
cak ve dolayısiyle Devlet harcamalarında savurganlığa yol açacak 
bir ortamın oluşmasına meydan vermemek için meselelerin huku
ki ve pratik sonuçlarını titizlikle gözönünde bulundurmaları ve ge
rekiyorsa en az, Danışmanlarının konular hakkındaki resmî görüş
lerini almaları lâzımdır. 

Aksi halde, Sayıştay'a karşı parasal sorumluluk taşımıyan Hü
kümet Üyelerini yanılgıya düşürebilecek söz konusu onay, düzenle
me ve takdir yetkilerine ilişkin gayri kanuni işlem ve eylemlerin 
malî yükünü yine Hazine üstlenecek ve Sayıştay etkin denetimini 
hırpalıyan bu olumsuz gelişmenin devamı da hiçbir zaman önlene-
miyecektir. 
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7 — ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE T.B.M.M. : 

Bütçe Kanunlarındaki Anayasa'ya aykırı hükümlerin iptali is
temiyle yetkili organlar tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan 
başvuruların, bu Mahkemece malî yılın son ayından önce karara 
bağlanamayışı ve iptal edilen bir önceki döneme ilişkin söz konu
su hükümlerin, bir sonraki döneme ait bütçe kanunu ile buna bağ
lı (R) işaretli cetvellerde tekrar ve daha geniş olarak yer almasına 
yüce Parlamentoca izin verilişi; bir yandan dayanaksız Devlet har
camalarım arttıran, diğer yandan da, kamu görevlilerinin mevzuata 
müstenit özlük ve sosyal haklarını kısıtlayan önemli bir sorun ol
ma niteliğini muhafaza etmektedir. 

Örneğin, 1978 yılı Bütçe Kanununun ödeme usul, esas ve mik 
tarlan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle saptanmış bu
lunan daha çok sosyal ve özlük haklara ilişkin Devlet harcamaları 
için Maliye Bakanına önlem alma, standartları tesbit etme ve tak
yitler koyma yetkisi tanıyan 9 uncu maddesiyle; aynı Bakana, ken
di bütçesinin (930 Mali Transferler) ve (940 - Sosyal Transferler) 
programlarındaki mevcut ödenek miktarlarını 4-5 kat ve hatta ih
tiyaç oranında artırma yetkisi veren 18 inci maddesi hükümleri 
ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulduğu takdirde; zaten malûm 
olan ve Anayasa Mahkemesince dahi, önlenemiyen siyasal sömürü
ye müsait böylesine tehlikeli bir gidişin vahameti, bütün ayrmtı-
lariyle ortaya çıkacaktır. 

O halde, yasal yetkilerin başkalarına devirlerinin düşünülemi 
yeceği bir Anayasal düzende, Kanun Koruyuca ait bulunan ek ve 
ya olağanüstü ödenek verme ve Anayasa güvencesi altındaki sos
yal ve özlük hakları takyidat yoluyla kısıtlama yetkileri Hükümet
lerin Maliye Bakanlarına devredildiği sürece; belli bütçe açıkları
na sınırsız örtülü açıklar ekliyen, sosyo ekonomik dengeyi denge
sizliğe dönüştüren ve para matbaasının baskı makinalarını enflas
yon çarkları durumuna getiren savurganlığa açık bu tutum ve dav
ranışların önlenmesi Sayıştay'dan beklenemez. 

8 — DEVLET MALLARI : 

Birinci derece ita amiri durumundaki Bakanların, kendi büt
çelerine ait «gider kesin hesap cetvellerini »ne kadar sürede hazır
layıp hangi makamlara gönderecekleri ve söz konusu cetvellerin 
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neleri içereceği, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 101, 
102, 103 ve 104 ncü maddelerinde açıklandıktan sonra; tasarrufla
rı altındaki Devlet mallan için de bu hükümlerin öngördüğü süre, 
usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca düzenlenecek «Ayniyat kesin 
hesap cetvellerinden» bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
birer örneğini ise Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'a iletecekleri, aynı 
Kanunun 105 inci maddesinde belirtilmiş bulunmasına rağmen; 

Özellikle 1955 yılından beri Sayıştay'a hiç gelmiyen «Ayniyat 
kesin hesap cetvellerinin», yargılanmış ve hükme bağlanmış «Mal 
saymanlıkları idare hesaplan» ile karşılaştınlarak aralarındaki 
uyum veya uyumsuzluk derecelerinin saptanması mümkün olma
makta 've savurganlığı önlemede en az Devlet gelir ve giderlerinin 
denetimi kadar önem arzeden ve 1961 Anayasasının değişik 127 ne; 
maddesinde mevcudiyetini koruyan Devlet Mallan üzerindeki Sa
yıştay denetimi de, etkin ve yeterli bir düzeye çıkma olanağmdan 
yoksun kalmaktadır. . 

Çok iyimser bir yaklaşımla, yıllık bütçe harcamalanndan % 
20 sinin Devlet mallarına dönüştüğü dikkate alınırsa, bugünkü 
şartlar karşısında mal envanterini daJıi çıkaramıyacak duruma ge
len Devletin, bunlan kimlerin sorumluluğuna terkettiğini de bile
mez hale geldiğini kabullenmek gerekir. 

9 — DEVLET GELİRLERİ : 
Anayasamızın değişik 127 nei maddesinin ilk fıkrasında aynen, 

(Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderle
ri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumlulann hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevlidir.) denilmek suretiyle; Devlete ait tüm gelir, gi
der ve malların, diğer denetim örgütlerinden ayn olarak ve arala
rında herhangi bir ayncalık gözetilmeksizin, Sayıştay'ca üst dü
zeyde denetleneceği ve bir anlamda, T.B.M.M. nin temsil ettiği yüce 
Türk Ulusu adına yapılan bu göreve ilişkin hesap ve işlemlerin ise, 
yargılama yoluyla KESÎN HÜKME bağlanacağı açıkça belirtildiği 
halde; Sayıştay, üstlendiği Anayasal görevlerin en önemlisi olan 
ve sosyo ekonomik politikanın gerçekleşmesine imkân sağlıyan ye
gâne araç niteliğindeki Devlet gelirlerinin denetimini, Cumhuriyet 
döneminden beri kamu görevlilerinin aylık ve ücret bordrolan dı
şına çıkaramamıştır. 
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Oysa Anayasanın yukarda sözü edilen emredici hükmü, yalnız, 
Devlet gelirlerinin sürekli kaynağını ve çok büyük bir bölümünü 
oluşturan gelir vergisi tarh, tahakkuk ve tahsilatından dar ve sabit 
kazançlı mükelleflere ilişkin bulunanların Sayıştay denetimine tabi 
tutulması amacına yönelik değildir. Onun için, Sayıştay gelir dene
timini, Anayasa doğrultusunda tam ve sağlıklı bir etkinliğe kavuş
turmak ve böylece; Atatürk Türkiyesinin, dünkü Osmanlı İmpara
torluğu vilâyetlerinin bugünkü sahiplerine avuç açtırmıyacak öl
çüde verimli olduğuna inandığımız vergi gelirlerini, Devlet hazinesi 
yerine kendi kasalarına aktaran ve sayılan gittikçe artan bir kısım 
gerçek ve tüzel kişilerin soyguncu egemenliği altındaki yarım asır
lık esaretten kurtarmak zamanı gelmiştir. 

1977 Yılı «genel bütçe gelirlerinin» % 90 mı oluşturan (172) 
milyar (500) milyon liralık tahmini vergi tahsilatı içindeki «Gelir 
Vergisi» payından % 65 inin, özellikle memur ve işçi statüsüne ta
bi gerçek kişilerden sağlanabildiği göz önüne alındığı takdirde; ta
mamı vergi denetimi altında bulunan söz konusu fedakâr ve cefakâr 
ücretli ordusuna karşı, ancak % 3 gibi sembolik bir bölümü Maliye 
Bakanlığınca denetlenebilen asıl kazanç sahibi diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden bazılarının, beyana dayalı bugünkü Türk Vergi Sistemi 
içinde ne denli samimi ve dürüst davrandıklarını anlamak güç de
ğildir. 

Sonuç olarak, şimdiye kadarki siyasal iktidarların sadece hü
kümet programlarında kalan ve Devleti yıkma emellerine dayalı 
terör ortammın gerekçesindeki sosyal sorunlara daha geniş boyut
lu kaynaklar hazırlamaya devam eden Devlet gelirlerinin tarh, ta 
hakkuk, tebliğ, tahsil ve denetim yöntemleri, Anayasamızın öngör
düğü temel esaslar ile adalet, eşitlik, verimlilik ve iktisadilik ilke
leri çerçevesinde yeniden düzenlenip, namuslu vatandaşları bile 
duygusal nedenlerle vergi kaçırma eğilimine yönelten ve vurgun
cuları daha zengin, fakirleri ise daha fakir yapan mevcut sistem ve 
uygulamaya derhal son verilmedikçe; 

Memleketimizin birlik ve beraberliğine içtenlikle inanmış ger
çek Atatürkçü sağ ve sol görüşlü büyük kitleler arasına sızarak va
tan, millet, bayrak söylevleri ve acımasız tedhiş eylemleriyle, me 
totlarının ayrılığına karşın temel sorunların çözümünde birleşen 
bu inançlı kitleleri dahi düşman kardeşler haline getiren sahte eti
ketli bölücülerin, Türk Ulusunun geleceği üzerindeki tehlikeli ipo
teğini kaldırma olanağı bulunamıyacaktır. 
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10 — KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ : 

Anayasamızın değişik 127 nei maddesinin son fıkrasında, (Ka 
mu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince de
netlenmesi kanunla düzenlenir.) denildiği halde; siyasal istismara 
çok elverişli olmaları nedeniyle bir1 nevi arpalık haline gelen ve bu 
sistem içerisinde, kuruldukları günden beri her yıl Devlet bütçesi
ne milyarlarca liralık malî külfet yüklemekten öteye gidemiyen söz 
konusu örgütlerin gelir, gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi işi, aynı Anayasa hükmünün ilk fıkrasına 
göre (... kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevli kılman) Yüce Parlamentoya bağlı Sayış
tay'a değil, sorumluların hesap ve işlemlerini yargı yoluyla hükme 
bağlama yetkisi bulunmayan Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
ruluna bırakılmıştır. 

Bu örgüte, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerine ilişkin 
sorumlu hesap ve işlemleri üzerinde KESÎN HÜKÜM verme yetki
si tanınmadığına göre, 468 sayılı kanunla düzenlenen böylesine ye
tersiz bir denetimin, Anayasa Koyucunun amacına uygun düştüğü 
savunulamaz. 

Eğer Sayıştay denetimine tabi kuruluşların, harcadıkları her 
kuruşun hesabını vermek durumunda oldukları düşünülerek kamu 
iktisadi teşebbüslerinin de aynı etkin denetim altına alınması ger
çekten arzu ediliyorsa; bu konuda özlem duyulan gecikmiş düzen
lemelerin hızla oluşmasına olanak sağlanmalı ve Devlet hazinesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçek hesabı verilemiyen ve bir 
daha yerine gelmesi mümkün bulunmayan yasalara aykırı milyar
lık faturaların bedellerini ödemekten artık kurtarılmalıdır. 

Kaldıki, Anayasanın 127 nei maddesi uyarınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait olan bahse konu denetleme görevinin ilk aşa
mada, yetki devri yoliyle Başbakanlığa bağlı bir örgüte verilmesi 
ve Parlamentoca yapılan dolaylı denetimin ise, yetkileri sınırlı bu 
kurul tarafından hazırlanan inceleme raporlarına göre sonuçlandı
rılması, kanımızca ne maksada ve ne de Anayasaya uygun bir yön
tem değildir. 

11 — CUMHURİYET SENA! OSU ve MİLLET MECLİSİ : 
Anayasamızın 127 inci maddesinin açık ve bağlayıcı hükmüne 

rağmen, giderleri açısından «Genel Bütçeli» daireler meyanında sa-
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yılması gereken Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin hesap
ları, Sayıştay denetiminden geçmemekte ve bu yetki, söz konusu 
Anayasa'nın yürürlüğü tarihinden beri, Meclis îç Tüzüğünün Ana 
yasa ve kanunlara aykırılığı sabit olan 153, 154 ve 156 ncı madde
lerine dayanılarak Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu 
tarafından kullanılmaktadır. 

Oysa, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve bu Partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi saym Grubunca açılan bir dava üzerine, Anaya
sa Mahkemesinin verdiği 22.2.1977 günlü ve Esas 1977/6, Karar 
1977/14 sayılı gerekçeli iptal karan ortadadır. 

Nitekim, Resmî Gazetenin 28 Mart 1977 günlü ve 15892 sayılı 
nüshasında yayınlanan mezkûr karardaki «ESASIN İNCELENME
Sİ» bölümünün (B) işaretli kısmında: 

(Anayasa'nın 127 nei maddesi genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Mec 
lisi adına denetlemek ve sorumlulann hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak görevini Sayıştay'a vermektedir. 

Görüldüğü gibi Sayıştay'ın, genel ve katma bütçeli dairelerin 
bütün gelir ve giderleri ile mallannm denetlenmesine ilişkin göre
vinin niteliğini ve kapsamını, bu maddesiyle Anayasanın kendisi 
saptamış, bu konuda düzenleme yapmak için, yasa koyucuya her 
hangi bir görev Verilmediğinden Sayıştay'ın bu tür görevlerinin 
kapsamının kanunlarla daraltılması mümkün değildir. Anayasanın 
127 nei maddesinin birinci fıkrası sonunda yer alan ve kanunlarla 
verileceği gösterilen görevler, aynı fıkranın ilk bölümünde yazılı 
olanlar dışındaki konulara ilişkin ek görevler olup, yasa koyucu
nun bu görevleri dilediği ölçüde ve yöntemde düzenliyebileceği kuş 
kusuzdur. 

Öte yandan Anayasanın 128 inci maddesi kesinhesap kanun ta-
sansmın, Bakanlar Kurulunca; bu tasanya ilişkin genel uygunluk 
bildiriminin de, Sayıştayca hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulacağı ilkesini koymaktadır. 

Anayasanın bu açık hükümleri karşısında, Cumhuriyet Sena
tosunun ve Millet Meclisinin; bir ikinci Sayiştaymışcasma kendi 
bütçelerini doğrudan doğruya kendilerinin denetlemelerine ve bu 
bütçeye ilişkin olmak üzere kesinhesap kanunu tasansı ve raporu 
hazırlamalanna olanak yoktur. Çünkü Meclislerin bütçelerini yü-
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rütmekle görevli olan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlıklarının ve bu konuda kendilerine yardımcı olan Meclislerde 
ki idari kuruluşlarının, bütçe bakımından genel bütçeye giren bi
rer daire oldukları kuşkusuzdur. Bütçe Kanunlarının 1 inci mad
delerinde ve bağlı (A) işaretli cetvellerde genel bütçeye giren daire
lerin sıralanmasında Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin ilk 
sıralarda yer alması da, bunun açık bir kanıtıdır. 

Buna göre Meclislerin bütçelerinden yapılacak giderlerin, Sa
yıştay'ın denetiminden geçirilmesi ve Meclislerin bütçelerini de 
kapsayan genel bütçenin kesinhesap kanunu tasarısına karşı; Sa-
yıştayca hazırlanacak uygunluk bildiriminin, Meclislerin bütçeleri 

nin kesin hesaplarını da kapsaması zorunlu bulunmaktadır. 
Bu açıklamalardan, Meclislerin bütçesinin uygulanmasının de

netlenmesi ve bu bütçelere ilişkin kesinhesap tasarısının ve uygun
luk bildiriminin hazırlanması işinin, Meclislerin görev ve yetkileri 
dışında bulunduğu gerçeği kuşku götürmiyecek biçimde ortaya çık 
maktadır.) tarzında açık, kesin ve bağlayıcı bir ifadeye yer verilmiş 
olması; bugüne değin harcamaları Sayıştay denetimi dışında ka
lan ve savurganlığın önlenmesi için Hükümetlere kanun kuvvetin
de kararname çıkarma yetkisi veren Yüce Meclislerin de, kesinlik
le bu denetim kapsamına alınmaları gerektiğini kanıtlamaktadır. 

12 — SAYIŞTAY : 

Kamu harcamalarındaki savurganlığı önlemede Sayıştay dene
timinin etkinliğini azaltan ve daha çok Anayasal ve yasal konulara 
ilişkin bulunan ikinci grup sorunları da şöylece özetlemek müm
kündür. 

A) Anayasal Sorunlar : 

Anayasamızın, Sayıştay'ın görev ve yetkilerini düzenliyen 127 
inci maddesinin açık ve bağlayıcı hükmüne rağmen, buna dayanı
larak yürürlüğe konulan 21.2.1967 günlü ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun «Sorumluluk halleri» başhklı 45 inci maddesinin (Sayış
tay ca verilen ilâmlar aleyhine Damştaya başvurulamaz.) tarzındaki 
son fıkrası, Anayasaya aykırılık iddiasiyle Anayasa Mahkemesine 
(5) kez başvuran Danıştay'ın son müracaatı üzerine ve ilk (4) ka
rardaki redde ilişkin çoğunluk ve azınlık görüşlerinin yer değiştir
mesi suretiyle iptal edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi tarafından 832 Sayılı Sayıştay Kanunu
nun 45 inci maddesinin son fıkrası hükmünün nasıl iptal edildiği 
konusunu, tarafsız çevrelerin değerlendirmesine bırakarak bir so
nuca ulaşmak gerekirse; 1924 Anayasasının yürürlüğü döneminde 
dahi kesin ilâmları Danıştay'ca incelenemiyen 118 yıllık Sayıştay'ın 
bugün karşı karşıya bırakıldığı güç koşulların önemini anlamak 
güç olmıyacaktır. 

Ancak Sayıştay, 1961 Anayasasının buyurucu hükmüne rağ
men bugün için 57 yıl geriye götürülmek suretiyle nev'i şahsma 
münhasır bir yüksek hesap mahkemesi sayılmak ve görülmek is
tenmese bile; aslında Sayıştay'ı değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini Danıştay'ın vesayeti altına sokan ve kamu harcamalarındaki 
savurganlığın önlenmesinde denetim etkinliğini adeta ortadan kal
dıran bu iptal kararının, yüce Parlamentoca yapılacak Anayasal dü
zenlemelerle ve herhangi bir baskı ya da zorlamaya maruz kalmı-
yacak şekilde acilen düzeltileceğine inanmaktadır. 

Aksi halde, Sayıştay gibi Anayasanın «Yüksek Mahkemeler» 
bölümünde sayılmıyan ve seçim öncesi ve sonrasında seçimlere 
ilişkin yolsuzluk, şikâyet ve itirazları inceliyerek sonuçta KESİN 
KARARA BAĞLAMA yetkisi kullanan kendine özgü bir üst mahke
me hüviyetindeki Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının da; ilerde 
zaman ve koşulların değiştiği ve Anayasadaki KESÎN KARARA 
BAĞLAMA deyiminin de keza aydınlığa kavuşmadığı gerekçeleriy
le, Danıştay'ca veya başka bir yargı organınca temyizen incelenme
sine şimdiden yeşil ışık yakılmış olacaktır. 

B — Yasal Sorunlar : 
Sayıştay emekli Başkanlarından sayın Rıza Turgay'in ifadele

riyle; 
«Kamu harcamalarının sosyal-ekonomik etkileri böyle bir ge

lişim içinde iken, plânlama-bütçe teknikleri hızlı bir değişim gös
terirken, Sayıştay denetiminin, maddi ve hukuki doğruluğu sapta
ma çizgisinde beklemesi çağ gerisinde kalmak olur. 

Maddi ve hukuki denetim elbetteki devam edecektir. Ancak 
bunun ötesinde iktisadilik denetimine, etkenlik denetimine, bir ke
lime ile sevk ve idare açısından denetime yönelmek gerekecektir. 

Bu tür denetim, mali sorumluluğa ya da beraate müncer olan 
klâsik yargılama prosedürü dışında, eleştiriye ve uyarıya yönelik 
yapıcı bir faaliyettir.» 
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Yukardaki sözlerde anlamını bulan savurganlığı önliyecek çok 
yönlü gerçek Sayıştay denetiminin oluşması, mevcut kuruluş ya
sasındaki noksanlıkların da ivedilikle giderilmesine bağlı kaldığ: 
cihetle; yasal gereksinmelere ilişkin bu sorunlar çözümlenmediği 
sürece, beklenen sonuca ulaşılamayacağı da olağandır. 

SONUÇ 

Savurganlığın önlenmesinde Sayıştay etkin denetiminin öne
mini ve başarı koşullarını belirleyen araçlarla, önerilere ilişkin hu
susların gerçekleştirilmesi oranında; memleketimizin ekonomik ne
denlere bağlı sosyal sorunları kendiliğinden çözüme kavuşacak ve 
dolayısiyle, Devlet harcamalarında en az % 30 azalma, Devlet ge
lirleri girdilerinde ise, tahmin edilenıiyecek kadar büyük boyutlu 
bir yükselme ve gelişme olanağı sağlanacaktır. 
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GİRİŞ 

«Verginin kanuniliği» ilkesi tarh ve tahakkuk aşamasını oldu
ğu kadar, verginin yükümlü malvarlığmdan hazineye fiilen geçme
si şeklinde tanımlayabileceğimiz, tahsil aşamasını da kapsamakta
dır. Gerçekten, kanunla konulmuş olmasına rağmen bir verginin 
tahsili sırasındaki keyfîliğin de hukuk devleti ilkesini zedeleyeceği 
açıktır. Bu nedenle, vergilerin tahsili kanunlarla belli kurallara 
bağlanmıştır. Özel hukuk ilişkilerinden doğan borçların yerine ge
tirilmesini bile gerektiğinde birkısım şekil koşullarına bağlayan ka
nun koyucunun, bu borçların yerine getirilmemesi durumunda ceb
rî icra yoluyla devletin araya girmesini öngörürken, devletin kendi 
alacağı söz konusu olduğunda ve özellikle ilişkinin bir yanını ka
mu gücünün oluşturduğu bir durumda düzenleme yoluna gitme
mesi düşünülemez. îşte malî mevzuatımızda bu konuya ilişkin 6183 
sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, geniş an
lamda vergi ilişkisinin tahsil aşamasını kurallara bağlamaktadır Ç). 
Ayrıca her vergi kanununda tahsile ilişkin birkısım hükümler bu
lunduğu gibi vergiye ilişkin olmayan kimi kanunlarda da ayni ko
nuda hükümlere rastlanır C2). 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
kamu alacaklarının yükümlülerce gerek isteyerek gerek zorla öden
mesi usullerini düzenleyen bir malî kanundur. Bu kanun hükümle
rinin incelenmesiyle kamu alacaklarının hangi kanunî usul ve tek-

(1) Akif Erginay, Vergi Hukuku, 9. B„ Ankara 1981, s. 120 - 26. 
(2) Muhittin Tancı - Vural Arıkan - Polat Yalçıner, İzahlı İçtihatlı Âmme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara 1970, s. 7; Erginay, age., 
s. 115-17. 



648 Dr. AHMET G. KUMRUIU 

niklerle tahsil edildiği anlaşılabilir. Dolayısıyla, inceleme konumu 
zu adlandırırken ayni kanun başlığı anılabilir ya da «kamu ala
caklarının tahsili hukuku» denebilirdi. Ne var ki, kullanılan başlı
ğı, «Vergi icra hukuku» deyimini esas tuttuk. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 6183 sayılı kanun kamu alacakla
rının rızaen veya zorla ödenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. 
Bu anlamda, vergi icra hukuku başlığını kullanınca yalnız zorla 
ödemeye ilişkin esasların incelenmesi gerekir. Gerçekten, icra hu
kukunun kapsamlı bir tanımını vermek gerekirse şöyle nitelenebi
lir: «Alacaklının, Devlet kuvveti yardımıyla alacağına nasıl kavu
şacağını düzenleyen hukuk dalma, icra-iflâs hukuku veya cebrî ic
ra hukuku (veya takip hukuku) denir» (3). Bu tanım esas tutuldu
ğunda, kendiliğinden ödemeleri kapsam dışı tutmak düşünülebi-
lir (4). 

îcra hukukunda borç ilişkisinin çözümlenmesine kamu gücü 
karışmaktadır. Kamu alacaklarında ise, ilişkinin başından itibaren 
kamu gücü taraf olarak bulunur. Bu nitelik gözönüne alınınca, ver
gi icra hukuku teriminin her türlü tahsil için kullanılabileceği ka
nısındayız. Bununla birlikte tekrar belirtelim, en doğru ve teknik 
anlamıyla bu terim kamu alacağının yalnız zorla tahsili usulünü 
kapsamaktadır (5). 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, vergi dı
şında diğer kamu alacaklarının tahsilini de düzenlemektedir. «Ver
gi îcra Hukuku» terimini bu sonuncuları da kapsamak üzere kul
lanıyoruz. Gerçekten, devletin (ve diğer kamu organlarının) kamu 
gücüne dayanarak sağladığı bütün gelirlerin tahsili sözkonusu ka
nuna göre yürütülmektedir. Bu durumda «Kamu gelirleri tahsil 
hukuku», «kamu alacaklarının zorla alım hukuku» gibi terimler 
daha doğru görünmektedir. Değindiğimiz kapsama karşın vergi ic
ra hukuku terimini tercih etmemizin nedeni esas itibariyle pratik
tir. Güdülen pratik amaç ise, bu terimi, malî hukukun diğer dalla
rına uydurmak, bir paralellik kurma.ktır. Nitekim vergi hukuku te
rimi, vergi dışında kalan resim, harç: gibi diğer kamu gelirlerini de 

(3) Baki Kuru, İcra ve İflâs Hukuku, Ders Kitabı, 2. B., Sevinç Matbaası, Ankara, 
1974, s. 1. 

(4) Bu incelemede esas olarak zorla tahsil ilkeleri üzerinde durulacaktır. 
(5) Vergi icra hukuku kavramı ve tanımı için bkz.: Nami Çağan, Vergi Hukukunda 

Süreler, Ankara, 1975, s. 39, 93. 
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kapsamak, üzere kullanılmaktadır. Ayni şekilde vergi tekniğine ve 
uyuşmazlıklarına ilişkin bir kanun olan Vergi Usul Kanunu, bu 
adına karşın, gümrük vergisi hariç diğer vergiye yakın kamu gelir 
lerinin tarh ve tahakkuk işlemlerini, usullerini düzenler. Dolayısıy
la, Vergi Usul Hukuku teriminin kapsamı da böylece geniş tutul
maktadır (6). îşte, vergi icra hukuku terimi, kabul ettiğimiz ve kul
landığımız içeriğiyle vergi dışında kalan, vergiye benzeyen ve ni
telik olarak ona yaklaşan diğer kamu gelirlerini de kapsıyor. Ni
telik olarak vergiye yaklaşmanın ölçütü ise bütün bu gelirlerin ka
mu gücüne dayanarak alınmasıdır. Devletin kamu gücünün olma
ması veya olmasına göre akitten doğan bazı gelirler de kapsam 
dışında kalacak ya da kalmayacaktır. İleride tekrar üzerinde duru
lacak olan idarî sözleşmelerin durumu ilginç bir ölçüt olarak kar
şımıza çıkar. Bir sözleşmeye idarî nitelik kazandıran ölçütler, ver
gi icra hukukunun kapsamı bakımından aynen kullanılacaktır. Da
ha açık bir deyişle, kamu gücünün ağır bastığı, egemen olduğu iliş
kiler, akitten doğsalar da, gelirlerin tahsili açısından vergi icra hu
kuku kapsamına girmektedir. 

Buraya değin aktardığımız eksiklik ya da sakıncalarına karşın, 
vergi icra hukukunu daha uygun, ya da en azından alışılmışa daha 
yakın bir terim olması nedeniyle, öbür seçeneklere üstün tutuyo
ruz. Hemen belirtmemiz gereken bir nokta ise, «alışılmış» demekle 
birlikte, Türkçe yazında «vergi icra hukuku» teriminin henüz yer
leşmemiş olduğudur (7). Yaygın bir kullanış alanının şimdilik bu
lunmamasının nedeni, bu terimin vergi hukuku sistematiğinde bi
zim için yeni bir anlayışı karşılamakta olmasıdır. Türkçe yazında 
esas itibariyle maddî vergi hukuku - şeklî vergi hukuku (vergi usul 
hukuku) ayrımı kullanılır (8). Ancak, şeklî vergi hukukunu bir üst 
kavram olarak kabul ettiğimizde, bunun bir dalını, esas itibariyle 
vergilendirme tekniğini ve buna ilişkin yargı uyuşmazlıklarını dü 
zenleyen vergi usul hukuku, bir dalını ise tahsil ilkelerine ilişkin 
vergi icra hukuku oluşturmaktadır. Vergi icra hukuku terimini bu 
yaklaşım ve bağlam içinde ele alıyoruz (9). 

(6) Tahsil, vergi usul hukuku kavramı dışında bırakılmaktadır. Bkz. Çağan, age., 
s. 42 - 3. 

(7) Türkçe yazında kavramı ilk olarak Dr. Çağan kullanmıştır. Bkz.: age., passim. 
(8) Dr. Çağan, maddî ve şeklî vergi hukuku için değişik bir ayrım, yeni bir yakla

şım getirmektedir. Bkz.: Ibid. Bu yaklaşımı esas tutuyoruz. 
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I — VERGİ İCRA HUKUKUNUN NİTELİĞİ 

Bilimsel faaliyet türlerinden birinin, kavramları geliştirmek, 
sınıflandırmak, belli kategorilerde toplayarak bir sistem yaratmak 
olduğu bilinir. Bu incelemede esas tuttuğumuz yaklaşımla da malî 
hukukun bir bölümünde bilimsel kavramlaştırmaya gidildiği ileri 
sürülebilir. Bu kavramlaştırma, ilgili bilim dallan ya da dalı içinde 
bir senteze ulaşma uğraşısı ile gerçekleştirilecektir. Vergi icra hu
kuku vergi hukukunun, idare hukukunun ve icra hukukunun belli 
özelliklerini ve tekniklerini bünyesinde toplayan bir kavram olmak
tadır; bu niteliğiyle, üç hukuk dalının bir sentezi olarak görünü-
yor C) . 

Kamu alacaklarının tahsil usul ve tekniğine ilişkin olduğu öl
çüde vergi icra hukuku, vergi hukukunun bir dalıdır. Şeklî vergi 
hukuku içinde, mantıkî sıra itibariyle vergi usul hukukunu ta
mamlayıcı bir kol olarak yer almaktadır. Bu niteliğine göre yuka
rıya, icra hukuku için aldığımız tanımdan yararlanarak vergi icra 
hukukunu «Devletin (ve diğer kamu kuruluşlarının, organlarının), 
kamu gücüne dayanan gelirlerinin (zorla) tahsilini düzenleyen bir 
vergi hukuku dalıdır» şeklinde tanımlayabiliriz. 

Vergi hukuku idare hukukunun içinde yer aldığı ya da onunla 
ilişkili olduğu ölçüde vergi icra hukuku ile idare hukukunun bağın
tısı kendini gösterir. Nasıl vergi tarhı ve tahakkuku bir idarî işlem 
ise (n), ayni şekilde verginin tahsili de bir idarî işlem niteliğinde
dir. Tahsil işlemi kendinden önce gelen tarh ve tahakkuk işlemin
den ayrı olmakla birlikte tamamen bağımsız değildir (12). Gerek 
her idarî işlemde aranan unsurlar gerek tahsil işleminin kendinden 
öncesi ile hem genel hem özel planda bulunması zorunlu nedensel
lik ilişkisi dolayısıyla, vergi tahsil işlemleri de idarî işlemlerin ge
nel teorisine ve ilkelerine uyma durumundadır. Bu ayni zamanda, 

(9) Maddî ve şeklî vergi hukuku ayrımları ve bunun içinde yargılama hukukunun 
yeri için bkz.: Çağan, age., özellikle s. 65, 101. 

(10) Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla, özellikle idare hukuku ve icra-iflâs 
hukukuyla ilişkisi için bkz.: Erginay, age., s. 10, 23. 

(11) Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. B., İstanbul 1966, 
C. II, s. 1407 vd. 

(12) Usulüne göre tarh ve tahakkuk etmemiş ve bu nedenle tahsil edilebilir hale 
gelmemiş vergi borcu için ödeme emri düzenlenemez. Bkz.: DŞ. 9. D. E. 965' 
1735, K. 966/269, 21/1/1966. Danıştay Dokuzuncu Daire Kararları, Ankara, 
1973 s. 11. 
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tahsil işlemlerinin idarî yargı içinde yer alan denetim mekanizma
sının da gereği ve sonucudur (13). 

Tahsil işleminin idarî işlem niteliği üzerinde biraz daha dur
mak gerekirse, şunları söyleyebiliriz : 

Tahsil işlemi de, tarh ve tahakkuk gibi, idarî işlemlerin çeşitli 
ölçütlerle yapılan tasniflerine göre incelenebilir (u). Tarh, tahak
kuk ve tahsil, sübjektif işlemlerdir (15). Ayrıca birer şart-işlem oluş
tururlar. Hukukî işlemlerin sebep, konu, maksat, yetki, şekil gibi 
unsurlan (16) bunlar için de söz konusu olacaktır. Bu anlamda, tarh 
ve tahakkuk ile tahsil bağıntısı açık bir biçimde kendini gösterir. 
Gerçekten, tarh ve tahakkuku, tahsil işleminin sebeb unsuru ola
rak niteleyebiliriz. Diğer unsurlarda olduğu gibi (17), sebeb unsu
runda bir sakatlık da tahsil işleminin hukukî geçerliğini etkileye
cektir. Ayrıca burada bir temel işlem - sonuç işlem ilişkisi de düşü
nülebilir. 

îcra hukuku ile vergi icra hukukunun ilişkisine gelince; isim 
özdeşliği ya da benzerliği bu iki hukuk dalı arasında fark bulun
madığı sonucuna bizi götürebilir. Gerçekten, özel hukuk ilişkileri
nin sonucu yerine getirilmeyen edimlerin gerçekleşmesi için devlet 
ilişkiyi kamu gücü ile düzenlemektedir. Bu ilişkide taraflar özel 
hukuk kişileri olarak yer alırlar. Devlet özel hukuk tüzel kişisi ni
teliğiyle giriştiği ilişkilerde de bu hukuk dalına uyruk olacakta 
(6183, md. 1). 

Buna karşılık, vergi icra hukukunda devlet, kamu gücüne da
yanan ve kendisine ait olan bir alacağın tahsiline yönelir. Devletin 
hangi ilişkilerinin bu hukuk dalma girdiğini aşağıda ayrıntılı açık
layacağız. Vergi icra hukukunda söz konusu kamu alacakları, esas 
olarak 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilir. Devletin kamu alaca
ğının yanı sıra borçlunun bir de özel borcu varsa, cebren tahsilde 
bu iki alacak türü arasındaki ilişkiler tcra ve İflâs Kanunu hü
kümleri çerçevesinde düzenlenir. Burada kamu alacağına belli bir 
üstünlük, ayrıcalık tanındığını görüyoruz. (6183, mad. 21; İÎK, 

(13) İdari işlemlerde sakatlıklar ve müeyyideler için bkz.: Onar, age., C. I., s. 
323-38. 

(14) İdari işlemlerin çeşitli tasnifleri için bkz,: Onar, ibid., s. 338-54. 
(15) Sübjektif işlemler için bkz.: Onar, ibid., s. 339. 
(16) İdari işlemin unsurlan için bkz.: Onar, ibid., s. 281-322. 
(17) Onar, ibid., s, 323 - 38. 
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mad. 206). Bu son durumun esas itibariyle İÎK na göre ya da ona 
gönderide bulunarak çözümlenmesi, vergi icra hukukunun ayrı var
lığını ortadan kaldırmaz; bunun gibi, ayrı bir kanunla düzenlenmiş 
olması ayrı bir dal olarak kabulüne tek başına yeterli değildir. 

Oysa doktrinde, değil ayrı bir hukuk dalı olarak kabul etmek, 
kamu alacaklarının tahsilinin ÎÎK dışında ayrı bir kanunla düzen
lenmesine bile gerek olmadığı görüşü ileri sürülmüştür (18). Ne var 
ki vergi icra hukuku kapsamına giren ilişkilerde temel bir nitelik 
farkı görülür; bu fark belli düzenlemelere giderken tümüyle ayrı 
amaçlar güdülmesine yol açmaktadır. Vergi icra hukukunda, ob
jektif hukuk kuralından ve genel hukukî durumdan sübjektif, bi
reysel planda doğan bir hukukî durumun düzenlenmesi söz konu
sudur. Doğan hukukî durumun yarattığı borç malvarlığına dahil 
bir borç olmuştur, fakat «menşei ve mahiyeti idarî olduğundan ida
renin takip selahiyeti ve takibin tâbi olduğu hukukî usul alelade 
bir alacaklının durumundan ve âdi alacakların tahsili usulünden 
farklıdır» (19). 

Bu farklılığın kaynağı ise kamu idaresinin, kamu hizmetlerinin 
ve bunların finansmanını sağlayan kamu maliyesinin niteliklerin-
dedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi gereği, idarede istikrar ve 
bir ölçüde kollektif çıkarın bireysel çıkara üstün tutulması ilkeleri, 
kamusal ihtiyaçların karşılanması için gerekli fonların rizikoya so
kulmadan, düzenli ve zamanında sağlanmasını zorunlu kılmakta
dır (20). Bu zorunluluk ise kamu alacaklarının belli, özel usullere 
göre tahsiline yol açmaktadır. Vergi icra hukukunun temel niteliği 
bu noktada beliriyor. Böylece 6183 sayılı kanun ile ÎÎK arasında 
en azından bir «espri» farkı kendini göstermektedir. Örneğin, 6183 
sayılı kanundaki «ihtiyatî tahakkuk» müessesesi kamu alacağının 
güvence altına alınmasına yönelik ve sırf bu alacak türü için uy
gulanabilecek bir önlemdir; bu özelliğinden dolayı, farklı bir ka
nunda, ÎÎK nda yer alması düşünülemez. îcra hukukunun temel ni
teliği ve tekniği bakımından buna olanak yoktur. 

(18) Örneğin S.S. Ansay'a göre, «Bu hükümlerin birçoğu IİK'ndaki maddelerin tek
rarı mahiyetinde olduğundan âmme alacakları için böyle bir kanuna pek ihti
yaç olmadığı göze çarpmaktadır...» Hukuk İcra İflas Usulleri, Ankara, 1960, 
s. 16. Postacıoğlu da bu görüşü paylaşmaktadır : İcra Hukuku Esasları, İstan
bul, 1973, s. 20. 

(19) Onar, age., s. 549; Çağan, age., s. 93. 
(20) Onar, age., C. II, s. 1404, C. III, s. 1647, 1652, 1663; Tancı - Ankan - Yalçıner 

age., s. 2. 
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Öte yandan, cebrî icra yoluna giden alacaklının amacından 
farklı olarak devlet alacaklı kimliğiyle alacağını tahsil ettikten son
rasını, yani borçlunun (yükümlünün) durumunu düşünmek, gözet
mek zorundadır. Aksi halde, devlet kendi gelir kaynağını ku
rutmuş olacaktır (21). Ayni nedenle, 6183 sayılı kanun, İÎK nun ba
zı müesseselerini değiştirerek kabul etmiştir. Önemli bir örnek 
olarak ÎÎK ndaki faiz ile ondan farklı bir müessese olan gecikme 
zammını gösterebiliriz. Zamanaşımı kavramı tümüyle kamusal iliş
kiye göre düzenlenmiştir. Ayni şekilde, devletin alacağı için «küllî 
icra» yani iflâs yoluna gitmesi söz konusu değildir. Ancak devlet 
iflâsa iştirak edebilir; buna karşılık konkordatoya katılamaz C22). 

İki hukuk dalı arasında farkları ana hatlarıyla böylece belirt
tikten sonra hukuk tekniği açısından bir başka ilişki üzerinde du
ralım. Vergi icra hukuku ile icra hukuku her ikisi de kamu huku
kunun birer dalı olarak buna ilişkin temel ilkelere tâbi olacaklar
dır (23). 6183 sayılı kanunda boşluk bulunması durumunda ÎÎK hü
kümleri kendiliğinden uygulanamaz C24). Açık atıf yapılması halin
de ÎÎK hükümlerine gidilebilir. Açık atıf yoksa, 6183 sayılı kanun 
hükümlerinin uygulamasını içtihat geliştirecektir. 

Yukarıda saydığımız çeşitli özellikler, bizi vergi icra hukuku
nu tamamen ayrı bir takip hukuku olarak düşünmeye yöneltiyor. 
Söz konusu takip sisteminde bütün işlemler esas itibariyle idarî 
işlem niteliğinde olup ayrıca idarî yargı denetimine tâbidir. Bu hu
kuk dalında devlet kamu hizmeti temel amacına yönelik olarak 
otoritesini, üstünlüğünü kullanmaktadır. «Âmme alacaklarının tah-
silindeki usul idarenin imtiyazlarının en mühimi olan icraî karar 
ve re'sen hareket selâhiyeti kudretlerine dayanır» C25). 

(21) 6183 sayılı kanunun gerekçesi. Bkz.: Mehmet Akmansu, Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Şerh ve izahları, Ankara, 1954, s. 333-34. 

(22) 6183 sayılı kanun ile 1İK nun ayrıntılı karşılaştırması için bkz.: Akmansu, age; 
passim., İlhan Özer, Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye'de Uygu
lanması, Ankara 1979, s. 170-76. IİK'nda 538 sayılı kanunla yapılan değişiklik
ten sonra 6183 sayılı kanunla farklılık için bkz.: Postacıoğlu, age., s. 20. 

(23) İcra hukukunun kamu niteliği ağır basan bir dal olduğu anlayışı için bkz.: 
Burhan Gürdoğan, İcra Hukuku Dersleri, Ankara, 1970, s. 4, Özer, s. 19, 170 

(24) Vergi Usul Kanunu ile İİK ilişkisi için bkz.: Erginay, age., s. 23; ayrıca Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi Usul Kanunu ve İzahları, Ankara, 
1949, s. 5; İİK ile Tahsili Emval Kanunu ilişkisi için bkz.: Tevfik Koral, 
Tahsili Emval Kanunu, Ankara, 1941, s. 9-10. 

(25) Onar, age., C. III, s. 1645. 
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Çalışmanın niteliği esas olarak, yukarıda belirtildiği gibi, kav
ramsal olduğundan, 6183 sayılı kcinunun ayrıntılarına girmeyece 
ğiz. İdarî yargı sistemi içinde yer aldığı ölçüde bu noktaya ağırlık 
vermek suretiyle kamu alacağı tahsil mekanizmasını ana hatlarıyla 
belirteceğiz. Gerektiğinde İİK ile farklı ve benzer noktaları dile ge
tireceğiz. Tahsili idarî işlem olarak değerlendirirken vergi hukuku
nun temel ilkelerini de gözönünde bulunduracağız (26). 

Esas incelemeye geçerken, kamu alacaklarının tahsil usulünün, 
yani vergi icra hukukunun tarihçesine kısaca değinmekle yetiniyo
ruz (27). 

Tanzimattan önce Osmanlı döneminde ilke, vergilerin iltizam 
usulüne göre toplanmasıydı. Tanzimattan sonra 1277 tarihli bir ni
zamname ancemaatin tevzi olunan vergilerin tahsilini düzenlemiş
ti. Tahsile yetkili olanlar imam, muhtar ve papazlar idi. 1281 tarih
li bir talimat vergi borçlarında zorlama hapsini kabul etti. Vergi 
tahsilinde makbuz sistemini de ilk olarak bu talimat getirdi. Daha 
sonraki metinler arasında önemlisi, 1296 tarihli Tahsili Emval ni-
zamnamesidir. 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu Cumhuriyet dö
neminde de uzun süre uygulandıktan sonra yerini 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna bırakmıştır (28). 

II — KAMU ALACAĞI KAVRAMI 

Kamu hizmetlerinin karşılanması, yürütülmesi amacıyla devlet, 
Anayasadan aldığı yetkiyle birkısım malî yükümler koyar. Bunlar 
vergi, resim, harç gibi çeşitli adlarla anılır. Devlet bütçesi gelirleri 
bu saydıklarımızdan ibaret değildir. Devletin ayrıca borçlanma gi
bi olağanüstü gelirleri de vardır C29). 

Devletin koyduğu malî yükümlerin temel özelliği, kamu gücü' 
ne dayanarak alınmalarıdır (30). Eiaşka bir nitelemeyle hepsi, ida
re hukuku anlamında bir idarî işlem konusu olur. Ayrıca devletin 

(26) Bu incelemede ihmal ettiğimiz idare hukuku - icra hukuku ilişkisi için bkz.: 
Saim Üstündağ, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul, 1975, s. 6-8. 

(27) Tahsilat tarihçesi için bkz.: Erginay, age., s. 120; Koral, age., s. 13-25. Özer 
s. 45-56. 

(28) 6183 sayılı kanunun, Vergi Usul Kanununa bir kitap olarak eklenmesi yolunda 
öneri için bkz.: Özer, age., s. 165-66. 

(29) Akif Erginay, Kamu Maliyesi, 7. B., Ankara 1979, s. 12-17; Özer age., s. 29-39. 
(30) Onar, age., C. III, s. 1645; Tancı - Arıkan - Yalçıner, age., s. 1. 
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bir özel hukuk tüzel kişisi gibi bazı malvarlığı hakları bulunabilir. 
Bunlar akitten, haksız fiilden, sebebsiz iktisaptan doğar; esas iti
bariyle devletin hâkimiyet değil, temşiyet tasarruflarının sonucu
durlar (31). Akitten doğan gelire örnek olarak bir devlet malının ki
raya verilmesini gösterebiliriz. Ancak, idarî sözleşmeleri devletin 
diğer akitlerinden ayrı tutmak gerekir. İdarî sözleşmelerde de dev 
letin kamu gücü ağır bastığından, bunlardan doğan gelirler de ka
mu alacağı sayılır i32). 

Bu açıklamalar ışığında kamu alacağım şöyle tanımlayabiliriz: 
Kamu alacakları, devletin yüküm ya da borç ilişkisi sonucu idarî 
işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir (33). Kuşkusuz, devlet dışında 
birkısım kamu otoritelerinin gelirleri de bu kavrama dahildir. Ver
gi icra hukukunun ilkelerini düzenleyen 6183 sayılı kanun 1 inci 
maddesinde kapsam saptarken kamu alacağı kavramım şöyle nite
liyor: «Devlete, vilâyet hususî idarelerine ve belediyelere ait vergi, 
resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, ver
gi cezası, para cezası gibi aslî, gecikme zammı, faiz gibi ferì âmme 
alacakları ve ayni idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisap
tan doğanlar dışında kalan ve âmme hizmetleri tatbikatından mü
tevellit plan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkın
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. Türk Ceza Kanununun para 
cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mah
fuzdur». Bu madde hükmü ile kamu alacağı kavramı belirlenirken 
ayni zamanda vergi icra hukukunun kapsamı da saptanmış olmak
tadır (34). Maddede sayılan alacak türlerini tek tek incelemek ye
rine bazı alacakların kamu alacağı sayılıp sayılmayacağını belirt
mekle yetineceğiz. Uygulamaya da bakarak, tereddüt yaratabilecek 

(31) Onar, age., C. I., s. 531; Mukbil Özyörük, İdare Hukuku, İdari Yargı Ders 
Notları, Ankara 1977, s. 124 vd. 

(32) Onar, age., C. III, s. 1647, 1649; Tancı - Ankan - Yalçıner, age., s. 2-3. 
(33) Onar, şu tanımı veriyor: «Âmme alacağı devletin ve yetkili idarelerin âmme 

kudretinden doğan alacaklanyla vergi, resim, harç gibi âmme hizmetlerine kar
şılık olmak üzere alınan paralar ve âmme hizmetlerinin aynî vasıtaları olan 
âmme emlâki makama kaim olmak üzere muhtelif sebeplerden dolayı tekevvün 
eden alacaklarla idari mukavelelerden doğan ... alacaklar âmme alacağıdır». 
age., C. III, s. 1647-48. 

(34) Tahsili Emval Kanununun kapsamı için bkz.: Onar, age., C. III, s. 1646-47; 
Koral, age., s. 59-107; Maliye Vekâleti Tahsilat Müdürlüğü, Tahsili Emval Ka
nunu ve Umumi Tebliğleri, Ankara 1940, s. 27. 6183 sayılı kanun dışında bazı 
kanunlarda kamu alacaklanyla ilgili münferit hükümler bulunmaktadır. Örnek 
olarak Harcırah Kanunu gösterilebilir. Bkz.: Akmansu, age., s. 47. 
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bazı durumları ele almayı, madde kapsamının saptanması bakımın
dan daha yararlı görüyoruz (35). Aşağıda üzerinde durulacak gelir 
alacak çeşitlerinde, temel bir ölçüte göre, bunların devletin kamu 
gücünden doğup doğmamalarına göre değerlendirmeye gideceğiz. 

Devletin gelir çeşitlerinden birinin borçlanmalar olduğunu da
ha önce belirtmiştik. Borçlanma işlemine devlet, özel hukuk tüzel 
kişisi sıfatıyla girişir (36); dolayısıyla borçlanmadan doğan alacak
lar 6183 sayılı kanun kapsamı dışında kalacaktır. Bu işlem, 6183 
sayılı kanunun 1 inci maddesi anlamlında, akitten doğan bir alaca
ğa ilişkindir. Ancak devletin cebrî borçlanmalarını ayni nitelikte 
düşünemeyiz, burada kamu gücü ağır basmaktadır. Malî Denge 
Vergisinin yerini aldığı tasarruf bonolarını buna örnek gösterebili
riz. Vergiye yakın niteliğiyle, cebrî borçlanmalardan doğan gelirler 
de kamu alacağı sayılacaktır (37). 

Devletin sebebsiz iktisaptan doğan alacakları olarak kabul edi
len ecrimisiller kamu alacağı sayılabilir mi? Ecrimisilleri Tahsili 
Emval Kanunu, kapsamı içine almaktaydı (38). 6183 sayılı kanunun 
yukarıya aldığımız 1 inci maddesi dışında sayılması doğru olmak
la birlikte, başka bir özel hüküm nedeniyle ecrimisiller de bu ka
nuna göre tahsil edilir. 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve îhale Ka
nununun 67 nei maddesi ecrimisillerin Tahsili Emval Kanununa 
göre tahsilini öngörmektedir. Öte yandan 6183 sayılı kanunun 2 nei 
maddesine göre «Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa gö
re tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu ka
nun hükümleri tatbik olunur» denmektedir. Bu durumda ecrimisil
ler de kamu alacağı gibi tahsil edilecektir (39). 

İdarî sözleşmelerden doğan alacaklar da devletin kamu alaca
ğıdır (40). Bu tür alacaklarda özellikle, devletin imtiyaz sözleşme-

(35) 6183 sayılı kanunun kapsamı için bkz.: Akmansu, Ibid., s. 45-9, 82-3, 311, Üs-
tündağ, age., s. 1-2; Özer, age., s. 140-41. 

(36) Erginay, age., s. 16. 
(37) Onar, age., C. II, s. 1413-15. 
t38) Onar, age, C. III, s. 1463-64. 
(39) Bkz.: Tahsilat Genel Tebliği, Seri No.: 268., Özer, age., s. 127, 141. DŞ. 12. D., 

E. 965/4318, K. 967/1762, 28/X/1967 tarihli kararında ecrimisili kamu alacağı 
saymamaktadır. Bkz.: Hüseyin Çelikkol - Fevzi Özgeneller, Açıklamalı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İlgili Danıştay Kararları, An
kara, 1975, s. 8. 

(40) Onar, age., C. III, s. 1650; Tancı - Arıkan - Yalçıner, age., s. 3. 
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lerinden doğan tazminat alacağı önem taşır. 1 inci maddede kamu 
alacağı tanımlanırken verilen ölçütlerden biri, «âmme hizmetleri 
tatbikatından mütevellit» olma ölçütü esas almarak, doktrinde, ka
mu alacağı kapsamı genişletilmektedir. Onar bu anlamda, âmme 
emlâki-hususî emlâk ayrımını yapıp, âmme emlâkinden doğan her 
türlü alacağın, kaynağı akit, haksız fiil ve sebebsiz iktisap olsa da
hi, kamu alacağı sayılması gerektiğini ileri sürmektedir (41). Kanı
mızca bu genişletici yorum kanunun sözüne uymamaktadır; çünkü 
1 inci madde «âmme hizmetleri tatbikatından doğan» diğer alacak
ların kamu alacağı sayılması için bunların «akitten, haksız fiilden 
ve sebebsiz iktisaptan» doğmuş olmamaları koşulunu da aramak
tadır. 1 inci maddede sayılanlar dışında bir alacağın niteliği sapta
nırken, Onar'ın anlayışından farklı olarak iki koşulun birlikte aran
ması gerekir i42). 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, 440 sayılı kanunun kendilerine ta
nıdığı özel hukuk tüzel kişiliği nedeniyle, Arttırma Eksiltme ve İha
le Kanunu gibi diğer malî kanunlarda olduğu gibi, 6183 sayılı ka
nunun da kapsamı dışında kalmaktadırlar. 

Kamu maliyesinde vergi benzeri olarak (parafiskalite) adlandı
rılan, bazı kamu kuruluşlarına özgü gelir çeşitleri vardır. Sosyal 
sigorta ödentileri, belli kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-

(41) Onar, age., C. III, s. 1649. Oysa, bir kararma göre Danıştayın anlayışı 
şöyledir: «...Maden Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca... tahakkuk ettirilen 
ihtilaflı devlet hakkı, mukaveleden doğma bir alacak mahiyetinde olmayıp Ma
den Kanunundan doğma bir âmme alacağıdır». DŞ. 8. D., E. 1970/1652, K. 
1971/1314, T. 17/V/1971, Taner Gelegen - O. Nuri Karabağ - Samet Tamer, 
Vergi Anlaşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları, Ankara 1974, s. 562. İdare 
binasının tahribi nedeniyle idarenin haksız fiil alacağı özel hukuka ve genel 
hükümlere göre tahsil edilebilir. Bkz.: Lûtfi Duran, İdare Hukuku Meseleleri, 
istanbul 1964, s. 147. 

(42) Elektrik abonman mukaveleleri özel hukuka, dolayısıyla adli yargıya tabidir. 
(Onar, age., C. I. s. 521-24). Buna karşılık, bu mukaveleler çerçevesinde, tra
fo iştirak payı konusunda çıkan uyuşmazlıkta Danıştay 9. Dairesi, görev ko
nusunda karar verirken, bu konuda âmme kudretinin kullanılmasının söz ko
nusu olduğu gerekçesiyle bu alacağı kamu alacağı saymış ve dolayısıyla görev 
kararı vermiştir. DŞ. 9. D., E. 1975/2488, K. 1976/911 T. 25.3.1976. Bir başka ka
rara göre, «...hazineye irat kaydı gereken ithalât teminatı, 6183 sayılı Kanun 

, kapsamına giren âmme alacağı niteliğindedir». (12. D. E. 1968/2713, K. 1971/ 
395, T. 23/11/1971). Çelikkol - Özgeneller, age., s. 9; Gelegen - Karabağ - Ta
mer, age., s. 571. 
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kışlarının ödentileri örnek olarak gösterilebilir (43). Bunlar, ilke 
olarak kamu alacağı kavramına, 6183 sayılı kanun kapsamına gir
mezler. Ancak özel kanunlar ile bu statü tanınabilmektedir. Nite
kim, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesi kurum 
alacaklarının devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğunu öngör
mektedir. Bunun gibi, 1803 sayılı Af Kanunu, vergi cezalarını affe
derken, sosyal sigorta primlerinden doğan cezaları da vergilerle 
birlikte mütalâa etmiştir. Öte yandan, bazı kurumların özel kanun
ları da, vergi benzeri kurum gelirleri için özel tahsil hükümleri, 
usulleri getirmektedir. Örnek olarak T.C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 43, Halk Bankası Kanununun ek 3 üncü maddeleri gösterile
bilir. Bu maddeler, ilgili kuruluşların, icra dairesine müracaat et
meksizin rehnedilmiş malları paraya çevirebileceklerini hükme 
bağlıyor. 5590 sayılı Ticaret, Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 
hakkındaki kanun da 78 inci maddesiyle, oda ve borsalarca yıllık 
aidat, kayıt ücreti, zam, para cezası hakkında verilen kararların 
ilâm hükmünde olduğunu, icra dairesince infaz edilebileceğini hük 
me bağlamaktadır C4). Noterlik Kanunu ise 144 üncü maddesinde, 
benzer konuda icra yetkisini Türkiye Noterler Birliğine tanımıştır, 

Köy gelirleri 6183 sayılı kanun dışında tutulmuştur. Köy tüzel 
kişiliğinin de salma gibi, kamusal nitelikte gelirleri vardır. Bunla
rın tahsili 442 sayılı Köy Kanununa göre yürütülür. Ayırdedilmesi 
gerekli nokta, 6183 sayılı kanunun köylerde de uygulanabileceğidir. 
1 inci maddeye giren kamu alacaklarının (örneğin devlet hazinesine 
ait bir vergi borcunun) köyde tahsili söz konusu ise 6183 sayılı ka
nun hükümleri geçerlidir. Nitekim ayni kanun, köylerde ilânen teb
ligat ve gecikme zammı uygulaması gibi konularda farklı hükümler 
getirmektedir (45). 

Kamu alacağı kavramını belirlerken üzerinde durulması ge
rekli ilginç bir nokta da, iki kamu kuruluşu arasındaki bazı alacak
ların durumudur. Bu konunun çözümlenmesinde herhangi bir belli 
hükme dayanmaktan ziyade idare hukukunun, bütçe hukukunun 

(43) Ticaret borsalannca 5590 sayılı kanunun 57 nei maddesine göre alınan tescil 
ücretini bir vergi benzeri olarak mütalâa ile ilgili hükmü iptal eden Anayasa 
Mahkemesi kararı için bkz.: Ana. Mah. E. 1980/27, K. 1981/9, T. 27/1/1981 
(Resmî Gazete: 2/IV/1981, No: 1729S!). 

(44) Üstündağ, age., s. 384. 
(45) Akmansu, age., s. 46; Onar, age., C. II, s. 843-44; İlhan Özer, «Devlet Alacak

larının Tahsili», Maliye Enstitüsü Konferansları, Onikinci Seri (1966), s. 130. 
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genel ilkelerine bakmak gerekir. Kanımızca, bütçe tekniği ya da 
özel bir kanun hükmü gereğince belli bir idarî birime ayrılan öde
nek onun açısından bir kamu alacağı sayılmamak gerekir. Örne
ğin, genel idare içinde, belli bir bakanlık bünyesinde yer alan bir 
birimin, ayrılan ödeneğin ona tahsisi konusunda hukukî bir talep 
hakkı yoktur. Hukuken bakanlık bütçesi üzerinde tasarrufta bulu
nabilen bakan (ita amiri) belli bütçe ilkeleri çerçevesinde bu ödene
ği başka birimlere, ya da alanlara kaydırabilir (46). iki kamu kuru
luşu arasında uyuşmazlık çıkması halinde 3533 sayılı kanun hüküm
lerine göre tahkim yoluyla çözüm yöntemi geçerli olur. 

6183 sayılı kanunun Tahsili Emval Kanununa atıf yapan 2 nei 
maddesine daha önce değinmiştik. Madde hükmüne göre, eski ta
rihli çeşitli kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edile
ceği belirtilen alacakların bundan böyle 6183 sayılı kanuna göre 
takip ve tahsili gerekmektedir. Bu atıf nedeniyle, nitelik olarak 
kamu alacağı sayılamıyacak bazı alacaklar da kanun kapsamma 
girmiş olmaktadır (47). 

Belli ilkelere göre sınırlarını saptamaya çalıştığımız kamu ala
cağını ödemekle yükümlü olanlar, başka bir deyişle kamu borçlu
ları kimlerdir? Bu noktada kamu borçlularım belirtirken 6183 sa
yılı kanuna göre tahsil işlemlerinin muhataplarım saptamış olaca
ğız. Kamu borçlusu olarak, vergi yükümlüleri ve vergi sorumluları 
esas itibariyle tahsil işlemlerinin muhatabıdırlar (48). 

Kamu borçlusunun karşısında ise kamu alacaklısı yer alır. Da 
ha önce sürekli olarak devlet alacağından söz ederken teknik endi
şeyi bir yana bırakıp, özünde yanlış olmayan bir dil kolaylığım ter-

(46) «Dâva konusu meblâğa gelince; bu özel bir kanunla belediyenin özel idareye 
ödemekle görevlendirildiği bir ödenek olup, hukuki mahiyeti bakımından ... 
aslî veya ferì kamu alacaklarından sayılamıyacağı gibi, özel idare tarafından 
ilerde yapılacak ilk öğretim ve eğitim giderlerine karşılık olmasına bakılarak 
kamu hizmetleri tatbikatından doğan alacaklar arasına sokulmasına da imkân 
yoktur». DŞ. 9. D., E. 1966/116, K. 1966/1924, T. 21/VI/1966, Çelikkol - Öz-
geneller, age., s. 6-7. 

(47) Tahsili Emval Kanununa atıf yapan kanun hükümleri için bkz.: Tancı - Ankan -
Yalçıner, age., s. 7. 

(48) Kamu borçlusu için bkz.: Erginay, age., s. 61-2; Çağan, age., s. 23; Akmansu, 
age., s. 133; s. 52 vd.; Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, 5. B., İstanbul 
1976, s. 642; Fevzi Karagözoğlu - Faruk Kazancı, Vergi Uyuşmadıkları ve Çö
züm Yolları, Ankara 1972, s. 27. Kamu alacaklısı kavramı için bkz.: Erginay, 
s. 51; Karagözoğlu - Kazancı, s. 19, 20, 22, 233-34; Bulutoğlu, s. 691-92. 
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cih ediyorduk. Oysa konuya tam ve teknik yaklaşımda kullanılması 
gereken doğru terim, «kamu alacaklısı» dır. Çünkü devlet dışında 
başka kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının da vergi ve vergi ben
zeri gelirleri, belli bir kamu gücüne dayanarak toplama yetkileri 
vardır (49). Devletin anayasal vergilendirme yetkisini başka bir or
gana bırakmasına «yetki devri» denir; bu durumda kamu alacaklı
sı sıfatını yetki devredilen organ kazanır. 

Kamu alacaklısının ilgili, yetkili organları tahsil işlemini yü
rütür. Genel ve katma bütçeye dahil vergiler için görevli organ, ver
gi daireleridir. 6183 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre yetkili 
vergi dairesi de alacaklı kamu idaresinin yerel dairesi olmaktadır. 
İl özel idareleri ve belediyelerin tahsil daireleri de bunların yetkili 
organlarını oluştururlar. 

Böylece vergi icra hukuku işlemlerinin konusunu oluşturan 
kamu alacağı, borçlu ve alacaklı kavramlarını, icra dairesi görevi 
ni yapmaya yetkili organları belirtmiş oluyoruz. 

III — BİR İDARÎ İŞLEM OLARAK KAMU ALACAĞININ 
TAHSİLİ 

1 — GENEL OLARAK TAHSİL İŞLEMİ 

Kamu alacağı esas itibariyle ödeme, zamanaşımı ve terkin yol
larıyla ortadan kalkar. Ödeme, ya da işlemin öbür yanından bakın
ca tahsil, zora dayanıp dayanmamasına göre ikiye yrılır. Daha ön
ce de belirttiğimiz gibi, her ikisini de vergi icra hukuku kavramı 
içinde düşünebiliriz. Tahsil kavramı üzerinde kısaca durmakta ya
rar görüyoruz. 

Tarih boyunca devlet gelirlerinin tahsil usulleri değişiklik 
göstermiştir. Halk temsilcileri ve iltizam usullerinin yerini günü
müzde devletin kendi görevlileri vasıtasıyla tahsili usulü almıştır. 
Tahsil şekilleri de zaman içinde gelişmiştir. Bugün makbuz karşı
lığında vezneye ödemenin yanı sıra, posta ya da çek ile ödeme ola
nağı da vardır. Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
bu şekilleri benimsemiştir (50). 

(49) 5383 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük vergilerini gümrük idaresi tahsil 
eder. 

(50) Erginay, age., s. 114-15. 
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Tahsil işlemlerinde de aslolan, Anayasanın, hukuk devletinin 
gereklerinden biri olarak kabul ettiği yazılı bildirim ilkesinin uy
gulanmasıdır (Anayasa, madde 114/3). Ancak vergilendirme tekniği 
gereği, bu ilkeden uzaklaşıldığı görülür. Kuşkusuz burada da yü
kümlünün ittılâı, hatta inisyatifi söz konusudur. Gerçekten, beyan 
usulüne tâbi vergilerde yükümlünün beyanı üzerine tarh işlemi ya
pılır. Kendi beyanına yükümlünün itirazı ilke olarak söz konusu 
olmadığından, vergi ayni zamanda tahakkuk da eder. Tahakkuk 
eden bu borç miktarının yeniden yükümlüye bildirilmesi gereksiz
dir. Öte yandan, birkısım vergilerde tahakkuk tahsile bağlıdır. Bun
lar için ayrı bir bildirim gerekmemektedir (51). 

2 — ÖDEME EMRİ VE YARGISAL BAŞVURU 

Değinilen durumlar dışında ilke, tarhiyatm ihbarname ile yü
kümlüye bildirilmesidir. Tarh ve tahakkuktan sonra vâdesinde 
ödenmeyen kamu alacağı için ödeme emri çıkartılır; borçluya teb
liğ edilir. Borçlunun tutumuna göre ya borç kalkar (ödeme) ya da 
alacaklı kamu idaresi cebrî tahsil yollarına başvurur (haciz, temi
natın paraya çevrilmesi ya da iflâsa katılma). Ödeme emrine karşı 
yükümlü yargı uyuşmazlığı çıkartabilir. Burada üzerinde durula
cak nokta ilişkinin yargısal yönüdür. 

ödeme emri ile yükümlü (borçlu), kamu alacağını ödemeye 
çağrılır. Başka deyişle, ödeme emri, tahsil işleminin yazı ile bildi
rilmesi niteliği taşır, ödeme emrinde borcun bir hafta içinde öden
mesi ya da mal beyanında bulunulması, aksi takdirde mal beyanı 
için zorlama hapsi uygulanacağı da borçluya bildirilir (52). Ödeme 
emrinin belli şekillere uygun olması zorunluluğu vardır; buna 
uyulmaması halinde, aşağıda inceleyeceğimiz itiraz ve dâva ile ip
tali sağlanabilir (53). 

Ödeme emri için idarî dâva açılabilir; komisyona ve Danış-
taya başvurulabilir. Bunun dışında idare hukuku ve vergi huku-

(51) Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde ayrı bir ihbarname tebliğine gerek olmadan 
ödeme emri tebliğ edilebileceğine dair çeşitli Danıştay kararı vardır. Bkz.: Da
nıştay Dokuzuncu Daire Kararları, s. 15, 18, 19, 22. Bir karara göre ise, zama
nında tahsil edilemiyen tahakkuk tahsile bağlı vergi bu niteliğini kaybettiğin
den yeni bir ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir. DŞ. 9. D., E. 1970/1037, 
K. 1971/250, Gelegen -Karabağ -Tamer, age., s. 577. 

(52) İcra hukukunda ödeme emri için bkz.: Kuru, age., s. 74-8. 
(53) Ödeme emrinde şekil zorunluluğu için bkz.: Akmansu, age., s, 215-17; Kara-

gözoğlu - Kazancı, age., s. 235. 
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kunun hiyerarşik başvurma, düzeltme gibi denetim yolları ödeme 
emrine karşı işletilemez (M). Bu, talısil işleminin, tahsil aşamasının 
özelliğinden ileri geliyor. Gerçekten, tahsil işlemi, temel idarî işle
me (tarh ve tahakkuk) bağlı bir işlem niteliğindedir. Ödeme emri
nin, yani tahsil işleminin temelindeki hukuki sakathklann daha 
ilk işlemin (tarh ve tahakkuk) tekemmülü aşamasında ortaya ko
nup halledilmesi gerekirdi. Bu aşamada, artık ortaya çıkmış, şekil
lenmiş bir borcun alınması söz konusu olduğundan itiraz nedenleri 
de, sırf tahsile ilişkin olmak üzere, kısıtlanmıştır. 6183 sayılı kanu
nun 58 inci maddesine göre, «Kendisine ödeme emri tebliğ olunan 
şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zaman
aşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi îtiraz Ko
misyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi 
ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmm cihet ve 
miktarını açıkça göstermesi lazımıdır, aksi halde itiraz edilmemiş 
sayılır... 

îtiraz Komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir». 

Maddeden açıkça anlaşıldığı üzere tahsile ilişkin, yani ödeme 
emrine karşı yapılacak itirazların üç nedene dayanması gerekir. : 
a) Borcun olmaması (veya ödenmiş olması), b) borcun kısmen 
ödenmiş olması, c) borcun zamanaşımına uğramış olması. Buna gö
re yükümlü tarh sırasmdaki bir yanlışlığı, kanunun yanlış uygulan
mış olmasını tahsil aşamasında ileri süremeyecektir. Kısmen itiraz 
edilmesi halinde de itiraz edilen kısmın açıkça belirtilmesi madde 
hükmü gereğidir. Ödeme emrine karşı itirazlar Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre çözümlenir. 

îtiraz komisyonunda önce ödeme emrinin düzenleniş şeklinin 
ve tebligatın kanuna uygunluğu araştırılır. Bundan sonra itirazın 
aslı, yukarıda sayılan nedenler açısından incelenir. Önemli olan hu
sus, itiraz incelemesinin bu nedenlere hasredilmesidir. Bunları aşıp 
tarhiyatın esasına girilmesi kanuna aykırı düşer. Danıştay karar-

(54) Karagözoğlu, age., s. 251, 281, 286, 289, 297; Fevzi Karagözoğlu - Yalçın Do-
kuzoğuz, Vergi İhtilâfları, Emlâk Alım Vergisi Kanunu Tatbikatı ve İlgili Da
nıştay Kararları, Ankara 1970, s. 16, 19, 20, 23, 29, 35. 

1 " r » H > " i . * M ' I «M m . M'i»**Mlı«ı^ris. . »nm^amumt .».*. ufi 
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lan bu noktayı titizlikle denetlemektedir (55). Ancak Danıştay ta
hakkuk aşamasındaki tebligat usulsüzlüğüne ilişkin itirazların da 
yukarıda belirtilen «borcun olmaması» nedeni çerçevesine girdi
ği gerekçesiyle, madde kapsamını biraz genişletmiştir (M). 

Yargı uyuşmazlığı konusunda diğer önemli bir nokta da, yine 
uygulama farklılığı yaratmış olan, 58 inci maddenin ödeme emrine 
itiraz üzerine İtiraz Komisyonlarınca verilen kararların kesin ol
duğuna dair hükmüdür. Uygulama farklılığı idarî yargı sistemi
mizle onun içinde yer alan vergi yargısının belli bir konuda çatış
ması sonucu ortaya çıkmış, bir Danıştay içtihadı birleştirme kara
rı ile durum açıklık kazanmıştır. Şöyle ki : 

İtiraz komisyonları kararlarının kesin olması, bunlara karşı 
Temyiz Komisyonuna başvurulamaması anlamına gelir. Uygulama
da, itiraz komisyonunun incelemeyi kanunda sayılı itiraz nedenle
rine hasretmeden tarhiyatm esasına girmek suretiyle genişletme
si halinde, bu kararlara karşı Temyiz Komisyonuna başvurulduğu, 
bu merciin de talebi bazen görevden reddetmekle beraber itiraz 
komisyonu incelemesine paralel bir şekilde esastan inceleyip red 
veya kabul ettiği de görülmüştür (57). Danıştaym dâva daireleri ara
sında da ayni konuda beliren hüküm uyuşmazlıkları sonucu, bir 
içtihadı birleştirme kararı ile itiraz komisyonlarının ödeme emrine 
ilişkin kararlarının Temyiz Komisyonunca incelenemeyeceği, ko
misyonun bu konuda görevsiz olduğu, itiraz komisyonu kararma 

(55) Karagözoğlu - Kazancı, age., s. 241-42; Çelikkol - Özgeneller, age., s. 144. Ay
rıca ayni ilke için şu Danıştay kararlarına bakılabilir: İçtihadı Birleştirme Ku
rulu, E. 1969/13, K. 1971/18; 9. D. E. 1970/847, K. 1971/2148; 9. D. E. 1970/ 
2419, K. 1971/1593; 9. D. E. 1970/1657, K. 1971/1310 (Karagözoğlu - Kazancı, 
age., s. 245-253); 9. D. E. 1971/1934, K. 1971/2634 (Danıştay Dokuzuncu Daire 
Kararları, s. 25); 9. D. E. 1973/654, K. 1974/673 (Danıştay Dergisi Yıl 5, sayı 
16-17, s. 314-15); Dava Daireleri Kurulu, E. 1968/305, K. 1972/21; 11. D. E. 
1972/3479, K. 1973/801; 11. D. E. 1972/3649, K. 1974/785 (Çelikkol - Özgenel
ler, age., ş. 150-51, 193-96); Dava Daireleri Kurulu, E. 1968/109, K. 1968/304; 
7. D., E. 1968/520, K. 1969/559; 11. D. E. 1968/469, K. 1968/1160; 12. D. E. 
1966/361, K. 1967/1007 (Tancı - Arıkan - Yalçıner, age., s. 190, 196, 232-33, 
273-74). 

(56) Bu konuda bkz.: dipnot 55'de belirtilen içtihadı birleştirme kararı. Ayrıca 
DŞ. 9. D. E. 1970/345, K. 1970/858, T. 12/V/1970; E. 1970/1217, K. 1971 
1627, T. 15/VI/1971 kararları için bkz.: Karagözoğlu - Kazancı, age., s. 252. 

(57) Tancı - Arıkan - Yalçıner, age., s. 171. 
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karşı Danıştay da temyiz dâvası açılabileceği saptanmıştır (58). Bu 
karardan sonraki daire kararlarında Temyiz Komisyonu kararla
rının görevden bozulduğu, itiraz komisyonu kararına karşı müra
caatın Danıştay da temyiz davası olarak ele alındığı görülüyor (59). 
Sözkonusu uygulama, mevcut hükümlere göre doğru olmaktadır. 

Gerçekten, kanunun açık hükmü karşısında, itiraz komisyonu 
kararma karşı Temyiz Komisyonuna gidilememesi gerekir. Buna 
karşılık itiraz komisyonu kararı Danıştayda temyiz davası konusu 
yapılabilir. Bu uygulamada temel dayanak olarak Anayasanın 114 
ve 140 inci maddeleri alınmalıdır kanısındayız. 114 üncü maddeye 
göre, «İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık
tır». Anayasa Mahkemesi, kuruluş şekilleri itibariyle itiraz komis
yonları ile Temyiz Komisyonunun mahkeme sayılamayacaklarını 
doğru bir şekilde saptamıştır (60). Bu durumda ödeme emrine iti
raz hakkında verilen kararı ilk kademede kesinleşmiş saymak, Da
nıştay yolunu kapatmak, 114 üncü maddeye aykırı düşecektir. Bu 
konuda kanundaki «kesinleşme» kavramını, Temyiz Komisyonuna 
gidememek şeklinde anlamak gerekir. 

Ayni anlayış çerçevesinde, itirazın dâva konusu yapılarak Da-
nıştaya intikalini kabul etmek, Anayasanın 140 inci maddesinin de 
gereği olmaktadır. Anılan maddeye göre, «Danıştay, kanunların 
başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve 
genel olarak üst derece mahkemesidir» (61). Danıştay Kanununun 

(58) Bkz.: Yukarıda, No. 55'de belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararı. Ayrıca, ayni 
yönde Dâva Daireleri Kurulunun E. 1968/305, K. 1972/21, T. 14/1/1972 kararı 
için bkz.: Gelegen - Karabağ, Tamer, age., s. 589. 

(59) Çağan, age., s. 100-101; Şeref Gözübüyük, İdarî Yargı, 3. B., Ankara 1977, 
s. 50-1. Bu konuda çeşitli daire kararları için bkz.: Tancı - Arıkan - Yalçıner, 
age., s. 175, 192, 197, 203, 220, 224, 231, 222, 235, 236, 250, 251, 262; Çelikkol-
Özgeneller, age., s. 145-47, 150; Kamer Genç et. al., Mali Yargılama Usulü ve 
Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararları, Ankara 1976, s. 657; Yalçın Do-
kuzoğuz - Fevzi Karagözoğlu age., s. 16; Danıştay Dokuzuncu Daire Kararlan, 
s. 10. 

(60) Anayasa Mahkemesi E. 66/22, K. 66/37, T. 22/IX/1966 (R.G. No. 12480, 
17/XII/1966); E. 66/16, K. 66/28, T. 27/VI/1966 (R.G. No. 12493, 3/1/1967) 
Bu karar üzerine hukuk düzenimiz içindi; itiraz ve Temyiz komisyonlarının ni
teliklerinin ve görevlerinin etraflı irdelenmesi için bkz.: Lûtfi Duran, «Vergiler 
İtiraz ve Temyiz Komisyonları ile Vergi İhtilâflarının Akıbeti», İktisat ve Ma
liye Dergisi, C. XIV, No: 2 (Mayıs 1967), s 50-54. 

(61) Bu maddenin tahlili için bkz.: Sait Güran, «Anayasanın 114 ve 140 inci Mad
deleri Münasebetiyle Mukayeseli Bir Tetkik», İstanbul Hukuk Fakültesi Mec
muası, C. XXX, No. 1-2, s. 71 vd. 
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31 inci maddesinde ise «İdarî yargı mercilerinden özel kanunlarına 
göre kesin olarak verilmiş ve üst idarî yargı mercii bulunmayan 
yargı kararlan dava daireleri ile Dava Daireleri Kurulunda temyiz 
yolu ile kesin olarak görülür» hükmüne yer verilmektedir. Vergi 
itiraz komisyonlan (ve Temyiz Komisyonu) Anayasa anlamında 
mahkeme olmamakla birlikte, idari yargı mercii veya yargı yeri, 
daha açık bir deyişle, yargısal nitelikte kararlar vermeye yetkili yer
ler sayıldıklanndan, bunların kararlannın 31 inci maddeye göre 
temyiz davası konusu yapılmasında hiçbir tereddüt bulunmaması 
gerekir. Kaldı ki yine Danıştay Kanununda, konumuzu ilgilendiren 
başka, açık bir hükme yer verilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, 42 
inci maddeye göre, «Âmme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, alacağın tahakkukuna ta
allûk eden davalara bakmaya görevli dava daireleri tarafından çö
zümlenir». 30 uncu maddenin birinci fıkrası ise, Danıştaym, ancak 
kanunlarda ayn bir idarî yargı mercii gösterilmemiş olan uyuşmaz
lıklar ve davalara ilk derece mahkemesi olarak bakacağını öngör
düğüne göre, bütün bu hükümlerin birlikte mütalâası, ödeme em
rine ilişkin uyuşmazlıklarda Danıştayın temyiz mercii olarak göre
vini açıkça ortaya koymaktadır (62). Danıştayda temyiz davasına, 
usul ve esas yönünden, idarî yargı ilkelerine göre bakılır. Danıştay 
kararma karşı kanun yollanna ve tavzihe gidilebilir. 

Tahsil işlemleriyle ilgili kararlarında Danıştaym tam yargı da
vası kavramına yaklaştığı görülmektedir (63). Bu, kuşkusuz, idare 
hukuku ile vergi hukuku açısından ileri bir adımdır. İdare huku
kunun bugünkü gelişme düzeyine, bu arada idarenin sorumluluğu 
ilkesine uygun düşmektedir C4). 

(62) 1940-41 yıllarına ait bazı Danıştay kararlarında, tahsile ilişkin uyuşmazlıklar
da malî yargı komisyonlarının görevli olmadığı, uyuşmazlığın doğrudan Da-
nıştaya intikal etmesi gerektiği yolunda içtihada rastlanmaktadır. Bu kararlar 
için bkz.: Mehmet Akif Eranıl, Vergi İhtilâfları, İtiraz ve Temyiz Usulleri, 
Ankara 1951, s. 98-99. Buna karşılık yine eski Devlet Şûrası Kanununun yü
rürlüğü sırasında, ödeme emrine itirazların temyizen incelenmesinin Danıştay 
görevine girdiğine dair bir içtihadı birleştirme kararı da çıkmıştır (E. 57/1600, 
K. 58/600, T. 17/X/1958. Bkz.: Vergi Kanunları, Lebib Yalkın Yayınları. C. 
6/B, sıra no. 10). 

(63) DŞ. 9. D. E. 1969/1827, K. 1970/1734, T. 21/X/1971; E. 1965/3966, K. 1966/ 
3300, T. 26/XI/1966 (Danıştay Dokuzuncu Daire Kararları, s. 7-8); 9. D. E. 
1973/2807, K. 1975/2079, T. 27/XI/1975 (Danıştay Dergisi, No. 22-23 (1976), 
s. 378-79). 

(64) Eski Tahsili Emval Kanununa ihtiyatî haczi getiren 2656 sayılı kanunun 5. 
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idarî yargı içinde ödeme emrinin durumu incelenirken son 
olarak, buna özgü iki konu üzerinde durulabilir. Bunlardan birin
cisi, itirazın reddi halinde öngörülen zam, ikincisi ise ödeme em
rine itirazın tahsile etkisi, yani yürütmenin durmasıdır. 

Âmme Alacaklarının Tahsli Usulü Hakkında Kanunun 58 inci 
maddesi haksız itirazda bulunan borçlunun borcunu % 10 zam ile 
ödemesini öngörmektedir. Bu hüküm, kötü niyetli itirazları önleme 
amacını güdüyor (65). Söz konusu zam, aşağıda üzerinde duracağı
mız gecikme zammından farklıdır; öyle ki, bu zam da ödenmesi 
gerekli tarihte ödenmediği takdirde kendisi ayrıca gecikme zam
mına tâbi olur (66). 

Vergi Usul Kanununa göre, tarh edilen vergiye itiraz tahsilatı 
durdurur. Oysa tahakkuk eden, yani ödenmesi gereken bir vergiye 
itiraz, ya da diğer kamu alacaklarının tahsiline itiraz halinde öde
me kendiliğinden durmaz; bunun için borçlunun teminat göster
mesi gerekmektedir. 6183 sayılı kanunun 58 inci maddesinin 3 ün
cü fıkrasına göre, «İtirazda bulunan borçlu bu kanuna göre temi
nat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı için 
ve İtiraz Komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdu
rulur» (8T). Ayni maddenin 4 üncü fıkrasına göre, itirazların komis
yonca yedi gün içinde karara bağlanması gerekmektedir (68). 

Danıştayda bakılan davalarda, yürütmenin durdurulması hak
kında karar verilene kadar yürütme devam eder (Danıştay Kanu
nu, mad. 94). Konumuz açısından bu ilke, Danıştayca yürütme dur
durulana kadar takip ve tahsil işlemlerinin devamını gerektirir. Bu 
esas eleştirilmekte, karar verilene kadar tahsilatın durması gerek
tiği ileri sürülmektedir (69). Kanımızca, değinilen eleştiriler kabul 

maddesinde bu konuda ilginç ve ileri bir hüküm yer almaktaydı: «Haksız ola
rak konmuş veya yolsuz tatbik edilmiş ihtiyatî haciz yüzünden doğan zarar ve 
ziyan hazinece ödenir». 

(65) Yargılama hukukunda benzeri yaptırımların örnekleri çoktur. Ancak ödeme 
gücü olmayan yükümlüler ve çok yüksek meblağlara itiraz bakımından bu zam
mın dava hakkını kısıtladığı düşünülebilir. 

(66) Karagözoğlu - Kazancı, age., s. 245; Tancı - Arıkan - Yalçıner, age., s. 170. 
(67) İcra hukukunda icranın durdurulması için bkz.: Kuru, age., s. 17, 242-44. 
(68) Bir hafta içinde komisyonca karar verilmemesi halinde uygulamanın nasıl ol

ması gerektiği konusunda tartışma için bkz.: Karagözoğlu - Kazancı, age., s. 
244. 

(69) M. Cevdet Kutadgu, «Danıştayda Açılan Davada Yürütmenin Ertelenmesi İs
teğinde Bulunulmuş Olmasının, Bu Hususta Verilecek Karara Kadar Tahsilatı 
Durdurup Durdurmayacağı», İktisat ve Maliye, C. XIII, No. 4 (1966), s. 156-58. 
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edilemez. Çünkü vergi icra hukuku, tahsil usul ve ilkeleriyle tüm 
olarak kamu hizmetlerinin finansmanını, devamını sağlamağa yö
neliktir. Başka bir yaklaşımla, bu gerek, idarede istikrar ilkesinden 
de doğmaktadır. Tahsilatın devamı ile birlikte, kanuna aykırı, yan
lış tahsilat uygulaması halinde idarenin sorumluluğunu kabul iki 
taraf arasında çıkar dengesini kurmağa yeterli olabilecektir ka
nısındayız. Kaldı ki doktrinde (ve uygulamada) yürütmenin durdu
rulması «...davacı için sonradan telâfisi imkânsız maddî veya ma
nevî bir zararın meydana gelmesinin melhuz olması» koşuluna 
bağlanmaktadır (70). İptal davasına konu olan diğer idarî işlemlere 
nazaran, vergi işleri gibi akçalı bir konuda, bu ortaya çıkması mel
huz zararın telâfisi imkânsızlığı çok büyük ölçüde ortadan kalkar. 
Başka bir deyişle, Danıştay yargılama usulünde kabul edilen yü
rütmenin durdurulması şeklinden farklı bir uygulamanın sırf ak
çalı işlere özgü olmak üzere önerilmesini anlamak güçtür. Yukarı
da da değindiğimiz gibi, devletin sorumluluğu ilkesi çerçevesinde 
kanuna aykırı tahsilâtm, kanunî faiziyle birlikte devletçe tazmini, 
idare hukukumuzun ilkelerine uygun bir çözümdür e r 

oderne emrine karşı yargı yoluna gidilmesini ana hatlarıyla 
incelemiş oluyoruz. Ayni başlık altında, vergi icra hukukunda yer 
alan başka dâva türlerini de kısaca zikretmekle yetineceğiz. Bu da
valar salt ödeme emrine karşı açılan davalar olmayıp, tahsil aşa
masında belli bir kısım idarî işlemlere karşı açılan davalar ile dev
letin kamu alacaklısı olarak haklarını korumaya yönelik bazı da
valardır. 

Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 in
ci maddesi belli koşullarla muaccel kamu alacağının tecilini müm
kün kılmaktadır. Tecil yolundaki talebi reddedilen kamu borçlusu, 
bu red işlemine karşı, bir idarî işlem olması nedeniyle Danıştayda 
iptal davası açabilir (72). Kamu alacağını haciz yolu ile takip sıra
sında borçlu, yapılan haciz işlemine karşı da Danıştayda iptal da
vası açabilir. 6183 sayılı kanun bu konuda bir yargı yolu belirtme
miştir. Ancak, haciz de bir idarî işlemdir; dolayısıyla Danıştay 
Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, kanunda ayrı bir yargı 

(70) Aydın Tuncay-Orhan Özdeş-Recep Başpınar, «Danıştay'da Yargılama Usulü, 
Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara 1968, s. 632. 

(71) Görevini yerine getirmeyen bir vergi memuru hakkında Danıştay kararı için 
bkz.: Danıştay Dergisi, No : 22 - 23, s. 67. 

(72) Karagözoglu- Kazancı, age., s. 380. 
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mercii gösterilmemiş olması nedeniyle bu işleme karşı doğrudan 
Danıştay da iptal davası açılması gerekmektedir (73). 6183 sayılı ka
nuna göre yapılacak ihtiyatî haciz işlemleri ile vergi icra hukuku
na özgü bir koruma tedbiri olan ihtiyatî tahakkuk işlemlerine kar
şı da, anılan kanunun 15 ve 20 nei maddeleri gereğince itiraz yolu
na gidilip onu takiben de Danıştay da temyiz davası açılabilir (74). 

Kamu alacağının korunması amacıyla 6183 sayılı kanunun 24-
30 uncu maddelerince düzenlediği, hükümsüz tasarrufların iptali
ne ilişkin davalar, vergi icra hukukundan doğmakla birlikte, genel 
hükümlere göre, adlî yargıda görülür. Genel mahkemeler bu dava
lara öncelikle bakarlar. Ayrıca, borçlu ile hukukî muameleye giriş
miş kişilerin hüsnüniyeti bakımından da, İİK'ndan farklı olarak 
kamu alacaklısı lehine bazı hükümler getirilmiştir (75). 

Gayrimenkullerin kamu alacağına karşılık haciz yoluyla satı
şında ihalenin feshi talebi 99 uncu maddede özel olarak hükme 
bağlanmaktadır. Maddeye göre, fesih, şikâyet yoluyla, gayrimen
kulun bulunduğu yer icra tetkik merciinden talep edilebilir; ayrıca 
temyizen Yargıtaya gidilebilir. Bunun dışında, «başkaca mahkeme
ye veya idarî kaza mercilerine müracaat olunamaz» (76). Görülüyor 
ki gerek hükümsüz tasarrufların iptalinde ve gerek ihalenin fes
hinde, mülkiyetin intikali söz konus;u olduğundan kanun koyucu 
artık bir idarî işlemin varlığını, dolayısıyla idarî yargının görevini 
kabul etmemekte, genel mahkemeleri, görevli kılmaktadır. Bu nok
tada da vergi icra hukukunun medenî hukuk ve icra hukuku ile 
ilişkisi, başka bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. 

(73) Çağan, age., s. 101-102; Karagözoğlu - Kazancı, age., s. 368. Haciz işleminde 
iptal davası ile ilgili çeşitli Danıştay kararları için bkz.: Gelegen - Karabağ - Ta
mer, age., s. 598, 599, 603; Karagözoğlu - Kazancı, s. 368-69. 

(74) Çağan, age., s. 101; Akmansu, age., s. 105-28; Onar, age., C. III, s. 1655 - 56. 
(75) Akmansu, age., s. 136-37; Çağan, age., s. 102. Vural Arıkan, «Mali Kaza Sorunu», 

Yeni İş Dünyası, yıl 1, No. 2, Aralık 1979, s. 38. 
(76) 9. Dairenin E. 1970/1184, K. 1971/1464, T. 25/V/1971 kararı için bkz.: Danış

tay Dokuzuncu Daire Kararları, s. 26, 
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I. AET HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

AET Hukukunun başlıca kaynaklan, Topluluğu kuran Roma 
Anlaşmasının hükümleri ve bu anlaşma ile oluşturulan Topluluk 
kurumlarının hukuki işlemleridir. Roma Anlaşmasının «Giriş»inde 
Topluluğun genel amaçlan olarak, Avrupa halkları arasında gittik
çe bütünleşen bir birliğin kurumsal temellerinin atılması, Avrupa-
yı bölen engellerin kaldırılarak ülkelerin ekonomik ve sosyal geliş
mesinin sağlanması, yaşama ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, 
sağlam bir büyüme, dengeli bir ticaret ve rekabetin sağlanması için 
mevcut engellerin kaldınlması, bölgeler arasındaki eşitsizliklerin 
giderilmesi ve ortak bir dış ticaret politikası izlenmesi belirtilmiş
tir. 

Roma Anlaşmasının 2 nei maddesinde de dört ekonomik ve bir 
siyasal amaç ve bu amaçları gerçekleştirecek iki temel araç hükme 
bağlanmıştır i1). Bu hükme göre Topluluğun ekonomik amaçları 
şunlardır : a. Topluluğun tümünde ekonomik faaliyetlerin uyumlu 
bir biçimde geliştirilmesi b. Dengeli ve sürekli büyüme c. Ekono
mik istikrann arttırılması d. Yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesi. 
Siyasal amaç olarak da üye devletler arasında daha sıkı ilişkiler 
kurulmasının sağlanması öngörülmüştür. Bu amaçlan gerçekleşti
recek iki temel araçtan birincisinin bir ortak pazar kurulması, 
ikincisinin de üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek 
yaklaştınlması olduğu 2 nei maddede hükme bağlanmıştır. 

(*) Avrupa Topluluğu Hukukunun üye devletlerin vergilendirme yetkilerini sınır
landırması için bkz.: Nanti Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Ankara 1981, s. 
233-261 (Doçentlik tezi, çoğaltma). 

(1) Bkz.: P.J.G. Kapteyn-P. Verloren van Themaat, Introduction to the Law of the 
European Communities, Sweet and Maxwell, Kluwer-Samsom, London 1973, 
s. 46-51. 
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Anlaşmanın 3 üncü maddesinde iki temel aracm ayrıntıları dü
zenlenmiştir. Bu tedbirler arasında Topluluğun vergi politikasını 
etkileyenler şunlardır : a. Üye devletler arasında ithalât ve ihracat 
gümrük vergilerinin, miktar sınırlandırmalarının ve bunlara eş et
kili diğer tedbirlerin ortadan kaldırılması b. Topluluğa üye olmayan 
üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ortak bir ti
caret politikası oluşturulması c. Üye devletler arasında kişilerin, 
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını etkileyen engellerin 
kaldırılması d. Ortak pazarda rekabetin bozulmamasını sağlayacak 
bir düzenin kurulması e. Ortak pazarın düzgün işleyişi için gerekli 
olduğu ölçüde ulusal mevzuatların yaklaştınlması f. Ticareti geliş
tirmek, ekonomik ve sosyal kalkınma çabasını birlikte gerçekleş
tirmek amacıyla denizaşırı ülkelerle: ortaklık kurulması. Bu tedbir
lerden ilk üçü ortak pazarın kurulması, son ikisi ise üye devletle
rin ekonomik politikalarının giderek yaklaştınlması ile ilgilidir. 
İki temel araç arasındaki en önemli fark Topluluk kurumlarına 
verilmiş olan yetkilerin niteliğindedir. Ortak pazarın kurulması ile 
ilgili olarak, Topluluk kurumlarının önemli yetkileri vardır. Eko
nomik politikaların yaklaştınlması konusu ise büyük ölçüde üye 
devletlerin takdirlerine bırakılmıştır (2). 

Bununla beraber üye devletler kendi ekonomik politikalarını 
belirlerken anlaşma ile kendilerine bırakılan alanlarda hareket 
serbestisine sahiptirler. Ancak bu serbesti içinde bile, ekonomik 
politikalarını diğer üye devletlerindi ile uyumlu kılmak yükümlü
lüğü altına girmişlerdir (R.A., m. 6, f. 1). 

Görüldüğü gibi AET Hukuku, üye devletlerin ekonomik faali
yetlerinin önemli bir kısmmı içermektedir. Bu nedenle kendine öz
gü nitelikler taşıyan bu hukuk kokma «ekonomi hukuku» adı veril
mektedir (3). AET Hukuku kurallan, iç hukuka ilişkin düzenleme
ler içerdiği ve ulusal anayasalann ve kanunların üzerinde yer aldı-

(2) Bkz.: D.J. Gijlstra ve Diğer Yazarlar, Leading Cases and Materials on the law 
of the European Communities, 2. B., Europa Instituut, University of Amster
dam, Kluwer, Amsterdam 1977, s. 132. 

(3) Bkz.: D. Lasok-J.W. Bridge, An Introduction to the Law and Institutions of 
the European Communities, Butterworths, London 1973, s. 22; Kapteyn-van 
Themaat, age., s. 22; R. Regul-W. Renner, Finances and Taxes in European 
Integration, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1966, 
s. 12. 
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ğı için uluslarüstü bir hukuk düzeni özelliği göstermektedir (4). 
Topluluğa üye devletler egemenliklerini kendi iradeleri ile sınırlan
dırmışlardır (5). Böylece Topluluk kurumlarına uluslarüstü nitelik
te yetkiler verilebilmesi sağlanmıştır. Vergilendirme konusunda da 
AET Hukuku, Avrupa ekonomik bütünleşmesinin hedefleri doğrul
tusunda ulusal vergi hukuku sistemlerini etkilemektedir. 

II. AET VERGİ POLİTİKASININ NİTELİĞİ VE HUKUKÎ 
ÇERÇEVESİ 
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Anlaşması belli 

bir siyasal bütünleşme modelini kabul etmemekle birlikte (6), eko
nomik bütünleşme modeli olarak gümrük birliği temeline dayanan 
ekonomik birliği benimsemiştir (7). Çünkü Roma Anlaşması güm
rük birliği ve ortak pazar kurulmasının yanı sıra belli alanlarda 
(Vergi, sosyal güvenlik, çevre vb.) uyumlaştırma politikası izlen
mesini hükme bağlamıştır. Topluluğun izleyeceği vergi politikası
nın sınırını Roma Anlaşması ile amaçlanan ekonomik bütünleşme 
oluşturur. Dolayısıyla AET vergi politikası, Roma Anlaşmasının 
benimsediği ekonomik bütünleşme modeli doğrultusunda kullanıl
ması gereken ikincil bir politika niteliğini taşımaktadır (8). Ger-

(4) Bkz.: Lord Diplock, The Interpénétration of National and Supranational Le
gal Systems, Annales de La Faculté de Droit D'Istanbul, Vingt-Sixième Année -
Tome XXVII, No. 43, 1980, s. 307, 310. 

(5) Bkz.: Pierre Pescatore, The Law of Integration, A.W. Sijthoff, Lieden 1974, 
s. 33. 

(6) Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Anlaşmasndaki düzenleniş biçimi ile, ne 
geleneksel anlamda uluslararası örgütlere, ne de federasyona benzemektedir. 
Topluluk uluslarüstü yapısı ile bu alandaki ilk örnek (Prototip) niteliğini taşı
maktadır. Bkz.: Mirriam Camps, European Unification in the Sixties, Mc 
Graw Hill Co., New York 1966, s. 220; Reginald J. Harrison, Europe in Ques
tion, Theories of Regional International Integration, George Allen and Unwin 
Ltd., London 1974, s. 229. Bazı yazarlar, Topluluk için en elverişli siyasal bü
tünleşme modelinin federasyon veya federasyon benzeri bir model olduğunu 
belirtmektedirler. Bkz.: Lasok-Bridge, age., s. 25; Waller Hallstein, United 
Europe: Challenge and Opportunity, Cambridge, Harvard University Press 
1962, s. 11 vd; Peter Hay, Federalism and Supranational Organisations, Urba
na University Press 1966, s. 89. 

(7) Ekonomik bütünleşme modelleri için bkz.: Richard G. Lipsey, Economie Uni
ons, International Encyclopedia of the Social Sciences (Ed. David L. Sills), 
Vol. 7, The McMillan Company and the Free Press, New Yorks, s. 542; Bela 
Balassa, Types of Economic Integration, World Bank Reprint Series 1976. 

(8) Bkz.: T.H.W. Vogelaar, Tax Harmonization in the European Community, 
Common Market Law Review, Vol. 7, 1970, s. 330. 
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çekten Topluluğun izlediği veya izlemesi gereken temel politikala
rın hemen tümünün vergilendirmeye ilişkin belli yönleri veya so
nuçları vardır (Örneğin malların, kişilerin, hizmetlerin ve serma
yenin serbest dolaşımı, tarım, ulaştırma, bölgesel ve rekabet poli
tikaları, Topluluğun üye olmayan devletlerle olan ilişkileri) (9). Bu
nunla beraber Roma Anlaşması kural olarak üye devletlerin eko
nomi ve sosyal politikalarını kendi yetki alanları içinde bıraktığı 
için, vergilendirmenin Topluluk kurumları tarafından bu politika
ların aracı olarak kullanılması söz konusu değildir (10). 

Roma Anlaşması, Topluluk kurumlarına, benimsediği ekono
mik bütünleşme modeline (ekonomik birlik) koşut yetkiler vermiş
tir. Bu hedefe ulaşmak için Roma Anlaşmasmca verilen yetkilerin 
yetersiz kalması halinde Konseye, Komisyonun önerisi üzerine ve 
Avrupa Parlamentosunun görüşü alındıktan sonra yeni yetkiler ve
rilebilir (R.A., m. 235). Bu hükme dayanılarak 27.7.1968 tarihli tü
zük çıkartılarak gümrük vergileri Roma Anlaşmasında belirlenen 
tarihten birbuçuk yıl önce kaldırılmıştır. Bu hüküm Topluluğun 
amaçları doğrultusunda işlemesine bir dinamizm getirmektedir. 
235 inci madde Konseyin saklı yetkilerine (implied powers) ilişkin 
olup, anlaşmadaki boşlukların doldurulmasına yönelmektedir (u). 

Bununla beraber Topluluk, Roma Anlaşmasının 2 nei ve 3 üncü 
maddesinde öngörülen hedeflerini aşan yeni politikalar izlemeye 
karar verirse 235 inci maddeye başvurulamayacaktır. Dolayısıyla 
ekonomik bütünleşme sürecini Roma Anlaşmasında belirlenen mo
delden öteye geliştirmek amacı ile vergi politikası bir araç olarak 
kullanılamayacaktır. Örneğin Anlaşmada hedef olarak kabul edil
meyen ekonomik ve parasal birlik bütünleşme aşamasına ulaşmak 
için 235 inci maddeye değil, anlaşmanın değişikliklere ilişkin 236 nei 

(9) Bkz.: A.J. Easson, Tax Law and Policy in the EEC, Sweet and Maxwell, 
London 1980, s. V. 

(10) Bkz.: Report on the Scope for Convergence of Tax Systems in the Commu
nity, Bulletin of the European Communities, Supplement 1/80, 26.3.1980, s. 
5,6. 

(11) Bkz.: Ulrich Scheuner, Constitutional Problems of the Development of the 
European Community, Basic Problems of the European Community (Ed. P. D. 
Dagtaglou) Blackwell and Sons Ltd., Oxford 1975, s. 75; Kapteyn-van Themaat, 
age., s. 73; Pescatore, age., s. 38-41. Avrupa Toplulukları Adalet Divanının bu 
görüşü doğrulayan bir kararı için bkz.: Commission v. Italy, Case 38/69, 
18.12.1970 (Gijlstra ve Diğer Yazarlar, age., s. 4, 5). 
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maddesine başvurulması gerekecektir (12). Gerçekten ekonomik ve 
parasal birlikte bir yandan Topluluğun mali gereksinmesi en az iki 
katma çıkacak, öte yandan da vergi politikası Topluluğun izlemesi 
gereken temel politikalardan biri olacaktır (13). Bunun için de üye 
devletlerin bu yönde belirecek siyasal iradeleri arasında bir uzlaş
manın sağlanması gerekli olacaktır. 

III. ROMA ANLAŞMASININ VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ 
HÜKÜMLERİ 

A. Gümrük Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler 

/. Gümrük Vergilerinin Topluluk teinde Kaldırılması ve 
Ortak Gümrük Tarifesinin Kabulü 

Roma Anlaşmasının 9 uncu maddesine göre, «Topluluk mal 
alışverişlerinin tümünü kapsayan ve üye devletler arasında ithalât 
ve ihracatta alman gümrük vergileri ile eş etkiji bütün yükümlü
lükleri yasaklayan ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak bir güm
rük tarifesinin uygulanmasına dayanan bir gümrük birliği üzerine 
kurulmuştur». Bu hükümle, Topluluk içinde malların serbest do
laşımını olumsuz yönde etkileyen gümrük vergilerinin ve bu ver
gilere eş etkili diğer yükümlülüklerin kaldırılması amaçlanmak 
tadır. Malların serbest dolaşımı kuralı, üye devlet menşeli mallar 
yanmda, üçüncü ülkelerden Topluluğa giren ve ithal işlemleri üye 
devletlerin herhangibirinde tamamlanmış mallara da uygulanır 
(R.A., m. 9, f. 2, m. 10, f. 1). 

Anlaşmanın 11 inci maddesine göre, «Üye devletler belirlenen 
süreler içinde gümrük vergileri konusunda, bu anlaşmaya uygun 
olarak hükümetlerinin kendilerine düşen yükümlülükleri yerine 
getirebilmelerine olanak sağlayacak her çeşit uygun tedbiri alır
lar». Bu hükme uygun olarak çeşitli üye devletler gümrük vergileri 
alanında yasama organına ait olan yetkileri yürütme organlarına 

(12) H.H. Maas, The Powers of the European Community and the Achievement 
of the Economic and Monetary Union, Course Handbook, Vol. Ill, Europa 
Instituut, Amsterdam 1974, s. 56. 

(13) Bkz.: Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European 
. Integration (MacDougall Report), Vol. I, General Report, Commission of the 

European Communities, Brussels 1977, s. 19-21; Marjolin Committee, Report 
of the Study Group, Economic and Monetary Union 1980, Brussels 1975, s. 1,3; 
Easson, age., s. 236, 237, 246. 
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devretmişlerdir (u). 11 inci madde, üye devletlerde ağır işleyebilen 
yasama sürecini gümrük vergileri alanında gidererek, Topluluk dü
zenlemelerine daha süratli uyum kurulması amacına yönelmiştir. 

Roma Anlaşmasının 12 nei maddesine göre de, «Üye devletler 
kendi aralarında ithalâtta ve ihracatta yeni gümrük vergileri ve eş 
etkili yükümlülükler koymaktan ve karşılıklı ticarî ilişkilerinde 
uyguladıklarını arttırmaktan kaçınacaklardır». Bu hükme aykırı 
olarak bir gümrük vergisinin veya eş etkili yükümlülüğün arttın 
lıp arttırılmadığını anlamak için Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ta
rihte bu vergi veya yükümlülüklerin nasıl uygulandığına bakmak 
gerekmektedir. Böyle bir artış söz konusu ürünün tarifenin daha 
yüksek vergilendirilen bir başlığı altında yeniden sınıflandırılma 
smdan veya gümrük vergisi oranının yükseltilmesinden doğabi
lir (15). 

Anlaşmanın geçiş hükümleri ile gümrük vergilerinin ve eş et
kili yükümlülüklerin aşamalı bir plâna bağlanarak geçiş döneminin 
sonu olan 31.12.1969 tarihinde kaldırılması öngörülmüştür (R.A., 
m. 12-16). Bununla beraber sınaî ürünler bakımından gümrük ver
gilerinin kaldırılması, bu tarihten birbuçuk yıl önce 1.7.1968 tari
hinde gerçekleştirilmiştir. Tarım üıünleri bakımından ise değişik 
özellikleri olan ortak bir tarım politikası uygulanması hükme bağ 
lanmıştır (R.A., m. 3946). Bu alanda üye devletler arasında gerçek
leştirilen pazar birliği, tarım ürünleri bakımından da, gümrük ver
gileri ve eş etkili yükümlülükler ile; devlet yardımlarının uygulan
masını önleyerek serbest dolaşımın gerçekleşmesine olanak yarat' 
maktadır. Gümrük vergilerinin üye devletler arasında kaldırılma
sından sonra Topluluk içinde gümrük birliği kurulmasının ikinci 
temel koşulu, ortak bir gümrük tarifesinin kabul edilmesidir. Ro
ma Anlaşmasının 18-29 uncu maddeleri bu konuya ilişkindir. Öte 
yandan ortak gümrük tarifesinin uygulanması sonucunda sağla
nan gelirlerin Topluluğun finansmanında kullanılması da kabul 
edilmiştir (R.A., m. 201). 

(14) Bkz.: İzzettin Doğan, Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk 
Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu, 1ÜHF Yayını, Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1979, s. 30, 31. 

(15) Bkz.: Van Gend en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, Case 
26/62, 5.2.1963, European Court Report« (ECR) 1963, s. 13, 16. 
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2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Yükümlülüklerin Kaldırılması 
Topluluk içinde gümrük birliği kurulabilmesi için yalnız dar 

ve teknik anlamda gümrük vergilerinin değil, bu vergilere eş etkili 
diğer yükümlülüklerin de kaldırılması gerekmektedir (R.A., m. 9, 
12, 13, f. 2, 16). Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gümrük vergi
lerini eş etkili yükümlülüklerden ayırmak için bu kavramların şu 
özellikleri üzerinde durmaktadır: Gümrük vergileri, üye devletle
rin ulusal gümrük mevzuatlarında belirlenen, tarifeye bağlanan ve 
malların ülke sınırlarından geçmeleri sırasında alınan vergiler
dir (16). Gümrük vergisine eş etkili yükümlülükler ise dar anlamda 
gümrük vergilerinin dışında kalan ve Topluluk içi ticarete konu 
olan mallar üzerinden, bunların gerek ithalâtı, gerek ihracatı sıra 
sında, sınırdan geçmeleri nedeniyle konulan parasal yükümlülük
lerdir (")• 

Topluluk içi ticarette gümrük vergilerinin kaldırılmış olması
na rağmen, bu alanda tarife dışı engeller (Non-tariff barriers) de
vam etmektedir: Gümrük vergisine eş etkili yükümlülükler bu en
gellerin en önemlilerindendir. Tarife dışı engeller nitelik olarak 
koruyucu dış ticaret politikasının araçlarından (Gümrük vergileri 
kotalar, ithal yasakları) farklıdır. Bunlar görünüşte hukuka uygun 
bazı amaçların gerçekleştirilmesi için (Örneğin sağlığın, çevrenin, 
tüketicinin korunması, veteriner hizmetleri vb.) üye devletler ta
rafından konulmaktadır. Ancak çoğu kez bu sınırlandırmalar, yö
neldikleri amacın gerçekleştirilmesi için mutlaka gerekli değildir
ler. Bu engellerin kaldırılması ulusal mevzuatların uyumlaştırılma
sına bağlı olduğu için, çözümü uzun zaman isteyen karmaşık bir 
sorundur (18). Gümrük birliğinin tamamlanması için bu engellerin 
kaldırılması gerekmektedir. 

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı çeşitli kararlarında «güm
rük vergisine eş etkili yükümlülük» kavramına açıklık getirmiştir. 
Bu kararlara temel alınan başlıca ölçütler şunlardır (19): 

(16) Bkz.: Commission v. Luxemburg and Belgium, Cases 2, 3/62, 14.12.1962, Com
mon Market Law Reports (CMLR) 1963, s. 199.> 

(17) Bkz.: Commission v. Italy, Case 24/68, 1.7.1968, CMLR (1971), s. 621-624. 
(18) The Customs Union, European Documentation Periodical 1977/5, Commission 

of the European Communities, Brussels 1977, s. 7, 8. 
(19) Bkz.: Bauhuis v. Netherlands, Case 46/76, 25.1.1977, ECR (1977), s. 5; Sim-

menthal v. Italian Minister for Finance, Case 35/76, 15.12.1976 (Gijlstra v* 
Diğer Yazarlar, age., s. 166-169); Diamantarbeiders v. Brachfeld, Joined Cases 



676 Doç. Dr. NAMI ÇAĞAN 

a. Gümrük vergisine eş etkili yükümlülük koyma yasağının 
uygulanmasında belirleyici ölçüt yükümlülüğün niteliğinden çok 
etkileridir. Bu yükümlülüğün isminin vergi, resim, pay veya ücret 
olması, miktarının küçük olması, tanımı veya tahsil biçimi önem
li değildir. Parasal yükümlülük, gümrük vergileri gibi, malm ma
liyet bedelini değiştirerek ve buna bağlanmış olan idarî formalite
lerle birlikte malların serbest dolaşımını olumsuz yönde etkiler. 

b. Bu yükümlülüklerin konuluş amacının malî, sosyal veya 
idarî olması, yasağın uygulanması açısından önem taşımaz. 

c. İthalât üzerine konulan yükümlülükler bakımından, aynı 
nitelikteki yerli ürünlerin benzer başka yükümlülüklere tâbi tutul
ması, yasağın geçerliliğini etkilemez. 

d. Yükümlülüğün gümrük vergisine eş etkili olarak nitelen-
dirilebilmesi için bir üye devlet tarafından tek taraflı olarak konul 
ması gerekir. Ancak malî yükümlülüğün söz konusu üye devletin 
yararına konulmamış olması veya kamu hukukuna tâbi özerk bir 
kuruluş tarafından konulmuş olması, bu niteliği değiştirmez. 

Adalet Divanı çeşitli kararlarında, gümrük vergisine eş etkili 
yükümlülük koyma yasağmın yalnız sınaî ürünler bakımından de
ğil, aynı zamanda tarım ürünleri bakımından da uygulanacağını 
hükme bağlamıştır (20). Adalet Divanı bir davada da, malların ser
best dolaşımı ile ilgili Roma Anlaşması hükümlerinin tarım sek
törü yönünden de bağlayıcı olduğunu ve bu hükümlerin or
tak tarım politikası ile ilgili hükümlere göre öncelik taşıdığını 

2, 3/69, ECR (1969), s. 224; Firma Steinike und Weinlig v. Bundesamt für 
Ernährung und Forstwirtschaft, Case 78/76, 22.3.1977, CMLR (1977) 2, s. 724; 
Commission v. Luxemburg and Belgium, Joined Cases 2, 3/62, 14.12.1962, 
CMLR (1963), s. 199; Commission v. Italy, Case 24/68, 1.7.1968, CMLR (1971), 
s. 621 - 624; Industria Gomma articoli vari (IGAV) v. Ente nazionale per la 
cellulose e per la Carta (ENCC), Case 94/74, 18.6.1975, CMLR (1976) 2, s. 37; 
Carmine Capolongo v. Aziende Agricole Maya, Case 77/72, 19.5.1973, ECR 
(1973), s. 622, 623; Marimex v. Amministrazione Italiene delle Finanze, Case 
29/72, 14.12.1972, ECR (1972), s. 1309. Bu konuda ayrıca bkz.: Easson, age., 
s. 9, 10; René Barents, Charges of Equivalent Effect to Customs Duties, 
CML Rev., Vol. 15, No. 4, November 1978, s. 415 vd. 

(20) Bkz.: Commission v. Luxemburg and Belgium, Cases 90, 91/63, 13.11.1964, 
CMLR (1965), s. 58, 72; Commission v. Luxemburg and Belgium, Cases 2, 3/62. 
14.12.1962, CMLR (1963), s. 199. 
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belirtmiştir C21). Bunun gibi Fransa'nın italyan şarapları üzerine 
vergi uyguladığı bir davada Adalet Divanı, şarapta ortak pazar ör
gütü kurulmasına ilişkin tüzüğün (Regulation 817/70, m. 31, f. 2) 
ithalâtta üretici devletin iç pazarında meydana gelebilecek aksak 
lıkların önlenebilmesi için vergi koyabilmesine izin veren hükmü
nü Roma Anlaşmasının 13 üncü (f. 2) ve 38-46 ncı maddelerine ay
kırı bulmuştur. Bu kararda üye devletler arasında gümrük vergile
rinin ve eş etkili yükümlülüklerin yasaklanmasının bütün ürünlere 
uygulanan genel bir ilke olduğu ve Roma Anlaşmasının bu konuya 
ilişkin 9-16 ncı maddelerine, ortak tarım politikasını düzenleyen 
35-46 ncı maddelerle açık veya üstü kapalı hiçbir istisna getirilme
diği de belirtilmiştir C0). 

Gümrük vergisine eş etkili yükümlülüklerle ilgili olarak Ada
let Divanının kararlarına konu olan bazı tipik olaylar üzerinde dur 
makta yarar vardır: 

i. Bitkiler, hayvanlar ve çeşitli gıda maddeleri üzerinde yapılan sağ 
lık kontrolleri karşılığında alınan resimler: Adalet Divanı üye devletlerin 
gerek ithalât sırasında, gerek ihracat sırasında mallar üzerine kont
rol resimleri koymasını, malların serbest dolaşımını olumsuz yön
de etkilediğinden Anlaşmaya aykırı bulmaktadır. Adalet Divanı bu 
kontrol resimlerinin üye devletler tarafından tek taraflı olarak be
lirlenmesi durumunda bu yasağa herhangibir istisna tanımamakta
dır (23). Roma Anlaşmasının 36 ncı maddesi, sağlık ve veteriner 
kontrollerine izin vermektedir. Ancak bu durum, gümrük vergisi
ne eş etkili yükümlülüklere de izin verildiği anlamını taşımamak
tadır. Adalet Divanı, resmin yalnız kontrol masraflarını karşılama
sı durumunda da Roma Anlaşmasının 9, 12, 13 ve 16 ncı maddeleri 
karşısında geçerli sayılamayacağını karara bağlamıştır C24). 

(21) Charmasson v. Minister of Economic Affairs and Finance of France, Case 48/ 
74, 10.12.1974, ECR (1974), s. 1383. 

(22) Commissionaires Réunis v. Receveur des Douanes, Joined Cases 80, 81/77, 
20.4.1978, ECR (1978), s. 927. 

(23) Rewe v. Landwirtschaftskamer Westfallen-Lippe, Case 39/73, 11.10.1973, ECR 
(1973), s. 1039, 1044; Schroeder v. Stadt Köln, Case 21/75, 9.7.1975, ECR 
(1975), s. 905; Bresciani v. Amministrazione Italiene delle Finanze, Case 87/75, 
5.2.1975, ECR (1976), s. 129. 

(24) Bkz.: Marimex v. Amministrazione Italiene delle Finanze, Case 29/72, 14.12.1972, 
ECR (1972), s. 1309; Bauhuis v. Netherlands, Case 46/76, 25.1.1977, ECR 
(1977), s. 5. 
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Buna karşılık Adalet Divanı, ihracatçı devletin Topluluk huku
kuna uygun olarak sağlık kontrol resmi almasının, malların ser 
best dolaşımını engellemèyip tersine geliştireceğini belirtmiştir. An
cak Adalet Divanına göre resmin miktarının Topluluk kurumlan 
tarafmdan tüzükle veya direktifle saptanması gerekmektedir. Bu 
durumda bile resmin gerçek kontrol masraflarını geçemeyeceği be
lirtilmiştir. Dava konusu olayda ise Hollanda sağlık kontrol res
mini tek taraflı olarak belirlediği için bu resmin geçerli olmadığı 
hükme bağlanmıştır C25). Adalet Divanı başka bir davada ise sağlık 
kontrol resimlerinin Topluluk kurumlarının yasama faaliyeti dı
şında üye devletlerin taraf olduğu uluslararası bir anlaşma ile sap
tanması durumunda, bu resimlerin geçerli sayılacağını belirtmiş
tir. Adalet Divanı bu olayda Avrupa Toplulukları Komisyonunun 
Bitkileri Koruma Anlaşmasına dayanarak kontrol ücreti alan Hol
landa aleyhine açtığı davayı reddetmiştir. Kararın gerekçesinde, 
olayda Topluluk içi ticareti engelleyen tek taraflı bir engelin bu
lunmadığı ve bu kontrollerle malların serbest dolaşımının kolay
laştırıldığı belirtilmiştir. Bununla beraber Adalet Divanı gelecekte 
Topluluk kurumlarının, kontrol ücretleri konusunda bir düzenle
meye gitmeleri olasılığının saklı tutulması gerektiğine değinmiş 
tir (26). 

Adalet Divanı kararlarında sağlık kontrol resimlerinin yerli 
mal ve ürünlerden de aynı ölçütlere göre ve aynı oran ve miktar
larda alınması halinde artık gümrük vergisine eş etkili bir yüküm
lülüğün söz konusu olamayacağını belirtmektedir (2T). 

ii. Sanat eserlerinin ihracatı üzerinden alınan vergi: İtalya'nın 
1.6.1939 tarihli bir kanuna dayanarak sanat eserlerinin ihracatın
dan % 8 — % 30 arasında değere göre artan oranlı özel bir vergi 
alması, Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından Adalet Diva 
nma dava konusu olarak götürülmüştür. İtalya bu vergiyi Roma 
Anlaşmasının 36 ncı maddesindeki tarihî, sanat ve arkeolojik de-

(25) Adalet Divanına göre sağlık kontrollerinin geçerli olabilmesi için Anlaşmanın 
36 ncı maddesine uygun olarak yapılması ve karşılık olarak bir ücret veya res
min alınmaması gerekir. Bauhuis v. Netherlands, Case 46/76, 25.1.1977, ECR 
(1977), s. 5. 

(26) Commission v. Netherlands, Case 89/76, 12.7.1977, ECR (1977), s. 1355. 
(27) Bkz.: Marimex v. Amministrazione Italiene delle Finanze, Case 29/72, 

14.12.1972, ECR (1972), s. 1309; Simmenthai v. Amministrazione Italiene del
le Finanze, Case 35/76, 15.12.1976 (Gijlstra ve Diğer Yazarlar, age., s. 168). 
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geri olan eserlerin ticaretine sınırlandırmalar getirilebileceği hük 
müne dayanarak savunmuştur. Ancak Adalet Divanı sanat eserleri 
üzerinden artan oranlı bir vergi alınmasını, bu eserlerin para ila 
ölçülebilir bir değere sahip olduğu ve ticarî işlemlere konu olduğu 
gerekçeleriyle bu hükmün kapsamı dışında görmüş ve Roma An 
laşmasının ihracatta gümrük vergileri ve eş etkili yükümlülükler 
alınmasını yasaklayan 9 ve 16 ncı maddelerine aykırı bulmuştur C*8). 
Adalet Divanı ayrıca bu konu ile ilgili olarak bir ihracatçının ulu
sal mahkemesinde dava açması sonucunda ön karar talebi yolu ile 
(R.A., m. 177) önüne gelen bir davada AET hukukuna aykırı olarak 
tarhedilen bu verginin ihracatçılara iade edilmesi gerektiğini hük
me bağlamıştır (29). İtalya, Adalet Divanının bu konuda verdiği ilk 
kararın üzerinden kırküç ay geçmesine rağmen kararın gereklerini 
yerine getirmediği için Topluluk Komisyonu İtalya aleyhine yeni 
bir dava açmış; ancak bu dava sonuçlanmadan İtalya bu vergiyi 
on yıl geçmişe de yürüterek kaldırmıştır (30). 

iii. Sınırda yapılan idarî hizmetler ücreti ve istatistik resmi: Adalet 
Divanı, İtalya'nın ithalat sırasında sınırda yapılması zorunlu olan 
idarî işlemler için aldığı ücreti (31) ve ithalatçılardan idarenin dü
zenlediği istatistikler karşılığında aldığı resmi i32) gümrük ver
gisine eş etkili yükümlülük niteliğinde görerek anlaşmaya aykırı 
bulmuştur. Adalet Divanı bu ücret ve resmin miktar ve oranlannm 
küçük olmasını yasağın kapsamı dışında kalmaları için yeterli 
görmemiştir. 

iv. İthalat ruhsatı resmi : Adalet Divanı üye devletlerin, çeşitli mal
ların ithalatına izin vermeleri karşılığında resim almalarını Roma 
Anlaşmasının 12 nei maddesine aykırı bulmaktadır. Adalet Divanı 
Belçika'nın 3.11.1958, Lüksemburg'un 17.11.1958 tarihli kararna
melerle süt ürünlerinin ithali için verilen izin karşılığında resim 

(28) Commission v. Italy, Case 7/68, 10.12.1968, ECR (1968), s. 428. 
(29) Eunomia Company v. Italien Ministry of Education, Case 18/71, 26.10.1971, 

CMLR (1972), s. 10, 11.. 
(30) Bkz.: Commission v. Italy, Case 48/71, 13.7.1972, ECR (1972), s. 532; Henry 

G. Schermers, Judicial Protection in the European Communities, Europa Ins-
tituut, University of Amsterdam, Kluwer, Deventer 1976, s. 227. 

(31) Commission v. Italy, Case 8/70, 18.11.1970, ECR (1970), s. 968. 
(32) Commission v. Italy, Case 24/68, 1.7,1969, CMLR (1971), s. 621-624. 
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almalarını öngören düzenlemeleri Roma Anlaşmasının söz konusu 
hükmüne aykırı görmüştür (33). 

v. İthal edilen kâğıt ürünleri üzerinden alınan resim : İtalya'da yerli 
kâğıt üretimini desteklemek amacı ile kamu hukukuna tabi bir ka
mu kuruluşu olarak kurulmuş olan Kâğıt ve Selüloz Üreticileri Ku
rumunun gerek yerli, gerek ithal kâğıt ürünleri üzerinden, bu ürün
lerin pazarlanması aşamasında aynı ölçütlere göre resim alınması 
Adalet Divanında dava konusu yapılmıştır. Kurumun bu resimler
den sağladığı gelirin bir kısmı selüloz ve kâğıt sanayiinde araştır
ma faaliyetlerine ayrılmakla beraber, bir kısım gelir de resimden 
muaf olan gazete kâğıdının desteklenmesinde kullanılıyordu. Ada
let Divanı ithal edilen yumurta ambalajlan üzerine bu resmin ko
nulmasını Anlaşmanın 13 üncü maddesine aykırı bulmuştur. Ka
rarın gerekçesinde resmin gerek yerli., gerek ithal ürünleri üzerine 
aynı ölçütlere göre konulmasına rağmen, yerli gazete kâğıdı üre
timinin desteklenmesinin ithalâtçı üzerine net ek bir yük getirdiği 
belirtilmiştir (34). Ayrıca Adalet Divanı aynı konu ile ilgili başka 
bir davada resmin kamu hukukuna tâbi bir kuruluş tarafından 
alınmasının, Topluluk içi ticaret üzerindeki sınırlandırıcı etkisini 
değiştirmeyeceğinden bu yükümlülüğün niteliğini etkilemeyeceğini 
belirtmiştir (35). 

vi. Değerli madenlerin işlenmesi üzerinden alınan resim : Danimar
ka'da platin, altın, gümüş gibi değerli madenlerin işlenmesini kont
rol altına almak amacı ile 29.11.1972 tarihli bir kanunla bu kontrol 
masraflarını karşılamak için bir resim konulmuştur. Bu denetim 
ve resim gerek ithal edilen, gerek ihraç edilen madenler için geçer
li kılınmıştır. Adalet Divanı, bu resim karşılığında sağlanan gelir
lerin, vergilendirilen sanayi kolunun geliştirilmesinde kullanılma
dığı ve bu kontrole tâbi işletmelere aynı ölçütler temel alınarak uy
gulandığı için gümrük vergisine eş etkili yükümlülük olarak kabul 
etmemiştir (36). 
(33) Commission v. Luxemburg and Belgium, Joined Cases 90, 91/63, 13.11.1964, 

CMLR (1965), s. 58. 
(34) Carmine Capolongo v. Aziende Agricola Maya, Case 77/72, 19.6.1963, ECR 

(1973), s. 622, 623. 
(35) Industria gomma articoli vari (IGAV) v. Ente nazionale per la cellulose e per 

la Carta (ENCC), Case 94/74, 18.6.1975, CMLR (1976) 2, s. 37. 
(36) Statents Kontrol med Aedle Metaller v. Preben Larsen, Case 142/77, 29.6.1978, 

ECR (1978), s. 1543. Adalet Divanı bu uygulamayı Roma Anlaşmasının 95 ve 
96 nei maddeleri açısından da incelemiş, ancak bu hükümlere de aykırı bul
mamıştır. 
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B. Üye Devletlerde Ayırımcı Vergilendirmenin Önlenmesi 

1. Genel Olarak 

Roma Anlaşmasının iç vergilerle ilgili hükümleri (R.A., m. 95-
99), Topluluğun politikası ile ilgili üçüncü kısımda, rekabet kural
larından hemen sonra düzenlenmiştir. Bu hükümler Gümrük ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının sınırda vergi ayarlamalarına (Border 
tax adjustments) ilişkin hükümlerine koşuttur (GATT, m. III, VI, 
XVI). Bu hükümler bir yandan vergilendirme alanında ulusçuluk te
meline dayanılarak ayırım yapılmasını önlemeye yönelmekte (37), di
ğer yandan da üye devletlerin vergi sistemleri arasındaki rekabeti 
bozucu farklılıkların giderilmesini amaçlamaktadır. Gerçekten üye 
devletlerin vergi sistemleri arasında belli konularda farklılıklar bu
lunmasının, gümrük engellerinin sürdürülmesine benzer etkileri 
vardır. Böylece vergilendirme alanında ayırım yapmama ilkesi ka
bul edilerek gümrük vergileri ve eş etkili malî yükümlülükler koy
ma yasağı daha güçlendirilmiş olmaktadır (3S). Adalet Divanı, Ro
ma Anlaşmasının 95 inci maddesinin malların serbest dolaşımında 
herhangibir malî tedbir dolayısıyla açılacak boşlukları doldurma
ya yöneldiğini belirtmiştir (39). 

Roma Anlaşmasının 95-97 nei maddeleri, Topluluğun dolaylı 
vergiler alanında kabul ettiği «varış ülkesinde vergilendirme ilkesi» 
(destination principle) yönünde hükümler getirmektedir (40). Buna 

(37) Roma Anlaşmasının 7 nei maddesi (f. 1), anlaşmanın kapsadığı konularda tâ
biiyet temeline dayanılarak yapılan ayırımcı işlemleri yasaklayan genel bir hü
küm niteliğindedir. 

(38) Easson, age., s. 3, 4. 
(39) Commission v. Italy, Case 24/68, 1.7.1969, CMLR (1971). s. 621. 
(40) Topluluk Komisyonu 1960 yılında, Toplulukta mali sorunların incelenmesi ile 

ilgili olarak Prof. Fritz Neumark başkanlığında kurulan bir komiteyi görev
lendirdi. Komisyon, komitenin raporunda yer alan önerilerin önemli bir bölü
münü (İç pazar özellikleri olan bir ortak pazar kurmak, matrahı uyumlaştırıl-
mış katma değer vergisi vb.) benimsemekle beraber, dolaylı vergiler alanında 
önerilen «menşe ülkesinde vergilendirme ilkesi»ni yani mal ve hizmetlerin üre
tildikleri üye devlette vergilendirilmesini, Topluluk düzeyinde vergi oranlarının 
da tam olarak uyumlaştırılmasını gerektirdiği için kabul etmedi. Bunun yerine 
üye devletlerin daha az tepkisini çeken ve Roma Anlaşması metnine daha uy
gun olan «varış ülkesinde vergilendirme ilkesi» kabul edildi. Dolayısıyla Toplu
luk içinde vergi sınırlarının kısa dönemde tümüyle kaldırılması gerçekleşeme
miştir. Bkz.: The Report of the Fiscal and Financial Committee (Neumark 
Report) and the Reports of the Sub-Groups A, B and C (An Unofficial Trans
lation prepared by H. Thurston). The EEC Reports on Tax Harmonization, 
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göre dolaylı vergilerde mal ve hizmetlerin tüketime konu olduğu 
üye devlet yetkilidir. Öte yandan dolaysız vergiler Anlaşmanın 95-
97 nei maddeleri kapsamı dışında tutulmuştur. Bunun bir sonucu 
olarak da bu vergilerde «menşe ülkesinde vergilendirme ilkesi» ge
çerlidir. Başka bir deyişle dolaysın vergiler alanında mal ve hiz
metlerin üretildiği devlet yetkilidir (41). 

2. Dolaylı Vergiler Alanında «Varış Ülkesinde Vergilendirme ilkesi»: 
İthalatın Vergilendirilmesi ve ihracatta Vergi ladesi 

Anlaşmanın 95 inci maddesine göre, «Hiçbir üye devlet diğer 
üye devletlerin ürünlerine doğrudan veya dolaylı olarak benzeri 
kendi ürünlerine doğrudan ya da dolaylı olarak uyguladıklarından 
hangi nitelikte olursa olsun daha yüksek iç vergiler koyamaz. Ay
rıca hiçbir üye devlet, diğer üye devletlerin ürünlerine başka ürün
leri dolaylı olarak koruyacak nitelikte iç vergiler koyamaz» (f. 1,2). 
96 ncı maddede de «Üye devletlerden birinin ülkesine ihracedilen 
ürünler doğrudan ya da dolaylı olarak tâbi oldukları vergilerden 
daha yüksek hiçbir iç vergi iadesinden yararlanamazlar» hükmü 
yer almıştır. Bu hükümlerle üye devletlerin yerli üreticilerini ko
rumak amacı ile yapacakları vergi düzenlemeleri önlenmek isten
miştir. Gerçekten ithalât üzerine konulan denkleştirici vergiler ve 
ihracatta iade edilen vergiler üye devletler arasındaki rekabet den
gesini bozabilirler. 

95 inci madde ithal ürünlerini ayırıma karşı koruyarak, üye 
devletlerin bu ürünler üzerine, ülke içinde üretilen ürünlerden da 
ha yüksek vergi koymalarını yasaklamaktadır, tthal ürünleri üze
rine daha yüksek vergi koyarak ayırım yapmak, bu ürünlere uygu
lanan vergi oran ve tarifelerindeki farktan ileri gelebileceği gibi, 
matrahların saptanmasındaki değişik yöntemler sonucunda da ol
taya çıkabilir. Bunun gibi aynı yönteme göre vergi konulmasına 
rağmen, yerli ürün için vergi istisnası tanınması durumunda da 

International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1963, s. 98, 99, 104. 
Ayrıca bkz.: Dennis Swann, The Economies of the Common Market (Ed. 
K.J.W. Alexander), Penguin Modern Economic Texts, 1977, s. 89 vd.; Easson, 
age., s. 59-63. 

(41) Dolaysız vergilerin, bu hükümlerin kapsamı dışında tutulmasının nedeni, bu 
yükümlerin mal ve hizmetlerin fiyatı içine doğrudan doğruya girmediği varsa
yımının kabul edilmiş olmasıdır. Bu konuda bkz.: Wolfgang Juretzek, Die 
Harmonisierung der Umsatzsteuern in der Europäischen Gemeinschaft, Maliye 
Enstitüsü Konferansları, 21. Seri, Sene 1972, İÜİF Yayını, s. 212. 
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ayırımcı işlem yapılmış olur (42). Buna karşılık malların maliyetle
rindeki farktan meydana gelen fiyat farklılığı 95 inci maddenin 
kapsamı dışındadır (43). Bir ithal ürünü üzerinden aynı üretim ve 
pazarlama aşamasındaki yerli üründen daha yüksek vergi alınıyor
sa 95 inci maddeye aykırı davranılmış olur (**). Birçok kez Adalet 
Divanı, önüne gelen davalarda 95 inci maddeye aykırılık görmüş
tür. İtalya'nın ithal edilen şaraplar üzerine (45), Belçika'nın ithal 
edilen ağaç üzerine (46) uyguladığı ayırımcı vergiler bunun örnek
leridir. 

Anlaşmanın 96 ncı maddesi de üye devletlerin iç vergilendir
meyi aşan vergi iadeleri yaparak ihracatı teşvik etmelerini yasak
lamaktadır. Bu hüküm bir yandan ihracatta vergi iadesine izin ver
mekte, öte yandan da bu iadenin «ihracata prim» niteliği taşıması
nı yasaklamaktadır. 96 ncı madde de 95 inci madde ile aynı ama
ca yönelmiştir. Yerli üretimin vergi ayırımı yolu ile korunması ön
lenmek istenmektedir. 

a. Ürünler Üzerinden Doğrudan veya Dolaylı Olarak Alınan 
Vergiler 

Roma Anlaşması, gerek 95 inci, gerek 96 ncı maddelerinde 
ürünler üzerinden «doğrudan ya da dolaylı olarak alman vergiler» 
den söz etmektedir. Adalet Divanı çeşitli kararlarında bu kavrama 
açıklık getirmiştir. Bu kararlarda ortaya çıkan özellikler başlıca şu 
noktalarda toplanabilir : 

i. «Doğrudan ya da dolaylı olarak alınan vergiler» deyimi 
üretim ve dağıtımın bütün aşamalarında ürünler üzerine konulan 
bütün vergileri içerir (47). 

(42) Firma Schöttle und Söhne, Oberkollwangen v. Finanzamt Freudenstadt, Case 
20/76, 16.12.1977 (Gijlstra ve Diğer Yazarlar, age., s. 155 - 158). 

(43) Commission v. Italy, Case 28/69, 15.4.1970, CMLR (1971), s. 448. 
(44) Ionelli and Volpi SpA. v. Paolo Meroni, Case 74/76, 22.3.1977, CMLR (1977) 

2, s. 689. 
(45) İtalya, yerli şarapları gerçek alkol içeriklerine göre vergilendirdiği halde, ithal 

şarapları üzerinden içeriklerinde en az % 70 alkol bulunduğu varsayımı ile 
vergi alıyordu. Adalet Divanı bu çeşit vergilendirmeyi ayırımcı bularak 95 inci 
maddeye aykırılık gördü. Bkz.: Commission v. Italy, Case 16/69, 15.10.1969, 
CMLR (1977) 2, s. 689. 

(46) Commission v. Belgium, Case 77/69, 15.5.1970, ECR (1970), s. 243. 
(47) Mölkerei-Zentrale "Westfallen/Lippe GmbH v. Hauptzollamt Paderborn, Joined 

Cases 28/67, 31/67, 25/67, 27/67, 7/67, 20/67, 3,4.4.1968, CMLR (1968Ì, 
s. 187. 
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ii. «Doğrudan alman vergiler» deyimi mamul madde üzerine 
konulan vergileri, «dolaylı olarak alman vergiler» deyimi ise ham
madde ve yarı mamul maddeler üzerine konulan vergileri ifade et 
mektedir. Adalet Divanı, İtalya'nın ihracata uyguladığı vergi iade
sine tescil, pul, ipotek harç ve resimlerini, lisanslar ve imtiyazlar 
üzerinden alman vergileri dahil etmesini, bu yükümlülükler «do
laylı olarak alman vergiler» teriminin kapsamı dışında kaldığından 
96 ncı maddeye aykırı davranıldığma karar vermiştir (48). 

iii. Adalet Divanı, Almanya'nın «1968-1972 Ulaştırma Politika
sı Programı» gereğince yürürlüğe koyduğu Karayolu Taşımacılığı
nın Vergilendirilmesi Hakkında Kanunun, uluslararası taşımaları 
vergilendirip, ulusal taşımaları belli sınırlar içinde vergiden istisna 
etmesini Anlaşmanın 95 inci maddesine aykırı görmüştür. Çünkü 
böylece ithal ürünleri, «dolaylı olarak» yerli ürünlerden daha faz
la vergi ödemiş olmaktadır (49). Görüldüğü gibi «dolaylı olarak 
alman vergi» deyimi 95 inci madde açısından, 96 ncı maddedeki 
dar yorumun tersine, geniş olarak yorumlanmıştır. 

b. Benzer Ürün ve İkame Ürünü Kavramları 

Adalet Divanı, Anlaşmanın 95 inci maddesinin 1 inci fıkrasın
da yer alan «benzer ürünler» ve aynı maddenin 2 nei fıkrasında 
yer alan «başka ürünleri dolaylı olarak koruyacak nitelikte iç ver
giler» deyimlerini de açıklamıştır. Adalet Divanı bu konuda verdi
ği bazı kararlarda «benzer ürün» keıvramım şu şekilde yorumlamış
tır: 95 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre ürünleri benzer ürünler 
olarak nitelendirebilmek için bunların aynı malî, gümrük ve ista
tistik sınıflandırması altında bulunmaları gerekmektedir (50). Ada
let Divanı bazı kararlarında ise tamamen aynı nitelikteki yerli 
ürünlerin nasıl vergilendirildiğini araştırarak benzer ürün kavra
mına daha dar ve sınırlı bir anlam vermiştir (51). Başka bir kararda 
da ithal ürünü ile yerli ürünün Ortak Gümrük Tarifesinde aynı 
başlık altında sınıflandırılıp smıflandırılmadığınm bunların «ben 

(48) Commission v. Italy, Case 45/64, 1.12.1965, ECR (1965), s. 864. 
(49) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 42'de belirtilen kararı. 
(50) Commission v. Italy, Case 28/69, 15.4.1970, CMLR (1971), s. 448; Dipnot 47'de 

belirtilen Adalet Divanı kararı. 
(51) Commission v. Italy, Case 7/69, 10.3.1970, ECR (1970), s. 117; Commission v. 

Belgium, Case 77/69, 5.5.1970, ECR (1970), s. 243. 
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zer ürün» olarak nitelendirilmesinde önemli bir etken olduğu be
lirtilmiştir (52). 

Bununla beraber, Adalet Divanı,. Komisyonun Fransa, İtalya 
ve Danimarka'ya karşı içkilerden alman özel tüketim vergileri ile 
ilgili olarak açtığı davada «benzer ürün» kavramına daha değişik 
bir yorum getirmiştir. Bu ülkeler içkiler üzerinden aldıkları ver
gilerde, içkilerin üretildiği ülkeye göre açık herhangibir ayırım yap
mamakla birlikte, vergi sistemlerini yerli içkilerin daha az vergi 
yükü taşıyacağı şekilde düzenlemişlerdir. Bu ülkeler savunmala
rında yerli içkilerle ithal içkilerin aynı genel gümrük sınıflandırma
sı altında bulunmalarına rağmen değişik alt sınıflarda ve değişik 
vergi oranına tâbi olduklarını, kendi ekonomik ve sosyal politika
ları gereği özel tüketim vergisi oranlarını farklılaştırdıklarını be
lirtmişlerdir. Komisyon ise, 95 inci madde ile üye devletlerin ma
lî egemenliklerinin sınırlandırıldığını ve bu hükmün ekonomik ve 
sosyal politika nedenleri ile de olsa herhangibir istisnaya yer ver
mediğini, tüketici açısından söz konusu yerli içkilerle, ithal edilen 
içkilerin «benzer ürün» olduklarını ileri sürmüştür. Değişik içkile
rin farklı vergi yükü taşımaları, bu alanda bir uyumlaştırmanm 
gerçekleştirilememiş olmasının bir sonucu olmasına rağmen C53), 
Adalet Divanı 95 inci maddenin 1 inci fıkrasını 2 nei fıkra ile bir
likte yorumlayarak ve ürünlerin benzer sayılabilmesi için aynı ol
malarının gerekmediğini, ikame edilebilirliğin yeterli olduğunu be
lirterek bu kavrama daha geniş ve esnek bir anlam vermiştir. So
nuçta Komisyonun görüşü Adalet Divanı tarafından da benimsen
miştir (54). Adalet Divanı Danimarka ile ilgili kararında ayırımcı 
vergilendirmenin yasaklanmasının ortak pazarın temel ilkesi oldu
ğunu belirtmiştir. 

Roma Anlaşmasının 95 inci maddesinin 2 nei fıkrasında da 
«başka ürünleri dolaylı olarak koruyacak nitelikte iç vergiler» ko
nulması yasaklanmaktadır. Adalet Divanı yukarıda belirtilen içki
lerle ilgili kararlarında 95 inci maddenin 1 inci fıkrası yanında 2 nei 
fıkrası hükmüne de dayanmıştır. Gerçekten bu iki hüküm birbiri-

(52) Rewe Zentrale des Lebensmittel - Grosshandels GmbH, Köln v. Hauptzollamt 
Landau/Pfalz, Case 45/75, 17.12.1976, ECR (1976), s. 181. 

(53) Bkz.: Easson, age., s. 29. 
(54) Commission v. France, Case 168/78, 27.2.1980, ECR (1980) 2, s. 347 vd.; Com 

mission v. Italy, Case 169/78, 27.2.1980, ECR (1980) 2, s. 385 vd.; Commission 
v. Denmark, Case 171/78, 27.2.1980, ECR (1980) 2, s. 447 vd. 
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ni tamamlamaktadır. Aynı türden veya benzer yerli ürün bulun
maması halinde, bu kez ikame ürünleri bakımından da aynı koru
ma vergi hükümleri ile getirildiği takdirde, bu çeşit ayırımcı ver
gilendirme 95 inci maddenin 2 nei fıkrası ile yasaklanmaktadır. Bu 
durumda ayırımcı vergilendirmeyi belirleyebilmek için ülke içinde 
üretilen aynı türden veya benzer bir yerli ürün bulunmuyorsa, it
hal ürünü ile rekabet eden karşılaştırılabilir ve ikame edilebilir bir 
yerli ürünün bulunup bulunmadığına bakılacaktır. İthal ürününe 
karşı korunabilecek nitelikte yerli ürün de bulunmuyorsa, bu du
rumda ithal ürünü üzerine konulan vergi, AET Hukuku açısından 
geçerli sayılacaktır. "lijıcak ikame ürünü bulunduğu takdirde, ithal 
ürünü üzerine konulan vergi bu ürün üzerine konulan vergiden 
yüksek olamayacaktır (55). Bu konuda Alman Vergi İdaresinin İtal
ya'dan Almanya'ya limon ithalâtında denkleştirici muamele ver
gisi uygulaması uyuşmazlık konusu olmuş, Alman Vergi Mahke
mesi Almanya'da yetiştirilen limonlarla ilgili bir pazar bulunma
dığını belirterek ön karar talebi ile (R.A., m. 177) Adalet Divanına 
başvurmuştur (56). Adalet Divanı, Almanya'da benzer yerli ürün ve 
ikame ürünü bulunmaması gerekçesi ile tarhiyatı Roma Anlaşma
sının 95 inci maddesine uygun bularak, uygulanan verginin Alman 
Vergi Sisteminin bir parçası olduğuna karar vermiştir (57). 

c. Mali Nitelikli Gümrük Vergilerinin İç Vergilendirmeye 
Dönüştürülmesi 

Roma Anlaşmasının 17 nei maddesi, mali nitelikli gümrük ver
gilerinin de gümrük vergisine eş etkili yükümlülük koyma yasağı
nın kapsamı içine girdiğini belirtmekte, ancak bunların 95 inci mad
deye uygun olmak koşulu ile iç vergilendirmeye dönüştürülebilece
ğini öngörmektedir. Bu hükmün anlamı yerli üretimi koruyucu 
amacı olmayan, devlete gelir sağlamak amacını güden gümrük ver
gilerinin üye devletlerin vergi sistemleri içinde yer alabilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu anlamda mali nitelikli gümrük vergileri ülkede 
üretilmeyen ürünlerle ilgilidir. 17 nei madde hükmünden «benzer» 
ürün veya «ikame» ürünü bulunmasa da ithal ürünleri üzerine do
laylı vergiler konulabileceği anlamı çıkartılabilir (58). 
(55) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 47'de belirtilen karan. 
<56) Case on Imported Lemons, Case IV a 322/66H (IV b), 11.8.1967, CMLR 

(1968), s. 1. 
(57) Firma August Stier v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus, Case 31/67, 3.4.1968 

CMLR (1968), s. 222. 
(58) Bkz.: Kapteyn-van Themaat, age., s. 197. 
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3. Ayırımcı îç Vergilendirmenin Gümrük Vergisine Eş Etkili 
Yükümlülüklerden Farkı 

Ayırımcı vergilendirmenin (R.A., m. 95) gümrük vergisine eş 
etkili yükümlülüklerden (R.A., m. 12, 13, 16) farkının ve uygulama
ya ilişkin smırlanmn belirlenmesi gerekmektedir. 95 inci madde 
ayırımcı olmamak koşulu ile diğer üye devletlerden yapılan ithalât 
üzerine vergi konulmasına izin verdiği halde, 12, 13 ve 16 ncı mad
deler gümrük vergisine eş etkili her çeşit yükümlülüğü yasakla
maktadır. 95 inci madde üye devletlerin iç vergilendirme alanındaki 
yetkilerine dokunmamış, ancak bu yetkinin kullanılmasını sınırlan
dırmıştır (59). Üye devletler gümrük vergilerime eş etkili yükümlü
lükler koyma konusunda ise yetkilerini kullanmaktan sürekli ola
rak vazgeçmişlerdir. Anlaşmanın 95 inci maddesi bir anlamda 12-16 
ncı maddelerin bir istisnası niteliğindedir; bir anlamda da bu hü
kümleri tamamlamaktadır (60). Uygulamada bazı hallerde hangi mad
deye başvurulacağı konusunda duraksamalar doğmaktadır. Adalet 
Divanı verdiği kararlarda 12 nei ve 95 inci maddelerin aynı olaya 
birlikte uygulanamayacağını, başka bir deyişle belirli bir verginin 
gerek 12 nei madde anlamında gümrük vergisine eş etkili yüküm
lülük, gerek 95 inci maddenin uygulanmasını gerektiren bir iç vergi 
olamayacağını hükme bağlamıştır (61). 12 nei madde benzer ürünler 
veya ikame ürünleri üzerine, ithal ürünleri gibi aynı ölçütler esas 
alınarak konulan vergileri kapsamamaktadır. Yerli benzer ürün ve
ya ikame ürünü yoksa, 12 nei maddenin uygulanması yine söz ko
nusu olmayacaktır. 95 inci maddenin uygulanması için ise yerli 
ürünlere ve ithal ürünlerine belli bir verginin uygulanmakta olma
sı gerekmektedir (62). Belirli bir ithal ürünü üzerine konulan vergi, 
benzer yerli ürünlerden alman vergiyi aşarsa, bu durum 95 inci 
maddeye aykırı düşer; fakat gümrük vergisine eş etkili yükümlü-

(59) Bkz.: Barents, agm., s. 423, 424. 
(60) Bkz.: Easson, age., s. 7,9. Barents, agm., s. 424. Adalet Divanının bu görüşlere 

yer veren bir kararı için bkz.: Commission v. France, Case 168/78, 27.2.1980, 
ECR (1980) 2, s. 347. 

(61) Bkz.: Alf ons Lütticke GmbH v. Hauptzollamt Sarrelouis, Case 57/65, 16.6.1966, 
CMLR (1971), s. 684, 685; Simmenthai v. Italien Minister for Finance, Case 
35/76, 15.12.1976 (Gijlstra ve Diğer Yazarlar, age., s. 166-168). 

(62) Diamantarbeiders v. Brachfeld, Joined Cases 2, 3/69, 1.7.1969, ECR (1969) 
2, s. 221; Firma Steinike und Weinlig v. Bundesamt für Ernährung und Forst
wirtschaft, Case 78/76, 22.3.1976, CMLR (1977) 2, s. 696; Deutschmann v. 
Aussenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landswirtschaft, Case 
10/65, 8.7.1965, CMLR (1965), s. 259. 
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lük sayılmaz (83). Bununla beraber, gerek benzer yerli ürünler, ge
rek ithal ürünleri üzerine konulan verginin amacı vergilendirilen 
yerli ürünlere özel yarar sağlamak ve üretim faaliyetlerini finanse 
ederek söz konusu vergiyi telâfi etmek amacını güdüyorsa, ithal 
ürünü üzerine konulan vergi, gümrük vergisine eş etkili yükümlü
lük sayılır; çünkü bu durumda yerli ürünler yalnız görünüşte ver
gilendiriliyor demektir (64). Öte yandan 95 inci maddenin uygulan
masını gerektiren bir verginin Devlet dışındaki bir kamu kuruluşu 
tarafından, belirli bir amaç için de; olsa konulması ve toplanması 
AET Hukukuna aykırı olan durumun niteliğini değiştirmez (65). 

4. Dolaylı Vergiler Alanında «Varış Ülkesinde Vergilendirme» 
tikesinin İstisnaları 

Roma Anlaşmasının 95 inci maddesi, 12 nei maddenin bir is
tisnası olarak görünmesine rağmen, gerçekte Topluluğun dolaylı 
vergiler alanında kabul ettiği varış ülkesinde vergilendirme ilkesi
nin bir uygulamasıdır. Bu hüküm, diğer üye devletlerden ithal edi
len ürünlere karşı yapılacak ayırımı yasaklamaktadır; üçüncü ül
kelerden yapılan ithalâtta geçerli değildir. Bununla beraber Roma 
Anlaşması «varış ülkesinde vergilendirme ilkesi»ni katı bir biçim
de öngörmüş değildir. Bir üye devlet 95 inci maddedeki sınırlar için
de ithal ürünleri üzerine denkleştirici muamele vergisi koyabilir; 
ancak buna zorunlu değildir. Aynı şekilde 96 ncı maddeye göre ih
raç ürünlerine yapacağı vergi iadesi, bu ürünlerin taşıdığı dolaylı 
vergilerin tutarından daha düşük olabilir; veya hiç vergi iadesi ya-
pılmayabilir. 95 inci ve 96 ncı maddelerin metninden böyle bir so
nuca varılabilmektedir. Bununla beraber ithal ürünlerini vergi dışı 
bırakıp ihraç ürünlerini vergilendirmek ya da ihraç ürünlerine ver
gi iadesi yapmamak —veya kısmen vergi iadesi yapmak— yerli 
ürünlerin aleyhine ayırım yapılması sonucunu doğuracağından ku-

(63) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 47'de belirtilen kararı. 
(64) Bkz.: Firma Steinike und Weinlig v. Federal Republic of Germany, Case 78/ 

76, 22.3.1977, ECR (1977), s. 595; Carmine Capolongo v. Aziende Agricolo 
Maya, Case 77/72, 19.5.1973, ECR (1973), s. 622, 623; Industria Gomma arti
coli vari (IGAV) v. Ente nazionale per la cellulose e per la Carta (ENCC), 
Case 94/74, 18.6.1975, CMLR (1976) 2, s. 37; Cucchi v. Avez, Case 77/76, 
25.5.1977, ECR (1977), s. 987; Interzuccheri v. Rezzano, Case 105/76, 25.5.1977, 
ECR (1977), s. 1029. 

(65) Bkz.: Ionelli and Volpi SpA v. Paolo Meroni, Case 74/76, 22.3.1977, CMLR 
(1977) 2, s. 689. 
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rai olarak üye devletlerin çıkarlarına uygun düşmez ve politik ola
rak arzu edilmez (86). Ancak istisnai durumlarda değerli ve sonra
dan satılmak üzere saklanabilir ürünler bakımından ihracatta ver
gi iadesi yapılmaması söz konusu olabilir. Bu çeşit ürünler bakı
mından ihracatta vergi iadesi yapılmaması, vanş ülkesinde vergi
lendirme ilkesi gereğince ithal eden ülke tarafından da vergi uy
gulanacağı için çifte vergilendirmeye yol açmaktadır. Adalet Divanı 
ürünü ihraç eden ülkede vergi konulurken herhangibir ayırım ya
pılmaması koşulu ile bu uygulamayı 95 inci ve 96 ncı maddelere ay
kırı görmemiştir (67). Adalet Divanı kararında 95 inci ve 96 ncı mad
delerin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelmediğini, çifte vergi
lendirmenin giderilmesi için Roma Anlaşmasının 99 uncu ve 100 ün
cü maddelerine uygun olarak vergi uyumlaştırması yapılmasının zo
runlu olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık Adalet Divanı, ihraç 
ürünleri üzerine yurt içinde tüketilen diğer yerli ürünler üzerine 
daha yüksek vergi konulup ihracatta da vergi iadesi yapılmamasını 
95 ve 96 ncı maddelere açık bir aykırılık bulunmamasına rağmen, 
Roma Anlaşmasının malların serbest dolaşımına ilişkin diğer hü
kümleri ile birlikte amaca uygun yorumlayarak Anlaşmaya aykırı 
bulmuştur (68). 

Öte yandan 95 inci maddenin uygulanması açısından yerli üre
ticilerin veya tüccarın ürünlerinin aynı veya benzer ithal ürünün
den daha ağır vergi yükü taşıdığını ileri sürüp süremeyeceği soru
nu ortaya çıkmıştır. Adalet Divanı bu konu ile ilgili olarak önüne 
getirilen bir davada bu soruyu olumsuz bir biçimde yanıtlamıştır. 
Adalet Divanına göre ayırımcı vergilendirme ithal ürünlerine karşı 
uygulandığı ölçüde geçersizdir. Yerli üreticiler, kendi yerli ürünle
ri ile birlikte ithal ürünlerine karşı diğer bazı yerli ürünler yara
rına hükümler taşıyan ulusal vergi düzenlemelerinin bile 95 inci 
maddeye dayanarak aykırılığını öne süremezler (69). Çünkü 95 inci 

(66) Bkz.: Alan Campbell, Common Market Law, Vol. 3, Longman and Oceana 
Publication 1973, s. 611; Carl S. Shoup, Need and Prospects for Tax Harmo
nization Among the Present Six Members of the EEC, Maliye Enstitüsü Kon
feransları, 17. Seri, İÜİF Maliye Enstitüsü Yayını, İstanbul 1968, s. 39, 43, 

(67) Bkz.: Statens Kontrol med Aedle Metaller v. Preben Larsen, Case 142/77, 
29.6.1978, ECR (1978), s. 1543; Demag AG. v. Finanzamt Duisburg-Süd, Case 
27/74, 22.10.1974, ECR (1974), s. 1037. 

(68) P.J.Van Der Hulst's Zonen v. Produktschap voor Siergewassen, Case 51/74, 
23.1.1975, ECR (1975), s. 79. 

(69) Bkz.: Hans Just I/S v. Danish Ministry for Fiscal Affairs, Case 68/79, 27.2.1980, 
ECR (1980) 2, s. 501, 520. 
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madde yalnız ithal ürünleri yararına ayırımcı vergilendirmeyi ya
saklamaktadır. 

5. Denkleştirici Vergilerin ve İhracatta Vergi İadesinin Hesaplanması 

Roma Anlaşmasının 97 nei maddesi, yayılı muamele vergisi 
uygulayan üye devletlerin ithalât üzerine koyacakları vergiler ve 
ihracatta yapacakları vergi iadesi için çeşitli mallara veya mal 
gruplarına göre 95 inci ve 96 ncı maddelere uygun olarak saptaya
cakları ortalama oranlara ilişkindir. Bu madde, Roma Anlaşması
nın imzalandığı sırada katma değer vergisi uygulayan Fransa dı
şındaki diğer beş üye devleti ilgilendiriyordu. 97 nei madde, üye 
devletlerin tümünün katma değer vergisini kabul etmesine kadar 
birçok uyuşmazlığa konu olmuştur. Örneğin İtalya, yün ithalâtı 
üzerine koyduğu vergiyi, bu üretimin çeşitli aşamalardan geçtiği 
varsayımıyla hesaplıyordu; oysa İtalya'da aynı üretim dikey olarak 
birleşmiş teşebbüsler tarafından gerçekleştirildiğinden yerli ürü
nün taşıdığı vergi yükü daha az oluyordu. Roma Anlaşmasının 95 
inci ve 97 nei maddelerine aykırı olan bu uygulama Adalet Divanı 
önüne getirildiğinde İtalyan Hükümeti bu konuda kanun hükmün
de bir kararname çıkartarak uygulamayı düzeltti (70). 

Üye devletler artık katma değer vergisini kabul ettikleri için, 
ithalât üzerine uyguladıkları denkleştirici vergileri ve ihracatta ya
pacakları vergi iadesini kesin olarak hesaplayabilmektedirler. Do
layısıyla bu maddenin uygulama alanı kalmamıştır. 

C. Dolaysız Vergiler Alanında «Menşe Ülkesinde Vergilendir
me» İlkesinin Geçerli Olması 

Roma Anlaşmasının 98 inci maddesine göre muamele vergileri, 
özel tüketim vergileri ve diğer dolaylı vergiler dışındaki mali yü
kümlülüklerde diğer üye devletlere yapılan ihracatta vergi iadesi 
yapılması, muaflıklar tamnabilmesi veya üye devletlerden yapılan 
ithalâta denkleştirici vergiler konulması, bu tedbirlere Komisyo
nun önerisi üzerine Konsey tarafından ağırlıklı çoğunlukla ve sınır
lı bir süre için izin verilmedikçe uygulanamaz. Bu maddenin kap
samına açıkça belirtilmemekle birlikte dolaysız vergiler girmekte
dir ve dolaysız vergilerle ilgili olarak Anlaşmadaki tek hüküm bu
dur. Gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerde Toplu-

(70) Bkz.: Comission v. Italy, Case 7/69, 10.3.1970, ECR (1970), s. 117. 
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luk kurumları aksine karar vermedikçe «menşe ülkesinde vergilen
dirme» ilkesi geçerli olacaktır. 

Dolaysız vergilerle ilgili olarak böyle bir düzenleme getirilmiş 
olmasının nedeni, bu vergilerin tek tek ürünlere ne miktarda yan
sıdığını hesaplamanın olanaksız veya son derece güç oluşudur (71). 
Şimdiye dek 98 inci maddede öngörülen usul uygulanarak dolaysız 
vergiler alanında «varış ülkesinde vergilendirme» ilkesinin uygu
lanmasına yani ihracatta vergi iadesi yapılmasına ve ithalâta denk-
leştirici vergi uygulanmasına hiç izin verilmemiştir. Bununla bera
ber Adalet Divanı bir davada, bir kısım dolaysız vergileri de ihra
catta vergi iadesinin kapsamına sokan İtalya aleyhine karar verir
ken 96 ncı maddeye olduğu kadar 98 inci maddeye de aykırı davra-
nıldığını gerekçede belirtmiştir (72). 

D. Devlet Yardımlarının ve Vergi Teşvik Tedbirlerinin 
Yasaklanması 

Roma Anlaşması (m. 92 - 94) kural olarak üye devletlerin kendi 
işletmelerine, sanayilerine, ürünlerine ve belirli bölgelere üye dev
letler arası ticareti olumsuz etkileyecek nitelikte yardım yapmala
rını yasaklamaktadır. Roma Anlaşmasmm 92 nei maddesinin 1 inci 
fıkrasına göre, «Bu anlaşmada aksi öngörülmedikçe, devletler ta
rafından doğrudan ya da devlet kaynakları aracılığı ile bazı işletme 
veya bazı malların üretimi yararına yapılan ve rekabeti bozan ya 
da bozma tehlikesi yaratan her çeşit yardım üye devletler arasın
daki ticareti etkilediği ölçüde ortak pazarla bağdaşmaz.» Görüldü
ğü gibi bu hükme göre «devlet yardımı» kavramı esnek ölçüler 
içinde değerlendirilmektedir. Bu çerçeve içinde üye devletlerin bel
li sanayilere, işletmelere ve bölgelere tanıdıkları vergi muaflıkları, 
istisnaları, vergi iadeleri, indirimleri ve başka yollardan sağladık
ları vergi teşvik tedbirleri bu yasağın kapsamına girmektedir. 

Bununla beraber Roma Anlaşması, belirli sosyal ve bölgesel 
dengesizliklerin düzeltilebilmesi için Anlaşma'da açık olarak tanım
lanmış ve sınırlandırılmış olan sosyal, bölgesel ve sektörel yardım
ların yapılabileceğini kabul etmiştir (73). 92 nei maddenin 2 nei fık-

(71) Bkz.: Shoup, agm., s. 46; Juretzek, agm., s. 220. 
(72) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 48'de belirtilen karan. 
(73) Bkz.: Commission of the European Communities, European Competition Po

licy, European File, 14/79, July-August 1979, s. 6. 
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rasi, hangi yardımların ortak pazarla bağdaşacağını (Örneğin, ürün
lerin menşei bakımından herhangibir ayınm yapılmamak koşulu 
ile tüketicilere yapılan sosyal nitelikteki yardımlar; doğal âfetler 
veya olağanüstü olaylardan sonra meydana gelen zararları önleme
ye yönelen yardımlar); 3 üncü fıkra ise hangi yardımların ortak pa
zarla bağdaşır sayılabileceğini (Örneğin, Avrupa'nın ortak çıkarma 
bir projenin gerçekleştirilmesini sağlamaya veya üye devletlerden 
birinin ekonomisinde ortaya çıkan ciddi bir bozukluğu düzeltmeye 
yönelen yardımlar) hükme bağlamıştır. 

Vergi aracı kullanılarak, Roma Anlaşmasına aykırı biçimde 
devlet yardımı yapıldığında, Anlaşmanın devlet yardımları ile ilgili 
hükümlerine (m. 92-94) aykırılık yanında olayın özelliklerine göre, 
ayırımcı vergilendirme yasağına (m. 95) ve gümrük vergilerine eş 
etkili yükümlülük koyma yasağınsı (m. 12, 13) ilişkin hükümlere 
de aykırılık söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu hükümlerin uygu
lama alanları arasındaki sınırların belirlenmesi gerekmektedir. Ada
let Divanı bu konu ile ilgili olarak önüne gelen uyuşmazlıklarda çe
şitli ölçütler geliştirmiştir. Adalet Divanına göre gerek yerli ürün
ler, gerek ithal ürünleri üzerine aynı ölçütlerle konulan vergi, yerli 
ürünün finansmanında kullanılıyorsa ve bu ürünlere avantaj sağla
maya yöneliyorsa, bu takdirde yerli ürünün taşıdığı vergi tama
men telâfi ediliyor demektir; gümrük vergisine eş etkili yükümlü
lük söz konusudur (74). Buna karşılık ithal ürünü, yerli üründen 
daha ağır vergilendirilmemekle beraber yerli ürüne sağlanan avan
tajlardan ithal ürünü yararlanamıyorsa veya ürünler arasında tam 
bir özdeşlik söz konusu değilse, yerli ürünün vergi yükü de tama
men telâfi edilmemek koşulu ile 95 inci madde çerçevesinde ayırım
cı vergilendirme söz konusudur (")• Burada amaçlanan yerli ürü
nün vergi yükünü kaldırmak değil, hafifletmektir; bu durum da 
vergilendirmede yerli ürünler yararına ayınm yapılmasına neden 
olmaktadır (76). 

Yukanda belirtilen olaylarda vergiler aracılığı ile yapılan dev
let yardımlan, öncelikle birinci durumda Anlaşmanın 12 nei ve 13 
üncü maddelerine, ikinci durumda ise 95 inci maddeye aykınlık gös
termektedir. 12 nei, 13 üncü ve 95 inci maddeler, devlet yardımlannı 
yasaklayan hükümlere (m. 92 - 94) göre daha etkin bir hukuki koru-

(74) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 34'te belirtilen kararı; Easson, age., s. 47. 
(75) Adalet Divanı'nın dipnot 68'de belirtilen kararı. 
(76) Easson, age., s. 48. 
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ma sağlamaktadır. 92-94 üncü maddelere aykırılığın öne sürülebil-
mesi için bu maddelerde belirtilen özel usulün izlenmesi gerektiği 
halde 12, 13 ve 95 inci maddeler doğrudan etkili oldukları için her
hangi ek bir usule gerek bulunmamaktadır (77). Dolayısıyla 12, 13 
ve 95 inci maddeler Adalet Divam tarafından uyuşmazlık konusu 
olan olaylara öncelikle uygulanmıştır. Bununla beraber benzer 
olaylarda, sözü edilen maddelere açık bir aykırılık yoksa artık dev
let yardımlarını yasaklayan hükümlere başvurulacaktır. Adalet Di
vanının çözümlediği bir dava bu konuyu açıklamakta yeterlidir : 
1970 yılında Fransız Hükümeti Roma Anlaşmasının 92 nei madde
sinin 3 üncü fıkrasmdaki istisna hükmüne dayanarak tekstil sana
yiine bir yardım programı uygulamıştır. Programm amacı bu sana
yi koluna araştırma ve yapısal gelişme yönünden yardım sağlamak
tı. Yardım gerek yerli, gerek ithal tekstil ürünlerinin satışı üzerine 
konulan özel bir vergi ile finanse ediliyordu. Adalet Divanı yerli 
ve ithal tekstil ürünleri aynı ölçütlere göre vergilendirildiği için 
ve yardım ile sağlanan çıkardan yerli sanayici ve üreticinin yarar
lanması doğrudan doğruya yerli ürünün vergi yükünü azaltmadığı 
için 95 inci maddeye aykırılık görmedi. Adalet Divam verginin 95 
inci maddeye uygun koşullar taşımasının 92-94 üncü maddelere de 
uygun olacağı anlamına gelmediğini belirterek, programın Anlaş
manın 92 nei maddesinin 3 üncü fıkrasına genel olarak uygun olma
sına rağmen finansman yöntemini bu hükümlere aykırı gördü. Ver
ginin «ticaret koşullarını Topluluğun çıkarına aykırı düşecek öl
çüde» (R.A., m. 92, f. 3c) bozduğu ve oranının veya miktarının art
tırılması durumunda finansman yönteminin koruyucu etkisinin aşı
rı hale geleceği gerekçeleriyle programı Anlaşmaya aykırı buldu C8). 

Üye devletlerin ekonomik ve sosyal politika amaçlan ile belli 
ürünlere veya belli koşullan taşıyan üreticilere vergi muaflıklan, 
istisnalan veya indirimleri tammalan, diğer üye devletlerden ithal 
edilen ürünler aleyhine ayınm yapılmaması koşulu ile geçerlidir. 
Örneğin üretimleri belli bir tutarı aşmayan küçük üreticiler için 
vergi oranında indirim yapılması, aynı indirimin, aynı koşullar al
tında diğer üye devletlerin üreticilerine de tanınması halinde Ro
ma Anlaşmasının 92 - 94 üncü ve 95 inci maddelerine aykırılık or
taya çıkmayacaktır C8a). Çünkü bu halde ne yerli ürünler veya 

(77) Krş.: Barents, agm., s. 428. 
(78) Bkz.: France v. Commission, Case 47/69, 25.6.1970, ECR (1970), s. 493-497. 
(78a) Bkz.: Schneider - Import v. Hauptzollamt Mainz, Case 26/80, 30.1.1980, ECR 

(1980), s. 3469. 
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üreticiler yararına ayırımcı vergilendirme ne de yerli üreticileri 
koruyucu nitelikte bir devlet yardımı söz konusu olmamaktadır. 

E. Topluluğun Özkaynakları 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun giderlerinin Topluluğun öz
kaynakları ile karşılanması Roma Anlaşmasının 201 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Özkaynaklâr Topluluğun, ulusal yetkili organların 
ayrıca kararma gerek olmaksızın bütçesini finanse edeceği gelirler
le ilgilidir (79). Topluluğun özkaynaklâr sistemi kurulmadan önce 
Topluluk giderleri Anlaşmanın 200 üncü maddesinde hükme bağla
nan oranlara göre üye devletlerin yaptıkları mali katkılarla karşı
lanıyordu. 201 inci madde, Komisj'onun, Topluluğun hangi özkay-
naklarla finanse edileceğini ve bunların koşullarını Konsey'e önere
ceğini hükme bağlamıştır (f. 1,2). Komisyon bu konudaki karar 
tasarılarını hazırlamadan önce Avrupa Parlamentosunun da görüş
lerini alır. Konsey kararını oybirliği ile verir. Üye devletler bu ka
rarları kendi anayasal usullerine göre kabul ederler (m. 201, f. 3). 
Böyle bir usulün öngörülmesinin nedeni,. Topluluğun özkaynaklâr 
sisteminin üye devletlerde önemli anayasal ve mali etkiler ve sonuç
lar yaratmasıdır. Öte yandan bu sistemin kurulmasının ve değişti
rilmesinin Roma Anlaşmasının 236 ncı maddesinde hükme bağla
nan «anlaşma değişikliği» etkisi vardır. Üye devletlerin parlamen
tolarının onaylarının alınması bu yönü ile de önem kazanmaktadır 
(80). 

Konsey 21.4.1970 tarihinde aldığı bir karar ile üye devletlerin 
mali katkılarının (R.A., m. 200) j'erini almak üzere özkaynaklâr 
sistemini kabul etmiştir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu çerçe
vesinde üye devletlerin kömür ve çelik üretimleri üzerinden alman 
vergi bir yana bırakılırsa, özkaynaklâr ana özellikleri ile başlıca 
şu gelirlerden oluşmaktadır : 

/. Ortak Gümrük Tarifesi Hasılatı 

Ortak Gümrük Tarifesinden elde edilen gelirler, Topluluğun 
gümrük birliği temeli üzerine kurulmuş olmasının ve izlediği ortak 
dış ticaret politikasının bir sonucudur. Bu gelirleri üye devletlerin 
gümrük idareleri Topluluk adına tahsil ederler. 

(79) Bkz.: Commission of the European Communities, Financing the Community 
Budget, The Way Ahead, Bulletin of the European Communities, Supplement 
8/78, Brussels 1979, s. 10. 
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2. Tarımsal Vergiler (Agricultural Levies, Prelevman) 
Tarımsal vergiler, Topluluğun uyguladığı ortak tarım politika

sının (R.A., m. 40, f. 3, m. 43) sonucu olarak elde edilir. Tarımsal 
vergiler, Topluluğa üye olmayan üçüncü devletlerden ithal edilen 
tarım ürünleri üzerine konulur ve miktarı her ürün için Topluluk 
destekleme fiyatı ile normal dünya fiyatı arasındaki farka eşit ola
rak saptanır. Dolayısıyla bu miktar her ürün için Topluluk piyasa
sının ve dünya piyasasının durumuna göre değişmektedir. Bu uy
gulama, üye devletlerce Topluluk destekleme fiyatlarının altında 
tarım ürünü ithalinin önlenmesi amacına yönelmektedir (81). Ta
rımsal vergilerin değişken nitelikte olması, Gümrük ve Ticaret Ge
nel Anlaşması ile verilen ödünlere aykırılık yaratmaktadır (82). Ta
rımsal vergiler, ortak gümrük tarifesinin tarım alanındaki uygula
masıdır. Bu vergiler de Topluluk adına üye devletlerin mali idare
leri tarafından tahsil edilir ve Topluluk bütçesi içinde Avrupa Ta
rım Garanti ve Yönlendirme Fonunda (EAGGF) toplanır. 

3. Katma Değer Vergisi Üzerinden Alınan Pay 

Üye devletlerde matrahları uyumlaştırılmış katma değer ver
gisinin % 1'lik bölümü Topluluğa ayrılmıştır. Katma değer vergi
lerinin matrahları Konsey'in 17.5.1977 tarihinde kabul ettiği 6 ncı 
Direktif ile uyumlaştınlmıştır. Ancak bu direktifte öngörülen dü
zenlemelere üye devletlerin tümü 1979 yılında uydukları için, bu 
gelir kaynağı ilk olarak 1980 yılı bütçesinde, üye devletlerin mali 
katkılarının (R.A., m. 200) yerini almıştır (83). Katma değer vergisi 
bir yandan, matrahı Topluluk düzeyinde uyumlaştınldığı, öte yan
dan da üye devletlerin ekonomik ve mali güçlerini iyi bir biçimde 
yansıttığı için özkaynaklar sistemi içinde kullanılmaktadır (84). Bu 

(80) Bkz.: Isaac E. Drucker, Financing the European Communities, A.W. Sijthoff, 
Leiden 1975, s. 245; M.R. Emerson-T.W.K. Scott, The Financial Mechanism 
in the Budget of the European Community: The Hard Core of the British «Ne
gotiations» of 1974-1975, Common Market Law Review, Vol. 14, 1977, s. 211. 

(81) Bkz.: Commission of the European Communities, The Common Agricultural 
Policy, Brussels, July 1974, s. 6; The European Community's Financial System, 
European Documentation* 1975/4, Brussels 1975, s. 13. 

(82) Bkz.: J.E. Meade, The Objectives of Economic Union, European Economic 
Integration and Monetary Unification, European Communities Commission 
Brussels 1973, s. 101. 

(83) Bkz.: European Communities Commission, Background Report, Community 
Taxes : VAT Legislation, 15.11.1979, s. 1, 2, 5. 

(84) Bkz.: Campbell, age. (1975 Supplement), s. 552. 
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vergi üzerinden alman Topluluk payı, uyumlaştırılmış matrah üze
rinden hesaplandığından üye devletlerin farklı vergi oranlan sap
tamaları veya sıfır vergi oranı uygulamaları, Topluluk payının be
lirlenmesi açısından sakınca yaratmamaktadır. 

Katma değer vergisi yerine kurumlar vergisinin özkaynaklar 
sistemi içinde kullanılması önerilmiş, ancak bu öneri Topluluk ku
rumlan tarafından benimsenmemiştir (85). Katma değer vergisi 
uyumlaştınlmış biçimi ile bir «Avrupa Vergisi» özelliği göstermek
tedir. Avrupa bütünleşmesi daha ileri bir aşamaya ulaştığında, 
katma değer vergisi daha artan bir ağırlıkta özkaynaklar sistemi 
içinde kullanılabilecek ve belki de Topluluğun mali özerkliğe tam 
olarak kavuşabilmesine olanak yaratabilecektir (86). 

F. Çifte Vergilendirmenin önlenmesi 

Roma Anlaşmasının benimsediği amaçları gerçekleştirmek için 
temel aldığı araçlardan ortak pazann kurulması, üye devletler ara
sında gerek hukuki, gerek ekonomik anlamdaki çifte vergilendir
menin önlenmesini gerektirir (87). Üye devletler arasında çifte vergi
lendirme bir yandan sermaye hareketlerini olumsuz biçimde engel
ler, öte yandan da rekabeti bozar. Roma Anlaşmasının 220 nei mad
desi, üye devletlerin Topluluk içinde çifte vergilendirmeyi önlemek 
için anlaşma imzalamak üzere gerekli görüşmeleri yapmalarını 
hükme bağlamaktadır. 

(85) Bkz.: Douglas Dosser, Future Tax Policy of the UK as a Member of the EEC, 
British Taxation and the Common Market (Ed. Douglas Dosser), Charles 
Knight and Co. Ltd., London 1973, s. 161; Introductory Comments on Econo
mic and Monetary Union, European Economic Integration and Monetary Uni
fication, European Communities Commission, Brussels 1973, s. 40. 

(86) Bkz.: Pierre Guieu, AET'de Vergi Politikası, Vergi Reformları, Vergi Reform
ları Kongresi Tebliğ ve Yorumlan 21-23 Ocak 1981, 1İTİA Ekonomi Fa
kültesi Kamu Maliyesi Enstitüsü Yayını, İstanbul 1981, s. 229; Druker, age., 
s. 401, 402; Vogelaar, agm., s. 323; Al. Easson, The British Tax Reforms, 
A Step Towards Harmonization, Common Market Law Review, Vol. 8, 1970, 
s. 327. 

(87) Hukuki anlamda çifte vergilendirme bir yükümlünün aynı vergi konusu üzerin
den aynı dönemde iki veya daha çok devletin benzer vergiler almasıdır. Ekono
mik anlamda çifte vergilendirme ise, aynı vergi konusu üzerinden birden çok 
kişinin yükümlü tutulmasıdır. Bkz.: Report of the OECD Committee on Fiscal 
Affairs, Model Double Taxation Convention on Income and on Capital, OECD, 
Paris 1977, s. 145. 
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Bugün için Topluluk içinde çifte vergilendirme, üye devletler 
arasında imzalanmış olan ve büyük ölçüde tekdüze nitelik taşıma
yan ikili anlamalar ile önlenmeye çalışılmaktadır. Komisyona çe
şitli zamanlarda sunulan raporlarda (Neumark Komitesi ve Segre 
Komitesi raporlarında) bu ikili anlaşmaların yerine çok taraflı bir 
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanması önerilmiştir 
(88). öte yandan böyle bir anlaşmanm daha kapsamlı olarak Avrupa 
Konseyine üye devletler tarafından imzalanabilmesi için Ekonomik 
işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde çeşitli çalışma
lar yapılmaktadır. Bununla beraber ne bu örgüte üye devletler ara
sında ne de Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye devletler arasında 
böyle bir anlaşmanın imzalanması gerçekleştirilememiştir. Komis
yon, Avrupa Ekonomik Topluluğunda çifte vergilendirme sorunu
nu öncelikle vergi uyumlaştırması yolu ile çözmeyi ve bu çerçeve 
dışında kalan konularda üye devletler arasında çok taraflı bir çif
te vergilendirmeyi önleme anlaşmasının imzalanmasını hedef almak
tadır (89). 

G. Roma Anlaşmasının Vergilendirme ile İlgili Hükümlerinin 
Hukuki Etkileri 

Bir üye devlet vergilendirme ile ilgili Roma Anlaşması hüküm
lerine aykırı davranırsa Komisyon veya diğer üye devletler bu ay
kırılığın önlenmesi ve giderilmesi için Avrupa Toplulukları Adalet 
Divanında dava açabilirler. Komisyon, bir üye devletin anlaşma 
ile üzerine düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği ka
nısına varırsa bu devleti görüşlerini bildirmeye davet ettikten son
ra bu konuda gerekçeli bir görüş bildiriminde bulunur. Söz konusu 
devlet bu görüşe Komisyonun belirlediği süre içinde uymazsa, Ko
misyon Adalet Divanına başvurabilir (R.A., m. 169, f. 1,2). Komis
yon genellikle kişilerden veya diğer üye devletlerden gelen şikâyet
ler üzerine harekete geçmektedir (90). Aynı şekilde bir üye devlet de 
diğer bir üye devletin Anlaşma ile kendisine düşen yükümlülükle
ri yerine getirmediği kanısına varırsa konuyu Adalet Divanına gö
türebilir. Ancak Roma Anlaşmasına aykırılığı öne süren üye dev
letin daha önce Komisyona başvurması ve Komisyonun ilgili dev-

(88) Bkz.: Easson, age., s. 158, 193. 
(89) Bkz.: Pietro Nasini (Çev. Türkân Öncel), Avrupa Ekonomik Topluluğunda 

Vergi Ahenkleştirmesi, Maliye Enstitüsü Konferansları, 22. Seri, Sene 1972, 
İÜİF Maliye Enstitüsü, İstanbul 1974, s. 330; Easson, age., s. 193, 194. 

(90) Bkz.: Easson, age., s. 50. 
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letlerin görüşlerini yazılı olarak aldıktan sonra gerekçeli bir görüş 
bildiriminde bulunması gerekmektedir. Komisyonun başvurma ta
rihinden itibaren üç ay içerisinde görüşünü bildirmemesi halinde, 
görüş bildirimi eksikliği Adalet Divanına başvurmayı engellemez 
(R.A.,m. 170, f. 1-4). 

Adalet Divanı bir üye devletin j\nlaşma ile kendine düşen yü
kümlülükleri yerine getirmediğine karar verirse (Örneğin bir ver
ginin m. 12-16 çerçevesinde gümrük vergisine eş etkili yükümlü
lük olduğuna veya bu verginin 95 inci madde çerçevesinde yerli 
ürünlerin yararına ayırımcı olduğuna hükmederse) bu üye devlet 
Adalet Divanı kararının uygulanmasının gerektirdiği tedbirleri al
mak zorundadır (R.A., m. 171). Buna rağmen üye devletin Adalet 
Divanının verdiği karar doğrultusunda gerekli tedbirleri almaması 
durumunda, Komisyonun 171 inci maddeye aykırılık gerekçesi ile 
ve 169 uncu maddenin koşullarına uygun olarak yeni bir dava aç
ması olanağı vardır (91). 

Adalet Divanı vergilendirme ile ilgili olarak önüne gelen dava
larda lafzi yorumla yetinmemekte, verginin niteliğini, ekonomik 
etkilerini, uygulanış biçimini ve belli bir sanayiin içinde bulundu
ğu koşulları da değerlendirmektedir (!)2). 

Roma Anlaşmasının 169 -171 inci maddeleri çerçevesinde AET 
Hukukuna uygunluğun sağlanması oldukça uzun bir süreç sonun
da gerçekleşebilmektedir. Daha hızlı, ve etkili bir hukuki koruma 
«Doğrudan etki ve AET Hukukunun üstünlüğü ilkeleri» aracılığı 
ile gerçekleştirilebilir. AET Hukukunun doğrudan etkisi üye dev
letlerde yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin AET Hukukuna aykırılığı 
kendi ulusal mahkemelerinde öne sürebilmeleri ve bu hukukun, ay
kırı ulusal mevzuattan önce uygulanabilmesi anlamını taşımakta
dır (93). 

(91) Bkz.: Dipnot 30. 
(92) Bkz.: Commission v. Italy, Case 45/64, 1.12.1965. ECR (1965), s. 857, 864; 

Commission v. Belgium, Case 77/69, 5.5.1970, ECR (1970), s. 237, 243; Com
mission v. Italy, Case 7/69, 10.3.1970, ECR (1970), s. 108-111. Ayrıca bkz.: 
Easson, age., s. 50, 51. 

(93) Doğrudan etki AET Hukukunun kişilere haklar tanıyan ve yükümlülükler ge
tiren düzenlemeleri bakımından söz konusudur. AET Hukukunun üye devlet
lerle kişiler arasındaki hukuki ilişkilerde geçerli olması «dikey doğrudan etki» 
(vertical direct effect), kişilerin kendi aralarındaki özel hukuk ilişkilerinde ge-: 
çerli olması ise, «yatay doğrudan etki» (horizontal direct effect) dir. Vergilen
dirme bakımından dikey doğrudan etki söz konusu olmaktadır. Bkz.: Seher-
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Anlaşmanın 177 nei maddesine göre Adalet Divanı, AET Huku
kunun ön karar yolu ile yorumlanmasında yetkilidir. AET Huku
kunun ulusal mahkemelerde yorumlanması söz konusu olduğunda, 
alt derece mahkemeleri bu konuda Adalet Divanının karar verme
sini isteyebilirler; üst derece mahkemeleri ise, taraflardan bu yön
de bir talep ileri sürüldüğü takdirde konuyu Adalet Divanına gö
türmek zorundadırlar. 

Roma Anlaşmasının vergilendirme ile ilgili kuralları da, aykırı 
ulusal mevzuata göre —bu mevzuat sonradan çıkartılmış olsa bi
le— öncelikle uygulanırlar (94). Roma Anlaşmasının doğrudan etki 
yaratmaya elverişli hükümleri kesin olan ve üye devletlerin tak
dirine yer bırakmayan kurallar içeren hükümleridir. Üye devletlere 
belirli konularda kaçınma yükümlülüğü getiren emredici nitelikte
ki hükümler, bu anlamda doğrudan etkilidirler. Adalet Divanı, Ro
ma Anlaşması hükümlerinin doğrudan etkisine ilişkin ilk kararını 
12 nei madde bakımından «Van Gend en Loos» davasında vermiş
tir (95). Adalet Divanı bu olayda Hollanda Hükümetinin bir kimyevi 
ürünün gümrük sınıflandırmasında değişiklik yaparak vergi ora
nını % 3'ten % 8'e arttırmasına karşılık Komisyonun Roma Anlaş
masının 169 uncu maddesine dayanarak dava açmasına rağmen, bu 
davayı kişilerin başvurusu üzerine doğrudan etki açısından incele
meyi tercih etmiştir. Adalet Divanı kararında, AET Hukukunun sü-
jelerinin yalnız üye devletler değil, aynı zamanda bu devletlerde 
yaşayan kişiler olduğunu da belirtmiştir. 

Adalet Divanı, gümrük vergisine eş etkili yükümlülüklerle ilgi
li 9, 12, 13 ve 16 ncı maddelerle ilgili olarak önüne gelen olaylarda, 
bu hükümlerin doğrudan etkili olduğuna karar vermiştir (96). Ada
let Divanı, ayrıca Roma Anlaşmasının ayırımcı vergilendirmeyi ya
saklayan 95 inci maddesinin de doğrudan etkili olduğunu çeşitli ka

rne«, age., s. 88, 96; C.W.A. Timmermans, Directives: Their Effect within 
the National Legal Systems, Common Market Law Review, Vol. 16, 1979, s. 
541, 543; Alan Dashwood, The Principle of Direct Effect in European Com
munity Law, Journal of Common Market Studies, Vol. XVI, No. 3, March 
1978, s. 229 vd. 

(94) Schermers, age., s. 96. 
(95) Bkz.: Adalet Divanı'nın dipnot 14'de belirtilen kararı. 
(96) Bkz.: Eunomia v. Italian Ministry of Education, Case 18/71, 26.10.1971, 

CMLR (1972), s. 10, 11; Sp A. SACE v. Italian Ministry of Finance, Case 33/ 
70, 17.12.1970, ECR (1970), s. 1224, 1225; Carmine Capolongo v. Aziende 
Agricola Maya, Case 77/72, 19.6.1973, ECR (1973), s. 622, 623. 



700 Doç. Dr. NAMI ÇAĞAN 

radarında belirtmiştir C97). Bu hükümlerin doğrudan etkili olması
nın, AET Hukukuna aykırı olarak tarhedilmiş vergilerin yükümlü
lere iadesini gerektirip gerektirmediği konusunda Roma Anlaşma
sında herhangibir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber Ada
let Divanı bu şekilde tarhedilen vergilerin iade edilip edilmeyeceği 
konusunun üye devletlerin iç hukuklarına göre çözüme bağlanma
sını kabul etmiştir. Bu konuda üye devletlerin iç hukuklarında yer 
alan hükümlerin birbirlerinden farklı oluşu topluluk düzeyinde 
bir uyumlaştırmaya gidilmemiş olmasının bir sonucudur (98). Ger
çekten iade edilecek vergiler bakımından iade süreleri ve iade usu
lü, üye devletlerde birbirinden farklı olarak düzenlenmiştir ("). 
Adalet Divanı 95 inci maddeye aykırı, olarak ayırımcı vergilendir
meye gidilmesi halinde ayırımcı vergilerin tümünün mü yoksa 
yerli ürünler üzerinden alman vergiyi aşan kısmının mı geçersiz ol
duğu konusunda karar vermeyi de üye devletlerin ulusal mahke-

(97) Almanya'ya Lüksemburg'dan süt tozu ithal eden Lütticke Firması, diğer süt 
ürünleri gibi süt tozunun da ulusal muamele vergisinden (Umsatzsteuer) istisna 
edilmesine rağmen ithalât üzerinden ödediği denkleştirici verginin, Anlaşmanın 
95 inci ve 97 nei maddelerine aykırılığını öne sürerek, Komisyona Almanya 
aleyhine 169 uncu madde çerçevesinde du va açması için başvurdu. Komisyon 
Almanya'nın 95 ve 97 nei maddelerini ihlâl etmediği görüşünde olduğunu bil
dirdi. Lütticke Firması, Komisyonun Anlaşmaya aykırı olarak karar almaktan 
çekindiğini öne sürerek ve Roma Anlaşmasının 173 ve 175 inci maddelerine 
dayanarak Komisyona karşı dava açtı. Adalet Divanı, Komisyonun bu konu 
ile ilgili olarak tavrını belirttiği gerekçesi ile davayı reddetti. Bkz.: Lütticke 
v. Commission, Case 48/65, 1.3.1966, ECR (1966), s. 27, 28. Ancak Lütticke 
Firması, Alman Mahkemesine de dava açarak, konuyu bu kez ön karar talebi 
(m. 177) yolu ile Adalet Divanına getirdi. Adalet Divanı davanın esa
sını inceleyip süt tozu üzerine uygulanan vergiyi yerli ürünler yararına ayı
rımcı bularak 95 inci maddeye aykırı gördü ve bu maddenin açık ve koşulsuz 
bir yükümlülük getirerek Topluluğun vatandaşları arasındaki eşitliği sağlamaya 
yöneldiğini de belirtip doğrudan etkili olduğuna karar verdi. Bkz.: Lütticke v. 
Hauptzollamt Saarlouis, Case 57/65, 16.5.1966, CMLR (1971), s. 684, 685. 
Ayrıca bkz.: Adalet Divanı'nm dipnot 46'da belirtilen karan. 

(98) Bkz.: Rewe Zentralfinanz-Rewe Zentral v. Landwirtschaftskamer für des 
Saarland, Case 33/76, 16.12.1976 (Gijlstra ve Diğer Yazarlar, age., s. 151, 152). 

(99) Topluluk hukukuna aykırı olarak tarh ve tahsil edilen- vergilerin iadesine 
ilişkin koşullar ve usuller iç hukuka göre belirlenir. Ancak iç hukukun normal 
usullerinden ayrı ve Topluluk Hukukundan doğan hakkın yerine getirilmesini 
önleyecek özel usullere başvurulamaz. Bkz.: Amministrazione delle Finanze 
dello Stato v. MIRECO, Case 826/79, 10.7.1980, ECR 1980), s. 2559; Am-
mistrazione delle Finanze dello Stato v. Ariete, Case 811/79, 10.7.1980, ECR 
(1980), s. 2545. Ayrıca bkz.: Easson, age., s. 58. 
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melerine bırakmaktadır (10°). öte yandan Roma Anlaşmasının 96 
ncı maddesi de 95 inci maddenin bir tamamlayıcısı olarak doğrudan 
etki yaratmaya kural olarak elverişlidir. Bununla beraber uygula
mada kendisine normal vergi yükünün üzerinde vergi iadesi yapı
lan ihracatçının veya vergi iadesi yapan üye devletin bu aşırı vergi 
iadesinin 96 ncı maddeye aykırılığı öne sürmeleri olanaksızdır (101). 

Buna karşılık Roma Anlaşmasının devlet yardımlarını —ve 
vergi teşvik tedbirlerini— yasaklayan hükümleri (R.A., m. 92-94), 
aykırı ulusal mevzuatın kaldırılması veya değiştirilmesi bakımından 
özel bir usul öngördüğü için doğrudan etkili değildir. Adalet Divanı 
buna rağmen ulusal mahkemelerin bu hükümlerin uygulaması ile il
gili olarak ön karar talebi ile Adalet Divanı'na başvurulabileceğini 
kabul etmektedir (102). Aynı şekilde Roma Anlaşmasının vergilen
dirme ile ilgili olan fakat emredici bir düzenlemeyi içermeyen hü
kümleri (R.A., m. 17, 98, 201, 220) de doğrudan etki yaratmaya el
verişli değildir. 

IV. TOPLULUK KURUMLARININ VERGİLENDİRME İLE 
İLGİLİ İŞLEMLERİ 
A. Genel Olarak 
AET Hukukunun kapsamına yalnız Roma Anlaşması hüküm 

Ieri değil aynı zamanda Topluluk kurumlarının işlemleri de gir
mektedir. Bu işlemler AET Hukukunun ikincil kaynağını oluştu
rurlar. Roma Anlaşmasının 189 uncu maddesi, Konsey ve Komis
yonun görevlerini yerine getirmek üzere ve Anlaşmaya uygun ola
rak tüzük (regulation) ve direktif çıkarmalarını, kararlar almala
rını, tavsiye ve görüş bildiriminde bulunmalarını hükme bağlamış
tır (f. 1). Bu maddede tüzüğün genel bir kapsama sahip olduğu, tü
müyle bağlayıcı ve üye devletlerde doğrudan uygulanabilir olduğu 
(f. 2); direktifin yöneldiği üye devleti varılacak sonuç açısından 
bağlamakla beraber, şekil ve araçları seçme yetkisini ulusal yetkili 
organlara bıraktığı (f. 3); kararın ilgili bulunduğu kişiler için tüm 
unsurları ile bağlayıcı olduğu (f. 4); tavsiye ve görüşlerin ise bağ
layıcı nitelikte olmadıkları (f. 5) belirtilmiştir. 

(100) Bkz.: Ionelli-Volpi Sp A. v. Paolo Meroni, Case 74/76, 22.3.1977, CMLR 
(1977) 2, s. 689; Gebrüder Lück v. Hauptzollamt Köln Rheinau, Case 34/67, 
4.1.1968, ECR (1968), s. 250. 

(101) Bkz.: Easson, age., s. 68, 69. 
(102) Bkz.: Steinike und Weinlig v. The Federal Republic of Germany, Case 78/76, 

22.3.1977, ECR (1977), s. 595. 
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Bu işlemlerden vergilendirme alanında çıkartılan tüzük ve di
rektiflerle bunların üye devletlerin hukuk sistemleri üzerindeki et
kilerine değinmek yerinde olacaktır. 

B. Vergilendirme Alanındaki Tüzükler 
Konsey, vergilendirme alanında üye devletlerin Topluluğa yet 

kilerini devrettikleri ortak gümrük tarifesi (R.A., m. 19, 20) ve ta
rımsal vergiler (R.A., m. 40, f. 3, m. 43) ile ilgili çeşitli tüzükler çı
kartmıştır. Tüzükler, Topluluğun ortak gümrük ve ortak tarım po
litikalarını uygulamak amacı ile çıkartıldıkları için kişilere güm
rük ve tarım vergileri ile ilgili malî yükümlülükler yüklemektedir. 
Roma Anlaşmasında tüzüklerin her üye devlette bağlayıcı ve «doğ
rudan uygulanabilir» olduğu (R.A., m. 189, f. 2) belirtildiğinden, 
uygulanmaları bakımından üye devletlerde ek bir yasama işlemine 
gerek göstermezler. Tüzüklerin kişilere malî yükümlülük yükleyen 
hükümleri, doğrudan uygulanabilir olmalarının yanı sıra, nitelik
leri gereği aynı zamanda doğrudan etkilidir (103) (104). 

Konsey tüzükleri ile üye devletlerin vatandaşlarına malî yü
kümlülükler getirilmesi ve bunların doğrudan etkili olması, çeşitli 
üye devletlerde tepkilerin doğmasına yol açmıştır. 

Almanya'da çeşitli zamanlarda ve değişik mahkemelerde Ro
ma Anlaşmasının 189 uncu maddesine dayanarak tüzük ile tarım
sal vergi konulmasının Alman Anaysısasma çeşitli yönlerden aykı
rılığı iddia edilmiş ve bazen bu durum Anayasaya aykırı görülmüş
tür (105). Aykırılık iddialarının başlıca gerekçeleri, vergilendirme 

(103) Bkz.: Orsolina Leonosio v. Italian Ministry of Agriculture and Forestry, Case 
93/71, 17.5.1972, ECR (1972), s. 293-298. 

(104) Bir tüzük hükmünün doğrudan uygulanabilir olması sadece üye devletlerde 
ayrıca bir yasama işlemine gerek olmaması anlamına gelmektedir. Oysa bir 
hükmün doğrudan etkisini belirleyen, o hükümle getirilen düzenlemenin niteli
ğidir. Belli bir tüzük hükmü ile kişilere haklar tanınıyorsa veya yükümlülükler 
getiriliyorsa, o hüküm doğrudan etkilidir. Doğrudan etkili tüzük hükümleri, 
üye devletlerin aykırı ulusal mevzuatlarına göre öncelikle uygulanır. Bkz.: 
Schermers, age., s. 87, 88; Alan Dashwood, The Principle of Direct Effect in 
European Community Law, Journal of Common Market Studies, Vol. XVI, 
No. 3, March 1978, s. 240; Timmermans, agm., s. 553. 

(105) Roma Anlaşmasının 189 uncu maddesini Alman Anayasasına aykırı bulan karar 
için bkz.: Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Case III, 77/63, 14.11.1963, CMLR 
(1964), Part 10, s. 130 vd. Aykırılık iddiasını reddeden kararlar için bkz.: Ver
waltungsgericht Frankfurt-Am-Main, Case II/I-636/63, 17.12.1963; Finanz
gericht, Nuremberg, Case II, 2/642, 23.3.1964, ÇMLR (1964) 2, s. 285, 300. 
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yetkisinin uluslararası alanda yasama organı niteliğinde olmayan 
Konsey'e devredilmesinin, güçler ayrılığı kuramına ve hukuk dev 
leti ilkesine aykırı olması ve bunun malî egemenliğe ters düşmesi 
idi. Aynı uyuşmazlıkla ilgili bir davada da dondurulmuş tavukların 
ithali üzerinden Topluluk tüzüğü ile alman tarımsal vergilerin Al 
man Anayasasının çeşitli maddelerine (m. 2, f. 1, m. 3, f. 1, m. 12, 
f. 1, m. 14) ve vergilendirmede adalet, eşitlik, belirlilik ilkeleri ile 
kanunî idare ilkelerine aykırı düştüğü iddia edilmiş ancak davaya 
bakan Yüksek Malî Mahkeme (Bundesfinanzhof), farklı bir hukuk 
düzenininin işlemlerinin (Topluluk tüzüklerinin) Alman Anayasa
sına uygunluğu açısından yargısal denetime tabi tutulamayacağını 
belirtmiştir. Bununla beraber Yüksek Malî Mahkeme Topluluk tü
züğü ile tarımsal vergi konulmasının, Anayasa'nm belirtilen mad
delerine de aykırı olmadığını belirtmiştir (106). Yüksek Mahkeme 
bu dava ile ilgili kararını vermeden önce ön karar talebi ile Av
rupa Toplulukları Adalet Divanına da başvurmuştur. Adalet Diva
nı da üye devletlerin malî egemenliklerini devretmediklerini, fakat 
sınırlandırdıklarını belirtmiş ve tarımsal vergilerin ortak tarım, dış 
ticaret ve ortak fiyat politikaları ile ilgili olduğunu karara bağla
mıştır (107). 

Aynı şekilde İtalya'da da Topluluk tüzükleri ile vergi konulma 
sının İtalyan Anayasasının 23 üncü maddesinde yer alan vergilerin 
kanuniliği ilkesine aykırılığı iddia edilmiş, İtalyan Anayasa mah
kemesi, Roma Anlaşmasının 189 uncu maddesinin İtalyan Anaya
sasının söz konusu hükmüne aykırı olduğunu ve uluslarüstü bir 
örgüt olan Avrupa Ekonomik Topluluğunun üye devletlerin ege
menliklerini sadece smırlandırmayıp aynı zamanda İtalyan Devle
tinin temel anayasal yapısını değiştirdiğini belirtmiştir. Bununla 
beraber Yüksek Mahkeme, AET'nin özerk bir yasama sistemine sa
hip olduğunu ve kendisinin Topluluk tüzüklerinin İtalyan Anaya
sasına uygunluğunu denetleyemeyeceğini karara bağlamıştır (108). 

C. Vergilendirme Alanındaki Direktifler 
Avrupa Ekonomik Topluluğu kurumları genel ekonomik ve si

yasal bütünleşme politikasına bağımlı nitelikte ikincil bir politika 

(106) Bkz.: Bundesfinanzhof, Firma Max Neumann v. Hauptzollamt Hof./Saale, 
Case VII, 198/63, 10.7.1968, CMLR (1969), s. 284-299. 

(107) Bkz.: Firma Max Neumann v. Hauptzollamt Hof./Saale, Case 17/67, 13.12.1967, 
ECR (1967), s. 441 vd. 

(108) Bkz.: İtalyan Anayasa Mahkemesi, Frontini v. Ministero Delle Finanze, Case 
183, 27.12.1973, CMLR (1974) 2, s. 372-390. 
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olan vergi politikasını vergi uyumlaştırması düzenlemeleri aracılı
ğı ile uygularlar. Vergi uyumlaştırması da Konseyin çıkarttığı di
rektiflerle gerçekleştirilir. 

Roma Anlaşmasının 99 uncu maddesi dolaylı vergiler alanın
daki vergi uyumlaştırılmasını hükme bağlamıştır. Bu hükme göre, 
«Komisyon üye devletler arasındaki ticarete uygulanacak telâfi edi 
ci tedbirler de dahil olmak üzere, çeşitli üye devletlerin muamele 
vergilerine, özel tüketim vergilerine; ve diğer dolaysız vergilerine 
ilişkin mevzuatlarının ortak pazarın yararma nasıl uyumlaştırıla-
bileceğini inceler. Komisyon, bu konularda Konsey'e önerilerde bu
lunur. Konsey, 100 ve 101 inci madde hükümleri saklı kalmak üze
re, oybirliği ile karar alır. Anlaşmada dolaysız vergilerin uyumlaş 
tırılması ile ilgili özel bir hüküm bulunmadığı için, bu alanda mev 
zuatlann yaklaştınlması ile ilgili hükümler (m. 100-102) geçerli 
olur. Bu hükümler çerçevesinde mevzuatların yaklaştınlması, o^ 
tak pazarın kurulmasını ve işleyişini doğrudan etkileyen hükümler 
bakımından yapılır. 100 üncü madde bu koşul altında üye devlet
lerde mevzuat değişikliği gerektiren direktiflerin Avrupa Parlamen
tosu ile Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşlerinin alınmasından 
sonra çıkartılmasını hükme bağlamaktadır. Anlaşmanın 101 inci 
maddesi ise bu yaklaştırmanın ortak pazarda rekabeti bozan hü
kümler bakımından yapılması durumunda özel bir süreç öngör 
mektedir. Bu konuda belirlenen danışma usulü izlendikten sonra 
gereken tedbirleri alabilmek için Konsey birinci toplantıda oybir-
liğini sağlayamamışsa, ikinci toplantıda ağırlıklı çoğunlukla yetini 
lecektir. Gerçekten rekabet yönünden tarafsız olmakla birlikte büt
çe üzerindeki etkileri nedeniyle rekabetin düzgün işlemesini etkile 
yen durumlarla karşılaşılabilir (109). Anlaşmayı" hazırlayanlar dolay 
h vergilerin her durumda ortak pazann işleyişini etkilediğini var
saydıkları için 99 uncu madde hükmünü özel olarak kabul etmiş
lerdir. Bu hükümlerden yalnız 100 üncü madde çerçevesinde yapı 
lacak mevzuatlann yaklaştınlması için «direktif» özel olarak be
lirtilmiştir; ancak 99 uncu maddeye göre yapılan vergi uyumlaş-
tırmalarında da direktifler araç olarak kullanılmaktadır. 

Direktifler aracılığı ile en anlamlı vergi uyumlaştırması, katma 
de ğer vergisi alanında gerçekleştirilebilmiştir(110). Bu verginin ka-

(109) Bkz.: Easson, age., s. 202. 
(110) Konsey katma değer vergisi alanında on tane direktif kabul etmiştir. Bunlar 

yanında çıkartılan diğer önemli direktifler işlenmiş tütün üzerinden alınan özel 
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bulü vé matrahının uyumlaştırılması ile ilgili olarak çıkartılan ikin 
ci ve altıncı direktiflerde oldukça ayrıntılı düzenlemelere yer ve
rilmiştir. Direktiflerde ayrıntılı hükümlerin yer alması, üye dev
letlerin şekil ve aracı.seçme serbestilerini azaltmaktadır ( m ) . Ro
ma Anlaşmasında (m. 189) tüzüklerde olduğunun tersine direktif
lerin doğrudan uygulanabilir olduğu öngörülmemiştir. Dolayısıyla 
direktiflerle getirilen düzenlemelerin iç hukuka dönüştürülmesi ge
rekmektedir. Bununla beraber Adalet Divanı Topluluk kurumlan 
mn tüzükleri ile direktifleri arasında doğrudan etki yönünden bir 
fark görmemektedir (112). Direktifler ilişkin bulundukları konular 
da üye devletlere takdir yetkisi vermedikleri ve ayrıntılı düzenleme
lere gittikleri ölçüde doğrudan etkili olurlar. Adalet Divanı daha da 
öteye giderek, ikinci katma değer vergisi direktifinin üye devletle
rin takdirine yer vermesine rağmen takdir yetkilerini aşıp aşmadık 
larmm denetlenmesi açısından bu direktifin doğrudan etkili olduğu
na karar vermiştir (u3). Başka bir deyişle üye devletlerde yaşayan 
gerçek ve tüzel "kişiler Topluluk direktifine aykırı olan ulusal mev 
zuatın kendilerine uygulanmamasını ulusal mahkemelerden talep 
edebilmektedirler. Adalet Divanı kararlarında, doğrudan etki açı
sından kişilere haklar tanıyan, onların lehine olan direktiflerle, ki
şilere yükümlülükler getiren, vergi muaflıklarını kaldıran ve indi
rimlerini azaltan direktifler arasmda bir ayırım yapmamıştır ( ıw). 
Böylece Adalet Divanının şimdiye dek verdiği kararlar çerçevesin
de, hukukî etkileri açısından tüzüklerle direktifler arasında her 
hangibir fark bulunmamaktadır. 

tüketim vergisi matrahlarının uyumlaştırılması konusundaki direktif (19.12.1972) 
ile üye devletlerin vergi idareleri arasındaki yardımlaşmaya ilişkin direktifler
dir (19.12.1977 ve 6.12.1979). 

(111) Report of the Working Party Examining the Problem of the Enlargement of 
the Powers of the European Parliament (Vedel Report), Bulletin of the Euro
pean Communities, Brussels 1972, s. 55, 56. 

(112) Bkz.: Franz Grand V. Finanzamt Traunstein, Case 9/70, 6.10.1979, ECR 
(1970), s. 825. 

(113) Bkz.: Verbond van Nederlandse Ondernemingen v. Inspecteur der Invoerrechten 
en Accijnzen, Case 51/76, 1.2.1977, ECR (1977), s. 113 vd. Nederlandse Spoor-
wegen v. Staatssecretaris van Financien, Case 126/78, ECR (1979), s. 2041 vd. 

(114) Doktrinde kişilere ek yükümlülük getiren direktiflerin doğrudan etkili olma
ması gerektiği öne sürülürken başlıca şu gerekçelere başvurulmaktadır: Üye dev
letlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri dolayısıyla kişiler zarara uğ-
ramamalıdır; aksi halde üye devletler de Topluluk Hukukuna aykırı davran
malarına rağmen mali açıdan bir kazanç sağlamış olurlar; bu hükümlerin doğ-
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V. AET İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ORTAKLIK ANLAŞ
MALARININ VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN HÜKÜM
LERİ 

A. Ortaklık Anlaşmalarının Niteliği 
AET ile Türkiye arasında, 12.9.1963 tarihinde Ankara Anlaş

ması (115) ve 23.11.1970 tarihinde Katma Protokol (ufl) imzalanarak 
bir ortaklık ilişkisi kurulmuştur. Katma Protokol ortaklığın geçiş 
dönemine ilişkin düzenlemelere yer vermiştir. Geçiş döneminin ni
haî hedefi Türkiye'nin tam üyeliği olmakla birlikte, bu konudaki 
karan üye devletler vereceklerdir (A.A., m. 28). Bu ortaklık ilişki
si bir yandan Türkiye ile Topluluk arasında gümrük birliği kurulma
sı temeline dayanmakta, öte yandan da malların, hizmetlerin ve ki 
silerin serbest dolaşımını ve ekonomi politikalarının yakmlaştınl 
masını amaçlamaktadır (117). Dolayısıyla ortaklık ilişkisi, ekonomik 
birlik kurulmasına yönelik olarak biçimlendirilmiştir (118). Ankara 
Anlaşması, Topluluğa üye devletlerin temsilcileri ile Türk Hükü
meti temsilcilerinden oluşan bir Ortaklık Konseyi kurmuştur (A. 
A., m. 6). Bu Konsey'de gerek Türkiye'nin, gerek Topluluğun birer 
oylan vardır ve kararlann alınması için oybirliği gerekmektedir 
(A.A., m. 23, f. 3). Öte yandan 14.5.1965'de Ankara Anlaşmasının 

rudan etkili olması, mevzuatlarına göre durumlarını ayarlayan yükümlüler yö
nünden hukuki belirsizlik yaratır; direktifler Roma Anlaşmasındaki tanımlan 
gereği (m. 189, f. 3) yalnız üye devletler yönünden bağlayıcıdır. Buna karşılık 
bu çeşit direktiflere doğrudan etki tanınmazsa Topluluk hukukunun çeşitli üye 
devletlerin vatandaşları arasında ayırımcı uygulaması söz konusu olacaktır. Bu 
konuda bkz.: Schermers, age., s,. 98; Dashwood, agm., s. 241, 243, 244; Tim-
mermans, agm., s. 555. ; j 

(115) Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan An-
laşma'nm (Ankara Anlaşması), 4.2.1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylan
ması uygun bulunmuştur ve üye devletlerin yasama organlarında da ayrıca 
onaylandıktan sonra 1.12.1964'te yürürlüğe girmiştir. 

(116) Katma Protokolün 22.7.1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunmuş ve 1.1.1973'te yürürlüğe girmiştir. 

(117) Malların serbest dolaşımı ile ilgili hükümler yalnız sanayi ürünlerini kapsa
maktadır. Tarım ürünleri başlangıçta Ankara Anlaşması ile ortaklık ilişkisi 
içine alınmış olmakla beraber Katma Protokol bu ürünlerin serbest dolaşımını 
yirmiiki yıllık geçiş döneminin sonuna bırakmıştır. 

(118) Bkz.: Şener Büyüktaşkın, Türkiye-AET İlişkileri ve Seçenekler, Maliye Dergisi, 
Sayı 42, Kasım-Aralık 1979, s. 105; Ali Sait Yüksel, Türkiye İlişkileri Açısın
dan Avrupa Ekonomik Topluluğu, 2. Bası, İİTİA Nihad Sayar Yayın ve Yar
dım Vakfı Yayını, İstanbul 1979, s. 83. 
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24 üncü maddesine dayanarak Ortaklık Konseyine yardım etmek 
üzere kurulmuş AET Konsey ve Komisyonu temsilcilerinden ve 
Türk Hükümetinin temsilcilerinden oluşan bir Ortaklık Komitesi 
kurulmuştur. Ankara Anlaşmasının 27 nei maddesi uyarınca da 
Ortaklık Parlamento Komisyonu kurulmuştur. Tavsiye kararlan 
almaya yetkili olan bu Komisyonun çalışmalarına 12 Eylül 1980'-
den itibaren ara verilmiştir. Türkiye Topluluğa «üye devlet» olma
dığı için Topluluk hukuku Türkiye için geçerli değildir. Ortaklık 
anlaşmalarında Roma Anlaşmasının hükümlerine koşut düzenle
melere yer verilmesine rağmen AET Hukukunun yaptırımlarının 
büyük bir kısmı ortaklık ilişkisi için kabul edilmemiştir. Anlaşma 
hükümlerinin uygulanması önemli ölçüde tarafların iyiniyetine bı
rakılmıştır. 

B. Ortaklık Anlaşmalarının Vergilendirme ile İlgili 
Hükümleri 

Ankara Anlaşmasmda ve Katma Protokolde vergilendirme ko
nusunda Roma Anlaşmasındaki hükümlere benzer hükümler yer 
almaktadır. Roma Anlaşmasının 2 nei maddesinde Türkiye ile Top
luluk arasında giderek bir gümrük birliği kurulacağı belirtilmiş ve 
10 uncu madde ile de, bu, gümrük birliğinin mal alış verişlerinin 
tümünü kavrayacağı (f. 1) ve «Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye 
arasında, ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük vergileri ve eş et
kili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, millî üretime, Anlaşma
nın hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eş etkili baş
ka her türlü tedbirin yasaklanmasını; Türkiye'nin üçüncü memle
ketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesinin kabu
lünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata 
yaklaşmayı...» kapsayacağı hükme bağlanmıştır (f. 2). Gümrük bir 
liginin koşullarını düzenleyen Katma Protokolde de bu hükme yer 
verilmiş (K.P., m. 7, m. 17) ve Türkiye'nin gümrük vergileri ile eş 
etkili malî yükümlülükleri kaldırması ile Topluluğun ortak güm
rük tarifesine uyum kurması aşamalı bir plana bağlanmıştır (K.P, 
m. 10). Bazı ürünler için oniki, bazıları için ise yirmiiki yıllık indi
rimler öngörülmüştür. Topluluk ise, gümrük vergileri ile eş etkili 
yükümlülükleri bazı istisnalar dışında Katma Protokolün yürürlü 
ğe girmesi ile kaldırmıştır. 

Türkiye Katma Protokol ile üstlendiği gümrük vergisi indirim
lerinden 1973 ve 1976 yıllarına ilişkin olanlarını yerine getirmiş, bu 
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konudaki diğer yükümlülüklerini ise ekonomik durumunu öne sü 
rerek ve Anlaşmanın sanayii koruma hükmünden (K.P., m. 60) ya
rarlanarak ertelemiştir. Katma Protokolün 16 ncı maddesi (f. 3, 4), 
Türkiye'nin malî nitelikteki gümrük vergilerini ithal ürünlerine 
karşı ayırım yapmamak koşulu ile iç vergi veya resme dönüştüre
bileceğini belirtmiş ve geçiş dönemi içinde iç vergi veya resme dö
nüştürmesinde ciddî güçlükler bulunan malî nitelikli gümrük ver
gilerini yürürlükte bırakma konusunda Ortaklık Konseyine yetki 
vermiştir. Öte yandan Ortaklık Konseyi, Anlaşma amaçlarının ger
çekleştirilmesi için gerekli olduğu takdirde taraflara ihracatta güm
rük vergisi ve eş etkili yükümlülükler koyma yetkisi tanıyabilir 
(K.P., m. 7, £. 2). Türk Vergi Sisteminde gümrük vergisine eş etkili 
malî yükümlülükler başlıca ithalde alman istihsal vergisi, akarya
kıtta ithalde alman istihsal vergisi, ithalat damga resmi ve rıhtım 
resmidir. Bu vergilerde yapılan indirimler bütçede önemli kayıp
lara yol açabilmektedir. 

Ankara Anlaşmasının 16 ncı maddesi, tarafların Topluluğu 
kuran Roma Anlaşmasının rekabet, vergilendirme ve mevzuatların 
yaklaştınlması ile ilgili hükümlerinde yer alan ilkelerin ortaklık 
ilişkisinde de uygulanması gerektiğini kabul ettiklerini belirtmek
tedir. Katma Protokolde ise bu konuya ilişkin ayrıntılara yer veril
miştir. Katma Protokolün 43 üncü maddesinin 2 nei fıkrası devlet 
yardımları ile ilgili olarak, «Türkiye'nin ekonomik kalkmmasınm 
kolaylaştırılmasına yönelen yardımlar, alış-veriş şartlarını Âkit Ta
rafların ortak çıkarma aykırı düşecek ölçüde değiştirmedikçe, or
taklığın iyi işlemesi ile bağdaşır kabul edilir» hükmünü koymuş
tur. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırımları teşvik edici vergi tedbirleri 
uygulaması herhangibir engelle karşılaşmamaktadır. 

Roma Anlaşmasının vergilendirmeye ilişkin 95-98 inci madde
leri hükümlerine benzer hükümler Katma Protokolde yer almış
tır. Katma Protokolün 44 üncü maddesine göre (f. 1, 2), hiçbir 
taraf diğer tarafın mallarına hangi nitelikte olursa olsun, benzeri 
ulusal mallara dolaylı veya dolaysız şekilde uyguladıklarından da
ha yüksek dolaylı ya da dolaysız bir iç vergi uygulayamaz. Hiç
bir taraf, diğer tarafın mallarına başka üretimleri dolaylı olarak 
koruyacak nitelikte bir iç vergi koyamaz. Türkiye ile Topluluk 
arasındaki mal alışverişlerinde ihraç edilen mallar dolaylı veya do
laysız olarak bu mallara uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç 
vergi iadesinden yararlanamaz. Bu hükümler Roma Anlaşmasmm 
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• 95 ve 96 ncı maddelerine koşut olup, dolaylı vergilerle ilgilidir. 44 
üncü maddenin Roma Anlaşmasının 97 nei maddecine benzer 3 ün
cü fıkrası, yayılı muamele vergisi uygulanması halinde mallara ve 
mal gruplarına göre ortalama hadler saptanmasına ilişkindir. Ro
ma Anlaşmasının 98 inci maddesinin koşutu olan 45 inci maddeye 
göre de muamele vergileri, tüketim vergileri ve diğer dolaylı ver
giler dışındaki vergilerde, Türkiye ile Topluluk arasındaki mal alış
verişlerinde muaflık tanınması, ihracatta vergi iadesi yapılması, 
ithalatta denkleştiriri vergi veya resimler konulması, tasarlanan bu 
tedbirlerin Ortaklık Konseyince sınırlı bir süre için önceden onay
lanmış olmasına bağlıdır. Katma Protokolde bu hükümler yer al
masına rağmen, bunlara uyulmaması olasılığı da gö? önüne alın
mıştır. 46 ncı maddeye göre taraflar, 44 üncü ve 45 inci maddelerde 
yer alan hükümlerin uygulanmamasından doğacak güçlükleri gi
dermek için gerekli koruma tedbirlerini alabilirler. Ankara Anlaş
masının ve Katma Protokolün vergilendirme ile ilgili hükümleri, 
gerekli hukukî yaptırımlarla desteklenmediği ve Topluluk Adalet 
Divanının yargısal denetimi ortaklık ilişkisinde geçerli olmadığı 
için gerektiği biçimde uygulanamamaktadır. 

VI. S O N U Ç 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, kurduğu gümrük birliği, özkay 
naklar sistemi ve Roma Anlaşmasında yer alan hükümleri ile ver
gilendirme alanında önemli düzenlemeler getirmiştir. Bu düzen
lemeler zamanımızda uluslarüstü vergi hukuku uygulamasının en 
belirgin örneğini oluşturmaktadır. Topluluğa üye devletler ulusal 
egemenliklerinin içerdiği yetkilerden önemli ölçüde ödün vermiş
lerdir. Üye devletler vergilendirme alanındaki yetkilerinin bir kıs
mını birbirlerine karşı kullanmamayı taahhüt etmişler, birkısım 
yetkilerinden ise Topluluk yararına vazgeçmişlerdir. Öte yandan 
üye devletlerin ulusal parlamentoları demokrasilerinin doğuşu ile 
kazandıkları «vergi koyma» yetkilerini geleneksel anlamda yürüt 
me organı olan fakat Toplulukta yasama işlevini üstlenen Top
luluk Bakanlar Konseyine devretmek zorunda kalmışlardır. Yakın 
bir gelecekte olası görülmemekle beraber Türkiye'nin Avrupa Eko
nomik Topluluğuna «tam üye» olarak katılması durumunda orta
ya çıkabilecek anayasal sorunlar yanında, vergi sisteminde ve vergi 
teşvik tedbirlerinde de Topluluk Hukukuna uygun önemli değişik
likler yapılması gerekecektir. 
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Herşeyden önce genel bir hükümle uluslararası alanda yetki 
devrini öngören bir madde Anayasa'da yer almadığı takdirde Ana
yasanın vergilerin kanuniliği ilkesini hükme bağlayan 61 inci mad
desinde Topluluk Hukuku açısından değişiklik yapılması zorunlu 
olacaktır (U9). Çünkü, Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliği halinde, 
«Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler» yalnız Türkiye 
Cumhuriyeti kanunları ile değil, Topluluk kurumlarının işlemleri 
ile de konulabilecektir, öte yandan ortaklık anlaşmaları çerçeve
sinde herhangibir engelle karşılaşmayan belli sanayi kollarını ve 
bölgesel yatırımları özendirici vergi teşvik tedbirlerinin uygulan
ması önemli ölçüde sınırlandırılacaktır. 

1980 sonunda gerçekleştirilen vergi kanunları değişikliklerinde 
sınırlı da olsa AET uygulamalarının bazı yankılan göze çarpmakta
dır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye bütün devletlerde yürür
lükte olan, kurumlar vergisi ile gelir vergisinin birlikte uygulanma
sının yarattığı ekonomik anlamda çifte vergilendirmeyi kısmen de 
olsa önlemeye yönelen vergi alacağı sistemi, Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılan değişikliklerle kabul edilmiş bulunmaktadır (GVK., 
m. 77). 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan 
ortaklık anlaşmalannda vergi uyunılaştırması ile ilgili bir hüküm 
yer almamakla beraber, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu «tam üye »ligine hazırlanırken vergi sisteminde yapması gere
ken önemli bir değişiklik de katma değer vergisinin kabul edilme
sidir. Böyle bir değişikliğin Türkiye; için yalnız Avrupa Ekonomik 
Topluluğu düzenlemelerine uyum kurmak açısından değil, aynı 
zamanda dolaylı vergiler alanında yapılması gereken bir reformun 
gerçekleştirilmesi bakımından da anlamı vardır. Bugün Türkiye'de 
dolaylı vergiler alanında belirli mallann üretimi aşamasını ver 
gilendiren istihsal vergisi ile yine belirli mallann perakende satış 
aşamasını vergilendiren işletme vergisi yürürlüktedir. Bu vergile
rin yerini alacak katma değer vergisi bir yandan daha genel ve yay
gın vergilendirmeyi gerçekleştirebilecek, öte yandan da ithalat üze
rinden alınacak vergilerle ihracatta yapılacak vergi iadesinin daha 
sağlıklı biçimde hesaplanmasına olanak tanıyacaktır. Katma değer 
vergisi düzenli muhasebe kayıtlan tutulmasmı gerektireceği için 
Türkiye'de yükümlüler yönünden bazı sakıncalar yaratabilecektir. 

(119) Bkz.: Doğan, age., s. 222, 223. 
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Bununla beraber bu vergi iyi uygulandığı takdirde gelir vergisinin 
denetim aracı olarak da kullanılabilecektir (120). On-oniki yıldan 
beri Maliye Bakanlığınca bu vergiye geçiş için çalışmalar yapıl
maktadır. Katma değer vergisinin başarısı vergi idaresinin güç
lendirilmesine ve vergi memurları ile yükümlülerin bu vergi konu
sunda iyi eğitilmesine bağlıdır. 

(120) Bkz.: Bora Ocakçıoğlu, Vergi Ahenkleştirmesi ve Türkiye (Pierre Guieu'nun 
Vergi Ahenkleştirmesi Konusundaki Tebliğinin Tartışması), Vergi Reformları 
Kongresi Tebliğ ve Yorumlan, 21-23 Ocak 1981 İİTİA'Ekonomi Fakültesi 
Kamu Maliyesi Enstitüsü Yaymı, İstanbul 1981, s, 353, 



AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA 
VERGİ UYUMLAŞTIRMASI 

Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL 

1. VERGİ UYUMLAŞTIRMASININ AVRUPA EKONOMİK 
TOPLULUĞU HUKUKUNDAKİ YERİ 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasına yol açan Roma 
Andlaşmasmın ikinci maddesi Topluluğun ana ilkesini bir ortak 
pazar kurarak ve üye devletlerin ekonomik politikalarını giderek 
biribirlerine yaklaştırarak Topluluk içerisinde ekonomik hayatın 
uyumlu bir şekilde gelişmesinin, sürekli ve dengeli bir ekonomik 
gelişmenin, daha ileri bir istikrarın ve yaşam düzeyinin hızla yük-

> seltilmesinin ve Topluluğa dahil devletler arasında daha sıkı ilişki
ler kurulmasının sağlanması olarak tanımlamaktadır. Andlaşmanm 
3 üncü maddesi ise 2 nei maddede açıklanan amaçlan gerçekleş
tirmek üzere ortak bir pazarın kurulmasını ve ekonomi politikala
rının biribirine yaklaştınlmasını sağlayacak araçları şöyle açıkla
maktadır: 

a) Üye devletler arasında gümrük vergilerinin ve malların 
ithal ve ihracındaki miktar kısıtlamalarmm ve aynı etkideki diğer 
önlemlerin kaldırılması, 

b) Üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesinin ve 
ortak bir ticaret politikasının oluşturulması, 

c) Üye devletler arasında kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımını önleyici engellerin kaldırılması, 

d) Tarım alanında ortak bir politikanın oluşturulması, 
e) Taşımacılıkta ortak bir politikanın oluşturulması, 
f) Rekabetin kötüye kullanılmasını önleyen bir sistemin ku

rulması, 

g) Üye devletlerin ekonomik politikalarının eşgüdümünü 
(koordinasyonunu) ve ödeme bilânçolanndaki denge bozuklukları
nı gidermeyi mümkün kılan usullerin uygulanması, 
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h) Ortak Pazarın usulüne uygun biçimde çalışabilmesi için 
gerekli olduğu ölçüde ulusal mevzuatın biribirine yaklaştırılması, 

i) işçilerin istihdam olanaklarını düzeltmeğe ve yaşam düzey 
lerini yükseltmeğe yardımcı olacak bir Avrupa Sosyal Fonu'nun ku
rulması, 

j) Yeni kaynaklar açarak Topluluğun ekonomik genişlemesi
ni kolaylaştırmak için bir Avrupa Yatırım Bankası'nm kurulması. 

k) Ticareti arttırmak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte 
teşvik etmek için denizaşırı ülke ve toprakların katılması. 

Son ikisi dışında, sayılan faaliyetlerin hepsi Topluluğun ortak 
bir vergi politikası oluşturmasıyla ve Andlaşnıa'daki vergi hüküm
leriyle yakından ilgili bulunmaktadır O . Bunun nedenini günümüz 
de vergilerin, ekonomik ve sosyal yaşamın başlıca belirleyicilerin
den biri oluşunda ve her ülkede gayrısafi yurt içi hasılanın büyük 
bir kısmını oluşturmasında aramak gerekir. «Vergilerin düzeyi tü
ketim yapısını, dolayısıyla üretimi, firmaların kârlılığını, yatırım 
projelerinin yerini ve genel ifadeyle rekabet koşulları dahil olmak 
üzere birçok faktörü etkiler. Ekonomik bütünleşme için yapılacak 
girişimlerde bu çeşitli faktörlerin vergi yüklerindeki farklılıklardan 
yapay bir şekilde etkilenmemesi için yüklerin biribirine yaklaştırıl
ması gereklidir» (2). 

Vergi yüklerinin biribirine yaklaştırılması herşeyden önce üye 
devletler arasmda ayırımcı vergilendirmenin kaldırılmasını gerek
tirir; ancak bu yeterli değildir. Ulusal vergi sistemleri ayırımcı ver
gilendirmeyi amaçlayan hükümler taşımasalar bile sistemlerdeki 
farklılıklar rekabeti zedeleyen, serbest dolaşımı önleyen engeller 
doğurabilirler, örneğin dolaylı ve dolaysız vergilerin üye devletlerin 
vergi sistemlerinde taşıdığı ağırlığın farklılıklar göstermesi halin
de ulusal gelirden vergi olarak alman miktarların ulusal gelire 
oranlan ayni olsa bile vergi sistemlerinin üye devletler arasındaki 
ekonomik etkileri farklı olur ve dolaysız vergileri ağırlık taşıyan 
üye devletlerin ekonomik durumu zayıflar. Bunun nedeni dolaylı 
vergilerin fiyatları vergi kadar yükselttiği, dolaysız vergilerin ise 

(1) A.J. Easson : Tax Law and Policy in the EEC, Londra, Sweet and Maxwell 
1980, s. 2. iU 

(2) Report on the scope for convergence of tax systems in the Community, Bulle
tin of the European Communities, Supplement 1/80, s. 8.-
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sadece üretim unsurlarının safi gelirinde azalmaya yol açtığı, fi
yatlara yansımadığı yolundaki varsayımdır. Bu varsayıma uygun 
olarak gider vergileri malların ihracı sırasında iade edildiği halde 
dolaysız vergiler için iade tanınmamaktadır. Bu durum dolaylı ver
gileri daha ağır olan üye devletlerin ihracatçılarına rekabet üstün
lüğü sağlar; ticaret koşullan bu ülkelerin malları lehine olmak üze
re bozulur; çünkü dolaylı vergileri ağır olan üye devletin malları 
yüksek vergi iadesinden dolayı diğer ülkelerde daha ucuza satılır, 
öte yandan dolaylı vergilerdeki, sınırlarda vergi ayarlaması yoluyla 
rekabetin bozulmasını önlemeğe çalışan «varış yeri ilkesi» de re
kabet koşullarında yeni bozulmalara yol açmış olur; çünkü dolay
sız vergilerde «çıkış yeri ilkesi» nin uygulanmasına karşılık dolayì? 
vergilerde «varış yeri ilkesi» nin uygulanması, dolaysız vergileri 
daha yüksek olan devletin ihraç mallarının öteki üye devletlerin 
koyduğu ağır dolaylı vergilere tabi olması sonucunu doğurur ve bu 
devletin ihracatçıları büyük vergi iadeleri alan öteki ihracatçılar 
ile rekabet etmek durumunda kalırlar, Sonuçta bu üye devlete ih
racatın nisbi kârlılığı artar; kendi ihracfâ'tı ise olumsuz yönde etki
lenir. Buna karşılık dolaylı vergileri yoğun olarak uygulayan dev 
letler dolaysız vergilerini çok daha hafif tutabileceklerinden Top
luluk içi yatırım yeri arayan fonların kendi ülkelerine akmasını ve 
yabancıların yaptıklan yatınmlardan doğan kârlann kazanıldığı 
yerde kalmasını özendirmiş olurlar. Böylece dolaylı vergilerde ya
pacakları ayarlamalarla ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmadan vergi gelirlerini bütçe gereklerine göre ayarlamalan 
mümkün olur. Döviz sıkıntısı çekilen durumlarda büyük vergi ia 
deleri ile ihraç pazarlan oluştururlar; tersi durumda ise vergi iade
lerini azaltarak sermaye girişini ve ihracatı daraltabilirler (s). 

Dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi hasılatlan içindeki 
payları her ülkede ayni olsa bile vergilerin yapı, oran ve matrahla-
nndaki farklılıklar da değişik sonuçlar doğurabilir, örneğin dolay 
lı vergiler alanında üye devletlerden herbiri toplu gider vergisinin 
değişik türlerini veya yayılı gider vergisini uyguluyor olabilirler. 
Uluslar arası ticarette bir ülkede üretilen mallar diğer bir ülkede 

(3) Richard W. Lindholm: National 
ments, National Tax Journal 
nomik Topluluğunda Vergi 
22. seri, sene 1972 Fakülteler 
Öncel); A.J. Easson: age, s; 
European Community, Comipon 

Tax System and International Balance of Pay-
1966, s. 163-172; M. Pietro Nasini: Avrupa Eko-

Ahenkleştirilmesi, Maliye Enstitüsü Konferansları, 
Matbaası, İstanhul 1974, s. 300 (Çeviren: Türkân 

60; Th. W. Vogelaar: Tax Harmonization in the 
Market Law Review, 1970, s. 325. 
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satıldığı için üye devletlerin farklı gider vergisi türlerini uygula
maları, üye devletler arası ticarete uygulanacak ortak kurallar bu
lunmuyorsa, değişime konu olan malların taşıyacağı vergi yükünün 
de farklı olması sonucunu doğurur. Örneğin A ülkesinde üretilip 
oradaki toptancıya devredildikten sonra toptancı tarafından B ül
kesindeki perakendeciye satılan bir malın, bu iki ülkedeki gider 
vergisinin cinsine göre yalnız A da ya da yalnız B'de vergilendiril 
mesi, her iki ülkede de vergilendirilmesi veya hiç vergiye konu ol 
maması mümkündür (4). A devleti perakende satış vergisi, B dev
leti istihsal vergisi uyguluyor ise mal her iki ülkede de vergilenmez-
A'da toptan satış, B'de perakende satış vergisi uygulanıyorsa her 
ikisinde de vergilenir; A'da toptan satış, B'de istihsal vergisi uy
gulanıyor ise yalnız A'da vergilenir; her ikisinde perakende satr* 
vergisi uygulanıyorsa sadece B'de vergilenir. A'da yayılı gider ver 
gisi, B'de perakende satış vergisi uygulanıyorsa iki kez A'da, bir 
kez de B'de vergilenir. Böylece her iki ülkedeki gider vergisinin tü
rü ve oranlan ayni olmadıkça bir ülkeden diğerine ihraç edilen 
malların gittikleri yerde taşıyacakları vergi yükü orada ayni cins 
malların taşıdıklarından çok farklı olur; bu da ülkeler arasında 
malların serbest dolaşımına engel olur. 

Ekonomik bir birlikte bütün üye: devletler yayılı gider vergisi 
uyguluyor olsalar bile, bu verginin niteliğinden dolayı malların ta
şıdıkları nihai vergi yükü yalnız ülkeler arasında değil, ayni ülke 
içinde değişik üretim yöntemi uygulayan teşebbüsler arasında da 
farklılıklar gösterir. Birliğe üye devletlerin tümü ayni bir toplu gi 
der vergisi türünü uy gülüyorlarsa bu kez oranlarda ve matrahın 
saptanmasmdaki farklılıklardan dolayı mallar arasında maliyet 
farklılıkları doğar. Örneğin bir üye devlette belli bir mal üzerindeki 
vergi tarifesinin çok düşük olması o malın üretimini arttırır ve bu 
üye devleti söz konusu malın bütün diğer üye devletlere ihraç edil 
mek üzere üretildiği merkez durumuna getirir. Oysa bir verginin 
tarafsız sayılabilmesi için, onun, girişimcinin yatırımını nerede ya
pacağına karar verirken dikkate aldığı unsurlardan biri olmaması 
gerekir. 

Vergilerin uygulanmasındaki farklılıklar da malların serbest 
dolaşımını etkilerler. Örneğin bir üye devletin bütün sigaralara, 
kalite açısından hiçbir ayırım yapmaksızın, ayni tarifeyi uygulama-

(4) A.J. Easson: age, s. 58. 
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sı iyi kaliteli sigaralar lehine olmak üzere daha ucuz kalitesiz siga
raların ithalini engeller (5). Mallann Toplulukta serbest dolaşabil 
mesi için üye devletler arasında rekabet koşullarının bozulmaması, 
başka deyimle mallar üzerinde adil bir vergi yükü dağılımının sağ 
lanması için vergilerin uyumlaştırılması gerekir. 

İşte Roma Andlaşmasınm vergi hükümlerini bu amaçların ışı
ğı altında değerlendirmek gerekir; yoksa salt kendi hatırı için ya
salarda uyumlaştırma amaçlanmış değildir (6). Gerçekten Andlaş-
manm düzeni dikkatle incelendikte «Topluluğun Temelleri» başlı
ğım taşıyan ikinci kısmın (Md. 8-84) kişilerin, mallann, hizmetlerin 
ve sermayenin serbest dolaşımı ile tanm ve ulaştırma sektörlerini 
aynntılı bir biçimde düzenlediği görülür. Vergi hükümleri ise «Top 
luluğun Politikası» başlığını taşıyan üçüncü kısımda yer almakta
dır. Bu kısımdaki dört ana başlıktan ilkini oluşturan «ortak kural 
lar» içinde «rekabet kurallan», «vergi hükümleri» ve «mevzuatların 
biribirine yaklaştınlması» na ilişkin hükümler sıralanmıştır. Ver
gi hükümlerinin Topluluğun temel ilkeleri arasında değil, Topluluk 
Politikası'na ait ortak kuralların bir parçası olarak ele alınması, 
vergi sistemlerini uyumlaştırmanın başlıbaşma bir amaç olmayıp, 
temel ilkelere ulaşmada bir yardımcı olarak düşünüldüğünü orta
ya koymaktadır (7). Özellikle vergi hükümlerinin rekabet kurallan 
ile ilgili hükümlerin hemen arkasından gelmesi, bu kurallann ulu
sal vergi yapılanndaki farklılıklann rekabet dengesini bozmaması 
veya gümrük birliğinin işleyişini engellememesi amacma yönelik 
olduğunu göstermektedir. Nitekim Adalet Divanı da çeşitli karar-
lannda vergi hükümlerinin amacının gümrük vergilerine ve eş et
kili vergilere konan yasaklamada belirli vergileme usulleriyle bu
lunabilecek boşlukları doldurmak; böylece mallann serbestçe do
laşacağı bir ortak pazarın kurulmasına yardım etmek olduğunu 
açıkça belirtmiştir (8). Kuşkusuz vergi uyumlaştırmasınm işlevi sa-

(5) Th. W. Vogelaar: agm, s. 326. 
(6) Klaus Schneider: Tax Harmonization' Policy from the Point of View of the 

Commission, (ed. Douglas Dosser: British Taxation and the Common Market, 
Charles Knight and Co. Ltd, Londra, 1973 içinde), s. 131. 

(7) Anthony Parry-Stephen Hardy: EEC Law, Londra, Sweet and Maxwell-New 
York, Matthew Bender, 1973, s. 334; M.P. Nasini: agm, s. 302; A.J. Easson: 
age, s. 1. 

(8) A.J. Easson: age., s. 3, 4. 
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dece yakalardaki boşlukları doldurmakla sınırlanamaz; çünkü 
uyumlaştırma gerekli yasa ve tüzüklerin düzenlenmesi gibi bir ke
relik, geçici bir iş değil sürekli, dinamik bir eylemdir. Bu eylemde 
maliye politikasının yasa düzenlemelerinin çok ötesinde bir yeri 
vardır (9). Bu nedenle vergi hükümlerinin, bir bütün olarak And-
laşmanın genel amaçlarının ve özellikle ikinci ve üçüncü maddele
rinde belirtilen ilkelerin gerçekleşmesinde rol oynadıkları söylenebi
lir (10). 

Tarafsızlık ve serbest rekabeti önleyen engellerin kaldırılması 
amaçları yanında, 1970 lerden itibaren uyumlaştırmada vergileme
nin ekonomik, sosyal ve mali yönü, özellikle Topluluğun öz kay
naklarının yaratılması çabası önemli rol oynamağa başlamıştır. Ro
ma Andlaşmasımn 200 üncü maddesi Topluluk bütçesinin gelirleri
nin üye devletlerin mali yardımlarından oluşacağını öngörmekte 
ve tek tek her üyenin katılma payını belirlemektedir. Ancak 201 in
ci madde Komisyona, 200 üncü maddede öngörülen mali yardımların 
yerine Topluluğun kendi kaynaklarının ikame edilmesi olanakları
nı inceleme ve buna ilişkin'önerilerini Konseye sunma görevi yük
lemiştir. Komisyon 1965 te sunduğu ilk önerilerde ortak gümrük 
vergileri ve tarım vergileri ile finansmanı öngörmüştür. Fakat za
man içinde Topluluğa yeni finansman kaynakları bulma gereği be
lirdiğinden 21 Nisan 1970 te Konsey, Topluluğun 1975 yılından iti
baren öz kaynaklarından finanse edilmesine karar vermiştir, öz 
kaynaklar içine gümrük ve tarım vergilerinden başka her üye dev
lette gerçekleşen katma değer vergisi matrahından % 1 oranını aş
mamak üzere alınacak paylar girmektedir. Bu karar katma de*er 
vergisinde daha yoğun uyumlaştırma çalışmalanna girişilmesine 
yol açmış, bir bakıma 1977 de 6 ncı direktifin çıkarılmasında baş
lıca etkenlerden biri olmuştur (u); çünkü mali yükün üye devletler 
arasında adil biçimde dağıtılabilmesi matrahlarda daha fazla uyum-
laştırmayı gerektirmiştir. Muafiyet ve istisnalardaki farklılıklar or-

(9) The EEC Reports On Tax Harmonization, The Report of The Fiscal and Fi
nancial Committee and The Reports of The Sub-Groups A, B and C, Interna
tional Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1963, s. 152-153; A. Bar
rare: The Influence of Economic Growth of The Member States on Problems 
of Tax Harmonization (The EEC Reports On Tax Harmonization, Amsterdam 
1963 içinde), s. 191. 

(10) A.J. Easson : age, s. 2. 
(11) K. Schneider: agm, s. 133; Supplement 1/80, ag.rapor, s. 6; A.J. Easson: age, 

s. 88, 120. 
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tak pazarda rekabet koşullarını etkilemeyecek derecede küçük ol
salar bile yüklerin dağılımını değiştireceklerinden bu farklılıkların 
giderilmesi zorunlu olmuştur. Böylece matrahlarda sağlanacpk 
uyumlaştırma ile hem yüklerin üyeler arasında daha adil dağılabll-
mesi, hem de doğuracağı matrah genişlemesi nedeniyle Topluluğa 
daha fazla gelir yaratılması amaçlanmıştır. 

2. VERGİ UYUMLAŞTIRMASININ YASAL DAYANAKLARI: 

önceki bölümde de değinildiği gibi Roma Ândlaşmasının mali 
hükümleri, ulusal vergi yapılarındaki farklılıkların malların, hiz
metlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımını engellememesi 
amacına yönelik bulunmaktadır. Çünkü vergi sistemlerinde farklı 
lıkların ve ayırımcılığın devam etmesi gümrük engellerinin varlığı 
ile aynı etkilere sahiptir. Andlaşmanın 95-99 uncu maddelerinde yer 
alan vergi hükümleri, 98 inci madde dışında, dolaylı vergilere iliş
kin bulunmaktadır. Gerçekten 95 inci madde üye devletlerden ithal 
edilen mallara, yerli mallara uygulanandan daha yüksek herhangi 
bir vergi uygulanamayacağını, ayrıca hiçbir üye devletin diğer üye 
devlet mallarını, diğer bazı ürünleri dolaylı plarak korumak için iç 
vergilerle vergilendiremeyecegini, bu hususlara aykırı düşen ulusal 
hükümlerin en geç ikinci aşamanın başmda kaldırılacağını veya 
düzeltileceğini belirtmekte; 96 ncı madde de üye devletlere ihraç 
edilen mallara yapılan vergi iadelerinin, bu malların taşıdığı ger
çek vergi miktarlarını aşamayacağını öngörmektedir, 97 nei madde 
yayılı gider vergisi uygulayan üye devletlerin ithalâtta aldıkları vet • 
giler ve ihracatta uyguladıkları vergi iadeleri bakımından 95 ve 96 
ncı maddelerdeki ilkeleri göz önünde tutarajş ortalama oranlar sap
tayabileceklerini belirtmektedir. Kuşkusuz bütün üye devletlerhı 
katma değer vergisi sistemine geçmeleri ile bu paddenin uygulama 
değeri kalmamıştır. 98 inci madde ise dolaysız vergiler alanında 
Konseyin onayı alınmadıkça, Topluluk içi ticarette ihracatta mua
fiyetler ve vergi iadeleri verilemeyeceğini, ithalâtta telâfi edici ver
giler konulamayacağını hükme bağlamaktadır. 98 inci maddede 
doğrudan doğruya dolaysız vergilerden söz edilmemekle birlikte 
«gider vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer dolaylı vergiler d'-
şmda kalan vergiler» deyimiyle bu vergilere dolaylı yolla atıf ya-, 
pılmaktadır. Sayılan maddelerin hepsi ulusal egemenliğin en önem
li unsurlarından olan vergilendirme yetkisini kısıtlayıcı hükümler 
taşımaktadırlar. 99 uncu madde de «Komisyon, gider vergileri, özel 
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tüketim vergileri, üye devletler arası ticarette uygulanacak telâfi 
önlemleri dahil olmak üzere diğer dolaylı vergilerle ilgili olarak 
üye devletlerin farklı mevzuatlarının ortak pazarın çıkarlarına uy
gun biçimde nasıl uyumlaştınlabileceğini inceler» demek suretiyle 
bu kısıtlama yetkisini Topluluk kurumlarına tanımaktadır. Üye 
devletlerin çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla aralarında gö
rüşmelere girişeceklerini belirten 220 nei madde ile 98 inci madde 
dışında Andlaşmada dolaysız vergilerden ve bunların uyumlaştırıl-
malarından söz eden bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla bir
likte Andlaşmamn dolaysız vergile]- arasında uyumlaştırma işlem
lerine olanak tanımadığı söylenemez. Andlaşmamn 3 üncü kısmın
da «Ortak kurallar» üst başlığı altındaki rekabet kuralları ve vergi 
hükümlerinin hemen arkasından gelen «mevzuatların biribirlerin.; 
yaklaştırılması» hakkındaki 100-102 nei maddeler, gerek görüldü
ğünde, bütün diğer yasalar gibi vergi yasaları hakkında da uygu
lanabilecektir (12). 100 üncü maddeye göre Konsey, «Üye devletlerin 
Ortak Pazarın kurulmasını ve işlemesini doğrudan doğruya etkile
yen kanun, tüzük ve idari hükümlerini biribirine yaklaştırmak için 
Komisyonun önerisi üzerine direktifler çıkarır. Uygulanması bir 
veya birden fazla üye devlette mevzuat değişikliğini gerektirecek 
nitelikte olan direktifler için Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik 
ve Sosyal Komitenin görüşü alınır». 101 inci maddeye göre ise «Ko
misyon üye devletlerin yasal ve idari hükümlerinde mevcut fark
lılıkların Ortak Pazarda' rekabet koşullarını bozduğunu ve bu ne
denle giderilmesi gereken bir dengesizliğin ortaya çıktığını saptar
sa ilgili devletlerle görüşmelerde bulunur. Bu görüşmeler söz ko
nusu dengesizliğin giderilmesini sağlamazsa Konsey birinci aşama 
sırasında oybirliği ile ve daha sonra ağırlıklı çoğunlukla Komisyo
nun önerisi üzerine gerekli direktifleri çıkarır. Komisyon ve Kon
sey bu Andlaşmada öngörülen gerekli diğer tüm önlemleri alabi
lirler». Görüldüğü gibi 100 üncü maddenin genel nitelikteki hük
müne karşılık 101 inci madde belli bir üye devlette ortaya çıkacak 
belirli bozuklukların o devletle anlaşarak, bu başarılamadığı tak
dirde bir direktifle veya diğer bir önlemle giderilmesi için düzen
lenmiştir. Bu nedenle örneğin bir üye devlette yüksek vergilendir
me düzeyinden doğabilecek genel rekabet bozuklukları için 101 inci 
madde uygulanamaz. 

(12) M.P. Nasini: agm, s. 304; Ulrich Scheuner; Constitutional Problems of the 
Development of the European Community, Basic Problems of the European 
Community (Ed. P.D. Dagtoglou) Blackwell and Sons Ltd., Oxford 1975, s. 74. 
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100 üncü maddedekinin benzeri bir hüküm de 235 inci mad
dede yer almaktadır. Bu maddede «Ortak Pazann işleyişinde Top
luluğun amaçlarından birinin elde edilmesi için Topluluğun hare
kete geçmesi gerekli görülür ve Andlaşma bu konuda gerekli yet
kileri vermemiş olursa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Av
rupa Parlamentosunun görüşünü aldıktan sonra oybirliği ile gerekli 
önlemleri alır» denilmektedir. Yazında, dolaysız vergilerin biribi
rine yaklaştınlmasında Andlaşmanm 100 üncü maddesinden oldu
ğu kadar 235 inci maddesinden de yararlanılabileceği görüşü sa
vunulmaktadır. Bu görüşe göre Andlaşmanm 2 nei maddesi sürekli 
ve dengeli bir ekonomik gelişme, daha ileri bir istikrar., gibi amaç
lara bir ortak pazar kurarak ve üye devletlerin ekonomik politika
larını gittikçe biribirine yaklaştırarak ulaşılacağım açıklamaktadır. 
Böylece Topluluğun amaçları Ortak Pazarın amaçlarından daha ge
niş olmaktadır. Bu nedenle ortak pazann işlemesinden çok ekono
mik politikanın yaklaştınlması ile ilgili olduğu ölçüde vergi hüküm
lerini uyumlaştırmanın 99 uncu veya 100 üncü maddelere göre de
ğil, 235 inci maddeye göre yapılması uygun olur. Daha önemlisi 
235 inci maddenin kapsamı mevzuatın biribirine yaklaştınlması ile 
sınırlı değildir. Bu nedenle yasalarda biribirine yakınlaşma sağlan
mış olsa bile gerçekleştirilmek istenen şey bir reform ise 235 inci 
maddeye başvurulabilir (13). Böylece 235 inci madde Topluluk sis
temi içinde büyüme, esneklik ve uyarlanma gereklerini karşılayan 
araçlardan biri olmaktadır (14). Ancak şunu da belirtmek gerekir 
ki, 235 inci maddenin kapsamı da Andlaşmanm 2 nei ve 3 üncü mad 
delerinde belirtilen amaçlarla sınırlıdır; bu amaçlar aşılamaz. Öts 
yandan 100 üncü maddeye göre direktif çıkanlması gerekli olduğu 
halde 235 inci maddeye göre tüzük kullanılması mümkündür. Buna 
karşılık 100 üncü veya 220 nei maddelerin uygulanabildiği durum 
larda 235 nei madde uygulanamaz; çünkü 235 inci madde bir «ar
tık madde» niteliğindedir; yani Ortak Pazar dahilinde çeşitli alan
larda Topluluğun amaçlanndan birinin gerçekleşmesi için zorun
lu görülen, fakat Andlaşmanm herhangi bir yerinde bu konuda ge
rekli yetki verilmemiş olan durumlarda önlem alma olanağını ta
nımaktadır (15). 

(13) A.J. Easson : age, s. 114. 
(14) Pierre Pescatore : The Law of Integration, A.W. Sijthoff, Leiden 1974, s. 38. 
(15) P.J.G. Kapteyn - P. Verloren van Themaat : Introduction to the Law of the 

European Communities, Sweet and Maxwell-Kluwer-Samsom, Londra, I973, 
s. 242-243. 
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Yukarıda değindiğimiz, vergi hükümlerini içeren 95 - 99 uncu 
maddeler ulusal uygulamalardaki farklılıkları giderici, dolayısiylc 
geniş anlamda alındıkta vergilerin uyumlaştırılmasına yönelik so
nuçlar yaratıcı olmakla birlikte dar anlamda alındıkta vergi uyum-
laştırmasma ilişkin hükümler dolaylı ve dolaysız vergiler bakımın
dan sırasıyla 99 ve 10O - 102 nei maddeler çerçevesinde kalmakta
dır. Bu nedenle uyumlaştırmanın hukuki dayanağı olarak söz ko
nusu maddeler üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak duracağız. 

Andlaşmanın 99 uncu ve 100 üncü maddelerinde, Ortak Pazar 
çerçevesinde sağlanması arzu edilen ahenk farklı kavramlarla ifa
de edilmektedir. 99 uncu maddede dolaylı vergilerin «uyumlaştınl-
ması»ndan, 100 üncü maddede ise mevzuatın biribirine «yaklaştı-
rılması»ndan söz edilmektedir. Bu kavramlar Andlaşmanın diğer 
birçok maddesinde de geçmektedir (Md. 3, 27, 117); bazı maddeler
de ise eşgüdüm (koordinasyon) deyimi kullanılmaktadır (Md. 54, 
56, 57, 70). Andlaşmada bu kavramların tanımlaması yapılmamış
tır; aralarında kesin bir ayırım yapmak da zordur. Bununla birlik
te şu genel tanımlamalar verilebilir: Uyumlaştırma hukuki sistem
lerden kaynaklanan, serbest rekabeti bozucu nedenleri kaldırmak 
veya iş gücünün, sermayenin ve malların üye devletler arasında 
serbestçe dolaşımını kolaylaştırmak için ulusal hukuk sistemlerin
de yapılan değişikliktir. Böylece biribirinden farklı ulusal hukuk 
sistemleri altında faaliyette bulunan teşebbüsler arasında rekabet 
yönünden makul ölçüde eşit olanaklar yaratılmış olur. Aslında bu 
tanımlama uyumlaştırmaya sadece statik açıdan bakıldıkta yeterli 
olabilir. Statik açıdan uyumlaştırma. vergi sistemlerinin ve yapı
larının biribirine uydurulmaları problemleriyle sınırlanabilir. Fa 
kat herbir üye devletin ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kurum
sal özelliklerini dikkate alan dinamik bir yaklaşım benimsenirse 
vergilerin etkilerindeki benzerlik vergi yapılarındaki benzerlikten 
daha çok önem kazanır. Gerçekten ekonomilerin uyumlu biçimde 
büyümeleri için üye devletlerce enflasyona, dar boğazlara, işsizliğe 
veya gerilemeye karşı önlem alınırken vergilere çok önemli görev
ler düşer. Bu rolün başarılabilmesi için vergi sistemlerinin mutla
ka biribirinin benzeri olması zorunlu değildir. Önemli olan bütün
leşmiş ekonomiler içinde ortak harekete geçmede ayni ölçüde etki
li olacak önlemleri sağlamak üzere benzer davranış ve etki koşul-
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larmın oluşturulmasıdır. Bu nedenle uyumlaştırma maliye politi 
kasından ayrı düşünülemez (16). 

Uyumlaştırma eşitleme değildir. Eşitleme veya tekdüzeleştu;-
me vergi sistemlerinin ve vergi oranlarının gittikçe artan biçimde 
aynı düzeye getirilmesini ifade eder. Ekonomik ve sosyal yaşamın 
hiçbir bölümünde bulunmayan eşitliği vergilendirme alanında ya 
ratmak gereksizdir; çünkü vergi sistemleri büyük ölçüde tarihi ge
lişimin ürünüdürler; uzun bir alışkanlık devresi içinde yükümlü
lerin psikolojileri, ekonomik ve sosyal alışkanlıkları ile bütünleşir, 
uyum içine girerler. Bu nedenle vergi sistemlerinin tümüyle eşitlen
mesi sadece ekonomik ve sosyal yapıların eşitlenmesini değil, psi
kolojik ve sosyolojik davranışlarda bile benzerliği gerektirir (17). 
Bu nedenle serbest rekabete dayalı ekonomik/ sistemin işleyişini 
bozmadıkları, başka deyimle rekabet açısından tarafsız oldukları 
sürece vergi sistemlerinin eşitleştirilmesine gerek yoktur. Andlaş-
mada amaçlanan şey de ulusal vergi sistemlerinin tekdüzeleştiril-
mesi değildir (18). Buna karşılık yukarıda da değindiğimiz gibi ma
li sistemler eşit olsa bile, serbest rekabeti engelleyen nitelikler gös-
teriyorlarsa uyumlaştırma gene de zorunlu olabilir. Örneğin Roma 
Andlaşmasınm yapıldığı dönemde bütün üye devletler yayılı gider 
vergisini uyguluyor olsalardı bile dolaylı vergi sisteminde uyum
laştırma gereği duyulurdu. Çünkü yapısal özelliklerinden dolayı ya 
yılı gider vergileri rekabeti bozucu nitelikler taşırlar. 

Eşitlemenin aksine eşgüdüm gerçek ve temel farklılıklara da
yanır ve gerekli önlemlerin saptanmasında da bu farklılıklar dik
kate alınır. UyumlaŞ|tırma, eşitleştirme ile eşgüdüm arasında bir 
yerde bulunur. Uyumlaştırma mevzuatın biribirine yaklaştırılma-
sına oranla daha geniş kapsamlıdır. Uyumlaştırma bir sistem oluş
turan hukuki kuralların düzenlenmesini ifade ettiği halde, mevzua 
tın biribirine yaklaştırılması tek tek hukuki kuralların düzenlen
mesi anlamını taşır (19). 

(16) A. Barrère : agm, s. 191-192. 
(17) op. cit, s. 187. 
(18) Martin Davey: The Value Added Tax (ed. B.A. Wortley: The Law of the 

Common Market, Manchester University Press, Manchester 1974 içinde) s. 130; 
Albert Rädler: Corporate Taxation in the Common Market, Guides to Euro
pean Taxation, C. II, International Bureau of Fiscal Documentation, Amster
dam 1970, s. III-c. 15, 17. 

(19) A. Rädler: age, s. III-c. 19, 20. 
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İçerikleri açısından incelendikte 99 neu madde ile 100-102 nei 
maddeler arasındaki fark ve ilişkiler şöyle belirlenebilir: 

99 neu maddede uyumlaştırma konusu olan şey yasalardır; 
100-102 nei maddelerde ise yasalar, tüzükler ve idari kararların hü 
kümleridir. Bu nedenle örneğin dolaylı vergilere ilişkin bir tüzük 
hükmünün uyumlaştırılması 99 uncu maddeye göre değil, ancak 
100 üncü maddeye göre yapılabilir. * 

99 uncu madde Komisyona, dolaylı vergilerin Ortak Pazarın 
yararına olmak üzere nasıl uyumlaştınlabileceğini inceleme görevi 
vermektedir. Bu emredici hüküm gereğince Komisyon uyumlaştır-
manm gerekli olup olmadığını incelemek durumunda değildir; sa
dece bunun nasıl yapılabileceğini araştıracaktır. Uyumlaştırmanın 
amacı «Ortak Pazarın yaran» gibi genel bir ifade ile açıklanmak
tadır. Buna karşılık 100 ve 101 inci maddelerin öngördüğü mev 
zuatı biribirine yaklaştırma görevinin çerçevesi daha kesin ve dar 
çizilmiştir. 100 üncü maddeye göre yapılacak mevzuat yaklaştırma
sı «Ortak Pazarın kurulmasını veya işleyişini doğrudan doğruya 
etkileyen» hükümlerle, 101 inci maddeye göre ise «Ortak Pazarda 
rekabet koşullarını bozan farklılıklar» ile sınırlanmıştır. Ortak Pa
zarın kurulması veya işleyişi rekabet koşullan bozulmadan da olum
suz yönde etkilenebilir. Bu nedenle Roma Andlaşması bu durumlan 
iki ayn madde içinde düzenlemiştir. Örneğin çıkış yeri ilkesi re
kabet açısından tarafsız olmakla birlikte vergi hasılatının ithalâtçı 
ve ihracatçı üye devletler arasında kattıklan değere göre paylaşıl
ması sonucunu doğurduğundan ticaret dengeleri lehte olan üye 
devletler için avantaj yaratır ve Ortak Pazarın uygun biçimde iş
leyişi etkilenir. Daha önce de değindiğimiz gibi 100 üncü madde 
genel niteliktedir; oysa 101 inci madde özel bir duruma ilişkindir. 
Burada söz konusu olan, üye devletlerden birinde idari veya yasal 
kurallardaki farklılıklardan dolayı bir grup teşebbüs aleyhine do
ğan ve diğer üye devletlerde görülmeyen nisbî maliyetlerdeki fark
lılıklardır. Buna, dolaylı ve dolaysız vergilerde, sosyal güvenliğin 
finansmanı metodlannda, fiyat düzenlemelerinde, kadın işçilerin 
ücretlerinde, çalışma saatlarmda, fazla çalışma ve ücretli tatil ku
rallarındaki farklılıklar örnek gösterilebilir. Maddeden açıkça gö
rüldüğü gibi bu hükmün uygulanabilmesi için üye devletlerin ya
sal ya da idari hükümlerinde uyumsuzluk olmalı ve bu. Ortak Pa
zarda rekabet kurallannı etkileyerek «giderilmesi gereken» bozuk
luklara yol açmalıdır. Bu nedenle rekabet koşullarındaki bozulma 
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fazla önemli değilse veya üye devletler arasında telâfi edici önlem
ler almıyorsa bu gerek doğmaz. Yasal veya idari hükümler arasın
da uyumsuzluk bulunması koşulu Andlaşmanın ayırımcı vergilen
dirmeyi yasaklayan maddeleri ile 101 inci madde arasındaki sınır 
çizgisini oluşturur. Ayırımcılık, bir üye devletin, diğer üye devlet
lerin eşit koşullar altındaki yükümlülerine veya vergi konularına 
farklı işlem uygulamasını veya farklı koşullar altındaki yükümlü 
ya da konulara aynı işlemi uygulamasını ifade eder. Oysa 101 inci 
maddedeki rekabet koşullarım zedeleyici uygulama durumu iki ya 
da daha fazla üye devletin yasal veya idarî kurallarındaki farklılık
tan doğar C20). 

101 inci maddeye göre serbest rekabet kurallarının bozulmuş 
olması için üç koşulun gerçekleşmesi gerekir: 

— Üye devletlerden birinde bir grup teşebbüs diğerlerine oran
la daha düşük veya daha yüksek vergilemeye tabi tutulmakta ol
malıdır. Vergi kavramı içinde maliyetleri ve fiyatları etkileyen bü
tün unsurları dikkate almak, yalnız vergi oranlarını, muafiyet ve 
istisna hükümlerini kapsayacak biçimde dar yorum yapmamak 
gerekir. Teşebbüs gruplarına örnek olarak, belirli sanayi dallan 
emek veya sermaye yoğun teşebbüsler, tamamlanmış veya üretimin 
bir aşamasında ihtisaslaşmış teşebbüsler, bölgesel teşebbüsler ör
nek gösterilebilir. 

— İkinci olarak öteki üye devletlerde bu grup teşebbüslerle 
diğerleri arasında böyle bir farklılık bulunmamalıdır. 

— Üçüncü olarak belli grup teşebbüsler aleyhine doğan fark
lılık herhangi bir yolla telâfi edilmekte olmamalıdır. Komisyonun 
alacağı önlemler ilgili üye devletde söz konusu teşebbüsler arasın
da doğan avantaj veya dezavantajın giderilmesine veya diğer üye 
devletlerdeki teşebbüslerin telâfi edilmesine ya da bütün üye dev-
letlerdeki ilgili kuralların uyumlaştırılmasına yönelik olabilir O21). 

Uyumlaştırmada izlenecek yöntem bakımından uyumlaştırma-
ya ilişkin hükümler arasında farklılıklar vardır. 100 üncü madde
ye göre Konseyin oybirliği ile karar alması ve Avrupa Parlamento
su ile Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşüne başvurulması zo
runludur; alınacak önlemler direktifler şeklinde düzenlenecektir. 

(20) P.J.G. Kapteyn-P. Verloren van Themaat : age, s. 244. 
(21) op. cit., s. 245. 
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Buna karşılık, rekabet koşullarını açıkça bozan üye devletlere karşı 
daha sıkı önlemler alabilmek için, 101 inci madde 100,üncü madde
den farklı olarak geçiş döneminden s;onra oybirliği aramamış, ağır
lıklı çoğunluğu yeterli saymıştır ve sadece ilgili üye devletin görü
şüne başvurulmasını gerektirir. Alınacak önlemler burada da di
rektifler şeklinde düzenlenecektir; fakat 100 üncü maddeden fark 
lı olarak çıkarılacak direktifler sadece bir üye devlet ile ilgili ola
bilir. Dolaylı vergilerin uyumlaştırılması hakkındaki 99 uncu mad
deye göre ise Konsey oy birliği ile karar alır; buna karşın önceden 
üye devletlerin görüşüne başvurma gereği yoktur ve alınacak ön
lemlerin direktifler biçiminde düzenlenmesi zorunlu değildir. Bu
nunla birlikte bu madde ile ilgili olarak şimdiye kadar çoğunlukla 
direktiflere, bazan da kararlara başvurulmuştur. Bu alanda üye 
devletlerde doğrudan uygulanabilir nitelikte tüzüklere (Md. 189) 
hiç başvurulmamıştır. Bunun nedeni tüzüklerin nitelikleri gereği 
üye devletlerin egemenliklerine daha fazla müdahale etmesidir. 

3. VERGİ UYUMLAŞTIRMASI ALANINDA YAPILANLAR 

Topluluğun kuruluşundan bu yana ulusal vergi sistemlerinin 
biribirine yaklaştırılması için çalışmalar süregelmiştir. Ancak çe
şitli nedenlerle bu iş istenilen hız ve düzeyde olamamıştır. Bu neden 
lerin başında üye devletlerin vergilendirme yetkilerini Topluluğa 
devretmekteki isteksizlikleri gösterilebilir; çünkü vergi egemenliği 
ulusal egemenliğin en önemli unsurlanndan biri sayılmakta ve üye 
devletler ulusal egemenliklerinin dokunulmazlığına büyük önem 
vermektedirler. Öte yandan üye devletlerin toplam vergi yüklerinde 
ve vergi hasılatının çeşitli vergiler abrasında dağılımında, vergi sis
temlerinin yapısında görülen farklılıklar bir rastlantı olmaktan çok 
ekonomik ve sosyal yapılardaki farklılıklar, halkın vergilere karşı 
duyarlık derecelerinin değişik olması, ulusal ekonomik politikala
rın uygulanmasında vergilere tanınan rolün büyüklüğü gibi kök
leri çok derinde bulunan tarihi, kültürel, idari, politik ve ekonomik 
nedenlerden kaynaklandığından bu farklılıkları kısa zamanda gi
dermenin güçlüğü ortadadır i22). Kuşkusuz bunlara başlangıçtaki 
üye sayısına yeni yeni katılmaların yarattığı sorun ve gecikmeleri 
de eklemek gerekir. 

(22) Douglas Dosser : Future Tax Policy of the UK as a member of the EEC (ed. 
Douglas Dosser: British Taxation..., age içinde), s. 157-158; A. Barrerei agm, 
s. 185; Supplement 1/80, ag. rapor, s. 6-7. 
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Bütün güçlüklerine karşın uyumlaştırma alanında belli bir yol 
alınabilmiştir. Bu başarıya ulaşmada rol oynayan etkenlerin başın 
da gelir ve servet vergileri gibi büyük bir dolaysız vergiler grubu
nun henüz uyumlaştırma kapsamına alınmamış olması, uyumlaştı
rılması kararlaştırılan vergilerde ise alman önlemlerin sadece ver
gi yapılan ve matrahlar ile sınırlı kalması, üye devletlerin vergi 
oranlannı saptamada serbest bırakılmış olmaları gelmektedir C23). 

Topluluk kurumlarınca vergilerin uyumlaştırılması için yürü
tülen resmi çalışmalara üye devletlerde kendiliğinden oluşan (spon
tane) uyumlaştırma çabalarını da eklemek gerekir C24). Belli bir 
vergide uyumlaştırma amacıyla alınan önlemler çoğu kez üye dev
letlerin başka vergilerde değişiklikler veya reform yapmalarını ge
rektirebilir veya başka alanlardaki düzenlemeler vergilerle ilgili 
sonuçlar doğurabilir. Örneğin bir Avrupa Şirketi statüsünün kabu
lü ortaklıkların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerde değişikliği 
gerektirebilir. Bu yeni düzenlemelerde üye devletlerin eğilimi ço
ğunlukla Komisyonun veya Konseyin görüşleri doğrultusunda ge
lişmektedir; veya kurumlar vergisi sistemlerini değiştirirken bazı-
lannın yaptığı gibi üye devletler ulusal reformlarını bu konudaki 
Komisyon görüşünü öğreninceye kadar erteleyebilmektedirler. Bir 
Alman Maliye Bakanlığı yetkilisi ulusal mali reformlann dayandığı 
ilkeleri basitlik, adalet, yeterli vergi hasılatının sağlanması ve Top
luluk içinde uyum olarak belirtmiştir. Ulusal reform planları ile 
Komisyonun uyumlaştırma önerileri arasındaki bu biribirine bağ
lılık bir Tasan Direktif hazırlanmadan önce Komisyon üyeleri ile 
ulusal bakanlıkların yetkilileri arasında bazan yıllarca süren görüş
me ve danışmalann doğal sonucudur C25). Bazan da üye devletler-
deki mali reformlarda ortaya çıkan ortak kurallar resmi uyumlaş
tırma işlemini başlatan faktör olmaktadır. Böylece Almanya'da 
Konseyin direktifi hukuken yürürlüğe girmeden önce katma değer 
vergisinin kabulü, İtalya'da şirketlerden alman çeşitli vergilerin ku
rumlar vergisi şeklinde birleştirilmesi, 1969 yılında bira üzerine 
özel tüketim vergisi koyan Fransa'nın ulusal planlan ile Komisyo
nun görüşünü karşılaştırması sonucu ulusal planlarda değişiklik 
yapması kendiliğinden oluşan uyumlaştırma çabalanna örnek gös
terilebilir. 

(23) Supplement 1/80, ag. rapor, s. 7. 
(24) ,K. Schneider: agm, s. 151-152; A.J. Easson : age, s. 223. 
(25) Klaus Schneider : agm, s, 151. 
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Doğası gereği her vergi temel ekonomik kararlarda ve davra
nışlarda değişmelere yol açabileceğinden bütün vergiler uyumlaş-
tırmaya konu olabilir. Neumark Raporu dolaylı vergiler dışında 
çeşitli vergilerde uyumlaştırma gereğini belirtmektedir. Faiz ve te-
mettülerden kesinti yoluyla alınan vergiler, gelir ve kurumlar ver
gileri, servet ve veraset vergileri bunlar arasında sayılabilir C26). An
cak tek tek vergilerin vergi sistemleri içindeki yeri ve ekonomik 
hayattaki önemi aynı olmadığından birkısım ulusal vergilerdeki 
farklılıklar ekonomik karar ve davranışları diğerlerindeki farklılık
lardan daha fazla etkiler; dolayısıyla, diğer vergilere oranla daha 
fazla uyumlaştırma gereği doğurabilirler. Uyumlaştınlmalan gere
ken ivedi ve biribirine rakip konular arasında seçim yapma yetkisi 
Komisyon'un elindedir (Md. 99, 100). Fakat Andlaşma, Komisyon'a 
gider ve özel tüketim vergilerinin nasıl uyumlaştınlabileceğini in
celeme görevi veren emredici nitelikteki 99 uncu maddesi ile kendi 
önceliklerini de açık olarak belirlemiş bulunmaktadır. Bu nedenle 
dolaylı vergiler alanında yapılan çalışmalar daha yoğun olmuş ve 
ortak amaca doğru daha uzun yol alınmıştır. Bu farklılığa koşut 
olarak Topluluğun vergi uyumlaştırması işlemlerini dolaylı ve do
laysız vergiler alanındakiler olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. 

A) Dolaylı vergilerde uyumlaştıırma çalışmaları : 

Uyumlaştırmaya duyulan ivedi gereksinme dolayısıyla dolaylı 
vergiler içinde ilk ele alman gider vergileri olmuştur. Gider vergi
lerinin uyumlaştmlmasında Komisyon amaca aşama aşama ulaş
mayı öngören, diğer vergilere de uygulanabilecek bir yöntem ge
liştirdi. Bu yöntemde önce vergi yapılanmn, sonra matrahların ve 
en sonunda, gerek görülürse, oranların uyumlaştınlması öngörül
müştür. 

i) Gider vergilerinde uyumlaştırma : 

Roma Andlaşması imzalandığı zaman Fransa dışında kurucu 
devletlerin hepsinde yayılı gider vergisi sistemi uygulanmakta idi. 
Bu vergi dikey bütünleşmeyi özendirmesi, vergi pramidine yol aç
ması, mallar üzerinde geçtikleri üretim aşamasının farklılığına gö
re çok değişik ve miktan kesinlikle bulunamayan vergi yükleri ya
ratması nedeniyle gider vergileri içinde en olumsuz etkileri olanı
dır. Ulusal mali farklılıklann Ortak Pazarın kuruluş ve işleyişini 

(26) The EEC Reports on Tax Harmonization, ug. rapor, s. 154-155. 



AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA VERGİ UYUMLAŞTIRMASI 7 3 9 

ne ölçüde engellediğini araştırmak üzere 1960 yılında Neumark'm 
başkanlığında kurulan «Fiscal and Financial Committee» bu yüz
den gider vergisi sistemlerinde ivedilikle reform yapılması gereği 
üzerinde durmuştur. Komitenin A, B ve C alt grupları yayılı gider 
vergisinin çeşitli alternatiflerini ayrıntılı olarak incelemekle görev
lendirilmiştir. Bu alt grupların çalışmaları istihsal vergisi, toptan 
satış vergisi ve katma değer vergisinden birinin Topluluğun ortak 
gider vergisi olarak seçilebileceğini ortaya koydu; politik, teknik 
ve psikolojik sorunlar yaratacağı endişesiyle özellikle küçük teşeb
büsleri çok olan üye devletlerin takındığı olumsuz tutum karşısın
da ortak bir perakende satış vergisi üzerinde durulmadı. Tarafsız
lık ve vergi kaçakçılığını önlemek açısından diğer iki vergiye oran
la daha üstün olduğundan C alt grubu katma değer vergisinin ara
nılan özelliklere en uygun gider vergisi türü olduğunu açıkladı (27). 
Bu bilgilerin ışığı altında Komisyon, 1962 yılında, gider vergilerinin 
uyumlaştırılması için Konsey'e direktif önerisinde bulundu. Öneri
nin ilk şeklinde reformun aşamalı olarak yapılması, ilk üç yılda üye 
devletlerin yayılı gider vergilerini istedikleri bir toplu gider vergi
si ile değiştirmeleri, daha sonra ise ortak bir katma değer vergisi 
uygulamasına geçilmesi düşünülmüştür. Ancak öneri Avrupa Par-
lamentosu'nun görüşüne sunulduğunda aşamalı reform yerine doğ
rudan katma değer vergisine geçilmesi yeğlendi. Komisyon tasarı
yı bu doğrultuda düzelterek 1964 te yeniden Konseye sundu. Bu son 
öneri 1965 yılında sunulan İkinci Direktif önerisi ile birlikte 11 Ni
san 1967 de ilk iki direktif olarak kabul edildiler. 

Birinci Direktif üye devletlerin en geç 1 Ocak 1970 tarihine ka
dar ortak bir katma değer vergisi sistemi kabul etmelerini öngör
mektedir. Buna uyarak Federal Almanya 1968 de, Hollanda 1969 
da, Lüksemburg 1970 de katma değer vergisini kabul ettiler. Bel
çika çeşitli ekonomik ve mali nedenlerle vergi sistemini tanınan sü
re içinde değiştiremediğinden 9.12.1969 da kabul edilen Üçüncü Di
rektif ile süre 1 Ocak 1972 ye ertelendi. Belçika'da katma değer ver
gisi 1971 yılında yürürlüğe girdi. İtalya'da da koalisyon hükümeti 
vergiyi uygulamada politik muhalefetle karşılaştığından yalnız 
İtalya ile ilgili olmak üzere 20.12.1971 ve 4.7.1972 tarihlerinde 4 ün
cü ve 5 inci direktifler çıkarılarak süre uzatıldı. İtalya katma değer 
vergisini 1973 yılında kabul etti. 

(27) op. cit., s. 44, 73-74. 



730 Prof. Dr. MUALLÂ ÖNCEL 

Tüm üye devletlerin katma değer vergisi uygulamasına geçme- ' 
siyle vergi yapılarındaki uyumlaştırma işlemi tamamlanmış oldu; 
matrahlarda ve oranlarda uyumlaştırma ise daha sonraya bırakıl
dı. Birinci Direktif genel sistemi belirlemiş, bunun ayrıntıları İkin
ci Direktif ile düzenlenmiştir. İlk iki direktif ile vergiden indirim sis
temini uygulayan tüketim tipi bir katma değer vergisi esası benim
senmiş, üye devletler oranların ve matrahların saptanmasında, pe
rakende ticaretin vergi kapsamına alınmasında, tarım sektörüne 
özel sistemlerin uygulanmasında serbest bırakılmıştır. Bu direk 
tifler Topluluğun ortak katma değer vergisini geliştirmede ilk aşa
ma kabul edildiklerinden hiç olmazsa geçici bir süreyle bazı konu
larda üye devletlerin iradesine geniş yer vermişler, böylece biribi-
rinden oldukça farklı dokuz ulusal sistem ortaya çıkmıştır. Birinci 
ve İkinci Direktifin uygulanmasmdzı en büyük sorunlar perakende 
satışların, tarımın, kullanılmış ve antika eşyaların, san'at eserleri
nin, banka, sigorta işlemlerinin, bina yapımı, arazi kiralanması gi
bi hizmetlerin ve sınırlar aşırı hizmet alımlarının vergilenmesi, mua
fiyetler ve sıfır oran uygulamaları, vergi iadesini gerektiren durum
larda girdiler için ödenen vergilerin tümünün iadesini önleyen 
«tampon kuralı»nm uygulanması konularında ortaya çıkmıştır. Bu 
sorunların çözümlenmesi için uyumlaştırmada biraz daha ileri gi
dilmesi gereği doğdu. Topluluğun 1975 yılından itibaren kendi kay
naklarından finanse edilmesi yolunda 1970 de alman Konsey ka
rarı da yüklerin adil dağıtımı için daha fazla uyumlaştırmayı ge
rektirince İkinci Direktifin yerine geçmek üzere 17 Mayıs 1977 de 
Altıncı Direktif kabul edildi. Altıncı Direktifin kabulü ile uyum
laştırma sürecinde bir adım daha atılarak matrahların uyumlaştı
rılması da gerçekleştirilmiş oldu. Aslında üye devletler vergi mat
rahını belirlemekteki serbestilerinin, sınırlanmasında çok isteksiz
diler. Bu nedenle direktifin daha fazla esneklik tanıması, fakat üye 
devletlerin katma değer vergisi matrahı üzerinden yapacakları öde
menin saptanmasında her üye devlette gerçekleşen vergi hasılatı 
tutarı bulunurken matrahlardaki ulusal farklılıkları dikkate alan 
bir düzeltme işleminin kabulü yoluyla uyuşmaya varıldı. 

Diğerleri gibi bir önsözle başlayan 6 ncı direktif 34 maddeyi 
içeren 19 bölümden oluşmaktadır. Direktif vergi yükümlüsünü 
(Md. 4), vergiye tabi işlemleri (Md. 5, 6), vergi matrahını (Md. 11) 
belirlemekte, malların arzedildiği, hizmetlerin yapıldığı yerin nere
si olacağını tanımlamakta (Md. 8, 9), geniş bir muafiyetler listesi 
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koymakta (Md. 13), perakende ticareti vergi kapsamına almakla 
birlikte vergiyi uygulamakta güçlükle karşılaşacak küçük teşeb
büsler için özel hüküm öngörmektedir (Md. 24). Direktif belirli sos
yal amaçlar için sıfır oran uygulanmasına izin vermekte, ancak sı
fır orana tabi işlemler Topluluk vergisinin tarhında hesaba katıl
maktadır. Direktifin 25 inci maddesi ile üye devletler tarım alanın
da özel sistemlerini uygulamakta gene serbest bırakılmakta, fakat 
Topluluk içinde özel sistemlerin uygulanmasında birlik sağlanmak 
tadır. Buna göre çiftçilerden alımda bulunanların belli bir yüzdeyi 
katma değer vergilerinden çıkarmaları kabul edilmektedir; bu yüz
deyi ortak bir makro-ekonomik hesaplama yöntemine uygun ola 
rak ilgili devlet saptamakta ve miktarı her üç yılda bir yeniden he
saplanmaktadır (28). 

Altıncı Direktifin 1 Ocak 1978 den itibaren yürürlüğe girmesi 
düşünülmüştü. Ancak iki üye devlet dışında (29) diğerleri o tarihe 
kadar gerekli idari ve yasal düzenlemeleri yapamadıklarından 
26.6.1978 de çıkarılan Dokuzuncu Direktif ile ilgili devletlerin en 
geç 1 Ocak 1979 a kadar eksikliklerini tamamlamaları öngörüldü. 
Bu nedenle öz kaynaklar sistemi ancak 1979 da uygulanabildi. Bu 
tarihte bile dört üye devlet (30) uygulamaya hazır değildi; bunlar 
GSMH esasına göre katkıda bulundular. 

Dokuzuncu Direktiften sonra ve son olarak Sekizinci Direktif 
çıkarılmıştır. 16.9.1979 da kabul edilen bu direktifle bir vergi yü
kümlüsünün başka bir üye devlette ödediği verginin indirimi veya 
iadesi konusu düzenlenmektedir. Böylece faaliyetlerini sürekli ya 
da geçici olarak diğer üye ülkelere genişletmek isteyen teşebbüsler, 
özellikle uluslararası fuarlara katılanlar çifte vergilemeye tabi ol
maktan kurtulacaktır (31). 

Konseyce kabul edilen direktifler dışında iki direktif önerisi 
de kabul edilmek üzere beklemektedir. 11 Ocak 1978 de Konsey'e 

(28) Altıncı Direktif hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. J. Reugebrink : The Sixth 
Directive for the Harmonization of Value Added Tax, Common Market Law 
Review, 1978, s. 309-319; Dermis A. Parkinson: Value Added Tax in the EEC, 
Graham and Trotman Ltd, Londra 1981, s. 13-40; A.J. Easson : age, s. 90-96. 

(29) Belçika, İngiltere. 
(30) Federal Almanya, İtalya, İrlanda, Lüksemburg. 
(31) Ayrıntılı bilgi için bkz. European Report, Taxation: Futher Steps in the VAT 

and Excise Web, October 10, 1979, s. 8-9; European Communities Commission 
Background Report, Community Taxes: VAT Legislation, November 15, 1979, 
s. 2. 
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sunulmuş olan yedinci direktif önerisi kullanılmış ve antika eşya
lar ve san'at eserlerinin vergilendirilmesi ile ilgilidir. İlk şekli ile 
Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite tarafından 
benimsenmediği için Komisyon öneriyi değiştirerek yeniden Kon
seye sundu. 11 Nisan 1979 da Konseye sunulan onuncu direktif 
önerisi ise 6 ncı direktifin taşınabilir malların kiralanması ile ilgili 
9 uncu maddesini değiştirmektedir (32). 

ii) Özel tüketim vergilerinde uyumlaştırma : 

Özel tüketim vergileri katma değer vergisinden çok daha fazla 
uyumlaştırmaya gerek gösteren bir alandır ve bu konuda uyumlaş-
tırmanm katma değer vergisindekine koşut olarak yürütülmesi zo
runludur; çünkü vergi sınırlarının ve sınır vergi ayarlamalarının 
özel tüketim vergileri bakımından sürmekte olduğu bir sistemde 
bunları katma değer vergisi yönünden kaldırmanın bir anlamı kal
maz. Özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılmasında karşılaşılan so
runlar katma değer vergisindekilerin aynıdır; hatta kendine özgü 
nitelikleri dolayısıyla özel tüketim vergileri daha fazla sorunlar do
ğurur. Bu nedenle özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılması kat
ma değer vergisinin uyumlaştırılmasından daha zordur. Nitekim 
katma değer vergisinin uyumlaştırılmasında bugüne değin olduk
ça uzun bir yol alındığı halde, işlenmiş tütün üzerindeki verginin 
uyumlaştırılması ile ilgili direktif dışında özel tüketim vergileri ko
nusunda sunulan direktif önerilerinin hepsi, Konsey düzeyinde yı
ğılıp kalmıştır. 

Özel tüketim vergilerinin oranlarında uyum sağlanmasına du
yulan gereksinme katma değer vergisindekinden çok daha büyük
tür. Özel tüketim vergilerine tabi malların bir kısmı hem doğru
dan doğruya tüketime konu olur hem de sanayi ham maddesi ola
rak kullanılırlar; şeker, alkol, madeni yağlar bunun örnekleridir. 
Sanayide kullanıldıkları zaman bu mallar üzerindeki vergi tüke
tim vergisi olmaktan çıkıp üretim vergisine dönüşür. Üye devletle
rin vergi oranlan farklı olduğu ölçüde üretim maliyetindeki ve do
layısıyla fiyatlardaki farklılıktan dolayı rekabet eşitliği bozulur. 
Özel tüketim vergilerinin hepsi son satıştan önceki bir üretim dev
resinde alman tek aşamalı (toplu) gider vergileri olduklarından, 
katma değer vergisindekinin aksine, bu eşitsizlik malların ihracı 

(32) Bu öneriler hakkında ayrıntılı bilgi için yukarıdaki raporların sırası ile 9-10 un
cu ve 3-4 üncü sayfalarına bakınız. 
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sırasında yapılacak vergi iadesi ile giderilemez; çünkü bu vergile
rin ham madde veya yarı mamul üzerindeki yükü kesin olarak be-
lirlenemez. Roma Andlaşması bu yükün yuvarlak olarak hesaba ka
tılmasını önlemektedir. Bunun için, varış yeri ilkesi uygulandığı 
sürece, ya özel tüketim vergilerini katma değer vergisi sistemi içine 
almak veya bunların tümünü kaldırmak gerekir. Sonuncu durum
da doğacak gelir kaybı katma değer vergisi oranlarında yapılacak 
arttırma ile karşılanabilir (33). 

Özel tüketim vergilerini uyumlaştırma gereği kadar, bu işi ba
şarmanın güçlüğü de katma değer vergisindekinden daha büyük
tür. Bir kez özel tüketim vergilerine konu olan mallar hakkındaki 
görüşler ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu konuda bütün üye dev
letler için geçerli bir değer hükmüne varmak zordur. Bira ye şara
bın lüks mallar sayılıp sayılmayacağı, tüketicilerin ağır vergilen
dirme ile sağlık üzerine zararlı etkileri olan sigara içiminden cay
dırılıp caydınlmayacağı, madeni yağlar yerine daha ucuz enerji 
kaynaklarını kullanmanın vergilendirme yoluyla özendirilip özen-
dirilmeyeceği gibi soruların yanıtı bütün üye devletlerde aynı de
ğildir. İkinci olarak özel tüketim vergileri genellikle bol gelir sağ
lamağa yönelik yüksek oranlı vergiler olduğundan üye devletler 
arasındaki oran farklılıkları katma değer vergisindekinden çok da
ha büyüktür. 1977 yılında özel tüketim vergilerinin hasılatı Hollan
da'da bütün vergiler ve sosyal güvenlik ödentileri toplamının %5 
ini, İrlanda'da ise %25 ini oluşturmuştur. Bu nedenle oranlarda 
yapılacak küçük değişiklikler çoğu üye devlette büyük hasılat ka
yıplarına yol açar. Üye devletlerden bazılarında alkol ve tütün dev
let tekelindedir ve Andlaşmanın 37 nei maddesine girmektedir. 

Anılmağa değer bir başarı sağlanmış olmamakla birlikte Av
rupa Ekonomik Topluluğunda özel tüketim vergilerinin uyumlaş
tırılması çalışmalarına oldukça erken tarihlerde başlanmıştır. Üye 
devletlerde uygulanmakta olan çok çeşitli özel tüketim vergilerin
den yalnız beşinin —tütün, şarap, bira, alkol, madeni yağlar üze
rindeki vergiler— uyumlaştırılması kararlaştırılmıştır; çünkü Da
nimarka dışında bütün üye devletlerde özel tüketim vergileri hası
latının %90 ı, bazılarında %95 i bu beş büyük vergiden sağlanmak
tadır (34). Özel tüketim vergileri alanında ilk önerilerden biri tütün 

(33) The EEC Report on Tax Harmonization, ag. rapor, s. 127. 
(34) Supplement 1/80, ag. rapor, s. 28. 
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hakkında alınacak önlemler programının bir parçası olarak işlen
miş tütün üzerindeki verginin uyumlaştırılması konusunda 4.7.1967 
de Konsey'e sunulmuştur. Bu öneri 19.12.1972 de direktif olarak 
kabul edildi. Aynı yıl içinde özel tüketim vergilerinin uyumlaştırıl-
masında izlenecek genel politikayı belirleyen bir çerçeve direktif 
önerisi ile, tütün, alkol, bira, şarap* üzerindeki vergilerle ilgili di
rektif önerileri Konsey'e sunuldu. Çerçeve Direktif Tasarısı uygu
lanmakta olan özel tüketim vergilerinin yürürlükte kalmasını ka
bul etmekte, vergi yapılarının uyumlaştırılması için gerekli düzen
lemeleri belirtmekte, bundan böyle üye devletlerin sınırlarda vergi 
ayarlamasını gerektiren yeni özel tüketim vergileri koymalarını ya
saklamaktadır. Önerilen Çerçeve Direktif Tasarısı 1973 yılında Av
rupa Parlamentosunda ve Ekonomik ve Sosyal Komite'de incele
nip onaylandı, fakat Konseyden çıkamadı; oysa tasarının 1974 yılı 
sonunda kabul edilmiş olacağı düşünülüyordu. Komisyonun 1977 
ve 1979 yıllarında Konsey'e gönderdiği, öneriler üzerindeki çalış
maların yeniden ivedilikle başlaması gereğini belirten yazılara rağ
men durumda değişme olmadı. 1972 yılında kabul edilen ve sadece 
sigarayı konu alan tütünle ilgili direktif sigara üzerindeki vergi ya
pısının aşamalı olarak uyumlaştırılmasını öngörmektedir. Başlan
gıçta ilk aşama 30.6.1975 te bitecekti; sonradan dört direktif daha 
çıkarılarak bu süre üç yıl uzatıldı. 

iii) Dolaylı' vergiler alanındaki diğer uyumlaştırma çalışmaları : 
Katma değer vergisi ve özel tüketim vergileri malların ülke 

içinde üretiminde ve ülkeye ithalinde alman vergilerdir. Ticaretle 
uğraşanlar malın ihracı sırasında daha önce ödedikleri vergiyi geri 
aldıklarından mallar yalnız ithalatçı ülkeye girerken vergilenmekte 
ve böylece çifte vergileme doğması önlenmektedir. Özel kişiler bu 
uygulamanın dışında kaldıklarından bunların başka bir üye devlet
te vergili olarak aldıkları malların kendi sınırlarından girerken ye
niden vergilendirilmesi çifte vergilemeye neden olur. Bunu önle
mek üzere sınırlardan vergisiz olarak geçmesine izin verilen mik
tarları Topluluk düzeyinde uyumlaştırmak için 28 Mayıs 1969 da 
bir direktif çıkartıldı. Seyahat edenlerin yanında bulunan 50 he
sap birimine kadar değerdeki kişis;el eşyalardan katma değer ver
gisi ve özel tüketim vergisi alınmaması kabul edildi. Bu miktar 
1972 ve 1978 yıllarında çıkarılan direktiflerle önce 125 ve 180 he
sap birimine yükseltildi; 1979 yılında sunulan direktif tasarısı ise 
bunun 210 hesap birimine yükseltilmesini önermektedir. Yukarı-



AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA VERGİ UYUMLAŞTIRMASI J^f, 

dakilerden ayrı olarak belli miktarı aşmamak kaydıyla çay, kahve, 
sigara ve içki vergisiz olarak geçirilebilmektedir. Bu miktarlar da 
sözü edilen direktiflerle arttırılmıştır. Ayni şekilde bir üye devletin 
vatandaşına diğer bir üye devletten gelen ve ticari nitelikte olma
yan küçük paketlerden çifte vergi alınmasını önlemek için 
19.12.1974 te çıkarılan bir direktifle 40 hesap birimine kadar de
ğerdeki bu tür eşyalardan katma değer vergisi ve özel tüketim ver
gisi alınmaması kabul edildi. 1978 yılında çıkarılan bir direktifle 
bu miktar 60 hesap birimine yükseltildi. 

Anılan iki konuda üçüncü ülkelerden gelecek mallara uygula
nacak muafiyetlerin de Topluluk düzeyinde uyumlaştırılması için 
1969 ve 1974 yıllarında iki direktif çıkartıldı. Birlikte getirilen ki
şisel eşyalarla ilgili olan ilk direktif deki miktarlar 1978 yılında ka
bul edilen diğer bir direktifle arttırıldı. Üçüncü ülkelerden gelecek 
paketlerle ilgili olan 1974 tarihli direktif ise başlangıçta muafiyet 
tanımamıştı; bu hüküm 1978 yılında çıkafilan bir direktif ile de
ğiştirildi. 

Bir üye devlete dışarıdan tatil geçirmek üzere ya da iş için ge
lenlerin beraberlerinde getirdikleri eşyalar ve özel arabaları hiç 
bir vergiye tabi olmamakla birlikte çok uzun süre kalmak veya yer
leşmek niyetiyle gelenlerin eşyaları açısından tekdüze bir uygulama 
sağlamak amacıyla Komisyon 1975 yılında diğer bir üye devletten 
gelenlerin sadece özel kullanım için getirdikleri motorlu taşıtları, 
yerleşmek niyetiyle gelenlere ait kişisel eşyaları ve miras ya da ev
lenme nedeniyle gelen eşyaları vergiden muaf tutan bir direktif 
tasarısı sundu. Bu öneri henüz direktife dönüşmedi. ' 

Dolaylı vergiler alanındaki uyumlaştırma çalışmalarından biri 
de sermayenin serbest dolaşımını etkileyen vergiler ile ilgilidir. 
Sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye oluşumu ve sermayenin 
arttırılması üzerinden alman damga vergisi veya bu nitelikteki hu 
kuki muamele vergilerinin yatırım kararlarında ekonomik etken
lerden daha ağır basmaması için bunların Topluluk düzeyinde 
uyumlaştırılmalan zorunludur. Başlangıçta üye devletler arasında 
bu konuda çok farklı uygulamalar vardı. Bir üye devlet tabiyetin-
deki sermaye şirketinin tahvil ve hisse senetlerini diğer bir üye 
devlet ülkesinde satması veya bunları orada ihraç etmesi ha
linde, şirketin kendi ülkesinde ödediği bu tür vergiler için hiç
bir indirim tanınmaksızın damga vergisi almıyordu. Bu vergilerin 



736 Prof. Dr. MUALLÂ ÖNCEL 

matrahı ve oranları çoğu kez şirketin tabiyetine göre değişiyordu. 
Komisyon sermaye şirketlerinin oluşumundan ve sermaye teminin
den alınan vergileri uyumlaştırmak üzere 1964 yılında Konseye bir 
direktif önerisi sundu; sermaye arayan firmaların kendi ülkelerin
de veya diğer üye devletlerde aynı koşullara tabi olmalarını, serma
ye şirketlerinin kuruluşunda, bu şirketlere sermaye konulusunda 
veya sermayenin arttırılmasında üye devletlerin «capital duty» dı
şında herhangi bir vergi almamalarını önerdi. Bu öneri 1969 yılın 
da Konseyce kabul edildi. Direktif ile üye devletlerin 1 Ocak 1972 
ye kadar Direktif hükümlerine uygun önlemleri yürürlüğe koyma
ları öngörülmüştür. Böylece sermaye şirketleri sermaye temininde 
uyumlaştınlmış bir vergiye tabi olacaklar, Topluluk içinde serma
ye oluşumunun bir kere vergilendirilmesi sağlanacaktır. Direktife 
göre bir sermaye şirketinin kurulması, diğer türden bir şirketin ser
maye şirketine dönüşmesi, sermaye şirketinin sermayesini arttır
ması, bir sermaye şirketinin kanuni veya iş merkezinin üçüncü dev
letlerden bir üye devlete taşınması veya bir üye devlet mevzuatına 
göre sermaye şirketi sayılmayan bir şirketin, onu sermaye şirketi 
olarak kabul eden başka bir üye devlete taşınması vergiye tabidir. 
Bir sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine dönüşmesi, iş 
veya kanuni merkezini bir üye devletten diğerine taşıması, statü
sündeki bir değişiklik veya süresinin uzatılması sermaye şirketinin 
kurulması kavramına girmemektedir. 1974 yılında çıkarılan bir di
rektif ile bu direktifin bazı maddeleri değiştirildi. 1973 yılında çı
karılan başka bir direktif ile de verginin oranları uyumlaştırılarak 
1976 yılından başlamak üzere ortak oran %1 olarak saptandı. Ba
zı durumlarda bu oran %50 den fazla olmamak üzere indirilebili
yor. Ayrıca Komisyon, tahvil ve hisse senetleri üzerinde yapılan 
işlemlerden alman damga vergisinin uyumlaştırılması için de 1976 
yılının Nisan ayında Konseye bir direktif önerisi verdi; çünkü bu 
konudaki uygulama da üye devletler arasında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Bu tasarı henüz Konseyden çıkmadı. 

B) Dolaysız vergilerde uyumlaştırma çalışmaları : 
Sermayenin serbestçe hareket edebildiği bir ortak pazar ko

şullarının yaratılması dolaylı vergilerin yanında ve bu vergilere ko
şut olarak dolaysız vergilerin ve özellikle şirketlerin kârı üzerinden 
alman kurumlar vergisinin de uyumlaştırılmasını gerektirir; çünkü 
faiz ve temettülerden kesinti yoluyla alman vergiler ve kurumlar 
vergisi Topluluk içinde sermaye hareketlerini doğrudan etkileyebi-
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lecek nitelikte vergilerdir. Bu nedenle Neumark Raporu şirket ver
gilerinde yapılacak reformun ayrıntılarının daha birinci aşamada 
düzenlenmesini ve uyumlaştırılmış bir kurumlar vergisinin ikinci 
aşamada yürürlüğe konulmasını önermiştir. 

İkinci aşamada da gelir vergisinin uyumlaştırılması için gerek
li önlemler alınmalı ve gelir vergisini tamamlayıcı nitelikte olmak 
üzere konulacak bir genel servet vergisinin yöntemleri incelenme
lidir (35). Ancak, Komisyon'un «Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırıl
ması ile ilgili Program »ından politik bakımdan çok duyarlı olan 
gelir vergilerinin hiç olmazsa bütünleşmenin bu aşamasında uyum-
laştırılmalanna gerek görülmediği anlaşılmaktadır. Programda uzun 
vadede bütün üye devletlerde vergi gelirlerinin üç büyük kaynak
tan elde edileceği belirtilmektedir. Bunlar uyumlaştırılmış katma 
değer vergisi ve uyumlaştırılmış belli başlı özel tüketim vergileri, 
vergi yapısı, matrah ve oranlar itibariyle büyük ölçüde uyumlaş
tırılmış kurumlar vergisi ile üye devletlerin uzunca bir süre dile
dikleri gibi uygulayabilecekleri geniş kapsamlı bir gelir vergisidir. 
Böylece gelir vergisi şimdilik uyumlaştırma dışında bırakıldığın
dan dolaysız vergiler alanında uyumlaştırma çalışmaları daha çok 
kurumlar vergisi üzerinde toplandı. 

i) Kurumlar vergisinde uyumlaştırma : 

Sermayenin serbest dolaşımının sağlanması için kurumlar ver
gisinde uyumlaştırma yapılması zorunludur; çünkü ulusal kurum
lar vergisi yasalarında verginin kapsamı, matrahı ve oranlan ara 
smda görülen farklılıkların kurum kârları üzerinde yarattığı farkL 
vergi yükü şirketlerin kuruluş ve yatırım yerlerinin seçimini etki
ler. Bu nedenle kurumlar vergisi yüklerinin verginin tarafsızlığını 
sağlayacak biçimde biribirlerine yaklaştınlması zorunludur. Ku
rumlar vergisinin uyumlaştırılmasında başlıca üç konu üzerinde 
durulmuştur: 

a — Sermayenin serbestçe dolaşımım sağlayacak önlemlerin 
alınması : 

Üye devletler arasındaki yatırımlarla ilgili karar ve davranış-, 
larda vergiye ilişkin etkenlerin ağırlık taşımaması için faiz ve te-
mettülerden yapılacak kesintilerde benzer uygulamanın sağlanma-

(35) The EEC Report on Tax Harmonization, ag.rapor, s. 154-155. 
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sı, temettülerin çifte vergilendirilmesine son verilmesi, holdinglere 
ve yatırım şirketlerinin yatırımlarına uygulanan hükümlerdeki 
farklılıkların giderilmesi gerekir. Klasik kurumlar vergisi sistemin
de sermaye şirketi ile ortaklarının vergilendirilmesi arasında bağın
tı kurulmadığından şirketlerin kurumlar vergisi ödenmiş kârları 
ortaklara dağıtıldığında bunlardan ayrıca gelir vergisi alınır. Bu 
sistemde dağıtılan kazançlarla dağıtılmayanlar, tahvil gelirleriyle 
hisse senetlerinin geliri arasında ve kurum şeklinde örgütlenen şir
ketlerle diğerleri arasında ayırım doğar. Bu ayırımı hafifletmek ya 
da kaldırmak için günümüzde şirket kârları üzerindeki gelir ve ku
rumlar vergilerinin kısmen ya da tümüyle bütünleştirilmesi eğilimi 
vardır. Kısmi bütünleştirmede, 1980 yılındaki değişiklikle yurdu
muzda da uygulanmasına geçildiği gibi, ortaklara dağıtılan kâr 
payları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz; kâr payı üzerin
den ödenmiş olan oldukça yüksek oranlı kurumlar vergisinin bir-
kısmı ortağın gelir vergisi beyannamesinde belirecek toplam gelir 
vergisi borcundan indirilir (vergi alacağı sistemi). Tam bütünleş
tirmede ise ödenen kurumlar vergisinin tamamı indirilir. Kuşku
suz vergide tarafsızlığın en etkin biçimde sağlanması bu ikinci yön
temde mümkün olur. Avrupa Komisyonu 1975 yılında Konsey'e 
sunduğu direktif tasarısında kısmi indirim sistemini önermiştir. 
Tasarıya göre üye devletler % 45-55 arasında tek bir kurumlar ver
gisi oranı seçerek uygulayacaklar, ortaklara da kâr paylarının taşı
dığı' kurumlar vergisinin % 45-55 i arasında bir miktarı gelir vergi
sinden indirme hakkı tanınacaktır. Tasarı Roma Andlaşmasının 
100 üncü maddesi uyarınca Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avru
pa Parlamentosu'nun görüşüne sunuldu. Ancak Ekonomik ve Sos
yal Komite'nin onayını alan tasarı Avrupa Parlamentosundan çıka
madı. Bununla birlikte sorun klâsik sistemle kısmi bütünleştirme 
sistemi arasında bir seçimden çok, bu ikincisinin tüm üyelerce ka
bul edilebilecek bir düzenlemesinin yapılmasıdır; çünkü halen Hol
landa ve Lüksemburg dışında bütün üyelerde kısmen bütünleştiril
miş sistem uygulanmaktadır. Bunlardan Almanya bir' süre önce 
tam bütünleştirilmiş sisteme geçmiştir. 

Komisyon 24 Temmuz 1978 de Konsey'e sunduğu bir direktif 
önerisi ile de şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili ilk öneride orta
ya konulan ilkelerin yatırım şirketlerinin yaptığı yatırımlardan el
de edilen gelirlere de uygulanmasını önerdi. Aksi halde, vergi indi
rimi sadece temettü geliri üzerinden vergiye tabi kişilere tanın-
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dığmdan kâr dağıtan şirketle ortağı arasında aracı olarak hareket 
eden yatırım şirketinin varlığı ortağın indirimden yararlanma hak
kını tehlikeye düşürür. Bu direktif Önerisi ilk öneriyi tamamlayıcı 
nitelikte olduğu için kaderi ilk öneriye bağlı bulunmaktadır. 

b — Farklı üye devletlerde kurulmuş olan şirketlerin devir ve 
birleşmelerini zorlaştıran hükümlerin kaldırılması : 

Üye devletlerdeki kurumlar vergisi hükümleri biribirinden 
farklılıklar gösterdikleri sürece bir kurumun diğer üye devletler
deki filyallerinden doğan kâr paylarının vergilendirilmesinde çeli
şen uygulamalar doğabilir. Ayni şekilde bir kurumun diğer bir üye 
devletteki kuruma katılması veya devretmesi halinde birleşmeden 
doğan kârların vergilendirilmesinde büyük sorunlar doğabilir (3e). 
1969 yılında Komisyon farklı üye devletlerde bulunan şirketlerin 
birleşmesinde doğan sorunları ve ana kurumlar ile diğer üye dev
letlerdeki filyallerinin vergilendirilmesindeki ilkeleri düzenlemek 
üzere Konsey'e iki direktif önerisi verdi; ancak bunlar henüz di
rektif olarak kabul edilmedi. 

Ulusal hükümlerin biribirlerinden çok farklı oluşu, vergi yü
künü minimuma indirme çabası içinde, farklı devletlerdeki ana ku
rum ve filyaller arasında yapay bir kâr transferine yol açmaktadır. 
Vergi gelirlerini koruyabilmek için devletler söz konusu teşebbüs
lerin matrahlarını yükseltmekte ve bu faaliyetler bağımsız teşeb
büsler tarafından yapılsaydı elde edilebilecek miktara çıkarmakta 
dırlar. Bu önlemler, öteki devletlerin gerekli düzenlemeleri yap
mamaları halinde, uluslararası çifte vergilemeye yolaçmaktadır. 
Bu şekilde kâr transferinden doğan çifte vergilemeyi gidermek 
üzere Komisyon 1976 yılında Konsey'e bir «tahkim usulü» nü ön
gören direktif önerisi verdi. Bu öneri de henüz direktife dönüşme
di. Ayrıca uluslararası vergi kaçırmalarım önlemek üzere üye dev
letlerin vergi otoriteleri arasında dolaysız vergiler alanında «karşı
lıklı yardım »ı öngören bir direktif önerisi de 1976 yılında Konsey'e 
sunuldu ve 1977 yılında kabul edildi. Bu direktifte, ilgili otoriteler 
arasında isteğe bağlı, otomatik ve spontane bilgi değişimleri dü
zenlenmektedir. Daha sonra 1979 yılında çıkarılan bir diğer direk-

(36) Ayrıntılı bilgi için bkz. Klaus Schneider: AET Komisyonu Yönünden Vergi 
Harmonizasyon Politikası (Çev. Tuncay Gülçur), Mâliye Dergisi, Mayıs-Hazi-
ran 1978, sayı 33, s. 95-96 (British Taxation and the Common Market, A Vo
lume of Essays, Charles Knight Co. Ltd. London 1973, s. 131-152 den çeviri). 
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tifle karşılıklı yardım ve bilgi değişiminin alanı katma değer, ver
gisini de içine alacak şekilde genişletildi. 

c — Kurumlar vergisi matrahının saptanmasında amortisman
lar, indirimler, stokların değerlendirilmesi, özendirici ön
lemler bakımından ulusal yasalarda görülen çok farklı 
hükümler arasında benzerlik sağlanması : 

Sermayenin serbest dolaşımının sağlanması için yalnız kurum 
lar vergisi sistemlerinin ve oranlarının uyumlaştırılması yeterli de
ğildir. Matrahın belirmesinde rol oynayan çeşitli unsurlar ulusal 
yasalarda farklı şekillerde düzenlenmişlerse, sistemler ve oranlar 
eşit olsa bile kurumlar vergisi yüklerinde eşitlik sağlanamaz. Bu
nun bilincinde olan Komisyon dolaysız vergileri uyumlaştırma prog
ramında bu konuyu da ele almıştır. Fakat diğerlerinde olduğu gibi 
bu konuda da somut düzenlemelere henüz ulaşılamadı. 

ii) Gelir vergisinde uyumlaştırma : 

Gelir vergisi de sermayenin serbest dolaşımında etkili olur; 
çünkü üye devletlerin gelir vergisi yüklerindeki büyük farklar hem 
yatırım yerlerinin seçimini etkiler; hem de aynı bir ülke içinde te
şebbüslerin hukuki statülerinin seçiminde rol oynar. Aile gelirleri
nin birleştirilmesine ilişkin hükümlerdeki, en düşük ve en yüksek 
gelir vergisi oranlarının düzeylerindeki, aile indirimlerindeki ve 
sosyal güvenlik ödemelerinin finanse ediliş biçimlerindeki farklı
lıklar özellikle sımra yakın bölgelerde yaşayan kişilerin diğer bir 
üye devlette yerleşmesini ve iş edinmesini özendirir. Böylece yalnız 
sermayenin değil, işgücünün serbest dolaşımı da vergi sistemlerin
den etkilenmiş olur. Bu nedenler gelir vergilerinde de uyum sağ
lanması gereğini ortaya koymakla birlikte, henüz bu aşamada gelir 
vergilerinin düzenlenmesi üye devletlerin vergi hükümranlığı ala
nında bırakılmıştır. Gelir vergisi konusunda şimdiye kadar Kon
sey'e sunulmuş bir direktif önerisi bulunmaktadır. 1979 yılı sonun
da verilen bu öneri çalışma yerini ikamet ettikleri devletten başka 
bir üye devlete taşıyan kişilerin, ayırımcı ve aleyhte bir uygula
ma ile karşılaşmalarım önlemek amacıyla, bunların gelir vergisi 
yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeleri öngörmektedir. 

Siyasal bütünlüklerini henüz korumakta olan Topluluk üyesi 
devletlerin tarih içinden kopup gelen ekonomik, sosyal, politik 
farklılıklarının ve vergilendirme yetkilerini Topluluğa devretmede-
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ki isteksizliklerinin büyüklüğü dikkate alındığı takdirde, vergi 
uyumlaştırması konusunda şimdiye kadar başarılanlar pek küçüm
senemez. Üye devletlerin bu konuda günümüze kadar alınmış olan 
önlemleri yirmi yılı aşan bir zaman süreci içinde gerçekleştirdikleri 
göz önüne ahmrsa Topluluğa tam üye olmağa hazırlanan ülkelerin 
bütün bu başarılanları pek kısa bir sürede gerçekleştirmek gereği 
içinde karşılaşacakları güçlüklerin çok büyük olacağı bir gerçek
tir. Bu gibi ülkelerin bekleme dönemleri içinde Topluluğun ekono
mik politikasını yakından izlemeleri, vergi sistemlerini giderek 
Topluluk vergi sistemlerine yaklaştırarak spontane bir uyumlaş-
tırmayı Topluluğa katılmadan önce gerçekleştirmeleri, üye devlet
lerle çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları imzalamaları gerekir. Ay
nı gerekler ülkemiz açısından da geçerlidir. 
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G İ R İ Ş 

1. Bu raporun iki amacı bulunmaktadır : Gerçek bir ekono
mik bütünleşme için zorunlu vergileme koşullarını oluşturmak üze
re Topluluğun gelecek yıllarda alması gereken önlemleri belirlemek 
ve bu amaca ulaşılmasını baltalayan engelleri saptayıp, onları yene
cek usul ve yöntemleri açıklamak. 

(*) Bu çeviri Avrupa Topluluğu Komisyonu Ankara Enformasyon Temsilciliğinin 
izni alınarak 26.3.1980 de kabul edilen «Report from the Commission to the 
Council on the scope for convergence of tax systems in the Community» isim
li Komisyon raporundan yapılmıştır (Bulletin of the European Communities, 
Supplement 1/80). 
Rapordaki grafiklerle tabloların birkısmı metinde yer alan yeterli açıklamalar 
nedeniyle çeviriye alınmamıştır. 
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VERGİ UYUMLAŞTIRMASI : AMAÇLAR VE SINIRLARI 

2. Bütün gelişmiş ülkelerde uzun yıllardanberi vergiler, eko
nomik ve sosyal politika aracı olarak önemlerinin artması ve dev
let bütçelerindeki büyüme nedeniyle gittikçe büyük bir rol oyna
mağa başlamıştır. Bu nedenle gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYÎH) 
büyük bir kısmını oluşturan vergiler 0) ekonomik ve sosyal faali
yetin başlıca belirleyicilerinden biri olmuştur. 

3. Bu nedenle Toplulukta vergilerin, dikkatlerin odak nokta
sı olması doğaldır. Mamafih bugün üye devletlerde uygulanana ben
zer gerçek bir vergi politikası oluşturmak söz konusu olamaz. Bir 
kere, hernekadar şimdi kendi kaynaklarından finanse ediliyorsa 
da (2), Topluluğun bütçesi halen üye: devletlerin toplam bütçeleri ile 
karşılaştırıldığında çok mütevazidir (1978 de % 2.6); dolayısıyla 
Topluluk düzeyinde vergiler çok sınırlı bir mali rol oynar. İkinci 
olarak ekonomik ve sosyal politika halen çok büyük ölçüde ulusal 
hükümetlerin işidir; bu nedenle vergilerin böyle bir politikanın ara
cı olarak kullanılması Topluluğun kurallarına tabi kılınamaz. Ni
hayet enflasyon hızının frenlenmesi ve ekonomik büyümenin prog
ramlanması gibi ekonomik politika hedefleri Topluluk düzeyinde 
saptansa bile, vergileri de kapsamak üzere alınacak önlemler genel 
olarak üye devletlerin yetkisine bırakılmıştır. 

Böylece vergiler alanında temel kararlar almak üye devletlerin 
özel yetkisi içindedir ve bütünleşmeye doğru önemli ilerleme yapıl
madıkça karar alma gücünün büyük ölçüde devri mümkün olma
yacaktır. Bu nedenle vergi uyumlaştırması ne Topluluğa ortak bir 
vergi politikası oluşturmağa hizmet etmek amacındadır; ne de ken
di başına bir hedeftir; Topluluğa sorumluluklarını yerine getirmek 
için tanınan araçların ve yetkilerin bir parçasını oluşturur. 

(1) 1977 de vergi gelirleri ve sosyal ödentiler üye ülkelerde GSYİH'nın yüzdesi ola
rak İrlanda'da % 35.2 den Luxemburg'da °to 49.4 e ulaşmaktadır. 

(2) Özkaynaklar esas itibariyle gümrük vergileri, tarım vergileri, tekdüze Katma 
Değer Vergisi matrahının (KDV) % 1 den fazla olmayan bir oranından oluş
maktadır. 
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4. AET Andlaşması birkısım temel amaçlar ortaya koymakta
dır : 

i. Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola
şımı yoluyla bir ortak pazarın oluşturulması ve serbest rekabetin 
korunmasını sağlayan bir sistemin kurulması, 

ii. Üye devletlerin ekonomik politikalarının gittikçe artan öl
çüde birbirine yaklaştınlması, 

iii. Birkısım ortak politikaların oluşturulması : AET Andlaşma
sı sadece üç politika öngörmektedir (dış ticaret, tarım ve ulaşım); 
fakat Topluluk organlarınca hiç olmazsa ilke olarak başka ortak 
politikalar (özellikle enerji, bölgesel politika ve çevre politikası hak
kında) hakkında da karar verilmiştir. 

Ayrıca 1970 lerin başında Topluluğa daha fazla malî bağımsız
lık sağlariması için Anlaşmanın 201 inci maddesindeki usul uyarın
ca, üye devletlerin malî katkılarının yerini Topluluğun kendi kay
naklarının alması kararlaştırılmıştır (3). 

Toplulukça kabul edilmiş veya bundan böyle alınacak vergi 
uyumlaştırması önlemleri bu amaçların ışığı altında düşünülmeli
dir; çünkü bu bölümden anlaşıldığı gibi vergileme alanmda Toplu
luğun isteği olmadan bunlardan hiçbiri başarılamaz. 

Bütün bu hedefler devlet veya hükümet başkanları tarafından 
kararlaştırılan ekonomik ve parasal birlik çerçevesinde yeniden 
ifade edildi. Vergi konusunda 22 Mart 1971 tarihli Konsey karan 
şöyledir (4) : 

«Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin etkin biçimde 
serbest hareketinin ve ekonomilerin biribirini etkilemesinin daha hız
la sağlanabilmesi için Konsey, Komisyon'un bir önerisinden hare
ketle ve dengeyi koruma gereğini de gözönünde bulundurarak, şu 
konularla ilgili önlemler hakkında karar alacaktır : 

i. Üye devletlerin malî katkılarını Topluluğun kendi kaynak
lan ile ikame etmek konusundaki 21 Nisan 1970 tarihli karar an
lamı çerçevesinde katma değer vergisi tarhında tekdüze matrahı 
saptayan Topluluk kurallan, 

(3) 21 Nisan 1970 kararı: OJL 94, 28.4.1970. 
(4) OJL 28, 27.3.1971. 
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ii. Özellikle ticaret üzerinde büyük etkisi olan özel tüketim 
vergilerinin kapsamı, matrahı ve tahsil usullerinin uyumlaştırılması, 

iii. Topluluk içinde sermaye hareketlerini doğrudan etkileye
bilecek vergilerin, özellikle tahvil ve hisse senetlerinden doğan irat
lar üzerindeki vergilerin uyumlaştırılması, 

iv. Şirketlerden alman diğer vergilerin uyumlaştırılması, 

v. Özel kişilere Topluluk içinde sınırları geçerken tanınan ver
gi muafiyetlerinin gittikçe genişletilmesi. 

Birinci aşamanın bitiminden önce Konsey katma değer vergi
sinin (KDV) ve özel tüketim vergilerinin (ÖTV) oranlarını aynı dü
zeye getirme konusundaki araştırmanın sonuçlarını ve Komisyon'un 
bu konudaki önerilerini inceleyecektir. >• 

Konseyin bu birinci kararının kabulünden bu yana gerçi ekono
mik ve parasal birliğe giden yol engelsiz olmamıştır; fakat bu amaç 
asla terkedilmemiştir. Gerçekten, son zamanlarda Avrupa Para Sis
teminin oluşturulması bunun apaçık bir kanıtıdır (5). 

5. Üye ülkelerin vergi sistemlerini birbirine daha çok yaklaş
tırmak çeşitli nedenlerle kolay iş değildir. 

a) Vergi egemenliği ulusal egemenliğin en önemli öğelerinden 
biridir ve halen bütün devletler ulusal egemenliklerinin dokunul
mazlığına büyük önem veriyorlar. Burada ulusal parlamentoların 
temel yetkilerinden birinin vergi koymak olduğunu hatırlamak ge
rekir. 

b) Aynı derecede önemli iki- amaç (AET anlaşmasının 2 nei 
maddesi ile öngörülen üye devletlerin ekonomik politikalarının gi
derek birbirine yaklaştırılması ve vergi sistemlerinin uyumlaştırıl
ması) birbiriyle çelişebilir. Çünkü üye devletler millî ekonomik poli
tikaların uygulanmasında, bu politikalar arasındaki farklılıklara ça
re bulmak üzere ellerindeki araçları farklı şekilde kullanmak gere
ğini duyabilirler. Bu açıdan vergiler çok önemlidir; çünkü kamu 
harcamaları politikasını ve yatırımların teşvikini büyük ölçüde ver
giler tayin eder; her halde öneminin azalması olasılığı da yoktur, 
çünkü Avrupa Para Sisteminde üye devletler para politikası araçla
rını artık eskisi gibi serbestçe kullanmamaktadırlar. 

(5) Bull. EC. 12 - 1978, Parag. 1.1.1. et. seq. : Twelfth General Report, Parag. 96. 
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c) Kamuoyu vergilere karşı gittikçe artan ölçüde duyarlık ka
zanmaktadır. Halk vergilerin hem çok yüksek, hem de çok karma
şık olduğunu düşünmektedir. 

d) Vergi sisteminin yapısında, toplam vergi yükünde ve vergi 
hasılatının çeşitli vergiler arasında dağılımındaki tutarsızlıkları kal
dırmak son derece güçtür; çünkü bunlar tesadüfi olmayıp, kökleri 
çok derinde bulunan nedenlerden doğmaktadır. Bu nedenler başlıca: 

i. Ekonomik ve sosyal yapıdaki farklılıklar. 

ii. Genel olarak vergilerin ve özellikle belli bir verginin rolü 
hakkındaki farklı anlayışlar : Örneğin devletin finanse etmesi ge
reken yatırım hacmi, aldığı vergilere karşılık sunması gereken hiz
met derecesi, amaçlanan gelir ve servetin yeniden dağılımı derecesi 
ve ekonomi politikası aracı olarak vergilerin kullanılması konusun
da görüşler değişmektedir. 

iii. Vergileri kabullenmedeki farklar : Bir vergi belli bir ülke
de hoşgörü ile karşılanırken başka bir ülkede öfke uyandırabilir 
veya hiç kabul edilmeyebilir. 

e) Şimdiki vergi sistemlerinin karmaşıklığı vergi uyumlaştır-
masmın teknik güçlüklerle karşı karşıya olduğunu ifade eder. 

Nihayet Topluluğun 12 üyeye çıkarılmasının işi kolaylaştırmak
tan çok zorlaştıracağı da saklanamayacak bir gerçektir. 

6. Bütün bu nedenler üye devletlerin tereddütlerini ve vergi 
uyumlaştırmasmdaki yavaşlığı açıklamaktadır. 

Bu cesaret kırıcı güçlüklere rağmen, vergi uyumlaştırması as
lında belli ölçüde başarı sağlamıştır. Bu, çeşitli faktörlerin etkisin
den doğmaktadır. 

İlk olarak bir kısım öncelikli amaçlar üzerinde fikirbirliğine 
varılmıştır (kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbestçe hareketi, ti
carî alışverişlerde vergilerin tarafsızlığı, rekabetin korunduğu bir 
sistemin oluşturulması, vergi sınırlarının kaldırılması, Topluluğun 
kendi kaynaklarının yaratılması); bunlardan bazılarını hiç olmazsa 
kısmen başarmak için gerçek bir politik niyet belirmiştir. 

İkinci olarak politik bakımdan en duyarlı olan şahsi vergiler 
(gelir v., servet v.) konusunda herhangi bir adıma ihtiyaç olmamış
tır. 
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Nihayet, şimdiye kadar kabul edilen veya yalnızca önerilen ön
lemler (büyük ölçüde gider vergileri, özel tüketim vergileri, serma
ye işlemlerinden alman dolaylı vergiler ve kurumlar vergisi ile il
gili olarak) şimdilik vergi yapıları ve matrah ile sınırlandırılmıştır. 
Vergi oranlarını saptamada serbest oldukları sürece üye devletler çe
şitli vergiler arasında sağlanmış olan dengeyi tehlikeye sokmaktan 
çekinebilirler; aynı zamanda uyumlaştırılacak vergileri ekonomik ve 
bütçe amaçları için kullanmakta serbest kalırlar. Sonuç olarak, ver
gi uyumlaştırmasıyla üye devletlerin vergilerin ekonomik ve mali iş
levini saptama serbestisi arasındaki çelişmeden sakınmak mümkün 
oldu. 

7. Vergi uyumlaştırması konusunda kuşkusuz olumlu işler ya
pılmakla birlikte dolaysız vergiler ve ÖTV konusunda Konsey dü
zeyinde yığılıp kalan güçlükler ve uzun gecikmeler dolayısıyla ba
şarı kısıtlı oldu. Örneğin Komisyon'un çabalarına rağmen Konsey, 
bira, şarap, alkol ve madenî yağlar üzerindeki tüketim vergileri ile 
ilgili —oranlarla değil, sadece vergi yapısıyla ilgili— oldukça eski
miş önerileri henüz karara bağlayamadı. 

Vergi yasalarındaki birbirine yaklaştırma vergi oranlarını da 
kapsayacak biçimde genişletildiğinde çok daha ciddi güçlükler be
lirecektir. Bu nedenle böyle bir yaklaştırma ancak ekonomik bü
tünleşmenin çok daha ileri bir aşamasında mümkün olacaktır. Ma
mafih o zaman bu işlem kesinlikle zorunlu olacaktır; çünkü vergi 
yapılarının ve matrahlarının uyumlaştırılması artık yeterli gelme
yecektir. 

Kuşkusuz ekonomik bütünleşmenin ne ölçülere varması gerek
tiği ve ne hızla ilerleme kaydedilebileceği konusunda şimdiki belir
sizlik, ihtiyaç duyulacak vergi önlemlerinin neler olacağının kesin
likle saptanmasını son derece güçleştirmektedir; bu önlemler için 
ayrıntılı bir zaman çizelgesi yapmak doğal olarak çok daha zordur. 
Sonuçta herşey üye devletlerle Topluluk arasındaki güç dağılımı
na ve dolayısıyla Topluluğa yetki devrine bağlı olacaktır. Bu konu
da tartışma başlangıç düzeyini çok az geçebildi. 

Bu belirsizliğe rağmen bazı noktalar üzerinde durmağa değer. 
Ekonomik bütünleşme «tek bir piyasa»yı, başka deyimle iç piya-
sadakiyle aynı nitelikleri taşıyan ortak bir pazarı ifade eder ve der
hal vergi sınırlarını (yani üyelerarası ticarette sınır ayarlamaları 
ve kontrollarl) kaldırmak ve vergi yüklerini uyumlaştırmak sorunu 
ile karşılaşırız. 
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İşaret ettiğimiz gibi vergiler bir ülkenin ekonomik ve sosyal ha
yatının en önemli belirleyicilerinden biridir. Vergilerin düzeyi tü
ketim yapısını ve dolayısıyla üretimi, firmaların kârlılığını, yatırım 
projelerinin yerini ve genel anlatımla rekabet koşullan dahil olmak 
üzere birçok faktörü etkiler. 

Ekonomik bütünleşme için yapılacak girişimlerde, bu çeşitli 
faktörler vergi yüklerindeki farklılıklardan yapay bir şekilde etki-
lenmemelidir. Bu nedenle sonuçta bu yüklerin birbirine daha yak-
laştınlması gerekli olacaktır. 

Vergilendirmenin ekonomik ve sosyal politika aracı olarak ro
lü belirlenince ulusal politikalarda daha çok eşgüdüm sağlanması 
ve temel ekonomik sektörlerde gerçek ortak politikalar çizilmesi 
bakımından da böyle bir yaklaştırma aynı derece önemli olmakta
dır. 

8. Bu konuda alınabilecek önlemler üzerinde durmadan önce 
halen kararlaştınlmış veya kabul bekleyen önlemleri özetlemek ya
rarlı olabilir. 

Aynca bir kez daha belirtmeğe değer ki, vergi yüklerinin aynı 
düzeye getirilmesi vergi yapılannm ve matrahlannm uyumlaştırıl-
masmdan çok daha güç olacaktır; çünkü ülkelerin vergileri bütçe 
politikası, ekonomik ve sosyal politika aracı olarak serbestçe kul
lanabilmeleri ilkesi ile çelişecek, dolayısıyla önemli sonuçlan ola
caktır. Bunlar 5 inci bölümde açıkça tartışılmıştır. Bu nedenle iler
leme çok dikkatli olmalı, üye ülkelere yeterli derecede hareket ser
bestisi tanınmalı, vergi uyumlaştırması ve ekonomik bütünleşme 
süreçleri birbirine ayak uydurmalıdır. 



B Ö L Ü M : II 

VERGİ UYUMLAŞTIRILMASI : GERÇEKLEŞTİRİLENLER 
VE BEKLENTİLER 

Vergi yüklerinin birbirine yapıştırılmasından önce alınan ve
ya alınması gereken başlıca önlemler : 

9. Vergilendirme alanında Topluluğun en fazla başarı sağladı
ğı konular malların serbestçe hareketi ve gümrük birliğinin oluştu
rulmasıdır. Konseyin 1967 de ilk iki KDV direktifini kabulünden 
sonra (8), bu vergi, ciddî sakıncaları olan yayılı gider vergilerinin 
yerine geçmek üzere üye devletlerce: benimsendi. Uyumlaştırma sü
recinde diğer önemli bir adım Konseyin 1977 yılında 6 ncı KDV di
rektifini —tekdüze vergi matrahı konusunda— kabulü olmuştur (7). 
Bu önlem sadece vergide tarafsızlığı sağlamak için değil, diğer önem
li bir amaç olan Topluluğu kendi kaynağına kavuşturma için de zo
runlu idi. 

Komisyon 6 ncı direktifin kapsamlı ve kesin çözümler getirme
diği bir kısım sorunlar hakkmda başka öneriler ortaya koydu. Bu 
sorunlar şunlarla ilgili idi : 

i. Yabancı yükümlülerden alınan KDV nin iadesi, 

ii. San'at eserlerine, kolleksiyonlara, antika ve kullanılmış eş
yalara uygulanacak hükümler (8), 

iii. Taşınır malların kiralanmasında uygulanacak esaslar (9). 

iv. Hava ve denizcilik malzemeleri satışı (10), 

v. Gümrükten muaf olarak «hal edilebilecek eşyalar (u). 

Bugüne kadar bunlardan yalnız birincisi Konseyce KDV 8 inci 
direktifi olarak kabul edildi (12). Belirli üretim araçlarının geçici it-

(6) OJ 71, 14.4.1967. 
(7) OJL 145, 13.6.1977; Bull. EC 5 - 1977, Parag. 1.3.1 - 1.3.4. 
(8) OJC 26, 1.2.1978; OJC 136, 31.5.1979; Bull. EC 5 - 1979, Parag. 2.1.45. 
(9) OJC 116, 9.5.1979. 

(10) OJC 31, 8.2.1980; Bull. EC 1 - 1980, Parag. 2.1.19. 
(11) OJC 267, 21.11.1975. 
(12) OJL 331, 27.12.1979. 
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hali ile ilgili öneri de dahil olmak üzere birkısım metinler hâlâ Ko
misyonca karara bağlanmak üzere beklemektedir. Ayrıca Komis
yon Toplulukiçi sınırlardaki usul ve formalitelerin basitleştirilmesi 
için uzun süreli bir programı yakında açıklamayı planlamaktadır; 
çünkü bunlar karmaşık, masraflı, idaresi güç ve özellikle küçük 
firmalar için eziyet vericidir. 

10. Malların etkin biçimde serbest hareketi de, özellikle ver
gi yapısındaki farklılıklardan doğan birçok uygulama ' farklılıkla
rını gidermek için ÖTV de uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Bu 
amaçla Komisyon birkaç yıl önce Konseye ÖTV nin uyumlaştırıl
ması için bir program gönderdi; bu program hangi ÖTV nin muha
faza edilmesi gerektiğini öngörüyor, bunların yapılarını uyumlaş-
tırmak ve sonuçta üye devletlerin telâfi edici düzenlemeleri veya 
sınır kontrollarmı gerektiren yeni ÖTV koymalarını önlemek için 
getirilen düzenlemeleri birleştiriyordu (çerçeve direktif (13) ve tü
tün, alkol, bira, şarap ve madenî yağlarla ilgili Özel direktifler) (14). 

Bu konuda ulaşılan sonuçlar ümit verici değildir: Sadece si
gara üzerindeki verginin uyumlaştırılmasına karar verildi ve kıs
men başarıldı (15). Komisyonun 21 Ağustos 1977 (18) tarihli yazısı 
ile acil istekte bulunmasına ve üye devletlerce ihlallere (17) rağmen 
Konsey, alkollü içkiler de dahil olmak üzere halâ önündeki öneri
ler hakkında bir karar vermedi. Vergiye tabi malların serbestçe 
dolaşımı bakımından ÖTV nin taşıdığı önem, bunları uyumlaştır-
mağa verilen ivedi önceliğin açık nedenidir. Dolayısıyla Komisyon 
26 Haziran 1979 da Konseye konu ile ilgili diğer bir yazı gönder
di (18). 

11. Malların ve kişilerin serbestçe dolaşımı için bir süre ön
ce Topluluk özel kişilere vergi muafiyeti tanıma politikasına başla
dı. 

Konsey bu alanda bir seri direktif kabul etti. Muafiyetler 
ilk kez 1969 da başlatıldı; o tarihtenberi gittikçe yaygınlaştırıldı ve 

(13) OJC 43, 29.4.1972. 
(14) OJC 92, 31.10.1973. 
(15) OJL 338, 28.12.1977. 
(16) Bull. EC 7/8 - 1977, Parag. 2.1.39. 
(17) Özellikle bkz.: Bull. EC. 7-8 1978, Parag. 2.3.51 - 2.3.54; Bull. EC. 4 - 1979. 

Parag. 2.3.41; Bull. EC. 2 - 1980, Parag. 2.1.26 - 2.1.30. 
(18) Bull. EC. 6 - 1979, Parag. 2.1.39. 
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geliştirildi. En son dört metin Konse3'ce 19 Aralık 1978 (19) de ka
bul edildi; konuları şunlardır: 

i. Toplulukiçi sınırları geçen yolcuların kişisel valizlerindeki 
eşyalar, 

ii. Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların valizlerindeki eşyalar, 
iii. Topluluk içinde ticari olmayan küçük miktardaki malların 

ithali, 

iv. Üçüncü ülkelerden ticari olmayan küçük miktardaki mal
ların ithali. 

Komisyonun 1975 tarihli diğer iki önerisi henüz Konseyce ka
bul edilmedi. Bunlar belli bazı ulaşım araçlarının geçici, ve evlen
me, veraset, taşınma halinde kişisel eşyaların kesin ithali ile ilgi
lidir (20). 

Konseyin ekonomik ve parasal birlikle ilgili 22 Mart 1971 C21) 
tarihli karannda ortaya koyduğu amaçlara uygun olarak Komisyon 
muafiyet politikasını gittikçe yaygınlaştırmak istemektedir; fakat 
KDV ve ÖTV nin oranları biribirlerine iyice yaklaştırılmadıkça, ta
şıdığı rekabeti bozma riski nedeniyle muafiyetlerin sayılarını bü
yük ölçüde arttırmanın güçlüğünün bilincindedir. 

12. Kişilerin serbestçe dolaşımı ile ilgili olarak Komisyon 
Aralık' 1979 da Konseye, yerleştikleri ülkeden başka üye ülkede 
faaliyet gösteren işçilerin ödeyecekleri gelir vergisi ile ilgili bir di
rektif önerisi gönderdi C22). Önerinin amacı bu gibi işçilerin karşı
laşabileceği ayırım ve dezavantajların ortadan kaldırılmasıdır. 

13. Sermayenin serbest dolaşımını sağlamak, sermaye piya
salarının bölümlere ayrılmasını önlemek ve sermaye için gerçek 
bir ortak pazar yaratmak girişimleri beraberlerinde vergi önlem
lerini de getirdi. Uluslararası sermaye hareketleri bugün, ayırımcı
lık politikası, çifte vergileme ve karaıaşık idarî formaliteler gibi 
çeşitli vergi engelleriyle geciktirilmekte, bunun sonucu olarak ser
maye piyasaları daha da bölünmektedir. Ayrıca kurumlar vergisin
de ve vergi kesintisi oranlarındaki farklılıklar gibi çeşitli faktörler 

(19) OJL 366, 28.li.1978; Bull. EC. 12 - 1978:, Parag. 2.1.54. 
(20) OJC 267, 21.11.1975. 
(21) OJC 28, 27.3.1971. 
(22) OJC 21, 26.1.1980; Bull. EC. 12 - 1979, Parag. 2.1.58. 

http://28.li.1978
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sermayenin anormal hareketlerine yolaçabilir; - yani salt malî dü
şüncelerle değil de vergiye ilişkin düşüncelerden kaynaklanan ha
reketler doğabilir. Bu tür hareketler Avrupa Para Sisteminin işle-
mesindeki güçlükleri de yoğunlaştırır. 

Bu nedenle, sermaye hareketlerinin ve yatırım projesi yerle
rinin vergiler dikkate alınmadan ekonomik gereklere göre saptan
masını ve Topluluk içinde malî kaynakların ve üretim unsurlarının 
optimum şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bu vergi engelle
rinin kaldırılması, bir dereceye kadar vergilemede tarafsızlığın ge
tirilmesi önemlidir. Yukarıda değinilen vergi faktörleri hem dolay
lı hem de dolaysız vergilemeyi etkiler. 

Dolaylı vergiler konusunda Konsey, şirketlerce sermaye temi
ninde ödenen dolaylı vergilerin (capital duty) uyumlaştırılması için 
üç direktif kabul etti (23). Bu direktiflerle vergi oranları da uyum-
laştırıldı. 

Ayrıca Komisyon, Konseye, tahvil ve hisse senetleri üzerindeki 
işlemlerden alman dolaylı vergilerin uyumlaştırılması ile ilgili bir 
direktif önerisi gönderdi ki, bunun görüşülmesine henüz başlanma
dı (24). Komisyon modern bir vergi sisteminde yeri olmayan bu ver
ginin uzun vadede kaldırılmasını önermek niyetindedir. 

Dolaysız vergiler alanında sermaye hareketleri ile ilgili koma 
tahvil faizleri ve temettüler üzerindeki vergi düzenlemeleridir. Tah
vil faizleri bakımından sorun vergi tevkifi sistemlerinin uyumlaş-
tlrılmasıdır. 1973 te Komisyon, hem vergide adalet ilkesini tatmin 
edecek, hem de devlet veya hükümet başkanlannm sosyal sorunlar 
hakkındaki endişelerini karşılayacak' şekilde % 25 tevkif at ilkesine 
eğilim gösterdi (25). Mamafih Komisyon, Topluluk aynı zamanda 
dış sınırlardaki sermaye hareketlerini kontrol eden bir sistem ile 
donatılmadıkça bu konuda bir öneride bulunmayacağını ifade etti. 
Sermayenin Topluluktan, tevkifat uygulamayan üye olmayan dev
letlere kaçmasını önlemek için bu gereklidir. Topluluğun ödemeler 
dengesindeki açık karşısında sermayenin bu şekilde dışa göçü özel
likle arzu edilmeyecektir. 

Temettüler konusunda hem kurumlar vergisi hem de vergi tev
kif sistemlerinin uyumlaştırılması gereği vardır. 1975 yılında Ko-

(23) OJL 249, 3.10.1969; OJL 303, 13.11.1974; OJL 103, 18.4.1973. 
(24) OJC 133, 14.6.1976. 
(25) Seventh General Report,' Para'g. 176. 
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misyon, vergi indirimi yoluyla temettülerin çifte vergilenmesini 
kısmen önleyen ortak bir kurumlar vergisinin ve temettüler üze
rinde uyumlaştınlmış bir tevkif sisteminin kabulünü öngören bir 
direktif için Konsey'e önemli bir öneride bulundu C26). Ne varki 
Konsey bu öneriyi henüz ciddiyetle incelemeğe başlamadı ve Avru
pa Parlamentosu henüz görüşünü bildirmedi. 

14. Topluluğun diğer temel amaçlan gibi ortak politikaları 
da vergi aracı kullanılmadan başarıya ulaştınlamaz. 

Tipik bir örnek ortak ulaşım politikasında gerçekleştirilmiş
tir. Bu politikanın başlıca amaçlarından biri her ulaşım türünün, 
alt-yapı giderlerindeki kendi payına katlanmağıdır. Karayolu yük 
ve yolcu taşımacılığında bu amaç için seçilen araç vergilerdir: mo
torlu araçlar ve yakıtları üzerindeki vergiler öyle saptanacaktır ki, 
toplam hasılatları bu araçların altyapı giderlerindeki payına eşit 
olsun. 

Sınai politika diğer bir tipik örnektir. Şirketlerin ülkelerarası 
birleşmeleri ve farklı ülkelerdeki ana şirketler ve filyallerinin ver
gilendirilmesi hakkmdaki direktif için 1969 da yapılan öneriler de 
aynı C27) şekilde sanayi politikasının temel amacını gerçekleştirme
ğe, yani şirketlerin büyüyen bir pazarın gereklerine cevap verecek 
şekilde genişleyebilmelerini ve dünya ölçüsünde rekabet olanakla
rını geliştirmelerini sağlamağa yönelikti. Gerçekten firmaların mo
dern üretim mekanizmasının gerektirdiği teknik ve ekonomik ko
şullara uygun, ortak pazarın kurulmasıyla gerçekleşen büyük çapta 
üretimden yararlanmalarını sağlamak, hem Topluluk düzeyinde 
hem de dünya ölçüsünde artan rekabetin gereklerini karşılayabil
mek için belli bir büyüklüğe ulaşmış olmaları son derece önemli
dir. Bu, birleşme ve benzeri yollarla veya payların satın alınması 
suretiyle ortaya çıkan ve filyallerih ana kurumca kontrol edildiği 
ülkelerarası şirket gruplarının doğması bakmamdan vergi engel
lerinin kaldırılmasını gerektirir. 

Bu amaç ulusal sınırlar içinde genellikle başarılmakla birlik
te, sınıraşırı devir ve birleşmeler planlandıkta durum değişmekte
dir. Yukarıda sözü edilen iki öneri bu duruma çare bulmağa yö
neliktir. Birkaç Konsey kararına ve 1972 Paris doruğunda belirti
len endişeye rağmen bu öneriler henüz kabul edilmedi. Oysa er ve-

(26) OJC 253, 5.11.1975; Supplement 10/75 - Bull. EC. 
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ya geç bu önerilerin kabulü gerekmektedir, çünkü bunlar gerçek
leşmeden Avrupa Şirketleri Statüsü oluşturulamaz. 

15. Rekabetin korunmasını sağlayan düzenlemelerin getiril
mesi diğer önemli bir amaçtır. 

Dolaylı vergileme alanında KDV (1967 direktifleri, tekdüze 
vergi matrahı) ve ÖTV yapılarının uyumlaştınlması konusunda alı
nan önlemler de —amaçlan mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını 
sağlamaktır— rekabet politikasının başanlmasmda yardımcı ol
maktadır. 

Dolaysız vergiler bakımından bu yönde ilk adım 1975 te Kon
sey, 13 üncü paragrafta sözü edilen kurumlar vergisi sistemlerinin 
uyumlaştınlması hakkındaki direktif önerisini aldığı zaman atıl
mıştır C38). Öneride vergi oranlannm bütün üye devletlerde % 45-
55 arasında olması öngörülmektedir. îkinci adım önümüzdeki yıl
larda Komisyon kurumlar vergisi matrahlannm uyumlaştınlması 
ile ilgili önerileri düzenlediği zaman atılacaktır. Bu, amortisman, 
sermayede değer artışlan, stok değerlemesi, vergiden muaf ihtiyat
lar, zararlann ileriye doğru nakli gibi çeşitli sorunlan kapsayan 
geniş bir konudur. 

Şu anda, sayılan çok olan vergi teşvik önlemlerini uyumlaş-
tırma sorunu yok ise de, rekabetteki bozulmalann giderilmesi, bel
li ölçüde vergi saydamlığının gerçekleşmesi ve oranlarda anlamlı 
bif yakınlaştırma saglanrriası isteniliyorsa «normal» bir matrah 
tanımlaması üzerinde anlaşmaya vanlması zorunludur. 

16. Etkin rekabet koşullannm oluşturulması, vergi uyumlaş-
tırmasmın yanısıra, vergi kaçırmalarj ile mücadelede de özel ön
lemleri gerektirir. Üye devletlerin sınırlan dışında vergi kaçakçı
lığı ve vergiden kaçınma sadece üye devletler için değil, Topluluk 
için de ciddî bir sorun oluşturur. Her bir üye devlet için bütçe 
kayıplarına ve vergi adaleti ilkesinin zedelenmesine, Topluluk açı
sından ise sermaye hareketlerinde ve rekabet koşullarında bozul
malara neden olur. Nihayet KDV konusunda Topluluk için doğa
cak gelir payını etkiler. 

Sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı, ekonomilerin gittik
çe artan ölçüde birbirini etkilemesi ve çokulusçuluğun artması 

(27) OJC 39, 22.3.1969. 
(28) Parag. 13; OJC 253, 5.11.1975; Supplement 10/75 - Bull. EC. 
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nedeniyle uluslararası vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile 
mücadele önlemleri artık ulusal düzeyde veya iki taraflı anlaşma
larla düzenlenemez; bu önlemler mümkün olduğunca geniş ölçüde 
uluslararası planda ve herşeyden önce Topluluk düzeyinde örgül-
lenmelidir. Bu nedenlerle Komisyondan gelen bir öneriyi görüşen 
Konsey 10 Şubat 1975 te uluslararası vergi kaçakçılığı ile müca
delede Toplulukça alınacak önlemler hakkında bir karar vermiş (29) 
ve bunu, 1977 de kabul edilen üye devletlerin yetkili makamlarının 
dolaysız vergiler alanında yardımlaşmalarına ilişkin direktif iz
lemiştir (30). 

Bununla birlikte, kârlar ayarlandığı zaman şirketlerin cezalan
dırılmaması için Komisyon 1976 da. Konsey'e bir direktif önerisi 
gönderdi (31). Bu, bir üye devlet tarafından yapılan kâr ayarlama-
sıyla ilgili olarak çifte vergileme doğmasını önlemek için düzenlen
miştir. Konsey öneri üzerinde henüz derinlemesine incelemeye baş
lamamıştır. 

KDV konusunda Komisyon iki direktif önerisi hazırlamıştır; 
bunlardan biri dolaysız vergiler konusunda Konseyin kabul ettiği
ne benzemektedir; diğeri ise KDV alacaklarının tahsili konusunda 
karşılıklı yardımla ilgilidir. Konsey her iki öneriyi 6 Aralık 1979 
da kabul etmiştir (32). 

Önümüzdeki yıllarda Komisyon vergiden kaçınmalara karşı bu 
mücadele politikasına, başka yolların yanısıra şirket gruplarınca 
uygulanan transfer fiyatlarının daha etkin kontrolü da sağlanarak, 
devam edecektir. 

Daha ileri bir ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirmek için 
gelecek yıllarda alınacak önlemler : 
17. Yukarıda belirtildiği gibi gerçek bir ekonomik ve parasal 

birlik oluşturmak için gerekli bütün vergi önlemlerini şu anda sap
tamak mümkün olmamakla birlikte Komisyon iki amaca öncelik 
verilmesi gerektiği görüşündedir : 

i. Dolaylı vergiler alanında tek bir pazar, yani bir iç piyasa-
nınkine benzer nitelikleri olan bir piyasa yaratmak zorunlu ola-

(29) OJC 35, 14.2.1975. 
(30) OJL 336, 27.12.1977; Bull. EC. 11 - 1977, Parag. 2.İ.51. 
(31) OJC 301, 21.12.1976. 
(32) OJL 331, 27.12.1979; Bull. EC. 12 - 1975, Parag. 2.1.55. 
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çaktır. Bu amaç ancak vergi sınırları kaldırıldığı, yani ithalâtın ver 
gilendirilmesi, ihracatta vergi iadesi, Toplulukiçi sınırlarda kontrol
ler son bulduğu zaman tümüyle gerçekleşebilir. 

ii. Dolaysız vergiler alanında firmaların vergi yükleri birbi
rine daha çok yaklaştınlmahdır. Böylece üye devletlerde üretim 
maliyetleri, yatırım projelerinin yerleri ve yatırılan sermayeden 
doğan hasıla vergilerle farklı ölçülerde etkilenmeyecek ve üye dev-
letlerdeki firmalar arasında adil bir rekabetin koşullan oluşacak
tır. 

Bugün arzulandığı gibi ortak politikalarda bir gelişme olduğu 
takdirde bu iki amaca birgün bir üçüncüsü, vergilerin ortak poli-
tikaİann aracı olarak kullanılması eklenebilir; mamafih bu alanda 
alınabilecek önlemler ancak söz konusu amaçlar açık biçimde ta
nımlandıkları zaman belirlenebilir. 

18. Vergi smırlannın kaldınlması başlangıcmdanberi Toplu
luğun amacı olmuştur. KDV alanında vergi smırlannın kaldınlma
sı için açık hüküm 1967 tarihli ilk direktifte yer aldı (33). Bu konu
da başlıca engel KDV ve ÖTV oranlan yeterli ölçüde birbirine yak-
laştınlmadıkça bu amacın elde edilememesidir. Kabul etmek ge
rekir ki farklı üye devletlerin yükümlüleri arasındaki işlemleri de 
kapsaması gereken KDV sinde çıkarma metodu teorik olarak oran
ların aynı düzeye getirilmesini gerektirmez. Fakat sistem vergiden 
muaf kişilere uygulanmaz ve yükümlülerin vergiden kaçma tehli 
keşi ihmal edilemez. Bu nedenlerle oranlardaki farklılıklann özel
likle sınır bölgelerinde ticarette önemli sapmalar doğurmaması 
için vergi olanlarının birbirine daha çok yaklaştınlması gereklidir. 
Oranlann KDV sindekinden çok daha farklılıklar gösterdiği VÎ 
ödenecek verginin, malın fiyatının büyük bir kısmını oluşturabil-
diği ÖTV rinde bu, çok daha ciddi bir sorundur. 

ÖTV ri söz konusu oldukta oranlann biribirine yaklaştınlma
sı ortak politikalan da ilgilendirir, örneğin şarap satışlarını garan
ti etmek ve kolaylaştırmak üzere kurulan piyasadaki ortak örgüt
lenme, üye devletler, şarap üzerindeki ÖTV konusunda tüm serbes
tilerini koruduklan sürece asla yeterli biçimde işlemeyecektir. Çün
kü üye devletler etkileri tanmsal alanda güdülen amaçlara ters 
düşen vergi önlemleri alabilirler, örneğin ÖTV nin yükseltilmesi 

(33) OJ 71, 14.4.1967. 
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şarap tüketimini azaltır. Bu durum gerçekten doğdu: taran politi
kasına ilişkin nedenlerle Komisyon ÖTV de indirim tavsiye ettik
ten kısa bir süre sonra bazı üye devletler büyük artışlar yaptı. 

Bu alanda diğer bir sorun diğer amaçlarla ilgili olarak yapıla
bileceklerin aksine, vergi sınırlarının giderek artan biçimde kal-
dırılamamasıdır. Sınır kontrollannın kaldırılması, KDV ve bütün 
ÖTV oranlarının gerekli görüldüğü ölçüde birbirilerine yaklaştırıl-
masına bağlıdır. Bu vergilerden bilinin oranlarında bile belirgin 
farklılıklar bulunursa smır kontrolları devam etmek zorunda
dır C34). 

Bununla birlikte oranların birbirlerine yaklaştınlması tümüy
le tekdüzeleştirilmeleri demek değildir. Büyük sakınca yaratmayan 
belli bir dereceye kadarki farklılıklar kabul edilebilir; ancak kabul 
edilebilecek farkı saptayabilmek için önceden yapılmış çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Bir kısım önkoşullar gerçekleşmedikçe oranlar da
ha fazla birbirine yaklaştırılamaz. 

KDV konusunda Konsey tarafından 9 uncu paragrafta işaret 
edilen önerilerin kabulü bu önkoşullardan biridir; diğerleri şöyle 
sıralanabilir : 

a) özellikle tekdüze matrah ilkesinden sapmalara son vererek 
vergi matrahlarının tam ve kusursuz uyumlaştırılması gerçekleşti
rilmelidir. 

b) Topluluk sisteminin bir mi, birkaç mı oranı olacağı konu
sunda karar verilmelidir. Birkaç oran kabul edildiği takdirde oran
lar arasındaki ilişki saptanmalı, farklı oranlarda vergilendirilecek 
mal ve hizmetlerin listesi yapılmalıdır. Şu anda KDV oranlarmıo 
sayısı Danimarka'da birden İtalya'da sekize kadar uzanmaktadır. 

ÖTV konusunda, işlenmiş tütünde yapılmakta olan vergi ya
pılarının uyumlaştırılması işi tamamlanmalıdır. Ayrıca Konsey, 
Komisyon'un göndermiş olduğu diğer dört ÖTV nin uyumlaştırıl
ması ile ilgili önerileri kabul etmelidir (şarap, bira, alkol, madenî 
yağlar) (35); eğlence, müşterek bahis vergileri gibi smır kontrolleri
ni gerektirmeyenler dışında bu nitelikteki diğer vergiler kaldırıl
malı ve yasaklanmalıdır. 

(34) Sınır kontrollannın yalnız vergi nedeniyle değil, sağlık, istatistik ve genel dü
zenleme gibi nedenlerle de yapıldığı unutulmamalıdır. 

(35) Parag. 10. 
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Eğer vergi sınırlan kaldınlacaksa ÖTV ve KDV den doğan ge
lirlerin paylaştırılması sorunu da çözülmelidir. KDV için bir çö
züm yolu, vergi muafiyetleri rejiminde halen uygulandığı gibi, ül
kede oturmayan vergiden muaf kişilere mal ve hizmetlerin satışın
dan doğan toplam geliri çıkış ülkesine, vergiye tabi kişiler arasın
daki işlemlerden doğan toplam geliri varış ülkesine tahsis etmek
tir. Sonuncu durumda uygun bir malî telâfi mekanizması oluştu
rulmalıdır. ÖTV için kabul edilecek çözümler aynı ilkelere dayana
bilir, örneğin ülkede oturmayan vergiden muaf kişilere yapılan sa
tışlardan elde edilen ÖTV çıkış ülkesine, vergiye tabi kişiler ara
sındaki işlemlerden doğan vergiler varış ülkesine kalabilir. Burada 
da uygun kontrol ve telâfi düzenlemeleri gereklidir. 

19. Kurum kârları üzerindeki vergiler konusunda, Komisyo
nun gelecek yıl veya daha sonra vergi matrahı ile ilgili öneriler su
nacağına yukarıda değinilmişti. Ayrıca Konsey kurumlar vergisi 
sistemlerinin uyumlaştırılması ve temettülerden kaynakta vergi 
tevkifi sistemleri hakkındaki 1975 önerisini kabul etmelidir (38). 
Uzun vadede kurumlar vergisi oranları birbirlerine daha fazla yak 
laştınlmalıdır. Geride iki sorun kalıyor. Servet vergisinin genel 
olarak bütün teşebbüslere uygulanıp uygulanmayacağı ve kurum
lar vergisine tabi olmayan şirketlerin elde ettikleri kazançlar üze
rindeki vergi yükünün ne olacağı. 

Nihayet kârdan alman vergilerin matrahı ile ilgili olarak üye 
devletlerin tanıdığı yatırım teşvik önlemleri üzerinde düşünülme
lidir. Bunlar her yerde farklı durumlara göre düzenlendiklerinden 
teşvik önlemlerini uyumlaştırmayı düşünmek fazla ileri gitmek olur 
Fakat bir ölçüde eşgüdüm gereklidir. Nitekim, ekonomik ve para
sal birliğin tam olarak gerçekleşmesi amacı hatırlandığında, üye 
devletlerin, yardımlar konusunda olduğu gibi, Anlaşmanın hüküm
lerine aykırı düşmese bile, genel politika dışında bu tür önlemleri 
almaları düşünülemez. Üye devletlerin üzerinde fikirbirliğine var
dıkları ekonomik politikalar oluşturuldukça vergilerin müdahale 
aracı olarak kullanılmasında eşgüdüm sağlamak gittikçe artan öl
çüde gerekli olacaktır. 

(36) Parag. 13; OJC 253, 5.11.1975. 



B Ö L Ü M : III 

ÜYE DEVLETLERDE VERGİ YAPILARININ VE SON 
YILLARDAKİ YAPISAL DEĞİŞMELERİN İNCELENMESİ 

Genel olarak : 
20. Herbir üye devlette 1973 ilâ 1977 arasında vergi yapısında 

ve vergi yükünde meydana gelen değişmeler Avrupa Toplulukları 
İstatistik Bürosu verilerine dayanılarak hazırlanan ek tablolarda 
gösterilmiştir. Sosyal güvenliğin finansmanmdaki farklılıklar (ver
giler veya primler) nedeniyle sadece vergileri konu alan bir ince
leme üye devletler arasında anlamlı bir karşılaştırma sağlayamaya
cağı için, bütün hesaplamalar vergiler ve gerçek sosyal sigorta prim
lerinden oluşan toplam hasılaya göre yapılmıştır. 

Her tablo gelir vergisi (mahallî vergiler ve kaynakta kesilen 
vergiler dahil), kurumlar vergisi, servet vergileri, (veraset vergileri 
dahil), KDV, beş önemli ÖTV ri (bira, şarap, alkol, tütün ve ma
denî yağlar), Avrupa Topluluklarının diğer vergi ve. resimleri (37) 
(şeker resmi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu vergisi, gümrük 
vergisi, zirai vergiler) ve gerçek sosyal sigorta primlerini ayrı ayrı 
göstermektedir. 

Her vergi veya prim toplam vergi ve sosyal güvenlik ödentileri
nin ve piyasa fiyatlarıyla gaynsafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüz
desi olarak gösterilmiştir. 

Ayrıca bu tablolar ekte üye ülkeler itibariyle de düzenlenmiş 
tir. Aşağıdaki incelemede şunlar varıdır: 

a) Biri 1973, diğeri 1977 yılları için bütün üye devletleri kap
sayan iki özet tablo, 

b) Her üye devlet için kurumlar vergisi, KDV, uyumlaştırı 
lacak beş ÖTV nin toplamı, vergi ve sosyal güvenlik ödentileri top
lamlarının karşılıklı trendlerini ve bu alanlarda aralarındaki fark 
lılıkları gösteren dört grafik, 

c) Düşünceler. 

(37) Avrupa Topluluğunun vergileri ile ilgili rakamlar ihtiyatla yorumlanmalıdır: 
bunlar bir devlet ile diğeri arasında geçerli bir karşılaştırmaya elverişli değildir; 
çünkü Hollanda gibi bazı devletlerde gümrük vergilerinin ve tarımsal vergilerin 
büyük bir kısmı diğer üye devletlerin iç pazarları için amaçlanan ürünlerle il
gili olduğu halde Lüksemburg gibi diğer devletlerde bunun tersi geçerlidir. 
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Düşünceler : 
21. Vergiler ve sosyal güvenlik ödentilerinin toplam hasılatı 

bir üye devletten diğerine büyük yapısal farklılıklar göstermekte
dir: 

i) Gelir ve servet vergileri bir arada alındıkta en düşük oran 
Fransa'da, en yüksek oran Danimarka'dadır (1973 te % 16 ve % 61, 
1977 de °/o 18 ve % 58.9). Fark küçük ölçüde azalmakla birlikte ge
ne de önemlidir. 

ii) KDV konusunda iki uç durum İngiltere ve Fransa'da gö
rülüyor (1973 te % 6.8 ve % 24; 1977 de % 8.2 ve % 21.2). Ancak, 
1979 baharında İngiltere'de normal KDV oranı arttırıldı; ilerde 
bu ülke ile ilgili rakamlar çok daha yüksek olacaktır (38). Bununla 
birlikte iki ülke arasındaki fark muhtemelen oldukça büyük ka
lacaktır. 

iii) Beş büyük ÖTV bir arada alındıkta en düşük oran Fran
sa'da, en yüksek ise İrlanda'dadır (1973 te % 7.1, ve % 24.8; 1977 
de % 5.4 ve % 21.2). Fark hâlâ önemlidir. 

iv) Son olarak üye devletlerin çoğunda, sosyal güvenlik öden
tilerinin paylarının arttığı görülüyor. Danimarka'da ise sosyal gü
venlik sadece vergilerle finanse edildiği için özel bir durum var. 
Bu nedenle iki uç arasında çok büyük farklar bulunuyor (1973 te 
Danimarka'da % 1.9, İtalya'da % 41.2 ve 1977 de Danimarka'da 
% 1.2 ve Fransa'da % 41.9). 

22. Vergi yüküne gelince 1973-1977 döneminde vergilerden ve 
sosyal güvenlik ödentilerinden elde edilen toplam hasılatın bütün 
üye devletlerde arttığı görülmektedir. Ancak bu artış bazı ülkeler
de ötekilerden daha belirgindir. Örneğin en büyük artış Lüksem-
burg'da olmuştur (Gaynsafi millî hasıla —GSMH— nm % 35.2 sin
den % 49.4 üne); en düşük artma ise Danimarka'dadır (°/o 42.5 ten 
% 42.6 ya). 

- Toplam vergi yükü (GSYİH nm yüzdesi olarak vergiler ve sos
yal güvenlik ödentileri toplamı) bir ülkeden diğerine çok büyük 
ölçüde değişiyor. 1973 te en büyük fark İtalya ile Hollanda arasın
da idi (% 30.6 ya karşı % 44.5); 1977 de ise İtalya ile Lüksemburg 

(38) Tahminler 1979/1980 toplam vergi hasılatının % 8 inden veya yıllık gelirlerde 
4.000 milyon sterlinden fazla artış olacağını ortaya koyuyor. 



762 ÖNCEL - ÇAĞAN •• KUMRULU 

arasındadır (% 34.6 ya karşı % 49.4). Yüzdeler artarken farkların 
hacmi aynı kaldı. 

1973-1977 arasında başlıca vergilerin ağırlığı ve trendi şöyle 
idi : 

i) Söz konusu dönemde Danimarka hariç bütün üye devlet
lerde gelir vergisinin payı sürekli olarak arttı. En büyük artışlar 
italya, Belçika ve Lüksemburg da oldu (GSYÎH nın yüzdesi olarak 
% 4.6 dan % 8 e, % 10.4 ten % 14.6 ya, % 7.8 den % 11.1 e). En 
büyük farklılık gene Fransa ile Panimarka arasında oldu (1973 te 
GSYÎH nın yüzdesi olarak % 3.4 e karşı % 22.3; 1977 de % 4.8 e 
karşı % 21.6). Ufak bir azalma olmakla birlikte arada gene büyük 
fark kalmaktadır, 

ii) Kurumlar vergisi trendi bu dönemde ülkeden ülkeye de
ğişmektedir. Son iki yılda hasılatın arttığı Lüksemburg hariç, bü
tün ülkelerde bu verginin toplam hasılat içindeki payı az veya çok 
ölçüde azaldı. Lüksemburg'daki Ö2:el durum bu ülkede özellikle 
bankacılık sektöründeki şirketlerin çokluğu ile açıklanabilir. 

1973 te bu kaynaktan doğan hasılatın GSYÎH'ya oranı İtal
ya'da % 0.46, Lüksemburg'da % 4.06; 1977 de ise % 0.98 ve % 6.67 
idi. Rakamlar bu dönemde farklılığın arttığını gösteriyor. 

iii) Servet vergileri trendi de ülkeden ülkeye değişmektedir. 
En büyük fark italya ve ingiltere arasmdadır (1973 te GSYtH nın 
yüzdesi olarak °/o 0.14 e karşı % 4.63 ve 1977 de % 0.06 ya karşı 
% 4.46). Farkın oldukça büyük olduğu ve değişmediği görülmekte
dir. 

iv) Söz konusu devrede KDV bütün üye devletlerde az değiş
me gösterdi. Değinildiği gibi iki aşın uç ingiltere ve Fransa id; 
(GSYÎH nın yüzdesi olarak rakamkır 1973 te °/o 2.2 ve % 8.6; 1977 
de % 3 ve % 8.3 idi). 

v) Beş büyük ÖTV toplamları sınırlı olmakla birlikte, ülke
den ülkeye değişmektedir. Danimarka, italya ve Lüksemburg'da 
nisbî bir yükselme, diğerlerinde ise düşme görülüyor. 

Belirtildiği gibi, en büyük farklılık Fransa ve irlanda arasında 
idi. GSYÎH'nm yüzdesi olarak rakamlar 1973 te % 2.5 ve % 7.9; 
1977 de % 2.1 ve % 7.5 idi. % 5 ten bir parça fazla olan farklılık sa 
bit kaldı. 
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vi) Dönem boyunca sosyal güvenlik ödentileri Danimarka'da 
en düşük düzeyde iken 1973 te İtalya'da, 1977 de Fransa'da en yük
sek düzeyde oldu (1973 te Danimarka'da GSYÎH'nm °/o 0.82 si, İtal
ya'da % 12.38 i, 1978 de Danimarka'da GSYİH'nın % 0.53 ü, Fran
sa'da % 16.47 si). Farkın çok büyük olduğu ve artma eğilimi gös
terdiği görülmektedir. 

Sonuç : 
23. 1 ve 2 no.lu Tablolar ile 1, 2, 3 ve 4 no.lu grafikler ve bun

lar üzerindeki incelemeler üye devletlerde toplam vergi ve sosyal 
güvenlik ödentileri hasılatlarının yapısı ve bu hasılatların büyük
lüğü ve bileşkenleri arasındaki farklılıkları ve bu farklılıklar ara
sındaki değişmeleri ortaya koymaktadır. 

İster toplam hasılatların yapısını, ister genel vergi yükünü veya 
bir kısım vergilerin nisbî ağırlığını inceleyelim, aşın uçlar arasındaki 
farklılıkların hâlâ büyük ve bazan çok büyük olduğunu görürüz. 
Bazı durumlarda fark 1977 de 1973 e; oranla azalmaktadır; fakat 
bu azalma değişmeyi dikkate aldırmayacak kadar küçüktür. Diğer 
durumlarda fark hemen hemen sabit kalmaktadır. Kurumlar ver
gisi alanında ise artmıştır. 

Bununla birlikte bir ilginç gelişme alanı vardır: Danimarka 
hariç bütün ülkelerde gelir vergisinin nisbî ağırlığı artmıştır (39). 
Fransa, İtalya gibi bazı üye devletlerde artış bilinçli bir politikayı 
göstermektedir. Mamafih, bu olgu belki de bütün üye devletlerde 
tarifelerin iyi ayarlanmamış olmasından dolayı enflasyon sonucu 
gelirler üzerindeki vergi yükünde doğan artıştan ve hızlı enflasyon 
la birlikte ayarlanmayan spesifik tarifeli ÖTV nin nisbî paymdaki 
azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu gerçek en çok İtalya'da belir* 
gindir; fakat Fransa'da da çok açıktır. Bu nedenle dolaysız vergiler 
payının mutaden en düşük olduğu bu ülkeler az da olsa diğerlerine 
yaklaşma eğilimi göstermektedir. 

Görülen bu büyük farklılıkların üye devletler arasında vergi 
oranlarını uyumlaştırmayı kolaylaştıracak cinsten olmadığı açık
tır. Bu farklılıklar Topluluğun bu yönde çok ihtiyatlı olarak ve 
ulusal düzeyde kabul görmeyecek âni değişikliklerden sakınmak 
için yavaş yavaş ilerlemeş,ini zorunlu kılmaktadır. 

(39) Bununla birlikte bu vergifè'rin nisbi ağırlığı bakımından Danimarka yine önde 
gelen durumunu korumaktadır. 



B Ö L Ü M : IV 

UYUMLAŞTIRILACAK BALLICA VERGİLERİN 
İNCELENMESİ 

24. Bu bölümde uyumlaştırılacak başlıca vergiler, yani KDV, 
beş büyük ÖTV (bira, alkol, şarap, tütün ve madenî yağlarda) ve 
kurumlar vergisi kısaca incelenmektedir. Sonuçlar V ve VI nei 
bölümlerde verileceğinden burada yer almamaktadır. Ayrıca şirket 
vergileri sadece kurumlar vergisini ele almakta, bazı üye devlet
lerde uygulanan servet vergisini veya Fransa'daki ticaret vergisi 
(business tax), Almanya'da ticaret ve sanayi üzerindeki vergi, Lük-
semburg'da komün ticaret vergisi gibi genellikle yerel vergileri, 
miktarları büyük rakamlara ulaşılabilmekle birlikte, inceleme dı
şı bırakmaktadır. 

KATMA DEĞER VERGÎSÎ 

Matrahı belirleyen kurallar : 

25. 17 Mayıs 1977 de 6 ncı direktifin (40) (ortak KDV sistemi: 
tekdüze matrah) kabulü büyük ölçüde, Topluluğun KDV nden do
ğan kendi kaynaklarının adil olarak toplanabilmesini sağlamak ih
tiyacından kaynaklanıyordu. 

Bu nedenle direktif büyük ölçüde KDV kaynaklarını etkileyen 
kuralların, özellikle yükümlülük, vergiye tabi işlemler, verginin 
matrahı ve vergiyi doğuran olay v.s. nin tanımı ile ilgili kuralların 
uyumlaştırılması ile ilgilidir. 

Direktif bir yandan bu metinde yer alan bazı uygulama ilke
lerine ilişkin düzenlemeleri Konseyin ileride kararlaştırmasını özel 
olarak belirtmekte, öte yandan diğer1 bir kısım ilkeler söz konusu 
oldukta, üye devletlerin ortak hükümlerden geçici olarak sapma
larına olanak tanımaktadır. Böylelikle Altıncı Direktif KDV nin 
uyumlaştırılması yolunda kararlı bir adım oluşturmakla birlikte, 
bu sürecin tamamlanmasının çok uzağında kalmaktadır. Yukarıda 
II. Bölümde de belirtildiği gibi önce vergi matrahında uyumlaştır-
manm tamamlanması gerekir. Halen. yürütülmekte olan, bu iştir; 
oranlar sorunu ise bundan sonraki aşamada ele alınmalıdır. 

(40) OJL 145, 13.6.1977; Bull. EC. 5 - 1977, I'arag. 1.3.1 - 1.3.4. 

! ' 
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Aşağıdaki paragraflar, üye devletlerde yürürlükte olup bazen 
önemli farklılıklar gösteren oran sistemlerinin bir özetini vermek
tedir. 

Üye Devletlerde Yürürlükte Olan KDV Oranlan : 
26. Teknik olarak ifade etmek gerekirse, sıfır oran, gerçek 

bir vergi oranı olarak kabul edilemez; bu oran, girdi üzerinden alı
nan verginin iadesi suretiyle ortaya çıkan bir muafiyet anlamına 
gelip, çoğu üye devlette az kullanılmaktadır. Ancak İrlanda ve in
giltere'de geniş çapta uygulama alanı bulunduğundan, sıfır vergi 
oranının bu iki üye devlette yürürlükte olan oranlar arasında dü
şünülmesi gerekir; böyle yapılmadığı takdirde bu iki ülkenin KDV 
sistemlerinin incelenmesi eksik kalmış olur. Öte yandan aslında 
bir vergi oranı olmayıp, çiftçilerin girdilerinde KDV yükünü kal
dırmak üzere hesaplanan «götürü tarım oranları» mn da dikkate 
alınmaması gerekmektedir. Belirtilen bu esaslar çerçevesinde 
1 Temmuz 1979 da durum şöyle idi : 

Belçika (üç oran) 

Danimarka (bir oran) 
Federal Almanya (iki oran) 

Fransa (üç oran) 

irlanda (üç oran) 

italya (sekiz oran) 

Lüksemburg (üç oran) 

Hollanda (iki oran) 

ingiltere (iki oran) 

normal oran % 16, indirilmiş oran 
% 6, yükseltilmiş oran % 25 
tek oran % 20.25 
normal oran % 13, indirilmiş oran 
% 6.5 
normal oran % 17.60, indirilmiş oran 

1 
% 7, yükseltilmiş oran % 33 

" -3 
normal oran % 20, indirilmiş oran 
% 10, sıfır oran % 0 
normal oran % 14, indirilmiş oran
lar % 1, 3, 6, 9 ve 12, yükseltilmiş 
oran % 35, ara oran % 18 
normal oran % 
lar % 5 ve 2 
normal oran °/o 
% 4 
normal oran % 15, sıfır oran % 0 

10, indirilmiş oran-

18, indirilmiş oran 

Danimarka'nın tek oranına karşılık italya'da uygulanan sekiz 
oran nedeniyle oranlar sayısı bakımından farklılıkların önemli ol-



7 6 6 ÖNCEL - ÇAĞAN - KUMRULU 

duğu açıkça görülmektedir. Bununla birlikte birkaç üye devlette 
oran sayısını azaltma eğilimi başgöstermiştir; örneğin Fransa ve 
Belçika ara oranı, İrlanda ve ingiltere ise yükseltilmiş oranları 
kaldırmışlardır. 

Oranların düzeyi son on yılda dokuz üye devletin altısında art
ma eğilimi göstermektedir. 

F. Almanya : Normal oran 1968 de °/o 10 dan 1979 da % 13 e; 
indirilmiş oran % 5 ten % 6.5 a, 

irlanda : Normal oran 1972 de % 16.37 den 1979 da % 20 ye; 
indirilmiş oran % 5.25 ten % 10 a, 

Danimarka : Tek oran 1967 de % 10 dan 1979 da % 20.25 e, 

italya : Normal oran 1973 te °/o 12 den 1979 da % 14 e; yük
seltilmiş oran % 18 den % 35 e, 

Lüksemburg : Normal orağı 1970 te °/o 8 den 1979 da % 10 a, 

Hollanda : Normal oran 1969 da % 12 den 1979 da % 18 e. 

Belçika'da normal oran indirilmiştir (1971 de % 18 den 1979 
da % 16 ya), fakat önceleri % 14 ara orana tabi (1 Ocak 1978 den 
itibaren kaldırıldı) mal ve hizmetlerin çoğu şimdi % 16 normal ora
na tabidir. 

Fransa da normal oranı 1968 de °/o 20 den 1979 da % 17.60 a 
düşürdü; mamafih aynı dönemde yükseltilmiş oran % 25 ten °/o 
33 1/3 e, ve indirilmiş oran % 6.38 den % 7 ye çıkarıldı. 1968 de 
% 14.92 ara orana tabi olan mal ve hizmetler şimdi % 17.60 üze
rinden vergilendirilmektedir. 

ingiltere'de normal oran 1973 te % 10 dan 1979 da % 15 e yük
seltildi; 1974 de kabul edilen yükseltilmiş oran ise kaldırıldı. 

Çeşitli oranların alanı : 

indirilmiş oranlar ve sıfır oran : 

27. Tek oran uygulayan Danimarka hariç bütün üye devlet
lerde indirilmiş oranlar veya sıfır oran uygulaması «zorunlu» mal 
ve hizmetler üzerindeki vergiyi azaltmak veya kaldırmak amacına 
yöneliktir, indirilmiş veya sıfır orandan kısmen veya tamamen ya
rarlanan geniş mal ve hizmet grupları şöyledir : 
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— Zirai maddeler ve gıdalar : Alm., Bel., Fr., ît., Irl., Lük., Hol., îng. 
— Ecza ve tıbbi malzemeler : » » » » » » , Ing. 
— Kitap, gazete vs. : » » » » » » , Hol., îng. 
— Kumaş, giyim eşyası, 

ayakkabı : ît., îrl., Ing. 

Bununla birlikte her ülkede bu farklı gruplarda yer alan az ve
ya çok sayıdaki mal ve hizmetler başka oranlara tabidir; bu du
rum birbiriyle ikame edilebilen mallar arasındaki rekabeti doğal 
olarak zedeler. ~ 

Yükseltilmiş oranlar : ' 

28. Bir kısım üye devletlerde yükseltilmiş oranlar uygulaması 
bazı «lüks» mallar üzerindeki KDV yükünü arttırmak amacına yö
neliktir: 

— Otomobiller (Bel., Fr., ît.) 

— Dayanıklı tüketim malları: radyo', televizyon, buzdolabı vs. 
(Bel.) 

— Mücevher, kürk, parfüm ve kozmetikler (Bel., Fr.) 
— Alkol (Bel., İt.) 

Yükseltilmiş oran uygulamasında da birbiriyle ikame edilebi
len mallar arasında rekabetin zedelenmesi sorunu doğar. 

Toplam KDV matrahında farklı oranların nisbî yüzde payları : 
29. Ulusal KDV sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle normal, 

indirilmiş ve yükseltilmiş oranlan uygulama derecesi üye devlet
ler arasında büyük ölçüde değişmektedir^Bu farklılıklar özellikle 
sıfır oranda açıkça görülür; sıfır oran bazı ülkelerde toplam mat
rahın küçük bir kısmını oluşturur (örn. Belçika'da % 0.67), fakaf 
bazılannda ise büyük bir yer tutar (örn. irlanda'da matrahın yak
laşık % 36 sı). 

Kuşkusuz her oranın nisbî payı konusunda İtalya gibi sekiz, 
Almanya gibi iki oran uygulayan iki ülke arasmda karşılaştırma 
yapmak mümkün değildir; bununla birlikte aynı sayıda oranlan 
uygulayan devletler arasmda bile önemli farklılıklar vardır. 

Örneğin Hollanda'da normal ve indirilmiş oranlar sırasıyla 
matrahın yaklaşık olarak % 71 ve % 29 una uygulanırken, Federal 
Almanya'da bu oranlar yaklaşık olarak % 78 ve % 20 dir. Fransada 
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yürürlükte olan üç oranın nisbî payları yaklaşık olarak normal 
oranda % 69, indirilmiş oranda % 26 ve yükseltilmiş oranda % 5 
iken Belçika'da aynı oranlar sırasıyla yaklaşık olarak matrahın 
% 61, % 32 ve % 7 sini oluşturur. 

30. Oranların kapsamları arasındaki farklılıklar, KDV nin 
ağırlığı konusunda farklı nominal oranlar açısından anlamlı bir 
karşılaştırma yapmayı engeller. KDV nin etkisi hakkında bir fikir 
vermek üzere aşağıdaki tablo bu verginin ağırlığının 1974-1977 ara
sında millî tüketimin yüzdesi olarak (cari fiyatlar döviz kur
larıyla) nasıl değiştiğini göstermektedir. Bu istatistik veriler KDV 
matrahı ile aynı olmamakla birlikte yeterince yaklaşık bir bilgi 
vermektedir. 

Tablo 3 — KDV Ağırlığındaki Değişmeler 

Bel. 
Alm. 
Dan. 
Fr. 
İri. 
it. 
Lük. 
Hol. 
Ing. 

(°/o olarak) 
1974 
9.5 
7.2 
9.4 
11.9 
6.0 
6.5 
6.1 
8.7 
3.8 

1975 
8.5 
6.8 
8.7 
11.2 
5.7 
5.4 
6.5 
8.7 
3.9 

1976 
9.3 
6.8 
8.5 
11.4 
6.7 
6.3 
6.3 
9.1 
3.8 

1977 
9.3 
6.9 
10.1 
10.8 
7.2 
6.9 
6.6 
9.6 
3.8 

ingiltere'de 18 Haziran 1979 da standart oranın % 8 den % 15 
e yükseltilmesinden sonra ingiltere ile diğer ülkeler arasındaki fark 
büyük ölçüde daralmakla birlikte, farklılıklar devam etmektedir. 

Katma Değer Vergisinin kısa vadeli ekonomik politika aracı 
olarak kullanılması : 

31. KDV kısa vadeli ekonomik amaçlar için kullanıldıkta çe
şitli ülkeler arasındaki farklılıklar geçici olarak daralıp genişleye
bilir; bununla birlikte KDV oranlarını değiştirmek talep hacminin 
ayarlanmasında özellikle esnek bir araç olarak görülmemelidir. 

Vergi oranlarının düzeyinde genel değiştirme bir yana, oran
lardaki herhangi bir değişiklik oldukça önemli teknik hazırlıkları 
gerektirir. Ayrıca oranların sayısını arttırmak hem yükümlüler, 
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hem idare yönünden sistemin işleyiş giderlerini çoğaltır. Nihayet 
genellikle oran artışları fiyatlara tümüyle yansıtıldığı halde, oran 
düşürmeleri çoğu kez kâr marjlarını arttırmağa yarar. 

Mali ve sosyal nedenlerle oranlarda sürekli olarak yapılan in
dirme ve yükseltmelerin kısa vadede ekonomik durumda da etki 
yapmalanna rağmen üye devletlerin son yıllarda KDV ni kısa vadeli 
ekonomik politika aracı olarak çok ender kullanmalarının nedeni 
budur. 

Danimarka'da Ekim 1975 - Mart 1976 arasında KDV nin tek 
oranı tüketimi ve üretimi özendirmek için % 15 ten % 9.25 e indi
rildi. 

Fransa'da 1973 te perakende et satışlarında tüketici fiyatların
daki yükselişi önlemek için verginin tahsili ertelendi (sıfır oran). 

Her iki durumda da etkili sonuç için işlemin oldukça radikal 
ve uzun süreli olması gerekiyordu; bu yüzden gelir kaybına neden 
oldu. İstenilen sonuçlara tümüyle ulaşılamadı: 1973 te Fransa'da 
verginin kaldırılması tümüyle tüketici fiyatlarına yansımadı; Da
nimarka'da ise ithalatta artış gibi ters bir sonuç doğdu. 

Bununla birlikte, KDV nin kısa vadeli ekonomik amaçlarla 
kullanılmasının mutlaka oranların ayarlanması yoluyla olmayaca
ğı unutulmamalıdır. Örneğin yatırım girdilerinde verginin indiril 
mesi hakkının sınırlanması gibi yollar da kullanılabilir. 

ÖZEL TÜKETIM VERGÎLERÎ 
Uyumlaştırılacak ÖTV nin genel incelenmesi : 
32. Bütün üye devletlerde vergi hasılatının önemli bir kısmı 

ÖTV rinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte ÖTV ne bağımlılık 
büyük ölçüde değişir; 1977 de Hollanda'da toplam vergi ve sosyal 
güvenlik ödentileri hasılatının % 5 ten azını, İrlanda'da hemen he
men % 24 ünü özel tüketim vergileri oluşturmuştur. 

Nihai millî tüketimin yüzdesi olarak 1977 de beş büyük ÖTV ha
sılatı aşağıdaki tablodan görülmektedir: 

Kısmen uyumlaştınlan tütün üzerindeki vergi ile İrlanda ve 
Danimarka'daki çoğu önemsiz bazı vergiler dışında ÖTV ri spesifik 
vergilerdir; yani hasılatları spesifik oranın (parasal bir miktar) ve 
vergiye tabi kullanım miktarının fonksiyonudur. Ancak orandaki 
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Tablo 4 — Beş büyük ÖTV Hasılatları (1977) 

Bel. Alm. Dan. Fıs. îrl. ît . Lük. Hol. Ing 

Madeni 
Tütün 
Alkol 
Bira 
Şarap 
Toplam 

yağlar 1.9 
0.8 
0.3 
0.2 
0.1 
3.2 

2.1 
1.1 
0.4 
0.1 
0.05 
3.8 

1.3 
1.7 
0.7 
0.8 
0.2 
4.8 

2.0 
0.4 
0.4 
0.02 
0.03 
2.8 

3.2 
2.0 
1.5 
.2.2 
0.1 
8.9 

3.6 
1.0 
0.1 
0.05 
— 
4.8 

2.2 
1.3 
0.4 
0.2 
0.1 
4.1 

1.5 
0.7 
0.4 
0.1 
0.08 
2.9 

2.1 
2.0 
0.7 
0.8 
0.2 
5.8 

yükseltme veya tüketimdeki artış vergi hasılatını arttırabilir. Bir 
devlet belli bir ÖTV den elde ettiği hasılatı fiyat düzeyindeki genel 
artışa ayak uydurmak üzere çoğaltmak isterse, söz konusu vergi 
oranının zaman zaman ayarlanması gerekir (Bkz: Grafik 6-11). 

Buna karşılık bir ad valorem verginin hasılatı vergiye tabi malın 
fiyatındaki her artışı otomatik olarak izler. Bu nedenle oran ayar
laması ancak vergili bir malın fiyatı genel fiyat düzeyindeki değiş
meden çok farklı ölçüde saptığı veya bu mal üzerindeki vergi yükü 
ayarlanmak istendiği zaman söz konusu olur. 

33. 1977 de madeni yağlar, tütün, alkol, şarap ve bira üzerin
deki ÖTV rinin hasılatı Danimarka hariç bütün üye devletlerde top
lam ÖTV hasılatının çok büyük bir kısmını oluşturdu. Bir seri baş
ka ÖTV nin (özellikle araba satışları üzerinde çok yüksek oranlı 
bir ÖTV nin) uygulandığı Danimarka'da, bu vergiler toplam ÖTV 
hasılatının hemen hemen °/o 40 im sağladı. Mamafih, diğer 8 üye 
devlette «beş büyükler» dışındaki ÖTV ri toplam ÖTV ri hasılatı
nın % 10 dan fazlasına hiçbir zaman ulaşmadı; bazı hallerde % 5 
ten de aşağıda kaldı. 

Bu beş ÖTV kuşkusuz çeşitli üye devletlerde farklı oranlarda 
uygulanır, ve şarap üzerindeki vergi bazılarında yoktur (41). Bu
nunla birlikte bu vergiler düzeydeki farklılıklara rağmen genellik
le nisbeten yüksek oranlarda uygulanmaktadır. Yaklaşık olarak 
malın perakende satış fiyatının °/o 60 ını veya daha fazlasını bu ver
giler oluşturmaktadır. Bundan başka, bu beş ÖTV nin uygulandığı 
mallar nadir veya lüks mallar olmayıp, Topluluk ekonomisinin 
bellibaşlı büyük sektörlerinin sınai ve zirai üretimidir. Aynca, bu 
vergilere tabi mallara yapılan harcamalar toplam tüketici harcama 

(41) Bkz. Paragraf 40. 

» (UK» < 
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larınm önemli bir payını —beşte biri kadar— oluşturur. Nihayet 
alkol ve yağın bütün Toplulukta hammadde olarak ve çoğu kez 
vergi denetimi altında kullanıldığı unutulmamalıdır; bu nedenle 
bu vergilerin idaresi nihai mamulleri ÖTV ne tabi olmayan çok sa
yıda sanayii etkiler. 

Yüksek yansıma ve geniş ekonomik etki beş büyük ÖTV nin 
başlıca özelliğidir. Düşük vergi düzeylerinde muafiyetlerdeki veya 
vergiyi yatırma süresindeki farklar gibi vergi yapısındaki ufak ay
rılıklar rekabeti etkilemekle birlikte bu, büyük boyutlara ulaşma
yabilir. Fakat verginin nihai fiyatm çok büyük bir bölümünü oluş
turduğu durumlarda vergi yapısmda veya tahsil usullerinde ilk 
bakışta küçük görünen farklılıklar gerçekte rekabeti, belli bir pi
yasaya girmeyi olanaksız yapabilecek kadar büyük ölçüde zedele
yebilir. 

34. Bu «beş büyük» ÖTV den dördü tümüyle spesifiktir. Ha
len kısmen uyumlaştınlmış bulunan beşincisi —tütün üzerindeki— 
ise kısmen spesifiktir. Yukarıda işaret edildiği gibi fiyatların yük
seldiği bir dönemde bu vergilerin payının belli bir düzeyde tutu
labilmesi için vergi oranının periyodik olarak arttırılması gerekir. 
Tablo 5 üye devletlerin sözü edilen mallar üzerindeki ÖTV oran
larını 1973 ten buyana ne ölçüde ayarladıklarını endeks olarak gös
termektedir (Sigara dışında 1 Ocak 1973 teki oranlar düzeyi 100 
alınmıştır. Sigara için işlenmiş tütün üzerinde KDV dışındaki ver 
gilerin uyumlaştırılmasına ilişkin 1 inci direktifin yürürlüğe girdi
ği 1 Temmuz 1973 teki düzey 100 alınmıştır). Karşılaştırma yapmak 
için aynı dönemde tüketici fiyatları endeksindeki değişmeler tab
lonun altmda gösterilmiştir. 'fi 

Kuşkusuz bu alt sıra sadece ilgili dönemdeki fiyat değişiklik
lerinin genel bir görünümünü vermektedir: belli bir mamulün fi
yatı genel rakamdan önemli ölçüde farklı olabilir (Benzin bunun 
açık örneğidir). Bununla birlikte, ÖTV li malların taşıdığı çok yük
sek vergi hacmi gözönünde tutulursa, tablo genel bir inceleme için 
yeterli bir kaynak vermektedir. 

Politikalar aynı kaldığı takdirde fiyatlardaki yükselmeyle bir
likte kamu harcamalarının da genel olarak artması beklenir (uygu
lamada kamu harcamalarının fiyatlardan daha hızla yükselmesi 
—yani GSMH nm yüzdesi olarak artması— trendi kural olarak her 
yerde var olagelmiştir). Bu nedenle, hükümetlerin ÖTV oranlarını 
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en azından enflasyonla aynı ölçüde yükseltmesi beklenebilir. Bun
dan başka, mali açıdan haklı görülen böyle bir politika, sigara ve 
alkolden vergi alınmasında sağlık ve sosyal politika düşünceleriy
le, madeni yağlar konusunda da vergi tasarrufu düşüncesiyle des
teklenir. 

Bütün bu faktörler, orta vadede herbir vergide endeksin tüke
tim fiyatları endeksine uyması veya onu aşması gerektiğini göste
rir (Vergisiz fiyatlarda anormal ölçüde büyük ve hızlı yükselmenin 
tüketimde ve vergi hasılatında düşmeye neden olduğu ender görü
len durum hariç). 

Tablo 5 den görülebileceği gibi 1973 tenberi üye devletlerin ço
ğu, özellikle en yüksek enflasyon hızlarıyla karşılaşanlar beş mad
de için bütün ÖTV oranlarını değiştirmişlerdir. Bununla birlikte, 
tabloya alman örneklerden sadece 11 inde orandaki yükselmenin 
genel fiyat düzeyindeki yükselmeye eşit olması veya onu aşması 
şaşırtıcıdır. Ayrıca, belirli üye devletler, belirli mallar üzerindeki 
oranları dönem boyunca değiştirmeden bırakmıştır. Nihayet, her
bir üye devlette oranlarda gerçekleştirilen yükselmeler belli bir 
model izlememiştir. 

35. Vergiler tek tek incelendikte : 
Sigarada : Üç üye devlette oranlar tüketici fiyat endeksinden 

daha fazla arttırıldı; diğerlerinde vergi artışları fiyat endekslerin-
deki artıştan daha az oldu. 

Alkolde : Dokuz üye devletin hepsinde oranlardaki artış tüke
tim fiyatları endeksinden az oldu. Lüksemburgda hemen hemen 
% 60 oranındaki genel fiyat yükselmesine rağmen oran değişmedi. 

Şarapta : İki üye devlette oranlar fiyat endeksindeki yüksel
meden çok fazla arttırıldı: diğerlerinde vergi artışları fiyat endek
sindeki artıştan daha az oldu. Fransa ve Lüksemburg oranlarda 
hiçbir değişiklik yapmadı. 

Bira : Dokuz üye devletin hepsinde oranlar tüketici fiyat en
deksinden daha düşük ölçüde arttırıldı. F. Almanya, Fransa ve Hol
landa'da herhangi bir oran değişikliği yapılmadı. 

Normal benzin : Üç üye devlette oranlar tüketici fiyat endek
sindeki artıştan daha fazla arttırıldı; diğerlerinde vergi artışları 
fiyat endeksinden daha az oldu. Federal Almanya oranı hiç değiş
tirmedi. 
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Süper benzin : îki üye devlette oranlar tüketici fiyat endek
sindeki artıştan daha fazla arttırıldı; diğerlerinde artış fiyat en
deksinden daha az oldu. F. Almanya değişiklik yapmadı. 

Gazyağı : Biri dışında bütün üye devletlerde vergi artışları fi
yat endeksinin altında kaldı. F. Almanya ve İrlanda herhangi bir 
değişiklik yapmadı. 

36. Aşağıda yer alan 6 ilâ 11 inci grafikler, 5 inci Tabloda da 
yer alan ürünlerdeki özel tüketim vergileri oranlarının, 2 Temmuz 
1979 tarihli kambiyo kurları esas tutularak Avrupa Hesap Birimi 
itibariyle zaman içindeki gelişmelerini daha ayrıntılı olarak göster
mektedir. Beş ürün grubundaki oranlar bakımından üye devletler 
arasındaki büyük farklılıklar grafiklerden görülmektedir. Her üye 
devlette vergi oranlarının 1973 den beri gösterdiği gelişmenin bu 
farklılığı azaltarak ürünlerdeki vergi yükünü birbirine yakmlaştırıp 
yakınlaştırmadığı doğrudan doğruya bu grafiklerden anlaşılama
maktadır. 

37. Tablo 6 özel tüketim vergileri oranlarını Avrupa Hesap 
Birimine çevirerek göstermek suretiyle (2 Temmuz 1979 tarihin
deki Avrupa Hesap Birimi değerleri itibariyle) bu noktayı aydın
latmaktadır. Tüm üye devletler için ortalama vergi oranı bu esasa 
göre hesaplanıp 100 olarak alındığında, her üye devletteki özel tü
ketim vergileri oranlarının ortalamaya göre yüzde oranını tablo bi
ze göstermektedir. Son sütunda standart sapmaya yer verilmiştir. 
Yalnız petrol ürünlerinde standart sapmalar azalma gösteriyor. 
Buna karşılık diğer özel tüketim vergileri bakımından standart 
sapma her durumda dikkate değer ölçüde artmıştır. Bu sonuç ay
ni dönemde özel tüketim vergisi oranlan birbirinden büyük ölçüde 
ayrılan üye devletler politikalarına ilişkin Tablo 5 verileri ile bü
yük ölçüde tutarlıdır. 

Madenî Yağlar : 

38. Tüm üye devletlerde madenî yağlardan özel tüketim ver
gisi alınmaktadır. Her durumda bu verginin asıl yükü, karşı konu
lamaz bir biçimde motor yakıtları üzerinde toplanmaktadır. Motor 
yakıtları üye devletlerde madenî yağlar tüketiminin % 25-35 ini 
tutmaktadır; ayni yakıtlardan elde edilen özel tüketim vergileri 
ise, toplam hasılatın % 80 ile % 95 i arasında değişmektedir. En 
önemli motor yakıtı olan benzinden alınan özel tüketim vergisi dü-
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zeyi, îtalya bir yana bırakıldığında, göreli olarak küçük ölçüde de
ğişmektedir. Buna karşılık Tablo 7 den de anlaşılacağı gibi moto
rin (dizel yakıtı) den alman özel tüketim vergisi geniş ölçüde fark
lılıklar gösterir, örneğin motorin ingiltere'de benzindekinden bi
raz fazla vergiye tabidir; Danimarka'da ise, aslında bu taşıtlar bir 
eşitleyici vergiye tabi olmalarına rağmen, çoğu kamyonlar için tam 
muafiyet tanınmıştır. 

Bu özel tüketim vergisinin uygulanması bakımından üye dev
letlerde görülen belli başlı farklılıklar muafiyet tanınması ve bir-
kısım özel kullanım alanları için indirilmiş oranlar kabulü ile ken
dini gösterir. Fransa'da sanayide kullanılan ağır yakıt (heavy fuel 
oil) için muafiyet vardır (42). 

Diğer tüm üye devletlerde mazot (la dahil olmak üzere ısıtmada 
kullanılan yakıtlar düşük orana tabi tutulur (Bkz. Tablo 7). Bununla 
birlikte İngiltere'de bu kuralın bir istisnası vardır; madenî yağ sa
nayii ile ilgili teşebbüslerde enerji üretimi için kullanılan madenî 
yağlara, yakıt tüketiminin °/o 50 sinden fazlasının madenî yağ üreti 
minde kullanılması koşuluyla, muafiyet tanınabilmektedir. Dani
marka, Hollanda ve Fransa'da makine yağma (lubricants) tam mua
fiyet getirilmesine karşılık, Federal Mmanya'da vergi tam olarak 
uygulanır. 

Muafiyetlerde görülen bu değişiklikler, özellikle enerji kaynağı 
olarak madenî yağlara büyük ölçüde bağlı sanayiler arasında önem
li rekabet aksamalarına yol açmaktadır. 

Alkol: 

39. Tüm üye devletlerde alkol üzerinden özel tüketim vergisi 
alınmaktadır. Genel olarak verginin konusu yalnız kişilerce tüketi
len alkoldür (ethyl alkol). Kullanılan hammadde, üretim metodu, 
imalathane büyüklüğü, tüketim biçimi vs. ne olursa olsun, dokuz 
üye devletin altısında alkollü içkilerden tek oranda vergi alınır. 
Tablo 8 den de görüleceği gibi üç ülke belli içkileri diğerlerinden 
ayırmakta (örn. şarapta elde edilen alkol ile diğer alkoller); ve bu 

(42) Fransa'da KDV yükümlülerine mazot dışındaki madenî yağ alımlarında ödeneu 
KDV ni mahsup olanağı tanınmadığı burada belirtilmelidir. Bu, etkilenen ürün
ler bakımından ek bir özel tüketim vergisi sonucunu yaratır. Bununla birlikte 
ticarî ulaşım araçlarında 'dingil vergisi' miktarı saptanırken mahsup edilemeyen 
KDV miktarı da gözönüne alınmaktadır 
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gruplara farklı vergi oranı uygulamaktadır. Vergi oranlarında bu 
tür farklılaştırmalar çoğu kez toplumsal veya sağlığa ilişkin neden
lerle haklı gösterilmekle birlikte, bunun genellikle yerli üretim açı
sından tercihli uygulama sonucunu yarattığı da çarpıcı bir gerçek
tir. 

Üstelik alkollü içkilerden alman özel tüketim vergileri oranla
rı arasında da çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. Topluluktaki 
en yüksek oran (Danimarka'da), en düşük oranın (İtalya'da) yak
laşık dört katıdır. 

Alkolün ilaç, sağlık ve kozmetik alanları dışında sınai amaç
larla kullanımı her üye devlette hemen hemen ayni biçimde, özel 
tüketim vergisinden muaf tutulur. Bununla birlikte bir üye dev
letten diğerine büyük farklılıklar gösteren bir dizi önemsiz muafi
yet de bulunmaktadır. (Örn. İngiltere'de hastanelerdeki hastaların 
tüketimine vergi muafiyeti tanınmıştır; İtalya'da pastacılıkta oldu
ğu gibi başka ürünler için kullanılan alkol vergiden muaftır). Bir-
kısım üye devletlerde kozmetik üretiminde kullanılan alkole mua^ 
fiyet tanınırken diğerlerinde ise yalnız indirilmiş oran uygulanır. 
Üstelik bu tür kullanımı (genellikle indirilmiş oranda) vergilendi
ren çoğu üye devlet, yine alkole ikame ürünleri de (örn. isopropyl 
alcohol) ayni oranda vergilendirmektedir. Birkısım ara alkollü iç
kiler (örn. likör) kimi üye devletlerde alkol vergisine tabi tutulur
ken diğerlerinde ise bunlardan şarap vergisi alınır. 

Şarap : • 

40. İtalya'da şaraptan özel tüketim vergisi alınmaz; Federal 
Almanya'da yalnız köpüklü şarap üzerinde vergi vardır; Benelüks 
ülkelerinde ise Lüksemburg menşeli şarap ya vergiden muaftır 
(Lüksemburg) ya da indirilmiş oran uygulanır (Belçika ve Hollan
da). Böylelikle şarap üzerindeki vergi, uyumlaştırılması düşünülen 
beş büyük özel tüketim vergisi arasında, her üye devlette yaygın 
olarak uygulanmamak gibi bir özelliğe sahip bulunmaktadır. 

Üye devletler arasında bu temel farklılık ithalatçı ülkelerin şa
rabı oldukça yüksek düzeyde vergilendirmeleri gerçeği ile daha da 
belirginleşmektedir. 11 derece alkollü imbikten geçmiş sofra şara
bına uygulanan vergi oranlan alanı böylece hektolitre başına Avru
pa Hesap Birimi olarak sıfır ila 116 arasında değişebilmektedir 
(Bkz. Tablo 9). 
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Ayni şekilde şarap vergisinin kapsamı da büyük ölçüde farklı-
laşabüiyor. Birkısım üye devletler bu verginin kapsamına Sherry, 
porto, kokulu şarap ve likör gibi sert şarapları da almışlardır. Bu 
şaraplara uygulanan oranlar kimi durumlarda alkol dereceleri ile 
orantılı olarak saptanmaktadır. Başka kimi durumlarda ise, al
kol dereceleri itibariyle saptanan değişik gruplara farklı oranlar 
uygulanır; bu oranlar arasındaki faiklar şarap grupları arasındaki 
diğer bazı alkol derece farklarıyla orantılı ya da orantısız olabil
mektedir. Buna karşılık üye devletler belli şaraplan alkol olarak 
sınıflandırıp bunları çoğu kez oranda bir miktar indirimle, alkol 
vergisine tabi tutmaktadır. 

Bira : 

41. Tüm üye devletlerde bira üzerinden özel tüketim vergisi 
alınır. Biradan alman vergilerde üç önemli farklılık görülüyor. İl
kin, üye devletlerin altısı birayı üretim öncesi aşamada vergilendir
mektedir; yani hammaddenin lâpalanması ile nihaî ürün arasında 
bir ara ürün olan mayadan vergi alınır. Bu altı devletin birkaçı, 
maya üretimi ile tamamlanmış biranın teslimi arasında ortaya çı
kacak kayıpları karşılamak üzere kendi üreticilerine itibarî fire 
indirimleri tanımaktadır. Bira mayasını vergilendiren tüm üye dev
letler, ithal edilen bira üzerinden gümrük vergisi hesaplarken iti
barî düzeltmeler yapmak zorunda kalmaktadırlar. 

Üç üye devlet (Fransa, Federal Almanya ve Danimarka), nihaî 
ürüne vergi uygularlar. Bu, Komisyonun 1972 tarihli önerisinde 
benimsediği sistemdir; çünkü bu sistem uluslararası ticarette ver
gi tarafsızlığını gerçekleştirmeğe en yatkın aracı sağlamaktadır. 

İkinci olarak, bira üzerindeki özel tüketim vergisi düzeyleri 
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır (Bkz. Tablo 11). Genel 
olarak bu farklılıklar ülkelerin tüm alkollü içkileri vergilendirme-
lerindeki düzey değişikliklerini yansıtır (örneğin, İtalya'da bira ve 
alkol üzerindeki vergiler göreli olarak düşüktür; sofra şarabı ise 
hiç vergilendirilmez, Danimarka'nın şarap, bira ve alkol vergileri
nin her biri ise Topluluğun en yüksek düzeyleri arasında yer alır). 

Üçüncü olarak, belli üye devletler yurtiçi üretimde yıllık bira 
üretim hacmine göre değişen, artan oranlı vergiler uygularlar. Bu 
sistem yalnız yerli üreticilere uygulanınca, açık olarak ithalat aley
hine etki yaratır. (Bu durumu düzeltme yolunda adımlar atılmış 
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veya atılmaktadır). Bununla birlikte Antlaşmanın 95 inci maddesi 
gözönünde tutulduğunda, Komisyon bu tür önlemleri farklı ölçek
teki üretim birimleri arasında rekabeti bozucu nitelikte kabul et
mektedir. Komisyon önerileri bu tür hükümlerin nihaî olarak kal
dırılmasını içermektedir. 

İşlenmiş Tütün : 

42. Tütünden alınan toplam vergi hasılatının yaklaşık % 90 
mı sigaralar sağlar. Rekabeti ve piyasaların kaynaşmasını geliştir
mek için tüm işlenmiş tütün üzerindeki özel tüketim vergilerinin 
belli bir takvime göre uyumlaştırılmasına 1973 te başlandı. Yalnız 
sigarayı kapsayan ilk aşamanın yerini 1978 de ikinci bir aşama al
dı; bunu ise 1981 de üçüncü bir aşama izleyecektir. Tüm işlenmiş 
tütün için ortak tanımlar 1978 de kabul edildi. 

Toplulukça sigara için seçilen sistem yan spesifik (sigara ade
di başına belli bir miktar) ve yarı ad valorem (perakende satış fi
yatının belli bir yüzdesi) dir. Bu sistem büyük ölçüde, başlangıçta
ki ilk altı üye devlette yer alan tümüyle spesifik ya da tümüyle ad 
valorem iki uç sistemin bir uzlaştırmasıdır. Bugün, en yaygın tü
ketim fiyatları grubu üzerindeki spesifik vergi öğesi (KDV de dahil 
olmak üzere) toplam vergi yükünün % 5 i ile % 55 i arasında de
ğişmektedir. Tablo 10 üye devletlerin izin verilen bu sınırlar ara
sında kendilerini koydukları yerleri gösteriyor. Son aşamada ver
ginin spesifik öğesi için tek bir oran saptanması gerekmektedir. 

Sigaradan alman özel tüketim vergisinin uyumlaştırılmasında-
ki gelişme güç ve yavaş olmuştur. Bu, büyük ölçüde üye devletlerin 
sigara piyasalarının önemli farklılıklar taşıması gerçeğinin bir so
nucudur. Kimi piyasalarda perakende satış fiyatı alanı göreli ola
rak dardır (örn. Danimarka'da en düşük fiyat grubunun % 15 i do
layındadır); diğerlerinde ise çok geniştir (örn. Fransa'da en düşük 
fiyat grubunun % 140 ı dolayında). Üstelik tüketici tercihlerinde, 
ambalajlamada, reklam kısıtlamalarında, fiyat kontrollan ve başka 
konularda dikkate değer farklılıklar bulunmaktadır. Son olarak, 
özel sektör ile üretici kamu kuruluşlarının amaçlan da çoğu kez 
çatışır. 

Buna karşılık, sigara üzerindeki vergi yükü göreli olarak dar 
sınırlar içinde oynamaktadır. Dokuz üye devletin sekizinde vergi 
yükü (özel tüketim vergisi artı KDV) perakende fiyatının % 61 ila 
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% 73 ü arasında yer alır. Danimarka bu kurala önemli bir istisna 
oluşturur; bu ülkenin tüm özel tüketim vergilerindeki genel dü
zey yüksekliğini yansıtır biçimde sigaradaki vergi yükü de % 90 a 
yaklaşmaktadır (Bkz. Grafik 5). 

Bununla birlikte, işlenmiş başka tütün türlerinde, puro ve iç-
melik tütünde olduğu gibi hem vergi yükü düzeyleri bakımından, 
hem de vergi oranlarının saptanış biçimi (spesifik, ad valorem ya 
da karma) bakımından önemli farklılıklar görülür. Vergi yükü (özel 
tüketim vergisi artı KDV),- puroda perakende satış fiyatının % 13 
ila % 65 i arasında, Pipo tütününde ise % 30 ila % 75 i arasında 
değişir. Bu alanda görülen farklılıklar', esas olarak, kimi ülkeler pi
po tütününe ve puroya çok indirilmiş oranlar uygularken kimi üye 
devletlerin tüm işlenmiş tütünleri genellikle ayni düzeyde vergilen
dirmelerinden kaynaklanmaktadır. 

KURUMLAR VERGİSÎ 
43. Bugün üye ülkelerde yürürlükte olan kurumlar vergileri 

kâr üzerindeki vergiler bakımından önemli sayılan unsurların her-
biri yönünden büyük farklılıklar göstermektedir: verginin kapsa
mı (43), sistemi, oranlan, matrahı ve özendirici tedbirler. Aynca 
üye devletlerdeki kurumlar vergilerinin son yıllardaki gelişimlerinin 
incelenmesi, genel olarak vergilerdeki sürece tabi olduklannı yani 
bütçe, ekonomik ve sosyal gerekleri karşılamak için sık sık değiş
tirildiklerini göstermektedir. 

Sistem ve Oranlar : 
44. Son yıllarda kurumlar vergisi sistemindeki başlıca değiş

me bir kısım üye devletlerin vergi indirimi denilen sisteme geçmesi 
olmuştur. Bu sistemde dağıtılan kârlar üzerindeki kurumlar ver
gisinin tamamı veya bir kısmı ortalclann bu temettüler için öde
yecekleri gelir vergisinden indirilir; sistemin amacı temettüler üze
rindeki ekonomik çifte vergilemeyi hafifletmek veya kaldırmaktır. 
Ekonomik çifte vergileme «klasik» vergileme sisteminin bir özelli
ğidir; çünkü bu sistem kâr dağrtan kurumun vergilendirilmesi ile 
paydaşların vergilendirilmesi arasında bir bağlılık kurmaz. 

Halen vergi indirimi sistemi yedi üye ülkede uygulanmakta
dır. Sadece Hollanda ve Lüksemburg halâ klasik sistemi uygula
maktadır. 

(43) Kapsam sorunu V inci Bölüm, No. 88 de incelenmiştir. 
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Böylece üye devletlerin çoğu Komisyon'un 1975 te Konsey'e sun
duğu direktif önerisinde savunduğu vergi sistemini kullanmağa 
geçmişlerdir (**)- Bu, Komisyon'un önerisi doğrultusunda büyük 
bir ilerlemeyi ifade eder; bununla birlikte uyumlaştınlmış bir sis
teme ulaşabilmek için alınacak uzun bir yol vardır. 

Özellikle temettülerin ekonomik çifte vergilenmesini hafiflet
mede başlıca rol oynayan iki unsur bakımından yani kurumlar ver
gisi oranı ve ortaklara tanınacak vergi indirimi oranı açısından hâ
lâ farklılıklar bulunmaktadır. Vergi indirimi oranlarındaki farklı
lıklar özellikle belirgindir. Komisyon raporu indirim oranlannm 
kurumlar vergisinin °/o 45-55 i arasında olması gereğim* öngörmek
tedir, (kısmi indirim sistemi). Bununla birlikte oranlar halen Al
manya'da % 100 den (bu dağıtılan kârlar üzerindeki kurumlar ver
gisinin tamamen iadesi demektir) diğer ülkelerde % 15-25 arasında 
değişmektedir (Danimarka'da indirim dağıtılan kârın % 15 ine 
eşit). İndirim sistemini uygulayan diğer ülkeler bu ikisi arasında 
yer alır. 

Verginin oranı açısından üye devletler arasındaki fark vergi 
indirimi oranları arasındaki farktan daha az belirgindir; bununla 
birlikte ihmal edilebilecek büyüklükte değildir. Burada da bir kı
sım üyelerce uygulanan oranlar Komisyon'un önerisinde belirttiği 
sınırların yine (°/o 45-55) dışındadır. Kurumlar vergisi oranı Alman
ya'da % 56 dan (dağıtılmayan kârlarda) Danimarka'da % 37, İtal
ya'da % 25 e uzanmaktadır (Bununla birlikte, italya'da kurumlar 
vergisine bu verginin matrahından mahsup edilmek üzere «Hor» 
denilen % 15 oranındaki yerel vergi eklenmektedir; böylece fiili 
toplam oran % 36.25 tir). 

Tablo 12 üye devletlerde uygulanan kurumlar vergisi ve vergi 
alacağı oranlan ve dağıtılan temettüler üzerinden alınan stopaj 
oranlanndaki durumu özetlemektedir (31 Aralık 1979 itibariyle). 

Normal matrah : 
45. Kurumlar vergisi matrahı bakımmdan, vergiye tabi kazan

cın tanımında ve saptanması metodlannda üye devletlerin vergi 
kanunlan genellikle aynı ilkeleri uygulamaktadır; örneğin bütün 
ulusal yasalar amortisman, sermaye kazanç ve kayıplan, stoklar 
ve provizyonlar, zarar nakilleri, diğer varlıklann ve borçların de-

(44) OJC 253, 5.11.1975, Supplement 10/75 - Bull. EC. 
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ğerlendirilmesi gibi vergiye tabi kazancın hesaplanmasına ilişkin 
temel unsurlar konusunda hükümler taşırlar. 

Bununla birlikte ulusal kuralların ayrıntısına inilir inilmez 
derhal farklılıklar kendini gösterir. Bu farklılıklar o kadar çok ve 
çeşitlidir ki bu rapor çerçevesinde ayrıntılı bir bilgi vermek müm
kün değildir; bunun yerine matrahı oluşturan unsurlardan herbiri 
için büyük farklılıklardan birkaç örnek verilecektir. 

46. Normal amortisman söz konusu oldukta (yani hızlandırıl
mış amortisman gibi teşvik edici olan amortismanlar dışında ka
lanlar) örneğin amortismana tabi tutulabilecek varlıkların tanım
lanmasında, amortismana tabi değerde, amortisman süresinde, me
todunda ve farklı durumlarda farklı varlıklara uygulanacak yüz
desinde (örneğin düz veya azalan bakiyeler usulü), muhasebe ve ver
gi amaçlarıyla yapılan amortisman arasındaki gerekli bağda, vergi 
amaçlarıyla amortismanın zorunlu ve zorunlu olmayan niteliğinde, 
özel amortisman halinde uygulanabilecek hükümlerde kullanılma
yan amortismanı telâfi olanaklarında v.b. üye devletler arasında 
farklılıklar vardır. 

47. Şirketlerin sermayede değer artışı ve kayıpları konusunda 
uygulanacak vergi hükümleri bakımından üye devletlerde yürür 
lükte olan hükümlerin incelenmesi, bazı üye devletlerde sermayede 
değer artışı ve kayıplarının özel bir kazanç türü olarak kabul edil
diğini ve dolayısıyla normal kârlara uygulananlardan ayrı vergi yü
künü hafifleten bir sistemde özel vergilemeye tabi tutulduğunu gös 
termektedir. Buna karşı bazı üye devletlerde sermayede değer ar
tışı ve kayıpları normal kârın bir parçası olarak nitelendirilmekte
dir; ancak bu, bir şirketin tasfiyesi gibi belirli durumlarda indiril
miş vergilerin uygulanmasını önlemez. Bu konuda ortaya çıkan di
ğer farklılıklar vergiyi doğuran olay (ya sadece sermayedeki değer 
artışının gerçekleşmesi halinde vergileme veya sermayedeki değer 
artışının dağıtılmasında ya da şirket hesaplarına girişinde vergile
me), muafiyetler, vergiye tabi miktarın tayininde enflasyonun et
kisi için indirim, kısa ve uzun vadeli sermaye değer artışları ara
sında yapılan ayırım, tasfiye halinde uygulanacak kurallar, birleş
mede uygulanacak kurallar, varlıkların bölünmeleri veya ilâveler, 
varlıkların kamulaştırma v.b. yollardan zorunlu olarak paraya çev
rilmesinde uygulanacak kurallardır. 

48. Büyük farklılıklar şirket varlıklarının ve borçlarının, özel
likle stokların değerlendirilmesinde de mevcuttur. Bu konuda en 
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önemli mesele varlıkların ve borçların değerlendirilmesinde, ve do
layısıyla şirketlerin vergilendirilmesinde enflasyonun etkilerinin 
dikkate alınıp alınmadığıdır. Enflasyon şirketlerin vergilenmesini 
etkiler, çünkü maliyet değerine dayanan geleneksel muhasebe uy
gulaması (genellikle vergilendirme alanında uygulanan) kârı hesap
larken maliyet artışlarının etkisinin yeterli bir biçimde yansıma
sına olanak vermez. Başka deyimle amortismanı ve satılan malla
rın değerini hesaplamada maliyet değerlerinin kullanılması, vergi
ye tabi kârın içinde gerçek olmayan kârın bulunması ve vergileme
nin firmanın özünü tahrip etmesi demektir. 

Son yıllardaki yüksek enflasyon oranları dolayısıyla bu prob
lem akademik ve iş çevresinde geniş ölçüde tartışılmış ise de, uygu
lamada ülkelerden hiçbiri sistematik ve genel bir çözümle ortaya 
çıkmamıştır. Bununla birlikte, birkısım üye devletler özellikle stok-* 
larm vergilendirilmesinde para değerindeki düşmenin olumsuz et
kilerini telâfi edecek kurallar uygularlar. Bununla birlikte bu alan
da da söz konusu üye devletler arasında ilgili hükümler değişir. 
Fransa, irlanda, İngiltere ve Almanya'da stoklarda sistematik bit 
yeniden değerleme (burada da gene her ülkede uygulanan ölçütler 
farklıdır) usulü uygulanırken, diğer ülkelerde farklı kurallar, örne
ğin Hollanda ve bazı koşullar altında İtalya ve Lüksemburg'da LÎ-
FO muhasebe usulü (son satın alman malların stoktan ilk çıkan 
mallar varsayılması), bazılarında da «base stock» metodu (ana sto
kun sabit fiyatlarla değerlendirilmesi) uygulanmaktadır. 

49. Rezervlerin ve provizyonların yaratılması ve zarar nakli 
ile ilgili ulusal kuralların incelenmesi bu alanda da birçok farklı
lıkların varlığım göstermektedir. Zarar naklinde başlıca farklılık
lar bir mali yılda doğan zararların sonraki veya önceki yılların kâ
rından indirilebilmesinde tanınan sürenin uzunluğudur. Vergiden 
muaf ihtiyatlar ve provizyonlar söz konusu oldukta başlıca farklı
lıklar ihtiyat veya provizyon yaratılmasına izin verilen durumların 
belirlenmesinde bazı ülkelerin diğerlerinden daha cömert olmasıdır. 

Teşvik tedbirleri : 
50. Üye devletlerde belli politikaların aracı olarak vergileme

nin kullanılması kurum kârlarının vergilendirilmesinde özel özen
diricilerin kabulüne yolaçtı. 

Başlangıçta bu gibi teşvik tedbirleri (kısa vadeli ekonomik po
litika, bölgesel politika, sınai politika gibi) sadece ekonomik poli-
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tika alanında kullanıldı ve yatırımların teşviki ve yeni firmaların 
kurulmasına yönelikti. 

Bununla birlikte son yıllarda üye devletler vergilendirmeyi, 
çevre korunması, enerji, istihdam ve gelişen ülkelere yardım gibi 
diğer politikaların oluşturulmasında gittikçe artan ölçüde kullan
mağa başladılar. Bu politikalarda yatırımların teşviki güdülen ama
ca ulaşmada başlıca rolü oynamaktadır, fakat bazan yatırım hacmi 
ile ilgili olanlar dışındaki ölçütlerle de vergi kolaylıkları tanınmak
tadır. Örneğin bir istihdam politikası çerçevesinde ölçüt, verimlili
ği arttıracak yatırımlardan çok iş yaratan yatırımları özendirmek 
için yeni yaratılan işlerin sayısı olabilir. 

Vergi teşvikleri bütün bir ülkeyi kapsayabilir veya belirli ge
lişmemiş bölgelerle, belirli faaliyet alanlarıyla (gemi yapımı, tekstil 
gibi) veya firma içindeki belirli faaliyetlerle (ilmî araştırma, geliş
tirme, yenileme) sınırlı tutulabilir. 

Üye devletler diğer birçok devlette olduğu gibi vergi aracım 
yoğun biçimde kullanırlar/Teşvik tedbirlerinin sayısı artma eğili
mindedir ve politik gereklerle üye devletler bu çeşit yeni tedbirleri 
geliştirmekte oldukça ustalık göstermişlerdir. Ayrıca teşvik ted
birleri yeni gereksinmeleri karşılamak üzere sık sık değiştirilmekte
dir (Politika aracı olmaları nedeniyle bu doğaldır). Böylece bazı 
özendiriciler periyodik olarak ertelenmekte, başlangıçta geçici ola
rak kabul edilen bazıları ise süreklilik kazanmakta veya bunun 
tam tersi geçerli olmaktadır ve belli bir sektör veya bölge için ka
bul edilen özendiriciler, diğer bölge veya sektörlere de uygulanmak
ta veya uygulama genelleştirilmektedir. 

51. Temel düzenlemelerle ilgili olarak ulusal vergi hükümle
rinde bulunduğu belirtilen farklılıklar, vergi teşvik tedbirlerini dü
zenleyen hükümlerde de geçerlidir. Kuşkusuz hızlandırılmış amor
tisman gibi (ayrıntılı kurallar değişmekle birlikte) bazı teşvik ted
birleri bütün Toplulukta uygulanmaktadır; fakat diğerleri sadece 
bazı üye devletlerde veya gerçekte yalnız bir üye devlette uygulan-
maktadır. 

Aşağıdaki liste Topluluğun birkısım üye devletlerinde yürür
lükte olan teşvik tedbirleri örneklerini vermektedir (çoğu kez ek 
gereklerin yerine getirilmesi kaydıyla) (45) : 

(45) Hangi hükümlerin ne dereceye kadar özendirici olduğunun bazan bunların na
sıl uygulandıklarına bağlı olduğu belirtilmelidir. Örneğin hızlandırılmış amortis
man bazı mal çeşitleri bakımından özendirici olmakta yeterli değildir. 
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i. Hızlandırılmış amortisman (Belçika, Almanya, Fransa, İr
landa, İtalya, İngiltere). İngiltere ve İrlanda'da belirli yatırımlarda 
hızlandırılmış amortisman tek bir yılda % 100 ü bulmaktadır. 

ii. Yatırımların belirli oranlarının veya firmalar tarafından 
yapılan belirli yeni yatırımların vergi matrahından indirilmesi (Bel
çika, İrlanda ve İngiltere). 

iii. Belirli politikalara uygun olarak devletçe verilen primle
rin ve yardımların vergiden muaf tutulması (Belçika, Almanya, 
Fransa, İrlanda). 

iv. Firmaların veya kuruluşlarını izleyen ilk yıllarda yeni fir
maların kârlarının tamamının veya bir kısmının, bu kârların yeni
den yatırılması ve bazı durumlarda belirli az gelişmiş yörelerde ya
tırılması koşuluyla vergiden muaf olması (Fransa, İtalya, Lüksem-
burg). 

V. Yeni firmaların kuruluşlarının ilk yıllarında karşılaştıkları 
zararların sınırsız olarak ileri doğru nakledilebilmesi (Belçika). 

vi. Yatırım ve tasarrufu teşvik etmek üzere yeni hisse senet
lerine dağıtılan kârların belli bir miktarına kadar şirket kârlarının 
vergi dışı bırakılması (Belçika, Fransa). 

vn. Ülke içinde imal edilen malların ihracından doğan kurum 
kârlarının kısmen veya tamamen muaf tutulması (İrlanda). 

viii. Firmanın gelecekteki yatırımını veya belli bazı yatırım
larını finanse etmek üzere mâli yıl içinde kazanüan kârların belirli 
bir yüzdesinden oluşan vergi dışı rezervler meydana getirilmesi 
(Belçika, Danimarka, Fransa). 

ix. Belli bazı gelişen ülkelerde yapılan yatırımların belirli bir 
yüzdesi kadar olmak üzere geçici olarak vergiden muaf rezervler 
yaratılması (Almanya). 

x. Belli az gelişmiş bölgelerde kurulan yeni firmalar için ver
gi oranının düşürülmesi (İtalya). 

xi. Mâli yıl içinde işgücünü belli bir oranda arttıran firma
ların vergi oranında indirim yapmak (İrlanda). 

xii. Yeni yatırımların belli bir yüzdesi oranmda vergi indiri
mi (Lüksemburg). 
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Bu vesileyle Hollanda'nın özendirme sistemindeki temel de
ğişmeye dikkat edilmelidir. Vergi matrahı ile ilgili özendiricilerin 
yerine son zamanlarda yeni yatırım miktarının birkısmmın indiril
mesi usulüne geçildi; bu, vergiden indirilecek ve varsa fazlası dev
let tarafından iade edilecek temel ve ek indirim şeklindeki prim
lerden oluşmaktadır. Bu sistem tercih edilmektedir, zira matrahtan 
indirimin aksine yeterince kâr etmeyen veya zarar eden firmaların, 
devletin verdiği mali yardımdan diğer firmalar kadar yararlanma
larına olanak sağlar. Aynı şekilde bu. sistemin bazı politikalar için 
izlenecek hedeflerin seçiminde daha elverişli olduğu görülmüştür. 

Nihayet bu sistem sübvansiyonlardaki gibi saydam olma özel
liğine sahiptir; ayrıca yapılan yardımın bütçeye yükünün kesin 
miktarını hesaplama olanağı verir. Buna karşılık matraha ilişkin 
özendiriciler sağladıkları vergi indirimi kâr düzeyine ve vergi düze
yine bağlı olduğu için genellikle saydam değildirler. Bu nedenle 
firmalar ancak kârın gerçekleşmesinden sonra vergi indiriminin 
kesin miktarını öğrenebilirler. Aynı nedenlerle vergi indiriminin 
bütçeye yükünü tahmin etmek güçtür, bu nedenle parlamento tara-
fmdan tam olarak denetlenemez. 

Nihai düşünceler : 

52. Bu bölümün başında belirtildiği gibi bu inceleme birkı-
sım üye devletlerde firmaların tabi oldukları diğer vergileri özellikle 
yerel vergileri kapsamamaktadır (Fransa'da ticaret vergisi, Alman
ya'da sanayi ve ticaret üzerinden alman vergi, Lüksemburg'da ko
mün ticaret vergisi). 1977 de bu üç vergi üç ülkede vergilerden ve 
sosyal güvenlik ödemelerinden elde edilen toplam hasılatın sırasıy 
la % 2.6, % 5.5 ve % 3.9 unu oluşturmuştur. 

' • •MU» 41 
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VERGİ UYUMLAŞTIRMASININ GÜÇLÜKLERİ VE SONUÇLARI 

53. Uyumlaştırmanın sonuçlan üzerindeki bu bölüm üye dev
letlerin göğüslemek zorunda oldukları ana güçlükleri aydınlatmak
tadır. Bu güçlüklerin bazıları çok önemlidir; üye devletlerin bütçe 
ve ekonomik politikalarını izlemek için sahip olmak istedikleri ha
reket serbestisi gibi diğer bazıları ise fazla büyütülmemelidir. 

Bu nedenle bir değer hükmü vermeden önce bu güçlüklerin 
objektif bir incelemesini yapmalıyız. Bu bölüm bu husus göz önün
de bulundurularak yazıldı ve dört kısımdan oluşuyor: genel düşün
celer, katma değer vergisi, özel tüketim vergileri ve kurumlar ver
gisi, v 

GENEL DÜŞÜNCELER 

54. Uyumlaştırmada karşılaşılan genel güçlükler 1 inci bölü
mün 5 inci paragrafında anlatıldı. Bunlar başlıca politik ve ekono
mik nitelikli güçlükler, ekonomik ve sosyal yapıdaki farklılıklar, 
genel olarak vergilerin ve özellikle tek tek vergilerin rolü hakkın
daki görüşlerdeki farklılıklardır. 1 inci bölümün 6 ncı paragrafı bu 
engellere rağmen uyumlaştırmayı harekete geçirmenin nasıl müm
kün olduğunun nedenlerini açıklamaktadır. Bu nedenlerden bir: 
burada tekrarlanmalıdır: vergi uyumlaştırması ile üye devletlerin 
vergileri ekonomi ve bütçe aracı olarak kullanma serbestileri ara
sındaki büyük çatışma şimdilik giderilmiştir; çünkü sermaye res-
mindeki istisna dışında Topluluğun işlemleri sadece vergilerin ya
pısı ve matrahına ilişkin olmuştur. 

55. Kuşkusuz vergi uyumlaştırması vergi oranlarını kapsaya
cak şekilde genişletildiği zaman durum büyük ölçüde değişecektir. 
O zaman üye devletler kendilerini üç büyük problemle karşı kar
şıya bulacaklardır: 

56. îlk problem tümüyle politiktir. Üye devletlerin vergi me
selelerinde bağımsızlıklarını terketme ye ulusal parlamentoların 
temel yetkilerinden yani vergi yasaları yapma yetkilerinden vazgeç
mek konusunda fikir birliğine varıp yaramayacaklarıdır. 

Avrupa bütünleşmesinde ilerleme yapmak konusunda kuvvetli 
bir politik karar ve bu yönde gerçekten büyük bir ilerleme olursa 
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egemenliği terketme hususunda bir isteğin gelişebileceği pekâlâ dü
şünülebilir. 

57. İkinci problem üye devletlerin bütçe ve ekonomik politi
kalarını izleyebilmek için sahip olmak zorunda bulundukları ser
besti alanı ile ilgilidir. Bütünleşme ilerledikçe manevra alanı dara-
labilecek, tümüyle kaybolmayacaktır. Bu konuda şunlar söylenebi
lir : 

i. Vergi sınırlarının kaldırılması için zorunlu olan KDV ve 
ÖTV oranlarının birbirlerine yaklaştırılması tümüyle standartlaş
tırmayı gerektirmez. Daha önce belirtildiği gibi farklılıklar kalabi 
lir, böylece uyumlaştırılmış sistemde bir dereceye kadar esneklik 
korunabilir. 

ii. Gelir vergisi gibi büyük vergileme alanları doğrudan doğ
ruya uyumlaştırma alanına çok küçük ölçüde de olsa girebilir; bun
lar esas itibariyle ulusal egemenlik alanında kalır; bununla birlik
te vergilerden ve sosyal güvenlik ödentilerinden elde edilen toplam 
hasılat vergi sistemlerindeki yaklaşmadan etkilenir. 

— Bu bölümün kurumlar vergisi ile ilgili paragrafında belir
tildiği gibi bu verginin uyumlaştırılması üye devletlerin onu eko
nomik politika aracı olarak kullanmalarım önlemez. 

58. Üçüncü problem uyumlaştırmanm, vergiler ve sosyal gü
venlik ödentilerinden sağlanan toplam hasılatın yapısına olan etki
leri ile ilgilidir. Şu anda KDV ve ÖTV rinin oranları için sınırların 
ne olması gerektiği söylenemez. Fakat sınırların ulusal oranların 
ortalaması civarında olacağı, böylece çeşitli üye devletlerin göste
receği gayretlerde mümkün olduğunca büyük ölçüde bir denge ku
rulmasının sağlanması düşünülebilir. 

Her hal ve kârda ülkelerdeki toplam hasılat hacmi aynı kala
caksa, üye devletler başka taraflarda (özellikle gelir vergisi alanında) 
telâfi edici düzenlemeler yapmalıdır; ki bu, vergilerden ve sosyal 
güvenlik ödemelerinden elde ettikleri toplam hasılatın yapısmı de
ğiştirmeyi ifade eder. Bunun birtakım güçlüklere, özellikle politik 
itirazlara, tüketim modelinde ve dolayısıyla üretim ve ticarette 
muhtemel değişmelere, hayat pahasında önemli etkilere, sosyal gü
venliğin finansman metodunu değiştirme gereğine vb. yol açması 
olasıdır. 
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Üçüncü bölümün sonunda belirtildiği gibi toplam vergi hası
latı yapısında ani değişmeler hoşgörü bulmayabilir; bu nedenle çok 
tedrici bir ilerlemeyi amaçlayan ihtiyatlı bir uyumlaştırma politika
sı güdülmedikçe bu güçlükleri yenmek mümkün olmayacaktır. 

KATMA DEĞER VERGÎSt 

59. Topluluk dahilinde vergi sınırlarını kaldırmanın temel ön 
koşulu ulusal KDV oranı sistemlerinin uyumlaştınlmasıdır. Böyle 
bir uyumlaştırma aynı zamanda topluluğun uyumlaştırma işlemin
de çözülecek en önemli sorunlardan biridir. 

KDV oranlarının uyumlaştırılması, çözümü her üye devlet için 
geniş kapsamlı sonuçlar yaratan üç konuyu içerir: 

i. oranlann sayısının standartlaştırılması, 

ii. Farklı oranlara tabi olan mal ve hizmetler listelerinin stan
dartlaştırılması, 

iii. Oran düzeylerinin birbirlerine çok daha yaklaştınlması. 

Oran sayılarının standartlaştırılması : 

60. En önemlisi sosyal amaçlar (temel ve lüks malların farklı 
vergilendirilmesi gibi), ekonomik amaçlar (belli sanayilerin geliş
tirilmesi gibi) ve bütçe amaçlan olmak üzere herbir üye devlette uy
gulanan KDV oranlarının sayısı çeşitli gereklere cevap verecek şe
kilde seçilmiştir. 

Tarafsızlık ve vergi uygulamastifbakımından tek oran sistemi 
yeğlenebilir; fakat sosyal görüş açısından çok oranlı sistem aynı 
vergi miktarım elde etmede gelpe oranla daha az ricî olması bakı
mından avantajlıdır. Üye devletlerin çoğunda birden çok oran uy
gulaması lehinde gösterilen yoğun baskının nedeni budur. Bunun
la birlikte uygulamada çok oranlı sistemin gelirin yeniden dağılımı 
üzerindeki etkisi hem çeşitli oranlann kapsamına, hem de bireysel 
tüketimlerin yapısına bağlıdır, örneğin arttınlmış oranın, bütün 
kişilerin göze çarpacak derecede ortaya çıkan mallar üzerinde tü
ketimlerine uygulandığında belirli bir artan oranlı etkisi olmaması 
mümkündür. Öte yandan ise indirilmiş veya sıfır oranlı günlük tü
ketim mallannm alanı genişledikçe, bu oranlann ricî etkileri bü
yük ölçüde azalacaktır. 
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Tek oran sisteminin ricîliği teoride diğer vergi önlemleriyle ve
ya direkt yardımlarla düzeltilebilir. Tek oran uygulayan fakat belli-
başlı süt mamullerinde kısmen telâfi, edici yardımları kabul eden 
Danimarka'da yapılan budur. Böyle bir yaklaşım daha fazla seçim 
yapabilmenin üstünlüklerine sahiptir; fakat'sosyal transferler için 
daha ince teknikleri gerektirir, politik muhalefetle ve kabulü güç 
idarî masraflarla karşılaşması olasıdır. Bu nedenle genel kabul 
görmesinde büyük güçlükler vardır. 

61. Bu fiili durum ve temelindeki ekonomik, politik ve sosyal 
sorunlar herhangi bir çözüm üzerinde Topluluğun fikirbirliğine 
varmasını güçleştirmektedir. 6 ncı KDV direktifi önerisi incelenir
ken sıfır oran üzerindeki hararetli tartışmalar Topluluğun bu ko
nuda karşılaşmak zorunda olduğu güçlüğün bir göstergesidir. 

Farklı oranlara tabi mal ve hizmetler listelerinin standartlaş
tırılması : 

62. Dördüncü bölümde belirtildiği gibi ulusal düzeyde halen 
yürürlükte bulunan farklı oranlara tabi mal ve hizmetlerin liste
leri birkısım benzerlikler göstermektedir. Örneğin bütün ülkelerde 
gıda maddelerine indirilmiş oranlar yoluyla veya Danimarka'da ol
duğu gibi direkt yardımlarla farkh işlem yapılmaktadır. 

Bununla birlikte oran sayısı aynı olan üyeler arasında büyük 
sınıflama farklılıkları vardır; bu farklılıklar tesadüfi olmayıp ulu
sal gelenekler ve gereklerin bir sonucudur. 

63. Çeşitli KDV oranlarının kapsamında herhangi bir değiş
menin ekonomik, sosyal ve bütçe alanlarında yansıması olması 
muhtemeldir C6). 

Hatta geçmişte birkısım üye devletler bazı durumlarda belli 
bir orana tabi mal ve hizmet kategorilerinde düzenleme yapmakla 
kalmamışlar, oranları kaldırarak veya yeni oranlar koyarak büyük 
çaplı değişiklikler yapmışlardır, örneğin Fransa ve Belçika'da ara 
oranlar (intermediate rates) kaldırılmıştır; Öte yandan İngiltere'de 
yükseltilmiş oran «higher rate» konulmuştur, fakat sonradan stan
dart oran % 7 yükseltilince kaldırılmıştır. Ayrıca, sınıflamadaki 

(46) 17 Mayıs 1979 da Federal Alman Millet Meclisi (Bundestag) Mali Komisyonu
nun Federal Hükûmetden KDV «in oranlarının uyumlaştırılması için harekete 
geçilmesini istediğini belirtmek gerekir, 
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değişiklikler bazan kısa vadeli ekonomi politikası nedenleriyle ya
pılmış ve bu durumlarda geçici nitelik arzetnüşlerdir. 

Uyumlaştırma kuşkusuz bu gibi değişiklikleri olanaksızlaştı-
n r ve bu nedenle büyük bir ekonomik ve politik sınırlayıcı (cons
traint) sayılabilir. îleride sınıflandırmada değişiklikler yapmanın 
gene de mümkün olacağı gerçeği bu izlenimi zor değiştirir; çünkü 
bu değişiklikler ancak Topluluk düzeyinde Konsey kararı ile yapı
labilecek ve artık tek tek hükümetlerin yetkisinde bulunmayacak
tır. 

Oran düzeylerinin daha yaklaştırılması : 
64. Uyumla$tırma çerçevesinde kabul edilebilecek oranların 

sayısı ne olursa olsun, hatta vergi sınırlarının kaldırılması için oran
lan tümüyle eşitlemenin gerekli olmadığı, bir miktar farklılığın 
bulunabileceği öngörülse bile, oranların daha yaklaştırılması, oran
ları Topluluğun kabul ettiği ortalamadan büyük ölçüde farklılık 
gösteren üye devletlerin mali dengelerini değiştirecektir. 

KDV gelirindeki bir artış veya azalışı telâfi etmek üzere bu ül
kelerin vergilerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden sağlanan top
lam hasılatın yapısında yapmak zorunda kalacaklan ayarlamalann 
uygulamada bütün ekonomik büyüklüklerde önemli etkiler doğur
ması olasıdır: tüketim fiyat düzeyi, ücretlilerin tazminatı, tüketim 
ve yatının hacmi, firmaların üretim ye ihracat hacmi, ödemeler 
dengesi ve gelir dağılımı. 

65. Bundan başka, Topluluğun özelliklerinden biri üye devlet
lerin ekonomilerinin büyük ölçüde birbirlerine bağımlılığı olduğun
dan, oranlan uyumlaştırmanın etkileri ve dolayısıyla ulusal dü
zeyde alınan telâfi edici tedbirler normal olarak tek tek üye dev
letlerin ekonomileri ile sınırlanamaz, kendisini diğer üye devletler
de de hissettirir. 

66. Oranları birbirlerine yaklaştırmanın etkilerinin büyüklü
ğü kuşkusuz her üye devlette oranlann değiştirilme derecesine bağ
lıdır; bununla birlikte özel durumlarda KDV düzeyindeki esas iti
bariyle önemli olmayan ayarlamalar, olumsuz sosyal ve ekonomik 
sonuçlar: doğurabilir, örneğin yüksek enflasyon zamanında KDV 
oranındaki küçük bir yükseltme tüketici fiyatlannı orantısız bir 
büyüklükte arttırabilir veya KDV oranındaki indirim bazı durum
larda tümüyle tüketicilere yansımayabilir. 
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67. KDV oranlarının biribirine yaklaştınlmasmdan her üye 
ülkede doğabilecek mali, ekonomik ve sosyal sonuçların incelenme
si ayrıntılı araştırmalara dayanmalıdır, ki bunlar şu anda ya yok
tur ya da eskidir. Bundan başka Topluluk kurumlarınca gerçekçi 
varsayımlar (oranların sayısı, düzeyi ve kapsamı üzerinde) formüle 
edilinceye kadar bu gibi araştırmaların büyük bir değeri olamaz. 
Bu herşeyden önce Topluluk düzeyinde ayrıntılı tartışmalar yapıl
masını ve bir dereceye kadar politik fikirbirliğine ulaşılmasını ge
rektirmektedir. 

Ayrıca bu gibi çalışmaların tam olabilmesi için KDV oranları
nı yaklaştırmanın doğuracağı etkileri kısmen veya tamamen telâfi 
edecek muhtemel düzenlemelerin araştırmasını da içermelidir; ya
ni çalışmalar diğer vergilerle ilgili önlemleri, sosyal güvenlik ve di
ğer alanlardaki önlemleri de kapsamalıdır ki bu, meseleyi vergilen
dirmenin sınırları ötesine götürür. 

68. Bu yöndeki çalışmalar elde edilinceye kadar yapılabilecek 
şey, KDV oranlarını birbirine yaklaştırmanın çeşitli üye devletle
rin bütçelerine yapacağı doğrudan etkilerin derecesinin kabaca 
tahmininden ibarettir. 

Bir değer hükmü vermeksizin örnekleme yolu ile şu varsayım
lar yapılsa: 

a) Her ülkede iki oran uygulanacaktır: gıda maddeleri (Or
tak Gümrük Tarifesinin ilk yirmibir bölümündeki listelerde yer 
alan) için indirilmiş oran, hizmetler ve diğer mallar ve bütün hiz
metler için normal oran. 

b) Her ülke iki ulusal oran düzeyini iki sınır arasında, nor
mal oran için °/o 15 ilâ 17 ve indirilmiş oran için % 3 ilâ 5 arasında 
saptayacaktır. 

Eğer KDV nin şimdiki oranlarının durumu ve mevcut yetersiz 
bilgiler dikkate alınırsa aşağıdaki hususların gerçekleşmesi bekle
nebilir: 

a) Belçika, irlanda, İtalya, Hollanda, Almanya muhtemelen 
işlemin mali etkilerini minimumda tutmayı başaracaklardır, 

b) Danimarka, Fransa KDV hasılatında büyük bir düşmeyle 
karşılaşacaklardır; Danimarka'da % 20, Fransa'da % 10 civarında. 
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c) Lüksemburg ve İngiltere'nin KDV hasılatında önemli bir 
artış olacaktır; Lüksemburg'da % 20, İngiltere'de % 30 civarında. 

Bu tahminler tam anlamı ile mali nitelik taşır ve hasılattaki 
artmaların veya azalmaların ekonomik ve sosyal bakımdan değer
lendirilmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Bu tahminlerden sonuç çıkarmadan önce, bu alanda belli bir 
anda mevcut duruma dayanan herhangi bir tahminin (oldukça ay
rıntılı ve dikkatlice hazırlanmış da olsa) çeşitli ulusal ekonomiler-
deki gerçek gelişmelerle, herşeyden öte vergi yapısındaki değişme
lerle kısmen veya tamamen geçersiz kalma riskini taşıdığı unutul
mamalıdır. Şu anda vergi alanında egemenliği sınırlayan Topluluk 
kuralları bulunmadığından vergi yapıları, bu konuda tamamen ege
men olan üye devletlerin aldıkları kararlarla bir aydan diğerine ra
dikal biçimde değişebilir. 

örneğin 1978 de yapılan hiçbir tahmin İngiltere'de 1979 da 
standart oranın % 8 den % 15 e çıkacağını, dolayısıyla KDV oran
larının biribirine yaklaştınlmasına en önemli engellerden birinin 
(İngiltere'de diğer üye devletlere oranla son derece düşük düzeyde 
olan KDV yükü) büyük ölçüde giderileceğini öngöremezdi. 

69. KDV oranlarını daha fazla birbirine yaklaştırmanın ge
nel vergi yükünü etkileme derecesi, yukanda belirtilen varsayım ve 
kaba tahminler altında bazı üye devletler için minimal olabilir, ba
zılarında ise dikkate değer ölçülere varabilir. Almanya'da vergiler 
ve sosyal güvenlik ödentilerinden elde edilen toplam hasılatta % 
0.5 — % 1, İngiltere'de % 2-3 yükselme, Lüksemburgda yaklaşık 
% 2-3 düşme, Fransa'da % 2-3, Danimarka'da % 3-4 yükselme ger
çekleşebilir. 

Bu son iki ülkede KDV nden kaybedilen hasılatın başka taraf
tan telâfisi gerekeceğinden, vergi hasılatında güçlükle kapatılacak 
açığı ifade eder. 

Bununla birlikte üye devletler halen vergi yapılarında önemli 
değişmeler uygulamış bulunuyorlar, örneğin Almanya'da 1973 de 
gelir vergisinin payı % 2.5 yükselmekle birlikte KDV nin nisbi payı 
% 1.5 düştü. Fransa'da 1974 de tüketim vergileri hasılatının oranı 
% 3.4 düşerken dolaysız vergilerin payı 2.4 oranmda arttı; 1975 te 
İtalya'da aynı değişme oldu (KDV hasılatı % 3 düştü, dolaysız ver
giler hasılatı % 2 yükseldi); Hollanda'da vergiler ve sosyal güven-
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lik ödentileri toplamında tüketim vergilerinin payı 1974 te % 1.9 
düştü; sosyal güvenlik ödentilerinin pıayı ise % 1.7 oranında yük 
seldi; Danimarka'da dolaylı vergiler hasılatı 1971 de % 6.5 oranın
da düştü (burada sadece KDV nin payı % 2.6 düşme idi), fakat bu 
düşme dolaysız vergilerdeki yükselme (% 6.8) ile telâfi oldu. 

70. Sonuç olarak şunlar söylenebilir : 

i. KDV oranlarının birbirine yaklaştırılması halen uyguladık
ları oranlar Topluluğun kabul edeceği oranlardan çok farklı olan 
üye devletlerde büyük etki yaratabilir (47); 

ii. Şu anda oranlar arasındaki farklar genişlemekten çok da
ralmaktadır; fakat bu, daha çok tesadüfidir ve Topluluk önlem al
mazsa eğilimin devam edeceğini düşünmek için bir neden yoktur; 

iii. Oranları uyumlaştırmanın kaçınılmaz mali, ekonomik ve 
sosyal sonuçlan, işlem zaman içinde tedrici biçimde yapılsaydı bir 
ölçüye kadar hafifletilebilirdi. 

Topluluk uyumlaştırmasınm ulusal vergi yapılarında neden 
olacağı değişmeler halen üye devletlerin KDV oranlarının sayısı, 
kapsamı veya düzeyi konusunda yaptıkları ayarlamalann doğurdu
ğundan daha büyük olmayacaktır. 

71. KDV oranlarının birbirine yaklaştırılmasınm kuşkusuz 
bir diğer sonucu daha olacaktır: üye; devletlerin bu oranlan kısa 
vadeli ekonomi politikası amaçlanyla kullanma yeteneklerini çok 
sert bir biçimde kısıtlayacaktır. 

Bu konuda dördüncü bölümde şunlara işaret edildi: 
i. Böyle bir düzenleme özellikle esnek bir araç değildir, 
ii. Muhtemelen bu nedenle üye devletler son yıllarda bu aracı 

çok ender kullanmışlardır, 
iii. Kısa vadeli politika amaçlarıyla kullanılmasında izlenen 

hedefler her zaman gerçekleşmediği veya sadece kısmen gerçekleş
tiği için KDV çok etkin bir araç değildir. 

Sonuç olarak KDV oranlanm kısa vadeli ekonomik politika 
amaçlarıyla kullanma hürriyeti sorunu oranların birbirine yaklaştı-
rılmasma engel sayılmamalıdır. 

(47) Kuşkusuz ulusal oranların düzeyi, şimdi ile bu oranların birbirine daha yak-
laştırıldığı zaman arasında önemli ölçüde değişebilir. 
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ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ 

72. Özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılması genellikle ma
li sınırların kaldırılması çerçevesinde incelendi. Komisyon amaca 
ulaşıldığı zaman beş büyük ÖTV (Şarap, bira, alkol, tütün ve made
ni yağlar üzerinden alınan) yapısının uyumlaştınlmış olmasını; bun
ların oranlarının ya uyumlaştırılmasını veya nisbeten birbirine 
yaklaştırılmasını, ithalatta vergi alınmasına, ihracatta vergi iadesi
ne, sınır kontroluna yol açan diğer vergilerin —ki bunların çoğu
nun bütçedeki önemi çok azdır— kaldırılmasını, smırlararası tica
reti direkt olarak etkilemeyen (eğlence vergisi gibi) diğer vergile
rin ulusal denetim altında kalabileceğini önerdi. 

73. Gerçekte sonuncu kategoride yer alanlar ekonominin belli 
kesimlerinde büyük etkisi olan veya olabilen bir kısım vergilerdir. 
Özellikle çoğu ülkelerde sigorta primleri üzerine konulmuş vergiler 
vardır. Kuşkusuz mali sınırların kaldırılması ile uyumlu hale ge
tirmek için bu gibi vergilerin sınırlı biçimde değiştirilmesini ön
görmek mümkündür. Bununla birlikte bu vergileri uyumlaştınüa-
dan bırakmak sigorta alanında ortak bir pazarın yaratılması ile 
bağdaşmaz. Bunun gibi, sermaye işlemleri alanında payların trans
ferine değişen vergi uygulamaları, sermaye hareketleri serbestisi 
arttıkça çözülmesi gereke:n bozulmalann doğmasına neden olur 
(Komisyon, Konseyin halâ teknik düzeyde de olsa incelemek zorun 
da olduğu, bu vergilerin kısmi uyumlaştırılmasına ilişkin 1975 öne 
risini hatırlatır). Ayni şekilde, yolcu otobüslerine uygulanan kayıt 
harçları (registration taxes)nm Topluluk içinde büyük farklılıklar 
göstermesinin, bu arabalar için ortak pazarın tam olarak kurulma
sına engel oluşturabileceği iddia edilebilir. 

74. Bununla birlikte mali sınırların kaldırılmasında ÖTV Ieri 
çözülecek başlıca mesele olarak kalmaktadır ve üye devletler için 
uyumlaştırmanın en büyük sonuçları burada doğar. Bu sonuçların 
en önemlileri şunlardır : 

i) Uyumlaştırılacak ÖTV nin yapısı ile sosyal öncelikler ara
sında çatışmalar, 

ii) Yerli üreticiler aleyhine olmak üzere tüketim modelinde 
meydana gelebilecek olası değişmeler, 

iii) Vergi hasılatında değişmeler, 
iv) Kısa vadeli ekonomi politikasında esnekliğin kaybedilmesi. 
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Sosyal öncelikler ile çelişme : 

75. Komisyon geleneksel olarak vergi dışında kalmış mallar 
üzerine vergi koymanın (örneğin İtalya ve Almanya'da sofra şara
bı) veya geleneksel olarak vergilendirilen mallar üzerindeki vergiyi 
kaldırmanın (Almanya'da kahve, Belçika'da şeker) politik duyarlı
lığını bilmektedir. Gelir düzeyini sürdürmek için diğer vergilerde 
telâfi edici ayarlamalar yapılmak zorunda ise, bu değişikliklere 
gösterilen tepki daha da şiddetlenebilir. 

Bu gibi problemlere çabuk ve kolay çözüm yolu yoktur. Ko
misyon önerileri bu gibi değişiklikleri nisbeten uzun bir zaman sü
reci içinde getirmeyi, böylece olası etkilerin önceden derinliğine 
tartışılabilmesini ve giderek sindirilmesini sağlamağa çalıştı. K*o-
misyonun yaklaşımı üye devletlerin ortak gereksinmelerine objek
tif olarak uyan ÖTV sistemi ve bunun uygulama zamanı hakkında 
üye devletleri Topluluk düzeyinde fikirbirliğine davet etmek oldu. 
Böylece ulusal düzeyde ayarlanma kişisel koşullara en uygun biçim
de ve hızla gerçekleşebilirdi. Bununla birlikte tek tek üye devletler 
şimdiki sosyal önceliklerini veri olarak alıp zaman içinde olsa bile 
değişmez kabul ettikleri sürece bu yaklaşımın işlemeyeceği açıktır. 

Tüketim modellerindeki değişme : 

76. Vergi değişikliklerinin tüketim davranışları üzerindeki 
potansiyel etkisi açıktır. Özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılma-
sında durum bazı bakımlardan Toplulukiçi gümrüklerin kaldırıl
ması ve ortak bir dış tarife yaratılmasında karşılaşılanlara benze
mektedir. Kuşkusuz teoride, koruyucu gümrük vergilerinin kaldı
rılması, iç üretim ve ithalat arasında tarafsız olması gereken —var
sayılan— ÖTV nin uyumlaştınlmasından farklı bir süreçtir. 

Bununla birlikte uygulamada ÖTV nin çoğu, az ya da çok ko
ruyucu etki gösterecek şekilde biçimlendirilmişlerdir. Bazı özellik
leri açık biçimde ayırımcıdır ve Komisyon tarafından 119 uncu mad
de çerçevesinde dava konusu yapılmıştır. Ayrıca yüksek vergi ora
nı, özel bir vergi yapısı ve diğer mali olmayan faktörler açık biçim
de koruyucu olmasa da belli pazarlara girmeyi çekici olmaktan 
çıkaran veya güçleştiren etkileri biraraya getirebilirler. 

77. Temel olarak bu problem ulusal sanayilerle ulusal tüke
tim vergileri arasındaki sıkı ilişkiden doğar. Yüksek vergi yansı
masının baskısıyla ve uzun zaman süreci içinde herbiri diğerine 
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ayarlanmıştır. Dolayısıyla, özel tüketim vergili mallan üreten bir
çok üretici ya tümüyle kendi iç piyasalarına (ve bunun kendine öz
gü vergi yapısına) veya toplam piyasalarının istikrarlı ve nisbeteu 
kârlı bir parçası olarak yerli pazarlarına kısmen bağımlı olmuş
lardır. 

Kuşkusuz bu değişmez bir durum değildir: ÖTV ne tabi sana
yilerde büyük ölçüde ihracata yönelik birçok üretici vardır. Bu
nunla birlikte öncelikle iç pazarı korumaları bu üreticiler arasın
da yaygın olan olaydır. ÖTV ni uyumlaştırmada büyük bir ilerle
me, bugünkü gibi azınlığın değil, çoğunluğun bir bütün olarak Top
luluğu kendi iç piyasası gibi düşünmesini gerektirir. 

Vergi hasılatındaki değişmeler : 

78. ÖTV nin uyumlaştınlmasında muhtemelen en sık sözü 
edilen sınırlamalar bütçe sınırlamalarıdır. Bütçe problemi üç yol
dan biri ile doğar. îlk olarak mevcut vergileri kaldırmanın (Alman
ya'da kahve vergisi gibi) veya yeni bir vergi koymanın (italya ve 
Almanya'da sofra şarabı üzerine Vergi konulması gibi) etkileri var
dır. Olayların büyük çoğunluğunda matrahtaki bu gibi değişmele
rin bütçeye etkisi marjinal önemdedir. Ayrıca Almanya'da kahve 
ve sofra şarabı örneğinde olduğu gibi hasılat yönünden birbirlerinin 
etkisini giderici olabilirler. Nihayet makul bir ayarlanma süresi 
içinde, belli bir ekonomide vergi matrahmdaki değişmelerin top
lam vergileme kapasitesini azaltması için bir neden yoktur. Bu ne
denle, her ne kadar bütçe problemi olarak ileri sürülürlerse de, bu 
gibi değişikliklerden doğan problemlerin gerçekte birinci şıkta sa
yılanlara, yani uyumlaştırma işlemi ile ulusal öncelikler arasındaki 
çelişmeye girdiği sonucu çıkarılabilir. 

79. ikinci olarak ÖTV yapılarının uyumlaştırılması vergi ha
sılatında değişmelere yol açabilir. Örneğin parfüm vs. için kullanı
lan alkolün, alkol vergisinden muaf tutulması bir kısım üye dev
letlerde vergi hasılatını azaltır. Burada da, bu gibi değişmelerin büt
çeye etkisi çoğu durumda marjinal, hatta ihmal edilebilir cinsten
dir. Komisyon herbir ÖTV sinde verginin kapsamında veya muafi
yetlerde değişikliklerden doğan hasılat değişmelerinin, gerekli ol
duğu takdirde, ilgili verginin oranında yapılacak değiştirmelerle 
düzeltilebilmesi için vergi yapılarında uyumlaştırmanm oranların 
uyumlaştınlmasindan önce gerçekleştirilmesini önermiştir. Ger
çekte, bu varsayılan bütçe problemleri daha yakından incelenirse 

\ 
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önceki paragrafta olduğu gibi vergi hasılatıyla ilgili olmayıp köklü 
biçimde yerleşmiş sosyal önceliklerle ilgili olduğu görülür. 

80. Üçüncü olarak ve en önemlisi uyumlaştırılmış sistemde 
kalacak beş ÖTV oranlarını uyumlaştırmanın veya hiç olmazsa da
ha fazla birbirine yaklaştırmanın gelir üzerindeki potansiyel etki
leridir. Bu işlem büyük bütçe sorunları doğurabilir: III üncü bö
lümde tartışıldığı gibi üye devletlerde dolaylı ve dolaysız vergiler ara
sındaki genel dengeyi etkileyebilir. Bununla birlikte genel problem 
tasarlanabileceği kadar büyük değildir. Genel olarak veya tek tek 
üye devletlerin KDV ve ÖTV gelirlerine olan farklı bağımlılık derece
leri karşısında, herbir ÖTV oranını uyumlaştırmanın bütçeye etki
leri bir dereceye kadar kendi kendini yok edici olabilir veya kısmen 
KDV oranlarını uyumlaştırmanın etkileriyle telâfi edilebilir. 

81. Beş büyük ÖTV den herbir inin oranlarını uyumlaştırmak 
tan doğan problemler büyük ölçüde değişir. Tütün vergisinde top
lam hasılatın % 90 ı sigaradan elde edilir, ve halihazırda oranlar 
nisbeten dar bir sınır içindedir; en yüksek oran en düşük oranın 
yaklaşık olarak birbuçuk mislidir. Madeni yağlar üzerindeki vergi 
hasılatının çok büyük bir kısmı (% 95 e kadar) yol yakıtlarından 
elde edilir. Benzin (yaklaşık bire iki) ve dizel yağı (yaklaşık bire se
kiz) oranlarındaki mutlak farklılıklar sigaradakinden daha büyük
tür. 

Bununla birlikte bu vergilerin oranları muhtemelen gelecekte 
temel oranların yakmlaştınlmasını özendirici iki unsurun etkisine 
maruz kalacak. Bir kere sigara üretiminin maliyeti halen üye ülke
lerde biribirine çok yakındır. Artan temerküzle bu eğilim muhte
melen devam edecektir. Yol yakıtları konusunda da üretim gider
leri Topluluk içinde birbirine çok yakmdır ve bu eğilim taşıma ve 
işleme giderlerine oranla ham petrol fiyatlarındaki sürekli artışla 
daha da güçlenecektir. İkinci olarak, bu ürünlerde ortak politika
ların olmamasına rağmen, sigara konusunda genel kabul bulan sağ
lık riski ve benzini depolama gereksinmesi bütün üye devletlerin 
bunları vergilendirmede izleyeceği politikada aynı kısıtlamaları em
poze etmektedir. Üye devletlerden herhangi biri için sigaralar üze
rinden alman ÖTV nin yansımasını etkin bir biçimde azaltacak bir 
politika izlemesi olanağı kalmamış görünmektedir. Yol yakıtları 
için durum daha karmaşıktır. Depolama politikalarının etkileri, za
man içinde ÖTV konusunda da muhtemelen aynı yönde olabilir. 
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Bununla birlikte, benzin üretiminden büyük gelirler sağlaması do
layısıyla bu konuda ingiltere'nin durumu diğer üye devletlerinkin-
den çok farklıdır. 

Alkollü içkilerin oranlarındaki farklılıklar gerçekten çok bü
yük olabilmektedir. Örneğin, mutlak rakamlarla en yüksek temel 
oran (Danimarka'da) en düşük oranın (italya'da) hemen hemen 
kırk katıdır. Bazı üye devletlerde bütün alkollü içkiler üzerinde 
uzun zaman süreci içinde gelişmiş ağır bir vergi yükü vardır. Bu 
devletlerde alkol üretimine ve alkolizme gittikçe artan bir ilgi var
dır. Bu davranışlar vergi oranlarının artması yönünde bir eğilime 
yolaçmıştır. Bununla birlikte diğer üye devletlerde davranışlar da
ha az belirgindir. Yüksek alkol tüketiminin sağlığa etkileri ile tüke
timi azaltmanın üreticilere etkileri arasındaki çelişme, nisbeten 
düşük oranlar şeklinde çözümlenmiştir. Fakat bu ülkelerde bile 
uzun vadeli eğilimin yukarı doğru olması muhtemeldir. 

Konjonktürel esneklik : 

82. Bütün üye devletler talebin konjonktürel ayarlanması ara
cı olarak oran değiştirmelerinden yararlanırlar. Özel tüketim vergi
lerinin bu amaçla kullanılması bazı üye devletlerde yaygındır; bazı
larında ise enderdir. Bununla birlikte son yıllarda bu sanayilerde 
ani veya sık oran değiştirmelerinin zararlı etkileri gittikçe artan 
biçimde anlaşılmaktadır. Para ve gelir politikalarına gittikçe artan 
ölçüde verilen önemle birlikte bu faktör, talebin ayarlanması amaç
larıyla ÖTV oranlarını değiştirmekten yararlanmada azalmaya yol 
açmış görünmektedir. 

Bununla birlikte hiçbir maliye bakanı eli altındaki mali araç
larda azalmayı hoş karşılayamaz. ÖTV oranlarında uyumlaştırma, 
özellikle KDV oranlarında uyumlaştırma ile paralel uygulandıkta, 
mali politikalar alanındaki hareket serbestisini büyük ölçüde azal
tır. 

83. Oranlan uyumlaştırma sürecinin etkileri ile, bir kez uyum-
laştırmanın tamamlanmasından sonraki etkilerini birbirinden ayır
mak gerekir. Uyumlaştırma süreci sırasında üye devletler üzerindeki 
sınırlamalar büyük ölçüde oran değişikliklerinin yönü bakımından 
olacaktır. Örneğin, bira üzerinde bir Topluluk vergi düzeyi seçildi
ği (fakat henüz uygulanmadığı) varsayılırsa, değişikliğin Topluluk 
düzeyi doğrultusunda olması kaydıyla üye devletler mevcut oran-
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Ianni değiştirmede serbest olacaklardır. Üye devletler ve bunların 
ÖTV nin çoğu bakımından uyumlaştırılmış oranlara doğru kayar
ken oranları değiştirme serbestisi azalacaktır; fakat kesinlikle kay
bolmayacaktır. Hatta mali sınırların kaldırılmasının son aşamasın
da bile tek tek vergi oranlarında bir miktar fark hoşgörülebilir. Bu 
marj üye devletler tarafından zameın zaman talebin ayarlanması 
amacıyla kullanılabilir. Üye devletlerin kuşkusuz ticaretin engellen
memesi koşulu ile belli bir tüketim vergisinde öngörülen düzeyi ge
çici olarak aşabilme olanağı da kaldmlmamalıdır. Böylece son aşa
mada bile «özel tüketim vergisini seçme» maliye bakanlarının em
rindeki mali araçlar arasından tümüyle çıkmış olmaz. 

84. Uyumlaştırmanın vergi gelirleri ve talebin ayarlanması 
açısından muhtemel sonuçlarını daha geniş bakış açısından ele 
almak için III üncü bölümdeki X uncu tablodan çıkarılabilecek 
belirli genel sonuçlar burada ortaya konulmalıdır. Bunlar şöyledir : 

a) Bütün üye devletler ÖTV oranlarının bir kısmının veya 
tamamının genel fiyat düzeyine oranla düşmesine göz yummuşlar
dır. Bu durum, uzun süren bir enflasyon döneminde üye devletler
de hükümetlerin spesifik oranlarda hiç olmazsa enflasyonla aynı 
düzeyde arttırma yapamamalarından dolayı ÖTV matrahlannm az 
veya çok ölçüde aşınacağını göstermektedir. 

b) Üye devletlerin hiçbirinin ÖTV oranlarını yükseltme konu
sundaki yaklaşımı birbirine uygun değildir; bu, gerek genel fiyat 
düzeyi karşısında tüm ÖTV oranlarını yükseltmeye, gerekse amaç
lanan sosyal, sağlık ve stoklama politikalanna oranla bir kısım 
ÖTV ni arttırma konusunda veya rakip malların oranlarındaki yük
selmeler karşısındaki yaklaşımlar için geçerlidir. 

c) ÖTV oranlarındaki gerek mutlak gerekse göreli gelişmele
ri yönlendirecek Topluluk politikalannm yokluğunda ve orta vade
de enflasyonun devam edeceği varsayımı altmda oranlarda şu an
da görülen farklılıklann sürmesi ve bazı durumlarda pekâlâ art
ması olasıdır. 

85. Çıkarılacak bazı sonuçlar vardır. İlk olarak, Topluluğun 
smırlamalanna tabi olmamalanna rağmen üye devletler ÖTV nin 
en önemli amacını (yani gelir elde etmek) bile uyumlu biçimde iz
lemeyi güç görmektedirler. 
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İkinci olarak hükümetler ÖTV nin enflasyonun etkilerini azal
tıcı rolünü kamuoyuna açıklamağa sürekli gayret harcamalıdırlar. 
Dolaysız vergiler alanında mali engel olgusu iyi bilinmektedir; enf
lasyonu dikkate almak üzere gelir vergisinde indirim için yapılan 
azçok sürekli düzeltmeler üye devletlerde istisna olmaktan çok ku
ral sayılmaktadır. Aksine mali baskı (ÖTV nin enflasyonla birlikte 
yansımasının azalması) çok daha az anlaşılmaktadır. Kendi çıkar
larına üye devletler bu durumu düzeltmek için önlem almalıdırlar. 

Üçüncü olarak bütün üye devletlerde ÖTV politikasındaki tu
tarsızlıklar ulusal hükümetlerin münferit baskı grupları karşısında 
uyumlu bir ÖTV sistemini devam ettirmek hususundaki yetersizli
ğini göstermektedir. Üstelik, her eklenen tutarsızlıkla birlikte sis
temdeki adaletsizlikler arttıkça, daha başka değişiklik isteklerine 
karşı dayanmada güçlük büyümektedir. Böyle bir durumda herbir 
özel tüketim vergili sanayi kendi yararına vergi ayrıcalıkları elde 
etmek üzere azami baskı yapmağa teşvik bulur. Aynı şekilde, hiç
bir vergili sanayi makul bir kesinlik derecesiyle geleceği plânlaya-
maz. 

86. ÖTV üzerindeki ulusal denetimin hem vergi oranlarının 
yapısı, hem de gelişimi açısından büyük ölçüde tutarsız ve adalet
siz olduğu sonucuna varmak yanlış olmaz. Bu görüşe karşı Toplu
luk ÖTV ri sisteminin üye devletlere sınırlamalar getireceği iddiası 
bu önlemin aleyhine olmaktan çok lehine bir iddiadır. Bundan baş
ka ÖTV ne ilişkin ortak politikaların yokluğunda enerji, ulaşım, al
kol, şarap gibi ağır ÖTV yüküne tabi sektörler için Topluluk poli
tikaları yaratılabileceğini veya devam ettirilebileceğini düşünmek 
yanlıştır. 

Her hal ve kârda, önceki paragraflardan görüldüğü gibi, bütçe 
politikası ve talep yönetimi üzerindeki kısıtlamalar muhtemelen 
çoğu kez düşünüldüğünden daha az şiddetli olacaktır. Nihayet bir 
kez yapılar uyumlaştırılmca, uyumlaştınlmış oranlar sistemi nisbe-
ten uzun bir zaman süresi içinde oluşturulabilir; hatta son aşama
da bile bir miktar esneklik bırakılabilir. Fakat en önemlisi hükü
metlerin ve sanayilerin, içinde çalışabileceği ve geleceği plânlayabi 
leceği bir sabit çerçevenin yaratılması olacaktır. Böyle bir çerçe
venin sağladığı belirliliğin, en azından ortaya koyabileceği malî ve 
konjonktürel sınırlamaları büyük ölçüde telâfi etmesi mümkün gö 
rünmektedir. 
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KURUMLAR VERGÎSÎ 

87. Kurumlar vergisi sistemlerinin uyumlaştırılması, ortak 
bir uygulama alanı, ortak bir vergi sistemi, benzer vergi oranlan, 
ortak bir matrah kabul edilmesi anlamını taşır. Bu aynı zamanda 
yabancı ülkelerde, sabit işyerleri ve filyaller aracılığı ile elde edilen 
kazançların vergilendirilmesi sorununa ortak bir çözüm getirmek 
de demektir. 

Uygulama alanı : 
88. Kimlerin vergi yükümlüsü olduğunun saptanması önem

lidir. Halen durum şöyledir : 
i. bireysel teşebbüsler hiçbir şekilde kurumlar vergisine tabi 

değildir, 
ii. bütün komandit ortaklıklar vergi yükümlüsüdür, 
iii. adi ortaklıklarda durum ülkeden ülkeye değişir; örneğin 

Almanya'da hiçbir şekilde vergiye tabi değildirler; Fransa'da da 
normal olarak kurumlar vergisi yükümlüsü değildirler fakat bu yü
kümlülüğü seçebilirler; Belçika'da kurumlar vergisine tabidirler, 
fakat belirli durumlarda bu verginin yükümlüsü olmamayı isteye
bilirler. 

Rekabet amaçlarıyla üye devletlerin bu konuda ortak bir tutum 
kabul etmeleri arzu edilebilir; fakat problemi uyumlaştırma yoluy
la çözmek için yapılacak herhangi bir teşebbüs muhtemelen başa
rısızlığa uğrayacaktır: bir kere yalnız bireysel teşebbüslerin yüküm
lüsü olduğu gelir vergisinin uyumlaştırılması söz konusu değildir; 
ikinci olarak adi ortaklıklar tanımlama ve şekil bakımından üye 
devletlerde çok büyük değişiklikler gösteren karmaşık hukuki prob
lemler arzederler. 

Bu nedenle üye devletlerin halen bağlı oldukları temel ilkeleri 
olduğu gibi bırakmanın fakat adi ortaklıklar (ve belki de yalnız 
bireysel teşebbüsler) için istedikleri takdirde kurumlar vergisi yü
kümlülüğüne girmeyi mümkün kılmanın yerinde' olacağı görüşü 
savunulabilir. Böyle bir çözüm ulusal yasalarda büyük değişiklik 
gerektirmeyecek ve dolayısıyla etkileri sınırlı kalacaktır. 

Sistemlerin uyumlaştırılması ve oranların birbirlerine 
yaklaştırılması : 
89. Önceki bölümde belirtildiği gibi 1975 teki direktif öneriş1* 

bütün üye devletlerde kısmî bir indirim sisteminin kabulünü, % 45-
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55 arasında tek bir kurumlar vergisi oranının ve kurumlar vergisi
nin °/o 45-55 i arasında bir vergi indiriminin kabulünü öngörmek 
tedir. 

Önceki bölümde ulusal yasaların şirketlerin vergilendirilmesi
ne ilişkin hükümleri üzerinde yapılan inceleme, şirketlerin vergi
lendirilmesinde üye devletler arasında hâlâ vergi sistemleri ve oran
ları bakımından ve vergi indirimini uygulayan ülkelerde indirim 
oranı konusunda büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle önerideki biçimde kısmî bir vergi indirimi sisteminin ka
bulünün bir üye devletden diğerine çok değişik etkileri olacağı açık
tır. 

90. Vergi oranlan ve vergi indirimleri Komisyon'un önerdiği 
sınırlar içinde kalan veya onlara çok yakın olan kısmî vergi indi
rimi uygulayan üye devletlerde (Bel., Fr., îng.) ulusal yasalarda ge
rekli değişmeler sadece teknik nitelikli olacağından etkileri çok 
küçük olacaktır. 

Buna karşılık, gerek vergi sisteminde köklü değişme (çoğu du
rumda büyük değişiklikler) veya vergi oranında yahut vergi indi
rimi oranında ayarlama gereken diğer üye devletlerde yapılacak 
değişiklikler çok daha büyük etkiler yaratacaktır. 

91. Şu anda «klâsik sistemi» uygulayan Lüksemburg ve Hol
landa'da vergi sistemlerinde köklü değişiklikler gereklidir. Lük-
semburg'da halen yürürlükte olan vergi oranının (% 40) da öneri
len sınırlar içine getirilmesi için büyük ölçüde arttırılması gerekir 
Hollanda'da öneriye uymak için vergi oranmı arttırmak mutlaka 
gerekli olmayacaktır (halen % 48), fakat vergi indirimi sistemin
den doğan gelir kaybının kurumlar vergisi sistemi yoluyla gideril
mesi gerekecekse oran yükseltilmelidir. 

92. Kurumlar vergisi oranı Danimarka'da (halen % 40) (48) 
yeni yükseltilmiştir ve İtalya'da da (kurumlar vergisi ile yerel şir
ket vergisi ILOR'un ortak yükü şimdi % 36.25 tir) yükseltilmelidir. 
Almanya'da şimdiki iki oranlı sistem (dağıtılmamış kârlarda % 56. 
dağıtılan kârlarda % 36) terkedilmelidir. 

93. Vergi indirimi de ayarlanmalıdır. Örneğin Danimarka'da 
oran yükselmelidir (halen yaklaşık olarak kurumlar vergisinin %25 

(48) 31 Aralık 1979 da yürürlükte olan % 37 oranı (Prag. 44), 1980 de % 40'a yük
seltildi. 
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ine eşittir), buna karşın vergi indiriminin dağıtılan kârlarda top
lam verginin sırasıyla % 65.8 ve % 100 üne ulaştığı İtalya ve Al
manya'da ise oran düşürülmelidir. 

94. Kurumlar vergisi oranını arttırmak zorunda olan üye dev 
letler, bu arttırmanın, şimdiki ekonomik koşullarda esasen nazik 
mali durumda olan birçok şirketin durumlarını ağırlaştıracağı ge
rekçesine dayanarak ciddi çekincelere sahip olabilirler. 

Vergi alacağı sisteminde vergi indirimi oranını düşürmek zo
runda olan üye devletlerin de, yatırımlar için yeni hisse senedi çı
karmak yoluyla sermaye temininin güçleşeceği ve sonuçta bazı ya
tırımların hisse senedi piyasasınm dışında kalacağı endişesiyle cid
di çekincelere sahip olması beklenebilir. 

Bununla birlikte, bu tehlike örneğin kurumlar vergisinin veya 
şirketlerin kârları üzerine konulan herhangi bir verginin oranları
nı ayarlamak suretiyle şirketlere telâfi olanağı sağlandığı takdirde 
hafifletilebilir. 

95. Uyumlaştırma nedeniyle üye devletlerin yapmak zorunda 
oldukları ayarlamalann mali sonuçları da düşünülmelidir. 

Diğer belli başlı vergi tipleri ile karşılaştırıldıkta kurumlar 
vergisi genellikle bütçelerde mütevazi bir rol oynar (49). Bu neden
le uyumlaştırmamn gerektirdiği ayarlamalar vergi hasılatı üzerinde 
sadece sınırlı bir etki yapar; hatta üye devletlerin büyük çoğunluğu 
bakımından bu ayarlamalann, yani daha yüksek vergi oranının ve 
daha yüksek vergi indiriminin bütçeye ters yönde etkileri olacak
tır; başka deyimle bunlar hiç olmazsa kısmen biribirinin etkisini 
yoketmek durumundadır. 

Bununla birlikte kesin bir değerlendirme yapılamaz; çünkü 
bütçeye etkilerinin miktar itibariyle incelenmesi, kolayca ölçüle-
meyen bazı faktörlerin etkisini kes;tirebilmenin güçlükleriyle karşı 
karşıyadır. 

Bu faktörler arasında şunlar belirtilebilir : 

i. Kısmi vergi indirimi sisteminin kabulü veya vergi ya da 
vergi indirimi oranındaki değişmenin temettülerin rezervlere oranı
na (dağıtılmış kârlarm dağıtılmamış kârlara oranı) etkisi, 

(49) Bununla birlikte, Lüksemburg'da 1977 de toplam vergiler ve sosyal güvenlik 
ödentileri hasılatının % 13.41 ini oluşturmuştur. 
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ii. Temettü dağıtan şirketlerde pay sahiplerinin uluslararası 
dağılımı: Kâr dağıtan şirketin bulunduğu ülkeden başkasında otu
ran (üye devlet ülkesinde olsun veya olmasın), vergi anlaşmalarıy
la vergi indiriminden yararlanacak ortakların sayısı arttıkça bunun 
bütçeye olan yükü da artar; çünkü vergi alacağı hissedarın otur
duğu ülkede vergiye tabi gelirin bir parçasıdır; oysa vergi indirimi
nin bütçeye yüküne kural olarak kâr dağıtan şirketin bulunduğu 
ülke katlanır. 

iii. Beyannameye tabi olmadığı için vergi alacağından yarar
lanamayan veya vergi indirimi uygulamayan Topluluk dışı ülkeler
de oturan veya kân yeniden dağıtıma tabi tutmayan ana kurum 
niteliğindeki ortaklara dağıtılan temettü miktarları. 

96. Kurumlar vergisi oranlarını belli politikaların (kısa vade
li ekonomik, yapısal, bölgesel vs.) uygulanması için kullanmayı et
kileyen sonuçlar da olabilir. Gerçi üye devletler son yıllarda vergi, 
oranlarını bu amaç için seyrek kullanmakla ve mali nedenlerle çok 
ender ayarlamalar yapmakla birlikte 1975 tarihli direktif önerisi 
bu olasılığa izin vermektedir. 3 üncü maddeye göre: 

i. Üye devletler kesin ve açık şekilde tanımlanmış ekonomik, 
bölgesel ve sosyal politika nedenleriyle belirli durumlarda geçici 
olarak veya belli süreler için ve bir danışma işleminden sonra Top
luluk oranının dışma çıkabilir, hatta tam muafiyet uygulayabilir
ler; 

ii. Ekonomiyi düzenlemek amacı ile geçici olarak kurumlar 
vergisi oranlarını arttırabilir veya indirebilirler. 

Bu hükümlerin sermaye piyasasında tarafsızlığı güvenceye ala
cak, rekabet konusunda oranlan dar bir sınır içinde tutacak ve 
belli durumlarda uygulanacak politikanın gerektirdiği esnekliği te
min edecek hükümleri dengeli olarak sağlayacağı ümit edilebilir. 

97. Kuşkusuz uzun vadede oranların daha da birbirine yak-
laştırıldığı varsayımı ile kurumlar vergisinin ve vergi alacağının 
oranı ile ilgili yukardaki gözlemler ek bir boyut kazanır. 

Ortak matrah (50) : 
98. Şimdiye dek bu alanda yapılmış bir uyumlaştırma tedbi-

(50) Matrahın tesbitindeki kuralların, şirketlerin statüsü ne olursa olsun, genellikle 
bütün üye devletlerde aynı olduğunu söylemek kayda değer. 
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ri önerilmediği için bu tedbirlerin üye devletlerde yapacağı etkile
rin tartışılması zamansız ve tümüyle spekülatiftir. 

Bu alanda teşvik önlemlerinin oynadığı rolün yakından ince
lenmesi gerekir, özendirici önlemler üye devletlerin izlediği çeşitli 
politikaların hayatî unsurudur ve bunların birbirlerine yaklaştırıl-
ması, politika hedefleri Topluluk düzeyinde belirlenir belirlenmez 
ortak pazarın bütünleşmesini daha ileri götürecektir. Herşeye rağ
men bunun yalnız makro-ekonomik kapsam içindeki teşvik tedbir
leri ile ilgili olacağı vurgulanmalıdır. Matrahtaki değişiklikler mik-
ro-ekonomik açıdan, örneğin bölgesel veya sektörel bakımdan ele 
alındıkta bunların, devlet yardımlarında olduğu gibi, diğer Toplu
luk politikaları ile uygunluğu sorunları doğar. 

Bu nedenle şimdilik matrahlarla ilgili olarak ulusal yasaların 
uyumlaştırılması şirketlerin istikrarını veya potansiyelini korumak 
üzere düzenlenen, genel anlamda «normal» önlemler olarak nite
lenebilecek önlemlerle smırlanmalıdır. Bununla birlikte bu pek 
kolay bir iş değildir; çünkü vergi matrahı çok geniş bir alanı içine 
alır ve üye devletlerde ulusal yasalar birçok bakımlardan büyük 
farklılıklar gösterir. Böyle bir uyumlaştırmayı tamamlamak 
muhtemelen uzun yılların geçmesini gerektirir. 

99. Üzerinde durulacak diğer özel bir sorun vergiye tabi ka
zancın enflasyonun etkisini dikkate alacak şekilde düzenlenmesi 
olanağıdır. Hızlı enflasyon zamanlannda önem kazanan bu prob
lemi çözmek de çeşitli nedenlerle kolay değildir: 

i. Söz konusu ilke üzerindeki görüşler birbirinden farklıdır; 
bazı görüşler vergiye tabi kârlarm saptanmasında enflasyon için 
bir indirim yapılması gerektiğini ileri sürerken diğerleri ise aksi 
görüşü savunur; 

ii. eğer enflasyon için indirim yapılması kabul edilecekse, 
vergiye tabi kârların sürekli olarak mı, yoksa değişen aralarla mı 
ayarlanacağı konusunda karar verilmelidir; 

iii. bir kez yöntem seçildikten sonra, farklı teknik olanaklar 
incelenmeli ve ortak düzenlemeler üzerinde fikirbirliği oluşturul
malıdır. 

Dışarıda kazanılan kârların vergilendirilmesinden doğan 
sorunlar : 
100. Halen üye devletler dışardaki sabit işyerleri veya filyal-

leri kanalıyla elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ikiye ayrı-
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hyorlar: Kurucu altı üyeden hiçbiri diğer üye devletlerdeki sabif 
işyeri ve filyallerin elde ettiği kazançtan vergi almıyor. Bunlar mua
fiyet yöntemi denilen sistemi uyguluyor. Diğer üçü bu gibi sabit 
işyerlerinin kârını veya yabancı filyallerin ulusal ana kurumlara 
verdiği kâr paylarını vergilendiriyor, fakat diğer ülkede ödenen 
vergiyi (ilgili ulusal verginin tutarına kadar) yurt içinde ödenecek 
vergiden indiriyor; bu da indirim yöntemi denilen yöntemdir. 

Bu iki yöntem herzaman aynı sonuçları doğurmaz, örneğin in
dirim sisteminde dış ülkede daha küçük oran uygulanmışsa, kural 
olarak doğan avantaj şirketi değil, hazineyi kârlı çıkarır. Öte yan
dan indirim sisteminde sabit işyerleri kanalı ile dışarda uğranılan 
zararlar sistematik olarak dikkate alındığı halde bu, normal olarak 
muafiyet sisteminde mümkün değildir. 

Şirketlerin birleşmesi veya ana kurum ve filyallerinin vergi
lendirilmesi ile ilgili direktif önerisinde Komisyon rekabete lişkin 
nedenlerle ve belli bir üye devletin ülkesinde faaliyet gösteren ku
rumların vergi düzeylerinin ne kendi orijin ülkelerinin, ne de ser
maye kaynağı ülkenin fonksiyonu olmaması gerekçesiyle muafiyet 
yöntemini benimsedi. Avrupa Şirketleri Statüsü için bir tüzük öne-
riisnde Komisyon muafiyet sistemini kullanarak dışarıda işyerleri 
ve filyaller aracılığı ile uğranılan zararları da dikkate alan bir sis
tem için hüküm koydu. Bu sistem bütün şirket türlerine uygulana
bilir. 

Kısa vadede iki metodun bir arada uygulanması düşünülebilir. 
Uzun vadede bunlardan biri seçilmelidir. O zaman birkısım üye 
devletler vergi hukuklarının temel bir ilkesini terketmek zorunda 
kalacaklar, bu da güçlükler yaratacaktır. 
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101. önceki bölümlerde Komisyon, eğer gerçek bir ortak pa
zar oluşturulacaksa ve daha ileri bir bütünleşme derecesi başarıla-
caksa gelecek birkaç yıl içinde alınması gereken vergi önlemlerini 
açıkladı ve üye devletler deki vergilendirme yapısını inceleyerek 
alınacak önlemlerin başarıya ulaşması için yenilmesi gereken baş
lıca güçlükleri ortaya koydu. 

102. Bu raporda Komisyon sonuç olarak, önümüzde bulunan 
daha yakın bütünleşme umudu ile bütün çabaların, iki temel hede
fe kesin ulaşmaya yöneltilmesine inancını tekrarlamak ister. Bunlar : 

(a) Dolaylı vergiler alanında vergi sınırlarının kaldırılması, 
yâni Topluluk içinde gerçek tek bir pazar kurmak düşüncesi ile 
ithalâtın vergilendirilmesinin, ihracatta vergi iadesinin ve sınır 
kontrollerinin üye devletlerarası ticarette kaldırılması; 

(b) Dolaysız vergiler alanında, değişik üye devletlerdeki şir
ketlerin adil rekabet koşullarından yararlanabilmelerini ve serma
ye hareketlerinin vergi gerekçeleri ile özendirilmemesini sağlamak 
için kurumlar vergisi yüklerinin daha yakmlaştırılmasıdır. 

103. Vergi sınırlarının kaldırılması, katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergileri oranlarının oldukça birbirine yaklaştırılma-
smı gerektirir. Kurumlar vergisi yükleri birbirine daha fazla yak-
laştırıldığı takdirde kurumlar vergisinin uyumlaştırılması, esas iti
bariyle verginin oranlarında ve matrahında odaklanmalıdır. Geniş 
bir alanı kapsayan matrah bakımından ilk koşul, normal ve sürek
li önlemlerin hazırlanması olacaktır. Yatırımları geliştirmeye yö
nelen teşvik tedbirleri bu çerçeve içinde ihmal edilebilir: Bunların 
kullanılması Topluluğun ekonomi politikasının bir parçası olarak 
eşgüdümlendirilmelidir; ancak bu uzun vadeli bir hedef olacaktır. 
Uyumlaştırma yönündeki bu ilerlemeler, teşebbüslerden alman ser
vet vergisinin Topluluğun tümünde genelleştirilmesi veya halen uy
gulanmakta olduğu ülkelerdekinin kaldırılması gibi diğer sorunla
rın çözümünü engellemeyecektir. 

104. Komisyon tarafından savunulan tedbirler, belirli ön ko
şullar yerine getirildiği takdirde gerçekleştirilebilir : 

(a) KDV alanında önce Altınca Direktifin kabulü ile halen 
kısmen başarılan vergi matrahının uyumlaştırılması tamamlanma
lıdır. Bu amaçla Konsey, önünde bulunan Komisyon önerileri üze
rinde harekete geçmelidir ve Komisj'on, tekdüze matrah ilkesinden 
sapmaları ortadan kaldıracak yeni öneriler getirmelidir. Daha son-
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ra ortak KDV sisteminin tek oranlı mı yoksa birden fazla oranlı 
mı olması gerektiğine ilişkin bir karara varılmalıdır (51). ikincisi 
kabul edilirse değişik oranlarda vergiye tâbi mal ve hizmetlerin 
bir listesinin çıkartılması gerekecektir. Son olarak KDV hasılatının 
varış ülkesine tahsis edilmesi esasına dayanan malî bir eşitleme 
yöntemi hazırlanması gerekecektir; 

(b) ÖTV alanında Konsey ilk olarak, Komisyonun tütün üze
rinden almanlar dışında dört ÖTV nin (Bira, içkiler, şarap ve ma
denî yağlar üzerinden alınanlar) kalmasına ve uyumlaştırılmasına 
ilişkin önerilerini kabul etmelidir ve eğlence veya bahis vergileri 
gibi sınır kontrollerini gerektirmeyenler dışındaki diğer bütün ver
giler kaldırılmalı veya yasaklanmalıdır. Ayrıca işlenmiş tütün üze
rinden alınan özel tüketim vergilerinin yapılarının uyumlaştırılma
sı yönündeki mevcut ilerlemeler tamamlanmalıdır. Aynı şekilde 
özel tüketim vergilerinin menşe ülkesinde alındığı üye devletler 
arasındaki malî eşitleme sorununa ve bu vergilerin tüketimin ya
pıldığı ülkede alındığı üye devletlerde vergi idareleri arasında iş
birliği yapılması sorununa çözüm bulunmalıdır; 

(c) Kurumlar vergisi alanında Konseyin, kurumlar vergisi ve 
temettülerden yapılan vergi kesintisi sistemlerinin uyumlaştırılma
sına ilişkin 1975 tarihli direktif tasarısını kabul etmesi zorunludur. 

105. Üçüncü bölümde vergilendirme yapısının incelenmesi, 
genel vergi yükleri arasında toplam vergi hasılatının ve sosyal gü
venlik ödentilerinin yapısında, çeşitli vergilerin nisbî ağırlıkların
da belirgin ve bazı durumlarda çok önemli farklılıkların olduğuna 
ve bunların ilgili dönem olan 1973-1977 yıllarında hemen hemen 
değişmeden kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla üye devletlerin 
vergi sistemlerinin yaklaştınlması konusunda kendiliğinden bir 
ilerleme olmamıştır. 

106. Çözülmesi gereken genel —politik, ekonomik, sosyal ve 
malî— güçlükler ikinci bölümde (Parag. 9) ve beşinci bölümde 
(Parag. 54-58) ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tek tek vergilerle il
gili olarak ortaya çıkan güçlükler beşinci bölümde incelenmiştir. 
Bu çok yönlü ve yıldırıcı engellere, Topluluğun üç yeni üye devleti 
de kabul ederek daha genişlemesinden doğan sorunlar da eklenebilir. 

107. Bütün bu güçlüklere karşın savunulan önlemlere mu
hakkak ulaşabiliriz. Ancak; 

(a) Avrupa'nın kurulması konusunda önemli ölçüde ilerleme 
(51) Halen oranların sayısı bir (Danimarka'da) ilâ sekiz (İtalya'da) arasında de

ğişmektedir. 
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yapmak için güçlü bir politik irade ortaya çıkmalıdır. Bu olmadan 
vergi uyumlaştırmasmm zorunlu kıldığı birçok güçlük üye devlet
ler tarafından hoşgörülemeyecektir. 

(b) Uyumlaştırma çok tedricî ve aşama aşama ilerlenen bir 
süreç olduğu için, üye devletler için istenmeyen yankılara yol açan 
ani karışıklıklardan kaçmmak gerekir. Gerekli olan değişiklikler 
kabul edilebilir ise Avrupa'nın kurulmasındaki ve vergi 
uyumlaştırmasındaki ilerleme büyük ölçüde uyumlu tutulabilir. 

108. Ortak politikaların geliştirilmesi, bunun doğal sonucu 
olan Topluluk Bütçesinin genişlemesi ile birlikte, Topluluk vergi
lendirme aracını ekonomik ve malî politika amaçlan ile kullandığı 
takdirde, vergi uyumlaştırmasına giden yolun düzleştirilmesine 
yardım edebilir. 

109. Deneyimler, bir üye devletin vergi yapısındaki her deği
şikliğin çekişme konusu olduğunu göstermiştir; fakat ulusal dü
zeyde haklılık kazanan reformlar —hatta geniş kapsamlı reform
lar— zaman kaybetmeden yapılabilir. Deneyimlerin öğrettiği başka 
bir ders de ulusal vergi politikaları oluşturulurken, Topluluk çı
karlarının genellikle gözönüne alınmadığıdır. 

Topluluk çıkarlarının dikkate alınmasının ihmali, vergi uyum-
laştırması için bir engeldir ve gerçekten vergi sistemleri arasında
ki farklılıkları vurgulayabilir. Komisyona göre bu duruma bir ça
re bulunmalıdır. Üye devletlerin vergi sistemleri arasında azami de
recede bir yakınlaşma gerekiyorsa, Topluluk çıkarları, yapılacak 
düzenlemelerde işaret noktası olmalıdır. 

Dolayısıyla Komisyon bu düşüncenin vergi uyumlaştırmasmın 
kapsamına giren en önemli tedbirlerin ulusal yetkililer tarafından 
planlanmasında, bir çeşit ön danışma şeklinde yeniden canlandırıl
ması gerektiği görüşündedir (52). Bu çeşit bir ön danışma usulü ulu
sal karar alma süreci ile ilgili bütün kuruluşların, vergi sorunlarının 
Topluluk boyutlarını gözönüne almalarını mümkün kılacaktır. 

110. Son olarak Komisyon, alınacak tedbirler bakımından bir 
program belirlenmesi için zamanın olgunlaşmadığmı hissetmekte
dir. Görevin önemi ve Topluluğun ekonomik ve parasal birlik yö
nünde nasıl bir hızla ilerlediği konusundaki halen mevcut belirsiz
lik, kesin süreler belirlenmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. 
Komisyon, kısaca, Avrupanın kurulmasına istenilen düzeyde yeni 
bir hız verilebilmesi için Avrupanın karşılaştığı şimdiki güçlüklerin 
Topluluk ruhu ile çözüleceğini ummaktadır. 
(52) Bu düşünce 1975'de Vergilendirme için Çalışma Programında tartışılmıştı. Bull. 

EC, 7/8-1975, Parag. 1401 - 1404; Bull. EC, 9-1975, Kısım Üç. 
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