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öN SöZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 
bilimsel nitelikli amaçlarını, üniversitelerle işbirliği yoluyla düzen
lediği sempozyum ve panelierin sonuçlarım kitap halinde yayımla
mak ve böylece onları tüm yurtta geniş bir okuyucu kitlesinin ya
rarlanmasına sunmak suretiyle gerçekleştirmektedir. 

Kurulumuzca düzenlenen ilk milli egemenlik sempozyum ve 
paneli 24-25 Nisan 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında «Milli Egemenlik Kavramının Fikri Gelişmesi ve Ege
menliğin Temsili», ikincisi 24 Nisan 1986 tarihinde «Milli Egemen
lik ve Barış » , üçüncüsü 24 Nisan 1987 tarihinde «Milli Egemenlik 
ve Demokrasi», dördüncüsü 25 Nisan 1988 tarihinde «Milli Egemen
lik ve Milli Eğitim ilişkileri » adı altında gerçekleştirilmiştir. 

Milli Egemenlik haftası içerisinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çatısı altında gerçekleştirilen ve artık bir gelenek haline gelen 
bu sempozyum ve panelierin 5 incisini 24 Nisan 1989 günü «Milli 
Egemenlik ilkesi ve Devletlerüstü Kuruluşlar» konusunda Gazi 
üniversitesi RektörlüğünUn işbirliği ile düzenlenmiştir. 

Bu sempozyum ve panelin sonuçlarını okurların hiozmetine su
narken, Gazi üniversitesi Rektörlüğüne ve değerli katkılarda bu
lunan seçkin bilim adamlarına teşekkürü zevkli bir görev sayıyo
ruz. 

T.B.M.M. 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı 





SUNU Ş 

OTURUM BAŞKANI 

Prof. Dr. Turgut öNEN 
Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı 

V. Milli Egemenlik Sempazyumunu açıyorum. 

Sunuş konuşmasını yapmak üzere Hatay Milletvekili Sayın Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nu kürsüye istirham ediyoruz. 

M. Murat SöKMENOc1LU 

Hatay Milletvekili, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkam, sayın millet
vekilleri, değerli bilim adamları, sayın basın mensuplan ve sevgili 
gençler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Kuruluş Yıldö
nümü ve Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ve Gazi üniversitesinin 
işbirliği ile düzenlenen V. Milli Egemenlik Sempozyumu ve paneline 
hoş geldiniz. Sizleri, kurul üyelerimiz adına en içten duygularımla 
ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, ilkini 1985 yılında gerçekleştirdiğimiz, bu yıl be
şincisini düzenlediğimiz geleneksel Milli Egemenlik Sempozyumu
nun bu yılki konusu «Milli Egemenlik ve Devletlerüstü Kuruluşlar» 

dır. Böylece, içinde bulunduğumuz bu yüce çatı altında, Devletimi
zin temel ilkesini teşkil eden Milli Egemenlik anlayışının çeşitli yön
leriyle anlatılması, çeşitli konularla olan ilişkileri bilimsel düzeyde 
ele alınmakta, değerli bilim adamlarımızın sundukları tebliğler ve 
aralarındaki tartışmalarla bu konuya açıklık getirmekte ve yapı
lan çalışmalara ışık tutacak çok değerli katkılarda bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1985 yılında ilk sempozyumun konusu Milli Ege
menlik kavramının Fikri Gelişmesi ve Egemenliğin Temsili; 1986' 
nın konusu Milli Egemenlik ve Barış; 1987'nin konusu Milli Ege
menlik ve Demokrasi; 1988'de düzenlenen Dördüncü sempozyumun 
konusu ise Milll Egemenlik ve Milli Eğitim ilişkileri idi. 

Sayın Başkan, üniversitelerimizle işbirliği yapılarak gerçekleş
tidlen bu sempozyumun ve panelierin sonuçları her yılın sonunda bir 
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kitap altında toplanmakta ve yurt çapında dağıtım yapılmaktadır. 
Bugüne kadar alınan sonuçlar ve bu yayınlarla ilgili yoğun istekler 
bizleri son derece sevindirmekte ve Kurulun amaçları doğrultusun
da sürdürülen çalışmalara büyük güç kazandırmaktadır. 

Bu bakımdan, üniversitelerimizin değerli yöneticilerine ve müm
taz bilim adamlarımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi 
sunmayı bir görev sayarım. 

Sayın Başkan, hepimizin bildiği ve benimsediği demokrasi, yö
netimin halk eliyle olması, daha açık bir ifadeyle, hür ve herkese 
açık seçitmler ile belirlenen halk temsilcileri eliyle olması demektir. 
Bunun için de ulusal kimlik duygusunun yerleşmiş olması şarttır. 

Bir Anayasa hukukçusunun söylediği gibi, birisi çıkıp halkın 

kim olduğunu tarif edinceye kadar, halkın karar alması mümkün 
olmaz. işte, Atatürk'ün, ileri bir görüşle yapmaya giriştiği ve yap
maya muvaffak olduğu budur. Erkek ve kadın Türk Milleti seçim 
sandıklarına giderek ve ülkenin yükselmesine çaba sarf ederek bu 
başanya dört elle sarılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin hanisi eşsiz Atatürk, tek başına Türk 
Ulusuna demokrasiyi ve terakkiyi getirmiştir. Kişiliğinin yarattığı 
titreş:i!mler ülkemiz sınırlarının çok ötesine eriştiğini unutmadan bu
gün bize düşen vazife demokrasiyi ve milli iradeyi kafalarımıza nak
şedip içimize sindirerek Türkiye Cumhuriyetini daha ileriye götür
mektir. 

Sayın Başkan, sayın konuklar, bilindiği gibi ülkemiz Avrupa 
Topluluğuna tam üyelik amacıyla ortaklık tesis etmek üzere 1959 
yılında yaptığı müracaattan sonraki görüşmeler ve 1963'de imzala
nan Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık bağını takiben hazırlık 
döneminin sonunda topluluğa tam üyelik için 14 Nisan 1987'de baş
vurmuş bulunmaktadır. 

Türkiye artık Avrupa Topluluğunda tam üye olarak yer alma
nın beklentisi içinde olup, toplulukla olan güveni kurmak ve görüş
meleri sürdürmektedir. 

Bu ilişkilerin sadece ekonomik olmayıp, siyasi nitelikleri de ol
duğu ve hatta siyasi birleşmenin söz konusu olduğu düşünüldüğün
de konunun bizim açımızdan taşıdığı önem şüphesiz büyüktür. 

işte bu sempoozyumun ve panelde Milli Egemenlik ilkesinin Dev
letlerüstü kuruluşlar statüleri karşısındaki konumun ne olabileceği 
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ve nasıl bir etkilenmenin meydana gelebileceği gibi konularda de
ğerli bilim adamlarımızın görüşlerini ve düşüncelerini, bilimsel bir 
düzeyde dinleyip değerlendirme fırsatı bulacağız. 

Ben, sözlerimi burada bitirirken, sizlere tekrar teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederiz efendim. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı Yıldırım 
Akbulut, açış konuşmasını yapacaklardır. 

Buyurunuz efendim. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

Yıldınm AKBULUT 

Türldye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sayın milletvekilleri, aziz konuklar, değerli öğretim üyeleri, sev
gili gençler; 

22 Nisan gününden beri yine coşkulu ve sevinçli bir haftanın, 
Milli Egemenlik Haftasının mutluluğu içindeyiz. 

2 gün önce bu haftamrzı, milli egemenlik ilkesine geçişte en 
önemli aşamalardan biri olan Sivas Kongresinin gerçekleştiği şirin 

Sivas şehrimizde açtık. Ertesi gün ise Ankara'da Türkiye Büyük 
Millet Meclisiımİzin Kuruluşunun 69 uncu yılını heyecanla kutladık. 

Milletimize gerçek demokrasinin yolunu açan, onu kendi mu
kadderatının sahibi yapan milli egemenliik ilkesi, hiçhir ·zaman vaz
geçmeyeceğimiz en kutsal değerlerimizden biridir. 

Bu sebeple dün, 69 yıl öncesinin gururunu, mutluluğunu, onu
runu, en büyük kıvançla tattık 

Bugün de, haftamızın çok önemli ve güzel olaylarından birini 
yaşamak için bir araya gelrmiş bulunuyoruz. Milli Egemenlik hafta
larının artık gelenekleşmiş bir özelliği de, her yıl 23 Nisan Bayra
mının ertesinde, Meclisimizin çatısı altında bir büyük bilimsel ça
lışmanın yapılmasıdır. 

Her yıl bilim adamlarımız, milli egemenlik ilkesiyle ilgili bir 
konuyu değerli katkılarıyla işler ve çeşitli yönleriyle tanıtırlar. 

Böylece bu çatı altında bir bilim şöleni düzenlenmekte ve en 
üst düzeyde verilen bildir iler, yapılan tartışmalar, hepimize ışık tut
maktadır. Ayrıca bastıı·ılarak yayınlanan bu bildiriler yurdumuzun 
bilim hayatına her yıl önemli katkılar getirımektedir. 

Bu yıl, milli egemenlik ilkesi ve devletlerüstü kuruluşlar, top
lantımızda görüşülecek konu olarak getir ildi. Bu konu, hem bizim 
için, hem de bütün devletler için günden güne önemini artırmakta
dır. Bu husus Ü'zerinde kısaca durulmaya değer : 
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ilkçağdan beri devletler arasında çeşitli ilişkiler doğmuştur; bu 
da pek tabiidir. Bir toplum içindeki en büyük tüzelkişi olan, diğer 
bütün milli kuruluşları içine alan, o toplumu dışarıya karşı temsil 
eden devlet, diğer toplumların kurduğu devletlerle birilikte yaşamak 
zorundadır. 

Kendi toplumunu koruyan devlet, bu ilişkilerde hep milli çıka
rını düşünür. Bir devlet için başka devletlerin çıkarlarını gözetmek, 
ancak ve sadece kendi çıkarını fazlalaştırırsa söz konusudur. 

işte birbirleriyle sürekli ilişki içinde bulunan devletlerin bu iliş
kilerini sürdürmeleri sırasında dayandıkları en önemli ilke budur. 
Devletler arasmda çeşitli konularda çıkar dengesi kurulursa bunun 
sonucu barıştır. Bu dengenin bozulması ise en kötü sonucu, savaşı 
getirir. 

Haklı veya haksız, hangi sebeple olursa olsun savaş, her millet 
için kötü şartlarm dağınasma yol açar. Belki eskiden pek küçük eko
nomi ve insan kaynaklarıyla yürütülen savaşlar sonunda galip ge
len taraf fetihleriyle zararlı değil karlı çıkıyordu; ama insanlık iler
ledikçe, uygarlık geliştikçe yukarıda sözünü ettiğim çıkar temeline 
dayalı ilişkiler de hem sayıca, hem de muhtevaca çok zenginleşti , gi
riftleşti; bundan dolayı artık savaşların galibi bile zararlı çıkıyor. 

Birinci Dünya Savaşı galiplerini düşününüz, savaşı büyük ka
zançlarla bitirmiş sayılrnalarına rağmen, savaş sonrası hepsi kor
kunç boyutlara ulaşan ekonomik, siyasi ve toplumsal bunalımıara 
düştüler, alt üst olan çıkar dengelerini tekrar kuraımadılar; bu da 
daha büyük bir felaketin, ikinci Dünya Savaşının sebebi oldu. 

Küçük boyutlu savaşların bile kötü sonuçlar getirdiğini bilen 
insanlar, ilkçağdan beri devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla 
çÖ'zebilmek için çabalar harcadılar. 

Eski Çin Devletinden beri bu tür çabalar görülür; aıma bu ça
balar çıkar dengesini her taraf için adil bir biçimde kuramadıkla
rından hiçbir zaman başarılı olamamışlardır. Bu tür çabalarla geçen 
binlerce yıl sonunda insanlık 20 nci yüzyıla geldi. 

Bu yüzyılın başındaki Birinci Dünya Savaşının uyandırdığı deh
şet, insanları ilk kez çok daha ciddi ve geniş kapsamli tedbirler al
maya yöneltti ve bilindiği gibi 1919 yılında Milletler Cemiyeti ku
ruldu. 

Bu cemiyet, pek çok devletin katıldığı tek taraflı bir antlaşma 
ile doğmuştu; ama birkaç ufak başarı dışında asıl aımacını gerçek-
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leştiremedi; zira, bir büyük tüzelkişi olmasına rağmen anlaşma şart
larına uymayan üyelerine uygulayabileceği müeyyideler hem pek az 
ve sınırlıydı, hem de onları uygulatabilecek sağlam bir sisteme sa
hip değildi. 

Nitekim, büyük iddialarla kurulan bu ilk büyük milletlerarası 
teşkilat, ikinci Dünya Savaşının çıkmasıyla iflas etti. 

ikinci Dünya Savaşından sonra Milletler Ceımiyeti yerine Bir
leşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Bizim de üyesi olduğumuz bu 
teşkilat, Milletler Cemiyetine oranla çok daha geniş kapsamlı yetki
lere sahiptir. 

Teşkilatta, üyeler iyi niyetle ve objektif düşüncelerle davran
dıkları takdirde, başarılı sonuçlar alınmaktadır; ama alınan karar
lar sakatsa veya bir üye devletin işine gelmiyorsa, ona uyulmamak
tadır. Bu konuda teşkilatın pek çok başka hususta mevcut olan mü
eyyide gücü son derece sınırlı kalmaktadır. 

işte, bu noktadan hareket edilerek, gerçek bir barışın sağlana
bilmesi için üyelerin üstünde bir teşkilat kurulması düşüncesi ha
kiım olmaya başladı. Bu konuda öncülüğü, Batı Avrupalı müttefikle
rimiz yapıyorlar. Yüzlerce yıl kan ve ateş içinde kalan Avrupa mil
Jetleri, ikinci Dünya Savaşı sonunda bu kin ve düşmanlık çemberini 
kırmaya karar verdiler. Daha önce sadece birkaç idealist devlet ada
mının savunduğu Avrupalılık kavramı, Batı Avrupalı milletlerce be
nimsendi. Bu milletler, aşama aşama kendi devletlerinin de üzerin
de yepyeni bir devletler hukuku kişiliği yaratıyorlar. ilk önce eko
nomik kararlarının bütün üyeleri zorunlu olarak bağladığı Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, birkaç ön kuruluşun gelişmesiyle belirdi. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, devletlerarası değil, devletlerüstü 
bir büyük tüzelkişiliktir. 1969 yılından beri de Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile başka bıa:zı teşkilat lar, Avrupa Toplulukları adı altın
da birleştirildiler. Artık sadece ekonomik değil, siyasi birleşme de 
söz konusu ediliyor. Devletlerüstü nitelikteki bu büyük teşkilatın 

üyeleri, topluluk organlarının kararlarına uymak zorundadırlar. 

Uymama halinde çok ciddi ve ağır müeyyideler öngörülmüştür. 

Birkaç Batı Avrupa devletinin kurduğu, sonra giderek genişle
yen ve üye sayısı hızla artan bu devletlerüstü kuruluşu, dünyada 
belki başka benzeri teşkilatlar da izleyecektir. insanlığın binlerce yıl 
çıkar dengesi sağlayarak barışa ulaşma çabalan ilk kez, hiç olmaz
sa bazı bölgelerde ciddi bir şekilde gerçekleşmek yolundadır. 
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Türk Milleti, egemenliğine 23 Nisan 1920'den beri sahip çıkmış
tır. Devletimizin kurucusu eşsiz önder Atatürk, «milli egemenlik» 
ilkesiyle tam bağımsızlığın sağlanacağına aklıyla ve gönlüyle inan
mıştı ve bu inancını Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekleştirdi. 

Şimdi, egemenliğin klasikleşmiş tanımlarında onun lusmen veya ta
mamen devredilmezliği de çok önemli bir niteliği olarak belirtilmek
tedir. Türkiye Cumhuriyeti, ileride, devletlerüstü bir kuruluşun üye
si olabilir. Bu takdirde, milli egemenlik ilkesinin o kuruluşun statü
sü karşısında alacağı biçim ne olacaktır? Bu noktanın şimdiden be
lirginleştirilmesi gerekir. Atatürk, «bugün dünya milletleri aşağı yu
karı akraba olmuşlardır ve olmakla meşgullerdir» diyor. Ve devam 
ediyor : «Bu itibarla, insan, mensup olduğu milletin varlığım ve saa
detini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını 
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, 
bütün dünya milletlerinin saadetine hadim olmaya elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır; çünkü, dünya milletlerinin saadetine çalışmak, 
diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. 
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükfin, huzur ve iyigeçim ol
mazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrum
dur» . 

En üstün bir insanlık idealinin ateşiyle söylenen bu eşsiz söz
ler, milletimizin karakterini belirtiyor. işte bu nedenle, barışı sağ
layan ve karşılıklı iyi niyet ve saygı esası üzerine kurulu bir devlet
lerüstü teşldlatta, bazı ilkeler öze dokunulmaksızın yeni şekiller ala
bilirler. 

Bu çok önemli konu üzerinde, yurdumuzda pek az araştırma ya
pılmıştır. Bugünkü sempozyum ile panelimizde, değerli bilim adam
larımrz, bu boşluğu dolduımıada katkılarda hulunacaklardır. Arzum, 
bu toplantının ayrıntılı ve geniş araştırmaları gerçekleştirmede öncü 
olmasıdır. 

Toplantıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Ya
yın Kurulu ile birlikte düzenleyen Gazi üniversitesinin başta Sayın 
Rektörü olmak üzere, bütün ilgililerine, bugün bildiri sunacak bilim 
adamlarımıza teşekkür ederim. 
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SEMPOZYUM 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

Efendim, kürsünün otuııma imkanı nispetinde dört konuşmacı 
arkadaşımı sırasıyla kürsüye davet ediyorum. Sayın Profesör inan, 
Profesör Dal, Doçent Dikeç ve Doçent Tuba Ongun. 

Bu toplantıda altı tebliğ sunulacaktır. Diğer iki arkadaşıımız, bi
lahare kürsüye davet edileceklerdir. 

Konuşmalarda izlenecek usul hakkında da kısaca bilgi sunmak 
istiyorum : Tebliğler, 10'ar dakikalık süreler içerisinde takdim edi
lecektir. Duruma göre ufak ayarlamalar yapılabilir. Ve yine üç teb
liğ verildikten sonra, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bir kısa ara ve
rilebilir. Tebliğierin hitamında zaman kıfayet ettiği takdirde katkı
da bulunmak isteyen bazı kimseler, şahıslar var ise onlara da bu im
kan verilımeye çalışılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, sayın milletve
killeri, değerli konuklar; birçok ulusa örnek teşkil eden ulusal ege
menlik mücadelemizin başarıya ulaşmasının 69 uncu Yıldönümünü 
kutluyoruz. Bu yıldönümünde, 21 inci yüzyıla biraz daha yaklaşmış 
olmak, gün geçtikçe daha büyük bir anlam kaozanıyor. 

Yaşadığımız gelişmeler ve içinde bulunduğumuz Uluslararası 

ortam, 21 inci yüzyılın, önemli değiı;ttnelerin habercisi olacağını gös
termektedir. Bunun nedenlerini kısaca özetlemek mümkündür. 

iktisadi faaliyetlerin gün geçtikçe Uluslararası bir karakter ka
zanması; ulusal ekonomilerin giderek daha derin hir biçimde bir
birlerine nüfuz etmeleri; ulusal sınırları aşan ticari, mali, teknolojik, 
kültürel askeri mübadelelerin giderek kurumsallaşması, dünyamızı 
siyasi planda da ciddi değişmelerle yüzyüze bırakmaktadır. 

Devletlerarası ilişkilerin yaygınlaşması ve karşılıklı bağımlılığın 
güçlenmesi, ikinci Dünya Savaşının bitiminden beri devam eden bir 
sürecin sonuçlarıdır. insanlığın 20 inci yüzyılda yaşadığı iki dünya 
savaşı ve büyük ekonomik bulıran gibi felaketler, savaş sonrasında 
ülkeleri uluslararası işbirliği için daha büyük çaba harcamaya yö
neltmiştir. Bu çabaların hir kısmı aynı siyasi blokta yer alan, ayı1ı 

sosyal sistemlere ve benzer rejimiere sahip ülkeleri OECD gibi, 
NATO gibi, Varşova Paktı gibi kuruluşlarda bir araya getirmiştir. 
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Benzer sosyal sistemlere sahip bazı ülkeler ise, bölgesel ekonomik 
ve siyasi bütünleşme hareketlerine girişımişlerdir. Avrupa Toplulu
ğu bunun en başarılı örneğidir. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler ya da Uluslararası Para Fo
nu gibi kuruluşlar da farklı uluslararası ekonomik ve siyasi sorun
ların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla otuşturulmuşlardır. Bu ku
ruluşların hepsi, üyeleri arasında aynı derecede sıkı ilişkiler öngör
memektedir. Söz konusu kuruluşların yönetim organlarının kararla
rı da aynı derecede bağlayıcı değildir. örneğin, diğer kuruluşlarla 

karşılaştırıldığında Avrupa Topluluğu organları daha geniş yetkile
re sahiptir. Avrupa Topluluğu üyeleri siyasal birlik için ulusal ege
menlik haklarını kısmen Avrupa Topluluğu organlarına devretmiş
lerdir. Diğer kuruluşlar bu açıdan genellikle Avrupa Topluluğunun 
gerisindedir. 

Ancak, insanlığın karşı karşıya bulunduğu nükleer savaş tehli
kesi, çevre kirlenımesi, enerji, beslenme, borç krizi gibi global so
nmlar hem uluslararası işbirliğini, hem de bu sorunların çözümü 
için devletlerüstü kuruluşların varlığını gün geçtikçe zorunlu kıl

maktadır. Son yıllarda başlayan bloklar arası yumuşama ve silah
sızlanma adımlarının temelinde bu olguların da payı vardır. Gelecek
te uluslararası işbirliğinin artması ve devletlerüstü kuruluşların et
kinlik kazanması sonucu ulus ve devletlerin klasik siyasi egemenlik 
haklanndan daha büyük fedakarlıkta bulunmaları gerekebilir. Böy
le bir fedakarlık ancak insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunla
rın çözümünü kolaylaştırıyorsa, gönüllü olarak kabul görebilir. 

Bütün bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, yeniden Ulusal 
Egemenlik Bayrammızı lmtluyor, sempozyuma başarılar diliyorum. 

ilk sözü «Milli Egemenlik ve Uluslararası Hukuk ve Yükümlü
lüklerden Doğan Sınırlamalar» isimli tebliğini sunmak üzere Profe
sör Yüksel inan'a veriyorum. 



Prof. Dr. Yüksel iNAN 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Uluslara
rası ilişkiler Bölüm Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, 

değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar; hepimizin çok iyi bil
diği gibi, uluslararası toplumun en önemli öğelerinden biri devlet
lerdir. Ayrıca devletler günümüz uluslararası toplumunda ilişkile

rin yürütülmesine ve bunların belirli bir düzen içerisinde sürmesine 
katkı getiren uluslararası hukukun da en önde gelen kişisidir. 

Devletler ilk kurulduklarında sınırsız bir yetki, bir başka söy
leyişle egemenlik sahibiydiler. Ancak, devletlerin egemenlikleri ilk 
kez olarak diğer devletlerle yaptıkları anlaşmalarla sınırlanmaya 

başladı. Daha sonra ise, iktidarı elinde bulunduran kişiler kendi top
lumlannın menfaatleri için bu sahip olduklan üstün otoriteyi kendi 
iradeleriyle sınırlamaya başladı. Ancak, 1789 Fransız ihtilaliyle bir
liktedir ki, artık egemenliğin millete ait olduğu ilkesi benimsendi. 
Böylelikle devletler sahip oldukları bu üstün otoriteyi, milletten al
dıkları güçle, fakat milletin kendi iradesiyle benimsediği yasalar 
çerçevesinde kullanmaya başladılar. Böylelikle ortaya iç egemenlik 
ve dış egemenlik olmak üzere iki ayn kavram çıktı. Ancak, şu nok
tayı belirtmemiz gerekir ki, devletler kendi ülkelerindeki egemenlik 
haklarını -ki hu, milletten aldıkları egemenlik hakkıdır- bunu kul
lanıdarken sadece milletin kendi iradesiyle benimsediği iç hukuk 
kurallarıyla değil, aynı zamanda milletierin uluslararası toplumun 
çıkarları için kendi iradeleriyle benimsedikleri uluslararası hukuk 
kurallannın çerçevesinde kullanmak yükümlülüğU altına girdiler. 

19 uncu Yüzyılın ikinci yarısında, devletler arasmda gelişen 

ilişkiler sonucu pek çok sayıda konu ve sorun artık devletlerin ulu
sal yetki alanlarından çıkmaya ve uluslararası hukuk kuralları ve 
anlaşmalar çerçevesinde düzenlenmeye başladı. Böylelikle, devlet 
egemenliğinin -ki kaynağını milletten alan devlet egemenliğinin -
yine milletierin kendi iradeleriyle, fakat uluslararası toplumun çı

karları için smırlandığını görüyoruz. 

IDusal yetki kavramı esasmda son derece esnek bir kavramdır. 
Bir başka söyleyişle, devletlerarasmda gelişen ilişkiler devletlerin 
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ulusal yetki alanlarına giren konuları, her geçen gün daha sınırla
maktadır. Ulusal yetki nedir; ulusal yetki, kısa bir tanım çerçeve
sinde uluslararası hukuk tarafından dü·zenlenmemiş olan, uluslara
rası anlaşmalar tarafından düzenlenınemiş olan ve düzenlenmesinin 
deVlletlere bırakıldığı konu ve sorunlardır. Ancak, günümüzde ulus
lararası toplum o denli gelişmiştir ki, artık yavaş yavaş, özellikle 
uluslararası örgütler aracılığıyla pek çok konu ve sorun uluslarara
sı toplUllllun çıkarları için düzenlenmekte ve devletlerin yetki alan
ları her geçen gün biraz daha daralmaktadır. 

Biraz önce, egemenliğin iç ve dış olmak üzere sınıriandırıldığını 
söylediım. Peki dış egemenlik nedir? Bugün dış egemenlikten anla
dığımız, doğrudan doğruya bağımsızlıktır. Bir başka söyleyişle ba
ğımsızlık, bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde herhangi 
bir diğer devletin veya bir uluslararası kuruluşun baskısı, müdaha
lesi veya yol göstericiliği olmaksızın dış ilişkilerini yürütebilmesidir. 
Ancak, bu tanım günümüzde klasik bir tanım olarak kalımaktadır. 
Çünkü günümüzde hiçbir devlet, süper güçler de dahil olmak üzere 
kendi kendisine yeterli değildir. işte bu kendi kendisine yeterli ol
mama olayı, devletleri birbirlerine bağlamış, adeta birbirlerine ba
ğJımlı hale getirmiştir. 

Günümüzde bu bağımlılık nedeniyle bazı düşünürler bağımsız
lık olayının olamayacağını dahi ileri sürmektedirler. Bu düşünUrlere 
göre önemli olan devletin girmiş olduğu, ister hukuki, ister siyasi, 
isterse askeri nitelikteki ilişkilerin, devletin hayati çıkadarıyla 

bağdaşıp bağdaşmaması olayıdır. Bu görüşte olanlar, olayı bu açı

dan değerlendirmektedirler. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bakacak olursak, Anayasa
mı·z klasik anlamda egemenlik anlayışına yer vermiştir. Ancak, kla
sik anlamdaki egemenlik anlayışına yer verirken, bir yandan da mil
let egemenliğinin yine milletin kendi iradesiyle kabul etmiş olduğu 
uluslararası hukuk kurallarıyla sınırlandınlmış olduğu esasını be
nimsemiştir. Ayrıca, devletler kendi çıkarları için ve uluslararası 
toplumda eşit ilişkiler içerisinde, eşit haklardan yararlanmak için 
uluslararası örgütler de kurmuşlardır. Devletlerin bu uluslararası 

örgütlere taraf olurlarken, aynı zamanda toplumun çıkarları için 
egemenlik haklarını belirli oranlarda sınırladıklarını görüyoruz. ör
neğin, bugün dünya örgütü olarak niteleyeceğimiz Birleşmiş Mil
letler. Her ne kadar Birleşmiş Milletierin devletlerin egemen eşitli
ği ilkesi üzerine kurulduğu, bu örgütün Anayasasında belirtiliyor
sa da, gerçek bu yönde değildir. Çünkü devletler bu kuruluşa üye 
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olurken Güvenlik Konseyine üstün yetkiler vermişler ve Güvenlik 
Konseyinin, özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması 

konusunda alacağı kararlara uymayı, bu kararları yerine getirme
yi önceden taahhüt etmişlerdir. 

Biraz önce, Anayasamızın klasik anlamda egemenlik anlayışı
na yer verdiğini söyledim. Ancak dedim ki, «Uluslararası hukuk 
kurallarıyla millet egemenliğinin sınırlandırıldığını» söyledim. Ni
tekim Anayasamıza bakacak olursak, örneğin 15 inci maddesinde, 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulması konusun
da, Anayasamız uluslararası hukuk kurallarına üstünlük tanımak

ta ve temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulmasını 

uluslararası hukuk kurallarına ters düşmernek koşuluyla gerçek
leştirilebileceğini ifade etmektedir . 

Aynı şekilde, Türkiyie Cumhuriyetinin sınırları içerisinde ya
şayan yabancıların yararlanacakları hak ve özgürlüklerin de yine 
uluslararası hukuk kurallarıyla sınırlandırılabileceği Anayasamız

da öngörülmüştür. 

Ayrıca eğitim ve öğretinıle ilgili 42 nci maddeye baktığımız va
kit Anayasamıoz orada «Uluslararası anlaşmalardan doğan yüküm
lülükler saklıdır» ifadesini kullanarak üstü kapalı bir şekilde Lozan 
Barış Anlaşmasına atıf yapmıştır. 

Yine Anayasamıza baktığı:mız vakit Türkiye Cumhuriyetinin 
ve Türkiye Büyük Miillet Meclisinin dış ilişkil<~Tinde, gereğ·inde si
laha başvurmasının, ancak uluslararası hukuk kurallarının mü
saade ettiği sınırlar içerisinde gerçekleşebileceğini ifade ediyor. 

Anayasamız klasik egemenlik anlayışından, bir noktada da ol
sa, uluslararası hukuk kurallarına yollama yapmak suretiyle ay
rılmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi -ki egemenliği düzenleyen mad
dedir - klasik açıdan olaya baktığı gibi, gerekçesinde ise uluslara
rası olaylara daha geniş bir açıdan bakmakta ve değerlendirmekte
dir. Şöyle ki; Anayasamızın 6 ncı maddesinin gerekçesine baktığı
mız vakit Türkiye Cumhuriyetinin diğer hür milletler gibi pek çok 
sayıda uluslararası kuruluşlara üye olduğunu, bu uluslararası ku
ruluşlarca alınacak kararların Türk kanunlarıyla ve Türk me~ua
tıyla çelişınediği taktirde Türkiye'de uygulanacağını belirtmektedir. 
Ancak, Anayasaımız bu tür bir vurgulamayı yaparken diğer taraf
t an da 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasıyla, usulüne göre yürürlüğe 
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konulmuş uluslararası anlaşmanın kanun hükmünde olduğunu ve 
bunlar aleyhine de Anayasa Mahkemesine başvurulaımayacağını 

ifade etmektedir. Bu vesileyle, Anayasamızın gerekçesiyle 90 ıncı 

maddenin beşinci fıkrası arasında belirli bir oranda da olsa çelişki 
söz konusudur. 

Ancak, şunu belirtmemiz gerekir ki, Anayasamızın 90 ıncı 

maddesinin beşinci fıkrası, Türkiye'yi uluslararası yükii.mlülükle
ri nedeniyle belirli bir sorumluluk altına sokımamak amacıyla ka
bul edilmiş bir maddedir. Anayasa koynewmuz egemenlikle ilgili 
maddeleri düzenlerken Türkiye'nin, aramızdaki ortaklık bağına rağ
men, Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerini pek fazla dikkate alma
mış gibi gözükmektedir. Ancak, zorlama yoluyla, yani Anayasamı
zın 6 ncı maddesinin gerekçesini dikkate alarak ve 90 ıncı madde
nin beşinci fıkrasındaki hükımü de dikkate alarak zorlama yoluyla 
yapılacak bazı yorumlada topluluk hukukunun Türkiye'de uygu
lanması mümkün olabilir; ancak burada şunu bıelirtmemde yarar 
vardır : Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti yargı ve yürütme or
ganlarının uluslararası hukuk kuralları karşısındaki uygulamaları 

yeterince açık değildir. işte, bu, açık olmaması nedeniyle Türkiye' 
nin topluluğa üye olması halinde belki bazı sorunlarla karşılaşma
mız mümkündür. 

Çünkü, topluluk aslında devletlerarası bir topluluk değil tersi
ne devletlerüstü bir topluluktur. Alışılagelmiş veya klasik uluslar
arası örgütlerde gördüğümüz karar sistemi Avrupa Topluluğunda 
işlememektedir. Devletler bu toplulukta eşit oy hakkı sahibi değil 
aksine ağırlıklı oy sahibidirler. Dolayısıyla, burada devletlerin be
lirli konulardaki yetkilerini topluluk lehine terketmiş olduldarını 

görüyoruz. Topluluk hukukuna baktığımız vakit belirli bıir konuda 
gerek Bakanlar Konseyi tarafından, gerekse komisyon aracılığı ile 
alınacak kararların ve benimsenecek hukuk kurallarının ağırlı oy 
esası üzerinden kabul edildiğini görürü'Z. örneğin, komisyon tara
fından önerilecek bir hukuk normunun kabulü için 54 oy yeterlidir. 
Şu anda topluluk bünyesinde ağırlı oy sistemine göre toplam ola
rak 74 oy mevcuttur. Eğer yaratılmak istenen söz konusu hukuk 
normu herhangi bir devlet tarafından önerilmiş ise bu taktirde sekiz 
devletin olumlu oyunun yanında ayrıca bu olumlu oyların sayısının 
45 olması gerekmektedir. Dolayısıyla, burada alışıla gelmiş hukuk 
sisteminin dışında bir sistemle karşı karşıyayız. 

Ayrıca şunu belirtmekte yarar vardır ki, devletler bu toplulu
ğa üye olurken topluluk hukuk mevzuatını da kendi ülkelerinde oto-



matik olarak, bir başka söyleyişle, herhangi bir işleme gerek olmak
sızın uygulama konusunda yükümlülükler altına girmişlerdir. işte, 

bu yükümlülük topluluğa devletlerüstü karakter veren hususlardan 
biridir. Nitekim, topluluk Adalet Divanının çeşitli kararlarına bak
tığımız vakit, divan, topluluğun devletlerarası değil devletlerüstü bir 
niteliğe sahip olduğunu ve devletlerin de bu topluluğa üye olurlar
ken belirli oranlarda kendi ulusal çıkarlarını koruı;mak amacıyla 

yetkilerinden, topluluk lehine feragat ettiklerini belirtmektedir. 
Topluluk hukuk sistemine baktığımız vakit karşımıza temelde dört 
ayrı türde hukuk normu çıkmaktadır. Bu hukuk normları sırasıy
ya; tüzükler, direktifler, kararlar ve dördüncü olarak da tavsiye ve 
görüş bildirimleridir. 

Tüzükler genel kapsaımlı işlemlerdir. Her devlet için bağlayıcı 
niteliktedir ve her devletin ülkesinde de herhangi bir ek işleme ge
rek olmaksızın uygulanmak zorundadır. Tüzükleri bir anlamda üye 
devletlerin ulusal parlattnentolarınca kabul edilen yasalara benze
tirsek hatalı bir değerlendirme yapmamış oluruz kanısındayım. 

Direktifler - ki bunlar da bağlayıcıdırlar - genellikle içerdikleri 
amaçlar bakımından muhatap aldıkları devletleri bağlarlar. Ancak 
burada bir esneklik var. ilgili devlet söz konusu direktif hükümle
rinin yerine getirilmesi konusunda kendi yöntemini kendisi belir
leyebilmek esnekliğine sahiptir. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın iNAN, lütfen toparlayınız. 

Profesör Doktor Yüksel iNAN (Devamla) - Toparlıyorum. 

Kararlar ise genellikle devlet veya kişiye yöneliktir ve bağla-
yıcıdır. 

Tavsiye ve görüş bildirimlerinin ise herhangi bir bağlayıcı yö
nü bulunmaımaktadır. Türkiye'nin topluluğa üye olması halinde top
luluk mevzuatını, yasama, yürütme ve yargı organlarımız çerçeve
sinde otomatik olarak uygulaması söz konusu olacaktır. Günümüz
de, özellikle Anayasamızın 6 ncı maddesinde yer alan klasik egemen
lik anlayışından hareket edecek olursak kısa dönemde bazı sorunla
ra belki pratik çözümler bulabiliriz; ancak topluluğa daha rahat 
olarak uyum sağlayabilmek, topluluk içeı·isinde birtakım sorunlar
la karşılaşmamak için Anayasamızın 6 ncı maddesinde yer alan ege
menlik anlayışına, «Uluslararası hukuktan ve uluslararası anlaş

malardan doğan yükümlülükler saklıdır» ifadesini korsak, tıpkı di
ğer topluluk devletlerinin yapmış olduğu gibi kendimizi daha sağ-
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lam güvenceler altına almış oluru·z. Ayrıca, Anayasamızın 7 nci mad
desinde yer alan yasama yetkisine de aynı şekilde, «Anlaşmalardan 
doğan yükümlülükler saklıdır» ibaresini koyarsak, böylelikle toplu
luk mevzuatının da, Türkiye'de çok daha kolay uygulama imkanını 
yaratmış oluruz. 

cak 

Sayg1larımla. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim Sayın iNAN. 

Efendim, ikinci tebliğ Profesör Kemal Dal tarafından sunula-

Tebliğ konusu : «Anayasalarımızda Milli Egemenlik Anlayışı» 

Buyurun Sayın Dal. 
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Prof. Dr. Kemal DAL 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli millet
vekilleri, sayın konuklar ve sayın basın mensupları; Anayasaları
mııda egemenlik anlayışı ile ilgili görüş ve düşünceyi anlatmak için 
gelmiş bulunuyorum. 

Evvela şunu belirtmekte yarar var : Bütün Anayasalarımızda, 
Atatürk'ün egemenlikle ilgili düşünceleri temel düşüncedir, hakim 
düşüncedir. 

Bu hususu belirttikten sonra, egemenlik kavramı üzerinde kı
saca durmak isteriz. Egemenlik, belli bir toplumda oluşan, en son, 
nihai güç ve kuvvettir. Bu öyle bir güç ve kuvvet ki, o topluma dı
şarıdan gelen tehlikeleri defedecek gücü ve kuvveti, içeride, o top
lumu yaşatabilecek siyasi organizasyonu meydana getirebilecek güç 
ve kuvvet şeklinde tanmılamak mümkündür. 

Bu düşünce, 18 inci asırdan itibaren gelişmiştir ve adeta 18 inci 
asırdan itibaren ileri sürüldüğü zaman, girdiği bütün toplumlarda, 
bir ihtilal müziği gibi esmiştir ve girdiği bütün toplumlarda mo
narşileri alaşağı etmiş, yerine kendi düşüncesine uygun, halkın ira
desine dayanan bir siyasi teşkilat meydana getirmiştir. 

Türkiye'de bu düşünce, Birinci Dünya Harbinden sonra, Ata
türk tarafından, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Harbinde yenik 
düşmesi ile Osmanlı imparatorluğunu meydana getiren toplumlar 
içerisinde Türk Toplumu sahipsiz, perişan ve ülkesinin işgal altına 
uğrama durumundayken ortaya çıkmasıyla ileri sürülmüştür. Meş
rutiyet düşüncesinin ve tek kişi devleti düşüncesinin yerine kaim 
olmak üzere ileri sürülmüştür. Atatürk'te millet egemenliği, milli 
egemenlik, hakimiyeti milliye, Samsun'a çıktığı andan itibaren, 
22 Mayıs 1919'da istanbul'a gönderdiği bir raporda ilk defa ortaya 
konmaktadır, resmen. Millet hakimiyetine sahip olmuştur ve bunun 
için uğraşacaktır» diyor. Bunu takiben, Amasya Tamiminde, Er
zurum Kongresinde, Sivas Kongresinde bu hakimiyeti milliye dü
şüncesi aşamalardan geçmek suretiyle oluşmaktadır; yani, milletin 
yegane ve kurtuluş fikir ve düşüncesi olarak Atatürk tarafından, 
Amasya'da, Erzuruım Kongresinde, Sivas Kongresinde geliştirile

rek oluşturulmuş ve bu düşüneeye dayanan ilk uygulama 23 Nisan 
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1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla gerçekleştiril
miştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı za
man şu kararları alıyor : 

«Hakimiyet Mecliste tecelli ve temerküz etmiştir; bunu mille
tin menfaatine kullanmak gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakimiyetin yegane temsilcisi-
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde, yasama ve yürütme sela
hiyetleri tecelli ve temerküz eder.» gibi kararlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk toplandığı günlerde aldığı kararlardır. 

Şu halde, başlangıçtan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kararlar haline gelen hakimiyeti milliye düşüncesinde birinci 
r ol, Mustafa Kemal Paşa tarafından ortaya atılan düşünce olması
dır. Mustafa Kemal Paşanın ortaya koyduğu hakimiyet düşüncesi
ni şu şekilde belirtmek mümkündür : Mustafa Kemal Paşa, millet 
ile halk arasında bir mesafe koymaımıştır. Millet ve halk kavramla
rı arasında mesafe yoktur, ikisini eş anlamda kullanmıştır. «Tür
kiye Cumhuriyetini kuran halka Türk Milleti denir» diyor Gazi Mus
tafa Kemal Paşa. «Türk Devletini kuran halka Türk Milleti denir» 
diyor; ama, hakimiyet söz konusu olduğu zaman, Atatürk daima 
«millet» deyimini tercih etmiştir. Halk hakimiyetinden söz etmek
ten ziyade, millet deyimini tercih etmiştir. Millet, Atatürk'te bir 
mefkure etrafında birleşen, dil ve kültür birliği ile kaynaşmış bir 
insan grubu; öyle bir insan grubu ki, bu özellikleriyle diğer insan 
gruplarından ayrılmaktadır. 

Hakimiyet, böyle bir insan grubunundur, buna millet diyoruz 
ve bunu millet bir vasıta ile kullanmaktadır. Bu vasıta, kendisinin 
bizzat uygulaması olan, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu du
rum, bundan sonra yapılan Anayasalarımızda aynen görünmekte
dir. Osmanlı Devletinin sahip olduğu hakimiyete Mustafa Kemal 
Paşa şu şekilde itiraz etmektedir : «Mustafa Kemal Paşaya göre, 
aslen hakimiyetin sahibi millettir; yani asli sahibidir. Teoride bir 
ilahi hakimiyet, bir milli hakimiyet, demokratik hakimiyet nizarnı 
şeklinde görülmekle beraber, Atatürk'te hakimiyetin asli sahibi 
millettir. ilahi hakimiyeti veya saltanat hakimiyetini, Atatürk, haki
miyet olarak hiç tanımamıştır. Diyor ki, « Osmanlı sülalesi, 600 yıl 

evvel Türk Milletine ait olan hakimiyete el koymuştur. Bugün, Türk 
Milleti, kendi hakimiyetine fiilen hakim olmuştur ve zorla almıştır. » 

O halde, Atatürk'te hakimiyetin asli sahibidir millet. 
Bu düşünce, 1921 Anayasasında kaynak olarak aynen belirtil

miştir, ı inci maddede «Hakimiyet Bila Kaydu Şart Milletindir». 
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1921 Anayasasıtım diğer hüküımleri aynen ilk Büyük Millet Mecli
sinin aldığı kararlar istikametindedir. Yasama ve Yürütme Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri içerisinden çıkan icra vekilleri heyeti, Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına yürütmeyi kullanmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her zaman için yürütmeyi, yahut icra vekil
Ieri heyetini düşürebilir, denetleyebilir. Böyle bir anlayış ile 192ı 
Anayasası, Fransa'da ı 789'dan sonra, Fransız ihtilaJinden sonra 
konvansiyonel sistem diye anılan bir sistemi uygulamıştır. Buna 
millet egemenliğine dayanan kuvvetler birliği esası ve Meclis üs
tünlüğü sistemi diyebiliriz. ı923'de Cumhuriyet ilan edilmiştir, yal
nız, Cumhuriyetin ilan edilmesi dolayısıyla yapılan Anayasa deği
şikliğinde 2 nci maddede Anayasaya bir hüküm girmiştir. «Türkiye 
Devletinin dini islamdır» hükmü. Bu hüküm millet egemenliği hük
mü ile çelişki meydana getirecek bir hükümdür. O zamanın şartla
rına göre bu hükmün girmesine göz yumulmuştur, millet egemenli
ğiyle bağdaşmayacak şekilde saltanatın kaldırılması ı Kasım ı922' 

de sağlanmıştır. 

1924 Anayasasında aynı durumları görüyoruz. Hakimiyet bila 
kaydu şart milletindir, yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üstünde bir güç yoktur, çünkü TBMM Türk Milletinin ye
gane temsilcisidir. 

Yine milli egemenlikle bağdaşmayacak nitelilkte 2 nci madde·
de aynı durumu görüyoruz. Türk Devletinin dini, «Dini islamdır» 
şeklindeki hüküm yer almıştır, bu da o zamanın şartlarına göre gi
rilmesine göz yumulan bir hükümdür. Bu hükmün Anayasadan çık
ması 10 Nisan 1928'dedir. Millet egemenliğiyle millet egemenliğine 
dayanarak meydana getirilen devletin üstünde, milletin gücünden 
başka bir gücün rol oynamaması, hakim olmaması için, din ege
menliğinin Anayasada yer almaması gerekirdi. Nitekim, bu ıo Ni
san ı928'de Anayasadan çıkarılmak suretiyle, Türkiye, laik ve mil
li egemenliğe dayalı devlet haline getirilmiştir. 

ı96ı Anayasası, kaynakda ı92ı ve ı924 Anayasalarıyla aynı 
anlayışı taşıımaktadır, yani kaynak olarak, egemenliğin kaynağı 

millettir, ama kullanma bakımından ı924 Anayasasından ayrılmış
tır. Anayasanın 4 üncü maddesi, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
milletinindir». Millet egemenliğini Anayasada gösterilen organlar 
eliyle kullanır. Kaynağı Anayasada mevcut olmayan hiçbir egemen
lik yetkisi kullanılamaz, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa egemen
likten yetki veril$}ez» şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Burada 
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egemenliğin kullanılmasında 1924 Anayasasında gördüğümüz Tüt
Jöye Büyük Millet Medisinin tek ve yegane organ olması durumu 
ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, şu da değişiktir 1924 Anayasasın
dan. 

1924 Anayasasında, yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Bü
y ük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder derken, 1961 Anaya
sası, düzenlediği 6 ncı maddesinde yürütme yetkisinden bahsetme
mektedir. Böyle bir değişikliğe gitmiştir. Bunun bir anlamda par
laımenter sisteme dönüş, 1924 Anayasasına bir tepki şeklinde yorul
mamak mümkündür; ama bunun bazı sakıncaları ortaya çıkmıştır. 
istenilen parlamenter düzenleme sağlanamamıştır. Yürütme organı 
yeniden yasama organının kontrolü altına, tamamıyla onun emir ve 
kU!Inandası altına verilmiştir. Yetkiye sahip olmadığı için olaylann 
üzerine tam manasıyla yürütme gidememiştir. Böylece zayıf bir yü
rütme ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında, Anayasanın 4 üncü maddesinde gösterilen or
ganlar eliyle kullanır, «Egemenlik yetkisini Anayasada gösterilen 
organlar eliyle kullanır» ifadesi de yanlış yorumlanmıştır. Anaya
sada yer alan yasama, yürütme, yargıdan başka organlar, kuruluş
lar da vardır. Bunların her biri Anayasadan kaynaklanan yetki kul
lanıyoruz zehabına kapılmışlardır. Devlet Planlama Teşkilatı olsun, 
TRT olsun, üniversiteler olsun, hepsi bu sebeple yürü~enin faali
yet alanı içerisinde görülmesi gereken ve yürütmenin kontrolü içe
risinde görülmesi gereken kamu hizmetlerinin sadece Anayasadan 
kaynaklanan kendi yetkilerine ait olduğunu kabul ederek Hüküme
ti kendi işlerine karıştırmak istememişlerdir ve daima hükümetin 
programıyla ters düşecek uygulamalara girebilmişlerdir. 

1982 Anayasası da temelde Atatürk'ün tespit ettiği Egemenlik 
Jmyıtsrz şartsız milletindir düşüncesinden hareket etmektedir, ama 
uygulama bakımından 1961 Anayasasının usulünü benimsemiştir. 

6 ncı maddede; «Egemenlik kayıtsrz şartsız milletindir, Türk mille
ti, egemenliğini Anayasada gösterilen organlar eliyle kullanır» şek

linde. Yani, 1961'in aşağı yukarı aynısını uygulamıştır. Bu sakınca

lar, yani 1961 için belirttiğimiz sakıncalar 1982 için de varittir de
nebilir, alma bunu Danışma Meclisinde bu maddeye karşı bizim mu
halefetimiz olmuştur, fakat o zaman bu muhalefeti kabul ettireme·
dik ve madde bu şekilde çıkmıştır. 

Yalnız şu zabıtlarda vardır; organlardan maksat, yasama için 
TBMM, yürütme için Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı 
için de bağımsız mahkemelerdir, yani Türk milletinin egemenliğin-
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den kaynaklanan üç temel yetki vardır. Yasama, yürütme ve yar
gı; bunun dışında yetki yoktur, diğer anayasal kuruluşların kullan
dığı yetki değildir, kanunlarca kendilerine verilmiş bir görevden 
başka bir şey değildir. 1982'nin anlayışı da bu şekilde düzenlenmiş
tir. 

Anayasa Komisyonunda, milletlerüstü kuruluşlara katılma dü
şüncesinden hareket ederek, Anayasa Komisyonunda 6 ncı madde
ye bir fıkra eklenmişti. «Milletlerarası anlaşmalar dolayısıyla sev
kedilen hükümler saklıdır» şeklinde Anayasa tasarısında bir hü
küm vardır. Bu hüküm ileride AT veya daha değişik milletlerarası 
kuruluşlara üye olma dolayısıyla egemenliğe getirilecek sınırlama
lar vesair için düşünülmüştü. Fakat, maalesef o zaman Danışma 
Meclisinde bu hükmü kabul ettiremedi Anayasa Komisyonu, ikna 
edemedi. Güvenlik Konseyinde de Danışma Meclisinin kabul ettiği 

metin benimsendi. Böylece, bu hüküm o zaman çıkanlamadı. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isteriz. Bugün millet, en son 
merhaleye ulaşmış bir insan grubudur. Millet niteliğini kazanma
dan önce insan, çeşitli insan grupları vardır ve her birinin kendine 
göre meydana getirdiği siyasi organi-zasyonlar vardır. O aşama geç
miş, millet niteliğindeki toplurnlara gelince, egeırnenliğin sahibi olan 
millet, kendisine devlet niteliğinde bir siyasi organizasyon vardır. 
Bugünün geçerli siyasi organizasyonu devlettir. Devletlerarasında 

devamlı savaş veya barış niteliğinde ilişkiler vardır, ama Avrupa 
Topluluğu örneği veya Birleşmiş Milletler örneğ·i veya NATO, Var
şova Paktı gibi kuruluşlar şunu gelecekte telmih ediyor. Bugün için 
geçerli en mükemmel insan grubu millettir, ama gelecekteki insan 
grubu değişik tip insan grubu acaba nedir? Bu insanın hatırına ge
liyor. Acaba millet bir toplum tipi olarak bugünkü hüviyetini mu
hafaza edebilecek midir? 21 inci asırda, 22 inci asırda acaba millet
lerüstü bir insan grubu ortaya çıkıp, milleti kendi kapsamı içerisi
ne alabilecek midir? Bu düşünceler, ister istemez bugünkü gelişme
ler karşısında hatıra gelmektedir. Ama bugün için, AT gibi millet
lerüstü bir teşkilata üye olmamız halinde onun kararlarını uygula
yabilmek için, Anayasada buna müsade edecek hir değişikliğe ihti
yaç vardır. 

Konuşmaını burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederiz. 

«Devletin mali politikası ve Milli Egemenlik» konulu tebliği 

sunmak üzere Sayın Dikeç, buyurun. 
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Doç. Dr. üstün DiKEÇ 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
Üyesi 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok sayın konuklar, de
ğerli öğretim üyeleri, tebliğimin konusu Sayın Başkanın belirttiğ·i 

gibi, devletin maliye politikası ve uluslararası ve uluslarüstü kuru
luşlar karşısında maliye politikalarının gelişimi olacaktır. 

Hepinizin bildiği gibi maliye politikası iktisadi, sosyal yaşam
daki aksaklıkları, sorunları gidermek amacıyla 19 uncu yüzyılın baş
larından itibaren yürürlüğe konulmuş hir politikadır. Maliye polit i
kasının amacı tüm ülkeler için, ülkenin genel, iktisadi, sosyal ve ma
ll açılardan onun amaçlarına uygun düşecek şekilde yine biraz son
ra belirteceğim araçlarını kullanarak, kamu ekonomisinin doğru

dan doğruya ve diğer sektörleri de dolaylı olarak düzenlenmesi ve 
ülkenin bu alanlarda istikrara kavuşturulmasıdır. Bu amaçla maliye 
politikası, öı;ellikle makro hedeflerde gerçekleştirmek için karşımı
za gelir ve gider programları şeklinde çıkan faaliyetleri düzenler. 

Maliye politikası bir devletin en önemli politikalarından bir ta
nesidir. Bu politika ile devletin sosyal, siyasi, ekonomik ve mali ya
pısında değişiklikler yapılarak, bir anlamda bütçe şeklinde karşımı
za çıkarak devletin her türlü faaliyetlerini fiili bir şekilde özetierne 
durumundadır. Maliye politikasının bir amaçları, bir de araçlan var
dır. Amaçları, dört grupta toplayabiliriz. Bunlar; iktisadi kallunma
nın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmanın sağlan

ması, iktisadi istikrarın sağlanması ve o ülkede adil gelir dağılımını 
mevcut koşullar altında sağlanmasıd1r. 

Maliye politikasının bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için ma
liye politikasını fiilen yürüten devletin tek bir aracı vardır, o da büt
çe. Devletin hiçbir faaliyeti, herhangi bir kanuna dayanmaksızın 
oluşamayacağına göre, bütçede bu devlet faaliyetlerini kanun olarak 
karşımıza çıkarır ve bu faaliyetlerin bütçe özelliklerinde belirtildiği 
üzere bir yıl içerisinde yapılmasına, gerçekleştirilmesine yardımcı 

olur. Bütçedeki araçlar ise, maliye politikasını gerçekleştirmesine 

kamıu gelirleri ve giderleridir. işte bu noktada günümüzün güncel 
konularından birisi olan ülkelerüstü kuruluşlara bir ülkenin geçi
şinde maliye politikasında da yine yasalarm elverdiği ölçüde birta-
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kım değişikliklerin yapılması zorunludur; çünkü, her bir uluslara
rası üst kuruluşa geçmek demek, o devletin beklediği birtakım fay
daların yanı Sll'a birtakım veeibeleri de yerine getirmesini gerekti
rir. Bu çerçeve içerisinde maliye politikasının gerçekleştirilebilme
si için egemenlik kavramının da, bir başka deyişle, milli egemen
liğe ne yapılmalıdır ve bu mali egemenlik nedir ? 

Egemenlik, çok değerli konuşmacıların belirttiği gibi, devletin 
toplum içinde onu diğ·er güçleTden ayıran ve kendisine devlet nite
liği kazandıran üstün bir emretme ve ·zorlama gücüdür. Devletler bu 
yetkilerini, hükümranlık yetkilerine dayanarak varlıklarını sürdü
rürler ve programlarında belirtilen amaçlarına ulaşırlar. 

Bir başka deyişle, egemenlik hakkı devletlere bir güç verir. Bu 
güç neyin o ülke için yapılıması gerektiğini göstermek amacıyladır. 
Klasik anlamda egemenlik, mutlak, sınırsız ve bölünmez bir güçtür; 
ancak günümüzde uluslarüstü kuruluşlara doğru ülkelerin üye olma
sı neticesinde egemenlik kavramında da bir talum değişiklikler ol
muştur, özellikle birtakım ödünlerden bir lusmı egemenliğin bölün
mez niteliğinin korunmasına rağimen, artık egemenliğin sınırsız ol
madığı, denetimsiz olmadığı şeklindedir. 

Egemenlik, milletlerarası hukuk kuralları, uluslararası siyasi, 
iktisadi işbirliği ve dayanışmalada sınırlıdır, bir başka deyişle, dev
letler, devletler hukukunun verdiği yetkileri serbestçe kullanılmak
la beraber, diğer devletlerle olan ilişkiler açısından tüm uluslarara
sı, uluslarüstü kuruluşlarda devletler eşit haklara sahip ilişkiler kur
mak zorundadır. Bu bağlamda mali egemenlik ise egemenlik kav
raımının mali anlamdaki bir yorumu olarak karşımıza çıkar. Dola
yısıyla üye olan devletler, uluslarüstü kuruluşlara üye olan devlet
ler de mali egemenliklerini kendi egemenlik sınırlan içerisinde tut
mak zorundadırlar, yani mali egemenliğin genişliği ve kapsamı da 
kendisinin sahip olduğu egemenlik ölçüsünde kalır. 

Mali egemenlik, özellikle iç hukukta devletin vergilendirme, 
kamu harcamalarını yapma ve bunların beraberce belirttiği bütçe
sini oluşturma, gerekiyorsa olağanüstü gelir kaynağı denilen borç
ların iç ve dış borçların düzenlenmesini sağlaırnak ve devletin sahip 
olduğu kamu mallarını yönetmesini kapsar ve bütün bunlan mali 
politikası çerçevesinde yönlendirirken, devletler kendi organları 

aracılığı ile özgürce bunları yapmak •zorundadırlar ; çünkü, her dev
let kendi mali koşullarını kendisi bilmektedir; ancak, uluslararası 

alanda ise, klasik anlayış çerçevesinde devletler mali bağımsızlıkla-
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rını sürdürmekteseler de, Türkiye gibi Avrupa Topluluğuna, ulus
lararası üst kuruluş olan Avrupa Topluluğuna katılma eğiliminde 
olan ülkeler, bu sınırsız yetkiden, egemenlik gücünden, mali ege
menlik gücünden de fedakarlık etmek zorundadırlar, yani bir baş
ka deyişle, artık uluslarüstü kuruluşlara üye olacak devletler, di
ğer üye devletlere karşı bağımsız bir mali politika izleme yoluna 
kanımca gidemeyeceklerdir. 

Mali egemenlik, ilgili devletin hem devlet yapısını ve bu yapı
ya bağımlı olarak da ülkenin koşullarını ve niteliğini taşımaktadır. 
14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik için başvuran Türkiye, Avrupa 
Topluluğuyla ilk ilişkisini hepimizin bildiği üzere 12 Eylül 1963'te 
Ankara Anlaşmasıyla başlatmıştır. Anlaşmayla Türkiye, Avrupa 
Topluluğuna katılırken, üye olmanın avantajlarını ve yükümlülükle
rini de kabul etmiştir. Bu bağlamda, Topluluğa sosyolojik, kültürel, 
mali ve ekonomik açılardan kendisinde gerekli yapısal değişiklikle
ri yapmayı da taahhüt etmektedir. özellikle bu türlü kuruluşlara 
girilirken Topluluğun koordinasyon politikası gereği olarak Türkiye 
Cumhuriyeti iktisadi konjoktür yapısında ödemeler dengesinde ge
lir dağılımını da içerecek şekilde sosyal politikalarında ve kamu ge
lirleri politikalarında birtakım düzenlemeler yapmaktadır ve yapa
caktır da, bu bir vecibedir. 

Yani, bir anlamda üye olacağı Avrupa Topluluğuna uyum sağ
lama açısından, mali yapısında da değişiklikler yapmak zorundadır; 
ancak bu aşamada Türkiye özellikle maliye politikası ve uygulama
ları açısından ciddi birtakım sorunlarla karşı karşıyadır. Bu neden
le şimdi belirteceğim maliye politikası amaçlarıyla ilgili durumlar 
ele alındığında en kısa zamanda bunlara acil çözümler getirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Tüm bu değişiklikleri yaparken de bahsettiğim mali egemenlik
te de birtakım ödünler, aleyhimioze olsa dahi, verileceği tabiidir. 
Türkiye, mali yapısı itibanyla aday olduğu Avrupa Topluluğu ül
kelerinden farklı bir konumdadır, bu bir gerçektir. özellikle biz ma
liye politikasının amaçlarını dikkate alarak bunu şu şekilde karşı

mızda görebiliriz. iktisadi kalkınma açısından Topluluktaki üye ül
kelerin hemen hemen tamamı gelişmiş ülkeler safhasındadır. Do
layısıyla iktisadi kalkınma sorunlarını Güney Akdeniz ülkelerinden 
birkaçı hariç tamamen halletmiş ve artık ekonomik büyüme sorun
larıyla uğraşmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de kalkınma so
runları bu ülkelerden farklı bir yapıdadır. 
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Türkiye planlı dönemde yıllık ortalama yüzde 5 veya 6 civarın
da kalkınmasını gerçekleştirmesine rağmen hala Topluluğun ikti
sadi kalkınma açısından gerisindedir. Buna bağlı olarak da kalkın
ma sorunları da değişik ve onlara nazaran çok ağırdır. özellikle ik
tisadi kalkınmasını sağlamak açısından önemli ölçüde dış sermaye
ye ve dış borca muhtaçtır. Rakamlar şu anda ne kadar büyük olur
sa olsun, günümüz yatırımlarını finanse etmekte yetersiz kalmakta
dır. Ayrıca, diğer bir sorun da, mevcut kaynaklarını da yeteri dere
cede kullanamamaktadır. Bu, iki nedenden kaynaklanmaktadır : 

Bir, bu kaynakları kullanabilecek kapasiteye teknolojik açı

dan sahip olamaması, ikincisi de kapasite var olsa bile kullanabile
cek yetişkin elemanın yokluğudur. Dolayısıyla, iktisadi kalkınma açı
sından Avrupa Topluluğuna katıldığımız zaman, kendi birtakım so
runlarımızı çözmede sorunlarla karşılaşacağımiz aşikardır. Yani, 
bize doğru belki lehimize olan bir durum olacaktır, mecburi bir top
luluktan sermaye akımı söz konusu olabilecektir. Sermaye akımı 

günün koşullarına göre gönüllü de olabilir, yani yatırımları riskli 
görmeden iyi bir şekilde değerlendirilerek yapılabilir veya Toplu
luğun Türkiye üyesi olduğu için mecburen üye devletlerden yapmış 

olabilirler. Tıpkı 1945'li yıllarda başlayan Marshal yardımlarında 
içinde bulunduğ·umuz Batı ittifakının liderleri tarafından yapıldığı 
gibi. 

iktisadi istikrar da çok önemli bir pozisyon yaratmaktadır . 

Çünkü iktisadi istikrarla biz iki şeyi anlıyoruz; bir konjonktürel ha
reketler yani günümüzün en büyük sorunu olan enflasyon ve def
lasyon, bir diğeri de tam istihdam sorunlarını ele almamız lazım, 
bu giriş aşamasında. 

Türkiye'de enflasyon 1980'li yılların başlarında yüzde 30'larda 
iken, son yıllarda yine değişik faktör lerin etkisiyle yüzde 70'ler ci
varına çıkmıştır. Bu enflasyon artışında farklı f aktörler vardır; an
cak görülmektedir ki, bu fiyat hareketler i durdurulamamakta, do
layısıyla günümüz Avrupa Topluluğuna üye ülkelerle Türkiye ara
sında fiyat dengesizlikleri karş:ıJmıza çıkmaktadır. Eğer biz, bu top
luluğa katılacak olursak, Avrupa Topluluğunun bir görevi de birta
kım faktörleri kullanarak ve bize yardım ederek bu fiyat dengesiz
liklerinin giderilmesi gerekir; ancak topluluk bunu yapacak mıdır? 
Topluluğun bunu yapmasından ziyade bizim belirli bir süre içerisin
de sayın hükümet yetkilileıi tarafından alınacak birtakım önlem
lerle enflasyonun düşürülmesi gerekmektedir. 
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Çünkü, Türkiye'deki enflasyon Topluluk üyesi ülkelerle çok 
farklı konumdadır. Topluluk üyelerinde OECD yayınlarına bakıla

cak olursa, resmi rakamlara bakılacak olursa enflasyon oranı yüz
de l'lerle yüzde 10'lar arasında değişmektedir, çok düşük bir enf
lasyon hızı vardır. En son giren iki üyede de yüzde 10 civarına ka
dar yükse]mektedir. Buna karşın Türkiye'de ise 1988 yılının Eylül 
ayı itibarıyla 12 aylık ortalama alındığında yüzde 80'lere ulaşmak
tadır ki, bu da Topluluğu bir anlamda Türkiye açısından kuşkuyla 
karşılamasına neden olmaktadır ve nitekim Avrupa Topluluğuna 
üye olan ülkeler aynı zamanda uluslararası kuruluşların da üyeleri 
olduğu için IMF gibi, Dünya Bankası gibi, bizimle bu kuruluşların 
ilişkilerinde özellikle bir anlamda reçete babında enflasyonun dü
şürülmesi yolunda önlemler alınmasını tavsiye etmektedir. 

Diğer bir sorun ise, işsizlik sorunudur : Pek tabiidir ki, tam 
istihdamın sağlanması imkansızdır; ancak, herhangi bir ülkede 
mevcut koşullar altında kullanılabilir kaynakların değerlendirilme
si yoluyla belirli bir miktarda işsizliğin giderilmesi mümkündür. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Dikeç, toparlar mısınız? 

Doç. Dr. üstün DiKEÇ (Devamla) - Peki efendim. 

Türkiye'de vasıfsız işgücü çoğunluktadır ve genç işgücü de çok 
fazladır. Avrupa Topluluğu içinde büyük bir sorun olacaktır; fakat 
bunun Türkiye için lehinde olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda 
gelir dağılımı da yine Türkiye'de olumsuz bir şekilde gelişmektedir. 
Bu çerçeve içinde maliye politikasından da birtakım ödünler veril
mesi tabiiki zoı·unlu olacaktır. 

Çünkü, Avrupa Topluluğunda görülen odur ki, Türkiye'deki 
mali politikalarmı da sorunları giderebilmek için birtakım önlemler 
alınması için dışarıdan baskı yapma durumunda da kalabilecek ve
ya acil tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu mealde yalnız Türkiye'nin 
de acil önlemleri mevcuttur, örneğin kamu gelirleriyle ilgili olarak 
Topluluğa uyum sağlamak açısından dolaylı ve dolaysız vergilerde 
gerek miktarlar, gerekse vergi konularında çeşitli düzenlemeleı· ya
pılmakta, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için çalışma
lar yapılmaktadır; ancak üç senedir OECD Bütçe Komisyonu çer
çevesinde yapılmakta olan kamu harcamalarıyla ilgili çalışmalarda 
ise tam bir uyum hala sağlanamamıştır. Bu mealde ikili ve çok ta
raflı ilişkileri sürdürülegelmektedir. 
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Sonuç olarak; Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi anayasa
larına konulacak hükümlerle hem ulusal, hem mali egemenlik yet
kilerinin bir bölümünü Topluluğa terk etmek zorunda kalacaktır ve 
bu durumda tabii mali egemenlik kavraımı kısmen bu Avrupa Toplu
luğunun yetkisi altına girecektir. Dolayısıyla Türkiye, bütçe yapımı 
sırasında Büyük Millet Meclisinin mali politikasının tespit edilme
sinde hükümet ve diğer durumlarda bütçe hakkı hir anlamda Avru
pa Topluluğunun etkisi altında kalacağını düşünmekteyim. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim Sayın Dikeç. 

« ffiuslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Ekonomik Bağımsızlık 
konusunda Sayın Ongun, buyurun efendim. 
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Doç. Dr. Tuba ONGUN 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın milletvekilleri, değerli 

meslektaşlarım, değerli konuklar ve basın mensupları; 

Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ekonomik bağımsızlık kav
ramı arasındaki ilişkiyi sorgularken, hareket noktası olarak kısa 
tarihsel gelişim süreci içinde uluslararası ekonomik kuruluşları al
makta yarar görüyorum. 

Uluslararası ekonomik kuruluşlar nasıl tanımlanabilir, hangi 
ihtiyacın ürünü olarak doğmuştur, günümüzde üstlendikleri işlev 

nedir, hu işlevler ile ülkelerin ekonomik bağımsızlığı arasında ne 
ölçüde bir uyum olduğu söylenebilir? Bu sorunların yanıtlarını bul
mak için, önce söz konusu kuruluşların gelişme sürecine bakalım. 

Uluslararası ekonomik kuruluşlar, daha çok ikinci Dünya Sa
vaşı sonrasında önem kazanan bir olgudur. öyle ki, savaş öncesi yıl
larda, uluslararası özellikte ekonomik kuruluşların sayısı birkaçı 

geçmez. 

Bunların biri, 1930 yılında, Batılı merkez bankaları arasında 
bağlantı ve işbirliği sağlajmak amacıyla kurulan Uluslararası öde
meler Bankasıdır. 

Bir diğeri, 1934 yılında 4 Batı Avrupa ülkesince, döviz parite
lerinde istikrar sağlamak düşüncesiyle oluşturulan, ancak bir yıl 
sonra dağılan Altın Blokudur. 

ikinci Dünya Savaşının bitiminde ise, işlevi ve rolleri açısından 
çok daha büyük önem taşıyan birçok kuruluş ortaya çıkmıştır. Bu 
kuruluşlar iki kategoride incelenebilir. Birinci kategoride, bir sis
tem olarak dünya ekonomisinin çeşitli alanlarının yönetiminden so
rumlu olan kuruluşlar yer alır. Uluslararası Para Fonu, Tarifeler 
ve Ticaret Genel Anlaşması ve Dünya Bankası grubu, bu tipte ku
ruluşların başlıca örnekleridir. Diğer yanda ise, farklı ülke grupla
rının oluşturduğu uluslararası kuruluşlar bulunur. 

Bunların başlıca örnekleri, gelişmiş Batılı ülkelerce kurulan 
Avrupa iktisadi ve Kalkınma örgütu (OECD) ile sosyalist blokun 
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örgütü COMECON'dur. Ayrıca, hu kategoride bölgesel ekonomik en
tegrasyon, yani ekonomik bütünleşme hareketlerinin ürünü olan ku
ruluşlar da bulunur. Nihai hedef olarak Batı Avrupa'nın birliğini 
benimsemiş bulunan Avrupa Topluluğu bunların en önemlisidir. Av
rupa Serbest Ticaret Birliği, Orta Amerika Ortak Pazarı, ASEAN, 
bu gruba giren kuruluşların diğer örnekleridir. 

Bölgesel ekonomik işbirliği ve entegrasyon örgütlerinin altın

da ise, faaliyet alanları daha sınırlı kuruluşlar yer alır ki, Asya 
Kalkınma Bankası, islam Kalkınma Bankası, bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. 

Mevcut uluslararası ekonomik kuruluşlardan en eskileri, dünya 
ekonomisinin çeşitli yönlerinin yönetiminden sorumlu olan Uluslar
arası Para Fonu, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması ve Dünya 
Bankasıdır. Bu üç ana kuruluşun her birinin farklı işlevler üstlen
miş olmasına karşın, ortak bir yönleri vardır. O da, kurulmalarının 
temelinde sanayileşmiş ülkelerin iki dünya savaşı arası dönemde, 
özellikle de 1930'ların dünya huhranı yıllarında yaşadıkları sorun
ların yatmasıdır. Bu sorunlar, toplam üretim ve istihdam düzeyle
rinin gerilemesi ve misillerneler şeklini alan korumacı politikaların 
etkisiyle, dünya ticaretinin daralması, döviz kurlarında ve döviz pi
yasalarında istikrarsı·zlıkların ortaya çıkması şeklinde özetlenebilir. 
Savaş sona erdiğinde, sanayileşmiş ülkelerin üzerinde önemle dur
duğu konular, tam istihdamın sağlanması ve korunması, döviz kur
larında istikrar, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, savaşta yıkı
ma uğramış bulunan Batı Avrupa'nın imarı ve ekonomik kalkınma
sı gibi hususlardır. ,Bu sorunlara çözüm bulunmasıyla, dünya eko
nomisinin de istikrarlı bir gelişme içine gire·ceğine inanılıyordu. Bu 
inanışı bir yerde doğal karşılamak gerekir. 

Çünkü, bu tarihlerde, az gelişmiş ülkelerin çok küçük bir bölü
mü siyasi bağımsızlığına sahipti. O yıllarda sanayileşmiş ülkelerde 
egemen görüş, sanayileşmiş ülkelerin ekonomik sorunlarının çözü
me kavuşmasıyla, az gelişmiş ülkelerin ekonomik sorunlarının da 
çözüleceği yönündeydi. Bir başka deyişle, ekonomik istikrar ve · re
fah ın, sanayileşmiş kuzeyden, az gelişmiş güneye dalga dalga ya
yılacağı idi. 

Bilindiği gibi bu beklenti gerçeklesmemistir. öyle ki, dünya 
ekonomisinin belki de en uzun ve en kesintisiz büyüme dönemi olan 
1950 - 1974 yı.lları arasmda bile, az gelismiş ülkelerin temel sorun
ları çözülememiştir. 1974 sonrasında, yani dünyada bir ekonomik 
kriozin başlamasından sonra ise, az gelişmiş ülkeler, temel madde fi-
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yatlarının düşmesi, ihracat olanaklarının kısıtlanması, resmi kalkın
ma yardımlarının aza1ması, faiz hadlerinin enflasyona göre yüksel
mesi, dış borç yükünün ağırlaşması gibi yeni sorunlarla yüz yüze 
gelmişlerdir. 

Bu kısa açıklamadan sonra, savaş ertesinde oluşturulan ve dün
ya ekonomisine yön vermesi beklenen uluslararası kuruluşların faa
liyetlerinden, az gelişmiş ülkelerin neden yeterince yararlanama
dıkları üzerinde duralım. 

Burada, aydınlatıcı olması bakımından birkaç örnekle yetinece
gız. önce, amacı, dünya ticaretini serbestleştirmek olan, GATT'ı, 
yani Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşmasını ele alalım. 

Bilindiği gibi GA'IT, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ama
cıyla sık sık uluslararası görüşmeler düzenler. Bu görüşmeler so
nucunda, geniş kapsamlı tarife indirimleri kararlaştırılır. Ancak, 
söz konusu indirimler, daha çok sanayileşmiş ülkelerin ihracat po
tansiyeline sahip bulunduğu mamulleri kapsadığından, bunlardan 
asıl yarar sağlayanlar da sanayileşmiş ülkeler olmuştur. 

Diğer taraftan, az gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümünün ger
çekten kayda değer bir ihracat potansiyeline sahip olduğu, tekstil 
ve hazır giyim ürünleri ticareti 1974 yılından beri, çok elyaflılar an
laşması aracılığıyla GATT'ın genel kuralları dışında tutulmakta ve 
sanayileşmiş ülkelerin korumacı politikalarına hedef olmaktadır. 

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ise, yönetimi, sana
yileşmiş Batılı ülkelerin denetiminde kuruluşlar olarak değerlendi
rilmektedir. Bunun nedeni, söz konusu kuruluşlarda, sanayileşmiş 

ülkelerin maddi katılım paylarının ekonomik güçlerini yansıtması, 
dolayısıyla yüksekliğidir. Bilindiği gibi, katılım payları, ülkelerin, 
söz konusu kuruluşların yönetimindeki oy ağırlığını belirlemekte
dir. işte, az gelişmiş ülkeler bu koşullarda IMF ve Dünya Bankasın
ca çi·zilen ve yürürlüğe konan politikaların kendi ihtiyaçlarına ce
vap vermediğini ve kendi gerçekleriyle bağdaşmadığını savunmuş
lardır. 

1960'lı yıllarda güçlenen bu yöndeki eleştiriler, az gelişmiş ül
kelerin kendi ekonomik sorunlarını, 1964 yılında Birleşmiş Milletler 
Bünyesinde yeni bir platforma taşınmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 
platform, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ya 
da kısa adıyla UNCTAD'tır. Ne var ki, UNCTAD'ın çaba ve giri
şimleri, az gelişmiş ülkeler açısından etkin ve kalıcı sonuçlar ver
memiştir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunların biri, UNCTAD' 
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da alınan kararların bağlayıcı özelliği sahip bulunmamasıdır. Ayrı

ca, az gelişmiş ülkeler arasında, siyasi rejim ve sosyal sistem fark
lılıklarıyla ulusal çıkar çelişkilerinden kaynaklanan sorunlar, bu ül
kelerin ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmesini güçleştire

rek, UNCTAD'ın temel ilkelerinden biri olan kollektif öz güvenin 
hayata geçirilmesini engellemiştir. 

Buraya kadar uluslararası ekonomik kuruluşların oluşumu ve 
özellikleri üzerinde durduk. Şimdi biraz da, söz konusu kuruluşla
ra üyeliğin getirdiği yükümlülükler üzerinde duı·a.Iım. 

önce şunu belirtelim ki, her uluslararası kuruluş, kendi işleyi
şine ilişkin kurallarla üye ülkelerin yükümlülüklerini anasözleşme 
gibi metinlerde ortaya koyar. örneğin, Uluslararası Para Fonu Ana
sözleşmesinde, kuruluşun çeşitli mali kaynaklarından yararlanmak 
isteyen üye ülkelerin uymaları gereken esaslar yer alır. Tarifeler 
ve Ticaret Anlaşması Hükümleri ise, anlaşmaya imza koyan ülke
lerin dış ticaret uygulamalarında uymakla yükümlü oldukları ku
ralları belirtir. örneğ·in, GATT'ın antidamping kodunu imzalamış 

bir üyenin, dampinge başvurması durumunda, söz konusu ülkenin, 
damping tutarına eşit bir vergiyi zarar gören ülkeye ödemesi, GATT 
kurallarının öngördüğü bir yaptırımdır. 

Uluslararası kuruluşların kurallarıyla ülkelerin ekonomik ba
ğımsızlığı ne ölçüde bağdaşmaktadır? Bu soruyu cevaplamadan ön
ce bazı uluslararası kuruluşların, örneğin Avrupa Topluluğunun; 
Avrupa Topluluğu Komisyonu ve Avrupa Parlementosu gibi kendi 
organlarına çok geniş yetkiler devreiımiş olduğuna değinelim. Bu 
olgu bilinçli bir tercihin sonucudur; çünkü AT, üye ülkeler arasın
da ekonomik ve siyasi birliğin kurulmasını hedefleyen bir entegras
yon hareketidir. Diğer kuruluşlar bu açıdan AT'nin gerisindedir. 
Dolayısıyla bu kuruluşlara üyelikten doğan uluslararası ekonomik 
yükümlülükler daha sınırlıdır. Ancak, ne kadar sınırlı olursa olsun, 
uluslararası ekonomik kuruluşlara üyeliğin öngördüğü yükümlülük
lerle, ekonomik bağımsızlık arasındaki ilişki nasıl değerlendirilme

lidir? 

önce şunu ifade edelim ki, günümüz dünyası uluslararası eko
nomik ilişkilerin yepyeni boyutlar aldığı ve giderek karmaşıklaştığı 
bir dünyadır. Dünya ticareti 1985'de 1950'ye göre 38 katın üstünde 
bir genişleme kaydetmiştir. Mamul mallar ticaretindeki genişleme 
20 kattır. Sanayileşmiş ülkelerde 1947 yılında yüzde 40'ın üzerinde 
olan ortalama tarih ve oranları; günümüzde yüzde 5 düzeyine in
miştir. özel dolaysız yabancı sermaye yatırımları dev boyutlara var-
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maktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yabancı sermaye 
yatırımları son 10 yılda 10 kat artmıştır. 19 Ekim 1987 tarihinde 
New York hisse senedi borsasında endeksierin yaklaşık yüzde 23 
düşmesini izleyen gün, endeksler Tokyo borsasında yÜ'zde 15, Lond
ra'da yüzde 12 oranında gerileme kaydetmiştir. Bugün artık bir 
uluslararası para ve sermaye piyasası mevcuttur. Dünya ekonomi
sindeki bu gelişmelerin örneklerini alabildiğine çoğaltmak mümkün
dür. 

Bütün bu oluşumlar sonucu da karşılıklı bağımlılık uzunca bir 
süredir uluslararası ekonomik ilişkileri tanımlamak için en sık kul
Ianılan terimlerden biri haline gelmiştir. Otarşi, yani kendi kendine 
yeterlilik ise giderek geçerli bir amaç olmaktan çıkmaktadır. Ulus
lararası Para Fonu ve GATT gibi kuruluşların üyelerinin sayısı art
makta ve yeni üyeler arasında sosyalist blok üyeleri de yer almak
tadır. Bu uluslararası ortamda ekonomik bağımsızlık kavramı ne öl
çüde geçerlidir? 

Şimdi izninizle biraz da bu konu üzerinde duracağım : önce 
ekonomik boağrmsızlığın bir amaç değil, daha gelişmiş, daha müref
feh ve daha güvenli bir ülke yaratmanın aracı olduğunu belirtelim. 
Ekonomik bağımsızlık bir araçtır; çünkü, ülkelerin kaynaklarını, 

gelişme ihtiyaçları ve sosyal öncelikleri doğrultusunda, özgürce kul
lanabilmelerini sağlar. Ulus devletin ve ulusal sınırların ortadan 
kalktığı bir dünyada ekonomik bağımsızlık kavramının da geçerli
liğini yitireceği söylenebilir. Teknolojik gelişmenin baş döndürücü 
bir hızla sürdüğü insanlığın önüne yeni ufuklar açtığı bir çağda ya
şıyoruz ve insanlığın siyasi anlamda farklı bir geleceğe doğru yürü
düğü de bu koşullarda söylenebilir. 

Ancak, hu olgu uzun bir süreç olarak değerlendirilebilir. Dola
yısıyla ulus gerçeği de daha uzun bir süre varlığını koruyacaktır. 
Ulus gerçeği varlığını korudukça, ulusal çıkarlar arası çelişkiler or
tadan kalkmadıkça, ekonomik bağımsızlık kavrarrnı da anlamını ko
ruyacaktır. Bu noktada ülkelerin ekonomik konumlarını güçlendir
mek için ekonomik antientegrasyon hareketlerine hız verdiğini ve 
uluslararası organlar oluşturduğuna da kısaca değinmek gerekir. 
örneğin AT, özellikle Japonya ve uzak doğunun ekonomik rekabeti
ne karşın, 1992'de tek pazar hedefini koyarken, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada ile serbest ticaret bölgesi kurmaya yönelmiş bu
lunmaktadır. 

Ekonomik bağımsızlık kavraimının geçerliliğini korumasının da
ha önemli bir nedeni günümüz dünyasında süre gelen eşitsizlikler-
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dir. Günümüz dünyası her şeyden önce zengin ve yoksul ülkelerin 
oluşturduğu iki kutuplu bir dünya görünümünü korumaktadır. Ulus
lararası Para Fonu ve GATT gibi kuruluşların yaptığı gibi eşit ol
mayanların eşitliği varsayımından hareketle, assimetrik bir durum
da simetriği var kabul etmek ve ülkelerin ekonomik sorunlarının, 
dünya ekonomisinin doğal gelişme mecrası önündeki engelleri kal
dırınakla çözülebileceğini savunmak, gerçeklerle bıağdaşmamakta

dır. 

Bu ikinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası düzlemde yaşa
nan deneyimlerin de defalarca kanıtladığı bir gerçektir. Ekonomik 
kalkınma verimliliğin ve üretimin ve kişi başına gelirin yükselme-
3ini sağlar. Kalkınma sosyo ekonomik yapıda topyekun bir değişi
mi getirir. Bu deyişim insan gücü doğal kaynaklar, sermaye ve tek
nolojinin üretimden giderek daha etkin bir biçimde kullanılmasıy
la gerçekleştirilir. Kalkınmanın önemli bir aracı olan teknoloji, üre
tim, yöntem ve araçlarındaki yenilikterin toplamı olarak da tanım
lanabilmektedir. 

Kalkımnış ülkeler teknoloji üreten ülkelerdir. Gelişmekte olan 
ülkeler kalkınma politikalarını belirlerken, bu özelliği gözönüne al
mak ·zorundadır. Ekonomik bağımsızlık perspektifini hiçe sayan bir 
anlayışla bir ülkenin kalkınma çabasını haşarıya ulaştırması ve tek
noloji üreten bir ülke konumuna gelmesi mümkün görülmemektedir. 
Dolayısıyla bu persfektif, kalkınma çabası içindeki ülkelerin ulus
lararası ekonomik kuruluşlarla sürdürdüğü ekonomik ilişkilerde de 
geçerli olmak durumundadır. Uluslararası ekonomik kuruluşlarla, 

ekonomik bağımsızlık ilişkisine ilişkin sözlerime burada son verir
ken, Ulusal Egemenlik Bayramınızı içten duygularla kutlar, saygı
larımı sunanm. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim Sayın Ongun. 
Söz sırası Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakülte

si öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Altıntaş'dadır. 

Kendilerinin konuşma konusu, «Avrupa Topluluğuna Tam üyelik ve 
Ekonomik Bağımsızlık» dır. 

Buyurun Sayın Altıntaş. 
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Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli Başka
nı, değerli üyeleri, saYJn konuklar ve değerli meslektaşiarım; Milli 
Egemenlik Sempozyumu adlı toplantıda benim için ayrılan konu 
«AT'a Tam üyelik ve Ekonomik Bağımsızlık» ismini taşımaktadır. 
Ulusal Egemenlik haftası nedeniyle, ulusal egemenliğin kaYJtsız ko
şulsuz ulusa aitliğini duvarlarına kazıttığımız Yüce Mecliste, bu an
lamda bir konuşma yapmak bana hem onur kazandırmakta ve hem 
de çekingenlik duymaya kaynaklık etmektedir. Onur duymaktayım; 
çünkü siz değerli hazırun ile düşünce alış verişinde bulunmak beni 
heyacanlandırmakta ve kıvançlandırmaktadır. Çekingenlik yarat
makta; çünkü, siyasal kararın verildiği ve Parlamentoda üyesi bu
lunan tüm siyasal partilerimizce de desteklenen bir katılma iste
minin yeniden ve ekonomik bağımsızlık açısından bir kısım sorular
la önümüze getirilmesi acaba gereksiz bir tartışmanın açılmasına 
kaynaklık eder mi diye heni düşündürmektedir. 

Bu konuda ise güvencem, sizlerin hoş görünüz ile sorunların 
tartışılarak sonuca bağlandığı yer olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çatısı altında bulunmaımdır. Toplum olarak tartışmaya yeniden 
tartışmaya ve birbirimizi ikna etmeye gereksinim duyduğumuz ko
nularda bile sorunlanmızın çözümünü mümkün gördüğümüz sihirin 
sırrı dökülür düşüncesiyle tartışmaktan kaçınıyoruz. Sihirli aracın 
sırları dökülüp, gerçek ortaya çıktığında ise yaptığımız tartışma ik
na yerine birbirimi·zi suçlaınıaya dönüşüyor ve bu toz bulutu ara
sında ise esas konumuz gidiyor. 

Avrupa Topluluğuna tam üyelik ise buna benzer bir konu ola
rak toplumumuzca algılanmaktadır. Konu hakkında yeterli bilgi sa
hibi ol.rmayanlar olsun, bir kısım kuşku duyanlar olsun, sihirin bozul
maması için fazla seslerini ve karşı görüşlerini ortaya koymamak
tadır. Bildirimde buna deyineceğim ve yanıt bulmakta yetersiz kal
dığım soruları sizlerle birlikte tartışmak isteyeceğim ; çünkü, ina
nıyorum ki, sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki birçok gerçek; 
ancak, kanıtlandığı oranda etki ve değer sahibidir ve Türkiyemiz 
gerçeklerin her gün kanıtlanmak zorunluluğunda olduğu bir döne
mi yaşamaktadır. Lütfen, Avrupa Topluluğuna tam üyelik konu-
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sunu ekonomik bağımsızlık bağlamında yeniden gündeme getirme 
çabalarıma, gerçeğin - bana göre - yeniden kanıtlanması çabası ola
rak yaklaşınız. 

Konuımuza, üç soru sorarak ve bunlara yanıt arayarak yaklaş
maya çalışacağım. Bu soruları yöneltirken mutlak bir ölçü kullan
mayacağım; ama çağımızın gerektirdiği yöntem çözümlemelerine 
kesinlikle kayıtsız kalmamak niyetindeyim. Sorunu yalnızca biçim
sel ve siyasal planda değil, aynı zamanda sosyo- ekonomik yapı için
de ele almak bence daha doğru olacaktır. 

Sorularım şunlar : 

Türk devrimi içinde ekonomik bağımsızlığın anlamı nedir? 

Avrupa Topluluğunun ekonomi politikasını belirleme ve uygu-
lamadaki yöntemi, amacı ve alanı nelerdir? 

Ekonomik bağımsızlık ile Topluluğa katılım arasında nasıl bir 
karşıtlık bulunmaktadır? 

Kuruluşunun 69 uncu Yıldönümünü kutladığımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, ulusal bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğin 
ulusa ait olduğunun hem simgesi ve hem de gerçekleştiricisi olma 
onurunu taşımaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iç egemenliği, Osmanlı Hanedan
lığından alıp asil sahibi olan Türk ulusuna aktarırken, dışa karşı 
r:la, ulusal bağımsızlık ilkesi çerçevesinde dış egemenliğimizi yeni
den kazandı:rımıştır. 

Kurtuluş Savaşımızı utkuya vardıran Mustafa Kemal Atatürk 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yer alan ülküdaşları
nın savaşımlarının ana temi, yalnızca yabancı işgalden kurtulmak 
ve yurdun bütünlüğünü korumak değil, Türk toplumunun tam ba
ğımsızlığını sağlamak olmuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün dilinde tam bağımsızlık şu biçimde 
tanıımıanmaktadır : «Tam bağımsızlık demek, elbette, siyaset, ma
liye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsız
lık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımızm herhangi birin
de bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla 
bütün bağ·ımsızlığından yoksuniuğu demektir. Biz, buna sağlama

dan ve elde etmeden barışa ve esenliğe erişeceğimiz kanısında de
ğiliz. Görünüş ve biçim bakımından barış yapabiliriz; ancak, tam 
bağımsızlığımızı sağlayamayacak olan bu gihi barışlar ve antlaş-
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malarda ulusumuz hiçbir zaman canlılığa ve esenliğe erişemeyecek
tir, belki silahlı çarpışmasını bırakarak yıkıma sürüklenmeye yol 
açmış olacaktır». 

Atatürk'ün ağzından bu biçimde dile getirilen tam bağımsızlı
ğın önem ve değerini bugün bile yadsıma olanağı var mıdır diye 
sormak istiyoruım. Çağdaş toplumun, siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda büyük önem taşıyan çeşitli sorunları bulunmakta
dır. Bu sorunların doğru ya da yanlış çözümlere vardırılması, o top
lumdaki insanların çoğunluğunun güveni ve güvenliği, kısacası mut
luluğu üzerinde büyük rol oynamaktadır. Az gelişmiş ülkelerin, çe
şitli siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının olumlu yeni 
çözümlere kavuşturulması, ancak birtakım devrimlerin, yani altya
pı kurumlarında yapısal değişikliğin gerçekleştirilmesine bıağlıdır. 

Bu adımlar atılmadıkça, o toplumların, içinde bulundukları geri kal
mışlık çemberini kırarak çağdaş bir topluma dönüşebilmelerine, yurt
taşlarının zamanımızın ölçülerine göre normal bir gönenç ya da gü
venliğe kavuşabilmelerine olanak yoktur. 

Bu geri kalmış ülkelerin günümüzde ortak bir temel sorunları 
vardır ki, onun çözümü öteki sorunlarının çözülımesinin ilk koşulu
nu oluşturmaktadır. Bu ise, tam bağımsızlık sorunudur. 

Günümüzün geri kalmış toplumlarının en önemli sorunları, ken
dileri için insan onuruyla bağdaşmaz çeşitli eşitsizliklere neden 
olan ve bu geri kalmışlıktan ileride de kurtulma olanağını bırakma
yan bağımlılık ilişkisi ile bunun yarattığı kısır döngüdür. Başka bü
tün toplumsal sorunlarm çözümü geniş ölçüde bıu bağrmlılık ilişki

sinin geri kalmış ülkeler bakımından olumlu bir çözüme kavuşturul
masma bağlıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 69 yıl önce, a:z gelişmiş ülkeler ba
kımından dünyaya duyurduğu en önemli gerçek, geri kalmış ülke
lerin bağımsızlığınm aldatıcı olanına kanmamaları gerektiğini; eko
nomik, mali, adli ve kültürel alanlarda da gerçekleşmeyen bir siya
sal bağımsızlığın dolaylı bir bağımlılık olduğunu ısrarla belirtmesi
dir. 

Ekonomik bağımsızlık, bir ülkenin kendi ekonomik sorunlarına 
da yön çizme ve karar alma yeteneğinin varlığımn kanıtıdır. Kıs
men bile ekonomik kaynaklarını kullanma, yönlendirme konularında 
bağımlı duruma gelmiş hir toplumun ve onun üyelerinin özdeksel 
ve tinsel gelişmesi ipotek altına düşmüş demektir. 
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üni.lmüzde artık yaşanan örnekleri ile tartışma kabul etmez 
gerçekiere bürünmüş olan bu görüşler bile yabancı vesayetini savu
nanlarca yadsınmakta ve küçük devletin, büyük bir devletin her 
alandaki yardımı olmaksızın yaşayamazlığına büründürülmekte ve 
bu türden bir yaklaşıım bilimsel bir gerçekmiş gibi savunulmakta 
ve geri kalmış ülkelerin tam bağımsızlık özlem ve istemleri duygu
sallık olarak küçümsenmektedir. 

Oysaki, hiç değilse son elli yıldır bu anlayışın etkisi altında dav
ranışa giren az gelişmiş ülkelerin hiçbirinin konumlarını düzeltmek 
ya da değiştirmek olanağını bulamadıkları ortadadır. Bugün bile 
dünya ekonomisine ve siyasetine yön veren ülke sayısı iki elin par
ınaklarına ulaşamaımakta ve sayıları bazan yedi, bazan on olarak 
ifade edilen bu ülkelerin arasına yeni bir ülkenin girmesi mümkün 
olmamaktadır. 

Devletler arasındaki çeşitli ilişkiler, işbirlikleri, bağımsızlığı 

herhalde ortadan kaldırıcı zorunluluklar olarak alınamaz. Ekonomik 
ilişkiler bağımsızlığı ortadan kaldıracak bir hal alabilir ya da alma
yabilir. Eğer, toplumlardan biri kendi toplumunun, kendi halkının 
yazgısı bakımından yaşamsal önemdeki kararlarında ötekinin isten
cine bağlı ise, ki bu doğrudan ya da dolaylı olabilir, bağımlılık söz 
konusudur. Eğer, bir devlet, ekonomik yaşamına yön verme söz ko
nusu olduğunda yabancı devlet ya da kuruluşların «Evet» i ve «Ha
yır» ı sonucu belirliyorsa bağımlı bir durum var demektir. Devle
tin, ekonomik, mali, adli ve kültürel yaşamı yalnızca ulusal gerek
sinimiere göre değil de, bir ölçüde de olsa yabancı bir devletin çı

karlarına göre ayarlanılma durumunda kalınıyorsa bağı,msızlığının 
varlığından söz edilemez. 

Kısacası, tam bağımsızlık, soyut, felsefi ve yeryüzünün gerçek
lerine ve gereksinimlerine yabancı bir kavram olmayıp, somut ve 
pratik değere sahip bir kavramdır. Bir devletin, normal, olağan ege
menlik durumu ve işleyişiyle bağdaşmayacak, o devlet ve halkını 
kendi yararlarının savunucusu ve temsilcisi olabilmekten alıkoyan 
olağan dışı bağlantılar tam bağımsızlığa aykırı sayılmaktadır. 

Avrupa Topluluğu üzerinde durmak istediğimde ise, Avrupa 
Topluluğunun temelinde Batı Avrupa'da bir ekonomik bütünleşme 
hareketi bulunmaktadır. Bu hareketin ilk aşaması bir gümrük bir
liğinin kurulması, son amacı ise ekonomik bütünleşme ve siyasal 
tirliğin sağlanmasıdır. Gümrük birliğinin kurulması, her türlü dış 

ticaret engelini aralarındaki mal ve hizmet alışverişinde adım adım 
ortadan kaldırmak ve dış dünyaya karşı ortak bir gümrük tarifesi 

44 



uygulamak, ortak tarım politikasını yürürlüğe koyarak tarım ürün
lerinin serbest dolaşrmını sağlamak, emek ve sermaye hareketlerini 
serbestleştirmek, ilgili mevzuatı birleştirmek gibi yollardan sağ

lanması amaçlanmıştır. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Altıntaş, toparlar mısınız lüt
fen? 

Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ- Tabii Sayın Başkan. 

Topluluk, 31 Aralık 1992 tarihine kadar, içinde mallann, kişi
lerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı iç 
sınırları olmayan iç pazarın aşamalı bir biçimde gerçekleştirilmesi
ni hedeflemiş bulunmaktadır. 

Topluluk, altı üyeli bir topluluktan önce kuzeye daha sonra da 
güneye genişleyerek oniki üyeli bir topluluğa varmıştır. Kuzeye 
doğru genişleyerek dokuzlara dönüşme sırasında yeni üç üye olan 
İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın üye edilmesinde ekonomik ve 
siyasal etmenler birlikte göz önünde tutulurken, güneye doğru ge
nişlemede siyasal etmenler etkin olmuştur. 

Topluluğun amacı, 1945'lerden sonra Batı Avrupa'nın yitip gi
den ekonomik ve siyaset dünyasındaki etkinliğini yeniden ele geçir
mek olup, 21 inci yüzyılda ekonomik ve siyasal etkinliği Pasifik kı
yılarından Atıantik kıyılarına taşımaktır. Türkiye'nin Avrupa Top
luluğu ile ilişkileri ikili bağlamda gözönüne alınmalıdır. Bunlardan 
birincisi 12 Eylül 1963 yılında imzalanıp, 1 Aralık 1964 yılında yü
rürlüğe giren Ankara Anlaşmasına dayalı ortaldık ilişkileri, ötekisi 
ise 14 Nisan 1987 yılında yapılan tam üyelik başvurusudur. 

Ortaklık rejiminin amacı ilişkilerin birkaç aşamadan geçerek, 
sonunda topluluk ile aralarında bir gümrük birliğinin kurulmasıdır. 
Ortaklık anlaşmasından amaçlanan Türkiye ekonomisini aşama aşa
ma dış dünyaya açmak ve soyut bir serbest piyasa ekonomisi anla
yışı ile bir yana itelenen dış dünya ile bütünleşme yerine, ön plana 
çıkartılan sanayHeşme ve büyüme hedefine katkı sağ·lamaktı; yani 
ortaklık anlaşmasından Türkiye ekonomisi açısından beklenen 1963 
yılı ile birlikte girilen sanayileşerek amaçlanan kararlı büyümeye 
katkı sağlamaktı. Amaçlananın yanı sıra ortaklık anlaşmasına iş

lerlik kazandınlan 1960'lı yıllarda var olan yüksek dünya konjank
türü de Avrupa Topluluğu ülkeleri ile Türkiye arasında çıkar bü
tünleşmesinin yaratılmasına katkıda bulunucu hir etmen olmuştur. 
Ancak, bu olumlu konjonktürün 1970'li yıllarda ortadan kalkması, 
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çıkar bütünleşmesinin yerine, çıkar çatışmasının ortaya çıkmasına 
yol almıştır. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Altıntaş, toparlar mısımz lüt-
fen. 

Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ (Devamla) - Avrupa Toplu
luğu ile ilişkilerimizin temelinde 1960'lı yıllarda sanayileşerek büyü
me yatarken, tam üyelik başvurumuzun altında serbest piyasa ide
olojisinin körüklediği dış dünya ile bütünleşme arzusu bulunmakta
dır. 1960'larda sanayileşerek büyüme ereğinin bir aracı olan Avru
pa Topluluğu ile ilişkilerimiz, 1980'lerde dış dünya ile bütünleşme
nin amacı biçimine bürünmüştür. Bu çerçevede sanırımki Avrupa 
Topluluğu ile ilişkilerimizin 1960'lardaki dünya konjonktürü çerçe
vesinde ortaya konulan ortaklık ilişkilerimizin ve 1980'lerdeki tam 
üyelik başvurumuzun bu bağlamda, özellikle de ekonomik bağımsız
lık bağlamında yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunduğu inan
cını taşımaktayım. 

Çok teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 

Efendim, son tebliği Prof. Cem ALP AR «Ekonomik Kalkınma, 
Çokuluslu Şirketler ve Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliği» ko
nusunda sunacaklar, buyurun. 
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Prof. Dr. Cem ALPAR 

Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, sayın millet
vekilleri, sayın konuklar; çokuluslu şirketleri milletlerarası, millet
lerüstü kuruluşlar olarak nitelendirebilirsek 'bu tebliğ bir anlam ka
zanabilir. Çokuluslu şirketleri tanımlayabilmek için uluslararası ser
maye hareketlerine kısaca deyinmem lazım. 

üç türlü uluslararası sermaye hareketi vardır. Bunlardan bi
rincisi, bildiğiniz g-ibi ülkeler arasında dış yardım olarak aktarılan 

sermayedir, ikincisi portföy yatırım dediğimiz; yani bir ülkedeki 
bireylerin, başka bir ülkedeki şirketlerin hisse senedini satın alma
larıdır. üçüncü tip sermaye hareketi de doğrudan yatırım dediğimiz 
bir ülkedeki şirketin g-idip, başka bir ülkede teknolojisi ile hatta va
sıflı işg-ücü ile ve seıımayesiyle g-idip yatırım yapmasıdır, ki buna 
da doğrudan yatırım diyoruz. işte burada çokuluslu şirketler olgu
su ile karşı karşıya geliyoruz. 

özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra Amerika Birleşik Dev
letleri kaynaklı şirketlerin gerek yarattıkları teknoloji ve gerekse 
artık iç pazarın daralması nedeniyle giderek Avrupa'ya, özellikle 
kendileriyle eşit gelir düzeyindeki ülkelere açıldıklarını ve Ameri
kan şirketlerinin Avrupa'da yatırım yaptıklarına şahit oluyoruz. Da
ha sonra Avrupa kalkınmasını tamamladıktan ve Japonya da dev
reye girdikten sonra bu kez yatırımların sadece Amerika'dan Avru
pa'ya giden bir hareket olarak değil, fakat gelişmekte olan ülkelere 
veya az gelişmiş ülkelere doğru da Avrupa'dan ve Japonya'dan ya
pılan yatırımlar şeklini aldığını görüyoruz. 

Bütün bu yatırımların arkasında çokuluslu olarak tanımladığı
mız şirketler bulunmaktadır. Peki o zaman şu soruya yanıt aramak 
gerekir. Nedir çokuluslu şirket, nasıl tanımlayabiliriz çokuluslu şir

keti? Çokuluslu şirketin birçok tanımı var iktisat kitaplarında, işte 
kimi tanımlar bütün dünya ölçeğinde çalıştırdıkları işçi sayısına 

göre şirketleri sınıflıyorlar veya satış hasılatıarına göre sınıflıyor
lar. Fakat bu şekilde tanımlar yapıldıkca i·zafilik artıyor. Belki en 
basit tanım, bir şirketin bulunduğu ülkeyi terk ederek birden fazla 
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ülkede yatırım yapması; yani birden fazla ülkede kendine bağlı yav
ru şirket kurması dur umunda o ana şirketin çokuluslu şirket unva
nını aldığını veya hüviyetini kazandığını görüyoruz. 

Tabii çokuluslu şirkete bu milletlerüstü görünüm verecek, çok
uluslu şirketin sadece ekonomik gücünden kaynaklanmamaktadır. 

Deniliyorki bir müddet sonra bu şirketlerde çalışan kişiler artık 

kendi ülkelerini, ait oldukları ülkelerin özelliğini bırakıp, ait olduk
ları ülkeye olan bağımlılığını unutup tamamen kendi şirketleri için 
çalışmakta ve davranışlarında milletlerüstü bir görünüm sergile
mektedirler. Fakat ne olursa olsun özellikle 1970'li yıllarda, ki çok
uluslu şirketlerin güncel olduğu yıllar bu yıllardır, çokuluslu şirket
lerin gelişmekte olan ülkelerde özellikle faaliyetleri tartışma konu
su yapılmıştır. Neden tartışma konusu yapılmıştır? Kanımca en 
önemli nedeni ekonomik, ikinci nedeni de siyasaldır. Ekonomik ne
deni şudur : 

Çokuluslu şirket herhangi bir gelişmekte olan ülkede yatınm 
yaptığı zaman gelişmekte olan ülkenin ekonomik düzeyinin düşük, 
fakat çokuluslu şirketin üretim kapasitesinin, teknolojisinin ve dün
ya ölçeğindeki bağlantılarınının çok geniş olması nedeniyle bir güç 
çatışması ortaya çıkmış, yani devlet mi daha güçlü, yoksa çokuluslu 
şirket mi daha güçlü mukayesesİnin yapılmasına imkan sağlamıştır. 
Hatta 1970'lerin ortalarında konu Birleşmiş Milletler Teşkilatma gel
miş ve Birleşmiş Milletler Teşkilatmda çokuluslu şirketlerin faali
yetlerini yalnız ekonomik değil; fakat siyasal faaliyetlerini de dü
zenleyecek bir komisyon kurulmuştur. Tabii bu komisyonun da ku
rulması tesadüfi değildir. Çünkü bazı çokuluslu şirketlerin Afrika' 
da, Latin Amerika'da hükümetlerin devrilmesine neden olan bazı si
yasi faaliyetlerin içine girdiği de, girdikleri de tespit edilmiştir. 

Bunun dışında pek t abii ki çokuluslu şirketlerin bulunduklan 
ülkelere olumlu veya olumsuz çok çeşitli etkileri vardır. Nedir bu 
etkiler? istihdama olan etkileri olabilir, t eknolojiye olan etkileri 
olabilir, sosyal ve kültürel etkileri olabilir, o ülkedeki kişilerin tü
ketim kalıplarını üretimleriyle, ülkedeki tüketim kalıplannı değiş
tiren etkileri olabilir. Bu etkiler olumlu veya olumsuz olabilir. Ama 
sonucundan bütün bu etkileri o ülkeye bir katkı yapıp yapmadıkları 
t abii her şirketin üretim faaliyetine göre ve ülkenin o şirketle olan 
ilişkilerine göre değişecektir. Peki bu kısa tanımları yaptıktan son
ra acaba Türkiye'de nasıl gelişmiştir çokuluslu şirketler? Buna da 
yanıt verirsek, ondan sonra Avrupa Topluluğuna Türkiye'nin tam 
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üye olması durumunda çokuluslu şirketlerle olan ilişkileri nasıl ge
lişecek? Buna yanıt aramamız gerekir. 

Çok sınırlı vakit içinde tabii çok gerilere gitmek mümkün de
ğil; ama bu günün de özelliğini dikkate alarak Osmanlı Devletinden 
ve Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayayım. Bildiğiniz gibi yaban
cı sermaye, ki çokuluslu şirketlerle aynı anlarmda kullanıyorum, Os
manlı Devletinde, Osmanlı imparatorluğunda daha çok alt yapı ya
tınmlarına gelmekte idi. Bunun temel nedeni, Osmanlı Devletinde 
ekonomik bakımdan dış ticarette koruyucu politikanın izlenmemesi
dir. Yani, Avrupalı şirketler Türkiye'ye rahatlıkla mal sattıklan 
için bunu Türkiye'de gelip üretmelerine herhangi bir neden yoktur. 
O halde nereye gelmiştir yabancı şirketler? Demiryolu yapımına, 
tramvay, su, elektrik gibi altyapı yatırımlarına. Bu alanlarda da 
çok büyük karlar sağlamışlardır. Bu tarihte, Bağdat demiryolu im
tiyazlarını burada yeniden tekrarlamayacağım; hepimizin bildiğini 
varsayı yorum. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik bağımsızlığı elde et
mek için yapılan en önemli işlerden birisi biliyorsunuz altyapı hiz
metlerinde çalışan yabancı şirketlerin milllleştirilmesi olmuştur. 

Ancak, burada altını çizmek istediğim bir nokta var; diğer ülke
lerle mukayese ettiğimiz zaman, Türkiye, Genç Türkiye Cumhuri
yeti bir farklılık, bir önderlik göstermiştir diyebilirim; gerek ken
dinden evvelki Osmanlı Devletinin dış borçlarını, gerekse o dönem
de gelımiş yabancı şirketlerin millileştirilmesi nedeni ile olan tüm 
borçlarını son kuruşuna kadar ödemiştir. Oysa başka ülkelerle mu
kayese ettiğiniz zaman, başka ülkelerde yapılan devrimlerden sonra 
işbaşma gelen hükümetler, kendinden evvelki hükümetlerin borçla
rını kabul etmemişlerdir, en azından bir çoğu kabul etmemiştir. 

Bu nedenle, Türk devı·iminin de bu noktada diğer devrimler
den ayniması gerekir kanısındayım. 

Türkiye'ye çokuluslu şirketlerin esas gelmeye başladığı yıllar 

1954 yılında 6224 sayılı Yabancı Sennaye Yasasının çıkmasından 

sonradn·. Bugüne kadar da bu süregelmiştir. Yine vaktimizin sınır
lı olması nedeniyle acaba bugün nasıl hir görünüm almaktadır ya
bancı şirketler -ki, çokuluslu şirketler- Türkiye'de? Bütün çabala
ra rağmen bugün Türkiye'deki yabancı şirketlerin -ki, bunların sa
yısı daha çok imalat sanayiinde 150'yi bulmaktadır - 600 milyon 
Türk Liralık sermayeleri vardır ve bunun üç milyon Türk Lirası 
ancak dışarıdan yabancı para olarak getirilmiştir. Bu rakamları ne
den veriyorum? Şunun için : Ufak bir mukayese yapalım; Güney 
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Kore'de bugün üçbuçuk milyar dolar yabancı sermaye stoku vardır, 
Brezilya'da dörtbuçuk milyar dolar yabancı sermaye stoku vardır. 
Yani, bütün çabalara rağmen Türkiye'ye yeteri kadar çokuluslu şir
ketler yatırım yapmamıştır, yabancı sermaye gelmemiştir. 

Kanımca, bunun temel nedenlerinden birisi, Türkiye'de özellik
le Uzakdoğu Asya ülkelerini karşılaştırdığrmrz zaman, Türkiye'deki 
demokratik kurumların daha fazla gelişmiş olması, sendikal hakla
rın daha fazla gelişmiş olmasıdır. Bunu şunun için söylüyorum : 
Çünkü, özellikle Güney Kore'ye, Taivan'a, Hong Kong'a giden ya
bancı sermaye, oradaki ucuz işgücünü kullanmak, emek- yoğun sek
törlerde ucuz işgücünü kullanmak için gitmiştir. Fakat, sebep hen
ce sadece bu değildir, önemli sebeplerden bir tanesi de ekonomik is
tikrardır. Türkiye'nin planlı dönemden bu yana ekonomik gelişme
sini izlediğimiz zaman, yabancı sermayenin beklediği anlamda hir 
ekonomik istikrarın sağlanamadığını ve zaman zaman buna siyasi 
istikrarsızlığın da eklendiğini görüyoruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna Türkiye'nin tam üye olması, 

eğer gerçekleşirse, 1992 yılında Avrupa Topluluğu, tek pazar amaç
lamaktadır. Şöyle deniyor : Avrupa Topluluğundaki şirketler çoku
luslu şirketler çok mutlu. Çünkü, bu pa'Zar içinde yer aldıkları za
man, dışarıya karşı rekabetten korunmuş olacaklar. Çok büyük bir 
pazar, ABD'den gelecek olan rekabetten korunmuş olacaklar. Bu
nun için de son iki yıldır Avrupa Topluluğunda şirket satınalmaları 
başlamıştır. Yakın komşumuz Yunanistan'a bakarsak, bir Yunanlı 
profesörün bana aktardığı, son sekiz ay içinde gıda sanayiindeki 
tüm orta ölçekli, büyük ölçekli şirketler Avrupa şirketleri tarafın
dan satın alınmıştır. 

O halde, öyle zannediyorum ki, Avrupa Topluluğundaki tekel
lerin amacı, korunmuş bir hüyük pazara hizmet edebilmektir. Ta
bii Japonya ve Amerika'da bunun dışında kalmak istemernekte ve 
son yıllarda Avrupa'daki yatırımlarını hızla artırmaktadırlar. Ne
den? Çünkü 1992'ye kadar kim gelirse Avrupa'ya, artık o, Avrupa' 
lı sayılacak; ama 1992'den sonra gelen yabancı şirket muamelesi 
görecektir. 

Türkiye, Avrupa Topluluğuna üye olduğu zaman acaba Türk 
şirketleri, imalat sanayiinde çalışan Türk şirketleri ne yapacak? 
Ben daha çok, büyük ölçekli ve orta ölçekli şirketler bakımından bu
nu ayrı ayrı düşünmenin gerektiği kanısındayım. Bir kere, Türki
ye'de imalat sanayiindeki büyük şirketler zaten ya yabancı serma
yeli şirketlerdir veya yabancı teknoloji ile, lisans anlaşması ile ça-
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lışan şirketlerdir. Böyle bir ortaklık durumunda ben, bu şirketlerin 
işbirliğine gidebileceğini ve sermayelerinin bir kısmını Avrupalı şir
ketlere devredecekleri kanısındayım. 

Orta ölçekli şirketler rekabet edebildİkleri ölçüde piyasada ka
lacaklar, rekabet edemediideri zaman da piyasayı terk etmek zorun
da kalacaklardır. Çünkü, biliyorsunuz 1992'den sonra artık tek pa
zar olacağı için, bütün dış ticaretteki korumacılık önlemleri, kota
lar ve gümrük vergileri kaldırılacaktır. 

Son olarak akla şu gelebilir : Acaba bu şekilde Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna girmesi, tabii, bu, şunları da getirecektir, paran
tez içinde ilave etmemde yarar var : Artık, şirketlerin nasıl kurul
duğu, ne tür vergiler ödeyeceği, Kaiınıa Değer Vergisinin ne olaca
ğı, her hükümetin kendi bakanlar kurulunda alacağı kararlara gö
re belirlenmeyecek; bu, Avrupa Parlamentosunun, Konseyde veya 
ilgili komisyonlarında alınacak kararlara göre belirlenecektir. Bu 
durumda acaba Türkiye'nin ekonomik bağımsı·zlığı ne olur? Sorusu
na verebileceğim çok basit bir yanıt; günümüzdeki ekonomik enteg
rasyonlar ve uluslararası ekonomik ilişkileri düşündüğümüz zaman, 
Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının bu konulardaki yetkileri ulus
lararası bir kuruluşa veya topluluğu devrettiği zaıman kaybolmaya
cağı kanısındadır. 

Yani, bir daha altını çizerek söylüyorum : Türkiye; vergilerle 
ilgili, şirket kurmalar ile ilgili, sermaye transferleri ile ilgili yetki
leri başka bir kuruluşa devrederse, bundan Türikye'nin ekonomik 
bağımsızlığı zedelenmez. Çünkü, ekonomik bağımsızlığını, kaynağı
nı bu gibi düzenleyici faktörlerden değil; ama, ülkenin kişi başına 
gelirinin yükselmesinden, yüksek bir kalkınma hızına sahip olma
sından ve her şeyden önce de teknoloji üreten bir toplum olmasın
dan alır. 

Son olarak şunu söyleyeyim, eğer Türkiye bu şekilde yüzde 70' 
lerde süren bir enflasyonu aşağı çekemez, milli gelir dağılımındaki 
dengesiozliği gideremez, dış borçları sürekli artmaya devam eder ve 
en önemlisi, üniversitelerinde, bilimsel araştırma kurumlarında, 

araştırma ve geliştirmeye daha az kaynak ayırarak, daha az tek
noloji iireten bir toplum olursa, işte o zaman ekonomik bağımsızlı
ğını kaybeder. 

Teşekkür ederiim efendim. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim Sayın Alpar. 

Efendim, 6 tebliğ sunuldu, çeşitli yönleriyle Milli Egemenlik il-
]{esi ve Devletlerüstü Kuruluşlar ilişkilerini inceledi bu tebliğler. 
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Ben, oturumu kapatmadan önce, kısaca bir katkıda bulunmak isti
yorum: 

«Milli Egemenlik ilkesi ve Devletlerüstü Kuruluşlar» isimli bir 
sempozyum, bir toplantı düzenlenmesi ve bu konunun seçilmesi ger
çekten isabetli olmuştur; çünkü bu konu, zannediyorum önümüzde
ki süre içerisinde, önüımüzdeki yıllarda daha kesif tartışılması ge
reken bir konudur. Zira, Türk Anayasası ve egemenlik kavramına 
devletlerüstü kuruluşların getirebileceği sınırlamalar, gerçekten 
önemli görülmektedir. 

önce, Anayasanın, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin ol
duğuna dair 6 ncı maddesi ve bu maddede yer alan, «Egemenliğin 

kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişi, zümreye veya sınıfa bıra
kılamaz» hükmü ile Anayasanın 7 nci maddesinde yer alan, «Yasa
ma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile
mez» hükmüne rağmen, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam üye
liği halinde Roma Antlaşmasının ulusal hukukta doğrudan uygula
nan normları hemen yürürlüğe girecektir. Bu normlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından belirlenınediği için Meclisin ulusal ya
sama yetkisine sınırlamalar getirmiş olacaktır. 

Ayrıca, Topluluk Konseyinin yasama fonksiyonlarını kullandığı 
alanlarda, Yasama Meclisi artık yasa çıkartamayacak ve o alanda
ki yetkisini de kaybedecektir. 

Bu konular tartışmalıdır ve ileride de tartışılacağı nedenle ba
zı hukukçular, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait olduğunu vurgulayan Anayasa maddesinin defacto aşağıdaki 

şekli alacağını ifade etmektedirler. 

Şöyle bir ifade kullanılıyor : «Konsey tasarruflarıyla hükümle
rini doğrudan doğruya doğuran antlaşmalar ve komisyonun yasama 
yetkisini kullandığı alanlar dışında, yasama yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir» şekline dönüşecektir şeklinde bir görüş de 
ileri siirüyorlar; tabii bunlar bugün tartışılan ve ileride de tartışıl
maya devam edilecek olan konulardır. Ancak, zannediyorum ki, çok 
değerli siyasilerimiz, politikacılarımız ve bilim adamlarımız bu ko
nuları memleketimizin, milletimizin çıkarına olacak şekilde düşüne
cekler ve düzenleyeceklerdir. 

Bu sözlerle toplantıyı kapatıyorum. 

Toplantının sonuna kadar lütfedip bizleri dinleyen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Başkanına, sayın milletvekilierine ve diğer 
konuklara şükranlarımı arz ediyor, teşekkür ediyorum efendim. 
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