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“Baflkanlar›n Genel Kurul Konuflmalar›” isimli kitapta, sadece
TOBB’un yar›m as›r› aflk›n sürede geliflimini, de¤iflimini de¤il, ayn› za-
manda baflkanlar›n konuflmalar›ndan Türkiye’mizin ekonomik, sosyal ve
siyasal alan›ndaki geliflimini, de¤iflimini ve dönüflümünü de göreceksiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin Genel Kurullar› ayn› zamanda bir Tür-
kiye platformudur. T›pk› derelerin ›rmaklara, ›rmaklar›n nehirlere, nehirle-
rin denizlere kavuflmas› gibi ülkemizin dört bir yan›ndan seçimle gelen, eli-
ni tafl›n alt›na koyan delegelerin oluflturdu¤u, en genifl kat›l›ml› ekonomik
zirve toplant›lar›d›r. Ekonominin nabz›n›n tutuldu¤u platformlard›r.

Baflkanlar›n TOBB Genel Kurullar›nda yapt›klar› konuflmalar, hür tefleb-
büs camias›n›n ekonomik sorunlar›n›n yan› s›ra Dünyan›n ve Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve siyasal geliflmelerinin de¤erlendirildi¤i, ülkemizin
ekonomik olarak kalk›nmas› ve zenginleflmesi yolunda çözüm önerileri-
ne yer verildi¤i, hür parlamenter sisteme, demokrasiye, teflebbüs hürri-
yetine, cumhuriyet ilkelerine, milli birlik ve beraberli¤imize sahip  ç›k›ld›-
¤›, tarihi konuflmalard›r. Bu kitapta bunlar› okuyacaks›n›z.

Kuruluflundan bu yana geçen süreç içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’ne çok de¤erli hizmetler vermifl olan baflkanlar›m›za samimi teflek-
kürlerimi sunuyorum. Aram›zda olmayan baflkanlar› flükranla ve rahmet-
le an›yorum.

“Baflkanlar›n Genel Kurul Konuflmalar›” kitab›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i
geçenlere teflekkür ediyorum.

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU 
TOBB Baflkan›

ÖNSÖZ
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5. Genel Kurul Azalar› Atatürk’ün Manevi Huzurlar›na Girerlerken
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

1953

Genel Kurul Toplant› Salonu’nun Toplu Manzaras›
Sa¤ Tarafta Delegeler, Sol Tarafta Davetliler Yer Alm›fl Bulunuyor
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BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

1954

B. M. M. Baflkan›m›z Koraltan ve Baflvekilimiz Menderes ‘Birlik’ ‹dare Heyeti ile

“Birlik idaresinde vazife alan arkadafllar burada toplu olarak bir amme  hizmeti görmektedirler.
Onlar›n flahsi iflleri ticarethanelerinde ve fabrikalar›ndad›r. Buraya geldikleri vakit tek gayeleri,
memleketin iktisadi gidiflinin daha iyi olmas›n› temin için tecrübe ve bilgilerini ammenin menfaa-
tine arzetmekten ibarettir. Bugünkü siyasi geliflmemizde bunu böyle anlamak icap eder.

Bizim nas›l asil olan vatandafl hüviyetimizin yan›nda amme hizmeti gören bir hüviyetimiz var ve
bunu böylece tabii görüyorsak, Birlikte vazifeli arkadafllar›n ayn› durumda olduklar›n› kabul
etmemek için hiçbir sebep yoktur.”

Adnan Menderes
Baflvekil
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

1953

Türkiye Odalar Birli¤i Hey’eti Çankaya’da Reisicumhur Celal Bayar’la

Reisicumhurumuz Celal Bayar 
Birli¤in Genel Kurul Münasebetiyle Tertipledi¤i Yeme¤e Gelirken
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Bugün iki y›ll›k bir gayret ve ihtimam›n neticesinde gözle görülür bir
varl›k haline gelmifl bulunuyoruz. Art›k memleket içinde ve d›fl›nda
tan›nan, hürmet edilen, mütalaa ve görüfllerine yer verilen bir Birlik
mevcuttur.

Bugün art›k, manevi ve maddi varl›¤› olan, devaml›l›¤› kanunla
sa¤lanan, kitap halindeki neflriyat say›s›13’ü geçen ve neflir organ›
Türkiye ‹ktisat Gazetesi ile her hafta fikirlerini umumi erkana
muntazam arz edilen bir kuvvet halinde bir Türkiye Odalar Birli¤i
vard›r.

Üzeyir Avunduk
TOBB Baflkan›
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak günlük siyasetin d›fl›nday›z,
ama milli siyasetin içindeyiz. Bu siyaset, Türkiye’nin zenginleflmesini
sa¤lama siyasetidir. Bu siyaset, yat›r›m, üretim, istihdam ve ihracat›n
art›r›lmas›, insan›m›z›n mutlulu¤u ve huzurunun sa¤lanmas›, sizlerin
hak ve menfaatlerinin korunmas› siyasetidir.

Siyasete ve siyasi partilere yaklafl›m›m›z, bugüne kadar oldu¤u gibi
bugünden sonra da tarafs›zl›k ve eflitlik ilkleri çerçevesinde kala-
cakt›r. Siyasetçimize ülkemiz sorunlar› ve bunlar›n çözümleri
konusunda yol  göstermeye devam edece¤iz.

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
TOBB Baflkan›
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1954

Türkiye Odalar Birli¤i Merkezinde 
‹ktisat ve Ticaret Vekili’nin ‹fltiraki ile Yap›lan Bir Toplant›dan Bir Görünüfl
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Baflkanlar›m›z

Üzeyir AVUNDUK
07.02.1952 - 03.09.1959

Vehbi KOÇ
05.08.1960 - 12.09.1960

Bülent YAZICI
12.09.1960 - 16.05.1961

S›rr› Enver BATUR
30.05.1965 - 25.05.1969

Behçet OSMANA⁄AO⁄LU
16.05.1961 - 31.05.1963

Medeni BERK
05.01.1970 - 30.05.1971

Raif ONGER
30.05.1971 - 30.05.1972

Necmettin ERBAKAN
25.05.1969 - 08.08.1969

Nuri C‹R‹TO⁄LU
31.05.1963 - 30.05.1965

Ahmet DALLI
23.05.1960 - 11.06.1960

Hayri TERZ‹O⁄LU
03.09.1959 - 23.05.1960

Hilmi GÜRGAN
11.06.1960 - 05.08.1960
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

15

Sezai DIBLAN
30.05.1972 - 27.05.1979

Ersin FARALYALI
04.04.1985 - 04.06.1986

A. Rona YIRCALI
29.08.1991 - 29.05.1992

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
16.06.2001 - 

Ali COfiKUN
04.06.1986 - 30.05.1990

E. Yal›m EREZ
29.05.1992 - 09.01.1996

Fuat M‹RAS
09.01.1996 - 08.06.2001

Mehmet YAZAR
27.05.1979 - 04.04.1985
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Bugün iki y›ll›k bir gayret ve ihtimam›n neticesinde gözle görülür bir
varl›k haline gelmifl bulunuyoruz. Art›k memleket içinde ve memleket
d›fl›nda tan›nan, hürmet edilen, mütalaa ve görüfllerine yer verilen bir

Birlik mevcuttur.

Bugün art›k, manevi ve maddi varl›¤› olan, devaml›l›¤› kanunla
sa¤lanan, kitap halindeki neflriyat say›s› 13’ü geçen ve neflir organ›

Türkiye ‹ktisat Gazetesi ile her hafta fikirlerini umumi efkara 
muntazaman arzedebilen bir kuvvet halinde bir Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli¤i vard›r
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BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

1. GENEL KURUL  - 04.04.1953

“MÜESSESEM‹ZE, BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹NE VE D‹⁄ER RESM‹
MAKAMATA MÜTALAA ARZETMEK VAZ‹FES‹N‹ YÜKLENM‹fi B‹R
TEfiEKKÜL GÖZÜYLE BAKILDI⁄INI GÖRMEKLE B‹R HAZ DUYUYORUZ”

“Camiam›z› teflkil eden genifl kitlenin menfaatleriyle Millet ve Dev-
letimizin yüksek menfaatlerine, birbirine müvazi ve biri di¤erini ta-
mamlay›c› ve daima yap›c› vas›flar›yla göz önünde tutma¤a bilhas-
sa itina göstermek suretiyle Birli¤imizin, kanunun kendisine verdi-
¤i Büyük Millet Meclisine ve di¤er resmi makamata mütalaa arzet-
mek vazifesine lay›k bir müessese oldu¤unu fiiliyatla ispat etme¤e
çal›flt›k. Müessesemize bu gözle bakmaya baflland›¤›n› görmekle
büyük bir haz duyuyoruz. 

Genel kurulumuzun geçen toplant›s›nda izhar buyurulan yak›n ala-
ka ve hassasiyete imtisap olunarak ‹dare Kurulumuz, Neflriyat ‹flle-
rimize azami ehemmiyetle itina gösterme¤i bir vazife bilmifltir.

Teflekkülümüzden beri muhtelif vesilelerle neflrede geldi¤imiz bro-
flürlerin maksad› temine kafi gelmeyece¤i meydanda idi. Bütün Ti-
caret ve Sanayi Odalar›yla Borsalar› sinesinde toplayan Birli¤imi-
zin, bu suretle bu müesseselerin mensubu olan ve memleketin ti-
cari hayat›nda yer alan genifl bir kitlenin temsilcisi oldu¤u da göz
önünde bulundurulunca fikirlerinin ve tezlerinin neflri için bir gaze-
teye muhtaç oldu¤u aflikar bulunuyordu.

Baflka memleketlerde Birli¤imizin muadili bulunan teflekküllerin
her birinde fikirlerini yaymak üzere gazete ve mecmualar ç›kard›-
¤›n› göz önünde tutan ‹dare Kurulumuz bir yandan fikir ve dava-
lar›m›z› yaymak, di¤er taraftan da gerek müesseselerimizin ve
gerekse ticaret alemimizin memleket ve d›fl dünyadan ciddi ve
do¤ru haber ve malumat almas›n› sa¤lamak gayeleriyle flimdilik
haftada bir gün neflredilmek üzere bir gazete ç›karmay› karar al-
t›na alm›flt›r.

12



(Türkiye ‹ktisat Gazetesi) ismini tafl›yan ve her hafta pazartesi gün-
leri ç›kan gazetemiz 5.1.1953 tarihinden beri intiflar sahas›ndad›r.
‹dare Kurulumuz sizlerin de arzu ve temayüllerine uygun olarak ga-
zetemizin mükemmel bir flekilde ç›kmas›n› temin edecek bütün
tedbirlere bafl vurmufl bulunmaktad›r. ‹ftiharla söyleyebiliriz ki ilk
nüshas›ndan itibaren gazetemiz büyük bir ra¤bete mazhar olmufl ve
birçok müessese ve tacirlerimizden takdirkar mektuplar al›nm›flt›r.

Henüz intiflar hayat›n›n efli¤inde bulunan gazetemizin haber ve ma-
kalelerinin ajanslarda, radyoda ve matbuatta genifl akisler uyand›r-
makta oldu¤unu ve piyasam›zca aran›l›r hale gelmifl bulunmas›n›
ittilalar›n›za arz etmekte bahtiyar›z.

Gazetemizden baflka, muamele Vergisi Kanun Tasar›s› hakk›nda
ikinci tetkikat›m›z neticelerini ayr› ayr› iki kitap halinde neflir ve
tevzi etmifl bulunuyoruz. Keza 8 No'lu neflriyat›m›z olan ve elinizde
bulunan “‹ktisadi Rapor”umuzu da tevzi etmifl vaziyetteyiz.

GEL‹R KURUMLAR VE VERG‹ USUL KANUNU ÜZER‹NDEK‹
ÇALIfiMALAR

Geçen defaki ‹dari Raporumuz'da arz eyledi¤imiz gibi Hükümetçe
yap›lmas› tasavvur olunan ve piyasaca heyecanla beklenen vergi
mevzuat› de¤ifliklikleri hususunda tespit ve bir kitap halinde nefl-
reyledi¤imiz görüfl ve tekliflerimizden sonra Hükümet Gelir, Ku-
rumlar ve Vergi Usul Kanunlar›nda yap›lacak de¤ifliklikleri ihtiva
eden tasar›lar› Büyük Millet Meclisine tevdi eyledi. 

Bu tasar›lar› dikkat ve itina ile tetkik eyledikten sonra, iflin Birli¤i-
mizce ve bu defa sevk olunan hükümler üzerinden tekrar incelen-
mesi lüzum ve faidesine kail olarak mütehass›s heyetimizi tekrar
toplant›ya ça¤›rd›k.

Uzunca süren esasl› bir incelemeden sonra var›lan neticeleri ikin-
ci bir kitap halinde tekrar neflrettik. Evvelki tetkikat›n ve piyasala-
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r›m›zdan Birli¤imize intikal eden görüfllerin ›fl›¤› alt›nda elde edilen
bu fikirlerin teflkilat›m›z›n ve onlar›n mensuplar›n›n noktai nazarla-
r›n› isabetle temsil eyledi¤i kanaatindeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tadil tasar›lar›n›n tetkikini evvele-
mirde Ticaret Komisyonuna havale eyledi.

Meclis Ticaret Komisyonu bu bahiste Birli¤imizin mütalaas›n› al-
makta faide mülahaza eyledi¤i için ald›¤› bir kararla ve 5590 say›-
l› kanun hükümlerine uygun olarak bizi Komisyona davet eyledi.
Birli¤imize karfl› gösterdi¤i yüksek teveccüh ve itimattan dolay› ad›
geçen Komisyona flükranlar›m›z› huzurunuzda tekrarlamay› zevkli
bir vazife biliriz. 

Muayyen gününde ‹dare Kurulu Baflkan›n›zla Umumi Katibiniz, Ko-
misyonun davetine icabet etmifllerse de kanunun bir an evvel Mec-
listen geçmesi için teflebbüslerde bulunan Hükümetin talebine uy-
gun olarak encümence bu ifl için geçici bir komisyon teflkilini Mec-
listen talep etmek muvaf›k görüldü¤ünden o gün izahat verilmesi-
ne imkan olmam›flt›r.

MUAMELE VERG‹S‹ KANUN TASARISI

Geçen raporumuzda Muamele Vergisi bahsindeki çal›flmalar›m›zda
Birli¤imizce tutulan hareket tarz›n›n esaslar›n› arz etmifltik.

Bu ana hatlar içerisinde yapt›¤›m›z dikkatli çal›flmalar sonunda var-
d›¤›m›z görüfl ve kanaatleri bir kitap halinde neflrettik. ‹lgililere ve
bu meyanda Büyük Millet Meclisi muhitine tevzi eyledik.

Bu arada Hükümet de Tasar›s›n› Meclise tevdi ederek Meclisce Ta-
sar›, Ekonomi Komisyonuna havale edildi.

Aral›k ay› içinde Bursa'dan gelen bir heyetin Birli¤imizdeki Muame-
le Vergisi mevzuundaki çal›flmalar hakk›nda izahat almas› vesile-
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siyle Ekonomi Komisyonu sözcüsü, Kanunun Raportörü, Ticaret
Komisyonu sözcüsü ve di¤er bir  kaç mebus arkadafl›m›z da Birlik
Merkezimizdeki toplant›da haz›r bulundular.

Burada yap›lan görüflmelerde bu mütehass›s mebus arkadafllar›n
görüflleri ile Birli¤imizin görüflleri aras›nda bariz ayr›l›klar bulunma-
d›¤› hususunu tespit eylemifl bulundu¤umuzu bildirmekten haz
duymaktay›m.

Ahiren Komisyon Raportörü raporunu Komisyona tevdi eylemifl ve fa-
kat Bütçe çal›flmalar› dolay›s›yla henüz müzakeresine geçilmemifltir.

YUGOSLAV T‹CARET HEYET‹

Malum oldu¤u veçhile bir Yugoslav Ticaret Heyeti Ocak ay› ortala-
r›nda Türkiye'ye gelerek yeniden bafllayacak olan Türk-Yugoslav ti-
caret mübadeleleri mevzuundaki tetkiklerde bulunmufltur.

Bu heyet nam›na hareket etti¤ini bildiren Federal Ticaret Odas›
Müflaviri Vukoviç 29 Ocak1953 tarihinde Birli¤imize gelerek ‹dare
Kurulu Baflkan Vekilimizle görüflmelerde bulunmufltur.

S‹GORTA ‹fi‹

Geçen raporumuzda Oda ve Borsalar›m›z mensuplar›n›n sigorta ifl-
lerinin flirketler eliyle yap›lmaktan ziyade kendi bünyemizde tesis
edilecek bir sand›k marifetiyle yap›lmas›n›n Müesseselerimizin ve
memurlar›m›z›n menfaatlerine uygun olaca¤› mütalaa edilmifl idi. 

Bu görüflün fiilayata intikal ettirilebilmesi için lüzumlu haz›rl›klara
tevessül olunmufl ve böyle bir sand›¤›n ne flekilde teflekkül etme-
si icap edece¤i ehliyetleri müsellem iki aktuere tetkik ettirilmifl ve
sigorta tekni¤i bak›m›ndan esaslar› tespit olunmufltur. Var›lan ne-
ticelere ‹dare Kurulumuzun da mutab›k bulundu¤u bir zamanda ö¤-
renmifl bulunduk ki tüzük mucibince bu sigorta mukavelelerini

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

2315



yapmakla tavzif edilmifl bulunan ‹stanbul Ticaret Odas› bir flirketle
mukavele akdetmifltir. ‹flin durdurulmas› için Vekalet nezdinde
yapm›fl oldu¤umuz teflebbüsler de maalesef müsbet netice verme-
mifl ve mukavele vekaletçe de tasdik edilmifltir.

M‹LLETLERARASI T‹CARET ODASI TÜRK‹YE M‹LL‹ KOM‹TES‹

Malum oldu¤u veçhile kanun Milletleraras› Ticaret Odas› Türkiye
Komitesini kurmak ve ifllerini yürütmek vazifesini Birli¤imize ver-
mifl bulunmaktad›r.

Kanun, kurmak ve ifllerini yürütmek vazifelerini birlikte mütalaa et-
mifl oldu¤undan bu teflekkülün mahiyetinin ne olaca¤› mevzuunda
hukuki bak›mdan bir tak›m tereddütler has›l olmufltur. Gerek bu
husus ve gerekse Milletleraras› Odan›n statüleri ayr› ayr› tetkik
olunarak Türkiye Komitesi için Birli¤imizin ‹dare kurulu mihver itti-
haz edilmek esas›na göre bir statü haz›rlam›flt›r.

Serbest tüccarlar›m›z›n bu mevzudaki görüflleri de tespit edildik-
ten sonra statüye son flekli verilecek ve komite fiilen kurulacakt›r.

DIfi T‹CARET REJ‹M‹ ÜZER‹NDEK‹ ÇALIfiMALAR

22 Eylül 1952 tarihinden itibaren D›fl Ticaret rejimimizde tahassül
eden vaziyet ‹dare Kurulumuzdur. Dikkatle üzerinde durdu¤u ve
ehemmiyetle meflgul oldu¤u birinci mevzuu teflkil eylemifltir.

Fiili vaziyet ve meseleler Kurulumuzun müteaddit içtimalar›nda in-
ceden inceye müzakere konusu yap›lm›fl ve durumun ›slah› için or-
taya ç›kan fikirler Hükümet nezdinde ciddiyetle takip edilmifltir.

Bu çal›flmalar›m›z ile bunlar›n sonunda elde edilen neticeler ‹ktisa-
di Raporumuzda tafsilatiyle arz edilmifl bulundu¤undan burada ay-
r›ca arz›ndan içtinap olunmufltur.

24

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

16



GIDA MADDELER‹ TÜZÜ⁄Ü

Yeni meriyete giren G›da Maddeleri Tüzü¤ünün baz› hükümlerinin
piyasada s›k›nt›lar do¤urdu¤u malumunuzdur.

Muhtelif Odalar›m›z›n bu tüzü¤ün zorluklar do¤uran maddeleri
hakk›nda Birli¤imize yaz›l› olarak müracaat etmeleri üzerine keyfi-
yeti bir yandan Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Vekaletine yazmakla bera-
ber, ayr›ca bu müracaat›n desteklenmesi için Ekonomi ve Ticaret
Vekaletine de baflvurduk.

Ekonomi ve Ticaret Vekaleti taraf›ndan keyfiyetin Sa¤l›k ve Sosyal
Yard›m Vekaletin yaz›lmas› üzerine oradan ald›¤›m›z bir yaz›da
mevzuun dikkatle incelenmekte oldu¤u ve gere¤inin yap›laca¤› Bir-
li¤imize bildirildi.

Bu yaz›flmalar s›ras›nda ‹stanbul'dan bir heyet bu iflle ilgili olarak
Ankara'ya gelmifl ve ‹dare Kurulumuzun Baflkan Vekili ile birlikte
Vekaletle baz› temaslar yapm›fl bulunmaktad›r.

Mesele halen Vekalette tetkik edilmekte olup piyasam›z› s›kan hü-
kümlerin de¤ifltirilece¤ini kuvvetle ümit ediyoruz.

DEVLET MÜESSESELER‹N‹N ‹THAL MALI MÜBAYAALARI 

Ahiren Maliye Vekaleti taraf›ndan bir tamimde 1947 senesinde ç›-
kan ve uzun zamandan beri fiilen tatbik edilmeyen ve Vekiller He-
yeti karar›na tevfikan, resmi müesseselerin bedelleri 25.000- lira-
y› tecavüz eden ithal mal› mübayaalar› için Maliye Vekaletinden
izin almaya mecbur tutulduklar›n› haber  alan ‹dare Kurulumuz bu
hali piyasalar›m›z için zararl› ve hükümetin ticari politikas›na ayk›-
r› görerek bu tamimin ve bunun dayand›¤› Vekiller Heyeti karar›n›n
kald›r›lmas› için Ekonomi ve ticaret Vekaletinin tavassutunu rica
etme¤e karar vermifl ve keyfiyet yaz›lm›flt›r.
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‹fi KANUNU TAD‹LATI

Hükümetçe ‹fl Kanununda yap›lmas› düflünülen de¤ifliklikler husu-
sunda Birli¤imizin de mütalaas› sorulmufltur.

Tadil tasar›s› mütehass›slar›m›z taraf›ndan incelenmifl ve gereken
cevap Çal›flma Vekaletine ulaflt›r›lm›flt›r.

FON MEVZUU ‹LE ALAKALI ÇALIfiMALAR

Bu devre zarf›nda Oda ve Borsalar›m›z›n fona olan borçlar›, yapt›-
racaklar› binalar için fondan para tahsisi hakk›ndaki müracaatlar›
da tetkik ve gereken kararlara ba¤lanm›flt›r.

Ayr›ca Borsalar›m›z mensuplar›n›n y›ll›k aidat itirazlar› da incelene-
rek neticelendirilmifltir.

DIfi T‹CARET REJ‹M‹

Tescil muamelelerinde memleketin 1'nci s›n›f ihtiyaç maddelerine
rüçhan verilmesi mevzuundaki dilek ehemmiyetle takip olunmufl
ve Vekaletçe bu dilek yerinde bulunarak 1'inci s›n›f ihtiyaç madde-
lerine rüçhan verildi¤i gibi darl›¤› tesbit olunan di¤er maddeler da-
hi derhal tahsislere veya tescil yap›lmas› suretiyle mal darl›¤› ve fi-
yat yükselmesinin önüne geçilmekte oldu¤u cevaben bildirilmifl ve
üzerinde hassasiyetle durdu¤umuz bu mevzu ahiren bir kararname
ile de teminat alt›na al›nm›fl bulunmaktad›r. 

397 SAYILI S‹RKÜLER

397 say›l› sirkülerden do¤an flikayetlerle Birli¤imiz daima yak›ndan
meflgul olmufl ve Vekalet nezdinde teflebbüslerde bulunmufltur.
Buna karfl›l›k olarak Ekonomi ve Ticaret Vekaleti harice döviz ka-
ç›rma¤a mani olacak tedbirlerin al›nmas› lüzumuna kani oldu¤unu
ve bu gayeyi temin etti¤ine inand›¤› bu sirkülerin ipkas›na zaruret
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bulundu¤unu bildirmifl, fakat bu sirkülerin tatbikinde tüccara zor-
luklar veren formalitelerin Vekalette aksettirildikçe büyük bir hüs-
nüniyetle mütalaa olunarak kald›r›labilece¤ini ilave etmifltir.

‹dare Kurulumuz, 397 say›l› sirkülerin güdülen gayeyi teminden
uzak oldu¤unun ve beyhude s›k›nt›lara sebebiyet verdi¤inin er geç
anlafl›laca¤› ve bu sirkülerin meriyetten kald›r›laca¤› hakk›ndaki
ümitlerini muhafaza etmektedir. 

Bizlere geçen sene tevdi eylemifl bulundu¤unuz flerefli vazifeyi eli-
mizden geldi¤i kadar ifaya gayretler sarfettik.

Her cihetten sizlere lay›k olmak bafll›ca gayemiz olmufltur. Emane-
tinizi hakiki sahipleri olan sizlere bu gün teslim ederken bafll›ca te-
mennimiz yeniden seçece¤iniz ‹dare Kurulunun bizlerden daha zi-
yade muvaffak olmas› ve Birli¤imizin lay›k oldu¤u inkiflaf seviyesi-
ne ulaflt›r›lmas›d›r. Hepinizi hürmetle selamlar›m.”
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4. GENEL KURUL

B‹Z‹M ‹LK GENEL KURULUMUZDAN BAHSEDENLER; B‹RL‹⁄‹ YAPAN,
TANITAN VE KÖKLEfiT‹REN KURUL D‹YE BAHSEDECEKLERD‹R.

Gerçekten bu ifli devralan bizler, bütün unsurlar› ile yepyeni bir ifl
kurmufl durumday›z. ‹flin plan ve program›ndan ruh ve bünyesine,
kadro ve teflkilat›na ve nihayet inkiflaf ve istikbaline kadar bütün
yap›c› ve kurucu karakterdeki iflleri bu iki y›ll›k devre içine s›¤d›r-
mak zorundayd›k.

Bu gün iki y›ll›k bir gayret ve ihtimam›n neticesinde gözle görülür
bir varl›k haline gelmifl bulunuyoruz.

Art›k memleket içinde ve memleket d›fl›nda tan›nan hürmet edilen,
mütaalaa ve görüfllerine yer verilen bir Birlik mevcuttur.

Bugün art›k, manevi ve maddi varl›¤› olan devaml›l›¤›n kanunla
sa¤lanan, kitap halindeki neflriyat say›s› önüçü geçen neflir organ›
(Türkiye ‹ktisat Gazetesi) ile her hafta fikirlerini umumi efkara
muntazaman arzedebilen bir kuvvet halinde bir (TÜRK‹YE ODALAR
B‹RL‹⁄‹) vard›r.

Ve nihayet bu gün minnetle ifade etmek icabeder ki, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Komisyonlar› taraf›ndan davet olunan, baflta
Ekonomi ve Ticaret Vekaleti olmak üzere Hükümet taraf›ndan din-
lenen ve hatta ifllerin tanzimi ve tatbiki bak›m›ndan iflbirli¤i yap›lan
ve kendisine amme hizmetleri verilen ve o vazifelere lay›k olabilen
bir Birlik meydana gelmifltir.

‹flte muhterem arkadafllar›m›z, faaliyetimizin teferruat›na inmeden iki
senelik çal›flmalar›m›z›n bafll›ca müsbet neticeleri bunlard›r diyoruz.

Do¤an genç Birlik, s›hhatli ve gürbüz olarak büyümüfl ve k›sa za-
manda kuvvetli ve her bak›mdan güvenilir bir teflkilat haline gel-
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mifltir. Böylece art›k memleketimizde serbest sektörü hakk› ile
temsil eden, piyasan›n arzular›n› toplay›p alakal› mercilere aksetti-
rebilen ve nihayet devlet ve Hükümet karfl›s›nda ifl ve ticaret ale-
minin görüfllerini salahiyetle ifadeye muktedir bir organ vard›r.

Yüksek Heyetinizin ilk içtimalardan itibaren tahakkukunu arzulad›-
¤› bu cihetlerin nas›l birer hakikat oldu¤unu, ifllerimizi yak›ndan ta-
kip etti¤inize inand›¤›m›z için tafsilat ile arz etmeyece¤iz. Yaln›z
geçen zaman zarf›nda meydana gelen zihniyete, Odalar ve Borsa-
larla Birlik ve Birlikle Hükümet aras›ndaki samimi iflbirli¤ine bir de-
fa daha nazar› dikkati çekmekten kendimizi alam›yoruz. Çünkü bi-
liyoruz ki her iflin bafl› bu mesut ve müsait iklimi yaratmaktan iba-
rettir. Bu hava bu flekilde mevcut oldukça, Memleket yüksek men-
faatlar›na uygun olarak her hadise en iyi flartlar içinde lay›k oldu-
¤u inkiflaf› bulacakt›r.

Yaln›z hemen fluras›n› ilave etmek isteriz ki, bugün toplu bulunan
Genel Kurulunuz, her haz›rl›¤a ve maddi imkanlar› tamamlanm›fl
bulunan Birli¤imize gerekli flekil ve salahiyetleri de verecek ve biz-
den sonra geleceklere her bak›mdan teazzuv etmifl bir Birlik dev-
retmifl olacakt›r” demifltir.  

“Bunlar yukar›da arz olundu¤u gibi, karfl›l›kl› bir anlay›fl zihniyeti
içinde ve her gün biraz daha tekamül etme yolundad›r. 

Bu arada Ekonomi ve Ticaret Vekaleti ile çok yak›n bir iflbirli¤i ha-
line gelmifl olan çal›flmalar›m›z, D›fliflleri, Bay›nd›rl›k, Çal›flma gibi
di¤er vekaletlere sirayet etmifl ve ilerlemifl bulunmaktad›r.

Ekonomi ve Ticaret Vekaleti ile olan ifllerimizi bu raporun sahifele-
rine s›¤d›rmak güçtür. Her hafta en az üç dört mevzuda iflbirli¤i
yapmak f›rsatlar› zuhur etmekte ve memleket ifllerinin Memleket
menfaatlerine istikametlenmesi için hep beraber gayret sarfet-
mekteyiz.”
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Verilen izahatta temas edilen mevzular flunlard›r:
1- Hükümet taraf›ndan Birli¤e sorulan mallar›n, teflkilatlarda istifla
re edilerek cevapland›r›lmas›. 
2- BMM'deki Su Mahsulleri Kanun Tasar›s›, Muamele Vergisi Ka-
nun Tasar›s› müzakerelerine kat›l›nmas›.
3- Gelir Vergisi Kanununda yap›lan de¤ifliklik s›ras›nda Birli¤in al-
d›¤› aktif rol.
4- 5590 say›l› kanunun tadili s›ras›nda Birli¤in BMM’de kazand›¤›
sempati havas›.
5- Yeni Gümrük Kanunu hakk›nda verilen mütalaa.
6- Yabanc› sermaye kanunu sermayesinde al›nan rol.
7- ‹fl ihtilaflar›n›n haline mütedair kanunda al›nan rol.
8- D›fl Ticaret Rejimi üzerindeki genifl çal›flmalar.
9- Sanayi tahsis iflleri üzerindeki çal›flmalar.
10- Çeflitli anket iflleri.
11- Kar hadleri için yap›lacak yeni mevzuat görüflmelerine Birli¤in
de kat›lmas›.
12- Vekaletçe getirtilecek yabanc› mütehass›slar›n çal›flma flekil-
lerinin beraberce kararlaflt›r›lmas›.
13- Standardizasyon ve kontrol nizamnamelerinin tadil ve yap›l›fl-
lar›nda Birli¤in de mütalaa beyan etmesi.
14- Muayyen ithal mallar›n›n vas›f ve fiyat bak›m›ndan tetkiki ve el-
veriflli olanlar›n›n tesbiti.
15- ‹thal mallar›n›n dayan›kl› olmas› ve memlekette tamir edilmesi
ve yedeklerinin bulunmas› için Odalar›m›z›n görüfllerinin bir araya
getirilmesi.
16- D›fl Ticaret Rejimi ve sanayi tahsislerinin beraberce yürütülme-
si iflleri.

1- Ticaret anlaflmalar› dairesi ve milletleraras› iflbirli¤i umumi ka-
tipli¤i ile devaml› temas ve çeflitli ifller üzerinde istiflare.
2- D›fliflleri Vekaleti ile yap›lan temaslardan sonra Birlik muamele-
lerinin yabanc› memleketlere gidecek olan iktisadi hey'etlere kat›l-
mas›n›n temini.
3- ‹flletmeler Vekaleti ile temas edilerek sektör taraf›ndan iflletilen
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mensucat fabrikalar›n›n ifl ve tezgah aletleriyle y›ll›k imalat ve ham
madde sarfiyat miktarlar›n›n tesbiti için odalar aras› bir anket aç›lmas›.
4- Bay›nd›rl›k Vekaleti ile 1954 y›l› zarf›nda yurda ithal edilecek çi-
mento maliyetinin asgariye ihraç edilmesi yolundaki müflterek ça-
l›flmalar.

YABANCILARLA TEMASLAR

“Birli¤imizin bu devre zarf›nda yabanc›larla olan temaslar›n› s›klafl-
t›rm›fl ve her tarafta bu yak›n iflbirli¤inin semerelerini toplam›flt›r.

Bu devre içinde en mühim hadise, flüphesiz, Birleflik Amerika'n›n
D›fl Ticaret Komisyonu Baflkan› Mr. Randall'›n Memleketimizi ve
Birli¤imizi ziyareti olmufltur.

De¤erli Amerikal› siyaset ve iktisat adam›yla Birli¤imiz yak›ndan
alakadar olmufl, memleketin her taraf›ndan davet etti¤imiz elliden
fazla k›ymetli ifl adam›m›z› bir araya toplayarak mumaileyhe Mem-
leketimizin hakiki vechesini ö¤retecek imkanlar› haz›rlam›flt›r.

Mr. Randall'›n toplulu¤umuza hususi bir önem vermifl ve nihayet
kendi diliyle konuflan ifladamlar›na rastlaman›n memnuniyetini izhar
ederek yabanc› sermayenin Memleketimize yabanc› teknik ile bera-
ber gelmesi lüzumu üzerinde görüfllerini anlatm›fl ve tam bir samimi
havan›n do¤mas›na hizmet etmifltir. Birli¤imiz, bu mühim ziyarette
kendisine düflen memleket vazifesini lay›kiyle ifa etti¤ine kanidir. 

Bu ziyaret s›ras›nda da Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Vekillerinden
yak›n bir alaka ve yard›m gördü¤ümüzü de sözlerimize flükranla ila-
ve etmek yerinde olur.

Mr. Randall'dan alt› ay sonra, tan›nm›fl iktisatç› ve muharrir Mr.
Thornburg'u da yeni Birlik çat›s› alt›nda selamlamak ve kendisine
memleketimizi tan›mas›nda hususi sektör olarak yard›m etmek im-
kan›n› bulduk. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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“Türkiye köfleyi dönmüfltür” sözlerini Mr. Thornburg Birli¤imizin
tertipledi¤i toplant›da söylemifltir. 

Bu iki mümtaz flahsiyetin yan›nda Birli¤imizi ziyaret eden ve iflbir-
li¤i yapmak f›rsatlar›n› bize verenler az de¤ildir.

Geçenlerde ‹ngiltere'den gelen ve tamamen tüccardan müteflekkil
bulunan Hububat Heyeti de bunlar aras›ndad›r. ‹ngiliz Ticaret Oda-
lar› ve Borsalar› mümessillerinden mürekkep olan Heyetin Reisi,
kendilerinde bizdeki gibi bir Birlik olmad›¤›n›, Birli¤imizi, çal›flmala-
r›n› ve Gazetesini gördükten sonra benimsediklerini, avdetlerinde
müflterek ifllerini görmek üzere bu tarzda bir Birlik kurma¤a tefleb-
büs edeceklerini bildirdiler. 

M‹LLETLERARASI T‹CARET ODASI

Bu y›l Milletleraras› Ticaret Odas› Umumi Katipli¤i ile mevcut te-
mas s›klaflt›r›ld›. Türkiye Milli Komitesine dair ifllere ehemmiyetle
bak›ld›. Statüsü haz›rland›. Ve Birli¤imizin Viyana'da toplanan Mil-
letleraras› Ticari davalarda fiilen rol almak f›rsat›n› temin etti.

Bugünkü dünya flartlar› içinde Milletleraras› topluluklar›na kat›lma-
n›n, memleketimiz için, ne kadar hay›rl› neticeler tevlit edece¤ini
izahattan vareste buluyoruz.

Gelecek y›llar için de bu ifltiraklerin daha s›k ve daha müsmür ola-
ca¤›n› ümit etmekteyiz.

DIfi MEMLEKETLERE YAPILACAK SEYAHATLER

Odalar›m›z›n ve Birli¤imizin d›fl pazarlarla yak›n temas temini lüzu-
mu aflikard›r. Bu kabil f›rsatlar zuhur ettikçe meslektafllar›m›z› tefl-
vikte kusur etmiyoruz.

Bu cümleden olarak ‹stanbul ve ‹zmir tacirlerimizin ‹ngiltere'ye ge-
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çen y›l yapt›klar› seyahati, Birlik olarak destekledik. Ve gerekli ida-
ri yard›mlarda bulunduk.

Di¤er taraftan Karfl›l›kl› Güvenlik ‹daresinin tertipledi¤i Bat› Alman-
ya (Berlin) seyahatini de Birlikçe vuku bulan arzuya uyarak tertip-
ledik. Alt› zat›n beflinin seçilmesini Odalar›m›za b›rakarak yaln›z
Hey'et Baflkan›n› Birlikçe seçtik.

Hey'etin bu ziyareti iki memleket aras›ndaki ticaretin müstakbel
geliflmesinde flüphesiz faideli olacakt›r.

‹sviçre Sefaretinin Türk tacirlerinden bir grubu memleketine davet
etmesi üzerine keyfiyeti tetkik ve Odalar›m›z›n ithalat›na vazeyle-
mifl bulunuyoruz. Kanaat›m›zca bu seyahati yaln›z ‹sveç'e inhisar
ettirmeyip merkezi ve Garbi Avrupa'ya teflmil eylemek yerinde ola-
cakt›r. Bu yoldaki mesaimiz devam etmekte olup önümüzdeki
mevsimde müsbet bir neticeye ba¤lanaca¤›n› ümit ediyoruz.

B‹RL‹⁄‹N NEfiR‹YAT SAHASINDAK‹ FAAL‹YET‹

Gene geçen y›l raporumuzda lüzum ve ehemmiyetinden bahsetti-
¤imiz (Türkiye ‹ktisat Gazetesi) ikinci y›l›n› yaflamaktad›r. Gazete-
miz, k›sa zamanda umumi efkarda yeri olan bir neflir vas›tas› hali-
ne gelmifltir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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5. GENEL KURUL - MAYIS 1954

5590 Say›l› Birlik Kanunu'nu tadil eden 6233 say›l› kanun hüküm-
leri gere¤i, Odalar Birli¤i'nin 6-7 Mart 1954 tarihlerinde yap›lan
4. Genel Kurulunun üzerinden iki ay geçtikten sonra May›s
1954'te 5. Genel Kurulu yeniden topland›.  

Çok Muhterem Genel Kurul Azalar›, 

5590 say›l› Birli¤imiz kanununu tadil eden 6233 say›l› Kanunun va-
zeyledi¤i yeni hükümlere göre bu gün ilk defa olarak toplanm›fl bu-
lunuyoruz.

Bu sebeple Kanunumuzun muaddel 64'üncü maddesi gere¤ince
baz› Oda ve Borsalar›m›z›n Genel Kurula gönderdikleri delege say›-
s› artt›r›lm›fl ve eski arkadafllar›m›z›n yan›na yenileri de seçilerek
toplulu¤umuza kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r. 

Genel Kurulumuzun bu yeni k›ymetlerle bir kat daha ehemmiyet
kazand›¤› flüphesizdir.

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar, memleket ve meslek fay-
das›na yapaca¤›n›z hay›rl› çal›flmalar için baflar›lar dileriz. 

Yeni Kanunumuzun hükümlerine göre (Türkiye Ticaret Odalar›, Sa-
nayi Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i) Genel Kurulu bundan böy-
le her sene May›s ay›nda toplanacakt›r.

Eski Kanunumuzun hükümlerine göre son defa Mart ay›nda bir araya
gelerek bütün meslek davalar›m›z› görüflmüfl ve iktisadi raporumuzu
da Genel Kurul olarak tasvip etmifl ve muameleye koymufl bulunuyo-
ruz. Bu sebeple hemen iki ay fas›la ile yapt›¤›m›z bu toplant›ya yeni bir
iktisadi rapor getirmeyiflimizi tabi karfl›layaca¤›n›z› ümit etmekteyiz.

Filhakika yeni seçimleri müteakip tekrar iktidara gelen hükümeti-
mizin program› da henüz birkaç gün önce malum olmufltur.
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Bu vaziyet karfl›s›nda, yüksek hey'etinizce ileri sürülecek temenni,
görüfl ve telkinleri de anlad›ktan sonra, geçen Genel Kurulumuzca
tasvip buyurulan 1953-1954 devresi iktisadi raporumuzun ona gö-
re ayarlanmas› ve hükümetimize tevdi olunmas› en pratik yol ola-
rak mütalaa edilmifltir.

Muhterem Arkadafllar›m,
Hepinizin ad›m, ad›m inkiflaf›n› temin ve takip buyurdu¤unuz Birli-
¤imiz bu Genel Kurulun çal›flmalar› sonunda yepyeni bir devreye
ulaflmaktad›r.

Geçen iki sene zarf›ndaki müsbet faaliyetlerin her sahada meyva-
lar› al›nma¤a bafllanm›flt›r. Kurucu Genel Kurulumuzdan bu yana
çizdi¤imiz yolda inhirafs›z tam h›zla ilerlenmifltir.

Büyük Millet Meclisi mahafilinden ve Hükümetimizden gördü¤ü-
müz yak›n alakan›n minnetar›y›z. Az zaman içinde toplulu¤umuz
memleket icra organlar›n›n itimad›n› kazanm›fl, müflaveresine k›y-
met verilen ve hatta tatbikatta mes'uliyet deruhte etmesi uygun
görülen bir teflekkül halini alm›flt›r.

Memleket ifllerinin el birli¤i ile en iyi flekilde görülmesi yolunda ku-
rulan bu çal›flma fleklinin Devlet mahafilinde oldu¤u kadar piyasala-
r›m›zda da iyi karfl›land›¤› belirtmekle hususi bir zevk duymaktay›z.

Bilhassa Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar› ve Ticaret Borsalar› gibi
Birli¤imizi teflkil eden topluluklar›n d›fl›nda kalan fakat meslektafl-
lar›m›z taraf›ndan muayyen gayelerle meydana konulan dernek ve
cemiyetler bu vadideki görüfllere örnek olmakta ve birli¤imizin ça-
l›flmalar›na her vesile ile kat›lmak arzusunu göstermekte ve taraf›-
m›zdan da en yak›n bir anlay›flla karfl›lanan bu hareketler tevali et-
mektedir.

Son günlerde Kolad ve ‹stanbul Manifatura ‹thalatç›lar› Birli¤i ile
olan yak›n çal›flmalar bu meyandad›r. Önümüzdeki günlerde Oda-
lar›m›z›n bünyelerinde mesleki faaliyetleri daha iyi ayarl›yarak
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zümre ihtiyaçlar›m›z› kanunun gösterdi¤i tabii mercileri yoluyla
sa¤lamak ve derneklerle cemiyetleri kendi sahalar›nda daha ve-
rimli olma¤a b›rakmak uygun olacakt›r. Temaslar›m›z bu flekilde
çal›flmalar› mümkün k›lacak ahengi tertip etmek istikametinde in-
kiflaf eylemektedir. 

Muhterem Genel Kurul Azalar›, 
fiu k›sa izahat› müteakip, sizlere mutad›m›z, veçhile, geçen üç ay
zarf›ndaki (Birlik) çal›flmalar› hakk›nda malumat arz ediyoruz:

Esas karakteri itibariyle son günlerimizin mesaisi daha çok Birli¤i-
mizin yeni teflkilat› etraf›nda teksi olunmufltur. Malumunuz oldu¤u
üzere, her fleyden önce ihtiyac›m›z olan Merkez Binas›n›n inflaat ifl-
leri ile meflgul olunmufltur. Ankara Ticaret ve Sanayi Odam›z tara-
f›ndan Posta Caddesinde yapt›r›lmakta olan bu bina, Mart ay›nda
hizmete aç›lacakken bir tak›m idari ve teknik sebepler yüzünden
evvela May›s ay› bafl›na tehir olunmufl ve sonradan bu müddetin
de kafi gelmedi¤i üzüntü ile tesbit edilmifltir. Böylece halen iflgal
etti¤imiz Konya Soka¤›ndaki Yeni Han'dan ayr›lmak mecburiyeti-
nin de inzimam› ile alel acele yeni binas›n›n haz›rl›klar› ikmal ettiri-
len bir kat›na Haziran'›n ilk günü tafl›nacak ve içinde bulundu¤u-
muz s›rada di¤er k›s›mlar›n ikmaline çal›flacakt›r.

Binan›n zemin kat› Etibank'a kiralanm›flt›r. Arka soka¤a rastlayan
dükkanlar da taliplerine verilmifltir. Mal sahibi Ankara Odam›zla
yapt›¤›m›z anlaflmaya göre bodrum katlar›n geri kalan k›s›mlar› Bir-
lik Matbaas› ve Konferans Salonu yap›lmak üzere, Birinci ve ‹kinci
katlar› da Yaz›haneleri tesis eylemek için Birli¤imize kiralanmakta-
d›r. Üçüncü kat ile Çat› k›sm› da Ankara Odam›zca tesis olunan Ti-
caret Kulübüne ayr›lmaktad›r.

Bu suretle binan›n iç k›sm› tamamen Birli¤in ve Odan›n müflterek kont-
rolu alt›nda kalmakta ve böylece baflka bir kirac› bulunmamaktad›r.

Salonlar›n haricinde takriben yirmi kadar oday› ihtiva edecek
olan Birli¤e ait k›sm›n, bu toplant› s›ras›nda yüksek tasviblerini-
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ze arzedilmekte olan kadromuza flimdilik kafi gelece¤i mütalaa
edilmektedir.

Birlik matbaas› için, Genel Kurulumuzun karar›na uyularak lüzum-
lu makineleri sat›n alma teflebbüsüne geçilmifltir. Di¤er taraftan
ilave etmek isteriz ki Amerikal› dostlar›m›zla memleket sanayi kal-
k›nmas› ve yabanc› sermaye celbi ifllerinde çal›flacak ve merkezi
Ankara'da bulunmakla beraber ‹stanbul, ‹zmir ve New York'ta flu-
beleri bulunacak bir teflkilat›n Birlik bünyesinde yer almas›nda mu-
tab›k kald›k. Bu teflkilata ait masraflar› da bir müddet için karfl›l›k-
l› yard›m tahsisat›ndan karfl›lamak imkanlar› üzerindeyiz.   

Amerikal› dostlar›m›zla ilerleyen bu yak›n münasebetler yan›nda, Anka-
ra'da bulunan bütün dost memleketlerin temsilcileri ile devaml› ve
müsmir irtibat halindeyiz. Yeni teflkilat›m›z›n kurulmas› ve servislerimi-
zin faaliyete geçmesiyle bu münasebet daha verimli bir hale gelecektir. 

D›fl münasebetlerimize temas etmiflken fluras›n› da arzetmek iste-
riz ki yabanc› memleketlerle yap›lan ticaret görüflmelerine Birli¤in
de ifltiraki yolundaki hükümet karar› flu aylar içinde fiilen tatbik
mevkiine girmifltir. 

Do¤u Almanya ile yap›lan ticaret anlaflmas› konuflmalar›nda Birli-
¤imiz faal rol deruhde etmifl, yabanc› heyet ilk ziyaretini Birli¤imi-
ze yapm›fl ve bütün konuflmalara mümessilimiz kat›lm›flt›r.

Kadro ve imkanlar›m›z müsaadesinde, her anlaflma için vuku bul-
makta olan davetlere haz›rl›kl› olarak ifltirakimiz piyasalar›m›z ba-
k›m›ndan flüphesiz çok faydal› olacakt›r.

D›fl münasebetlerimiz mevzuunda milletleraras› Ticaret Odas› ile
de art›k münasebetlerimizin tamamen tesis olundu¤una iflaret et-
mek yerinde olacakt›r. Geçen ay içinde Roma'da toplanan Beynel-
milel Ticaret Odas›n›n konsey içtimas›na ifltirak ederek müzakere-
lere fiilen kat›ld›k.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Umumi Katibimizin Roma ve Paris'te yapt›¤› temaslarla Milli Komi-
temizin Milletleraras› Oda ile muhtelif çal›flma kollar› aras›ndaki ir-
tibatlar›n haz›rl›klar› meydana konulmufltur. Bu arada geçen y›llar
aidat›m›za ait kayd›n terkin olunmas›nda ve 1954 y›l› için de 3.000
dolar olan normal aidat›m›z›n yar›s› bulunan 1.500 dolar karfl›l›¤›
Frans›z Frank›n›n ödenmesinde mutabakata var›lm›fl ve Milletlera-
ras› Ticaret Odas› bütçesi Konsey taraf›ndan bu esaslar dahilinde
kabul edilmifltir. 

Önümüzdeki ilk f›rsatta bu vadide eksikleri tamamlanan Milli Ko-
mitemizi faal bir durumda görmek mümkün olacakt›r.

Di¤er taraftan, bu günlerde Cenevre'de toplanan Milletleraras›
37'nci Çal›flma Konferans›na gidecek Türk heyetinde ‹flveren Mü-
messili olarak bildirdi¤imiz iki namzedten Haydar Dündar arkada-
fl›m›z Vekaletçe seçilerek memuriyet mahalline hareket etmifltir.
Bu münasebetle arkadafl›m›z› aram›zda görmekten mahrum bulu-
nuyoruz.

Muhterem Arkadafllar, 
Birli¤imizin son devre zarf›ndaki çal›flmalar› aras›nda sanayi ihti-
yaçlar› için D›fl Ticaret Rejimi ile deruhde etti¤imiz vazifenin icap-
lar› da büyük yer tutmufl bulunmaktad›r.

Bu devre zarf›nda Vekalete arz olunup aynen tasvip buyurulan tah-
sislerle beraber sanayi sektörüne Birli¤imizin temin etti¤i döviz
miktar› 75 milyon liray› geçmifltir.

Sanayi hayat›m›z›n yedek parça, iflletme malzemesi ve ham mad-
de ihtiyac› ile k›smen ikmal ve tevsi ifllerine ayr›lan bu imkanlar sa-
yesinde piyasalar›m›z›n bu k›sm›nda bir istikrar ve herkesçe gittik-
çe anlafl›lan ve beklenilen bir tevzi usulü gelmifl oluyor. 

Sanayi tahsislerinin ‹ç Anadolu'ya takdimen verilmesi ve bu hava-
linin teflviki için geçen Genel Kurulumuzda al›nan temenni karar›
‹ktisat ve Ticaret Vekaletince müsbet olarak karfl›lanm›fl ve Kas›m-
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Aral›k tarihlerine kadar bu gibi yerlerden vaki olan taleplerin
1.099.107 liras› karfl›lanarak bu yerlere gerekli tahsisler yap›lm›flt›r. 

Yeni binada takviyeli kadromuzla çal›flma¤a bafllay›nca bu servisi-
mizin k›rtasi sür'ati de artm›fl bulunacakt›r.

Sanayi bahsindeki çal›flmalar aras›nda ham bezlerin yurt d›fl›nda
imallerinin ikmaliyle basma, divitin ve pazen haline ifra¤› mevzuun-
da piyasada mevcut huzursuzluk, sanayi, iç ticaret ve ithalat saha-
lar›nda salahiyetli arkadafllar›m›z› bir araya getirerek tetkik olun-
mufl ve Sanayi ve Ticaret Odalar›m›z›n mümessilleriyle ‹stanbul
Manifatura ‹thalatç›lar› Birli¤i azalar›n› Birli¤imiz etraf›nda toplaya-
rak vard›¤›m›z neticeler ‹ktisat ve Ticaret Vekaletine arz olunmufl
ve aynen tasvip olunarak 10 May›s tarihli gazetemizdeki Vekalet
tebli¤inin neflri mümkün k›l›nm›flt›r.

Birli¤imiz mevcut s›k›nt›y› bertaraf eden bu ara karar›ndan sonra
meseleyi memleket menfaat›na en uygun düflecek devaml› politi-
kan›n tesbiti mütalaas›n› haz›rlamak üzere esasl› tetkik mevzular›
aras›na alm›flt›r. Halen bu yoldaki tetkikat devam etmektedir.

Di¤er taraftan, Türkiye Otomobil, Kamyon ve Lastik Acenteleri
Derne¤i olarak çal›flan ve k›saca KOLAD ad› verilen ithalatç› arka-
dafllar›m›z yedek parça, kredili ithalat ve 442 say›l› sirkülere göre
bak›m ve tamir teçhizat›n›n tamamlanmas› mevzular›ndaki davala-
r›n›, memleket iktisadi gerçekleri ile ayarl› olarak tetkik etmek ve
Vekalet nezdinde iflleri beraberce müzakere ve intaç eylemek yo-
luna gidilmifltir.

Mühim bir ticaret mevzuunu en iyi flekilde hal için yap›lan bu çal›flma-
lardan alakal›lar Birli¤e karfl› müteflekkir olduklar›n› beyan etmifllerdir.

Böylece yukar›da da arzolundu¤u üzere, bu gibi Odalar›m›z d›fl›nda
kalan faaliyetleri birer birer Birlik mevzuu yapmak ve yeknesak bir
faaliyet sistemi meydana getirmek yoluna girilmifl bulunmaktad›r.
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Muhterem Arkadafllar,

Birlik faaliyetlerinin ana hatlar›na bu suretle k›saca temas eden bu
raporumuzu yüksek görüfl ve tetkiklerinize arzeder, alaca¤›n›z en
isabetli kararlarla çizilecek yeni faaliyet programlar›m›z›n Birli¤imi-
zi önümüzdeki y›llarda da yeni baflar›lara ulafl›laca¤›na dair olan
güvenimizi teyit vesilesiyle hepinizi tekrar ve ayr› ayr› selamlar›z...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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6. GENEL KURUL - MAYIS 1955

Muhterem Arkadafllar›m, 
Faaliyet Raporu hakk›nda arkadafllar›m taraf›ndan serdedilmifl ten-
kit ve sualleri cevapland›rmak üzere huzurunuza ç›km›fl bulunuyo-
rum. Birinci tenkid ve suali tevcih buyuran Cudi Birtek bey arkada-
fl›m›z: “Birlik ve oda üyelerinin takviyesini, bu takviyenin bilhassa
enformasyon, ve d›fl temaslar bak›m›ndan ele al›nmas›n› ileri sür-
müfl, Ticaret Vekaletinin kadro bak›m›ndan kifayetsizli¤i hasebile
takviyesinin hükümete telkin olunmas›n› istemifl ve bu meyanda
umumi ve uzun vadeli bir istihsal plan›, ‹ktisat fiuras›, yeni döviz
kaynaklar› bulunmas› mevzular›na da temas ederek raporun, hula-
saten yol gösterici bulunmad›¤›n› söylemifltir. Birli¤imizin üç sene-
den beri kadrolar›n› ve bünyesini ve bütçe imkanlar›n› aflarak, d›-
flardan yard›mlar da temin ederek takviye edilmek yolunda bulun-
du¤u meydandad›r. Misal olarak ilk teflekkülde yaln›z yüz bin lira-
l›k bütçe ile ifle bafllam›fl ve bunun k›rk bin lira kadar›n› maafllara
ay›rm›flken bu sene huzurunuza Birlik bütçesini 1 milyon 242.000
lira ile getirmekte ve bunun 68.000 liras›n› huzur ve müstahdem
ücretlerine tahsis eylemifl bulunmaktad›r. Bu üç y›ldaki kadro art›-
fl› ve bünye takviyesi bafllang›ca k›yasen 15 mislini bulmaktad›r.
fiuras›n› da ilave etmek laz›md›r ki sanayi yard›m fas›llar›ndan bir
y›l için ödemeyi temin etti¤imiz 300.000 lira hariç bulunmaktad›r.
Bununla beraber art›fl nisbeti yirmi mislini geçmifltir. Tahmin ede-
rim ki arkadafllar; hiçbir teflekkül bu kadar k›sa zamanda böyle bir
inkiflaf mazhar olamam›flt›r.

Di¤er Odalar›m›z›n takviyesi ise; Malumunuz bulundu¤u üzere ka-
nunen ve tamamen kendi takdir ve bünyelerine ait bir keyfiyettir.
Bununla berber birli¤imiz her f›rsattan istifade ederek Odalar›m›z›n
takviyesine çal›flmaktad›r.

Son yapt›¤›m›z sanayi anketi, izahnameleri, bu vesile ile on küsur
Odam›z›n umumi katiplerini Ankara'ya davet ederek kendileri ile
daha iyi çal›flma ve metot birli¤ine varmak için yapt›¤›m›z tefleb-
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büsler misal olarak zikredilebilir, Ticaret Vekaletinin kadrosunun
kifayetsizli¤i ve takviyesi lüzumuna gelince; bu hususta iktisadi ra-
porumuzun 36'nc› sayfas›n›n 2'nci f›kras›nda maden teflkilat› için
90'nc› sayfas›n›n (d) bendinin 3'üncü f›kras›nda, D›fl Ticaret Teflki-
lat› için takviye zaruretine iflaret eden sarih beyanlar›ndan her hal-
de Cudi beyefendinin dikkat nazar›ndan kaçm›fl olmal›d›r. Kald› ki;
d›fl Ticaret Teflkilat›n›n ne suretle ›slah edilmesi düflünüldü¤üne
dair Birlikçe 24 Ocak 1954 tarih ve 185/198 say› ile Odalar›m›za
yapt›¤›m›z tamimde birkaç odam›z hariç teflekküllerimiz cevap bi-
le vermemifllerdir. (Verenler: Adana, ‹skenderun, ‹stanbul Urfa)

Bundan sonra: Cudi beyin temas buyurduklar› noktalar faaliyet ra-
poru çerçevesinden ziyade dilekler fasl›n› alakaland›r›r mahiyette
ve hükümet politikas›yla ilgili bulunmaktad›r.

Hükümetimize esasl› ve ana mevzular üzerinde genifl tetkikat yap-
madan herhangi bir teklifte bulunmamay› kendisine fliar edilen ‹da-
re Kurulumuz bu noktalar›n flimdilik görüflme mevzuu olmayaca¤›
kanaatini muhafaza etmektedir.

Raporumuzun yol gösterici hiçbir noktay› ihtiva etmedi¤ine dair
olan kanaatlerine iktisadi raporumuzun bilhassa 86, 87, 88, 89'un-
cu sayfas›nda vermifl oldu¤umuz misalleri göz önüne alarak yük-
sek kurulumuzun bu sahadaki vazifelerimizin yap›lm›fl oldu¤u ka-
naatine varaca¤›n› umuyoruz. Ali Haydar Albayrak arkadafl›m›z.
Raporumuzda karaborsa ifllerine temas edilmedi¤ini ve yol göste-
rilmedi¤ini beyan etmifllerdir. Halbuki; ‹ktisadi Raporumuzun 86.
87'nci sayfalar› ile faaliyet raporumuzun 13'üncü sayfas›nda Birli-
¤in bu mevzuda alm›fl oldu¤u teflebbüs ve vazifelerin genifl izah›
mevcuttur. Hatta kontrol iflinin Odalar›m›za kadar intikal etmifl ol-
mas› sureti ile bu hususta da vazifelerimizi yapm›fl oldu¤umuz
meydandad›r. ‹hracat mallar›n›n ambalajlar›n›n temini hususunda
ileri sürdükleri fikirler, esasen ‹dare Heyetimizce de zaman›nda dü-
flünülmüfl ve müteaddit defalar Vekalete tahriri ve flifahi olarak arz
ve ibla¤ olunmufltur. Takibine de devam olunmaktad›r. 
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Hilmi Selvili arkadafl›m›z: Raporumuzu kifayetsiz bulmakta ve bu
görüflünü ortal›¤› gül pembe göstermekte bulundu¤umuz fleklinde
ifade etmekte ve bunlara misal olarak da bedelsiz ithal kararna-
mesini, kredili ithalat›n fleklini de¤ifltirmifl bir takas oldu¤unu, tah-
sis ve tevzi mevzular›nda hükümete bir formül teklif edilmedi¤ini
ileri sürmüfllerdir. Ayr›ca ‹zmir Enternasyonal Fuar› hakk›nda da
görüfllerini aç›klayarak izahat istemifller ve ‹ktisadi fiuradan bah-
setmifllerdir.  

Bedelsiz ithalat kararnamesi mevzuunun intac› kayd›n›n bu karar-
namenin kald›r›lm›fl olmas›n› ifade etti¤i izahattan varestedir. Bu
cihet Faaliyet Raporumuzun 9'uncu sayfas›nda sarahatle yaz›lm›fl
bulunmaktad›r. Mahfiyetkar bir ifade ile yaln›z intac› zikredilmifl ol-
mas›n›n çal›flmalar›m›z›n noksanl›¤› mahiyetinde telakki edilece¤i
hat›r›m›zdan geçmemiflti. 

Milli feragat plan› görüflüne gelince: Bu fikir ve ifade ileri sürülüfl
keflli ile tamamen flahsi bir karakter tafl›maktad›r. Mahaza heyeti
mucize memleketin içinde bulundu¤u kalk›nma flartlar›n› göz
önünde bulundurarak 28/2/1955 tarih ve 997 say›l› yaz›s› ile ‹k-
tisat ve Ticaret Vekaletine sarih tekliflerde bulunulmufl ve dövizle-
rimizin kullan›l›rken takip olunmas› laz›m gelen rüçhanl› durum bu-
lunarak iflaret edilmifl bulunmaktad›r. 

Kredili ‹thalat hakk›nda: Birlik ‹dare Heyetinin görüflü ‹ktisadi Ra-
porumuzun 88 ve 89’uncu sayfalar›nda bütün tafsilatile arz ve izah
olunmufltur. Yine orada ifade edildi¤ine göre bu görüfllerimizi vak-
tinde ‹ktisat ve Ticaret Vekaletine intikal ettirilmifl bulunmaktad›r.
Bu noktada Birli¤imizin bir icra organ› olmad›¤›na iflaretle iktifa
ediyorum. 

Tahsis ve tevzi sisteminde: Hükümetimizle tam bir iflbirli¤i halinde
çal›flmaktay›z. Bu maksatla ‹ktisat ve Ticaret Vekaletinde, tahsis
ve tevzi iflleriyle u¤raflmak üzere bugünlerde bir daire kurulmufl ol-
du¤unu ittilan›za arz ederiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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‹zmir Enternasyonal Fuar›: Raporumuzda bu fuar›m›z›n beynelmilel
fleklini ve k›ymetini tenkit edecek ne bir ifade ve ne de bir kelime
vard›r. Bu ciheti di¤er Oda ve Borsalar›m›z da beyan etmemifller-
dir. Mevzu fludur:

‹zmir Enternasyonal Fuar›na ifltirakin maddi külfetini kim yükle-
necektir. Bu ciheti geçen Genel Kurulumuzdan ald›¤›m›z ilhamla
bafll›ca Oda ve Borsalar›m›z› bir araya toplayarak görüfltük. Ko-
nuflmalar›m›z›n neticelerini muhaberelerle takip ettik. Sonunda
gördük ki, ‹zmir d›fl›nda kalan Oda ve Borsalar›m›z bu külfete ye-
ter ölçüde taraftar de¤illerdir, bu külfetin mahallen yüklenmesi-
ni tavsiye etmektedirler. Bizim kanaatimize göre Fuar için sarf›
icap eden 500.000 liray› Birli¤imiz mahalli teflekküllerle birlikte
halen karfl›layacak durumda de¤ildir. Bu vaziyet karfl›s›nda takip
edilecek hatt› hareketin tayini Yüksek Heyetinize arz edilmifl bu-
lunmaktad›r.

‹ktisadi fiura hakk›ndaki görüfllerine daha evvel Cudi Birtek arka-
dafl›m›za ayn› mevzuda cevap vermifl bulunuyoruz.

Sevgili arkadafl›m›z›n, Yeni ‹dare Heyetine seçilmek isteyen arka-
dafllar hakk›nda sarfettikleri sözleri Heyeti Umumiyeye mütevec-
cih bir tariz olarak telakki etti¤imiz üzülerek kaydederiz. 

Hüsnü Türko¤lu arkadafl›m›: Sanayi tahsislerinin gecikmesi dolay›-
s›yla daha ziyade flahsi ›zd›raplar›ndan bahsetmifl, Birlik bunlar› te-
min için gereken alakay› gösteremedi¤ini ithal rejimine muhalif ol-
du¤u telakkisi ile kredili olarak yap›lm›fl ham madde ithal taleple-
rini de reddetti¤ini ve kredili ham madde ithal taleplerinin tevzie
tabi tutulma karar›n›n fleklini tenkit etmifltir. Buna ilaveten makine
için Vekaletten ç›kan bir tahsisi ham maddeye tebdilen kullan›lma-
s› teklifini Birli¤in reddetti¤ini yaln›z iki sanayi zümresi ile alakadar
olarak di¤erlerini ret ve ihmal eyledi¤ini beyan etmifllerdir. 

Ayn› zamanda Muamele Vergisi Kanunu hakk›nda Maliye Vekaleti
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ile yap›lan temaslarda Odalar›n noktay› nazar› al›nmad›¤›n› Sanayi
Kanununun raporumuzda bahsi bulunmad›¤›n› ilave etmifllerdir.

‹dare Heyetimiz her farz ve imkanda sanayi tahsislerinin tahakku-
ku için tahriri ve flifahi bütün gayretlerini sarfetmifltir. Kredili ham
madde ithali rejim mucibince gayri kabili icrad›r. Ancak, hadisele-
rin do¤urdu¤u zaruretler karfl›s›nda Vekaletle yapt›¤›m›z temaslar
neticesi ham maddeden dolay› faaliyetlerini k›smen tadil suretinde
kalm›fl fabrikalar›n ihtiyaçlar›n›n kredili ithalat yoluyla temini cihe-
ti sa¤lanm›flt›r.

Bundan bütün sanayicilerin istifadelerini temin için ithalatç› mües-
seseye bir rüçhan hakk› tan›nm›fl ve üç ayl›k ihtiyac›ndan geri ka-
lan Odalar› taraf›ndan di¤er ihtiyaç sahiplerine taksim yoluna gidil-
mifltir. Yine rejimin kati icab›na göre bir madde için yap›lm›fl tah-
sis di¤er bir madde lehine tebdilen kullan›lamayaca¤›na göre Bir-
likçe reddi tabii görülmelidir.

Birlik; yaln›z sanayi zümresi ile de¤il; bu sanayi bölümlerinin ihti-
yaçlar› ile yak›ndan alakadar olmufltur.

Muamele Vergisi hakk›nda Odalardan herhangi bir mütalaa al›n-
mad›¤› yolundaki iddiaya gelince; bu mevzuda Birli¤in teflekkülü
gününden beri her f›rsattan faydalan›larak gerekli teflebbüsleri
yapt›¤›m›z› tekrarlamak isterim. Bu hususta muhtelif Odalar›m›z›n
yaz›l› mütalaalar› Birli¤imiz dosyalar›nda mevcuttur. Bütün bu mü-
talaalar bafll›ca Odalar›m›zdan gelen temsilciler huzuru ile mütalaa
ve tetkik edilmifl ve görüfllerimiz Büyük Millet Meclisine, Hüküme-
timizce umumi efkara arz olunmufltur.

D›flar›daki Gazete Kolleksiyonlar›m›z ve broflürlerimiz iddiam›za
canl› birer misal teflkil etmektedir. Kald› ki, yeni haz›rlanmakta
olan kanun son fleklini almadan evvel Maliye Vekaleti ile Birli¤imiz
aras›nda müflterek bir mesaiye tabi tutulaca¤› vaadi al›nm›fl bulun-
maktad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Sanayi Kanununa gelince: Birlikçe bu iflin de mütehass›s heyet
taraf›ndan hali tetkikte bulundu¤u ve Odalar›m›za tevcih edilmifl
suallerin henüz cevaplar› gelmemifl bulundu¤u ve mütalaalar al›-
n›nca mesaisinin neticelendirilerek vekalete arz olunaca¤›n› kay-
dederiz. 

Hüseyin Akçac› arkadafl›m›z:Gerek faaliyet ve gerekse iktisadi ra-
porlar›m›z› daha dinamik olarak haz›rlanm›fl olmas›n› temenni ede-
rek Muamele Vergisinin kald›r›lmas›, ‹flçi sigortalar›na ödenen
primlerin durumu etraf›nda görüfllerini aç›klam›fl ve krom vaziyeti-
ni bahis mevzu ederek raporumuzu do¤ru bulmad›¤›n› ifade etmifl-
lerdir. Raporlar›m›z ve faaliyetlerimiz ortadad›r. Bunlar›n dinamik
derecesini takdir yüksek heyetinize aittir. Biz elimizden gelen bü-
tün gayretlerimizle iflleri görmeye çal›flt›k.

Muamele Vergisi hakk›nda biraz önce malumat ve cevap arz etmifl
idik. ‹flçi Sigortalar› hakk›ndaki suallerinin cevaplar› ile iktisadi ra-
porumuzun 96'nc› sayfas›ndaki son sözümüzde: (‹flçi mevzuat›, ifl-
çiyi oldu¤u kadar ifli de korur bir flekle sokulmal›d›r.)

(‹flçinin verimini artt›rmak kalifiye iflçi yetifltirmek hususunda el-
den gelen yap›lmal›d›r.) cümleleriyle ifadesini bulmaktad›r. Krom
hakk›nda arkadafl›m›z hadisenin yaln›z mahalli görüflleriyle müceh-
hez olarak ifli bir fiyat düflme meselesi kadar basit bir flekilde hu-
zurunuza getirmifllerdir. Halbuki biz raporumuzda bu durumun
dünya ticaretindeki ana sebeplerinden hareketle tahliline girdik.
Krom bahsini tekrar ediyoruz. Amerikan›n bu maddeyi harp stoku
olmaktan ç›karmas› yüzünden do¤mufltur. Memnunlukla tebflir
edelim ki hükümetimize bu yolda vaki iflarlar›m›z nazar› itibari al›n-
m›fl ve halen Amerika'ya sat›fllar bafllam›flt›r.

S›tk› Çiftçi arkadafl›m›z: Sanayi Yard›m Komitesinin sureti teflekkül
ve seçilenlerin müddeti hakk›nda ayd›nlat›c› malumat istediler. Ve
idare heyeti üye adedinin artt›r›lmas› hakk›ndaki düflüncelerimizin
bildirilmesini istediler.
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Sanayi Yard›m Komitesi ‹dare Heyeti karar›yla ve ekseriyetin ser-
best sektör mümessillerinden olmas› göz önünde tutularak mem-
leketin iktisat, maliye ve sanayi sahas›nda ihtisas› ve selahiyet sa-
hibi mümtaz flahsiyetlerinden seçilmifl bulunmaktad›r. Ve bir müd-
detle mukayyet de¤ildir. ‹dare heyeti görece¤i lüzum üzerine yeni
her bir karar› alabilir.

Birlik ‹dare Heyetinin adedinin tebdili keyfiyeti bir kanun mevzu-
udur. 5590 say›l› kanunun tadili s›ras›nda bu cihetin nazar› itibara
al›nmas› mümkün olacakt›r.

Hüseyin Baflar›r arkadafl›m›z: Sanayi tahsisleri hakk›ndaki endifle-
lerine ifltirak ediyoruz. Bu husustaki çal›flmalar›m›z› Hüsnü Türko¤-
lu arkadafl›m›z›n tenkitlerine verilmifl cevab›m›zla cevapland›rm›fl
bulunuyoruz. 

Emin Taner arkadafl›m›z: ‹dare Heyeti hakk›nda teveccühkar bir li-
san kullanm›fllard›r. Bu arada bu seneki faaliyetlerimizle Vekaletle-
rimizle Vekalete fazla mütemayil bir politika takip etti¤imizi ifade
etmifller ve 24 kiflilik ‹dare Heyetinin meydana getirilmemesinin
sebeplerini sormufllard›r.

Vekaletle s›k› temaslar›m›z› ve gittikçe artan iflbirli¤imizi davalar›-
m›z›n tahakkukunda mühim bir amil olarak kabul etmek laz›m ge-
lece¤i kanaatindeyiz. Bu noktan›n bir tenkit de¤il bir takdir mevzuu
olarak telakki edilmesi laz›m gelece¤i düflüncesindeyiz. ‹dare He-
yetinin artt›r›lmas› hakk›ndaki suallerine biraz önce S›tk› Çiftçi ar-
kadafl›m›za verdi¤imiz cevab› tekrarlamak isteriz. 

Ahmet Güre arkadafl›m›z: Raporlar›m›z hakk›nda yukar›da belirti-
len noktalara müflabih temaslar yapt›ktan sonra bilhassa g›da
maddeleri nizamnamesi üzerinde durmufl ve bu husustaki Birlik
çal›flmalar› ile takip ifllerini yeter bulmam›flt›r. Ahmet beyin hakl›
olarak sürüncemede kalan bu ifl için gösterdikleri hassasiyet yerin-
dedir. Ancak Birli¤imiz mevzuu takipten geri kalmad›¤› gibi her va-
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kit bu ifle lay›k oldu¤u ehemmiyeti vermifltir. Geç kalm›fl, iflin ka-
nuni merasiminin istilzam eyledi¤i zaruri zaman ihtiyac›ndan do¤-
mufltur. Halen bütün vekaletleri dolaflm›fl olan tasar› Devlet fiura-
s›nda bulunmaktad›r. 

Neflet Pazarbafl› arkadafl›m›z, Kredi bahsinde sanayiden bahsedil-
medi¤ini faaliyet raporunun 3'üncü sayfas›nda sanayinin himaye-
sinden bahsolundu¤u halde kapanan fabrikalardan söz aç›lmad›¤›-
n› ifade etmifl ve iflçi mevzuat› ile yabanc› sermayeye ihtiyaç olma-
d›¤› yolunda flahsi görüfllerini aç›klam›flt›r. 

Arkadafl›m›z›n ilk iki noktadaki ifadeleri, raporumuzun alakal› yerle-
rini tetkik edecek yerde, sanayi Yard›m Komisyonu program› ile ikti-
fa etmifl olmalar›ndan neflet etmektedir. Yoksa Merkez Bankas› Ka-
nunun tadili dolay›s›yla sanayiye kredi imkanlar› üzerinden raporu-
muzun 77'nci sahifesinde, sanayi müessesesinin zor durumlar› ve
kapan›fllar› hakk›nda ayn› raporun 45, 46 ve 61'inci sahifelerinde ye-
ter izahat mevcuttur. ‹flçi mevzuat› hakk›nda biraz evvel baflka bir ar-
kadafl›m›za verdi¤imiz cevab› burada tekrarlamak icap eder. 

Yabanc› sermayeye memleketin ihtiyac› faydas› ve lüzumu üzerin-
de umumi heyetimizin kati fikir sahibi oldu¤unu bildi¤imiz için bu
noktada ayr›ca durmayaca¤›z.

Sanayiye lüzumlu bilgi vermek meselesi ile yak›ndan meflgulüz.
Sanayi Yard›m Komisyonumuzun program›nda bu hususta yer ol-
du¤u gibi FOA ‹daresi ile ifltirak halinde tertiplenen seminerler de
bu yolda at›lm›fl faydal› ad›mlard›r.

Muhterem Genel Kurul Azalar›, 
Dün söz alm›fl arkadafllar›m›zdan ‹dare Heyetimiz için teveccühkar
konuflmalar yapan Ramazan Ifl›k, Emin Taner ve S›tk› Çiftçi ve Ba-
l›kesir Odam›z Baflkan› ‹smail beylere teflekkür ederiz. Bu izahat›-
m›n sizleri tatmin eyledi¤ini ümit ediyorum. Sözlerime nihayet ver-
meden önce huzurunuzu iki dakika daha iflgal etmeme müsaade-
nizi rica ederim. 
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Sevgili Arkadafllar›m,
Gerek Faaliyet Raporumuzu ve gerekse ‹ktisadi Raporumuzu bana
kal›rsa mevcut flart ve imkanlara göre en iyi bir flekilde haz›rlaya-
rak huzurunuza getirdi¤imize dair olan kanaatimizi muhafaza edi-
yoruz. Büyük ekseriyetinizin takdir buyuraca¤› üzere Birli¤imiz bir
icra organ› de¤ildir. Sadece bir istiflare organ›d›r. Bu s›fatla da ken-
disine düflen vazifeyi yapm›fl ve baflarm›flt›r. Bugünü iyi anlayabil-
mek için dünü hat›rlamak laz›md›r. Devlet ve Hükümet Reislerimiz
baflta olmak üzere bütün erkan taraf›ndan teflekkülümüze karfl›
gösterilen itimat ve teveccühlerin Birlik çal›flmalar›nda yeri oldu-
¤unda insaf sahiplerinin ittifak edece¤ini flüphesiz addediyoruz. 

Biz üç senede bu kadar›n› yapmakla vazifesini tamamen yerine ge-
tirmifl insanlar›n huzurunu hissetmekteyiz. K›ymetli reylerinizle ifl
bafl›na yeni gelecek arkadafllar›m›z elbette bu emaneti daha ileri-
ye götüreceklerdir.

Cenab› Hakk›n da yard›m› ile gelecek y›llara daha ümitle bakmak
mümkün olacakt›r. Hepinizi muhabbet ve sayg› ile selamlar›m. 
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7. GENEL KURUL - 1 HAZ‹RAN 1956

Müsaadenizle arkadafllar›m›z›n tenkidlerine birer birer cevap vere-
ce¤im. Nevzat Ortabafl dedilerki: Birlik ticari ve iktisadi davalara
alaka göstermemifltir. 

Cevap 1

Birli¤imiz iktisadi ve ticari davalara alaka göstermifltir. Bu alakam›-
z›n ifadesini iktisadi raporumuzda bulacaks›n›z. Arkadafl›m›n bu
tenkidi herhalde henüz iktisadi raporu okumam›fl olmas›ndan mü-
tevellittir. Raporumuzda da ifade edildi¤i gibi d›fl ticaretimizle, ikti-
sadiyat›m›zla alakal› raporlar›m›z ve teflebbüslerimiz mevcuttur.
Bu teflebbüslerimizi baz› arkadafllar›m›z›n da tenkit ettikleri gibi
neticelendirebilmek kudretini haiz de¤iliz. ‹cra kuvvetinin selahi-
yetleri Birli¤imizde mevcut de¤ildir. Vazifemizin hududu, teflebbüs-
lerimizi zaman›nda ve kifayetle ifade eder. Bu itibarla netice istih-
sali tekrar ediyorum kudretimizin d›fl›ndad›r. 

Rapor özlü fakat milyonlar sarfeden bir teflkilat böyle bir rapor
haz›rlamamal›d›r. Rapor kifayetsizdir. 

Cevap 2

Raporun neden kifayetsiz oldu¤u tasrih edilemedi¤ine ve Birlik
masraflar›yla rapor aras›nda do¤rudan do¤ruya bir münasebet
bulunmad›¤›na göre bu kabil umumi hükümleri k›ymetlendirmek
ve böyle tenkitleri cevapland›rmak elbette mümkün olamamak-
tad›r.

Arkadafllar›m›z yabanc› memleketlerle münasebetlerimizin k›-
s›r oldu¤unu, Odalarla malumat›n noksan bulundu¤unu ve oda-

larla temaslar›n geç bafllad›¤›na iflaret ettiler. 

Cevap 3

Arkadafllar›m›z›n bu tenkitlerini Birli¤imizi daha iyi, daha teflkilatl›
görmenin bir arzu ve ifltiyak› olarak karfl›l›yorum. Bilhassa arkadafl-
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lar›m›n Birli¤imizin henüz kuruluflunun beflinci senesinde bulundu-
¤unu hat›rlamalar›n› rica ederim. Bütün bu iflleri istedi¤imiz mü-
kemmeliyette baflarabilmemiz için zamana da ihtiyaç bulundu¤unu
göz önünde bulundurmak laz›m.

Odalarla münasebetlerimizi teflkilat›m›zla yek vücut olarak çal›flabil-
mek bir tekamülün merhalesidir. Biz bu çal›flmalar›m›zda geç kald›¤›m›z
kanaatinde de¤iliz. Bilakis bafll›yabilmifl olman›n gururunu duyuyoruz. 

Yabanc› memleketlerle temaslar›m›zda döviz imkans›zl›klar›n›n da
tesiri bulundu¤unu ifade etmek isterim. Birlik olarak ve tüccar ola-
rak beynelmilel alemin bafl döndürücü süratine ayak uydurman›n
müflkülat›n› arkadafllar›ma hat›rlatmak isterim. ‹lk ad›mlar›n at›l-
m›fl olmas› dahi bir muvaffakiyettir. 

Rapor d›fl ticarete ait bilgi vermiyor. 

Cevap 4

Faaliyet raporumuz yaln›z Birlik çal›flmalar›n› istihdaf etti¤i için, d›fl
ticaretimize ait malumat bu rapora dercedilmemifltir. ‹ktisadi rapo-
rumuzda ise d›fl ticarete ait malumat fazlas›yla mevcuttur, o kadar-
ki flimdiye kadar Türkiye’de alakal› mercilerin dahi bir araya getir-
medi¤i tahviller iktisadi raporumuzda mevcuttur. Buna ifiharla ifla-
ret etmek istiyoruz. Arkadafl›m da her halde dün akflam raporu
okuyunca bir bak›mdan tatmin olmufltur. 

(Amerikan Yard›m Heyeti masraflar› raporda zikredilmemifltir.)

Cevap 5

Amerikan yard›m›n›n sarf› Hükümet, Birlik ve ICA aras›ndaki muka-
vele esaslar›na göre yap›lmaktad›r. Bu yard›m bütçemiz d›fl›ndad›r
ve Genel Kurulumuzun bütçemiz hakk›nda alaca¤› kararlarla ilgili
bulunmad›¤› için rapora dercedilmemifltir. Hesap tetkik komisyo-
numuz bu hesaplar› aynen Birlik hesaplar› gibi bütün teferruatiyle
tetkik etmifl bulunmaktad›r. Komisyon raporunda bu masraflar
hakk›nda yüksek heyetimize malumat verilecek ve Genel Kurulu-
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muzun mürakabas› esast›r. Bu itibarla amerikan yard›m› da yüksek
heyetinizin tetkik ve kontrolundan uzak bulunmayacakt›r. Bu ba-
k›mdan fevkalade titiz oldu¤umuzu da tekrar teyit ederek arkadafl-
lar›m›n müsterih bulunmalar›n› rica ederim. 

Do¤u Almanya ile yap›lan anlaflma yürümemifl ve hele tahsislerin
tevziat› gülünç olmufltur. 

Cevap 6
Do¤u Almanya anlaflmas› hakk›nda muhtelif arkadafllar›m›zda fikir
ve tenkitlerini beyan ettiler. Bu anlaflma hakk›nda Genel Kurul ar-
kadafllar›m›za etrafl› bilgi vermek istiyorum. Zira arkadafllar›m›z›n
tenkitleri daha ziyade meselenin esas›n› bilmemelerindendir. 

Arkadafllar, 
Do¤u Almanya anlaflmas› Odalar Birli¤i taraf›ndan yap›lm›fl fakat
Do¤u Almanya ile memleketimiz aras›nda resmi münasebetler
mevcut bulunmad›¤› için anlaflman›n imzas› ve tatbiki vazifesi Bir-
li¤imize verilmifltir. Muvaffakiyetle baflard›¤›m›z› ifade etti¤imiz hu-
sus bu tatbikatt›r. Anlaflma ile alakas› yoktur. 

Evet Arkadafllar›m, 
Bu anlaflmay› muvaffakiyetle tatbik ettik. Sirkülerde en ufak bir tadile
müsaade etmedik. Her türlü talep ve tesirleri bertaraf ettik ve anlaflma-
n›n tatbikat›nda tam bir istikrar sa¤lad›k. Daima vakaletten talep etti¤i-
miz aleniyet prensibini bize vazife verilince derhal tatbik ettik. Her yapt›-
¤›m›z tahsisi ilan ettik. Hakkaniyet ve müsavat d›fl›nda hiç bir tahsis yap-
mad›k. Anlaflma zaman›nda ilan edildi. E¤er bu anlalaflmadan ‹stanbul
tüccarlar›m›z müstefit olduysa, Do¤u Almanya ile münasebetlerinin da-
ha ileri bulunmamas›ndand›r. Fakat bu münasebetlerin de anlaflmadan
faydalanma¤a tesir etmemesi için önceden proforma fatura tevdii dahi
istenmemifltir. Anlaflmadan istifade etmek tenkit de¤il haks›zl›k olur. 

Tahsislerin gülünç oldu¤u iddias› da filhakika do¤rudur amma, ten-
kitte ifadesini bulan haks›zl›¤›n ve adaletsizli¤in vuku bulmamas› için
al›nm›fl olan bir tedbirdir. Geçen sene anlaflman›n tatbikat›nda itha-
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lat üç, befl firmaya inhisar etmifltir. Bu mahzurlu görüldü ve herkesin
bu anlaflmadan istifade etmesi temin edildi. E¤er Almanyadan itha-
lat için müracaat eden arkadafllar›m›za isabet eden tahsisler gülünç
ise bunun kusuru bizde de¤il, talebin fazlal›¤›ndad›r. Anlaflmaya ek
listeler iki memleket delegasyonlar› aras›nda yap›lan uzun müzake-
relerden sonra tesbit edilmifltir. Kat’idir ve her iki taraf bu listelerde-
ki mallar› birbirlerine verme¤e mecburdurlar. Bu taahhütler ifa edil-
medi¤i zaman her iki taraf birbirini protesto etmektedir. Ancak, ya-
banc› bir memleketi vermek istemedi¤i bir mal› teslim etme¤e icbar
edecek bir müeyyide kimsenin elinde mevcut de¤ildir. Kald›ki her iki
memleket taahhütlerini baz› gecikmelerle de olsa yerine getirmifltir.

‹stanbul delegesi Hasan Yelmen arkadafl›m››z›n flikayet etti¤i kimyevi
maddelerin verilmemesine gelince bu maddelerin adedi binleri aflar. Bu
itibarla kendisinin talep etti¤i kat’i listelerin haz›rlanmas› imkans›zd›r. 

Makinalar için de ayn› mülahazalar varittir. Bu mallar›n kalitelerin-
den memnun de¤iliz. Anlaflmal› ticaretin memleket lehine olmad›-
¤› yolundaki tenkitlere tamamen ifltirak ediyorum. Bunu alakal›
makamlara her vesile ile ifade ettik. Bundan mütevellit zararlar› ik-
tisadi raporumuzda rakkamlarla tahlil ettik. Fakat ne yapal›m ki bu
anlaflmalar da bugün için bir vak›ad›r. Ve gene Do¤u Almanya an-
laflmas›n›n tatbikat› ile Birli¤in vazifelendirilmifl bulunmas› da ayn›
flekilde vak›ad›r. D›fl ticaretimizin bünyesinden do¤an mahzurlar-
dan dolay› ‹dare Heyetimizi tenkit etmek her halde hakkaniyet öl-
çüsüne s›¤maz. 

Muhterem Arkadafllar›m, 
Do¤u Almanya anlaflmas› bütün müflkülat›na ra¤men ve ihraç
edecek mal›m›z›n pek bol bulunmamas› yüzünden yavafl da olsa
ilan edilen nizamlardan bir k›l kadar inhiraf edilmeksizin yürütül-
mektedir. Huzurunuzda iftiharla bahsetti¤imiz husus da iflte
budur. fiimdiye kadar Do¤u Almanya’dan piyasa ihtiyaçlar› için
9.115.831, 04 dolarl›k siparifl müsaadesi verilmifl, bu müsaadeler-
den 8.04.177,02 dolarl›k akreditif aç›lm›flt›r. Sanayici ihtiyaçlar›
için 4.311.187,03 dolarl›k siparifl müsaadesi verilmifl bu müsaade-
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lerden 3.756.911,95 dolarl›k akreditif aç›lm›flt›r. ‹ki memleket ara-
s›ndaki mübadelelerin fark› 2.500.000 dolar› afl›nca anlaflma mu-
kavele hükmüne göre ifllemez. Bu sebeple anlaflman›n tatbiki hay-
li zaman kayb›na da sebep olmaktad›r. 

‹zmir- Haluk Faralyal›
Pembe kartonda Genel Kurul üyelerinin resimleri ve hal tercü-
meleri ç›ks›n.

Cevap 1

fiimdi matbaam›z kurulmufl bulunmaktad›r. Arkadafllar›m›z›n bu
güzel temennisini yeni ‹dare Heyetimiz gelecek sene tahakkuk et-
tirebilir. 

Raporda Standardizasyon enstitüsü faaliyeti hakk›nda malumat
çok az.

Cevap 2

Standardizasyon Enstitüsü müstakil bir teflekkül haline gelmifl ve
flayan› flükrand›r ki faaliyeti de çok geliflmifltir. Enstitünün faaliye-
ti kendi Genel Kurulunun hac›ml› bir raporla tevdi edilmifltir. Rapo-
rumuz Birli¤imizin faaliyetlerine ait bulundu¤u için Enstitü faaliye-
tine yer verilmemifl yaln›z birlik çal›flmalar› ifade edilmifltir. Enstitü
faaliyetine ait rapor teksir edilmifl bulundu¤una göre isteyen arka-
dafllar›m›z bu raporu Enstitüden alabilirler. Yap›lacak yard›m›n flar-
ta muallak olmas›na gelince Enstitümüzün teflkilat› bu kadar flu-
mullü bir ifli baflaracak flekilde de¤ildir. Bütün selahiyetler ve me-
suliyetler yaln›z Baflkana yüklenmifltir. Bu itibarla Enstitü Genel
Kurulunun bu yard›mlar› al›rken teflkilat›n› düzenlemesini hakl› ola-
rak istiyoruz. Bir idare heyeti kurulmas›n›, Genel Kurul Baflkan›n›n
Genel Kurul taraf›ndan seçilmesini, ‹dare Heyetinin bir baflkan›n›n
bulunmas›n›, bütün bu organlar›n selahiyet ve mesuliyetlerinin ta-
yin edilmesini zaruri telakki ediyoruz. Bu flarta muallak yard›m, yal-
n›z bize verdi¤iniz emanetin titizlikle muhafazas› içindir.
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Üç talebe okutulsun.

Cevap 5

Birli¤imiz daha bu kabil teflebbüslere para ay›racak kadar imkana

malik de¤ildir. ‹nflallah ilerde binlerce genci okutabilir. 

K›ymetli tenkit ve ikazlar›n›zdan sonra ‹dare Heyetimizin faaliyet
raporunu kabul ve bizi ibra etti¤inizden dolay› benim ve arkadaflla-
r›m nam›na flükranlar›m› arzederim.
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8. GENEL KURUL - 30 / 31 MAYIS 1957

Muhterem Arkadafllar›m›z,
Dün arkadafllar›m›z›n faaliyet raporumuz hakk›ndaki k›ymetli mü-
talaa, tenkit, fikir ve temennilerini dinledik. Bu tenkitlerin büyük bir
k›sm› yap›c›, irflaat edici oldu. fiüphesiz, bugün seçece¤imiz ‹dare
Heyeti teflkilat›m›z bu tenkit ve tavsiyelerden faydalanacaklard›r.
Yaln›z huzurunuzda tenkitlerden s›rf tenkit yapma maksad›na ma-
tuf oldu¤unu ve bu yüzden de bir k›ymet tafl›mad›klar›n› ifade et-
mekten kendimi alamad›m. 

Filhakika bu arkadafllar›m›zda kendi anlay›fllar›na göre vazifelerini
yapt›lar. Bir senelik çal›flmalar›m›z› huzurunuzda bütün teferruat› ile
tahlil etmek, iyiyi, do¤ruyu, yanl›fl› ayarlamak hepimizin yaln›z hakk›
de¤il, vazifesidir de... Ancak her hak vazife sahibine fleref verdi¤i gi-
bi maddi ve manevi külfetlerde tahmil eder. E¤er tenkitler bu külfet-
lere girilmeden yap›l›rsa vazifenin flerefi kaybolur, tenkitler y›k›c› ve
zarar verici olur. Çal›flmalar›m›z›n flevkini k›rar. Hadiselerin iç yüzü-
nü bilmeyenlere Birli¤imiz hakk›nda yanl›fl fikir verir. Bu sabahki ga-
zetelere göz atanlar, bu söylediklerimin nas›l teyid edilmifl oldu¤unu,
ölçüsüz tenkitlerin nas›l Birli¤imize mal edildi¤ini görmüfllerdir.

Bu tenkitlerden büyük bir k›sm›, raporda baz› malumat bulunama-
y›nca mesnedi olmadan kurulmufl baz› faraziyelerden ibaret.fiüp-
hesiz bu kadar büyük bir teflkilat›n ve bu kadar genifl bir faaliyetin
bütün teferruat›n›, huzurunuzda okunan raporda zikretmeye imkan
yoktur. Arkadafllar›m›z bu izahat› burada isterler, birazdan yapaca-
¤›m gibi bütün tereddütlü noktalar tafsil edilir ve hüküm, ondan
sonra verilir. Raporda bulunmayan malumattan ahkam ç›kar›p her
türlü fedakarl›kla mesle¤imizin menfaatlerini müdafaa için didinen
‹dare Heyetimizi çal›flmad›lar, vazifelerini yapmad›lar diye diye
mahkum etmek insafl› bir hareket olmuyor. Bilhassa tasrih ediyo-
rum, birkaç arkadafl›m›z›n tenkit vazifelerinin ölçüsünü bulamama-
lar› yüzünden de¤erli vakitler kaybediyoruz. Bu uzun mukaddeme
için ben sizlerden özür dilerim.
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Milli Koruma mevzuunda Ahmet Göre arkadafl›m›z›n hakl› olarak
üzerinde durdu¤u noktalar bizimde ehemmiyetle meflgul oldu¤u-
muz mevzulard›r. Teflebbüslerimizin netice vermesi için haz›rlan-
m›fl bulunan tadillerin biran evvel yürürlü¤e girmesi çal›flmalar›nda
bulunuyoruz. 

Muhterem Erkmen arkadafl›m›z Milli Koruma kararnamelerinde
Birli¤imizin çal›flmad›¤›n› ifade buyurdular. 9.6.1956 tarihinden
23.3.1957 tarihine kadar Ticaret Vekaletinde bu kararlar hakk›nda
Birli¤imiz (91) müracaatta bulunmufltur. Bu müracaatlar›n büyük
bir k›sm›n›n da is'af edilmifl oldu¤unu iddialar›n›za iftihar ile arze-
diyorum. 1035 ile 1051 say›l› kararnamelerin metninin Birlik mü-
tehass›slar› ile Vekalet mensuplar›n›n müfltereken haz›rlam›fl ol-
duklar›n› arkadafllar›ma arzedeyim. E¤er muhterem bey arkadaflla-
r›m›z›n haks›z tenkitleri olmasayd› bu hususu aç›klamaya hiç lu-
zum kalmayacakt›. Odalar›m›z dileklerini bildirdiler ve 1051 deki
tadilleri tetkik ederek zaten hükümlerini verdiler. Takdir ve teflrif-
lerini telgrafla bildirdileren yak›n Odam›z›n bütün bunlar› bilmeme-
si elbette bu mesaiyi gölgelendirmiyecektir. 

Hüsnü Türko¤lu'nun kar hadleri hakk›ndaki mütalaalar›n› esasen
Vekalete arz etmifl bulunuyoruz. Aziz Zeytino¤lu, Nevzat Ortabafl
ve Hilmi Selvili arkadafllar›m›z Milli Korunma Kanununun ilgas›n› is-
tediler.Böyle bir talebin, içinde bulundu¤umuz flartlara nazaran
pek makbul bir fikir addedilemiyece¤ini kabul etmek laz›md›r.

1940'dan beri mer'i olan bu kanun liberasyon devrinde dahi kald›-
r›lamam›flt›r. Kap›lacak teflebbüslerin neticesi muhakeme edilme-
dikten sonra yap›lmayacak teklif yoktur. Küçük Odalara yard›m
mevzuunda raporumuzda kafi izahat vard›r. Bu yard›m›n yap›lmas›
planlanm›flt›r. Fakat tatbikat› bir bütçe meselesidir. Genel Kurulu-
muzun tasvip etti¤i takdirde teflebbüse geçilecektir.

Muhterem Erkmen arkadafl›m›z, Ankara Odas›n›n Birlikten hiç bir
yard›m görmedi¤ini ve kendileri için reformun projesi yap›lmad›¤›-
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n› beyan etti. Reform projesi Odalar›m›z›n talebi üzerine haz›rlan-
m›flt›r. Ankara Odas› ‹ngiltere ve Amerika'ya kadar gidecek yerde
üç bina afl›r› Birli¤i müracaat etseydi luzumlu etüdler her yerde ya-
p›l›rd›.

Muhterem bey arkadafl›m, Odalar›n›n Birlikten hiç bir yard›m gör-
medi¤ini beyan ettiler. Sanayicilere ait teflebbüsleri Ankara Oda-
m›z ad›na 4 mühendisten müteflekkil ekibimiz bir ay müddetle ça-
l›flarak yapt› ve Odaca meçhul bulunan bir tak›m sanayicileri de
Birlik ç›kar›p defterlerine kaydettirdi.

Aziz Zeytino¤lu ve Ahmet Tanr›verdi arkadafllar›m›z›n da arzular›n›
yerine getirmeye ça¤›r›yoruz. Kurs tertibinden pek fayda beklemi-
yoruz.

Tevziat mevzuunda tenkitlerde bulunan arkadafllar›m›n hemen
hepsinin flikayetleri yerindedir. Ancak tevzi ve tahsis sistemini ne
kuran ne de yürüten Odalar Birli¤idir. Odalar Birli¤ine tevzii müte-
allik hiçbir yetki verilmemifltir. Tevziat Vekaletin verdi¤i talimat ve
sirkülerlere göre yap›lmaktad›r. Elde ihsai malumat olmadan, tefl-
kilat kurulmadan, tesis edilmeden, dürüst bir tevziat yap›lmas›
mümkün de¤ildir. Ankara Odam›z Ankara'da kaç sanayici azas› ol-
du¤unu bilmez iken Birlik taraf›ndan yap›lan tevziat› tenkit etmek-
tedir. Kald›ki Komitelerde Ankara Odas›n›n en az iki temsilcisi bu-
lunmakta, ihtiyaç listelerini kendisi tanzim etmekte ve her tevzi ka-
rar›nda kendi imzalar› bulunmaktad›r. Ankara Odam›z›n tevziata
müteallik tenkitlerinin ne dereceye kadar hakl› ve hüsnüniyete
makrun oldu¤unu sizler takdir buyurunuz.
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9. / 10. GENEL KURUL - 1958 / 1959 

Muhterem Arkadafllar›m, 
Arkadafllar›m›z›n k›ymetli mütalaa ve tenkitlerine bugün huzuru-
nuzda teflekkür etmek istiyorum. Çal›flmalar›m›z› takdir eden arka-
dafllar›m›z›n kadirflinasl›¤› bizleri mütehass›s etmifltir. Genel Kuru-
lumuzun mesaimize bu derece de¤er vermesi Birli¤in istikbaldeki
çal›flmalar› için de hiç flüphesiz büyük teflvik olacakt›r. 

Hüsnü Türko¤lu arkadafl›m›z›n temas etti¤i ham madde mevzuu
Birli¤in ehemmiyetle üzerinde durdu¤u bir meseledir. Birli¤imiz ko-
ta listesine galarit levha ve çubu¤un konmas›n› Vekalete arzetmifl-
tir. Ancak, Sanayi Vekaleti müfettifllerinin raporu ile bu madde ko-
tadan ç›kar›lm›flt›r. Muhtelif merciler nezdindeki itirazlar›m›z neti-
ce vermemifltir. Mühendislerimiz Galalit Fabrikas›na gönderilmifl
ve bu fabrikan›n ihtiyac› karfl›lamayaca¤›na dair raporu Sanayi Ve-
kaletine arzedilmifltir. Bu teflebbüsümüzde henüz netice verme-
mifltir. 

Halit Ziya Bey arkadafl›m›z da Anadolu'daki sanayicilerin ihtiyac›
için müddetin uzat›lmas›n› istedi. Birinci kotada evvela bir, son bir
buçuk ay olan müddet ikinci kotada üç aya ç›kar›lm›flt›r. Daha faz-
la uzat›lmas›n› imkan olm›yacakt›r. 

Yusuf Tan›k arkadafl›m›z Ege Bölgesi Sanayi Odas›na ithal kotala-
r›n›n tanziminde sanayiin ihtiyaçlar›n›n gözönünde tutulmad›¤›n›
beyan buyurdular. Kotalar›n tanziminde Sanayi Odalar› ile iflbirli¤i
yap›lm›fl ve Odalar›m›z›n gösterdi¤i ihtiyaç üzerine kotalar tesbit
edilmifltir. bu bak›mdan e¤er boflluklar mevcutsa, Sanayi Odalar›-
m›z›n harekete geçerek Birli¤i teçhiz etmesi icabedecek.

Haluk Faralyal› arkadafl›m›z ihracat mevzuuna temas buyurdular.
‹hracata, faaliyet raporunuzda bir kelime bile yer ayr›lmad›¤›n› ve
di¤er mevzularda oldu¤u gibi, ihracat mevzuunda da uzun ve k›sa
vadeli olarak tasnif ederek çal›fl›lmam›fl oldu¤unu ifade ettiler. 
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Muhterem Arkadafllar›m,
Faaliyet raporumuz, içinde bütün çal›flmalar›m›za tafsilat› ile yer
vermek imkan›n› bulam›yoruz. 

Bu rapor, bir sene devam eden hacim itibari ile cidden muazzam
denecek bir mesainin ehemmiyetli olan mevzular›n› hat›rlatmaktan
ileri geçmemektedir. Kitaplar›m›z, gazetelerimizdeki neflriyat›m›z,
Odalar›m›za gönderdi¤imiz ayl›k bültenlerimiz, Türk Matbaat›n›n
Birlik faaliyetlerine tahsis etmifl oldu¤u haberleri takip bir çok su-
allerin cevab›n› bulmak için kafi gelecektir. Birlik faaliyet raporunu,
onun tamamlay›c›s› olan iktisadi raporlar birlikte mütalaa etmek
laz›md›r. memleketimizin uzun vadeli meselelerine o raporda yer
vermekteyiz. 

‹hracat mevzuuna faaliyet raporumuzun çerçevesinde az yer veri-
flimiz mevzua lay›k oldu¤u ehemmiyeti vermeyiflimiz fleklinde anla-
fl›lmamal›d›r. Faaliyet raporumuzun 10'uncu sahifesinde de izah
edildi¤i gibi, ihracat mevzuu ile genifl ölçüde alakalanmaktay›z.
Mesaimiz uzun ve k›sa vadeli olarak ele al›nm›fl, programa alnm›fl-
t›r. ‹ki ay evvel ihracatç› bölgelerdeki Odalar›m›z›n delegeleri Anka-
ra'ya davet edilmifl, toplant›lar yap›lm›fl, derlenen zengin malzeme
üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Etüd bugünlerde ikmal edilip tatbiki için ilgi-
lilere tevdi edilecektir. 

‹ktisadi raporumuzda ihracata pek genifl yer ay›rm›fl bulunuyoruz.
Rapor ikmal edilmifl bulundu¤una göre, ilmi araflt›rmalara müste-
niden haz›rlanacak talepler Vekaletlere intikal ettirilecektir. Uzun
vadeli mesaiye gelince, Servisin reorganizasyonu, yabanc› müte-
hass›slar›n celbi, bir ambalaj enstitüsü kurulmas› mevzular› prog-
ramlanm›flt›r. D›fl Ticaret Enstitüsü’nün kurulmas› için haz›rl›klar
yap›lm›fl, bütçeye tahsisat konmufltur.

‹hrac kontenjanlar›n›n tesbiti, ihrac fiatlar›n›n kontrolu anlaflmal›
memleketlerle t›kanan ihracat›n devam› için yapm›fl oldu¤umuz k›-
sa vadeli çal›flmalar raporumuzda yer alm›flt›r. 
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‹hracat›n artt›r›lmas› meselesine gelince, mevzuun istihaselle olan
irtibat› da göz önünde tutulursa bu hususta Birlikten nas›l bir hiz-
met beklenebilir bilinemez? Bu ancak ve yaln›z bir Devlet iflidir. Bir-
li¤imizin yapabilece¤i ilmi araflt›rmalarla, raporlarla istihsalin artt›-
r›lmas› çarelerini araflt›rmakt›r. Bunu da, mükemmelen baflarm›fl
bulundu¤umuza delil dört seneden beri iktisadi raporumuzda bü-
tün teferruat› ile ifadesini bulmufl olan istikrar program›d›r. Bu se-
neki iktisadi raporumuzun netice k›sm›nda istihsal ve ihracat›n art-
t›r›lmas› hususunda hangi tedbirlerin al›nmas› laz›m geldi¤i sara-
hetle ifade edilmifltir. Ayr›ca bir hususu da iflaret etmek icabet-
mektedir. Birli¤imiz odalar›m›z›n bir teflekkülüdür. Arkadafllar›m›z
da Türkiye Ekonomisini alakadar eden bütün meselelerin hiç biri-
nin eksiksiz olarak resen de al›nmas›n› istemektedirler. Bu itibar-
la, odalar›ndaki çal›flmalar› teflvik etmek suretile bize biraz müza-
haret etmelerini rica ediyoruz.

‹zmir'in acil ihracat mevzular› ele al›nm›fl bulunmaktad›r. ‹hrac
mevsiminin bafl›nda her zaman oldu¤u gibi tekrar toplant›lar yap›-
lacakt›r. 

Halit Ziya arkadafl›m›z›n Malatya için hayati ehemmiyet arzeden
bir ihrac meta› üzerindeki mütalaalar›na ifltirak ediyoruz. Seçilecek
‹dare Heyetimiz ve Teflkilat›m›z mevzu ile alakadar olacakt›r. 

Ahmet Tanr›verdi arkadafl›m›z›n mütalaalar›n›n mesnedini bizim ra-
porlar›m›zda bulamad›k. ‹ktisadi raporumuzun 54'üncü sahifesin-
de ise, primlerdeki art›fl hesap edilmifl ve ihrac mahsulleri için de
primden % 15 nisbeti ile en az faydalanan mahsulün f›nd›k oldu¤u
gösterilmifltir. F›nd›k hakk›ndaki raporumuz da Birlik görüflünü ak-
settirmektedir. Bu rapor hakk›ndaki takdir ve teflekkürlerine biz de
teflekkür ederiz. 

Milli Korunma mevzuunda Hüsnü Türko¤lu, Mustafa Kopuz, Nazmi
O¤uz, Mehmet Karao¤lu ve Faruk Kantarc› arkadafllar›m›z temas
ettiler. Milli Korunma Kanunu mevzuunda hiç bir tereddüt olmama-
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s› laz›m gelir. Hükümet de kanunu ilga edece¤ini ilan etmifltir. Bu-
nun d›fl›nda Birlikçe yap›lacak hiç bir fley mevcut de¤ildir. Yap›la-
bilecek elden gelen her fley vaktinde yap›lm›flt›r. Bundan sonra da
keyfiyetin tahakkuku için gereken takip vazifesi tamamen yerine
getirilecek ve gayenin husulüne çal›fl›lacakt›r. Ticareti tanzim ka-
nununa ait çal›flmalar, Ticaret Vekaletinde bafllanm›flt›r. Bu çal›fl-
malar henüz nihai fleklini almam›fl ve Birli¤imizin mütalaas› sorul-
mam›flt›r. 

Kredi mevzuuna Burhan Maner, Faruk Kantarc› ve Halit ziya bey ar-
kadafllar›m›z temas ettiler. Mevzu çok ehemmiyetlidir ve çok taraf-
l›d›r. Piyasada s›k›nt› mevcut olmakla beraber, piyasan›n hareket
tarz›, kredi darl›¤›n› teyit eder görünmemektedir. Kotalara talep
muazzam ölçüleri bulmufltur. Gümrü¤e getirtilen mallar›n gümrük
resmini ödeyemezken, ikinci kotaya ait mebla¤lar›n müdafaa ve id-
dia edilemez bir durum meydana getirmektedir. 

Di¤er taraftan kredi bollu¤unun bütün s›k›nt›lar›m›z›n amili bulun-
du¤unu biliyoruz. Bununla beraber, mevzuun tetkikini ilgili makam-
lardan talep ediyoruz. Her halikarda istikrar program›n›n tatbika-
t›ndan on ay sonra para hacim ve kredi hacim mevzular›n›n tekrar
ele al›nmas› laz›m geldi¤i kanaatini arkadafllar›m›zla paylafl›yoruz.

‹hracat için, sat›fl mukavelelerine müsteniden aç›lacak kredinin,
plasman limiti d›fl›nda mütalaa edilmesi, istikrar program›n› zede-
lemiyecek ve derhal al›nabilecek bir tedbir olarak mütalaa ediyo-
ruz. Bunun d›fl›nda mevduat ve ikrazat faizlerinin derhal ayarlan-
mas›n› da zaruri buluyoruz. ancak arkadafllar›n bütün bu görüflle-
rin tatbikata derhal intikalini de Birli¤in yed'i iktidar›nda telakki et-
memelidirler.

Haluk Faralyal› ve Sezai Erdenk arkadafllar›m›z, standardizasyon
enstitüsünden bahsettiler. Enstitü Birli¤in yard›m etti¤i müstakil,
kendi organlar›, Umumi Heyeti ve Murak›plar› olan bir teflekküldir.
Bu itibarla, faaliyetinin Birlik raporunda yer almas› için bir sebep
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mevcut de¤ildir. Geçen sene bütçemize koydu¤umuz 100.000 lira-
l›k yard›m›n tediyesi istenildi¤i zaman Enstitünün masraflar›n› kar-
fl›l›yacak paraya malik oldu¤unu gördük. Bu yüzden yard›m› yap-
mad›k. Enstitünün mesaisi de tatminkar görülmüyor. Çal›flmalar›n
birlikte oldu¤u gibi teferruatl› bir programa ba¤lanmas›n› arzu et-
tik. Bu program da yap›lamad›¤› için yard›ma devam imkan›n› bu-
lamad›k. Derhal Enstitünün reorganizasyonu için çal›flmalara bafl-
lad›k. Bir statü haz›rl›yarak ilgili makamlara tevdi ettik. Halen, Ens-
titünün 60.000 lira nakit mevcudu vard›r.

Mustafa Kopuz arkadafl›m›z da Genel Kurulun mesaisini kafi gör-
memifl, Muhterem Heyetinizin de daha s›k toplanmas›n› istemifl ve
bunu da Birlik taraf›ndan kanunlara riayetsizlik fleklinde tefsir et-
mifltir. Böyle bir fleyin mümkün olam›yaca¤›n› herkes bilir.

5590 say›l› Kanunun 64. maddesi, 6233 say›l› kanunla tadila u¤ra-
m›flt›r. Genel Kurulun senede bir defa toplanmas› bu kanunun amir
hükmü bulunmaktad›r. Tüzük eski kanuna göre haz›rland›¤›, iki
toplant› yap›lmas›n› müteallik hüküm adil görmedi¤i için aynen kal-
m›flt›r. 6233 say›l› kanunda ifadesini bulan vaz›› kanunun iradesi,
Genel Kurulun normal olarak senede bir defa toplanmas›na amidir.
Bu yüzden tüzükte yer alan eski hüküm ondan sonra neflredilmifl
olan kanun hükmü ile ortadan kalkm›fl bulunmaktad›r. bununla be-
raber flüphesiz Genel Kurulun normal olarak senede bir defa top-
lanmas›na amidir. 

Bu yüzden tüzükte yer alan eski hüküm ondan sonra neflredilmifl
olan kanun hükmü ile ortadan kalkm›fl bulunmaktad›r. Bununla be-
raber flüphesiz Genel Kurulun fevkalade toplant›lara ça¤›r›lmas›
mümkündür ve ‹dare Heyetleri zaman zaman pek ehemmiyetli me-
selelerle Genel Kurulun deste¤ine ihtiyaç duyduklar› zaman fevka-
lade toplant› yap›lmas›na karar vermifllerdir. Genel Kurulun da mü-
tematiyen toplant› halinde bulunup çal›flmas› cazip bir fikir gibi ge-
lirse de, haddi zat›nda bunun mümkün olam›yaca¤›n› kabul etmek
laz›m gelecektir.
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Mustafa Kopuz arkadafl›m›z bilhassa seçim mevzuu hakk›nda Birli-
¤in karar almad›¤›n›, Odalara geç tebligat yap›lm›fl oldu¤unu, bü-
tün bu meselelerin raporda yer almas›n› flayan› teessür bulduklar›-
n› beyan buyurdular. Hatta daha ileri giderek geçen seneki toplan-
t›n›n muallel bulundu¤u hakk›nda ancak kazay› mercilerce hüküm
verilebilecek hususlar hakk›nda da kanaatlerini bildirdiler.

5590 say›l› kanunun 93. maddesinin kanunun Adalet ve Ticaret
Vekaletleri taraf›ndan yürütülmesine amirdir. Odalar›m›z hükmü
flahsiyeti haizdir. Kanunlar›n tahmil etti¤i vecibeleri resen yerine
getirirler. Bunun için Birlik tebligat›na ihtiyaç yoktur. Gene bunun
için bu kabil bedahatler faaliyet raporunda yer almaz ve münaka-
fla edilmez. Odalara seçim hakk›nda talimat vermek Birli¤in vazife-
si de¤ildir. 

Ancak, bu sene baz› Odalar›m›z 7060 say›l› kanun ve 4/10344 sa-
y›l› kararnamenin flumulü hakk›nda tereddüde düflmüfller, birli¤i-
mizden yard›m istemifllerdir. müracaat Vekalete intikal ettirilmifl
al›nan cevapta Odalara tebli edilmifltir. Mevzuu ile Birli¤imizin hiç
bir ilgisi yoktur. Raporda yer almas›na bu bak›mdan imkan yoktur.

Geçen sene Genel Kurulumuza gelen delegeler Odalar›ndan dele-
gelik s›fat›n› haiz bulunduklar›na dair belgelerle gelmifllerdir. Bu
bak›mdan Genel Kurul toplant›s› fleklen ve hukuken kanunlara uy-
gun olarak yap›lm›flt›r. Hukuki meseleler hak›nda cüretli hükümle-
re varmadan evvel etrafl› tetkiklerin yap›lmas› müesseselerin ma-
nevi flahsiyetlerine riayet bak›m›ndan zaruri olsa gerekir.

Ayval›k'tan Faruk Kantarc› arkadafl›m›z pek ehemmiyetli bir mev-
zua temas ettiler. Sicilli Ticaret mevzuundaki tatbikat›n devam et-
ti¤ini ifade ettiler. Birli¤imiz mevzu ile pek yak›ndan ilgilenmifltir.
Uzun çal›flmalardan sonra Adliye Vekaleti ile bir mutabakata var›l-
m›fl ve Vekalet makam›nan tasvibi de al›nm›flt›r. Halen matbaada
bulunan tamim bir kaç güne kadar ilgililere sevk edilecektir. Bu ta-
mime göre Odalar için sicil ifllerinin merkez kazada tedviri mecbu-
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riyeti olm›yacakt›r. Oda olan yerlerde sicil iflleri Odalarca tedvir
edilecektir. Oda olmayan kaza ve nahiyelerde iflletmeler sicil bak›-
m›ndan en yak›n Odaya ba¤lanacakt›r. 

Yusuf bey arkadafl›m›z zaten kredi s›k›nt›s› çekilen bu devrede bi-
riken sat›lmam›fl mallar üzerinden vergi verildi¤ini bunun önlenme-
sini istemifltir. Bu mevzu esas itibarile bir kanun tadili mevzuudur.
Bu bak›mdan arzu edilen flekli sa¤lamak, gider vergileri içindeki is-
tihsal vergisi mükellefiyetinin bünyesinde de¤ifliklik yap›lmas›na
vabestedir.

Gider Vergileri Kanunu üzerinde Maliye Vekaletince yap›lmakta
olan ve Birli¤imizce de ifltirak edilen çal›flmalar s›ras›nda bu mev-
zuun arzetti¤i ehemmiyet belirtilmifltir. Ancak, bu mesaiden k›sa
zamanda netice al›nmas› ümit edilmemelidir.

‹hracatta gider vergisinin al›nmamas› mevzuunu Maliye Vekaletine
intikal ettirmifl bulunuyoruz. Vekalet esas itibarile bu görüfle iltihak
etmektedir. Bu noktai nazar, ihrac mallar›n›n bünyesindeki vergile-
rin bir beyan usulüne müsteniden ve kolayl›kla iade edilmesini is-
tihdaf etmektedir. Mevzuun, bütçe y›l›n›n hususiyet arzeden dev-
resinin nihayete ermesinden sonra tatbikata intikal ettirilece¤ini
ümit ediyoruz.

Nazmi O¤uz arkadafl›m›z tevzi ifllerine temas buyurdular. Maalesef
baz› mallar piyasada bollaflmadan serbest b›rak›lm›flt›r. Bu yüzden
tatbikatta büyük müflkilat meydana gelmifltir. bütün tesellimiz bir
daha tevzi sistemine ve Milli Korunma rejimine dönülmemesi te-
mennisi ve ümididir. 

Odalar›n varidat› mevzuunda Nazmi bey arkadafl›m›z ifade etti¤i hak-
l› dilekleri tahakkuk ettirmek için Birlikçe çal›fl›lmas› laz›m gelecektir. 

Hüseyin Akçac› arkadafl›m›z yaln›z ‹stanbul'da 750 müessesenin
kontrol edilmifl oldu¤unu ifade ederek Anadolu'daki s›nai müesse-
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selerle neden meflgul olunmad›¤›n›, bunlar›n kapasitelerinin ve ih-
tiyaçlar›n›n neden tesbit edilmedi¤ini sordular. ‹ki seneden beri
devam eden ve Birlik için Türkiye ve yabanc› memleketlerde iftihar
vesilesi olan bu çal›flmalardan nas›lsa Hüseyin bey arkadafl›m›z ha-
berdar olmam›fllar. Halbuki on ay evvel kendisine 14 adet monog-
rafi dün de 5 adet monografi hediye edilmifltir. Merak ettiklerine
göre bu eserleri okurlarsa tatmin olurlar zannediyoruz.

K›ymetli Arkadafllar›m, 
De¤erli mütalaa ve tenkitleriniz Hesap Komisyonumuzun haz›rla-
m›fl oldu¤u rapor, Birli¤imizin devaml› ve süratli bir inkiflaf yolunda
oldu¤unu göstermifltir. 

Teflkilat›m›z›n ve ‹dare Heyetimizin kendilerine tevdi etmifl bulundu-
¤unuz vazifeleri baflarm›fl oldu¤unu teyit etmifl bulunuyorsunuz. Va-
zifesini baflarm›fl insanlar›n huzuru ile kadirflinasl›¤›n›za arkadaflla-
r›m ad›na tekrar teflekkür eder Birli¤imizin tealisinde Genel Kurulu-
muzun murakabe ve measisinin temel unsuru teflkil etmekte oldu-
¤unu bir kere daha tebarüz ettirme¤i zevkli vazife addederim.
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05.08.1960 - 12.09.1960

‹ktisadi ve ticari meselelerimiz pek girift ve çok zordur. Fakat hiç bir
zaman gayr› kabil hal de¤ildir. Dünyan›n her taraf›nda oldu¤u gibi,

bizde de hususi teeflebbüs bunlar› yenecektir. 
S›rr›m›z çok çal›flmak, çok istihsal etmek ve iyi tüccar olmakt›r.

Deste¤imiz de, Hükümetimizin manevi müzahareti teflvik ve 
bizlere olan itibar ve itimad›d›r.

“
”
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12. GENEL KURUL - 1960

Genel Kurulumuzun Muhterem Üyeleri,
Muhterem Misafirlerimiz, 
38 say›l› kanuna tevfikan, Birli¤imiz Yönetim Kurulunun seçim top-
lant›s›n› açarken, Birlik ‹dare Komitesi nam›na cümlenize hofl gel-
diniz der ve flahs›n›zda Oda ve Borsalar›m›z› sayg› ile selamlar›m.

Memleketimizin çeflitli iktisadi meseleleri üzerinde, flimdiye kadar
önemli rol alan Birli¤imizin, bundan sonra da niyetle baflaraca¤›n›z-
dan eminiz.

Filhakika, iktisadi ve ticari meselelerimiz çok girift ve çok zordur.
Fakat hiç bir zaman gayr› kabil hal de¤ildir. Dünyan›n her taraf›n-
da oldu¤u gibi, bizde de hususi teflebbüs bunlar› yenecektir. S›rr›-
m›z çok çal›flmak, bilgili çal›flmak, çok istihsal etmek ve iyi tüccar
olmakt›r. Deste¤imiz de, Hükümetimizin manevi müzahareti teflvik
ve bizlere olan itibar ve itimad›d›r. 

‹flte bu zihniyet, bu ruh, daima oldu¤u gibi bundan sonra da Birli¤i-
mizin faaliyetine ›fl›k tutacak ve ona istikamet verecektir.

Memleketimizin her köflesinden gelen, iktisadi ve ticari sahada
tecrübe ve pratik bilgiye sahip olan siz güzide delegelerimizin bu-
gün yapaca¤› seçimin memleketimiz, milletimiz ve camiam›z için
hay›rl› olmas›n› temenni eder, Birli¤in yeni Yönetim Kurulu için ba-
flar›lar dilerim.
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12.09.1960 - 16.05.1961

‹ktisadi raporumuzda Ekonomimizin ana meseleleri ele al›nm›fl, 
bu hususlarda ilgili bahislerde ve her bahsin nihayetinde gerekli 

tavsiyelerde bulunulmufltur.“ ”
6161



13. GENEL KURUL  - 16 MAYIS 1961 

Muhterem Aza Arkadafllar›m, 
Yapt›¤›n›z tenkitlere ve irflatlara flükranlar›m›z› arzederiz. ‹dare He-
yetimiz, ancak, yüksek meclisinizden ›fl›k almakla kuvvet bulacak-
t›r. Yap›lan tenkitleri s›ra ile tavzif edece¤iz. 

Herfleyden evvel Birli¤imizin hukuki durumunu ve fonksiyonunu
belirtmeyi zaruri buluyoruz. 

Birli¤in ve ne bir teflrii kuvvet ve ne de hükümet olmad›¤› ve bina-
enaleyh bu organlar›n selahiyetleri dahilindeki hususlar› yerine ge-
tiremiyece¤i yüksek malumlar›d›r. 5590 say›l› kanunumuza göre
Birli¤in vazifeleri flöyledir:

a) Odalarla Odalar, Borsalarla Borsalar, Odalarla Borsalar aras›nda
ç›kacak mesleki ihtilaflar› kesin olarak çözmek;
b) Muhasebe ve muamelat yönetmeliklerini birlefltirmek ve tasdik etmek;
c) Türkiye’nin iktisadi durumu hakk›nda, raporlar haz›rlamak ve yö-
netim kurulu taraf›ndan haz›rlananlar› tetkik etmek;
ç) Yabanc› memleketlerdeki Ticaret Odalar› ve Borsalar› taraf›ndan
tanzim edilen raporlar› tetkik ve Türkiye'yi ilgilendiren k›s›mlar›
derleyip neflretmek;
d) Milletleraras› Ticaret Odas› Türkiye Komitesini kurmak ve iflleri-
ni yürütmek;
e) Milli ve milletleraras› sergi ve panay›rlara ifltirak ve yabanc›
memleketler ticaret ve sanayi odalar›n›n vekillik, mümessillik veya
muhabirli¤ini kabul ve ifa etmek, milli ve milletleraras› mesleki te-
flekküllere üye olmak veya bu çeflit teflekküller kurmak, milletlera-
ras› mesleki toplant›lara ifltirak etmek;
f) Yabanc› memleketlerdeki Türkiye veya Türk-yabanc› ticaret ve
sanayi derneklerine lüzumunda, Genel Kurul karariyle yard›mlar
yapabilmek;
g) Bu kanunla verilen sair görevleri yapmak ve ekonomi ifllerinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlar› ve Bakanl›klarca istenen
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malumat ve mütalaalar› vermek;
h) Ekonomi ve Ticaret Bakanl›¤›nca verilecek görevleri yerine ge-
tirmek;

‹dare Heyetiniz kanunun tadat edilen vazifelerin ötesinde hareket
ederek çal›flmalarda bulunmufltur. ‹dare Heyeti 8 ayl›k müddet
içinde (11) toplant› yapm›fl ve 300 adet karar alm›flt›r. Bu (11) top-
lant› d›fl›nda vergi, Anayasa, ihracat ve sanayi ve sair mevzular
üzerinde çeflitli toplant›lar yap›lm›flt›r ki, bunlar da hesap edildi¤i
takdirde toplant› adedi takdirlerinize de¤er rakkama bali¤ olur. Y›l-
bafl›ndan sonra ç›kan vergi kanunlar› ile Birli¤imizin genifl ve etraf-
l› çal›flmalarda bulundu¤unu ve çok yak›n bir alaka gösterdi¤ini bil-
hassa arz etmek isteriz. Evvela ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara'dan gelen
delegelerin Birli¤imiz salonlar›nda yapt›klar› toplant›ya ‹dare Heye-
ti ad›na iki azam›z ifltirak etmifllerdir. Ayr›ca, Milli Birlik Komitesin-
de vaki görüflmelere ‹dare Heyeti Reisi baflkanl›¤›nda bir heyet git-
mifltir. Bütün toplant›lara Oda Umumi Katibi ifltirak etmifltir. Yine
vergi mevzuunda say›n Maliye Bakan› ile randevular tesbit edilmifl
ve görüflmelerde Katibi Umumi bulunmufltur. Kurucu Meclis bütçe
encümeninde ‹dare Heyeti Reisi y›lbafl›nda ç›kar›lan vergi kanunla-
r›n›n serbest teflebbüs zaviyesinden görüfllerini ve mahzurlar›n›
aç›k bir flekilde ifade ve izah etmifltir. Vergi kanunlar› hususunda-
ki teflebbüslerimiz neticesinde ‹stanbul'da bir komisyon kurulmufl
olup, buna Birlik ad›na mümessiller ifltirak ettirilmifltir. Bu komis-
yonun çal›flmalar› devam etmektedir. Ciddi mesaisi Maliye Bakan›
taraf›ndan da belirtilmifltir. 

Anayasa mevzuuna gelince: ‹dare Heyeti seçti¤i 5 azadan mürek-
kep komisyon ile gece geç vakitlere kadar günlerce çal›flm›flt›r. Bu
arada gerek vergi ve gerekse Anayasa kanunlar›nda, Genel Kuru-
lunuzca seçilen temsilcilerimizin Temsilciler Meclisindeki görüfl-
melerde takdirinize lay›k çal›flmalar›n› yüksek meclisinizde takdim
etti¤imiz iktisadi raporda bertafsil arz etmifl bulunuyoruz. Ezcüm-
le, bu raporun 64-80’inci sahifelerinde ihracat›m›z ve ihracat›m›zla
ilgili problemlere genifl yer verilmifl ve ihracat›m›z› artt›rman›n is-
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tihsalimizi artt›rmaya ve çeflitlendirme¤e ba¤l› oldu¤unu izah etmifl
bulunuyoruz. Bu vesile ile faaliyet raporumuzla iktisadi raporumu-
zu müfltereken tetkik ve mütalaa etmenizi rica ederiz. ‹hracat ko-
nusu memleketimizin bafl meselesi olup, Birli¤imiz bu mevzuu ile
bilhasa meflgul olmaktad›r. Bu hususta Odalara fikir, teklif ve tav-
siyelerini ö¤renmek üzere yaz› gönderildi. 5590 say›l› kanunun ta-
dili üzerinde, mevzuun ehemmiyetine binaen, odalar temsilcileri da-
vet edilerek etrafl› ve detayl› görüflmeler yap›lm›flt›r. bu görüflmede
ileri sürülen noktalar göz önünde bulundurularak yeni proje haz›rlan-
maktad›r.

Ancak, ‹dare Heyeti, proje ikmal edildikten sonra mevzuat komis-
yonuna haval edecektir. Bütçemiz hakk›nda raporda etrafl› izahat
verilmifl olup, demirbafl ve sair hesaplar›m›z, hesabat encümeni ta-
raf›ndan 15 günden beri dikkatle ve derinli¤ine tetkik edilmifl bu-
lunmaktad›r. Bu komisyon raporunu takdim edecektir. Selahattin
Kadri Topay'›n ‹dare Hey'eti hakk›ndaki sözlerine teflekkür ederiz.
Tasarruf bonolar› hakk›ndaki tenkitleri tamamen yerinde olup, Bir-
li¤imiz bu konu ile yakinen ilgilenmifl, temaslar yapm›fl, raporlar
haz›rlanm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda hakl› oldu¤umuz izah edilmifl
olup, en k›sa zamanda bunun hükümetce halledilmesini temenni
ediyoruz. Tasarruf bonolar› bilhassa müteahhit cephesinden, cid-
den sür'atle islaha muhtaçt›r. birlik bunun üzerinde de devaml› fle-
kilde çal›flmakta ve tamaslar yapmaktad›r. Oda teflkilat› hakk›nda
temennileri edilmifl ve teflkilat›n hakikaten devaml› inkiflafla müs-
bet çal›flmalarda bulundu¤unu belirtmek isteriz. Artt›rma ve eksilt-
me kanunu hakk›ndaki tenkitlere gelince: Bu kanunun aksakl›klar›
üzerinde esasen durulmufltur. kald› ki, say›n Maliye Bakan›, bu gi-
bi kanunlar›n ele al›nmakta oldu¤unu belirtmifltir. Bilhassa ihracat
konusunda uzun tecrübeye sahip say›n Selahattin Sanver’in tenkit
ve tekliflerine gelince: Evvela Merkez Bankas› reeskont haddinin
yükseltilmesi, ihtilalden sonra vuku bulan hadiseler, kararlar ve
tedbirleri yüksek meclisinize arzdan ibarettir. Bunlar› zikretmek
suretiyle umumi iktisadi tabloyu yüksek meclisinize arz maksad›
güdülmüfltür. Bu karar ve tedbirlerin ‹dare Heyeti taraf›ndan al›n-
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mad›klar› takdir buyurulur. Müflterek Pazar mevzuunda ‹dare He-
yetinde müteaddit görüflmeler yap›ld›. Ve mevzu tetkik edildi.
Müflterek Pazar gibi iktisadiyat›m›z› her yönden ilgilendiren bir
davran›fla geçerken hükümetimizin böyle ehemmiyetli ve hayati bir
konuda Birli¤imizden bir rapor haz›rlama iste¤inde bulunmas›ndan
dolay› Ticaret Bakanl›¤›na ve say›n Bakana huzurunuzda flükranla-
r›m›z› belirtmek isteriz. Birli¤iniz bu konuda mahrem bir rapor ha-
z›rlayarak Brüksele giden hey'ete vermifltir. Müzakereye giden
hey'ete verilen bu raporun aç›klanam›yaca¤›n› yüksek meclisiniz
takdir eder. Bu mevzudaki çal›flmalar devam etmektedir. Daha ge-
nifl ve etrafl› tetkikler yap›lmakta olup, neticelenir neticelenmez
azalar›m›za bilgi verilecektir. ‹hracatta genifl tecrübesi oldu¤unu
belirtti¤imiz say›n Sanver'in ihracat› teflvik, ihracat formalitelerini
bertaraf, ihracat› gelifltirme merkezinin ihracatç› birlikleri müme-
silleri ile takviye edilmesi, ihracat finansman›n› uygun flartlarla ya-
p›lmas› gibi hakikaten çok mühim ve milli iktisadiyat›m›z›n bafl›nda
gelen meseleleri üzerinde tenkit, teklif ve tavsiyelerde bulunmas›
teflekküre de¤er.

Say›n delegelere takdim etti¤imiz dosyada tütün konusunda etraf-
l›, enine boyuna incelenmifl bir rapor mevcuttur. Bu rapor okundu-
¤u zaman birli¤in tütün ile ne kadar yak›nda ilgilendi¤i görülür. ‹h-
racat› gelifltirme merkezi ile ilgili kanunun de¤ifltirilmesi için tefleb-
büsler yap›lmaktad›r. Kambiyo, gümrük vesair engellere gelince:
Esasen, Maliye Bakan› bunlara da temas etmifl olup, bir an evvel
kald›r›lmalar› ve islahlar› üzerinde çal›fl›lmaktad›r. D›fl memleketle-
re seyahat tahdidi hususundaki tenkidi yerinde olup, Birlik bunu
devaml› surette takip etmektedir.

Say›n Hüseyin Baflar›r’›n tekliflerine gelince: Evvela ink›laptan son-
ra bütün müntehap organlar›n feshedildi¤i malümunuzdur. Yüksek
meclisinizde Eylül ay›nda seçilen ‹dare Heyetiniz, ilk ifl olarak Milli
Birlik Komitesi’ni ziyaret etti. ‹ktisadi konularda hizmetlerinde ol-
du¤umuz ve kendilerine her türlü bilgiyi vermeye ve yard›mda bu-
lunma¤a amade oldu¤umuz ifade edildi. bu ziyareti müsbet karfl›-
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layan Milli Birlik Komitesi, ‹ktisat Komisyonu, lüzum gördükçe Bir-
li¤imiz hizmetlerini rica edeceklerini ve hizmet arzetmemizin mem-
nunluk verici oldu¤unu belirttiler. Müflterek pazar mevzuuna yuka-
r›da temas etti¤imizden tekrar›ndan içtinap ederiz. S›nai mamulle-
rin ihrac› için formül bulunmas›, takdir buyurulur ki, kolay de¤ildir.
Bir taraftan mallar›m›z›n kalitesi, fiat› ve al›c› pazarlarda rekabet
imkanlar›, di¤er taraftan mamullerimizin fiat yüksekli¤ini telafi
edecek çare olarak hulasa edebilece¤imiz s›nai mamullerin ihrac›
üzerinde çal›flmalar›m›z devam etmektedir. Bu konularda ‹stanbul
ve ‹zmir gibi büyük sanayi odalar›m›z›n da gayretleri ve teklifleri
flüphesiz memnunlukla karfl›lan›r. Takdim etti¤imiz dosyada Pa-
muklu Mensucat ihrac› hususunda raporlar›m›z mevcuttur. 

‹hracat› gelifltirme merkezi henüz taazzu halinde olup, faaliyetine
yeni bafllamaktad›r. Yukarda da bu kanunun tadili üzerinde çal›fl›l-
d›¤›n› arz etmifl bulunuyoruz. Sergi ve fuarlar mevzuu üzerinde ih-
racat› gelifltirme merkezi çal›flmakta olup, genifl bir plan haz›rlan-
maktad›r. Sanayiin himayesi konusunda çal›flma yap›lmaktad›r.
Devlet Planlama Dairesi bu hususta Birli¤imizden bir rapor talep
etmifl olup, teknik servisler bu hususta incelemeler yapmaktad›r-
lar. Teknik servis muhtelif Sanayi Odalar› ile de temas edecektir.
Say›n Baflar›r’›n tekliflerinden de faydalan›laca¤› gibi teknik ele-
manlar›m›z ‹stanbul sanayi ile temas ederek k›ymetli görüfllerini
ayr›ca rica edecektir. standartlar mevzuunu umumi olarak memle-
ket ticareti ve bilhassa s›nai mamuller bak›m›ndan ehemmiyeti
malumdur. Ancak, Standartlar Enstitüsünün mütevaz› bir flekilde
ifle bafllayarak tedricen geliflme kaydetti¤ini belirtmek isteriz.
Standart üzerindeki çal›flmalar Garp memleketlerinde de uzun y›l-
lar sürmüfltür. Halen Türk Standartlar› Entitüsü takdirinize de¤er
çal›flmalarda bulunmakta olup, takdim etti¤imiz dosyada faaliyet
raporunu bulacaks›n›z. 

Say›n Hüseyin Baflar›r’›n Maden, ziraat, kredi ve neflriyat mevzula-
r›ndaki temennileri not edilmifltir. ‹cra ve ‹flas Kanunu ile Birli¤iniz
devaml› surette alakadar olmuflsa da projeyi kanunlaflt›racak olan

74

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

66



teflrii kuvvet Anayasa ve seçim kanunu üzerinde çal›flt›¤›ndan, pro-
jemizi ele alamam›flt›r. Tadil projesi ilgili makamlara takdim edil-
mifl bulunmaktad›r. Bölge toplant›lar› hakk›ndaki temenni 4 may›s
1961 tarihli ‹dare Heyeti toplant›s›nda karar alt›na al›nm›fl olup,
önümüzdeki çal›flma devresi program›na ithal edilmifltir. Bu top-
lant›lar›n esaslar› flunlard›r:

a) Odalar›m›z›n, kanunlar›n kendilerine tahmil etti¤i vazifeleri bi-
hakk›n yapabilmelerini, 
b) Bölgelerin kendilerine has meselelerini k›sa zamanda resmi Ma-
kamat nezdinde teflebbüse geçilerek halledilmesi esbab›n›n istik-
mal edilmesini, 
c) Bölgelerin kalk›nmas› için lüzumlu olup Planlama dairesince ha-
z›rlanmakta olan umumi kalk›nma plan›na girmesi gereken husus-
lar›n birli¤imiz menfatiyle mezkur daireye intikal ettirilmesini temin
etmek maksadiyle Oda ve borsalar›m›zca yap›lacak bölge toplant›-
lar›n›n Birli¤imizin liderli¤i alt›nda ve muayyen bölge merkezlerin-
de yap›lmas›na karar verilmifltir.

Say›n Fuat Da¤deviren'in bafll›ca konular› s›ras› ile flunlard›r: ‹dare
Heyetinizin çal›flmalar›nda ve nazar›nda büyük küçük oda yoktur. Bü-
tün aza odalar ayn› derecede ehemmiyetlidir. Ve seçti¤iniz ‹dare He-
yeti kendilerini bütün odalar›n mümesilleri addederler. Hizmetlerinde
bulunmaktan da fleref duyarlar. 

Banka faiz haddinin indirildi¤ini belirtmek isteriz. Sicilli Ticaret Gaze-
tesi’nin tarifesinde bir de¤ifliklik imkan› olup olmad›¤› üzerinde duru-
lacakt›r. Anadolu'da kurulacak sanayiin vergiden muafiyeti yeni bir
temenni olup incelemeye de¤er.

Geçen y›l yüksek meclisce vak'i teklif ve temenniler ele al›nm›fl
olup, bir çoklar› neticelendirilmifltir. Delegeler aras›nda samimiyet
ve birbirlerini tan›ma hususunda ilk ad›m olarak takdim etti¤imiz
albüm haz›rlanm›flt›r. 5590 say›l› kanun üzerindeki çal›flmalar› esa-
sen arz etmifl bulunuyoruz. Faruk Kantarc› beyin teklif ve temenni-
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leri aras›nda yer bulan zirai istihsal konusuna iktisadi raporumuz-
da genifl yer vermifl bulunuyoruz. Ba¤lar›n teftifline gelince: Stan-
dartlar Enstitüsü hususi kanun mevcut olup, bunun tatbiki kanun-
da yaz›l› makamlara ait bulunmaktad›r. 

Say›n Erkunt, Birli¤in hadiseler peflinden kofltu¤unu ve ortaya ç›-
kan her hadise hakk›nda haz›r bir formülü bulunmad›¤›n› beyan et-
tiler. Filhakika Birlik araflt›rmaya genifl ehemmiyet vermekte, muh-
telif iktisadi ve ticari konular› çeflitli yönlerden incelemektedir. An-
cak, yüksek meclisiniz takdir buyurur ki, araflt›rmalar eleman mü-
saadesiyle mahduttur. Binaenaleyh her hadisede araflt›rma yap›l-
d›¤›na dair bir dosya bulunmaz. Kald› ki, hadiselerin ortaya ç›kma-
s› Birli¤in d›fl›ndaki organlar›n iradesine ba¤l› olup, her hadiseyi ev-
velce de görmeye de imkan yoktur. Bütün bunlara ra¤men Say›n
Erkunt'un tavsiyelerinden faydalan›lma¤a çal›fl›lacakt›r. Yüksek
Meclise takdim etti¤imiz büçenin tetkikinden görülece¤i üzere
araflt›rma için 250.000 lira tahsisat konmufltur.

Say›n Faruk Varnal›, ‹flçi Sigortalar› mevzuunun tetkikini teklif et-
mekte olup, bu konu esasen ele al›nm›fl raporumuzda da buna yer
verilmifltir. Halen mütehass›slara yapt›rmakta oldu¤umuz tetkikler
devam etmektedir. 

Hepimizin sevdi¤i Say›n Osman Çilingirin teklif ve temennileri flart-
lar ve imkanlar nisbetinde gözetilecektir. Filhakika tüccarlar›n bir
kuvvet oldu¤u hakk›ndaki görüflü yerindedir. Ancak genifl tecrübe-
ye sahip, Say›n osman Çilingir takdir ederler ki, tüccarlar ve ticari
teflekküller sükünetle gayeye matuf çal›flmalarda bulunurlar. ‹dare
Heyeti hakk›ndaki sözlerine flükranlar›m›z› arzederiz.
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14. GENEL KURUL - 16 N‹SAN 1962

Bülent Yaz›c›
“‹ktisadi raporumuzda Ekonomimizin ana meseleleri ele al›nm›fl, bu
hususlarda ilgili bahislerde ve her bahsin nihayetinde gerekle
tavsiyelerde bulunulmufltur.”

1- Devlet Planlama Teflkilat›nca haz›rlanmakta olan 5 y›ll›k plan›n
ihzar›n›n hitam tarihinin Birli¤imiz Genel Kurul toplant›s› ile ayni ta-
rihe getirilmesinin taraf›m›zdan talep ve temin olunam›yacak bir
husus oldu¤u malumlar›d›r. 

Mezkur plan hemen ikmal edilip umumi efkara arzolunmad›¤›na
göre, hususi malumat›m›z›n müzakere mevzuu olam›yaca¤› müta-
laas›nday›z. 

2- ‹flsizlik mevzuuna ‹ktisadi Raporumuzda muhtelif vesilelerle te-
mas edilmifl bulunmaktad›r. Ayr›ca, bu konu müstakilende ele al›n-
m›fl, muhtelif Odalar›m›z temsilcilerinin ifltirakiyle mesel derinli¤i-
ne etüd edilerek bu hususta Hükümete arz edilecek Birlik görüflü
tesbit edilmifltir. Bu son çal›flma raporumuzda yer almamas›n›n se-
bebi, mezkur raporun haz›rlanmas›ndan sonra tekemmül etmifl ol-
mas›d›r.

3- D›fl Yard›m mevzuu, Hükümetler aras›nda müzakere ile temin edi-
lecek bir husustur. Büyük ehemmiyet ve nezaket arzetti¤i malum bu-
lunan mezkur konu üzerinde durulmas›nda fayda mülahaza etmiyoruz. 

4- Ticari, Mali ve ‹ktisadi hadiselerin neflriyat›m›z vas›tasiyle cami-
am›za duyrulmas› hususundaki faaliyetimiz raporumuzda belirtil-
mifltir. Bu nev’i faaliyetin daha da geniflletilmesine dair iste¤in ye-
ni ‹dare Hey’etimiz için bir direktif teflkil edece¤i tabiidir.

5- Glikoz fiatlar›na yap›lan vergi zam›n›n indirilmesi mevzuu gele-
cek ‹dare Hey’etimizce ele al›nmak üzere not edilmifltir.
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6- Zirai kredinin kifayetsizli¤inde ve geniflletilmesi hususunda ‹da-
re Hey’etimiz bu konuda talepte bulunan hatiplerle müttefiktir.
Esasen gerek faaliyet raporunda ve gerek iktisadi raporda bu gö-
rüfl serahaten belirtilmifltir. 

7- Ehemmiyetini müdrik bulundu¤umuz turizm mevzuu henüz memle-
ketimizde kafi derecede ifllenmedi¤i için bu konuya raporumuzda ana
hatlar› itibariyle temas edilmifl ve ayr›ca turizm tesislerinin vergi muafi-
yetinden istifade ettirilmesi hususunda gerekli çal›flmalar yap›lm›flt›r. 

8- Munzam aidat mevzuu hakk›nda Birli¤imiz Maliye Bakanl›¤› nez-
dinde icabeden teflebbüslerde bulundu¤u gibi meseleyi cezri su-
rette halletmek üzere 5590 say›l› Kanunun tadili tasar›s›na gerek-
li hükümler konulmufl ve keyfiyet Mevzuat Komisyonumuzun tetki-
kinden de geçmifltir.

9- Birlik binas› ve mefruflat› mevzuunda ihtiyaca göre hareket olu-
nacakt›r.

10- Raporumuzda, yap›lacak ifllerden bahsedildi¤i gibi yap›lan ifl-
lerden de bahsolunmufltur ve bunun böyle olmas› gayet tabiidir.

11- Para kiras› olan faiz nisbetlerinin serbestçe tekarrürü hususunda
‹dare Hey’etimiz hatiple hem fikirdir. Ancak, Memleketimizin bugünkü
flartlar› muvacehesinde mevcut tatbikat› normal karfl›lamak laz›md›r. 

12- Hayvanc›l›k, Birli¤imizce üzerinde ehemmiyetle durulan bir mev-
zudur. 1960 senesinde bu hususta yap›lan çal›flmalar› müteakip ha-
z›rlanan raporumuz evvelce Genel Kurul üyelerimize takdim edilmifl-
ti. Bu senede hayvanc›l›k mevzuunda bir seminer tertip olunmufl ve
bu hususta haz›rlanan rapor üyelerimizin dosyalar›na konulmufltur.
Ayr›ca ‹ktisadi Raporumuzda da hayvanc›l›k konusuna yer verilmifltir. 

13- Vergi mevzular› umumi olarak Birli¤imiz taraf›ndan ele al›nm›fl
ve bu hususta Oda ve Borsalar›m›z›n da mütalaalar›na müracaat
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olunarak tesbit olunan Birlik görüflü Vergi Reform Komisyonuna in-
tikal ettirilmifltir.

14- Birlik ‹dare Hey’etimizin muhtelif mahallerde toplanmas› mev-
zuunda Faaliyet Raporumuzda gerekli izahat verilmifltir. 

15- Devlet Planlama Teflkilat› Bölge Planlar› çal›flmalar›nda Birli¤imiz
ve camiam›zla temas etmektedir. Ayr›ca Birli¤imiz bölgelerin iktisadi
de¤erlerinin tesbiti iflini programlamaktad›r. Ancak, buna ilaveten ca-
miam›z temsilcisinin Yüksek Planlama Kuruluna dahil edilmesine de
taraftar bulunmaktay›z. Esasen Hükümetimiz de 5 y›ll›k plan›n mecli-
se sevkinden evvel camiam›z mütalaas›n›n al›naca¤›n› vadetmifltir. 

16- Ordu Kantinlerinin yaln›z kendi mensuplar›na sat›fl yapmas›
hususunda Milli Savunma Bakanl›¤› nezdinde gerekli teflebbüsler
yap›lm›fl, bu hususun temini z›mn›nda mezkur Bakanl›kça yap›lan
tamim Odalar›m›za ve hassaten Erzurum Ticaret ve Sanayi Odam›-
za duyurulmufltur.

17- Sümerbank’›n kendi mamulleri harcindeki mallar› satmas›n›n
men olunmas› yolundaki talep ve teflebbüsler ticaretteki serbesti ile
kabili telif bulunmad›¤› gibi, esasen Sümerbank’›n bu flekildeki tatbi-
kat› bir k›s›m sanayicilerimizin talepleri neticesinde teessüs etmifltir.

18- Marketing mevzuu üzerinde hassasiyetle durmakta, 3 yabanc›
uzmanla teçhiz olunan ihracat› gelifltirme Etüd Merkezi ile de s›k›
iflbirli¤i yapmaktay›z. 

19- ‹ktisadi raporumuzun muhtelif k›s›mlar›nda istihsalin ve ihraca-
t›n artt›r›lmas› mevzuuna genifl flekilde temas edilmifl ve tavsiye-
lerde bulunulmufltur.

20- ‹ktisadi raporumuzda Ekonomimizin ana meseleleri ele al›n-
m›fl, bu hususlarda ilgili bahislerde ve her bahsin nihayetinde ge-
rekli tavsiyelerde bulunulmufltur.
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21- Müflterek pazar hakk›ndaki kitab›m›z tetkik edildi¤i takdirde

görülece¤i üzere, Müflterek Pazar mevzuundaki Birlik görüflü mez-

kur raporun ön sözünde belirtilmifl bulunmaktad›r.

22- Gümrükte bekleyen mallar›n çekilmesi hususunda ç›kar›lm›fl bu-

lunan kararnameye ait Birlik çal›flmalar› esnas›nda camiam›z›n da

mütalaas› al›nm›fl ve tesbit edilen görüflümüz Bakanl›¤a bildirilmifltir.

23- ‹hracat› Gelifltirme Etüd Merkezinde Özel Sektörün daha genifl

flekilde temsili hususundaki görüfle ifltirak olunmakla beraber

mevcut Kanuna göre bu hususun teminine imkan bulunamad›¤›n-

dan Kanunun tadili cihetine gidilmifl ve ad› geçen Teflkilattaki tem-

silcimizin teklifi ile gerekli tadilat› yapmak üzere bir komite kurul-

mufltur. Ayr›ca, bu tadilatta Roger Natan tavsiyeleri de nazar› itiba-

ra al›nacakt›r.

24- ‹thalatç›lar için seyahat dövizi verilmesinde  $ 20.000-l›k itha-

lat tahsisi alm›fl olmak kayd›n›n yumuflat›lmas› ile ticari seyahat

dövizlerinin 9,-liradan verilmesi üzerinde çal›flmalar yap›lmaktad›r. 

25- Oda ve Borsalar›m›zca yap›lacak ba¤›fllar mevzuu 5590 say›l›

Kanunun tadili tasar›s›nda nazar› itibare al›narak gerekli hükümler

konulmufltur. 

26- Muhtelif hatiplerce temas edilen ihracat mevzuuna, Faaliyet

Raporumuzun d›fl›nda iktisadi Raporumuzun D›fl Ticaret bölümün-

de genifl flekilde yer verilmifltir.

27- Tütünlerimize ar›z olan mavi küf hastal›¤›na faaliyet raporumu-

zun zirai istihsal k›sm›nda gerekti¤i flekilde temas edilmifl ve zama-

n›nda ilgililerin dikkat nazar›n›n çekildi¤i belirtilmifltir. 
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07.02.1962 - 03.09.1963

Özel ve resmi sektörün ayn› muameleyi görmeleri mümkün bir
mevzuudur. Bu mevzuu Bakanlarla çok defa görüfltük. 

Karma ekonominin bu memlekette hakim oldu¤unu kanaat olarak
kabul ediyoruz. Eflitsizlik hususlar›n›n tesbit edilmesi 
Bakanlarla yap›lan görüflmelerde kararlaflt›r›lm›flt›r.

Tesbit etti¤imiz noktalar› Odalara sormak suretiyle bildirdik.

“
”
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15. GENEL KURUL - MAYIS 1963

Muhterem Arkadafllar,
Faaliyet raporu hakk›nda konuflmufl bulunan delegelerin her birine
ayr› ayr› cevap verecek yerde mevzuular›n bir arada mülahaza edi-
lerek cevapland›r›lmas› daha muvaf›k olur kanaatindeyiz. Rapor
hakk›nda takdirkar sözler söyliyen arkadafllara flükranlar›m›z› be-
lirtmek isterim. Birinci konuflma, faaliyet raporunun hacmi üzerin-
de olmufltur. Baz› arkadafllar daha baflka mevzuular› da ihtiva et-
mesini arzulam›fllard›r. Müteahitler yollar vesaire. Filhakika bunlar
iktisadi faydalar› bak›m›ndan lüzumludur. Esasen birçok hususlar-
da Odalara ve azalara arkadafllara bilgi vermifl oldu¤umuzdan bu-
rada zikre lüzum görmedik. 

‹rflatlar›n›z gelecek ‹dare Heyeti üzerinde ayd›nlat›c› bir vas›ta ola-
cakt›r. Birinci nokta raporun tertip ve tanzimi idi. ‹kinci nokta Hay-
vanc›l›k konusuna inhisar etmifltir. Bu konuda hususi teflebbüsün
rol almas› ve buna benzer meseleler üzerinde durulmufltur. Bir se-
miner tertip edilmifl, gerek tatbiki ve gerek nazari safhalar ortaya
konmufltur. fiimdi tatbikat sahas›na geçmek için luzumlu tedbirle-
rin al›nmas›na gayret edilecektir. Planda da hayvanc›l›k ve ziraat
mevzular›nda özel sektörün fikri sorulmufltur. Evvela umumi olarak
plan çal›flmalar›nda Birli¤in görüfllerini belirtmifl bulunuyoruz. 

Plan›n haz›rlanmas› kolay ifl olmad›¤›n› bilirsiniz. Planc›lar tatbikat-
c›lar›n fikrine müracaat ediyorlar. Tabiidir ki, tatbikatc›lar›n arzusu
da planda yer al›yor. 

Baz› arkadafllar Bankalar›n faiz hadleri üzerinde durdular. Faiz had-
dinin yüksek oldu¤unu hep biliyoruz. Tatbikatta afl›r› oldu¤unu da
muhtelif arkadafllar belirttiler. Planlama Müsteflarl›¤›, Bankalar Bir-
li¤i ve Vekalet ilgilileri bu mevzuu üzerinde çal›flmalar yap›yor. Pa-
ra piyasas› üzerinde de duruldu. Bilhassa plan›n tahakkuku yönün-
den son derecede önemlidir bu, neye tevakkuf eder. Bu sualin ce-
vab› üzerinde çal›flmalar yap›lmaktad›r. 
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Baz› arkadafllar raporda vergi mevzuunda yer verilmedi¤i üzerinde
durdular. Vergi reform komisyonunun raporlar› Odalara gönderil-
mifltir. fiimdi bunlar›n bir k›sm› kanunlaflm›fl, bir k›sm› da meclise
sevkedilmifl bulunmaktad›r. Yat›r›m indirimi gibi mühim bir mevzu-
un tahakkuk etmifl oldu¤unu belirtmek isterim. ‹lerde yeni çal›fl-
malar yap›larak neticilerin aksettirilmesi tabiidir. ‹cra ve ‹flas Ka-
nunu üzerinde de duruldu. Bir an evvel ç›kmas›n› dileyenler oldu,
senelerden beri bu konu üzerinde durmaktay›z. Çeflitli projeler
Hükümete tevdii edilmifltir. Adliye Vekaleti ile müfltereken yap›lan
çal›flma neticesi de Meclise sevkedilmifltir. Ç›kmas›n› biz de bek-
liyoruz. 

Labratuvar hususunda yabanc› memleketlerle baz› görüflmelerde
bulunulmufl, ve labratuvar malzemesinin evsaf› tesbit olunmufltur.
Mali kaynak, meselesi üzerindeyiz. Labratuvarlar›n Borsalardaki
hayati ehemmiyetini takdir etmeme¤e imkan yoktur. 

Bir arkadafl›m›z Birlik Bütçesinden tasarruf etmeyi tavsiye etti.
Emirlerinizin yap›lmas› masraflara mütevefakk›ft›r, zaruret halinde
masraf yap›lmas› zorunlu¤u vard›r. Birlik olarak Bakanlar› davet et-
tik birinci gün müsteflarlar geldi. fiimdi de Maliye Bakan› Ferit Me-
len aram›zdad›r. 

Sergiler üzerinde duran arkadafllar›m›z var. Bunlar mühim iktisadi
faaliyetlerdir. Birlik bu husustaki çal›flmalar›n› devam ettirmekte-
dir. Daimi sergilere gelince bunlar tamamen ayr› bir mevzuudur.
Mali flartlar› üzerinde durulmaktad›r. Madenlerin ihrac› ve mermer
üzerinde konuflan arkadafl›m›za cevaben Birlik bünyesinde bir sa-
nayii yard›m komitesi kurulmufl oldu¤unu söyleyebiliriz Bu komite
Amerikan Yard›m› ile çal›flmaktad›r. Ancak, ihraç madenleri üzerin-
de çal›fl›ld›¤› için linyit gibi madenler mevzuular›na girmemektedir.
Birçok d›fl al›c›lar Komisyona gelip madenler hakk›nda malumat al-
maktad›r. Mermer çeflitleri ile kaliteleri tesbit edilmifl ve al›c›lara
malumat verilmifltir. Erzurum Delegesi Bölgelerin s›nai kalk›nmas›
üzerinde durmufltur. Kendisiyle tamamen hemfikriz. Sermayenin
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geri kalm›fl bölgeler ak›t›lmas› cidden mühim bir teflebbüs olacakt›r.
Bu hususta yabanc› memleketlerdeki kanunlar› tetkik ediyoruz. Ve-
kalette bizimle beraberdir. Çal›flmalar›m›z›n birinci safhas› budur. 

Bölge halinde taazzu etmek çal›flmalar›m›z›n ikinci safhas› olacak-
t›r. Birlik patronaj› alt›nda ilk bölge toplant›lar› Adana’da ve Mer-
sin’de yap›lm›fl, bölgenin ifltimai ve iktisadi hatta kültürel hususi-
yetleri tetkik edilerek, tatbikata gidilecektir. Özel ve resmi sektörün
ayn› muameleyi görmeleri mühim bir mevzuudur bu mevzuu Bakan-
larla çok defa görüfltük. Karma ekonominin bu memlekette hakim
oldu¤unu kanaat olarak kabul ediyoruz. Eflitsizlik hususlar›n›n tes-
bit edilmesi Bakanlarla yap›lan görüflmelerde kararlaflt›r›lm›flt›r.
Tesbit etti¤imiz noktalar› Odalara sormak suretiyle bildirdik. 

Sümerbank’a verilen 50 milyonluk kredi üzerinde duruldu. Bunun
ifllemedi¤ini Bakanl›klara ve Bankalara haber verdik. Bir tak›m pro-
jeler haz›rl›yarak ilgililere tevdi ettik. Bu aral›k Sanayii Kredi Banka-
s›n›n kuruldu¤unu haber vermekle memnunim. 5590 say›l› kanu-
nun de¤ifltirilmesi için yap›lan çal›flmalarda mevzuuat komisyonu
say›n baflkan› ve azalar› emirleriniz üzerinde toplant›lar. Hakikaten
k›ymetli çal›flmalar yapm›fllard›r. Kendilerine huzurunuzda teflek-
kür ediyoruz. 

Ziraat mevzuuna raporda yer verilmemifl de¤ildir. Bir hususu arzet-
mek isterim ki, faaliyet raporunda mevcut olm›yan bir tak›m konu-
lar ‹ktisadi Raporda genifl olarak yer alm›flt›r. Arkadafllar›m belirt-
ti¤i üzerine kadar sanayileflirsek sanayileflelim, Ziraat laz›md›r.
Serbest liman mevzuunda çal›flmalar yap›lmaktad›r. Civar memle-
ketlerde serbest limanlar›n muvaffakiyeti, ve muvaffakiyetsizli¤i-
mizin sebepleri yeni ‹dare Heyetinin raporunda görülecektir. 

Manisa’da reeskont senedinin 9 ayl›k vadeye tabi tutulmad›¤›n›
ö¤reniyoruz. ‹zalesine çal›fl›lacakt›r. Profil demirleri hakk›nda Hü-
kümetimiz Kararlar almaktad›r. ‹ktisadi raporda bu hususta genifl
malumat mevcuttur. Bunlar›n ithali için yeni kararlar al›nm›flt›r. Ge-
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cekondular›n ehemmiyeti belirtildi. Bu, üzerinde durmam›z gere-
ken bir mevzuudur. ‹stanbul’da Odalar ve Borsalar aras› toplant›-
larda üniversiteyi finanse etmek suretiyle bunlar hakk›nda bir ra-
por haz›rlanmas›n› ve buradaki sorular›n, cevab›n› teflkil edecek
faktörleri havi bir rapor haz›rlanmaktad›r. Bu hususa iktisadi rapor-
da temas edilmifl, imar ve ‹skan ve di¤er yönleri teflrih ve tahlil
edilmifltir. 

Borsalar›n takviyesi lüzumuna iflaret edildi. Hepimiz bu ehemmiye-
ti takdir ediyoruz. Bunlar›n takviyesi için lüzumlu tedbirler al›nm›fl-
t›r. Ayr› bir iktisadi mesele olan zirai mahsüllerde taban fiatlar›n›n
hangi hadde kadar tesbit edilebilece¤i tetkik edilmektedir. ‹hrac
edilecek zirai mahsüller üzerinde ‹GEME’nin de çal›flmalar› olmak-
tad›r. Birlik sanayi bölgeleri ihdas› üzerinde de çal›flmaktad›r. Bur-
sa pilot bölge olarak ele al›nm›fl, bunun di¤er bölgelere sirayet et-
tirilmesi gözönünde tutulmufltur. 

fiarapç›l›k Kongresine Manisa Odas›n›n 2 fiubat 1963 tarihli yaz›-
m›zla davet edilmifl oldu¤unu tesbit ettik. Yafl üzüm ihrac› hakk›n-
daki temenni bir toplant› yap›lmas› istikametindedir. ‹GEME bu
mevzuda çal›flmalar yapmaktad›r. 

Anadolu tüccar›n›n ihmal edildi¤i ileri sürüldü. ‹ktisadiyat›n belke-
mi¤i, küçük ve orta çaptaki teflebbüslerin hayat›yetidir. Birlik’te ve
Odalarda küçük ve orta teflebbüslerin, neler yapmaya muktedir ol-
duklar›n› tetkik ettiriyoruz. Gelecek ‹dare Heyetinin bu ifli tekem-
mül ettirece¤i flüphesizdir. 

Nakliyat ücretlerindeki muhalefete iflaret edildi. Serbest Sektöre
mensubiyetimiz dolay›s›yle bu fiatlar üstünde herhangi bir bask›
yapmak imkan›m›z yoktur. ‹flportac›l›k mevzunda ‹stanbul Ticaret
Odas›’nda tetkikler yap›lm›fl, ve birli¤e netice bildirilmifltir. 

Devlet mübayaalar› hakk›ndaki noktay› nazar›m›z› Hükümete ar-
zetmifl bulunuyoruz. Teflebbüslerimizde devam edece¤iz. Turizm
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hususunda teklif ve talepler bafl›lca turistik yollar›n inkiflaf› baz›
m›nt›kalarda tesislerin hususi sektörce yap›lmas› hususunu Hükü-
mete arz etmifl bulunuyoruz. Yollar Bay›nd›rl›k Bakanl›¤a ait bir va-
zifedir. 

Kooperatifler üzerinde duruldu bu hususu her vesiyle ile Hükümet-
ten talep ettik. Ordu Pazarlar› konusunda Genel Kurmay’dan cevap
da ald›k. Bakanlarla Hususi Sektör aras›ndaki temaslar› memnuni-
yetle belirtmek isterim. Hükümet meselelerimizi anlay›flla karfl›la-
maktad›r. Hangi mevzu konuflmak icabediyorsa, bunu Odalardan
ve Borsalardan soruyoruz. Her görüflmeyi takiben ald›¤›m›z netice-
leri Odalara ve Borsalara göndermekteyiz. Birli¤in bünyesinde ya-
p›lan ifllerin sizlere aksettirilmesine gelince Baflkan›n beyanat›
Odalara gönderilmekte ve nazara dikkatize arz olunmaktad›r. Da-
ha baflka yollardan da Odalar ve Borsalar›m›z muntazaman tenvir
edilmektedir. Yurt d›fl›na giden arkadafllar›n raporlar› ayn› flekilde
Odalara ve Borsalara ekseriya bas›lm›fl bir halde takdim olunmak-
tad›r. Herkesin, üzerine düflen vazifeyi tekabbül etmesiyle kalk›n-
man›n mümkün oluca¤› hususunda bir arkadafl›m›z›n fikrine tama-
men ifltirak ediyoruz. ‹nflaat Müteahhitleri Komisyonu kurulmas›
hakk›nda da Birlikce teflebbüse giriflilmifltir. 

F›nd›k ihracat› çeflitli yollardan ehemmiyet arz etmektedir. Evvela
ihraç mal›d›r. Bir büyük bölgenin iyafle maddesidir. Fiatlar›n tesbiti
hususunda Odalara yetki verilmesini en iyi çare olarak bulmaktay›z.
Birli¤imizin bu husustaki müracaat›na müsbet cevap verilece¤i ka-
naat›nday›z. 

Orman Kanunu hakk›ndaki dile¤i, yeni ‹dare Heyetinin ele alaca¤›
tabidir. 

Toprak reformu konusunda çeflitli düflünceler vard›r. Bir arkadafl›-
m›z, çifci Federasyonunun kuruldu¤unu tepflir buyurdular. Bunu
memnuniyetle kabul ve teflebbislere tebrik ederiz. Nufus art›fl› bak›-
m›ndan en baflta gelen memleket olarak Türkiye’nin bu mevzuda
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uyan›k olmas› gerekti¤i flüphesizdir. Gübrenin Devletlefltirilmesine
taraftar olmad›¤›m›z alakal› vekaletlere bildirdik. Resmi Müessesele-
re Ticari bak›mdan imtiyaz verilmemesi hususunu da tebarüz ettir-
dik. Firmalar›n durumu, yeni kurulanlar iflten çekilenler ve adetlerini
bilmek temennisine ifltirak ediyoruz. 
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fiuna inan›yorum ki, Türkiye, devlet ve özel sektörün millet ve 
memleket meselelerinde elele vermesi birbirine destek olmas›

suretiyle ileri medeni milletler seviyesine yükselecektir. Öyle ise,
devlet sektörü ne kadar lüzumlu ise, özel sektörün de o derece
lüzümlu ve teminat alt›nda bulunmas› gerekti¤ini bu müflterek

mücadelemiz daha iyi anlatm›fl olacakt›r.

“
”
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16. GENEL KURUL - 30 / 31 MAYIS 1964

Say›n Baflkan, Say›n Bakan, Say›n Misafirlerimiz, 

Ticaret odalar›m›z›n, sanayi odalar›m›z›n ve borsalar›m›z›n güzide
delegeleri, yönetim kurulumuz ad›na hepinizi hürmetle selamlar›m.

Muhterem Arkadafllar›m, 

Yönetim Kurulumuzun bir senelik faaliyeti hakk›nda söz al›p sami-
mi tenkitleri ile bizleri irflad eden arkadafllar›m›n hakikaten mühim-
ce olan meselelerimiz üzerinde durmufllar, yeni vazifeyi alacak
olan yönetim kurulumuzdaki arkadafllar›m›z›n da gelecekteki çal›fl-
malar›na ›fl›k tutmufllard›r. Bu bak›mdan tenkitleri takdire flayan
görmekteyiz. 

Muhterem Arkadafllar›m,

Yönetim Kurulumuz faaliyet raporlar›n› yüksek huzurlar›n›za arz et-
ti¤i zaman raporunda her fleyi gayet iyi ve mükemmel yapt›k, iyi fle-
kilde neticelendirdik diye bir iddia ile gelmemifltir. Bizim de muhak-
kak ki tenkit eden arkadafllar›n ifade etti¤i gibi kusurlar›m›z vard›r.
Yaln›z bizim yönetim kurulumuzun bir talihsizli¤i bundan evvelki ge-
nel kuruldan vazife alm›fl o genel kurulun çal›flmalar›m›za vermifl ol-
du¤u direktifler istikametinde çal›flm›fl olmam›z, çal›flma faaliyetle-
rimizin o devre ile bu devre aras›nda camiaya tamim ve intikal ettir-
mifl bu genel kurula gelmifl olan delege arkadafllar›m›z belki yüzde
40 ila 50 de¤ifliklikle gelmifl olmas›ndan dolay› pek faaliyet raporu-
muzda di¤er meselelerin intikal ettirilmemesi çal›flmaya dair mese-
lelerimizin bulunmamas›ndan dolay› tenkit edilmifltir. 

Pek de tenkit eden arkadafllar gibi faaliyet raporlar›m›zdaki faali-
yetlerimiz aras›nda arkadafllar›m›z›n iddia etti¤i meseleler ele al›n-
mad› diye kat'i flekilde söylenmesi bizce biraz yersiz gibi geliyor.
fiimdi detaylara indi¤imiz zaman Birlik çal›flmalar›n›n raporlarla hu-
zurunuzda aç›klad›¤›m›z zaman hakikaten bu meseleler üzerinde
durulmad›¤› gibi bir fley tahmin ederim ki biraz olsun haf›zalar›n›z-
dan kalkacakt›r. 
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fiimdi tenkitlerinize cevaplar›m›z› flu flekilde verece¤iz tenkit eden
arkadafllar›m›z›n ayn› mevzulara temas etmeleri dolay›s›yle bir
mevzuu cevapland›rd›¤›m›z zaman di¤er arkadafllar›m›z› da cevap-
land›rm›fl addedece¤iz. fiayet cevaplar›m›z› verdikten sonra arka-
dafllar›m›zdan cevapland›r›lmad›¤› hususlar kalm›fl ise cevap veril-
meyen hususlar› iflaret etmelerini tekrar rica edece¤iz. 

Bütün arkadafllar›m›z Genel Kurulun senede bir defa yap›lmas›n›n
az oldu¤u üzerinde durdular. Tüzükte genel kurulun senede iki de-
fa da yap›labilir kayd› vard›r. Fakat, Genel Kurul Birlik ‹dare Heyeti
taraf›ndan senede bir kere toplan›yor. Bu geçen genel kurullarda
da mevzuu bahis olunmufltur. Fakat biliyorsunuz ki, arkadafllar ilk
defa Trakya Bölgesi'nde birbirlerine yak›n olan odalar›m›z›n müflte-
rek toplant›lar› bafllam›fl bunu takiben de Anadolu odalar› müflte-
rek toplant›lar yapm›fl ve toplant›lara ifltirak etmifl bir arkadafl›n›z
olarak bu toplant›larda Devlet Planlama'n›n yan›nda özel sektörün
de planl› bir çal›flma içerisine girmesi mevzular› ileri sürülmüfl fa-
kat, imkanlar› dar olan odalar›m›z bu neviden çal›flmalar› biz ne fle-
kilde neticelendirebiliriz bizim imkanlar›m›z yoktur, teknik eleman-
lar›m›z yoktur, bütçelerimiz buna kafi de¤ildir bu ifller birlik taraf›n-
dan organize edilemez mi gibi fikirler ileri sürmüfllerdir. Bundan
mülhem olarak birlik idare heyetimiz geçen y›l genel kuruluna bir
(Bölge Toplant›lar› Yönetmeli¤i) getirmifltir. Bu yönetmelik ile Tür-
kiye alt› bölgeye ayr›lm›flt›r ve geçen sene bu alt› bölgede bölge top-
lant›lar›n› tamamlam›fl›zd›r. Bu bölge toplant›lar›na birlik idare heye-
ti tam kadro ve teknik elemanlar› ile kat›lm›fl her sene 5590 say›l›
kanunun bir hükmü olan ve resmi makamlara vermekle mükellef
bulundu¤umuz iktisadi rapor masa bafl›nda kaleme al›n›rken geçir-
mifl oldu¤umuz sene bölge toplant›lar› dolay›s›yla mahline gidilerek
mahallin temsilcilerinin de ifltiraki ile kaleme al›nmakla vucuda ge-
tirilmifltir. ‹ktisadi rapor bu flekilde vucuda getirildi, noksanlar› yok
mudur? Tamamen iyi yap›lm›fl m›d›r? ‹ddias› karfl›s›nda belki geçen
seneki tatbikat›m›z bu flekilde olmakla yüzde 10 muvaffak olmufl
isek bundan sonra buna devam etmek suretiyle her geçen sene bu
nisbeti yükseltmenin mümkün olaca¤›na inanmaktay›z. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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fiimdi arkadafllar, bu bölge toplant›lar›nda geçen genel kurulda se-
nede bir kere toplanma tenkit edilmekte idi. Sebebi bu toplant›lar-
da seçimlerle ifltigal edilip gitmekte esas meselelerimiz konuflul-
mad› denilmekte idi. Birlik ‹dare Heyeti bu toplant›lar› her bölgede
yapaca¤›na göre tekrar sizin Ankara'ya davet edilmek suretiyle
ikinci bir genel kurul toplant›s› yapmam›za lüzum var m›d›r yok mu-
dur? Diye Karadeniz, Güney Anadolu, Ege toplant›lar›nda arkadafl-
lar›m›zdan sordu¤umuzda lüzum yoktur dediler, bunun için Birlik
‹dare Heyeti bu seneki bölge toplant›lar› vesilesiyle bütün bölgele-
rin aya¤›nda bu toplant›lar›n yap›lmas›ndan dolay› ikinci bir defa
Ankara'ya delegelerimizi zahmet ettirmek gibi bir külfetten kaç›n-
m›fl bulunmaktad›r. Tenkitler meyan›nda Birlik ‹dare Heyeti hangi
mevzular› ele alm›fl hangi meseleleri resmi makamlara intikal ettir-
mifl bunlardan ne netice al›nm›flt›r? Çal›flma raporunda bunlardan
hiç bahsedilmemifl denilmektedir. E¤er biz ele ald›¤›m›z mevzular-
dan camiam›z›n malumatç› olmad›¤›n› bilseydik camiam›zla birlik-
te müflterek toplant›lar yap›p birlik görülerini tesbit etmemifl gibi
bir çal›flman›n içinde olsayd›k bunlara faaliyet raporlar›m›za uzun
uzun yazmaktan kaç›nmazd›k. Biz buraya gelen odalar›m›z temsil-
cilerinin birli¤in tenkit edilen mevzularda bütün odalardan malu-
mat ald›¤›n› ve birlik görüflünü tesbit ederek alakal› makamlara in-
tikal ettirildi¤inden bütün odalar›m›z›n ve delegelerimizin malu-
mattar oldu¤una kaniydik. fiimdi müsaade ederseniz bunlardan
hangileri ele al›nm›flt›r, hangileri intikal ettirilmifltir, hangi kanun
ne safhadad›r, ne flekilde takip edilmektedir (Toplant›lar›n Bilanço-
su) adl› broflürde bunlar› görmek mümkün olacakt›r. Ki bu broflür
zaman›nda bütün oda ve borsalar›m›za gönderilmifltir.

Muhterem Arkadafllar›m 

Tesbitini yapm›fl oldu¤umuz tenkitlerin cevab›n› vermifl bulunuyo-
ruz unuttu¤umuz, atlad›¤›m›z hususlar olmufl ise arkadafllar›m›z›n
hat›rlatmalar›n› rica ederim. Sözlerime son verirken beni dinlemek
zahmetinde bulunman›zdan dolay› flükranlar›m›z arzederim.
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17. GENEL KURUL - 29-30 MAYIS 1965

Say›n Baflkan, Say›n Misafirlerimiz, Muhterem Delegeler,

‹dare heyeti ad›na hepinizi sayg› ve sevgi ile selamlar›m, Bizi yap›-
c› tenkitleri ile irflatta bulunan arkadafllar›m›za bu vesile ile teflek-
kürü ödenmesi gereken bir borç saymaktay›z.

Muhterem Arkadafllar, 

Birkaç arkadafl›m›z faaliyet raporumuzun 1964 y›l› faaliyet raporu
ile muhteva, tertip bak›m›ndan hiçbir farkl›l›k göstermedi¤ini ifade
ettiler. Ve bir tak›m örnekler de verdiler. fiu hususu samimiyetle
ifade edelim ki, faaliyet devremiz içerisinde yapt›¤›m›z 12-13 top-
lant›da böyle flumullü, detayl› bir raporu haz›rlamak imkan›ndan
cidden mahrum bulunmaktay›z. Bunun yan›nda raporun haz›rlan-
mas›nda tertiplenmesinde politikas›nda al›fl›lm›fl bir sistem vard›r.
Ve bu adeta bir usul haline gelmifltir. fiöyle ki: bölümler halinde ra-
porda izah olunan faaliyetler birli¤imizin alakal› teknik servislerin-
ce detaylar› ile birlikte toplan›r faaliyetlerini gösterir bir tarzda ka-
leme al›n›r. Bu seneki raporumuzda da ayni usule riayet olunmufl-
tur. Kelime benzerli¤i cümle benzerli¤i olabilir. Fakat bu demek de-
¤ildir ki, rapor muhteva bak›m›ndan her y›l›n ki bir rakam de¤iflti-
rilmesi ile meydana getirilmifltir. Asla böyle bir fley bahis konusu
olamaz.

Hayvan Borsalar› kurulmas›na da temas eden bir arkadafl›m›za da
cevap vermek istiyorum. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda öngörüldü¤ü
flekilde gene hayvan borsalar›n aç›lmas› ve bunlarla ilgili tesislerin
islah› gayesiyle, birli¤imizin organizatörlü¤ü alt›nda çeflitli bakan-
l›klar mümessilleriyle yap›lan incelemeler tamamlanm›fl hangi böl-
gelerde Hayvan Borsalar›n›n kurulmas› gerekti¤i tesbit olunmufl-
tur. Bu borsalar› ve tesisleri için tip projeler haz›rlanm›flt›r.

Bir arkadafl›m›z da özel sektörü olarak yat›r›m yap›lacak sahalar
hakk›nda bir bilgi sahibi bulunmad›¤›n› söylediler. Biz Birlik olarak
Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda özel sektörün yat›r›m sahalar›n›n ne-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

9385



reler oldu¤unu bilmekteyiz. Ve bu hususta camiam›za yapm›fl oldu-
¤umuz sirkülerle de her türlü müzaherette bulunabilece¤imizi bir
sirkülerle kendilerine bildirmifl bulunmaktay›z. Hatta bu hususu ra-
porumuzun 33. sahifesinde amme münasebetleri ve tan›tma ile il-
gili faaliyetlerimize 1964-1965 devresi zarf›nda da artan bir h›zla
devam edilmifltir. Sanayi dairemiz bünyesinde kurulan “Yat›r›mlar›
Teflvik ve Enformasyon Merkezi” yat›r›mlar mevzuunda tenvir edi-
ci neflriyat yapm›fl, di¤er taraftan yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
müracaatlar› cevapland›r›lm›fl hukuki ve teknik konularda müflavir-
lik hizmetleri ifa edilmifltir. Devre zarf›nda bu merkez büyük bir
gayret neticesi (Türkiye Yat›r›m Rehberi)ni ve memleketimizde ca-
zip yat›r›m sahalar›n› gösterir on adet monografiyi haz›rlayarak
bast›rm›flt›r” denilmektedir. Bu izahat›m›z›n arkadafl›m› tatmin
edece¤ini ümit etmekteyiz. Ve böylece yat›r›m konusunda bilgisiz
b›rak›ld›¤›, yolundaki mütalaalar›na ifltirak etmedi¤imizi de kaydet-
me¤i uygun bulmaktay›z.

Prodüktivite Merkezinin kurulmas› hakk›ndaki kanun tasar›s›na mu-
halefet etti¤imizi, hükümete bildirmiflizdir. fiunu ifade edeyim ki, bi-
raz önce salona gird¤imde Sanayi Dairesi Reisi Sebahattin Teoman
Bey de ifade ettiler. Kanunun tadili cihetine gidilece¤ini bildirdiler.

Muhterem Arkadafllar›m,
Yönetim Kurulu’nun bir senelik faaliyeti üzerindeki tenkitlere ce-
vaplar› kurulumuz ad›na vermifl bulunuyorum. Bu cevaplar aras›n-
da arkadafllar›m›z›n ileri sürüp de unutmufl olduklar›m›z  varsa, ha-
t›rlatmalar›n› rica ederim.

fiimdi müsaade ederseniz, son cevab›m›z bütün arkadafllar›m›z›n
temas edip de, flu anda cevapland›rmad›¤›m›z mevzuu biz de özel
sektör olarak memleketimizin menfaatleri olarak çok hayati ve
mühim olarak addetmekteyiz. Bu mevzuuda görüflümüzü, sözleri-
mi bitirirken, Genel Kurulumuza arzetmeyi bir vazife bilirim Siz ar-
kadafllar›m› hayati oldu¤una inand›¤›m›z ve mücadelesini seve se-
ve yapaca¤›m›za emin bulundu¤umuz bir konuda hepinizi müflte-
rek mücadeleye ça¤›r›yoruz. Bu mücadele de davam›z fludur: 
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Bugün Türkiye'de as›l iç yüzü kominizm olan bir hareket sinsi sin-
si büyümektedir. Bugün varl›k düflmanl›¤›, özel sektör düflmanl›¤›
fleklinde kendisini göstermektedir. Hakikatte namusu ile kazanan,
vergisini veren ve Devleti yan›nda vazife alaraka memleket ve mil-
let hizmetinde çal›flan flerefli tüccar›, sanayiciyi Borsa mensubunu
hülasa özel teflelabüsü tehdide korku ve endifleye düflürme¤e ça-
l›flan ve böylece gerçekten Anayasam›z›n teminat› alt›nda bulunan
özel sektörün çal›flmalar›n› ve hizmetlerini gevfletme¤e gayret
eden bu sinsi komünizm hareketine karfl› bir taraftan hükümetle-
rin dikkat nazarlar›n› çekerken öte yandan sizleri de müfltereken
mücadeleye davet ediyorum. Bu mücadele yaln›z varl›¤›m›z› koru-
mak için de¤ildir. Çünki komünizm bütün bir memleketin bekas›n›,
varl›¤›n› ve istiklalini  tehdit eder. Öyle ise, bu mücadelemiz milli
varl›¤› ve milletin, istiklalini koruma mücadelesidir. 

Muhterem Arkadafllar›m, 
Bu sahadaki mücadele partiler üstü  birer mücadeledir. Bunun  için
hangi partiye ba¤l› olursak olal›m, bu müflterek mücadelede birlefl-
meliyiz. Ve biz  vazifeli  olarak bunu kendimize bafll›ca vazife say-
mal›y›z. Görüflümüz bu olmakla beraber bu hususta tam bir müca-
dele yapt›¤›m›z› söyleyemeyiz. Fakat gayret sarfetmiflizdir. Bugün
burada alaca¤›m›z  kararlar bu mücadelede Birlik ve beraberlik içe-
risinde oldu¤umuzu göstermesi bak›m›ndan çok mühim mana ve
de¤er tafl›maktad›r, di¤er alanlardaki küçük büyük kusurlar›m›z›
ba¤›fllaman›z› rica ediyoruz. Bunlar her vakit kolayca halledilir, hal-
ledilebilir. Ama bu davada varl›k ve özel teflebbüs düflmanl›¤›na
müfltereken karfl› koymakta birleflmeliyiz. Bizim bu konuda alaca-
¤›m›z isabetli karar umumi efkar› düflünmece ve bütün partilerin
de örnek bir hareket olarak almalar›n› temin edecektir. Bu itibarla
bu davada, parti ayr›l›klar›m›z› birbirine kar›flt›rmamal›y›z. Ve bu
kanaatlerimizi birleflmemize engel yapmamal›y›z. Tam tersine bü-
tün partilere bu tehlike karfl›s›nda kararlar›m›z da ›fl›k tutmal›y›z.
Ve böylece bu nev'iden davalarda birleflti¤imizi partilerimize örnek
olarak göstermeliyiz. fiuna inan›yorum ki, Türkiye devlet ve özel
sektörün millet ve memleket mes'elelerinde elele vermesi birbiri-
ne destek olmas› suretiyle ileri medeni milletler seviyesine yükse-
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lecektir. Öyle ise, devlet sektörü ne kadar lüzumlu ve temiflitil ise,
özel sektörün de o derece lüzumlu ve teminat alt›nda bulunmas›
gerekti¤ini bu müflterek mücadelemiz daha iyi anlatm›fl olacakt›!
Bu Genel Kurul'un alaca¤› müflterek mücadele karar› milletimize
ferahl›k ve herkese taze bir kuvvet getirecektir. Buna yürekten ina-
nanarak hepinizi sayg› ile idare Heyetimiz ad›na selamlar, yeni ‹da-
re Hey'etine seçilecek arkadafllar›m›za baflar›lar›m›z› sunar›z.

Ça¤›rd›¤›m›z müflterek mücadelede al›nmas› gereken bir karar var-
d›r. Bu karar›m›z bir bildiri halinde umumi efkara aç›klanacakt›r. Bu
bildiriyi Genel Katibimiz okuyacakt›r. Bu bildirinin yay›nlanmas›n› ka-
rar alt›na alman›z› rica ediyoruz.
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30.05.1965 - 25.05.1969

Tecrübeler göstermifltir ki, ferdi teflebbüsün yarat›c› kabiliyeti
kösteklenmedi¤inde, ona sorumluluk ve serbesti verildi¤inde her

sahada yat›r›mlar geliflmekte, tesisler süratle kurulmakta, 
aksi taktirde yat›r›mlar›n yap›lmas› ve iflletmelerin kurulmas› 

duraklamakta ve gerilemektedir.

“
”
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21. GENEL KURUL - 28 / 29 MAYIS 1966

Aziz ve De¤erli Arkadafllar›m,

Gerek flahsen ve gerekse Yönetim Kurulumuz ad›na hepinizi sayg›
ve sevgiyle selamlar›m.

Bir y›ll›k faaliyet raporunu tenkid etmek lutfunda bulunan arkadafl-
lar›m›za cevap vermeden evvel bir vicdan borcunu yerine getirmek
isterim. Raporumuz hakk›nda görüflen arkadafllar ve bu arkadaflla-
r›n ekseriyeti Odalar›m›z›n derli toplu ve verimli sonuçlar verdi¤i bu
arkadafllar›m›z bizlere vazifesini hakk›mla baflarmaya çal›flm›fl in-
sanlar›n vicdan huzurunu ve bahtiyarl›¤›n› ba¤›fllad›lar. Kendilerine
flükranlar›m›z› arzederim. 

Bunun d›fl›nda, raporumuzu tenkid eden arkadafllar›m›za olan flük-
ran borcumuz çok daha büyüktür. Hatadan münezzeh olmak yaln›z
Cenab› Hakka has bir haslet oldu¤u için ve insan hatadan hiçbir
zaman kaçamayaca¤› için elbetteki bizim de hatalar›m›z olmufltur.
Tenkid eden arkadafllar›m›z, bu hata ve noksanlar›m›z› dile getir-
mekle bundan sonraki Birlik faaliyetlerine ›fl›k tuttular, ikaz ettiler.
Sa¤ olsunlar, tekrar tekrar kendilerine teflekkür ederim.

Bu lazimeyi yerine getirdikten sonra yine ifade etmek istedi¤im bir
husus vard›r. Temsilcimiz ve ‹dare Heyetimizin temsilcisi olarak bu
seneki Birlik çal›flmalar›nda bütün ‹dare Heyeti arkadafllar›m çal›fl-
malara devaml› ve tam bir alaka ile kat›ld›lar. E¤er bir muvaffaki-
yet varsa onu da, hisselerine düfleni ald›lar. E¤er bir vebal varsa,
sorumlulu¤u da paylaflt›lar. Bu itibarla, temsilciniz olarak, flahsen
kendilerine de flükranlar›m› arzederim. 

Maruzatta bulundu¤um gibi, tenkid edilen hususlar›n kay›ts›z, flart-
s›z ve istisnas›z, hepsine, Birli¤imizin ve Yönetim Kurulumuzun
e¤ilmifl oldu¤unu az veya çok hepsi üzerinde çal›flmalar›m›z oldu-
¤unu size arzetmekle en büyük bahtiyarl›¤› duymaktay›m.
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Lütfettiniz, dün Birli¤imizi, Yönetim Kurulumuzu mali bak›mdan ib-
ra ettiniz.

Gene lütfeder, faaliyetlerimizi kabul ederseniz, hizmet emretti¤iniz
bu arkadafllar›n›za da en büyük huzuru ba¤›fllam›fl olursunuz. Bu-
nun d›fl›nda, sözlerimi bitirirken, bilhassa sona saklad›m, üzerinde
durmak için.

Gerek, bilhassa Hesap Komisyonumuz, 15 gün devaml› geceli gün-
düzlü bir çal›flma ile Birli¤in yaln›z hesaplar›n› de¤il bütün muame-
lat›n› didik didik tetkik etmifller, çal›flm›fllar ve raporlar›n› huzurla-
r›n›za getirerek kabul ettirmifllerdir.

Bu memleket bizim, can›m arkadafllar›m! El birli¤iyle, gönül birli¤iy-
le, birbirimize düflmeden küçük hesaplara varmadan, bu deveyi gü-
dece¤iz arkadafllar›m! Gidecek yerimiz yoktur! Hepinizi hürmetle
selamlar›m. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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21. OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURUL 
13 / 14 OCAK 1968

Say›n Delegeler, Say›n Misafirlerimiz, 
XXI. (Fevkalâde) Genel Kurul münasebetiyle Yönetim Kurulumuz ad›-
na sizleri ve flah›slar›n›zda Oda ve Borsalar›m›z› sayg›yla selamlar›m.

Herbirinize göndermifl oldu¤umuz, "‹kinci Befl Y›ll›k Plân Dönemin-
de Özel Teflebbüs" adl› muht›rada belirtti¤imiz üzere Genel Kurulu-
muz için ana temas olarak "‹kinci Befl Y›ll›k Plan döneminde halk›-
m›z› yüksek bir hayat standard›na kavuflturmak ve herkesi ifl sahi-
bi yapmak için zaruri olan ekonomik geliflmenin tahakkuk ettiril-
mesinde ve h›zland›r›lmas›nda Camiam›z›n görevi ve yapabilecek-
leri yat›r›mlar" konusu seçilmifl bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulumuzu böyle bir konuyu seçmeye sevkeden sebep
ve âmiller mezkur muhtarada k›saca belirtilmifl bulundu¤undan za-
man›m›z› almamak için ayr›ca tekrar edilmesine gidilmemifl, yine
ayn› sebeple huzurunuzda yaln›z arzedilen görevimizi süratle yeri-
ne getirmemiz için di¤er flartlar›n mevcut  olup olmad›¤›na birkaç
kelime  ile temas etmenin daha  faydal› alaca¤› mütalaa olunmufltur.

Evvelâ tebflir edelim ki 1968 y›l›na  iktisadiyat›m›z ve Camiam›z ba-
k›m›ndan gayet parlak bir perspektifle girmifl bulunmaktay›z. fiöy-
le ki: 1968 y›l›nda tatbikata konan ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
ile müteflebbisin sermayenin ve yabanc› sermayenin bekledi¤i mü-
sait ortam getirtilmifltir.

Karma ekonomide devlet kesimi  ile özel sektör kesimlerinin, faali-
yet s›n›rlar› tayin olmufltur.

Devletin, özellikle genel geliflmeyi "h›zland›ran alt yap› yat›r›mlar›-
n› "gelifltiren" ve toplumun refah›na yükselen e¤itim, sa¤l›k gibi
sosyal amaçl› yat›r›mlar› yapmas› ve uzun vadeli imalat  sanayiinin
özel teflebbüse b›rak›lmas› prensibi kabul olunmufltur.
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Ekonominin h›zla geliflmesi  için gerekli olup özel sektörün, kulla-
n›lacak teflvik araçlar›na ra¤men giremedi¤i güç geliflen veya  eko-
nomide darbo¤azlar yaratan sanayi alanlar›na etkin bir müteflebbis
olarak girmesi  imkan› muhafaza edilmekle beraber bu yeni alan-
larda karma teflebbüs tercih olunacakt›r.

Kamu ve özel kesimlerin bir arada faaliyette bulunduklar› üretim
alanlar›nda devletçe f›rsat eflitli¤i sa¤lanacak ve ay›r›m yap›lmaya-
cakt›r. Ekonomide statik ve dinamik etkenlik esas olarak piyasa ni-
zam› yolu ile sa¤lanacakt›r.

Aziz Delegeler,
Özel Teflebbüsün uzun ve orta vadeli ve düflük faizli kredi ihtiyac›,
kredi hacminin ihtiyaca göre artt›r›lmas›, kredi kaynaklar›n›n yeter
ölçüde geniflletilmesi ve kredi müesseselerinde özel fonlar tesis
edilmesi ve selektif kredi politikas› ile karfl›lanacakt›r.

Bütçe kaynaklar›ndan 1968 y›l› için s›nai geliflme ve teflvik fonlar›
madencilik geliflme ve teflvik fonlar›, tar›msal geliflme fonlar›, ihra-
cat› gelifltirme ve teflvik fonlar›, turizmi gelifltirme ve teflvik fonlar›
ad› ile 347 milyon liral›k fon tesis edilmifltir. Bu fonlar›n da¤›t›m›,
hangi sanayi kollar›nda kullan›laca¤›, tatbik edilecek vade, ödeme-
siz devre ve faiz nisbeti muhtram›zda belirtilmifltir.

Özel teflebbüs yat›r›mlar›n›n d›fl finansman› kolaylaflt›r›lacak ve
özel sektör yat›r›mlar›n›n döviz ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda proje
kredilerinden faydaland›r›l›cakt›r. Ayr›ca 1968 y›l› yat›r›mlar› için
40 milyan dolarl›k bir kota verilmifltir. Özel Sektör Yat›r›m Banka-
s›n›n sür'atle kurulmas›na çal›fl›lacakt›r, Keza Plan özel teflebbüs
yat›r›mlar›n›n di¤er teflvik tedbirleriyle teflvikini de derpifl eylemek-
tedir. Ezcümle sanayileflme çabas› gümrük himayesiyle destekle-
necek özel teflebbüsün az geliflmifl bölgelere yönelmesi için teflvik
unsurlar› artt›r›lacak, yüksek olan s›naî ürün maliyetlerini düflür-
mek için enerji, tafl›ma, temel sanayi hammadde fiyatlar›n›n sana-
yileflmifl ülkelerdeki seviyesine kademeli olarak indirilmesi sa¤la-
nacak, yat›r›mlar›n da¤›t›lmas›nda ihracata öncelik verilecek, döviz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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tahsislerinde ihracata yönelmifl sanayi dallar›nda mevcut tesislerin
geniflletilmesi, yenilerin kurulmas› ve ham madde ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› öncelik kazanacak, iflletmelerimizin d›fl rekabet flart-
lar›na intibak etmesini teminen de yat›r›mlar›n teflvik tedbirlerinin
uygulanmas›nda yeni tesislerin asgari iktisadi kapasitede kurulma-
s› dikkate al›nacak ve mevcut iflletmelerin de birleflerek iktisadi öl-
çüler içinde üretim yapmalar›n›, teknik ve mali güçlerini yükselt-
melerini sa¤lamak maksadiyle vergi indirimi ve muafiyet araçlar›
gelifltirilecek ve etkili bir tarzda uygulanacakt›r.

Ayr›ca, yat›r›m indirim nisbetleri yat›r›mlar› daha fazla teflvik edici
bir hale getirilmifl, gümrük vergi ve resimleriyle ithalde al›nan di¤er
vergi ve resimler toplam›nda da % 60 ile % 100 aras›nda de¤iflen
bir indirim tatbike konmufl bulunmaktad›r.

H›zl› bir sanayileflmenin yeterli bir derecede yetifltirilmifl bir ifl gü-
cüne, modern tekni¤in sanayie sokulmas›na ve devamla bir arafl-
t›rmaya ba¤l› bulundu¤u hakikati de göz önünde bulundurularak ifl
gücünün ve müteflebbisin yetifltirilmesine, araflt›r›lmalara ve çal›fl-
ma hayat›m›za modern tekni¤in süratle girmesine Plân'da a¤›rl›k
verilmifl ve teflvik tedbirleri derpifl olunmufltur.

Vergi politikam›z›n yat›r›mlar›, sermayenin tekevvününü ve otofi-
nansman›na kolaylaflt›racak flekilde, düzenlenmesi esas› benim-
senmifl ve para politikam›z›n kalk›nma için gerekli geliflmeyi sa¤la-
yacak, kaynaklar›n tam ve etkin kullan›lmas›na imkan verecek ve
geliflmesi öngörülen sektörlerde de hedefe ulaflmaya yard›mc› ola-
cak flekilde düzenlenmesi esas› kabul olunmufltur.

Standardizasyon ve kalite kontrolünde de gerekli tedbirler al›narak
seri imalât yapan s›naî iflletmelerin bünyelerinde kalite kontrolü
metodlar›n›n uygulanmas› için gerekli teknik yard›m›n devletçe ya-
p›lmasa, Sanayi Bakanl›¤›n›n kalite ve tahlil denetlemeleri yapabil-
mesi için, gerekli yetki ve sorumluluklarla teçhiz edilmesi ve mal-
lar›m›z›n standartlaflt›r›lmas›n›n yo¤unlaflt›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.
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‹stihdam,sorunumuzu da halletmek üzere bir k›s›m tedbirler al›n-
m›fl, asgari ücretlerin tespiti için yeni bir kritere ba¤lanm›fl ve istih-
dam bask›s›n› azaltmak için yurt d›fl›na iflçi gönderilmesi prensi-
binde bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

Tar›m, madencilik ve küçük sanayi alanlar›nda benzeri müessir
teflvik ve gelifltirme tedbirleri al›nm›flt›r.

Aziz Delegeler:
Yönetim Kurulumuz, Hükümetimizin halk›m›z›n süratle refaha ka-
vuflturulmas›nda Camia olarak üzerimize düfleni yapmam›z için lü-
zumlu ortam› tesis ve gerekli teflvik tedbirlerini alm›fl bulundu¤una
ve bu imkân ve f›rsat›n da bizler taraf›ndan lây›k› veçhile de¤erlen-
dirilmesi zaman›n›n gelmifl oldu¤una kani ve Camiam›z›n bunda
kusur etmiyece¤ine emin bulunmaktad›r.

Bunu flu sebeplerle de zaruri bulmaktay›z;
Malûmlar› bulundu¤u üzere memleketlerin ve milletlerin süratle re-
faha kavuflmas›nda temel faktörü ferâi teflebbüs ve gayret teflkil
eder. E¤er bir milletin, fertlerinin hayat standard› yüksek ise o mil-
let müreffeh ve zengindir. Çünkü her toplumda toplumun refah› o
toplumu vücuda getiren fertlerin refah›n›n muhassalas›d›r, bu iti-
barla toplumun sür'atle kalk›nmas› fertlerin gayretlerinin bu kal-
k›nmaya azami flekilde ifltirak ettirilmesiyle tahakkuk eder.

‹flte bu hakikate inanan Hükümetimiz, biz müteflebbislerin azami
gayret sarfetmemize, daha müessir çal›flmam›za, teflebbüs kaabi-
liyet ve gücümüzü harekete geçirmemize ve ifl sahas›nda yenilikle-
ri ve tekni¤i tatbik etmemize ve bunlar› tatbik etmek suretiyle de
rizikolar› karfl›lamam›za yard›mca olacak teflvik tedbirlerini mem-
leketimiz çap›nda ve ölçüsünde getirmifltir.

Üzerinde önemle duraca¤›m›z ikinci faktör de kâr unsurudur. Bu
unsur bütün dünyada iktisad› geliflmenin anahtar›n› teflkil eder.

Bilindi¤i gibi yat›r›ms›z iktisadi geliflme tasavvur edilemez.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Yat›r›mlar da ancak kazan›lan paralar›n istihlâk edilmeyip tekrar
yat›r›mda kullan›lmasiyle mümkündür. Ancak fertleri yat›r›m yo-
luyla kazanca sevkeden, ona yat›r›m yapmak için cesaret veren
yegane unsur da kar etme ümididir. Di¤er taraftan bu. Türki-
ye'mizde yat›r›m için bafll›ca kayna¤› karlar teflkil etmektedir. Bi-
naenaleyh kâr yaln›z yeni tesislerin kurulmas› için de¤il ayn› za-
manda mevcut tesislerin yaflamas› için de lüzumludur. Binaena-
leyh kuraca¤›m›z teflebbüslerde kârl›l›k birinci prensibimizi teflkil
etmelidir.

Üçüncü nokta memleketimizin kalk›nmas›na bel ba¤layan bizlerin
içerden ve d›flardan büyük miktarda sermaye tedarik etmemizin
lâz›m oldu¤udur. Bunun için de giriflece¤imiz teflebbüslerin karl› ol-
malar› flartt›r. Aksi takdirde çok oynak olan sermaye cazip kar› ne-
rede görürse oran›n yolunu tutar.

Kald› ki bu hususta biz, dünya memleketleriyle rekabet halinde bu-
lunmaktay›z. Bugün bir çok memleketler sermayeyi celbetmek için
birbirleriyle yar›fl etmektedirler. Bu yar›flma Avrupa'n›n iktisadî en-
tegrasyonu dolay›siyle daha da fliddetlenmifltir.

Dördüncü nokta teflebbüslerimizin prodüktif ve kârl› olmas› için
ifllerimizde bilgili, maharetli, müteflebbis ve de¤iril kimseleri istih-
dam etmemiz zaruretiyle karfl› karfl›ya oldu¤umuzdur. Bunlar› da
hem memleket dahilinden hem de d›flar›dan tedarik etmemiz zaru-
reti vard›r. Bunlar da sermaye gibi cazip karfl›l›k isterler. E¤er de-
¤erlerinin karfl›l›¤›n› vermezsek veren yerlerin yelunu tutmakta as-
la tereddüt etmezler. Bu bak›mdan teflebbüslerimiz ne kadar iyi
çal›fl›r ve tatminkâr kâr elde ederlerse daha yüksek ücret ödemek
suretiyle bu elemanlar› muhafaza edebilirler.

Beflinci noktada, teflebbüslerimiz için içerde ve d›flarda rekabeti
göze almam›zd›r. Özel teflebbüs ancak bu güce sahip olmakla da-
ha fazla istihdam ve daha yüksek bir hayat standard› için lüzumlu
bulunan millî ekoneminin geliflmesine hizmet eder. 
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‹flletmelerimiz müessir çal›flmam›z› zedeleyen, rekabet gücümüze
zararl› olan ve geliflmesini engelleyen tesirlere karfl› ancak rekabet
gücüne sahip olmakla mukavemet edebilir.

Rekabet flartlar› içinde çal›flmakta ayn› zamanda büyük bir fazilet
de vard›r. Zira seleksiyon, kalitenin yükselmesi, maliyetin indiril-
mesi de ancak rekabet ekonomisi içinde tahakkuk eder.

Alt›nc› nokta serbest piyasa ekonomisini kabullenmemizdir. Ma-
lumlara bulundu¤u üzere zaman›m›zda serbest piyasa ekonomisi
nizam› içinde mübadele hadleri arz talep kanunuyle teessüs eder.
Belki bunun baz› fayda ve mahzurlar› vard›r. Fakat befleriyet bugü-
ne kadar daha iyi bir nizam› bulup yerine koyamam›flt›r. Bu nizama
teflebbüslerimizin iyi idaresi bak›m›ndan da ihtiyaç vard›r, Zira bu
nizamda iyi çal›flanlar, mükafatlar›n› görür. Kötü çal›flanlar ise za-
rar ve iflaslarla cezalan›rlar. Bu itibarla serbest piyasa ekonomisi
nizam› devaml› olarak kaynaklar›n iyi kullan›lmas›n› ve toplumun
servetinin, zenginli¤inin artmas›na sa¤lar.

Yedinci nokta da teflebbüslerimizi kurarken gelifligüzel de¤il,her
yönden iyi tetkik edilmifl ve haz›rlanm›fl projeler ve fizibilite rapor-
lar›na istinat ettirmektir. Ancak böylelikle yat›r›mlar› ucuza mal et-
memiz, karfl›l›¤›n› sa¤lamam›z, rekabet gücünü kazanmam›z müm-
kün olur.

Gene bu cümleden olarak gerek kuraca¤›m›z yeni teflebbüslerde,
gerekse mevcut iflletmelerimizde zaman›m›z›n iktisadi icaplar›na
uymam›z› lâz›md›r. Bilindi¤i üzere günümüzün iktisadî düzeni dev
cüsseli iflletmeler, çok genifl pazarlar, kütle halinde ifltira kuvveti
ve kütle halinde istihlakt›r. Binaenaleyh iflletmeleri bu nizama ayak
uyduracak flekilde tesis etmemiz gerekir. Buna ayn› zamanda ras-
yonel çal›flma, rekabet gücünü kazanma, iflletmelerimize tekni¤i
sokma, araflt›rma yapma ve daha iyi insan gücü kullanma bak›m›n-
dan da ihtiyaç vard›r. Bu alanda flirketleflme de önemle ele alaca-
¤›m›z konular aras›ndad›r.
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Bu arada üzerinde önemle duraca¤›m›z di¤er bir konu da, afl›r› de-
recede tatbik edilen k›s›tlama tedbirlerinin, muhtelif memleketle-
rin ekonomilerine getirde¤i düzensizliklerdir. Filhakika, afl›r› dere-
cede tahdidat, tatbikat›n› yapan her memlekette yüksek maliyetli
ifl dallar›n›n do¤mas›n›, ithal edilecek parçalara afl›r› derecede ba¤-
l› montaj iflletmelerinin kurulmas›n› intaç etmifl istihlakin tahdidi
ilave sermayeleri temin için baflar›l› bir yol olmam›fl, yat›r›mlar›n ih-
raç mallar› istihsaline yönelmesini intaç etmemifl, tediye aç›¤›n›n
gittikçe bozulmas›n› mucip olmufl ve döviz kurlar› devaml› olarak
realiteden uzaklaflma istidad›n› göstermifl ve ihracatta hususi tefl-
vik tedbirlerine gidilmesini kamç›lam›flt›r. Bu itibarla bu hususta da
özel teflebbüs olarak daima makulat içinde kalaca¤›m›z› umar›z.

Malûmlar› bulundu¤u üzere ekonomimizin bünyesi ihracat›m›z›n
sür'atle artt›r›lmas›n› ve kalk›nmam›z›n yüksek bir ihracat seviye-
siyle desteklenmesini amirdir. Bu bak›mdan ihracat ekonomimizin
en önemli ve ciddi meselesi olarak karfl›m›za ç›kmakta ve bu so-
rumlar›n tez elden hal ifli de Camiam›za terettüp etmektedir.

Filhakika ihracat›m›z son birkaç senedir muntazam bir seyirle ge-
liflmektedir. Bununa beraber bu geliflme seyri tatminkar bulunma-
d›¤› gibi milli istihsale oran› bak›m›ndan dünyada en düflük seviye-
dedir. Binnetice ticaret aç›¤›m›z devaml› olarak artmaktad›r. Bu-
nun sebepleri ise flöyledir: Evvela birçok sahalarda istihsalimiz da-
hili ihtiyac› karfl›layamamaktad›r. Saniyen ihracat maddelerimizde
tenevvü yoktur. ‹hracat›m›z›n mühim k›sm›n› birkaç zirai maddenin
ihracat› teflkil eylemektedir. Her ne kadar son birkaç sene içinde
s›nai mamullerimiz de ihraç maddelerimiz aras›na girmiflse de nis-
beti gayet düflüktür.

Üçüncü olarak s›nai mamullerimizin ve zirai istihsalimizin mühim
k›sm›, miktar, vas›f ve fiyatlar› sebebiyle d›fl pazarlarda sürüm ve
rekabet imkan›ndan mahrum bulundu¤undan iç piyasan›n yolunu
tercih etmekte ve müesseselerimiz kendilerini bu duruma göre
ayarlamaktad›r.
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‹hracat›m›z›n artt›r›lmas›nda çok müessir bir yol da ihracat madde-
lerimizin mevcut pazarlar›n› geniflletmek veya yeni pazarlar bul-
mak için yap›lacak pazar araflt›rmalar›d›r.

Binaenaleyh özel teflebbüs olarak gayretlerimizi ekonomimizin söz
konusu bünyevi zaaf›n› bertaraf edecek, sanayimizi tatminkar bir
çal›flma ve organizasyona kavuflturacak, prodüktivitede devaml›
art›fl› ve istihsalimizin d›fl pazarlar›n iste¤ine intibak›n› ve daha çok
istihsal yapmay› sa¤layacak tedbirleri süratle almam›z laz›md›r.

Ancak iyi bir ihracatç› olabilmemiz için iç ticaretimizde de muay-
yen kurallara riayet etmemize ihtiyaç vard›r. Bilindi¤i gibi bu kural-
lar›n bafl›nda müstehlikin ihtiyaç ve arzular›na zaman, mekan, zevk
ve imkan bak›m›ndan en iyi flekilde cevap vermek, iç istihlak için
çal›flan sanayi kollar›na mamullerinin kalitesi, deseni, fiyat›, mikta-
r›, arz flekli vesairesi bak›m›ndan istikamet vermek hususlar› gelir.
Bunlar ihracat sanayiinin ve ihracatç›n›n da devaml› olarak göz
önünde bulundurmas› flart olan temel kaidelerdir.

Bu suretle çal›flt›¤›m›z takdirde baflar›ya ulaflaca¤›m›z ve özel te-
flebbüsün ekonomideki mevkiini tarsin edece¤imiz muhakkakt›r.
Sözlerime son verirken, milletimizin hürriyetin ve ferdi teflebbüs si-
yasi ve iktisadi nizam›m›z›n temeli oldu¤u hakk›ndaki inanc›m›n
her gün biraz daha kuvvetlendi¤ini, özel teflebbüs ve sosyal niza-
ma karfl› hücumlar› kati surette benimsedi¤ini, d›fl ticaretin milli-
lefltirilmesi gibi muayyen memleketlerden ithal edilmifl fikirlere yer
vermedi¤ini ve May›s 1967 toplant›s›nda seçim ve tenkit havas›n-
dan uzak olarak yapmay› kararlaflt›rm›fl bulundu¤umuz bu fevkala-
de toplant›m›z için müzakere konusu olarak “‹kinci Befl Y›ll›k Plan
Döneminde Özel Teflebbüs” ana temas›n›n seçilmifl bulundu¤unu
›tt›la›n›za arzeder, ferdin hürriyet ve teflebbüs gayretine dayanan
sosyal ve iktisadi nizam›m›z› koruman›n en büyük silah›n›n halk›m›-
z›n hayat standard›n› yükseltmek ve onu refaha kavuflturmak oldu-
¤unu belirtir. Çal›flmalar›m›z›n memleketimiz ve camiam›z için ha-
y›rl› u¤urlu olmas›n› dileyerek cümlenizi tekrar sevgi ve sayg› ile
selamlar›m.
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22. GENEL KURUL - 18 / 19 MAYIS 1968

Say›n Misafirlerimiz, Genel Kurulumuzun Say›n Üyeleri, 

Cümlenize hoflgeldiniz der, sizleri ve flah›slar›n›zda Oda ve Borsa-
lar›m›z› selamlar›m. 

1967-1968 dönemi çal›flmalar›m›z tetkik ve tasviplerinize sunarken
bu devrede memleketimizin iktisadi perspektifi ile dünya iktisadiya-
t›n›n seyrine ve bütün iktisadi faaliyet kollar›na yay›lan çal›flmalar›-
m›zda, tasvibinizle izledi¤imiz temel ilke ve politikam›z istikametinde
ulafl›lan neticelere birkaç kelime ile temas etmek isterim.

Aziz Arkadafllar›m, 

Büyük bir sevinçle tebflir edeyim ki, memleketimiz müreffeh Türki-
ye hedefine do¤ru h›zla ilerlemekte, memleketimizin iktisadi orta-
m› ve perspektifi devaml› olarak düzelmekte, hal ve istikbal için
büyük ümitler belirmekte, müteflebbisin, sermayenin ve yabanc›
sermayenin bekledi¤i ortam sür'atle teessüs etmektedir. ‹ktisadi-
yat›m›z›n geliflmesinde birinci derecede müessir olan ve bütün
gayret ve çabalar›m›za istikamet veren ve bu sebeple her birimiz
taraf›ndan dikkatle izlenen siyasi ve iktisadi istikrar her gün biraz
daha kuvvetlenmektedir. 

Sür'atle sanayileflmemiz için lüzumlu bulunan altyap› tesisleri h›zla
kurulmakta, yat›r›mlarda büyük inkiflaflar kaydolunmakta ve memle-
ketin hemen her taraf› hergün yeni bir s›nai tesisle süslenmektedir.

‹flletmelerin zaman›m›z iktisadiyan›n icaplar›na uydurulmas› istika-
metinde büyük gayretler sarfolunmaktad›r.

Çal›flmalarda görene¤e uymak al›flkanl›¤› b›rak›lmakta ve yerine tek-
nik ve bilgi ikame edilmekte ve ifllerin gelifltirilmesinde araflt›rmalar›n
önemi ve lüzumu bütün faaliyet kademelerinde benimsenmektedir.

Tar›mda tesadüfün ve hava flartlar›n›n etkisinden kurtulma istika-
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metinde büyük çabalar sarfedilmekte, param›z nisbi istikrar›n› mu-
hafaza eylemekte ve devlet maliyesi hergün biraz daha sa¤lam te-
mellere oturtulmakta ve vergi sistemimiz iktisadiyat›m›z›n hizme-
tinde faydal› bir alet haline getirilmektedir.

Yapt›¤›m›z milletleraras› anlaflmalarla mallar›m›z için genifl pazar-
lar aç›lmaktad›r. Para ve kredi politikas›n›n iflleri daralt›c› istika-
mette de¤il, enflasyona yer vermeden ifllere gerekli canl›l›¤› ver-
mek istikametinde terpitlenmesine çal›fl›lmaktad›r. Sanayi, ulaflt›r-
ma, madencilik,  ziraat ve turizm alanlar›nda gerekli yat›r›mlar›n
yap›lmas›n› teminen uzun vadeli ve ucuz faizli kredi sistemi tatbi-
kata konmaktad›r.

Bunun neticesi olarak yeni yeni ifl sahalar› aç›lmakta, bütün saha-
larda ve bütün sektörlerde daha fazla yat›r›m yap›lmakta, memle-
ketimize yabanc› sermaye ak›m› kuvvetlenmekte, istihdam hacmi
genifllemekte, sanayi ve tar›mda istihsal tutmakta, ihracat›m›z
yükselmekte, gayri safi milli has›lada art›fl muntazam bir seyirle
devam etmekte ve ticaretimiz büyük bir canl›l›k ve hareket göster-
mektedir.

Ziraat sahas›nda çal›flanlar›n adedi devaml› surette azalmakta ve
her alanda yap›lan çal›flmalarda araflt›rmalardan, teknikten ve bil-
giden faydalanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Vas›fl› iflçi say›s› hergün biraz daha artmakta, bankalardaki tasar-
ruf mevduat› emniyet verici bir seyirle geliflmekte, banka kredileri
genifllemektedir. 

Fert bafl›na düflen milli gelir, ihracat ve ithalat her sene yükselmekte,
devlet vergilerinde büyük oranda tahsilat fazlal›klar› kaydolunmakta,
param›z içerde ve d›flarda daha itibar ve de¤er kazanmaktad›r.

Hizmet sanayiinin hizmetleri gözle görülür bir flekilde düzelmekte,
iktisadi dalgalanmalar›n bafll›ca sebebini teflkil eden özel sektör
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yat›r›mlar›ndaki istikrars›zl›k zail olmakta ve iyi idare edilen ifllet-
meler bilançolar›n› çok tatminkar karla kapamaktad›rlar.

Aziz Arkadafllar›m,
Arzetti¤im bu iktisadi ortam ve perspektifle birlikte özel teflebbüs için
ufukta hale ve istikbale güven, çok iyi ifl imkanlar›, teflvik ve tergipler-
le dolu gayet parlak bir ufuk aç›lm›fl, biz müteflebbisleri tereddüde
düflüren, ürküten veya vakti merhununu beklemeye sevkeden birçok
pürüzlü hususlar yavafl yavafl ortadan kalkmakta bulunmufltur.

Ferdi teflebbüsün bütün memleketlerde iktisadi geliflmenin teme-
lini teflkil etti¤i, serbest rekabete dayanan ferdi teflebbüs sistemi-
nin toplumlar›n ihtiyac›n› karfl›lamak için en müessir ve en iyi yol
oldu¤u, ferdi teflebbüs sisteminin, ferdin hürriyetiyle ve insanl›¤›n
hemen hemen herkesin zihninde yerleflmektedir.

Karma ekonomimizde devlet kesimi ile özel sektör kesiminin faali-
yet s›n›rlar› tayin olunmufltur.

Uzun vadede imalat sanayiinin özel sektöre b›rak›lmas› ve devlet
genel geliflmeyi h›zland›ran ve toplumun refah›na yönelen altyap›
yat›r›mlar›n› özellikle e¤itim, sa¤l›k gibi sosyal yat›r›mlar› yapmas›
ve kamu ve özel teflebbüse f›rsat eflitli¤i sa¤lanmas› ve ay›r›m ya-
p›lmamas› prensibi konmufltur.

Devletle vatandafl›n birbirinin rakibi de¤il, birbirini tamamlayan iki
müsbet unsur oldu¤u keyfiyeti kuvveden fiile ç›kar›lm›flt›r.

Ekonomide statik ve dinamik etkenli¤inin piyasa nizam› ile sa¤lan-
mas› yolu tutulmufltur.

Özel teflebbüsün uzun ve orta vadeli ve ucuz faizli kredi ihtiyac›n›
gere¤i flekilde karfl›lamak için Merkez Bankas› ve bankalar siste-
minde baz› de¤ifliklikler yap›lmas› ve selektif kredi politikas›n›n
tatbikata konmas› ve bunlar›n sür'atle tahakkuk ettirilmesi için lü-
zumlu çal›flmalara bafllanm›flt›r.
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Yat›r›m indirimi nisbetleri yat›r›mlar› daha fazla teflvik edici bir hale
getirilmifl ve yat›r›m mallar› için gümrük vergi ve resimleri toplam›n-
da % 60 ila % 100 aras›nda de¤iflen bir indirim tatbikata konmufltur.

Az geliflmifl bölgelerimizin sür'atle kalk›nmas› için lüzumlu bir çok
tedbirler al›nm›flt›r.

Bunlara ilaveten yeni tesislerimizin asgari iktisadi kapasitede ku-
rulmas›n› ve mevcut iflletmelerin de tevsi, ikmal ve modernize edi-
lerek ve birleflerek iktisadi ölçüler içinde üretim yapmalar›n› teknik
ve mali güçlerini yükseltmelerini temin maksadiyle vergi indirimi
ve muafiyet araçlar›n›n gelifltirilmesi esas al›nm›flt›r. 

Hülasa, memleketimizin ve milletimizin sür'atle refaha kavuflma-
s›nda temel faktörün ferdi teflebbüs ve gayret oldu¤u, kalk›nman›n
ve ucuz kalk›nman›n yolunun özel teflebbüsten geçti¤i keyfiyeti
her fert için bir düstur haline gelmeye bafllam›flt›r.

Aziz Arkadafllar›m, 
Hamdolsun bugün bir çok meselelerimiz halledilmifl, iktisadiyat›-
m›z›n sür'atle gelifltirilmesinde ve milletimizin saadete kavufltu-
rulmas›nda Özel Teflebbüs olarak vecibelerimizi eda etmemiz ve
bunu teminen de iflletmelerimize gerekli çeki düzeni vermemiz,
yeni yeni yat›r›mlara giderek "herkes için ifl" davas›n› k›sa yoldan
halletmemiz ve bunlar› zaman›m›z iktisadiyat›n›n icaplar›na uy-
gun olarak yapmam›z için bir sürü imkan ve f›rsatlar manzumesi
önümüze serilmifl, çal›flmalar›m›z için gayet vaatkar ve parlak bir
perspektif aç›lm›fl, teflebbüs kabiliyet ve gücümüzü harekete ge-
çirmemize, iflletmelerimize, tekni¤i, bilgiyi ve yenilikleri tatbik et-
memize ve ifllerimizde müessiriyeti sa¤lamam›za yard›mc› olacak
bir çok teflvik tedbirleri istifademize arzolunmufltur.

fiimdi de gayret bizlere düflmekte, arz edilen imkan ve f›rsatlar›
layiki veçhile de¤erlendirmemizin zaman› gelmifl bulunmaktad›r.
Camiam›z›n bu f›rsat› de¤erlendirmekte kusur etmeyece¤i ve ba-
flar›l› bir imtihan verece¤i flüphesizdir. Ancak zaman unsuru çok
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vefas›zd›r. Karars›zl›¤› lakayitli¤i ve ifllerin a¤›rdan al›nmas›n› asla
affetmez ve beklemeye de hiç gelmez. Giderse bir daha dönmez. Bu
itibarla; aziz arkadafllar›m teflebbüs kabiliyetimizi ve yarat›c› kudre-
timizi sür'atle harekete geçirmemiz ve memleketin kalk›nmas›nda
özel teflebbüse ba¤lanan ümitleri h›zla tahakkuk ettirmeye çal›flma-
m›z laz›md›r. Bunun da anahtar› daha çok yat›r›m yapmak daha çok
istihsal yapmak ve bu istihsali en iyi flekilde de¤erlendirmektir. Bel-
ki büyük yat›r›mlar›n ferdi sermayelerimizle tahakkuk ettirilmesi
mümkün görülmeyebilir. Fakat bu hal hesapl› ve cazip yat›r›mlar
için gerekli sermayenin hiçbir zaman bulunmayaca¤› manas›na gel-
mez. Nitekim dünyan›n, hemen hemen her taraf›nda büyük yat›r›m-
lar›n ço¤u küçük sermayelerin bir araya getirilmesiyle yap›lmakta-
d›r. Esasen hakiki müteflebbisin vas›flar›ndan birisi de küçük ser-
mayeleri bir araya getirmek kabiliyetine malik olmas›d›r.

Aziz Arkadafllar›m, 
Biz biliyoruz ki, milletlerin sür'atle refaha kavuflmas›nda temel fak-
törü ferdi teflebbüs ve gayret teflkil eder. fiayet bir milletin fertle-
rinin hayat standard› yüksek ise o millet zengin ve müreffehtir. Di-
¤er bir deyimle halk›m›z›n refah seviyesinin artmas› ve hayat stan-
dard›n›n yükselmesi do¤rudan do¤ruya her birimizin refah seviye-
mizin yükselmesi için yapaca¤›m›z çabalara ba¤l›d›r. ‹fllerimizi bü-
yütmek ve hayat seviyemizi, sür'atle yükseltmek istiyorsak ki, bu
en tabii hakk›m›zd›r ve herkesin böyle düflünmesi laz›md›r, devam-
l› olarak yat›r›m yapmam›za ihtiyaç vard›r. Ve bütün belirtiler elimizi
çabuk tutmam›z› ve geç kalmamam›z› söylemektedir.

Binaenaleyh bütün imkanlar›m›z›, zekam›z› ve kabiliyetimizi arz
edilen istikamette harekete geçirmeye ve memleket kalk›nmas›n-
da bize verilen önemli vazifeyi yerine getirmeye koflmaya mecbu-
ruz. Ancak, neticeyi sür'atle istihsal etmek için de flu kurallar› gö-
zönünde bulundurmak zorunday›z. 

Kuraca¤›m›z tesislerde ve mevcut iflletmelerimizde karl›l›¤a önem
vermek. Küçük sermayelerimizle yapamayaca¤›m›z yat›r›mlar için
içerden ve d›flardan sermaye tedarik etmek. Bunu kolayl›kla tahak-
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kuk ettirmek için giriflece¤imiz teflebbüslerin kazançl› olmas› el-
zemdir. Aksi takdirde çok oynak olan sermaye cazip kar›n bulun-
du¤u yere gidecektir.

‹flletmelerimizi karl› ve prodüktif k›lmak için ifllerimizde bilgili, ma-
hir ve teflebbüs sahibi kimseleri istihdam eylemek, pahal› olan bu
nev'i personeli istihdam edebilmek için yüksek ücret ödememizin
ve yüksek ücretleri ödeyebilmemiz için de iflletmelerimizin karl›
çal›flmas›n›n gerekece¤i flüphesizdir.

‹çerde ve d›flarda rekabet gücüne sahip olmak. Malumlar› bulun-
du¤u üzere kalitenin yükselmesi, maliyetin indirilmesi, ifllerin gelifl-
tirilmesi, daha fazla istihdam ve daha yüksek bir hayat standard›
seviyesine vas›l olmas› intaç eden milli ekonominin geliflmesi reka-
bet flartlar› içinde çal›flmakla elde olunur. 

Nizam olarak, serbest piyasa ekonomisi nizam›n› kabullenmek. Be-
fleriyetin henüz daha iyisini bulup yerine koymad›¤› bu nizam te-
flebbüslerimizi iyi çal›flt›rmam›z›n, ifllerimizi iyi idare etmemizin
bafll›ca amilini teflkil eder. Çünkü bu nizamda iyi çal›flanlar kazan›r.
Kötü çal›flanlar zarar ve iflasla cezalan›r.

Teflebbüslerimizi kurarken gelifli güzel de¤il, her bak›mdan iyi he-
saplanm›fl ve iyi haz›rlanm›fl projelere ve fizibilite raporlar›na isti-
nat ettirmek. ‹flbu düzen yat›r›mlar›m›z› ucuza mal etmemiz, karl›
bir ifl yapmam›z ve rekabet flartlar›na malik olmam›z bak›m›ndan
zaruri bulunmaktad›r.

Gerek kuraca¤›m›z yeni teflebbüsleri, gerek mevcut iflletmelerimi-
zi günümüzün iktisadi icaplar›na uydurmak. Buna zaman›m›zda ga-
yet genifl pazarlar, dev cüsseli iflletmeler ve kütle halinde istihsal
ve istihlak manzumesi olarak beliren iktisadi düzene ayak uydur-
ma ve ayn› zamanda rasyonel çal›flmak, iflletmelerimize tekni¤i,
bilgiyi sokmak, daha kalifiye insan gücü kullanmak ve araflt›rma
yapmak imkanlar›na sahip olma bak›m›ndan da lüzum vard›r. 
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Yine bu cümleden olarak; flirketleflme ile mevcut bir k›s›m iflletme-
lerin birlefltirilmesi çarelerini aramak. Bilindi¤i gibi iktisadiyat›m›z
art›k dar bir pazara de¤il, AET'ye üye olmam›z itibariyle 200 milyo-
nun üzerinde nüfusa malik, para sahibi, zevkleri incelmifl bilgili bir
pazara hitap etmektedir. RCD'ye de hesaba katt›¤›n›zda 350 mil-
yonluk bir piyasaya sahip bulunmaktay›z. Böyle bir pazar›n ihtiyaç-
lar›n› ise ufak, gayri iktisadi çal›flan tesislerle karfl›lamam›z müm-
kün de¤ildir. Bu keyfiyeti de önemle göz önünde bulundurmam›z
laz›md›r. 

K›s›tlama tedbirlerinin makulat içinde kullan›lmas›na yard›mc› ol-
mak. Zira afl›r› derecede tatbik edilen tahdidat, tatbikat›n› yapan
her memlekette yüksek maliyetli ifl dallar›n›n do¤mas›n›, ithal edi-
lecek parçalara afl›r› derecede ba¤l› bir tak›m sanayiin kurulmas›-
n› intaç etmifltir.

‹stihlak›n tahdidi de munzam sermaye tedariki için bir tedbir olma-
m›fl, yat›r›mlar›n, ihraç mallar›n›n istihsaline yönelmesi souncunu ver-
memifl, ihracata hususi teflvik tedbirlerinin tatbikini kamç›lam›flt›r. 

Her zaman oldu¤u gibi bugün de ekonomimizin bir numaral› ve en
ciddi meselesini teflkil eden ihracat davam›z› tez elden çözümle-
mek. Bu iflin de biz müteflebbislerin asli vazifesinden oldu¤u mu-
hakkakt›r. Binaenaleyh, ihracat potansiyelimizi artt›rmam›z, ihra-
cat maddelerimizi daha çok çeflitlendirmemiz, ihracat seviyemizi
yükseltmemiz, bunun için de ihracat maddelerimizi d›fl pazarlar›n
iste¤ine uygun flekilde haz›rlamam›z, ihracat maddelerimizin mev-
cut pazarlar›n› geniflletmemiz ve bu pazarlara yenilerini ilave eyle-
memiz ve gerekli tedbirleri zaman kaybetmeden almam›z laz›md›r.
Çal›flmalar›m›zda arzetti¤im hususlara riayet etti¤imiz takdirde ba-
flar›ya ulaflaca¤›m›z ve özel teflebbüsün ekonomideki yerini sars›l-
maz bir hale getirece¤imiz flüphesizdir. 

Bütün bunlar› yaparken de hassasiyet gösterdi¤imiz tek husus, te-
flebbüs serbestimize müdahalenin asgari hadde tutulmas› temin-
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dir. Zira tecrübeler göstermifltir ki, ferdi teflebbüsün yarat›c› kaabi-
liyeti kösteklenmedi¤inde ona sorumluluk ve serbesti verildi¤inde
her sahada yat›r›mlar geliflmekte, tesisler sür'atle kurulmakta aksi
takdirde yat›r›mlar›n yap›lmas› ve iflletmelerin kurulmas› durakla-
makta ve gerilemektedir.

Aziz Arkadafllar›m, 
Tetkik ve tasvibinize sundu¤umuz faaliyet devremiz, dünya iktisa-
diyat›n› fazlasiyle etkileyen, dünya çap›nda iktisadi hadiselere sah-
ne olmufltur. Dünya ticaretinin geliflmesini tehdit eder bir hal alan
dünya likidite darl›¤›na çare bulmak üzere, milletleraras› para ve
kredi sistemine reform getiren bir anlaflma yap›lm›flt›r. Bu anlafl-
maya göre 1969 y›l›ndan itibaren befl y›ll›k bir dönemi kapsamak
üzere y›lda 1-2 milyar dolarl›k bir likidite yarat›lacakt›r. ‹ngiliz Lira-
s›n›n de¤eri düflürülmüfltür. Paran›n de¤erinin düflürülmesinin ‹n-
giltere Sanayiine içerde ve d›flarda rekabet imkan› sa¤layaca¤›
flüphesizdir. Ancak bu tediye müvazenesinde devaml› bir salah hu-
sule getirmesi daha bir çok flartlar›n ayn› zamanda tahakkuk etme-
sine ba¤l› bulunmaktad›r.

Alt›na karfl› büyük bir hücum olmufl, alt›n›n dünya piyasalar›nda fi-
atlar› yükselmifl, ‹ngiltere ve Amerika'dan fazla alt›n çekilmesi kar-
fl›s›nda ‹ngiltere Hükümeti ile Birleflik Amerika bir tak›m ihtiyati
tedbirler alm›flt›r. 

Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaflmas› "GATT" çerçevesinde yürütü-
len "Kennedy Round" müzakereleri olumlu sonuçlanm›flt›r. Bu su-
retle sanayi mamullerinde % 30 ila % 35 oran›nda de¤iflen bir indi-
rim sa¤lanm›flt›r. bu indirimler kademeli olarak befl sene içinde yü-
rürlü¤e konacakt›r. Bu indirimlerden tar›m ürünlerimiz ile krom,
mensucat gibi ihracat maddelerimiz de faydalanmaktad›r.

‹kinci Dünya Ticaret ve Kalk›nma Konferans› Yenidelhi'de fiubat ay›n-
da toplanm›fl ve Mart ay›n›n sonuna kadar konferans devam etmifltir.
Birleflik Amerika Hükümeti tediye müvazenesini sa¤lamak üzere
yeniden bir tak›m tahdit tedbirleri alm›flt›r. 
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‹ngiltere'nin müflterek pazara al›nmas› ifli bir kere daha Fransa ta-
raf›ndan veto edilmifltir.

Avrupa'n›n 1968 y›l›nda iktisadi seyri hakk›nda AET'ce haz›rlanan ra-
pora nazaran bu topluluk dahilinde gayri safi milli has›la % 4, 5 ora-
n›nda artacakt›r. Bu oran geçen seneki art›fl oran›n›n iki mislidir.

AET Toplulu¤u ticaretine gelince: Geçen senenin aksine bir gerileme
kaydedebilece¤i belirtilmektedir. Sebebi de dolar ve sterlini takviye için
al›nan tedbirlerdir. Mahaza dahili ticaretin geliflece¤i umulmaktad›r.

Umumiyetle Bat› Avrupa memleketlerinin iktisadiyat› seyrinde bir
yavafllama olaca¤› tahmin olunmaktad›r. Fakat Bat› Almanya ikti-
sadiyat›ndan beklenen geliflme tahakkuk etti¤i takdirde arzedilen
seyrin geliflmesi mümkün.

Birleflik Amerikan iktisadiyat›na gelince: 1968 y›l›n›n bir hamle y›l›
olaca¤› hakk›ndaki kanaate ittifakla ifltirak olunmaktad›r. 

Aziz Arkadafllar›m, 
Bir iki kelime ile Birli¤imizin reorganizasyonu ifline temas etmek is-
terim. Malumlar› bulundu¤u üzere Birli¤imizin reorganizasyonu iki
istikamette yürütülmektedir. Birisi Birlik kuruluflu, di¤eri de Birlik
teflkilat›n›n reorganizasyonudur.

Birli¤in kurulufl istikametinde yap›lan yeni teflkilatlanmaya sanayi
Meclisinin kurulmas›yla ilk ad›m at›lm›fl bulunmaktad›r. Bu meclis
80 sanayiciden müteflekkildir. Ve ilk toplant›s›n› da 13 May›s
1968'de Birlik Merkezinde yapm›fl bulunmaktad›r. Bunu takiben Ti-
caret Meclisi ile Borsa Meclisinin kurulufluna hemen geçilecektir.

Birlik teflkilat›n›n reorganizasyonuna gelince: Tetkik k›sm› afla¤› yuka-
r› sonuçland›r›lm›fl bulunmakta, mütehass›s firma halen Birlik servis-
lerinin vazifelerini ve bu vazifelerin s›n›rlar›n› tesbite çal›flmaktad›r.

Birli¤imizin teflkilatlanmas›nda bu çal›flmalardan azami surette
116

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

108



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

117

faydalanaca¤›na flüphe yoktur. Bununla beraber mesele teflkilat-
tan ziyade el meselesidir.

Bütün amac›m›z Birli¤imizi ehil, dürüst, çal›flkan, fikir istiklaline sa-
hip ve ayn› zamanda yarat›c› kaabiliyete malik ellere tevdi eyle-
mektedir. Bunun için de çal›fl›yor ve Birlik mevzuat›n› bu düflünce-
mizi tatbike imkan verecek bir hale getirmek istiyoruz.

Sözlerime son verirken hat›rlatay›m ki: Ferdin refaha, müessesele-
rin tekamül ve geliflmeye kavuflmak istikametinde bir çabas› ve
gayreti yoksa ne hükümet ve ne de baflka bir teflekkülün o mües-
seseyi gelifltirmek veya o ferdi refaha kavuflturmak için hiç bir im-
kan yoktur. 

Bu itibarla, fliar›m›z çok çal›flmak, ›fl›¤›m›z da bilgi, teknik ve tecrü-
beden azami surette faydalanmak olacakt›r.

Zaman›n›z› almamak için bu konuflmamda Birlik faaliyetlerine te-
mas etmedi¤imi belirtir ve bu vesile ile Genel Kurulumuza, Oda ve
Borsalar›m›za huzurunuzda teflekkür eder, birli¤imizin önümüzdeki
faaliyet y›llar› içinde de kendisine tevdi olunan vazifelere ayn› flevk
gayret ve azimle ifaya çal›flaca¤›na emin bulundu¤umuzu arzeder
ve cümlenizi sevgi ve sayg› ile selamlar, gayelerimizin tahakkuk et-
tirilmesinde büyük fedakarl›k ve gayretli çal›flan memur arkadaflla-
r›ma da flükranlar›m› sunar›m.
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25.05.1969 - 08.08.1969

Temennimiz Odalar Birli¤i ile 
bütün camiam›z›n elbirli¤i ile çal›flmas›d›r.“ ”
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23. GENEL KURUL - 1969

‹ki günlük mesaimiz, Odalar Birli¤i’nin olgun bir mesleki teflekkül
oldu¤unu göstermifltir. Yeni seçti¤iniz Yönetim Kurulumuz sizlerin
verdi¤iniz hizmetleri yürütecek ve bu hizmetlerinizin bekçili¤ini
yapacakt›r. Temennimiz Odalar Birli¤i ile bütün camiam›z›n elbirli¤i
ile çal›flmas›d›r.
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05.01.1970 - 30.05.1971

Türk Özel Sektörünün yapt›¤› yat›r›mlar›n genel yat›r›m içindeki
mühim pay›, sanayi sektörü gelirlerinin, tar›m sektörü gelirlerine

nazaran muntazaman art›fl› ve kaydetti¤i geliflmeler, yurdun genel
ithalat ve ihracat potansiyeli içinde bulunan yeriniz ve 

bütün bunlar›n neticesinde, Devlet hazinesine taraf›n›zdan ödenen
vergi miktar›ndaki art›fl›n oran›, sizlerin yurt ekonomisine yapt›¤›n›z
büyük katk›n›n ve hizmetlerinizin ortaya ç›kan apaç›k neticeleridir.

“
”
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25. GENEL KURUL - 30 / 31 OCAK 1970

Say›n Baflkan, Say›n Genel Kurul Delegeleri, Aziz Misafirlerimiz,

Bu y›l›n Ocak ay› bafl›nda hizmete getirdi¤iniz Yönetim Kurulumu-
zun çal›flmalar›n› k›saca arz etmeden sizleri ve sizlerin flah›slar›n-
da Ticaret ve Sanayi Odalar›m›z, Borsalar›m›z mensuplar›n›, Türk
Özel Sektörünü sayg› ile selamlar, huzurlar›yla toplant›m›za de¤er
katan aziz misafirlerimize samimi flükranlar›m›z› sunar›z.

Bugün, befl ayl›k dönemimizdeki faaliyetimizi tetkik ve tasvibinize
getirmifl bulunuyoruz. Çal›flmalar›m›z, kanunlar›m›z ve tüzü¤ümüz
dahilinde cereyan etmifl, bundan önceki Genel Kurullarda yapt›¤›-
n›z de¤erli uyarmalardan yararlan›lm›fl, evvelce verdi¤iniz direktif-
ler göz önünde tutulmufltur.

Bu arada, içinde yaflan›lan ekonomik ve sosyal düzenin, politik
olaylar›n meydana getirdi¤i ortama göre tedbirli ve basiretli bir yo-
lun tayinine çal›fl›lm›flt›r.

Befl ayl›k devre içinde; Birli¤imiz etraf›nda yer alan Odalar ve Bor-
salar mensuplar›yla Bölge toplant›lar› tertip edilmifltir. Befl ayda
Yönetim Kurulunuz (8) defa, Sanayi Kurulunuz (6) defa, Milli Komi-
teniz (3) defa, üç bölgede 258 Ticaret ve Sanayi Odalar› ve Borsa-
lar temsilcileri ile bir araya gelinerek, bizlerden bekledi¤iniz hizme-
tin manas› ve s›n›rlar› üzerinde görüflleriniz tespit edilmifltir.Takip-
siz kalm›fl, cevab› al›nmam›fl, çözülmemifl sorunlar›n›z›n üzerinde
dikkatle durulmufltur.

Aziz Delegeler,

Yönetim Kurulunu idaresini bizlere verirken, bu müesseseden bek-
ledi¤iniz hizmetlerden, müessesenin politikas›n›n çevrilmesi gere-
ken yönden bizlere bahsetmediniz. Yani, bizim sevk ve idare poli-
tikam›z› tayin etmeden emaneti bize tevdi ettiniz. Biz de akl›n ve
mant›¤›n gerektirdi¤i yolu seçerek her fleyden önce birlikte karar-
l› ve sakin bir ortam tesis ettik, huzursuzluklar› bertaraf etmeye, d›-
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flar›dan ve içerden lay›k oldu¤unuz itibar ve alakay› sa¤lamaya ça-
l›flt›k. Bu söylediklerimizin tahakkuk edece¤i, geçen Ocak toplan-
t›s›nda Say›n Genel Kurulun seçti¤i liste ve oylar›n›n miktar› ile bel-
li olduktan, meflru temsilcilerinizi tayin ettikten sonra peflinen an-
lafl›lm›flt›r.

Bundan sonra; Say›n Hükümet daha evvel geri alm›fl oldu¤u yat›-
r›m ve acil kota tevzi ve tahsis ifllerini Birli¤imize tekrar ve derhal
iade etmifltir. Bu kararla, Birli¤imiz itibar›n›n tekrar iade edildi¤i
resmen tescil edilmifltir. 

Bu mesut olay› Odalar›m›zla, Borsalar›m›z›n aidat ve kota tevzi ifl-
lerinden dolay› birikmifl borçlar›n› ödeyerek, kanuni ve nizami ve-
cibelerini yerlerine getirmeleri takip etmifl, istenmeyen takip ve
tazyik yollar›ndan vazgeçilmifltir. Böylece befl ay içinde, Birlik aida-
t›ndan 7.552.000 liran›n ve kota tevzi ve tahsisi ifllerinden
4.379.000 liran›n tahsili mümkün olmufltur.

Birlik bünyesindeki, yukar›da afla¤›, afla¤›dan yukar› meydana gelmifl
ve gelmekte olan politika dalgalar› yat›flt›r›lm›fl, Yönetim Kurulumuz-
la Birlik idaresi aras›ndaki ölçülü mesafe tespit ve tayin edilmifltir.

Yönetim Kurulu çal›flmalar›m›zda; Oda ve Borsalar›m›zla ve bütün
mensuplar›m›zla ilgili flu konular› inceleyip karara ba¤lamak ve tat-
bikata koymak imkan› bulunmufltur.

6802 say›l› Gider Vergisi Kanunu’na ek 1215 say›l› Kanun hakk›n-
daki Odalar Birli¤i görüflü belirtilmifl ve nebati ya¤ ve margarin ko-
nusunda al›nm›fl karar›n müstahsil ve fabrikatörler lehinde tashihi
mümkün olmufl, 933 Say›l› Kalk›nma Plan›n›n Uygulanmas› Esasla-
r›na dair olan Kamu hakk›nda Oda ve Borsalar›m›z›n görüflleri tes-
pit edilerek, uygulanacak esaslar alakal› mercilere götürülmüfltür.
6964 say›l› Kanuna göre Borsalar›n ödedi¤i aidat›n kald›r›lmas› için
gerekli teflebbüs yap›lm›fl, taksitli sat›fllar›n düzenlenmesi, 24. Ko-
taya iliflkin 75 say›l› karar›n tatbikinden do¤an müflkülat›n bertaraf
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edilmesi ve ithalattaki gecikmeleri önleyen tedbirlerin al›nmas›,
23. kotan›n Birli¤imize devrinden sonra tevzi ve tahsisi süratle
mümkün olmufl, 24. kotan›n tevzi esas ve prensipleri tespit edile-
rek, kota da¤›t›lacak hale getirilmifltir.

Bunlardan baflka Do¤u Almanya Müzakereleri bitirilerek Anlaflma-
n›n geçen y›la göre yirmi befl gün evvel ilan› mümkün olmufl, Türk-
Arap Ticaret Odas› Statüsü, GATT Çal›flmalar›, RCD Teknik ‹flbirli¤i
çerçevesinde özel sektörün endüstriyel rolü ve ortak amaçl› tefleb-
büs seminerleri, Milletleraras› Pamuk Endüstrisine memleketimi-
zin üye olmas›, memleketimizi ziyaret eden Japon Heyetinin prog-
ram›n›n haz›rlan›p tatbik edilmesi ve özel sektör görüflümüzün
kendilerine kitap halinde tevdii mümkün olmufltur.

May›s ay›nda Tokyo’da OECD’ye ba¤l› geri kalm›fl memleketlere
yard›m teflkilat› olan BIAC ‹dare heyetine Baflkan›n›z üye olarak se-
çilmifl, ayr›ca kendisi Milletleraras› Ticaret Odas› Konseyinde Tür-
kiye’deki özel teflebbüs yat›r›mlar› hakk›nda konuflma yapmaya
davet edilmifl bulunmaktad›r.

Say›n Delegeler, 
Odalar›m›z›n ve Borsalar›m›z›n kurulufl kanunu olan 5590 say›l› Ka-
nunun günün flartlar›na göre de¤ifltirilmesi ve kurulufllar›m›za yep-
yeni bir flekil ve ruh kazand›r›lmas› konusuna da burada k›saca te-
mas edilmesi faydal› olacakt›r.

Bilindi¤i gibi, Kanunun de¤ifltirilmesi uzun y›llardan beri ana prob-
lemlerden bafll›cas› olma vasf›n› muhafaza etmekte ve hatta bu ko-
nudaki çal›flmalar oldukça eskimifl bulunmaktad›r. Oda ve Borsa-
lar›m›z yetkilileri ile 15 May›s 1970 tarihinde yap›lan son toplant›-
da, Oda ve Borsalar›n Birli¤imizin tüzel kiflili¤i bünyesinde, fakat
mali ve idari muhtariyeti haiz ayr› ayr› gruplar halinde teflkilatlan-
malar› prensibinde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

Böylece Oda ve Borsalar›m›z, hem özel sektör kesiminin birlik ve
bütünlü¤ünü koruyacak, hem de kendilerini ilgilendiren konularda
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büyük yetki ve sorumluluklarla hareket edebilecek, gerekli karar
ve tedbirleri alabilecektir.

Bunun, ça¤›m›z›n ve memleketimizin flartlar›na daha uygun bir tefl-
kilatlanma flekli oldu¤una; Oda ve Borsalar›m›za, dolay›s›yla bütün
özel sektöre, kendilerinden beklenen hizmetleri daha çabuk ve da-
ha mükemmel tarzda baflarma imkan› verece¤ine inan›yoruz.

Bu prensipler Say›n Heyetinizce uygun görüldü¤ü takdirde haz›rla-
nacak tasar›n›n gelecek çal›flma döneminde kanunlaflmas› elbette
mümkün olacakt›r.

Aziz Delegeler,
Bas›n toplant›lar›nda umumi efkara belirtti¤imiz bafll›ca görüfller
k›saca flunlar olmufltur:

‹zmir
Sosyal bunal›m gösterileri özel sektör çal›flmalar›na etkili olmaktad›r.

Eskiden noksanl›k tüketim maddelerinde duyurulurdu. Bugün sa-
nayi hammaddelerinde ve üretim alan›nda görülmektedir. Bu se-
bepten hammadde tedarikine süratle kolayl›k sa¤lamam›z en ha-
yati meselemizdir.

Devlet eliyle yap›lan ithalatta suni tekeller yarat›lmas›ndan flika-
yetçiyiz. D›fl ticaretteki dengesizli¤i bertaraf etmek için, ithalata
karfl› ç›kar›lan müflkülat büsbütün artt›r›lm›flt›r. ‹thalat teminatla-
r›ndan maada mal bedelinin de bloke edilmesi sebebiyle, piyasa ve
bankalar›n üç milyar liray› aflan dolafl›m gücü kasaya kapat›lm›fl
bulunuyor.

Piyasam›z hat bir para darl›¤› içindedir. Hareketsiz piyasadan, her-
kesten önce, hazine zarar görecektir.

Biz özel sektöre kamu sektörü kadar kredi ve ithalat imkan› veril-
mesini istiyoruz.
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Ekonomimize ihracat yönünden fayda katacak, yaln›z içe de¤il da-
ha ziyade d›fla dönük dünya pazar›nda rekabet gücü kazand›racak
milletleraras› ortakl›klar kurmaya mecburuz."

Adana
"Özel Sektörün en yetkili organ› olan Birli¤imiz Yönetim Kurulu da de-
mokratik düzende huzur ve güven içinde yaflaman›n, ekonomimizin ge-
liflme ve yükselmesinin temel flart› oldu¤una inanm›fl bulunmaktad›r.

Türk ekonomisinin Ortak Pazarla ba¤lant›s›n›n gerçekleflmesi al›n-
mas› lüzumlu tedbirlerin tatbikata konulmas›nda özel sektöre tev-
di edilecek görevin bir an önce aç›klanmas› temenni edilmektedir."

Samsun
"Biz özel sektör temsilcileri olarak demokratik düzen d›fl›ndaki bü-
tün çabalar›n ve politik e¤ilimlerin karfl›s›nday›z.

Bu flah›slar maksatl› olarak Türk Paras›n›n de¤erini düflürmek için
güya ilmi denilen bir görüflü de savunmaktad›rlar. Param›z›n de¤e-
rine yap›lacak müdahale ile ihracat piyasas›na yeni bir mal arz edil-
meyecek ve ithal mallar›na olan talep de k›s›tlanamayacakt›r.

Fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› için bulunacak d›fl finansman›n mey-
dana getirece¤i geliflme h›z›yla a¤›rlaflan borç yükünü tafl›maya
imkan yoktur.

Herkesin bildi¤i bu hakikatlere ra¤men para de¤erini tanzim etme-
den beklenen nedir? Bu baz› politikac›lar›n, her istikrar tedbirimi-
zin sonunda meydana gelen sosyal bir dalgalanmay› beklediklerini
ve bundan medet umduklar›n› gösteriyor. Türk Özel Sektörü, de-
mokrasimize yöneltilen ve yöneltilmek istenen k›flk›rt›c› ve nizam
bozucu hareketlere karfl›d›r."

Say›n Delegeler,
Ortak pazara girmemiz ile ilgili görüflmelerin memleketimizde a¤›r-
l›¤›n› hissettirdi¤i devre de, Yönetim Kurulumuzun görevi s›ras›na
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rastlam›flt›r. Geçifl dönemi sonunda, gümrükler kalkaca¤›na ve pi-
yasam›z Ortak Pazar rekabetine aç›laca¤›na göre geçifl dönemi sü-
resince bütün gayretlerimizin, sanayimizin Ortak Pazara haz›rlan-
mas› hedefine yönelmesi ve bunun için de uygun bir ortam›n yara-
t›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca geçifl dönemi süresince, Ortak Pazar
ile ekonomik birleflmenin istenilen flekilde gerçekleflmesi bak›m›n-
dan, ekonomik, milli ve hukuki mevzuat›m›z›n, Ortak Pazar mevzu-
at›na intibak ettirilmesi de lüzumlu görülmektedir. Bilindi¤i gibi iki
ekonomi aras›ndaki rekabetin normal flartlarda ifllemesi için, mali-
yet fiyatlar›n› do¤rudan do¤ruya etkileyen optimal iflletmelerin ku-
rulmas› zorunludur. Memleketimizde ise, iflletmelerin optimal bü-
yüklü¤ün alt›nda kurulmufl veya kurulmakta oldu¤u bir gerçektir.
Bu sebeple geçifl dönemi süresince, bilhassa optimal iflletmelerin
kurulmas›n› ve küçük iflletmelerin birlefltirilmesini sa¤layacak tefl-
vik tedbirleri hedef olarak al›nmal›d›r.

Say›n Delegeler,
‹hracatç›ya ucuz kredi sa¤lanmas›, ihraç maddelerin Damga Resmi
ve Harçlar Kanunu ile Gider Vergilerinden istisna edilmesi, vergi ia-
de nispetlerinin artt›r›lmas› ve tar›m ürünleri ihracat›nda da vergi ia-
desi gibi teflvik tedbirlerinin al›nmas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

‹hracatta lisans ve tescil formalitelerinin asgari hadde indirilmesi,
alivre sat›fllara erken tarihlerde izin verilmesi, istikrarl› madde po-
litikalar› güdülmesi, ihracatla ilgili muamelelerin bir elde toplanma-
s›n› arzu etmekteyiz.

Say›n Delegeler,
Yat›r›mlar konusuna dokunuyoruz: Özel sektör, ikinci befl y›ll›k plan›n
son y›l tatbikat›nda kendisine teveccüh eden hisseyi muvaffakiyetle
tahakkuk ettirmifltir.1969 y›l›nda toplam sabit sermaye yat›r›mlar›n-
da programa nazaran gerçekleflme %98,3 oran›nda olmufltur.

Bir y›lda kamu kesimlerinde yat›r›mlar›n %9,6 art›fl göstermesine
karfl›l›k, özel sektör sabit sermaye yat›r›mlar› %18,2 oran›nda art›fl
göstermifltir.
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Bu konuda tatbikini uygun gördü¤ümüz hususlar k›saca; yerli ve ya-
banc› sermaye yat›r›mlar›n› engelleyen hükümlerin kald›r›lmas›, tek-
nik dan›flma yat›r›m etütleri ile yat›r›m öncesi projelerinin haz›rlan-
mas› ve bölgesel yat›r›mlar›n›n imkanlar›n›n yat›r›lmas›, geri kalm›fl
bölgelerde alt yap› tesislerinin haz›rlanarak yat›r›m yapacak müesse-
selere uzun vade ile ödenmek üzere tahsis edilmesinden ibarettir.

Aziz Delegelerimiz,
Yabanc› sermaye hakk›ndaki görüfllerimizi arz ediyorum: Bas›nla
konuflmalar›m›zda ifade etti¤imiz gibi, yerli ve yabanc› sermaye ya-
t›r›mlar›nda milletleraras› müesseselerle iflbirli¤i yap›larak büyük
ortakl›klar kurmak, d›fl pazara dönük kapasiteler tesis etmek art›k
bizim için flart olmufltur. Büyük Türk Özel Sektörü teknik geliflme
bak›m›ndan yabanc› memleketlerdeki benzerlerinin seviyesine
ulaflm›fl bulunmaktad›r.Bu sebepten, müteflebbislerimizin, yabanc›
memleketlerde özel sektörün devletten gördü¤ü yard›m ve muza-
hereti, kendi memleketinde de bulmas› icap eder.

Yabanc› sermayenin;
Teknik bilgi ve teknik eleman noksanl›¤›na, ödeme muvazenesin-
de yap›lmas›n›, hükümetle ve müesseselerle olan ifllerinde kolay-
l›k sa¤lanmas›n›, karlar›n›n vaktinde transferinin teminini isterler.
Bunlara mukabil, biz de onlardan, d›fl rekabet flartlar›na göre ku-
rulmalar›n›, ham maddelerinin kabilse yerli olmas›n›, milli sermaye-
nin yetiflmemesi halinde gelmelerini, üretimde prodüktiviteyi art›r-
malar›n›, ihracat için çal›flmalar›n›, tekelci olmamalar›n›, gereken
sermayeyi tam olarak getirmelerini arzu ediyoruz.

Aziz Delegeler,
Para ve kredi politikas›ndaki görüfllerimizi de k›sa ve özlü olarak
belirtmek istiyoruz. Bu sözlerimizle gerek Odalar Birli¤i’ndeki dele-
ge arkadafllar›m›z›n ve gerekse ifl hayat›ndaki büyük bir ço¤unlu-
¤un fikirlerini ifade eti¤imize kani bulunuyoruz.

Hükümetimiz program›nda para politikas› "Kalk›nmay› istikrar için-
de gerçeklefltirmek ve ekonomiyi enflasyon, resesyon ve deflasyo-
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na götürmemektir" kredi politikas› da, "sektörler, bölgeler ve va-
tandafllar aç›s›ndan adil, dengeli, h›zl› ve istikrarl› bir kalk›nman›n
tahakkuku için gerekli flartlar›n yarat›lmas›ndan" ibarettir.

Bu politika tatbik edilirken, para ve banka sistemi de ekonomik fa-
aliyetlere, iliflkilere ve mekanizmalara uygun flekilde ayarlanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Hükümetimizin bu görüflünü memnuniyetle tespit ettikten sonra
tatbikata bakal›m. Memleketimizde 1946 ve 1958 y›llar›nda al›nan
para de¤erinin de¤iflimine ait kararlar›n tatbike kondu¤u devreler
ile bugünkü, teknik ve ekonomik seviyemiz birbirinden farkl› bu-
lunmaktad›r. Bir kere; 1946 y›l›nda memleketimizde alt yap› mev-
cut de¤il idi. 1958 y›l›nda piyasam›z en sabit istihlak maddelerini
bile d›flar›dan ithal etmek zorunda idi. Halbuki bugün, Türk Sana-
yinde modern manas›yla kurulma çabas›na girilmifl, hatta bu yüz-
den kamu sektöründe çal›flan müesseselerin ço¤u teknik seviye
itibariyle eskimifl ve demode hale gelmifltir.

Ayr›ca, metalürji, kimya sanayi, tekstil tamamen modern anlamda
kurulmufl veya kurulmak üzeredir.Sanayi mamullerimiz ihraç mal-
lar› yan›nda yer alm›flt›r.

Türk Paras›n›n, alt›n ve dövize nazaran reel de¤eri h›zl› bir art›fl gös-
termeden müstakar bir durum arz etmektedir. Yabanc› ülkelerde ça-
l›flan iflçilerimizden gelen dövizler ve turizm gelirleri gittikçe artarak
ödeme muvazenemize müspet kalemler halinde kat›lmaktad›r.

Sulama, enerji, yol ve liman gibi alt yap›n›n esasl› bölümleri, sade-
ce gelifltirilmesi ve takviyesi gereken birer konu olarak mevcut bu-
lunmaktad›r. Sanayimizin üretim kapasitesi h›zl› bir tempo ile
artma yolundad›r. Yabanc› sermaye yat›r›mlar› politik tesirlerden
uzak kalarak kurulmakta ve yeni yat›r›m alanlar› aramaktad›r.

Ekonomimizin çare ve çözüm bekleyen problemleri daha ziyade
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kamu sektöründe bulunmaktad›r. Bunlar bütçe ve kamu sektörü-
nün iflletme aç›klar›yla, sürüm imkan› mahdut baz› tar›m ürünleri-
nin himaye maksad›yla yüksek tutulmufl fiyatlar›ndan has›l olmufl
zararlar›n kapat›lmas›ndan ibarettir.

D›fl piyasalara arz edilen ihraç mallar›m›z› vergi iadesi yoluyla reka-
bette tutmak ve satmak imkanlar› daima mevcuttur.Piyasam›zda
d›fl ve iç fiyatlar aras›ndaki fark h›zla büyüme temayülü göstermi-
yor. Ekonominin geliflme h›z› planda öngörülen hedefleri kolayl›kla
tutmaktad›r.

Ticaret muvazenesi aç›¤› da nüfusumuzun büyük ölçüde ço¤alma-
s›na ra¤men fazla artmam›flt›r.

Özel Sektör, bankalardan kredi bulmakta veya kendi itibar›na da-
yanan tahviller ç›kartarak mali kaynak tedarik etmektir. Mali piya-
sam›z emniyet ve istikrar içinde bulunmaktad›r.

Özel Sektör dengeli bir tutum içinde üretim kapasitesini rahatl›kla
gelifltirmekte, normal kazanmakta, devlet masraflar›na büyük öl-
çüde ifltirak etmekte ve yeni yat›r›mlara yetecek iç kaynaklar›n› ar-
t›rmaktad›r. Özel sektör finansman›nda Merkez Bankas›’n›n pay›
da gittikçe azalmaktad›r. Buna mukabil kendi iktisadi teflebbüsle-
rinin borçlar› mütemadiyen yükselmekte, finansman imkanlar›n›
kolayl›kla sa¤layamamaktad›rlar.

Devlet bütçesi gelir kayna¤›n›n üstüne ç›kt›¤›ndan Merkez Banka-
s› kaynaklar›na müracaat zaruretinde kalmaktad›r. Tedavüle ç›kan
banknot da bu sebepten artmaktad›r.

Türk ekonomisinde daha ziyade yabanc› sermaye ortakl›klar›na yö-
nelmek suretiyle yat›r›mlar›n muhtaç bulundu¤u dövizi sa¤lamak
ve ödeme muvazenesine yüklenmeden kaynak temini mümkün gö-
rünmemektedir.
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Bütün bu sebeplerden; özel sektörümüzün para, döviz ihtiyac›n› te-
min etmek için Türk Paras›’n›n bugünkü de¤erine müdahaleyi za-
ruri k›lan bir tedbir al›nmas›na ihtiyaç yoktur.

‹ç ve d›fl borçlar›m›z›n, paran›n de¤erini düflürmek suretiyle ödeme
takatimizin üstüne ç›kar›lmas›, istenen bir hal de¤ildir. Milli fiyatla-
r› d›fl fiyatlara göre düflürmek suretiyle, baz› zirai mahsullerimizde
d›fl piyasaya sürüm imkan› yarat›laca¤›na inan›yoruz. Biz param›z›n
bugünkü reel de¤erini de¤ifltirmeden prodüktivitemizi art›rmak su-
retiyle ticaret ve ödeme muvazenesiyle iç fiyatlar› dengede tutaca-
¤›m›za, istikrarl› bir geliflme sa¤layaca¤›m›za kani bulunuyoruz.

Say›n Üyeler,
Anayasam›zla kurulmufl hukuk düzenimize karfl› mevcut hak ve
hürriyet s›n›rlar›n› zorlayan anarflik hareketlere karfl›y›z. Bu hare-
ketler hak ve hürriyet, özgürlük iste¤iyle ortaya ç›kmaktad›r. Mille-
timizin benimsedi¤i rejimi de¤ifltirme¤e matuf bu hareketlerin, mil-
letimiz bütünlü¤üne, iktisadi düzene, mal›m›za ve can›m›za kastet-
mifl afl›r› ak›mlar›n kayna¤› yurt içinde de¤ildir.

Bizler özel sektörün temsilcileri olarak bu gibi sosyal ve iktisadi dü-
zeni de¤ifltirmeye yönelmifl hareketlerle mücadele etmeye ve de-
mokrasimizi korumaya kararl›y›z. Bu itibarlad›r ki, bir tak›m anar-
flist hareketlerin yaratt›¤› ortamda memleket ekonomimizi tehdit
eden, özellikle iflgal, boykot gibi kanun d›fl› davran›fllar›n ve netice-
siz münakaflalar›n›n ve kaba kuvvet gösterilerinin, kesinlikle karfl›-
s›nda bulunmaktay›z. 

Memleketimizin geliflmesini ve yar›n›n›, sosyal gerçekleri inkar et-
meyen, vatandafl ço¤unlu¤unun iradesiyle güçlenen demokratik
düzende görmekteyiz.

Böylece fikir mücadelelerinin sosyal problemlerin medenî ölçüler-
le, demokratik bir ortam içinde çözümlenerek hal çaresi bulunaca-
¤›na inan›yoruz.
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Çal›flma hayat›m›zda, karfl›l›kl› anlaflmalar› gözeten haklar›n taraf-
larca demokratik düzene ve genel menfaatlere uygun flekilde kul-
lan›lmas›n›n samimi taraftar›y›z.

Ancak bu haklar›n kötüye kullan›lmak suretiyle, genel menfaatleri
tahrip edici bask› vas›tas› haline getirilmesini uygun bulmamaktay›z.
Bu itibarla, Anayasa geleneklerini ve memleketin ana menfaatleri-
ni ihlal ve tehdit eden ve di¤er baz› ülkelerde geçen kanun d›fl› em-
rivakileri örnek gösterme suretiyle, çal›flma mevzuat›m›z›n içinde
ithal edilmek istenen genel grevin meflum bir felaket müessesesi
olarak kabulüne fliddetle karfl› bulunmaktay›z.

Aziz Delegelerimiz, 

Hizmet süresini tamamlayan idare heyetimizin huzurunuzdaki ma-
ruzat› burada bitiyor. Çok k›sa bir zamana inhisat eden çal›flmala-
r›m›z esnas›nda tahakkuk ettiremedi¤imiz veya gerçekleflmesi he-
nüz ikmal edilemeyen noksanlardan dolay› özür dilerken, bu hali
Genel Kurulumuzun müsamahal› ve hofl gören bir anlay›flla karfl›la-
mas›n› temenni ediyoruz.

Hepinizi idare heyetimiz ad›na sonsuz sayg›larla selamlar, Birlik
Genel Kurulunun en hay›rl› ve müspet kararlar› alaca¤›na inanc›m›-
z› belirtirim. 

Muhterem Delege Arkadafllar, Say›n Misafirler,

Befl ayl›k k›sa bir devrenin sonunda sizin itimad›n›za mazhar olmak
bizleri çok memnun etti. Bizler sizlerin kurdu¤unuz bu Birlikte hiz-
met ederken hiçbir flahsi hedefe, hiçbir flahsi mevzua hizmet et-
medi¤imize kaniyiz. Biz Türk özel sektörünün flerefli mensuplar›na
hizmet ettik. Bu fleref bizi hayat›m›z›n sonuna kadar memnun ve
bahtiyar edecektir. fiükranlar›m› arz ederim.
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26. GENEL KURUL - 29 / 30 MAYIS 1971

Say›n davetlilerimizi, bas›n temsilcilerimizi ve Birli¤imizin XXVI.
Genel Kurul üyelerini ‹dare heyetimiz ad›na sayg› ve muhabbetle

selamlar›m.

Aziz Üyeler, 

Bizlere bir y›l önce tevdi ve teslim etti¤iniz Birli¤in ‹daresine Yöne-
tim Kurulumuz olarak itimad›n›za lay›k olma¤a çal›flm›fl, bizlerden
bir y›l önce tespit ederek istedi¤iniz önemli görevleri imkanlar dahi-
linde gerçeklefltirerek huzurunuza ç›km›fl bulunuyoruz.

Yap›c› nitelikte olaca¤›na inand›¤›m›z tenkit ve uyarmalar›n›zda, iyi
niyetimize güvenmenizi diler, bilhassa genel kurulumuzda olumlu
sonuçlar al›nmas›nda ve Türk Özel Sektörü için yapt›¤›m›z çal›flma-
lara, flartlar› da göz önünde tutarak, yard›mc› olman›z› rica ederim.
Geçen Genel Kurulda ‹dare heyetimize bu genel kurula haz›rlanma-
s› için direktif verdi¤iniz 5590 Say›l› Kanunun yerine kaim olacak
kanun tasar›s› teklifi mevzuat komisyonumuzla birlikte ba¤l› kuru-
lufllar›m›z›n da mütalaalar› al›nmak suretiyle haz›rlanm›fl ve ilgili
bakanl›¤a tevdi edilmifltir.

Birlik idare kademelerinde gerekli tasarruflarda bulunulmufl ve de-
¤ifliklikler yap›lm›fl, müessesenin selameti ve normal ifllemesi için
yeni imkanlar haz›rlanm›flt›r.

Geçen Genel Kurulumuzun temennisine uyularak memurlar›m›z›n
ve idarecilerimizin alt kademelerde daha yüksek, üst kademelerde
daha ölçülü oranda olmak üzere ve Personel Kanunu tatbikat›ndan
sonra maafl zamlar› yap›lm›fl, kadrolar›n addeden büyümesi de ön-
lenmifltir.

Birlik bünyesinde yeni bir organizasyon projesi haz›rlat›lm›fl ise de
‹dare Heyetimizin seçim süresi dolmak üzere bulundu¤undan, konu
yeni seçilecek ‹dare Heyetinin mütalaa ve karar›na ertelenmifltir.
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Fiyat tescili dairesinin, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Bakanl›¤›n›n ithalat
ve ihracatta yapt›raca¤› kontrollere göre teflkilatland›rmak karar›
al›nm›fl, kadrosu ve bütçesi yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek ha-
le getirilmifltir.

Birli¤in 1971 y›l› bütçesi ile Fiyat Tescil Dairesinin yeni bütçesi ve
kadrosu tasviplerinize sunulmufl olacakt›r.Birlik ‹dare Heyetiniz bir
y›l içinde 15 ‹dare Heyeti, 12 Sanayi Kurulu ve 6 Milli Komite top-
lant›s› yapm›fl, bu resmi toplant›lar›n d›fl›nda da istiflari mahiyette
veya komisyon niteli¤inde çal›flmalarda bulunmufltur.Bunlara ila-
veten dört bölgede de bölge toplant›s› yap›lm›flt›r.

Bu k›s›mdaki sözlerimi nihayete erdirmeden, 1970-1971 y›l› mali
durumuna k›saca bakmak ve neticeleri sizlere arz etmek istiyorum.

20.5.1970 tarihinde gelir bütçesi 17.915.000 TL s› olarak tespit
olunmufltur. 11 ayl›k uygulama devresinde bütçeye 30.4.1970 ta-
rihi itibariyle 16.518.532 TL s› tutar›nda gelir kaydolunmufltur. Bu-
nun 8.327.765 TL s› Birlik aidatlar›ndan, 8.190.767 TL s› aidat d›-
fl› gelirlerden sa¤lanm›flt›r.

Gider bütçemizde gelire muvazi olarak 17.915.000 Lira üzerinden
kabul buyrulmufl bunun da 11 ayl›k uygulamas›nda 15.187.000 Li-
ra harcama yap›lm›flt›r. Gelir ve giderler tafsilatl› olarak mali rapo-
rumuzda gösterilmifltir.

Say›n Delegeler, 
Onbir ayl›k hesap devresi sonunda oda ve borsalar›m›z›n aidattan
dolay› Birli¤imize 2.443.000 lira borcu kalm›flt›r.Bu paralar›n idari
ve kanuni yollardan tahsili sa¤lanmaktad›r.

Kota tahsisi ve tevziat›ndan dolay› da mahdut say›da Ticaret ve Sa-
nayi Odalar›m›z›n Birli¤imize 6.447.000 lira borcu kalm›flt›r.

Bu hesab›nda kolayl›kla tasfiyesi mümkün görünmektedir. Ve esa-
sen tasfiyeye devam olunmaktad›r. Netice olarak; Geçen y›l›n ayn›
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döneminde, yani 30.4.1970 tarihindeki hesap bakiyeleri 1971 Ni-
san ay› sonu bakiyeleri ile karfl›laflt›r›lm›fl ve yap›lan analizde afla-
¤›daki sonuçlar›n elde edildi¤i müflahede olunmufltur.

1. Aktif k›ymetlerimiz, baflta likidite durumumuz olmak üzere ge-
çen y›la nazaran ehemmiyetli ölçüde artarak mali bünyemiz kuv-
vetlenmifl bulunmaktad›r.
2. Borçlar›m›z geçen y›la oranla azalm›flt›r.
3. 1969-1970 y›l› 11 ayl›k bütçe tatbikat› olarak 30.4.1970 tarihin-
de gelir ile gider aras›ndaki müspet fark 807.500 lira iken perso-
nele yap›lan zamma ra¤men bu y›l›n 11 ayl›k bütçe uygulamas› ne-
ticesinde bu fark 3.728.500 liraya bali¤ olmufltur.

‹dare heyetinizi, Birli¤in müsait bulunan bu netice hesaplar›ndan
200.000 liran›n tabii afetlere maruz kalm›fl bölgelere yard›m elini
uzatm›fl olan K›z›lay’a ba¤›fl olarak ödenmesini teklif etmektedir.
Tabii afete, depreme maruz kalm›fl bölgelerin banka borçlar›n›n te-
cili, tüccarlar aras›ndaki borç ve alacaklar›n da ödenmesinde ko-
layl›k sa¤lanmas› için bankalar ve odalar›m›z aras›nda gerekli te-
flebbüsler yap›lm›fl bulunmaktad›r.

Birli¤in idari ve mali durumuna bu flekilde dokunduktan sonra eko-
nomik durumun tahliline geçiyorum:

DÜNYA EKONOM‹S‹

Son y›llarda milletleraras› para alan›nda ve ödemeler sisteminde
meydana gelen geliflmeler ve bu konuda yap›lan tahminler 1970
y›l›nda dünya ülkeleri için k›smen önemini kaybetmifl buna muka-
bil dünya üretim ve ticaretini büyük ölçüde etkileyen ve tehdit
eden, bütün ülkelere yay›lm›fl ve fliddetle duyulan hale gelmifl olan
enflasyoncu bask› ön plana geçmifltir.

Geliflme halindeki ülkelerin süre gelen meselesi olan enflasyonun
bu defa sanayileflmifl ülkeler içinde bir sorun olarak belirli hale gel-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

135127



mesi bütün sanayileflmifl ülkelerde 1969 y›l›nda uygulanmas›na
bafllan›lan s›n›rlay›c› bir ekonomik politikan›n, 1970 y›l›nda da sür-
dürülmesini zorunlu k›lm›flt›r. Buna ra¤men, enflasyonun fliddet-
lenme e¤iliminin durdurulabildi¤i de söylenemez. Bu genel görü-
nüm içinde,dünya ticareti, ihracat fiyatlar›n›n art›fl› nedeniyle, bir
y›l önceki art›fl oran›n› aflm›fl, hacim itibariyle de gerilemifltir.

Dünyan›n en büyük iktisadi güçlerinden biri olan Amerika Birleflik
Devletleri ekonomisi 1970 y›l›nda da durgunluktan kurtulamam›fl,
iflsizlik artm›fl, memleketin ödeme dengesindeki müzmin aç›k Bat›
Avrupa ülkelerini etkisi alt›na alan enflasyonun tek sebebi olarak
gösterilmifltir.

A.E.T ülkeleri, bir yandan fliddetlenen enflasyon ve iflsizlik sorunu
ile u¤rafl›rken, di¤er taraftan da toplulu¤un tespit edilmifl hedefle-
rine yaklaflmak için çal›flmalar›n› art›rm›flt›r.

1970 y›l›n›n en önemli geliflmesi, ‹ngiltere ile üyelik görüflmelerine
bafllanmas› ve para reformu için çal›flmalard›r. ‹rlanda, Danimarka
ve Norveç ile görüflmelerin devam etmesi ‹sveç, Finlandiya, Avustur-
ya ve ‹sviçre’nin siyasi tarafs›zl›klar› zedelenmeden toplulu¤a dahil
olmalar› için imkanlar aranmas›, haz›rl›k dönemini tamamlayan Tür-
kiye’nin geçifl devresine girmesi, ekonomik bak›mdan tek bir Avru-
pa ülkesine yönelmifl faaliyetler bak›m›ndan Avrupa Ekonomik Top-
lulu¤u 1970 y›l›nda, ayr› bir önem ve mevkie sahip olmaktad›r.

1970 y›l›nda gayri safi milli has›la art›fl oran›n›n %5.5 san›lan A.E.T
ülkelerinde 1970’in ilk dokuz ay›nda fiyatlar Hollanda’da %10, di-
¤erlerinde ise %5 civar›nda yükselmifltir.

Fransa’da Kas›m ay›na kadar ihracat %16, ithalat %1.7 oran›nda
artm›fl, frank sahas› d›fl›ndaki ülkelerle yap›lan ticarette ihracat›n
ithalat› karfl›lama oran› %90.7 olarak belirtilmifl, iflsizlik ise artm›fl-
t›r. Almanya’da ise fiyatlar al›fl›lmam›fl bir h›zla art›fl göstermifl, ifl-
sizlik azalm›flt›r. Hollanda’da ücretler dondurulmufl, ‹talya’da Sos-
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yal hareketlerin izleri silinmifltir.Deflasyonist politika sebebiyle
1970’de Japonya hariç, bütün OECD ülkelerinde iktisadi geliflme-
nin yavafllad›¤›n› ifade etmek mümkündür.

MEMLEKET‹M‹Z EKONOM‹S‹ 

Dünya ekonomisini özetledi¤imiz bu genel görünümü içinde mem-
leketimizin ekonomik durumunda geçen y›l içinde param›z üzerin-
de yap›lan operasyon, mali alanda al›nan tedbirler ve yeni vergiler
milletleraras› iliflkiler yönünden önemli geliflmeler olmufltur.

1970 y›l›nda Türk Ekonomisinde menfi yönden etki yaratan hadise,
bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmemifl olmas›d›r.

1960 y›l›ndan sonra Türk paras›n›n dövizlere karfl› çift kurdan geç-
mesinin kabulü, bütçelerin aç›k olarak tanzimi devalüasyona mü-
sait zemini haz›rlam›flt›.

‹dare Heyetiniz, afla¤›da aç›klayaca¤›m görüflleri ile devalüasyona,
kredi k›s›tlamalar›na ve finansman kanunlar›na karfl› ç›km›fl geçen
1970 y›l›n›n bu önemli operasyonunun yap›lmamas› için mümkün
olan çabay› sarf etmifltir.

Param›z›n de¤erinin dolara nazaran azalt›lmas›n› gerektiren mec-
buriyetler resmi kaynaklara göre flöyle ifade edilmektedir:
- Toplam talebin yükseltilmesi,
- ‹thal mallar›na vaki tercihin ve spekülasyonun fliddetlenmesi,
- ‹hraç mallar›m›z›n d›fl piyasalara oranla pahal›laflmas›,
- Faiz hadlerinin ekonomik ve selektif rol ifa etme gücünün zay›flamas›,
- Vergi politikas›n›n ekonomik görevinin cari flartlar›n alt›nda kalmas›
Özellikle zikredilebilir.

Bu durum karfl›s›nda 1958 y›l›nda yap›lan para operasyonunun
Türk Ekonomisine sa¤lad›¤› olumlu sonuçlar›, tahkim ve engelleri
bertaraf ederek kalk›nma gücüne ve h›z›na tesir süresi uzun ve sa-
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has› genifl tedbirler manzumesiyle devaml›l›k sa¤lanmas› memle-
ket menfaatlerine uygun mütalaa edilmifltir.

1970 y›l› bafl›ndan itibaren bu halin geçekleflmesi için krediler k›-
s›tlanm›fl, döviz tahsisleri adeta imkans›z hale getirilmifltir. Fakat
transfer müracaatlar›n›n çoklu¤u, eski kurun ithalat› çok cazip k›l-
mas› ve ithalat›n sert takyitlere konu olaca¤› yolundaki flayialar k›-
sa vadeli geçici tedbirlerle netice al›nmas›na engel olmufltur. Bü-
tün engellemelere ra¤men 1970 y›l› A¤ustos ay›nda transfer müra-
caatlar› 300 milyona ç›km›fl, Merkez Bankas›ndaki ithalat depozi-
tolar› da 5 milyon liraya yükselmifltir.

‹flçi dövizlerinin gelmesi durmufl, ithalat yap›lamaz olmufl, d›fl kre-
dilerle kapanan döviz aç›¤›n›n azalt›lmas›n›n köklü tedbirleri gerek-
tirdi¤i kesinlikle anlafl›lm›flt›r.

Ayr›ca Türk Paras›n›n de¤erini öteden beri azaltm›fl olan kamu ma-
liyesinin Merkez Bankas› avanslar› ve bütçe emanetleri gibi k›sa
vadeli borçlanmalar›n› normal haddine irca etmek, vergi kaynakla-
r› bulmak, yeni vergi ve harçlarda nispet, miktar ve esaslarda ›sla-
hat yapmak ve bütün bunlar› yeni mali politikay›, ekonomiyi ve kal-
k›nmay› tanzim edecek flekilde kullanmak mecburiyeti de bu dö-
nemde zaruri hale gelmifltir.

Ve böylece 10 A¤ustos program› ve tedbirleri bir manzume halin-
de ilan edilmifltir.

Bu program k›saca;
1. Ekonomik istikrar›n korunmas› ve konjonktürün müessir yolda
kontrol edilmesi,
2. Sanayinin milletleraras› rekabet gücüne sahip olan kuvvette ve
kapasitede kurulmas›,
3. ‹hracat›n artt›r›lmas› ve bünyesinin ham maddelerden yar› ma-
mullere kayd›r›lmas›,
4. ‹thalat›n sert tedbirlere gitmeden plan ve programlara uygun ya-
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t›r›m ve tüketim maddelerine inhisar etmesi,
5. ‹hracata ve sanayiye dönük tar›m üretiminin teflvik edilmesi,
6. Yat›r›mlar›n art›r›lmas› ve bölgesel dengeyi sa¤layacak yönde
geliflmesi ‘ inden ibaret olmufltur. 

Bu program›n gerçekleflmesi için afla¤›daki tedbirler al›nm›fl ve tat-
bik edilmifltir:
1. Türk Paras› için 1 Dolar=15 Lira kuru tespit edilmifltir.
2. Birikmifl transferler süratle icra edilmifltir.
3. ‹thalat teminatlar›nda oranlar de¤ifltirilmifl, vergi hadleri ayar-
lanm›flt›r.
4. Faiz hadleri yükseltilmifl, selektif kredi esaslar› de¤ifltirilmifltir.
Orta vadeli kredi müessesesi ihdas edilmifltir.
5. Tar›m ürünleri destekleme tedbirleri yeni bir programla ilan edil-
mifltir.
6. ‹hracat› teflvik konusu yeniden gözden geçirilmifl, vergiler, faiz-
ler indirilmifl, döviz getiren muameleler için destekleme fonu kurul-
mas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
7. Yat›r›mlar›n da faiz ve vergi indirim ve faaliyetleri ile desteklen-
mesi için kararlar al›nm›flt›r.
8. Finansman Kanunu ad› alt›nda yeni vergiler ihdas edilmifl, baz›
vergilerin nispet, miktar ve esaslar› de¤ifltirilmifl, ayr›ca yeni bir
emlak vergisi kanunu ç›kar›lm›flt›r. Yeni vergiler tafl›t, al›m, ifllet-
me, bina, inflaat, gayrimenkul k›ymet art›fl›, Spor Toto vergileridir.
De¤iflen vergiler de; Emlak Al›m, Veraset ve ‹ntikal, Damga, Harç-
lar ve De¤erli Ka¤›tlar Vergileri’dir.
9. Personel Kanunu hem bir ‹dari Reform, hem Devlet Personelinin
mali gücünü art›ran bir tedbir olarak yürürlü¤e konmufltur.

Bu tedbirlerin tatbikat› flöyle olmufltur: Birikmifl 300 milyon dolar-
l›k ithalat talebi y›l sonuna kadar tamamen transfer edilmifltir.

Para hacmi %21 oran›nda, krediler de %10 oran›nda artm›fl, Tem-
muz ay› sonundan itibaren 172milyon ‹flçi Dövizi gelmifl, 243 mil-
yon dolarl›k ihracat dövizi girmifltir.
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Bütün bunlara ra¤men, gayri safi milli has›la 1970 y›l›nda ancak
%5.6 art›fl kaydetmifltir.

Tar›m Sektörü has›las› son üç y›ldan farkl› de¤ildir. Endüstri sektö-
ründe 1970 y›l› art›fl› geçen 1969 y›l›ndan az olmufl, buna yat›r›m
harcamalar›n›n azl›¤› ile döviz darl›¤› sebep olmufltur.

1970 y›l› bütçe tatbikat› dengeli geçmifltir.Ödemeler dengesi de-
valüasyondan sonra düzelmifltir.‹hracat, turizm ve iflçi dövizleri art-
m›flt›r. ‹flçi dövizleri 1969 y›l›nda 141 milyon dolar iken 1970 de
273 milyon dolara ç›km›fl, turizm dövizinden 10 milyon dolar lehte
fark has›l olmufl, ihracattan 588 milyon dolar elde edilmifl, ithalat
normal seyrine girmifl, 900 milyon dolarl›k hedefi geçece¤i anlafl›l-
m›fl, Merkez Bankas› döviz rezervi de 402 milyon dolara yüksel-
mifltir.

Toptan eflya fiyatlar›nda %5.5 art›fl, geçinme indekslerinde de
%11.08 oran›nda bir art›fl meydana gelmifltir.

Geçen 1970 y›l›nda Maliye, Ticaret ve Sanayi Bankalar›yla beraber
Birli¤imizi ziyaret eden o zamanki Baflbakan Say›n Süleyman De-
mirel’e özel sektör dilekleri olarak afla¤›daki hususlar beyan edil-
mifltir:

- Özel ve Devlet Sektörü’nün kredi, döviz, proje de¤erlendirilmesi,
ihracat ve ithalat kolayl›klar› mevzular›nda Özel ve Kamu Sektörle-
ri aras›ndaki tefrik yap›lmal›d›r.
- Bakanlar Özel Sektör toplant›lar› ihya edilmelidir.
- Bizi ilgilendiren kanun tasar›lar› hakk›nda Birli¤imizin mütalaas›
al›nmal›d›r.
- Yabanc› sermaye, ortak Pazar çal›flmalar› ve koordinasyon top-
lant›lar›nda Birli¤imizin temsiline müsaade edilmelidir.
- Likidite mevzuundaki bask›y› izale edecek tedbirlere, ihtiyaca ye-
tecek miktarda selektif kredilere yer verilmelidir.
- 933 say›l› kanun yerine kaim olacak kanunun biran evvel Büyük
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Millet Meclisine sevki sa¤lanmal›d›r.
- Gider ve al›m vergilerinin piyasada büyük hareket yaratan otomo-
tiv sanayi ve inflaat sanayi üzerindeki etkileri azalt›lmal›d›r.
- ‹hracattan, sanayi için döviz tahsis imkanlar› verilmelidir.

Bunlardan Maada:
Piyasada kalm›fl ihraç mahsullerinin tasfiyesi, konsinye mallar hak-
k›ndaki talepler ve kredili ihracat konular›na da de¤inilmifl, kamu
iktisadi teflebbüslerinin Tekel ithalat›ndan flikayet edilmifltir. Yeni
Hükümetimizin 2.4.1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de okudu¤u programda özel sektörü ekonomik ilgilendiren husus-
lar özetle flöyledir:
- ‹dari ve ekonomik yap›n›n modernlefltirilmesi,
- Ekonomik ve siyasal ba¤›ms›zl›k içinde kalk›nma olanaklar›n›n
h›zla haz›rlanmas›,
- Özel kesimin toplum yarar›na uygun bir çal›flma ile düzenli, gü-
venlik ve kararl›l›k içinde kalk›nmaya katk›da bulunmas›,
- Gelir da¤›l›m›n› düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve baflkaca tedbir-
lerin al›nmas›,
- Kooperatifçili¤in geliflmesini sa¤layacak tedbirlerin al›nmas›, uy-
gun görülmüfl,
- Ekonomide karma ekonomi düzeninin esas olaca¤› belirtilmifl ve
sonra yap›lacak reformlar say›lm›flt›r. Bunlar :
Toprak Reformu, Mali Reform, Enerji ve Tabii Kaynaklarla ilgili re-
formlard›r. Bundan sonra hükümet program›nda sanayileflmenin
gerçekleflmesi ve yabanc› sermaye hakk›ndaki kararlarda yer al-
maktad›r. Özel Sektörün, 12 Nisan tarihinde de Türk Özel Sektörü-
nün Programdaki ekonomik kararlar hakk›ndaki görüflünü Say›n
Baflbakana yaz›l› olarak arz etmifltir.

Tam metnini raporlar›m›z aras›nda bulaca¤›n›z bu görüfl de özet
olarak flöyledir:

Program›n; Atatürk ilkeleri, demokratik nizam ve karma ekonomi
çerçevesinde gerekli reformlar vadeden, kalk›nmam›zla, huzuru ve
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asayifli ilgilendiren genel muhtevas›n›n ve temel gaye ve hedefle-
rin, özel sektörümüzce anlay›fl ve sayg› ile karfl›land›¤›n› ve hükü-
metle tam mutabakat halinde bulundu¤umuzu ifade ettik.

Özel teflebbüsün dinamizminden ve iktisadi kalk›nmadaki potansi-
yelinden yararlan›lmas› ve özel sektör ile kamu sektörü aras›ndaki
s›n›r›n tespit edilmesi ve rekabet ve piyasa kurallar›n›n bu iki sek-
tör için eflit uygulanmas› gere¤ine de¤indik.

Programda öngörülen reformlar›n, yurdumuzda her fleyden önce,
mutlak huzur ve sükun sa¤lanmas›na ve Devlet otoritesinin teessüs
ve idamesine ba¤l› bulundu¤una, iflçi ve iflveren münasebetlerimiz-
de hukuk kaidelerinin uygulanmas›nda gösterilecek hassasiyetin ifl
hayat›m›z bak›m›ndan önemi, milli ücret politikam›z›n tespiti ve bu
politikan›n verimlilik ve fiyat art›fllar›na yapaca¤› tesirin üzerinde
durulmas› lüzumu, sanayiyi k›s›tlayan engellerin bertaraf edilmesi
ve teflvik tedbirlerinin getirilmesi, Finansman Kanununun ekonomik
faaliyet kollar›na yapt›¤› etkiler dolay›s›yla iktisadi hayat›m›zda hu-
sule gelen durgunluk ve iflsizlik konular›ndaki görüfllerimizi ve
memleket yarar›na olan temennilerimizi izhar ve beyan ettik.

Mali reformlar yap›l›rken, Maliye Bakanl›¤› ile Özel Sektör temsilcile-
rinin karfl›l›kl› anlay›fl içinde ve temas halinde bulunmalar›nda, mali
kontrolün takviyesi ve düzenli ifllemesinde hükümetçe hassasiyet
gösterilmesinde, servet vergileri niteli¤indeki vergilerin olumlu yön-
de düzeltilmesinde fayda ve zaruret bulundu¤una iflaret ettik.

Avrupa Ortak Pazar› ve özel yabanc› sermaye konular›n›n cami-
am›zla olan yak›n iliflkisi malumunuzdur. Bu konularda da görüflle-
rimizi, özellikle iflçi ihrac›, turizm ihracat kolayl›klar›, d›fl yard›mlar
aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Anlaflmal› ülkelerle yap›lacak d›fl ti-
caret ifllemlerinin devlet elinde toplanmas›ndan yarar sa¤lanmaya-
ca¤› kan›s›nda oldu¤umuz bir hakikattir. Karma ekonomi ve hür te-
flebbüs sistemine ba¤l› olan memleketimizde devlet karfl›s›na dev-
let ç›karman›n gere¤i olamazd›. Böyle bir davran›fl ile rekabet ve
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verimlilik unsurlar› ortadan kalkacakt›. Serbest dövizle ödeme sis-
teminin uygulanmas› yarar sa¤layacakt›. Bu konular üzerinde
önemle durmufl bulunuyoruz.

Ayr›ca, hükümete arz etti¤imiz konular›m›z aras›nda enerji ve tabii
kaynaklarla ilgili olarak akaryak›t›n depolama ve da¤›t›m esaslar›,
maden ihracat›n›n kontrolü yolundaki temayüller üzerinde de dur-
mufl bulunmaktay›z.

Memleket ekonomisinde özel sektör ve bunun örgütü olarak hükü-
metimizin ald›¤› ve alaca¤› tedbirlere paralel yönde hareket edece-
¤imiz muhakkakt›r.

Karma ekonomi düzeninde geliflmekte ve çal›flmakta olan ekonomi-
mizin gerek ithalat ve gerekse ihracat yönünden engellere u¤rat›lma-
dan karfl›l›kl› mücadele hacminin yurt ihtiyac›na göre tanzimi muhak-
kak ki hükümetimizin bafll›ca görevleri aras›nda bulunmaktad›r.

Türk Özek sektörünün ithalat ve ihracat ifllerinde eski y›llara k›yas-
la tecrübe ve bilgi bak›m›ndan daha kuvvetli bir hale geldi¤i ve ya-
banc› memleketlerdeki rakip ve partönerleri ile eflit seviyede piya-
saya girdi¤i art›k bir gerçektir.

Bu bak›m›ndan d›fl münasebetlerimizin tanziminde hükümetimizin
tatbik edece¤i rejimin milletleraras› ticaretin gelene¤ine uygun,
memleket menfaatlerinin gerektirdi¤i yönde cereyan etmesi laz›md›r.

Bu yönden, Birli¤imizin ithalat ve ihracat yönetmelikleri için ilgili
Bakanl›¤a arz etti¤i görüflün tamamen iyi niyete dayanan ve piya-
sam›z›n hakiki ihtiyaç ve flartlar›na uygun düflen tabii bir görüfl ola-
rak karfl›lanaca¤›na emin bulunuyoruz.

‹thalat ve ihracat yönetmelikleri 5.5.1971 tarihinde Resmi Gazete
ile yay›nlanm›flt›r. Birli¤imiz bu yönetmelikleri süratle incelemifl,
görüfllerini alakal› Bakanl›¤a tevdi etmifl bulunmaktad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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‹thalat Yönetmeli¤i (döviz imkanlar›n›, memleket ihtiyac›n› ve özel-
likle stok durumunu, ithalat› yapacaklar›n son üç y›ll›k devrede y›l-
lar itibariyle ödedi¤i gelir veya kurumlar vergisi miktar› ile ayn› dev-
redeki, ithalat ve ihracat faaliyetlerinden tahakkuk eden vergi, it-
hal edilecek mal›n fiyat uygunlu¤u, ithalat›n gerçeklefltirilip malla-
r›n iç piyasaya intikal ettirilece¤i süre, iç piyasaya arz edilecek
mallar›n sat›fl fiyatlar›n›n uygunlu¤u gibi tercih k›staslar›n› nazar›
itibara al›r) hükmünü getirmifltir.

Biz, bu kriterlerin vazedilmesi ile sa¤lanmas› düflünülen faydalar›n
intibak devresi geçirmeden k›sa bir zaman içinde teminini müm-
kün görmedik.

Bakanl›kça tasdik olunacak ihtiyaç belgelerinin Birli¤imiz kanal› ile
Oda ve firmalara intikal ettirilmesi ve yeni kriterlerin 1971 y›l› ikin-
ci 6 ayl›k dönem tatbikat›nda uygulanmas›n› zaruri mütalaa ettik.

Say›n Bakanl›k yetkilileri ise talebin tekrar toplanmayaca¤›n›
"Müracaat Formu " ile muameleyi tamamlayacaklar›n› bildirdiler.

Bu husustaki tatbikat›n teferruat›na girmeden meselenin ana nok-
talar›na burada k›saca dokunmufl bulunuyorum.

Hulasa olarak bahsedersem; ithalat meselelerinde peflin fiyat
kontrolünün kalite ile beraber nazara al›nmas› icap etti¤inden mü-
cerret kontrol gerçe¤i ifade etmeyecektir. Memleket stoklar›n›n
tespiti tatbiki güç ve yan›lt›c› bilgilerin ortaya ç›kmas›na sebep ola-
cakt›r. Ödenmifl vergilerin tahkiki de kanaatimizce ithalat muame-
leleriyle do¤rudan do¤ruya irtibat› olan bir keyfiyet de¤ildir.

Tatbikatta, Bakanl›k kadrolar› bu ifllere göre henüz teflkilatlanma-
m›fl oldu¤undan zaruri gecikmeler ve aksamalar olacakt›r.

Birlik ve Odalar›m›zda hükümetimizin her türlü emirlerine uygun
çal›flmay› yapmaya daima haz›r›z. Nitekim ‹stanbul’da bulunan Fi-
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yat Tescil Dairemizi her türlü araç ve gereçle teçhiz ederek, ilave
kadrolarla takviye ederek ithalatta yap›lacak fiyat kontrolü için Ba-
kanl›k emrine tahsis etmifl bulunuyoruz.

‹hracat rejimi hakk›ndaki kararnameye istinaden 5.5.1971 günün-
de yay›nlanan yönetmeli¤e ait görüflümüz de tespit edilerek D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Bakanl›¤›’na arz edilmifltir.

Buna göre, yönetmelik ve rejim haz›rlan›rken, her y›l mutad oldu-
¤u üzere "‹hracat› Gelifltirme Merkezi" ile Birli¤imizin, ihracat›m›z
hakk›ndaki görüflleri al›nmam›flt›r.

Bu sebepten, özel sektörün yetkili organ› olan Birli¤imiz Say›n Ba-
kanl›¤›n çal›flmalar›na yard›mc› olamam›fl tatbikat yönünden sahip
oldu¤u bilgileri, sonradan Bakanl›¤a göndermek zorunda kalm›flt›r.
Yeni ‹hracat Yönetmeli¤i ihracattan evvel fiyat kontrolünü mecbu-
ri k›lm›fl, OECD d›fl› ülkelere yap›lacak ihracat› lisansa tabii tutmufl,
tescil ifllerini de Bakanl›kta toplam›flt›r.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Bakanl›¤› taraf›ndan uygulanacak olan bu
tedbirlerin tatbikat› daha eski senelerde de yap›lm›fl idi.

‹hracat›n d›fl fiyatlara uygunlu¤u bak›m›ndan kontrolü sa¤lamak
gerekçesiyle al›nan bu tedbirlerin ihracat› güçlefltirece¤ini, resmi
ve özel sektörün d›fl piyasalara teklifte bulunma gücünü ortadan
kald›raca¤›n› ve d›fl pazarlarda kazan›lm›fl müflterileri rakiplere
kapt›raca¤›n› ve neticede ihracat› azaltaca¤›ndan endifle ediyoruz.

Resmi organlar›n flimdilik de¤iflik kalitedeki sanayi mamullerimizin
fiyatlar›n›n, dünya fiyatlar› ile mukayesesini yapacak durumda ol-
mad›¤›na kani bulunuyoruz.

‹hracatta mamullerin lisans ve tescil ifllemleri Bakanl›k taraf›ndan
görevlendirilmifl, ihraç limanlar›nda bulunan Ticaret ve Sanayi
Odalar› taraf›ndan ifa edilmelidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Türk ihracatç›s›na yeni piyasaya ç›kan Türk Sanayi mamullerini çe-
tin ve müflkül d›fl rekabet flartlar› içinde satabilmesi için, mevzuat›-
m›zda vergi iadesi, ucuz faizli selektif krediler gibi kolayl›klar sa¤-
lanm›flt›r.

Halbuki, yeni ihracat rejimimizde ayn› ihracatç›n›n elde etti¤i kar›n
sonucu, gelir ve kurumlar vergisi k›stas al›narak lisans ve tescil
belgesi verilmesi, gerçeklerle çeliflik düflmektedir.

Y›ll›k cirosunun artmas›na ra¤men ihracatç›n›n ödedi¤i vergi azal›r-
sa bunu gerçeklere ve teflvik tedbirlerine uygun ve ola¤an karfl›la-
mak gerekir.

Alivre ve prefinansmanl› ihracatta fiyat kontrolünün ihraç s›ras›n-
da tespit edilen fiyatlarla yap›lmas› haline ne milli, ne de milletle-
raras› ticaret usul ve kaidelerine uymamaktad›r.

Zirai ürünlerimizin en az›ndan % 20’si bu usullerle ihraç edildi¤in-
den, yeniden konulan bu kaide alivre ve prefinansmanl› ihracat› or-
tadan kald›racakt›r.

Hal›, hediyelik eflya, mensucat ve konfeksiyon gibi son tüketiciye
be¤endirilerek sat›lan mallar konsinye ihracat listelerinden ç›kar›l-
m›fl bulunmaktad›r.Y›ll›k ifl hacmi, flimdilik 1.000.000 dolar civa-
r›nda olan ve bugüne kadar gelifltirilmesi için çal›fl›lm›fl bulunan bu
nevi mamullerimizin ihracat› rekabetten yoksun hale getirilmekte-
dir.

Yönetmelik, 1958 y›l›ndan beri ihracat usul ve sistemimiz aras›n-
dan ç›kart›lm›fl bulunan takas sistemini devlet destekleme al›mla-
r› için yeniden kabul etmektedir.

Ekonomimizdeki tahripleri tespit edilmifl ve daima piyasa düzenini
bozmufl olan takas sistemine dönülmesinin getirece¤i mahzurlar
büyük olacakt›r.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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‹hracat Yönetmeli¤i hakk›ndaki görüfllerimiz de bunlardan ibaret
bulunmaktad›r.

Say›n Delegeler, 
Türk ekonomisinin y›llardan beri kaydedilen büyüme ve geliflmesinde
mensup oldu¤unuz Oda ve Borsalara kay›tl› binlerce, Türk firmas›n›n
pay› ve eme¤i bulunmaktad›r. Her y›l yapt›¤›n›z yat›r›mlar ve elde et-
ti¤iniz mamul ve mahsullerin gerek yurt içinde ve gerekse yurt d›fl›n-
da sat›lmas› için sarf etti¤iniz gayretler aflikard›r.

Türk Özel sektörünün yapt›¤› yat›r›mlar›n genel yat›r›m içindeki
mühim pay›, sanayi sektörü gelirlerinin, tar›m sektörü gelirlerine
nazaran muntazaman art›fl› ve kaydetti¤i geliflmeler yurdun genel
ithalat ve ihracat potansiyeli içinde bulunan yeriniz ve bütün bun-
lar›n neticesinde, devlet hazinesine taraf›n›zdan ödenen vergi mik-
tar›ndaki art›fl›n oran›, sizlerin yurt ekonomisine yapt›¤›n›z büyük
katk›n›n ve hizmetlerinizin ortaya ç›kan apaç›k neticeleridir. 

Muhterem Arkadafllar,
Yönetim kurulunda görev ifa etmifl bulunan 9 arkadafl›n›z ad›na
gösterdi¤iniz itimat ve güvenden dolay› flükranlar›m› arz ederken,
yine Özel Sektörün devaml› bir mümessili ve sizlerin temsilcisi ola-
rak daima hizmetinizde oldu¤umu, teker teker hizmetinizde bulun-
du¤umuzu Birlik Baflkan› oldu¤um gibi benim de keza hizmetinizde
oldu¤umu bilhassa belirtmek isterim.
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30.05.1971 - 30.05.1972

Serbest Piyasa Ekonomisi’nin en uygun flart ve kurallar› içinde
çal›flmas›n› sa¤lamak, hür kararlar›n iktisadi faaliyetlerde onlar için

gerekli olan hizmetlerini görmelerini temin etmek, 
Özel Teflebbüs’ün de rejimimize flekil veren yerini gerektirdi¤i

sa¤laml›kta korumak, bu camian›n her kategori ve 
kiflili¤i için müflterek görev haline gelmifltir.

“
”
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27. GENEL KURUL - 29 / 30 MART 1972

Say›n Meclis Baflkan›m›z, Say›n Bakanlar›m›z, Misafirlerimiz ve

Say›n Delegeler,

Geçen y›l görev vererek hizmete getirmifl bulundu¤umuz Yönetim
Kurulu’nun çal›flmalar›n› genel hatlar›yla aç›klamaya bafllarken,
sizleri ve sizlerin flah›slar›nda Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odalar› ile
Ticaret Borsalar›m›z Mensuplar›n›, bu vesile ile de Milli Hür tefleb-
büs camias›n› sayg›yla selamlar›m. Bu arada huzurlar›yla toplant›-
m›za de¤er katan aziz misafirlerimize flükranlar›m›z› sunar›m.

Yönetim Kurulumuz, gerek XXVII. Genel Kurulumuz ve gerekse Ey-
lül ve fiubat aylar›nda yap›lan Oda ve Borsa Baflkanlar› toplant›lar›
görüflmelerinde de tezahür etmifl bulundu¤u üzere, birçok yönler-
den kritik olan bir dönemde hizmete gelmifl bulunmaktad›r.

Partilerüstü ve reform hükümeti vas›flar›n› benimsemifl olan Birin-
ci Erim Hükümeti iflbafl›na geçmifl,s›k›yönetimler anarflizm ve anti-
demokratik örgüt ve ortam› temizlemeye giriflmifl, bu gayretler ya-
n›nda devalüasyonla birlikte içte ve d›flta çeflitli faktörler dolay›s›y-
la enflasyonist bir bünye meydana ç›karak fiyatlar durmadan art-
ma e¤ilimi alm›fl, ekonomik faaliyetler, hem içe hem d›fla dönük
olarak, aç›k bir durgunluk devresine girmifltir.

Bu arada, görev verdi¤iniz dönemin ilk k›sm›ndaki baz› ekonomik
karar ve politikalar›n, Milli Hür Teflebbüs ile onun toplam temsilci-
si olan Birli¤imizin, ekonomik karar ve icra imkanlar›m›z› k›s›tlay›-
c›, ayn› zamanda genellikle ekonomideki büyük hizmetini ihmal
edici davran›fllar›, milli ekonomisiyle hususu incitici, iktisad›m›z›n
gerçek ve tek tek iflletmeleri hedef alan risklerini teker teker yük-
lenmifl olan özel teflebbüsü k›r›c› bir seyir alm›flt›r.

Say›n Delegeler,

Anayasam›z›n Türkiye’mizi, her iki kanad›n› da gerek hizmette ge-
rek ekonomik karar ve gerekse itici kuvvetinde dengeli k›lmay› he-
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def alan Karma Ekonomi Sistemiyle flekillendirdi¤inde asla flüphe
yoktur. Bu böyle iken, milletçe kalk›nma için bu sistemde zorunlu
olan karfl›l›kl› haberleflmeyle ekonominin iyi ifllemesi bak›m›ndan
flart olan kararlara katk› sa¤lama, duyurma ve aç›kl›k yerine, özel
teflebbüs ile her türlü diyalogdan ve ortak çal›flmadan kaç›n›lma
e¤ilimi, rahatça belirtmek gerekir ki, uzun bir süre devam etmiflti.
Bu ortamda, D›fl Ticaret Rejimlerimize pazar›n yak›n hususiyetini
getiren tedbirlerin devletçi ve bürokratik tek tarafl›l›k ve kat›l›ktan
temizlenmesini, uygulaman›n demokratizasyonunu sa¤layan, bil-
hassa d›fl ticaret faaliyetleri alan›nda ekonomideki gerçek hür ka-
rarlar›n ba¤›ms›z ihtisas ve tercihini kulland›rarak piyasa mekaniz-
mas›ndaki kurallar›n serbestçe ifllemesini temin eden, o zamana
kadar da Birli¤imize tevdi olunmufl bulunan Kota Tatbikat› görevi
de kald›r›lm›flt›r.

Öncelerde anlatmaya çal›flt›¤›m›z ve her birimizin içinde yaflayarak
bugüne kavuflturdu¤umuz o zamanki manevi ortam ve hizmet mü-
cadelesindeki güvensizlik havas› yan›nda bu son karar, Milli Hür
Teflebbüsün temsilcisi olan Birli¤imizi içinden ç›k›lmas› zor bir
maddi imkans›zl›k içine de sürüklemifltir.

Bilindi¤i üzere her görev, beraberinde görevli ile harcamay› getirir.
Kota Tatbikat› görevi ise, kalk›nan ve ekonomisi durmadan geniflle-
yen Türkiye’de küçümsenmeyecek ve gere¤ine göre geniflleyen hiz-
metler gerektirmiflti. Yine malumdur ki, her görev, hizmetler örgüt-
lenmesinde yan hizmetler ve hizmetliler ile bu yönde harcamalar ya-
rat›r. Bütün bu zaruretlere göre tertiplenmifl olan Birli¤imizden, Kota
Tatbikat› ile bunun finansman› için sa¤lanmakta olan gelirin bu su-
retle al›nm›fl bulunmas›, Birlik içinde hizmet kar›fl›kl›¤› ve özellikle bir
personel ve moral buhran›n›n do¤mas›na da sebep olmufltu.

Buhran büyüktü. Birli¤imizin önemli ölçüde gelir kayb›na sebep
oluyordu. Odalar Birli¤i belli bir süre sonunda personeline art›k
müktesep haklar› olan maafllar›n› bile ödeyemez hale düflme tehli-
kesiyle karfl› karfl›ya bulunuyordu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bu durumun ak›beti milli özel teflebbüsün toplum temsilcisinin
milli hizmette sönük hale gelmesi, özel teflebbüsün üst örgütten
veya onun temsilcisi veya teknik kudretinden yoksun kalmas› de-
mekti. Ekonomimizde kamu ve iflçi kanad›n›n geniflleyen, yay›lan,
milli kararlarda müdahale ve bask›l› temsil kudreti olarak gittikçe
daha sa¤lam ve etkili flekilde örgütlenen bir bünyeye do¤ru genifl-
lemesi karfl›s›nda, Milli Özel Teflebbüsün sesinin ve kararlar›n›n
Anayasa do¤rultusuna yöneltilmesine imkan vermesi gereken et-
kinin c›l›z kalmas›, demokrasimiz ve toplumumuz bak›m›ndan el-
bette tehlikeliydi.

Aziz Delegeler,
Yönetim Kurulumuz, bütün camiada oldu¤u üzere durumun a¤›rl›-
¤›n› gere¤i yeterlikte kavram›fl ve gene sizlerin direktifleri istika-
metinde lüzumlu tertiplenmeleri alm›flt›r.

Türkiyemizde ekonomik, sosyal ve politik flartlar,son on y›lda özel-
likle demokratik düzen içinde ve çift sektörlü karma ekonomi or-
tam›ndaki Planl› Kalk›nma çabas›na geçiflten beri iç ve d›fl örgütler
ile iliflkiler bak›m›ndan çok de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Gerçekten de
1961 Anayasa düzeyinde;

- Çift sektörlü Karma Ekonomi Sistemi Anayasan›n gere¤i olmufltur.

- Müessese olarak Devlet Planlama Teflkilat› kurulmufl ve Devlet
ekonomik planlar yapma görevi ile yükümlendirilmifltir.

*Parlamento,o zamana kadar mevcut olmayan bir ekonomik poli-
tika müessesi olan "Kalk›nma ve Geliflme Hedef ve Stratejisi"ni
tespit etmifltir.

*Türkiye Kalk›nma ilan›; perspektifinin befler y›ll›k iki dönemini, ay-
r› ayr› iki planla yaflam›fl,bunlarla çok çeflitli yeni ekonomik ve sos-
yal tedbirler ve müesseseler getirmifl ve uygulamaya geçirmifltir.

*Yar› kamu görevleri yapacak olan özel statülerde "‹hracat› Gelifl-
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tirme ve Etüt Merkezi", "Milli Prodüktivite Merkezi" gibi ekonomik
ve sosyal araflt›rma müesseseleri kurulmufltur.

*Bir k›s›m ve milli ekonomik hakimiyet gücüne sahip vas›fta olup 

"Yard›mlaflma" için teflkil edilen sosyal yard›m s›nai ve ticari ku-
rumlar›, sanayi ve ticaret faaliyetleri alan›na girmifltir.

Sendikal örgütlenmeler, toplu sözleflmelerin taraflar eflitli¤indeki
ekonomik dengeyi bile zorlayacak ve faktörler dengesindeki ücre-
ti, maliyet hatta prodüktivite aleyhine sürükleyecek vas›f iktisap
etmifl, iktisadi ve siyasi otoriteler çeflitli milli program ve problem-
lerde, sendikal teflkilatlar›n iflçi kanad› ile daha yak›n diyaloglar›
tercih eder göründükleri gibi, bu kanad›n telkinlerine daha iltifat-
kar bir davran›fl içine girdikleri intiba›n› vermifllerdir.

Aziz Arkadafllar›m,
Bunlar›n da d›fl›nda;

*‹cra tertiplenmesine;
Ekonomik politika kademesindeki en yüksek icra organ› olarak
Yüksek Planlama Kurulu vak›as›na ilaveten daimi veya geçici olarak,

- ‹ktisadi ifllerle görevli Baflbakan Yard›mc›l›¤› ve Devlet Bakanl›¤› ile,

- Ticaret Bakanl›¤› kald›r›larak, biri Sanayi ve Ticaret, di¤eri D›fl
Ekonomik ‹liflkiler, sonradan biri "Ticaret" öbürü "Teknoloji ve Sa-
nayi" Bakanl›¤› olmak üzere yeni Bakanl›klar kurulmufl veya bu ka-
demede bünyevi daha baflka de¤iflikliklere de giriflilmifltir.

*Tar›m Bakanl›¤› da di¤er uygulamalar yan›nda g›da maddelerinin
da¤›t›m-de¤erlendirme ve imalat problemleriyle çok yak›ndan ilgili
bir "‹afle Genel Müdürlü¤ü" ile teçhiz edilmifltir.

Bu suretle, ekonomik cihazlanmas› öbür kesimlere k›yasla pek
kuvvetlendirilmifl bir Hükümet bünyesi ortaya ç›km›flt›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Say›n Üyeler,
Bilindi¤i üzere de bir tak›m reform tedbirlerinin kanunlar yoluyla
yasaklanmas› çabalar› dönemine gelinmifltir. Bunlar›n hemen
hepsi ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ilgilidir. Ayn› zamanda da
fertlerin üretimle, bunun araçlar›yla, tevzi ve pazarlama faaliyet-
leriyle yak›ndan ilgili ve bunlar›n bir k›sm›n› temelden de¤ifltirici
yap›dad›r.

Bunlarla beraber iç ve d›fl kamu iliflkileri de çok önemli bir hizmet-
ler toplulu¤unun ifas›n› gerektirmifltir. Geliflmifl olan ekonomilerde
tar›m, ticaret ve sanayi sektörlerinin, gerektirdikleri a¤›rl›kta ve
muhakkak üçünün de bir arada mevcut bulunduklar›, baflka türlü-
sünün de olamayaca¤› malumdur. Ekonomilerin geliflme oran› art-
t›kça bu sektörlerin kendilerine has olan ihtisas ve faaliyet alanla-
r›, mensuplar›nda infirat duygusu yaratacak görüntüler verebil-
mektedir. Her biri hür karalar› temsil ve demokrasiye z›t ideolojile-
rin ortaklaflm›fl halini teflkil eden, ayn› platformda sürüm flans› ara-
yan, birinin faaliyeti öbürünkine ba¤l› bulunan bu kategorideki
mensuplar›n mesleki dayan›flma, haberleflme ile modernleflme
yard›mlaflmalar›, demokratik düzen ve karma ekonominin korun-
mas› için hizmet beraberli¤i ve koordinasyon, nihayet meslek mu-
aflereti yönlerinden birbirlerinden ayr› olarak çal›flma ve hatta ya-
flamalar›na imkan olamaz. Hele Refah Devleti ve demokratik mü-
dahalecilik ile Planl› kalk›nma politikalar› için normal olan çok has-
sas ve rakik bir ortamda "Serbest Piyasa Ekonomisi"nin en uygun
flart ve kurallar› içinde çal›flmas›n› sa¤lamak, hür kararlar›n iktisa-
di faaliyetlerde onlar için gerekli olan hizmetlerini görmelerini te-
min etmek, Özel Teflebbüs’ün de rejimimize flekil veren yerini ge-
rektirdi¤i sa¤laml›kta korumak, bu camian›n her kategori ve kiflili-
¤i için müflterek görev haline gelmifltir.

Camiam›zdaki tesanüd ve güç birli¤i ruhunun en mütevazi ve yak›n
örne¤i, Birli¤imizin mali kaynaklar›nda, yukar›da aç›kland›¤› üzere
kota tatbikat› görevinin hükümetçe geri al›nmas› dolay›s›yla mey-
dana gelen çok kritik durum için, topyekün olarak bütün kurulufl-
lar›m›zca gösterilen tedbir ve fedakarl›k anlay›fl›d›r. Eylül ay›ndaki
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Oda ve Borsa Baflkanlar› toplant›s›nda tescil edilen bu ruh, cami-
am›z›n örgütlenme ve kendi örgütünü koruma ve kollama azminin
gerçekçi baflar›s›d›r. Bu inançl› ve güvenli davran›fl, Birli¤imizin
mali yap›s›n› yeniden ve bir kere daha rasyonel bir silüete kavufl-
turmufltur. fiurada belirtmekte ve teflekkürlerimizi tekrar etmekte
fayda gördü¤ümüz husus fludur; Kurulufllar›m›z›n aidatlar›n› gön-
dermede gösterdikleri anlay›fl ve görev duygusu, de¤eri çok yük-
sek bir davran›fl olarak tezahür etmifltir. Bu asil hareketin ayn› an-
lay›fl ve samimiyetle devam etmesinin, camiam›zdaki k›ymet bilir,
görev ve sorumluluk anlay›fl›n›n takdire lay›k niflanesi olarak sür-
dürülece¤ini de ümit etmekte ve bunda da hakl› oldu¤umuza emin
bulunmaktay›z.

Efendim, Yönetim Kuruluna ilaveten say›n konuflmac›lar›n lütfedip
sorduklar› suallere verece¤imiz cevap biraz k›sa olmakla beraber
vakit darl›¤› sebebiyle bu kadard›r. Beni dinlemek lütfunda bulun-
du¤unuz için, gösterdi¤iniz alakadan dolay› flükranlar›m›z› arz eder
hepinizi sayg›yla bir kere daha selamlar›m.
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30.05.1972 - 27.05.1979

Her özel sektör mensubu, hürriyetlerin, demokratik parlamenter rejimin,
hukuk devleti ilkelerinin tabii savunucusudur. Hiçbir özel sektör mensubu,

bunlar d›fl›nda bunlarla çeliflen bir siyasi tercihin yan›nda olamaz. 

Her özel sektör mensubu, Türk toplumunun kalk›nma planlar›na ve
muhtelif yasalarda ifadesini bulan ve tüm kalk›nma, sosyal adalet 

içinde refaha kavuflmas› ve ekonomik kalk›nman›n gerçeklefltirilmesi
ekonomik kalk›nman›n nimetlerinden tüm halk›m›z›n yararland›r›lmas›

ve sorumlulu¤unu duymakta ekonomik kalk›nma ve 
toplumsal refah› bir an önce gerçeklefltirmenin gayreti içinde 

faaliyette bulunmaktad›r.

“
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28. GENEL KURUL - 30 / 31 MAYIS 1973

Say›n Baflkan,
Genel Kurulumuzun Muhterem Üyeleri, De¤erli Misafirlerimiz,

Yönetim Kurulumuzun 1972-1973 dönemindeki çal›flmalar›n› tet-
kik ve tasviplerinize arz ederken, hür teflebbüs camias›n›n seçkin
temsilcileri olan sizleri ve sizlerin flah›slar›nda Oda ve Borsalar›m›-
z› sayg› ile selamlar, toplant›m›z› flereflendiren aziz misafirlerimize
sayg›lar›m› sunar›m.

Bugün sonuna eriflti¤imiz bir y›ll›k çal›flma dönemindeki gayretleri-
mizi, sizlerden ald›¤›m›z irflatlar›n de¤erlendirilmesi suretiyle hür
teflebbüsün gelifltirilmesine ve bu yolda memleketimizin refaha
ulaflt›r›lmas› için ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›lmas›na yönel-
mifltir. Bilindi¤i gibi, içinde bulundu¤umuz 1973 y›l›n›n bir özelli¤i
de, Cumhuriyetimizin kuruluflunu 50’nci y›l dönümünü idrak ve
kutlamaya vesile olmas›d›r. 

Köklü ve vakârl› uluslar›n devrim tarihlerinde yar›m yüzy›ll›k bir sü-
re hiç de uzun say›lmamak gerekir. Türkiye’miz bu süre içinde bü-
yük merhaleler kat etmifl ve yeni at›l›mlar›n efli¤ini dahi aflm›fl bu-
lunmaktad›r. Sosyal, politik, kültürel, teknik ve s›naî alanlarda, k›-
sacas› kalk›nma çabas›nda eriflilen merhale, gerçekten az›msan-
mayacak ve küçümsenmeyecek türdendir. Bununla beraber, vakur
ve çal›flkan Türk Ulusunun hiçbir ferdi, bugün eriflilmifl bulunan bu
seviyeyi, yeterli görmemekte; daima daha üst düzeye, daha mo-
dern ve daha geliflmifl bir toplum olma savafl›n› sürdürmeyi bafll›-
ca görev saymaktad›r.

Türk Özel Teflebbüsü de ayn› anlay›flla, kalk›nmakta olan Türki-
ye’nin yerinin daha üst düzeyde olmas› gerekti¤inin idrâki içinde
ve yepyeni bir güçle, bugün yeni ve daha ileri hamlelere haz›rlan-
maktad›r. Ekonomik kalk›nman›n gereklerine uygun bir bilinç ve
fluura sahiptir. Bu hususu, huzurlar›n›zda kamu oyuna duyurman›n
mutlulu¤u ve hazz› içindeyim.
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‹ktisadî Kalk›nmada Özel Teflebbüsün Önemi

Türk Özel Sektörü, Anayasa düzeni içinde serbest teflebbüs kur-
ma, karma ekonomi prensipleriyle kalk›nma fleklinde özetlenebi-
len maddelerde beliren fonksiyonu güçlü bir flekilde ifa etmek gay-
ret ve flevki içerisindedir. Yine Türk Özel Teflebbüsü, bugün sahip
oldu¤u potansiyelinin, Anayasal düzenin korunmas› ve en iyi flekil-
de ifllenmesi ile kullanabilece¤ine yürekten inanmaktad›r.

Bugün en kat› rejimlerin yürürlükte oldu¤u ülkelerde bile Özel Te-
flebbüs gere¤ince önem vermenin, onu inkâr edememenin bir vak-
fa oldu¤unu görmekteyiz. Gerçek olan da budur. Geliflmifllik düze-
yini aflm›fl, bu düzeye varm›fl yahut bu düzeye eriflmekte olan ülke-
lere bak›n›z. Mutlaka orada Özel Teflebbüsün milli refah› artt›r›c›, ik-
tisadî kalk›nmay› güçlendirici ve h›zland›r›c› katk›s›n› bulacaks›n›z.

‹ktisadî kalk›nma, istikrarl› bir ortamda, isabetli ve süratli kara ver-
me, gerçekten kararl› ve prodüktif bir çal›flma ile elde edilebi-
lir.Özel Teflebbüsün en büyük hasleti de budur. Özel Teflebbüs ça-
l›flkand›r, araflt›rmac›d›r, en büyük dayana¤› kendisidir, yarat›c›d›r.
Çal›flt›¤› sürece, teflebbüsü gelifltirecek ve yeni ifl imkanlar› yara-
tacakt›r. Böylece ticarette, sanayide ve gelifltirdi¤i hizmette her
vesile ile ekonomik kalk›nmay› gelifltirecektir.

Anayasam›z, bu nedenlerle Özel Teflebbüsün önemini ve varl›¤›n›
savunmakta ve millî kalk›nman›n "Karma Ekonomi Sistemi" içinde
oluflaca¤›n› iflaretlemektedir.

Hükümet Program› ve Özel Sektör

Geçekten, bugünkü ekonomik politikam›z›n dayana¤›n› Anaya-
sa’n›n ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çizdi¤i çerçe-
ve içinde ele alan Say›n Talu Hükümeti, bu çerçeveyi, kamu ve özel
kesimlerin birbirinin tamamlay›c›s› olan karma ekonomi istikame-
tinde flekillendirmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Fikren yozlaflt›r›lm›fl bahts›z kiflilerin, icra safhas›na intikal ettir-
mekten çekinmedikleri son iki y›l›n anarflik eylemlerinin, art›k at-
lat›ld›¤›na inand›¤›m›z günümüzde, ifl bafl›na gelen Say›n Talu Hü-
kümeti, siyasi ve ekonomik istikrar›n savunuculu¤u yan›nda, an-
cak bu ortam içerisinde istenilen düzeyde milli ekonomiye katk›-
s› olabilecek Türk Özel Teflebbüsü’ne gereken önemi ve ilgiyi
göstermifltir.

“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk›nmam›z›, hür demokratik sis-
tem içinde, sosyal adalet ilkelerine uygun olarak istikrarl›, h›zl›,
dengeli ve planl› flekilde yürütece¤iz. Hükümetimiz, ekonomik
kalk›nmaya, devlet kesiminin oldu¤u kadar özel kesimin de bü-
yük katk›s› olaca¤› ve özel kesimin böyle bir potansiyeli bulundu-
¤u inanc›n› tafl›maktad›r. 

Bu inançla, özel müteflebbislerin faaliyetlerini kalk›nma plan›nda
gelifltirilmesi öngörülen alanlarda yo¤unlaflt›racak tedbirleri alaca-
¤›z. Bu tedbirlerin idari takdire en az yer veren, aç›k, genel ve ka-
rarl› bir sisteme ba¤l› olmas›n› gözetece¤iz, özel kesimin devletin
ekonomik faaliyet konular›ndaki sorumluluklar›n› paylaflmas›n›
amaçlamaktay›z” demek suretiyle, Türk Özel Teflebbüsüne olan
inanc›n› aç›kça belirtmektedir.

Özel Teflebbüsün varl›¤›, bir ülkede hürriyetin hem göstergesi, hem
de garantisidir. Bu nedenle, mümessilleri olmaktan k›vanç duydu-
¤umuz bu önemli sektörün geliflmesi oran›nda, hürriyetlerin ve in-
san haysiyetine sayg›n› sa¤lamlaflt›¤›, rejimin istikrar kazand›¤› ve
istikrar›n ise, ekonomik kalk›nmam›z›n ve refah›n ilk flart› oldu¤u,
tart›fl›lmaz bir gerçektir

‹çinde bulundu¤umuz karma ekonomi sisteminde Özel Sektörle,
ekonominin di¤er kanad›n› teflkil eden kamu sektörü aras›nda
sa¤lam, samimi ve devaml› bir rekabet ile âhenkli bir çal›flma dü-
zeni kurulabildi¤i takdirde, memleketin her çeflit potansiyelinden
en genifl flekilde yararlanman›n mümkün olaca¤›na inanmakta-
y›z. Özel Teflebbüsün, daha önce oldu¤u gibi, Üçüncü Befl Y›ll›k
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Kalk›nma döneminde de, kendisinden beklenilen yarat›c› ve yap›-
c› faaliyetler flevk ve ifltiyak› içinde bulunmaktad›r.

Bu vesile ile bir kere daha ifade etmek isterim ki, Say›n Talu Hükü-
meti’nin program›n›, siyasi ve iktisadi istikrar›n ve huzurun bafllan-
g›c›n›n ve garantisinin iflareti olarak görmekteyiz.

1972 y›l› ekonomik geliflmeleri

Milli Gelir ve Devlet Bütçesi: Hemen hemen bütün ülkelerde, dev-
let bütçesi ile milli gelir ve dolay›s›yla bütçe politikas› ile milli eko-
nominin genel seyri aras›ndaki karfl›l›kl› ve s›k› iliflkinin önemi git-
tikçe artmaktad›r. Milli gelirin gittikçe artan bir nispeti devlete in-
tikal ettirilmekte ve devlet bütçesi kanal› ile sarf olunmaktad›r.

Bu nedenle, kamu kesiminin (devlet bütçesinin) milli gelir içindeki pay›n-
dan ve devlet taraf›ndan yap›lan harcamalardan fert bafl›na düflen mik-
tarlar›n y›llar itibariyle gösterdi¤i geliflim anlaml› bir gösterge say›labilir.

Ülkemizde konsolide bütçe toplam ödeneklerinin GSMH’ya oran›
önemli oranda artmaya devam etmifltir. Bu geliflim devlet bütçesinin
milli gelir içindeki pay›n›n genifllemekte oldu¤unu göstermektedir.

Dengeli kalk›nma süresindeki büyük etkisi nedeniyle, kamu harca-
malar›n›n belli bir kontrol alt›na al›nmas›, kamu câri harcamalar›
art›fllar›n›n önceki y›llar ortalamas›na oranla en aza indirilmesi ge-
lir-giderlerin uzunca vadeli bir perspektife göre tespit edilen prog-
ram hedeflerine ve milli ekonominin gereklerine göre ayarlanmas›,
programlarla bütçeler aras›ndaki uyarl›¤a ba¤l›d›r.

‹kinci Plan döneminde gayri safi yurt içi has›lada sa¤lanan art›fl,
Plan hedeflerinin bir miktar alt›nda kalmakla birlikte, özellikle
1971 ve 1972 y›llar›nda d›fl alem gelirlerindeki (iflçi gelirlerindeki)
büyük art›fl nedeniyle gerçekleflen yükselmeler GSMH’da plan he-
defi üstünde bir art›fla olanak vermifltir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Câri faktör fiyatlar› ile gayri safi milli has›lan›n her y›l belli nispette
olumlu art›fl gösterdi¤i malumdur. Bu art›fllar›n sa¤lad›¤› imkanlar-
la 1970 y›l›nda nüfus bafl›na cari faktör fiyatlar› ile gayri safi milli
has›la 3575 lira iken 1971 y›l›nda nüfus bafl›na GSMH 4517 lira,
1972 y›l›nda ise fert bafl›na düflen GSMH da 5354 Türk Liras› ola-
rak tespit edilmifltir.

Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na dahil geliflmifl ekonomilerin fert
bafl›na milli gelir ve toplam GSMH miktarlar› dikkate al›nd›¤›nda,
halen milli gelir yönünden oldukça düflük bir düzeyde oldu¤umuz
gerçe¤i ortaya ç›kacakt›r.

1973 y›l› bütçesi Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ilk dilimini tefl-
kil eden 1973 y›l› program›nda öngörülen hedeflere göre tespit
edilmifl bulunmaktad›r.1973 y›l› bütçesinde de ifade edildi¤i gibi,
ülkemizde ekonomik ve sosyal alanda toplam talebi artt›ran önem-
li geliflmeler olmufltur. 

Milli gelir d›fl ödemeler dengesi, para-kredi ve di¤er alanlara iliflkin
faktörler yan›nda h›zl› flehirleflme, sanayileflme, ücretliler grubu-
nun say›ca büyümesi, parasal gelirdeki paylar›n yükselmesi, d›fla
dönük iflçi hareketlerinin yo¤unlaflmas›, tüketim al›flkanl›klar›n›n
artmas› toplam talep yap›s›n› artt›r›c› yönlerde olmufltur.

Planl› dönemin öncesinde ve sonras›nda Cumhuriyet Hükümetleri-
nin iktisadi politika alan›ndaki temel hedefleri, bir yandan gümrük
vergileri, miktar k›s›tlamalar› ve efl etkili tedbirlerden yararlanmak,
di¤er yandan kaynaklar› tüm ekonomi için en verimli yat›r›m alan-
lar›na yöneltmek olmufltur.

Bunu sa¤lamak için kamu kesimi, alt yap› ve özel sektör yat›r›mla-
r› için temel, ara ve yat›r›m mallar› sanayii kurulmas›nda öncülük
etmifl, özel sektörde bu imkanlardan yararlanmak çabalar›n› daha
ileri üretim, istihdam ve ihracata yönelme ve gelifltirme aflamalar›
çerçevesinde yo¤unlaflt›r›lm›flt›r.
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Yat›r›m yapmak, belli üretim hedeflerini gerçeklefltirmek, teknolo-
ji geliflimini ve birikimini sa¤lamak gibi ekonomik görevler, fiyat-
gelir-istihdam ve yurt düzeyinde denge sa¤lamak gibi kamusal gö-
revler ile birlikte mütalaa edilmek gerekir.

‹kinci on y›ll›k bir devre sonunda Avrupa’n›n en geliflmifl sanayi
memleketlerinin kurdu¤u toplulu¤a, Avrupa Ekonomik Toplulu-
¤u’na üye olma durumunday›z. Bu siyasi tercih yap›lm›flt›r. Bu du-
rum, bizi süratle sanayileflme mecburiyetinde b›rakan faktörlerden
biridir. Di¤er önemli bir faktörde h›zla artan nüfusumuzun ortaya
ç›kard›¤› istihdam sorunudur.

H›zla sanayileflmeden, ne bugün, ne yar›n bu istihdam sorununu hal-
letme¤e imkan yoktur. Bu zorunluluklar yüzündendir ki, Üçüncü Befl
Y›ll›k Kalk›nma Plan›m›z ve stratejisi 22 y›ll›k bir dönem içerisinde
sanayileflmeyi hedef olarak alm›flt›r.Kamu ve özel sektörün el ele ve-
rerek bu amac› gerçeklefltirme gayretinde olmalar› gereklidir.

Yat›r›mlar

Birinci Plan döneminde 1961 y›l› fiyatlar› ile toplam olarak 59,6
milyar liral›k, ‹kici Plan döneminde ise 1965 y›l› fiyatlar› ile toplam
olarak 111,5 milyar lira tutar›nda sabit sermaye yat›r›m› öngörül-
müfltü. Geçti¤imiz iki plan döneminde öngörülen yat›r›mlar›n ger-
çekleflme oran› Birinci Plan döneminde %90,6; ‹kinci Plan döne-
minde %91,4 olmufltur.

Sabit sermaye yat›r›mlar›n›n sektörel da¤›l›m› plan hedefleri ve
gerçekleflme olarak her iki plan döneminde de, imalat, sanayi,
ulaflt›rma ve konut sektörlerinde plan hedeflerini aflm›fl; tar›m, e¤i-
tim, sa¤l›k sektörlerinde ise plan hedeflerinin gerisinde kalm›flt›r.

Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› - Yat›r›m Harcamalar› bölümün-
de; yeni stratejide öngörülen amaçlar›n gerçeklefltirilmesi için sa-
bit sermaye yat›r›mlar›n›n, befl y›lda %82,3 ve y›lda ortalama %12,8
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oran›nda artarak 1977’de 70 milyar liraya ç›kar›lmas› hedef al›n-
m›flt›r. Sektörlerin istenen yönlerde ve h›zlarda geliflmesinin sa¤-
lanmas› için bu dönemde gerçeklefltirilecek sabit sermaye yat›r›m-
lar›n›n %45,4 ü sanayi sektörüne ayr›lacakt›r.

Özel kesimin faaliyetlerinin yöneltilmesinde kararl›l›k, aç›kl›k, ge-
nellik, güvenlik ilkelerine uyulmas› ve özel teflebbüsün perspektif
hedeflerin gerektirdi¤i alanlarda yöneltilmesi, Anayasa’n›n 40 ve
41’inci maddeleri ile devlete verilen bir görevdir. Türk Kalk›nma
Planlar›n›n önemli niteliklerinden biri de özel sektör için özendirici
ve yol gösterici olmalar›d›r.

Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›-1973 y›l› program›n›n-yat›r›m
harcamalar›-bölümünde, 1973 y›l›nda toplam olarak 50,8 milyar li-
ral›k yat›r›m yap›lmas› öngörülmüfltür.

1973 y›l› için hedef al›nan 49,175 milyon liral›k sabit sermaye ya-
t›r›mlar›n›n 26,425 milyon liral›k k›sm› kamu, 22,750 milyon liral›k
k›sm› ise özel kesim taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Ancak kamu
kesiminde hedef olan yat›r›mlar›n özel kesim için bir tavan olma-
y›p tahminlere dayand›¤› 1973 program›nda belirtilmifltir.

Toplam sabit sermaye yat›r›mlar›n %44,1’i sanayi, %11,7’si tar›m,
%44,2’si hizmetler sektörlerine yap›lacakt›r. Buna göre sanayi ya-
t›r›mlar›, 1972 fiyatlar› ile 1971 y›l›na göre %24,3 oran›nda art›fl
göstermektedir.

1973 y›l› yat›r›mlar›n›n da¤›l›m›nda, Üçüncü Plan hedefleri göz
önüne al›narak, sanayileflme¤e büyük a¤›rl›k verilmifltir.Planda
özel sektör yat›r›mlar›nda a¤›rl›k; imalat, konut, tar›m ulaflt›rma
sektörlerinde görülmektedir. Turizm sektöründe de özel kesime
öncelik tan›nm›flt›r.

Sanayileflmenin az geliflmifl yöreleri kapsayacak biçimde yayg›n-
laflt›r›lmas›n› kolaylaflt›racak ve h›zland›r›lacak nitelikteki ön çal›fl-
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malar tamamlanm›fl ve bu yörelere götürülecek sanayi yat›r›mlar›,
Devlet Planlama Teflkilat›’nca proje baz›nda tespit edilmifltir.Bu ya-
t›r›mlar›n tespitinde, Üçüncü Planda yer alan ilkelerden hareket
edilerek, ekonomik etkenler yan›nda, sosyal faydalar da göz önü-
ne al›nm›fl ve özellikle tüketim mal› üreten sanayicilerin bu yörele-
re götürülmesine öncelik ve özel bir önem verilmifl bulunmaktad›r.
Memleketimiz siyasi tercihini yapm›flt›r.Kalk›nman›n temel hedefi,
karma ekonomi düzeni içinde ve özel sektörün resmî sektör ile yan
yana ve plan hedeflerine uygun bir çal›flma düzeni içinde bulunma-
s›d›r. Bu önemli sorun, memleketimizin tarihi ve ekonomik gelifl-
mesi seyri içinde muhtelif flekilde halledilme¤e çal›fl›lm›flt›r.

Yat›r›mlar›n bölüflümünde, özel sektöre kaymas› gereken a¤›rl›¤›n
halen kamu sektörüne verildi¤i ve trendin bu yönde gelifltirilmek
istendi¤ini görmekteyiz. Kanaatimizce bu gidifl “karma ekonomi
felsefesine” memleketimizde ço¤unlu¤un gerçek iktisadi-siyasi
tercihlerine uygun düflmemektedir.

Türk ekonomisinde planl› dönemde gerçekleflen tasarruflar ve top-
lam yat›r›mlar/GSMH dengesinde; iç ve d›fl tasarruflar›n, münha-
s›ran ferdî tasarruflar›n gelifltirilmesi, yurt d›fl›ndaki Türk vatandafl-
lar›n›n tasarruflar›n›n memlekete çevrilmesi, küçük tasarruflar›n
menkul k›ymetlere yönelmesinin teflviki en önemli unsurlard›r.
Türk ekonomisinde 1966 ve 1969 y›llar›nda gerçeklefltirilen top-
lam yat›r›mlar›n GSMH’ya oran› ‹talya ve Portekiz’e göre daha yük-
sek bir seviyededir.

D›fl Ticaret Hacmimiz ve Ödemeler Dengesi

Ülkemizde d›fl ticaret esaslar›n›n serbest döviz sistemine göre ge-
lifltirilmesi prensip olarak kabul edilmifltir. Bununla beraber Do¤u
Blo¤u ve di¤er kliring anlaflmal› memleketlerle az olan nispetlerde
de olsa mal mübadelemiz halen devam etmektedir.

Türkiye’nin Ortak Pazara tam üye olabilmesi için 3 safhadan 2. si
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olan Gümrük Birli¤i’nin tedricen gerçekleflece¤i -geçifl dönemi-
katma protokol ve mali protokol olarak tespit edilmifl ve 1 Ocak
1973 tarihinden itibaren yürürlü¤e konmufltur.

Türkiye’nin belli bir süre sonunda AET ye üye olmas›, Türk Ekono-
misi’ni, büyük bir yar›flma ile karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Türkiye bu
müddet içinde, Avrupa’n›n en ileri ülkeleriyle rekabet edecek bir
düzeye ulaflmak zorundad›r.

Gümrük Birli¤i’nin 22 y›l içinde gerçeklefltirilmesi zorunlulu¤u Türk
Ekonomisi’nde sorunlar›n çözüm süresini k›saltmakta ve böylece
çabalar›n yo¤unlaflt›r›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

1972 y›l›nda ihracatta görülen bir bünye de¤iflikli¤i ile, tar›msal
ürünlerin ihracatta pay› düflerek, sanayi ürünleri pay›n›n yükseldi-
¤ini görmekteyiz. Devletin ihracat›, baflka ülkelerde oldu¤u gibi,
teflvik etmesi ve bilhassa formaliteleri daha da basitlefltirmesi ha-
linde, bugünkü dinamizmin önümüzdeki y›llarda daha da artmas›
beklenebilir.

‹hracat›m›z 1972 y›l›nda bir önceki y›la nazaran %30,8 oran›nda ar-
tarak 885 milyon dolara ulaflm›flt›r. ‹thalât›m›z ise, yine 1972 y›l›n-
da %33,5 oran›nda bir art›flla 1562,6 milyon dolara eriflmifl ve
1972 y›l›nda 687 milyon dolarl›k d›fl ticaret aç›¤› meydana gelmifl-
tir. Bu miktar plân ve programda tahmin olunan aç›k miktar›n› da
aflm›fl bulunmaktad›r.

1972 y›l› ödemeler dengesinin cari ifllemler bölümü 8 milyon dolar
aç›k vermifltir.Bu miktar 1971 y›l›ndaki 109 milyon olan aç›¤a na-
zaran yok denecek bir seviyeye gelmifltir.

1972 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤›na karfl›l›k görünmeyen kalemler gelir
fazlas› 640 milyon dolara ç›km›flt›r. Bu kalemdeki art›fl›n en büyük
k›sm› ise iflçi dövizlerindeki art›fltan ileri gelmektedir.
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1971 y›l›nda 471 milyon dolar olan iflçi dövizleri giriflleri, 1972 y›-
l›nda 740 milyon dolara ç›km›fl bulunmaktad›r.

Turizm ve d›fl seyahat kaleminin gelir fazlas› da 1971 y›l›nda 21 mil-
yon dolar iken 1972 y›l›nda 44 milyon dolara ç›km›fl, proje kredile-
ri hizmet ödemeleri 32 milyondan 35 milyon dolara yükselmifltir.

1972 y›l›nda sermaye hareketleri dengesi 163 milyon dolard›r.
1971 y›l›nda bu dengenin 344 milyon dolar oldu¤u dikkate al›n›r-
sa, geçen y›la nazaran 1972 y›l›nda 181 milyon dolarl›k bir azalma
olmufltur.

1972 y›l›nda; ithalât, d›fl borç ve faiz ödemeleri, kâr transferleri ve
proje kredileri, hizmet ödemeleri ve di¤er görünmeyen kalemleri
kapsayan normal giderler, di¤er yandan ihracat, turizm iflçi döviz-
leri, özel yabanc› sermaye ve bedelsiz ithalat kalemlerini kapsayan
normal gelirlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 1972 y›l›nda normal gelirlerin,
normal giderleri karfl›lama oran› %90,4 oldu¤u görülecektir.

TEMEL EKONOM‹K MESELELER 

Muhterem Delegeler,

Türkiye’nin jeopolitik durumu, yüzy›llard›r iliflkilerimizi sürdürdü-
¤ümüz Bat› ittifak› içinde kalmam›z›, teknik ve teknolojik seviye-
si üstün, sanayileflmifl, hür ve demokratik Bat› aleminin ayr›lmaz
bir parças› olmam›z› zorunlu ve gerekli k›lmaktad›r. ‹flte bu eko-
nomik, sosyal ve politik nedenlerle, Türkiye tercihini yapm›fl ve
1963 Ankara Antlaflmas› ile Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na gir-
mifl bulunmaktad›r. 22 y›l sonra tam üye niteli¤ini kazanacak
olan Türkiye ile Toplulu¤un di¤er üyeleri aras›nda gümrük birli¤i
gerçekleflecek ve her türlü mal, hizmet, sermaye, para ve insan
girifl-ç›k›fl› serbest olacakt›r. O zaman milli varl›¤›m›z› koruyabil-
memiz ancak ekonomik ve sosyal düzeyimizin, di¤er ülkelerin
düzeylerine yükseltilmesi ile, bu da ancak sanayileflme ile müm-
kün olacakt›r.
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‹flte bu nedenlerle Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, Avrupa Eko-
nomik Toplulu¤u’na geçifl dönemi olan 22 y›ll›k bir perspektife gö-
re haz›rlanm›fl, plan stratejisi de sanayileflmeye dayand›r›lm›flt›r.

Yeni stratejide ana tema, Türkiye’nin 22 y›l içinde sanayileflerek
kalk›nma fleklinde ifllenmifl ve bilhassa ara mallar› ile yat›r›m mal-
lar› sanayiine a¤›rl›k verilmifltir. 

1995 y›l› için hedef al›nan geliflmifllik düzeyine ve yap›ya ulafl›lma-
s› ve uzun dönemli amaçlar›n gerçeklefltirilmesi ekonominin çeflitli
kesimlerinde belirli büyüklüklerin sa¤lanmas›n› gerektirmektedir.

Türkiye’nin potansiyellerini en yüksek seviyede kullanarak ulaflabi-
lece¤i bu büyüklükler, bir taraftan fert bafl›na bugünkünün dört ka-
t› civar›nda bir gayri safi milli has›la, di¤er taraftan da sanayiinin
milli gelirimizdeki pay›n›n %40 a yükseltilmesi, tar›m geliri pay›n›n
da seviyesinin %10 a düflürülmesi fleklinde özetlenebilir. Bu gelifl-
mifllik düzeyine ulaflabilmek için Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
döneminde y›lda ortalama olarak Gayri Safi Milli Has›la %7,9 ve
Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la ise %9 oran›nda bir h›zla artt›r›lacakt›r.

22 y›ll›k perspektif sonunda ve 1995 y›l›nda eriflilmesi tasarlanan
geliflmifllik düzeyi o günün flartlar›na ve tam üyesi olaca¤›m›z Avru-
pa Ekonomik Toplulu¤unun di¤er üyelerinin ekonomik durumlar›na
k›yas edildi¤inde, acaba nas›l bir sonuca var›labilecektir.Karfl›laflt›-
r›lan ülkelerin durumlar›yla olan bugünkü bugün ki fark kapat›labi-
lecek midir, yoksa muhafaza m› edilecektir? 22 y›l gibi uzun bir
perspektif dönemi için yap›lan hesaplarda, yan›lmalar olabilece¤ini
hofl karfl›lamakla beraber, konunun yak›ndan izlenmesini ve gerek-
li düzeltmelerin derhal yap›lmas›n› lüzumlu olarak görmekteyiz.

Geliflmifllik düzeyine eriflme ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun
bir üyesi olarak yerimizi almak bak›m›ndan, ekonomimizde sana-
yi’ye verilen a¤›rl›¤›n gerçeklefltirilebilmesi için, her fleyden önce,
planda öngörülen sektör ve alt sektör yerlerinin isabetle tayini ve
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tespiti gereklidir. Yönlendirmede tam bir kararl›l›k ve aç›kl›¤a ihti-
yaç vard›r. 

Türk Özel Teflebbüsü, plan ve programlarla ana hatlar› belirlenmifl
h›zl› kalk›nmada, alm›fl oldu¤u yeri müdriktir, daha fazla katk›da
bulunmaya amadedir. Bununla beraber fluras›n› belirtmekte yarar
görürüm ki, bundan böyle devlet daha çok, büyük sermayeyi ge-
rektiren, yahut ülkenin savunmas› ile ilgili olan ara mal› ve yat›r›m
mal› gibi sanayi kollar›na yönelmeli ve geri kalm›fl bölgelerimizin
sanayileflmesi için gerekli alt yap› tesislerini süratle ve zaman›nda
tamamlama imkanlar›n› bulmal›d›r. Devlet, sanayinin ihtiyac› olan
alt yap› hizmetlerinin yan›nda e¤itim ve rehberlik hizmetlerini de
üslenerek, karma ekonomi düzeni içindeki öncülük görevine a¤›r-
l›k vermelidir.

Böylece ekonomik potansiyelimizin tam ve süratli bir flekilde de-
¤erlendirilmesi, yani kaynaklar yarat›lmas›, sosyal dengenin ve adil
gelir da¤›l›m›n›n temini, refah›n tabana yay›lmas› ve isabetli yat›r›m
imkanlar›na kavuflma ve ekonomik geliflme ortam›n›n h›zlanmas›,
daha h›zl› bir tempoda gerçekleflmifl olacakt›r kanaatindeyiz.

EKONOM‹M‹ZDE DAR BO⁄AZLAR

De¤erli Delege Arkadafllar›m,

Bilindi¤i gibi, geliflme halinde olan ülkelerde çeflitli konularda za-
man zaman dar bo¤azlara, ekonomik geliflmeye ters düflen t›ka-
n›kl›klara tesadüf etmek kaç›n›lmaz bir olayd›r.

Arzu edilen, bu dar bo¤azlar›n mümkün oldu¤u kadar önceden gö-
rülerek yeterli ve acil tedbirlerin al›nmas› ve kalk›nmada uzun sü-
reli engelleyici tesirlerin bertaraf edilmesidir.

Her fleyden önce flunu ifade etmek gerekir ki, mevcut ekonomik
potansiyelin de¤erlendirilmesi, h›zlanma ekonomisine girmifl sa-
nayileflme hamlelerin süreklili¤inin sa¤lanmas›, ancak siyasi ve
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iktisadi istikrar›n muhafazas› ile mümkün olabilir.

Buna ra¤men memnuniyetle kaydedilecek husus, son iki y›l›n yat›-
r›m ve d›fl ticaret potansiyelini gere¤i gibi de¤erlendirme¤e müsa-
it olmayan ortamlarda dahi, ülkemizde küçümsenmeyecek gelifl-
melerin sa¤lanm›fl olmas›d›r. Türk Özel Teflebbüsü, böyle bir vasat-
ta dahi, azim ve cesaretinden bir fley kaybetmeksizin, ekonomik
kalk›nmaya katk›s›n› azimle sürdürmüfltür.

Bilindi¤i gibi, planlarda öngörülen yat›r›mlar›n gerçekleflmesi için
iç finansman›n bafll›ca kayna¤› olarak tasarruflar gösterilmektedir.
Ancak 1973 y›l› ikinci ay›nda yay›nlanan kredi sistemi ile ilgili ka-
rarlar bir tak›m de¤ifliklikler ve tereddütler getirmektedir. Buna gö-
re, bankalardaki ticari mevduata, aynen tasarruf mevduat›na öde-
nen faiz oranlar› uygulan›rken, art›k hiç faiz ödenmeyecektir. Tica-
ri mevduat, flüphesiz, faizden yararlanmak amac›yla bankalarda
muhafaza edilmiyorsa da hiç faiz ödenmemesi halinde bunun belli
k›sm›n›n banka d›fl›na kaçmas› da muhtemeldir. Di¤er taraftan,
mevduat›n› bankalarda muhafaza eden müteflebbisler, ald›klar› fa-
izlerden mahrum kalacaklar›ndan, kredilerin toplam maliyeti de,
suretle kararla öngörülenin üstünde olacakt›r.

Ayn› kararla, kredi maliyetini ucuzlatmak amac›yla faiz oranlar› da
düflürülmüfltür.

Kararlar demeti içinde özel teflebbüs aç›s›ndan en önemli olan, bilin-
di¤i gibi, orta vadeli kredi fiyat›nda büyük ucuzluk sa¤layacak olan
"Müstakrize Faiz Fark› Ödenmesi Yap›lmas›na Dair Karar"d›r. Bu ka-
rarla, y›ll›k program›n teflvik tablosunda yer alan ve orta vadeli kre-
diden yararlanmas› öngörülen sektörlere aç›lan kredilerin maliyeti,
%6 faiz fark› ödenmesi suretiyle, %20’den %24’e düflürülmüfltür.

Müstakrize faiz fark› ödenmesi uygulamas›n›n y›ll›k finansman ihti-
yac› 175 milyon TL. dolaylar›ndad›r. 1973 y›l› bütçesinde aç›lan fa-
s›lda ise sadece 1 TL. ödenek bulunmaktad›r. Selektif Kredi Fonu

170

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

162



için ödenek temini ve fondan bankalar›n alacaklar›n›n zaman›nda
karfl›lanmas› sa¤lanmad›kça, sistemin ifllemesi, dolay›s›yla kredi
maliyetlerini ucuzlatmas› mümkün de¤ildir.

Bu itibarla, yat›r›mlar›n d›fl kaynak ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› yo-
lunda 12 fiubat 1973 tarihli kararlar›n, önemli sak›ncalar ortaya ç›-
kard›¤› görüflündeyiz.

Dövize çevrilebilir mevduat hesab› tatbikat›nda biriken paralar,sana-
yileflme çabalar›m›z ve sanayicilerimizin orta ve uzun vadeli, ucuz fa-
izli kredi bulma sorunlar› ile paralel bir geliflme göstermifl, mevduat
ak›fl› h›zlanm›fl, yat›r›mlar ço¤alm›fl ve imkandan hem kamu hem de
özel sektör yararlanm›fllard›r. Yine bu yolla teflebbüslerimiz, ödeme-
siz devreli ve uzun vadeli krediler temin edebilmifllerdir.

Ancak, 1972 y›l›nda yetkili çevrelerde beliren ters bir görüflle
3 Ocak 1973 tarihli bir tebli¤ ile Merkez Bankas› hesaplar›na göre
büyük mebla¤lara varan bu fonun önemli bir k›sm›n›n 1973 sonu-
na kadar ortadan kalkm›fl olmas› öngörülmüfltür. Daha sonra, pi-
yasada meydana gelen büyük tereddütlerde göz önüne al›narak bu
çeflit mevduat hesaplar›na vade uzatma imkan› tan›nm›flt›r. Buna
göre, kredi vadeleri sektörler itibariyle Temmuz 1973, Nisan 1974,
Nisan 1975, Nisan 1976 ya kadar uzat›lm›fl, faiz uygulanmas› tek-
rar kabul edilmifltir.

Kamu oyunda tereddütler yaratan, politik yat›r›mlara alet edilen ve
münakafla konusu olan destekleme al›mlar›na da bir nebze temas
etmek isterim.

Bilindi¤i gibi, iç fiyatlar›n belirli düzeyde tutulmas›, ekonomik istik-
rar›n kaç›n›lmaz bir unsurudur. Destekleme al›mlar›n›, bu yönden
mütalaa etti¤imizde, önemli bir kat daha ortaya ç›kmaktad›r. Du-
rum böyle olunca,destekleme al›mlar›n›n tespitinde her fleyden
önce, üreticinin belirli bir hayat standard›na ve refah› seviyesine
eriflecek flekilde tespiti gerekmektedir.
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Di¤er taraftan, bu tespit yap›l›rken iç fiyat istikrar› yan›nda gerek
sanayi mamullerinin, gerekse ihracat›n geliflmesini engellemeye-
cek flekilde tedbirlerinde al›nmas›n› faydal› görmekteyiz.

Bugün bankac›l›k sistemimiz, tamamen ticari mahiyette ifllemekte,
kalk›nmaya arzu edilen ve beklenen düzeyde hizmet edememekte-
dir. Geliflmifllik düzeyine eriflme çabas›nda olan ve bu çaban›n
a¤›rl›¤›n› sanayileflmeye kayd›rma¤a çal›flan ülkemizde banka sis-
temimizde yeni bir model bulunmas› zaman›n›n geldi¤i kanaatinde-
yiz. Bu model, bankac›l›¤›n kalk›nma hamlelerine en yüksek düzey-
de kat›laca¤›, yat›r›ma ve ihracata daha fazla katk›da bulunabilece-
¤i bir model olmal›d›r. Gerçekten, iktisadi kalk›nman›n paraya da-
yal› bir konu oldu¤u hat›rlan›rsa, parasal bir kurulufllar manzumesi
olan bankac›l›¤›n, bunun d›fl›nda düflünülmesine imkan yoktur.

YATIRIM F‹NANSMAN BANKASI ‹HT‹YACI

Üçüncü plan devresinde, özel sektörün kendi ferdi ve kurumsal ta-
sarrufunu de¤erlendirme amac› güden yetenekli ihtisas bankalar›
giriflimlerinin teflvik edilece¤i belirtilmifltir.

Özel sektör yat›r›mlar›n›n kredilendirilmesi,iflçi tasarruflar›n›n de-
¤erlendirilmesi ve yat›r›mlara yöneltilmesi, kalk›nmada öncelikli
yörelerdeki yat›r›mlar›n teflviki, ihracat kredisi ve sermaye piyasa-
s›n›n gelifltirilmesi konular›nda sorumluluk yüklenecek özel hukuk
hükümlerine tabi, tüzel kiflili¤e ve özerkli¤e sahip Kalk›nma Banka-
s›n›n kurulmas› plan ve programlarda yer alm›flt›r.

Kredi da¤›l›mlar›n ve yat›r›ma dönük kredilerin, ekonomik kalk›n-
ma gereklerine uygun ve özellikle geri kalm›fl yörelerde kalk›nma-
ya daha çok yard›m edebilecek biçimde yönlendirilmesi sorunu
Türk ekonomisinin bugün ulaflt›¤› noktada önemini artt›rm›flt›r. Bu
ihtiyaca cevap vermek amac› ile hükümetçe haz›rlanm›fl bulunan
Kalk›nma Finansman Bankas› Kanun Tasar›s›, meclislere sunulmufl
bulunmaktad›r. An›lan kanun tasar›s› meclislerce kabul edildi¤i
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takdirde, özellikle geri kalm›fl yörelerdeki yat›r›mlar›n teflviki ve ay-
r›ca yurt d›fl›ndaki iflçilerimizin tasarruflar›n›n bu banka taraf›ndan
kurulacak teflebbüslerce de¤erlendirilip yat›r›ma dönüfltürülmesi
imkanlar› artacakt›r.

Kredi fiyat›n›n ucuzlat›lmas›nda, gerekti¤i hallerde faiz fark› iadesi-
ne dayanan aç›k sübvansiyon uygulamas›na gidilece¤i planda öne-
rilmifltir. Bu uygulama s›n›rl› sektör ve yörelerde etkin bir teflvik ve
yönlendirme arac› olarak düflünülmektedir.

TASARRUF AÇI⁄ININ KAPATILMASI

Kamu kesimi için planda öngörülen hedeflerin gerçeklefltirilmesi,
gerekli gelir imkanlar›na ulafl›lmas›na ba¤l›d›r. Üçüncü plan döne-
minin yat›r›m-tasarruf dengesinin ekonominin genel denge analizi-
ne temel olabilmesi için, kamu harcanabilir gelirin isabetli flekilde
tahmini gereklidir. Böylece genel denge analizinin gerektirdi¤i ka-
mu tasarruflar›n› tespit etmek ve kamu kesiminin gerçek ek fi-
nansman ihtiyac›n› hesaplamak mümkün olabilecektir.

Kredi politikas›n›n bir parças›n› teflkil eden faiz politikas›, flimdiye
kadar izlenen flekliyle uzun vadeli kredi ihtiyac›na cevap verme-
mekte ve faiz hadlerinin yüksekli¤i yat›r›mlarda k›s›tlamalara yol
açt›¤› gibi, uygulamada normal say›lmayacak finansman yollar›na
baflvurulmas›n›n nedenini teflkil etmektedir. Al›nan çeflitli tedbirle-
re ra¤men bu sorunun flimdiye kadar olumlu bir sonuca ba¤lanma-
m›fl oldu¤u göz önünde tutularak, memleketimiz koflullar›na uygun
bir faiz politikas›n›n uygulanmas›na ihtiyaç artm›flt›r. Krediler ‹kin-
ci Plan devresinin bafl›nda oldu¤u gibi sonunda da verimli alanlara
kanalize edilmemifltir.

Planda; para ve kredi politikas›n›n genel hedeflerinin bir yandan fi-
yat istikrar›n› bozmayacak, ödemeler dengesinde bask› yaratma-
yacak ve verimsiz faaliyetleri teflvik etmeyecek bir uygulamada ol-
mas› önerilmifltir. Ekonominin ihtiyac› olan finansman›n sa¤lanma-
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s›nda, para kredi sisteminin kontrolü ve etkin bir flekilde ifllemesi
için gerekli düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi, maliye politikas› ile
tutarl› yürütülmesi esas olarak planlanm›flt›r.

Üçüncü Befl Y›ll›k Plan Dönemi bafl›nda önemli finansman zorunlu-
luklar› ve sorunlar› ile kafl› karfl›ya bulunurken, müteflebbislerin ya-
t›r›mlar›n› gerçeklefltirmeleri konusunda, bu hesaplardan engelle-
melerde yarar yoktur kan›s›nday›z. Daralt›lan bu kredi kolayl›¤› ye-
rine, özel kesime ayn› bütçe ve nitelikte yeni kaynaklar gösterilme-
si gereklidir. Aksi halde getirilen bu karar›n özel kesim yat›r›mlar›n-
da olumsuz etkiler yapmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.

Parasal kurumlarla ilgili olmak üzere, kambiyo sistemimizin de, ye-
niden ele al›nmas›nda yarar görmekteyiz. ‹stikrarl› bir mali politika
ve d›fl ticaret iliflkilerimizde, k›ymetini gün geçtikçe kazanmaya
bafllad›¤›na inand›¤›m›z Türk Paras›n› konvertibl para olmas›n› sa¤-
layacak, d›fl ticaretimizi böylece daha liberal hale getirilecek ve ni-
hayet sanayinin ihtiyaç duydu¤u ham ve yard›mc› maddelerin için-
de bulundu¤u güç afl›lan durumlar› ortadan kald›rabilecek bir kam-
biyo sistemine fliddetle ihtiyac›m›z oldu¤u kanaatindeyiz. Bu ne-
denlerle, gerekli çal›flmalara biran önce giriflilmeli ve kambiyo sis-
temimiz, iktisadi kalk›nmam›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak düzeyde
reorganize edilmelidir.

SANAY‹M‹Z‹N MESELELER‹

Say›n Delegeler, 

Sanayimizin bugün içinde bulundu¤u en önemli sorunlar› enerji ki-
fayetsizli¤i, kurulufl yeri seçimi, altyap›, yön ve komünikasyon s›-
k›nt›s› olarak belirlemek mümkündür.

Bilhassa enerji s›k›nt›s›, bugün bütün mevcudiyetiyle kendini hissettir-
mifl ve acil tedbirlerin al›nmas› kaç›n›lmaz bir duruma gelmifltir. Ener-
jisiz sanayi, enerjisiz kalk›nma olamayaca¤› düflünülürse, bu dar bo¤a-
z› aç›c› çarelerin derhal al›naca¤›n› umuyor ve fliddetle arzuluyoruz.
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Bu cümleden olmak üzere;
a) Mevcut projelerin, gerekti¤inde program d›fl› tahsislerle tamam-
lama imkanlar›n›n aranmas›,
b) Darl›k hissedilen bafll›ca merkezlerde süratle kurulabilecek yeter-
li miktarda santralin (termik dahi olsa) derhal inflas›na bafllan›lmas›,
c) T.E.K sistemi d›fl›nda enerji üretici ünitelerin tevsii programlar›-
na müsaade edilmesi,
d) ‹cab›nda, s›k›nt›lar›n bertaraf edilebilmesi için belirli bir süre
için, enerji ithalinin yap›lmas›,

Bafll›ca ve ilk akla gelen tekliflerimiz olmaktad›r.

Sanayimiz meseleleri aras›nda sayd›¤›m›z kurulufl yeri seçimi, alt
yap›, yol ve komünikasyon ihtiyac› da her geçen gün artmaktad›r.
Bunlar olmadan sanayinin kurulmas› ve ifllemesi düflünülemez. ‹s-
ter kamu kesimi olsun, ister özel kesim olsun herhangi bir yat›r›ma
giriflirken öncelikle kurulacak tesisin ihtiyac› olan alt yap›, yol ve
komünikasyon flebekesinin mevcudiyetini ve yeterlili¤ini aramak
zorundad›r. Bütün bu yap›lar devlete ait ödevler olmak gerekir.
Özel teflebbüs olarak, böyle bir hizmeti devletten beklemek do¤al
hakk›m›z kanaatindeyim.

B‹RL‹⁄‹M‹Z FAAL‹YETLER‹

De¤erli Delege Arkadafllar›m,

Hükümetle temaslar›n en iyi flekilde, karfl›l›kl› görüflmek suretiyle
yürütülece¤ine inanan, bu seviye ve nitelikteki iliflkilerin camiam›-
za getirece¤i faydalar› göz önünde tutan birli¤imiz, bu toplant›lar›n
yeniden düzenlenmesi için gayret göstermifl ve bu suretle ilk top-
lant›s›n› 6 Kas›m 1972 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Toplant›ya,
baflta Say›n Baflbakan olmak üzere, Bakanlar Kurulunun birçok sa-
y›n üyeleri Oda ve Borsalar›m›z›n temsilcileri kat›lm›fllard›r.

Camiam›z temsilcileri, sorunlar›m›z› yaz›l› ve sözlü olarak rahatl›k-
la ortaya koyabilme imkan›n› bulmufllar, samimi ve olumlu bir ha-
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vada yap›lan görüflmeler sonunda, birçok noktalarda görüfl birli¤i-
ne var›lm›fl ve sa¤lad›¤› yarar göz önünde tutularak toplant›lar›n
devam› karfl›l›kl› olarak temenni edilmifltir.

Muhterem Genel Kurulumuzca 1972 y›l›nda, bölge toplant›lar›n›n ye-
niden canland›r›lmas›n›n temenni olundu¤u yüksek malumlar›d›r.

Bu temenniye uyan Yönetim Kurulumuz, görev süresi içinde her
bölgede ayr› ayr› toplant›lar düzenlemesinin mümkün olmayaca¤›-
n› da dikkate alarak, komflu bölge, il ve ilçelerdeki Oda ve Borsa-
lar› da kapsayan bölge toplant›lar› düzenlemeyi uygun bulmufltur.
Bu suretle 5-6 Ocak 1973 tarihinde Adana’da, 6-7 Nisan 1973 ta-
rihinde ise Bursa’da birer bölge toplant›s› yap›lm›flt›r. Birli¤imiz bu
toplant›lara, her toplant›da oldu¤u gibi, ayr›nt›l› raporlar ve genifl
bir uzman kadrosu ile kat›lm›fl ve toplant› sonuçlar› kurulufllar›m›-
za bildirilmifltir.

Muhterem Delegeler,
Bilindi¤i gibi Birli¤imiz, Hür Teflebbüs Kesiminin iktisadi ve s›nai fa-
aliyetlerinde yard›mc›, yol gösterici ve uyar›c› olma hizmetini üst-
lenmifl bir kurulufl olarak, görevini ifaya çal›flmaktad›r.Geçen y›llar-
daki tecrübelerimizden ve camiam›z mensubu Say›n müteflebbis-
lerimizin samimi irflatlar›ndan yararlanarak, bu y›l yeni bir hizmete
bafllama haz›rl›¤›n›n heyecan› içindeyiz. Birli¤imiz içinde teflekkü-
lüne ba¤lad›¤›m›z "Müracaat ve Dan›flma Merkezi"miz gerek yurt
içi gerekse yurt d›fl› ekonomik faaliyetleri denetleyici, plan ve prog-
ramlar yönünden daha bilinçli ve haz›rl›kl› olarak özel sektör men-
suplar›m›z›n kararlar›nda kendilerine yarar sa¤layacak bilgileri ak-
tar›c› bir kaynak olacakt›r.

Birli¤imiz, bundan böyle bir tak›m aktüel meselelere de e¤ilmek ve
gerek camiam›z› gerekse kamu oyunda dikkati çeken konularda
faaliyet göstermek üzere, lüzumlu çal›flmalara da bafllam›fl bulun-
maktad›r. Bu cümleden olmak üzere,

a) Bugün cihanflümul bir mahiyet arz eder hale gelmifl bulunan
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"Dünya Para Bunal›m›" ile ilgili bir seminer tertiplemeyi, bu semi-
nerde para konusunda yetkili Türk ve Yabanc› uzman kiflilerin gö-
rüfllerini tespit etmeyi program›m›za alm›fl bulunmaktay›z. Bu se-
minerin önümüzdeki yaz aylar›nda yap›lmas› çal›flmalar›na baflla-
m›fl durumday›z.

b) Ekonomimizin bütününe tesirli bölgelerde, ön planda görülen
konularda, yön verici ve kamuya mal etme çabalar›m›z aras›nda
"Hayvanc›l›k"la ilgili bir baflka semineri de yine y›l içinde yap›lacak
flekilde program›m›za alm›fl durumday›z.

c) Bunlar›n yan›nda Birli¤imiz ayr›ca, bir tak›m büyük ve temel pro-
jelere, Özel Sektörümüzün ilgisini sa¤lama faaliyetlerinde bulun-
may› ve gerekti¤inde bu gibi yat›r›mlarda koordinatörlük görevini
üzerine almay› dahi düflünmektedir.

Bilindi¤i gibi, Cumhuriyetimizin 50. y›ldönümünü bu y›l içerisinde
idrak etmifl bulunaca¤›z. Ulusça kutlayaca¤›m›z bu törenin, önemi-
ne lay›k bir vakar ve ihtiflamla yap›lmas› için Birli¤imizce de gerek-
li çal›flmalara bafllan›lm›flt›r ve devam olunmaktad›r.

Atatürk Devrimlerinin milli yaflant›m›zdaki önemli rolünün yurtiçin-
de ve yurtd›fl›nda duyurulmas› ve tan›t›lmas›, milletimizin bütün
fertleriyle kaderde, k›vançta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün
oldu¤unun ilan edilmesi, bu mutlu gün dolay›s›yla tekrar yaflana-
cakt›r.

Bu vesile ile 50. y›l›n› tamamlayan Cumhuriyetimizde, milli ekono-
mimizde Özel Teflebbüsün verimli, faydal› ve de¤erli hizmetlerinin
getirdiklerini, gayretli bir çal›flmayla duyurulmas› imkan›n› da ayr›-
ca bulmufl olaca¤›z.

Bakanlar Kurulu’nca, Cumhuriyetimizin Kuruluflunun 50. Y›ldönümü-
nün, milletimiz için tafl›d›¤› önem ve de¤eri yans›tacak biçimde kut-
lanabilmesi amac›yla "Cumhuriyetin 50. Y›ldönümünü Kutlama Ba-
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kanlar Komisyonu" kurulmufl bulunmaktad›r. Komisyonca bu müs-
tesna gün için özel sektörün kutlamaya ifltirakini iliflkin hususlar›n
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›nca tespit ve teflkili kararlaflt›r›lm›flt›r.

An›lan Bakanl›kça, bu görevin ifas›nda Özel Sektörce gösterilecek
çabalarda koordinatörlük görevi, Birli¤imize b›rak›lm›flt›r. Birli¤i-
mizce de Özel Sektörün kutlama çal›flmalar›na hemen bafllan›lm›fl
Oda ve Borsalar›m›zla temaslara geçilmifltir.

Kurulufl kanunumuz muvacehesinde, en iyisini yapabilmek maksa-
d› ile Yönetim Kurulumuzca kutlama program›n›n finansman› için
500 bin liral›k bir ödenek ayr›m› yap›lm›flt›r. Bütün kurulufl ve men-
suplar›m›z›n böyle flerefli bir y›ldönümünün kutlanmas› ile ilgili ça-
balar›n› ve güçlerini birlefltirmek için, Oda ve Borsalar›m›z Temsil-
cileriyle birli¤imize teflkil olunan komisyonun çal›flmalar›, aral›ks›z
olarak sürdürülmektedir.

Muhterem Delege Arkadafllar›m, Say›n Misafirlerimiz,
Buraya kadar özetle de¤inmeye çal›flt›¤›m›z 1972-1973 çal›flma
dönemimizdeki ekonomik durumla ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler iktisa-
di raporumuzda, ayn› dönemdeki Birli¤imiz faaliyetlerinin detaylar›
ise, bu raporun müteakip sayfalar›nda yer alm›fl bulunmaktad›r.
Burada bilhassa flu hususlar› tekrarlamak isterim:

Özel Sektör ilericidir, Özel Sektör yarat›c› güce sahiptir; Özel Sek-
tör daha at›lgan, Özel Sektör daha süratlidir.Özel Sektörün bu ken-
dine özgü vasf›d›r ki; onun fikrini benimseyen yahut da ondaki has-
letleri görmeyen k›s›nt›l› muhayyelli, mahdut, bir tak›m düflünce
sahiplerine dahi istesinler, istemesinler mevcudiyetini, a¤›rl›¤›n›
kabul ettirmifl bulunmaktad›r.

Bu bütün dünyada böyledir, dünyan›n bir parças› olan memleketi-
mizde de böyledir arkadafllar.

Onun içindir ki, toplumsal meselelerini halletmifl bulunan ça¤dafl
uygarl›k düzeyi dedi¤imiz Bat› dünyas›nda çeflitli sosyal gruplar

178

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

170



aras›nda insanl›k hak ve haysiyetine yak›fl›r karfl›l›kl› sevgi ve say-
g› hudutlar› içinde bir dengenin tesisi mümkün olabilmektedir. ‹ç-
tenlikle inand›¤›m husus fludur ki, naçiz bir ferdi olmakla iftihar et-
ti¤im Türkiyemizde de art›k bu mesele halledilmifl bulunmaktad›r.
Büyük Atatürk’ün çizdi¤i karma ekonomi ilkeleri içinde, insan fle-
ref ve haysiyetine önem veren, ferdin hak ve hürriyetlerini di¤eri-
ninki ile s›n›rl› bulundu¤unu müdrik bir düzen içerisinde, yar›n›n-
dan emin fabrikas›nda, bürosunda, memuriyetinde, dükkan›nda,
tezgah›nda, mektebinde, hulasaten top yekun yurt hizmetinde bu-
lunan ve birbirini seven, büyü¤üne sayg›, küçü¤üne sevgi duyan in-
sanlar›n ço¤unlukta bulundu¤u ülkedir, Türkiyemiz.

Muhterem Delege Arkadafllar›m,

K›ymeti vakitlerinizi daha fazla iflgal etmemek üzere müsaadenizle
sözlerime burada son verirken, Genel Kurulumuzun, her zaman ol-
du¤u gibi, baflar›l› çal›flmalar› sonucunda Türk Milleti ve Camiam›z
için en hay›rl› ve isabetli kararlar alaca¤›na dair inanc›m› belirterek
Yönetim Kurulumuz ad›na hepinizi sayg› ve sevgiyle selamlar›m."
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29. GENEL KURUL - 29 / 30 MAYIS 1974 

Say›n Baflkan, Say›n Baflbakan Yard›mc›s›, Say›n Bakanlar, De¤er-
li Delege Arkadafllar›m, Genel Kurulumuzu fiereflendiren Say›n
Misafirlerimiz, Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar› ve TRT Mensuplar›,

Geçen y›l görev vererek hizmete getirmifl bulundu¤unuz Yönetim
Kurulunun çal›flmalar›n› genel hatlar› ile aç›klamaya bafllarken, siz-
leri ve sizlerin flah›slar›nda Ticaret Odalar›, Ticaret ve Sanayi Oda-
lar›, Sanayi Odalar› ve Ticaret Borsalar›n›, milli hür teflebbüs cami-
as›n› sayg› ile selamlar›m. 

Bu arada huzurlar› ile toplant›m›za de¤er katan aziz misafirlerimize
flükranlar›m›z› sunar›m. Bugün sonuna eriflti¤imiz bir y›ll›k çal›flma
dönemindeki gayretlerimiz, sizlerden ald›¤›m›z irflatlar›n de¤erlen-
dirilmesi suretiyle Türk hür teflebbüsünün gelifltirilmesine ve bu
yolda memleketin karma ekonomi içinde refaha ulaflt›r›lmas› ama-
c›yla ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›lmas›na yönelmifltir.

1973 y›l›, politik bunal›mlar, politik ve ekonomik rejimle ilgili sorun-
lar, ekonomik alanda beliren çeflitli tereddütlerle dolu bir y›l olmufl-
tur. Özellikle, cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ulusumuzun ... uygun bir
tarzda cereyan edip etmeyece¤i ve genel seçimlerin zaman›nda yap›-
l›p yapamayaca¤› 1973 y›l› politik tart›flma ve mücadelelerinin temel
tafllar›n› teflkil etmifl, politik ve ekonomik rejimimizin gelece¤i aç›s›n-
dan toplumumuzun endifleli ve tereddütlü anlar yaflam›flt›r.

Ne var ki, milletimizin iradesi ve so¤ukkanl›l›¤›, siyasi partilerin di-
rayeti, Anayasal kurulufllar›n, bas›n›m›z›n dikkati, cumhuriyetin ve
ona gerçek karakterini veren demokratik kurallar›n zedelenmesini
önlemifltir.

Böylece politik rejimimizin 1961 anayasas›nda ifadesini buldu¤u il-
keler dahilinde devam› sa¤lanm›flt›r. Nitekim, Cumhurbaflkanl›¤›
seçimi büyük meclislerimizin haysiyetine ve devlet baflkanl›¤› ma-
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kam›n›n önemine sorumlulu¤una ve flan›na lay›k bir tarzda sonuç-
lanm›flt›r.

Genel seçimlerde yine yasalar›m›z›n tayin etti¤i süreler dahilinde
gerçek bir hürriyet ve mutlak bir tarafs›zl›k içerisinde yap›lm›flt›r.
Türk toplumu, siyasi partileri, anayasal kurulufllar›, bas›n› ve kamu-
oyunu oluflturan di¤er kurum ve kiflileriyle baflard›¤› imtihan de-
mokrasi rejiminin ve hukuka ba¤l›l›¤›m›z›n devaml›l›¤› konusunda
flüpheleri ve bu flüphelerin tabii sonucu olarak ekonomik hayat›-
m›zda belirmifl olan tereddütleri ortadan kald›rm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti ellinci y›l›nda her güçlü¤ü yenecek kudrette
oldu¤unu ve Türk toplumu demokratik hukuk devleti d›fl›nda poli-
tik tercih tan›mad›¤›n› bir kere daha ispatlam›flt›r.

Üç y›l süren ve 1973 y›l›n›n ikinci yar›s›nda kritik dönüm noktas›-
na gelen bunal›mlar flüpheler ve tereddütler ortam›n›n giderilmesi
hususunda özel sektörün rolü ve yard›m› büyük olmufltur.

Demokratik rejim: Hukuk devleti ve karma ekonomi sistemi aç›s›n-
dan en ümitsiz görülen zamanlarda sorumluluk yüklenenlerin çok
kere özel sektör tarafl›s› tan›nmay› hakaretten sayarak fliddetle
kap›ld›klar› devirlerde dahi, özel sektör mensuplar› ve onun temsil-
cileri bir taraftan demokratik haklar› ve parlamenter politik rejimi
savunmufllar di¤er taraftan ekonomik alandaki faaliyetlerini flefa-
at, metanet ve cesaretle sürdürmüfller, yat›r›mlar›n› mümkün olan
en yüksek seviyece ulaflt›rm›fllard›r. 

Özel sektör, demokrasi mücadelesi ve politik bunal›mlar›n kritik
safhaya vard›¤› zamanlarda dahi teflebbüs gücünü ve varl›¤›n› ülke-
mizin kalk›nma hedefini gerçeklefltirmesi yolunda en yo¤un flekil-
de kullanmas› bütün demokrasi taraftarlar›n›n da direncini art›r-
m›fl, politik bunal›mlar›n ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri-
nin ise asgari seviyede kalmas›n› sa¤lam›flt›r. Türkiye'nin özel
“sektör mensuplar› demokratik parlamenter sistem, hürriyetçi de-
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mokrasi ile teflebbüs özgürlü¤ü aras›nda s›k› bir iliflkinin mevcut
bulundu¤unu bilmekte davran›fllar›n› bu bilincin gereklerine uy-
gun flekilde seç mektedir. Politik hürriyetlerin yok oldu¤u yahut
afl›r› derecede s›n›rland›¤› hukuk devletinin ifllemedi¤i ülkelerde
hür teflebbüsten kiflilerin yarat›c› güçlerini ve maddi imkanlar›n
toplum refah› emrinde hür bir flekilde kullanmalar›nla da müsade
edilemez.

Totaliter rejimlerde hatta bunlar›n komünist olmayanlar›nda dahi,
özel sektör ya hiç yoktur, yahut çeflitli yönlerden afl›r›, ölçülerde s›-
n›rland›r›lm›fl bask› alt›na al›nm›flt›r. ‹nsan hak ve hürriyetlerine en
çok de¤er veren, hukuka, ba¤l› devletin, en iyi iflledi¤i, ve politik re-
jimin gerçek millet egemenli¤ine dayand›¤› ülkelerin ayn› zamanda
hür teflebbüsün en iyi iflledi¤i piyasa, kurallar›na ba¤l› ekonomik fa-
aliyetlerin en az s›n›rland›¤› ülkeler olmas› bir rastlant› de¤ildir.

Nitekim temel hak ve hürriyetler s›n›rland›r›lmadan hürriyetçi de-
mokratik rejimin, iflleyifli zedelenmeden piyasa kurallar›n›n belli bir
düzeyde ifllemesine hür teflebbüsün yeteneklerini serbestçe de-
¤erlendirmelerine özel sektörün geliflerek milli ekonomi içinde, ge-
rekli al›rl›¤› kazanmas›na engel olmak imkan› yoktur

Türk toplumunun benimsedi¤i ekonomik düzen, olarak, seçti¤i kar-
ma ekonomi sisteminde esas itibariyle bu ruh hakim bulunmaktad›r

Gerçekten karma ekonomi sistemi, toplumun, ekonomik ve sosyal
hedeflere ulaflmas› gayretlerinin özel sektör ile kamu sektörü or-
tak faaliyet olarak sistemlefltirilmesidir. Bu sistem içinde iki sektör
birbirinin tamamlay›c›s›, ayr› topluluklar gayelerin ortak gerçeklefl-
tiricisidir. Öte yandan ekonomik hedeflere yaklafl›ld›¤› kalk›nma
yolunda ilerlendi¤i ölçüde, bu ortak faaliyet a¤›rl›¤›n Özel Sektör
taraf›nca kaymas› bu safhalardaki ekonomik faaliyetlerin nitelik ve
özellikleri bak›m›ndan oldu¤u kadar karma ekonomi sistemini de-
mokratik rejim içinde çeliflkisiz yürütebilmek bak›m›ndan da ge-
rekli bulunmaktad›r.
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Özel sektör bir taraftan demokratik hürriyetçi rejimin yahut parla-
menter demokrasinin di¤er taraftan toplumun özlemini duydu¤u
ekonomik hedefleri gerçeklefltirme faaliyetinin ana temellerinden
biri ve vazgeçilmez bir unsurudur. Özel sektör mensuplar› bu duru-
mun kendilerine istedi¤i sorumlulu¤un bilincine varm›fl bulunmak-
tad›rlar ve bu bilinçleri her gün daha da geliflmektedir. Bu sorum-
luluk iki yönlüdür sorumlulu¤un bir yönü politiktir. Her özel sektör
mensubu hürriyetlerin demokratik parlamenter rejimin hukuk dev-
leti ilkelerinin tabii savunucusudur.

Hiçbir özel sektör mensubu bunlar d›fl›nda bunlarla çeliflen bir si-
yasi tercihin yan›nda olamaz. 

Sorumlulu¤un di¤er yönü ise ekonomik ve sosyal her özel sektör
mensubu Türk toplumunun kalk›nma planlar›na ve muhtelif yasa-
larda ifadesini bulan ve tüm kalk›nma sosyal adalet içinde refaha
kavuflmas› ve ekonomik kalk›nman›n gerçeklefltirilmesi ekonomik
kalk›nman›n nimetlerinden tüm halk›m›z›n yararland›r›lmas› ve so-
rumlulu¤unu duymakta ekonomik kalk›nma ve toplumsal refah› bir
an önce gerçeklefltirmenin gayreti içinde faaliyette bulunmaktad›r.

Say›n Delegeler, 
1973 y›l› Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ile tespit edilen yeni
stratejinin bafllang›ç y›l›d›r. Bu strateji, ilk iki plan›n stratejisinden
farkl› olarak büyümeyi sadece gayri safi milli has›lan›n art›fl h›z›na
ba¤lamamakta, bu h›z›n gerçekleflmesinde sanayi kesiminin katk›-
s›na ön planda yer vermifltir.

Üçüncü Befl Y›ll›k Plan›n bafll›ca hedefleri dikkate al›nd›¤›nda bu
plan›n Türk ekonomisi aç›s›ndan önemli hamleler peflinde oldu¤u
söylenebilir; ancak kabul etmek gerekir ki ‹lk uygulama y›l›n›n so-
nuçlar› plan hedeflerinden farkl› olmufltur; geçen y›lki büyüme h›z›
yüzde 5.5 gibi oldukça düflük bir seviye göstermifltir.

Tar›msal üretimde meydana gelen gerileme büyüme h›z›n›n plan
hedeflerinden geri kal›fl›nda en büyük etkendir.
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Sanayi sektöründe ise, büyüme h›z› yüzde 13.4 olarak gerçeklefl-
mek suretiyle önemli bir geliflme sa¤lanm›flt›r. Aç›kça görülüyor ki,
Üçüncü Befl Y›ll›k Plan hedefini aflan sanayileflme çabas›na ra¤-
men, ekonomimizin tar›msal niteli¤i a¤›r basmas›ndan ve tar›msal
üretimin ise büyük ölçüde hava flartlar›na ba¤l› olmas›ndan ötürü,
1973 y›l›nda büyüme h›z› plan hedefinin gerisinde kalm›flt›r.

Kamu Maliyesi: 
Bütçenin öngördü¤ü hedeflere göre toplam vergi gelirleri içinde
vas›tas›z vergiler oran›n›n artaca¤› anlafl›lmaktad›r.Bu hedefe var-
man›n kolay olmayaca¤› aç›kt›r kald› ki, vas›tas›z vergilerin daha
adil oldu¤una dair ileri sürülen pratik tedbirin tutarl›l›¤› bugün iki
flekilde tart›fl›lmaktad›r. Bu cihetle vergi hedef ve gayeleri basit
olarak vas›tas›z vergilerin pay›n›n, vas›tal› vergilere göre k›yasla ar-
t›r›lmas› yerine, mükelleflerin gelirlerine göre adil bir vergi al›nma-
s› ekonominin bütün kesimlerinin bu ölçüler içerisinde vergiye ta-
bi tutulmas› bu arada vergi sisteminin özellikle yat›r›mlar›, üretimi
ihracat› aksatmamas›, aksine ciddi flekilde teflvik etmesi ve enflas-
yona yol açmamas› olarak saptanmal›d›r.

Vergi sistemi, üretimi, ihracat› teflvik etmesi ilkesine son y›llarda
maalesef yeterince önem verilmemekte, ek gelir sa¤lamak, bafll›-
ca kayg›y› teflkil etmektedir.

Uzun süreden beri göze çarpan di¤er ilginç bir de kamu gelirlerinin
ve kamu harcamalar›n›n gayri safi milli has›laya oranlar›ndaki art›fl
e¤ilimidir.

Ekonomimizde kamu kesiminin a¤›rl›¤›n›n art›r›lmak istendi¤inin
aç›k bir flekilde ortaya konulmaktad›rlar. Üçüncü Befl Y›ll›k Planda
toplam kamu harcamalar› içinde kamu cari harcamalar›yla transfer
harcama oranlar›n›n azalma trendi gösterece¤i, bu kamu yat›r›m
harcamalar› oran›n›n yükselece¤i anlafl›lmaktad›r. Bu arada kamu
gelirleriyle kamu harcamalar› aras›ndaki aç›¤›n, kapanmas› için
kullan›lacak ilk finansman gerecinin devaml› azalaca¤› tahmin edil-
mektedir.

184

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

176



Kamu yat›r›mlar›n›n, artt›r›lmas›, yat›r›m aramallar› sanayinin kamu
kesimi taraf›ndan gelifltirilmesi stratejisi, bu stratejiyi tespit eder-
ken, özel teflübbüsün bu anlanlardaki potansiyelinin lay›k› ile hesa-
ba kat›lmamas›n›n mahzurlar›na yukar›da iflaret ettim.

1973 y›l›nda Türkiye ekonomisinin genel görümü: 

Say›n Delegeler,

Türkiye ekonomisinin 1973 y›l›ndaki geliflimi genellikle olumlu bir
yönde olmufltur. Gerçi tar›msal has›ladaki gerileme yönünden bü-
yüme h›z› eski y›llar ortam›n›n ve Üçüncü Befl Y›ll›k Plan hedefinin
alt›nda, yüzde 5.5 olarak gerçekleflmifltir. Ancak bu durum bir ta-
raftan sanayileflmenin önemini, tar›mdaki gerilemeye ra¤men, ge-
lirimizin artmas›ndaki rolünü gösterirken, di¤er taraftan sanayilefl-
menin yan›nda tar›m, kesiminin gelifltirilmesinin ihmal edilmemesi
gerekti¤ini de çok aç›k bir flekilde ortaya koymufltur.

Yine 1973 y›l›nda yat›r›mlar plan tahminlerini aflm›flt›r. Bu husus-
ta kamu yat›r›mlar› aksarken, özel kesimin yat›r›m hedeflerine
gerçeklefltirmesi ilginçtir. Nitekim,1973 y›l›nda kamu kesimi ya-
t›r›mlar›nda yüzde 11,04 art›fl öngörüldü¤ü halde, fiili art›fl ancak
yüzde 9 olmufltur. Bununla beraber, planda yat›r›m ve ara malla-
r› sanayinin kurulmas› ve gelifltirilmesine paralel olarak kamu ke-
simine ve kamu yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmek istenmesi bu alan-
larda özel teflebbüsün olanak ve potansiyelinden lay›k› ile yarar-
lan›lmamas› ileride çeflitli ekonomik ve politik güçlükler do¤ura-
bilecektir.

Kamu maliyesi aç›s›ndan kamu gelirlerinin ve kamu harcamalar›n›n,
gayri safi milli has›laya oranla artmas› e¤ilimi ekonomik içinde ka-
mu kesimine daha fazla a¤›rl›k verilmesi iste¤inin aç›¤› bir delilidir.

Ayn› paralelde olarak 1973'te toplam kamu harcamalar› ‹çinde ka-
mu yat›r›mlar›n›n payi yükseltilmifl buna karfl›l›k transfer harcama-
lar› oran› ise düflürülmüfltür.
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Di¤er taraftan vergi sistemimizin vergi mükelleflerine ve ekonomik
kesimlere göre adil da¤›l›m› sorunu yan›nda özel yat›r›mlar›, üreti-
mi ve ihracat› yeterince teflvik etmemesi bu yönde aksamas› yeni
vergiler getirilirken, verginin ekonomik etkilerinin arka plana at›la-
rak kamu gelirlerini yükseltmek gayesiyle hareket edilmesi önem-
li mahzurlar teflkil etmektedir.

Vergi sisteminde 1973 y›l›nda bu yönde müspet bir geliflme müfla-
hade edilmemifltir. 1973 y›l›nda ülkemizde dünya konjonktürüne
paralel ve fakat bunun üstünde olarak fiyat art›fllar›n›n çok yüksek
bir düzeyde gerçekleflmesini 1970 ten bu yana h›zlanan enflasyo-
nun bir türlü kontrol alt›na al›namamas› ise çok ciddi bir ekonomik
sorunu teflkil etmektedir. 

Muhterem Delegeler, 
Halk sektörü kamu sektörü ve özel sektörün yan›nda ve özel sektör-
den ayr› telakki edilen bir halk sektörünün yarat›lmas› konusunda
al›nacak tedbirler henüz tam bir aç›kl›¤a kavuflturulmufl de¤ildir.

Tar›m kesiminde, tar›m sat›fl kooperatiflerinin yan›nda çeflitli dü-
zeyde di¤er kooperatiflerden ticaret ve küçük sanayi kesimindeki
di¤er kooperatiflerden sanayi kesiminde ise halka aç›k flirketler-
den tevekkül edece¤i tasarlanan halk sektörünün gelifltirilmesinde
göz önüne al›nan temel gayenin gelir, ve servetin daha adil bir bö-
lüflümü, k›sa sosyal adalet gayesine uygun gibi görünen böyle bir
sektörün getirilmesinin daha dikkatle incelendi¤inde verimlili¤i dü-
flürmesi bak›m›ndan ekonomik kalk›nma gayesiyle dolayisiyla de
gerek istihdam› azaltmas›, gerek maliyet ve fiyatlar› yükselmesi
aç›s›ndan sosyal adalet gayesiyle çeliflmeye yol açabilece¤i kolay-
l›kla anlafl›l›r.

Nitekim, böyle bir sektörün kurulmas›nda bafll›ca deste¤in kredi
mekanizmas› olaca¤› aç›kças› kredi ve sermaye kaynaklar› k›t olan
ve bu k›t kayna¤› en verimli üretim alanlar›na ve en verimli üretim
organizasyonlar›na yöneltmek zorunda bulunan ülkemizde kredile-
rin önemli bir k›sm›n›n verimlili¤i ve rasyonelli¤i aç›kça seçileme-
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yen halk sektörüne aktar›lmas› halinde kamu kesimi ile özel ke-
simin ve de ihtiyaçlar› karfl›lanamayacakt›r. Daha verimli rasyo-
nel çal›flan özel kesimin finansman imkanlar›n›n daralt›lmas› ve
özel yat›r›mlar›n art›fl haz›n›n düflmesi ekonomimizde kaynak is-
raf›na yol açacakt›r. Üretim ve istihdam art›fllar›n›n yavafllamas›,
buna karfl› maliyet fiyatlar› yükselerek enflasyonist bask›lar›n
artmas› ise, sosyal adalet aç›s›ndan as›l a¤›rl›¤› olan sorunlar›
teflkil edecektir. 

Ayr›ca önemle belirtmek gerekir ki, büyük sanayi kurulufllar› ta-
mamlay›c› nitelikteki küçük sanayinin geliflmesi için bir ortam ya-
rat›r. Buna karfl› modern ekonomide ihtiyaç duyulan ileri teknoloji
gerektiren mamulleri rekabet gücünden yoksun küçük iflletmeler-
de istihsal etmek ise Türkiye'nin giderek basit bir tar›msal ülkeye
dönüfltürebilir.

fiayet halk sektörü küçük esnaf ve küçük sanayiciyi üretim koope-
ratifleri fleklinde ele alacak ise, bu görüfl ve tedbirin de gerçekçi
oldu¤u söylenemez. Çünkü bu tür örgütlenme modern ekonomiler-
de teknolojik özelliklerine ayk›r› oldu¤u gibi ülkemizin sosyal psi-
kolojik e¤ilimlerine de ters düflmektedir.

Halk sektörü hiç kimsenin mutlak ço¤unlu¤a sahip bulunmad›¤›
halka aç›k anonim flirketlerin teflviki suretiyle mülkiyeti yayma mo-
deli olarak ele al›n›yorsa, bu da ilk bak›flta sosyal adalet aç›s›ndan
uygun bir yol gibi görünüyorsa da mevcut tecrübeler bu tip flirket-
lerin kamu teflviki, kamu denetimi ve yard›m›na ra¤men iyi yöneti-
lemedi¤ini, ekonomik aç›dan ihtilaflara sebep oldu¤unu göster-
mektedir. Bu gibi teflebbüslere kamu sermayesinin ifltiraki de ka-
nuni zorunluluk getirmeyece¤i aç›s›ndan olmaktan uzakt›r.

O halde ekonomik kalk›nmam›z›n ve sanayileflmemizin bugünkü
safhas›nda bu tip flirketler konusunda daha gerçekçi olmak gere-
kir. Tar›m kesiminde ise, her halde üretim kooperatifleri deneme-
lerinden, tar›m sat›fl ve kredi kooperatiflerinin gelifltirilmesinde k›t
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imkanlar› iyi de¤erlendirilmeli. Her halde bu kooperatiflerin etkin
flekilde çal›flmalar› ve enflasyona yol açmamalar› mutlaka sa¤lan-
mal›d›r.

Yat›r›mlar›n da¤›l›m›

Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda yat›r›mlar›n kamu kesiminde,
özel kesim aras›ndaki da¤›l›m hakk›nda beliren e¤ilimler ile, ilk iki
plandaki yat›r›mlar›n daral›m› mukayese edildi¤inde, endifle verici
sonuçlara var›labilir.

Nitekim, üçüncü Befl Y›ll›k Plan döneminde kamu kesiminin tar›m
yat›r›mlar›ndaki a¤›rl›¤›n›n nisbi olarak özel kesime aktaraca¤› ön-
görülmektedir. E¤itim ve sa¤l›k yat›r›mlar›nda ise, kamu kesiminin
a¤›rl›¤›n›n pek önemli oranda olmas› da bir miktar azalmas› bek-
lenmektedir. Kamu yat›r›mlar› içinde madencilik, enerji ve imalat
sanayi a¤›rl›k kazanaca¤›, veya özel kesimin a¤›rl›k kayb›na itilece-
¤i anlafl›lmaktad›r.

Tar›m kesiminde verimlilik art›fl›n›n her fleyden önce bu kesimde
devletin altyap› yat›r›mlar›n› tamamlanmas›na ba¤l› oldu¤u düflü-
nülürse tar›m da kamu yat›r›mlar› oran›n›n azalt›lmas›n›n gerek
ekonomik kalk›nma, gerekse sosyal adalet kütlelerinin refah›n
sa¤lanmas› aç›s›ndan olumlu etkiler yaratmas› ihtimali zay›f.

Madencilik ve imalat sanayiinde özel yat›r›mlara ve özel sektöre k›-
yasla kamu sektörüne daha fazla a¤›rl›k kazand›r›lmas› ifllemi özel-
likle düflündürücüdür. Plana göre gerçi özel sektör yat›r›mlar› ge-
rek madencilik gerek imalat sanayinde artacakt›r. Ancak kamu
sektörü yat›r›mlar› daha çok art›r›laca¤› cihetle özel kesim aleyhi-
ne kamu kesimi lehine bir a¤›rl›k de¤iflimi vuku bulacakt›r. 

Bu yönden bir e¤ilimi k›t üretim kaynaklar›n›n seçkin kullan›l›p ve
ekonominin verimlili¤i aç›s›ndan olumlu görmek pek mümkün de-
¤ildir. Aksine bu e¤ilimin ekonomimizin verimlili¤ini azaltarak kay-
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nak israf›na yol açmas› belli bir ihtimal dahilindedir. Nitekim genel-
likle bugüne kadar gerek madencilik gerekse imalat sanayi sektö-
ründe kamu teflebbüslerinin verimlili¤i olumsuz oranlarda kalm›fl
ya da olumsuz görülmüfltür.

Di¤er taraftan özellikle imaalat sanayine yat›r›m ve aramallar›
sanayinin gelifltirilmesi ekonomik kalk›nmam›z›n bugün eriflti¤i
safhada kabul flayan bir hedef olmakla beraber, bu sanayi kolla-
r›n›n münhas›ran kamu teflübbüsleri taraf›ndan gelifltirilmesi
toplam, yat›r›mlar içinde kamu yat›r›mlar›n›n a¤›rl›¤›n›n bu ne-
denle art›r›lmas›na kabule flayan bir öneri olarak görmek müm-
kün de¤ildir.

Di¤er yandan kamu iktisadi kurulufllar›n›n finansman gereklerini
k›smen karfl›lamak üzere Merkez Bankas›’ndaki mevduat karfl›l›k-
lar›ndan belli oranda bir k›s›m kullan›lmas› öneriliyor. Öneri yeni
tasar› da da benimsendi¤i takdirde Merkez Bankas› kaynaklar› çok
genifl ölçüde kamu sektörü lehine kullan›lacak demektir.

Ayr›ca kurulmas› tasarlanan kooperatif bankas› bankalarda mev-
duat art›fllar›nda bir pay ay›rma zorunlu¤unun yüklenilece¤i de ile-
ri, sürülmektedir. Kanunu mevzuat karfl›l›klar› oranlar› esasen yat›-
r›lm›fl bulundu¤una göre, bu konuda getirilecek hükümlülükler
bankalar›m›z›n kredi ve finansman imkanlar›n› önemli ölçüde da-
raltacakt›r.

Kamu yat›r›mlar›ndaki bu art›flta özel teflebbüsün üzerine alabile-
ce¤i alanlara el at›lmas› ve özel teflebbüse rakip de¤il, özel tefleb-
büsü tamamlayan verimlili¤ini art›ran ve teflvik eden kamu kuru-
lufllar›na yer verilmesi ilkelerinin ne derece gözetildi¤i endifle ko-
nusu olmaktad›r.

Ekonomimizin bugün eriflti¤i safhada genifl bir potansiyele sahip
olan niteli¤i icab› dinamik ve verimli faaliyette bulunan özel tefleb-
büsten lay›k› ile yararlan›lmamas› k›t kaynaklar›m›z›n israf›na ve
kalk›nma h›z›m›z›n düflmesine yol açacakt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m, Say›n Misafirlerimiz,

Özel kesim yarat›c› gücü ve dinamizmi ile bugüne kadar Türk eko-
nomisine büyük katk›larda bulunmufltur. Bugün eriflti¤i düzeyde
bu katk›lar› daha da art›rmak potansiyeline sahiptir. Buna ra¤men
son günlerde tutucu olmamak, ilerici görünmek, sosyal adaleti ger-
çeklefltirmek isteyen birçok kimseler bu konuda tamamen yanl›fl
görüfllere kap›lm›fllard›r

Böylece özel teflebbüs sosyal adaleti gerçeklefltirilmesinde, kalk›n-
ma h›z›n›n, istihdam›n ve ücretlerin yükseltilmesi yoluyla çok
önemli bir yol oynad›¤› Türk toplumunun ileri bir düzeye bir an ön-
ce varmas›n› sa¤lamaya devam edece¤i hiç hesaba kat›lmaks›z›n
hor görülmüfl ve hor görülmek istenmifltir. Buna karfl› gerek ülke-
mizde, gerek di¤er ülkelerde çeflitli tecrübeler ve misaller önümüz-
de serili oldu¤u halde afl›r› bir devletçili¤in savunmas› yap›lm›fl
böyle bir devletçili¤in gerek ekonomik kalk›nmay›, gerek sosyal
adaleti daha süratle gerçeklefltirece¤i yolunu da çok yanl›fl fikirle-
re bel ba¤lam›flt›r. Özel sektörün çeflitli ithamlarla horgörülmesi bu
yüzden kay›tland›r›lmak, ekonomi içindeki pay›n›n azalt›lmak is-
tenmesi gereksiz, yersiz ve sak›ncal›d›r.

Özel sektörü nitelerken ekonomimizdeki yerini belirtirken rasyonel
ve objektif olmayan, gevflek ve mesnetsiz, ölçüler kullanmak yeri-
ne rakamlara ve delillere dayanarak ciddi sonuçlar gerekir. 

Özel teflebbüsün çal›flma ve heves ve flevkini k›racak yaflama orta-
m›n› k›s›tlayacak bir davran›fl›n her fleyden önce ülke ekonomisi,
ekonomik kalk›nma, istihdam ve refah›n tüm toplumumuza yay›lma-
s› aç›s›ndan menfi sonuçlar yarataca¤›na önemle iflaret isteriz.

Teflvik tedbirleri sorunu

Yat›r›mlar› teflvik tedbirleri uygulamaya konuldu¤undan bu yana
kamuoyunda genifl bir tart›flma konusu olmufl lehte ve aleyhte çe-
flitli iddialar öne sürülmüfltür.
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Bugünlerde ise iddialar a¤›rl›k kazanmaktad›r. Aleyhteki bu iddi-
alar baz› yan›lt›c› rakamlarla da desteklenmektedir. Halbuki bugün
sadece özel sektör mensuplar› de¤il, bu sektör d›fl›nda yer alan ta-
rafs›z birçok araflt›r›c› ve bilim adam› teflkvik tedbirlerinin yat›r›m-
lar› h›zland›r›c› etkilerini kabul etmek, bu etkileri yapt›klar› araflt›r-
ma ve gözlemlerle kan›tlamakta ve ekonomimiz için çeflitli yönler-
den olumlu sonuçlar verdi¤ini ifade etmektedirler. Teflvik tedbirle-
rinin kaynak israf› yaratt›¤›na, belli bir fayda sa¤lanmad›¤›na dair
aleyhteki iddialar›n aksine bu tedbirler kaynaklar›n kullan›m›nda
yeni boyutlara var›lmas›na yol açm›flt›r. Nitekim teflvik tedbirleri
sayesinde özel yat›r›mlar durgun bir dönemde dahi plan hedefleri-
ni aflm›fl, kalk›nmada öncelikli yörelere etkin bir flekilde akm›fl, ih-
racat›n rekor seviyelere ulaflmas›n› sa¤lam›fl, sanayi kesiminin bü-
yüme h›z›n› ise planda öngörülen h›z›n üstüne ç›karm›flt›r.

Sonuç olarakta, ekonomimiz, teflvik tedbirleriyle özel sektöre akata-
r›lan kaynaklar› kat kat fazlas›yla de¤erlendirilmifl olarak geri alm›fl,
bu faydalardan tüm ekonomimiz ve toplumumuz yararlanm›flt›r.

Teflvik tedbirlerinin sa¤lad›¤› olumlu sonuçlar aç›k ve kesin flekilde
ortada bulundu¤una göre, aleyhteki yanl›fl iddialara kap›larak bu
tedbirlerin kald›r›lmas› veya azalt›lmas› yoluna girmekten titizlikle
sak›nmak, teflvik tedbirlerine devam etmek gerekir.

Bugün özel sektörün önemli bir kredi sorunu mevcuttur. Son y›llar-
da gerek üretim ve yat›r›m art›fllar›nda gerek özellikle çok yüksek
seviyede fiyat ve maliyet art›fllar› bu sektörün kredi ihtiyac›n›
önemli ölçüde yükseltmifltir. Buna mukabil bankalar›n özel sektö-
re kredi verme imkanlar›n› yetki oranlarda daraltan birçok tedbir-
lere gidildi¤i göze çarpmaktad›r.

Kredilerin küçük parçalara bölünmesi, mevduat kanuni karfl›l›k oran-
lar›n›n yükseltilmesi ve mevduat faizlerinin düflürülmesi suretiyle,
bankalar›n kredi verme imkanlar›n› daralt›lmas›, d›flar›dan kredi te-
mini flartlar›n›n a¤›rlaflt›r›lmas› e¤ilimleri bu meyanda say›labilir.
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Bu arada teflvik tedbirleri içinde mütalaa edilen orta vadeli sanayi
kredilerinin geniflletilmesi için gerekli fon mevcut bulunmamakta-
d›r. Özel sektörü kredi ihtiyac›n›n en fazla oldu¤u böyle bir dönem-
de kredi da¤›tma yolunda beliren e¤ilimler en az›ndan özel sektör
yat›r›mlar›n› s›n›rlama arzusu olarak yorumlanabilir.

Türk ekonomisinin d›fl iliflkilerden teflebbüslerini daha aç›k olarak
görebilmek için baz› giriflleri dikkatli yorumlamak gerekmektedir.

Bu giriflimlerin bafl›nda Ortak Pazar aleyhine olan fikirlerin hararet-
le savunulmas› gelmektedir. Türkiye yapt›¤› anlaflmalarla Avrupa
Ekonomik Toplulu¤una tam üye olmak yolundad›r. Üyeli¤in fayda
ve mahzurlar›, mahzurlar›n giderilmesi imkanlar›, ekonomiyi üyeli-
¤i do¤ru gidifle haz›rlayacak tedbirler elbette kamuoyunda bütün
geniflli¤i ile tart›fl›lacakt›r. Hatta sonuçta AET Türkiye geçifl döne-
mi flartlar›nda ekonomimiz lehine baz› de¤iflmeler de sa¤lanabilir.
Ancak tart›flmalar olumsuz bir hava verme çabalar› a¤›rl›k kazand›-
¤›nda sonuç olarak AET ile iliflkilerimizin kesilmesinden yine Türk
ekonomisinin zarar görece¤i aleyhteki havan›n tart›flmalardaki ob-
jektifli¤i bozaca¤› bu yüzden de al›nmas› gereken tedbirlerin geci-
kece¤i aç›kt›r.

Türkiye d›fl ekonomik iliflkilerini k›s›tlamak yönündeki di¤er bir so-
run da özel yabanc› sermaye aleyhindeki objektif nitelik tafl›mayan
iddialard›r.

Kontrollü bir yabanc› kullan›m›n›n ekonomimiz için yarataca¤› im-
kanlar yabanc› sermayeyi en etkin flekilde kullanma yollar› ekonomi-
nin ve özellikle teknolojik yetersizlikler aç›s›ndan karfl›laflt›¤› güçlük-
ler hiç dikkate al›nmadan ve tart›fl›lmadan yo¤unluk kazand›r›lmak
istenen aleyhteki görüfl ve iddialar gerçekçi olmaktan çok uzakt›r.

Turizm konusunda ayn› paralelde ileri sürülen fikirlerde yine objek-
tiflikten uzak olup, Türk toplumunu d›fl iliflkilerden tecrit etme teh-
likesini artt›rmaktad›r.
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1973 y›l›nda ödemeler dengesinde aç›k meydana gelmemifltir. Ge-
çici d›fl ticaret dengemizde Önemli bir aç›k belirmifltir iflçi dövizle-
rinde turizm ve d›fl kredilerdeki geliflmeler ancak bu aç›¤› kapatt›-
¤› gibi döviz rezervlerinin artmas›na yol açm›flt›r.

1974 y›l›nda ise durum oldukça de¤iflik olacakt›r. Nitekim petrol
fiyatlar›n›n 3.5 kat›na yak›n bir oranda artmas› s›nai hammade fi-
yatlar›nda beliren yüzde yüze yak›n yükselmeler ithalat›n bir hayli
yüksek düzeyde programlanmas›na yol açm›flt›r.

Gerçi ihraç mallar›m›z›n fiyatlar› da önemli ölçüde yükselmifltir. Ne
var ki ihracatta fiyat art›fllar›nda sa¤lanacak, döviz geliri art›fl›, it-
halat art›fl›n›n tamam›n› finanse etmeyecektir. Bu husus ta ümitler
yine iflçi dövizleri, turizm gelirleri, d›fl krediler ve yabanc› sermaye-
ye ba¤lanmaktad›r. Bunlar d›fl›nda özellikle petrol f›yatlar›n›n art›fl›
karfl›s›nda al›nabilecek di¤er baz› tedbirler de mevcuttur. Petrolde,
iç üretimin art›r›lmas› ve enerji kayna¤› olarak petrolün ikame im-
kanlar›n›n araflt›r›lmasi gerekir. ‹flçi dövizleri önemli bir gelir olma
niteli¤ini devam ettirmektedir. Bu aç›dan ad› geçen kalemden sa¤-
lanan gelirlerin azalmamas›n› sa¤lamak üzere Avrupa ekonomik
toplulu¤u nezdinde özel bir çaba sarfetmek gerekmektedir. Toplu-
lu¤un hem yabanc› iflçiler hem de d›fl ticaret konusunda bizim du-
rumumuzdaki di¤er ülkelere sa¤lad›¤› imkanlar›n bize de tan›nma-
s› için gereken her türlü teflebbüse giriflilmektedir.

Enerji sorunu

Enerji aç›¤› sorunu 1973 y›l›nda özellikle sanayimiz aç›s›ndan
önemli s›k›nt›lar› yaratm›flt›r. S›k ve uzun süreli elektrik enerjisi ke-
silmeleri üretimi aksatm›fl verimi düflürmüfl, kapital tüketimini ya-
ni afl›nma ve eskimeyi h›zland›rm›fl, maliyetleri yükseltmifltir. So-
nuç olarak kaynaklar en etkin flekilde kullan›lmam›fl, belli yat›r›m-
lardan ve belli bölgelere yönelecek faaliyetlerin bir k›sm›ndan vaz-
geçilmifl. Bu sorunun en k›sa zamanda ve yo¤un bir çal›flma sonu-
cunda çözümlenmesi flartt›r. Aksi taktirde 1974 y›l›nda üretimin
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daha da yavafllayaca¤› ve yat›r›m ve üretim hedeflerinin gerçeklefl-
mesinde aksakl›klar›n belirece¤i aç›kt›r.

Say›n Arkadafllar,
Karma ekonomi sisteminde özel sektör ve kamu sektörünün yerleri-
nin objektif flekilde tespiti çeflitli politika tedbirlerinin buna göre ayar-
lanmas› sorunu yan›nda enflasyon sorunu bugün ekonomimizin en
önemli sorunlar›ndan biridir. Son y›llarda baflgösteren fliddetli fiyat
yükselmeleri, hem sabit gelirli vatandafllar baflta olmak üzere, tüketi-
cileri hem özel teflebbüsü hem de enflasyonu kontrol alt›na almak du-
rumunda olan kamu kesimini çok yak›ndan ilgilendirmektedir.

Son y›llarda baflgösteren dünya çap›ndaki fiyat yükselmelerinin
özellikle hammadde petrol fiyatlar› ve tar›m mallar› fiyatlar› art›fl›-
n›n rolü çok önemli olmufltur. Bununla beraber, ülkemizde bu gibi
d›fl faktörlerle baflgösteren fiyat art›fllar› yan›nda bugüne kadar çe-
flitli alanlarda yanl›fl tedbir al›nmas›n›n da pay› büyüktür.

Nitekim biriken döviz rezervlerinin bir an önce yat›r›ma tahsis edi-
lerek üretimin artt›r›lmamas› fiyatlar› artan hammaddelerin iç üre-
timin veya ithalat›n›n geniflletilmemesi bu arada zikredilebilir. Ay-
r›ca kamu harcamalar›n› kolay yoldan finanse etmek için devaml›
flekilde vas›tal› vergilerin art›r›lmas› da s›nai maliyet ve fiyatlar›n
yükselmesine yol açm›flt›r. 

Di¤er taraftan son y›llardaki fiyat art›fllar› talep enflasyonu unsur-
lar›n› da maliyet unsurlar› da tafl›d›¤›na göre, kredi hacminin k›s›l-
mas› önleyici bir tedbir olmaktan uzak kalm›fl, aksine üretim ve ya-
t›r›m t›kan›kl›klar› yaratarak uzak kalm›fl, aksine üretim ve yat›r›m
t›kan›kl›klar› yaratarak ekonominin durgunlu¤a girmesi tehlikesini
artt›rm›flt›r. Bugün uygulanan hükümet program› ve tasarlanan çe-
flitli projeler ve enflasyonu önlemek bak›m›ndan umut verici gö-
zükmemektedir.

Enflasyon sorununun çözümünü gerçekçi bir aç›dan ele almak
gerekir. Bunun yerine ücret art›fl› taleplerinin bu yoldan geliflen
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toplu sözleflmelerin asgari ücret ve k›dem tazminat› sorununun,
tar›m mallar›nda destekleme, tavan fiyatlar› tespitinin tam aksi-
ne bir tutumla ele al›nd›¤›n› görüyoruz. Ayr›ca gerek verimlili¤i
flüpheli halk kesimi için, gerek kamu kesimi için kredilerin art›r›l-
mas› e¤iliminde enflasyonu körükleyecek baflka bir etken olma-
ya namzettir.

Yap›lan vaatlerde, uygulamalarda ve var›lacak sonuçlar›n yorum-
lanmas›nda gerçekçi olmak her halde fiyat yükselmelerini basit bir
iddia ile özel kesimin afl›r› kar hevesine ba¤lamamak gerekir.

Yine maliyetlerin devaml› yükseldi¤i dünya piyasalar›nda hammad-
de temel sanayi madde t›kan›klar› dolay›s›yle üretimin fazla art›r›-
lamad›¤›, talebin üretimin çok üstünde yükseldi¤i ve fiyatlar›n ise
devlet taraf›ndan düflük tespit edild¤i hallerde spekülatif ak›mlar›n
ortaya ç›kmas›n›n kusuru bu ekonomik flartla ve yanl›fl fiyat politi-
kas› yerine arac› teflkilat›na ba¤lamaktan buna göre sanayiin bün-
yesine uygun olmayan teflkilat de¤iflimi önerilerinde bulunmaktan
titizlikle sak›nmak gerekir.

Bu arada önemli belirtelim ki, enflasyonu kontrol için fiyat kontrol
mekanizmas›na son günlerde getirilen aç›kl›k ve kolayl›klar flüphe-
siz ki olumlu sonuçlar vermifltir.

Ancak, enflasyonu önlemek hususunda fiyat kontrol mekanizmas›-
n›n rolü ikinci derecede kalmaktad›r. As›l önemli olan enflasyon
önleyecek bir yat›r›m ve geliflme stratejisinin ve buna uygun bir
maliyet ve para politikas›n›n uygulmaya konmas›d›r.

Genel Kurulun say›n üyeleri, çok de¤erli misafirlerimiz, buraya
kadar genel hatlar›yla de¤erlendirmeye çal›flt›¤›m iktisadi gelifl-
meleri ait bilgiler, iktisadi raporumuzda ayr›nt›l› bir flekilde orta-
ya konulmufltur. Keza birli¤imizin bu faaliyet dönemine iliflkin
çok yönlü çal›flmalar› da raporun müteakip sayfalar›nda aç›kla-
m›fl bulunmaktad›r.
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Huzurlar›n›zda teknik de¤erlendirmelere detayl› bir flekilde girerek
daha fazla zaman›n›z› almak istemiyorum. Ancak, temas›nda fayda
mülahaza etti¤im baz› düflüncelerimizi müsamahan›za s›¤›narak
ifade etmekten geçemeyece¤im.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 40. Maddesi “herkes diledi¤i
alanda çal›flma ve sözleflme hürriyetine sahiptir. Özel teflebbüsler
kurmak, serbesttir. Kanun bu hürriyetleri ancak kamu yarar› ama-
c›la s›n›rlayabilir. Devlet özel teflebbüslerin milli iktisad›n gerekle-
rine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini güvenlik ve kararl›l›k
içinde çal›flmas›n› sa¤layacak tedbirleri al›r.” Demek suretiyle her-
kesin diledi¤i alanda çal›flma ve sözleflme hürriyetlerine sahip ol-
mas›n›, özel teflebbüsler kurman›n serbest olmas›n› Türk milletine
hak olarak tan›m›flt›r.

Planlar kamu kesimi için emredici özel kesim için yol gösterici ni-
telik tafl›yacakt›r. Sanayileflmenin gereken h›zla ve biçimde olufl-
mas› özel milli teflebbüsün gücünü bu strateji yönünden de¤ifltiril-
mesi için devlet özel kesiminin faliyetlerini özendirici destekleyici
ve cayd›r›c› olarak yöneltici bir görev yüklenecektir. Özel kesimin
faaliyetlerinin yöneltilmesinde kararl›l›k, aç›kl›k, genellikle güven-
lik ilkelerine uyulmas› ve özel teflebbüsün perspektif hedeflerin ge-
rektirdi¤i alanlara yöneltilmesi Anayasan›n 40 ve 41. Maddeleriyle
devlete verilen bir ödevdir ibaresiyle amir anayasa hükmünü ben-
yesine oturtmufltur.

Hal böyle iken hür teflebbüsün mevcudiyetinin yaflamas› ve yafla-
t›lmas›n› münakafla konusu yap›lmas›n› anlamak güç de¤ildir. Za-
man zaman oldu¤u gibi son günlerde de mensuplar›m›za birtak›m
s›fatlar takarak yat›flt›r›lmalarda bulunarak bir yere sak›flt›rma gay-
retleri gösterilmektedir. Bu gayretlerin hedefleri de bizlerce ma-
lumdur.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Anayasadan do¤an özel teflebbüs kurma hakk›n› tan›mak ve tan›-
mamak gibi bir alternatif mecut de¤ildir. Bu hak sadece tan›nacak.
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Bu hakk›n ifllemesi teminat alt›nda olmas› konusu da devlet gerek-
li ihtimam› gösterecektir.

Bu itibarla hür teflebbüs varl›¤›n› müdafa taht›nda bir münakaflaya
konu olamaz. Kalk›nma yolunda kendisine düflen görevlerin sorum-
lulu¤una matuf h›zl›, dengeli, devaml› ve istikrarl› bir kalk›nman›n ba-
flar›lmas›nda fevkalade fluurlu bir dinamizm içinde bulunan hür te-
flebbüs konusunda önce kaynaklar›n› k›s›tlamak daha sonras› statü-
sünü de¤ifltirerek geri plana itmek fleklindeki gayretleri birli¤imizin
hakl› ve mesnetli bir davran›fl olarak görmesi mümkün de¤ildir. Bu
bak›mdan bir teflebbüs konusundaki anlay›fl›n anayasa çizgisini zor-
lamadan mütalaa edilmesi birlik olarak en halisane dile¤imizdir.

Muhterem Arkadafllar›m, 

Sözlerime son verirken özel sektörün de büyük bir huzur ve ferah-
l›k yaratan say›n Devlet Baflkan›m›z Korutürk’ün ‹zmir dönüflü be-
yanlar›n› tekrarlamay› vazife saymaktay›m.

Say›n Korutürk, dediler ki, “Türkiye Devleti olarak bahtiyar›z. Çün-
kü iflimizi biliyoruz. Devlet felsefesini tespit etmifliz. Hür demokra-
tik parlamenter sistem içerisinde karma ekonomi ile bu devleti
idare etmekte hep müttefikiz. Özel sektör hiç endifle etmemelidir.
Özel sektör kendini her zaman bulacakt›r. Devlet kendi plan› ile ka-
mu sektörünü iflletecektir. 

Muhterem Arkadafllar›m, 

Yönetim kurulu ad›na yüce heyetinizi en derin sayg›lar›mla selam-
lar, Genel Kurul çal›flmalar›n›n baflar›l› geçmesini dilerim. Hürmet-
lerimle. Sayg›lar efendim.
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30. GENEL KURUL - MAYIS 1975

Say›n Baflkan, 
Say›n Bakanlar›m›z, 
Bas›n›m›z, TRT'mizin K›ymetli Temsilcileri, 

Çok Muhterem Delege Arkadafllar›m,

Bir y›ll›k süre ile görevlendirdi¤iniz Yönetim Kurulumuzun çal›flma-
lar›n› ana çizgileriyle aç›klamaya bafllarken Ticaret Odalar›, Ticaret
ve Sanayi Odalar›, Sanayi Odalar› ve Ticaret Borsalar›n›, mesleki
kurulufllar›m›z›n bütün mensuplar›n› ve onlar›n flahs›nda Türk Hür
Teflebbüs toplulu¤unu derin bir sayg› ve muhabbetle selamlar›m.
Genel Kurul toplant›m›z› huzurlar› ile flereflendiren devlet büyükle-
rimize ve aziz misafirlerimize aram›zda bulunmalar›ndan dolay›
flükranlar›m› sunar›m.

Son bir y›ll›k faaliyet dönemindeki gayretlerimizin mihrak noktas›-
n›, hür ve demokratik rejim içinde teflebbüs hürriyetinin korunma-
s› ve yüceltilmesi teflkil etmifltir. 1973 y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤›
seçimi, genel ve mahalli seçimler millet iradesinin tam flekilde te-
zahür etmesi ile sonuçlanmas›na ra¤men, toplumumuzun al›flk›n
oldu¤u politik ve ekonomik hayat›n gelece¤i hakk›ndaki flüphe ve
tereddütler zihinlerde yaflam›flt›r. Bunun bafll›ca nedeni, Anayasa-
m›z›n temel felsefesi teflebbüs hürriyetine dayand›¤› halde bir siya-
si kadronun, baflka do¤rultuda bir uygulaman›n içine girmifl olma-
s›d›r. Köylüden ve iflçiden yana olma anlam›nda yürütülen halk
sektörü politikas› Türk hür teflebbüsünden büyük kaynak transfer-
lerini hedef alm›flt›r. Üretime ve yeni bir de¤ere dönüfltürme müte-
flebbisin rolünü inkar eden giriflimlerin toplumun hiçbir kesimine
yarar sa¤lamayaca¤› destekleme al›mlar›nda ve ücretlerde izlenen
politika ile ortaya ç›km›flt›r. Bugün art›k totaliter rejimlerde bile te-
flebbüs hürriyetleri geniflletilerek müteflebbisin yarat›c› gücünden
yararlan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bizdeki rejim düflmanlar›n›n, ser-
best rekabete yaklaflmak isteyen sosyalist ülkelerin bu günkü an-
lay›fllar›na de¤il, geçmiflteki durumlar›na özen göstermeleri ak›l
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al›r bir yol de¤ildir. Baflkalar›n› ça¤ d›fl› göstermeye çal›fl›rlarken
rejim düflmanlar› örnek ald›klar› ülkelerde bile ça¤›n ne kadar ge-
risine düfltüklerini fark edememektedirler. Onlar ilkel kalan zihni-
yetlerinde daha fazla ›srar ederlerse çok geçmeden Türk toplumu-
nun kendilerini tasfiye ettiklerini göreceklerdir.

Türk hür teflebbüsü, hür demokratik rejimi çi¤neyerek ulusumuza
yeni bir kader çizgisi çizmek isteyenlere karfl› dimdik ayaktad›r. En
çetin flartlar alt›nda bile mücadeleye kesin olarak kararl› ve azim-
lidir. Art›k aç›kça anlafl›lm›flt›r ki özgürlüklerden yararlanarak öz-
gürlükleri yok etmek flu veya bu flekilde geçifltirilebilir bir tehlike
olmaktan ç›km›flt›r. Bu amaçla, hür teflebbüs kurulufllar› tek vücut
haline gelecekler ve toplumun di¤er kesimleri ile milli düzeyde ifl-
birli¤ini gerçeklefltireceklerdir.

Türk hür teflebbüsünü zay›f bir zemine dayanm›fl görenler, yanl›fl
bir de¤erlendirmenin içindedirler. Sanayici, tüccar, esnaf ve küçük
sanatkar, müstahsil ve serbest meslek faaliyeti gösteren büyük bir
kitle hür teflebbüs kavram›n›n içindedir. Bu vesileden yararlanarak
yeni bir dayan›flma örne¤ini verme çabas› içinde oldu¤umuzu aç›k-
lamak isterim. Birli¤imizin öncülü¤ü alt›nda ticaret odalar›, sanayi
odalar› ve borsalar temsilcileri ile Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i, Tür-
kiye Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye ‹flveren
Sendikalar› Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Der-
ne¤i temsilcilerinden kurulu “Türk Hür Teflebbüsü Yüksek Dan›fl-
manlar Konseyi” teflkili çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Genifl bir tabana
dayal› olarak kurulmas› söz konusu “Konsey”de teflebbüs hürriye-
tine yap›lan sald›r›lar ve gerektirdi¤i tedbirler öncelikle ele al›na-
cakt›r. Serbest piyasa düzenini ilgilendiren di¤er temel sorunlarda
da bütün kurulufllar ile tam bir dayan›flma ve görüfl birli¤i içinde
hareket edilmeye çal›fl›lacakt›r.

Bir noktay› aç›kl›¤a kavuflturmakta yarar görmekteyim. Hür de-
mokratik rejimi savunmak yaln›z hür teflebbüs kurulufllar›na düflen
bir görev de¤ildir. Di¤er mesleki kurulufllar›n ve ezcümle iflçi sen-
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dikalar›n›n teflebbüs, sermaye ve mülkiyet düflmanl›klar›n› s›n›r ta-
n›madan desteklemeleri de çok düflündürücüdür. ‹deolojik sap›k-
l›klar baflar›ya ulaflt›¤› takdirde, sendikal haklar ve özgürlüklerden
elde ne kalaca¤› zaman zaman unutulur görünmektedir.

Hür demokratik rejimin ve temel özgürlüklerin savunulmas› konu-
sunda iflçi sendikalar› ile aram›zda asgari müflterekler bulunmas›
gerekti¤ine inanmaktay›z.

Say›n Delegeler,
Geçen y›l iki kademede yap›lan K›br›s Bar›fl Harekat›, ulusumuza
tarihi nazik bir dönem yaflatm›flt›r. fiartlar gerektirdi¤inde, ulusu-
muzun ordusu ve hükümeti ile tek bir bütün olabilece¤ini medeni
aleme en parlak örne¤i ile göstermifl bulunuyoruz. Türk Silahl› Kuv-
vetlerinin yak›n geçmiflimize flan katan bir zafer kazan›fl›n› bizler
gibi yar›nki nesiller de içleri vefa ve takdir dolu hislerle daima ana-
caklard›r.

K›br›s'taki Türk soydafllar›m›z›n ac›lar›n› dindirecek fiili bir durum
yarat›lm›flt›r. Bu sonucun Hükümetimizin dikkatli ve uyan›k politi-
kas› ile bar›fl masas›nda da korunaca¤›na tam bir güvenimiz vard›r.
Ada'da bir nesil boyu hür yaflama mücadelesi vermifl olan Türk
toplumunun refah seviyesini yükseltmek için hür teflebbüs olarak
ekonomik alanda her çeflit yard›mda ve iflbirli¤inde bulunmay› ta-
rihi ve flerefli bir görev saymaktay›z.

1974 y›l›n›n bekli de en talihsiz geliflmesi, K›br›s davas›n›n safha
de¤ifltirerek askeri alandan diplomasi alan›na kayd›¤› ve henüz çö-
züme ba¤lanmad›¤› bir s›rada Hükümet bunal›m›n›n ortaya ç›karak
aylarca uzay›p gitmesidir. 

Ayr›ca, bütün dünyay› saran enflasyonist e¤ilimlerin, üretim kay-
naklar›ndaki yetersizliklerin ve iktisadi durgunluklar›n etkisiyle
ekonomimizin karfl›laflt›¤› güçlükler siyasi istikrars›zl›¤a ifl hayat›-
n›n istikrars›zl›¤›n› da katarak flartlar› daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r.
Özellikle, afl›r› fiyat yükseliflleri devam ederken yat›r›m ve üretim
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faaliyetlerinde daralmalar, iflsizlik sorunlar› ve d›fl ödeme denge-
sizlikleri dikkati çekmekteydi. Bu ortam içinde, alt› ay› aflan bir sü-
re, güven oyu alan bir Hükümet ifl bafl›nda olmaks›z›n geçmifl ve
devlet çarklar› adeta dondurulmufl vaziyette kalm›flt›r.

Geçirdi¤imiz hükümet bunal›m›n›n Cumhuriyet döneminin en uzu-
nu olmas›na ra¤men demokratik hayat›m›z için önemli bir aflama
teflkil etti¤ini de belirtmek isterim. Hür millet iradesi d›fl›nda çö-
züm yollar› arayan ve araflt›ranlara karfl› baflta Parlamento olmak
üzere bütün demokratik kurulufllar›m›z›n geçici sars›nt›lara daya-
nacak güçte oldu¤u kesinlikle anlafl›lm›flt›r. 

Hükümet bunal›mlar›n›n arkas›nda rejim bunal›m›n› görerek mille-
ti bölmek için f›rsat›n do¤du¤unu sananlar beyhude bir bekleyifl
içinde bulunduklar›n› fark etmifllerdir. Türk toplumu, anayasal dü-
zen d›fl›nda siyasi bir tercih yap›lmas›na izin vermeyece¤ini herke-
sin anlayaca¤› bir aç›kl›kta ve biçimde ortaya koymufltur.

Muhterem Delege Arkadafllar›m,
Ulusumuzun inand›¤› ve benimsedi¤i planl› kalk›nma anlay›fl›n›n
özü ve esas›, ferdin ve kitlenin refah seviyesini h›zl› ve dengeli bi-
çimde yükseltmeye dayan›r. Bu temel hedefe yöneliflte teflebbüs
özgürlü¤ünün büyük rolü vard›r. Kalk›nma stratejisi kamu sektörü
için emredici ve özel sektör için yol gösterici bir nitelik tafl›mas›na
ra¤men sürekli biçimde geniflleyen yat›r›mlar›n yar›dan fazlas› özel
sektör taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 

Resmi istatistiklere göre planl› dönemde tüm istihdam imkanlar›-
n›n dörtte üçünü teflebbüs özgürlü¤ünden yararlanarak kurulmufl
özel sektör iflletmeleri yaratm›flt›r. Bu maddi gerçekler, hür tefleb-
büsün Türk ekonomisinin ne kadar güçlü ve dinamik bir parças› ol-
du¤unu belli etmektedir.

Politik ve sosyal oluflumlar› genel bir bak›fl aç›s› içinde de¤erlen-
dirdikten sonra ekonomimizdeki belli bafll› geliflmeleri ilgi ve dik-
katlerinize sunmak istiyorum.
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I - 1974 YILINDAK‹ MAL‹ VE EKONOM‹K GEL‹fiMELER

A) Dünya ekonomisindeki bunal›mlar ve etkileri

1970'lerde ekonomi sahnesindeki olaylar dünya ülkelerinin pek
al›fl›k olmad›¤› bir biçim ve geliflim göstermifltir. Bölgesel iflbirli¤i
ve birleflmelerin etkisiyle ülkeler aras›nda mal ve hizmetlerin yan›
s›ra iflgücü, sermaye ve teknoloji ak›m› bütün tahminleri geride b›-
rakan bir h›z kaydetmifltir. ‹ç ve d›fl iliflkiler öylesine genifllemifltir
ki uluslararas› ve ulusal ekonomik ve mali kurulufllar ihtiyaçlarda-
ki büyüme karfl›s›nda yetersiz bir duruma düflmüfllerdir.

Ayn› zamanda ekonomik güçler aras›ndaki denge flartlar›nda da
önemli de¤iflmeler olmufltur. Bir yandan Avrupa Ekonomik Toplu-
lu¤unun kapsam› ve etkenli¤i genifllerken di¤er yandan önce Ja-
ponya, arkadan Çin Halk Cumhuriyeti ve daha sonra petrol üretici-
si ülkeler gibi yeni a¤›rl›klar ortaya ç›km›flt›r. Eskiden geliflmifl ve
geliflmekte olan ülkeler ay›r›m›na göre belirlenen denge yeni ve
kaygan bir zemin üzerinde hareket ederek s›k s›k de¤iflen bir du-
rum göstermifltir.

Dengeli bir büyümenin flartlar› uluslararas› düzeyde anlay›fl ve ifl-
birli¤i ile tespit edilemedi¤inden enflasyon ve iflsizlik pek çok ülke-
nin ortak sorunu haline gelmifltir. Hemen her ülkede karfl›l›kl› ilifl-
kiler hesaba kat›lmadan h›zl› bir büyümeye önem verilmesi sonu-
cu üretim kaynaklar› üzerinde büyük bir bask› do¤mufltur. Esasen
II. Dünya Savafl›n›n bitiflinden sonra üretim kaynaklar› israfa kaçan
bir biçimde kullan›lmakta idi. Özellikle akaryak›t ve ham madde te-
mininde önemli güçlüklerle karfl›lafl›lm›fl olup milli düzeyde al›nan
tedbirlerin etkisi s›n›rl› kalm›flt›r. Elde olunan sonuçlar›n s›n›rl›l›¤›,
uluslararas› iflbirli¤i alan›nda daha yo¤un çabalara gerek bulundu-
¤unu belirlemektedir.

Kabul etmek gerekir ki, dünya konjönktürü di¤er ülkeler gibi Türk
ekonomisini de küçümsenmeyecek ölçülerde etkilemifltir. Uzun
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süredir d›fl alem net gelirlerimizin genel geliflme h›z›na önemli bir
katk›s› olurken ilk defa geçen y›l menfi yönde etkisi olmufltur. Bu-
nun ötesinde daha da önemli olan›, Türk iflçileri için d›flar›da istih-
dam imkanlar›n›n daralmas›d›r. Di¤er inzimam edici bir nokta, Tür-
kiye'ye K›br›s davas›nda bir bask› unsuru olarak kullan›lmak üzere
A.B.D. Parlamentosu karar› ile silah ambargosunun uygulan›fl›d›r.

Bu geliflmelerden ç›kar›labilecek sonuca göre Türk ekonomisine
yeni bir kilometre tafl› koymak zaman› gelmifltir. Dördüncü Befl Y›l-
l›k Plan dönemi haz›rl›klar›na girerken, ekonomimizin d›fla dönük
olma ve serbest piyasa kurallar›na uyma gayretleri zedelenmeden
iç kaynaklara daha dayal› biçimde yat›r›m ve üretim faaliyetlerimi-
zi üst düzeyde sürdürme yollar› aranmal›d›r. Ham maddelerde ve
tar›msal ürünlerde dünya ölçüsünde darl›k tehlikesi do¤du¤u dik-
kate al›narak perspektif plan gereklerini yeni düzenlemelere tabi
tutmak da düflünülebilecektir.

B) Ekonomimizin Genel Geliflmesi ve Sektörleraras› ‹liflkiler

1974 y›l›n›n ileriye ›fl›k tutabilecek baz› ilginç sonuçlar› olmufltur ki
üzerinde durmay› gerektirmektedir. Son geçici tahminlere göre
GSMH'n›n geçen y›lki art›fl h›z› cari fiyatlarla %39,2 ve sabit fiyatlar-
la ise %7,0 olmufltur. Genel geliflme h›z› program hedefine yak›n
düflmekle beraber sektörlerin geliflme durumu dikkate al›nd›¤›nda
tatmin edici bir görünüm teflkil etmemektedir. Tar›msal üretim,
1973 y›l›nda çok düflük düzeyde kald›¤›ndan, 1974 y›l›nda elveriflli
hava flartlar›n›n yard›m›yla program hedefini aflan bir yükselifl göste-
rebilmifltir. Ola¤anüstü flartlar›n bir araya gelifli ile tar›msal üretimin
kaydetti¤i art›fl genel geliflme h›z›na önemli bir katk›da bulunmufltur.

Kalk›nma çabalar›n›n baflar›ya ulaflma ölçüsünü tafl›yan sanayi
sektöründe geliflme h›z›n›n geçen y›l % 8,6 ile program hedefinin
çok alt›na düfltü¤ü görülmüfltür. Tar›m d›fl› sektörden inflaat kesi-
minde de bir geri kalma oldu¤u tespit edilmifltir. Bu sonuçlara gö-
re ekonomik geliflmemizin sa¤l›kl› biçimde yürüdü¤ünü iddia et-
mek güçleflmektedir.
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Devlet Planlama Teflkilat›n›n kaynaklar-harcamalar dengesi hesap-
lar› daha da incelenmeye de¤er sonuçlar› aksettirmektedir. 1974
y›l›nda 432 milyar lira toplam kaynaklar›n 423 milyar liras› cari fi-
yatlarla GSMH ve 9 milyar liras› d›fl tasarruflard›r. Toplam tüketim
harcamalar›n›n 357 milyar lira olmas›na karfl›l›k toplam yurt içi ta-
sarruflar 66 milyar liral›k bir seviye göstermifltir. Buna nazaran top-
lam yurt içi tasarruflar›n GSMH'ye oran› % 16 olmufltur. ‹kinci Befl
Y›ll›k Plan döneminde marjinal tasarruf e¤ilimi % 21 idi. Böylece ta-
sarruf yetersizli¤inin tehlikeli bir noktaya geldi¤ine de iflaret etmifl
bulunuyorum. Ekonomimizin genel sorunlar›n›n bafl›nda tasarruf
azl›¤› oldu¤u planlar›m›zda belgelenmiflken geriye do¤ru h›zl› bir gi-
difl hem ac› hem de düflündürücü bir sonuç teflkil eder.

C) Kaynak Yetersizli¤i

Bilindi¤i gibi, gönüllü tasarruflar iki de¤iflik durumda dayana¤›n› kay-
beder. Bunlardan biri tasarruf karfl›l›¤› elde edilecek faiz gelirlerinin
negatif bir de¤er göstermesidir. Afl›r› fiyat yükseliflleri faiz gelirlerin-
den reel manada tasarruf sahibine bir pay b›rakt›rm›yorsa elindekinin
daha fazlas›n› plase etmek istemeyece¤i aflikard›r. Di¤er yandan faiz
hadlerinin üstündeki fiyat art›fllar› tasarruf etmek isteyeni bu arzusun-
dan vazgeçirerek daha avantajl› oldu¤u için tüketim yolunu tercihe
zorlamaktad›r. Gerçekten, paras›n›n sat›n alma gücündeki sürekli dü-
flüfller, tüketim ihtiyaçlar›n› ileride karfl›lamaktansa, bugünden karfl›-
lanmas› kolay itiraz edilemeyece¤i güçlü bir neden teflkil etmektedir.

1974 y›l›nda görülen kaynak yetersizli¤i daha genifl kapsaml› dü-
flünmeyi gerektirmektedir. Zira, konu tasarrufla tüketim aras›nda
tercihten öteye bir görünüm içindedir. Siyasi istikrars›zl›¤›n ve fi-
yat istikrars›zl›¤›n›n etkisi alt›nda tedavüldeki bir miktar nakdin at›l
tutuldu¤unu gösteren belirtiler tespit edilmifltir. Geçen y›l yaz ay-
lar›nda bafllayan tedavül hacmi genifllemesinin uzun süre devam
etmesine ra¤men mevduata dönüflmemesi, çekingenlik saiki ile bir
nakit kitlesinin sakl› b›rak›ld›¤›n› do¤rulamaktad›r. Bankalar siste-
minin d›fl›nda bir süre sterilize duruma getirilen likiditer de¤erler
kredi kaynaklar›n› s›n›rlayan bir etken olmufltur.

204

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

196



Kaynak yetersizli¤ine geçen y›l a¤›rl›k kazand›ran di¤er önemli bir
etken girdi fiyatlar›ndaki h›zl› art›fllard›r. Enerji, navlun, kira, faiz,
ücret, stoklama vb. gibi iflletme giderleri genifllemifl, ancak bunla-
r› mamul fiyatlar›na zaman›nda ve yeterince yans›tmak mümkün
olmam›flt›r. Maliyet unsurlar›ndaki art›fllar belgelendirildi¤i halde
Fiyat Kontrol Komitesinin birim karlar›n› sabit tutmas› veya incele-
melerin k›sa sürede sonuçland›r›lmamas› gibi nedenlerle maliyet-
lerin a¤›rlaflan yükü imalatç›lar›n üzerinde kalm›fl ve o nedenle ek
finansman ihtiyac› genifllemifltir.

1974 y›l›nda bankalar sisteminin net kredi hacmi % 33,9 oran›nda
bir art›flla 119 milyar liraya yükselmifltir. Bu miktar›n 23 milyar li-
ras› Merkez Bankas›n›n Hazineye ve kamu iktisadi teflebbüslerine
açt›¤› dolays›z kredilerdir. Geride kalan 99 milyar lira bankalar›n
açt›¤› krediler olup 23 milyar liras› Merkez Bankas›ndan ve 73 mil-
yar liras› kendi kaynaklar›ndan karfl›lanm›flt›r. Reeskont yoluyla
sa¤lanan kredilerin çok büyük bir k›sm› T.C. Ziraat Bankas›na ve
Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birli¤ine aç›lan kredilerdir. 

Ayr›ca T.C. Merkez Bankas›nda toplanan mevduat karfl›l›klar›n-
dan 6.487 milyon liran›n kamu iktisadi teflebbüslerinin 1974 y›l›
finansman ihtiyaçlar›nda kullan›ld›¤›n› da belirtmek isterim. Bü-
tün banka sisteminin kaynaklar›ndan, yar›ya yak›n k›sm›n›n ka-
mu sektörünün ve destekleme al›mlar›n›n finansman›nda kulla-
n›ld›¤› ve geçen y›lki kredi art›fllar›ndan pek cüzi bir pay›n hür te-
flebbüse düfltü¤ü mübala¤a yan› olmayan ve resmi istatistiklere
dayanan bir gerçektir.

Bankalar sisteminin kredi da¤›l›m›nda yap›sal bozukluklardan ileri
gelen tutars›zl›klar mevcuttur. Özellikle sistem, daha ziyade kamu
sektörünün bankeri olmaktan kurtar›larak ekonomimizin tüm ihti-
yaçlar›na karfl› duyarl› ve yeterli hale getirilmelidir. Geçen y›l›n ikin-
ci yar›s›nda geçici olarak mevduat karfl›l›klar› düflürülmüfl ve faiz
hadleri indirilmiflse de yap›sal sorun de¤iflmedi¤inden kaynak dar-
l›¤›n› giderici yönde ileri bir etkisi görülmemifltir.
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D) Fiyat ‹stikrars›zl›¤›

Uzun süren hükümet bunal›m›n›n sona ermifl olmas› ile siyasi istik-
rars›zl›k büyük ölçüde giderilmifltir. Ancak, daha ileri bir aflama
olarak ekonomimizin temellerini sarsar bir duruma gelen fiyat is-
tikrars›zl›¤›n› da çözümlemek zorunday›z. Geçen y›l fiyatlar genel
seviyesindeki afl›r› yükselifller gibi fiyatlar aras› iliflkilerin bozulma-
s› da büyük sorun teflkil etmifltir. ‹thal mallar›n›n fiyatlar› çok de¤i-
flik oranlarda yükseldi¤i gibi içeride üretilen mallar›n fiyatlar›nda
da birbirinden çok farkl› art›fllar meydana gelmifltir. Bu yüzden ifl-
letmeler üretim faaliyetlerinde maliyet-kar ve yeni müteflebbisler
sermaye-has›la k›staslar›na göre ileriyi görebilmekte büyük güç-
lükler çeker duruma düflmüfllerdir.

Fiyat istikrars›zl›¤›n›n nedenleri aras›nda di¤er ülkelerin karfl›laflt›-
¤› enflasyonist bask›lar da vard›r. Nitekim, ithalat›m›z y›ll›k büyü-
me ihtiyac› belli bir oranda iken geçen y›l toplam de¤er olarak bir
kat›na yak›n art›fl göstermifltir. Bu de¤er art›fl›n›n büyük ölçüde fi-
yat yükseliflini aksettirdi¤i aflikard›r. 1973 y›l› sonunda petrol üre-
ten ülkelerin koydu¤u petrol ambargosu ve uygulad›¤› fiyat art›flla-
r› Bat›l› ülkelerde konjonktür flartlar›n› a¤›rlaflt›rm›flt›r. Yeni darl›k-
lar ve zamlar daha fazla spekülatif hareketlere yol açt›¤›ndan ham
maddelerin ve tar›msal ürünlerin fiyatlar› tekrar yükselifller göster-
mifltir. ‹thalat yoluyla bu art›fllar gümrük, navlun, sigorta vb. gibi ek
yüklere büyüyerek iç piyasalar›m›za intikal etmifltir. 

fiüphesiz iç etkenlerin fiyatlar ortalamas› üzerinde daha fazla a¤›r-
l›¤› olmufltur. En önemlileri olarak kamu iktisadi teflebbüsleri ma-
mullerine zamlar yap›lmas›, asgari ücretlerin yeniden tespiti, kamu
kesiminde toplu sözleflmelerin çok daha yüksek ücretler fleklinde
gerçekleflmesi, özel kesimde de toplu sözleflmelerin benzer so-
nuçlar vermesi ve destekleme al›mlar›nda taban fiyatlar›n›n ger-
çekçi olmayan seviyelere ç›kar›lmas› say›labilir.

Kamu iktisadi teflebbüslerinden bir ço¤unun sürekli olarak iflletme
aç›¤› verdi¤i yak›ndan bilinmektedir. Bunlar›n aç›klar›n› kapatmak
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için uygun flekilde vergi gelirlerini art›rmak veya organizasyon bo-
zukluklar›n› gidererek maliyetlerini düflürmek sa¤l›kl› bir yol olarak
görülmüfltür. Ancak, k›sa ve kestirme yoldan gidilerek bu kurulufl-
lar›n mamullerine zam yap›lmas› tercih olunmaktad›r. Oysa, uzun
y›llar geçmesine ra¤men yap›sal sorunlar› çözümlenemedi¤inden
az bir süre sonra yeniden finansman s›k›nt›s› bafllamakta ve yeni-
den zam ihtiyac› do¤maktad›r. Bir türlü düzeltilemeyen bu duru-
mun enflasyonist bask›lar›n önemli bir nedeni olmaya devam etti-
¤ini belirtmek yerinde olacakt›r kanaatindeyim. 

Ücret art›fllar›n›n gelir da¤›l›m›nda etkin bir araç oldu¤u kabul edi-
lebilir. Ancak, istenen sonucun gerçekleflmesi baz› flartlar›n göze-
tilmesine ba¤l›d›r. Ücret art›fllar›, fiyatlar ve gelirler aras›nda uyum
sa¤layacak ölçüler içinde tutulmak zorundad›r. Aksi takdirde, üc-
ret art›fllar›na raz› olan kurulufllar üretim faaliyetlerine olumsuz et-
kisi görülen finansman s›k›nt›lar› ile karfl›laflaca¤› gibi, talep bask›-
s›na dönüflen gelir art›fllar› fiyatlar› zorlayarak reel de¤il, nakdi bir
nitelik tafl›r duruma gelecektir. Destekleme al›mlar›nda uygulanan
taban fiyatlar›nda da ayn› görüfle yer verilebilir. Di¤er gelir katego-
rileri ile ba¤lant› kurulmadan, d›fl piyasa imkanlar› gözetilmeden ve
iç piyasalarda fiyat iliflkilerine etkisi hesaplanmadan al›nan karar-
lar›n, sonunda yararland›r›lmak istenen sosyal gruplar da dahil,
toplumun bütün kesimleri aleyhine sonuçlara yol açmaktad›r. Ge-
çen y›l ekmek fiyatlar›n›n sübvansiyon yoluyla düflük tutulmak is-
tenifli ve pamuk ve üzüm fiyatlar›n›n kooperatifler d›fl›nda al›c› bu-
lamayacak bir seviyeye yükseltilifli ders al›nmas› gereken en yak›n
ve canl› örneklerdir. 

Fiyat istikrars›zl›¤›ndan söz ederken alt yap› yetersizliklerinin a¤›r
sonuçlar›na da de¤inmeye kendimi mecbur hissetmekteyim. Proje
haz›rlama, uygulama ve kontrol safhas›ndaki aksakl›klar plân ge-
reklerine ters düflen olumsuz sonuçlar yaratm›flt›r. Enerji ulafl›m›n-
daki ink›talar ve voltaj düflüklükleri imalât maliyetlerinde önemli
yükselifllere yol açm›flt›r. Ayr›ca, ulaflt›rma, limanlama, haberlefl-
me vs. gibi alt yap› hizmetlerindeki yetersizlikler ve aksakl›klar son
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y›llar›n maliyet yap›s›n› zorlayan di¤er etkenler aras›nda en dikka-
te çekenlerindendir. 1976 y›l› program› haz›rlan›rken alt-yap› ye-
tersizlikleri yeni bir yaklafl›mla ele al›nmal›d›r.

II - DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER‹M‹Z

Geçen y›l enflasyonun fliddetlenmesi d›fl ekonomik iliflkilerimiz yö-
nenden de s›k›nt›l› bir durum yaratm›flt›r. ‹zlenen ücret ve destek-
leme al›mlar› politikas›n›n etkisiyle nakdi gelirlerde meydana gelen
art›fllar toplam talep seviyesinde h›zl› yükselifle yol açarken bu ge-
liflme ithal mallar›na dönük talebin yükselmesi sonucunu da ver-
mifltir. Yine enflasyonist bask›lara ba¤l› olarak içeride fiyatlar›n h›z-
la yükselmesi ihraç mallar›m›z›n d›fl rekabet gücünü zay›flatm›flt›r.

‹kinci Befl Y›ll›k Plan döneminin bafl›ndan itibaren yurt d›fl›na giden
iflçilerimizin gönderdikleri dövizler y›ldan y›la fazlalaflarak ihracat›-
m›z› çok yak›ndan izleyen bir seviyeye ulaflm›flt›r. 1972 ve 1973
y›llar›nda ihracat ile iflçi döcizleri toplam› tüm ithalat›m›z› karfl›la-
yan ve onun da ötesinde bir bakiye veren geliflme göstermifltir.
1974 y›l›nda ise bu görünümün birden bozuldu¤una tan›kl›k edil-
mifltir. Geçen y›l ihracat›m›z %16 ve iflçi dövizi gelirleri %21 oranla-
r›nda artm›fl ve bu iki kalem 2.958 milyon dolar tutar›nda bir döviz
girifli sa¤lam›flt›r. Buna karfl›l›k ithalat›m›z %79.9 oran›nda bir bü-
yüme ile 3.777 milyon dolara ulaflm›flt›r. Görüldü¤ü gibi, geçen y›l
ihracat ve iflçi dövizi gelirleri birlikte toplam de¤er olarak athalat›n
alt›nda bir seviyeye düflmüfltür. Bu aleyhte seyrin 1975 y›l›n›n ilk
aylar›nda da de¤iflmedi¤i müflahade edilmifltir.

Döviz rezervlerimizdeki gerilemenin ihracat mevsimine rastlayan
aylarda bafllayarak devam etmesi endifle verici bir durum yarat-
m›flt›r.

Geçen y›l ihracat›m›z›n ödemeler dengesinin gereklerine uyan bir
geliflme gösteremeyiflinde izlenen politikan›n yan›lg›lar› - örne¤in
pamuk konusunda ve tekstil maddeleri ihrac›nda uygulanan teflvik
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tedbirlerinde - önemli bir rol oynam›flt›r. Daha önemli bir nedeni,
ihracat›m›z›n yap›sal gelifliminde aramak gerekir. Her ne kadar,
son y›llarda s›naî ürünlerin toplam ihracat içindeki pay› bir büyüme
göstermiflse de bu geliflme ekonomik kalk›nmam›z› destekleyici
bir niteli¤e kavuflmaktan uzak kalm›flt›r. Bugün hala ihracat›m›z
büyük ölçüde geleneksel birkaç maddeye - pamuk, tütün, f›nd›k,
kuru üzüm - ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmektedir. Pamu¤un tek bafl›na ih-
racat›m›z içindeki pay›n›n %25 seviyesinde oluflu dünya konjonktü-
ründeki ani de¤iflikli¤in ödemeler dengemizi sars›c› bir etki yarat-
mas›na yol açm›flt›r.

Yayg›n sanayileflme politikas›n› uygularken ihracata ve ithalat ika-
mesine yönelik alanlarda iyi bir denge kurulamad›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Bazen döviz tasarrufunu hedef alan giriflimlerin projeksiyon
yan›lg›lar› yüzünden daha fazla döviz ç›k›fllar›na yol açt›¤› dikkati
çekmifltir. Kalk›nma planlar›m›z h›zl› bir sanayileflmeyi temel he-
def seçti¤ine göre yat›r›mlar›n gere¤i olarak ithalat›m›zda geniflle-
me olmas› bir zorunluluktur. Bununla beraber, h›zl› sanayileflme
hareketine paralel olarak s›naî ürünlerin ihrac›n› art›rmak ve ithal
ikamesini gerçekçi biçimde gerçeklefltirmekiçin düzenleyici ve
özendirici tedbirler daha fazla gecikmeden uygulama alan›na ko-
nulmal›d›r.

‹flçi dövizleri son iki y›lda bir kat fazlalaflm›flt›r. Bu geliflmenin ta-
mamen durdu¤u 1975 y›l›n›n ilk aylar›nda al›nan sonuçlardan an-
lafl›lmaktad›r. Konuyu sadece bat›l› ülkelerdeki konjonktür düflük-
lü¤üne ba¤l› görmek mümkün de¤ildir. Zira, bu olumsuz geliflme-
nin ard›nda ekonomik oldu¤u kadar siyasal ve toplumsal nedenler
de a¤›rl›k tafl›maktad›r. Bat›l› ülkelerin otoriterleri yabanc› iflçi so-
rununu tabandan gelen direnmelere göre ele almak gere¤ini duy-
mufllard›r. Bundan böyle, plan projeksiyonlar›n›n belirtti¤i ölçüler-
de iflçilerimize olan d›fl talebin büyümesinin gerçekleflme ihtimali
zay›flam›flt›r. Döviz girdilerine yabanc› ülkelerde çal›flan iflçilerimi-
zin katk›s›n› ço¤altmak için daha ziyade d›flar›da kalan tasarruflar›
yurda yöneltmenin yollar› ve yöntemleri gelifltirilmelidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

209201



III - ‹LER‹YE BAKIfi

Say›n Delege Arkadafllar›m,

1974 y›l›nda ve 1975 y›l› bafl›nda ekonomik geliflmemizi zaafa u¤-
ratan çeflitli aksakl›klara ra¤men ileriye ümitle bak›labilece¤ine
kuvvetle inanmaktay›m. ‹yimser olmay› gerektiren sebeplerin ba-
fl›nda geleni, aylarca süren bunal›mdan sonra güven oyu alabilmifl
ve sorunlara do¤ru yaklafl›m yollar›n› program›nda gösterebilmifl
bir hükümetin icraat›na bafllamas›d›r. Gübre ve ham demir fiyatla-
r›ndaki ucuzlama ile kredi maliyetlerini düflürücü tedbirler, ilk at›-
lan ad›mlar oldu¤u halde ifl çevrelerinde flimdiden ferahl›k belirti-
leri yaratm›flt›r. Dünya konjonktüründe de iyiye do¤ru gidifli göste-
ren haberler yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Bu y›l ya¤›fllar›n mevsime
ve bölgeye göre düzenli geçifli yüksek bir rekolte elde etme flans›-
n› art›rm›flt›r. Gerek ihraç mallar›nda ve gerekse ithal mallar›nda
ödemeler dengemize olumlu etkileri görülebilecek stoklar ›sa süre-
de hizmete sokulabilecektir. Geleneksel ba¤lar›m›z olan ülkelere
yeni yak›nlaflmalar›m›z d›fl ekonomik iliflkilerimiz yönünden fiili so-
nuçlar verecek düzeye gelmifltir.

Muhterem Arkadafllar›m,

Ülkemizin her köflesini mamur bir belde k›lmak ve Türk toplumunu
bütünü ile mutlu etmek için yeniden elveriflli bir ortam do¤mufltur.
El ve gönül birli¤i ile ulusal gücümüzü ortaya koyarak k›sa sürede
refah yolunda önemli bir mesafe kazan›laca¤›na yüre¤im inançla
doludur. Bu duygu ve düflüncelerle huzurlar›n›zdan ayr›l›rken sizle-
re en derin sayg›lar›m› sunar, aziz milletimize huzur, sa¤l›k ve mut-
luluk dolu günler dilerim.

Sayg›lar›mla, hürmetlerimle.
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31. GENEL KURUL - 29 MAYIS 1976 

Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar›m›z, Çok K›ymetli Misafirlerimiz,
Bas›n›m›z›n, TRT’mizin K›ymetli Mensuplar› 
ve Çok K›ymetli Delege Arkadafllar›m,

Geçen y›l genel kurulumuzun kendisine vazife tevcih etmifl oldu¤u
yönetim kurulumuz bir y›ll›k hizmet müddetini tamamlam›fl bulun-
maktad›r.

Bu bir y›ll›k çal›flmam›z› ana hatlar›yla aç›klamaya bafllarken, sizle-
ri ve flah›slar›n›zda, ticaret ve sanayi odalar›, ticaret odalar›, sana-
yi odalar› ve ticaret borsalar›n› ve bu vesile ile Türk Hür Teflebbüs
camias›n› sayg›yla selamlar›m.

Yüksek huzurlar›yla toplant›m›z› flereflendiren ve k›ymetli alakala-
r›n› esirgemeyen mümtaz misafirlerimize flükranlar›m› sunar›m.
Aziz delege arkadafllar›m; birkaç y›ldan beri iç politikam›zda a¤›rl›k
kazanan rejim münakaflalar›, geçen y›lda dikkatlerimizin topland›-
¤› bafll›ca noktay› teflkil etmifltir.

Muvaffak olmas› halinde; hürriyetçi parlamenter demokrasimizin
çökmesini müncer olacak bir tak›m telkin ve teflebbüsler ›srarla
sürdürülmektedir.

Bu teflebbüs ve tasavvurlar; ideolojik do¤malara dayand›¤›,"üre-
tim iliflkilerini temelden de¤ifltirmeyi öngördü¤ü" için kalk›nma
modeli olarak, milli deham›z›n en güzel bulufllar›ndan olan karma
ekonomi düzenini tasviyeye yönelmifllerdir. Hareket noktas› bu
olunca, çal›flma hürriyetini, miras ve mülkiyet haklar›n› red ve in-
kar etmifller, bunun milli vicdanda yarataca¤› infiali bertaraf et-
mek gayretiyle de yalan iftira ve fliddeti fliar edinmifllerdir. Bir
yandan, iktisadi temel de¤erlerin bafll›ca sonucu oldu¤u için;
tel’in tecavüz ve iftiralar›na hedef olarak, Türk Hür Teflebbüs ca-
mias›n› seçmifller; öte yandan: iflçilere, s›n›f diktatörlü¤ü vaad
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ederek; ö¤rencilere, ö¤renip yetiflmeye ihtiyaç olmaks›n›z, mem-
leketi idare edebilecekleri telkini ile sokulmufllar, taraftar kazan-
maya çal›flm›fllard›r.

Bu teflebbüsler bize, milletimiz için, kalk›nmam›z için, hürriyetçi par-
lamenter demokrasimiz için, hür teflebbüsün; mana ve ehemmiyetini
de anlatmak ve rejimi savunmak gibi hayati bir vazife tahmil etmifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bafllang›çta, Anayasan›n "eksiksiz uygulanmas›" "sosyal adalet"
"daha iyi bir e¤itim" "sefalete son" gibi hepimizin herkesin benim-
semekte tereddüt etmeyece¤i bir tak›m masum sloganlar alt›nda
gizlenen bu niyetler, o günden bu yana milletin gözü önünde cere-
yan eden hadiseler ›fl›¤›nda art›k ayd›nlanm›flt›r.

Öyle anlafl›l›yor ki; kendileri de esasen daha fazla gizlenmeye ihti-
yaç kalmad›¤› zan ve kanaatindedirler.

Bir tak›m kanun yasaklar›n› atlatmak için, ad›ndan baflka bütün va-
s›f ve unsurlar› aç›ktan ifade ve telkin edilmek istenen ve hatta icap
ediyor ve flartlar müsaade ediyor ise, zorbal›kla kuvveden fiili ç›ka-
r›lmak istenen bu düsenin ad›; art›k kimsenin meçhulü de¤ildir.

Hür teflebbüse, burada tekrar›ndan üzüntü duyaca¤›m›z bir tak›m
çirkin s›fat ve iftiralarla tecavüz etmeleri, parlamentoyu de¤ersiz
ve geçersiz ilan etmeleri; hükümeti ve hükümet müessesesini iti-
bars›z ve tesirsiz k›lmaya çal›flmalar›, ilk engelleri aflmak için her
yerde kulland›klar› stratejinin bilinen icaplar›ndand›r.

‹çlerinde en küçük fikir ayr›l›¤›n› ihanetle suçlayan, hatta ölümle teczi-
ye edenlerin nas›l bir düzen getireceklerini tahmin etmek güç de¤ildir.

‹fllerine gelmeyen bir karar ald›¤› için, Türk mahkemesine dahi du-
var yaz›lar›nda reva gördükleri a¤›r hakaretler emellerine alet ol-
mayan kifli ve müessesenin maruz kalaca¤› muamelenin ne olaca-
¤›n› belli eden hazin bir örnektir.
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Aziz Delegeler,
Yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki afl›r› ve h›zl› sosyalistlerin bile kabul ve itiraf
ettikleri gibi; Bu dünya düzeninde milletler sosyal temel birimlerdir. Her
milletin nevi flahs›na münhas›r hususiyetleri vard›r; ve bu hususiyetler ta-
rihin örsünde flekillenmifllerdir. Tefekkür tarihi, bu flekillerin hangi flekil-
de ve metotla geliflti¤ini izaha çal›flan türlü görüfllerle doludur.

Bu görüfllerden birinin tek ve ebedi hakikati temsil etti¤ine inan-
mak, gerçekten ça¤ d›fl› bir davran›flt›r.

Onlara bak›l›rsa: "cemiyetlerin istikbali keflif olmufltur; ‹nsano¤lu-
nun araflt›r›c› zekas›na ve ebedi yarat›c›l›¤›na art›k yapacak bir ifl
kalmam›flt›r" diyerek iddialar›n› nakzeden her hakikat ve vak›aya
düflman gözüyle bakmaktad›rlar. Böyle bir davran›fl zannederim,
insanl›¤›n ebedi tekamülüne karfl› iflasa mahkum bir direnme ve
ma¤durlar› için bir zülümdür.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
‹nsanl›¤›n tarihi içinde, bir çok medeniyetler kurmufl ve kurulmufl
olanlara iftihar edilecek geliflmeler getirmifl, Devlet kurmak ve ida-
re etmekteki müstesna iktidar ve kabiliyetini ispat etmifl bir mille-
tin mensuplar›y›z.

Bu itibarla bugün milletçe benimsedi¤imiz sosyal ve iktisadi nizam,
tesadüfen ve düflüncesizce saplan›lm›fl bir akibet de¤ildir. As›rlar
boyu milletçe yaflad›¤›m›z ac›, tatl› büyük tecrübelerin mahsulüdür.

Onun içindir ki; vas›flar› anayasam›zda yaz›l› " Cumhuriyetimize sa-
hip ç›kmak, onu ilelebet payidar k›lmak" yabanc› ideoloji ve men-
faatlere feda etmemek ilk vazifemizdir. Türkiye Ticaret Odalar›, Sa-
nayi Odalar› ve Ticaret borsalar› Birli¤i mensuplar› olarak bu yolda
bize düflen vazifeyi flerefle, fluurla ve cesaretle yapaca¤›z.

Aziz Delegeler,
Burada bir zarurete temas etmeden geçemeyece¤im. Hür demok-
ratik nizam› müdafaa etmek baflta adalet müesseselerimiz olmak
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üzere bütün Anayasal kurulufllar›n iflçi ve iflveren teflekküllerimizin
de vazifesi oldu¤unu unutamay›z.

Mülkiyet ve teflebbüs hürriyetinin olmad›¤› bir düzende, iflçinin di-
ledi¤i yerde ve diledi¤i gibi çal›flma hürriyeti yoktur. Tek iflveren
Devlet ve bir avuç partili olaca¤› için, onun karar ve takdirine itiraz
imkan› da yoktur. Bugün sendikal hak ve özgürlüklerin fiilen nere-
de iflledi¤ine, nerelerde ifllemedi¤ine bakmak, hakikati anlamak
için kafidir. Bugüne kadar iflçi yarar›na elde edilen menfaatlerin
büyük de¤eri oldu¤u bilinerek, bütün iflçi kitlesinin ve sendikalar›n,
aç›k rejimi savunmalar› ve ona toplumun di¤er kesimlerinden da-
ha fazla sahip ç›kmalar› gerekir.

Teflebbüs hürriyetinin kald›r›ld›¤› rejimlerde, ma¤dur ve periflan duru-
ma düflecek olanlar sadece iflveren ve iflçi kitleleri de olmayacakt›r.

Cemiyetin büyük ço¤unlu¤unu teflkil eden "müstehlik vatandafl
kitlesi" de esarete sürüklenecektir.

Zira; bu rejimlerde merkezi ve mecburi planlama yoluyla Devlet sa-
dece istihsali de¤il, istihlaki de planlayacakt›r. Dolay›s›yla vatan-
dafl, ne istiyorsa onu de¤il, kendisine ne veriliyorsa, onu istihlak
etmek zorunda kalacakt›r.

Böyle bir düzende vatandafl›n neye ihtiyac› olmas› icap etti¤i ve ne
kadar›n›n temin edilmesi gerekti¤ine, planlamaya hakim olan bir
avuç teknokrat karar verecektir.

Ne yiyece¤inden, ne giyece¤ine; nas›l düflünece¤inden nas›l yaflaya-
ca¤›na kadar, her yönüyle idare edenlerin iradesine mahkum olmufl
bir cemiyetin halini tasavvur etmek güç de¤ildir. Onun içindir ki her-
kes ve her organ üzerine düfleni yapmal›d›r ve yapmak zorundad›r.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Rejim meselesine bu derece hararetle temas etmemiz müsamaha
ile karfl›laman›z› dilerim. Zira; siyasal istikrar ve huzur, bütün öteki
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faaliyetlerin temel flart›d›r. fiimdi de müsaade ederseniz genel ik-
tisadi durum hakk›nda baz› mülahazalar›m› arz’a çal›flaca¤›m.

Muhterem Arkadafllar›m,
Burada zaman ölçüsü içerisinde kalmak mecburiyetinde olaca¤›m-
dan bu genifl konuya gerekti¤i flekilde temas etmifl bulunuyorum.
15 gün evvel postalanm›fl veya takdim etmifl oldu¤umuz iktisadi
raporumuzda çok genifl malumat arz etmifl bulunuyoruz. Faaliyet-
lerimiz hakk›nda da burada bir fley söylemeyece¤im. Faaliyet rapo-
rumuzda arz etmifl bulunuyorum. Evet efendim ekonomik durumu
arz ediyorum. Türk hür teflebbüsünün dile getirebildi¤im meselele-
ri büyük dikkati, alakay› ve onun ötesinde harekete geçmeyi icap
ettiren mahiyettedir. Sanayileflmifl bir cemiyet yaratmak ve ma-
mullerimizi d›fl rekabete aç›k tutmak gibi hedeflerimize varabilmek
için ön flartlar›n tesisine büyük ehemmiyet vermeliyiz. Çok çetin ve
çaprafl›k meselelerle karfl›laflmam›za ra¤men kalk›nma heyecan›-
m›z, bize ileriye ümitle ve flevkle bakabilme imkan›n› vermektedir.
‹ktisadi hayat›n dinamizmini temsil eden güçler aras›nda anlaflma
ve kaynaflma olursa her türlü engelin afl›laca¤›na ve Türk milletinin
iflvereni, iflçisi, köylüsü ve kentlisi ile birlikte bir bütün olarak mut-
lulu¤a ulaflaca¤›na inan›yorum.

Ülkemizde oldu¤u kadar Dünyada da geçen iki y›l›n çok elveriflsiz
flartlar›n›n genifl miktarda de¤iflti¤ini ve trendin olumlu yönde sey-
retme¤e bafllad›¤›n› söyleyebiliriz. K›br›s Bar›fl Harekat› dolay›s›yla
baz› ülkelerle aram›zda bafl gösteren tansiyon yavafl yavafl hafifle-
mekte ve hatta uygulanan sab›rl› ve basiretli politika sayesinde bü-
tün dünya hakl›l›¤›m›z› daha fazla kabule mütemayil hale gelmifltir.
Yunanistan’›n bile nihayet, bizimle normal iliflkiler kurmak ve ihti-
latl› konular› müzakere yoluyla çözüme ba¤lamak hususunda daha
uzlafl›c› bur tav›r tak›nm›fl bulundu¤u söylenebilir.

‹slam memleketleri ile iliflkilerimiz ise, yak›n tarihimizin en ileri
aflamas›na girmifl. ‹stanbul’da toplanan ‹slam Devletleri Konferan-
s›n›n memleketimiz için siyasi bak›mdan oldu¤u kadar, iktisadi ba-
k›mdan da faydal› neticelere ulaflaca¤› kanaatindeyiz. Birli¤imiz bu
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faydalar› gerçeklefltirmek maksad›yla, ‹slam Ülkeleri Ticaret ve Sa-
nayi Odalar›n› gelecek y›l Türkiye’de toplamaya davet etmifl ve bu
davet kabul olunmufltur. Di¤er komflu memleketlerle geliflen iliflki-
lerimizi dikkate alarak memleketimizin geçmifl y›llara nispetle da-
ha elveriflli d›fl flartlara kavuflmufl oldu¤unu söyleyebiliriz.

Dünya konjonktürü de kesim çizgileriyle düzelme istikametine yö-
nelmifl görünmektedir. Avrupa ‹ktisadi iflbirli¤i ve Kalk›nma Teflki-
lat› ülkeleri, geçen y›l›n üretim azl›¤›n› bertaraf etmifl, yeniden kal-
k›nma trendine girmifltir. 1976 y›l›nda bu ülkeler için öngörülen or-
talama kalk›nma h›z› %5’dir. Öte yandan, hemen hemen bütün ül-
kelerde iflsiz say›s›nda azalma, fiyat art›fllar› h›z›nda düflme baflla-
m›flt›r. Mamafih, geçen y›llar›n elveriflsiz e¤ilimlerinin kalkt›¤›na
veya hafifledi¤ine bakarak dünya ekonomisinin iki y›l önce baflla-
yan buhranlar zincirinin tamamiyle ortadan kalkt›¤›na hükmetmek
yanl›flt›r. Nitekim sanayileflmifl ülkelerde de yayg›n bir iyimserlik
yoktur ve özellikle müteflebbisler yat›r›m kararlar› için daha sarih
belirtiler beklemektedirler. Az geliflmifl ülkelerde ise güçlükler da-
ha devam etmekte, özellikle ödeme dengesi aç›klar› ciddiyetini ko-
rumaktad›r.bu itibarla, bizim kalk›nmam›zdan ne kadar memnuni-
yet verici görünürse görünsün, iyileflmenin nispi oldu¤unu düflün-
mekte ve beklide geçici olabilece¤ini hesaba katmakta fayda var-
d›r. Yine nispi de olsa, ekonomik hayat›m›z› çevreliyen iç politik
flartlarda, hiç de¤ilse bu flartlar›n bir k›sm›nda da olumlu geliflme-
ler kaydedilmifltir. Hükümet buhranlar›, meclisin güven oyundan
mahrum hükümetler devri geride kalm›flt›r. Bugün icray›, meclisin
güvenine sahip bir hükümet yürütmektedir. Programlar›ndaki fark-
lara ra¤men dört siyasi parti bir müflterek program üzerinde birle-
flebilmifllerdir. Böylece bir hükümet kurulabilmifl olmas›, ekonomik
geliflmemizi h›zland›ran bur çok önemli karar›n al›nmas›na ve tat-
bike konulmas›na imkan vermifltir. Sanayi ve tar›m sektörlerinde
birçok girdilerin maliyet içindeki yükünü hafifletecek, d›fl ekono-
mik iliflkilerimizi iyilefltirecek, yat›r›mlar› ve ihracat› teflvik edecek,
döviz kazand›r›c› faaliyetleri artt›racak, iflsizli¤i azaltacak ve sosyal
güvenli¤i yay›p art›racak tedbirler, söz konusu kararlar›n bafll›cala-
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r›d›r. Bunlar›n, bütün toplumu kucaklayan faydal› neticeleri flimdi-
den aç›k flekilde görülmektedir.

Türk ekonomisinin baz› darbo¤azlardan geçti¤ini ve daha da geçe-
ce¤ini kimse inkar edemez. Ancak, h›zl› kalk›nman›n tabiat›nda
mevcut olan bu darbo¤azlara bakarak ekonomimizin gelece¤ini
karanl›k görmek ve göstermek yanl›flt›r, haks›zd›r. Geride b›rakt›-
¤›m›z y›llarda birçok ülkede ekonomik faaliyet gerilerken ve kalk›n-
madan bahis edilmezken Türk ekonomisi 1975 y›l›nda %7,9 nispe-
tinde, dünya ölçüleriyle rekor denebilecek geliflmeleri sa¤lam›flt›r.
Bütün belirtiler, içinde bulundu¤umuz y›lda bu rekorlar›n bile k›r›-
labilece¤ini göstermektedir. Netice olarak flükranla belirtmek iste-
rim ki, iktisadiyat›m›z karanl›k ihtimalleri bertaraf etmifltir.

Yak›n zamana kadar memleketimizi büyük ölçüde tehdidi alt›na
alan yoklu¤un, zaruri ihtiyaç maddelerinde had s›k›nt›n›n gideril-
mesi, enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›, fiyatlarda nispi istikrar
sa¤lanmas› mümkün olabilmifltir.

Di¤er taraftan ekonominin gerekli hayatiyete kavuflmas› için kredi
sahas›nda isabetli tedbirler al›nm›fl, iç ve d›fl krediler aç›lm›fl, ihra-
cat› kolaylaflt›r›c› çok müessir tedbirler getirilmifl ve para darl›¤› gi-
derilmifltir. Bu politika ve iyi haz›rlanan Devlet bütçesi ve d›fl tica-
ret rejimi ile de desteklenmifltir.

fiuras› bilinmelidir ki; iktisadiyat›m›z s›n›rlar›m›z› çoktan aflm›flt›r.
Bugün kendi ya¤›yla kavrulan k›s›r bir iktisadiyat memleketimiz
için söz konusu de¤ildir.

Sanayileflmek mevcut sanayimizi çal›flt›rmak, istihdam hacmimizi
geniflletmek, piyasa nizam›m›z› korumak, fiyatlar› ve param›z› istik-
rar içinde tutmak, hepsinin üstünde de milletimizi refah ve mutlu-
lu¤a kavuflturmak zorunday›z. Ekonomimizi daha da büyütmek için
bir ihracat seferberli¤inin yap›lmas›n› ve ihracat› daha da kolaylafl-
t›r›c› tedbirlerin al›nmas›n›n devam›n› ve memleket iktisadiyat›n›n
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gerektirdi¤i hacimde ithalata cesaretle devam olunmas›n› inançla
tavsiye ederiz.

Muhterem delege arkadafllar›m. Bildi¤iniz gibi, hükümet d›fl eko-
nomik iliflkilerimizi bölgesel ve ikili iflbirli¤i imkanlar› içinde gelifl-
tirmek için çok yönlü temaslar›n› sürdürmektedir. Bu gayretlerin
baflar› yolunda olduklar›n› görmekten memnuniyet duyuyor ve da-
ha kesin sonuçlara ulaflmas›n› yürekten diliyoruz. 

Say›n Baflbakan›m,
‹zin verirseniz konuflmama devam ediyorum efendim. Bildi¤iniz gibi,
hükümet d›fl ekonomik iliflkilerimizi bölgesel ve ikili iflbirli¤i imkanla-
r› içinde gelifltirmek için çok yönlü temaslar›n› sürdürmektedir. Bu
gayretlerin baflar› yolunda olduklar›n› görmekten memnuniyet duyu-
yor ve daha kesin sonuçlara ulaflmas›n› yürekten diliyoruz. Bizim iç-
tenlikle ba¤land›¤›m›z temel görüfl odur ki, d›fl ekonomik iliflkilerimi-
zi yeterince gelifltirmeden kalk›nma ve sanayileflme davam›zda tam
bir baflar›ya ulaflmam›z beklenemez. Kaynaklar›m›z›n en iyi flekilde
da¤›l›m›n› ve kullan›m›n› sa¤layabilmek için iflletmelerimizi bir gelifl-
me sürecinden sonra iç pazarlara birlikte d›fl pazarlara yöneltmek zo-
runlulu¤u vard›r. D›fla aç›lman›n çetin flartlar›na ra¤men bilgi ve tec-
rübe birikimi ile bu yolu seçmeyi ve o yolda ilerlemeyi göze alabilme-
liyiz. Bölgelerin ve ülkelerin çevre özelliklerine uyum göstererek d›fl
ekonomik iliflkilerimizi çok yönlü olarak gelifltirmenin kalk›nmam›z
aç›s›ndan tek ç›kar yol oldu¤unu unutmamal›y›z.

Bilindi¤i gibi, AET ile devam eden iliflkilerimiz kamu oyunda önemli bir
tart›flma konusudur.Özellikle, 1973 y›l›nda bafllayan "geçifl dönemi-
nin" sonuçlar› hakl› baz› endiflelere yol açm›flt›r. Ortaya ç›kan aksak-
l›klar› gerçek ölçüleri içerisinde de¤erlendirmenin ve çok dikkatli bir
incelemeye tabi tutman›n yarar›na inan›yorum. Antlaflmalar›n temel
prensipleri içinde statüden ve uygulamadan gelen aksakl›klar mutla-
ka giderilmelidir. Toplulukla iliflkilerimizin "dengeli ve düzenli geliflme-
mizin gerektirdi¤i esneklikler" içinde yeniden düzenlenmesi kesin bir
zorunluluk olarak görünmektedir. D›fl ekonomik iliflkilerimizden söz
ederken, d›fl rekabete aç›lmam›z›n baz› ön flartlar› oldu¤unu ve dev-
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let otoritelerine genifl sorumluluklar düfltü¤ünü belirtmeliyim. Öte
yandan Türk ifl adam›n›n çetin rekabet flartlar›na uymas›n› tehdit
eden dahil bir tak›m zorluklar vard›r. Bunlardan en önemlileri olarak
vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ihtiyac›na, kamu iktisadi te-
flebbüslerince üretilen temel girdilerin bat›l› ülkelerdeki ile mukayese
kabul etmez derecedeki pahal›l›¤›na, fiyat kontrolü mekanizmalar›n›n
da¤›n›k, a¤›r flekilde iflleyifline, yat›r›m teflvik tedbirleri uygulamas›n›n
bürokratik flartlar aras›nda s›k s›k k›s›l›p kald›¤›na, son y›llardaki aflr›
ücret art›fllar›yla iflletmelerin çok zorland›¤›na iflaret etmek isterim.

Bütün bu güçlüklere ra¤men Türkiye’nin nihai hedefi AET dedi¤imiz
"Avrupa Ekonomik Toplulu¤una " tam üye olarak girmektir. Bu he-
defi bir taraftan iktisadi sistemimiz, di¤er taraftan siyasi tercihimiz
tayin etmifltir. Bizim için aç›k ve AET ye entegre bir ekonomiden
vazgeçmek söz konusu olmamal›d›r. Bu itibarla temennimiz Hükü-
metimizin gerek AET ile iliflkilerimizde, gerek iç ekonomik hayat›-
m›zda bu hedefe varmay› gerçeklefltirecek faktörleri ortaya koya-
cak tedbirleri almas›d›r. ‹zin verirseniz, vergi sistemimizin ›slah›
mevzuunda baz› mülahazalar›m› arz etmekte fayda görmekteyim.
Vergilerin devlete mali kaynak sa¤layacak mühessiriyette olmas›
kafi de¤ildir. Ayn› zamanda ekonomik istikrar› ve geliflmeyi sa¤la-
y›c› olmas› da gerekir. Gelir vergisinde muafiyet ve istisnalar, en az
geçim tanzim edildi¤i cihetle günümüzün ihtiyac› ve flartlar›na inti-
bak etmedikten baflka vergi mükellefini a¤›r bir tazyik alt›na alm›flt›r.

Bu vesileyle gelir, kurumlar ve veraset vergilerinin bünyesinde mevcut
bir tezata iflaret etmek isterim. Muafiyet ve istisnalar sabit de¤erlere
ba¤land›¤› halde, vergilendirmeye s›ra geldi¤inde beyan› mecbur tutu-
lan rayic bedele itibar edilmemektedir. Vergi adaleti yönünden ortada
bir eflitsizlik ve tutars›zl›k oldu¤u ilk bak›flt› göze çarpmaktad›r.

‹flletme vergisi uygulamas›na da k›saca temas etmek isterim. ‹fllet-
me ve emtia nevilerine göre s›n›rl› kapsam› olan bu vergi, bir inti-
kal dönemi vergisidir. Nitekim ihdas edildi¤i y›lda hükümet bu ver-
giden katma de¤er vergisine geçilece¤ini ifade etmifltir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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‹flletme vergisinin ekonomik ve sosyal bak›mlardan a¤›r olan mah-
surlar›ndan kurtulmak ve bu arada gelir vergimizin müesseriyetini
art›rmak için katma de¤er vergisine geçmenin biran evvel tedbirle-
ri al›nmal›d›r. Camia olarak, hükümetin, iktisadiyat›m›z› tazyik et-
memek ve oto finansmana imkan vermek üzere yeni vergiler getir-
mifl olmas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Bununla beraber, vergilerimizin prodüktivitesini art›rmak üzere,
vergi sistemimizin süratle ›slah› zaruretine de kan›y›z.

De¤erli Delege Arkadafllar›m, 
Sizlere sosyal bar›flta veya hiç de¤ilse o yönde baz› geliflmelerden
söz edebilmeyi çok arzu ederdim. Üzülerek ifade edeyim ki, iyim-
ser ifadeler kullanmakta en fazla s›k›nt› çekti¤im konu, iflçi-iflveren
iliflkileridir. Evvela bir noktay› iyi teflhir edebilmeliyiz.

Kamu iflletmeleri zarar›na çal›flm›fl olsa dahi bütçeden sa¤lanan
yard›mlarla, Merkez Bankas›’n›n ve sosyal güvenlik kurulufllar›n›n
kaynaklar›yla aç›klar›n› kapatarak faaliyetlerini sürdürebilmekte-
dirler. Asl›nda s›hhatli bir ekonomi için terviç edilmesi mümkün ol-
mayan bu nevi tedbir ve imkanlar özel sektör iflletmelerine aç›k
de¤ildir. Bu iflletmeleri ayakta tutabilecek k›stas maliyet kar k›sta-
s›d›r. Gayri safi has›lat›, maliyetleri koruyacak bir seviyede de¤ilse,
iflletmelerin yaflama flans›da yok demektir. Bundan dolay›, ücretle-
rin has›lat içinde belli bir pay› olmas› gerekir.

Sosyal Sigorta Kurumu istatistiklerine göre sigortal› iflçilerin yakla-
fl›k olarak üçte biri kamu sektörü ve üçte ikisi de özel sektör ifllet-
meleri taraf›ndan istihdam edilmektedir. Özel sektörün istihdam
hacmi içerisinde böylesine bir a¤›rl›¤› olmas›na ra¤men, ölçüsüz ve
s›n›rs›z ücret talepleriyle iflletmeler bilinerek veya bilinmeyerek fa-
aliyet d›fl›na itilmek istenmektedir.

Biz Türk iflçisinin refaha kavuflmas›na yürekten taraftar›z. Biz Tür-
kiye’nin kalk›nmas›nda büyük katk›s› olan iflçinin hakk› olan pay›
elbette olmas›n› istiyoruz ve bunu insan olman›n zaruri flart› say›-
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yoruz. Ancak, ücret art›fllar›n› siyasi tazyikler ve siyasi hesaba da-
yal› faaliyetlerle alabildi¤ine yükseltmeye zorlamak ve bunu siya-
set plan›nda terhifl ve teflvik etmek Türk ekonomisini tahrip eder.
‹stihsalin düflmesine istihdam›n azalmas›na müncer olur. Bu mesu-
liyetsiz gidiflin daha flimdiden elemli neticelerini görmeye bafllam›fl
bulunuyoruz. Türk müteflebbisinin d›fl rekabete aç›lmas› güçleflmifl
ve birçok ifl yerleri istihsal d›fl› kalm›flt›r.

S›n›rs›z, hesaps›z ve sorumsuz ücret taleplerinin neticesi olarak
iflini kay›p etmifl binlerce Türk iflçisinin ve endiflelerden dolay› da-
ha çok ifl yerinin aç›lmamas› ifl bekleyen binlerce kiflinin hazin du-
rumu hepimiz için bir ders olmal›d›r.

Bu durumun sanayimizin bünyesine getirdi¤i bir geliflmeye daha
temas etmek isterim.

‹flgücü istihdam maliyetlerinin toplam maliyetlere getirdi¤i a¤›r yü-
kün sonucu olarak daha az iflçi istihdam›n› öngören sermaye-yo-
¤un projeler tercih edilir bir duruma gelmifltir. Bu projeler ayn› za-
manda makine ve teçhizat yat›r›mlar›n› öngördü¤ünden döviz sar-
fiyat›n›, art›rmaktad›r.

Bu geliflme, iflçi toplulu¤unun genifl kesimi ve ifl arayan genifl ke-
simi olumsuz flekilde etkilemektedir.

Malumlar› oldu¤u üzere, Dördüncü Befl Y›ll›k Plan çal›flmalar›na gi-
rilmifltir. Bu çal›flmalarda iflçi-iflveren iliflkilerini düzenlemek için
baz› önerilerimiz olmufltur. 

Özellikle sendikalar aras› mücadeleyi ve çekiflmeyi önleyecek, ifl-
yeri sözleflmelerinden iflkolu sözleflmelerine geçifli sa¤layacak, ifl-
çi temsilci¤i yerine sendika temsilcili¤ini ikame edecek, uzlaflt›rma
müesseselerini güçlü k›lacak iflçi ve iflveren iflbirli¤i mekanizmala-
r›n›n gelifltirecek, ücretler ve istihdam flartlar›n› düzenleyici norm-
lar› tespit edecek temel esaslar üzerinde durulmufltur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Ayr›ca ciddi bir sorun teflkil eden k›dem tazminat›n›n iflveren üze-
rindeki yükünü makul bir hadde indirmek için hazinenin ve sosyal
güvenlik kurulufllar›n›n katk›da bulunaca¤› fon tesisi imkanlar› üze-
rinde durulmal›d›r.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Türk hür teflebbüsünün dile getirebildi¤im meseleleri büyük dikka-
ti, alakay› ve onun ötesinde harekete geçmeyi icap ettiren mahiyet
ve vüsatedir. Sanayileflmemifl bir cemiyet yaratmak ve mamulleri-
mizi d›fl rekabete aç›k tutmak gibi hedeflerimize varabilmek için ön
flartlar›n tesisine büyük ehemmiyet vermeliyiz. Çok çetin ve çapra-
fl›k meselelerle karfl›laflmam›za ra¤men, kalk›nma heyecan›m›z, bi-
ze ileriye ümitle ve flevkle bakabilme imkan›n›n vermektedir.

‹ktisadi hayat›n dinamizmini temsil eden güçler aras›nda anlaflma
ve kaynaflma olursa her türlü engelin afl›laca¤›na ve Türk Milletinin
iflvereni, iflçisi, köylüsü ve kentlisi ile birlikte bir bütün olarak mut-
lulu¤a ulaflaca¤›na inan›yorum.

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, bu vatan› müstevliden kurtard›k-
lar› zaman, yamas›n› dikece¤i i¤neden, ölüsünü saraca¤› kefeni-
ne kadar her fleyini baflkalar›ndan bekleyen periflan bir ekonomi
devir ald›lar. Ne sermaye, ne müteflebbis, ne de iflçisi vard›. He-
pimiz ya asker, ya memur, ya da k›raç topraklara serilmifl bir
avuç çiftçiydik. Milletimize güven duygusunun sa¤lad›¤› flevk ve
heyecanla yola ç›kt›k. Tasarruf yapt›k, iflveren olduk. ‹flçi karde-
flimizle el ele verip sanayimizi kurmaya çal›flt›k. Modern teknolo-
jinin icap ve ihtiyaçlar›na lay›k müteflebbisler olmak için kafa
yorduk, kah›r çektik.

Bugün sanayide, ticarette, tar›mda, k›sacas› ekonomide vas›l oldu-
¤umuz netice, iflvereniyle, iflçisiyle bu aziz milletin fedakar evlatla-
r›n›n, iki kardefl gibi birbirine omuz vererek, birbirine muhtaç oldu-
¤unu bilerek, birbirilerinin haklar›na sayg› göstererek baflard›klar›
milli bir eserdir. Bu esiri ve esiri yaratanlar aras›ndaki baflar› ve da-
yan›flmay› y›kt›rmamal›y›z.
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Türk iflçisi de, Türk iflvereni de art›k iyice görmelidir ki; istiklalimi-
zi muhafaza etmenin, hür yaflaman›n, varl›kl› ve mutlu olman›n yo-
lu "milleti s›n›flara bölüp iç harp ç›karmaktan de¤il" insanlar aras›
adalet ve sevgiden, k›sacas› iç bar›fltan geçer.

Bu ümitsiz günlerde, en büyük felaketlerin ard›ndan, milli davalar›-
n› parlak zaferlere ulaflt›rmay› bilmifl olan büyük Türk Milleti iktisa-
di kalk›nma ve refah davas›n› da elbette baflar›yla yürütecektir. Bu
duygu ve seziflle huzurlar›n›zdan ayr›l›rken sizleri bir kere daha en
derin sayg›lar›mla selamlar, aziz Milletimize sa¤l›k, refah ve mutlu-
luk dolu bir istikbal dilerim. 

Sayg›lar›mla, sevgilerimle, teflekkürlerimle efendim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

223215



32. GENEL KURUL - 14 MAYIS 1977 

Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar, Siyasi Partilerimizin De¤erli Tem-
silcileri, Bas›n›m›z›n ve TRT’nin Fedakar Mensuplar›, Muhterem
Misafirlerimiz, Sevgili Delege Arkadafllar›m,

Toplant›m›z› flereflendirmek lütfünde bulunan bu güzide toplulu¤u
sayg› ile selamlar, içten flükranlar›m› sunar›m.

Genel kurulumuzun büyük tasvip ve teveccühleri ile görevlendirdi-
¤i Yönetim Kurulumuz yo¤un bir çal›flma y›l›n› daha tamamlayarak
huzurlar›n›za gelmifl bulunmaktad›r. Hür teflebbüs fikir ve tatbika-
t›n›n en güçlü temsilcileri olarak, sizlerden ald›¤›m›z büyük destek
ve inançla geçti¤imiz bir y›l içerisinde ülkemizin sosyo politik ve
sosyo ekonomik bütün meselelerinde Birli¤imizin ad›na ve büyük-
lü¤üne yarafl›r bir flekilde etkili olmaya çal›flt›k. Hemen ifade et-
mek isterim ki, en zor flartlarda dahi bu görevimizi ifa ederken Bir-
li¤imizi oluflturan bütün Odalar›m›z›n, Borsalar›m›z›n her türlü des-
tek ve ilgilerini görmek bizleri bahtiyar etmifltir. Bu hususu burada
flükranla kaydetmek benim için çok flerefli bir görev olmaktad›r.

Aziz Delege Arkadafllar›m,

Bu y›lki Genel Kurul toplant›lar›m›z büyük bir tesadüf olarak, Genel
Seçimlerin hemen öncesine rastlanm›flt›r. Bundan istifade ile Hür-
riyetçi Parlamenter Demokratik Rejimimizin vazgeçilmez dayanak-
lar›ndan biri olan Türk Hür Teflebbüsü ad›na, odalar Birli¤i olarak
baz› düflünce ve dileklerimizi ifade etmeyi vazife say›yorum.

K›sa bir süre sonra, 5 Haziran’da idrak edece¤imiz Genel Seçimler
demokratik sistemin icab› ve gere¤i olarak memleketimizi önü-
müzdeki dört y›l için yönetecek iktidar› tayin ve tespit edecektir.
Her fleyden önce en halisane dile¤imiz odur ki, bu büyük görevi
Türk Seçmeni olarak yarine getirirken karfl›l›kl› sayg› ve sevgi at-
mosferi içinde hareketle yine dünya milletleri önünde baflar›l› bir
imtihan verebilelim. Biz inan›yoruz ki, flartlar›n a¤›rl›¤› ve zorlu¤u-
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na ra¤men Türk Milleti daima zor olan› baflarm›fl olman›n gururu ve
fluuru ile bu kere de demokrasinin ifllerli¤ini ülke olarak, millet ola-
rak vazgeçilmez bir tutku oldu¤unu bütün dünyaya ispat edecektir.

Muhterem Arkadafllar›m,
Ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi ortam ve geliflme zaruretinde
olan ekonomik durum bizleri her gün oldu¤undan daha gazla bir güç
birli¤inde, bir gaye birli¤inde mutlaka ve behemal birlefltirmelidir.

Son günlerin aktüalitesi büyük olaylar milli bünyemizi ülke olarak
zedelemifltir. Bu olaylar›n devam› Milli Birli¤imizi, Rejimimizi yara-
layacak niteliktedir.

Bu nedenledir ki, Türk Vatandafl› olarak gerekli sa¤duyuya her za-
mankinden fazla ihtiyac›m›z oldu¤unu düflünerek ona göre hareket
etme zaruretindeyiz.

Seçim sisteminin cari oldu¤u her ortamda fikre karfl›l›kl› tehammüllü
ve sayg›l› olmak ilk geçerli ön flartt›r. Bu itibarla, seçim dönemine gir-
di¤imiz bu önemli günlerde bütün siyasi partilerimizi ve sözcülerini
milli birlik ve beraberli¤i temin yolunda daha basiretli, daha ölçülü ol-
maya en içten sayg› duygular›m›zla birlikte devam etmek istiyoruz.

Türk Seçiminin, oy’unun fluur ve mesuliyetine sahip bulundu¤un-
dan zerrece flüphemiz yoktur.

Bar›fl içinde ve medeni ölçüler içinde cereyan edecek bir seçimin
milletimize getirece¤i itibar ve ülkede temin edece¤i huzur, her
kürlü endifleyi bertaraf edecek de¤erdedir. Bu arada hemen ifade
etmek isterim ki, tarihin en zor ve karanl›k günlerinde dahi devle-
tini korumas›n› ve kollamas›n› bilen aziz Milletimizin bu sefer de
bütün güçlüklerin üstesinden gelece¤ine inanc›m›z tamd›r.

Onun içindir ki, 5 Haziran seçimlerinin Allah’›n yüce inayeti ve Türk
Seçmeninin basireti sayesinde mutlu günlerin bafllang›c› olmas›n›
diliyor ve bunu bekliyoruz. Hay›rl› olaca¤›na inan›yoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Aziz Delege Arkadafllar›m,
Bat› Demokrasi sistemlerinde, kuruluflumuz vasf›ndaki Odalar,
Borsalar ve Birlikler kamu oyunu oluflturan lobilerde etkinli¤i olan
çok tesirli bask› gruplar›d›r. Özlenen gaye, güzel ülkemizde de
temsilcisi oldu¤umuz bu kurumlar› o seviyeye yükseltme fleklinde
olmal›d›r. Çabam›z, kataca¤›n›z güçlerle ses duyuran, her türlü
memleket meselelerinde görüflü olan, görüflü aran›lan güçlü bir
Odalar Birli¤i kamu oyuna daha etkili bir flekilde takdim edebil-
mektedir.

Özellikle geçti¤imiz y›l içerisinde Yönetim Kurulumuz bu görüfl ve
anlay›fl içinde hareket etmifltir. Yarat›c› teflebbüs gücünün sahibi
olan büyük bir kitle, büyük bir potansiyel Hür Teflebbüs Konseyi
halinde bir araya gelmifltir. Gaye, büyük kurulufllar halinde kanali-
ze olarak, bütün toplumsal meselelerde a¤›rl›m›z› koyma durumu-
na eriflebilmektir. Geliflen ve de¤iflen memleket gerçeklerinde biz-
lerin de etkinli¤i olmal›d›r. Bu, güçlü olmak demektir. Ve bu güç bir
inanç birli¤inin, bir gaye birli¤inin tabii neticesidir. O nedenledir ki,
hür teflebbüs fikrinin temsilcisi olan bizler bir bütün halinde birlefl-
meli, güçlenmeliyiz, ve buna mecburuz da...

‹flte Say›n Delege Arkadafllar›m; geçen çal›flma dönemimizin en
baflar›l› faaliyetlerinden birisi bu hareketi bafllatmak olmufltur.
Önümüzdeki y›llarda daha bilinçli, daha inançl›, daha tesirli büyük
bir bask› grubu olarak memleketin iyili¤ine ve hayr›na baflar›l› fa-
aliyetlerimiz olaca¤›na ümidimiz tamd›r.

Aziz Arkadafllar›m,
Geçti¤imiz y›l içerisinde daha önceki dönemlere nazaran çok daha
yo¤un bir faaliyet gösterdik. Baflkanlar toplant›s›, çeflitli seminer ve
sempozyumlar ile çeflitli iç ve d›fl temaslar, d›fl ülkelerle birlikte müfl-
terek kardefl oda teflekkül ve çal›flmalar› sonuçlar› aç›s›ndan büyük
faydalar tevlid etti. Sadece memleket düzeyinde kalmayan beynel-
milel sahada da milli ekonomimize büyük katk›s› olan genifl çal›flma-
larda bulunduk. Bütün bunlar birli¤imiz ad›na gurur duydu¤umuz,
sizlere flerefle takdim etti¤imiz baflar›l› çal›flmalar›n eseridir.
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Say›n Delege Arkadafllar›m,
fiimdi sizlere muhtasar bir perspektif içerisinde di¤er ülkelerin du-
rumlar›n› arzederek, bu genellemeden sonra ülkemizin ekonomik
durumundan bahsetmek isterim.

Malumlar›n›z oldu¤u üzere dünya yuvarla¤› üzerinde yer alan ülkele-
rin ekonomik sorunlar›, ço¤u zaman birbiri ile iliflki kurulmaks›z›n ele
al›nmaktad›r. Geliflmifl olsun geliflmekte olsun, ülkelerin durumu in-
celenirken içeri bir adada yaflant›n›n sürüp gitti¤i varsay›m›ndan ha-
reket edilmelidir. Oysa, 20’nci yüzy›l›n son çeyre¤inde kara, deniz ve
hava ulaflt›rmas› öylesine geliflmifltir ki, ülkelerin s›n›rlar› sembolik
bir mana tafl›r duruma gelmifltir. Bugün art›k hiçbir ülke, ekonomisi-
nin kendi kendine yeterlili¤i iddia edebilecek durumda de¤ildir.

Ayr›ca, gözden kaç›r›lmamas› gereken nokta, ekonomik alanda
güç birli¤i kurabilmek için bölgesel anlaflmalar›n gelifltirilmifl olma-
s›d›r. Bu sayede uluslar birleflerek topluluklar meydana getirmek-
te, ortakl›k içi ve ortakl›k d›fl› iliflkilerine yön verme çabas›n› sür-
dürmektedirler. 

Di¤er yandan, Birleflmifl Milletler ana sözleflmesi esaslar›na göre
kurulmufl uluslar aras› mali ve ekonomik kurulufllar›n faaliyet alan›
da giderek geniflleme e¤ilimindedir. Bunlar›n izledikleri politikalar
ve ald›klar› kararlar bazen ülkelerin ekonomilerine adeta hükmedi-
ci tesir icra edebilmektedir.

Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin ekonomik sorunlar›n›n genel
karakteri de¤iflik olmakla beraber ekonomik faaliyetlerinde ortak
hedefler bulundu¤unu söyleyebiliriz. Hemen hemen bütün ülkeler
geliflme h›z›n› ve istihdam seviyesini yüksek tutmay›, fiyat istikra-
r›n› sa¤lamay› ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlikleri gidermeyi amaç
edinmifllerdir. Bu ortak hedeflere çabalar›n› yöneltmifl olmalar›na
ra¤men baflar›ya ulaflma flartlar›n› tam ve gere¤i gibi tesbit ettikle-
ri söylenemez. Arzu edilen sonuca ulaflmay›fllar›n›n bir nedeni, mil-
li seviyede ve milletleraras› seviyedeki konular aras›nda iyi bir se-
çim yapamay›fllar›ndand›r.
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Ülke ekonomilerini d›fltan çevreleyen flartlar›n iyi de¤erlendirilme-
sinin büyük yararlar› vard›r. Dünya konjonktürüne ait sa¤lam veri-
lere sahip olmadan aksakl›klar›n sorumlulu¤unu bütünü ile ekono-
mik sistemlerine yüklemek suretiyle ülkeler kendilerine haks›zl›k
etmifl olmaktad›r. Bu anlay›fl eksikli¤i yüzünden ekonomik alanda
uluslararas› iflbirli¤inin arzu edilen seviyede gerçeklefltirilmedi¤i
kanaatini tafl›maktay›z.

D›fl alemdeki geliflmelerin önemine iflaret ettikten sonra son y›llar-
daki olaylar›n k›sa bir de¤erlendirmesini yapmak istiyorum. Bilindi-
¤i gibi, sanayici ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde iki y›l süren da-
ralmadan sonra bu ülkelerde üretim hayat› 1975 y›l› sonunda ve
1976 y›l› bafl›nda yeniden canl›l›k emareleri göstermifltir. Henüz
atlat›ld›¤› kesinlikle belgelenemiyen bunal›m›n temelinde iç ve d›fl
talepteki yetersizlikler yatmakta idi. Böylece, talep yetersizli¤i bir
sebep ve üretimdeki daralmalar onun neticesini teflkil ederken bu
bunal›m›n al›nmam›fl özelli¤i iflsizli¤in yan› s›ra enflasyonu da be-
raberinde sürüklemesidir. Bundan dolay› sanayici ülkeler hem ifl-
sizli¤e hem de fiyat istikrars›zl›¤›na dönük olarak iki yönlü bir mü-
cadeleyi birlikte sürdürmek zorunda kalm›fllard›r.

1975 y›l›nda menfi seviyeler gösteren geliflme h›zlar›n›n geçen y›l
müspet de¤erlere dönüflmesine ra¤men ekonomik istikrar için
denge arama ihtiyac› ortadan kalkm›fl de¤ildir. K›smen genel ted-
birlerle ve k›smen de selektif tedbirlerle sanayici ülkeler üretim fa-
aliyetlerinde geliflmeler ve enflasyon h›zlar›nda düflmeler sa¤la-
m›flt›r. Ancak, y›l sonunda görünen durum odur ki, dünya konjonk-
türü bir iyileflme seyri içine girmesine ra¤men sanayici ülkelerin
ço¤unda iflsizlik oran› ve enflasyon h›z› bunal›m öncesi y›llar›n›n
hala bir kat› üstünde seviye göstermektedir. Bu ülkeler yeniden bir
geriye gidiflle bunal›ma düflmemek için 1977 y›l›n›n ilk yar›s›nda
belli sürelerde hedeflere ulaflmay› amaçlayan genifl kapsaml› pekit
tedbirlere yönelmifllerdir. Sanayici ülkelerin önceki ekonomik bu-
nal›mlarda görülenden farkl› bir davran›fl içine girdikleri görülmek-
tedir. ‹stihdam seviyesini yükseltmek için ekonomik faaliyet kar
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geniflletilirken zemin haz›rlamamak dikkatlerin en fazla üzerinde
topland›¤› noktad›r. ‹zlenen politikan›n esas› a¤›r ad›mlarla, fakat
emin olarak sonucu gidecek flekilde çözümleme yollar›n›n benim-
senmesidir.

Büyük sanayici ülkeler ayn› zamanda uluslar aras› iflbirli¤ini gelifl-
tirmek için yeni bir giriflimde bulunmufllard›r. Ekonomik alanda ül-
kelerin izledikleri politikalar›n birbiri ile tutarl› ve yek di¤erini des-
tekler flekilde düzenlenmesi bu giriflimin bafll›ca hedefidir. Yedi ül-
kenin ve AET temsilcisinin kat›ld›¤› May›s ay›ndaki Londra Konfe-
rans› yeni ümitler getirmifltir. Bu konferansta Dünya ekonomisinin
denge flartlar› gelifltirilmek istenirken petrol ihracatç›s› ülkelerin
duruma ve Kuzey-Güney diyalu¤unun gelifltirilmesine ön planda
yer verilmesi, beslenen ümitleri daha da hakl› ç›kartacak bir gelifl-
medir.

Say›n Delege Arkadafllar›m,
D›flar›da olup bitenlerden söz ediflimin as›l sebebi aç›klamalar›m›
bir noktada bu geliflmelerin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerine
intikal ettirmekti. Önceki y›llarda hükmünü sürdüren sanayici ülke-
lerin ekonomik bunal›m›na de¤inirken talep seviyesinde düflme ol-
du¤unu ve bu durum karfl›s›nda fiyatlar›n inme yerine yükselme
gösterdi¤ini özellikle ifade etmeye çal›flt›m. Bilindi¤i gibi, fiyat ar-
t›fllar› bafll›ca iki de¤iflkenin tesiri alt›ndad›r. Bunlardan biri talebin
genifllemesi ve di¤eri maliyetlerdeki art›fllard›r. Sanayici ülkelerde
talep genifllemesi olmad›¤›na göre fiyat art›fllar›n›n genellikle mali-
yet yükselifllerinden ileri geldi¤i kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.
Gerçekten, sanayici ülkelerde saat bafl›na ücretler, enerji, maden
ve tar›msal girdilerin fiyatlar› son y›llarda benzeri daha önce hiç gö-
rülmeyen yükselifller kaydetmifltir. Maliyetlerdeki art›fllardan ötürü
sanayi mamullerinin fiyatlar› da yükselmifl ve bu mallardan ithal et-
tiklerimiz FOB de¤erinde önemli art›fllar olmufltur. Sanayici ülke-
lerde fiyatlar›n yükselifl ortalamas› 1974 ve 1975 y›llar›nda %10
oran›n›n üzerinde idi. 1976 y›l›nda bu oran›n alt›na düflmekle bir-
likte fiyatlar›n art›fl ortalamas› yine de yüksek say›labilecek bir se-
viyede %8,1 olarak gerçekleflmifltir.
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‹thal etti¤imiz mallar›n menfle fiyatlar›ndaki art›fllara paralel olarak
akreditif ve ithalat teminatlar›n›n faizleri, sigorta ve navlun bedel-
leri, gümrük resimleri, komisyon ücretleri ve distribütör karlar› da
yükseldi¤inden iflletmelere girifl maliyetleri FOB de¤erinin hayli üs-
tünde gerçekleflmektedir. O nedenle bizdeki enflasyonun bir ucu-
nun d›flar›daki fiyat yükselifllerine dayand›¤›na iflaret etmek her
halde hatal› olmayacakt›r.

Bu geliflmenin ödemeler dengemizi olumsuz flekilde etkiledi¤i de
aç›k ve kesindir. Sanayici ülkeler ç›k›fll› mallar›n fiyatlar› ile birlik-
te navlun, sigorta ve di¤er hizmetlerin ücretlerindeki art›fllar döviz
giderlerimizi yükseltmifltir.ayni zamanda d›fl piyasalarda temel
ham maddelerin fiyatlar› yükseltilmifltir ki bunun da munzam tesir-
leri oldu¤unu hesaba katmak gerekir. Geçen y›l›n sonunda A.B.D.
ve Bat› Avrupa ülkeleri çelik fiyatlar›n› yükseltme karar› alm›flt›r.
OPEC ülkeleri ham petrol fiyatlar›n› yalan bafl›nda ve ortas›nda ge-
çerli olmak üzere %15 oran›nda yeniden yükseltmifltir. Ayr›ca d›fl
piyasalarda bak›r, kalay, çinko, yün ve yapa¤› fiyatlar› yak›n tarihli
yükselifller kaydetmifltir. Bu durum gösteriyor ki, maliyetleri zorla-
yan ve ödemeler dengesi güçlüklerini artt›ran d›fl etkenlere ekono-
mimiz sahne olmaktan kendini kurtaramam›flt›r.

Bugün yabanc› ülkelerde çal›flanlar ve onlar›n yak›nlar› ile birlikte
iki milyona yak›n yurttafl›m›z d›flar›da yaflamlar›n› sürdürmektedir.
Bunlar›n zati ihtiyaçlar› için gümrük muafl›klar›ndan veya bedelsiz
ithalat hükümlerinden yararlanarak geçici veya kesin olarak yurda
gelifllerinde getirdikleri eflyalar› dikkate al›n›rsa görülür ki ekono-
mimiz d›flar›daki mal piyasalar›n›n de¤il para piyasalar›n›n da etki-
si ülkemiz s›n›rlar›n› aflmaktad›r. Girifl ve ç›k›fllar›n hareketlilik gös-
termesi sonucu Avrupa para piyasalar›nda milyarlarla ifade edebi-
len Türk paras› ifllem görmektedir. Partiler aras›ndaki s›k s›k olu-
flan de¤iflmeler Türk paras›n› da d›fl piyasalar›n arbitrasyon ve spe-
külasyon oyunlar›na alet etmifltir. Üstelik Avrupa paralar›n›n dalga-
lanmalar› yak›ndan izlenerek resmi müdahalelerle piyasalar kont-
rol alt›na al›nmaya çal›fl›rken Türk paras› bu nevi bir destekten ta-
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mamen mahrum bulunmaktad›r. Bundan dolay›, Avrupa para piya-
salar›n›n istikrars›zl›¤› Avrupa paralar›na nazaran Türk paras›n›n
d›fl de¤eri üzerinde daha fazla tahribat yapabilmektedir.

Görülüyor ki, d›fl etkenler ihmal edilebilir türden de¤ildir ve bunlar›n
sa¤lam verilere dayanarak sa¤l›kl› bir de¤erlendirmeye tabi tutulma-
s› gereklidir. Bu gerçe¤i dile getirdikten sonra ülkemiz ekonomisinin
iç sorunlar›na de¤inme s›ras›n›n geldi¤ine inanmaktay›m.

Öncelikle ifade etmek isterim ki, ekonomimizin geliflme durumu ba-
z› çevrelerin yapt›¤› gibi ortaya karanl›k bir tablo ç›karmaya elveriflli
bir görüntü teflkil etmemektedir. Üçüncü befl y›ll›k plan döneminin
büyük kesiminde plan hedeflerine tam olarak ulafl›lamam›flsa da çok
yaklafl›ld›¤› kimsenin inkara kalk›flamayaca¤› bir gerçektir. Y›ll›k
programlarda piyasa fiyatlar› ile gayrisafi milli has›la art›fl h›z› 1974
y›l› için %7,6 ve 1975 y›l› için %8,0 olarak öngörülmüfltür. !974 y›l›n-
da geliflme h›z› %7,4 olarak program hedefinin az alt›nda gerçeklefl-
mifltir. 1975 y›l›nda ise %8,0 geliflme h›z› sa¤lanarak program hede-
fine ulafl›lm›flt›r. 1976 y›l›nda piyasa fiyatlar› ile GSMH art›fl› %7,2 ile
program hedefine yaklaflan bir seviye göstermifltir.

1974 y›l›n›n geliflme durumunda bir önceki y›lda tar›msal gelirin
çok düflük seviyede kal›fl› etkili olmufltur. Gerçekten, tar›msal ge-
lir, 1973 y›l›nda %10 oran›nda gelirmifl durumda oldu¤undan 1974
y›l›nda 1972 y›l› seviyesine yaklaflan bir geliflme göstermifl ve bu
durum genel geliflme h›z›na kolay yoldan itici bir etki yapm›flt›r.
1975 y›l›ndad›r ki, tar›msal gelir 1972 y›l› seviyesini çok aflarak re-
korla ifade edebilecek bir geliflme kaydetmifltir. Bu geliflmenin de
kalk›nma h›z›na önemli bir katk›s› olmufl ve plan hedefinin gerçek-
lefltirilmesinde tar›m sektörü ileri bir rol oynam›flt›r.

Tar›msal üretimde üst üste iki y›l sa¤lanan art›fllardan sonra 1976
y›l›nda en iyi sonuç program hedefinin gerçekleflmesi fleklinde ola-
bilirdi. Nitekim, geçen y›l bu tahmine uygun bir sonuç al›nm›fl ve
tar›msal üretim %3,8 oran›nda artm›flt›r. Yeni bir rekor teflkil etme-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

231223



sine ra¤men tar›msal üretimin genel geliflme durumuna katk›s› da-
ha önceki y›llardakine nazaran s›n›rl› kalm›flt›r. Bundan baflka d›fl
alem gelirlerinde geçen y›l daha büyük bir düflüfl olmufltur. Bilhas-
sa iflçi dövizi gelirleri ile turizm ve d›fl seyahat dengesinin aleyhte-
ki sonuçlar› genel geliflme h›z›n›n daha yüksek seviyede gerçeklefl-
mesini önlemifltir. 

Muhterem Arkadafllar›m, 
Sanayileflmifl ülkelerde geliflme h›z› ortalamas› 1974 ve 1975 y›l-
lar›nda %0,6 ile %1,5 oranlar›nda gerilemifl ve 1976 y›l›nda ise %5
seviyesinin alt›nda bir ilerleme kaydetmifltir. Petrol ihracatç›s›
olanlar d›fl›ndaki geliflmekte olan ülkelerde de benzeri bir durumla
karfl›lafl›lm›flt›r. Son üç y›lda dünya ekonomisinin geçirdi¤i buna-
l›mlara, bunun ülkemiz ekonomisine tesirlerinin uzant›lar›na, K›br›s
Harekat›n›n ve akabinde uygulanan silah ambargosunun yaratt›¤›
ola¤anüstü durumlara ra¤men etmifltir. 1974-76 y›llar›n›n ortala-
mas›na göre ülkemizin genel geliflme h›z› %7,3 olmaktad›r ki öteki
ülkelerin ayn› dönemde ald›¤› sonuçlarla karfl›laflt›r›l›nca tatminkar
bir seviyeyi teflkil etmektedir.

Ülkemiz ekonomisinin 1976 y›l›nda noktaya ulaflt›¤›n› belirtmek
için basit bir karfl›laflt›rma ile durumu zihinlerinizde canland›rma-
ya çal›flaca¤›m. Geliflen bir ülke olmam›za ra¤men geçen y›l yap›-
lan ithalat›n milli gelirimiz içindeki pay› %13 oran›n› geçmemifltir.
Bunun baflka bir anlam› ekonomimizin ihtiyac› olan mallardan çok
büyük bir k›sm›n›n iç üretim imkanlar›m›zla karfl›lanabilmifl olma-
s›d›r. Kald› ki, ithalat›m›z›n çok büyük bir k›sm›n› yat›r›m ve ara
mallar› teflkil etmektedir ki d›fl piyasalardan iç piyasalara intikal
eden tüketim mallar› milli gelirimizin ancak %0,4’üdür. Bugün nü-
fusu 42 milyonu bulan Türk toplumunun tüketim ihtiyaçlar›n›n he-
men hemen tamam›n›n Türk müteflebbisinin ve Türk iflgücünün
ortak hayretleri ile karfl›lanmas›, bütün toplumumuzu hakl› olarak
mutlu edecek bir olayd›r. As›rlar›n ihmaline u¤ram›fl ülkemizin
flimdi ulaflm›fl oldu¤u noktadaki durumu ile k›yaslama yapmak
için geliflmekte olan ülkeler aras›ndan bir baflka örnek ç›karabil-
mek kolay de¤ildir.
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Çok geriye gitmeye gerek görmüyorum. Bur kaç y›l öncesine kadar
ülkenin emeklik bu¤day ihtiyac› için yabanc› gemilerin gelifl yolla-
r›n› gözledi¤imiz henüz tazeli¤i ile ac› bir hat›ra olarak haf›zalar›-
m›zdad›r. ‹ki y›ld›r d›flar›dan mal mubayaa edememenin de¤il eli-
mizdeki ihtiyaç fazlas›n› d›fl piyasalara sevk edememenin s›k›nt›s›-
n› çekmekteyiz. Bu¤day›n yan› s›ra bir çok hububat türlerinde
önemli bir ihraç potansiyeli do¤mufltur. Yak›n zamana kadar döviz
gideri olan kalemler flimdi ürünleri ihracat›m›z, 678 milyon dolar›
bulmufltur ki, rekor bir y›l olan 1971 y›l› tüm ihracat›m›z›n seviye-
sinin de üzerine ç›km›flt›r.

Bir gözümüzü ekonomimizin iyi iflleyen taraflar›na aç›k tutarken di-
¤er gözümüzü aksayan taraflar›na kapal› tutmay› da do¤ru bul-
mam. Toplumumuz ekonomik kalk›nmay› bafllatmakla statik bir
denge anlay›fl›ndan dinamik bir denge anlay›fl›na geçti¤ine göre
büyümenin kendine özgü sorunlar› elbette ki olacakt›r. Ekonomik
kalk›nma her fleyden önce h›zl› sanayileflme ve flehirleflme demek-
tir. Ekonomik ve sosyal yap›y› gerekil flekilde de¤ifltirebilmek için
alt-yap› ve üst-yap› yat›r›mlar›n› y›ldan y›la h›zla geniflletme zorun-
lulu¤u vard›r. Bu yat›r›mlar›n üretim art›fl›na ve istihdam geniflle-
mesine katk›da bulunacak sonuçlar vermesi, bir zaman süresinin
geçmesini gerektirir.

Devlet ifl hayat›n›n büyüyen ihtiyaçlar›na cevap verebilmek için ener-
ji, su, yol, ulaflt›rma ve e¤itim gibi alt-yap› hizmetlerinin gelifltirilme-
si faaliyetleri içine girer. Ayr›ca, belli bafll› madenlerin istihrac›, de-
mir-çelik, petrol-kimya mamulleri gibi temel mallar›n üretiminin ge-
niflletilmesi için devletin öncülük etti¤i faaliyet kollar› vard›r. Kamu
sektörünün planda ön görülen hedeflere ulaflabilmesi için uzun va-
deli projeleri haz›rlamas› ve aksatmadan uygulamas› söz konusudur.
Bütün bu yat›r›m faaliyetlerinin istenen nitelikte ve hacimde sürdü-
rülmesi kamu harcamalar›n›n h›zla artmas› sonucunu verir.

Ekonomik kalk›nma, özel sektör yönünden de yat›r›m hacminde
büyük geniflleme anlam›na gelir. ‹malat›n dayan›ks›z tüketim mal-
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lar›ndan yar› ve tam dayan›kl› tüketim mallar›na yönelmesi ile sa-
bit tesislerin ve teçhizat›n yap›m› önem kazan›r. Sanayileflme ile
birlikte flehirleflme hareketinin güçlenmesi, inflaat ve ulaflt›rma fa-
aliyetlerini h›zland›r›r. Özel sektörün a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i bu faali-
yet alanlar›nda da, tamamlanmas› y›llar› gerektiren projeler uygu-
lan›r. K›sacas›, gelir seviyelerinde art›fl sa¤layabilmek ve yeni ifl
alanlar› açabilmek için özel sektörün yat›r›m harcamalar›nda da
önemli art›fllarla karfl›lafl›l›r.

Aziz Arkadafllar›m,
Burada dikkatleri üzerinde toplamak istedi¤im nokta, kalk›nma
gayretleri sürüp giderken fiyatlarda istikrar sa¤laman›n güçlü¤üne
iflaret etmektir. Zira, yat›r›mlar önce nakdi ve daha sonra da fiziki
gerçekleflmeler gösterir. Di¤er bir deyiflle, yat›r›m faaliyetlerinin
geliflmesinin ilk tesiri gelirleri yükseltici ve mallara karfl› talebi art-
t›r›c›d›r. Bu faaliyetlerin üretim kapasitelerinde büyümeyi sa¤laya-
rak mal arz›n› artt›r›c› sonuca ulaflmas› aradan uzun zaman geçtik-
ten sonra gerçekleflmektedir. ‹flte, bu nedenle belli ölçüde fiyat
yükseliflleri biraz da kalk›nman›n tabiat›nda mevcuttur.

Di¤er önemli bir nokta, kalk›nma hareketi güç kazand›kça istihsal
faktörlerinin seyyaliyet kazanarak maliyetleri etkilemesidir. Bafl-
lang›ç safhas›nda sermaye ve iflgücündeki talep art›fl›na faiz ve üc-
retler duyars›zd›r. Piyasalara o bölgenin flartlar› hakim durumdad›r.
Ancak, zamanla ulaflt›rma ve haberleflme araçlar› geliflti¤inden,
sermaye ve is gücü, flartlar› daha cazip gördü¤ü yerlere kolayca
kayar duruma gelmifltir. Bu konuda iki basit örnekten söz edebili-
rim. Biri, kalifiye iflçilerimizden bir k›sm›n›n yurt d›fl›nda çal›flmay›
tercih etmesi sonucu usta iflçiye ödenen ücretlerin büyük art›fllar
göstermesidir. Di¤er örne¤i, devlet tahvillerindeki imtiyazlar›n ta-
sarruf sahipleri aras›nda daha yayg›n flekilde tan›nmas› olay› teflkil
etmektedir. Bu yüzden kullan›labilir fonlar daha ziyade devlet tah-
villerine teveccüh etmifl ve onun sonucu özel sektörün ihraçta tah-
villerine teveccüh etmifl ve onun sonucu özel sektörün ihracata
bulundu¤u tahviller için daha yüksek faiz ödeme zorunlulu¤u do¤-
mufltur.
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Maliyetleri art›r›c› yönde bir baflka geliflme de örgütleflme ve ku-
rumsallaflma hareketidir. 1961 Anayasas›nda sendika kurma,
toplu sözleflme ve grev ile sosyal güvenlik haklar› de¤iflik bir an-
lay›flla ele al›nm›fl ve yeni kanuni düzenlemelere gidilmifltir. ‹flçi
sendikalar› ve konfederasyonlar› çal›flma flartlar›n› gelifltirme ko-
nusunda büyük bir bask› unsuru haline gelmifl ve ço¤u zaman
devletin de deste¤ini sa¤layarak ç›plak ücretlerde ve sosyal yar-
d›mlarda iflletmelerin mali takatlerini zorlamayan büyük art›fllar
sa¤lanm›fllard›r. Di¤er yandan iflçi örgütlerinin tahrikiyle bazen
kanun d›fl›na ç›kan direnifllerle iflletmelerde kaybedilen iflgünü sa-
y›s› da ço¤alm›flt›r.

Devlet Planlama Teflkilat›’n›n resmi rakamlar›na göre 1971-75 dö-
neminde sigortal› iflçilerin günlük ortalama ücretleri %142 oran›n-
da artm›flt›r. ‹ki y›lda bir tespit edilen asgari ücretlerdeki art›fllar
%50 oran›n›n alt›na düflmedi¤i gibi asgari ücret uygulamas› tar›m
ve orman iflçilerini kapsayacak flekilde de geniflletilmifltir. ‹fl kanu-
nunda k›dem tazminat›n›n tavan› bir kat› yükseltilmifl ve arkas›n-
dan yap›lan toplu sözleflmelerde daha yukar› k›staslara bafl vurul-
mufltur. Bunlar›n da ötesinde sosyal yard›mlarda sa¤lanan art›fllar
dikkate al›n›rsa birim bafl›na iflgücü maliyetinin ne kadar artt›¤› ko-
nusunda kaba da olsa kolay bir fikir edinilebilir.

1972-76 döneminde fiyatlar y›lda ortalama %18,3 oran›nda bir
yükselifl kaydetmifltir. Bu yükseliflte yukar›da sözünü etti¤im fak-
törlerin etkili olduklar› gözlenebilir niteliktedir. Milli gelir tahminle-
rinde cari fiyat art›fl h›zlar›n›n sabit fiyatlarla olana nazaran daha
yukar› seviyelerde hesaplanmas›, nominal gelirlerde ve toplam ta-
lep seviyesinde meydana gelen yükselifllerin fiyatlar ortalamas›
üzerinde bir bask› unsuru haline geldi¤i kan›tlamaktad›r. Keza, it-
hal mallar› fiyatlar›nda, inflaatlar›n proje maliyetlerinde, ham mad-
de ve yar› mamullerin fiyatlar›nda, kiralarda, faizlerde ve iflçi ücret-
lerinde gösterge teflkil eden rakamlar, fiyatlar genel seviyesi üze-
rinde maliyetlerden gelen bir bask›n›n sürekli varl›¤›n› belli eder bir
do¤rultudad›r.
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Son befl y›lda fiyatlar ortalamas› makul seviyenin üstünde seyir
göstermesine ra¤men bunun ekonomik geliflmemize olumsuz bir
tesiri ile karfl›lafl›lmam›flt›r. Sabit sermaye yat›r›mlar› gerek kamu
sektöründe ve gerekse özel sektörde h›zla artmaya devam etmifl-
tir. 1972-76 döneminin ortalamas›na göre bu iki sektörde yat›r›m-
lar y›lda s›ras›yla %34,0 ve %36,4 oranlar›nda artm›flt›r. Ayn› döne-
min sonuçlar›na göre sabit sermaye yat›r›mlar›n›n %49,6’s›n› kamu
sektörü ve %50,4’ünü özel sektör gerçeklefltirmifltir.

Üçüncü Befl Y›ll›k plan uygulamas› yat›r›mlar›n h›zl› art›fl› fleklinde
devam etmifltir. Bu geliflme di¤er yönden al›n›rsa kaynak art›fllar›n›n
genel olarak tasarruflar taraf›ndan desteklendi¤i sonucu ç›kar›labilir.
Bilindi¤i gibi, yat›r›mlar›n finansman›ndan hem mecburi tasarruflar
hemde gönüllü tasarruflar etkili durumdad›r. Vergiler ve emisyon ar-
t›fllar› mecburi tasarruflar›n bafll›ca kayna¤›d›r ki kamu sektörü yat›-
r›mlar› bu kaynaklardan yararlanmaktad›r. Devlet tahvillerine tan›-
nan imtiyazlar da kamu sektörü yat›r›mlar›na yard›mc› bir unsurdur.

Özel sektör yat›r›mlar› ise, konjonktür flartlar›na uyum gösteren
gönüllü tasarruflarla ba¤›ml›d›r. Geçen y›l iç tasarruflar›n bu bölü-
münde geliflmenin zay›flad›¤›na iliflkin baz› izlenimler edinilmifltir.
T. Sanayi Kalk›nma Bankas› taraf›ndan garanti edilen ve sat›fla ç›-
kar›lan özel sektör tahvilleri de¤er olarak daha önceki y›llardaki
geliflmeyi gösterememifltir. Bankalardaki vadeli mevduat›n geçen
y›lki geliflmeyi gösterememifltir. Bankalardaki vadeli mevduat›n
geçen y›lki geliflmesi de s›n›rl› kalm›flt›r. Buna karfl›l›k dövize çev-
rilebilir mevduatta bir kat›na yak›n büyüme oldu¤u dikkati çekmifl-
tir. Bu geliflme, bankalara müracaatlar›n daha genifl ölçüde d›fl
kaynakl› kredilerle karfl›lanmas›na imkan vermifltir.

Kalk›nmam›zda ön görülen sabit sermaye yat›r›mlar›n›n gelece¤ini
güven alt›na alabilmek için gönüllü tasarruflara daha uygun gelen
flartlar›n gelifltirilmesinin gerekti¤ine inanmaktay›m. Ümit ederim
ki, yetkili merciler mali kaynaklarda beliren son e¤ilimleri dikkate
alarak bu konu üzerine hassasiyetle e¤ilecektir.
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Di¤er temel sorunlar aras›nda d›fl ticaretimizin önemli yeri oldu¤u-
nu delege arkadafllar›m takdir edeceklerdir. Geliflen bir ekonomi-
ye sahip oldu¤umuzdan ithalat›m›z›n hacmindeki genifllemenin sü-
reklilik arz etmesi normaldir. Ekonomimizin de yap›sal de¤iflme ih-
tiyac›n›n yan› s›ra ithal konusuna giren akaryak›t, mineraller ile di-
¤er y›ldan y›la art›fllar da döviz giderlerimizi artt›r›c› bir etkendir.
Bu durumda ihtiyac›m›z› daha fazla ithalat›m›z› finanse edecek gü-
ve sahip duruma getirmek, çetin ve meflakkatli olmas›na ra¤men
vaz geçemiyece¤imiz bir yoldur.

1976 y›l›nda elde edilen sonuçlar bizi daha iyiye yöneltici hakl› bir
neden teflkil edecek de¤erdedir. Geçen y›l toplam olarak ihracat›-
m›z %39,9 oran›nda art›fl keydietmifltir. ‹hracat›m›zdaki art›fl›n çe-
flitlilik arz eden çok say›da tar›m ve sanayi ürünlerini kapsamas› bu
geliflmeye anlam kazand›rmaktad›r. 1975 y›l›na nazaran tar›m
ürünleri ihracat›m›z %46,8 ve sanayi ürünleri ihracat›m›z %33,2
oranlar›nda de¤er art›fllar› göstermifltir, buna karfl›l›k maden cev-
heri ihracat›m›zdaki art›fl çok daha düflük bir seviyede kalm›flt›r.

1977 y›l›na ihraç edilebilir stoklarla girildi¤ini de belirtmeliyim. Bu
güne kadar ya¤›fllar›n mevsime ve bölgelere göre düzenli geçifli bil-
hassa y›l›n ikinci yar›s›nda ihraç potansiyelimizin artabilece¤i kana-
atini kuvvetlendirmektedir. Sanayi sektörünün de ihracat›n art›fl›na
katk›s› olabilecektir. Özellikle ifllenmifl g›da maddeleri ile giyim efl-
yas›, a¤aç ve orman sanayi ürünlerinde, dayan›kl› tüketim mallar›n-
da ve otomotiv sanayini besleyen yan sanayi kollar›n›n imal etti¤i
standart parçalarda d›fl piyasalara daha fazla sevkiyatta bulunabile-
ce¤imizi söyleyebilirim. ‹lgili kamu iktisadi teflebbüsleri program
hedeflerine uyum gösterecek bir düzenleme içine girdikleri takdir-
de maden cevheri ihracat›m›zda da geniflleme olabilecektir.

‹hracat›m›z› artt›rma sorununun özü, üretti¤imiz mallar› hem iç pa-
zarlara hem de d›fl pazarlara yöneltecek yo¤un çabalar›n içine gi-
rebilmektedir. Sanayi mamullerimizin d›fl rekabet gücünü artt›rma
konusunda flimdiye kadar önemli bir mesafe kat edildi¤ine inan-
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maktay›m. Liberasyon listelerine giren mallar›n toplam ithalat›m›z
içindeki nisbi önemini giderek artt›rmas›, AET ç›k›fll› mallara uygu-
lanan gümrük indirimlerinin genifllemesi, çeflitli gümrük kolayl›kla-
r›ndan ve bedelsiz ithalat mevzuat›ndan yararlanarak d›flar›dan ge-
tirilen mallar›n ço¤almas› karfl›s›nda yerli yap›m› mallar›m›z›n d›fl
rekabete daha dayan›kl› duruma geldikleri ifade edilebilir.

D›fl piyasalardan çeflitli yollarla mal ak›m› artan flekilde devam et-
ti¤ine göre mamullerimizin rekabet gücünün artt›r›lmas›, esasen
sanayimiz için hayati bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Ancak, hür teflebbüsün sadece kendi gücünü ve iradesini kullanma-
s› ile sanayici ülkelerin mallar›na karfl› tam bir rekabet üstünlü¤ü
sa¤lanmas› beklenemez. Zira, iflletmelerin çetin rekabet flartlar›na
uyumu s›n›rlayan iç etkenler mevcuttur. Teflebbüs, organizasyon ve
pazarlama gücü ne derece kusursuz olursa olsun iflletme sonuçlar›n-
da siyasi ve ekonomik hayat›n e¤ilimleri, tercihleri ve kararl›l›k dere-
cesi etkili olmaktad›r. Bir yandan planda ve programlarda özel he-
defler gösterilirken di¤er yandan belli çevrelerde hür teflebbüsün
varl›¤› bazen tart›flma ve bazen de tehdit konusudur.

D›fl ekonomik iliflkilerimizden söz ederken 1567 say›l› Türk Paras›-
n›n K›ymetini Koruma Kanunu ve uygulamas›na da de¤inmeyi ya-
ral› görmekteyiz. Bilindi¤i gibi, bu kanun 1930 y›l›nda ç›kar›lm›fl
olup Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma gerekçesi ile kararlar alma-
ya Bakanlar Kurulunu yetkili k›lm›flt›r. 

An›lan kararlara uyulmamas› a¤›r hapis cezalar›na konu teflkil et-
mektedir. Hukuktaki genel kaide hangi fiillerin suç teflkil etti¤i ka-
nunlarda aç›k flekilde belirtti¤i halde Türk Paras› Koruma mevzu-
at›na göre suç teflkil eden fiiller kararnamelerde ve tebli¤lerde be-
lirtilmifltir. Bu hali ile Türk Paras› K›ymetini Koruma Kanununun ce-
za hukuku ilkelerine ayk›r› olduktan baflka ciddi hiçbir fayda getir-
medi¤i gibi yersiz ›zd›raplara da sebep olabilmektedir.
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Örne¤in kambiyo denetimi konusunda maddi hata ve usul hatas›
yapm›fl, kaçakç›l›k olay› ile en küçük ilgisi bulunmayan kimseler
ac›kl› durumlara düflmüfllerdir. Fiil ile ceza aras›nda çok büyük nis-
petsizlikler amme vicdan›n› derinden yaralamaktad›r. Üzülerek ifa-
de edeyim ki, hukukun üstünlü¤ünü kabul etmifl demokratik ülke-
lerde bizdekine benzer örnekler bulabilmek mümkün de¤ildir.

Vergi sistemimizin aksayan yönleri di¤er önemli bir engeldir. Mü-
kellefiyetlerin çoklu¤u, muafiyet ve istisna hadlerinin anlam›n› kay-
betmesi, müterakkiyet nispetlerinin ifllemez hale gelifli, vergilen-
dirmenin yer yer maksad› d›fl›na ç›karak cezaland›rma flekline dö-
nüflmesi sonuçlar› itibariyle iflletme maliyetlerini zorlay›c›d›r. Baz›
kamu iktisadi teflebbüslerinin üretti¤i temel girdilerin fiyatlara sa-
nayileflme ülkelerindekine nazaran oldukça yüksek seviyede tutul-
mufltur ki, ayn› yöndeki sonuçlar› a¤›rlaflt›rmaktad›r.

Bütün bunlara son y›llarda iflgücü maliyetlerindeki h›zl› yükseliflleri
ekleyebiliriz. Yabanc› yap›m› mallar ile yerli yap›m› mallar aras›nda
ücretlerden do¤an avantajl› durumumuz kaybolmaya yüz tutmufltur.

Geliflmifllik seviyesine ç›kabilmemiz için ekonomimizin d›fla aç›lma
flartlar›n› iyilefltirmek kesin bir zorunluluktur. Bu konuda hür te-
flebbüs toplulu¤una oldu¤u gibi devlet otoritelerine de genifl so-
rumluluklar düflmektedir.

Muhterem Arkadafllar›m,
‹zin verirseniz, vergi sistemimizin ›slah› konusunu toplumsal aç›dan
alarak baz› ayr›nt›lara girmek istiyorum. Önce belirtmeliyim ki, ver-
gilerin devlete mali kaynak sa¤layacak güce sahip olmas› beklene-
ni yerine getirmesi için yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda ekonomik is-
tikrar› ve geliflmeyi sa¤lay›c› yönü ile ileri bir de¤er tafl›r. Bu yönden
bak›ld›¤›nda halen uygulanmakta olan gelir vergisi esaslar› çok tar-
t›flma götürür bir durum arz etmektedir. Özellikle muafl›klar, istisna-
lar, en az geçim indirim hadleri, ticari ve zirai kazançlar› tespit usul-
leri bu günküne nazaran çok de¤iflik flartlara göre düzenlenmifltir.
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Aradan geçen süre zarf›nda para de¤erindeki h›zl› düflüfl dolay›s›y-
la nominal de¤eri yüksek görünen kazançlar a¤›r flekilde vergilen-
dirilmektedir. Bu kazançlar›n gerçek de¤eri nominal de¤erinin ok
alt›nda olmas›na ra¤men vergi tarifelerinin en üstü uygulanmakta-
d›r. Gelir vergisinin esaslar› öylesine günün flartlar›n›n gerisinde
kalm›flt›r ki bu vergi en yüksekli¤i ile uygulanan tek nispetli bir ver-
gi durumuna yaklaflm›flt›r. O nedenle, hizmetliler gibi küçük tacirin
vergi yükü çok a¤›rlaflm›flt›r.

Ayn› flekilde, para de¤erindeki düflüfl etkisi ile al›m ve sat›mlarda
y›ll›k tutarlar›n nakdi olarak ifadesi çok fazla büyüme göstermifltir.
On alt› y›l öncesinin konjonktür durumuna göre vergi usul kanu-
nunda defter tutma mükellefiyetine k›stas tutulan al›m ve sat›m
miktarlar› geçerlili¤ini yitireli uzun süre olmufltur. Buna ra¤men uy-
gulama kanunda yaz›l› flekliyle aynen devam etti¤inden basit ifl ya-
p›s› olan tacirler dahi birinci s›n›f defter tutma mükellefiyetine ta-
bi k›l›nmaktad›r. Neticede vergi mükellefiyeti, ortada bir suç olma-
d›¤› halde bir cezaland›rma niteli¤i kazanmaktad›r.

K›za, ortalama kar hadleri uygulamas›n›n gözden geçirilmeye muhtaç
yanlar› vard›r. Üç yol için tespit edilen kar hadleri baz› flartlara göre
mükellefi kazan›lmayandan da vergi ödemeye zorlar durumdad›r.

Aziz Arkadafllar›m,
Vergi sistemi konusundaki aç›klamalar›m› fazla uzatmadan birkaç
cümle ilavesi ile iktifa edece¤im. Vergilerin mali fonksiyonlar›n›n
yan› s›ra ekonomik fonksiyonlar› oldu¤u hat›rdan ç›kar›lmal›d›r. Bir
genel prensip olarak vergilerin serveti yok etme yerine serveti art-
t›r›c› ve adil gelir da¤›l›m›n› sa¤lay›c› olmas›na dikkat gösterilir. Biz-
deki sistem konjonktür flartlar›n›n getirdi¤i erozyonla aksine ifller
bir e¤elim yaratm›flt›r. Anayasam›z›n öngördü¤ü insan haysiyetine
yarafl›r bir hayat anlay›fl›na uygun düflmeyen talihsiz bir uygulama-
d›r. Bu konuda hükümetlerin vergi sistemindeki baz› a¤›r aksakl›k-
lar› giderici yasal tedbirler için çeflitli giriflimleri parlamentonun
deste¤i ile birleflemedi¤i için vergi adaletsizli¤i azalt›c› sonuca ula-
fl›lmam›flt›r.

240

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

232



Uzun y›llar›n biriktirdi¤i vergi sisteminin ›slah› konusu seçim son-
ras› iktidar›n önüne ilk planda bir sorun olarak ç›kacakt›r. Burada
samimiyetle ifade edeyim ki, hür teflebbüs kendi ç›karlar› aç›s›n-
dan de¤il Türk toplumunun medeni ölçüler içindeki yaflay›fl› aç›s›n-
dan bu konuya sahip ç›kmaya devam edecek ve onun takipçisi ola-
cakt›r.

Aziz Arkadafllar›m,
‹nsanlar›n hayat›nda oldu¤u gibi milletlerin hayat›nda da s›k›nt›lar
ola gelmifltir. Bunlar›n bertaraf edici yollar› aray›p bulacak yerde
ümitsizli¤e kap›lmay› anlams›z görüyorum. Türk toplumunun mad-
di ve manevi varl›¤›, daima ç›k›fl yollar›n› bulan ve engelleri aflan
dayan›kl›l›¤› çok çeflitli örnekler ile göstermifltir. ‹ktisadi hayat›n
büyüme sanc›lar›n› çeken toplumumuzun bugünkü güçlükleri de
k›sa zamanda geçmifle mal edece¤ine inanmaktay›m.

Aziz Arkadafllar›m, 
Uzun süredir üzerinde hassasiyetle durdu¤umuz konulara da bir-
kaç kelime ile temas etmek isterim.

5590 say›l› kanunumuzun y›llardan beri ihtiyaçlar› karfl›layamaz
hale geldi¤i bilinmektedir. Kanunun de¤ifltirilmesi amac› ile müte-
addit tadil projeleri haz›rlanm›fl, fakat çeflitli nedenlerle bu tadil
projelerinin kanunlaflmas› mümkün olmam›flt›r.

Bu dönemde, 5590 say›l› kanunda acilen de¤ifltirilmesi gereken
maddeler tespit edilmifl ve mevzuat komisyonu baflkanl›¤› ile müfl-
tereken yeni bir tadil tasar›s› haz›rlanarak 17.8.1976 tarihinde ti-
caret bakanl›¤›na takdim edilmifl bulunmaktad›r.

5590 say›l› kanunun uygulanmas› hakk›ndaki Tüzü¤ün Birlik Oda
ve Borsalar personeli ile ilgili önemli baz› maddelerin de¤ifltirilme-
si için de teflebbüse geçilmifltir. Tüzü¤ün personel ile ilgili hüküm-
lerinin tadili amac›yla haz›rlanan tasar› oda ve borsalar›m›z›n tem-
silcilerinin ifltiraki ile gelifltirilerek Ticaret Bakanl›¤›’na sunulmufl,
Bakanl›kta yap›lan çal›flmalar› müteakip Dan›fltay’a sevki sa¤lan-
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m›flt›r. Di¤er yandan,5590 say›l› kanunun de¤ifltirilmesinin k›sa sü-
rede mümkün olmayaca¤› bilindi¤inden, kanunun düzenlenmesini
tüzü¤e b›rakt›¤› hususlarda önemli saylan ve uygulamada s›k›nt›
do¤uran tüzük hükümlerinin de de¤ifltirilmesi için çaba sarf edil-
mifltir. Yine oda ve borsa temsilcileri ile yap›lan toplant›lar sonun-
da haz›rlanan görüflümüz Ticaret Bakanl›¤›’na gönderilmifltir.

Oda ve borsalar›m›z›n hizmet binas› infla ettirmek amac›yla ihtiyaç-
lar› oldu¤u bilinmektedir. Oda ve borsalar›m›z›n bu ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› için T. Emlak Kredi Bankas› ile temas kurulmufl, oda
ve borsalar›m›z›n bankada bir fon kurmalar› halinde bankan›n da
kaynaklar›ndan tahsis suretiyle kredi imkan› sa¤lanm›flt›r. Bu ko-
nuda oda ve borsalar›m›za bilgi verilmifl olup fona kat›lmalar›n›n
uygun olaca¤› bildirilmifltir. Fon yeterli oldu¤u takdirde, ihtiyac›4
olan bütün kurulufllar›m›z k›sa zamanda kredi imkan›ndan yararla-
nabilecektir.

Zikredilmeye de¤er bir husus, piyasada likidite s›k›nt›s›n›n gideril-
mesi için merkez bankas› fleddinde birli¤imizin yapt›¤› giriflimler
sonucu sanayici ve ihracatç›ya aç›lan k›sa ve orta vadeli reeskont
kredilerinin flartlar›nda ve tahsis edilen miktarlar›nda lehte sonuç-
lar gerçeklefltirmifl bulunmaktad›r. Özellikle kamu harcamalar›n›n
darald›¤›, buna karfl›l›k vergi ödemelerinin ço¤ald›¤› ve banka kre-
dilerinden iadelerin fazlalaflt›¤› bu yüzden de nakit darl›¤› içine dü-
flüldü¤ü Mart-Haziran döneminde Merkez Bankas›’n›n baflvurumuz
üzerine ald›¤› son tedbirlerin nispi bir rahatl›k sa¤lad›¤› müflahede
edilmektedir.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Ekonomimizin genel geliflmesini ve ana sorunlar›n› bu flekilde özet-
ledikten sonra, Türk Özel Sektörü için baz› çevrelerce ›srarla öne
sürülen bir tak›m iddia ve ithamlara cevap vermek istiyorum.

Biz defalarca tekrar tekrar beyan ettik. ‹nanç ve ilkelerimizi bildir-
dik. Yine de tekrar ediyorum ki, Türkiye bir Anayasal düzen olarak
tercihini Karma Ekonomi fleklinde yapm›flt›r. Bu ekonomi sistemi
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içinde Kamu kesimi gibi baflka bir Özel Sektör kesimi de mevcut-
tur. Bunu inkar etmek, bunu baflka türlü yorumlamak her fley den
önce Anayasa’y› inkar olur. Giriflimci ve yarat›c› teflebbüs gücünü
flimdi Hür teflebbüs olarak adland›rd›¤›m›z Özel Sektör kesimini
yok farz etmek yada yok etmeye çal›flmak hiç kimsenin baflarabi-
lece¤i bir ifl de¤ildir. Demokratik Parlamenter Rejim için, bu Ana-
yasa Düzeni var oldukça ve say›n arkadafllar›m, Türkiye var olduk-
ça, yarat›c› Hür Teflebbüs de daima var olacakt›r ve bu gücü yok
etmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

Biz ne diyoruz say›n arkadafllar›m, Türkiye anayasal düzen olarak
Karma Ekonomi Sistemi ve yine Anayasa gere¤i olarak planl› kalk›n-
ma tercihini yapm›flt›r. Devlet, büyük gücü ile altyap› hizmetlerini,
ulafl›m ve haberleflme a¤lar›n›, baraj, liman, enerji santrallerini vs.
temin ve tesis edecek, yarat›c› teflebbüs Özel Sektör kesimi de ken-
di gücü ve imkanlar› ile devletin bu faaliyetlerine yeterli katk›da bu-
lunurken di¤er yandan da ülkenin ekonomik geliflmesinde üzerine
düflen yat›r›mlara yönelecektir ve flimdi de bunu yapmaktad›r.

Hal böyle iken bizleri yanl›fl ve kas›tl› takdim etmek isteyen bayan-
lar hakikat ve insafla ba¤daflan bir yan› olamaz.

Birli¤imizin 25. Kurulufl Y›ldönümünde de arz etti¤im gibi her türlü
iftira ve istismar› hiç olmazsa bundan sonras› için önlemek gaye-
siyle bir defa daha ifade etmek isterim ki:

Biz, Hür Teflebbüs mensuplar› olarak, iflçi kardefllerimizi sevgi ve
sayg› dolu olarak, onlar› en az kendimiz kadar refaha lay›k görürüz.
Biz, eme¤e hakk›n› inkar etmekteyiz. Eme¤i sermayeyi ve teflebbü-
sü birbirinden ayr›lmaz bir bütün sayar›z.

Biz eme¤e sayg›l›y›z. Ekonomik imkanlar›n elverdi¤ince eme¤in sosyal
adalet umdelerine uygun olarak hakk›n› almas›n› isteriz. Sosyal Adale-
ti ve Sosyal Güvenli¤i millet olarak saadetimizi temel flart› sayar›z. ‹fl-
te bizim anlad›¤›m›z ve gönlümüzdeki çal›flma bar›fl›n›n temel
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prensipleridir. Bünye olarak bizleri inkar edenlerin çarp›k sloganla-
r› bizim bu anlay›fl›m›z› ve inanc›m›z› de¤ifltirecek gücü hiçbir za-
man eriflemeyecektir.

Say›n Arkadafllar›m,
Bugün Türkiye’de iç tasarruf yetersizli¤i, sermaye ve kredi darl›¤›,
önemli altyap› noksanl›klar›, döviz darbo¤az›, bürokratik engeller,
çeflidi 30’u bulan vergi mükellefleri vard›r. Müteflebbis karars›zd›r.
Bütün bunlar›n üzerinde siyasal güvensizlikler mevcuttur. Bütün bu
flartlarla çevrelenmifl durumdaki özel sektörün hala diledi¤i yol-
dan, diledi¤i kadar kazanç sa¤lad›¤›n› iddia edebilmek çok büyük
bir iftirad›r, çok insafs›z bir istismard›r.

Bir garip iddia da, teflebbüs özgürlü¤ünün bir avuç insan›n tekelin-
de bulundu¤u yolundaki isnatt›r. Bu ne biçim anlay›flt›r. Kime ne
sa¤layacakt›r? Kimi neye inand›racakt›r?

Muhterem Delege Arkadafllar›m,
Bizim anlay›fl›m›zda kendi tarlas›n› iflleyen çiftçiden, tezgah›nda
çal›flan sanatkar›m›za, dükkan›nda ticaret yapan küçük esnaf›ndan
en büyük tacirine ve sanayicisine kadar milyonlarca Türk insan›
Hür Teflebbüs kesimi meydana getirmektedir. Bu büyük kesime,
bu büyük güce, bu milyonlara, bu namuslu ve vefakar üreticiye bir
avuç insan demek gaflet olur say›n arkadafllar›m, delalet olur, bö-
lücülük olur. ‹flte bu istismarlara müsamaha etmeme durumunda-
y›z. Bugün 42 milyonluk ülkemizin çal›flan nüfusunun %70’i Özel
Sektör kesimindedir. Bu büyük kitlenin geçim, istihdam ve üret-
kenli¤ini Özel Sektör kesimi sa¤lamaktad›r. Ülkedeki yat›r›mlardan
yar›dan fazlas› Özel Sektör kesimi taraf›ndan gerçeklefltirilmekte-
dir. Bütün bunlar birer vak›a, birer hakikat iken el alan bir avuç in-
san›n tekelinde bahsedebilmek, bunu diyebilmek ve bunu afl›lama
gayreti içinde olmak her fleyden önce bu güzel vatana ve onun say-
g›de¤er insan›na h›yanet olur.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Millet olarak birlik ve beraberlik içinde olma zaruretindeyiz. Her
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türlü bölücülü¤e, iç ve d›fl tahrikçilere her birlikte karfl› olmak mec-
buriyetindeyiz. Türkiye bugün bir varolma çabas› içindedir. Cumhu-
riyete ve rejime yönelik y›k›c›, bölücü ve anarflik mihraklarca yürü-
tülen faaliyetler son zamanlarda yo¤un bir hal alm›flt›r. Biz; körpe
dima¤lar› dejenere eden, ö¤renciyi, iflçiyi soka¤a döken, mezhep
ayr›l›klar›n› körükleyen, kardefli kardefle vurduran, mülkiyet ve mi-
ras hakk›n› reddeden, devleti milletinden kopararak parçalama
amac›n› güden çarp›k sloganlara, sap›k fikirlere, sonu belirsiz for-
mül ve reçetelere karfl›y›z ve sars›lmaz bir azimle de daima karfl›
olaca¤›z. Gücümüzün, nefesimizin, can›m›z›n yetti¤i kadar da bun-
lara karfl› oldu¤umuzu hayk›raca¤›z. Bu güzel vatan›, Türk Milletini
böldürmeyece¤iz, kardefli kardefle k›rd›rtmayaca¤›z.

Muhterem Arkadafllar›m,
Türk insan›n›n vazgeçemeyece¤i büyük de¤erler vard›r. Türk insa-
n› her fleyden önce hürriyet içinde yaflamak ister. Türk insan› hür-
riyetinden vazgeçmez. Türk insan› için mülkiyet ve miras bir gaye-
dir. Bir hakt›r. Türk insan› bu de¤erlerden de vazgeçemez. Türk in-
san› için aile en kutsal ve en sa¤lam temeldir. Türk insan› aile mü-
essesesinde de vazgeçemez. ‹flte arkadafllar›m, bütün bu gerçek-
leri bir yana itip, totaliter bir rejim istemek, hürriyetten yoksun bir
yaflam› reva görmek, ferdi hürriyetleri ortadan kald›rarak insan›
devlete köle eden bir düzenin tesisini istemek, ya da hayal etmek
her fleyden önce bu güzel memleketi ve bu vakur milleti tan›ma-
makt›r. Onu anlamamakt›r. ‹flte bunu düflünebilenler, bunu düflle-
yebilenler bir avuç flartlanm›fl gafillerdir. Biz, Türk örf ve adetleri-
ne, köklenmifl ananelerimizin ruhuna ayk›r› düflen bir inkarc›, bu
çarp›k zihniyetin devaml› mücadelesi içinde olaca¤›z. Ve say›n ar-
kadafllar›m, bu mücadelemiz huzurlu bir Türkiye’nin bekas› için ar-
tan bir azimle devam edecektir.

Muhterem Delege Arkadafllar›m,
Hepimiz, birleflmek kaynaflmak zorunday›z. Hür Teflebbüs fikrinin
savunucular› olarak bu memleketin evlatlar› olarak, kendi mesele-
lerimizle birlikte, memleket meselelerini de ça¤›n flart ve gerekle-
rine göre e¤ilmek, en uygun tedbirleri zaman›nda almak mecburi-
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yetindeyiz. Yap›lacak ifl sevinçte ve tasada kenetlenmek, bir fikir
birli¤inde, bir gaye birli¤inde daima kendimizi, gücümüzü, irademi-
zi sa¤lam tutmak, tek bir ses, tek bir vücut, tek bir bayrak olmak-
t›r. Bunu becerebildi¤imiz an da duyulacak gür bir sesimiz, sayg›n-
l›kla pekiflen büyük bir kuvvetimiz olacakt›r. 

Huzurlar›n›zdan ayr›l›rken, Allah’›n Devlete ve Millete zeval verme-
mesini diler, hepinizi sonsuz sayg› ve muhabbetle selamlar›m, Aziz
ve Muhterem Arkadafllar›m.
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33. GENEL KURUL - 20 / 21 MAYIS 1978

Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar›m›z, Siyasi Partilerimizin De¤erli
Temsilcileri, Bas›n›m›z›n ve TRT’nin Fedakar Mensuplar›, Muhte-

rem Misafirler, Sevgili Delege Arkadafllar›m,

XXXIII. Genel Kurulumuzu idrak etmenin mutlulu¤u içinde, teflrifle-
rinizden dolay› teflekkürlerimi sunuyor, hepinizi flahs›m ve arka-
dafllar›m ad›na en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bir y›l önce say›n delege arkadafllar›m›n yüksek teveccühlerine
mahzar olan Yönetim Kurulumuz, geçmifl dönemlere nisbetle, ge-
rek ülkemizin ve gerek Hür Teflebbüs için son derece büyük sorun-
lar›n devam ede geldi¤i bir y›ll›k çal›flma ve faaliyetine tamamlaya-
rak huzurunuza tekrar ç›km›fl bulunmaktad›r.

Aziz Arkadafllar›m,

Bu çal›flma devremizde de Ülke ve Milletimizin refah ve saadetine
katk›da bulunmak, Hür Teflebbüs camias›n›n ihtiyaç ve dileklerine
tercüman olmak yolunda gösterdi¤imiz her gayrette, oda ve borsa-
lar›m›z›n sars›lmaz güven ve deste¤ini daima yan›m›zda hissettik.

Her birinize ayr› ayr› flükran borçluyuz. Bu gerçe¤i özellikle belirt-
mek benim için zevkli bir vazife olmaktad›r.

Ülkenin tümünü, baflta hür teflebbüs olmak üzere, tamam› ile etki-
si alt›na alan ekonomik bunal›m›n getirmifl oldu¤u etkileri hep bir-
likte yaflamakta ve bütün gücümüzle Milletimizin ve memleketimi-
zin selamete ulaflmas› için çal›flmaktay›z.

Aziz Delege Arkadafllar›m,

Hiç flüphesiz camiam›z›n oldu¤u kadar memleketimizin de çeflitli
ve girift meseleleri vard›r. Bunlar›n hiçbirisi halledilmeyecek mese-
leler de¤ildir. Uzun ve k›sa vadede bu sorunlara çözüm yolu bulu-
nabilir. Bunun için ilk flart istikrard›r. Huzurdur. Maalesef memle-
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ketimiz bugün huzur ve istikrardan çok uzakta bulunmaktad›r. Ec-
dad›m›z›n kanlar› ile meydana gelen ve büyük kurtar›c› Atatürk’ün
bizlere emanet etti¤i yurdumuzda do¤rudan do¤ruya rejime yönel-
mifl bölücü ve anarflik olaylar had bir safhaya ulaflm›flt›r. Bu esef
verici ve tehlikeli boyutlara ulaflm›fl olaylar› inlemeden istikrar›n
sa¤lanmas› asla bahis konusu olmaz. Do¤usundan bat›s›na, güne-
yinde kuzeyine kadar aziz yurdumuzun dört bir köflesinden gelen
siz aziz delege arkadafllar›m›z›n içinde yaflad›¤› bu olaylar›n bir an
evvel önlenmesini ve hür demokratik rejimin kaideleri içinde en
seri ve en ciddi tedbirlerin bir an evvel al›nmas›n› tüm sorumlular-
dan istiyor ve bekliyoruz. Bu konuda camiam›z›n kendisine düflen
her görevi her zaman yapm›flt›r ve bundan sonra da yapma¤a de-
vam edecektir. ‹nan›yoruz ki rejim düflmanlar›n›n hüsrana u¤raya-
caklar› gün uzak de¤ildir. Büyük Atatürk’ün kurdu¤u Cumhuriyeti-
miz ilelebet yaflayacak, Türkiye kalk›nmas›n› baflar› ile sa¤lam›fl ve
muas›r Devletler seviyesine en k›sa zamanda yükselmifl olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Rejime oldu¤u kadar rejimin temeli olan hür teflebbüse karfl› git-
tikçe artan sald›r›lardan burada bahsetmeden geçemeyece¤im.

Son günlerde Anayasan›n getirmifl oldu¤u karma ekonomi düzeni
bozucu, Devlet ekonomik hayata daha ileri ölçülerde müdahalesi-
ni art›r›c› giriflimleri; dikkat ve endiflelerimizi üzerinde toplam›fl bu-
lunmaktad›r.

Türkiye, kalk›nmas›n› Milletçe el ele yapacakt›r. Büyük Kurtar›c›
Atatürk, Milli Mücadeleye Milletine güvenerek, Milletin imkanlar›n›
birlefltirerek girmifl ve baflarm›flt›r. Büyük Kurtar›c›n›n tek dayana-
¤› ve güç kayna¤› Aziz Milleti olmufltur. Memleket kalk›nmas›n›n
da baflka türlü gerçeklefltirilmesine imkan yoktur. Karma ekonomi-
den uzaklaflarak, denenmifl iflas itmifl modellerden medet ummak
yanl›flt›r. ‹ktisadi hürriyetin olmad›¤› bir yerde baflka hürriyetlerden
bahsetme imkan› yoktur. Onun içindir ki, yurt kalk›nmas›nda da-
ima var›z ve daima var olaca¤›z.
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Türk hür teflebbüsü, anayasam›z›n gere¤i olarak, planl› kalk›nma
yolunda, kendi gücü, yaratma kabiliyeti ve teflebbüsleri ile milli
ekonomimize en büyük katk›y› sa¤lamaktad›r. Ülkenin kalk›nmas›,
milletin refah› için giriflti¤i at›l›mlara, yapt›¤› hizmetlere karfl›l›k
onu küçük göstermeye çal›flan baz› beyan ve davran›fllar›n sürdü-
rülmekte olmas› üzülerek izlemekteyiz.

Hür teflebbüs mensuplar›n› milli gelirden en yüksek pay›, hem de
hakk› olmad›¤› halde alan bir avuç insan olarak tavsif ve ilan etme-
ye yeltenenler bulundu¤u görülmektedir.

Asl›nda, dün sadece hür teflebbüse düflman gibi görünenlerin, bu-
gün devlete ve rejime düflman olduklar›, gün yüzüne ç›km›flt›r. Aziz
milletimiz hür teflebbüs düflmanl›¤›n›n ard›ndaki hesap ve niyetle-
ri art›k bütün ç›plakl›¤› ile görmektedir. 

Hangi ekonomide olursa olsun, o ekonomiye vücut veren sektör-
lerden birinin veya birkaç›n›n di¤erlerinin leyh ve aleyhinde hima-
ye veya ihmal edilmesi, milli ekonomiyi mutlaka sarsar, hatta y›k›l-
mas›na neden olabilir.

Anayasam›z›n ekonomik kalk›nmam›z için temel sistem olarak be-
nimsedi¤i karma ekonomi felsefesini bozan giriflimlerin, memleke-
timize dönüflü olmayan zararl› sonuçlar getirece¤ini görüyor ve bu
giriflimlere endifle ile izliyoruz.

Hür Demokratik Parlamenter Rejimin bask›s›, ‹nsan Hak ve Hürri-
yetlerinin ifllerli¤i ancak hür teflebbüsün varl›¤› ile mümkündür.

Hür ve Demokratik nizam›n temel flartlar›ndan birisi, o milleti
meydana getiren bütün fertlerin kendi sahalar›nda ve tam bir hür-
riyet nizam› içinde çal›flma hak ve yetkisini kullanabilmesidir. Bu-
nun tabii neticesi ise mülkiyet ve miras haklar›n›n itibar ve sayg›
görmesidir.
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Anayasam›z›n koymufl oldu¤u temel hüküm ve prensiplerden uzak-
laflarak, yeni yol ve yöntemler veya yeni ekonomik modeller ara-
mak, ülkeyi sonu belli olmayan maceralara götürür.

Milli refah,bir ülkede her ferdin insan onuruna yarafl›r flekilde ya-
flamas›n› sa¤layacak gelire kavuflturulmas›yla mümkündür. Yoksa
milli gelirin adil ölçüler içinde da¤›l›m› gerekçesiyle sefaletin pay-
laflt›r›lmas› hiç kimseye huzur getirmez.

Pek De¤erli Arkadafllar›m,
Hür olmayan, diledi¤i iflte diledi¤i flekilde çal›flmayan, flahsi güç ve
kabiliyetini kullanmayan, bilgi, tecrübe ve ihtisas›n› milletinin hiz-
metine arz edemeyen insanlar›n mesut olduklar›ndan söz edile-
mez. Fert ve millet hür oldu¤u ölçüde sayg›nd›r.

Muhterem Arkadafllar›m, 
Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da Hür Teflebbüse ve siz-
lere karfl› giriflilen her davran›fl›n daima karfl›s›nda olaca¤›z. Eme-
¤i ile aln›n›n teri ile gece ve gündüz demeyen mesaisi ile geçimini
sa¤layan, bu Devlete vergi veren, bu vatana hizmet eden Hür Te-
flebbüse ve onun içinde yer alan vefakar, fedakar, vatanperver ar-
kadafllar›m›za yönetilen haks›z ve insafs›z davran›fllar› mazur gör-
mek mümkün de¤ildir.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Gerçekte bugün, her zamankinden daha fazla milli birlik ve bera-
berli¤e, çal›flmaya ve daha fazla mal üretmeye, ihraç etme¤e muh-
taç ve mecbur oldu¤umuz bir devredeyiz. ‹çinde bulundu¤umuz
mali, ekonomik ve siyasal s›k›nt›lar› Türk Milleti olarak hep birlikte
omuz omuza, el ele aflmak zorunday›z. Buna ra¤men esnaf› tücca-
r›n, sanatkar› sanayicinin, iflçiyi iflverenin, ithalatç›y› ihracatç›n›n,
müstahsili müstahsilin, memuru serbest meslek sahiplerinin ve va-
tandafl›n karfl›s›nda göstermeye çal›flmak, bölücülük ve huzursuz-
luk yaratmaktan baflka ne sa¤lar? Bugüne kadar bu bölücü oyun-
lara düflmedik ve daima karfl›s›nda olduk. Bundan böyle de daima
karfl›s›nda olaca¤›z.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Hür Teflebbüsün en yetkili bir kuruluflu olarak, hemen her olay ve
durumda hiç olmazsa ilk etki ve sonuçlar› olmadan kamu oyuna bir
görüfl ve tesbitle ç›kmay› prensip olarak uygun bulmuyor ve her za-
man oldu¤u gibi gerekti¤i anda fikirlerimizi aç›klama ihtiyac›n› du-
yuyoruz. Elbetteki inanc›m›z›n do¤rultusunda kamu oyunun olufltur-
ma ve yaratmada devaml› bir gayret içerisindeyiz. Ne var ki; baz›
çevrelerce bizim gerekti¤i flekilde ses duyurmad›¤›m›z, önemli olay
ve sorunlarda suskunluk içerisinde oldu¤umuz ileri sürülürken, ba-
z› kesimler de lüzumundan fazla konufltu¤umuz iddias›ndad›rlar.

Sayg›de¤er Arkadafllar›m,
Biz, çok önemli addetti¤imiz ülke sorunlar›n›n çözümünde al›nm›fl
ve al›nacak tedbirlerin hiç olmazsa ilk etki ve tepkilerinin ne oldu-
¤unu, ne olabilece¤ini görmeden, bunun araflt›rmas›n› ve incele-
mesini yapmadan hemen an›nda bir görüfl seyretmenin isabetli ol-
mayaca¤›na inand›¤›m›zdan, prensip olarak daima iyi bir zamanla-
ma ölçüsü içinde olduk. Bu tutumumuz ve anlay›fl›m›z›n sizler tara-
f›ndan tasvip edilmedi¤ine inan›yoruz.

Genel Kurulumuzun Muhterem Delegeleri,
fiimdi de ekonomimizi yak›ndan ilgilendiren konularda görüflmele-
rimizi ifadeye çal›flaca¤›m. Geçen y›l ekonomimizde genel geliflme
h›z› %5 olarak gerçekleflmifltir. Gerek kamu sektöründe ve gerek-
se özel sektörde bu yavafllama belli flekilde hissedilmifltir.

Ekonomimizin durumunu de¤erlendirirken Dünya Konjonktürünün
flartlar›n› da iyi gözlememiz gerekmektedir. Bat›l› ülkeler bir kaç›
hariç ekonomilerinin geliflmesini planlad›klar› düzeye ç›karama-
m›fllard›r. Bu ülkelerde enflasyon h›z› nispeten düflük bir seviyeye
inmifl olmakla beraber, ekonomik faaliyetler arzu edilen anl›l›¤›
göstermifl olmaktan uzak kalm›flt›r.

Öte yandan bat›l› ülkeler taraf›ndan izlenen antieflasyonist politika
iflsizlik seviyesinin daha da yükselmesi sonucunu do¤urmufltur.
Gelirler azald›¤›ndan toplam talep seviyesi de düflük kalm›flt›r.
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fiüphesiz, bu durum d›fl talebi de etkilemifl ve di¤er ülkelerden
yapt›klar› ithalat hissedilir bir daralma göstermifltir. Petrol üreten
ülkelerin d›fl›ndaki ham madde üreticisi ülkelerin Bat›l› ülkelere ih-
racat› azalm›flt›r. Sonuç olarak geçen y›l Dünya Ticaret hacminde
genel bir daralma ile karfl›lafl›lm›flt›r.

Ana hatlar› ile belirlemeye çal›flt›¤›m Dünya konjonktürünün ülke-
mize de bir uzant›s› oldu¤unu belirtmeliyim. Bilindi¤i üzere bat›l› ül-
kelerle mal ve hizmet iliflkileri d›fl›nda iflgücü, turizm gibi hizmetler
ile sermaye ak›m› fleklinde yak›n iliflkilerimiz devam etmektedir.
Ödemeler dengemizdeki olumsuzu geliflmelerin bu d›fl faktörlerin
bir ölçünde etkisi alt›nda kald›¤› kabul etmemiz gerekir.

Bununla beraber, ekonomik geliflmemizdeki yavafllamada iç fak-
törlerin çok a¤›r bast›¤›n› kabul etmeliyiz. En önemlisi olarak flid-
detli enflasyonu ifade edebiliriz. Geçen y›l için yap›lan milli gelir
tahminlerine göre fiyatlar genel seviyesi %24 oran›nda yükselmifl-
tir. Toptan eflya fiyatlar› genel indeksinin on iki ayl›k ortalamas› da
ayn› nesbeti vermektedir. Ancak, geçen y›l›n son aylar› ile bu y›l›n
ilk aylar› rakamlar› ile al›nd›¤›nda enflasyon h›z›n›n çok daha yuka-
r› bir seviyeye ç›kt›¤› görülmektedir. fiuras›n› bilhassa belirtmek is-
terim ki, ekonomik faaliyetler afl›r› fiyat yükselifllerine karfl› büyük
tepki gösterir duruma gelmifltir. Geçen y›lki gerçekleflmeye göre
toplam yat›r›mlardaki art›fl %6,2 den ibaret kalm›flt›r. As›l dikkat
çekici olan›, bu mütevaz› art›fl› dahi d›fl tasarruflar›n sa¤l›yabilmifl
olmas›d›r. Geçen y›l d›fl tasarruflar%48 art›fl gösterirken, iç tasar-
ruflar %7,2 azalm›flt›r. ‹ç tasarruflardaki bu gerilime kamu sektörü-
ne ve özel sektörüne yayg›n bir görünüm teflkil etmifltir. Kamu sek-
töründe iç tasarruflar %5.1 ve özel sektörde iç tasarruflar %8,9
oranlar›nda daralm›flt›r.

‹ç tasarruflar›n böyle bir gerileme göstermesi tüketim e¤itimlerinin
çok kuvvetlendi¤i anlam›na gelir bir yandan yeni üretim gücü ya-
ratmay› amaçlayan yat›r›mlar, en önemli deste¤i say›lan iç tasar-
ruflardan yoksun duruma gelirken di¤er yandan iflletmelerin mev-
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cut kapasitelerinde kullan›lmayan k›s›mlar›n yüzdesi giderek art-
m›flt›r. Enerji, döviz ve ham madde teminindeki güçlükler nedeni
ile sanayimizin en önemli kollar›n› teflkil eden faaliyet dallar›nda
kapasite kullan›m oranlar› %50 civar›nda olmak üzere düflük bir se-
viyeye inmifltir. Böylece talep karfl›s›nda arz noksanl›¤›n›n meyda-
na gelmesini izlemifl bulunuyoruz.

Kanaatimizce, ifl hayat›m›z›n en önemli sorunu, h›zl› enflasyonun
ekonomimizin temel fonksiyonlar›n› zedelemifl olmas›d›r. ‹hracat,
ithalat üretim, tüketim, yat›r›m ve tasarruf fleklindeki ekonomimi-
zin temel fonksiyonlar›n› h›zl› enflasyon tehlikeli biçimde almak ve
yürütmek zorunlulu¤umuz vard›r. Uluslar aras› para fonu ile var›lan
anlaflma uyar›nca y›ll›k enflasyon h›z›n› %20 seviyesine düflürülme-
si gerekmektedir. Bundan baflar›ya ulaflmak için Hükümet’in ak›lc›
ve bilimsel yolda ataca¤› ad›mlara destek ve yard›mc› olmay› gö-
rev anlay›fl›m›z›n bir gere¤i saymaktay›z.

Bilindi¤i gibi, 1977 y›l› Eylül ay›ndan itibaren ekonomik istikrar›
sa¤lay›c› tedbirlere bafl vurulmufltur. Geçen y›l›n eylül ay›nda bir
ayarlama ile Türk Pars›n›n d›fl de¤eri %10 oran›nda düflürülmüfltü.
Para ve Kredi alan›nda da baz› tedbirler gerçeklefltirilmifltir. Ayr›c›
1978 y›l› bütçesi haz›rlan›rken konu harcamalar›n›n düflük tutul-
mas› prensibinden hareket edilmiflti. Bu prensip yeni hükümet ta-
raf›ndan da benimsenmek suretiyle Parlamento’ da baz› düzeltme-
ler yap›larak 1978 Bütçe tasar›s› yasalaflt›r›lm›fl ve 1978 y›l› Mart
ay› bafl›nda yürürlü¤e konulmufltur.

1978 y›l›n›n girifli ile iflbafl›na gelen hükümetin para e kredi alan›n-
da oldu¤u gibi, ödemeler dengesi ve vergiler konusunda yeni dü-
zenlemelere gitti¤i kamu oyunca da yak›ndan izlenmektedir. Enf-
lasyon h›z›n› yavafllatmaya yönelik tedbirlerin amac›na flimdiye ka-
dar karfl› ç›kana pek rastlanmam›flt›r. ‹stikrar tedbirlerine yap›lan
itirazlar bunlar›n yönüne de¤il yöntemine karfl› olmufltur. Gerçek-
ten baz› tedbirlerin enflasyon h›z›n› yavafllatacak yerde h›zland›ra-
ca¤› fleklinde ciddi kuflkular vard›r.
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Enflasyonla mücadelede kamu sektörünün finansman› büyük bir
önem tafl›maktad›r. Geçen y›l tedavülle ç›kar›lan banknot miktar›
%50 oran›nda artarak 78 milyar liraya ulaflm›flt›r. Tedavül hacminin
genifllemesinin bafll›ca nedeni, Merkez Bankas› Kredilerindeki h›z-
l› genifllemedir. Bu genifllemede kamu sektörünün aç›lan krediler
ve destekleme al›mlar›n›n finansman› ile ilgilidir. Genel ve katma
bütçeli idareler ile kamu iktisadi teflebbüslerinin ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak üzere yap›lan tahsisler ve destekleme al›mlar›n›n sürdürül-
mesi için aç›lan krediler toplam olarak %92 oran›nda art›fl göster-
mifltir. Buna karfl›l›k merkez Bankas› kredilerinde özel sektöre aç›-
lan miktar çok daha düflük oranda bir art›fl kaydetmifltir.ancak, flu-
ras›n› önemle belirtmek isterim ki, özel sektöre aç›lan kredilerde
vadeler sona erdi¤inde iadeler tam olarak yap›lmakta ve bu kredi-
ler seyyaliyetini korumaktad›r. 

Kamu sektörü ve destekleme al›mlar›n›n finansman› için aç›lan
kredilerin ise hemen tamam› iade edilmeyerek teraküm etmekte
ve Merkez Bankas›na borçlar zaman zaman konsolide edildi¤i hal-
de hiçbir flekilde ödemeye tabi tutulmamaktad›r. Bu durum emis-
yon art›fl›nda sa¤l›ks›z ve bir geliflmenin bafll›ca nedeni olmaktad›r.
Enflasyonla mücadelede baflar›ya ulaflabilmek için Merkez Banka-
s› kaynaklar›n› zorlama al›flkanl›klar› mutlaka terk edilmelidir.

Yukar›da iflaret etti¤imiz geliflmeler bütçe giderlerinin normal büt-
çe gelirleri ile karfl›lanmas› gere¤i ortaya koymaktad›r. Ayn› flekil-
de Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerinin kaynak yarat›r bir duruma gel-
mesini gerekli k›lmaktad›r. Kamu iktisadi teflebbüsleri için fiyat ve
üretim politikalar› bunu sa¤layacak biçimde yeniden düzenlemeli
ve uygulama tam bir disiplin içinde yürütülmelidir. Di¤er yandan
destekleme al›mlar›n da maddi imkanlar› göz önünde tutan ger-
çekçi bir politika izlemelidir. Destekleme al›mlar›nda esas olan, pi-
yasa flartlar›n› iyi de¤erlendirerek üreticinin maliyetini koruyacak
makul düzeyde bir taban fiyat› tespitidir. Uygulamada ise, destek-
leme al›mlar›nda taban fiyatlara ço¤u zaman öyle bir seviyede tes-
pit edilmektedir ki devleti veya görevlendirdi¤i kuruluflu tek al›c›
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durumuna getiren a¤›r sonuçlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu yüzden
Türk paras›n›n u¤rad›¤› iç ve d›fl de¤er kayb› ölçü içinde s›¤maya-
cak kadar büyüme e¤ilimleri göstermifltir.

1978 y›l› fiubat ay› sonunda evvelce al›nanlara ilave olarak para ve
kredi alan›nda hükümet bir dizi tedbiri daha yürürlü¤e koymufltur.
Bunlar›n içinde en önemli olan›, kredi ve bilhassa mevduat faizleri-
nin artt›r›lmas›d›r. Yeni düzenlemelerle kredi talebi bir ölçüde k›s›t-
lanmak istenirken mevduat›n daha güçlü bir finansman kayna¤›
haline getirilmesi de amaçlanm›flt›r. Ancak mevduatta beklenen
geliflmenin, fiyat istikrar› için al›nan tedbirlerin baflar› flans›na ba¤-
l› oldu¤unu ifade edebilirim. Uygulan›n y›ll›k faizlerin tavan›n› %22
oran› teflkil etmektedir. Hala haz›rdaki enflasyon oran› bu oran›n
çok üstüne ç›km›flt›r. Mevduat bankalar›, mevzuata tam bir uyum
içinde kald›klar› takdirde bu kurulufllara tevdiatta ak›m h›z›n›n art-
mas› imkanlar› s›n›rl›d›r. 

Di¤er engelleyici bir etken, Gelir Vergisi Kanunda mevduatla ilgili
hükme göre bir flahs›n banka flubesinde ki mevduat›ndan kazand›-
¤› y›ll›k faiz gelirinin 500 liras›ndan fazlas› vergi mükellefiyetini ge-
rektirmektedir. Mevduata çekicilik kazand›r›lmak için uygulanan
faiz nisbetleri art›r›l›rken bu defa mudinin vergi yönünden bafl›n›n
derde girebilece¤i hesaplanm›flt›r.

Bilindi¤i gibi, mevduat›n tamam› de¤il bir bölümü, tasarrufu temsil
etmektedir. Zira yat›r›mlar›n finansman›nda bu kaynaktan k›smen
yararlan›labilmektedir. Bundan böyle, tasarruflar› besleme gücüne
sahip di¤er kaynaklar›n gelifltirilmesi de büyük önem tafl›maktad›r.
Burada iyi örgütlenme imkan›na kavuflmufl, tasarruf sahiplerine
güven verebilen ve menkul k›ymetlerin h›zla el de¤ifltirildi¤i bir ser-
maye piyasas›n›n özlemini kastediyorum. Böyle bir piyasan›n ger-
çeklefltirilmesi için nisbi bir fiyat istikrar› ne derece gerekli ise, hu-
kuki zeminin bir an önce oluflturulmas› da o derece zorunludur. Bu
yöndeki giriflimlerin bafllad›¤› tarihten sonra yeni bir kuflak yetiflti-
¤i halde sermaye piyasas› için yap›lan yasal düzenleme çal›flmalar›
bir türlü kanun kimli¤ine kavuflturulmam›flt›r.

247



1978 y›l› mart ay› bafl›nda Türk liras›n›n çeflitli paralara göre d›fl
de¤eri %30 oran›ndan az olmamak üzere yeniden düflürülmüfltür ki
hala intibak güçlüklerini yaflamaktay›z. Bilhassa bu devalüasyonla
istenen kur farklar›n›n al›nmas›nda ›srar edilmesini izah etmek ve
savunmak mümkün de¤ildir. Yürürlü¤e konan bu devalüasyon ka-
rar› ile param›z›n resmi kuru ve serbest kuru aras›ndaki fark› gider-
menin amaçland›¤› aflikard›r. Ancak, bu amaca ulaflmak için ge-
rekli olan baz› önemli flartlar›n önceden de¤il, sonradan sa¤lanma-
s› yolu seçilmifltir. Örne¤in, d›fl yard›m›n sa¤lanmas› ve d›fl borçla-
r›n ertelenmesi konular› bunun afl›nda gelir. Bu yüzden ithalat için
bekleyen transferlerin eritilmesine devalüasyondan hayli zaman
sonra tam olarak bafllanabilmifl de¤ildir. Bu sebeple döviz giderle-
rinde oldu¤u gibi döviz gelirinde de hareketlenme gecikti¤inden
para operasyonundan beklenen olumlu sonuçlar daha bafllang›ç
erozyona u¤rat›lm›flt›r.

Devalüasyonun teorik amac›, paran›n d›fl de¤erinin düflürerek dö-
viz giderlerinin k›s›lmas› ve döviz gelirlerinin artt›r›lmas›d›r. Kalk›-
nan bir ülke durumunda oldu¤umuzdan döviz giderlerinde k›s›nt›
yap›lmas› imkanlar›m›z s›n›rl›d›r. ‹thalat›m›z› büyük ölçüde ham ve
yard›mc› madde ile yat›r›m mallar› oluflturmaktad›r. H›zl› artan ak-
tif nüfusa, yeni ifl alanlar› açabilmek için bu mallar›n ithalini sürdür-
mek zorunday›z. ‹thalat giderlerimizde k›s›tlama aç›s›ndan bir aç›k
kap› olarak navlun bedellerini görmekteyiz. Uluslararas› deniz tafl›-
mac›l›¤›nda mevcut kapasitemiz iyi kullan›labildi¤i ve ak›lc› yollar-
dan ek kapasite yarat›labildi¤i takdirde k›sa sürede döviz tasarru-
funa yol açan olumlu sonuçlara yönelebiliriz.

Ödemeler dengemize devalüasyon yolu ile as›l katk›da bulunacak
geliflme, ihracat›m›z›n büyüme gösterebilmesidir. Böyle bir gelifl-
me, her fleyden önce daha fazla üretme ve daha fazla d›fl pazarla-
ra yönelme demektir. Bugün üretim için gerekli giderlerin hem te-
mini hem de maliyetlere etkileri bafll› bafl›na bir sorundur.

‹hracata yönelik faaliyet kollar›nda önemli giderlerin fiyat›, devalü-
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asyon ve kamu iktisadi teflebbüslerinin zamlar› ile hayli yükselmifl
durumdad›r. Durum böyle iken devalüasyondan sonra ihracatç›lar
çok avantajl› duruma girmifller gibi ihracata uygulanan vergi iade-
lerinin oran› yar›ndan da fazla düflürülmüfltür. Hükümetçe getirilen
yeni vergi tedbirleri içinde ihracat› teflvik unsuruna rastlamamak-
tay›z. ‹ç pazarlar›n güçlü oldu¤u bir ekonomide ihracat› artt›rabil-
mek için teflvik edici uygulamaya önem vermek gerekmektedir.

Devalüasyon konusuna de¤inmiflken bir kere daha fiyat istikrar›-
n›n gere¤ine iflaret etmek istiyorum. 1978 y›l› ilk üç ayl›k dönemin-
de toptan eflya fiyatlar› genel indeksi %14 oran›nda yükselmifltir.
fiimdiye kadar al›nan tedbirlerin yeterli ve etkili oldu¤unu iddia
edebilmek güçtür. Paran›n sat›n alma gücündeki y›pranman›n de-
vam edifli bunu do¤rulamaktad›r. Daha fazla bir y›pranma devalü-
asyonun sonuçlar›na ba¤lanan umutlar› tehlikeye sokabilecektir.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
D›fl alemde örneklerini gördü¤ümüz gibi ekonomik istikrar›n en
önemli unsurlar›ndan birisi de maiyetlerin artmas›na mani olmak
ve bunu birinci derecede etkisi bulunan ücretlerin makul bir sevi-
yede tutulmas›n› sa¤lamakt›r.

Hür Teflebbüs, imalat ve gelirine al›n terini katm›fl olan iflçilerimi-
zin daha çok ücret almas›na, kazanmas›na asla karfl› olmam›flt›r ve
olmaz da. Sendikalaflmak, ve bunun müesseseleri olan grev ve lo-
kavt, toplu sözleflme gibi tatbikat›n ifl gücüne, imalata, iflçi ve iflve-
ren ve maliyetlere afl›r› flekilde tesir etmeyecek tarzda iflletilmesi
gere¤ine inan›yoruz. Sendikalaflma hareketinin siyasi ve ideolojik
hale dönüfltürülmesine, daha fazla ücretle sendika rekabetine giri-
flilmesine ve sendikac›l›¤›n s›n›fç›l›¤a alet edilmesine karfl› bulunu-
yoruz. Toplu sözleflme pazarl›klar›n›n bugün pek çok yerde ölçüle-
rinin taflm›fl oldu¤unu görüyoruz. Say›n Hükümet Baflkan›n›n da
buna parmak basmas›n› memnuniyetle müflahade etmifl bulunuyo-
ruz. Öyle ümit ediyoruz ki karfl›l›kl› bir anlay›flla ray›ndan ç›kan top-
lu sözleflmelerin iflçi ve iflveren zarar›na olmayacak tarzda düzen-
lenmesine gidilecektir. 
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On dört vergi kanunu ile Vergi usul Kanununda de¤iflikliklerin ön
gören kanun tasar›s›n›n Hükümetçe haz›rlanarak Parlamentoya
sunuluflu, günümüzde en fazla tart›fl›lan bir konudur. 1971 mali y›-
l›ndan beri vergiler konusunda yasal düzenlemeye gidilmedi¤i bir
gerçektir.

Hükümetin bunu bir ihtiyaç olarak görmesini memnuniyetle karfl›-
lamak isterdik. Ne yaz›k ki, tasar›n›n temel esaslar›ndaki çarp›kl›k-
lar bize bu imkan› vermemektedir.

Bizim bildi¤imiz kadar› ile yeni bir politika gelifltirilirken ülkenin so-
runlar› bütünü ile dikkate al›n›r. Siyasi tercih yap›lmadan önce
bunlar›n do¤ru olarak s›raya konulabilmesinin büyük önemi vard›r.
Ülkenin en önemli sorunlar› alt s›ralara ve önemsiz sorunlar› ise
üst s›ralara konuldu¤u taktirde ortaya ters sonuçlar ç›kabilecektir.
Üzülerek ifade edeyim ki, vergi tasar›lar›n›n haz›rlanmas›nda böyle
bir yan›lg›ya düflülmüfltür.

Yukar›daki aç›klamalar›mda belirtti¤im gibi, ekonomik geliflmemiz
yavafllama seyri içine girmifltir. Yat›r›mlar önceki y›llardaki gelifl-
meyi gösteremez duruma gelmifltir. ‹ç tasarruflar daralma halinde-
dir. Sanayi iflletmeler girdi imkans›zl›klar› yüzünden yar› kapasite
ile çal›fl›r durumdad›r. Hayat pahal›l›¤› geçmiflte örne¤i görülmedik
biçimde artmaktad›r. Bunun arkas›nda h›zla talep ve maliyet yük-
seliflleri vard›r. Bütün bu olup bitenlerin vergiler konusu ile hiç ilgi-
si yokmuflças›na konu sadece "vergi adaleti" sözcü¤ü içinde ele
al›nm›flt›r.

Tasar›n›n gerekçesinde h›zl› enflasyonun sonucu vergi sisteminin
etkinli¤i ve güvenli¤ini yitirdi¤i ifade edilmifltir. Ne var ki, tedbir ge-
tirilirken h›zl› enflasyona yönelik olmas› gerekti¤i noktas›ndan ha-
reket edilmemifltir. Vergi tasar›s›nda, hastal›kla u¤raflmak yerine,
arazlar üzerine e¤inilmifltir. Bu yoldan sosyal gruplar aras›nda ge-
lir da¤›l›m›n›n etkilenmesine çal›fl›lm›flt›r. Vergi sistemindeki afl›n-
malar 15-20 y›ll›k bir zaman süresi içinde enflasyonist bask›larla
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meydana gelmifltir. Oysa, günümde enflasyonist bask›lar çok daha
ezici bir biçim alm›flt›r.

Bu demektir ki, h›zl› enflasyona dokunulmaks›z›n vergi sisteminde-
ki bozukluklar giderildi¤i takdirde fiyat art›fllar› çok daha tahripkar
oldu¤undan ayn› bozukluklar çok daha k›sa sürede ve çok daha
bunalt›c› biçimde tekrar kendini gösterecektir.

Vergi tasar›s›ndaki de¤ifliklikleri savunurken sosyal s›n›flar aras›n-
da birbirine düflürücü k›yaslamalar yap›lmas›n› do¤ru görmemek-
teyiz. Gelir vergisi ödemelerinde ücretlilerin %66 ‘s›n› ve beyanna-
melilerin %34’ünü ödedi¤i her yerde bir örnek olarak verilmektedir.
Bu örnek verilirken maksatl› flekilde hareket edildi¤ini görmekten
derin üzüntü duymaktay›z. Bu iddiay› ileri sürenler bizden çok da-
ha iyi bilirler ki, ücretliler gelirleri üzerinden sadece gelir vergisi
ödedikleri halde beyannameli mükelleflerin bir k›sm› ayn› zaman-
da Kurumlar Vergisi ödemektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi birlefltirildi¤inde görülecekti ki, beyanna-
meli mükelleflerin ödedi¤i vergi %50 oran›n hayli üstene ç›kmakta
ve ücretlilerin ödedi¤i miktar %50 oran›n hayli alt›na düflmektedir.
Ayr›ca gümrük, istihlas ve muameleler üzerinden ödenen dolayl›
vergilerde vergi yükünün tüccar ve sanayicilere kayd›¤› reddedile-
meyecek bir gerçektir. Böyle bir k›yaslaman›n amac›, tüccar›, sa-
nayiciyi ücretlilerin karfl›s›nda gibi göstermek ise bu hem yersiz ve
hem de gerçe¤e ayk›r›d›r. Çünkü biz ücretlilerin daha yeterli bir ge-
lire kavuflturulmalar› gerekti¤i inanc›nday›z. 

Yeni tasar› kendi mant›¤› içinde ele al›nsa dahi olumlu bir görüflle
de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Gelirleri üzerinden vergi öde-
yenlerin say›s› gelirleri üzerinden hiç vergi ödemeyenlerin say›s›
çok daha fazlad›r. Vergi adaletini sadece ödeyenler aras›nda de¤il
ayn› zamanda vergi ödeyen mükellef ile hiç ödemeyenler aras›nda
da aramak gerekir. Tasar›n›n gerçekleflmesi halinde 55 milyar lira
ek gelir sa¤lanaca¤› hesapland›¤› halde bu konuda ileri bir ad›m
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at›lmam›flt›r. Di¤er yandan tasar›daki vergi müesseselerini zedele-
yici hükümler bizde ciddi kuflkular yapm›flt›r. Bakanlar Kuruluna
baz› vergileri birkaç kat›na kadar artt›rma yetkisi verilmektedir.
Belli marjlar dahilinde hükümete esneklik sa¤lamak düflünülebilir-
se de yaflama yetkisinin icra organ›na devri anlam›na gelebilecek
de¤iflikliklere r›za gösterebilmek mümkün de¤ildir. Bunun gibi, as-
gari geçim indirimi, vergi yönetimi, denetimi ve yarg›lanmas› gibi
temel müesseseler tehlikeli biçimlerde sapt›r›lmak istenmektedir.
‹leride kamu düseni korumak aç›s›ndan da a¤›r sak›ncalar do¤ura-
cak bu düzenlemeler için çok geç olmadan ilgilileri ve yetkilileri
uyarmak gere¤ine bir kere de burada iflaret etmek istiyoruz.

Tasar›da orta gelir gruplar›n› hedef alan düzenlemeler de dikkati
çekmektedir. Ücretlilerin birlefltirilerek vergilendirilmesi, yerli yap›
arabalar baflta olmak üzere dayan›kl› di¤er tüketim mallar›n›n a¤›r
bir flekilde vergilendirilmesi orta gelir gruplar›n›n sat›n alma gücü-
nü zay›flatacakt›r. Demokratik hayat›m›z›n temel dayana¤› bu s›n›f-
t›r. Onlar› ekonomik bak›mdan daha güçsüz k›lmak rejimimizin ya-
k›n gelece¤i aç›s›ndan düflündürücüdür. 

1978 mali y›l›na esasen kamu gelirlerini artt›r›c› yeni kaynaklardan gi-
rilmifltir. Para operasyonu vergi bak›m›ndan yeni bir potansiyel yarat-
m›flt›r. ‹thalat damga resminin nispetleri artt›r›ld›¤› gibi d›fl seyahat
harcamalar› vergisi de yeni bir mükellefiyet olarak yürürlü¤e konul-
mufltur. Bu geliflmelerin sa¤lad›¤› nisbi bir rahatl›k ön haz›rl›klar yap›-
larak dana ciddi düzenlemelere gidilebilirdi inanc›nday›m. Bu arada
vergi z›ya› ile katma de¤er vergisine a¤›rl›k veren de¤iflikliklerin, ka-
mu oyunun daha fazla deste¤ini kazanabilece¤i kanaatini tafl›yorum.
‹nanc›m›z odur ki, yeni vergi tasar›lar› gösterilen gerekçelerin aksi-
ne, yat›r›mlar› ve ifl hayat›n› menfi istikamette etkileyecek, orta s›-
n›f› az ve dar gelirli vatandafl kitlesine daha da yoksullaflt›racakt›r.
Vergiler konusundaki aç›klamalar›m› dana fazla uzatmadan cami-
am›z›n yeni karfl›l›¤› di¤er bir konuya geçmek istiyorum. Bilindi¤i
gibi, 24 Nisan tarihli bir kararla toptanc› ve perakendeci karlar›
tespit edilerek yay›nlanm›flt›r. Önce flu soruyu ortaya atmak gere-
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kecektir zannediyorum: Acaba, bu karar›n fiyatlar›n kontrolünü
sa¤layacak bir sonuç verece¤ini düflünmek mümkün müdür? E¤er
bu soruya olumlu cevap verebilen ç›karsa akla iki ihtimal gelmek-
tedir. Bir ihtimalle, ya ifl hayat›n›n basit gerçeklerinden uzak yafla-
maktad›r, veya ikinci ihtimal, bu kararla fiyat kontrolü d›fl›nda bir
tak›m maksatlar vard›r.

Bugün mevduat uygulanan faiz hadleri %20 oran›n› aflmaktad›r. Or-
talama kar hadleri için yap›lan tespitler, bu nispete yak›nd›r. Daha
ilginç olan›, bu tespitlerin Devlet otoritesin taraf›ndan yap›lmas›d›r.
Yine ay›n Devlet otoritesi, bu nispetlerin çok alt›nda toptanc› ve
perakendeci kar hadlerini tespit edebilmektedir. Bu durum bizde
Devletin ne afl›r› fiyat yükselifllerine ve ne de afl›r› karlara de¤il,
do¤rudan do¤ruya kar müessesine karfl› oldu¤u izlenimini vermifl-
tir. Arac›, tefeci ve vurguncu edebiyat› ile uygulaman›n hangi nok-
taya ulaflt›¤›n› bir ibret verici hadise olarak de¤erlendiriyoruz. Bu-
nunla, bir yaflam savafl› vermek zorunda oldu¤umuzu da belirtmek
istiyorum.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Görüldü¤ü gibi, sorunlar›m›z giderek büyümekte ve baz› noktalar-
da bizi nefis müdafaas›na zorlamaktad›r. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, bir
ve beraber olarak ç›k›fl yolu bulabilmek için yak›n tarihte Anka-
ra’da ve yurdun muhtelif yerlerinde s›k s›k bir araya gelmifl bulunu-
yoruz. Bu ifl birli¤i ile daha etkili sonuçlara yöneldi¤imiz gibi birli¤i-
mizin moral gücü de artm›flt›r. Her geçen gün dayan›flma imkanla-
r›m›z›n en üst düzeye ç›kararak sorunlar›n alt›nda ezilmeyece¤iz.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Her zaman ifade etti¤im gibi; Ekonomik meselelerimizi Türkiye’nin
sosyal ve siyasal meselelerinden tecrit ederek ele almak mümkün
de¤ildir. Hele son aylar›n, elem ve endifle verici olaylar; toplumun
ayakta kalabilmesi için gerekli huzur ve emniyet duygusunu ciddi öl-
çülerde sarm›fl bulundu¤u cihetle, iktisadi meselelerimizi siyasi ge-
liflmelerden ayr› olarak de¤erlendirmek ise hiç mümkün de¤ildir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Daha birkaç hafta önce yapt›¤›m›z oda baflkanlar› toplant›s›nda ko-
nuflan Say›n Oda Baflkan› arkadafllar›m›z›n görgü tan›kl›¤›na daya-
nan ifade ve beyanlar› yüreklerimizi hüzün ve infial duygular› ile
doldurulmufltu.

Vatandafl› Devletinden so¤utmak, vatandafl› Devletine güvenmez,
vatandafl› Devletine s›¤›nmaz hale getirmek için, bu derece kanl›, bu
derece cüretkar tertip ve ihanetlere karfl› art›k kay›ts›z kal›namaz.

Kanaatimizce odur ki, her Türk vatandafl›, selahiyet ve mesuliyeti-
nin derecesini düflünmeksizin üzerine düfleni cesaret ve metanet-
le yerine getirmelidir.

Özellikle parlamentomuz ve hükümetimiz d›fl ve iç düflmanlar›m›-
z›n böylesine ümit ve ifltah ile gayrete geldikleri bir dönemde, Dev-
let olman›n ihtiyaç ve icaplar›n› eksiksiz ve derhal yerine getirme-
lidirler. Bunun en derin sayg› duygular›m›zla bekliyoruz.

Teflhis ve tedbirde birleflmek ilk ve acil ihtiyaçt›r. Teflhiste isabe-
tin, tedbirde basiretin yolu hakikati cesaretle kabul etmekten ge-
çer. Tevil veya yozlaflm›fl tefsirlerle bir yere varamay›z.

Herkesin kendi zihniyet ve menfaatine göre baflka baflka teflhis ve
tekliflerle kamu oyunu oluflturmaya ve flartland›rmaya çal›flt›¤› bu
kargafla dönemi art›k son bulmal›d›r.

Aziz Delege Arkadafllar›m,
Anarflinin, sadece bize münhas›r bir hastal›k olmad›¤› do¤rudur.
‹nsanl›k ve medeniyet düflman› bu cereyan›n, medeni ülkelerde de
kurbanlar olmufltur.

Ne var ki, hiçbir ülkede anarflinin amaç ve kayna¤›na Türkiye’deki
kadar de¤iflik ve birço¤u yanl›fl teflhisler konmam›flt›r.

Hiçbir medeni ülkede, teflhis ve tedbirlerden sorumlu kadrolar,
Türkiye’deki kadar bölünmüfllük ve kargafla içinde de¤ildirler.
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Hiçbir medeni ülkede iç bar›fltan sorumlu güvenlik kuvvetlerine
karfl› Türkiye’deki kadar haks›z ve yanl›fl muameleler reva görül-
memifltir. ‹tibar ve cesaretleri bu derece zedelenmemifltir.

Hiçbir medeni ülkede millet ve ülke bütünlü¤ü bu denli tehlikeye
düflmemifl, cüretler bu derece artmam›flt›r.

Onun içindir ki anarfliye karfl› milletçe benimsedi¤imiz ve Devletin
bütün kurum ve kurulufllar›yla destek oldu¤u milli bir politika olufl-
turmaya mecburuz.

Türkiye’de bölücülü¤ü ve rejim düflmanl›¤› kendi menfur emelleri-
ne alet etmek isteyenler, kurtar›lm›fl bölge safsatas›ndan, Türkiye
haklar›ndan söz edenler mutlaka lay›k olduklar› akibete u¤raya-
caklard›r.

Aziz ve Sevgili Delege Arkadafllar›m,
Dünya bar›fl›n›n korunmas› yönünden son derece hassasiyet arz
eden co¤rafi bölgede yafl›yoruz.

Böyle bir bölgede güçlü, güvenilir ve bar›fl içinde yaflayan bir Tür-
kiye, sadece Türkler içinde de¤il, kaderleri bu hassas dengeye ya-
k›ndan ba¤l› öteki ülkelerin kendileri için de vazgeçilmez bir denge
unsurudur.

Türk Hür Teflebbüsünün en yetkili sözcüsü olarak, ayn› hayat görü-
flünü benimseyen herkese seslenmek istiyorum:
Devletimize uygulanmakta olan ve devam›nda ›srar edilen ekono-
mik ve askeri ambargo, sadece güvenilir bir müttefik olan Türki-
ye’ye s›k›nt› vermekle kalmaz, Orta Do¤u ve Avrupa için telafisi hiç
de kolay olmayacak birtak›m ciddi sonuçlar do¤urabilir.

Asya ve Afrika’ya geçit veren Jeopoliti¤i ile 45 milyon nüfusu ile,
bin y›ll›k tarihinin tecrübe ve imtihan›ndan geçmifl Milletiyle, Türki-
ye Cumhuriyetinin; kime ne sa¤lad›¤›, neye nas›l engel oldu¤u dost
düflman herkes taraf›ndan iyi de¤erlendirilmelidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Hiç kimse flüphe etmesin ki; Tarihinin bu günkünden çok daha zor,
hatta vahim flartlar›nda dahi istiklal ve mevcudiyetini sürdürmesi-
ni bilmifl olan Büyük Türk Milleti, bugünkü güçlükleri de yenmesini
bilecek ve ebediyen varolacakt›r. Hepinize sevgi ve sayg›lar suna-
r›m aziz arkadafllar›m.

Çok muhterem arkadafllar›m, bir y›l önce yüksek itimat, teveccü-
hünüz ile görev süresinin bitti¤i bugün de yine, yüksek itimat ve te-
veccühünüzle bizleri ibra etmenizden dolay› size teflekkürlerimizi,
flükranlar›m›z› arkadafllar›m ve kendi ad›ma arz ederken, hür de-
mokratik düzen içinde, ay y›ld›zl› bayra¤›m›z›n gölgesi alt›nda, Ata-
türk’ün kurdu¤u Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet ilkelerine sad›k
kal›narak daha nice nice seneler, kurulufllar›m›za, müesseselerimi-
ze, oda ve borsalar›m›za bu flekilde kongreleri nasip etmesini ce-
nab› haktan temenni ederek yüksek huzurunuzdan. Arkadafllar›m-
la beraber sayg›yla ayr›l›yoruz efendim.

Teflekkür ederim efendim.
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34. GENEL KURUL - 26 / 27 MAYIS 1979

Çok Muhterem Delege Arkadafllar›m,

2 günden beri devam eden bu müstesna bu çok k›ymetli bu tarihi
toplant›m›z dolay›s›yla siz buraya zahmet etmifl gelmifl, bizimle be-
raber günlerden beri çal›flan arkadafllar›ma önce yönetim kurulu-
muz ad›na teflekkürlerimi arzederim.

Çok muhterem arkadafllar›m dün ve bugün yap›lan konuflmalarda
yönetim kurulu faaliyet raporumuz hakk›nda söz isteyen arkadafl-
lar›m›n burada konuflan arkadafllar›m›n bizi tasvip eden takdir
eden bize teflekkür eden arkadafllar›m›n teflekkürlerine ne kadar
teflekkür ediyor isem gene bizi tenkit eden faaliyetlerimize eksik
çal›flmam›z› tebarüz ettiren arkadafllar›ma da ayn› ölçüde teflekkür
ediyorum hepsine bu vesile ile hürmetlerimi arz ediyorum.

Çok Muhterem Arkadafllar›m,

Bu senede yönetim kurulumuzu ibra etmek suretiyle lütfetmifl ol-
du¤unuz teveccühe göstermifl oldu¤unuz büyük itimata flahs›m ve
arkadafllar›m ad›na siz çok muhterem delege arkadafllar›ma teflek-
kürlerimi arzederken, her zaman söyledi¤im gibi bu demokratik
düzen içerisinde daha nice seneler bütün kurulufllar›m›za bütün
müesseselerimize, odalar›m›za ve borsalar›m›za böylesine toplan-
t›lar› nasip etmesini Cenab-› Haktan temenni eder, sayg› ile sevgi
ile aran›zdan ayr›l›r›z arkadafllar›m, teflekkür ederim. 

Çok Muhterem Arkadafllar›m, 

Dünden beri bir çok defalar konufltum. fiimdi huzurunuzda, flimdi
siz çok muhterem delegelerimin, muhterem temsilcilerimin bütün
oda ve borsalar›m›n temsilcilerinin huzurunda yeni vazifeyi devre-
dece¤imiz arkadafllar›m›za, arkadafllar›m›z› temsilen say›n Meh-
met Yazar’a huzurunuzda birlik ve beraberlik içerisinde oldu¤umu-
zu ifade için ç›km›fl bulunuyoruz. Bundan sonra biz Türk Özel Sek-
törü olarak Türk ifl özel teflebbüsü olarak, Türk ifl alemi olarak, bir-
lik ve beraberlik içerisinde yürüdükçe kimse davam›z›n önüne ge-
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çemeyecektir. Kimse bizi y›kamayacakt›r. Tekraren hepinizi sevgi-
lerle, sayg›larla selamlar›m. Allaha emanet olun çok sevgili arka-
dafllar›m. Hepinize sevgilerimle. 

Kadirflinas Arkadafllar›m,
Teveccühlerinize mazhar oldum. Oylar›n›z› esirgememek suretiyle
suretiyle Odalar Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› sekiz y›la yak›n
bir süreden beri yürütmekteyim. Bu sürede Odalar Birli¤imize layik
ölçü ve de¤erde hizmette bulunmaya çal›flt›m. Bu güzide teflekkü-
lümüzün birlik ve beraberli¤ini sa¤lamak ve itibar›n› korumak ça-
bas›n› gösterdim. Buna bütün gücümle gayret ettim.

Her zamankinden daha çok birlik ve beraberli¤e muhtaç oldu¤u-
muz bir dönemde bizi parçalamak isteyenler, birlik ve beraberli¤i-
mizi bozmak isteyenler faaliyetlerini daha da h›zland›rm›fllard›r.
Al›flk›n olmad›¤›m›z ve yad›rgad›¤›m›z bir tak›mlar metodlar uygu-
layarak bir kampanya da açm›fllard›r. Herhangi bir yanl›fl anlama-
ya meydan vermemek için büyük bir sab›r göstererek bugünkü
mutlu günü bekledim. Ald›¤›m›z emaneti aç›k al›nla hakiki sahibi
olan sizlere teslim etmek üzere huzurunuzda bulunuyoruz. Sizlerin-
de birlik ve beraberli¤imizi koruyaca¤›n›za ve buna en az bizim ka-
dar hassasiyet gösterece¤inize emin bulunmaktay›z. Bu inanç ve
güvenle de huzurunuzda adayl›¤›m› koymayaca¤›m› aç›kl›yorum.
Bugüne kadar benden ve arkadafllar›mdan esirgemedi¤iniz itimat
ve teveccühe flükranlar›m› arzediyorum. 

Cenab-› Allah’tan memleketimize ve milletimize huzur vermesini
diliyor, Allah’a emanet olunuz temennisiyle huzurlar›n›zdan ayr›l›-
yorum.
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E¤er ekonomide hakikaten büyük bir a¤›rl›¤a sahip isek ve 
ekonominin hakikaten lokomotif gücüysek, d›fl pazarlara aç›lma
konusunda da bize ciddi ve hatta tarihi görevler düflmektedir.

Onun için y›lmadan, yorulmadan al›nan tedbirlerin, teflvik
unsurlar›n›n ›fl›¤› alt›nda tekrar gözlerinizi d›flar› çeviriniz.

“
”
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35. GENEL KURUL - 24 / 25 MAYIS 1980 

Say›n Baflkan, De¤erli Bakanlar›m›z, Bas›n›m›z›n ve TRT’nin Çok

De¤erli Mensuplar›, Aziz Misafirler, Sevgili Delege Arkadafllar›m,

Konuflmama bafllamadan önce, özellikle misafir arkadafllar›m›z-
dan, bas›n mensuplar›m›zdan ve delege arkadafllar›mdan bu yer s›-
k›nt›s›n›n ba¤›fllanmas›n› rica ediyorum. Esasen tahminlerimizi
aflan bu teveccüh bize bugün daha fazla flevk ve heyecan vermifl-
tir. Bu yönüyle de bu manzaray› çok olumlu çok heyecanl› buluyo-
rum. Binaenaleyh tekrar özürlerimin kabulünü rica ediyorum.

Muhterem Arkadafllar›m, De¤erli Misafirler, 

Bu gösterilen teveccühe flükranlar›m› arz eder, tekrar Yönetim Ku-
rulu ad›na hepinizi sayg› ve sevgi ile selamlar›m, hofl geldiniz.

"Yönetim Kurulumuz için büyük manevi de¤er tafl›yan teveccühle-
rinizle bu emaneti ald›ktan sonra ülkemizin içinde bilindi¤i bu fev-
kalade zor flartlar muvacehesinde ülkemize ve camiam›za her yön-
den yararl› olabilmek için bütün flevkimizle ve bütün heyecan›m›z-
la faydal› olmaya çal›flt›k, gayret ettik.

Faaliyetlerimizle ilgili olarak çeflitli vesilelerle, çeflitli toplant›larda
ve bas›n yolu ile bütün delege arkadafllar›m›n malumatlar› olmufl-
tur. Bu nedenle bunlar› tekrarlayarak zaman almak istemiyorum.
Çünkü delegelerimin konuflma zamanlar›n› daha genifl tutulmas›n›
arzu ediyorum.

Ancak flunu hemen ifade etmek isterim; göreve bafllad›¤›m›z za-
man çeflitli vesilelerle arz etti¤imiz hedeflere büyük ölçüde varmak
ve baflar›l› olmak yüce Hakk›n inaniyetiyle nasip olmufltur. Bunda
evvelemirde siz arkadafllar›m›n büyük deste¤inin çok önemli rolü
oldu¤unu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Di¤er taraftan bu ça-
l›flmalar›m›zda bize yard›mlar›n› ve iyi niyetli yaklafl›mlar›n› esirge-
meyen Hükümetimizin de¤erli üyelerine ve çal›flma arkadafllar›na
ve Bas›n›m›z›n ve TRT'nin de¤erli mensuplar›na Birli¤imizin, çal›fl-
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ma komisyonlar›m›z›n de¤erli baflkan ve üyelerine, Birli¤imizdeki
mesai arkadafllar›ma Yönetim Kurulumuz ve flahs›m ad›na flükran-
lar›m› sunuyorum.

Görev süremiz bilindi¤i gibi ülkemizin fevkalade zor ekonomik,
sosyal ve siyasal flartlar yaflad›¤› bir döneme rastlam›flt›r. ‹çinde
bulundu¤umuz ve halen afl›lmas› için büyük çabalar sarfedilen so-
runlar›m›z› üç ana bafll›kta mütalaa etmemiz ve de¤erlendirmemiz
mümkündür. Bunlar›n bafl›nda,

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü tahrip etmek
isteyen ve aziz milletimizin hür iradesi ile bir hayat tarz› olarak be-
nimsedi¤i siyasal ve ekonomik düzeni de¤ifltirmeye yönelik y›k›c›
faaliyetler, Toplumun sosyal ve ekonomik yap› ve dengesini bozan
büyük ekonomik krize nihayet bunlarla mücadelede" devleti ve gü-
cünü zay›flatan siyasal istikrars›zl›k.

Kabul etmek gerekir ki; Devletimizin param parça edilmek istendi
¤i ve bütün hiyanet mihraklar›n›n anarfliste arka ç›kt›¤› bir ortam-
da: Devletin nefsini ve insan›n› savunmas› için gerekli siyasi ve ida-
ri tedbirler d›fl›nda hiçbir meselenin önem ve öncelik kazanmas›
mümkün de¤ildir.

Anarflinin Türkiye gündemine girdi¤i 1968'den bu yana olup biten-
ler art›k "anarflik olaylara" kesin bir teflhis koymaya imkan verecek
bir aç›kl›k ve kesinlik kazanm›flt›r.

fiunu söyleyeyim ki: Anarfliyi bafllatan da, sürdüren de ve arzu et-
ti¤i sonuca varmad›kça yolundan dönmeyecek olan da bellidir. 

Aç›kça cesaretle söylemeliyiz: Bu fesad›n sahip ve hâmisi beynel-
milel Komünizmdir. Bu y›k›c› faaliyetlerin ve Marksist zihniyetin
dünyada ve Türkiye'de çal›flmalar› yaln›z bugün var demek de¤ildir.
Bu faaliyetler dünde Yüce Atatürk'ten önce de vard›. Atatürk zama-
n›nda da vard›. Ondan sonraki bütün dönemlerde de vard›. Ancak
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bu faaliyetler bulundu¤u flartlara, bulundu¤u ortama göre de¤iflik
maskeler ve flekillerle karfl›m›za ç›km›flt›r.

Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu de¤iflik maske ve görüntü za-
man zaman bu olaya do¤ru teflhis koymam›z› ve isabetli tetbir al-
mam›z› önlemifltir. Ancak bugün art›k teflhiste kesinlikle bir hata-
ya gerek yoktur.

Bugün tehlikenin ulaflt›¤› boyutlar, yeni hatalara asla müsait de¤il-
dir. Bu nedenle teflhisi do¤ru koymal›y›z. Y›k›c›lar, farkl› gruplar ha-
linde teflkilatlanm›fl olsalar bile hedefleri önce kurulu düzeni y›k-
mak, sonra da ülkeyi bölerek Komünist bir düzen kurmaktir.

Tezgâhlanan oyun budur. Böylesine vahim, heves ve niyetler elbet-
te karfl› ideolojileri ve tepkileri de davet eder. Bu tabiidir. Ancak,
do¤ru görmedi¤imiz ve tasvibi mümkün olmayan husus: "Ayn› si-
lah ve yöntemlerle mücadele zaruridir" gibi mülahazalarla, Devleti
yok veya yetersiz say›p, anarfliyi bir baflka maksatla ve gerekçeyle
karfl›layamay›z.

fiu ciheti aç›kla ortaya koymak istiyorum. Bu fesat faaliyetle mü-
cadele herfleyden önce yüce Devletimizin görevidir. Bütün hür
demokratik rejime inanm›fl vatandafllar bu milletin bütünlü¤üne
ve devaml›¤›na, Devletimizin ebedili¤ine inanm›fl olan Türk Va-
tandafllar› kesinlikle bu mücadelede sadece ve sadece devleti-
mizin yan›nda olmal›d›rlar. Devletimiz flayet bu konuda bize ge-
rekli görevi verir, bizi bu mücadeleye davet ederse elbette ki bü-
tün varl›¤›m›zla devletimizin yan›nda can›m›zla, kan›m›zla haz›r
olaca¤›z.

Bu olay k›sa vadeli de¤ildir. Bugün bu olay› k›sa zamanda hallet-
mek gibi bir düflünceye kap›lmak hayaldir. Gerçekçi olmaz. Çünkü
bu devam edecektir. Ancak önemli olan teflhisi koyduktan sonra
bu olayla mücadelede süreklili¤i esas almakt›r. Süreklili¤i esas
al›rken de sadece silahl› mücadele yetmeyecektir.
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Bunun yan›nda uzun vadede en baflta gelen e¤itimimizin millili¤i
unsurunda kesin hassasiyet göstermek zorunday›z ve e¤itimimizi
bu düzene getirmek zorunday›z.

Teflhisi do¤ru koyarsak, tedbirleri isabetli al›r ve sürekli yaparsak ke-
sinlikle inan›yorum ki yüce milletimiz tarihinin engin tecrübesinden
ald›¤› güçle bu belay› er-geç halledecektir. Buna inanc›m›z tamd›r. 

Devletimizin bu güçte oldu¤una inanc›m›z tamd›r. Elbette ki Devle-
timiz Anayasal hukuk devleti içinde bu olayla mücadele etmekte-
dir. O nedenledir ki devletimizin bu yasal mücadelesi içinde bizler-
de kendi üzerimize düflen görevi y›lmadan yine yasal yoldan yap-
mal›y›z.

Ülkemizin içinde bulundu¤u ikinci ve önemli sayd›¤›m soruna da
de¤inmek istiyorum. Bir milletin tarihinde, hele bizimki gibi as›rlar-
ca çeflitli devletler kurmufl büyük milletlerin tarihinde, zaman za-
man ciddi bunal›m dönemleri olmufltur, olabilir ve olacakt›r. Ben
milletlerin bu tip bunal›mlarda y›lg›nl›¤a düflmesi yerine önemli
olan sorunun bu bunal›mlar› çözecek olan kadrolar›n, ekiplerin ve
yetiflmifl insanlar›n görev bafl›nda olmas›nda buluyorum. Bu ifa-
demden gelmek istedi¤im sonuç fludur:

Bugün ülkemizdeki bunal›mlar›n da çözülebilmesi evvelemirde istik-
rarl›, sürekli ve bilgi, tecrübe birikimine sahip ve bürokratik kadrolar›.

Sürekli ve y›pranmadan ifl bafl›nda bulunmalar› gerekti¤ini ifade et-
mek istiyorum. E¤er korunlar bu kadar büyükse bu sorunlar› uzun
süreli ve köklü tedbirlerle çözebilecek kadrolar istikrar ortam için-
de iflbafl›nda de¤ilse iflte o zaman daha düflündürücüdür. Ama bu
sorunlar›n üstesinden gelebilecek siyasi bir ortam kesinlikle söylü-
yorum ki sorunlar›n çözümünde ilk ve tek ad›md›r.

Üzülerek ifade etmek istiyorum ki ülkemiz özellikle son on y›lda ma-
alesef siyasi istikrar yönünde çok flanss›z dönemlerden geçmifltir.
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Nerede ise herbir dönem için bir hükümet iflbafl›na ve bu k›sa süre-
li hükümler de uzun vadeli köklü tedbirler alma imkan› bulamam›fl-
lard›r. Bunun yan›nda maalesef devlet kadrolar› giderek tahrip edil-
mifl, devlet kadrolar›nda y›llar›n büyük fedakarl›klarla kazan›ld›¤›
bilgi, tecrübe insafs›zca, hoyratça, insaf edilmifltir. Bu nedenle bu-
gün belki sorunlar›m›z çözümünde en önemli nokta olarak bu husu-
su ifade etmek istedim. Bilindi¤i gibi flu anda yaflayageldi¤imiz siya-
si istikrars›zl›¤›n baflta en yüksek tedbir mercii olan parlamentomuz
olmak üzere icray› da, hatta adliyeyi de gereken s›hhat ve süratle
iflleyemez hale soktu¤unu inkâr etmeye imkân var m›d›r?

Bu itibarla bugün Türkiye de, meselelerimizden daha önde gelen
ihtiyaç siyasi istikrara bir an önce kavuflmam›zd›r.

Ancak, bundan sonrad›r ki, sorunlar ne kadar a¤›r olursa olsun,
bunlar› çözecek mercii ve kadrolar sa¤l›kl› ve sürekli bir çal›flma
düzene girebilecektir.

fiimdi de ekonomik durumumuzla ilgili düflüncelerimi ifade etmek
istiyorum. Ekonomimizin hayati derecede önem tafl›yan iki temel
sorunu vard›r.

Ekonomimizin içinde bulundu¤u durumu halletmeden önce özellikle
1979 sonu, 1980 bafl›nda ekonomimizde teflhis edilen iki fevkalade
önemli hastal›¤› belirtmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi enflasyon
yani pahal›l›¤›n giderek artmas›, ikincisi ekonomik kalk›nmam›z›n
durmufl olmas› yani giderek fakirleflme. Bu her iki olay birarada mü-
talaa edildi¤i zaman flüphesiz ülkemizin ekonomik yönden fevkalade
t›kan›k, fevkalade dar bir noktada oldu¤u aç›kl›kla ortaya ç›kar.

Bu duruma geliflimizin birçok sebepleri vard›r. Bunlar çeflitli vesile-
lerle dile getirdi¤im için tekrar etmek istemiyorum. Ancak, flüphe-
siz konuflmam›n bafl›nda belirtti¤im siyasi istikrars›zl›k ve anarflik
ortam bu olaylar›n ekonomik olaylar›n daha da kötüye gitmesinde
büyük etken olmufltur. Bu durum toplumda giderek huzursuzlu¤u

272

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

264



artt›rm›fl, güveni sarsm›fl ve vatandafl yar›n› düflünme endiflesi
içinde ileriye ciddi kayg›larla bakmaya bafllam›flt›r. Bunun sonunda
toplumumuzda flu durumu görmekteyiz.

‹flsiz say›s› artm›fl, gelir da¤›l›m›ndaki dengesizlikler daha da bozul-
mufl Toplum kesimleri aras›ndaki uyuflmazl›klar ihtilaflar giderek
büyümüfl, mal ve hizmetlerin fiyatlar› aras›ndaki dengeler büyük
ölçüde bozulmufl, lehte ve aleyhte ihracat›m›z ve ithalat›m›zda bü-
yük t›kan›kl›klar olmufl ve bütün bunlar›n sonu içten ve d›flta dev-
letin itibar› büyük ölçüde sars›lm›flt›r.

Bu ifade etti¤im durum, bu anlatt›¤›m manzara iç aç›c› de¤ildir
Böyle bir durumdan k›sa zamanda hemen ç›kaca¤›m›z› beklemek
de gerçekçi de¤ildir. Ancak bu durumda ç›k›fl, sürekli radikal, cid-
di ve sab›rl› tedbirlerin yürütülmesi ile mümkündür.

Bu tedbirler büyük ölçüde 25 Ocak tarihli istikrar tedbirleri ortaya
konabilmifltir. ‹stikrar tedbirleri ile ilgili de¤erlendirmelerime geç-
meden evvel bu tedbirlerin son dört ayl›k durumunu ortaya koyma-
dan önce yukar›da çizmeye çal›flt›¤›m olumsuz manzaran›n toplu-
mumuzun moralini ve güvenini sarsmamas› gerekti¤ini ifade et-
mek istiyorum. 

Cumhuriyetin ilan› ile beraber Türk milleti; hemen hemen s›f›r nok-
tas›nda, büyük d›fl borçlar alm›fl, ülkenin önemli bir kesimi harap ol-
mufl, fakir ve çok zor flartlarda idi. O günden bugüne geçen süre zar-
f›nda Türk Milleti iki noktada kar›n› bütün flartlara ra¤men kesinlikle
de¤ifltirmemifltir. Bunu her vesileyle aç›kça ortaya koymufltur. Bun-
lardan bi tanesi insan haysiyetine yarafl›r hür demokratik parlamen-
ter sistemden kesinlikle feragat etmeyiflidir. ‹kincisi de kalk›nmas›n›
mutlak suretle yapmak ve bu arada sanayileflmek azim ve karar›d›r.

Bu iki husustaki tesbitini, karar›n› gerek Anayasalar›yla, gerek ya-
salar›yla, gerekse uygulamalar›yla bütün y›k›c› çabalara ra¤men
hiç bir zaman de¤ifltirmemifl ve tesbitine devam etmifltir.
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1923'deki hayat›m›za raz› olsayd›k, (e¤er biz milletçe 40 sene ev-
velki hayat›m›za raz› olsayd›k) bu kalk›nma çaba ve gayretlerimizi,
h›zl› geliflme gayretlerimizi yapmasayd›k belki bu sorunlar›m›z ol-
mazd›. Ama do¤ru olan o de¤ildir. Do¤ru olan zor da olsa toplumu-
muzu lay›k oldu¤u refah düze yine ç›karmak için h›zl› kalk›nma yo-
lunda her türlü çabay› sarf etmek ve bunun gerektirdi¤i zorluklara
fedakarl›klara katlanmakt›r. Bu aç›dan bugün içinde bulundu¤u-
muz dar duruma bak›p kesinlikle bir moral çöküntüsüne düflmenin
gere¤i olmad›¤›n› ifade etmek istiyorum.

Ülkemizin yetiflmifl insan gücü, ülkemizin büyük potansiyeli ve geç-
mifl tecrübeleri kesinlikle inan›yorum ki söyledi¤im tedbirlerin ›fl›¤›
alt› da bizi çok k›sa zamanda düzlü¤e ç›karmaya yetecektir. Bu nok-
tada, darbo¤azdan ç›k›fl için kesinlikle üzerinde durmam›z gereken
bir kaç noktay› ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemizin içinde bulun-
du¤u pahall›l›¤›n sürekli artma olay› ki, belli bir hayli k›r›lm›flt›r, ve di-
¤er ekonomik bunal›mlar›n temelinde yatan üretim ve yat›r›m yeter-
sizli¤idir. Binaenaleyh bu darbo¤azdan ç›k›flta ana ilke, her ne flekil-
de olursa olsun serbest piyasa kurallar›n› içine alan, ferdin teflebbüs
hürriyetini içine alan ortam içinde, üretimin yat›r›m›n artt›r›lmas›d›r.

‹kinci önemli nokta baz› gereksiz tüketim e¤ilimlerinin belli ölçüde
frenlenmesidir.

"Türk Ulusu çok tüketen bir toplumdur" slogan› yanl›flt›r. Türk Ulu-
su çok tüketen bir toplum de¤ildir. ‹statistikleri de¤erli bilim adam-
lar› daha iyi bilirler, k›yaslad›klar› zaman Türk Ulusu di¤er ülkelere
göre az tüketen bir toplumdur. Baz› sahalarda lüks ve gereksiz tü-
ketim vard›r. Ama genelde Türk Milleti çok tüketti¤inden de¤il, tü-
ketti¤i kadar üretemedi¤indendir.

Binaenaleyh parma¤›m›z› do¤ru yola basmak istiyorsak, temel he-
def esasta üretimi art›rma hedefi olmas› gerekir yoksa sadece tü-
ketimi k›smak veya bu yoldan bir sonuca varmak mevcut üretim
kaynaklar›n›n dahi kurumas›na sebep olur. Bu darbo¤azdan ç›k›fl-
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ta üretimi art›rmak ve sonra da fazla üretimimizi d›flar›ya satmak
yani ihracat› büyük ölçüde teflvik etmek esast›r. Bu noktada hür
teflebbüsün de¤erli mensuplar› ola› sizlere büyük görev düflmekte-
dir. Zira bugün yarat›lan milli gelirin dörtte üçünü hür teflebbüs ya-
ratmaktad›r. Bugün sabit sermaye yat›r›mlar›n›n % 51'i hür tefleb-
büsün elindedir, bugün ihracat›n % 85'ini hür teflebbüs yapmakta-
d›r. Sizler bu ekonominin lokomotifi, sizler bu ekonominin tafl›y›c›-
s›, sizler devletimizin a¤›r masraflar›n›n yüklenicisiniz. Binaenaleyh
yerimizi ve rolümüzü iyi bilelim. Kesinlikle bir komplekse düflmeye
gerek yoktur. Ekonomiyi bu flekilde s›rtlanan, devletimizin çok a¤a
masraflar›n› yüklenen bir kesime karfl› sadece sayg› duyulmas› ge-
rekir.

Kim ne derse desin ülke kalk›nmas› yolunda yapt›¤›m›z ve yapaca¤›-
m›z bu hizmetler karfl›s›nda birgün herkes bu gerçe¤i anlayarak size
bugün hücum edenler de dahil huzurunuzda sayg› ile e¤ileceklerdir.

Üretim konusunda: üretimin en önemli kayna¤› olan ve özü olan
enerji konusuna temas etmeden geçmek istemiyorum.

Enerji bugün bütün dünyan›n bir numaral› sorunudur. Hatta diyebi-
lirim ki, bugün enerji belki de s›cak çat›flman›n bir yerde bafllang›-
c› say›labilir. Bu yüzden, enerji üretimi konusunda yap›lacak her
tür faaliyetlere, her türlü çabalara gönülden ve yürekten kat›lmak-
tay›z. Enerji deyince petrol baflta, hidroelektrik enerji ve kömür
baflta fakat bu arada enerjinin bu kadar önemli oldu¤u ve Türki-
ye'de petrolün d›fla ba¤›ml›l›¤› nedeniyle kömür kaynaklar›m›z›n
daha da önem kazand›¤› bu noktada ne yaz›kt›r ki devletlefltirme
formülü içinde bu kayna¤›m›zdan bugün yeterince faydalanamama
durumuna düflmüflüzdür ve büyük bir endifle tafl›yorum bu k›fl pet-
rol dar ba¤az›ndan sonra kömür darbo¤az›na girece¤iz.

Çünkü kömürü teflvik ediyoruz ama bir ünite petrol için 4-5 ünite
kömür gerekir. Bu gün iki milyon ton fuel-oil sarfiyat›m›z› petrolle
karfl›lamaya kalkarsan›z 10 milyon ton kömüre ihtiyaç vard›r.
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Türkiye'nin kömür ihtiyac› 22 milyon tondur. Geçen seneki üretim
bir evvelki y›l›nda % 50'nin alt›na düflerek 6 milyon tondur.

Bu rakamlar› alt alta koydu¤umuz zaman kömür üretiminin ne de-
rin önem kazand›¤›n› ve mevcut devletlefltirme yasas› karfl›s›nda
bu konunun çözümünün ciddiyetini arz etmek istiyorum.

‹stikrar tedbirlerinin temelinde Türkiye'deki duran üretimi hareke-
te geçirmek ve bu flekilde sa¤lanan daha fazla üretimle teflvikler
muvacehesinde ihracat› artt›rmak, afl›r› say›labilecek baz› tüketim
e¤ilerini k›smak ve bu flekilde enflasyonu hiç olmazsa afl›r› h›z›n-
dan daha makul ölçülere düflürmek temel hedefiydi. Bu hedefleri
itibar› ile konuflman›n bafl›nda ifade etti¤im genel ekonomik çerçe-
ve içinde al›nan istikrar tedbirlerinin istikameti do¤ruydu. Geçen 4
ayl›k süre zarf›nda elimizde bulunan verilere istinaden tedbirlerin
de¤erlendirilmesini yapt›¤›m›z zaman karfl›m›za ç›kan durum flu ol-
maktad›r:

Öncelikle d›fl para sonunu ki, ekonominin nefesini s›kma noktas›
getirmifl olan d›fl para sorunu büyük ölçüde afl›lm›flt›r.

Öyle ümit ediyorum ki, yetkililerimizin beyanatlar›ndan da anlad›¤›-
m›z flekilde 1980 y›l› d›fl para ihtiyac› önemli ölçüde karfl›lanm›fl
t›r. Bunun sonucu olarak üretim alan›nda büyük t›kan›klar gideril-
mifl birçok duran fabrikalar yavafl yavafl ifllemeye bafllam›flt›r.

Üretimle ilgili henüz elimde kesin rakamlar yoktur. Di¤er taraftan
enflasyonu tahrik eden önemli olaylardan biri olan para hacmi, bu
geçti¤imiz dönemde büyük ölçüde sabit tutulabilmifltir. Para hac-
mindeki art›fl haddizat›nda ekonomideki geliflmeye göre makul se-
viyede kalm›flt›r. Tabii ki enflasyonun önlenmesinde para hacminin
genel emisyon seviyesinin belli bir noktada tutulmas› ve ekonomi-
nin geliflimine paralel seviyede tutulmas› do¤ru yoldur, isabetli yol-
dur. Ancak ne var ki ekonomimizin köklü baz› sorunlar› nedeni ile
kredi mekanizmas›ndaki bozukluk, düzeltici tedbirleri alamad›¤›-
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m›z için, yani Merkez Bankas› kaynaklar› tamamen kamunun a¤›r
harcamalar›n›n bask›s› alt›nda oldu¤undan bu kaynaklar› selektif
yoldan üretici alanlara kayd›ramad›¤›m›z için ayn› flekilde bankac›-
l›k sistemimizin gere¤ince bugünkü mekanizma içinde selektif kre-
di uygulamas›n› yapamad›¤›m›z için piyasada bu para hacmini sa-
bit tutma politikas› giderek aflar› nakit darl›¤› tansiyonu flekline dö-
nüflmüfltür. Bu iki sorun k›sa zamanda halledilece¤e benzememek-
tedir. Zira Merkez Bankas› sorunu büyük ölçüde kamu harcamala-
r›n›n bak›fl› alt›nda oldu¤undan ve kamunun maalesef bugün ‹kti-
sadi Devlet Teflekkülleri baflta olmak üzere ve di¤er harcamalar
baflta olmak üzere büyük bir israf içinde bulunmas› henüz bu zoru-
nu köklü çözemedi¤i için Merkez Bankas› olay›n› da selektif kredi
uygulamas›nda istedi¤imiz noktaya getirememifltir. Getirilen ted-
birler içinde Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›n›n müdebbir bir tüccar gibi
davran›lmas› istenmektedir 

Esasen bu yasalar›nda da vard›. Tabii bu kurulufllar›n neden böyle
çal›flamad›¤› hangi sebeplere dayand›¤› bilinmektedir. Fiyatlar›n›
serbestçe ayarlamalar›, bir ölçüde bizimde önerdi¤imiz sübvansi-
yonla kald›r›lmas› fikri için do¤rudur. Ancak bu fiyatlar›n serbestçe
ayarlanmas› bu kurulufllar›n layüs'el çal›flmas› anlam›na gelmeme-
lidir. E¤er kurulufllar nas›l olsa fiyatlar›m› serbestçe ayarl›yorum, o
halde iste¤im gibi çal›fl›r›m yine eski hac› baba usulü devam ede-
rim, derse, yük yine milletin s›rt›na gelir. Yine bu noktada bir soru-
numuza daha temas etmek istiyorum.

Fiyatlar›n serbest b›rak›lmas› buna paralel olarak fiyat mekanizma-
s›n›n normal çal›flmas› sebebi ile talepte düflme üretimin artt›r›l-
mas› yolu ile yeni üretimin piyasaya ç›kmas› ve bunun sonucu arz
ve ta, aras›nda dengenin kurulmas› hatta mümkünse fazla üreti-
min, stoklar›n sar›ya sat›lmas› gelmektedir. Bu mant›¤› itibari ile
nazari olarak çok do¤ru bir yaklafl›md›r. Tedbirler buradan hareket
etmifltir. Ama ne yaz›k ki, üzülerek ifade ediyorum, bugün ekono-
mimiz geçmifl y›llar›n rehaveti nedeni ile henüz d›flar› aç›lma iflini
becerebilmifl de¤ildir. D›flar› aç›lmada maksad›m, Türkiye'nin d›fl
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pazarlarda fazla mal›n› daha çok satabilme, daha çok pazarlarda
rakipleri ile karfl›laflabilme olay›d›r. Bu olay beceri ister, bu olay
teknolojik seviye ister, bu olay sürekli üretim ve d›fl pazarlarda tec-
rübe ister. Ekonomimizin henüz bu ölçüleri yeterince kavrayama-
d›¤›n› üzülerek söylüyorum. Ama ne yapmal›yd›k? Yeterince kavra-
yamad›ysak beklemeli miydik? Hay›r, iflte flimdi bizlere düfle göre-
vi söylemek istiyorum. 

fiimdi bizlere düflen, üretici, sat›c›, bütün arkadafllar›ma sesleniyo-
rum. Bundan sonra istikametimiz, gözlerimiz yurt d›fl›nda olmas›
gerekir. Sadece iç pazarlar› tahrik ederek bir sonuca varamay›z.
Bu, zor oldu¤unu aç›kl›kla ifade etti¤im olay›, mutlak surette be-
cermek zorunday›z. Bu becerinin temel unsuru, hareket noktas›,
lokomotifi yine özel sektör, hür teflebbüs olmak zorundad›r. E¤er
bir ekonomide hakikaten büyük bir a¤›rl›¤a sahip isek ve ekonomi-
nin hakikaten lokomotif gücüysek d›fl pazarlara aç›lma konusunda
da bize ciddi ve hatta tarihi görevler düflmektedir. Onun için y›lma-
dan yorulmadan al›nan tedbirlerin, teflvik unsurlar›n›n ›fl›¤› alt›nda
tekrar gözlerinizi d›flar› çeviriniz.

Di¤er taraftan, istikrar tedbirlerinin sonucu fiyat hareketlerinde
önce bir yükselme bekleniyordu. Çünkü istikrar tedbirlerinden ön-
ce ekonomimiz tamamen dengeleri bozulmufl bir ortam içindeydi.
Bu dengeleri yeniden kurabilmek için daha üst noktada, yeni den-
geleri aramak durumundayd›k. Bu yap›lm›flt›r ve bu nedenle fiyat
hareketleri flöyle seyretmifltir. ‹stanbul toptan eflya fiyatlar› genel
indeksindeki yükselifl, Ocak ay›nda % 7, fiubat ay›nda % 20, Mart
ay›nda % 5,9 ve Nisan ay›nda % 2,3 oranlar›nda olmufltur.

Bu durumda flunu söylemek mümkün; demek ki fiyat hareketleri
olarak belli bir istikrar dönemine geçifl bafllam›flt›r.

Emisyon hacminin ve bunun getirdi¤i sorunlar› dile getirmifltim.
Ocak-Mart dönemi itibar› ile ihracat gelirlerimiz geçen y›la göre
% 5.7'dir ihracat gelirimiz geçen y›la göre % 5.7'dir. Ama bunu bir
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k›yaslama olarak kabul etmiyorum. Çünkü ihracattaki geliflme al›-
nan tedbirlerin hemen akabinde olacak bir olay de¤ildir. Demin arz
etti¤im ve sizlerden rica etti¤im istikamette bu geliflmeyi daha çok
sa¤lamak zorunday›z. Burada dikkati çeken en önemli olay özellik-
le iflçi dövizleri giriflinde geçen y›l›n ilk dört ayl›k dönemine göre
% 74.4 art›fl olmas›d›r. Bu da sevindirici bir olayd›r. Ekonomimizin
düzlü¤e ç›k›fl›n›n yolu üretim ve yat›r›mdan geçmektedir.

Bu nedenle üretimi ve yat›r›m› h›zland›r›c› olan her çaban›n yan›n-
day›z ve yan›nda olaca¤›z. 

Son ekonomik istikrar tedbirleri; üretimi artt›rmak, yat›r›m› teflvik
etmek, gereksiz tüketimi frenlemek, ihracat› artt›rmak, ve sonuçta
enflasyon h›z›n› keserek ekonomiyi istikrara kavuflturmak fleklin-
deki hedeflerini do¤ru ve isabetli bulmaktay›z. ‹stikrar tedbirlerinin
5 ayl›k uygulama sonunda enflasyon h›z›n› belli ölçüde frenledi¤i-
ne flahit olurken, anlay›flla karfl›lad›¤›m›z para hacmi s›n›rlam›fl›n›n
kredi sistemimizdeki bozukluk nedeni ile nakit s›k›nt›s›na dönüfltü-
¤ünü belirtmek istiyorum. Uzun vadede ekonomimizin sa¤l›kl› bir
düzeye ulaflmas›n›n K‹T sorununun rasyonel bir çözüme ba¤lanma-
s›, kamu harcamalar›n›n ve kredi sistemimizin yeniden düzenlen-
mesi, d›flar› aç›lma, bilgi, beceri ve al›flkanl›¤›m›z›n geliflmesi ve ifl-
çi-iflveren iliflkilerinde zor dönemlerde daha anlam kazanan bir ba-
r›fl ortam›n›n yarat›lmas› ile yak›ndan ilgili oldu¤unu belirtmek isti-
yorum. Öte yandan k›sa vadede kamu yat›r›mlar›n›n canl›l›k kazan-
mas›n›n ve devletin borçlar›n›n biran evvel ödenmesinin ekonomi-
mize bir ferahl›k getirece¤i inanc›nday›m.

Ancak baflta tasarruf olmak üzere toplum olarak ciddi fedakarl›k-
lara daha belli bir süre haz›r olmak zorunday›z. D›fla aç›lma ve bu-
nunla ilgili sözlerimi ba¤lamadan mutlak surette Ortak Pazar konu-
suna temas etmek istiyorum. D›fla aç›lma haddizat›nda teknoloji,
kaynak ve bilgi yetersizli¤imizin bir ölçüde tamamlanmas›n› sa¤laya-
cakt›r. Bu aç›dan yabanc› sermayenin bu eksikliklerimizi tamamla-
madan önemli rolünü tekrar ifade etmek istiyorum ve yabanc› ser-
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maye ile ak›lc›, ülke yarar›na uygun yaklafl›mlarda hiç bir komplekse
düflmeden azami ölçüde yararlanmam›z gerekir. En az›ndan bir Bul-
garistan misali kadar yaklaflmam›z gerekire Burada izninize s›¤›na-
rak geçen ay yapt›¤›m›z Bulgaristan seyahatinden söz etmek istiyo-
rum. Sekiz sanayi odas› ve ticaret odas› baflkan› arkadafl›mla bera-
ber seyahate gitmifltik. Orada kald›¤›m›z otel Sofya'da Japonlar›n
kurdu¤u ve Japonlar›n iflletti¤i bir yabanc› sermaye iflletmesidir.
Otelde bugün tenkit mevzuu olan schwepps ve pepsi-cola içiliyordu
ve yine orada yap›l›yordu. Sordu¤umuz zaman Bulgaristan'da yaban-
c› sermayenin birçok sahada faaliyet gösterdi¤ini ö¤rendik. Ama il-
ginç bir fley daha ö¤rendik, o da biz gelmeden 15 gün önce Bulga-
ristan'a 45 ülkeden çeflitli ifladam› ve yönetici davet edilmifl, Konu,
Bulgarlar›n o gün ç›kard›klar› yeni yabanc› sermaye kararnamesini
onlara anlatmakm›fl. O kararnameyi ald›k geldik. Tercüme ettik ve
da¤›tt›k. Kararnamenin özü flu: Enerji madenler dahil Bulgarlar bütün
sahalar›n› yabanc› sermayeye açm›fl oluyorlar ve bunu anlatabilmek
içinde 45 ülkeyi davet etmifller, 5 gün o otelde onlara bu konuyu
izah etmifller. Birinci tespitimiz bu idi. ‹kinci önemli tespitimiz; görüfl-
tü¤ümüz yetkililer bize yeni ekonomik modelden bahsettiler. Nedir
bu dedik? Bu dediler, iflletmelerde karl›l›k esas›n› getiriyor. (Marksist
teoriye ayk›r›d›r) Ama dediler ki biz gördük denedik kârl›l›k esas› gel-
mezse bu iflletmeler ifle yaram›yor. Onun için kârl›l›¤› getirdik. Ya kâr
edecek, ya yöneticisi de¤iflecek veya tasfiye edece¤iz, dediler. Bina-
enaleyh bu iki noktay› arz etmek istiyorum. Durum bu iken Türki-
ye'nin Ortak Pazar d›fl›nda yeni çözümler aramas› beklenemez, dü-
flünülemez, gerçekçi de¤ildir. Bu aç›dan hükümetimizin yaklafl›mla-
r›n› ve çabalar›n› olumlu görmekteyiz, ve ümit ediyorum ki Ortak Pa-
zar'da bu yaklafl›mlara ayn› olumlulukla cevap verecektir. Bugün Or-
tak Pazar'›n kendi içinde sorunlar› vard›r. Bunu hepimiz biliyoruz
ama biz zaten milletçe bu karar› çok eskiden verdik. (1973 y›llar›n-
da karar verdik.) Bu karara uygun olarak da Ortak Pazar'a biran ev-
vel üyelik için müracaat›m›z› mutlaka hedef almal›y›z.

Ekonomi ile ilgili bölümü sonuçland›rmadan önce iflçi iflveren ko-
nusuna da k›saca temas etmek istiyorum. Bilindi¤i gibi bu tedbir-
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lerin baflar›s›n›n iki önemli ve köklü uzun vadeli unsuru vard›r. Bun-
lardan bir tanesi ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri ikincisi, bugün tansi-
yonu daha da bozuk olan iflçi-iflveren iliflkileri. Burada bizi en çok
rencide eden yasa d›fl› olaylard›r, yasa d›fl› direnifllerdir. Kanunlar›-
m›z›n ve yarg› organlar›m›z›n bu durum karfl›s›ndaki bazen zay›f ka-
lan tutumlar›d›r. Di¤er taraftan Hür Demokratik Rejim'e inanm›fl,
bar›flç› ve uzlaflmac› sendikac›l›¤a inanm›fl büyük iflçi kurulufllar›-
m›zla ayn› görüflleri samimiyetle savunduk. Bizde Hür Demokratik
Rejim'in vazgeçilmez unsuru olarak hür sendikac›l›¤a inanan in-
sanlar›z. Ancak bunun istismar›na, ancak bunun deforme edilme-
sine kesinlikle karfl›y›z. Ülkenin bugün buna tahammülü yoktur. Bir
tarafta her y›l 1 milyon insan›na ifl bulmak durumunda olan bu ül-
ke, öbür tarafta 3-3,5 milyon insana, iflsiz olarak vas›fland›r›lan bu
ülke di¤er taraftan 1,5 milyon sendikal› iflçimizin toplumun di¤er
kesimlerini dahi k›skand›racak ve hatta tepki yaratacak talepleri
art›k toplumda da gerekli tasvibi görmemektedir. Bunu iflçi arka-
dafllar›m bilmektedir. Di¤er taraftan ülkenin içinde bulundu¤u bu
nazik ortamda özellikle ayn› idealleri paylaflt›¤›m›z de¤erli iflçi tem-
silci arkadafllar›m›zla ve sendikalarla hiç olmazsa bu geçifl döne-
minde buradan tekrar davet ediyoruz, mutlak suretle Hükümet-‹fl-
çi-‹flveren üçlüsünün bar›flç› bir flekilde, memleket severlikle bir
masaya oturmas›n› teklif ediyoruz.

Belki çok k›sada olsa konumu aflmakla beraber çok sevdi¤im ve
sayd›¤›m ve daima ülke faydas›na, ülke yarar›na çal›flmalar› ile ör-
nek olan Türk-‹fl toplulu¤u ile ilgili olarak bir iki fley söylemek isti-
yorum.

Son zamanlarda bu güzide toplulu¤umuzun k›dem tazminatlar› ile
ilgili, eflel-mobille ilgili beyanlar› ülkenin bugünkü ortam› ile ba¤da-
fl›r, göremiyorum. K›dem tazminat› olay› esasen Türkiye'mizde sa-
dece dünyada tek emsaldir ve bu olay korkar›m ki giderek, Türk
ekonomisini tam ipotek alt›na alacakt›r. Kamu kurulufllar› dahi k›-
dem tazminatlar› ödeyemez durumdad›r. Birçok iflletmeler hakika-
ten bu yönden çok zor durumdad›r. Bizde inan›yoruz ki verilen hak-
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lar geri al›nmaz, al›nmas›n ama bu haklar› ülkeyi de tahrip etmesin.

Geliniz hiç olmazsa bu olay›n fon meselesini çözümleme yolunda
bir araya gelelim, iflletmeler kendi bünyesinde hem iflçinin bu hak-
k›n› emniyete alacak hem de kendisinin y›k›lmas›n› önyelecek bir
fonu aynen tezgah amortisman› gibi her y›l iflçi k›dem tazminat›
amortisman› olarak ay›rabilsin. Böyle bir husus da anlaflal›m ve bu
anlaflman›n ›fl›¤› alt›nda da yöneticilerimizden bunu talep edelim.
Aksi takdirde bugün sadece kamu kurulufllar›n›n k›dem tazminat-
lar› yükü 600 milyar Türk Liras›d›r.

Bunun geometrik diziye gitti¤ini söylemek istiyorum. Bu aç›dan
dikkatleri bu hususa bir defa daha çekmek istedim,

Yukar›dan beri izaha çal›flt›¤›m sorunlar›m›z› hat›rlad›¤›m›z zaman
ülkemizin gerçekten zor bir durum içinde oldu¤unu, gerçekten bü-
yük boyutlara varm›fl problemler içinde oldu¤unu görmekteyiz.
Ama hemen ifade edeyim ki bu sorunlar çözülemez cinsten de¤il-
dir. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli buna müsaittir. Çünkü Türki-
ye'nin insan yap›s› buna müsaittir, yeter ki bu sorunlar› sa¤lam bir
flekilde s›rtlanabilecek kuvvetli ve tecrübeli kadrolar›n makul ve
belli bir süre sorunlar› çözebilecek siyasi istikrar ortam›n› yarata-
bilsin. Bunu becerdi¤imiz zaman kesinlikle inan›yorum ki yüce mil-
letimizin tarihin her bunal›ml› döneminde oldu¤u gibi bu bunal›m
döneminden de engin tecrübesi ile ç›kacakt›r ve bu ç›k›¬fl› bütün
dünya ülkelerine örnek bir flekilde en k›sa zamanda yeniden tarihe
mal edecektir. Bu inançla hepinizi sayg›yla selaml›yorum. 

Muhterem Arkadafllar›m,
Camiam›z› devaml› flikayetçi oldu¤u ve günün flartlar›na bugün için
uymayan 5590 say›l› kanunun say›n komisyon baflkan›n›n ifade et-
ti¤i gibi, bugünkü siyasal ortam içinde köklü bir de¤iflikli¤e u¤rat›l-
mas› ve yasalaflmas› imkân› görülmedi¤inden bilhassa hükümet
kesimi ile de flifai mukavemet sa¤lanarak yeni hükümet ifl bafl›na
gelir gelmez hiç olmazsa camiam›z› çok fazla rencide eden, odala-
r›m›z› çok fazla düflündüren bir kaç ana maddenin bu arada ya ka-
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nun yoluyla ya da kanun hükmünde kararname çerçevesinde halli
için teflebbüse geçmifl bulunduk. Bahsedilen s›k›nt›lar› hepinizin
bildi¤i gibi bir kaç madde de toplanabilir. Fakat tabii bunun yan
maddeleri, yan maddelerin at›f yapt›¤› maddelerle birlikte zorunlu
olarak 16 maddeye ç›km›flt›r. Önce, evelever de hepimizin en faz-
la duydu¤u odalar›m›zdan, odalar›m›z›n geliri aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan, 5000 liral›k tavan konusudur. 1952'lerin 5000 lira-
s› için düflünülen rakam›n bugün bilinen sebeplerle bir fley ifade et-
medi¤i cihetinden hareketle bu tavan10 kat›na ç›kar›lmak suretiy-
le 50.000 liraya ibla olmufltur. Tasar›da di¤er taraftan yine o zama-
n›n flartlar› içinde odalar›n genel kurulundaki delege say›s›n› tespit
yönünden her 50.000 liraya bir delege konusu akli mant›kla 5.00,
50.000, 50.000, 500.000'e ç›kar›lm›flt›r. Küçük odalar›n mutlak
suretle temsili için asgari bir delege esas getirilmifl azami de 10 ta-
van›nda s›n›rland›r›lm›flt›r. Di¤er taraftan özellikle odalar›m›zda her
üç y›lda bir genel seçim yap›l›r bildi¤iniz gibi, her y›lda Yönetim Ku-
rullar› seçimi yap›l›r. Bu durum bilhassa her y›l Yönetim Kurulunun
yap›lmas› olay› yönetim kurullar›n›n istenen sürede devaml›l›k arz
etti¤i gerekçesi ile 2 y›la ç›kar›lm›flt›r. Sabahki konuflmamda da
ifade ettim. Asl›nda her organda, her müessesede yönetimlerin bi-
rinin, di¤erine aktaraca¤› bilgi ve tecrübe birikimi yan›nda belli bir
süre icra yapma zaman›n› da tan›mak gerekmektedir. Bu olay› oda-
lar›m›z için de 2 y›la ç›karmay› uygun görmüfltük ve bu görüflmeler
ve daha önce odalar birli¤inde yap›lm›fl çal›flmalar›n ve bu vesile ile
tekrar toplad›¤›m›z muhtelif oda, borsa temsilcisi arkadafllar›m›z›n
görüflleri ile teyit edilerek ortaya konmufltu onu tekrar arz etmek
istiyorum. Odalar Birli¤i’nin y›ll›k kongrelerinin yine y›ll›k Yönetim
Kurulu seçme olay› da bildi¤iniz gibi görevin süreklili¤inde aksak-
l›klar yaratmaktad›r. Ayn› olaya ba¤l› olarak kurada da yönetim ku-
rullar›n›n 2 y›l süreyle seçilmesi olay›n› gündeme getirdik. Di¤er ta-
raftan anayasa mahkemesince iptal edilmifl olan ve odalar›m›zda
al›nan iç hizmet harçlar›n›n yasalaflmas› konusunu temelde, bu ta-
sar›n›n içine koymufl olduk. Ve en önemlisi de say›n baflkan›n da
belirtti¤i gibi, borsalar için ilçe s›n›r› maddesi vard›. Komisyonumuz
yerinde ve çok hakl› olarak, bu odalar içinde, di¤er sanayi ve tica-
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ret odalar› içinde uygun gördüler. Böylece çok ana hatlar› ile arz
etmeye çal›flt›m.

Temel de¤ifliklikleri getirmifl olduk. Baflka maddelere yap›lan at›f-
lar nedeniyle 16 maddelik bir kapsam› içine alm›flt›r. fiu anda nihai
durumu da arz etmek isterim. Bu tasar› Bakanlar Kurulu’nda imza-
dad›r. Meclise de sevk edilecektir. Ancak mevcut ortamda kanun-
laflma flans›n› pek göremiyorum. Bu yönde do¤rudan do¤ruya par-
ti baflkanlar› ile ve yöneticileri ile ve grup yöneticileri ile görüflerek,
bu olay›n bir siyasi yönünün olmad›¤› gerekçesinden hareketle, ik-
na yolu ile Meclisten teklif etme fleklinde birikim aramay› da dü-
flünmekteyiz. Evet bütün bunlara ra¤men hepinizin bildi¤i sebep-
lerle bugün bu flans›m›z› fazla görmüyorum.

Ümit ederim ki geliflen flartlar içinde imkânlar bize bu flart› da ba-
¤›fllar. Teflekkür ederim. 

284

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

276



36. GENEL KURUL - 31 MAYIS 1981

Say›n Baflkan, 
De¤erli Bakanlar,
De¤erli Büyükelçiler ve D›fl Ülkeler Temsilcilerimiz,
De¤erli Misafirlerimiz, TRT'mizin ve Bas›n›m›z›n Sayg›de¤er Men-

suplar›,

Muhterem Delege Arkadafllar›m,

Türkiye Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli-
¤i'nin 36. Genel Kuruluna huzurlar›n›zla fleref verdi¤iniz için flük-
ranlar›m› arz ederim.

Bu Genel Kurulumuzun, Aziz Atatürk'ün 100. do¤um y›ldönümüne
rastlam›fl olmas› bizlere ayr› bir mutluluk vermektedir. 

Bizim için büyük de¤er tafl›yan güveniniz ile ifl bafl›na gelen Yöne-
tim Kurulumuz, bir çal›flma y›l›n› daha tamamlam›fl bulunmaktad›r.

Bu dönemde de, memleketimize karfl› yüklendi¤imiz sorumluluk ve
güveninize lay›k olabilmenin verdi¤i flevk ile çal›flt›k.

TRT ve bas›n›m›z›n lütufkar ilgisi, mesleki toplant› ve temaslar›m›z
sayesinde yak›ndan takip etti¤inizi bildi¤im bu çal›flmalar› bütün
teferruat› ile izah etmek istemiyorum. Esasen bunun önemli belge
ve bilgileri sizlere ayr›ca sunulmufltur.

Ancak, flunu özellikle belirtmek isterim ki, nazik dönemde de hiç-
bir zaman esirgemedi¤iniz teflvik ve yard›mlar›n›z bize büyük bir
güç kayna¤› olmufltur.

E¤er bir baflar›dan söz edilebilirse, bunu sizlere borçluyuz. Sa¤o-
lun, varolun.
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De¤erli Delege Arkadafllar›m,
Son çal›flma y›l›m›z, elem verici olaylar›n› hüzünle hat›rlad›¤›m›z a¤›r
bir bunal›m›n doruk noktas›na ulaflt›¤› ve kahraman Ordumuzun ülke-
mizi uçurumun kenar›ndan çekip kurtard›¤› bir döneme rastlam›flt›r.

12 Eylül öncesine kadar, vatandafl›n can› ve mal güvenli¤i flöyle
dursun; hem vatan›m›z›, hem milletimizi paramparça etmek isteyen
bir ihanetin kol gezdi¤i; hükümetin ve idarelerin tesirsiz, hatta çare-
siz b›rak›ld›¤›; Devletin birinci derecede sahip ve sorumlusu olmas›
gereken di¤er baz› anayasal kurulufllar›n ise kendilerinden beklene-
ni yapmad›klar› veya yapamad›klar› günleri beraber yaflad›k.

Bu flartlar alt›nda, Milletin müessir ve muktedir tek çaresi vard›r:
Ordunun duruma müdahales.

Bu son çareye baflvurmay› ne Ordumuz ne de vatandafl›m›z ister-
di. Ne yaz›k ki, Aziz Milletimize karfl› görev yüklenmifl bulunan, bü-
yük, küçük, hepimiz, vebali farkl› da olsa, Devletimizi bu noktaya
beraber getirdik.

Bu sorumlulu¤umuzun kefaretini, hiç olmazsa hatalar›m›zdan ders
alarak, Devleti düze ç›karmaya çal›flanlara gönülden yard›mc› ola-
rak ödeyebiliriz.

12 Eylül Harekat› Devletimizin yeniden tanzimi aç›s›ndan baz› im-
kanlar› da beraber getirmifltir. Kanaatim odur ki, flimdiye kadar za-
man ve imkanlar oldukça iyi kullan›lm›flt›r. fiimdi önümüzde çok da-
ha baflar›l› olmak zorunda bulundu¤umuz bir dönem vard›r. Zira, bu
dönemin baflar›s› istikbalimizin teminat› olacakt›r. Çünkü, önümüz-
deki dönemde Devlet yeniden düzenlenecek ve demokratik rejim ifl-
lerlik kazanacakt›r. Bu aflamada, herkes ülke yarar› d›fl›nda hiçbir
hesap ve endifleye kap›lmadan kendine düfleni mutlaka yapmal›d›r.

Devlet hayat›nda mevzuat de¤iflikliklerinin bütün dertlere deva ol-
du¤unu zannetmek elbette hatal› olur. Ancak, mevzuats›z bir dev-
let yönetimi de düflünülemez.
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Bu itibarla, ülkenin ve rejimin gelecekte yine ayn› noktaya gelme-
mesi bak›m›ndan yeni düzenlemeler, milli irade ve ihtiyaçlara uygun
olarak oluflturulmal›d›r. Özellikle Anayasan›n milletçe benimsenip
be¤enilmesinin hayati önemi vard›r. Bu noktaya, Atatürk ilkelerinin
bütünlü¤ünün korunmas›n›n zaruretine iflaret etmek isterim.

Cumhuriyetimiz, Atatürk inkilaplar›n›n gerçekten baflar›l› ve gü-
zel bir terkibidir. Bu terkibin özünde Millet olmaya yükselifl ile
Misak› Milli hudutlar› içinde yaflayan ve Türk'üm diyen herkesin
Türk oldu¤u idrakine dayal› Atatürk Milliyetçili¤i yatar. Böyle bir
milliyetçili¤in ›rkç› olmad›¤› ve olamayaca¤› kesindir. Fakat milli-
yetçili¤e yer vermeyen bir ideolojinin de Atatürkçülük olamaya-
ca¤› kesindir. Nitekim Büyük Atatürk “Cumhuriyetçilik ve Milli-
yetçilik bizim için ayr›lmaz bir bütündür” diyor. Esasen Aziz Ata-
türk milliyetçiyiz derken, öylesine evrensel bir de¤er ortaya koy-
mufltur ki, b›rak›n›z mazlum Milletlerin istiklal mücadelelerine
tuttu¤u ›fl›¤›n, milliyetçili¤e düflmanl›kla yola ç›kan ülkeler dahi
bu ilkeye s›rt çevirememifllerdir. Son yar›m as›r bunun ibret veri-
ci tezahürleri ile doludur.

Say›n Arkadafllar›m,
Aziz Milletimizin bir hayat tarz› olarak benimsedi¤i demokratik re-
jimin daima yan›nda olduk ve yan›nda olmaya devam edece¤iz.
Biz, Türk Hür Teflebbüsü camias› olarak yat›r›m, üretim ve istihdam
bak›m›ndan milli ekonomimizin önemli bir kesimi ve özellikle siya-
sal özgürlüklerin vazgeçilmez teminat›y›z.

Bu s›fat ve vatandafll›k yetkilerimizle, Anayasal ve yasal düzenle-
melere yönelik çabalara yard›mc› olmay› ciddi bir görev say›yoruz.
Bu çal›flmalara kat›lmak ve katk›da bulunmak en tabii hakk›m›zd›r.

Bu noktada çok hayati sayd›¤›m bir hususu belirtmeden geçeme-
yece¤im: Devlet yönetiminde önümüzdeki günlerin gündemi yüklü-
dür. Bu gündemde fevkalade önemli konular vard›r. Fakat anarfli
ile mücadele meselesi, hiçbir sebep ve flartla dikkat ve gayretlerin
mihrak› olmaktan asla ç›kar›lmamal›d›r.
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Zira, bu ihanetle mücadele süreklilik ve sab›r ister. Hiç hayale kap›l-
mayal›m. Türkiye, zannetti¤imizden çok daha vahim bir ihanetle kar-
fl› karfl›yad›r. Her gaflet ve zaaf an› bu sinsi y›lana cesaret verebilir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bugün fikir ve eylem zorbalar›, katiller ve hainler büyük ço¤unlu-
¤uyla, adaletin pençesinde lay›k olduklar› ak›beti beklemektedir-
ler. Fakat bunlar›n sözde ak›l hocalar› ve teflvikçileri flu anda Mil-
letin adalet duygusunu rencide eden takipsiz mesuller olarak orta-
da dolaflmaktad›rlar. Buna ra¤men ayn› yöntem ve yüzsüzlükle ye-
ni rollerini oynayacaklar› ümidiyle gayret içindedirler. 

Öte yandan, o zor günlerde Devletin türlü makam ve mevkilerinde
çeflitli görevler al›p da sorumluluklar›n›n gere¤ini yapmayanlar›n
flimdi baflkalar›n› suçlama ve sözde cesaret gösterilerini Milletimiz
üzüntü ve istihfaf ile seyretmektedir. Tarihte toplum vicdan›n›n
sessiz infialini idrak edemeyenlerin sonradan a¤›r muameleler gör-
dükleri unutulmamal›d›r. 

De¤erli Arkadafllar›m,
fiimdi de aç›klamalar›m› ekonomik konulara intikal ettirmek istiyo-
rum. Memnuniyetle ifade edebilirim ki, bir y›l gibi k›sa bir süre için-
de enflasyon yang›n› söndürülebilmifltir. Neydi bu yang›n?

- Paran›n bol, de¤erinin yol oldu¤u,
- Akflamdan sabaha her gün fiyatlar›n artt›¤›,
- Hiçbir ekonomik hesab›n yap›lamad›¤›,
- Herkesin paradan kaç›p, gereksiz harcamaya girdi¤i,
- Yoklar›n, kuyruklar›n artt›¤› ve karaborsan›n kol gezdi¤i,
- Gelir da¤›l›m›n›n alt üst oldu¤u,
- Ekonomik, sosyal, siyasal ve ahlaki de¤erler yarg›lar›n›n giderek
kayboldu¤u vahim bir manzarayd›.

‹flte bu yüzden, sadece gününü gün etme hevesinde, yar›n›n dü-
flünmeyen, ne olursa olsun tüketip tasarrufu akl›n›n ucundan bile
geçirmeyen bir toplum durumuna düflmüfltük.
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Ya flimdi böyle miyiz? Hay›r, flartlar büyük ölçüde de¤iflmifltir. K›sa
sürede sa¤lanm›fl olan bu sonuç, bugün dünyan›n içinde bulundu-
¤u durum karfl›s›nda asla küçümsenemeyecek bir de¤er tafl›mak-
tad›r. Bu baflar›, Milletimizin gerekti¤i zaman vatan› için, gelece¤i
için her türlü mihnet ve fedakarl›¤a katlanabildi¤inin yeni ve güzel
bir örne¤idir.

Ülkemizde enflasyonun yükselme e¤ilimine girdi¤i 1977 y›l›ndan
itibaren günün hükümetlerince de zaman zaman baz› tedbirler
al›nmak istenmifltir. Ne var ki, tedbirlerin bir bütünlük içinde orta-
ya konamay›fl›, gereksiz model aray›fllar› ve uygulamadaki becerik-
sizlikler, k›sa vadeli hesaplar›n ön planda tutulmas› gibi sebeplerle
enflasyonu önlemek flöyle dursun, yang›n daha da büyümüfl ve
böylece 1980 y›l› bafl›ndaki zor günlere gelinmifltir. Halbu ki, 1980
y›l› bafl›nda ekonomiyi yönetenler esasen ekonomi ilminin icab›
olan ve yeniden keflfedilmesi gerekmeyen ekonomik istikrar ted-
birlerini bir bütünlük içinde alabilmifller ve cesaretle uygulamaya
koyabilmifllerdir. O gün ülkenin içinde bulundu¤u flartlar ve al›nan
tedbirlerin zaruret ve amac› aç›kça anlat›larak vatandafl›n da des-
te¤i sa¤lanabildi¤inden baflar›l› olunmufltur. 12 Eylül'den sonra da
bu tedbirlerin güçlendirilerek devam ettirilmesi ekonomik istikrar›
sa¤lama çabalar›m›za önemli katk›da bulunmufltur.

Bugün eriflti¤imiz sonuçlar› flöyle özetleyebilirim:

- 1981 y›l›n›n ilk dört ayl›k toplam fiyat art›fl h›z› % 5,2 ile s›n›rl› kal-
m›flt›r. Nisan ay› durumlar›na göre y›ll›k enflasyon h›z› 1980 y›l›n-
da % 122,7 iken, 1980 Nisan› ile 1981 Nisan› aras›nda, 12 ayl›k
toplam % 34,1 oran›nda düflmüfltür.
- Ödemeler dengesi durumunda bir iyileflme görülmektedir. 1980
y›l›nda ihracat gelirlerinde % 28,7, iflçi dövizi gelirlerinde de % 22
oran›nda art›fllar olmufltur. 1981 y›l›n›n ilk dört ayl›k döneminde
ise ihracat gelirleri % 43,3, iflçi dövizi gelirleri ise % 13,5 oran›nda
artm›flt›r. Hem bu durumun, hem de gerekli d›fl kredilerin sa¤lana-
bilmifl olmas›n›n sonucu olarak, 1980 y›l› bafl›nda 706 milyon do-
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lar olan alt›n ve döviz rezervlerimiz, 1981 y›l›n›n Mart ay› sonunda
1 milyar 224 milyon dolara yükselmifltir. Bu sayede ithalat döviz
transferleri gecikmesiz olarak ifllemektedir. 
- Mal yokluklar› ve darl›klar› ortadan kalkm›fl, böylece ekonomimizi
genifl ölçüde etkileyen toplumdaki yokluk psikolojisi k›r›labilmifltir.
- Yeni vergi kanunlar›yla sabit gelirli kesime sa¤lanan imkanlar, fi-
yatlar›n istikrara kavuflmas›, mevduata uygulanan yüksek faiz gibi
nedenlerle gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik düzelme e¤ilimine gir-
mifltir.
- Temmuz 1980'deki faiz karar›n› takiben toplam tasarruflarda bü-
yük art›fllar olmufltur. Vadeli tasarruf mevduat› art›fl› 1980 y›l› ba-
fl›na nazaran, 1981 y›l› Mart ay› sonunda, mevduat sertifikas› da
dikkate al›nd›¤›nda yaklafl›k % 150 artm›flt›r.

Di¤er taraftan, ifl bar›fl›nda olumlu geliflmeler sa¤lanm›flt›r. 12 Ey-
lül'den sonra

- Toplu  sözleflmelerin geçici de olsa baz› kriterlere ba¤lanmas›,
- Grev, lokavt ve direnifllerin kalkmas› iflçi-iflveren iliflkilerindeki
gerginli¤i gidermifltir.

K›ymetli Arkadafllar›m,
Bütün bunlar›n ötesinde de¤er ve önem tafl›yan müspet bir gelifl-
meye özellikle iflaret etmek istiyorum. Bu geliflme, her kesimiyle
Türk Toplumunun, ekonomimizdeki köklü de¤iflimlere paralel ola-
rak yepyeni bir düflünce aflamas›na gelmifl olmas›d›r. Art›k herkes
tasarrufa önem vermek, hesapl› olmak, ekonominin d›fla aç›lmas›
ve ihracat için her türlü çabada bulunmak ve iyi yaflamak için çok
çal›flmak zorundad›r.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Al›nan bütün bu olumlu sonuçlara ra¤men flimdi çözmek zorunda
oldu¤umuz iki ana sorunumuz vard›r.

Bunlardan birincisi, iç talepteki daralman›n sonucu olarak piyasa-
lardaki bunalt›c› durgunluktur.
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Di¤eri ise yat›r›mlar›n çok yetersiz seviyede olufludur.

Elbette ki sorunlar, enflasyonu önlemek için zorunlu olarak uygu-
lanan s›k› para-kredi tedbirlerinin tabii bir sonucudur. Ne var ki
meseleyi salt enflasyonu önleme aç›s›ndan ele alan bu yaklafl›m
bundan böyle devam ettirildi¤i takdirde, ekonomimizin gelecekte
de¤iflik mahiyette ve çok ciddi yeni sorunlarla karfl›laflabilece¤i hu-
susundaki endiflelerimi belirtmek isterim.

Ekonomimizin bugün bulundu¤u noktada yap›lmas› gereken fley,
kontrole al›nm›fl olan enflasyonu tahrik etmeden, mevcut durgun-
lu¤u aflmay› baflarmakt›r. Çünkü, ne mevcut iflletmelerin giderek
kapanmas›na göz yumabiliriz, ne de yeni ve sa¤l›kl› istihdam im-
kanlar› yaratma görevimizi ihmal edebiliriz. Ayr›ca geliflme içinde
olan ihracat›m›z› h›zland›rmak ve süreklili¤ini sa¤lamak mecburi-
yetindeyiz. 

‹flte bu sebeplerle üretimi art›rmak ve yat›r›m faaliyetlerini giderek
canland›rmak hayati bir önem arz etmektedir. Bunun için sa¤l›kl›
kaynak bulmak ve yaratmak zorunday›z.

Bu önemli ihtiyaca ra¤men, yat›r›mlar›n % 50'sinin istihdam›n
% 75'ine ve ihracat›n % 85'ine sahip olan özel sektörün, ne yaz›k ki
son y›llarda yat›r›m yapma flevk ve heyecan› kalmam›flt›. fiimdi,
memnuniyetle ifade edeyim ki, genel güven ortam›n›n do¤mas›yla
bu faaliyetlerde canlanma görülmeye bafllanm›flt›r. Ancak geliflme
yeterli seviyede olmaktan henüz uzakt›r.

fiu s›rada özel sektörün yat›r›m alan›ndaki giriflimlerini engelleyen
en önemli unsur kaynak yetersizli¤idir. Hiç flüphesiz vergi yasala-
r›ndaki de¤ifliklikler, ekonomik istikrar›n gere¤i olarak vazgeçile-
meyecek tedbirlerdi. Ancak, bu düzenlemelere gidilirken fiskal he-
def ilk planda tutuldu¤u için ekonomimizin gelece¤i aç›s›ndan ha-
yati önem tafl›yan ekonomik hedefin de¤eri ve yarataca¤› olumlu
sonuçlar gözden kaç›r›lmam›flt›r. Bundan dolay›, yat›r›mlar için ge-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

291283



rekli  kaynaklar› yaratmada bafll›ca unsur olan kurumlar, nerede
ise cezaland›r›lacak flekilde büyük fon kay›plar›na u¤rat›lm›flt›r. Ku-
rumlar Vergisi Kanunu de¤iflikli¤i aras›nda bir teflvik unsuru olarak
yer alan yat›r›m fonunun pratik ve fiili hiçbir de¤er tafl›mad›¤› orta-
ya ç›km›flt›r. Bu kanun bir yandan kurum kazançlar›na baz› istisna-
lar tan›rken, öte yandan kar da¤›t›lmamas› halinde dahi stopaj mü-
kellefiyetine yer vermifltir ki, bunu anlamak ve izah etmek müm-
kün de¤ildir. Kurumlarla ilgili vergi sorununu ekonomik gerçekleri-
miz aç›s›ndan çözümlemek yerine kurum kazançlar›ndan % 3 Mali
Denge Vergisi kald›r›larak, sanki bir teselli mükafat›yla konu geçifl-
tirilmek istenmifltir. Bafllang›çta, kurumlaflman›n önemi ve a¤›rl›¤›
kabul ve takdir gördü¤ü halde, sonradan de¤iflik aç›dan bak›lan bu
sorun üzerine ümit ediyoruz ki, yeniden ve gerekti¤i flekilde e¤ilme
f›rsat› bulunacakt›r.

Di¤er yandan, kurumlara kaynak yaratmas› aç›s›ndan önemli gör-
dü¤ümüz di¤er bir konuya daha iflaret etme gere¤i duymaktay›m.
Bu konu, kurum bilançolar›ndaki aktiflerin günün rayiçlerine göre
yeniden de¤erlendirilmesiyle ilgilidir. Yeniden de¤erlendirme imka-
n› sa¤lan›rsa kurumlar›n yat›r›m gücü artacakt›r. Bu konudaki ya-
sal düzenleme çal›flmalar› bir an önce tamamlan›p yürürlü¤e kon-
mal›d›r. Ancak konuyu çözümlerken servet beyan› ve stok aff›nda
oldu¤u gibi, ana maksattan uzak ve uygulanamayan bir yol tutul-
mamal›d›r.

Yat›r›m fonu oluflturabilmesi için hisse senedi ve tahvil piyasalar›-
n›n daha düzenli bir sistem içine oturtulmas› gerekmektedir. Uzun
vadeli fonlar›n sanayiye kanalize edilebilmesi aç›s›ndan sermaye
piyasas›n› düzenleyici kanun bir an önce yürürlü¤e girmelidir. An-
cak, yasal düzenlemeye gidilirken sermaye piyasas›, bunalt›c› ve
uygulamal› zorlaflt›r›c› bir denetim mekanizmas› içine itilmemelidir.
Ayr›ca, menkul k›ymetler borsas› ve yeminli müflavirlik tasar›lar› da
birlikte ele al›nmal›d›r.

Faiz hadlerinin yükselifliyle tasarruflar artm›fl olmakla beraber, pa-
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ra bulman›n maliyeti de artt›¤›ndan, bunun yat›r›mlar üzerinde cay-
d›r›c› etkisi oldu¤u da bir gerçektir. Sorunun çözümü için, yat›r›m-
lar› teflvik edici, özel flartlar› ve düflük kredi maliyelerini haiz bir
sistemin getirilmesi gerekliydi. Nitekim bu anlay›fltan hareket edi-
lerek reeskont yoluyla yat›r›mlar› teflvik kredisi sistemi gelifltirile-
rek yürürlü¤e konulmufltur. Bu geliflmeyi olumlu bir ad›m olarak
de¤erlendiriyoruz. Burada üzerinde önemle durulmas› gereken hu-
sus, yat›r›mlara yönelik reeskont kredileri için yeterli sa¤l›kl› kay-
na¤› sürekli olarak bulmak ve sistemin kesintisiz flekilde ifllerli¤ini
sa¤lamakt›r. 

Üretimleri ve yat›r›mlar› canland›rmak için yeni çabalar›n gere¤in-
den söz ederken iki noktaya daha iflaret etmek istiyorum. Bunlar-
dan biri ham petrol üretiminde ve di¤eri maden ç›karmada görülen
düflmedir. Milli bir kurulufl olan Türkiye Petrolleri A.O.'n›n ham pet-
rol üretimi yeni kuyular›n da aç›lmas› ile artma e¤ilimine girmifltir.
Ayn› zamanda bu kuruluflumuzun arama faaliyetleri giderek artan
flekilde yo¤unlaflmaktad›r. Halbuki, di¤er petrol flirketleri ve bu
arada yabanc› ortakl›klar›n ham petrol üretim faaliyetleri bir düflüfl
e¤ilimi göstermektedir. Ellerindeki arama ruhsatlar›na nazaran
bunlar›n petrol arama faaliyetlerinin oldukça k›s›tl› kald›¤› dikkati
çekmifltir.

Türkiye, yaklafl›k dünya nüfusunun on binde birine ve dünya ma-
den rezervlerinin ise binde üçüne sahiptir. Ne var ki, büyük üretim
ve ihraç potansiyelimize ra¤men madencilik alan›nda henüz bir at›-
l›m yap›lamam›flt›r. Hatta son y›llarda bir geriye gidifl olmufltur.
Özellikle kömür ocaklar›ndaki faaliyetler düflüklük göstermifltir. Bu
durumu önemli ölçüde etkileyen özel sektör elindeki madenlerin
devletlefltirilmesi giriflimleridir.

Madencilik alan›nda büyük bir at›l›m yap›labilmesi, iflletmelerde
üst derecede yönetimi ve ileri teknolojiyi gerektirmektedir. Bu ko-
nuda ulusal ç›karlar›m›z› gözeterek yabanc› sermaye ile iflbirli¤i içi-
ne girebilmenin büyük önemi vard›r. Ancak, devletlefltirme uygula-
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malar› ortada iken, madencilik alan›ndaki ortak iflletmecili¤e, ya-
banc› sermayenin ilgi duymas› beklenemez. E¤er bu alanda yat›r›m-
lar›n h›zlanmas› isteniyorsa, arama ve iflletme faaliyetlerinin özel
sektöre aç›k oldu¤unu belirten yeni düzenlemelere ihtiyaç vard›r.

Yat›r›mlar yönünden ülkemizin d›fl kaynak ihtiyac› bir süre daha
devam edecektir. Yabanc› sermaye ve d›fl kredi bulabilmek, yat›-
r›m faaliyetlerimizin h›zland›r›lmas› ve öz kaynaklar›m›z›n daha k›-
sa sürede de¤erlendirilmesi aç›s›ndan, hem kamu sektörü, hem
özel sektör için büyük önem tafl›maktad›r. 

Bu yöndeki giriflimler teflvik edilmeli ve ›srarl› biçimde sürdürülme-
lidir. Ancak, bu noktada özel d›fl kredilerdeki kur farklar›n›n yarat-
t›¤› soruna de¤inmeden geçemiyorum. Devalüasyonlar›n ve yeni
kur ayarlamalar›n›n sonucu olarak bu kredilerden yararlanma yolu-
na gitmifl olanlar›n d›fl borç yükleri kümülatif olarak birkaç kat art-
m›flt›r. Bu kötü örnek, d›fl kaynaklardan yararlanmak isteyenler
üzerinde cayd›r›c› etkisini hala sürdürmektedir.

Bütün bu tedbirler ve çabalar›n ötesinde, ekonomimizin bugünü ve
gelece¤i aç›s›ndan çok zaruri olan ihracat konusu üzerinde dur-
mak istiyorum. Sa¤l›kl› bir ödemeler dengesi yap›s›na kavuflabil-
mek ve bugün oldu¤u gibi, iç piyasalardaki talep yetersizli¤i nede-
niyle s›k›nt›l› bir duruma düflmemek, sat›fl ve nakit girifllerinde sü-
reklili¤i sa¤lamak bak›m›ndan ihracat›m›z› gelifltirme konusuna da-
ha de¤iflik bir gözle bakmak zorunday›z. Türk ifl aleminin flimdiden
bu yönde takdire flayan bir çaba içine girmifl oldu¤unu müflahade
etmekteyiz. 

Bafllang›çta sonuç vermeyen baz› giriflimlerden dolay› ümitsizli¤e
düflmemeliyiz. Esasen d›fla aç›lmak ve d›fl pazarlarda rekabet ya-
pabilmek, bizim gibi henüz yeterli tecrübe birikiminden yoksun bir
ülke için gerçekten zordur. Ama bu zorlu¤u aflabilmenin flaflmaz
yolu, b›kmadan ve y›lmadan at›l›mlar› sürdürmekten geçer. Nite-
kim, müteahhitlerimiz bugün, yaklafl›k befl milyar dolar civar›nda
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d›fl ihale almay› bu tür çabalarla baflarabilmifllerdir. Bilindi¤i gibi,
24 Ocak kararlar›ndan sonra gerçekçi kur politikas› izlenmifl ve ih-
racat› teflvik edecek tedbirler getirilmifltir. ‹hracat›m›zda görülen
son geliflmede bu tedbir ve uygulamalar önemli bir rol oynam›flt›r.
Ancak, ulafl›m ve haberleflme yetersizli¤i gibi baz› altyap› sorunla-
r› hala çözüm beklemektedir.

De¤erli Arkadafllar›m, Sayg›de¤er Konuklar,
fiimdi de güncelli¤i olan baz› konulara k›saca de¤inmek istiyorum.

Bilindi¤i gibi vergi mevzuat›n›n getirdi¤i de¤iflikliklerden biri de peflin
ödeme sistemidir. Bu sistem, vergi yap›m›za ve ülkemizin gerçekle-
rine uymad›¤› halde bütçeye süratle gelir bulma ihtiyac›ndan kay-
naklanm›flt›r ve özünde adaletsizlik yatmaktad›r. Konu ile ilgili önem-
li yak›nmalar vard›r. Bunlar›n baz›lar›n› dile getirmek istiyorum.

50 bin TL. taban baz› bölgelerdeki düflük kazançl› mükelleflerin gü-
cün aflmaktad›r. 

Kolektif, komandit ve adi flirketlerde, ortaklara ayr› ayr› vergi takdir
edilmifl ve ortada tek müessese oldu¤u halde mükelleflerin say›s›
artt›r›larak ödeme gücünü aflan bir vergiye muhatap k›l›nm›flt›r.

‹flini terk eden ya da ölen mükellefler için dahi peflin vergi sistemi
geçerli tutulmaktad›r.

Derecelendirme bölgenin flartlar› gere¤i kadar dikkate al›nmam›flt›r. 

Bu durumda, piyasalardaki durgunluk ve para darl›¤› dikkate al›na-
rak ek ödeme sürelerinin tan›nmas› yerinde olacakt›r. Ayr›ca, uy-
gulaman›n da ›fl›¤› alt›nda gerekli yasal düzeltmeler yap›lmal›d›r.

Merkez Bankas›'nca kurlar›n günlük olarak tespit edilmesi uygula-
mas›na geçildi¤i malumunuzdur. Serbest ekonomiye geçifl istika-
metindeki bu geliflmeyi olumlu görmekteyiz. Ancak bu uygulama
iki noktada üzerine e¤ilmeyi gerektiren sorun yaratm›flt›r.
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Bunlardan biri transfer ifllemlerine baflland›ktan sonra herhangi bir
nedenle gecikme halinde ortaya ç›kan kur de¤iflikli¤inin yaratt›¤›
güçlük, di¤eri ise, gümrükten mal çekme ifllemleri s›ras›nda vergi-
lemeye esas olacak cari kurun ne oldu¤unun tespitindeki zorluk-
tur. Basit yaklafl›mlarla bu güçlüklerin k›sa sürede bertaraf edile-
ce¤ine inanmaktay›z. 

Otomotiv ve inflaat sanayilerindeki ve özellikle bunlara ba¤l› yana
sanayiler ve di¤er faaliyet kollar›nda zor ve s›k›nt›l› duruma dikkat-
lerinizi çekmek istiyorum. Bu sanayi kollar›nda daha ziyade orta ve
küçük boy iflletmeler yaflama mücadelesi vermektedir. Esasen iç
piyasalardaki s›k›nt›lardan en fazla etkilenen de orta ve küçük boy
iflletmelerdir ve bunlar ülke sath›nda genifl bir tabana yay›lm›fl olup
ifl hayat›m›z›n bel kemi¤ini teflkil etmektedirler. Yaflanan dönemin
zor flartlar› içinde bu iflletmeleri kaderlerine terk etmek mümkün
de¤ildir. ‹flletme vergisi ve gider vergilerindeki de¤ifliklikleri bu
sektörler lehine bir düzenleme olarak gördü¤ümüz için olumlu kar-
fl›lamaktay›z. Ayr›ca, ileri bir vergi sistemi olan katma de¤er vergi-
sine geçifl içinde bu düzenleme olumlu bir ad›md›r.

Kamuoyunun ilgisini çeken yak›n tarihli bir geliflme de akaryak›ta,
kömüre, tekel maddelerine ve flekere yap›lan son zamlard›r. Bu
zamlardan Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerinin aç›klar›n›n kapat›lmas›-
n›n ve bütçeye gelir sa¤lanmas›n›n amaçland›¤› anlafl›lmaktad›r.
Kamu iflletmeleri rasyonel çal›flma esaslar›na bir türlü uyamad›¤›,
gelirleri ile giderleri aras›nda denklik sa¤lanamad›¤› için bunun fa-
turas›n› toplum ödemektedir. 

De¤erli Arkadafllar›m,
Türk ekonomisinin de¤iflmez gerçe¤ini bir kere daha dile getirmek
istiyorum. Ülke ve toplum olarak ayakta kalabilmek için her türlü
fedakarl›¤a katlanarak ekonomik kalk›nmay› sürdürmek zorunda-
y›z. Toplumun bugünkü refah seviyesini yükseltmek ve daha
önemlisi giderek büyüyen iflsiz kitlesine istihdam imkan› yaratabil-
mek için baflka ç›kar yolumuz yoktur.
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Bir gerçe¤i kabul etmek mecburiyetindeyiz. Evrensel tan›mlamas›-
na göre kalk›nma demek sanayileflme demektir. Bir ülkenin zengin
olmas› veya sadece fabrika kurmas› sanayileflme demek de¤ildir.
Sanayileflme, bilgi ve teknoloji üretebilmek ve yeni bir hayat tarz›-
na eriflebilmektir. Onun için sanayileflme, toplum içindeki kesimle-
rin ve fertlerin kültür ve fikir yap›s›na köklü de¤ifliklikler getirmek-
tir. Kalk›nma çabalar›n›n arzu edilen düzeyde sonuç verebilmesi,
ekonomimizde sanayi, tar›m ve hizmetler sektörlerinde dengeli bir
yap› oluflturmaya ba¤l›d›r. 

Aziz Arkadafllar›m,
Türkiye ekonomik alanda bir Kurtulufl Savafl› vermektedir. Ekono-
mimizi yeni ve sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturmak için yo¤un çabalar
sarf etmekteyiz. Esasen, Cumhuriyetin kuruluflundan beri ekono-
mik alanda sürdürülen savafl flimdi bir dönüm noktas›na gelmifltir.
Bu savafl› mutlaka zafere ulaflt›rmal› ve elde etti¤imiz sonucu biz-
den sonraki nesle lekesiz bir flekilde teslim edebilmeliyiz. Atalar›-
m›z›n can› kan› pahas›na yapt›klar›n› örnek alarak bizim de gerek-
li fedakarl›klara katlan›p gelecek nesillere bizi rahmetle anacakla-
r› bir Türkiye b›rakmal›y›z. Vatana ve millete hizmetin Hakka hiz-
met oldu¤unu hat›rdan ç›karmayarak bize düflen görevi yapmal›-
y›z. Ancak o zaman yüce Allah'a ve vicdan›m›za karfl› huzur içinde
olabiliriz.

K›ymetli Arkadafllar›m, Say›n Konuklar,
Sözlerime son vermeden d›fl dünyadan ülkemize yönelik tertiplere
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Sizlerin de bildi¤i gibi, zaman›m›zda devletleraras› mücadelede do¤-
rudan silahl› mücadele yerine iç isyan ve kavga ç›karma, ideolojik
amaçl› terör ve ekonomik çökertme yollar› tercih edilmektedir.

Tarihimizin birçok kritik devrinde de görüldü¤ü üzere, Türkiye ne za-
man felaketten s›yr›l›p güzel günlere yönelmifl ise dost zannedilen
Hükümetlerin de himaye etti¤i d›fl düflmanlar›m›z harekete geçerler.
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Bugün de böyle olmufltur. Bu defa içeride baflar›ya götüremedikle-
ri ihaneti d›flar›dan sürdürmeye çal›flmaktad›rlar. Askeri idareyi ba-
hane ederek içeride y›lg›nl›k yaratmak, d›flar›da güven ve itibar›m›-
z› sarsmak ilk hedefleridir. Hemen ard›ndan, silahl› mücadeleyi
içeriye aktarmak isteyeceklerdir. Hudutlar›m›zda yakalanan ve
uçaksavar, otomatik tüfek ve roketlere kadar çeflitlilik arz eden
a¤›r silahlar›n çoklu¤u ne tür bir ak›bet haz›rlamak hevesinde ol-
duklar›n› aç›kça göstermektedir.

‹nsan haklar›, iflkence ve sair hikayelerin masum görüntülerine as-
la aldanmamal› ve fazla ödün vermemeliyiz.

Daha birkaç ay önce suçsuz vatandafllar›m›z›n ak›l almaz gerekçe-
lerle ve hunharca katledildikleri, en adi iflkencelere maruz kald›k-
lar› günleri birlikte yaflad›k.

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, geçen y›l huzurunuzda yapt›¤›m konuflmada
flunlar› söylemifltim:

Bütün özgürlüklerin insanl›k için ne büyük bir önemi oldu¤unu bili-
yoruz. Ve buna gönülden ba¤l› ve sayg›l›y›z. Ancak insanlar›n böy-
lesine merhametsizce katledildi¤i bir ortamda hangi hürriyet yafla-
ma hakk›ndan önde gelebilir?

Her a¤›zdan ac› feryatlar›n yükseldi¤i o günlerde, hiçbir “insan hak-
lar› müdafii” kap›m›z› çal›p da bize ilgi ve destek göstermedi, yafla-
ma hakk›n›n, sokaktaki eflk›yan›n gördü¤ü lüzum üzerine yok edil-
mesi, neden o zaman bugünkü gibi tepki görmedi?

Yoksa katilin cinayetine yak›flt›rd›¤› siyasal gerekçe, baflka her de-
¤eri yok saymaya müsait bir s›¤›nak m› olmufltur?

Aziz Arkadafllar›m,
Yüce Allah flahittir ki, Milletçe, insan haklar›n›, insan olman›n en
de¤erli nimeti sayar ve bunu yürekten savunuruz. Bunun için bizim
kimsenin nasihatine ihtiyac›m›z yoktur.
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Amma, hepinize tercüman oldu¤uma inanarak bu kürsüden dost

düflman herkese seslenmek istiyorum ki, bu büyük Millet, kim ne

derse desin, flartlar ne olursa olsun vatan›n› böldürmeyecek, reji-

mini y›kt›rmayacakt›r. En az onlar kadar iyi biliriz ki, Devleti olma-

yan›n hürriyeti de olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kan›m›z›n son damlas›na kadar savunaca-

¤›z. Hepinize sevgi ve sayg›lar sunar›m.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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37. GENEL KURUL  - 11 EYLÜL 1982

K›ymetli Baflkan, 
K›ymetli Baflbakan›m,
Say›n Bakanlar›m›z,
TRT ve Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›,
Güzide Misafirler,
Hür Teflebbüs Camias›n›n Mümtaz Temsilcileri,

Türkiye Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odalar› ile Ticaret Borsa-
lar› Birli¤i’nin 37. Genel Kuruluna hofl geldiniz. Hepinizi flahs›m ve
Yönetim Kurulu üyesi arkadafllar›m ad›na en içten sayg›larla se-
laml›yorum.

Toplant›m›za kat›lmak üzere çok de¤erli vakitlerini bize ay›rmak
lütfunda bulunan baflta Say›n Baflbakan›m›z olmak üzere bakanla-
r›m›za, seçkin misafirlerimize ve toplant›m›za kat›lan de¤erli dele-
ge arkadafllar›ma teflekkürlerimi sunar›m.

Bilindi¤i gibi bu çal›flma dönemimiz, y›llardan beri camiam›z›n bek-
ledi¤i ve Milli Güvenlik Konseyi’nin yüksek ilgileriyle gerçekleflen
5590 Say›l› kurulufl yasam›zdaki de¤ifliklikler dolay›s›yla birkaç ay
daha uzun sürmüfl, gerek milletimiz, gerekse camiam›z aç›s›ndan
önemli, oldukça güç meselelerle yüklü geçmifltir.

‹timat ve teveccühlerinizle göreve getirdi¤iniz Yönetim Kurulunu-
zun çal›flmalar›n›, bir aç›fl konuflmas›n›n s›n›rlar› içinde bütün te-
ferruat› ile arzetmek imkan› olmad›¤› için; gerekli bilgi ve belgeler,
yükse takdir ve de¤erlendirmelerinize yard›mc› olmak ümidiyle siz-
lere sunulmufltur. Ayr›ca, çal›flmalar›m›z›n bir k›sm›n› Bas›n›m›z›n
ve TRT'nin k›ymetli ilgi ve yard›mlar›yla takip imkan› buldu¤unuzu
umuyorum.

Bu geçifl döneminde görev yapan bizler, Aziz Milletimize ve cami-
am›za karfl› yüklendi¤imiz sorumlulu¤un gere¤ini, sizlere lay›k bir
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gayret ve dikkat ile yapabilmek için, vargücümüzle ve hulusû-kalp-
le çal›flt›k.

E¤er bir baflar›dan söz etmek mümkün ise; bunu, esirgemedi¤iniz
vefakar ilgi ve sürekli destek ve teflviklerinize borçluyuz. Hepinize
ayr› ayr› flükranlar›m›z› sunar›z.

De¤erli Arkadafllar›m,
fiu anda yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar› içinizden bir arkadafl›n›z olarak biliyor
ve yüre¤imde hissediyorum. Hatta bu s›k›nt›lar›n baz›lar›m›z için, za-
man zaman ümitsizli¤e varan boyutlara ulaflt›¤›n› da çok iyi anl›yorum;

- Siftah etmeden kapanan dükkanlar var.
- 3-5 kuruflluk kredi için bankadan bankaya koflturanlar›m›z var.
- Ertesi gün ödenecek senet için uykusuz geçirilen geceler var.
- Üretti¤i mal› satamayan veyü üretimden vazgeçmek zorunda ka-
lan firmalar var.
- D›fl pazarlardaki çetin flartlara ra¤men ihracat için y›lmadan didi-
nenler var.
- Hergün kap›s›n› afl›nd›ran alacakl›s›n›n karfl›s›na utançtan ç›ka-
mayan arkadafllar›m›z var.

Fakat, bütün bu s›k›nt›lara ra¤men aziz arkadafllar›m, yine biliyo-
rum ki, halen haf›zalar›m›zda canl›l›¤›n› koruyor ve daima dehfletle
hat›rlad›¤›m›z birkaç y›l öncesinin, Türkiye'yi iktisaden bat›rma
noktas›na getiren flartlar›na dönüflü hiçbirimiz asla istemiyoruz.
Yaflad›¤›m›z bunal›m›n boyutlar› öylesine büyüktü ki, zorlu bir mü-
cadeleyi baflar›yla vererek o günlerden bu günlere geldik. Ama, he-
men ifade etmeliyim ki, “Ekonomik Milli Mücadelemiz” halen de-
vam etmektedir.

Kald› ki; o günkü s›k›nt›lar›m›z sadece ekonomik bunal›mdan m›
ibaretti? Aziz Vatan›m›z› bölmek isteyen hainlerin ülkemizde estir-
dikleri anarfli ve terör havas› içinde hangimizin van ve mal emniye-
ti vard›? Nerede ise iflyerlerimize gitme flevkimizi bile kaybetme-
mifl miydik?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bugün içinde bulundu¤umuz s›k›nt›lar› o günlerle k›yaslad›¤›m za-
man flükrediyorum. Ama küçümsemiyorum.

fiükrediyorum çünkü;
- Hergün yeni bir flekil alan ve giderek daha da barut f›ç›s› haline
gelen dünyada dimdik ayaktay›z.
Yine flükrediyorum çünkü;
- Dün 3-5 milyon dolarl›k borç temini için dolaflt›¤›m›z ve bir ço¤u
yüzümüze kapanan kap›lardan eli bofl dönerken, bugün kendi gü-
cümüzle elde etti¤imiz milyarlarca dolarl›k dövizlerle, ekonomimiz
yürüyor ve hiçbir mal›n yoklu¤unu çekmiyoruz.

Fakat her fley tamam, menzile vard›k demiyorum. Milletimizin ve
Devletimizin ebedi ak›fl› içinde daha nice mücadeleler verece¤iz,
nice s›k›nt›l› yollardan geçece¤iz.

Ama, tarihimizde dfalarca isbat etti¤imiz gibi; içten ve d›fltan kim
ne yaparsa yaps›n, bütün zorluklar› afl›p, birlik ve beraberli¤imizi
koruyarak dünyadaki daha flerefli yerimizi mutlaka alaca¤›z. Bu az-
mimizi hiçbir kuvvet k›ram›yacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bu duygu ve düflüncelerle ekonomimizin içinde bulundu¤u sorun-
larla ilgili görüfllerime geçmeden önce bir önemli hususu tebarüz
ettirmek istiyorum.

fiu anda, piyasan›n içine girdi¤i belirsizlik ve beklenti ortam›ndan
biran önce kurtar›lmas› her türlü tedbirden daha çok önem ve ön-
celik arzetmektedir. O halde, Hükümetçe bu belirsizlik ortam›n›n
giderilmesi en acil ihtiyaçt›r.

Bugün içinde bulundu¤umuz ekonomik s›k›nt›lar flu üç temel se-
bepten kaynaklanmaktad›r.

1- ‹stikrar program›n›n gere¤i olan baz› tedbirler bir bütünlük için-
de ve zaman›nda al›namam›flt›r.

302

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

294



2- Son aylarda finansman kesiminin yaad›¤› krizde de oldu¤u gibi,
istikrar program›n›n uygulanmas›nda ve izlenmesinde yetersiz ka-
l›nm›flt›r.
3- H›zl› sanayileflmeyi ö¤renme döneminin bir bak›ma kaç›n›lmaz
hata ve al›flkanl›klar›ndan k›sa sürede kurtulmak mümkün olama-
m›flt›r. Ayr›ca, geçmiflin baz› tutars›z ekonomi politikalar›n›n etki
ve sonuçlar› günümüze kadar uzanm›flt›r.

Bu tesbitlerden de anlafl›laca¤› gibi, bugün yaflanan s›k›nt›lar ve or-
taya ç›kan sorunlar asl›nda istikrar program›n›n temel felsefesinden
kaynaklanmam›flt›r. Nitekim bu görüflte hemen herkes birleflmek-
tedir. Zira, ortaya konan program›n uygulanmas›nda, takibinde ve
eksiklerinin tamamlanmas›nda yeterli davran›lmaz ve baz› zaaflar
gösterilirse, bu yüzden ortaya ç›kan sorunlr›n sebebi olarak bizatihi
istikrar program›n› suçlamak haks›zl›k olur. Bu itibarla, temel felse-
fesi ve istikameti do¤ru olan, baflar›s›n› bugüne kadar birçok alan-
da isbatlam›fl bulunan istikrar program›n›, sorunlar›n as›l sebebiy-
mifl gibi göstererek, yeni hayali modeller aramaya gerek yoktur. 

fiimdi yap›lmas› gereken ifl, hiç zaman kaybetmeden; gerek dünya-
n›n, gerek ülkemizin içinde bulundu¤u flartlar› iyi kavrayarak, al›n-
mas› gerekli tedbirleri sür'atle almak ve ekonomi yönetiminin dina-
mik ve etkin bir flekilde ifllenmesini sa¤lamakt›r.

Biz bugüne kadar istikrar program›n› savunduk ve savunmaya da
devam edece¤iz. Çünkü bu program›n temel hedefi; Hür Teflebbüs
Camias›n›n varl›¤›n›n ana ilkesi olan “Serbest Piyasa Ekonomisi”
dir. Kald› ki, dünyada baflka yollar› ve modelleri seçen ülkelerin ve
o ülke insanlar›n›n konomik, sosyal ve siyasal yönden ne halde ol-
duklar›n› ibretle seyretmekteyiz.

Yine y›llardan beri inançla savundu¤umuz ikinci bir temel ilkemiz
de; “‹stikrar ‹çinde Kalk›nma”d›r. Yani, milleti ezen, iflletmelerimi-
zin özkaynaklar›n› tahrip eden, ifladam›n› hesap yapamaz hale dü-
flüren bir enflasyondan yana olamay›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Tedbirleri düflünürken, önerirken, tart›fl›rken ve savunurken SER-
BEST P‹YASA EKONOM‹S‹ VE ‹ST‹KRAR ‹Ç‹NDE KALKINMA ilkele-
rine ters düflemeyiz.

Ayr›ca, Milletimizin son ikiyüz y›ll›k tarihi de göstermifltir ki, sa¤l›k-
l› ve sürekli bir d›fl ödemeler dengesini ana hedef almayan hiçbir
ekonomik politikan›n uzun dönemde baflar› flans› yoktur.

Bu ilkelerden hareket etti¤imiz zaman:

- Esnek kur politikas›na,
- Gerçekçi faiz politikas›na,
- Serbest fiat politikas›na,
- ‹hracata a¤›rl›k veren sanayileflme politikas›na,
- Ölçülü para-kredi ve maliye politikalar›na, temeldde karfl› gelme-
miz mümkün de¤ildir.

De¤erli Arkadafllar›m,
fiimdi de istikrar program›n›n gere¤i oldu¤u halde zaman›nda al›-
namam›fl olan ve dühü önce muhtelif vesilelerle belirtti¤im tedbir-
leri bir kere daha dile getirmek istiyorum.

- Sermaye Piyasas›n›n sa¤l›kl› bir flekilde teflekkülü ve ifllemesi bu-
güne kadar sa¤lanamam›flt›r.
- Yeniden de¤erlendirme yasas› hala ç›kar›lamam›flt›r,
- Servet beyannameleri meselesi çözümlenememifltir,
- Kamu cari harcamalar› yeterli ölçüde disiplin alt›na al›namam›flt›r,
- K‹T'ler konusunda köklü bir çözüme var›lamam›flt›r,
- Kooperatif Birlikleri'nin ekonomiye verdi¤i zararlar önlenememifltir,
- Gerekli gümrük düzenlemeleri yap›lamam›flt›r,
- Kambiyo mevzuat› bugünün flart ve ihtiyaçlar›na uygun hale geti-
rilememifltir,
- Vergi idaresinde gerekli ›slahat yap›lamam›flt›r,
- Madenler meselesi çözümlenememifltir,
- Protestolu senetlerin istismar› ile karfl›l›ks›z çek sorununa bir ted-
bir getirilememifltir.
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Geçirdi¤imiz son tecrübelerle bir kere daha anlafl›lm›flt›r ki, Türk
Ekonomisinin bugün ulaflt›¤› noktada sanayinin kaynak ihtiyac›n›n
sadece bankalar kesiminden sa¤lanmas› mümkün de¤ildir. Bu ne-
denle, geçmiflteki ac› tecrübelerin moral bozucu etkisinden ss›yr›-
larak, sermaye piyasas›n›n sa¤l›kl› iflleyen bir yap›ya kavuflmas›
için gerekli çabalar› göstermeye mecburuz. Bu noktadan hareket-
le, yeniden de¤erlendirme konusunun önemini bir kere daha vur-
gulamak istiyorum.

Bu konuya bir vergi olay› imifl gibi bakmak yanl›flt›r. Herkesin çok
iyi bildi¤i gibi, özellikle enflasyon dönemlerinde flirketlerin gerçek
varl›klar›n›, defterde kay›tl› rakamlarla ifade etmek mümkün de¤il-
dir. Böyle bir durumda müesseselerin do¤ru hesap yapmalar› ve
gerçek bir bilanço ortaya koymalar› da mümkün de¤ildir. Bu kadar
belirsizlik içinde iflletmelerin ileriye dönük do¤ru tahmin ve at›l›m
yapmalar› düflünülemez.

Bu flartlar alt›nda bir iflletmenin defter de¤eri üzerinden hisse se-
nedi ç›karmas› beklenemez. Bütün geliflmifl ülkelerde sürekli ola-
rak uygulanan yeniden de¤erlendirme ve enflasyon muhasebesi
sisteminin, bizde de sü'atle ele al›nmas› kaç›n›lmaz hale gelmifltir.
Bugün kurulufllar›n içinde bulundu¤u kaynak s›k›nt›s› gözönüne
al›nd›¤›nda, bu konunun önemi bir kat daha artmaktad›r.

Di¤er önemli bir konu ise, hisse senedi al›m-sat›m›n›n cazip hale
getirilmesidir. Bu bak›mdan:

- Hisse senedi gelirleri de tahvil ve mevduat faizi gelirlerinde oldu-
¤u gibi, beyan d›fl› tutulmal›d›r.
- Hisse senedi al›m-sat›m›ndan do¤an gelirler vergiye tabi olmamal›d›r.
- Sermaye Piyasas› Kanununda öngörülen ve bat›da da bu piyasa-
lar›n geliflmesinde önemli fonksiyon icra eden Yat›r›m Fonlar› ve
Yat›r›m Ortakl›klar›n›n biran önce kurulup iflletilmesi sa¤lanmal›d›r.
- Menkul K›ymetler Borsas›n›n gelifltirilmesi için gerekli çaba gös-
terilmelidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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De¤erli Arkadafllar›m,
Sürekli tart›fl›lan “Servet Beyan›” meselesine art›k bir çözüm geti-
rilmelidir.

‹stesek de, istemesek de, içerde veya d›flarda, flu veya bu neden-
le devre d›fl› kalm›fl bir servetin oldu¤u herkesce kabul edilmekte-
dir. Bu konuda kimse de vebal araman›n faydas› yoktur. Bu ger-
çekten hareketle flimdi yap›lmas› gereken ifl;

- Bu kayna¤›n iflletmelerin bünyelerine resmen sokulmas›n› sa¤layacak,
- Ürkekli¤i ortadan kald›racak,
- Gelecekte devre d›fl›na kaymalar› önleyecek, tarzda sorunun çö-
zümlenmesidir.

Bunun için, mevcut servet beyannamelerinin sahiplerine iade edilmesi
ve yeni servet beyannameleri ile vergisiz olarak de¤ifltirilmesi gerekir.

Sürekli olarak tart›fl›lan di¤er bir konu da faiz meselesidir. Tasarruf
sahibine enflasyon nispetinden düflük olmayan bir faizi vermekte
herkes mutab›k oldu¤una göre, bugünkü sorun kredi faizlerinin
ulaflt›¤› mertebedir. Kanaat›m›zca:

- Para talebi devam ettikçe,
- Bankalar›n flirketlere ifltiraki ve flirketlerin bankalara ortakl›¤› gü-
nün flartlar›na uygun bir sisteme ba¤lanmad›kça,
- Sun'i faiz yar›fl› önlenmedikçe,
- Devletin para üzerine koydu¤u afl›r› flarjlar devam ettikçe,
- Bankalar daha ucuz maliyetle çal›flmaya yönelmedikçe,

Faizlerin bugünkü seviyesinden gerçek olarak afla¤›ya çekilmesi
güçtür.

Ancak, kredi alana yans›t›lmas› hususu dikkatle izlenmek kayd›yla,
Banka ve Sigorta Muamele Vergisinin kald›r›lmas› ve mevduat
munzam karfl›l›k oranlar›n›n tedricen düflürülmesi halinde kredi fa-
iz hadleri nisbeten afla¤›ya çekilebilir.
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De¤erli Arkadafllar›m,
‹stikrar Program› süresince ve halen s›k s›k tart›fl›lan istihdam ve
yat›r›m konular› üzerinde de k›saca durmak isterim.

Bütün dünyada giderek a¤›rlaflan iflsizli¤in ülkemizde de önemli bir
sorun oldu¤u gerçektir. Bu soruna sa¤l›kl› çözüm, yeni iflyerlerinin
aç›lmas› ve mevcutlar›n daha yüksek kapasite ile çal›flmas›ndan
geçer. Bu, sa¤lam kayna¤a daflflanan yat›r›m demektir. Yat›r›m is-
tikrara ba¤l›d›r. fiu halde:

- Enflasyonu sürekli kontrol alt›na almadan
- Sürekli güven ortam› yaratmadan,
- Döviz gelirlerimizi yeterli bir düzeye ç›karmadan,

Bütün arzu ve çabalara ra¤men yat›r›mlar› istenilen seviyeye
ulaflt›rmak mümkün olmaz. K›saca, yat›r›m istikrardan geçer.
Nitekim, enflasyonun en yüksek düzeye ç›kt›¤› 1978, 1979 ve
1980 y›llar›nda yat›r›mlarda ve büyümede gerilemeler olmufl-
tur. Buna karfl›l›k, enflasyonun büyük ölçüde kontrol alt›na al›n-
d›¤› 1981'de yat›r›mlarda cüz'i de olsa gerçek bir art›fl sa¤lan-
m›flt›r. Bu art›fl›n yeterli olmad›¤› aç›kt›r. Bu noktada çok tart›-
fl›lan bir hususun kesin bir aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda yarar
vard›r. Kalk›nman›n sanayileflme oldu¤u do¤ru hedefinden ha-
reketle, geçmiflte h›zl› bir sanayileflme için sanayinin her yön-
den teflvik edilmesi ana ilke olarak benimsenmifltir. Bu ilkeyi
bafllang›ç olarak yanl›fl görmek mümkün de¤ildir. Geliflmifl ül-
kelerle aram›zdaki as›rl›k farklar› ancak böyle koruma ve teflvi-
ke dayanan bir sanayileflme ile kapatabilirdik. Yöneticisinden ifl
adam›na, iflçisine ve bürokrat›na kadar hepimiz acemiydik, tec-
rübesizdik, ö¤renme ve belleme devresindeydik. Hem ö¤rene-
cektik, hem yapacakt›k, hem de h›zl› kalk›nacakt›k. Elbette ki
böyle bir dönemin yarataca¤› avantajlar›n yan›nda baz› hatalar
da olacakt›. Bu kaç›l›nmazd›. Bir gün öyle bir noktaya geldik ki,
bir taraftan 20-30 sene gibi k›sa bir zamanda bir çok ülkeyi
hayran b›rakan sanayi tesislerine sahip olduk. Ama di¤er taraf-
tan da, ekonomimiz tükenme noktas›na geldi. Çünkü, k›t olan kay-
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naklar›m›z› sanayileflme heyecan› ve tecrübesizli¤i içinde ve za-
man zaman da politik hessaplara dayal› yanl›fl tercihler sonunda
tam bir isabetle kullanamad›k. 1979 yl››nda geldi¤imiz nokta bu
gerçe¤in su yüzüne ç›kmas› hadisesidir. ‹flte, istikrar program›, su
yüzüne ç›kan bu durumu belli bir süre içinde düzeltme çabas›d›r.
Bu noktada:

- Bünyesel bozukluklar›n düzeltilmesi ve
- Sa¤lam kaynaklar yaratarak yeni yat›r›mlara yönelinmesi 

ihtiyac› karfl›laflt›¤›m›z temel sorunlard›r. Bunlar›n da halledilmesi-
nin zaman alaca¤› aç›kt›r.

fiu halde, bugün Türkiye'nin ekonomik gündemindeki esas konu,
sa¤l›kl› kaynak yaratmak ve bu kaynaklar› çok isabetli, ak›lc› ve ye-
rinde kullanabilmektir. Sürekli olarak kaynak yarat›labilmesi ise:

- ‹flletmelerimizin verimlili¤inin artt›r›lmas›na,
- ‹hracat›n devaml› geliflmesine,
- Ekonomimizde mevcut at›l kapasitelerin harekete geçirilmesine,
- D›fl kredi ve yabanc› sermayeden daha ak›lc› yararlan›lmas›na,
- Vergi idaresinin etkinli¤inin artt›rlmas› ve devletin cari harcama-
lar›n›n k›s›lmas›na, ba¤l›d›r.

Son zamanda uygulamaya konan ithalattan %2'lik fon kesintisi ye-
ni bir reel kaynak yaratmayacakt›r. Sadece, sanayi kesiminden ha-
zineye 8-10 milyarl›k fon aktar›lmas›ndan ibaret kalacakt›r. Sana-
yiye imkan arand›¤› bir dönemde böyle bir uygulaman›n maksada
ters düfltü¤ü aç›kt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bugün iflletmelerimiz üç temel sorunla karfl› karfl›yad›r.
Bunlar:

- ‹ç talep yetersizli¤i,
- Kredi yetersizli¤i,
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- Ve a¤›r finansman yüküdür.
Bu sorunlar özellikle inflaat, dayan›kl› tüketim mallar›, tekstil ve
otomotiv sektörlerinde kendini bütün a¤›rl›¤› ile hissettirmektedir.

Bu sorunlar›n hafifletilmesi ve piyasada nisbî bir canl›l›k yarat›lma-
s› için afla¤›daki tedbirlerin al›nmas› faydal› olacakt›r.

- ‹hracat› teflvik tedbirlerinin daha da gelifltirilerek uygulanmas›na
devam edilmelidir.
- Tar›m ürünleri ihracat›m›z›n geliflmesini engelleyen nedenler or-
tadan kald›r›lmal›d›r.
- Devlet; müteahhitlere, çiftçilere ve piyasaya olan borçlar›n›
sür'atle ödemelidir.
- Özel sektörün dinamizminden ve ferdi tasarruflardan yararlan›la-
rak konut inflaatlar› h›zland›r›lmal›d›r.
- Bankac›l›k sektörünün kaynaklar›n›n takviye edilmesi için kanunî
karfl›l›k oranlar› tedricen düflürülmelidir.
- Bankac›l›k sistemimizin d›fla daha fazla aç›labilmesi ve firmalar›-
m›z›n d›fl kredi imkanlar›ndan daha rahat yararlanabilmeleri için
gerekli kolayl›klar sa¤lanmal›d›r.
- Özellikle devletin kur garantisi verdi¤i ve bu nedenle hukukî hakl›-
l›¤› da olan kur farklar› konusuna halen Sanayi Kalk›nma Bankas›
bünyesinde uygulanan sistem geniflletilerek bir çözüm getirilmelidir.

Bu tedbirlerin al›nmas› ile s›k›nt›ya düflen firmalar›m›z›n bir bölümü
k›smen de olsa bir rahatlama imkan›na kavuflacakt›r. 

Bunun d›fl›nda; kriterleri, kayna¤› ve boyutlar› belli olmayan firma
baz›nda bir kurtamra operasyonunun, yeni bünyesel bozukluklara
yol açaca¤› ve umulan fayday› sa¤lamayaca¤› kanaat›nday›m.

Mevcut iflletmelerimizi sadece ithalatta yasak ve miktar k›s›tlama-
lar›yla konuma yerine, gümrük hadlerinin kademeli olarak düzen-
lenmesi yoluyla korunmas› daha do¤ru olacakt›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bu düzenleme yap›l›rken iflletmelerin;

- D›fl rekabeti hissetmeleri,
- Verimli çal›flmalar›,
- Kaliteli mal üretmeleri,
- ‹hracata zorlanmalar›,
- Tekelleflmenin önlenmesi,
- Kurulup geliflmesi zorunlu olan yeni sanayileri teflvik gibi önemli
hususlar gözönünde bulundurulmal›d›r.

Bu husus, hem genelde kaynak da¤›l›m›n› daha etkin hale getire-
cek, hem de uzun dönemde AET'ye tam üyelik flartlar›m›z›n olufl-
mas›n› ve yabanc› sermayenin Türkiye'ye ra¤bet etmesini kolaylafl-
t›racakt›r.

D›fla aç›lmam›z›n ve ihracat›m›z›n geliflmesi ve süreklili¤i bak›m›n-
dan önemli gördü¤üm birkaç noktaya daha de¤inmek istiyorum.

- Enerji ve ulaflt›rma baflta olmak üzere alt-yap› sorunumuza bütün
gücümüzle e¤ilmeliyiz. Bu bak›mdan devlet carî harcamalar›n› k›-
sarak alt-yap› yat›r›mlar›na a¤›rl›k ve h›z vermelidir.
- Serbest bölgeler ve ticaret merkezlerinin kurulmas› daha fazla
gecikmeden gerçeklefltirilmelidir.
- ‹hracat›m›zdaki geliflmeye paralel olarak ülkemiz flartlar›na uygun
bir ihracat sigortas› gelifltirilmelidir.
- Baflta ihracat kredileri olmak üzere, ihracat teflviklerinin gelifltiril-
mesi ve süreklili¤inin sa¤lanmas› flartt›r.
- Tar›m ürünleri ihracat›nda uygulanan fon sistemi ile Kooperatif
Birliklerinin çal›flma tarzlar› tar›m ürünleri ihracat›n› zorlaflt›rma-
mal›d›r.

Aziz Arkadafllar›m,
‹zin verirseniz, bizler için zaman zaman ›st›rap konusu haline gelen
vergi sorunu üzerinde durmak istiyorum. Vergi kanunlar›ndaki son
de¤iflikliklerden al›nan sonuçlar bir kere daha göstermifltir ki; uy-
gulamadaki bozukluklar› gidermeden, yasal tedbirlerle arzu edilen
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noktaya varabilmek mümkün de¤ildir. Ayn› derecede önemli olan›,
vergi sistemindeki degesizliklerdir. Verginin üretim, tüketim, tasar-
ruf ve yat›r›m fonksiyonlar› üzerindeki tesirleri iyice ölçülmeden
yeni yükümlülükler getirlemsi bir noktada ekonominin tahribine
yol açmaktad›r.

Bütçe aç›klar› ile karfl›lafl›nca genellikle yeni vergiler ihdas etmek
veya mevcut vergileri a¤›rlaflt›rmak gibi kolay yollar seçilmektedir.
Oysa, bu yola gitmeden önce mevcut vergi uygulamas›n›n etkin
hale getirilmesi, verginin yayg›nlaflt›r›lmas› ve vergi kayb›n›n azal-
t›lmas› daha sa¤l›kl› bir yoldur.

Vergi, vatandafl›n devlet harcamalar›na bir kat›lma pay›d›r, bunu
bilmekteyiz. Ama, kat›lma pay›n›n da bir s›n›r› ve tahammül nokta-
s› vard›r. Esasen, Türkiye bu noktaya yaklaflt›rm›flt›r. Üstelik bu yü-
kün belli kesimler üzerinde yo¤unlaflt›¤› da bir gerçektir.

Vergi vermenin kutsal bir görev oldu¤u do¤rudur. Fakat baflka
do¤rular da vard›r.

Ald›¤›n›z vergileri yerinde kullanmazsan›z bunun vebalini tafl›rs›n›z.

Bu kutsal görevi yerine getirenlere vergi idaresi olarak sayg›l› dav-
ranmak zorundas›n›z.

De¤erli Arkadafllar›m,
Nüfusumuzun %50'sine ifl temin eden, sanayi sektörümüze ham-
madde ve pazar sa¤layan, döviz girdilerinin önemli bir k›sm›n› ka-
zand›ran tar›m kesimi ülkemizin teminat›d›r.

Bu itibarla, özellikle taban fiyatlar› gerçekçi düzeyde tesbit edilme-
li ve çiftçimizin ürün bedelleri zaman›nda ödenmelidir.

Hür Teflebbüs Camiam›z›n temelini ve orta-s›n›f›n esas›n› teflkil
eden esnaf ve sanatkârlar›m›z›n sorunlar›n›n çözüme kavuflturul-
mas› sosyal ve ekonomik bünyemizin kuvvetlendirilmesi bak›m›n-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

311303



dan önem tafl›maktad›r. Özellikle yetersiz sermaye ve iflsizlik so-
runlar› olan ülkemiz için küçük esnaf, sanatkar ve küçük iflletme-
lerin de¤erine bir kere daha iflaret etmek istiyorum; Bu camian›n;

- Ba¤-Kur,
- Halk Bankas›,
- Ç›rakl›k Kanunu,

ile ilgili sorunlar›na bir an önce çözüm getirilmelidir. Öte yandan,
özellikle esnaf›m›z› yak›ndan ilgilendiren adaletsiz ve hatta fayda-
s›z peflin vergi uygulamas›na da art›k bir son verilmelidir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Sa¤l›kl› bir demokratik düzene geçifl ile ilgili çal›flmalar, Anayasa-
n›n flekillenmeye bafllamas› ile birlikte yeni bir aflamaya ulaflm›flt›r.

Son günlerde hararetli tart›flma ve elefltirilerin mihrak› haline ge-
len bu konuda, özel hesap ve heveslerin yaratma¤a çal›flt›¤› suni
atmosfere kap›lmadan, ne düflündü¤ümüzü ve neden böyle düflün-
dü¤ümüzü k›saca artezmekte fayda görmekteyim:

Devletlerin yap›lar›na flekil ve istikballerine yön veren bir tak›m te-
mel de¤erler ve ana ilkeler vard›r. Bu ilke ve de¤erler vicdanlarda
muhabbetle yaflar ve her zaman itibar görür.

Türkiye Cumhuriyeti için bu temel ilkeler bizce üç tanedir:

Birinci ilke: Devletimizin varl›¤›n›n korunmas› ve ebediyen devam›-
n›n sa¤lanmas›d›r.

Devleti y›kma ya da bölmeye aç›k bir anayasal düzenleme veya
hak söz konusu olamaz ve olmamal›d›r.

Günümüzde insan haklar›n›n befli¤i olmakla övünen, demokrasinin
anavatan› olarak sayg› gören ülkelerde, devlet ve yurt bütünlü¤ü-
ne yönelik eylemler, silahla bast›r›lmaktad›r ve eylemcilerden adî
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suçlular olarak hesap sorulmaktad›r. Bu eylemleri fikir özgürlü¤ü-
nün tabii bir uzant›s› saymak ve müsamaha ile karfl›lamak bizi 12
Eylül'e getiren a¤›r hatalardan birisi olmufltur.

Türk Milleti tarihi boyunca Devletini, can ve mal güvenli¤inin temi-
nat›, hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmez hamisi olarak görmüfltür.

Devleti, vatandafl›n hak ve hürriyetlerini ihlâl etmek için f›rsat kol-
layan bir varl›k olarak yorumlayanlar, milli karakterimize ters dü-
flen bir yaklafl›m içindedirler.

Biz Türkler tarihimizden biliriz ki, Devletimizi kaybetti¤imiz zaman
ço¤u kez her fleyimizi kaybetmiflizdir.

‹kinci ‹lke: Aziz Atatürk taraf›ndan “Hakimiyet Bilâkaydü fiart Mil-
letindir!” fleklinde ifade edilmifltir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
köfle tafllar›ndan biri olan bu ilke, Devletin fleref, vatandafl›n haysi-
yet ve saadetinin en de¤erli teminat›d›r.

Hiç bir zümre veya flah›s, toplumda iflgal etti¤i yer veya ifade etti-
¤i de¤ere dayanarak; herhangi bir hizmet veya hakimiyetini karfl›-
l›k göstererek, bu ilkeye itibardan uzak kalamaz.

Bir tak›m ideoloji canbazl›klar›yla “Hakimiyetin Millete ait oldu¤u”
ilkesinden inhiraf edilemez.

Üçüncü ‹lke ise: Türk Milletinin bar›fl ve insanl›k idealinin güzel bir
ifadesidir. Devletine sad›k, Milletini seven ve Türküm diyen herke-
sin, insan haysiyetine yarafl›r bir hayat ve istikbal isteme hakk›
vard›r.

Biz bu üç temel ilkeyi; temel de¤erler ve pazarl›k götürmez esaslar
olarak görmekteyiz.

Henüz oluflma yolunda olan Anayasam›z›n içinde yer alan flu veya
bu hükmünü be¤enmeyebiliriz. Daha iyi oluflmas› için elefltirebilir
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ve yeni tekliflerde de bulunabiliriz. Yeter ki, samimi olal›m ve arz
etti¤imiz üç temel ilkeye ters düflmeyelim.

Halis niyetler ile hain niyetleri ayn› kefeye elbette koyamay›z. An-
cak, baz› çevrelerin, demokrasi havarili¤i, insan haklar› flampiyon-
lu¤u, tarihî ak›m tezvirlerinin alt›nda yatan gerçek niyetlerine de
do¤ru teflhis koymal›y›z.

Bütün ustaca maskelenmek istenen bu niyet, yeni Anayasan›n, ko-
münist bir düzen kurma çabalar›na aç›k, buna mani olacak hüküm-
lerden mahrum, k›sacas› 12 Eylül öncesi ihanetin devam›na müsa-
it olmas›n› sa¤lamakt›r.

Kafalar›ndaki düzeni zorla ve kanla kabul ettirmek için, Devlete harp
ilan edenlerin, evleri, ifl yerlerini, hatta karakol ve k›fllalar› basarak
soygun, katliam ve zulüm f›rt›nas› estirenlerin milyonlarca flehit ve
as›rl›k göz yafllar› pahas›na kazan›lm›fl Vatan›m›z›, gönülleri ve civdan-
lar› s›zlamadan düflmana ikram etmek isteyenlerin ihanet veya dalâ-
letlerini unutabilir ve tekrar eski günlere dönmeye raz› olabilir miyiz?

- K›z›l bayrakl› 1 May›s mitingleri,
- ‹htilal provas› dedikleri 15-16 Haziran gösterileri,
- Tarifl olaylar› ile Devlete isyan kalesi haline sokulan fabrikalar,
- Devlet Güvenlik Mahkemesine karfl› direnifller,
hepimizin hüzün ve dehfletle hat›rlad›¤›m›z olaylar de¤il midir?

Devlet y›k›l›rm›fl, vatan ve millet bölünürmüfl, hakimiyet milletin ol-
maktan ç›k›p bir flah›s veya zümreye, hatta bir baflka devleti yöne-
tenlerin inhisar›na geçermifl umurlar›nda de¤ildir.

Binlerce evlad›n› anarfliye kurban vermifl, insan› y›llarca korku ve
dehflet içinde yaflam›fl, Devleti uçurumun kenar›na gelmifl bir ülke-
de Anayasa yap›l›rken elbette hiçbir fley olmam›fl gibi davran›lmaz.

De¤erli Arkadafllar›m,
Hadiseyi sadece sa¤l›kl› bir Anayasa yapmaktan ibaret de göremeyiz.
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Bugün Devletimizin karfl› karfl›ya kald›¤› durumu, bütün boyutlar›y-
la görmeye ve aretti¤i bütünlük içinde de¤erlendirmeye mecburuz.

Aziz Türk Milleti, bin y›ll›k vatan topraklar› üzerinde; yeni bir hesap-
lama hevesinden kaynaklanan, çok yönlü ve a¤›r tahrik ve tecavüz-
lerle karfl› karfl›yad›r.

Devletimizi zay›f oldu¤u anda ezmeye kararl›, vahim ve uzun vade-
li bir stratejinin hedefi oldu¤umuz aç›kt›r.

‹lk aflamada, Devletimizin d› itibar ve itimad›n› tahrip etmeyi amaç-
layan bu ihanet, flimdilik iflini; ermeni etiketli kiral›k katillerle yü-
rütmeyi planlam›fl görünmektedir. Hudutlar›m›zdaki neferden
Esenbo¤a’daki masum iflçiye, Paris'teki sefirden, Kanada'daki ata-
fleye kadar her yerde ve durmadan hayas›z ve kahpece cinayetler
ifllenmektedir.

Hiç flüpheniz olmas›n ki bu düflmanl›k, yar›n baflka bahaneler bula-
cak, baflka etiketli kiral›k katillerle hedefine yaklaflma¤a çal›flacakt›r.
Daha flimdiden, canilerle iflbirli¤i yaparak, onlara destek olarak,
güya do¤acak y›k›nt›dan kendilerine düflecek parsay› kapmak için
kimlerin el o¤uflturdu¤una bir bak›n›z! Varl›klar›n› ve istikballerini
zalime hizmette bulmufl bu zavall›lar çevremizde eksik de¤ildir.

Bugüne kadar gösterilen sab›r ve baflvurulan yollarla içte ve d›flta
tezgahlanan ihanetin kökü kaz›namaz. Hak ve hakikatlara yüz çevi-
ren, canileri tecziye ve cinayetlerin ayd›nlat›lmas›nda zaaf ve riya
içinde olan sözde dostlar›n hakimiyetine daha fazla bel ba¤lanamaz.

Tarihin ebedi dersi tekrar önümüzdedir:

Bu meseleyi ancak devletimizin gücü ve Milletimizin iradesi çözecektir.
fiimdi herkes ve her kesim; Devleti zaafa ve Milleti tereddüde sü-
rükleyecek tutum ve davran›fllardan, heves ve hesaplardan dikkat-
le sak›nmal›d›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bugün, bu fazilet ve basireti gösteremeyenlerin, yar›n Millet vicdan›n-
da katlanmak zorunda kalacaklar› mahkumiyet çok a¤›r olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Tarihin en güç günlerinde ve bir Milletin karfl› karfl›ya kalabilece¤i
en a¤›r flartlarda dahi, boyun e¤medi¤imiz bir tehdide bugün koyun
e¤ece¤imizi zannetmek ancak mecnunlar›n harc›d›r!

Biz bin y›ldan beri süregelen bu kanl› hesaplaflman›n art›k bitmesi-
ni diliyor, tarihin takdir ve hakemli¤ine terk edilmesini istiyoruz.

Buna ra¤men, e¤er mecbur b›rak›l›rsa; Misak-› Millî hudutlar› için-
de bir iman ve irade kalesi halinde; bugünkü kudret ve itibar›na
yükselmifl Türk Milleti; k›r›lmaz istiklâl aflk› ve hiç bir Millete nasib
olmayan Vatan ve Allah sevgisiyle tarihi tekrar yazmaya kararl›d›r.

Sayg›lar sunar›m.
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38. GENEL KURUL - 28 / 29 MAYIS 1983

Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar›m›z, TRT ve Bas›n›m›z›n De¤erli
Temsilcileri, Güzide Misafirlerimiz, Hür Teflebbüs Camias›n›n
Mümtaz Temsilcileri, 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Borsalar› Bir-
li¤inin 38. Genel Kuruluna hofl geldiniz. K›ymetli vakitlerini ay›rarak
toplant›m›za fleref veren misafirlerimize flükranlar›m› sunar›m.

Yurdun dört bir yan›ndan gelerek, çal›flmalar›m›za ilgi ve katk›lar›n›
esirgemeyen delege arkadafllar›ma ayr›ca ayr›ca teflekkür borçluyum.

De¤erli arkadafllar›m, bu genel kurulumuz da, ülkemizin son y›llar-
da içine düfltü¤ü a¤›r bunal›mdan ç›k›fl yolunda verdi¤i büyük mü-
cadelenin yeni ve önemli bir aflamas›nda yap›lmaktad›r.

Büyük milletimizin eflsiz sa¤duyusu ve engin tarihi tecrübesi ile yü-
rürlü¤e koydu¤u yeni Anayasal düzenimiz peyderpey ifllerlik kazan-
maktad›r. Türk milletinin yürekten benimseyip vazgeçilmez hayat
tarz› olarak kabul ve ilan etti¤i parlamenter demokrasinin temel
müesseseleri de oluflma¤a bafllam›flt›r. ‹stikbalin dünyaya nas›l bir
oluflum getirece¤ini kestirmek kolay de¤ildir. Sürekli ve sa¤l›kl› bir
demokrasi için belki de son flans›m›z› kullan›yor olabiliriz.

Bu itibarla, gösterilen gayretler mutlaka milli ihtiyaçlara uygun ve ba-
flar›l› olmak zorundad›r. Zira, milletçe art›k 12 Eylül öncesinin buna-
l›m›n› bir defa daha yaflamak istemiyoruz. Hiç bir sebep ve bahane,
hiçbir heves ve hesap bu yap›lacak hatalar› mazur gösteremez.

De¤erli arkadafllar›m, biz bir meslek teflekkülüyüz. Anayasam›zda
ifade ve teminat›n› bulmufl ülkü ve ilkelerimiz vard›r.Befl y›l önce il-
gi ve tasvibinize sundu¤um bu ilkelerimizden baz›lar›n› bir defa da-
ha hat›rlatmakta yarar görmekteyim: Nedir bu ilkelerimiz? Türkiye
Cumhuriyeti'nin, ülkesi ve milleti ile bölünmez   bütünlü¤ünü, milli
varl›¤›m›z›n ve istikbalimizin temeli saymaktay›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

317309



Hür demokratik parlamenter sistemi, insani de¤erlere sayg›l› en
ileri siyasal rejim olarak, içtenlikle benimsiyor, ve savunuyoruz.

Hukuk devletine inanc›m›z›n tabii bir sonucu olarak yasalara say-
g›l›y›z ve her türlü yasa d›fl› eylem, davran›fl ve olay›n, kesinlikle
karfl›s›nday›z.

Serbest piyasa kurallar› içinde, hür teflebbüsü teflvik eden ve onun
dinamizminden yararlanan bir karma ekonomi sistemini benimsi-
yoruz.

Ferdin diledi¤i ifli seçme ve teflebbüs hürriyetleri ile mülkiyet ve
miras haklar›n›n temel Anayasal haklar oldu¤una ve bu nedenle,
bu haklara sayg›l› olunmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Bütün gayret ve faaliyetlerimizde. Anayasam›zda anlam ve ifadesi-
ni bulan Atatürk Milliyetçili¤inden güç ve ilham al›nmas› gerekti¤i-
ne inan›yoruz.

Bu ilke ve ülküler milletimizin refah ve saadetinin bafll›ca dayanak-
lar› oldu¤u kadar, demokrasimizin de teminat›d›rlar. Bunlar, mille-
te hizmet yolunda hepimizin flaflmaz rehberi olmal›d›r.

Meslek teflekküllerimizle ilgili faaliyetlerimizde siyasi, flahsi tercih
ve mensubiyetlerimizin üzerine ç›karak, bu ilke ve ülküler etraf›n-
daki tesanüd ve dayan›flmam›za asla gölge düflürmemeliyiz. Mes-
lek haysiyet ve flerefimiz böylece en yüksek düzeye ç›km›fl, hizmet
ve gayretlerimiz en verimli yolu bulmufl olacakt›r. Bu yolda en de-
¤erli deste¤imiz milli ahlak›m›z›n sars›lmaz sa¤laml›¤› ve iman do-
lu kalbimizin tükenmez gücü olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Ülkemizin ekonomik konular›na geçmeden önce, içinde yaflad›¤›-
m›z ve etkisi alt›nda bulundu¤umuz dünya ekonomik durumuna da
k›saca temas etmek istiyorum.
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1982 y›l›nda dünya ekonomisinde göze çarpan bafll›ca hususlar
flunlard›r: OECD Ülkelerinde;
- Ortalama enflasyon oran› %5'in alt›na düflmüfl,
- Kalk›nma h›z› %1, gerilemifl ,
- ‹flsizlik artmaya devam etmifl,
- D›fl ticaret hacmi daralm›fl ve kendi sanayilerini korumak için it-
halatlar›na bir tak›m k›s›tlama yasaklamalar getirmifllerdir. Nite-
kim bu durum bizim baz› ihraç ürünlerimizin ihracat›n› olumsuz
yönde etkilemifl ve halen de etkilemeye devam etmektedir.

Ayn› ülkelerde 1983 y›l›nda enflasyonun daha da düflece¤i ve
%1,5'luk bir büyüme olaca¤› beklenmektedir. Bu sonucun elde
edilmesinde elbette uygulanan s›k› para-kredi politikalar› ile petrol
fiyatlar›ndaki düflüfllerin etkisi vard›r. Bu durum dünya ticaret hac-
mine belli bir geniflleme getirecek ve ülkemiz bu geliflmelerden
muhtemelen olumlu yönde etkilenecektir. Bu ülkelerde 1983 y›l›n-
daki bu olumlu beklentilere ra¤men iflsizli¤in artmaya devam ede-
ce¤i tahmin edilmektedir.

OPEC ülkelerine gelince, l980'den itibaren petrol talebi ve fiyatla-
r›ndaki düflme sonunda petrol gelirleri 1981'e nazaran 1982 y›l›n-
da %30 civar›nda azalm›fl ve bu durum, bu ülkelerin d›fl al›mlar›n›n
ve yat›r›mlar›n›n da giderek azalmas›na yol açm›flt›r. Özellikle Or-
tado¤udaki petrol ülkelerine yapt›¤›m›z ihracat ve taahhüt hizmet-
lerimiz bu durumdan olumsuz flekilde etkilenmektedir.

Do¤u Bloku ülkelerinde ise, 1974-1981 y›llar› aras›nda yap›sal bo-
zukluklar kendini daha da bariz hissettirmifl, d›fl ticaret aç›klar› sü-
ratle büyümüfl ve 1973'de 10 Milyar Dolar olan d›fl borçlar› 1981
y›l› sonunda 85 Milyar Dolar'a ulaflm›flt›r.

1974-1982 y›llar› aras›ndaki bu geliflmelerden en olumsuz flekilde
etkilenen ülkeler, petrol üretmeyen geliflme yolundaki veya geri
kalm›fl ülkeler olmufltur. Bu ülkelerin d›fl ticaret aç›klar› da giderek
büyümüfl ve 1982 y›l›nda 17 Milyar Dolar'a ulaflm›flt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Dünya ekonomilerindeki s›k›nt› ve sürekli dalgalanmalara ra¤men
Türkiye ekonomisinde son üç y›lda uygulanan ekonomik politikalar
sonucu giderek istikrara geçifl yönünde olumlu geliflmeler sa¤lan-
m›flt›r. Ancak, halen önemli ve ciddi sorunlar›m›z vard›r ve çözüm
beklemektedir; iç piyasada süregelen durgunluk, baz› kesimlerde
karamsarl›k yaratma istidad›ndad›r.

Özel sektörde henüz beklenen yat›r›m yoktur. Kamu yat›r›mlar› ise
yetersiz ve gecikmeli olarak devam etmektedir.

En önemli sorunlar›m›zdan biri olan iflsizlik giderek artmaktad›r.
Enflasyon h›z›n›n % 25'e çekebilmifl olmas›na ra¤men kredi mali-
yetleri düflmemifltir. Kamu yönetimi verimli ve etkin çal›fl›r hale
gelmemifltir. Konut sorunu devam etmektedir. Ekonomik faaliyet-
lerimizde henüz arzu edilen verimlili¤e ulafl›lamam›flt›r.

Bu sorunlar›n çözümünde geç kal›nd›¤› takdirde, geçti¤imiz üç y›l-
da büyük gayret ve fedakarl›klarla elde edilen sonuçlar bile heba
olabilir. ‹çinde bulundu¤umuz nazik dönem ve ekonomik hayat›n
çok h›zl› geliflen flartlar› karfl›s›nda ekonomi yönetiminin konular›
yak›nen takibi, gerekli tedbir ve çözümleri zaman›nda getirmesi
çok büyük bir önem arz etmektedir.

Di¤er taraftan: Yeniden de¤erleme, özel uzlaflma, toplu sözleflme,
Grev-Lokavt ve Sendikalar Kanunlar›n›n ç›kar›lm›fl olmas› önemli
ve olumlu tedbirlerdir.

Son günlerde getirilen Kanun hükmünde kararnameyle K‹T duru-
mundaki kurulufllar›n bundan sonra politik etki ve bask›lardan ko-
runmas› arzusu, yönetimlerinde yeknesakl›k sa¤lanm›fla yönünde-
ki flekli düzenleme ve gerek görüldü¤ünde bunlar› halka açma gi-
bi hükümler olumlu görülmekle beraber, y›llarca gündemimizde
bulunan ve ekonomik faaliyetlerimizde önemli yeri olan K‹T soru-
nunun bu kararname ile çözümlendi¤ini varsaymak hatal› bir de-
¤erlendirme olur.
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De¤erli Arkadafllar›m, 
fiimdi de 1983 y›l›n›n elimizde mevcut ilk üç ayl›k verilerine göre
ekonomimizin içinde bulundu¤u duruma iliflkin de¤erlendirme ve
beklentileri ifade etmek istiyorum.

D›fl pazarlardaki zor flartlar ve çetin rekabet ortam› sebebiyle, bu
y›l ihracat›m›z›n programlanan 6,6 Milyar Dolarl›k hedefine vara-
mayaca¤›ndan endifle duymaktay›z.

Di¤er taraftan, 1982 y›l›ndaki stoklar›m›z azalm›flt›r. Sanayicimiz
bu y›l daha çok ithalat yapma durumunda olacakt›r.

Öte yandan, iflçi dövizi giriflleri de geçen y›l›n alt›nda seyretti¤ine
göre ödemeler dengesi aç›¤›m›z büyüyecektir. Bütün bunlara ilave-
ten 1983 ve 1984 y›llar›nda toplam 5 Milyar Dolar civar›nda d›fl
borç ödemek durumunday›z. D›fl ödemeler dengemizin ekonomi-
mizdeki önemini göz önünde tutarak, bu konuda çok uyan›k ve
tedbirli olmak gerekti¤ine bilhassa iflaret etmek istiyorum.

Kaynak yetersizli¤i sorunu devam etmektedir. Zira, gerek tasarruf,
gerekse kredi art›fl h›zlar›nda geçen y›la göre gerilemeler vard›r.
Para talebi de devam etti¤ine göre maalesef önümüzdeki aylarda
da faiz hadlerinin yüksekli¤i sorun olma vasf›n› koruyacakt›r.

‹ç kaynak yetersizli¤imizin bir ölçüde telafisi için, özel d›fl krediler-
den yeterince faydalanabilmemiz gerekir. Bu sebeple öteden beri
ifade etti¤imiz ve yetkililerce de benimsenen kur farklar› riskini si-
gorta edecek bir sistem acilen getirilmelidir. Di¤er taraftan, geçen
y›lla k›yasland›¤›nda üç ayl›k dönemde yabanc› sermaye girifllerin-
de düflüfl vard›r. Ancak, Türkiye'de yabanc› sermaye için müsait
ortam her geçen gün geliflmektedir. Özellikle bu y›l içinde Ameri-
kan ve Alman ifladamlar›yla yapt›¤›m›z görüflme ve temaslar›m›z bi-
zi ilerisi için büyük ölçüde ümitlendirmifltir.

Bir taraftan ekonomik ve siyasi istikrar› sa¤larken, di¤er taraftan
hiçbir y›lg›nl›¤a kap›lmadan bu konuda Hükümet, kurulufl ve firma
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baz›nda gerekli temas ve çabalar çok ciddi flekilde sürdürülmelidir.

De¤erli Arkadafllar›m, Aziz Konuklar,
Tar›m sektörü, gayr› safi milli has›la ve ihracat›m›zdaki pay›, istih-
dama katk›s› itibar›yla halen ekonomimizdeki önem ve a¤›rl›¤›n›
korumaktad›r. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde tar›m sektö-
rümüzün deste¤i önem tafl›r. Bu sektörümüzün halen çözümlen-
memifl önemli sorunlar› vard›r. Üretim ve verimlili¤i art›ran, kalite-
yi yükselten köklü tedbirlerin bir an evvel al›nmas›n› dilemekteyiz.
Esnaf ve sanatkarlar›m›z ekonomimizin oldu¤u kadar toplum yap›-
m›z›n da temel direklerinden biridir. Son ekonomik geliflmeler do-
lay›s›yla bu kesimde ciddi s›k›nt›lar do¤mufltur. Esnaf ve sanatkar-
lar›m›z›n gücünü ve varl›¤›n› korumas›n›, toplumumuzun gelece¤i
için önemli bir teminat olarak görmekteyiz.

Aziz arkadafllar›m, siyasi hayat›n yeniden flekillenmeye bafllad›¤› bu
günlerde ekonomimizi yöneten ve yöneteceklerin yukar›dan beri arz
ve ifadeye çal›flt›¤›m bu önemli sorunlara gereken önem ve dikkati
göstereceklerine inanmak istiyorum. Zira üç y›la varan bir süreden
beri uygulanan ve toplumumuzun her kesiminin büyük fedakarl›kla-
r›yla ulafl›lan olumlu sonuçlar›n flu veya bu sebeple heba edilmesi-
ne raz› olunamaz. Aksi halde, genel ekonomik hayat›m›z için yeni ve
büyük boyutlu sorunlar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olur.

Türkiye'nin bu gün içinde bulundu¤u flartlar sadece sa¤l›kl› bir eko-
nomiye sahip olmaktan iflaret de¤ildir. Dünya ve bölgemizde h›zla
geliflen ve de¤iflen olaylar›, tehdit ve tehlikeleri gereken hassasi-
yetle takip etmek ve çok iyi de¤erlendirmek zorunday›z, Dünya ba-
r›fl› ve bugün askeri, ekonomik teknolojik ve bilimsel üstünlü¤ü
elinde tutan süper güçlerin irade ve kararlar›na tabi k›l›nm›flt›r.
‹nsanl›¤›n gelece¤i için bu derece tehlikeli boyutlara ulaflm›fl olan silah-
lanma, ülkeleri son derece dikkatli ve basiretli olmaya zorlamaktad›r.

Bir yandan d›fla aç›lma ve ihracat›m›z› sürdürme gayretleri, di¤er
yandan d›fl ticaretimizi giderek liberal bir hale getirme arzusu ve
çabalar› gösterilirken, 53 y›l önce ç›kart›lm›fl olup, bugün dahi yü-
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rürlükte olan mevcut Kambiyo Mevzuat›m›z›n yeniden düzenlen-
mesi kaç›n›lmaz bir mecburiyet halini alm›flt›r.

1930 y›l›nda ve o günün flartlar›na göre ç›kart›lan T.P.K.K. Kanunu
etraf›nda toplanm›fl bulunan Kambiyo Mevzuat›m›z 53 y›ldan beri
kara ve tebli¤lerle yürütülmüfl, bu gün art›k kimse taraf›ndan bilin-
mez, karmakar›fl›k, tutars›z ve anlams›z bir mevzuat y›¤›n› hal›n› al-
m›flt›r. Kanunun getirdi¤i a¤›r hapis cezalar› gösterilerek ç›kar›lan
tebli¤lerle yeni suçlar ihdas edilmifl, böylece ülkemizde y›llarca
hiçbir hukuk kural›na ve mant›¤›na uymayan bir cezaland›rma ve
y›ld›rma sistemi uygulana gelmifltir.

‹hracatç›lar›m›z baflta olmak üzere sanayicilerimiz ve ifl adamlar›-
m›z, vaktiyle tebli¤lerle konulan, bu gün içinse geçerlili¤ini ve gün-
celli¤ini yitirmifl bulunan yasaklar a¤›n›n yaratt›¤› korku içerisinde
haks›z ve yersiz ifllemlere maruz kalmaktad›rlar. Bu konuda aç›lm›fl
bulunan ve sürdürülmekte olan davalar, ülkemize döviz kazand›r-
makta olan ihracatç›lar›m›z› yormakta ve bezdirmektedir.

Bütün ekonomik mevzuat›m›z›n yenilendi¤i böyle bir dönemde, bu
mevzuat›n hala ele al›nmam›fl olmas›n›, büyük bir eksiklik olarak gör-
mekteyiz. Bu konuda mevcut bütün karar ve tebli¤ler yürürlükten
kald›r›larak, bunun yerine ithalat ve ihracat rejimlerine esas al›nan li-
beralleflme anlay›fl›na uygun ve d›fla aç›lma politikalar›na paralel ola-
rak y›ll›k bir kambiyo rejimi uygulanmas›na mutlaka geçilmelidir.
‹çinde bulundu¤umuz co¤rafi bölge s›cak harbin ›sd›rap ve felaket-
lerini yaflamaktad›r. 

Öyle anlafl›l›yor ki milletleraras› menfaat mücadelesi bu kazan›
kaynatmaya devam edecektir. Haks›z ve hayas›z emellerini bir ta-
k›m oyunlarla elde etmeye al›flm›fl baz› ülkeler oyunlar›na devam
etmektedirler. Tarihi düflmanl›klar›n iç ihanet çevreleriyle el ele ve-
rerek devletimizi y›kmak için daha dün neler yapt›klar›n› unutmufl
de¤ildir. En ufak bir zaaf an›nda bu ihanet, mihraklar›n›n Türkiye'yi
y›kmak için tekrar harekete geçece¤inden flüphe edilmez.
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Türkiye Odalar Birli¤inin 38. Genel Kurulunun Sayg›de¤er Delege-
leri, Misafirler, Say›n Arkadafllar›m, 
9 ayl›k faaliyetimiz ile ilgili dilek ve temennilerinize, tenkitlerinize
ve de¤erlendirmelerinize ve bu yolda bundan sonra yap›lacak ça-
l›flmalara ›fl›k tutan bütün katk›lar›n›za huzurlar›n›zda flükranlar›m›
arz ediyor ve Yönetim Kuruluna gösterdi¤iniz teveccühten dolay›
da arkadafllar›m ad›na hepinize teflekkürlerimi sunuyorum.

Muhterem arkadafllar›m, 
Bu Genel Kurulumuz bilindi¤i gibi Türkiye'nin nazik bir döneminde,
büyük bir sorumluluk duygusu içinde camiam›za yak›fl›r, hür tefleb-
büse yak›fl›r, büyük bir sorumluluk içerisinde icra edilmifltir.

Türk kamuoyu önünde bir defa daha Türk hür teflebbüsünün nazik
dönemlerde Türkiye'nin meselelerine, ekonomik konular›na ve bü-
tün meselelerine ne kadar büyük bir vukufiyetle bakabildi¤ini ve ne
kadar büyük bir sorumluluk duygusu içinde, mesuliyet duygusu
içinde ve ne kadar yüce memleket sevgisi anlay›fl› içinde bakabil-
di¤ini bir defa daha ispat ettiniz. Onun için hepinize minnet borç-
luyum. Temenni ediyorum ki bu büyük duygu ve anlay›fl içinde önü-
müzdeki ebediyete giden bütün y›llarda camiam›z ayn› sorumlu ça-
l›flmay›, ayn› verimli çal›flmay› sürdürsün ki buna hiç flüphem yok-
tur ve yine temenni ediyorum ki, ülkemizin bundan sonraki gelifl-
meleri hepimizin özledi¤i hepimizin bekledi¤i, Türkiye'mizi daha iyi
ufuklara götürecek medeniyet seviyesini, muas›r seviyeye ç›kara-
cak imkanlara aç›k bir flekilde tecelli etsin. Bunda da flüphem yok-
tur, çünkü sizler burada bir ölçüde, geldi¤iniz bütün bölgelerin
temsilcileri olarak Türk toplumunun sa¤duyusunun ve akl› selimi-
nin örne¤ini de vermifl bulunuyorsunuz. Bu kongre vesilesi ile top-
lant›m›za gelen bütün misafirlerimize de, Say›n Baflkanl›k Divan›na
da, fevkalade güzel yönetimi için, misafirlere, konuflmac›lara, bü-
tün delege arkadafllar›ma, Komisyon Üyelerinin ve Baflkanlar›n›n
bütün mesailerine, huzurlar›n›zda bir defa daha teflekkür ediyor,
kongremizin hem camiam›za, hem de ülkemize hay›rl› u¤urlu so-
nuçlar vermesi dile¤i ile ve temennisi ile hepinize en derin flükran
ve sayg›lar›m› arz ediyorum.
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39. GENEL KURUL - 26 / 27 MAYIS 1984

Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar›m, TRT ve Bas›n›m›z›n De¤erli Men-
suplar›, Güzide Misafirler, Hür Teflebbüs Camias›n›n Mümtaz

Temsilcileri,

Türkiye Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odalar› ile Ticaret Borsa-
lar› Birli¤inin 39’uncu Genel Kuruluna hofl geldiniz.

Hepinizi flahs›m ve Yönetim Kurulu arkadafllar›m ad›na en içten
sarg›larla, sevgilerle selaml›yorum.

Toplant›m›za kat›lmak üzere çok de¤erli vakitlerini bizlere ay›rmak lüt-
funda bulunan say›n bakanlar›m›za, seçkin misafirlerimize ve toplant›-
m›za kat›lan de¤erli delege arkadafllar›m›za teflekkürlerimi sunar›m.

Yüksek itimatlar›n›zla görev verdi¤iniz Yönetim Kurulunuzun çal›fl-
malar›n›, bir aç›fl konuflmas›n›n s›n›rlar› içinde bütün teferruat›yla
arz etmek mümkün olmayaca¤› için gerekli bilgi ve belgeler yüksek
takdir ve de¤erlendirmelerinize sunulmufltur.

Aziz milletimize ve camiam›za karfl› yüklendi¤imiz sorumlulu¤un
gere¤ini yapabilmek için var gücümüzle ve hulusi kalple çal›flt›k.
E¤er bir baflar›dan söz etmek mümkün ise, bunu esirgemedi¤iniz
vefakar ilgi sürekli destek ve teflviklerinize borçluyuz. Hepinize ay-
r› ayr› flükranlar›m›z› sunar›z. 

De¤erli Arkadafllar›m, Say›n Misafirler,

Son Genel Kurulumuzdan bu yana geçen bir y›l içinde ülkemizde ve
dünyada önemli geliflmeler ve de¤iflmeler olmufltur. 

-S›cak harpler uluslar aras› anlaflmazl›klar boyutlar›n› art›rarak de-
vam etti.
-Dünya ekonomisi durgunluk döneminden kurtularak yeniden bü-
yüme dönemine girdi.
-fianl› ordumuzun milletimize ve bütün dünyaya verdi¤i söze uygun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

325317



olarak genel seçimler yap›ld› ve sivil idareye geçildi. 
-Mahalli seçimlerle birlikte yerel yönetimler de milli iradeye tevdi
edildi.

Hükümetimiz ekonomik alanda baz› yeni tedbirler getirdi. Baflta Er-
meni meselesi olmak üzere d›fl mihraklar›n Türkiye'ye müteveccih
düflmanca tutum ve davran›fllar› daha da yo¤unlaflt›.

fiimdi önümüzde ekonomik, sosyal ve siyasal istikrar›m›z aç›s›n-
dan son derece k›ymetli ve asla heba edemeyece¤imiz y›llar›m›z
vard›r. Hükümet, kurum, firma ve hatta fert olarak hepimiz, önce
güzel Türkiye'mizin menfaatini düflünerek do¤ru kararlar almaya,
etkin uygulamalar yapmaya, iyi kadrolar kurmaya, aç›k yüreklilik,
samimi ve fedakar davranmaya, her görüfl ve fikre sayg›l› olmaya,
birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye mecburuz. 

Bunlar› söylerken, flu anda içinde bulundu¤umuz zorluklar› yaflad›¤›-
m›z s›k›nt›lar› bilmiyor de¤ilim. Piyasalar durgunluk içinde, nakit s›k›n-
t›s› bitmedi, faizler yüksek, para atefl pahas›, fiyat art›fllar› durmuyor.

‹laveten, henüz ekonomimiz yat›r›m dönemine giremedi, iflsizlik ›z-
d›rap veriyor, bankac›l›¤›m›z ve sermaye piyasas› özlenen flekilde
geliflmedi, K‹T'ler s›rt›m›zda bir kambur, kamu yönetimi savurgan-
l›ktan kurtulamad›, ekonomik verimlili¤imiz özlenen flekilde yük-
selmiyor, vergi idaresi yetersiz, kaynak s›k›nt›lar›m›z devam ediyor.
O halde, önümüzde yap›lacak daha çok ifl var. Ancak 1980 y›l› ba-
fl›ndaki a¤›r bunal›m› ve çektiklerinizi hat›rlarsak, dört y›lda elde
etti¤imiz sonuçlar bize cesaret kayna¤› olur.

Hamdolsun. Döviz s›k›nt›m›z yok, mal darl›¤› çekilmiyor, sanayi
üretimi ve ihracat› artt›, ekonomimizin d›fl› aç›lmas›nda önemli
aflamalar kaydedildi, d›fl itibar›m›z yükseldi.

Bugünlere eriflirken Türk hür teflebbüs camias› olarak bizler de bü-
yük badirelerden geçtik, önemli imtihanlar verdik, birçok s›k›nt›ya
gö¤üs gerdik. Ekonomik istikrar program›n›n getirdi¤i yeni ve zor
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flartlara uyumda bizden istenen fedakarl›¤› yapt›k, beklenenin üs-
tünde bir baflar› sa¤lad›k. 

Bu noktada s›k›nt›lar›n en a¤›r›na sessizce katlanan sab›rl› ve çilekefl
küçük ifl sahibi arkadafllar›m›z› takdir ve flükranla hat›rlamak isterim.

Y›llard›r ekonominin yükünü sab›rla tafl›yan, sesini duyuramayan,
herkesin ilgi ve deste¤ini bekleyen, Anadolu'nun dört bir yan›na
da¤›lm›fl binlerce küçük ve orta boy firmalar›n hak ve hukukunu
korumak bizim boynumuzun borcudur. 

Vatan›na ve milletine gönülden ba¤l›, rejimin ve ekonominin belke-
mi¤i bizlerle az m› u¤raflm›fllard›? Özellikle 1978 y›l›ndan bu yana
camiam›z ve Türkiye Odalar Birli¤i bütün bu tezvirleri yararak dört
ayr› dönemden haysiyet ve vakar›n› koruyarak ç›kmas›n› bilmifltir.
Bizlere bunu nasip eden Yüce Allah'a hamdolsun. 

fiehitler, evliyalar yata¤› güzel yurdumuzun menfaatini daima önde
düflündük, düflünmeye devam edece¤iz. Hiçbir hesap ve niyet için-
de olmadan, sadece vicdan›m›z›n ve yasalar›n emretti¤i yolda y›l-
madan, yorulmadan, do¤ru bildiklerimizi ve inand›klar›m›z› söyle-
meye ve yapmaya çal›flt›k. Yine böyle olmaya devam edece¤iz. Bu
yolda en büyük gücümüz aram›zdaki sars›lmaz birlik ve dayan›fl-
mam›z olmufltur; sizlere sevgi ve flükran doluyum.

De¤erli Arkadafllar›m, 
fiimdi sözlerimi ekonomik konulara intikal ettirmek istiyorum. Bugün-
kü ekonomi politikalar›n›n temel hedeflerini flöyle özetleyebiliriz:
- Enflasyonu Kontrol alt›nda tutmak ve giderek düflürmek.
- Ekonomimizi ve özellikle sanayimizi d›fla açmak. Özel sektöre da-
yal› serbest rekabet ekonomisini tedrici flekilde hakim k›lmak.
Bu hususlar y›llardan beri bizim taraf›m›zdan da savunula gelmifl-
tir. Bu hedeflere ulaflmak için halen uygulanan politikalar flöyle
özetlenebilir :
Disiplinli bir para ve kredi, maliye politikas›,
Enflasyonun üzerinde bir faiz,
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Her gün ayarlanan kur,
Daha serbest bir ithalat rejimi,
‹hracat›m›z›n a¤›rl›¤›n› daha çok büyük flirketlere kayd›ran bir 
ihracat sistemi,
Daha serbest bir kambiyo rejimi,
K‹T ürünlerine fiyat serbestli¤i.

Bu politikalar kendi içlerinde ve aralar›nda hassas dengeler olufltu-
rularak uygulan›r. Burada önemli olan nokta, uygulaman›n her saf-
has›nda ekonominin nabz›n› dikkatli ve sürekli olarak kontrol alt›n-
da tutabilmek ve ekonomik dengeleri ihtiyaç ve flartlar›m›z›n ge-
rektirdi¤i yönde ve baflar›y› azami k›lacak flekilde kurabilmektir.

Esasen ekonomimizi yönetenlerden beklenen maharet de budur.
fiayet ekonomi yönetimi bir sanat ise, sebebi de budur.

fiimdi de, bugün uygulanmakta olan ekonomik politikalarla ilgili k›-
sa ve genel bir de¤erlendirme yapmak istiyorum.

Disiplinli ve yeterli para-kredi ve maliye politikas›, uygulamada bir-
çok de¤iflik etkileri ayn› anda düflünmeyi ve takip etmeyi gerekti-
ren hayli karmafl›k ve zor bir konudur. Mesela; yeterli para mikta-
r› derken, bir taraftan talebi gereksiz tahrik etmeyen, dolay›s›yla
enflasyonu zorlamayan, di¤er taraftan ekonomi çark›n›n dönmesi-
ni engellemeyen bir miktar› kastediyoruz.

Görüldü¤ü gibi, bu çok hassas bir dengeyi ifade ediyor. Enflasyo-
nun etkisiyle h›rç›n ve h›zla dönen ekonomi çark› sakin ve normal
hale getirece¤im derken, çark›n durmas›na ve ar›zalanmas›na se-
bep olmamak gerekir.

Disiplinli bir maliye politikas› ise, özellikle bütçenin tanziminde ve uy-
gulanmas›nda samimiyet, aç›kl›k ve do¤ruluk demektir.

Tasarruf sahibine, enflasyonun üzerinde bir faiz verilmesi fikri özel-
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likle enflasyonist dönemlerde tasarrufun bankalarda toplanmas›-
n›n teflviki ve talebin bu yoldan da k›s›tlanmas› bak›m›ndan do¤ru
bir yaklafl›md›r.

Ancak; toplumda tasarrufun s›n›r›na yaklafl›lm›flsa, sermaye piya-
sas› geliflmemiflse, bankalar sistemimiz yetersizse, sanayinin yap›-
s› ›slaha muhtaçsa, genel ekonomik verimlilik düflükse, bu uygula-
nan›n ne getirdi¤i ne götürdü¤ü iyi tart›fl›lmal›d›r. 

‹thalat konusuna gelince;

Yurt içindeki tekelleri k›rmak, sanayinin daha kaliteli mal üretimini
sa¤lamak, sanayii d›fl rekabete haz›rlamak, gibi sebeplerle ithala-
t›n sistemli ve kademeli olarak liberallefltirilmesi tabiidir.

Ancak, gümrük hadlerinin ve fonlar›n tespitinde yap›lacak hatalar;
istenmedi¤i halde tekelcili¤i himaye sonucu verebilir. Ve yine is-
tenmedi¤i halde baz› sanayilerimizi s›k›nt›ya düflürebilir.

Ayr›ca bu sistem bütünüyle uyguland›¤› zaman K‹T'lerin durumu-
nun ne olaca¤› düflünülmeye de¤er bir konudur.

- Kambiyo mevzuunun ›slahat›, döviz ifllemlerindeki serbestleflme
ve gelecekteki konvertibilitenin hedef al›nmas› olumlu yaklafl›md›r.
Ancak uygulaman›n daha yak›ndan takip edilmesine ihtiyaç vard›r.
De¤erli arkadafllar›m, son al›nan ekonomik kararlar›n uygulanma-
s›yla ilgili tam bir de¤erlendirme yapmak için vakit henüz erken ol-
makla beraber, elde mevcut verilere, baz› tespit ve müflahadelere
dayanarak k›saca görüfllerimi arzetmek istiyorum:

fiüphesiz ekonomimizin en önde gelen sorunu enflasyondur. Bu
sorunla mücadelede son aylarda maalesef olumsuz geliflmeler gö-
rülmüfltür. Öyle anlafl›l›yor ki, k›sa sürede yüksek nispette yap›lan
K‹T zamlar›n›n bu olumsuz sonuçta etkisi vard›r. Zamlar›n zincirle-
me etkisi giderek maliyet-fiyat spiraline düflmemelidir. Toplumun
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yeniden bir enflasyon beklentisine itilmemesi için enflasyonla mü-
cadelede Hükümetimizin daha kararl› olmas›n› bekliyoruz.

Art›k enflasyonla mücadele için sadece para politikas›na de¤il, di-
siplinli maliye politikas›na ve üretim art›fl›na önem veren tedbirle-
re a¤›rl›k vermenin zaman› gelmifltir.

Bundan sonra bu boyutlarda K‹T zamlar› olmayaca¤›, ve son dört
ayl›k para-kredi arz› art›fl›ndaki yavafllamalar dikkate al›nd›¤›nda
senenin ikinci yar›s›nda enflasyonda bir düflme beklenebilir.

Son faiz ayarlamas› ile üç ayl›k mevduata verilen faizler üç puan
yükseltilmifl olmas›na ra¤men bunun mevduat art›fl›na etkisinin
fazla olmayaca¤› kanaatindeyiz; çünkü toplumun tasarruf gücü gi-
derek azalm›flt›r. Nitekim 1984 y›l›n›n ilk dört ay›nda vadeli mev-
duatlardaki art›fl yüzde 32,1 olmas›na ra¤men toplam mevduatta-
ki art›fl yüzde 10,8 kalm›flt›r.

Efendim, bu noktada bir hususu bir kere daha belirtmek istiyorum;
biz her zaman oldu¤u gibi istatistikleri y›lbafl›ndan y›lbafl›na al›yoruz.
Binaenaleyh verdi¤im rakamlar y›lbafl›ndan bu yana olan rakamlard›r.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Toplam mevduattaki art›fl sadece yüzde 10,8 iken vadeli tasarruf
mevduat›ndaki art›fl yüzde 31 civar›nda ise, bunun anlam› fludur:

Bankalardaki mevduat kendi içinde vas›f, karakter de¤ifltirmifltir.
Toplam mevduat, d›flar›dan gelen mevduattaki art›fl, ancak dört
ayda yüzde 10 kadar olmufltur. Bankalardaki mevduat kendi için-
de vas›f de¤ifltirdi¤ine göre, vadesizden vadeliye kayan bu mevdu-
at bankalara paran›n daha da pahal› olmas›n› temin etmifltir, sebep
olmufltur. Bu nedenle de kredi faizlerinin düflmedi¤ini tabii baflka
sebepleri de var müflahade etmektesiniz.

Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum; maalesef banka-
lar›m›z›n anlay›fl ve çal›flmalar›nda, son istikrar programlar›n›n ge-
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rektirdi¤i uyum görülmemektedir. Yani biz diyoruz ki, “Özel sektör, fir-
malar, kemerleri s›k›n›z, hesab›n›z› iyi yap›n›z”. Ama bu uyumu iki yer-
de göremiyoruz ekonomimizde, özellikle iki yerde:

Bir tanesi bankalar kesiminde, yeterince göremiyoruz bir çaba için-
de olduklar›n› görüyoruz; ama tam uyuma geçememifllerdir.

‹kincisi hepinizin bildi¤i Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›. Binaenaleyh bu
iki kesimin s›k›nt›s› ekonomide bizler taraf›ndan tafl›nmaktad›r.

Ekonomimizde önemli bir a¤›rl›¤› olan K‹T sorununun çözümünün
kolay almad›¤›n› biliyoruz. Ancak sadece fiyat ayarlamalar›yla bu
sorunun ortadan kald›r›lamayaca¤›n› da biliyoruz.

Bu kurulufllar›n verimsiz ve masrafl› çal›flmalar›n›n bedelini ila ni-
haye ekonomimize ve toplumumuza yükletmeye hakk›m›z yoktur.
Onun için bunlara bir çare düflünmek laz›md›r. Sadece fiyatlar›n›
serbestçe, ekonominin gerektirdi¤i flartlara uygun olarak tespit et-
melerini yeterli görmüyoruz. Bu kurulufllar›n global, toptan ele al›na-
rak da bir çözüme kavuflturulmayaca¤› kanaat›nday›z. Bunlar›n her bi-
rinin iflletme ile kurulufl baz›nda detayland›r›l›p teker teker ele al›n-
mas› laz›md›r. Belki bir k›sm›, tasfiye edilecektir, belki bir k›sm› adam
edilecektir, belki bir k›sm› sat›lacakt›r; ama bu çal›flmaya biran evvel
ve detayl› yapmak laz›m.

Bu y›l›n ilk üç ay›nda ihracat›m›zdaki art›fl bir evvelki döneme göre
yüzde 36,6'd›r. Geçen Baflkanlar Toplant›s›nda ifade etmifltim de-
¤erli arkadafllar›m, bu art›fl içinde son zamanlarda hepinizin bildi-
¤i, kamuoyunda tart›fl›lan maalesef üzücü bir olay›m›z vard›r. Fiktif
dedi¤imiz ihracat›n nispetini bilemiyorum, bu bak›mdan kesin so-
nuçlar› söyleyemiyorum.

Ancak söyleyece¤im bir fley vard›r, bu olay›n iç yüzü mutlaka orta-
ya ç›kar›lmal›d›r ve bu olayda sebep olanlar namuslu tüccar ve ifl
adam›m›z›n hat›r› için ne gerekiyorsa cezas›n› görmelidir. 
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De¤erli Arkadafllar›m, 
Bu olay›n da etkisiyle vergi iadelerinde baz› ihraç mallar›m›z›n ver-
gi iadesinde bir kararname ile ani düflüfl oldu. Tabii vergi iadeleri-
nin nispetinin anormal olmas› bitip suistimallere sebep olur. Ancak
her zaman iddia etti¤imizi söylüyorum, bir daha huzurlar›n›zda tek-
rar ediyorum:

Ben ihracatç› sermaye flirketlerine tan›nan katl› prime karfl›y›m,
bunun kald›r›lmas›n› istiyorum. Vergi iadelerinin düflürülmesinden
çok suiistimale sebep olan haletlerden biri budur; lütfen art›k bu
konuya ciddi olarak e¤ilinsin. 

fiimdi vergi iadelerini düflünürken daha önce ba¤lant› yapm›fl olan
firmalar›n durumu nazar› itibara al›nmal›d›r, al›nmam›flt›r. Ayr›ca,
tamam peki o mallarda suiistimal yoluyla ihracat yapanlar vard›r;
ama namuslular› da ayn› kefeye koyamay›z. Onlar› ay›rmak laz›m.
Yani birisi bir suiistimal yapt›, ben hepsini topyekün ayn› sepete
korum gibi bir düflünceyi do¤ru görmüyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Vergi politikas› aç›s›ndan, fatural› yaflam haddizat›nda tek bafl›na
köklü ve esasl› bir sistem de¤ildir. Yani model içinde böyle bir sis-
tem yoktur. Ancak bu sistem katma de¤er vergisine geçiflin bir ön
haz›rl›¤› mahiyetindedir, temennimiz katma de¤er vergisine sa¤l›k-
l› geçifli yapabilmektir.

Ancak, katma de¤er vergisine sa¤l›kl› geçebilmemiz için en önem-
li flart: Vergi idaremizin reformu ve ›slah›d›r. Vergi idaremiz günün
flartlar›na, ekonominizi flartlar›na ve dünyan›n flartlar›na uygun ola-
rak kadrosuyla, çal›flma sistemiyle ›slah edilmezse, sadece vergi
yasalar›n› de¤ifltirerek, sadece yeni vergiler getirip götürerek iste-
nen sonuca varamamaktay›z. Onun için bu hususu huzurlar›n›zda
bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Bütün bunlar›n ötesinde, e¤er vergiyi gelifltirmek istiyorsak, gayet
tabii halk›m›z›n gücünü aflmamal› ve adil olmal›y›z.
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Çünkü vergi konusunda en çok rahats›zl›k adalet noktas›ndan gel-
mektedir. Bir tarafta namusuyla haysiyetiyle vergi veren birçok va-
tandafl›m›z varken, baflka tarafta e¤er gerekli vergi al›nam›yorsa,
bunu vergi idaremizin vebali olarak görürüm.

De¤erli Arkadafllar›m, Sayg›de¤er Misafirler,

Bütün ekonomik karar ve faaliyetlerimizin ana hedefi toplumu-
muzu daha müreffeh bir hayat seviyesine ulaflt›rmakt›r. Bu ba-
b›mdan kalk›nmam›z› uzun süre ertelememiz, baflta iflsizlik ol-
mak üzere, baz› önemli sorunlar›n toplum üzerindeki, tazyikini,
bask›s›n› art›r›r.

Hepimiz biliyoruz ki, kalk›nma yat›r›mdan geçer, O halde enflasyo-
nu kontrol alt›nda tutma gayretleri yan›nda üretim ve yat›r›m me-
selelerine e¤ilme ve yeni yaklafl›mlar arama zaman› gelmifltir. Bu
arada hiç olmazsa ifli olan›n iflini kaybetmemesi gerekir. Bugün
evine az da olsa bir lokma ekmek götüren insan›n iflsiz kald›¤› za-
manki duydu¤u ›zd›rab›, çileyi hepimiz yüre¤imizde hissediyoruz.
Bu sebeple ifl yerlerimizin faaliyetini sürdürebilmesinin önem ve
önceli¤ini unutmamam›z gerekir. Dolay›s›yla piyasadaki durgunlu-
¤u, nisbi de olsa azaltacak olan toplu konut fonundan biran önce
gerekli çal›flmalar›n ve faaliyetin yap›lmas›n› temenni etmekteyiz.
Ayr›ca a¤›r yürüyen devlet altyap› yat›r›mlar›ndan k›s›nt› yap›lma-
mas›n›, bunu her seferinde özellikle vurguluyorum de¤erli arkadafl-
lar›m bütçemiz aç›k verdi¤i zaman, baz› beynelmilel kurulufllar›n da
tavsiyeleri muvacehesinde gidip yat›r›m harcamalar›ndan k›s›nt›
yap›yoruz. Cari harcamalardan, masraflardan k›s›nt› yapmak zor
oldu¤u için bunu yap›yoruz. Ama bu Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan
ve piyasan›n canl›l›¤› aç›s›ndan çok önemli oldu¤u için yat›r›m har-
camalar›ndan k›s›nt› yap›lmamas›n› bir defa daha huzurunuzda ifa-
de ediyorum. Ve hatta mümkünse yat›r›m harcamalar›n›n çok iyi
takip edilerek günlük ve süratli yürümesi temin edilmelidir.Di¤er
taraftan hepinizin bildi¤i gibi Allah'›m›za flükürler olsun bu y›l, Al-
lah'›n inayetle, tar›mda ziraatta inflallah iyi bir y›l idare edece¤iz.
Bunun ekonomimize yads›mas›, önümüzdeki günlerde piyasaya
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belli bir canl›l›k getirecek ümidini tafl›yorum. ‹nflallah bütün bu s›-
k›nt›lar, bütan bu zorluklar bu sayd›¤›m sebepler muvacehesinde
önümüzdeki günler biraz nefes alacak noktaya getirir.

‹ç kaynaklar›m›z›n s›n›rl› ve yetersiz olmas› karfl›s›nda kaynak ihti-
yac›m›z›n bir k›sm›n› d›fl kaynaklardan sa¤lamak zorunday›z. An-
cak de¤erli arkadafllar›m, d›fl kaynaklara da bildi¤iniz gibi, uzun va-
dede ve çok sürekli güvenememekteyiz. fiu anda d›fl kredi itibari-
miz yüksektir dünya piyasalar›nda. Ancak d›fl kredi ile kalk›nmam›-
z› tamamen yürütme imkan›m›z yoktur.

Daha do¤rusu kalk›nmam›z› sadece d›fl krediye dayayamay›z. Ya-
banc› sermaye daha sa¤l›kl› bir kaynakt›r, daha yararl› bir kaynak-
t›r. Bu noktada son zamanlarda temaslar, geliflmeler yo¤un bir fle-
kilde devam ediyor, ancak önümüzdeki y›llarda bunun meyvesini
alaca¤›m›z› ummaktay›m.

Bütün bunlardan flu noktaya geliyorum: Bütün bu çabalar›n hepsi-
nin ötesinde en sa¤lam, en güvenece¤imiz kaynak her zaman ol-
du¤u gibi milletimizin kendi gücüdür. Türk Milleti gelmifl geçmifl
bütün bunal›mlar›, Türk insan›na dayanarak aflabilmifltir. Ekonomik
kalk›nmam›z›n da temeli yine insan kayna¤›m›zd›r. Yeter ki insan›-
m›z› milli ve manevi de¤erlerimize ba¤l› ve ekonominin gerektirdi-
¤i vas›fta, say›da ve türde e¤itmesini bilelim.

Bugün Türk e¤itim sisteminin bu aç›dan ciddi kusurlar› ve sorunla-
r› vard›r. Üniversite kap›s›nda bekleyen veya iflsiz dolaflan diplo-
mal› gençlerimizi temel e¤itimden hemen sonra ekmek paras› ka-
zanacak ve ekonomimize katk›da bulunacak flekilde e¤itmek so-
runday›z. Her köflede bir genel e¤itim lisesi açmak yerine, mesle-
ki ve teknik e¤itim okullar›n› ekonominin flart ve ihtiyaçlar›na inti-
bak ettirmeli, say›lar›n› süratle art›rmal› ve çocuklar›m›z› bu okul-
lara yönlendirmeliyiz. Bu konuda geçti¤imiz planl› dönemlerde ba-
flar›l› olamad›k. Hiç olmazsa önümüzdeki plan döneminde bu konu
gerekli ciddiyetle ele al›nmal› ve uygulanmal›d›r.
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Di¤er taraftan, ekonomimiz önemli sorunu olan verim düflüklü¤ü
ile e¤itim sistem ve düzeyimiz aras›nda yak›n iliflkiye iflaret etmek
isterim. Bu itibarla e¤itim konusunda kamu yan›nda özel sektör de
önemli ve sorumlu durumdad›r.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Kalk›nmada özel sektöre önem ve a¤›rl›k veren,ekonomi politikala-
r›n›n uyguland›¤› böyle bir dönemde meslek kurulufllar›m›z›n, oda-
lar›m›z›n borsalar›m›z›n bütün meslek kurulufllar›m›z›n görev ve so-
rumluluklar›n›n her yönden de¤iflmesi ve geliflmesi do¤ald›r.

Uygulamada olan ekonomi politikalar›n›n ön gördü¤ü ihtiyaçlara
Birli¤imiz de, Odalar Birli¤i de h›zla intibak etmek için birtak›m ye-
ni projeler gelifltirdik ve bir k›sm›n› da uygulamaya koyduk. fiimdi
bunlar› size k›saca arz etmek istiyorum.

‹stanbul'da kurulmas› öngörülen Atatürk Dünya Ticaret Merkezi, Bir-
li¤imiz bünyesinde kurulmas›na bafllanan D›fl Ticaret Bilgisayar Sis-
temi ve Birlik faaliyetlerinin kompizirüze edilmesi, Ankara'da daimi
sergi yeri ve konferans merkezi, Baflta Ticaret Sicili Gazetesi olmak
üzere bütün bask› ifllemlerimizin modern teknoloji içinde VEB Ofset
dizgisiyle yap›lmas›, Türkiye Kalite Kontrol Vakf›n›n kurulmas›.

Bu projeler bir k›sm› ele al›nd›, bir k›sm› da önümüzdeki, y›llarda
inflallah realize edilecektir.

De¤erli Arkadafllar›m, Aziz Konuklar, 
Öyle ac›mas›z ve amans›z bir dünyada, öyle hassas bir co¤rafi böl-
gede yafl›yoruz ki, içeride dertlerimiz, sorunlar›m›z, s›k›nt›lar›m›z
ne kadar a¤›r ve derin olursa olsun, verdi¤imiz her kararda ve att›-
¤›m›z her ad›mda gözümüzü s›n›rlar›m›z›n ve hatta s›n›rlar›m›z›n
ötesinde her an uyan›k tutmak zorunday›z. Bizi çepeçevre saran
manzara nedir?

Hudutlar›m›z›n hemen ötesinde sönmek bilmeyen bir yang›n, her
gün büyüme istidad›nda, tarihi gerçekleri unutarak ve tarihi kade-
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ri idrakten acze düflerek gözlerini kendi hudutlar›n›n ötesine diken
komflular›m›z. Sular nas›l tersine ak›t›lamazsa tarih de geriye do¤ru
tadil ve tashih edilemez. ‹nsanlar bu kadere, müthifl harplerden,
meflum katliamlardan, derin facia ve y›k›mlardan geçerek gelmifltir.

‹nsanl›¤a benzeri bir akibeti k›smen de olsa reva görebilen hesap
ve hevesler buna gücü yetenler için en büyük insanl›k suçu ve me-
deniyete bir ihanettir. 

Hele hele çürümeden habersiz olanlar için gaflet ve cinayettir. Her
düflmanl›k daima bir mukabilini yaratmak için yeni bir tohum ol-
mufltur ve karfl›l›¤›n› görmekten kurtulamam›flt›r. Büyük Türk Mil-
leti tarihi hesaplaflmay›, Lozan Anlaflmas›yla kapatm›flt›r. Varl›¤›n-
dan son fedakarl›¤› yapm›fl, hudutlar›na son çizgiyi çekmifltir.

Devlet ve vatan bütünlü¤ümüze yönelik tecavüzler, ister Ermeni
etiketli kiral›k katiller eliyle, isterse ideoloji etiketli veya yerli hain-
ler marifetiyle tezgahlanm›fl olsun, tecavüze cüret edenler ihanet-
lerinin karfl›l›¤›n› mutlaka göreceklerdir.

Göreceklerdir ve görmelidirler.

NATO ittifak›n›n yegane amac›, varl›k nedeni, ortaklar›n›n toprak
bütünlü¤üne bekçilik etmek oldu¤u halde, bu ittifak›n bir üyesi olan
Frans›z Hükümetinin, yine bu ittifak içinde yer alan Türkiye'nin top-
rak bütünlü¤üne karfl› tak›nd›¤› tav›r esef ve elem vericidir. 

Dün Kuzey Afrika'da bugün Lübnan'da kan dökülmesine sebep
olanlar›n, yalan oldu¤unu en iyi kendilerinin bildi¤i 1915 Ermeni hi-
kayelerine arka ç›kmaya yüzleri ve haklar› yoktur.

Bugün içinde bulundu¤umuz hür dünya büyük tarihi tecrübe ve mede-
niyetlerden geçmifl, eski yeni birçok devletlerden oluflmufltur. Böyle
bir dünyada liderlik etmek gibi tarihi bir görev yüklenmifl bir devletin
politikac›lar› elbette bu düzeyde bir ehliyete sahip olmak zorundad›r. 
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Diyelim ki biz kendimizi ve hakikatleri Amerikan Kongresine anlat-
makta eksik kald›k. Böyle bir mesuliyeti yüklenmifl bir ülkenin par-
lamentosu hakikatleri aramak ve yalanlar› y›kmak için hiç mi so-
rumluluk tafl›mamaktad›r? 

Baflta Bat›l› dostlar›m›z olmak üzere, bütün dünya art›k anlamal›d›r
ki, öteden beri K›br›s'ta yok edilmek, bu mümkün olmazsa husu-
met ve zulüm atmosferinde ezilmek istenen bir Türk toplumu var-
d›r. Bütün insan haklar› sevdal›lar› bu s›rf Türk ve Müslüman oldu-
¤u için veya menfaatleri böyle istedi¤i için hür ve müreffeh yafla-
ma hakk›ndan mahrum edecek düzenbazl›klara arka ç›k›yorlarsa
bu bir utanç verici olayd›r. K›br›s'› yeni bir Lübnan yapmaya kimse-
nin gücü yetmeyecektir. 

De¤erli Arkadafllar›m, 
Daha dün devletimizi y›kmak ve aziz vatan›m›z› bölmek için ellerin-
den gelen her ihaneti yapanlar bugün yurt d›fl›nda düflmanlarla kol
kola, yurt içinde yeni maskelerle eski oyunlar›n› tekrara çal›fl›yorlar. 

Beyhude gayret, hiçbir oyun bu ihaneti milletimizin gözünden giz-
leyemez. Art›k maskeler düflmüfltür. Tarihin her döneminde oldu-
¤u gibi, aziz mille timiz engin vatan sevgisi, sars›lmaz azmi ve yü-
ce iman› karfl›s›nda daima paramparça olmaya mahkumdurlar.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Sözlerimi Akif'le bitiriyorum: "Kim bu cennet vatan u¤runa olmaz
ki feda, fiüheda f›flk›racak topra¤› s›ksam flüheda, Can› canan› bü-
tün var›m› als›n da hüda, Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada
cüda. Hepinize sayg›lar sunar›m. 
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Reisicumhurumuz Celal Bayar Birli¤in Genel Kurul Münasebetiyle Tertipledi¤i Yeme¤e Gelirken
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