
Amerikalıların Madenlerimize 
El Koyma Manevraları(*) 

Prof. Dr. Muammer AKSOY 

Petrol konusu parlamaya başladığında, zamanın Başbakanı İnönü, Ameri
ka 'ya sormuştur: "Sen Amerikan Devleti misin, şirket temsilcisi mi? " Ameri
ka derhal şu cevabı vermiştir: "Ben Amerika devletiyim, şirket temsilcisi deği
lim." Ne var ki, gerçek çok farklıdır. Amerikanın Türkiye'deki yetkilileri, ma
den ve petrol şirketlerinin temsilcileri gibi davranmaktadırlar. Eski Amerikan 
Büyükelçisi, Dışişleri Bakanımıza başvurarak Etibank'ın boraks rafinerisi kur
masını, Borax Consolidated tekeli yararına olarak durdurmuştur! Amerikan 
Yardım Teşkilâtı (AID), Etibank'ın Karadeniz bakırlarını işletmesini devamlı 
baltalamış, AID Başkanı Grant, Etibank Genel Müdüründen Amerikalı serma
yedarlara bir şans tanımasını istemiştir. Mr. Grant, İnönü Hükümeti düşürül
dükten sonra, Mr. Ely'nin ünlü Maden Kanunu tasarısının 14 nisan 1965'e ka
dar Meclise sevkedileceği hakkında Bakan Mehmet Turgut'tan söz almıştır. 
Prof. Dr. Muammer Aksoy'un Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık'ın göre
vine iadesi için açtığı dâva dilekçesinde yer alan bu açıklamalar, madenlerimi
zi bekleyen tehlikeyi gözler önüne sermektedir. 

YÖN 

BÜYÜKELÇİ HARE VE BORAKS 

Boraks ve asit borik imalinde kullanılan bor minerali, ticarî anlamda 1850 

yılından beri memleketimizde Sultançayırı madenlerinden üretilip Bandır-

ma'dan ihraç edilmekte idi. 1865 yılında sözü geçen madenin imtiyazı, ya-

(*) YÖN Dergisi, Sayı 146 (14 Ocak 1966) s.8-9.'dan alınmıştır. 
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bancı bir şirkete verilmiş (Compagnie Industrielle des Mazures), 1887 yılın

da bu imtiyaz "Borax Consolidated Limited" adındaki ve bugün memleketi

mizde Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi adıyla faaliyette bulunan şir

kete geçmiştir. Bu şirket, 1890 yılına kadar yalnız memleketimiz madenlerin

den faydalanırken, bu tarihten sonra çalışmalarını Güney ve Kuzey Ameri

ka'ya yöneltmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde 1927 de bulu

nan rezervleri, yılda 1 milyon tonluk bir üretime ulaştıracak şekilde genişlet

tirirken, memleketimizin üretimini yılda 12000 tondan yavaş yavaş 3000 to

na kadar düşürmüş, ve 1950'den sonra da, üretim faaliyetini tamamen dur

durmuştur. Bu arada hiçbir arama yapmamış ve cevher bulan yerli müteşeb

bislerin ellerinden, bu sahaları işletmemek üzere satın almıştır. 1956 yılında 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından rastlanılan ve ruhsatları derhal 

Etibank'a devredilen sahaların rezervleri tesbit edilinceye kadar, memleketi

mizin bu servetinin önemi tamamen örtülü bırakılmak istenilmiştir. 

Emet İlçesi Hisarcık mevkiinde o zaman 16 milyon ton civarında tahmin 

edilen bu rezervlere el atmak isteyen yabancı şirket, 10 Eylül 1957'de Eti

bank'a 66 sahifelik uzun bir rapor sunarak: 

1) Memleketimiz cevherlerinin, dünya piyasasında rekabete karşı koya-

mıyacağını, 

2) Politik amaçla, tesis kurulmak isteniyorsa, çok küçük bir rafinerinin ku-

rulmasiyle yetinilmesini, 

3) Bir rafineri kurmaktansa, ham cevheri ihraç etmekte fayda olduğunu ve 

bunu ancak kendilerinin yapabileceğini, 

4) Çoğunluk payı kendilerine bırakılan bir ortaklık kurulduğu takdirde, 20 

bin ton ham cevher ihraç edebileceklerini, 

5) Yakın bir gelecekte Türkiye 30 bin ton ihraç ederse, bunun bir sürpriz 

olacağını belirtiyorlardı. 

İşte bu anda, yabancı firma Tahsin Yalabık'ı karşısında buldu. Ortaklık ya

pılmadı ve sahaları Etibank yalnız başına geliştirmeğe başladı. 

Bu kere başka oyunlara başvuruldu. Yabancı Şirket Etibank'a devredilen 

ruhsat sahalarının "bor" sahası olmayıp "bor tuzlan" sahası olduğunu iddia 
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ederek onu bir çıkmaza düşürmeğe çalıştı. Etibank, sahalarını kurtarabilmek 

için, 1958 yılında Millet Meclisinden tefsir karan çıkarmak zorunluğunda 

kaldı. 

Etibank ilk bor minerali istihsalini, 1958 yılı sonlarında yapmağa başladı 

ve ihracatın seyri aşağıdaki şekilde oldu: 

1958 de 1521 ton, 1959 da 500 ton, 1960 da 5003 ton, 1961 de 8500 ton, 

1962 de 30681 ton, 1963 de 43656 ton, 1964 de 56926 ton, 1965 de 70000 

ton (tahmini), 1966 da 100000 ton (program). 

Etibank'ın önderliğinde, özel teşebbüsünki ile birlikte, memleketimizin 

ihracatı 1964 de 125.000 ton, 1965 yılında 160.000 tona ulaşmıştır. 

Ancak, Etibank'taki görevinden ayrıldıktan sonra da Tahsin Yalabık bu 

konuda mücadele etmek durumunda kalmıştır. Çünkü Birinci Kalkınma Plâ

nı hazırlık devresinde, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak 

çalışan Yalabık, 20 bin tonluk bir boraks rafinerisini plâna ithal ettirince, fir

ma bunu haber almış ve böyle bir teşebbüsün Türkiye ekonomisine zarar ge

tireceğine dair rapor hazırlayarak Komisyonu kararından çevirmeğe çalış

mıştır. 

Ayrıca adı geçen şirket, bu cevherin stratejik maddeler arasında olduğunu 

ileri sürerek, Batı blokunun COCOM anlaşmalarında demir perde gerisi 

memleketlerine ham madde ihracını yasaklatmıştır. Böylece kendisi ürünle

rini dilediği gibi satarken, memleketimizi bu ticaretten uzun yıllar yoksun bı

rakmıştır. 

Plânda öngörülen 20 bin tonluk boraks rafinerisini kurmak Etibank'a gö

rev olarak verildiğinde, Batı blokundan, boraks alanında teşekkül etmiş kar

tel yüzünden hiçbir ciddî teklif alınamamıştır. Bunun üzerine Polonya ile bir 

anlaşma imzalıyan Etibank'ın bu teşebbüsü de, Amerika Sefiri (Mr. Hare) ta

rafından zamanın Dışişleri Bakanına başvurulmak suretiyle iki yıl için dur

durulmuştur (yıl 1962). 

Etibank, adı geçen tesislere 1964 yılı sonunda başlayabilmiştir. Dünya bo

raks ticaretini elinde tutan kartel, memleketimiz ekonomisi aleyhine çabala

rına burada da son vermemiştir. 1955 yılında 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
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Teşvik Kanunundan faydalanmayı sağlamış ve memleketimizden ihraç ede

ceği cevherin kâr transferinden bir kısmını alıcılara iade etmek suretiyle, 

1959 da tonu 42 dolar olan cevherlerimizin fiatının bugün 20-22 dolara düş

mesine sebep olmuştur. Bu tutum, son dört yıl içinde en az 10 milyon dolar 

kaybetmemiz sonucunu doğurmuştur. 

Bütün bu çabalarına rağmen, cevherlerimizin Avrupa hattâ Amerika pa

zarlarına girmesini önleyemiyen firma, nihayet 6224 sayılı Yabancı Sermaye

yi Teşvik Kanunundan faydalanarak, Türkiye'de rafinerileri kendisi kurmak 

üzere müracaat etmiş, fakat bu defa yine Tahsin Yalabık'ın raporlariyle mağ

lûbiyete uğramıştır. Firma, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesince redde

dilen taleplerini Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlarından kurulu İtiraz 

Komisyonuna götürmüştür. Bu talep bir yıldır ne red ne de kabul edil

miştir. 

Adı geçen yabancı şirketin temsilcileri, her hükûmet değişikliğinde Tah

sin Yalabık'tan şikâyetçi olmuştur. Yalabık ise, her defasında ilgililer nezdin-

de, hesaplariyle, delilleriyle bu şirketin yaptığı teşebbüslerin memleketimiz 

ekonomisine fayda yerine zarar getireceğini ispatlamıştır. Bu mücadele halâ 

devam etmektedir ve edecektir. Ancak şurasını kaydetmek isteriz ki, Tahsin 

Yalabık'ın Boraks konusundaki bu mücadelesi, onun Etibank Genel 

Müdürlüğünden uzaklaştırılmasının gerçek sebepleri arasında yer al

maktadır. Yabancı şirketlerin aşırı savuncusu eski Enerji Bakanı Mehmet 

Turgut, daha göreve başladığı günden itibaren yabancı şirketlerin arzu ve he

veslerine mani olmaya çalışan Yalabık'a karşı büyük bir husumet duymuş ve 

kendisiyle uğraşmaya başlamıştır. 

A.İ.D. BAŞKANI GRANT VE BAKIR 

Bakır üretiminin memleketimiz ekonomisinde yeri büyüktür. Yurdumuz

da yalnız Etibank'ın, biri Murgul'da diğeri Maden'de olmak üzere iki izabe-

hanesinde yılda 26.000 ton bakır üretilmektedir ki, bunun carî dünya fiyatla

rıyla tutarı 40 milyon dolardır. 1954 yılından beri işletilmekte olan rezervle

rin tönörleri gittikçe düşmekte, üretimi devam ettirebilmek için tesise her yıl 

ekler yapılmaktadır. 
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Gerek işletilen madenlerin genişletilmesi, gerekse Karadeniz bölgesinde 

bulunan yeni cevher yataklarının işletilmesi üzerinde çalışmalar yapılmış, 

projeler hazırlanmış, fakat yazık ki, bu projelerin finansmanı için, Etibank 

daima dış kredi kaynaklarına gönderilmiştir. Bu yabancı kaynaklar, kendi po

litikaları içinde bize daima müşküller çıkararak, projeleri finanse etmemiş

ler; yabancı firmalarla ortaklık yapılmasını ima ederek, bu yönde sonuca ula

şabilmek için oyalama siyaseti gütmüşlerdir. Ortaklığa talip firmalar ise, da

ima mevcut işletme ve rezervlerimize göz dikmişler, 1956 yılından itibaren 

ilgilenen firmalar, hep Ergani Bakır işletmesinde ortaklık teklif etmişlerdir. 

Yurdumuza yeni bir gelir getirmeyecek olan, aksine mevcut gelire dış ortak 

yaratmak istiyen bu tekliflerin görüşmelerini yürüten Tahsin Yalabık'ın red 

cevapları, yabancı şirketlerin veya temsilcilerinin daima şikâyetine yol aç

mıştır. 

Karadeniz bölgesinde Küre, Espiye ve Çakmakkaya mevkilerinde yer 

alan Etibank'a ait bakır sahaları, sırasiyle binde 35, 25 ve 15 bakırı ihtiva et

mektedir ki, Amerika'da işlenen cevherlerin ortalama tönörü binde 7,5 dur. 

Bulgaristan binde 5 tönörlü cevherden bakır üretmekte ve buna rağmen tesis

ler, yıllık üretim 65 bin tonu sağlayacak surette genişletilmektedir. Etibank 

ise, çok daha zengin olan yataklarını işletebilmek için dolar aramak yüzün

den yıllar kaybetmektedir. Projeler, yaklaşık olarak üç yılda sarfedilmek üze

re 10 milyon dolara ihtiyaç göstermektedir. 

1958 yılındaki devalüasyona rağmen, Etibank ihracatı sayesinde memle

kete aşağıda kaydedilen milyonlarca doları kazandırdığı halde, ihtiyacı bulu

nan 3 milyon dolar için, yabancı kaynaklara gönderilmekte, onlara muhtaç ve 

onların müsadesi olmaksızın programını gerçekleştiremez duruma düşürül

mektedir. Evet Etibank Memlekete, 1955 de 20.231.662 dolar, 1956 da 

26.296.691 dolar, 1957 de 22.804.049 dolar, 1958 de 13.936.295 dolar, 1959 

da 16.480.826 dolar, 1960 da 19.356.403 dolar, 1961 de 10.542.511 dolar, 

1962 de 13.596.683 dolar, 1963 de 12.478.738 dolar, 1964 de 17.720.973 do

lar, 1965 de 30.500.000 (tahmini) dolar kazandırmıştır ve 1966 da 

36.000.000 (program) dolar kazandıracaktır. 

Yabancı finansman kaynakları, projelerimizin yabancı bir müşavir firma 
tarafından tasvibini istemektedirler. Yabancı müşavir firmanın ücreti 80-140 
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bin dolar civarındadır. Bu dolarlar için de Etibank Amerikan Yardım He
yetine (AID ye) gönderilmektedir. ALD idaresi, bu dolarları vermek için, 
tam 18 aydır Etibank'ı sorguya çekmekte yine de krediyi vermemekte
dir. Yalnız bu arada iki yabancı firma, ortaklık için önce Etibank'a baş
vurmuş sonra da siyasî baskıya başlamıştır. Proje 10 milyon dolara ihti
yaç göstermektedir. Üç yıl sonra yılda en az 20 milyon dolar değerinde üre
tim yapılacaktır. Yani 
memleketimiz geciken 
her gün 70 bin dolar 
kaybetmektedir. Tah
sin Yalabık'ın tekrar 
Etibank'a Genel Mü
dür olarak atandığı an
da 180 gün kaybetmiş 
bulunuyorduk. Tahsin 
Yalabık, konuyu, yu
karıda arzedilen şekil
de Amerikan Yardım 
Heyeti Başkanı Mr. 
Grant'a ve Başbakan 
Yardımcısına anlat
mıştır. Mr. Grant, ken
disinden Amerikalı sermayedarlara bir şans tanınmasını istemiştir. Bu şans 
verildi, fakat Amerikan sermayedarları, Etibank'ın halen 100.000 ton üretim 
yapıp yılda 1.5 milyon dolar kâr sağlayan işletmesi de dahil olduğu halde, di
ğer iki cevher yatağı ile birlikte üç madene 3.125.000 dolar kıymet biçmekte 
ve bu miktar ile de Etibank'ı kendilerine yüzde 25 ortak yapmak istemekte
dirler. Gelir olarak da, ilk üç yılı etüd, onu takip eden üç yılı tesis ve ondan 
sonraki dört yılı da tesis yatırım borçlarının ödenmesinden sonra, Etibank'a 
yılda 630 bin dolar kâr hesaplamaktadırlar. Görülüyor ki, bu konuda Ameri
kan sermayedarları, memleketimizin sadece bir kısmının daha bugünden 1.5 
milyon dolar kâr sağladığı bir işletmeler topluluğuna ortak olmak ve yıllarca 
sonra ancak 630 bin dolar khar vermek gibi hiçbir iktisadi ve aklî ölçüye 
sığmayan ve ancak bir çeşit soygunculuk olarak nitelendirilebilecek bir ma
nevra içinde idiler. 

Konu Tahsin Yalabık tarafından bütün teferruatiyle Devlet Plânlama Müs
teşarlığına aksettirilmiştir. Adı geçen İdareden alınan 9.8.1965, 27.9.1965 ve 
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30.11.1965 tarihli yazılarda, "Şimdiye kadar yabancı sermaye teklifleri mem
leket menfaatleri yönünden faydalı bulunmadığından kabul edilmemiştir..." 

"Mevcut dört rezervin iyi bir şekilde değerlendirilmesiyle bakır üretimi
nin yılda 60 bin tona çıkarılması kolaylıkla mümkün olabilecektir. Bu ise, en 
az 60 milyon dolarlık değer veya 50 bin tonun ihraç edilmesiyle 50 milyon 
dolarlık döviz geliri demektir"... "Yurdumuzda çok eski yıllardan beri bakır 
madeni işletilmekte ve bakır ihracatı yapılmaktadır."... ''Türk teknik bilgi ve 
tecrübesinden yararlanarak tüm bakır madenlerimizin en iyi şekilde (opti
mum) değerlendirilmesi anlayışıyla bu günkü bakır üretimimizin sür'atle art
tırılması mümkün ve gereklidir" denilmekle Tahsin Yalabık'ın tutumu, Dev
let Plânlama Teşkilatınca da desteklenmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu çabalara rağmen, yabancı firma temsilcileri Bakanlık merdiven
lerini aşındırmakta, memleketin altın yumurta yumurtlayan tavuğu aç bırakıl
maktadır. Ve Tahsin Yalabık da, bu konuda memleket menfaatlerinin en titiz 
surette bekçiliğini yaptığından, Etibank Genel Müdürlüğünden uzaklaştırıl
maktadır. 

KÜRE PİRİTLERİ 

Küre piritlerinin işletilmesi de, ayni surette döviz ihtiyacı bahanesiyle se
nelerce geliştirilmemiş, yabancılarla pazarlık konusu olmuş, nihayet tama
men yerli teknisyenlerimizin çabaları sayesinde işletmeye geçilmiştir. 

Ödemiş'teki Halıköy Civa madeni, 230 bin doların sağlanması başara
madığından 10 yıldan fazla bekletilmiş, nihayet yüzde 100 yerli imkânlar ve 
kendi teknisyelerimizle başarılmıştır. İşte Tahsin Yalabık, başlangıçtan beri 
bu madenlerin kendi döviz ve para imkânlarımızla ve kendi teknisyenlerimi
zin hazırladığı projelerle işletilebileceğini savunagelmiş ve sonunda onun te
zine Devlet Plânlama Teşkilâtı da katılmıştır. Onun bu davranışı ve ulaştığı 
sonuç yüzünden çıkarları haleldar olan yabancı sermaye, Yalabık'a karşı hu
sumet beslemiş bu da yabancı sermaye hayranı siyaset adamlarını Tahsin Ya
labık'a karşı biraz daha tahrik etmiştir. 

FERROKROM TESİSLERİ VE MİLLİYETÇİ ATAÖV 

Rantabl ve kârlı olmayan bu tesis, bir Fransız grubunun devamlı siyasî 
baskısı altında yaptırılmış, buna karşı direnen Tahsin Yalabık, 1958 yılında 
zamanın Başbakanına yapılan şikâyet üzerine görevinden uzaklaştırılmak 
istenmişse de, o zaman şimdikinden daha az ölçüsüz olan iktidar, konuyu in-
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celemekle Ziraat Bakanını görevlendirmiş, neticede Yalabık'ın haklı olduğu 
anlaşıldığından, kendisi yerinde bırakılmıştır. 

Tahsin Yalabık'ın direnmesine rağmen tesisler yapılmış ve 70 milyon li
raya mal olmuştur. Fakat üç yıllık çalışma sonucunda zarar 32 milyon liradır. 
Fransız grubunun yüzde 40 payı bulunan bu şirketin iflâsı mukadderdir. Fab
rika halen Etibank'tan aldığı 70 milyon liraya yaklaşan krediyi tüketmekle 
meşguldür. Şirketin tasfiye edilmemesi için Fransız grubu siyasi baskı kul
lanmaktadır. Fransız grubu şirket sermayesinin çoğaltılmasına razı olmamak
ta, zararları karşılamakta ve Etibank'a ve memlekete pek zararlı olan proto
kolleri imzalatmağa çalışmaktadır. 

Tahsin Yalabık, işin başlangıcında olduğu gibi şimdi de memleket için za
rarlı bu olay karşısında durmadan mücadele halindedir. Başlangıçta olduğu 
kadar şimdi de haklı olan Yalabık'ın Fransız grubunca yapılan zararlı teklif
leri kabul etmemesi karşısında yabancı firma, konuyu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına götürmüştür. 9-11 Eylül 1965 günleri, o zaman Bakanlık 
Müsteşarı olan ve bugün aynı makamda Bakan bulunan İbrahim Deriner, fir
manın yersiz taleplerine tahammül edemiyerek toplantı salonu terketmiştir. 
Buna rağmen firma mümessilleri 4.11.1965 tarihinde Etibank'a gelerek tek
lifleri kabul edilmediği takdirde konunun politik mesele yapılacağı ve Tahsin 
Yalabık'ın başının çok ağrıyacağı tehdidinde bulunmuşlardır. Nitekim 
24.11.1965 günü Millet Meclisinde İhsan Ataöv bir sözlü soru ile konuyu 
Meclise getirerek, hâdiselerin derinliklerine inmektense, dâvada haklı olan 
Yalabık'ı yermiş, ilgili Bakan ise, konuyu vaktiyle salonu terkedecek kadar 
bildiği halde, nedense haklı olan Genel Müdürünü savunmaktan kaçınmıştır. 

Bu konu da günümüzde politik önemini muhafaza etmekte ve şüphesiz ki, 
Tahsin Yalabık'ın Etibank Genel Müdürlüğünden uzaklaştırılmasında büyük 
rol oynamış bulunmaktadır. 

MADEN KANUNU VE MR. GRANT 

Bugün yürürlükte olan Maden Kanumuz, günümüze kadar çeşitli değişik
liklerle düzeltilmiş fakat ilgili daire bu kanunu uygulayacak kadar teşkilâtlan
dırılıp teçhiz edilmemiştir. Bu bakımdan şikâyet ve tenkitleri dâvet etmekte
dir. Bu durumu bir fırsat bilen yabancı kaynaklar önce Maden Kanunumuzun 
modernleştirilmesi kampanyasını açmışlar, sonradan da Kaliforniya'lı bir hu
kukçu olan Mr. Ely'ye -ücretini de kendileri ödeyerek- bir kanun tasarısı ha-
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zırlatmışlar ve Bakanlığa sunmuşlardır. Bu bir tasarı olmaktan ziyade, konul
mak istenilen prensipleri sıralayan rapor durumunda olup hedefi: 

- Yabancıların maden haklarını gayrimenkul üzerinde bir mülkiyet hakkı 
olarak tescil ettirmek, 

- Ruhsat sayısını sınırlayarak Devlet Teşebbüslerinin madencilik yapma
larını kısıtlamak, 

- Devlet tarafından istimlâki imkânsız kılmak, 

- Yabancı unsurlara yerlilerden fazla imtiyazlar tanımak, 

- Bugün büyük münakaşalara sahne olan Petrol Kanunundaki malî, idarî 
ve transfere ilişkin hükümlere, Türkiye'nin daha da aleyhine formüllerle Ma
den Kanununda yer vermek, 

- Madencilik yapmak isteyen yabancıları 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun kontrol süzgecinin dışında tutmak. 

Mart 1965 sonlarında Bakan Mehmet Turgut, Mr. Ely tarafından hazırla
nan Maden Kanunu tasarısından kendi dairesinde 
bulunmadığını bildirerek, Etibank Genel Müdü
rünün bundan bir nüsha sağlamasını istemiştir. 
Tahsin Yalabık, götürdüğü tasarı nüshasıyla 
birlikte, Bakana bu konuda bilgi vermek iste
mişse de, Bakan "Dün Mr. Grant ile konuştuk. 
Tasarının 14 Nisandan önce Meclise sevkini is
tiyorlar. Vaktimiz yok" diyerek, izahat dahi is
tememiştir. 

Nisan 1965 de Bakan Mehmet Turgut, Eti
bank Genel Müdüründen Borax Consolidated ile 
ilgili gizli raporu istemiştir. Yalabık, raporun gizli
liği ve önemi hakkında bilgi vermek istemişse de, Ba
kandan "memleketin kalkınması için para lazım, o da 
bizde yok; yabancıların getirmesi lazım, onları siz ürkütüyorsunuz" cevabını 
almıştır. 

Çoğunluğu aynı zamanda Anayasamıza da aykırı olan bu çözümleri geti
ren kanun tasarısının derhal Türkiye Büyük Millet Meclisine götürülmesi 
için, Amerikan Yardım Teşkilâtınca, her gelen Bakana notaya benzer bir ifa
de taşıyan yazılarla başvurulmuştur. Buna karşı Bakanlığı ilk uyaran kimse 
Tahsin Yalabık olmuştur. Tasarıyı incelemek için çeşitli tarihlerde Komisyon-
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lar kurulmuş, fakat hiçbiri tasarı lehinde mütalâa getirmemiştir. Mesele halâ 
kapanmamış ise de, Ely projesi de Meclise götürülememiştir. Hem de Meh
met Turgut'un 14.4.1965 tarihine kadar Meclis'e sevkedileceğini Mr. Grant'a 
vadetmiş olmasına rağmen... İşte yabancı sermayenin heyecanla beklediği bu 
kanun karşısına çıkmış olan Etibank Genel Müdürünün bu tutumu, vurgun 
şeklinde kâr peşinde olan yabancı sermayeyi, Tahsin Yalabık'ın muhakkak 
surette başının yenmesinin şart olduğu kanaatine ulaştırmış, yabancı serma
yeyi gücendirmenin büyük bir suç sayılacağına inanan Mehmet Turgut'u da, 
Yalabık'a karşı her gün biraz daha artan bir mücadeleye sevketmiştir. 

MEHMET TURGUT'UN MARİFETLERİ 

Mart 1965 sonlarında Bakan Mehmet Turgut, Mr. Ely tarafından hazırla
nan Maden Kanunu tasarısından kendi dairesinde bulamadığını bildirerek 
Etibank Genel Müdürünün bundan bir nüsha sağlamasını istemiştir. Tahsin 
Yalabık, götürdüğü tasarı nüshası ile birlikte Bakana bu konuda bilgi vermek 
istemişse de, Bakan "Dün Mr. Grant ile konuştuk. Tasarının 14 Nisandan ön
ce Meclis'e sevkini istiyorlar. Vaktimiz yok" diyerek izahat dahi almak iste
memiştir. 

İşte Mehmet Turgut, o zamana kadar hiç meşgul olmadığı maden konu
sunda yabancı uzman tarafından hazırlanmış bir kanun tasarısını da bir kere 
dahi olsun okumadığı gibi, Maden Yüksek Mühendisi ve Etibank Genel Mü
dürü ve senelerdir bu konular içinde yoğurulmuş Tahsin Yalabık'ın izahını 
dahi lüzumsuz saymıştır. 

Ancak Tahsin Yalabık, daha Hüdai Oral'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı sırasında, Bakanın tertiplediği bir Özel Danışma Komisyonunda he
nüz Etibank Genel Müdürü değil iken özel teşebbüsün temsilcisi olarak bu 
projenin memleket için ne derece zararlı olduğunu belirttiği ve bu sebeple 
Komisyondaki diğer şahısların takdir ve tebrikleri ile karşılandığı içindir ki, 
projenin savunucuları nazarında damgalanmış bulunmakta idi. İşte Mehmet 
Turgut, bu durumu ilgili çevrelerden öğrenmiş bulunduğundan, yalnız Yala
bık'ı bu konuda dinlememekle yetinmemiş, ayni zamanda o Etibank'ta bu
lundukça yabancı sermayenin arzusuna göre hareket edilemeyeceğini kavra
yarak, Tahsin Yalabık'ı bu görevden uzaklaştırmanın çarelerini o günden 
araştırmaya başlamıştır. Nitekim daha Nisan ayında Etibank Genel Müdürlü
ğünü iki şahsa teklif etmesi, onun bu kasdını isbat etmeğe yeter mahiyettedir. 
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Nisan 1965 de Bakan, Tahsin Yalabık'tan "Borax Consolidated (London) 
firmasının Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanmak üzere Tica
ret Bakanlığına yaptığı müracaat üzerine teşkil edilen ve Yalabık'ın da katıl
dığı heyetin hazırladığı gizli rapor"u talep etmiştir. Tahsin Yalabık, yine şah
sında bulunan rapor nüshasını Bakana sunmuş, gizliliği ve önemi husunda 
bilgi vermek istemişse de, Bakandan "memleketin kalkınması için para lâ
zım, o da bizde yok, yabancıların getirmesi lâzım, onları siz ürkütüyorsunuz" 
cevabını almıştır. Bakanın bu beyanı, henüz bilmediği bir konu ve okumadı
ğı bir gizli rapor karşısında Etibank Genel Müdürü hakkında nasıl ön fikirle
ri olduğunu göstermeğe yetecek niteliktedir. 

KABLO SKANDALI 

Bütün bu sıraladığımız faaliyetler, Tahsin Yalabık'ın 1954 yılında Eti-
bank'ta idarî göreve geçtiğinden beri, memleketimizin kalkınmasında büyük 
rolü olması gereken madencilik ve sanayi davasında yaptığı savaşlar ve bu 
dâvaya kazandırdığı büyük prensip başarılarıdır. Bunların yanı sıra Tahsin 
Yalabık, adı geçen müessesenin ve millî iktisadın korunması bakımından, da
ha bir çok münferit adımlarla memlekete milyonlarca lira kazandırmanın yol
larını bulmuştur. Meselâ Etibank'ın yatırımları için lüzumlu Çelik -alimin-
yum nakillerin Türk- Kablo Anonim Ortaklığı adındaki yüzde 72'si yabancı 
sermaye ile kurulmuş şirketten satın alınmasına karşı direnin Tahsin Yalabık, 
dört yıllık ihtiyaç için 225 milyon liraya satılmak istenen bu kablolar yerine, 
aynı kabloların 158 milyon liraya alınmasını mümkün kılacak başka teklifler 
sağlamıştır. Bu suretle memleket 4 yılda en azından 5 milyon dolar ve 85 mil
yon lira tasarruf etmiş olacaktı. Teferruatı ile tahlil edilmesi, bir hayli zaman 
alacak olan bu konuyu ana çizgileriyle aydınlatmak, yabancı sermayenin ya
tırımları alanında ne gibi oyunların karşısında daima hem bilgi ve hem de ce
saretle nasıl dikildiğini göstermek bakımından pek faydalı olduğu içindir ki, 
sadece şu kadarını arzetmekle yetiniyoruz: 

Yabancı sermayenin savunuculuğunu yapanlar bu meselede durumun in
celiklerini bilmeyenleri kolayca aldatabilecek bir tezle ortaya çıkmakta idiler. 
O da, bu şirketin yerli bir şirket sayılması gerektiği, aynı zamanda Etibank'ın 
ortağı olduğu, bu sebeple de mamullerini Etibank'a pahalıya satmış olsa bi
le, ondan sipariş yapılması halinde memleket iktisadiyatının daha kârlı çıka
cağı görüşü idi. Tahsin Yalabık, bu genel fakat aldatıcı iddiaların, hesaba vu
rulduğu zaman ne kadar yanlış olduğunu ileri sürmüş ve bizzat Bakan önün-

mülkiye • CiIt:XXV • Sayı:227 19 



de kalem kalem fiyat tahlilleri yaparak, bu firmadan sipariş yapıldığı zaman, 
memleketin hem döviz bakımından ve hem de hazine gelirleri bakımından 
zararlı çıkacağını isbat etmiştir. Türkiye'de faaliyette bulunan bu yabancı fir
ma beher ton kablonun ham maddesi için 468 dolar transfer etmekte olduğu 
halde, dış pazardan mamulün ambalajlı olarak İzmit'e teslim edilmek üzere 
460 dolara mübayaa edilmesi imkânının varlığını ortaya koymuştur. (Bu im
kân halâ da mevcuttur). Bu firma, ton başına 100 dolar kadar da kâr transfer 
edeceğinden, sonuç olarak, ton başına transferin en azından 568 dolara yük
seleceği meydandadır. Böylece, Etibank'ın, Çelik -aliminyum nakilleri tonu 
11.300 liradan satmak isteyen bu firmadan sipariş etmesi halinde, memleke
tin, 4 yıl içinde tamamlanacak yalnız bir proje için 226 milyon lira ödemesi 
gerekecekti. Müvekkilimin sağlamak için mücadele ettiği siparişte ise, fiyat 
sadece 158 milyon liradan ibaretti ve bunun 75 milyon lirası Gümrük ve di
ğer vergiler yoluyla yine Hazineye intikal edecekti. Eski Enerji Bakanı olan 
Mehmet Turgut, siparişin sözde yerli olan bu firmadan ton başına 9080 lira 
üzerinden yapılmasını yazı ile bildirmiştir ki, bu halde dahi, firmaya 158 mil
yon lira yerine 180 milyon lira ödenmiş olacak ve yine aynı yüksek döviz 
transferi yüzünden memleketin daha fazla döviz kaybetmesine sebep oluna
caktı. 

Kaldı ki, himaye edilmek için uğraşılan bu firma, 8.3 milyon dolar yatı
rım yapmak üzere müsaade almış iken, sadece 1.2 milyon dolarlık teçhizat 
getirmiş, tesisi tamamlamak için de 17 milyon lira tutarında kısa vadeli yerli 
ticarî kredi kullanma yoluna gitmiştir. Bu şekilde yapılan bir yatırımı, yaban
cı sermaye yatırımı olarak nitelendirmeğe de imkân yoktur. Bu, yabancı fir
manın faizini bize ödeterek -yani maliyete ilâve ederek - kârını yabancı ser
maye imiş gibi transfer etme hakkını elde etmek üzere yerli parayı kullanma
sından ibarettir. 

İşte Etibank Genel Müdürü'nün, "memleket zararına fakat bazı zümre ve 
çevrelerin çıkarına iş görmek isteyenler"in daima karşısında dikilmesi, onu 
özel çıkarcıların ve yabancı sermaye savunucusu siyaset adamlarının nefret 
ettiği bir tip haline getirmiştir. 

Tahsin Yalabık, Etibank Genel Müdürlüğünden uzaklaştırılmak suretiyle 
yabancı şirketleri memnun etmek amacı güdülmüştür. 
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Emek Platformu Programı(*) 

Ülkemizin bugün yaşadığı kriz, uzun yıllardır uluslararası finans ku

ruluşlarının güdümünde uygulanan ekonomik ve sosyal politikanın 

sonucudur. Türkiye'ye bu politikaları dayatan IMF ve Dünya Bankası ile ül

keyi yönetemeyen hükümetler ardı ardına yaşadığımız krizlerin baş sorumlu-

sudurlar. 

Türkiye bütçesi, sosyal devlet ilkelerinin gereklerini yerine getirme anla

yışından tümüyle uzaklaştırılarak, tamamıyla bir iç ve dış borç faizi ödeme 

idaresine indirgenmiştir. Türkiye'deki mali sistem, sadece belirli bir süre içe

risinde yeterli gelirin toplanıp toplanamayacağı aritmetik hesabına dayanan 

bir politikanın sarmalına girmiştir. Gelir dağılımı son derece bozulmuş ve ül

ke içinde yoksullaşma artmıştır. 

Planlama fikrinin tümden gözardı edildiği ve gerçek anlamda "vahşi kapi

talizm''in uygulandığı bir süreç yaşanmaktadır. 

Bu sürece karşı oluşan tepkileri bastırabilmek amacıyla antidemokratik 

uygulamalar artmış; ülkenin emek ve demokrasi güçlerinin görüş ve önerile

rini kamuoyuna aktarma ve kamuoyu yaratma olanakları da kısıtlanmıştır. 

(*) 15 Demokratik Kitle Örgütü ve çok sayıda bilim insanının katkılarıyla hazırlanarak 
28.03.2001 tarihinde kamuoyuna açıklanan metindir 
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Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda yasal ve fiili kısıtlamalarla insan hak

ları ihlalleri gündemde kalmaya devam etmiştir. 

Hukukun üstünlüğü yerine, her kademede mafyalaşmanın yaşandığı bir 

çürümüşlükle karşı karşıya kalınmıştır. 

Özelleştirme ile KİT'lerin tasfiye edilme sürecine ek olarak, tarımda libe-

ralleştirme adı altında tarımın uluslararası tekellere açılması gerçekleştiril

mektedir. Tarım kesiminin verim artışı azalmakta ve özellikle tarımdaki kü

çük üreticiler yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Hayvancılık neredey

se gözden çıkarılmış durumdadır. 

Her kriz döneminin faturası ücretlilere,emeklilere,kent yoksullarına,çift-

çilere,esnaf ve sanatkarlara çıkartılmıştır. Vergi politikaları ücretliler aleyhi

ne şekillendirilmektedir. Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim başta olmak üzere; 

tüm temel haklar sadece parası olanların yeterince yararlandığı bir anlayışa 

terkedilmiştir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler batma ve esnaf kepenk kapatma noktası

na gelmiştir. 

Daha önceki hükümetler dönemlerinde olduğu gibi 57. hükümetin kurul

duğu günden beri de uygulamaya devam ettiği ve krizler karşısında değişti

rerek sürdürmeye çalıştığı bu politikalar, ülkemizin çalışanlarının, işsizlerin 

ve emeklilerin, küçük çiftçilerin çıkarlarıyla temelden çelişmektedir. Ulusö-

tesi sermayenin ve ülkemizdeki, bir avuç azınlığın çıkarlarının korunmasını 

ve alacaklarının tahsilini hedefleyen bu programlar bir kez daha krizle sonuç

lanmıştır. 

Kriz sonrasında hükümetçe sunulan "acil önlemler paketi" yukarıdaki acı 

tabloyu yaratan uygulamaların devamı niteliğindedir. Bugüne kadar IMF ve 

Dünya Bankası politikalarını savunarak ve uygulayarak ülkemizi derin aç

mazların içine sürükleyen hükümetler artık yüzünü halkına dönmek zorunda

dır. 

Halkın refah düzeyini yükseltmeyi, gelir dağılımındaki dengesizlikleri gi

dermeyi ve rant yerine üretimi arttırmayı amaçlamayan hiçbir politika çözüm 

üretmeyecektir. Türkiye ekonomisinin sanayileşme ve yatırım artışlarına da-
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yalı dengeli bir büyüme yapısına kavuşturulması ancak kapsamlı ve eş za

manlı bir kamu kesimi, mali kesim ve ödemeler dengesi reformu ile sağlana

bilecektir. 

Ekonomik krizleri önlemenin ve toplumsal güveni sağlamanın yolu; (a) 

yolsuzluklarla etkili bir biçimde mücadele, (b) demokratik sosyal hukuk dev

leti olgusunun hayata geçirilmesi ve (c) çalışma mevzuatının onaylanmış 

uluslararası sözleşmeler ve ILO Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmesi de 

dahil olmak üzere, Anayasa değişikliklerini de kapsayacak bir demokratikleş

me paketi temelinde oluşturulacak ve halkımızın desteğine sahip bir progra

mın uygulanmasından geçmektedir. 

Emek Platformu Programının temel ilkeleri şunlardır; 

1. Türkiye'de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar, kamu kesimi 

potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete geçirilmesi önünde 

engel oluşturmaktadır. Sosyal devletin gelişmesi ve kalkınmanın önü

nün açılması için devletin küçültülmesi saplantısından vazgeçilme

li; üretim ve istihdamın önünü açacak, büyümeyi ve kalkınmayı he

defleyen politikalara dönülmelidir. 

2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması ve 

geliştirmesi, Türkiye'nin geleceğini planlama yetilerini yeniden ka

zanmasıyla mümkündür. Özel sektör için yönlendirici, kamu sektö

rü için bağlayıcı plânlama, bölgesel ve sektörel bağlantıları etkin 

bir şekilde oluşturularak başlatılmalıdır. Planlamanın hiyerarşik 

her aşamasında, toplumun tüm kesimlerinin örgütsel temsilcileri ara

cılığıyla demokratik katılımı sağlanmalıdır. 

3. Kriz koşullarının toplumun geniş kesimlerinde yarattığı yoksullaşma

nın aşılabilmesi için sosyal devlet uygulamaları tartışmasız bir bi

çimde hayata geçirilmelidir. 

4. Ekonomik krizin hızla aşılabilmesi için iç ve kısa vadeli dış borç 

ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir. 

5. Kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve çıkışları kontrol altına alın

malıdır. 
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6. Banka sistemi plânlı bir rasyonelleştirmeye tâbi tutulmalı; bankaların 

mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları engellenmeli; mevdu

at garantisi küçük tasarruf sahiplerini korumak kaydıyla daraltılmalı-

dır. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Bankası gibi kamu ihti

sas bankaları asli görevlerini yapacak şekilde yeniden yapılandı

rılmalı , bu bankaların özelleştirilme süreci durdurulmalıdır. 

7. Vergi tabanı yaygınlaştırılmalı, vergi gelirleri arttırılmalıdır. Serma

ye gelirlerinin vergi gelirleri içindeki payını yükseltecek önlemler 

alınmalıdır. Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve 

gelirine göre vergi alınması ilkesini sağlayacak bir vergi reformu ger

çekleştirilmelidir. 

8. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına dönüşmesine 

son verilmeli; kamu mali sistemindeki parçalı yapıyı sona erdirecek, 

kamu hizmetlerinde etkinliği ve saydamlığı arttırıcı düzenlemeler içe

recek kapsamlı bir bütçe ve harcama reformu gerçekleştirilmeli

dir. Bütçeden, eğitime,sağlığa,yatırıma ayrılan pay arttırılmalı, bunlar 

dışındaki gereksiz harcamalar kısılmalıdır. Bütçe dışı harcama ve fon

lar bütçe kapsamına alınmalıdır. Devletin her kademesinde üretken ol

mayan ve kamu yararı taşımayan harcamalarda tasarrufa gidilmelidir. 

Kamu ihalelerinin şeffaflığını sağlayacak yasal düzenlemeler yapıl

malıdır. 

9. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli; siyasal sorumluları da 

açığa çıkarılmalıdır. 

10. Kayıt dışı ve yasadışı iktisadî faaliyetler önlenmelidir. 

11. Tarımın başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerle organik bütünlüğü

nü gözeten uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır. 

12. Dengeli bir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımını iyileştirmek hedef 

olarak alınmalıdır. Bu amaçla çalışanların uygulanan politikalar ve 

kriz nedeniyle oluşan ücret kayıpları derhal telafi edilmelidir. 

13. Toplumsal güven ve barışın hayata geçirilebilmesi için Anayasa , si

yasi partiler ve seçim yasaları derhal değiştirilmeli, yasalar çağdaş, 
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demokratik düzene uydurulmalıdır. Hukuk devleti olmanın temel ko

şulu olan hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilmelidir. Çalışanların 

haklarının tanınması doğrultusunda ILO normlarına uygun düzenle

meler yapılmalıdır. 

Emek Platformu tarafından uzun bir dönemdir yapılmakta olan tüm uya

rılar haklı çıkmıştır. 

Hükümet bu sese kulak vermeli, Emek Platformu ile bir araya gelerek 

önerilerini dikkate almalıdır. Hükümet, içinde bulunduğumuz krizden çı

kış için IMF ve Dünya Bankası'nı, ulusötesi sermayeyi ikna etmek için 

uğraşmaktan vazgeçmeli; yüzünü kendi toplumsal dinamiklerine çevir

melidir. 

Bu ülkenin içinde bulunduğu krizi aşabilecek ve krizsiz bir kalkınma ger

çekleştirilebilecek potansiyeli vardır. Bu ülkenin insanları toplumsal yarar 

içeren; çalışanların, emeklilerin, işsizlerin , küçük çiftçinin, esnafın ve sanat

karların ve bu politikalardan mağdur olan tüm toplumsal kesimlerin çıkarla

rını koruyacak bir programı hayata geçirmek için çaba harcamaya hazırdırlar. 

Unutmayalım ki, gerçek bir ulusal program, ancak bu hedefler doğrultusun

da bu kesimlerle birlikte hazırlanan programdır. 

A- MALİ SİSTEME VE SERMAYE HAREKETLERİNE YÖNELİK 

KISA VADEDE UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR 

1. Yaşanılan krizin ana nedenlerinden biri olan kısa vadeli yabancı ser

maye girişleri ve çıkışları, vergi ve para politikası araçlarıyla kontrol 

altına alınmalı ve bu doğrultuda 32 sayılı kararname yeniden düzen

lenmelidir. 

Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları uzun vadeye yayılmalıdır. 

Merkez Bankası'nın döviz kuru ve faiz hadlerini birbirinden bağımsız 

iktisat politikası araçları olarak kullanma olanağı yeniden oluşturul

malıdır. 

4. Döviz tevdiat hesaplarına uluslararası faiz hadlerinin üzerinde faiz ve

rilmeyerek TL'nin dövizle ikamesi caydırılmalıdır. 

2. 

3. 
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5. İç borç stokunun, bütçenin faiz dışı fazla vermeye zorlanması yoluy

la tedricen azaltılamayacağı belli olmuştur. Yurtiçi borç stokunun ma

li sisteme ve giderek tüm reel ekonomiye olan yükünü azaltmak için 

Hazine, Merkez Bankası ve bankacılık kesimi arasında borcun vade

sini uzun döneme yayan ve bu borcun reel faiz yükünü düşüren bir dü

zenleme yapılmalıdır. 

6. Batık bankalar tasfiye edilmeli ve sorumlularından hesap sorulmalı

dır. 

7. Banka sistemi plânlı bir rasyonelleştirmeye tâbi tutulmalı; bankaların 

mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları engellenmeli; mevdu

at garantisi küçük tasarruf sahiplerini koruyacak şekilde tedricen da-

raltılmalıdır. 

8. Bankaların mevduat ve TCMB kredileri dışında kaynak kullanmaları 

ve yurtdışından borçlanmaları etkin bir denetim altına alınmalıdır. 

Türkiye'deki özel bankalara kredi açan yabancı bankaların alacakları

nı Hazine garantisi kapsamına alan uygulamaya son verilmelidir. Özel 

finans kurumları devlet denetimi altına alınmalıdır, 

9. Tarım üreticilerine hizmet vermesi gereken Ziraat Bankası, esnaf ve 

sanatkara hizmet vermesi gereken Halk Bankası, sosyal konut talebi

ne ve finansmanına cevap vermesi gereken Emlak Bankası gibi kamu 

ihtisas bankaları asli görevlerini yapacak şekilde yeniden yapılandırıl

malı , bu bankaların özelleştirilme süreci durdurulmalı, siyasî baskı

lardan uzaklaştırılarak sektör temsilcilerini ve sosyal tarafları da içe

recek özerk ve katılımcı bir yönetime kavuşturulmalıdır. Sorumlular, 

kamuoyunu aldatıcı sahte görev zararı beyanlarından kaçınmalıdır. 

B- İKTİSADİ İSTİKRAR VE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK 

İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR 

1. Öncelikle 21 Şubat 2001 tarihli krizin ülke ekonomisi ve çalışanlar 

üzerindeki tahribatı ve etkileri tespit edilmeli, sorumlularından hesap 

sorulmalıdır. 

2. Kamu çalışanlarının krizden doğan kayıpları başta olmak üzere geç-
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miş yıl kayıpları giderilmeli, süresi uzatılan yetki yasası ile eşit işe 

eşit ücret ilkesinden hareketle, ücretler insan onuruna yaraşır bir ha

yat sürecek düzeye getirilmelidir. 

3. Her ne sebeple olursa olsun işçilerin ve kamu çalışanlarının resen ve

ya zorunlu emekliliği düşünülmemelidir 

4. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına dönüşmesine 
son verilmeli; yıllardır kısıtlanan eğitim, sağlık, adalet ve sosyal gü
venlik, altyapı yatırımları gibi sosyal ve ekonomik harcamalar ile per
sonel ödeneklerine ağırlık verilmelidir. Kamu tarafından sağlanan, her 
kademedeki eğitim ve sağlık hizmetleri parasız olmalıdır. Bütün den
geleri alt üst olmuş, temel ilkeleri tamamen çökmüş olan 2001 yılı 
bütçesi bu anlayışla yeniden düzenlenmelidir. 

5. Kamu mali sistemindeki parçalı yapıyı sona erdirecek, kamu hizmet
lerinde etkinliği ve saydamlığı arttırıcı düzenlemeler içerecek kap
samlı bir bütçe ve harcama reformu gerçekleştirilmelidir. Bütçe dışı 
harcama ve fonlar bütçe kapsamına dahil edilmeli ve bütçe harcama
larında kamu yararı esas alınmalıdır. 

6. Bütçe görüşmelerini sadece bir tahmin olan Bütçe Kanunu ile sınırlı 
olarak sürdüren parlamentonun, bütçe gerçekleşmelerini içeren Kesin 
Hesap Kanun Tasarılarını daha ciddi incelemesi sağlanmalıdır. Mecli
sin bu ilgisizliği, yurttaşlar adına kullanılan bütçe hakkım zaafa uğrat
maktadır. 

7. Kayıt dışı ve yasadışı iktisadî faaliyetler ve yolsuzluklar önlenmeli; 
medya, bürokrat ve siyasetçinin de katıldığı her kademedeki mafyalaş
ma ve çeteleşme engellenmeli ve saptandığında ağır yaptırımlar uygu
lanmalıdır. Bunun temel aracı olarak, kamudaki denetim birimlerinde 
denetim faaliyetleri etkin hâle getirilmeli, aralarında eşgüdüm sağlan
malıdır. Kamu ve özel kuruluşların denetimine, çalışanları temsil eden 
sendikal ve meslekî kuruluşların katılması, ilke olmalıdır. Sendikal ör
gütlenme, kayıt dişiliğin panzehiri olarak desteklenmelidir. 

8. Kamu kaynaklarının adaletsiz, dengesiz, kamu yararı gözetilmeden 

kullanılmasına neden olan ve bir toplumsal hastalığa dönüşen yolsuz-
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luk olaylarına karşı yönetsel, yargısal ve toplumsal denetim aracılı

ğıyla mücadele edilmelidir. 

9. Özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır."Kaynak 

yaratma" adı altında ülkemizin bağımsızlığı, gelişmesi ve geleceği 

için stratejik önemi haiz olan savunma, ulaştırma, iletişim, enerji da

ğıtımı , madencilik, kentsel hizmetler, tarım vb. sektörlerdeki KİT'le

ri bile satmayı öngören politikalar terk edilmelidir. 

10. Örgütsüz ve ucuz emeğe dayalı ekonomi politikalarından vazgeçilme

lidir. Tüm çalışanlara ve emeklilere insan onuruna yaraşır bir gelir 

sağlanmalıdır. 

11. Türkiye' de sağlık sektörü için gerçekçi ve toplum yararına bir plan

lamaya gereksinim vardır. Sağlık sektörüne en az % 10 bütçe payı ay

rılmalıdır. Sektörün etkin çalışabilmesi için kaynakların ve hizmet 

üretimlerinin tek elden yönetilmesi gerekmektedir. Sağlıkta finans

man modeli genel vergilerle oluşan genel bütçe sistemi olmalıdır. Bir 

sağlık sisteminin kalbi toplumun en uç noktalarına kadar ulaşabilecek 

birinci basamak sağlık hizmetleridir. Türkiye'de sağlık ocağı, sağlık 

evleri ve dispanserlerin sayısal ve donanım yetersizliği giderilmelidir. 

Birinci basamak ile hastaneler arasında sevk sistemi işletilmeli ve bu 

uygulama tam süre politikası ile pekiştirilmelidir. Toplumsal sağlık 

düzeyinin gelişmesi için sağlık hizmetlerine toplum katılımı sağlan

malı, bölgelerarası sağlık alanındaki dengesizlikler giderilmelidir. 

12. Emlak Bankası'nca Emlak Konut Şirketi'ne Gayrimenkul Yatırım Or

taklığı payları biçiminde aktarılan Konut Edindirme Yardımı birikim

leri başvuru sahiplerine derhal ve nakden ödenmelidir. 

13. Zorunlu tasarruf hesabındaki birikimlerin toplamı, yani ana para ve 

nemalar 01/06/2000 tarihli döviz kuruna bağlanarak ve piyasa rayiç

leri üzerinden nemalandırılarak hak sahiplerine derhal ve nakden 

ödenmelidir. 
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C- KALKINMA POLİTİKALARI 

1. Türkiye'de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar, kamu kesimi 

potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete geçirilmesi önünde 

engel oluşturmaktadır. Türkiye'de faiz dışı bütçenin milli gelire oranı 

yüzde 21 oranında iken, AB ülkeleri ortalaması bunun iki katından 

fazladır. Sosyal devletin gelişmesi ve kalkınmanın önünün açılması 

için devletin küçültülmesi saplantısından vazgeçilmelidir. 

2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması ve 

geliştirmesi, Türkiye'nin geleceğini planlama yetilerini yeniden ka

zanmasıyla mümkündür. Devletin ekonomiye müdahale araçları güç

lenmen , ulusal egemenliğin araçları ulusötesi sermayenin denetimine 

sokulmamalı, yatırımcı ve üretimci sosyal devlet güçlendirilmelidir. 

Özel sektör için yönlendirici, kamu sektörü için bağlayıcı plânlama, 

bölgesel ve sektörel bağlantıları etkin bir şekilde oluşturularak başla

tılmalıdır. Planlamanın hiyeraraşik her aşamasında, toplumun tüm ke

simlerinin örgütsel temsilcileri aracılığıyla demokratik katılımı sağ

lanmalıdır. 

3. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları temelinde, ulusal stratejik 

kalkınma programlarını uygulayabilmesi için eğitim sisteminde, tüm 

çalışanların çalıştıkları alanda her türlü üretim bilgisine sahip, araştı

rıcı özellikleri gelişmiş, nitelikli insan gücünü yaratmayı hedefleyen, 

yapısal bir reform gerçekleştirilmelidir. YÖK kaldırılmalı; üniversite

lerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmalıdır. 

4. Türkiye stratejik öngörüyle insan kaynakları planlamasını da göz önü

ne alarak ulusal politikalarını belirlemelidir. Bilim ve teknolojide yet

kinleşme ve bunu ülkemiz ölçeğinde toplumsal ve ekonomik faydaya 

dönüştürme isteğiyle; sistemik bütünlülük, siyasi kararlılık, süreklilik 

içerisinde ulusal bir strateji saptamalıdır. İnsandan, yaşamdan ve 

emekten yana bir sanayileşme politikasını, toplumsal bir proje çerçe

vesinde tüm ilişkileri yeniden düzenleyerek ele almalıdır. 

5. Madencilikte planlı ulusal bir politika belirlenmeli, madencilik üreti

mine sadece ihracat kalemi olarak bakılmamalıdır. Yaşanan krizi atla-
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tabilmek için madenlerimiz, üretimden pazarlanmasına kadar "bo

raks" örneğinde olduğu gibi kamu mülkiyetini esas alan bir anlayışla 

ele alınmalı, ulusal ve uluslararası sermayeye teslim edilmemeli, yeni 

yatırımlarla çağdaş teknolojiye kavuşturulmalıdır. 

6. Ülkemizde "Stratejik Ulusal Enerji Planı" acilen hazırlanmalı ve kısa, 

orta ve uzun vadeli alt planlar hızla devreye sokulmalıdır. Sektördeki 

tüm özelleştirmeler geri alınmalı ve tüm imtiyazlar iptal edilmelidir. 

Enerjiyi ucuza üretebildiğimiz ölçüde sanayi ürünlerimizin rekabet 

şansı olabileceği unutulmamalıdır. Ucuza üretmenin birinci koşulu, 

ulusal kaynaklarımızın ulusal politikalar çerçevesinde hızla değerlen

dirilmesinden geçmektedir. Alternatif temiz enerji kaynaklarına yöne-

linmelidir. 

7. Gündemde olan Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı, yabancı sermaye

nin kuralsız mal, hizmet, teknoloji ve finansıyla işleyecek; kamusal 

denetim mekanizmalarını yok edecek; bu anlamda ulusal sanayi'yi 

çökertecek, çevre ve doğal kaynakları tahrip edecek bir yaklaşım ge

tirmektedir. Bu Yasa Tasarısı' ndan vazgeçilmelidir. 

8. Türkiye'de kuralsız yabancı sermayenin uygulamalarına örnek oluş

turan onsekiz adet Serbest Bölge küreselleşme ideolojisinin bir uzan

tısı olup kamusal denetime ait bütün mevzuatı dışlamakta ve sendikal 

örgütlenmeyi engellemektedir. Serbest Bölgeler kaldırılmalıdır. 

9. Kamu arazileri bütçe açıklarını kapatmak için, "kaynak paketi" adı al

tında kelepir fiyatlarla satılmamalı; "yurttaşlarımızın eşit yararlandırı

lacağı düzenlemeler" için, kamu elinde tutulmalıdır. Kentsel toprak 

rantının kamuya geri döndürülmesi sağlanmalıdır. 

10. Parçacı ve yasak savıcı imar uygulamaları kaldırılmalı, imar , gece

kondu ve orman afları yasaklanmalı, su havzaları korunmalı, "kente 

karşı suç" tanımı yasal ve toplumsal yaptırımlarla güvence altına alın

malı, çevreye duyarlı imar planları hazırlanmalıdır. 

11. Deprem sonrası süreçte oldu-bittiyle önümüze dayatılan yaşanabilir, 

güvenli, dayanıklı yapı üretim ve denetimi sürecini, sermayeye ticari 

bir alan olarak teslim eden 595 sayılı KHK ve bu kanuna dayanılarak 
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TMMOB Kanununa müdahale eden 601 sayılı KHK ve ilgili tüm yö

netmelikler iptal edilmeli, kamusal denetim etkinleştirilmelidir. 

12. Tarımın tasfiyesini amaçlayan süreç,kentlere çok hızlı bir göç dalgası 

yaratacak; yıkım boyutunda ekonomik - toplumsal bir fatura oluştu

racaktır. Bu nedenle dengeli kalkınma politikaları ve bölgesel planla

ma ile tarımın yeniden canlandırılması ve atıl kaynakların yeniden fa

aliyete geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla ,köye dönüş bir araç ola

rak değerlendirilmeli ve göçe neden olan ve göçün yaratacağı olum

suzluklar tüm yönleri ile giderilmelidir. 

13. Uzun bir süredir gündemde tutulan ve "reform" olarak getirildiği öne 

sürülen Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ile, işletmeci belediyecilik ve 

Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı anlayışı çerçevesinde; kent ve imar 

rantlarının, özelleştirmelerin ve kamu arazilerinin satışlarının önü açı

lacaktır. Yasa Tasarısı, toplum yararına olarak yeniden düzenlenmeli

dir. Yerel yönetimlerce toplumsal hizmetlere "şirket", kentli yurttaşa 

"müşteri" gözüyle bakan yaklaşımlara son verilmeli, demokratik katı

lım ve kamusal denetim yaşama geçirmelidir. 

14. Sanayileşmeye hem doğrudan hem dolaylı hizmet veren ulaştırma 

sektörümüzde; ülkemizin jeoloji, jeopolitik ve kültürel yapısı gözönü-

ne alınarak, kent içi ana ulaşımları da kapsayacak şekilde, ilke ve he

defleri ortaya koyacak uzun vadeli ulusal ulaştırma ana planı hazırlan

malı ve buna bağlı olarak ulusal ulaştırma politikaları belirlenmeli, 

demiryolu ve denizyolu taşımacılığı özendirilmeli, kaynak israfına 

yol açan otoyol projelerinden vazgeçilmelidir. 

15. Toprak, özenle korunması gereken bir doğal kaynaktır ve her ülkede

ki varlığı sınırlıdır. Bu varlık kamu yararına korunmalı, kapsamlı bir 

toprak reformu gerçekleştirilmelidir. 

16. Emeğin serbest dolaşımına izin vermeyen, sadece mal ve hizmetlerin 

serbest dolaşımı anlamına gelen Gümrük Birliği' ne ilişkin Ortaklık 

Konseyi Kararı gözden geçirilmelidir. Dünya Ticaret Örgütü ve 

OECD bünyesinde yürütülen hizmet ticaretinin serbesdeştirilmesi ça

lışmaları askıya alınmalıdır. GATS 1994 Anlaşmaları içinde kalkınma 
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politikalarına aykırı düzenlemelerin yeniden müzakere edilmesi için 

uluslararası girişimlerde bulunulmalıdır. 

17. İthal edilen malları ülkemizde üretmeye, ihracatı arttırmaya yönelik 

yatırım projeleri teşvik edilmelidir. 

18. İthalatı denetleyebilmek ve lüks tüketim malları ithalatını caydırabil

mek için tarife dışı engeller kullanılmalıdır. Özellikle demir çelik ve 

tekstil hammaddesi ithalatında ihtisas gümrüklerine işlerlik kazandı

rılmalıdır. 

19. Rekabet Kurulu imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin mini

mum etkin ölçekle çalışmalarını sağlayacak, firma birleşme, yatırım 

koordinasyonu, yeni firmaların sektöre girişini sağlayacak teşvik ve

ya zorlaştırma gibi uygulamalar yapmalıdır. 

20. İhracatın bileşimi yüksek katma değerli ürünler lehine değiştirilmeli, 

bu yönde sanayi, finansman ve teknoloji planlaması yapılmalıdır. 

21. Banka kredilerinin dengeli kalkınmanın gerektirdiği şekilde kullanıl

ması sağlanmalıdır. 

22. Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası gibi kamu kalkınma ve 

yatırım bankacılığı, gerçek işlevleri ve kuruluş amaçları doğrultusun

da çalışır duruma getirilmelidir. 

23. Bölgesel kalkınma politikaları yeniden canlandırılmalı, bölgelerarası 

dengesizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. 

D- VERGİ POLİTİKALARI 

1. Otokontrol aracı olarak servet beyanı ve benzeri inceleme teknikleri 

getirilmeli, vergi yönetimi, denetimi, ücret, araç ve gereç yönünden 

daha da güçlendirilmelidir. 

2. Sermaye gelirlerinin vergi gelirlerine katkısı arttırılmalıdır. Vergi ada

letini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi alın

ması ilkesini sağlayacak bir vergi reformu gerçekleştirilmelidir. 

3. Verginin tabana yayılması, vergi ve sigorta incelemelerinin yaygınlaş

tırılması, ücretlilere vergi iadesinin aylık hale getirilerek kapsamının 
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genişletilmesi, faiz gibi menkul sermaye gelirlerinin ve özellikle ka
mu borç senetleri gelirlerinin üniter tarife kapsamına alınması sağlan
malıdır. 

4. Bu amaçla gerçekleştirilecek vergi reformunun; Gelir idaresinin so
runlarına çözüm getirecek,vergi denetim örgütlerinin ve 3568 sayılı 
Yasaya tabi meslek mensuplarının sorunlarına ,vergi kanunlarındaki 
eksiklik ve yanlışlıklardan doğan sorunlara, vergi yargısının, vergici
lik ve ekonomiyle ilgili diğer kurumsal ve yasal düzenlemelerdeki 
(bankacılık sistemi, sermaye piyasası ve Türk Ticaret Kanunu, kara 
paranın önlenmesi gibi) eksiklik ve yanlışlıkların doğurduğu sorunla
ra çözüm getirecek, düzenlemeleri aynı anda yapmayı amaçlayan kap
samda olması gerekir. 

5. Vergi sisteminde bulunan teşvik, muaflık ve istisnalar ile indirimler 
ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak, yeniden göz
den geçirilmeli, üretimi, ihracatı ve istihdamı özendirici hale getiril
melidir. 

6. Lüks tüketimden daha yüksek oranda vergi alınması sağlanmalıdır. 

7. Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan dolaylı vergilerin (tüketim ver
gilerinin) vergi sistemi içindeki ağırlığı azaltılmalıdır. 

8. Ücretliler için uygulanan özel indirimin makul bir süre içinde asgari 
ücret düzeyine çıkarılması sağlanmalıdır. 

9. Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme oranında ar
tışı sağlanmalıdır. 

l0.Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmeli, bu amaçla 
hamiline yazılan belgelerden nama yazılı belgelere geçilmelidir. 

E- TARIM POLİTİKALARI 

1. Tarıma ilişkin destekleme kurumlarının özelleştirilmesi, işlevsizleşti-
rilmesi veya tasfiyesine yönelik IMF / Dünya Bankası programı der
hal durdurulmalıdır. 

2. Türkiye'nin net ithalatçı olduğu başta buğday, pamuk olmak üzere ta-
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rım ürünlerinde gümrük vergileri korunmalı, böylece hem tarımsal 

üreticiliğin yaşaması sağlanmalı, hem ülkenin besin güvenliği korun

malı, hem de gümrük vergilerinin tarıma dönük Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu kaynaklarını beslemesi sağlanmalıdır. 

3. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'ni her türlü mali desteğin dışında 

bırakan 4572 sayılı düzenleme değiştirilmeli; Yeniden Yapılandırma 

Kurulu, Dünya Bankası güdümünden çıkarılmalıdır. 

4. Tarımda kooperatif türü örgütlenme desteklenmeli, bu kuruluşların 

alım fiyatlarına kredi yoluyla desteklenmeleri sağlanmalıdır. 

5. Mevcut desteklerin yerine geçirilmek istenen ve üretimle ilişkilendi-

rilmeyen doğrudan gelir desteği uygulaması terk edilmeli, bu araç ye

ni bir ürün deseni oluşturulmasına dönük tamamlayıcı bir destekleme 

unsuru olarak kullanılmalıdır. 

6. Sulama, toprak ıslahı, toplulaştırma, tohumluk, damızlık üretimi, eği

tim, yayım, AR-GE'ye yönelik yatırımların ve desteklemelerin geliş

tirilmesi sağlanmalıdır. 

7. Hayvancılık desteklenmelidir ve et ithali önlenmelidir. Ayrıca yok 

edilen çayır-meralarımızın geri kazandırılması sağlanmalıdır. 

F- DEMOKRATİKLEŞME, SENDİKAL VE SOSYAL HAKLARA 

YÖNELİK POLİTİKALAR 

1. Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan 1982 Anayasası 

yerine, evrensel hukuk ilkeleri temelinde ulusal bağımsızlığı ve ulusal 

egemenliği, demokratik hak ve özgürlükleri ve insan haklarını koru

yan ve güvence altına alan çağdaş, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anaya

sa, özgür bir ortamda tartışılarak ve tüm halk kesimlerinin etkin katı

lımı ile hazırlanmalıdır. 

2. Bu bağlamda yasalar, çağdaş, özgürlükçü demokratik düzenin gerek

lerine uydurul malıdır. Hukuk devleti olmanın temel koşulu olan hu

kukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilmelidir. Çalışanların haklarının 

tanınması doğrultusunda ILO normlarına uygun düzenlemeler yapıl

malıdır. 
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3. Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin ve Meslek Örgütlerinin 

televizyon radyo vb. kurma ve işletmeleri önündeki yasal engeller 

kaldırılmalıdır. Sendikalaşmanın özendirilmesi için sendikalı çalışan

lar tarafından üretilen ürünlere , "bu ürün sendikalı çalışanlar tara

fından üretilmiştir" ibaresinin bulunduğu sosyal etiketleme yapıl

malıdır. 

4. Çocuk işçi çalıştırmaya son verilmeli, sayıları 1,6 milyonu bulan ço

cuk işçiler eğitime yönlendirilmelidir. 

5. Yabancıların ülkemizde kaçak olarak çalışmaları önlenmelidir. 

6. Hükümet ve parlamento, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev 

hakları önündeki engelleri kaldırmalı; sendikal hakları, onaylanmış 

uluslararası sözleşmelere, ILO sözleşmelerine ve yetkili organ karar

larına uygun hale getirecek biçimde düzenlemelidir. 

7. Kamuda her iktidar değişikliğinde yaşanan siyasal kadrolaşmalara 

son verilmeli, atama, nakil, terfi, denetim, teftiş ve cezalar objektif 

kriterlere dayandırılmalı, çalışanlarla ilgili bütün kararlarda çalışanla

rın örgütleri müdahil olarak yer almalıdır. Sendikal çalışmalar dolayı

sıyla verilen disiplin cezaları tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldı

rılmalı, açılan adli, idari, disiplin soruşturmaları ve sürgünler durdu

rulmalıdır. 

8. Hükümet tarafından TBMM'ne sunulan ve Genel Kurul' da görüşül

meyi bekleyen, kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırma

yı ve memuriyete son vermeyi hedefleyen yasa tasarısı geri çekilme

lidir. 

9. İşten çıkartmaların ekonomik kriz nedeni ile daha da yoğunlaştığı ko

şullarda işsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları ile ödenek miktar 

ve süreleri çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir. Tüm çalışanlar 

için iş güvencesi sağlanmalıdır. 

10. İç ve dış sermayeye yeni kâr alanları açmak isteyen bireysel emekli

lik ve özel sağlık sigortası düzenlemelerine dair girişimler durdurul

malıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunda prime esas ücretin taban ve ta

vanları günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir. 
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11. Köşe dönmeciliği teşvik eden anlayışlardan vazgeçilmeli; ülkesinin, 
halkının ve toplumun çıkarlarını ön planda tutan, emeğe saygıyı temel 
alan anlayış yerleştirilmelidir. 

SONSÖZ 

Yolsuzluk ve yoksulluk üretmekten başka işlevi kalmamış gözüken siya
sal iktidarlar halk nezdinde güvenlerini ve itibarlarını yitirme noktasına gel
mişlerdir. Parlamento ve hükümetlerin yapması gereken şey, başarısızlığı ka
nıtlanmış ve toplumsal/siyasal desteği kalmamış IMF, Dünya Bankası politi
kalarından vazgeçmektir. Çözüm; EMEK PLATFORMU programını ha
yata geçirmektir. Türkiye'nin bu programı uygulayacak ve krizleri aşa
cak gücü vardır. 

36 mülkiye • Cilt:XXV • Sayı:227 


