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İ K T İ S A T 

Sev 

 

ili Okurlar (t' 

 

Bugiin dergimizin 12 nci say ı sım sunuyoruz. Şu anda adetâ hayal âle-
minde gibiyiz. Zira, bu hayırlı  teş ebbüsümüze girmeden evvel tetldkimiz s ı-
ras ında bizi vazgeçirmek istiyenler ekseriyette idi. Ama, bizler sizlerin yak ın 
alâka ve deste ğ imizl Cemiyetimizin büyük eksi ğ i olan yaym orgamm kıı ra-
rak ya ş ataca ğı mıza inanm ış tık. İş te, bu inanç çal ış malarımızda bizi daima 
kamçı ladı  ve neticede hep beraber muvaffak olduk. Bu say ımızla ikinci cil-
diniz tamamlam ış  daha iyi, daha olgun bir ş ekilde üçiincü cildimize haz ırlık 
yapmaktaym. 

Ayrıca, Cemiyet merkezimizde seri konferanslar verdirmek üzere haz ırhk 
çalış maları  yapılmaktadır. Bu konferanslarm daha ziyade yuvarlak masa 
konferansı  şeklinde münaka şalı  geçmesi düşünülmektedir Günün aktüel me-
selelerini konu olarak ele alacak konferanslara i ş tirak edemiyen okurları-
imza dergimiz aydınlat ı c ı  bilgiyi vermeye çal ış acakt ır. 

Üçüncü cilt çalış malanmız devam ederken Dergimizde bugiine kadar 
eksikliğ ini duyduğunuz hususları  bildirmenizi bilhassa rica ediyoruz. Zira, 
Dergi hepimizindir; yeni filçir, görü ş  ve düşünüş lerle yaşı yacaktır, 

Bu arada say ın abonelerimizden 12 ay üzerinden para yat ırmış  olanların 
abone müddetlerinin hitam buldu ğunu bildirir; abonelerini yenilemek için 
Ziraat Bankas ı  Bahçekap ı  Ş ubesinde 27000; Türkiye i ş  Bankas ı  A.Ş . Galata-
saray Şubesi 676 sayıh hesaplar ile Cemiyetimizin Tünel Galipdede Cad. 
No: 48/1 adresine havale gönderrnelerini bekleriz. 

Yeni cildinlizle birlikte göndermeyi vaadetti ğ imiz özel sayımızı  yalnız 
abonelerimize göndereceğ imiz için adedi, mandut olarak bas ı lan özel saymuz-
dan istifade etmek istiyen okurlar ı mızm abonelerini yenilemelerini bilhas-
sa rica ederiz. 

Saygdarmuzla 

IKTISAT DERGISI 
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Ekonomik Durum 

Yat ı r ı mlarda Kullan ı lacak 
Yerli Mamuller 

Ş emseddin GÜLER 

B undan önceki Koalisyon Kabinas ı  dağı lmadan k ısa bir süre önce, 
binalar ın her türlü aksam ve teçhizat ından tutunuz da kamyon, 

otobüs, lokomatif ve deniz ta şı tlarından başka traktörleri ve bir çok 
makina ve cihazlar ı  içine alan yat ı rımlarda yerli mamullerin kullaml-
mas ım hedef tutan kararnameye ait yönetmelik yürürlü ğe konulmuş -
tur. 

Bir taraftan K ıbrı s ihtilâfının alabildiğ ine büyüdüğü ve Hükümetin 
bununla ilgili önemli kararlar arifesinde bulundu ğu, diğer taraftan koa-
lisyon partilerinin baz ı  kanatlar ının iç politikayı  gayn ciddi bir orta-
ma doğ ru sürüklediğ i son günlerde, memleketimizin ekonomik bünye-
sile ilgili olarak al ınan bu çok önemli kararname maalesef arzulanan il-
giyi görmemiş tir. 

Kararnameye ba ğ l ı  yönetemlik ciddi bir uygulamaya tabi tutuldu-
ğu takdirde, kalk ınma plân ımı zın başarıya ula şmas ı  kolaylaş acağı  gibi, 
cari ödeme aç ığı ndan mütevellit fark ın kapanmas ı  da sağ lanacak ve 
memleketimizin yat ı rım mallar ı  imalât sanayii de geli ş ecektir. 

Beş  yı llık kalk ınma plânı nın birinci dönemindeki cari ödeme aç ığı  
ortalama olarak 2,2 milyar lirad ı r. Ancak bu dış  açığı n gayri safi milli 
hası laya oran ı  1963 de °/0 4,1 den 1967 de 0/0 2,8 e düşeceğ i hesaplanmış  
bulunmaktad ır. Bu aç ık net dış  finansman ihtiyac ımızı  göstermekte- 
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İ K T İ S AT 

dir. Halbuki bilindiğ i gibi yat ınm mallar ı  sektöründe ihtiyac ımız ın bü-
yük bir kı sm ı  ithalât yolu .ile kar şı lanmakta, ayn ı  zamanda geni ş  bir 
imalât kapasitesi at ı l olarak durmaktad ı r. Memleketimizin kendi im-
kânlar ı nı  kullanarak dış  ödeme açığı nın kapat ı lmas ı  konusunda göste-
receğ i gayretlerin öncelikle ele al ınmas ı  ve mevcut tesislerde bulunan 
tezgâh ve makinalann büyük k ı smı  standart tipte olmad ı kları  için, seri 
imalâttan ziyade sipari ş  üzerine imalât yap ı lmas ına elveri ş lidir. 

C abrika ve tesislerin makina ve cihazlar ı  umumiyetle sipari ş  üze- 
1 rine imal edildiklerinden ve halen bir çok k ı sımlar ı  imal edil-

mekte olduğundan, yat ı rım mallar ı  inialât sanayiinin bu yönden ,geli ş ti-
rilmesi memleketimizin ş artlanna uygun bulunmaktad ır. Bu durum 
döviz tasarrufu için olduğu kadar, yeni i ş  sahalann ın aç ı lmas ı , kalkın-
man ı n daha muvazeneli olmas ı  yönlerinden de önemlidir. 

Yönetmeli ğ in uygulama alan ı  da bir hayli geni ş  tutulmuş tur. Genel 
ve özel katma bütçeli ve döner sermayeli daire ve müesseselerle, beledi-
yelerin ve iktisadi devlet te şekküllerile, sermayesinin yans ı  ve daha 
fazlas ı  bu daire ve te ş ekküller taraf ından ödenmiş  ortakl ıklar ın ve özel 
kanunla kurulmuş  idare, te ş ekkül ve müesseselerle, genellikle Türk Pa-
ras ının Kıymetini koruma mevzuat ına, ithal i ş lemlerinde resmi sektör 
olarak muameleye tabi tutulan kurulu ş ların dış  ödemesi olarak bütün 
projelerine uygulanmaktad ı r. 

Mevzu Yönetmeliğe göre yat ı nmlarda yerli yap ı lmas ı  esas al ınacak 
tesis, makina ve cihazlann tam listesini yaz ının sonuna eklemi ş  bulu-
nuyoruz. Ön projelerin haz ı rlanmas ı  s ı ras ında ve yatınmlarda te şek-
küller, memleketimizde imal edile,n ve edilmesi. mümkün olan mamul-
lerle tedariki mümkün olan hizme"deri bundan böyle dahilden sa ğ lamak 
zorundad ırlar. Ancak yat ırım yapacak te ş ekküller, listedeki mamulle-
rin çalış)r hale gelmesi için, ithali gerekli ham ve yard ımcı  maddelerle 
hariçten temini zaruri hizmetlerden dolay ı  döviz ihtiyac ı  hissedecek 
olurlarsa bunlan ön projelerinde gösterecekler ve Sanayi Bakanl ığı  ile 
diğer ilgili bakanl ıklar ve Devlet Plânlama Te şkilât ı  bu kararnameye 
bağ l ı  yönetmeliğ in müeyyidelerine uyulup uyulmadığı nı  incelemeye ta- 

, 

bi tutacaklard ı r. 

ararnamenin ba ğ l ı  olduğu yönetmelikte maksad ın sağ lanmas ı  
\ için, yat ı rım yapacak te ş ekkülleri, projelerini ve şartnamelerini 

haz ı rlamalar ı  ve ilân etmeleri yönlerinden baz ı  kayıt ve ş artlara tabi 
tutan önemli hükümler bulunmaktad ır. Bunlardan en mühimleri şun-
lardı r: 
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DERGI S İ  

a — Ş artnamelere, yerli firmalar ın ihaleye i ş tiraklerini ve yerli 
imalât ı  önleyici kayı tlar konulamaz. 

b — ihtiyac ı  karşı hyacak nitelikte yerli olarak yap ı lmas ı  mümkün 
mamullerin standartlar ı  veya karekteristikleri yüksek ve de ğ iş ik tutul-
mak suretile ithalâta yol aç ı lamaz. 

c — İş in teslim süresi, ciddi bir gecikmeye meydan vermemek kay-
dile, yerli imalâtç ıya iş i bitirme imkânı  verecek kadar tutulur. 

d — Yap ı lacak büyük hacimli ve yüksek de ğerdeki iş ler, zaman, 
maliyet bak ım ından ciddi bir rnahzur ta şı mamak kaydile yerli firma-
ların kat ı labileceğ i makul hacim ve say ıda daha küçük parçalara bölü-
nür. 

e — Yeterlik belgesi aranmas ı  halinde, müteahhidin daha önce 
yapmış  olduğu aynı  veya benzeri makina ve teçhizat i ş leri için istene-
cek değer tutar ı , keş if bedelinin yüzde yirmibe ş ini geçemez. 

f — Ş artnamelere, mamuller için ithal mal ı  olması  veya belirli bir 
marka ta şı ması  gibi kayı tlar konulamaz. 

g ihaleye yalnız bir müessesinin kat ı lmas ına yol açacak, diğer-
lerini aç ıkta b ı rakacak ş ekilde şartnameler düzenlenemez. 

h — Büyük değerdeki yerli mamüllerin sat ın al ınmas ı , teklif is-
teme ve pazarl ık yolu ile yap ılsa da ilân edilir. 

i — Yerli mamullerden, ş artnamelerde belirtilen nitelikler istenir, 
yabanc ı  mamulün ş artname dışı  temin ettiğ'i ilâve farkl ı lıklar bir üs-
tünlük say ılmaz ve tercih sebebi olamaz. 

V önetmelik bir istisna olarak, yerli yap ı lmas ı  belirtilmi ş  olan 
I mamullerin zaman, kalite ve fiyat yönünden, kalk ınma plânı  ve 

hedeflerini sekteleyici bir durum yaratt ığı  takdirde ithal yolu ile temin 
edilmesini. kabul etmiş tir. 

Bu gibi tedbirlerle memlekette istihsal edilebilecek mallar ın ya-
banc ı  memleketlerden ithali önlenmekle, bunlann istihsali ile u ğ raşan 
yerli çal ış ma, anayurt piyasas ı  tekelini a ş ağı  yukar ı  sağ lamış  olur. Ana, 
yurt pazar ındaki bu tekelin, ondan faydalanan zan'at çe şidini çoğu za-
man pek şevklendirip, ço ğu vakitte topluluğun hem emeğ inin hem ser-
mayesinin halile girecek olamndan pek fazlas ını  o işe sevk ettiğ inden 
şüphe edilmez. Ama, toplulu ğun genel çal ış mas ım artt ırmağa, yahut 
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ona en elveri ş li istikameti verme ğe vesile olduğu belki, pek okadar 
belli değ ildir. 

Topluluktaki genel çal ış ma, hiç bir zaman, topluluk sermayesinin 
çalış tı rabileceğ inden fazla olamaz. Meselâ A n ı n bir iş te tutabilece ğ i iş -
çi say ı s ı  ile sermayesi ar ı as ında, kesin bir oran bulunmak gerekti ğ i gi-
bi, büyük bir topluluğun bütün üyelerince biteviye kullan ı labilecek olan-
lar sayıs ının da, toplumun tüm sermayesine belirli bir oran ı  bulunmak 
gerekir ve o nisbeti hiç bir zaman a ş amaz. Yani hiç bir ticaret tüzü ğü, 
bir toplulukta çal ış anlar ın miktar ı nı , o topluluk sermayesinin besliye-
ceğ inden öteye ço ğ altamaz. Bunun ancak bir k ı smı nı , halile gidemiyecek 
olduğu bir istikamete çelebilir. Bu suni istikametin, topluluk için ken-
diliğ inden gidilecek yönden daha elveri ş li olmas ı  ihtimali hiç de muhak-
kak değ ildir. 

H erkes sermayesini elden geldi ğ i kadar kendine yak ın yerde, do-
layı sile de, mümkün olduğu kadar yerli çal ış man ı n desteklenme- 

sinde kulanmağ a gayret eder. Yeter ki böylelikle, sermayenin adi ya-
hut adiden pek a ş ağı  olmıyan kârlann ı , her zaman edebilsin. Serma-
yesini yerli çal ış ma yarar ına kullanan her kimse, o eme ğ i muhakkak 
has ı las ı  mümkün mertebe en yüksek de ğerde olacak şekilde idare et-
meğe uğ ra şı r. 

G örülüyor ki memleketimizin gelece ğ i bakım ından çok a ğı r bir 
yükü üzerine alm ış  olan bu yönetmeliğ in şartlar ını  yerine getir- 

mek ve hesaplar ını  yapmak dolay ı sile neticesini te şhis etmek kolay 
bir iş  değ ildir. Fakat prensipleri itibarile, ekonomik kalk ınmam ız ya- 
rar ına olduğu için bu karar ı  almakta geç kald ığı mı z ı  dahi iddia edebilir. 

YATIRIMLARDA YERL İ  YAPILMASI ESAS ALINACAK 
TES İ S MAKİ NA VE Cİ HAZLAR 

Sıra No. 	CINSI 

1 	 Binalar, hangarlar, barakalar ve emsali ile bunlar ın her türlü ak- 
sam ve teçhizat ı , 

2 	 Demir, çelik, alüminyum, çinko ve benzeri metallerden yap ı lan 
konstrüksiyon (in ş aat) ve aksam ı  (çat ı lmış  veya çat ılmamış ). 

3 	 Her türlü iskele, r ıht ı m, mendirek ve dalgak ıranlar. 
4 	 Sabit ve yüzer her türlü havuzlar. 
5 	 Gaz, s ı v ı  ve kat ı  maddelere ait depo, silo ve tanklar. 
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6 	 Demiryolu, dekovil hatt ı  (ray, travers ve küçük ba ğ lantı  malze- 
mesi dahil) vesair yol malzemesi. 

	

7 	 Her türlü köprüler ve teçhizat ı  

	

8 	 Kanal, set, regülâtör ve su kuyulan teçhizat ı . 

	

9 	 Çeş itli tesisler: 
a — Aydınlatma, alçak gerilim elektrik tesisleri 
b — Is ı tma tesisleri 
c — Klima ve havaland ırma tesisleri 
d — Soğutma tesisleri 
e — Yang ın ihbar, paratöner tesisleri 
f— S ıhhi tesisat, kanalizasyon ve yang ın söndürme tesisat ı  
g — Su haz ırlama ve besleme tesisleri 
h — Su soğutma kuleleri ve havuzlan 
i — Boru donan ımı  ve tesisat ı  (40 aküden büyük bas ınçlı  olan-

lar hariç) 
j — Kum ve çak ı l eleme ve y ıkama tesisleri 
k — Asansör ve elevatör tesisleri 
1 	Kumanda ve tevzi tablolar ı  
m — Is ı  değ iş tirme cihazlar ı  
n — Bacalar 
o — Cebri borular ı  ve denge bacalar ı  
p — Buhar kazanlan 
✓ — Otomatik, yarı  otomatik ve manyatolu telefon santralleri 
s — Mutfak ve çama şı r tesisleri 
t — Havagaz ı  fabrikalar ı  

	

10 	 Taşı tlar ve özel araçlar : 
a — Kamyonlar ve kamyonetler (damperli ve dampersiz), trey-

lerler, römorklar (firikorifik olan ve olm ıyan kasalar) 
b — Otobüs, troleybüs ve minibüsler, 
c — Station Wagon ve paneller, ambülanslar, cenaze arabalan 
d — Arazöz ve yang ın arabaları , tankerler ve çöp kamyonlar ı , 
e — Her türlü vagon ve vagonetler 
f — Lokomatifler 
g — Deniz ta şı tlar' 

	

11 	 inş aat makinalan : 
a — Beton haz ırlama ve kar ış tırma makinaları  
b — Ta ş  ve kömür k ırma makinaları  
c — Briket makinalar ı  
d — Keçi ayaklar ı ; lâstik tekerlekli silindirler 
e — Yol silindirleri, greyderler 
f — Asfalt haz ı rlama tesisleri (fini ş er hariç) 

	

12 	 Makina ve cihazlar : 
a — Vantilâtör ve aspiratörler 
b — Kryn, vinç, bucurgat, palanga, maçuna ve krikolar 
c — Konveyyörler, bantlar ve benzeri ta şı yı c ı lar 
d — Santrifüj pompalar 
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e — Motomoplar, el tulumbalar ı  
f — Vakım pompalar ı , pistonlu pompalar 
g — Burülörler 
h — Eksantrik ve friksiyon presler (200 Ton kapasiteye kadar) 
i — Çamur kum ve toprak de'g'irmenleri 
j — Ağaç i ş leme makinalar ı  
k — Transformatörler (35 KW. gelirim ve 2000 KWA takata ka-

dar olanlar dahil, ölçü transformatörleri hariç) 
1— Pülverizatörler 
m — Basküller 
n — Vanalar 
o — Asetilen kazanlar ı  
p — Tar ı m aletleri ve traktörleri 
✓ — Metal i ş leme makinalar ı  (Torna, matkap, testere, freze tez-

gâhları ), 
s — El alâtleri 
t — Çay k ıv ırma makinalar ı  

13 	 Diğ erleri : 
a — Mobilya ve mefruş at 
b — Büro teçhizat ı  (Büro makinalar ı  hariç) 
c — Buz dolab ı , elektrik süpürgesi, çama şı r makinas ı , ütüler, di-

kiş  makinalar ı , radyolar' ve diğer ev e şyalar ı  
d — Mutfak makina, teçhizat ve malzemeleri 
e — Akümülâtörler 
f — Yeralt ı  kablolar ı  (1 Kw, 4X16 mm2 ye kadar) 
g— Elektrik, telefon ve telgraf için izole edilmi ş  ve edilmemi ş  

bakır teller 
h — Borular (çekme çelik borular hariç) 
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Ayin Lkonomik Olaylan 

Ege'de Mavi Küf Görüldü : 

Bölge Ziraat Mücadele Reisli ğ inden 
al ınan bilgiye göre, son bir hafta içinde 
Izmir'in Güzelbahçe buca ğı  merkez, il-
çesinin Bulgurca ve Menemen'in Samur-
lu köylerindeki tütün fideliklerinde ma-
vi küf hastal ığı  görülmüş tür. Bölgede ge-
niş , bir aramaya ve mücadeleye ba ş l ıyan 

ekipler, Bay ınd ı r, Çe ş me, Foça, Ödemi ş , 
SeYeribisar, Selçuk, Torbal ı , Tire, Kar-
şı yaka, K ı n ı k ve Urfa ilçelerinde, 2 mil-

yın 800 bin 935 metrekarelik, tütün fi-
deliğ ini ilâçlamış lardı r. 

Köyü Tan ıma Semineri : 

İ stanbul il kademesi köy toplum 
kalk ı nmas ı  koordinasyon kurullar ı  ta-
raf ından düzenlenen ve 10 - 26 May ı s ta-
rihleri aras ında 11 toplant ı  salonunda de-
vam edecek oları  seminerlerde ekonomik, 
sosyal, kültürel ve doğal yönlerden köy 
tat)lumlar ını  bugünkü durum ve düzen-
len içinde tan ımak imkânlar ı  sağ lana-
cakt ı r. 

Keban Baraj ımn Temeli Atılacak : 

Keban Baraj ımn temeli Enerji ve 
Ta bii Kaynaklar Bakan ı  taraf ı ndan 24 
Mayı sta at ı lacakt ır. Inş a edilecek ilk de-
rivasyon tüneli ile F ı rat nehrinin mecra ı  
değş tirilecek, sonra baraj ın yap ı m ına 
baş lanacakt ı r. 

Usare Fabrikas ı  : 

Tarım Bakanl ığı na bağ lı  olan ve yeni 
bir araziye sahip bulunan Mersin-Erdem-
li aras ındaki Alata teknik bahç ıvanl ı k 
okulunda bir «meyve usare fabrikas ı » ku-
rulacakt ır. Usare, fabrikas ın ın inş aat ına 
yak ında baş lanacakt ı r. 

Otobüs Fabrikas ı  : 

Bir Hollanda ve bir İ ngiliz firmas ı , 
Istanbul'da otobüs fabrikas ı  kurmak için 
İ .E.T.T. Genel Müdürlüğüne müracaat et-
miş tir. Halen incelenmekte alan müra-
caatlarda, firmalar kurulacak bu fabri-
ka için 30 milyon lira yat ı r ı m yapmak is-
tediklerini bildirmektedirler. E ğer fabri-
ka yap ı l ı rsa, İ stanbul Belediyesinin oto-
büs ihtiyac ı  kar şı landığı  gibi, diğer ille-
re de yeteri kadar otobüs verebilecektir. 

Ham Demir İ stihsali : 

Karabük Demir ve Çelik I ş letmeleri 
Umum. Müdürlüğ ünden verilen bilgiye 
göre, bu ay içinde bir üçno'lu yüksek 
f ı rındaki istihsal kapasitesi rand ımanli 
bir çal ış ma ile % 93'e ula ş mış t ır. 1965 
y ı lı  ham demir istihsali de takriben 470 
bin ton olacakt ır. 

İ zmir Limanından ihracat : 

Ba ş lı ca _Ihraç ürünlerimiz aras ında 
yer alan pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm 
ve incir ihracat ı  h ı zla geli ş mektedir. İ z-
mir ihracatç ı  birliklerinden al ınan bilgi-
ye göre, sezon ba şı ndan 1965 y ı lı  Nisan 
ay ı  sonuna kadar İzmir liman ından 363 
milyon 853 bin 872 lira değerinde pamuk 
ihraç edilmi ş tir. Al ı c ı lar aras ında 104 
mily-on 331 bin 717 liralık pamuk ithal 
eden Portekiz ba ş ta gelmekte, bunu İ n-
giltere, Bat ı  Almanya, İ talya, Belçika, İ s-
viçre, Avusturya, Fransa takip etmekte-
dir, Ayni süre içinde 131 milyon 280 bin 
39 lira değ erinde çekirdeksiz kuru -üzüm 

54 milyon 575 bin 203 liral ı k da incir ih-
raç edilmi ş tir. 

Dış  Ticaret Açığı  : 

Ticaret Bakan ı  yapt ığı  bir kanuşma- 
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da Türkiye'nin 1965 y ı lı  ticareti hakk ı n-
da bilgi vermi ş  ve bu yı lki dış  ticaret 
açığı mız 255 milyon dolar olduğunu aç ı k-
lamış tır. Bakan ayr ıca 1965 y ı lı  içinde 375 
milyon dolarl ı k ihracat yap ı lacağı n ı , bu-
na mukabil ithalât ın da yap ı laca ğı nı  ilâ-
ve etmi ş tir. 

Trakya'da Petrol Aramyor 

Mobil Exploration Mediteranean Inc. 
Ş irketi Trakyada petrol arama Sondaj ı -
na ba ş lamış t ır. Yap ı lan sondajlarda pet-
rol emarelerine rastlanm ış t ır. 

Küçük Esnaf Kredileri : 

Sanayi Bakanı , küçük esnaf ve sa-
natkâr ın kredilerinin artt ı rı lmas ı  içiın 
gayret sarfedildi ğ ini aç ı klamış t ır. Bakan 
bu konuda Halk Bankas ı  ve Maliye Ba-
kanlığı  nezdinde temaslar yap ı ldığı nı , kü-
çük esnafa i ş letme kredisi teminine ça-
lışı ldığı m da ilâve etmi ş tir. 

Tarım Kredileri Birimleri 
ArItınhyor 

Tarım Bakanlığı , yağ lı  tohum ve çel-
tik mahsulü için evvelce de kar ba şı na 
uygulanmakta olan çevirme kredileri ik-
raz primlerini, artan istihsal masraflar ı -
nı  kar şı lıyacak ölçüde olmad ığı  için, art-
tırmaya karar vermi ş tir. Haz ırlanan ye-
ni baremde susam ve ayçiçe ği için dolar 
ba şı na verilen 15 liran ın en fazla 25, ke-
ten ziraati için verilen 37 liran ı n 45, yer 
fı stığı  için verilen 20 liran ı n 60 liraya ç ı -
karılması  uygun görülmüş tür. Soya zi-
raati çevirme kredisi 40 liradan 50, çel-
tik ziraatini de 33 liradan azami 50 lira-
ya ç ı karmış t ır. Bu duruma göre bölgeler, 
mahalli icap ve özellikleri dikkate ala-
rarak belirtilen hadler dahilinde yeni 
bir mahsul baremi haz ırl ıyarak Tar ım 
Bakanlığı na göndermi ş lerdir. 

Turistler ve Gümrük : 

Yurdumuza gelen turistler gerek, va-
sı talarm ar ıza, yapmas ı , gerek diğer se- 

beplerle kendi memleketlerine sipari ş , ver 

dikleri mallar ın İ stanbul giri ş  gömrü - 
ğünde uzun süre bekletildi ğ ini ileri sür-
müş lerdir. Adana Turizm ve Tan ı tma Bü-
rosu, çok say ıda turist taraf ından yap ı lan 
ş ikâyet üzerine, durumu, bir yaz ı  ile Tu-
rizm ve Tan ı tma Bakanlığı na bildirmi ş -
tir. Turistler, İ stanbul giriş  gümrüğünün 
ağı r çal ış mas ı  neticesinde bekledikleri 
sipari ş leri alabilmek için uzun süre bir 
yerde kalmak zorunda b ırakı ldı klar ını  ve 
bu yüzden hem vakit, hem de maddi yön-
den zarara u ğ rad ı klar ı nı  söylemiş lerdir. 

Fuara Katıhyoruz 

Haziran ve Eylül aylar ında Poznan 
ve Brno'da aç ı lacak olan fuarlara kat ı l-
mak üzere İ stanbul Ticaret Odas ı 'nda ça-
lış malar yap ı lmaktad ı r. 

İ thalât Rejimi Haziranda Aç ıklanıyor: 

İ thalât Rejimi : Yeni ithalât ve ih-
racat rejimi ile ilgili Odalar ve Borsalar 
ve Sanayi Odalar ı  temsilcilerinin kat ı l-
dıkları  toplant ı  sona ermi ş tir. Toplant ı -
da istekler, tespit edilmi ş  olup, bir ra-
por halinde Ticaret Bakanl ığı na gönde-
rilecektir. 

Tenzilâth Satış larda Değ iş ildik : 

Ticaret Odas ı  Meclisi tenzilâth sa-
tış lar ın tabi olacaklar ı  esaslarda baz ı  
değ iş iklikler yaparak yürürlü ğe koymuş -
tur. Ticaret Odas ı  Meclisi 1961 yı lı nda 
tenzilâtl ı  sat ış lar için karar alm ış  bulu-
nuyordu. Oda baz ı  maddelerin, özellikle 
peş in fiatla al ınan mal ın fiatı  ile vadesi 
al ınan mal ın fiat ı  aras ındaki fark ın ten-
zilâtl ı  sat ış  tatbikat ı nda doğurduğu ak-
sakhkları  düzeltmi ş tir. Al ınan yeni ka-
rarda tenzilâtl ı , satış lar maliyetine veya 
maliyetinden a şağı  olarak yapılabilecek-
tir. Maliyet peş in sat ış larla faturadaki 
al ış  fiat ı  olarak tesbit edilmi ş tir. Vadeli 
alış larda yüzde be ş  vade fark ı  tenzil edi-
lerek maliyet bulunacakt ır. Tâdil kara-
rında ayr ıca, tenzilâtl ı  satış  yapacaklar ın 
eskiden bir ay önce al ınmış  olması  hük- 
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mü yerine bu defa birbuçuk ay mecburi 
k ı l ı nmış tı r. 

Petrol üretimi : 

TP, geçen y ı ldaki 11.676 varillik gün-
lük istihsale, nazaran ham petrol üreti-
minde % 50 oran ında artış  sağ lamış t ı r. 
İ stihsal art ışı  bu tempoda devam etti ğ i 
takdirde' Türkiye Petrolleri A.O. 1965 y ı -
l ında asgari 1 milyon ton ham petrol üre-
tecek ve böylece 20 milyon dolarl ı k bir 
döviz tasarrufu mümkün olacakt ı r. 

Marmara - Trakya Odalar Toplant ısı : 

Marmara - Trakya Oda ve 13.orsalar ı -
mn 1965 yı lı  ilk, bölge toplant ı s ı  bu ay 
içinde İ stanbui''da yapilacakt ır. Bölge 
Çal ış ma Bürosu taraf ı ndan Marmara ve 
Trakya bölgesindeki Ticaret ve Sanayi 
Odalar ı  ile Borsalara gönderilen bir yaz ı -
da 28-29 May ı s tarihinde yap ı lacak olan 
Türkiye Odalar Birliğ i Genel Kurul top-
lant ı lar ına götürülmesi istenen konula-
rın bölge, raporuna al ı nmak üzere büro-
ya bildirilmesi istenmektedir. 

Özel Sektöre Yapt ırı lacak : 

Bay ı nd ı rl ı k Bakan ı  Kayseri Ticaret 

ve Sanayi Odas ı nda yapt ığı  bir konuş -

mada, yol in ş aat makinalar ımn en basi-
tinden ba ş lıyarak yurt içinde imal edil-
mesi lüzumunu belirtmi ş  «Makinalar 
k ı sa zamanda özel sektöre sipari ş  edile-
cektir» demi ş tir. 

15 nci Kota haz ırlık çalış malar ı  10 - 
14 Mayı s tarihlerinde Ege'de yap ı ldı : 

Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi Oda-
ları  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ i taraf ı n-

dan ba ş l ı ca Oda temsilcilerinin ve Ba 
kanlık mü ş ahitleriain i ş tiraki ile çal ış -
malara ilk gün İ zmir Ticaret Odas ında 
ba ş landı  ve müteakkip günlerde Ege Böl-
gesi Sanayi Odas ı  salonunda devam edil-

mi ş tir. 

Gündem gere ğ ince: 1 — D ış  ticaret 
rejimi hakk ı nda karar ile ilgili teklifler. 

2 — D ış  ticaret rejimine dair itha-
lat yönetmelii ile ilgili teklifler. 

3 — AID yolu ile yap ı lacak ithalâta 
ai t yönetmelikler. 

4 — Liberasyon listeleriyle ilgili tek-
lifler. 

5 — Tahsisli ithal mallar ı  listeleriy-
le 	teklifler. 

Kota çal ış maları  
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6 — AID ithal listeleriyle ilgili tek-
lifler. 

Be ş  Yı ll ık Kalk ınma Plân ı  esaslar ı  
gözönünde tutularak müzakere edilmi ş -
tir. 

Teklifler müzakere sonucu bir proto-
kolla tesbit edilerek. Odalar Birli ğ i ile 
Bakanl ı klararas ı  komisyonda görü şülüp 
kabul edildikten sonra 5.Temmuz.1965 
günü 15 nci kota olarak ilân edilecektir. 

Iktisadi Ara ş tırmalar Tesisi ile Geli ş -
mekte olan memleketlere Alman Yard ı mı  
Tesisi'nin mü ş tereken tertipledikleri « İ H-
RACATI GELİŞ T İ RME SEM İ NER İ » 17 - 
22 Mayı s tarihleri aras ında İ stanbul Sa-
nayi Odas ı  konferans salonunda yap ı l-
mış t ı r. 

Almanya'dan özel olarak gelmi ş  olan 
ilim adam ı , tüccar ve sanayici, devlet 
memuru ve gazetecilerden müte ş ekkil 
olan Alman davetlilerinden ba ş ka, mem-
leketimizin en seçkin ilim ve i ş  adamlar ı  
taraf ından ilgi ile takip edilen seminerde 
ş u konular üzerinde konferanslar veril-
miş tir: 

— Türkiye'nin İ hracat Mes'eleleri 
(Mahmut Seyda), 

— Almanya'n ı n Türkiye'den ithalât 
imkânları  

(Dr. Herbert Gross), 
— Tütün, Pamuk ve Kuru Meyve ih-

racat Mes'eleleri (Prof. Abdullah 
Türkoğ lu), 

— Mamül ve Yar ı  Mamûl Sanayi 
Maddeleri İ hracat ı  (Sabahattin 
Teoman ve Herbert Gross), 

— Meyve ve Sebze İhracat ı  (Hans R. 
Jahn), 

— Türk İş çi Rezervelerinde fayda-
lanmak üzere Yabanc ı  Sanayiinin 
Türkiye'ye gelmesi (Dr. Hermann 
H. Kulla), 

— Devletleş tirmenin İhracat imkan-
ları  üzerindeki tesiri (Hulki Alis-
bah), 

— İ hracat ı n te ş vikinde resmi ve hu-
susi te ş ekküllerin rolü (Dr. Ernst 
A. Messerschmitt), 

— İ hracat ı n teşviki için mali ve tica- 

ri politika (Prof. Memduh Ya ş a). 
Konferanslar s ıras ı nda muhtelif tes-

firciler taraf ı ndan konunun tenkidi ya-
p ı lm ış  ve davetliler taraf ından sorulan 
sualler cevaplandı rı lmış t ır. Seminerde 
verilen tebli ğ ler .  bilâhare kitap halinde 
ne ş redilecek umumunun istifadesine su- 

nulacakt ı r. 

B. Almanya 283 milyon D.M. Kredi 
veriyor : 

Bu yeni kredi anla şmas ı  gereğince 

Al ı nan borcun 80 milyon D.M.' ı  Keban 

Baraj ı na 170 milyon D.M.' ı  Türk-Al-
man Konsorsiyom anla ş mas ı  gereğ ince 
iktisadi kalk ınma proğ ram ı  gereğ ince 
tahsis edilecektir. Geri kalan 33 milyon 
D.M. ise Müş terek Pazar reserv pay ı  ola-
rak ayr ı lacakt ı r. 

Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi 
Odaları  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ 'nin 
Genel Kurul toplant ı sı  : 
29 - 30 May ı s tarihlerinde Ankarada 

Dil Tarih ve Co ğrafya Fakülteleri salon-
ları nda yap ı ld ı . Geçtiğ imiz sene içinde 
Tüccar ve Sanayicinin piyasan ın kapalı  
durumu sebebiyle ileri sürdüğü görüş leri 
bak ı m ından bir hayli enteresan geçmi ş -
tir. Birlik Genel Kurullar ın ı n 17 ncisini 

te ş kil eden toplant ıya muhtelif odalardan 
gelen 470 delege i ş tirak etmi ş tir. 

Ayın Ekonomik Konferanslar ı  : 
May ı s ayı  içinde İ stanbul Üniversite-

si Maliye Enstitüsünün ilgi çekici konfe-
ranslar ı  devam etmi ş tir: 

1 — 12.May ı s.1965 Çar ş amba günü 
S ı nai Kalk ı nma Bankas ı  Umum Müdür 
Muavini Özhan Ero ğuz taraf ından «Ser-
maye Kazanc ı n ı n Vergilendirilmesi». 

2 — 20.Mayı s.1965 Per ş embe günü 
Paris Üniversitesi Profesörlerinden Gas-
ton Leduc taraf ından «Geli şen Memle-
ketlerde Zirai Vergileme». 

3 — 21.Mayı s.1965 Cuma günü S ınai 
Kalk ınma Bankas ı  İş tirakler Müdürü 
Beysan Keyder taraf ından «Sabit K ıymet-
lerin Reevalüasyonu» 

--- 
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Atatürk İ lke lerine Göre Türkiye'nin iktisadi 
ve Sosyal Kalk ı nmas ı n ı n Dayand ığı  

Temel Fikirler 

Doçent Dr. Sabahattin ZA. İM 

İ stanbul Üniversitesi 

iktisat Fakültesi 

Atatürk'ün ş ahsiyeti incelenirken, yapt ığı  inkı lâplar ı  Türkiyenin ve 
dünyanın içinde bulunduğu tarihi seyri gözönüne alarak de ğ erlendir-
mek ve bunlar ın dayandığı  ana prensiplere inerek bugünkü meseleleri-
miz için sonuçlar ç ıkarmak gerekir. 

Atatürk bugünkü dünyam ızda siyasi istiklâlin iktisadi istiklâl ile 
kaim olduğunu, iktisadi istiklâlin geri kalmış  iktisadi bünyemizin sür'- 
atle kalk ındı rı labilmesiyle elde edilebilece ğ ini görmüş  ve bunu milleti-
ne aç ıkca bildirmiş tir: Atatürk'ün ş ahsiyetini ve damgas ını  ta şı yan o 
devrin iktisadi ve sosyal görü şü, tatbikata bak ı larak ş öyle hülâsa edile-
bilir: 

Siyasi istiklâlimizden sonra modern iktisadi görü ş lere uygun olarak 
iktisadi kalk ınmanın sağ lanmas ı  için iktisadi faktörlerle sosyal şart-
lar aras ında s ıkı  bir bağ  bulunduğu ve cemiyetin sosyal ve kültürel bün-
yesinde iktisadi geli şmeyi önleyici maniler bertaraf edilmedikçe geli ş-
menin sağ lanam ıyacağı  anla şı lmış tı r. Iktisadi ve maddi alandaki ilerle-
menin teknik ve s ınai sahadaki terakki ile mümkün olaca ğı , ilmi ve 
teknolojik sahada ve sanayi alamnda geli şmeyen bir cemiyetin tar ım sa-
hasında da geliş emeyeceğ i ve toplu bir kalk ınma yapamayaca ğı  çok iyi 
takdir edilmiştir. Ayrıca şu husus da biliniyordu ki iktisadi ve sosyal 
kalkınma milletçe benimsenmedikçe ve her fert pay ına düşeni yapma-
dıkça devletçe giri ş ilen teşebbüsler ba ş ar ı l ı  olamazd ı . Bu sebeple şu 
parola kabul edilmi ş ti: Millete bu heyeca,m vermek ve seneler boyunca 
dış  tesirlerle halka a şı lamak istenen aş ağı lık duygusunu bertaraf etmek 
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için milletin her ferdinin kendine ve milletine olan inanc ını  artt ı rmak 
ve bu ş uurlu heyecan ile te şvik edilen halk kütlesini devlet taraf ı ndan 
gösterilen istikamete sevketmek. Bu sebeple bütün iktisadi ve sosyal 
gelişme alan ındaki reformlar ın maddi ve sosyal alandaki te şebbüslerin 
milli bir şuur ile yoğurulmas ı  hedefi güdülmü ş tür. Bütün bu prensipleri 
basiretle ve k ıyasetle ayd ınlara ve bütün millete mal etme ğe çalış an 
Atatürk halk kütlelerini ve milleti topyekûn devletin gösterece ğ i istika-
mette h ı zla yürütebilmek için halka ve millete dayanan bir devlet idare 
sistemini yani demokrasiyi ideal hedef olarak kabul etmi ş tir. 

Atatürk'ün iktisadi, siyasi ve sosyal politikas ı  bir bütünlük arzeder. 
Çe ş itli sistem ve görü ş lerden mülhem olmuş  ve fakat bunlar ı  milli bün-
yemizin hususiyetlerine göre mezcetmi ş tir. Atatürk hiç bir «izm»i ay-
nen kabul etmiyece ğ imizi, iktisadi ve sosyal siyasetimizi memleketimi-
zin ş artlar ı na ve zaruretine göre düzenliyece ğ imizi belirtmi ş tir. 

Çünkü memleket ve milletimizin yak ı n mazideki iktisadi ve sosyal 
seyrini ve içinde bulundu ğu durumu çok iyi biliyordu. İ stiklâl Harbin-
den sonra memleketimizin içinde bulundu ğu vaziyet ş öyle bir durum ar-
zediyordu. 

Büyük fabrika sanayiinin doğusundan önce Türkiyede son derece 
geliş miş  olan küçük sanayi manzumesi büyük fabrika sanayiinin do ğup 
gelişmesi neticesinde bütün dünyada oldu ğu gibi gerilemi ş  ve çökmüş -
tü. Yine bütün Bat ı  memleketlerinde olduğu gibi Türkiye'de 19. as ı rda 
büyük sanayiini kurma hamlesine giri şmi ş , fakat ba ş ta kapitülâsyonlar 
olmak üzere çe ş itli âmiller neticesinde bu hamle ba şanlı  olamamış , ku-
rulan fabrikalar aç ı k gümrük kap ı ları  ve bat ı  sanayiinin damping siya-
seti neticesinde kapanm ış t ı . Küçük sanayiini kaybeden, büyük sanayiini 
kuramayan Türkiye 1850 den sonra ham madde müstahsili bir memle-
ket haline dü şmü ş tü. Bu duruma çare bulunmaya çal ışı lmış  fakat 1866 
sanayi islühat Komisyonu çal ış malar ı , 1876 ve 1908 Meş rutiyet hareket-
leri neticesinde milli şuurun ş ahlanmasiyle sanayiin geli ş tirilmesi te-
şebbüsleri birincide kapitülâsyonlar ın kald ı rılamayışı , ikincide Balkan 
ve Trablus Harpleriyle neticesiz kalm ış t ı  

ı stiklâ1 Harbi bitti ğ i zaman Atatürk iktisadi meselelerimizi bu nok-
tadan ele al ıp yiiriitmü ş tür. ] 921 İzmir iktisat Kongresinde hangi re - 
jimle iktisadi kalkınmam ı zın yap ı lacağı  bahis konusu olmu ş , o s ı rada 
dünyayı  saran sosyalist cereyanlara kar şı  Atatürk özel te ş ebbüs yoluyle 
iktisadi kalk ınma sistemini tercih etmi ş ti. 1930'a kadar süren bu dev- 
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rede Atatürk Te şviki Sanayi Kanunlariyle, 1927 de Gümrük istiklâline 
kavuş an milli sanayiimizi geli ş tirmeye çal ış mış , fakat sermaye, banka, 
müteşebbis yokluğu kar şı sı nda 1930 daki ikinci İ ktisat Kongresinden 
sonra iki sebepten tasarruf ve yat ı rım hareketlerinde devlet eliyle hare-
kete mecbur kalmış tı : Atatürk devlet i ş letmeciliğ ine şu zaruretlerle gir-
miş ti. 

1) Türkiyenin iktisadi istiklâli için lüzumlu olan a ğı r sanayiini kur-
mak bir zarurettir. Büyük sermayeye ihtiyaç gösteren bu sanayiin özel 
teşebbüs eliyle kurulmas ı  mümkün olmadığı  için bu sahada devletin 
önderliğ ine ihtiyaç vard ı . 

2) Memleketin dokusu ve baz ı  kı sımlar ı  çok geri kalmış tır. Bura-
larda sosyal sabit sermaye diye ifade edilen enfrastruktür yat ırımları  
henüz yap ılmadığı  için, suyu, yolu, elektriğ i, okulu olmayan bu bölge-
lere özel teş ebbüsün yat ı rım yapmas ını  beklemek muhaldi. Bu sebep-
le Devletin önce enfrastrüktür yat ı rımları  ile bu mıntıkalardaki temel 
unsurları  teşvik etmesi ve bilâhare öncü yat ırımlara giri ş tikten sonra 
özel teşelabüse iktisadi ortam ı  haz ırlamas ı  lâz ımdı . (Bu âmiller değ iş ik 
ölçülerde bugün de mevcuttur.) İş te Atatürk, Devletçili ğ i bu sebeplerle 
kabul etmiş ti. Fakat bu davran ış, baz ı lar ının, bilhassa bazı  yabanc ı ların 
sandığı  gibi ideolojik bir gaye ile yap ı lmamış tı . Devletçiliğe iktisadi za-
ruretler sebebiyle ve bu zaruretler nisbetinde giri ş ilmiş tir. Nitekim Dev-
let fabrikalar ının tedviri ile görevli bulunan Sümerbank' ın kuruluşuna 
ait statüde bu tesislerin ileride eshama münkasem ş irketler halinde hal-
ka intikalinin düşünüldüğü belirtilmiş tir. 

Devlet tesislerinden yer üstü sanayiini yürütecek organa Sümer - 
bank, yeralt ı  tesislerini i ş letecek olan organa da Etibank ad ı  verilmesi 
Atatürkün, bu iktisadi te şebbüslerini çevreliyen milli şuuru ve tem'i 
göstermektedir. 1930-1931 aras ındaki bu devrede Türkiye sanayii tari-
hinin en hı zl ı  gelişmesini kaydetmi ş tir. 

Atatürk milli bir şuurla bütün milletçe desteklenen bir iktisadi ge-
lişmeyi temine çal ış mış , bu sebeple bat ı dan bünyemize uymıyan bas-
makalıp -ideolojik kliş e rejim taslaklar ım aynen alma ırmş , ve yine bu 
sebeple sınıf çat ış malarına meydan vermemek için (s ınıfsız, kayna,şmış  
bir kütleyiz) dusturunu halka mal etme ğe çalış mış tır. 

Tasarruf haftalariyle mümkün mertebe lüzumsuz istihMki önleyip 
tasarruf ve yat ı r ımlar ı  te şvik etmeğe ve bu şuuru gençlere aşı lamağ a 
çalış mış tı r. Bir yandan da kurulan sanayiin kâfi pazar bulabilmesi ve 
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sürümü sa ğ l ıyabilmesi için yerli mal ı  haftalar ı  tesis etmi ş tir. Hastal ık 
halindeki Avrupa mal ı  hayranh ğı m gidermeğe, kendi marrıüllerimizi 
kullanma itiyad ı n ı  bize kazand ı rmaya çal ış mış t ı r. Bütün bunlar zama-
nı n şartlar ı  içinde siyasi, iktisadi ve sosyal alanda ahenkli bir bütün te-
sis etmiş tir. Özetliyecek olursak, 

Atatürk, nülletimizin topyekûn h ı zlı  bir kalkınma ile siyasi ve ik-
tisadi istilffilini karma ekonomi düzeni içinde geli ş tirmege, bunu de-
mokratik bir rejim, yani Cumhuriyet idaresi ile millete dayanan bir 
hükümet sistemi ile yürütmege çal ış mış t ı r. Köylü efendimizdir, tabiri 
milletin ço ğu.nluğ unu te ş kil eden köylü kütlesine dayanmak mecburiye-
tinde olduğumuzu belirtmek için vaz edilmi ş tir. Atatürk'ün sosyal ada-
let anlay ışı  sınıf mücadelelerine meydana vermeyecek bir iktisadi ve 
sosyal ortam ı n geliş tirilmesi şeklinde ifadesini bulur. Bugünkü modern 
sosyal siyaset ilminin de gayesi budur. Bu gayeye mevcut siyasi rejim 
dahilinde sefahet ve sefalete yol açacak ş ekilde a şı rı  gelir farklar ım or-
tadan kald ı racak ve s ı mf çat ış malarını  önliyecek bir tedbirler manzu-
mesi ile var ı labilir.Atatürk Cumhuriyet idaresi içinde milli bir şuurla 
ve sosyal siyaset prensipleri dahilinde iktisadi ve sosyal kalk ınmarn ı zı  
sür'atle sa ğ lama dusturunu benimsemi ş tir. 

Bugünkü meselelerimizin hallinde ayn ı  prensiplerden hareket eder-
sek meselelerimizin de ğ iş mesine rağmen bu prensiplerin bize kâfi ışı k 
tuttuğunu görürüz' O da şudur: 

Klişe rejimlere, hariçten al ınan aktarma sistemlere iltifat etmemek, 
halka dayanarı , halktan kuvvetini alan ve bunun için milli şuurla bezen-
miş , memleketimizin ve milletimizin gerçelderine uyan bir siyasi, ikti-
sadi ve sosyal görü ş e sahip olmak; demokratik bir rejim dozu, ş artlara 
göre de ğiş en karma bir ekonomi düzeni içinde milletçe kalk ınmak; 
zümre hakimiyetini y ı kan, halka, Türk milletine dayanan, mariz yaban-
cı  hayranlı gı nı  yı kmış , kendine itimat hissi duyurulmu ş  milli bir şuur 
tesis etmek, idealist ellerde ve devletin önderligi alt ında Türkün ferdi-
yetçi şuurunu geliş tirip ferdi dinamizmi körüklemek. Sosyal siyaset 
tedbirleri ile a şı rı  gelir farklar ını  önlemek, sımf çatış malarına mani ol-
mak ve bu manada s ı mfs ı z-sımf tezatları  yitirilmi ş , modem tabiriyle 
beşeri münasebetleri ahenkle tanzim edilmi ş  bir toplum yap ı sı  ve milli 
şuur içinde kayna şmış  bir kütle meydana getirmek. 

Kolayca görülece ği gibi Atatürk'ün ileri görü ş lü bir zihniyete da-
yanan prensipleri iyice kavramrsa; sadece zaman ındaki ş artlara göre 
yap ılan tatbikata de ğ il, o tatbikata hakim olan prensiplere bak ı l ır ve 
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onlara inilebilirse, Atatürk ilkeleri içinde ifadesini bulan iktisadi ve 
sosyal görüş lerin bugün için de ayn ı  canlı lıkla meselelerimizi çözüm 
tarz ına bağlamak hususunda faydal ı  olabileceğ i kolayca anla şı lı r. 

Bu sebeple Atatürk'ün ve Atatürk devrinin iktisadi, siyasi ve sosyal 
görüşü incelenirken, bugünkü davalanm ızın hallinde, davranış  ve dü-
şünüş lerimize yön verme ğe çalışı rken fikirlerimizin devletçilik, libera-
lizm, sosyalizm gibi tek yönlü kli şe söz ve kavramlarla de ğ il, meselele-
rimizin tarihi olu ş  seyri dikkate al ınarak memleket gerçeklerine göre 
çok cepheli ve mezcedici bir karekter içinde geli ş tirilmesi ve bunu yapa, 
bilmek için Atatürk'ün dayandığı  prensiplere inilmesi gerekir. 

Atatürk ilkelerine ancak bu yolla var ı l ı r ve o ilkelerin canl ı lığı  an-
cak bu sayede muhafaza edilebilir. 

Devletçiliğ in bizce manas ı  şudur: 

Fertlerin, hususi te şebbüslerini ve ş ahsi faaliyetlerini e-
sas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geni ş  bir memleke-
tin bütün ihtiyaçlarını  ve çok şeylerin yap ılmadığı nı  göz-
önünde tutarak memleket iktisadiyat ını  devletin eline almak. 

Ocak 1936 
K. Atatürk 

Türkiyenin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevab ım 
derhalbirlikte verelim: Türkiyenin sahib-i hakikisi, hakiki 
müstahsil olan köylüdür. O halde herkesten daha çok rafah, 
saadet ve servet müstahak ve elyak olan köylüdür. 

Mart 1922 
Gazi M. Kemal 
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D ış  Ticaret Rejimi 
ve Politikas ı  

Hüsamettin TUNCAY 

Ticaret Bakanlığı  Müfetti ş i 

Türkiye'nin d ış  ticaret politikas ı  deyince; bu politikan ın, münhaS ı-
ran, Ticaret Bakanl ığı  ve mevivat ı  ile ilgilendirilmesi mümkün bulun-
mayıp diğer Bakanl ı klann ve mevzuat ın da payı  olan bir manzume ve 
bütün halinde mütalâas ının gerekece ğ i tabiidir. Zira para-kredi, vergi 
ve ula ş t ırma politikalan bir memleketin d ış ticaret politikas ının temel 
taş lar= ve hareket kabiliyetinin ortam ını  te şkil ederler. 

Teşkilât Kanunu gere ğ ince, Ticaret Bakanl ığı  bünyesindeki Dış ti-
caret Dairesi «D ış ticaret münasebetlerinin tanzimi, bu hususta gerekli 
mevzuat ı n haz ı rlanmas ı , ticaret mukavele ve anla ş ma esaslar ının tesbi-
ti, müzakeresi ve tatbikat ın ın idaresi, Maliye Bakanl ığı  ile müş tereken 
çok tarafl ı  ve milletleraras ı  iktisadi ve ticari anla şmalar ın ve memleke-
te mal ithalini sa ğ layacak di ğer bilcümle anla şmalar ın mal mübadele-
leriyle ilgili hükümlerini ihzar, anla şmalan müzakere, intaç ve bunlann 
mal mübadeleleriyle alâkal ı  hükümlerinin tatbikat ını  idare ve iktisadi 
işbirliğ i Teşkilât ında görev ve yetkilerinin ticari mübadeleye taalluk e-
den kı s ımlannı  ifa ve istimal etmek, ithalât ve ihracat programlar ını  
haz ı rlamak ve uygulamak, ticaret bilânçosu ile ilgili tedbirleri almak, 
dış ticaret mübadelelerini ihlâl eder mahiyetteki hareketleri takip ve tes-
bit ve icab ında al ınacak tedbirleri, görevli di ğer mercilerle tâyin etmek, 
iç ve dış  ticari ve iktisadi hareketleri tâkip ve bu faaliyetlerle ilgili mü-
esseselere gerekli müzaharette bulunmak, genellikle sergi ve fuarlar ı  
teşvik, himaye ve bunlara i ş tirak etmek ve bu mahiyetteki tan ı tma, pro-
paganda faaliyetlerinde bulunmak, ecnebi memleketlerdeki mü ş terek ti-
caret odalar ı  faaliyetlerini tâkip ve bunlara müzahir olmak, d ış  ülkeler-
deki ticari mü şavir ve ate ş eliklerin çal ış malar ını  tertip, tanzim ve ta-
kip etmek, ecnebi memleketlerdeki iktisadi temsilciliklerin çal ış malar ı - 
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na iş tirak ve bunlar ın ticari mevzulardaki çal ış malar ını  tertip, tanzim 
ve izlemek»le vazifelidir. 

3614 say ı lı  kanunun 1 nci ve 6.7.1960 tarih ve 13 say ı lı  Kanunla de-
ğ iş tirilen 7 nci ve 5383 say ı l ı  Kanunun 12 ve 13 ncü, maddelerine dayan ı-
larak, Birinci Beş  Yı llık Kalk ınma Plân ı  esaslar ı  gözönünde tutulmak 
suretiyle Ticaret Bakanl ığı nca alt ı  ayda bir haz ı rlanan karar Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulmaktad ı r. 

Türkiye ile yabanc ı  memleketler aras ındaki mal mübadeleleri, çok 
tarafl ı  veya iki tarafl ı  anlaşmalar hükümleri ve yukar ı da bahsettiğ imiz 
Dış ticaret Rejimi hakk ındaki karar ile bu karara istinaden Ticaret 
Bakanlığı nca yay ı mlanan Yönetmelik, Sirküler ve alâkal ı  mercilere ve-
rilen veya verilecek talimat esaslar ı  dairesinde cereyan eder. 

İ hracat : 

Kanun ve kararnamelerle yasaklanm ış  olmadıkça bütün mallar ın 
gümrük idarelerine verilecek beyannamelere istinaden ihrac ı  serbest-
tir. Ancak: 

A) Tescile tâbi mallar ın ihrac ı , ilgili merciler taraf ından onaylana-
cak tescil beyannamelerine müsteniden yap ı l ı r. 

B) Karara ek listede yaz ı l ı  mallarla Liberasyon ve Tahsisli İ thal 
Mallar ı  Listelerinde kay ı tl ı  mallardan memleketimiz men şeli olan mal-
lar ın ihrac ı ; Dolar, Konvertibl APA dövizleri d ışı nda kalan paralarla 
yap ı lacak bütün ihracat ve aram ı zda iki tarafl ı  ticaret ve ödeme anla ş -
mas ı  veya sadece ödeme anla şmas ı  bulunan memleketlere yap ı lacak 
ihracat, lisansa yani Bakanl ığı n müsaadesine bağ l ı dı r. 

Dış ticaret Rejimimiz, ayr ıca alivre satış lara ve özellik arzeden kon-
sinyasyon ve müş terek, hesap suretiyle de ihracata cevaz vermektedir. 

Her nev'i ihracat bedellerinin yurda getirilmesi «Türk Paras ı  Kıy-
metini Koruma» mevzuat ına tâbidir. 

İ thalât : 

Ticaret Bakanl ığı nca haz ı rlanmakta olan Yönetmeli ğe göre itha- 
lât : 

- Liberasyon, 

— Tahsisli İ thal Mallar ı , 

— Anlaşmal ı  memleketler kontenjan listeleri dahilinde yap ı l ı r. 
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Liberasyon ve Tahsisli Ithal Mallar ı  Listeleri, APA memleketlerine 
ve aram ızda anla şma bulunmayan memleketlerden, dolar sahas ında 
A.B.D. dolar ı , bunun dışı ndaki sahalarda A.B.D. dolar ı  veya konvertibl 
APA dövizleri ile mübadele yapan memleketlere müteveccih 've ş âmil-
dir. 

Tahsisli ithal Mallar ı  Listesi, sanayici ve ithalâtç ılara mahsus ol-
ınak üzere ayr ı  ayr ı  kota tutarlar ım muhtevidir. 

Anlaşmal ı  memleketler kontenjan listeleri, iki tarafl ı  ticaret ve 
ödeme anla şmalar ı  hükümleri dahilinde sadece ilgili memleketlerden 
yap ı lacak ithalâta mahsustur. 

Ş imdi, Kalkınma Plânı  hedefleri gözönünde tutulmak suretile, ta-
kip olunan dış ticaret politikam ı z ın esaslar ı  üzerinde k ı saca dural ım: 

ihracat bakımından : 

— Ödeme dengesinin iyile ş tirilmesi için ihracat ımızın artt ı rı lma-
s ı  esas olup ithalat ikâmesi, yeni ihtiyaçlann iç istihsalle kar şı lanma-
sı  suretiyle döviz tasarrufu cihetine gitmek, (Kalk ınma Plân ında, d ış  
ödemeler dengesine, 15 y ı ll ık prespektif içinde ula şı lmas ı  öngörülmü ş -
tür.) 

— Esas itibariyle ihracat ımız ın bünyesini tar ımsal karekterli mad-
deler te şkil etmektedir. Yeni ihraç maddelerine yer verilmek suretiyle 
ihracat ım ız ın bünyesinin değ iş tirilmesi bir hedef ittihaz olunmu ş tur. 
Nitekim 1964 y ı l ı  ihracat ında, 33 kalem yeni madde yer alm ış tır. Bu 
suretle zamanla tamamen tar ımsal maddeler yerine tam ve yan mamül 
sanayi ürünlerinin ihrac ı n ı  sağ lamak, 

— İ hracat ı mı z ın artt ı rı lmasın ı  teminen yeni pazarlar bulmak; 

— İ hracat ı mı z ı  geli ş tirmek için vergi mevzuat ında gerekli tedbir-
leri almak, 

(Bu maksatla 27.6.1963 tarih ve 261 say ı lı  Kanunla ihraç edilen 
bir tak ım s ınai mamüllerin, maliyetlerine tesir eden belirli vas ı tal ı  
vergiler, harçlar ve belediye hisselerinin ihracatç ıya iadesi kabul edil-
miş tir.) 

— iç ve dış  piyasalarda arz ı  talebe göre ayarlayabilmek ve spe-
külâtif hareketleri önliyebilmek gayesiyle lisanslar ı , iç ve dış  piyasa 
şartlar ı  ve memleket ihtiyaçlar ı  gözönnünde tutulmak suretiyle ver-
mek; 
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— ihracat ı , döviz kar şı lığı nda icra etmek prensibi muvacehesinde, 
takas ve bağ l ı  muamelelere meydan vermemek, 

— Para ve kredi politikas ının, her türlü enflâsyonist ve deflâs-
yonist tesirlerden uzak olarak yürütülmesi suretiyle ihracat t ıkanıkh-
lığı na meydan vermemek; 

— Tarım, sanayi, madenler, petrol v.s. gibi bütün kaynaklardan 
eğ itim ve bilgiye müsteniden en yüksek rand ımanı  alabilmek üzere is-
tihsal tekniğ ine ulaşmak, 

— İhraç mallar ımı zın bir çoğu kalite üstünlüklerine ra ğmen ulus-
lararas ı  standardlara uymad ığı  için dış  piyasalara sürürnünde büyük 
güçlüklerle karşı la şı ldığı ndan, standardlanmn tesbitine önem vermek, 

— İhracat için gerekli kredi ihtiyac ım, emisyona ba şvurmadan 
elde mevcut irrıkânlar ı  kullanarak kar şı layabilmek, 

— Afrika memleketlerine de ihraç imkânlar ının sağ lanmas ı ; gibi 
hedefler izlenmektedir. 

İ tharat bakımmdan : 

Kalk ınman ın gerçekle şmesinde, yat ı rım maddeleri ve ham mad-
deler ithalât ı  büyük bir önem ifade eder. Ticaret Bakanl ığı , ithalât 
programlar ını ; döviz imkânlanna, memleket ihtiyac ına ve iki tarafl ı  
anlaşmalar hesap ve mübadele durumuna ve Plân esaslar ına uygun ola-
rak haz ı rlamakla vazifelidir. Sanayi politikas ı  ile dış ticaret politikas ı -
nın birbirini tamamlayacak şekilde kanalize edilmesi hususu, ba ş lıca 
esas kabul olunmu ş tur. Bu esastan hareket edilerek: 

— ithalât listelerini, yerli sanayiin himayesi, teksviki nazar' itibare 
alınarak tanzim etmek; (Ancak yerli sanayiin himayesi, geçici bir nite-
lik taşı maktad ır. Üretim kolu, rekabet edebilir duruma ula şı nca bu hi-
maye kald ı nlacakt ı r.) 

— Yurt içindeki üretimi; fiat, miktar ve kalite bak ım ından mem-
leket ihtiyac ım kar şı layabilmek durumunda olan maddelerin ithal lis-
telerine al ınmamas ı ; 

— Yurt içindeki üretimi, ihtiyac ı  kı smen kar şı layan maddelerin li-
berasyon listesine al ı nmamas ı , bu gibi maddeler için; ekonomideki 
önemi, ihtiyaç ve yerli üretim miktarlariyle d ış  ödeme imkânlan göz-
önünde tutularak ölçiilü kotalar tesbiti cihetine gidilmesi; 
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— ithalât ve ihracat ın tam bir i şbirliğ i ile organize edilmesi ve yü-
rütülmesi suretiyle ayn ı  maddenin bir yandan ihraç edilirken, öte 
yandan daha pahal ıya ithal olunmamas ı , 

— imâl ettikleri mamûlleri ihraç eden veya edecek olan sanayici-
lere, bu mamûllere kar şı l ık ham ve yard ımcı  maddeler için döviz tah-
sis olunması , 

— Bir kı s ım malların ticaretinde müstehlik aleyhine inhisar ve is-
tismar hallerinin yarat ı lmas ını  önlemek maksadiyle Ticaret Bakanl ığı -
nın, Tahsisli Ithal Mallar ı  Listesindeki baz ı  kotalardan yap ılan bütün 
talepleri kar şı layacağı  gibi, bir k ı s ım mallar ın ithalini geçici veya de-
vaml ı  olarak durdurma ğ a yetkili k ı l ınmas ı ; gibi prensiplerin, plân he-
deflerine ula şı lmas ı  için, hassasiyetle uygulanmas ı  çabas ı  içinde bulu-
nulmaktad ı r. 

Biliyorsunuz Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortakl ık An-
laşmas ı , 1.12.1964 tarihinde yürürlü ğ e girmi ş tir. Müş terek Pazar' ın, 
memleketimiz için nekadar büyük bir önem ta şı dığı  malûmdur. Zira 
ihracat ı mızın yar ı s ı ndan fazlas ının bu memleketlere yöneldi ğ i ve it-
halât ım ı z ın da mühim bir kı smımn bu memleketlerden yap ı ldığı  göz-
önünde tutulursa, bu ortakl ığı n, memleketimiz bak ımından ehemmiyeti 
belirtmektedir. 

Müş terek Pazar; üye memleketler aras ındaki gümrüklerin kald ı-
rı lmas ını , sermayenin mallar ı n ve insanlar ın serbestçe ak ımını  serbest 
ticaret ve rekabeti, tek bir serbest pazar ı , tek bir iktisadi, ticari ve ma-
li politikayı  izlemeyi kabul ve öngören bir iktisadi nizamd ı r. 

Bu itibarla, özel ve amme sektörü olarak bu duruma ayak uydur-
mamız için daha ş imdiden haz ı rlanmam ız, sanayi ve tanm alanlannda 
büyük yat ı r ımlar yapmam ız, rasyonalizasyona gitmemiz, serbest reka-
bete mukavemet edecek bir duruma ula şmayı  nazar ı  itibare almam ı z, 
seri ve kütlevi istihsali mümkün k ı lacak teknik bir ortam ın yarat ı l-
masına teveccüh eylememiz gerekmektedir. 
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Plânlama Çal ış malar ı  Hakk ı nda 

Dr. Yaşar ~KOK 

Plânlama bilindiğ i üzere bir tercihler manzumesidir. Acaba hangi 
yat ırımlar ın öncelikle yap ı lması  milli ekonominin yarar ınadır. Bir ya-
t ı rım sonunda daima üretim elde etmek söz konusu oldu ğuna göre, 
üretim unsurlar ını , yani emek, sermaye, toprak ve te ş ebbüs unsurlar ı-
n' hangi yat ı rım sahalar ında kullanmal ıdı r. 

Yat ı rım tekliflerini yapanlar şüphesiz müte şebbislerdir. Müte şebbis 
özel te şebbüste âzami kâr sa ğ lamay ı  düşünür ve bunun için de her ş ey-
den evvel rantabl projeler üzerinde durur, yani i ş letmenin rantabili-
tesi onun için ön plânda gelir. 

Bu itibarla, özel te şebbüs yat ı r ımlar ı  bahis konusu olduğu taktir-
de, esasen Devlet Plânlama Te şkilât ımn bunlara direkt bir müdahalesi 
bahis konusu olam ıyacağı ndan meselenin milli ekonomi menfaatleri 
yönünde ele al ıması , istihdam, ödemeler bilânçosu, prodüktivite ve ka-
mu menfaatlerinin göz önünde bulundurulmas ı  Devlet Plânlarna Te şki-
lât ımn baş l ıca görevlerinden olmal ı dı r. 

Devlet 'te şebbüsü bahis konusu olduğu taktirde ise, te şebbüste bu-
lunanlann te ş ebbüs neticesinde kazanacaklar ı  veya kaybedecekleri mad-
di bir menfaat bulunmad ığı ndan, proje teklifinde bulunanlar rantabi-
lite üzerinde durmayacaklar ve belki de sosyal ve politik mülâhazalarla 
tahakkukunu arzu ettikleri projeleri rantabl gösterme ğe çal ış acaklar-
dı r. 

Bu durum kar şı s ında Devlet Plânlama Te şkilât ı  müteyakk ız bu-
lunmal ı , kamu te ş ebbüslerinden gelecek projelerin prodüktivitesi üze-
rinde bilhassa durmal ı dı r. Bu konuda, üzerine e ğ ilinmesi gerekli bir 
mesele de yeni yat ı r ımlara giri ş ilmeden evvel mevcutlar ın verimlilik-
lerini artt ırmak olmalı dı r. 

Kanaatimizce, bir memleketin kalk ınmas ında rol oynayan esas 
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faktör, yat ınmlar ın miktar itibariyle çoklu ğundan ziyade, o memleket-
te prodüktif yat ı nmlann yap ı lmış  olmas ı dı r. 

Yap ı lacak her yat ı nm prodüktif olmayabilir, fakat her yat ı nm so-
nunda bir üretim has ı l olacağı ndan üretim unsurlan bu sonuçtan mu-
hakkak bir pay alacaklard ı r ve bunun neticesinde, milli gelire ilave yap ı l-
mış , dolay ısiyle de kalk ınma h ı z ı  artmış  olaca ğı ndan memleket ekono-
misi kalk ınmış  say ı lacakt ı r. Meseleyi bir milâlle biraz daha aç ıklarsak 
prodüktivite konusu üzerinde durulmadan, sadece yat ı rım miktar ın ın 
çokluğu ile, milli ekonominin kalk ınaca ğı nı  zannetmenin veya halk ef-
kânnda böyle bir intiba uyand ı rman ın ne kadar aldat ı c ı  olacağı  anla-
şı lacakt ı r. 

Bilfarz, tekrar tekrar y ıkt ınl ıp yeniden yapt ı rılan bir bina milli 
gelirin çoğ almasında, dolay ı siyle kalk ınma hı zının artmas ında müessir 
bir rol oynayacakt ı r. Halbuki, yap ı lan i ş in milli ekonomi için bir israf 
olduğu, yani yap ı lan yat ı nmlar ın prodüktif olmad ıklar ı  muhakkakt ı r. 

Bu itibarla, Devlet Planlama Te şkilat ı , ister özel te ş ebbüs taraf ı n-
dan, ister kamu te şebbüsü taraf ından getirilsin, yat ı r ım projelerinin 
prodüktivitesi üzerinde önemle durmal ı  ve prodüktif olmayan yat ınm-
lara uzun vadeli kalk ınma planlar ında hiç bir ş ekilde yer vermemelidir. 

Şüphesiz, prodüktivite hesaplann ın hassasdiyetleve s ıhhatli bir ş e-
kilde yap ı lması , her şeyden evvel yeterli ve sa ğ lam verilerin varl ığı na 
bağ l ı dı r. Yat ı r ım projesi teklifinde bulunanlar projelerini sa ğ lam esas-
lara istinad ettirmezler ve bir projede bulunmas ı  gerekli hususlara yer 
vermezler ise, Planlama Te şkilat ı  çok defa gerekli tetkik ve tahlilleri 
yapmak imkan ından mahrum kal ır. Neticede ya projenin reddi veya 
hatal ı  projenin kabulü yoluna gidilir ki, her iki yol da milli ekonomi 
için zararl ı dı r. 

Bu itibarla, Planl ı  Ekonomi tatbikat ının memlekete fayda getirn ı e-
si için, kanaatimizce, her ş eyden evvel yat ı r ımc ı  teşekküllerin proje ko-
nusunda ayd ınlat ı lması , hatta e ğ itilmesi ve prodüktivite kavram ı= 
bu teş ekküllere benimsetilmesi gerektir. 

Yat ı nm projelerinin hazı rlanmas ı  ile ilgili meseleler bir ba ş ka 
yaz ım ı zda ele al ınacakt ı r. 
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A.B.D. ve Rusya'da Meslek Sahibi İ nsan 
Gücü Arz ı n ı n K ı sa Bir Mukayesesi 

Yazan: Prof. Dr. Nicholas DEW İ TT* 	Çeviren : Dr. Tunca TOSKAY 

Bu kitapta (1) çe ş itli vesilelerle A.B.D.'deki mesleki ö ğ renime de-
ğ inmi ş tik. Buna binaen ş imdi her iki memlekette, özet olarak, meslek 
sahibi eğ itim görmü ş  insan gücü imkânlan ile ilgili nihai mukayeseler 
yapmak uygun olacakt ı r. Ş üphesiz ki A.B.D.'de yüksek öğ renim Rusya'- 
ya nazaran daha kolay yap ı labilir. 1953'te A.B.D. de yüksek ö ğ renimi 
tamamlam ış  yakla şı k olarak 5.800.000 ki ş i olmasına kar şı l ık Rusya'da 
yüksek öğ renim yapmış  aş ağı  yukar ı  2.000.000 kiş i vard ı . Bununla be-
raber tatbiki ilimler alan ında, -meselâ mühendislik, ziraat, t ıp gibi-
yüksek tahsil yapm ış  meslek sahiplerinin say ı s ı  A.B.D.'de ayn ı  meslek-
te öğ renim yapm ış lar ın say ı s ına yakla şı k olarak e ş it veya biraz daha 
fazlad ı r. 1953'te A.B.D.'de 5.30000 diplomal ı  mühendis, takriben 195.000 
hekim (90.000'i di şçi) bulunuyorken, Rusya 500.000 diplomal ı  mühen-
dise ve 280.00 hekime (20.000'i di şçi) sahipti. Yine Rusya 170.000 ta-
r ım uzman ına malik iken, A.B.D. 'de 150.000 diplomal ı  tar ım uzmanı  bu-
lunuyordu. 

Elbette; bu miktarlar ı  manalând ırabilmek için nüfus ve tar ı msal 
olmayan i ş gücü hacmi ile mukayeseli olarak gözönünde tutmak gerekir. 
Rusyan ın nüfusu yakla şı k olarak A.B.D.'den 1/4 daha fazla iken tanm-
sal olmayan iş gücü hâlâ A.B.D.'den 1/3 daha küçüktür. Böylece e ğ itim 
görmüş  meslek sahiplerinin nisbi hissesi bütün nüfusa oranla daha dü-
şüktür. Fakat a ş ikâr ki tar ımsal olmayan işgücürıe oranla biraz daha 
yüksektir. 

Meslek sahibi Sovyet i şgüctinün di ğer iş  sahalarındaki kompozisyo-
nunu özetlersek, e ğ itim sisteminin her kademesinde her dereceden ö ğ -
retmenlerin say ı s ı  A.B.D.'den fazla olmakla beraber Sovyetler Birli ğ in-
de bütün ö ğ retmenler aras ında yüksek öğ renimi tamamlam ış  olanla-
rı n nisbi pay ı  aslında küçüktür. 

*) Yazar halen Indiana Üniversitesinde e ğ itim profesörüdür. 
1) Bu makale yazar ı n bu konudaki incelemesinin sonuç bölümünden al ınmış tı r. 
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Sovyetler Birliğ inde 1952 y ı l ı nda istihdam edilen yakla şı k olarak 
2.000.000 öğ retmen içinde yüksek ö ğ renim yapm ış  olanlann oran ı  0/0 37 
(750.00 kiş i) iken, 1953 te A.B.D.'de 1.400.000 öğ retmen mevcut ve bun-
lar ı n aras ında 0/0 70'i yüksek ö ğ renim yapmış tı . 

Sovyet yüksek ö ğ renim müesseselerindeki ö ğ retmenlerin say ı sı  
A.B.D.'dekinin yans ı  kadard ı r. 1953 y ı l ında A.B.D. yüksek ö ğ renim mües-
seselerinde yakla şı k olarak 210.000 ö ğ retmene sahip iken, 1952 y ı l ında 

Sovyetler Birliğ i ayn ı  müesseselerde 90.000 ö ğ retmene malikti. 
Son olarak, A.B.D.'de çe ş itli i ş letmecilik, hukuk, ticaret edebiyat 

ve çe ş ilti sosyal ilimlerde büyük bir ö ğ renim görmüş  meslek sahibi arz ı  
mevcut iken, Sovyetler Birli ğ indeki gerçekten çok azd ır. Edebiyat ve 
sosyal ilimler ö ğ renimine sahip seçkin Sovyet elemanlar ı  da eğ itim ala-
nında istihdam edilmektedir. Mesela, A.B.D.'deki bir milyondan fazla 
mevcutla mukayese edersek Sovyetler Birli ğ i de sosyo-ekonomik ilim-
ler öğ reniminde 100.000 den az eleman vard ı r. 

A.B.D.'deki meslek sahipleri ile muayyen mukayeseler yap ı ldığı  
gibi, Sovyet \meslek sahibi i ş gücünün i ş  sahalar ı  itibariyle tahlili, Sov-
yet yüksek öğ reniminin hala esas olarak teknik ilimler ve tatbiki alan-
larda (mühendislik, ziraat, t ıp) uzmanlar yeti ş tirilmesine doğ ru tan-
zim edildiğ i ve geçen yirmibeş  y ı l boyunca A.B.D. ile mukayese edildi-
ğ inde e ş itliğe yak ı n bir seviyeye ve bazen say ı  üstürılüklerine ula şı lma-
ya muvaffak olunduğu görülür. Bundan ba şka, Sovyet Rusya'da yar ı  
mesleki orta ö ğ retim, destekleyici personel arz ı nın artmas ına yol açt ı -
ğı  halde, A.B.D. de bu personel esas itibariyle i ş 'te eğ itim usulü ve ög-
renim görmüş  kolej mezunlanndan eksik istifade ile sa ğ lanmaktad ı r. 

Eğ itilmiş  meslek sahibi insangücü arz ı  ve istismannda da, Sovyet-
ler Birliğ i cebri kollektivizasyon, tensikatler, sava ş  ve 1920'lerde 
alanında vuku bulan radikal denemelerin yaratt ığı  yıprat ı cı  tesirlere 
rağmen geçen yirmibe ş  yı lda yukarda zikredilen önemli ilerlemeleri 
kaydetmi ş tir. Meslek sahibi insangücünün geni ş lemesi kad ınlardan ge-
niş  ölçüde yararlanma ile (bütün mesleklerin 0/0 50'si) kolayla şmış tı r. 
Bu insangücü geni ş lemesi, Komünist diktatörlüğünün ileri sürdüğü bü-
tün ideolojik ve politik ön fikirlere ra ğmen entellektüel s ınıflar nesille-
rinin kademeleri aras ından yay ı lmış t ı r. Komünist partisi içindeki mes-
lek sahipleri eksiğ ini doldurmak için devaml ı  mücadeleye ve yeknesak-
l ık için ş iddetli baskıya rağmen, özellikle 1935'ten beri meslek sahip-
lerinin yanhz 1/31.1 resmi olarak bu partiye ba ğhlığı  kabul etmi ş tir. 

Sovyet meslek sahibi işgücündeki art ış lar, yaln ız Sovyet yüksek 
öğ renim müesseelerinin mezun verme gücü ile de ğ il, fakat ayn ı  zaman-
da uzmanlara farkl ı  muamele yapmak yoluyla devam ettirilmi ş tir. Böy- 
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farkl ı  muameleye rağmen geçen y ı rmı oeş  yı lda ovye ı  ogren ın ı  gu ı -
tiş  meslek sahipleri aras ındaki net kay ıplar A.B.D.'de oldu ğundan da-

,a büyüktür. Mamafih, günümüzde y ı ll ı k kay ıplar A.B.D.'den daha kü-
ük olmaktad ı r, Sovyetler Birli ğ inde bütün sahalardaki e ğ itilmiş  per-
onele y ı ll ık ilâveler A.B.D.'dekinden hâlâ daha küçük, teknik ilimler 
e tatbiki sahalardaki ihtisasla şmış  personele ilâveler ise daha büyük-
Lir. Her ihtimalde de büyük olmaya devam edecektir. Sovyet resmi 
:aynaklar ı , eğ itilmiş  mesleki personel k ı tlığı ndan ş ikâyet ederlerken, 
∎ovyet meslek sahibi insan gücünü, i şgücündeki artış tan daha büyük 
oranda art ı rmak gayretleri, Sovyet plânc ılar ımn mevcut teknolojiyi ge-
iş tirme ve yeni endüstriyel teknolojiye hakim olma arzular ının uzun 
adeli hedefleri olarak devam etmektedir. Bu te ş ebbüsün başar ı s ının, 
Ara, geniş  ölçüde, resmi olarak ö ğ renim görmü ş  uzmanlara gelecekteki 
lâvelere ba ğ l ı  olduğu kabul edilmektedir. Bu kitap boyt ınca Sovyetler 
3irliğ indeki meslek sahibi personelin e ğ itimi, arzı  ve onlardan faydala-
almas ı  ile ilgili her ş ey söylenmemi ş tir. Bu eksikliklere ra ğmen geçen 
5 yı l esnas ında uzman insangücü kaynaklar ı  meydana getirme yolun-
a Sovyetler Birli ğ inin pek büyük adımlar att ığı nı  akl ımı zda tuLmally ı z. 
;ovyetlerin bu gayretlerinin bir sonucu olarak, özel meslek sahalar ın-
.aki eğ itim görmüş  insangücü söz konusu oldu ğunda, Sovyetler Birli-
i A.B.D.'ne yakın duruma veya küçük say ı  üstünlüklerine ula şmış t ı r. 
ovyetlerin gayretleri devam etmektedir. Ö ğ retim alan ında ve ihtisas-
ış mış  insangücü kaynaklar ı  hususunda A.B.D.'lerinin politikas ı  ya ge-
cek 10 y ı l içinde bir karara varacak veya denge bozulmu ş  olacak-

ı r. 
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Milletleraras ı  Ticarette 
Ticarî N ümuneler 

E. C. S. KARNELERİ  

Reş it ATA 
Gümrük ve Tekel Bakanl ığı  Müfetti ş i 

Türkiye, üyesi bulundu ğu «Brüksel Gümrük I şbirliğ i Konseyi - 
onseil de Cooperation Douaniere - Customs Co-Operation Council» ta-
lfından haz ı rlanan 1 Mart 1956 tarihli «Ticari nümuneler için E.C.S. 
:arnesi hakk ında gümrük sözle şmesi» ni 2 Haziran 1959 tarihli Resmi 
azetede yay ınlanan 7289 say ı l ı  Kanun ile tasdik etmi ş  bulunmakta-
ır. 

Ticarî nümuneler için E.C.S. (Echantillons Commerciaux - Com- 
ı ercial Samples) karnesi hakk ındaki sözle şmenin gayesi, Kanunun es- 
ab ı  mucibesinde «Ticari nümunelerin bir memlekette di ğerine irsali 
ıtinasebetiyle ifas ı  gereken ve hudutlar ı  geçmek isteyen tüccar veya 
iccar mümessilleri için ciddi mâniler te şkil eden gümrük formalitele- 
nin sadele ş tirilmesi....» ş eklinde belirtilmiş tir. Bu Sözleşme ile, tica- 
nümunelerin ithalde al ınan vergi ve resimlerden muaf olarak bir 

ıemlekete ithallerinde, beyanname verme mükelleflyeti, vergilerin mu- 
lkkaten ödenmesi veya muteber bir kefil arac ı lığı  ile teminata ba ğ - 
almas ı  gibi formaliteler kald ı rı lmış t ı r. E.C.S. karnesi, sözle şmeye ka- 
lan memleketlerde gümrükçe muteber bir beyanname ve teminat mek- 
ıbu yerine geçmektedir. Dolay ı sı  ile, muvakkat kabul beyannamesine 
izum kalmamaktad ı r. Karne kapa ğı nın arkas ına, ısdar eden Cemiyet 
Lrafından nümunelerin listesi yaz ı l ı r. Karne sayesinde, tedad edilen nü- 
Lunelik e şyanın gerek men şe memleketten muvakaten ç ıkışı nda ve ge- 
geli ş inde, gerek muvakkaten ithal edilece ğ i yabanc ı  memlekete Biri- 

nde ve ç ı kışı nda pek çok formaliteler ortadan kald ı rı lmaşı  ve böylece 
Dlayl ık temin edilmi ş  olmaktad ı r. Nitekim, «Mütekabil bir ecnebî Ce- 
ıiyet, beynelmilel bir te ş ekkül veya bir A.kit Taraf gümrük makamla- 

taraf ından, ithal memleketinde verilmek üzere bu karneleri ita ile 
muteber Cemiyetlere sevk edilen E.C.S. karneleri veya E.C.S. kar- 
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nelerinin parçalar ı  hiçbir ithal memnuiyet veya tandidine tâbi tutul-
maz ve ithale terettüp eden vergilerden muaf olarak ithal edilirler. Ben-
zeri kolayl ıklar ihracatta da tatbik olunur» (Madde 3.). 

Sözleşme'ye göre numune, imal edilmi ş  bulunan muayyen bir e şya 
kategorisini veya imali derpi ş  edilmi ş  eşyan ın modellerini temsil eden 
madde'dir. Ancak, bu maddeler ecnebi memlekette yerle şmiş  bir şah-
sa ait bulunmal ı , ecnebi memleketten sevk olt ınacak e şyanın sipari ş ini 
temin için ithalâtç ı  memlekette gösteri mevzuu olmak veya sadece te ş -
hir edilmek gayesiyle ithal edilmelidir; ithal edildikleri memleket ül-
kesinde bulunduklar ı  müddet zarf ında ne sat ı lmal ı , ne normal istimale 
tahsis edilmeli ve ne te şhis maksad ı  dışı nda herhongi bir şekilde be-
deli mukabilinde kira ile kullan ı lmal ı dı r; muayyen müddet içinde ye-
niden ihraç edilmelidir; (Madde: 1). 

E.C.S. Karneleri, «Karne ı sdar eden Cemiyet» ler taraf ından (Tür-
kiye'de Odalar Birli ği), yanl ı z ı sdar eden memlekette ikamet eden ve 
s ıfatlar ın ın ya tüccar veya imalâtç ı , ya tüccar veya imalâtç ı  ajan veya 
mümessili olduğunu isbat eden hakiki veya hükmi şahı slara verilebilir. 
«Garanti eden Cemiyet» ler, karne ısdar eden mütekabil Cemiyet tara-
fından verilen karnelerle ithal edilen numuneler için tediyesi lâz ımge-
len vergileri ödemeyi garanti eder (Madde: 2). 

E.C.S. Karnesi ile (muvakkaten) ithal edilen nümuneler, bu vesika-
nın muteberiyet müddeti ve muvakkat ithal memleketi gümrük ma-
kamlar ı  taraf ından tesbit edilen müddet içinde aynen yeniden ihraç edi-
lecektir (Madde: 7). Karne ile (muvakkaten) ithal edilmi ş  bulunan nü-
muneler yeniden ihraçtan istisna edildi ğ i takdirde, «garanti eden Ce-
miyet» mükellefiyet alt ında kal ı r, ithal vergileri tutar ını  derhal ternina-
ta bağ lar veya öder (11/1adde 8 ve 14). 

Bu usul halen Türkiye dahil 34 memlekette (1) tatbik edilmekte 
olup 1963 y ı l ında 2 milyon dolar kıymetinde ve 50 çe ş it kadar e şya için 
28.000 karne verilmi ş tir. Bu hesaba göre memleket ba şı na ortalama 
823,5 karne ve 58.820 dolar (50.000 Türk Liras ı ) düş tüğü halde, Sözle ş -
me'nin yürürlü ğe girdiğ i 2 Haziran 1959 tarihinden beri Türkiye Oda-
lar Birliğ i'nin verdiğ i karne sadece 5 adet olup temsil ettikleri yekün 
kıymeti de 1000 lira civar ındadir (2). 

Kalk ınmamızda birinci derecede rolü sanayile şmeminin ve ihracat 
art ışı n ın oyn ıyaca ğı  tesbit edilmiş  ve ihracat ı  geliş tirme yolunda ted-
birler al ınmış tı r. «Milletleraras ı  anla şmalar ın yap ı lmas ı , yürürlüğü ve 
yayımlanmas ı  ile baz ı  andlaşmalar ın yap ı lmas ı  için Bakanlar Kurulu-
na yetki verilmesi hakk ı nda 244 say ı lı  Kanun» ile «Ihracat ı  geliş tirmek 
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amac ı  ile vergilerle ilgili olarak Hükûmetçe al ınacak tedbirlere dair 
261 say ı l ı  Kanun» (3) bu yolda al ınmış  en müessir tedbirleri ihtiva et-
mektedirler. Nümunelik e şya ihrac ı  için karne usulünü kabul edi ş imiz 
ise, ayn ı  yolda daha önceden at ı lmış  bir ad ı m, ihracat mekanizmas ının 
çal ış mas ı n ı  temin için mevcut bir kolayl ıkt ı r. Her ne kadar bu usul 
zirai mahsuller için pek elveri ş li değ ilse de, bilhassa bugün yabanc ı  
memleketlerde aranan ve günün modas ı  haline gelen (ki Türkiye için 
zaman ında davran ı larak istifade edilmesi gereken bir f ı rsatt ı r) hediyelik 
fantazi e şya için son derece müsaittir. E.C.S. karneleri konusunun ilgi-
lenebilecek ticaret erbab ı nca gere ğ ince duyulmam ış  olmas ı  da akla gel-
mektedir ki, Ticaret ve Sanayi Odalar ı nı n bu mevzuda üyelerini tekrar 
ayd ınlatmalar ı , hattâ te şvik etmeleri, netice olarak da bu usulden Av-
rupa memleketlerinde oldu ğu gibi Türk tüccar, imalâtç ı  veya mümes-
silleri taraf ı ndan geni ş  ölçüde faydalan ı lmas ı  temenniye ş ayand ı r. 

(1) Akit taraflar: Avusturya, Birle ş ik Arap Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Ku-
zey Irlanda Birle ş ik Krall ığı , Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Haiti, Hollanda, İ rlanda, İ spanya, İ srail, Isveç, İ sviçre, İ talya, Norveç, Porte-
kiz, Türkiye, Yukoslavya. İ mzalayan fakat henüz tasdik etmeyenler: Almanya, 
Belçika, Lüksemburg. 

(2) Doç. Dr. Vam ı k Toprak. Brüksel Gümrük i şbirli ğ i Konseyi ve Faaliyetleri. 
Ankara 1964. 

(3) 261 say ı l ı  Kanun madde 1: «Mamullerimize ihraç gücü kazand ı rmak amac ı  ile 
bunlar ı n tevsik edilecek ihraç fiatlar ı nda vergi, resim, harç ve benzer tesirler 
icra eden sair mükellefiyetleri, muafl ık ve istisnalar ihdas ı  veya iade suretiyle 
ve gerektiğ i takdirde mevcut mali mevzuattaki ihracata müteallik muafl ık, mu-
vakkat kabul ve iade hükümlerini de geri b ı rakarak tamamen veya k ı smen 
bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunlar ı n uygulanma-
s ın ı  mümkün k ı lacak ş artlar ı  haz ı rlamaya, bu usul ve ş artlarda gerekli değ iş -
m el er i yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir». 
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DERGISI 

Türkiye'de Milli Gelirin 

Bölüş ümü 

Işı l E. MANİ SALIOĞ LIU 

19'23 den beri bütün dönemi kapsayan devamh istatistiklere sahip 
değ iliz. Nüfus istatistikleri de 1927 den ba ş lamaktad ır. Bu bilgilere gö-
re Türkiyede 1927 - 60 aras ındaki devrede, nüfus iki misline ç ıkmış t ı r. 
İ kinci Dünya Sava şı  devresi hariç nüfusumuzun art ış  h ız ı  da gittikçe 
büyümektedir. 

Tablo I. (1938 	100) Milli gelir, Adam ba şı na gelir, 

Yı llar 	1927 1938 1945 1950 1958 1961 

Milli Gelir 53 100 77 121 213 226 
Adam ba şı na Gelir 65 100 69 101 129 125 

Bundan dolay ı  salt milli gelirde önemli derecede bir art ış  olmas ına 
rağmen adam başı na gelir deffark büyük olmamaktad ır, Yani halk ın 
refah art ışı  çok fazla de ğ ildir. Adam ba şı na gelir ba şka ülkelerle kar şı -
laş tı rı ldığı  zaman, ekonominin henüz yüksek tasarruf, yat ı r ım kapasi-
teli bir safhaya eri ş emedi ği görülmektedir. (Tablo 2) 

Tablo 2: Sabit Fiatlarla Adam Ba şı na. Gayrı  Safi Hasıla İ ndeksi: 

1950 1953 1957 1960 

Hollanda 91 100 117 130 
İ talya 86 100 122 144 
B. Almanya 80 100 117 130 
Avusturya 88 100 135 155 
Yunanistan 81 100 128 141 
Türkiye 79 100 99,5 104 

Sabit fiatlarla adam ba şı na gayri safi has ı la indeksi kar şı laş tı rı lma- 
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lar ı  yap ı ldığı  zaman Türkiyede adam ba şı na gelir trendi di ğ er memle-
ketlere nazaran daha alçaktan seyretmekle beraber ayn ı  zamanda art ış  
hı z ı  bakı m ından da diğer memleketlerle düzeçleri aras ındaki fark çok 
fazladı r. 

Türkiyede 1950-60 y ı llar ı  aras ında fert ba şı na gelir art ışı  indeksi ve 
toplam gelir art ışı  indeksi a ş ağı daki seyri izlemiş tir. 

Burada görüldü ğü gibi 1950 - 1960 devresi toplam milli gelirinde 
')/0 70 lik bir art ış  olmas ı na rağmen nüfus art ışı  dolayısiyle adam ba şı na 
milli gelir artışı  ancak % 24 olmu ş tur ki bu da söyledi ğ imiz gibi diğ er 
memleketlerle kar şı laş tı rdığı mız zaman çok dü şüktür. 

Fert ba şı na gelir 
art ış  endeksi 

Toplam gelir artış  
endeksi 

1950 100 100 
1951 111 115 
1952 118 125 
1953 128 139 
1954 113 126 
1955 118 135 
1956 122 145 
1957 126 154 
1958 128 160 
19'59 130 167 
1960 130 173 
1961 124 170 

As ı l önemli olan ise bu y ı llar içinde gelirin fiili da ğı l ımı n ın gittikçe 
kötüle şmesidir. 

Gelir guruplar ı nı  beşe ay ı ral ım: 

I — KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALISANLAR 

Aş ağı daki tablodan da görülece ğ i gibi cari fiyatlarla memur maa ş -
lar ı  2.5 misli artmas ına rağmen, sabit fiyatlarla, ancak 0/0 9 luk bir ar-
t ış  göstermi ş tir. 
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Kamu gelirlerinin ortalama gelir art ışı m takip oran ı  

(Tablo 3) 

Ort. memur Sab. Fi. ile 	Sab. Fi. ile Memur gel.nin 
gelirleri 	memur maaş ları  adam baş . G.S.M.H. indeksi- 

indeksi G.S.M.H. ne oran ı  

1950 169 100 100 100 
1951 185 100,8 108,7 100,1 
1952 203 112,1 122,8 91,3 
1953 216 115,9 136,1 85,1 
1954 263 134,0 122,3 109',5 
1955 281 118,0 136,1 86,8 
1956 321 125,1 131,1 95,4 
1957 337 114,1 135,1 84,7 
1958 350 99,8 134,5 74,2 
1959 452 103,8 135,1 76,8 
1960 487 109,0 138,6 77,6 

Burada sadece memurlar ın ele al ınmas ının sebebi katma, özel ve 
belediye bütçelerinden maa ş  alanlar ın da durumlar ının ayni olmas ın-
dand ı r. 

Kamu kesiminde çal ış an ayl ıklı  ve ücretli memurlar ın ş ahsi vergi-
ler sonras ı  1950 fiyatlar ı  ile ortalama gelirlerinin 1960 y ı l ında 1950 y ı l ı -
na oranla % 9 artt ığı  görülüyordu. Bireyin reel gelirindeki art ış  oran ı-
diğer koşullar ayni kalarak - hayat standard ının yükseli ş  oran ı  olarak 
kabul edilebileceğ inden kamu kesminde çal ış anlar ın ortalama hayat 
stndartlar ının % 9 artmış  olduğu kabul edilebilir. 

Diğ er yönden ayni dönemde 1950 fiyatlar ı  ile nüfus ba şı na gayn 
safi milli has ı la artışı  % 38,6 dır. Bu oran da 1950 - 1960 dönemi 
Türkiye hayat standard ındaki ortalama yükseli ş  olarak al ı nabilir. 

Türkiye'nin ortalama hayat standard ımn %38.6 artmas ına kar şı lık 
kamu kesiminde çal ış anlar ın maa ş  ve ücret gelirlerinin % 9 artmas ı  de-
mek bu kesimde çal ış anlar ın gelir da ğı lımından aldıklar ı  paylar ın devre 
sonunda devre ba şı na göre % 22 azald ığı  şeklinde aç ıklanabilir. Devre 
başı -devre sonu kar şı laş tı r ı lmas ı  yerine ayn ı  oranlar ın devre içi orta-
laması  ele al ındığı  takdirde kamu kesiminde çal ış anlar ı n 1950 fiyatlar ı  
ile vergi sonras ı  ortalama gelirlerinin % 13, buna karşı lk nüfus başı na 
G.S.M.H. nın 0/0 27 artm ış  olduğu görülür. Bu kamu sektöründe çah şan- 
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lar ın gelir dağı l ımı ndan ellerine dü ş en pay ı n 0/0 12 azalmas ı  demektir. 
Yani bu kesimde çal ış anlar ın nispi paylar ının gittikçe küçüldü ğü görü-
lür. 

H - IŞ ÇILER 

Burada sadece İş çi Sigortalar ı na bağ l ı  iş çilerin durumu gözönüne 
al ınm ış t ı r. 

Tablo 4. I ş çi gelirlerinin ortalama gelir art ışı  takip oran ı . 
Net Ort. ayl ık 

_gelir 
Sab. Fi. ile 
iş çi gel,. ind. 

Sab. Fi. ile 
baş , G.S.M.H. 

i ş çi gel. indinin 
G.S.M.H. ind.'e 

oranı  

1950 120 100 100 100 
1951 123 101,9 108,7 93,7 
1952 135 105,0 122,8 85,5 
1953 145 109,6 136,1 80,5 
1954 175 122,8 122,3 100,4 
1955 201 119,1 136,1 87,4 
1956 230 126,9 131,1 86,7 
1957 259 124,0 138,1 91,7 
1958 301 120,9 134,5 89,8 
1959 370 119,7 135,1 88,6 
1960 393 124,0 138,6 89,4 

Tablo 4 den de görüldüğü üzere gündelik ortalama gelirde bir yük-
seliş  olmas ına rağmen, gerçekde nisbi bir dü şüş  göze çarpar. Sabit fi-
yatlarla ayl ık gelir 116,2 den 144, 1 e ç ıkmış  yani 0/0 24 lük bir art ış  ol-
muş tur. Buna kar şı l ık, sabit fiyatlarla adam ba şı na G.S.M.H. içindeki 
paylar ın ortalama olarak 0/0 10 civar ında kaybettikleri meydana ç ı km ış -
tı r. 

Elde edilen sonuca göre i şçi ücretlerindeki gelir kayb ı  (nisbi ola-
rak) memur ve ücretli olarak çal ış anlar kadar büyük de ğ ildir. Fakat 
sadece sigortal ı  işçiler al ındığı  gibi aynı  zamanda yüksek ücret alan 
teknik elemanlarda burda incelenmi ş tir. Yani kesimin geliri sun'i ola-
rak fazla gösterilmi ş tir. 

Sonuç olarak, bu kesimin hayat standard ı  normal hayat standard ı -
= çok alt ında kalmış  olduğu söylenilebilir. 

III-- Z İ RAAT GELIRLERI : 
D.P.T. nin yaptığı  hesaplara göre, tar ım nüfusunda, 10 milyon 60 

bin kiş i bulunmaktad ı r. (15-64 ya ş ları  arasında) 
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Tablo 5. Z ı rai gelirlerin ortalama art ışı n ı  takip oranı : 
Sabit F. ile 

z ı rai gelir 
Sab. Fi. ile Nüf. 

baş . zirai gelir 
Z ı rai Gel. İ ndeksi ile 
G.S.M.H. İ nd.'e oran ı  

1950 100 100 100 
1951 120,6 118,5 109 
1952 128,3 123,9 100,8 
1953 141,5 134,3 98,6 
1954 112,9 105,3 86,0 
1955 '123,0 112,7 82,8 
1956 133,8 120,2 9'1,6 
1957 137,1 120,5 87,2 
1958 137,1 118,1 87.8 
1959 145,4 123,2 91,1 
1960 151 124,8 90,0 

Yukar ıdaki tablodan da görüldü ğü üzere devre sonunda z ı rai geli-
rin % 24,8 artmas ına kar şı l ık adam ba şı na G.S.M.H. % 36,8 artm ış t ı r. 
O halde zirai gelirlerin genel ortalama gelir art ışı nı  takip oran ı  % 90 ol-
muş tur. Bu z ı rai gelir sahiplerinin durumunun daha iyi oldu ğunu gös-
terir. Fakat bu memur ve i ş çilere göre bir iyi durumdur. 

Diğer taraftan zirai sektör içindeki gelir da ğı l ımın ın diğer iki sek-
tör içindeki gelir dağı l ımından daha farkl ı  olduğu görülür. Z ı rai sektör 
homojen olmay ıp emek ve rant gelirlerinden do ğmaktad ı r. 

D.P.T. nin yapt ığı  araş tı rmalara göre ziraat kesimindeki gelir da-
ğı hmı  bu kesimde çal ış anlar ın % 90 nı n ın z ı rai gelirlerin % 48 ini ve 
geri kalan yüksek gelirli % 10 un ise % 52 gelir ald ığı  yarg ısmdadı r. 
En düşük % 10 ile en yüksek % 10 aras ında 5 misli fark vard ı r. 

I - GAYRI MENKUL GELIRLERI : 
Burada da hesaplamalarda di ğer kesimlerdeki metod uygulanm ış - 

t ı r. 
Tablo 6. Gayrı  Menkul gelirinin Ort. gelir art ışı nı  Takip oranı : 

Sab. Fi. ile Ort. 	Sab. Fi. ile 
Kira İ ndeksi 	Adam baş . G.S.M.H. 

Kira ind. nin 
G.S.M.H. ya oran ı  

1950 100 100 100 
1951 103,2 108,7 95,9 
1952 95,2 122,8 77,5 
1953 94,0 136,1 69,0 
1954 130,0 122,3 113,2 
1955 160,0 136,1 118,3 
1956 157,3 131,1 11g,9 
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1957 162,0 138,1 119,9 
1958 161,8 134,5 120,2 
1959 182,9 135,1 135,4 
1960 163,7 138,6 118,1 

Yukar ı daki tabloda da görüldüğü gibi devre sonunda reel gayn men-
kul kiras ı  % 63,7 lik bir art ış  göstermiş tir. Kiralar devre sonunda or-
talama gelir art ışı nı  0/0 18,1 oran ı nda geçmi ş lerdir. Di ğer taraftan devre 
boyunca reel kiralar 0/0 37 bir art ış  göstermi ş lerdir. Dolay ı siyle, devre 
boyunca, gayr ı  menkul sahiplerinin gelirleri, ortalama olarak, adam 
başı na G.S.M.H. art ışı nın 0/0 7,7 üstünde seyretmi ş tir. 

Sonuç olarak, gerek tar ımdaki, gerekse di ğer sektörlerdeki, emek-
çilerin, 1950 fiyatlar ı  ile şahsi vergiler sonras ı  olarak, elde ettiğ i gelir-
lerin, 1950 sabit fiyatlan ile nüfus ba şı na G.S.M.H. artış  oran ını  izleye-
mediğ i ve dolayısiyle, hayat standartlar ımn, normal hayat standard ımn 
çok alt ında olduğudur. 

Diğer taraftan yap ılan hesaplara göre, Devletin toplam gelirinin bu 
devre içindeki art ışı nın, G.S.M.H. n ın art ışı na oran ı  a ş ağı  yukarı  ay-rıı  
kalmış t ır. O halde emek sahiplerinin gelirleri, G.S.M.H. art ışı nı  izleye-
medi ği, ve tanmsal rant sahipleri ile Devletin gelirlerinin ise, G.S.M.H. 
art ışı  kadar artt ığı na göre, sermaye, gayr ı  menkul geliri gibi diğ er gelir 
sahiplerinin adam ba şı na gelirlerinin, 1950 - 60 devresi içinde emekçi ge-
lirinin düşüklüğünü karşı layacak oranda G.S.M.H. art ışı  üstünde bir 
artış  göstermi ş lerdir. 
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Ortak Pazar ve Sigortac ı l ı k 

Ayhan AGUN 

Avrupa entegrasyonu ile ilk önce hususi sigorta sektörü-ilgilendi. 
Bu hususi ilginin doğmasına sebep hayat standard ı , sigortal ı  hacminde-
ki artış  ve devletin kontrolüdür. 

Birinci hususun sigortac ıyı  ilgisiz b ı rakam ıyacağı  aş ikârdır. Bir 
kimsenin sahip olduğu servetler mal ve mülk olarak artt ıkça muhatara-
lar ı= da o nisbette artmas ı  tabii ve normaldir. Bu sebeple servet sa-
hibi kimse dolay ısiyle muhtemel muhataralara kar şı  bu varl ıklannı  si-
gortalamak suretiyle korunma çareleri arayacakt ı r. Diğer taraftan çok 
yüksek bir gelir bu kimseye sigorta primlerinin kar şı lanmas ı  için 1ü-
zumlu meblâğ lar ın rahatça tefrikine imkân sa ğ l ıyacakt ır. Ve nihayet 
bugiinün modern zihniyeti imkân nisbetinde muhtemel muhataralarla 
kar şı laş mamay ı , onlardan mümkün olduğu kadar uzak kalmay ı  arzu-
lamaktad ı r. Roma Anla şmas ı  topluluğa dahil fertlerin hayat standaxt-
lar ın' yükseltmeye yönelmekle sigortac ı lığ a en elveri ş li zemini haz ır-
lamış  bulunmaktad ı r. 

Bir diğer yönden =al. temerküz daima daha büyük ve gittikçe da-
ha çe ş itli tehlikelere, meselâ yang ına maruz makine ve binalar kar ışı -
mın ı  meydana getirmekte, sür'atli ve ilmi kalk ınma müte şebbisleri, 
atom enerjisinin pasifik gayelerle kulan ı lmas ında olduğu gibi, büyük 
muhataralarla kar şı  kar şı ya b ı rakmaktad ır. Yüksek hayat standard ı-
= etkisiyle daha da kuvvetlenmi ş  güçlü sigorta ş irketleri taraf ından, 
rekabeti zay ıflatan ve fiyatlar ı  ağı rlaş t ıran muazzam kar şı l ıklar te şki-
li yerine, istihsal maliyetinde dikkate al ınan devaml ı  ve normal prim-
ler mukabili sanayiciler bu muhataralardan kurtar ılmaktadı r. 

Müş teri yönünden geli ş me imkânlar ını  müsait gördüğü bir mem-
lekette kurulan bir sigorta ş irketinin faaliyeti, sadece o bölgenin nü-
fus miktar ı  ile hudutlanmakla kalmamakta ayr ıca diğ er ş irketlerin de 
rekabetine hedef olmaktad ı r. Halbuki sigortac ıl ıkta, risklerin en iyi 
bir tarzda da ğı l ım ın ı  temin edebilmek için, mümkün oldu ğu kadar çok 
say ı da sigortal ının bir arada toplanmas ı  hayati bir önem ta şı maktad ı r. 
Bu sebeple sigorta ş irketlerinin ekserisi faaliyetlerini milli hudutlar ın 
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dışı na yaymak imkân ı nı  aramaktad ırlar. Bu imkânlar ı  umumiyetle şu-
beler açarak, acental ıklar, irtibat bürolar ı  tesis ederek veya yerli ş ir-
ketlerle mukaveleler aktederek yaratmaktad ırlar. Sigortac ı l ıkta bu en-
ternasyonalizasyon ise ancak program ında hizmetlerin ve müesseselerin 
yerleşme serbestisini öngören, Ortak Pazar'da gerçekle ş ebilir ve geli ş e-
bilir. 

Ortak Pazar'da, müesseselerin say ı s ına göre, sigorta piyasas ının 
durumu aş ağı daki tabloda gösterilmi ş tir. 

Faaliyetin icra edildiğ i memleketler 
Mense memleketler Almanya Belçika Fransa İ talya Lüxemburg Hollanda 

Almanya 884 3 21 6 16 
Belçika 28 209 76 9 1 43 
Fransa 11 19 390 17 1 19 
İ talya 4 12 100 1 
Lüxemburg 10 13 — 2 1 
Hollanda 29 36 35 6 764 

Şubeler aç ı lmas ı  memleketlere göre de ğ işen çe ş itli nizamlara ba ğ l ı  
bulunmakta, hattâ arac ı l ıkla mukaveleler akti de, baz ı  branş lar hariç, 
serbestçe yap ı lamamaktad ı r. Ortak Pazar'da nas ı l ki mallar ın serbestçe 
mübadelesi bir tak ım hükümlere ba ğ lanmış t ı r. 

a — Alt ı  memleketten birinin bütün fertlerine Birli ğ in herhangi bir 
diğer memleketinde serbestçe yerle şmek imkân ı  vermek, 

b — Birliğ in hangi memleketinde olursa olsun bütün vatanda ş la-
r ın hizmetlerde bulunmas ına müsaade etmek, hususlar ı  da bir program-
la tesbit edilmiş tir. 

Sigortac ı lık da ise, 

— 1965 y ı l ı  sonuna kadar, hayat sigortalar ı  hariç, bütün direk si-
gortalar ın, 

— 1967 y ı l ı  sonuna kadar da, hayat sigorta ş irketlerinin, acentala-
r ın ve mümessilliklerin, serbestçe faaliyete geçmeleri hususu gerçekle ş -
mi ş  olacakt ı r. 

Bu serbesti elde edildi ğ inde, Ortak Pazar' ın alt ı  memleketinden 
birine ait bütün sigorta ş irketleri, bu memleketlerden herhangi birine 
kolayl ıkla yerle ş ebilecek, hattâ sigorta ş irketleri ve mutavas ı tlar, hiç-
bir güçlüğe maruz kalmadan, hizmetlerin serbestisi anlay ışı  içinde, her 
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tarafta i ş  göreloileceklerdir. Böylece Liyon'lu bir mutavass ı t, Amster-
dam'daki bir ş irkete Romal ı  bir müş teriyi sigorta ettirebilecektir. Hal-
buki bugün, kendi memleketinden ayr ı  olarak yabanc ı  bir memlekette 
yerle ş erek i ş  görmek istiyen bir sigorta ş irketi, yanl ız menş e memleke-
tin nizamlar ına değ il, ayrı ca çal ış mak istediğ i memleketin de nizamla-
rına uymak mecburiyetindedir. 

Bununla beraber bu serbesti ancak, sigorta ş irketlerine has bir en-
gelin hallinden sonra teessüs edebilecektir. Bu husus da murakabe esas-
lar ına müteallik hükümlerde yeknesakl ığı n sağ lanmas ı d ı r. Bizzat faa-
liyetleriyle sigorta müesseseleri muazzam mebla ğ lar elde etmekte ve 
fakat toplanan bu fonlar ın tamam ı  derhal elden ç ıkmamaktad ı r. 

Umumiyetle primler, hayat sigortalar ında mukavelenin vadesine, 
diğer bran ş larda hasar ın tediyesine kadar oldukça uzunca bir zaman 
muhafaza olunmaktad ır. Tahsilâtla ödeme aras ında geçen bu müddet, 
ciğer sektörlerde olduğu gib kârdan bir hisse ay ı rma şeklinde değ il, 
fakat sigortac ınm sigortal ı larına kar şı  taahhüdünün bir garantisi ola-
rak, ş irketi ihtiyatlar te şkiline sevk etmektedir. 

1960 yı l ında tahsil edilen primlerle plase edilen mebla ğ lar ın mikta-
n, memleketler itibariyle, ş öyledir: 

Prim Milyon DM. Yatırı mlar Milyon DM. 
Almanya 9.346.— 25.700.— 
Belçika 1.598.— 5.237.— 
Fransa 6.185.— 12.116.— 
İ talya 1.672.— 4.960.— 
Hollanda 1.818.— 10.660.— 
İ sviçre 1.510.— 10.783.— 

Bu zaruri sermaye birikimi, sigorta ş irketleriyle alâkal ı  ş ahı sların 
miktar ın ve sigorta muamelelerinin çok teknik bir karakter arzetmesi 
gibi hususlar, uzun zamandan beri Devleti bu sektörü kontrol alt ında 
bulundurmaya sevketti. Ezcümle, kurulu ş  için müsaade istihsaline, te-
minatlar ın tesisine, bilânço ve i ş letme hesaplar ının senelik kontrolüne, 
çeş itli yatınm nev'ileri aras ında fonlann da ğı l ımına v.s. ye müteallik 
âmir hükümleri bu arada zikredebiliriz. Bununla beraber bu hükümler 
bir memleketten di ğerine değ iş mekte, bazen bir tek sigorta bran şı nda 
tesis edilen murakabenin (Hollanda'da hayat sigortalannda) di ğer mem-
leketlerde bütün sigorta bran ş lann ı  da içine alarak s ıkı  bir tarzda uy-
gulandığı  görülmektedir. Sigorta ş irketlerinin her memlekette ve böl- 
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gede serbestçe yerle şebilmelerini ve çal ış abilmelerini temin için bütün 
bu farkl ı  nizamlarm Ortak Pazar memleketleri aras ında yeknesak bir 
duruma sokulmas ı  lâz ım gelmektedir. Bu belki meselâ Hollanda'da mu-
rakabenin s ı kı laşmas ına ve Fransa'da ise yumu ş amas ına yol açacak-
t ı r. 

Bu mevzuda devlet murakabe te ş kilâtı  taraf ından olduğu kadar, 
bizzat sigorta ş irketleri taraf ından da çal ış malar yap ılmakta ve iki gö-
rüş  bu çalış malarda çat ış maktad ı r. Bir grup, evvelâ s ık s ık yabanc ı  si-
gorta mütesseselerinin muhatap oldu ğu tefriklerin tasfiyesini ve bundan 
sonra mü ş terek kaidelerin vaz'edilmesini ileri sürmekte, di ğer grup ise, 
uygulanmas ı  milli değ il, belki de Avrupai bir te şkilâta tevdi edilecek 
olan nizamlar ın derhal tesbitini istemektedir. Esas olan, sigorta ş irket-
lerinin likidite ve ödeme durumlar ı  dikkatle izlenmek suretiyle, Ortak 
Pazar dahilinde bu ş irketlerin mümkün olan kolayl ıkla çal ış malar ına 
imkân verebilmektedir. 

Bu arada diğ er unsurlar da, ezcümle yat ı rımlar meselesi, dikkate 
al ınmal ı dı r. Bütün sigorta ş irketleri plase etmeye mecbur oldu ğu ihti-
yatlar tefrik ederler. Bu ihtiyatlar ın nelerden te şekkül etti ğ ine ve sigor-
tal ı lar için oynadığı  role yukar ı da temas etmi ş  bulunuyoruz. Hayat si-
gortalar ında plase edilen fonlar ın geliri primin hesab ında dikkate al ın-
makta ve dolay ı siyle bu husustan sigortal ılar istifade etmektedir. Yan-
gın ve kaza bran ş larında ise fonlar ın geliri teknik zararlar ı , yani umu-
mi masraflarla hasar ve muallak hasarlara nisbetle tahsil edilen primle-
rin kâfi gelmemesi hâlinde fark ı  kar şı lamaya yard ım etmektedir. Bu 
gelir ve senetlerin sat ışı ndan elde edilen kâr, böylece primlerin makül 
bir seviyede tutulmas ına imkân vermektedir. Murakabe ş artlar ı nı n dü-
zenlenmesi, telif edilmesi hâlinde bir ş irketin, fonlar ını  faaliyette bu-
lunduğu ülkelerden her birine da ğı tmas ı  yerine, bir tek memlekette top-
lanmas ı  imkân ı  has ı l olacaktı r. Bu toplu mebl'âğ lann idaresinin, da ğı -
nık meblâğ lardan daha kolay olaca ğı  ve üstelik yat ı r ım ihtiyaçlar ının 
kuvvetle geli şmekte olduğu 180 milyonluk bir pazarda daha rahatl ık-
la iş  sahas ı  bulacağı  ve böylece sigorta ş irketlerinin çe ş itli yat ınm im-
kânlar ı  aras ından daha rantabl ve daha emin olanlar ını  seçeceğ i aş i-
kârd ı r. Ayr ı ca paralar ı nın konvertibl olu şu ve kambiyo münasebetlerin-
de nisbi bir istikrar ın bulunuşu hususlar ını  da, tek Avrupa paras ı na in-
tizaren, yukar ı da s ı ralanan avantajlara ilâve etmek gerekmektedir. 
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Cemiyetten Haberkr 

Her ay ın ilk ve 3 ncü Çar şamba toplant ı ları  eski ve yeni mezunlann büyük 
alâkas ı  ile samimi bir şekilde devam etmektedir. Gayesi itibariyle mezunlannun 
her geçen gün birbirlerine daha fazla yakla ş t ıran bu toplant ıların daha sık yapı l-
ması  arzu edilmektedir. Bu ay ın ilk Çarşamba toplantı sına iş tirak eden mezun-
lar, havalar ın iyice ısındığı m görerek Boğazda bir gezi yapmay ı  aralarında karar-
laş t ırmış lardır. 27.May ıs.1965 gününün tatil olmas ından istifade Vaniköy koru-
sunda buluşmak üzere aynld ılar. Bu sıı rette Cemiyet lokalindeki toplant ılar, lokal 
dışı nda da cerniyetimiz mensuplannu ı  bir araya gelmesine zemin hannam ış  oldu. 

Lokal salonunda mezunlar-1n hararetle görü şme ve karar almak hususunda oy-
lama yapt ıkları  sırada İ dare Heyeti de cemiyetle ilgili kararlar üzerinde müna-
kaşa ve karar almak üzereydi. Eski Mezunlardan Ali Tokmako ğ lunım davetine uya-
rak toplant ıyı  kısa kesen İ dare Heyetinin iş tirakiyle oturma salonu daha samimi 
bir havaya büründü. Böylece, k ısmen misafirperverliğ iıni ihmal eden idare Heyeti, 
ev sahipliğ i vazifesini yapmak için f ırsat buldu. 

"** Arçelik firmasmda Ticaret Müdürü olarak gayet ba şarı/ı  hizmetler ifa et-
miş  değerli meslekta şunız amirleri taraf ından takdir ve taltif edlilerek çal ış masının 
semeresini görmü ş  müessesenin Umum Müdür Muavinli ğine getirilmiş tir. Arkada-
şı mız' candan tebrik eder, ba şarılar ının devamını  bekleriz. 

** Türkiye Emlâk Kredi Bankas ı  Beş iktaş  Şubesi Müdür Muavini bulunan 
Sayıın Nabi Gürüz 17.Mayıs.1965 günü hizmete giren aym bankan ın Fatih şubesi 
Müdürü olmuş tur. Değ erli meslekta şı mın tebrik eder, başarılar dileriz. 

*"" Adana'da serbest olarak çal ış an değerli meslektaşı= Sayın Nabi Ayba ş , 
Yüreğ ir Ticaret ve Sanayi I ş letmeleri A.Ş . - Adaııı a - Çırçır ve Prese Fabrikas ı  Mü-
dürlüğüne getirilmiş tir Muvaffaldyetler dile ğ i ile tebrik ederiz. 

Cemiyetimiz yaz aylar ından istifade bir iç turizm program ı  hazırlamış tı r: 

12 Haziran Polenez Köyü 

26 Haziran Sapanca Gölü 

11 Temmuz Motor gezisi (Bo ğaz içi) 

28 Ağustos Abant Gölü. 

Müracaatlarm Cemiyet Ba şkan Vekili Zeki Erginsu'ya yapılması  rica olunur. 
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İ dare Heyeti toplant ı sı . 

Ayın ilk çarş amba toplant ısında iktisath hammlar. 
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Ayın ilk çarş amba toplant ı sında hararetli bir görü şme. 

iktisat Balosundan bir kö şe. 
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GENERAL ELECTRIC 
ampulü 
tecrübeli ellerin 
mahsulüdür. 
Rasgele bir ampul de ğ il 
GENERAL ELECTRIC 
al ı mı  

ampulü, bol ışı k verir... Çok dayan ı r 

Acıman Ajans ı /446 

1965 
VILINDA 

  

MaYON 
LiRA 

* Fevkalâde 
apartman daireleri 

*Çeş itli, zengin 
para ikramiyeleri 

AKBANK 
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ÇANAKKALE 

Seramik Fabrikalar ı  A. Ş . 

Türkiyede ilk defa beynelmilel 

n o r 	ve evsafa uygun olarak 

imâl etmekte olduğu 

KAROFAYANS 
(BEYAZ VE RENKLI) 

v e 

İ ZALATÖR 
( ALÇAK VE YÜKSEK GER İ Lİ M) 

Mamullerini pivasaya 
arzetmektedir. 

Müracaat : Galata, Tersane Cad. Kipman Han Kat 5, Tel: 44 76 83 
Fabrika : Tel. Çan 29 
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%Parma%4 kadar 
BORU ktillktkt1tilx 

BAŞLANVİIŞIIR. 

Y ıllı
k imalât kapasitesi 50.000 

1964 NAL-AT PRO
ĞRAMı  

STANDARD iwı ta.kr 
Sivah,GalvanizIl ve bltr

ınıltı  barolar. Din 
2240 a göre 

3rs , ı i; ,3/"4 	
1'1'4, 

111; ,2",214; , 

Sanayi borular
ı  

13)(0.9 ,ı
6xo.9 , ı s>co.9 ,2 ı

x 0,9 ,25)<1.32)<1.20 

SiPARIŞ 
 OZERINE IMACAT 

13, 16, 19, 25, 32, 38, 42, 49, 60, '16, 90 

ınl ın çap ı nda 

0,8 ilö 3 ın/rn et kal ı nUı nda her çe şit borular. 

PROFit. SORULAR Üçgen, kare, dikdörtgen, heksagonal, oval ve sair 

ş ekillerde borular 

Fabrikalar : Pendik Temenye — Florya, Be ş yol Istanbul 
Büro : Sal ı pazar ı  Han Kat 8 Tel ; 44 74 27 - 44 74 26 Sat ış  ; 44 76 03 

Telgraf: BORUSAN, Istanbul 

MORU SANAYII 
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Doktorunuzun verdiğ i 

reçeteye göre eczaneden 

ald ığı n ı z ila'ç ı n sizi s ı hhate 

kavuş turaca ğı na nas ı l güve-

niniz varsa, TAMEK mâ-

mullerinin nefaset, lezzet ve 

mükemmeliyetine de ayn ı  

derecede güvenebilirsiniz. 

• DOMATES MAMULLERI 

• HAZIR YEMEKLER 

• KOMPOSTOLAR 
• REÇEL ve MARMELATLAR 

• ZEYTIN ve TURŞ ULAR 

• SEBZE KONSERVELERI 

YEGANE KAL İ TE KONSERVE 
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