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IKTISAT 

Dergimiz bu sayısiyle bir yaşı na basmış  bulunuyor. Bu bir senelik ça-
lış malarımız bizlere çok büyük lecrübeler sağ lamış , hizmetinize daha rahat 
ve emin adımlarla devam etmek imkan ını  vermiş tir. Okurlar ımızın zaman 
zaman gerek yaz ı  ve gerekse türlü dilek ve ternennilerini bizlerden esirge-
memiş  olmaları  çalış malarımızı  daha rahat bir tempoda yürütmemize, küt-
le için gereken yolu tutmam ıza yard ımcı  olmuş tur. S ık sık yap ı lan uyarma-
lar, her say ının bir evvelkinden daha güzel, daha kaliteli bir dergi olarak 
çıkmasına hizmet etmiş tir. Bizleri, bu bir senelik süre içinde yalmz b ırakma-
dığı nız için te ş ekkürü bir borç bilir, önümüzdeki say ı larda da yakın alâka-
mzın devam ını  bekleriz. 

Bu sayımızla birlikte vermeyi vaad etti ğ imiz özel say ım ız ayrı  bir kitap 
olarak bas ılmış tır. Ancak, daha evvel de bildirdi ğ imiz gibi bugüne kadar abo-
ne olanlara yetecek miktarda bast ırı lmış tır. Bu itibarla yaln ız abonelerimize 
postalanacakt ır. 

Okuyucularımızdan, Dergimize gönderilecek yaz ıların en geç ait olduğu 
ayın 20 sine kadar elimize geçecek ş ekilde adresimize postalamalar ı  icab et-
tiğ ini bir kere daha hat ırlat ırız. Ayrıca, Dergimiz için gönderilen yaz ıların 
ş imdiye kadar hiç bir yerde ne ş redilmemiş  olmas ına, yazarlar ın önemle dik-
kat etmeleri gerekti ğ ini hat ırlatırız. Bu ş ekilde gelen yaz ıların sehven neş ri 
halinde Dergimiz herhangi bir mesuliyet kabul edemez. Yazarlar ın başka 
yerlerde yay ınlanmış  yazılarını  göndermemelerini ve bu tip gönderilen yaz ı -
ların kıymeti ne olursa olsun prensip olarak Dergimizde ne ş rine imkân ol-
madığı m ehemmiyetine binaen duyururuz. 

Saygı larımızla 
İ KTİ SAT DERGİ Sİ  
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DERGI S İ  

Ekonomik Durum 

Petrol Tart ış mas ı n ı n 
Ba ş ka Yönü 

Dr. Erol MAN İ SALIOĞ LU 

Petrol meselesi kamu oyunu en çok ilgilendiren bir olay olarak de-
vam etmektedir. Bu tart ış mada i ş lenen konu, Türk Petrol endüstrisine 
yabanc ı  tröstlerin el atmalar ı= ekonomimiz için zararl ı  mı ? Yoksa 
yararl ı  mı ? Olacağı dı r. 

Tart ış malara T.P.A.O., Türkiye'de faaliyet gösteren yabanc ı  pet-
rol ş irketleri bas ın ve sendikalar kat ı lmaktadı r. Basının bir k ısmı  ya-
banc ı  ş irketlere ve siyasi partilere do ğ rudan doğ ruya bağ l ı  olmakla 
birlikte diğer bir k ı sım bu tröst ve kurumlardan ba ğı msı z olarak görü ş-
lerini savunmaktad ı rlar. 

Türkiye'de faaliyet gösteren yabanc ı  petrol tröstlerinin dünya üze-
rindeki ekonomik ve siyasal güçlerinin büyüklü ğü bu tröstlerin, Tür-
kiye'deki tart ış mada ve nihai karar safhas ında yukar ıda belirttiğ im 
çevreleri çok önemli derecede etkileyecektir. Bu bak ımdan ulusal çıkar-
lara uygun olan çözüm kamu oyunca şekillenmeğe başlasa bile, son ka-
rar merkezlerinin bu çözüm ş eklinden farkl ı  bir sonuca ula şması  müm-
kündür. 

Kald ı  ki tartış maya taraf olar çevrelerin görü ş leri, ulusal ç ıkarla-
rımız ı  bütünüyle ortaya koyacak ş ekilde değ ildir. 

Ayr ı  çevreler taraf ından ileri sürülen görü ş lere bakt ığı m ız zaman 
bunlar ın üç grupta topland ığı n ı  görüyoruz: 

1 — 1954'te petrol kanunu ç ı kar ı ldığı  zaman petrol endüstrimizde 
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IKTISAT 

bulunan koşullar bugün için de geçerlidir. Yani petrol bulma, ç ıkarma, 
tasfiye etme, da ğı tma i ş i büyük semaye ve teknik bilgi ister. Bugün 
bile Türkiye bu bak ımdan yeterli de ğ ildir. O halde yap ılacak i ş , kap ı la-
r ımız ı  ard ına kadar aç ıp, bu konuda bol sermayesi ve bilgisi bulunan 
yabanc ı  tröstlerin Türkiye'de faaliyet göstermelerini sa ğ lamaktı r. 

2 — 1954'te ç ı kar ı lan petrol kanunu ile T.P.A.O. ve yabanc ı  ş irket-
ler aras ında bir dengesizlik yarat ı lmış tı r. Bu dengesizlik yabanc ı  tröst-
lerin lehinedir. Bu durumda ulusal ç ıkar ı m ız için yap ı lacak ş ey Türki-
ye'deki petrol endüstrisinde yabanc ı  sermaye ve devlet sermayesi ara-
s ında bir denge kurulmas ı dı r (ruhsatname say ı s ı  v.b.). Böylelikle pet-
rol endüstrimiz hem tröstler, hem de devlet taraf ından birlikte yürü-
tülmüş  olacak, teknik teçhizat ve bilgi noksan ımız yabanc ı  sermaye ile 
kapatı lacakt ır. Ayni zamanda dengesizli ğ in yaratm ış  oldu ğu, yabanc ı  
tröstlerin Türkiye'deki ulusal ç ıkar ım ızda ba ğ da şmayan davran ış lar ı  
önlenecektir. 

3 — Türkiye bugün petrol endüstrisi bak ım ından 1954 y ı l ında ta şı -
dığı  ko şullar ı  değ iş tirmi ş  teknik teçhizat ve personel bak ım ından da-
ha iyi bir duruma gelmi ş tir. Öte yandan uluslararas ı  petrol tröstlerin-
den, Türkiyenin ulusal ç ıkarlar ına uygun bir davran ış  beklenemez. Çün-
kü iki menfaat kar şı  kar şı ya bulunmaktad ı r. O halde yap ı lacak i ş  ulus-
lararas ı  sermayenin Türkiye'de petrol konusunda faaliyet göstermesini 
önlemek ve petrolü millile ş tirmektir. 

Petrolü millile ş tirme ya da millile ş tirmeme tart ış mas ın ın iki yö-
nü vard ı r: 

1 — Uluslararas ı  sermayenin geli şmenin ekonomilerdeki fayda ve 
zararlar ı , 

2 — Petrolün ekonomide stratejik bir endüstri kesimi olu şu (eko-
nomik, siyasal ve askeri strateji (1)). 

Türkiye'deki tart ış malar daha çok, uluslararas ı  petrol tröstlerinin 
(uluslararas ı  sermayenin) ülkemizdeki fayda ve sak ıncalar ı  ile ilgilidir. 
Örneğ in; a — Türkiye'de petrol bulman ın yabanc ı  tröstler için faydal ı  

(1) Petrolün siyasi stratejisi bak ı m ı ndan Arap ülkelerinin son tutumunu örnek 
alarak gösterilebilir. Bilindi ğ i gibi Arap ülkeleri, ellerinde olan petrol üreti-
minden yararlanarak, İ srail ile yak ın iliş ki kuran ülkelere petrol sava şı  açma 
tandidinde bulundular. 
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olup olmamas ı , b — Kar transferlerinin yüksek olu şu, c -- Petrolü %35 
pahal ıya ithal etmeleri gibi meseleler petrol tröstlerinin fayda ve sak ın-
calar ı  ile ilgilidir. Bu noktalar ı  öne sürerek petrolün millile ş tirilmesini 
ileri sürenler neo-emperyalizm'e kar şı  ç ıkanlard ı r. Bugün birçok Asya 
ve Afrika ülkesi neo-emperyalizm'e kar şı  koymaktad ı r. Türkiye'nin dav-
ranışı  tarihi geli ş imi içinde normal bir davran ış tı r. 

Ancak meselenin ikinci yönü, yani petrolün stratejik bir endüstri 
olmas ı  meselesi en az birinci k ı s ım kadar önemlidir. Türkiye'nin pet-
rol meselesine bu aç ı dan bak ı ldığı nda, birinci kı s ımda tart ış ma konusu 
olan teknik meselelerin önemi azalmaktad ı r. Yani yabanc ı  tröstlerin, 
a — Türkiye'de gerçekten yerli petrol üretimini artt ı rmaya çal ış tıkları  
doğ ru olsa, b — Dış ar ıya kâr transferlerini azaltsalar ( %50 nin alt ına 
düşse), c — ithal edilen petrol fiyatlar ını  % 3 5 indirseler dahi bu tröst-
lerin Türkiye'de faaliyette bulunmalar ı , petrolün iktisadi ve siyasi stra-
tejisi dolay ı siyle zararl ı  olacakt ı r. 

Kald ı  ki yukar ı daki iddialar, yabanc ı  ş irketleri haks ız çıkaracak 
bir özellik göstermektedir. 

Bu durumda meseleye hem uluslararas ı  sermayenin Türkiye'deki 
fayda ve sak ıncalar ı  aç ı s ından, hem de petrol endüstrisinin ekonomik, 
siyasal ve askeri stratejisi bak ım ından bak ı ldığı nda petrol endüstrisini 
devletle ş tirme zorunluluğu ortaya ç ıkacakt ır. 

Her iki yönü ile de olay biz sadece Türkiye'deki petrol endüstrisi 
içinde b ırakmamakta, özellikle demir - çelik endüstrisi ile madenleri 
de kavramaktad ı r. Bu sektörlerde de uluslararas ı  sermayenin Türkiye'-
de yapacağı  etkiler yukar ı da petrol için var ılan sonuçtan farkl ı  değ il-
dir, ve hem demir-çelik, hem de maden sektörleri petrol gibi iktisadi 
ve siyasi stratejiye sahiptirler. 

Fakat Türkiye'de ayr ı  menfaat gruplar ının çekişmeleri ve yabanc ı  
tröstlerin ellerindeki bütün iktisadi ve siyasi imkanlar ı , bizim petrol, 
madenler, demir-çelik meselelerimizde, kendi lehlerine bir sonuca var-
dırmak için kullanmalar ı  bu meselelerin ulusal ç ıkar] ar ı mıza uygun 
olarak çözümlenmesini engellemektedir. Buna ra ğmen uzun vadede 
sağduyunun üstün gelece ğ ine inanıyoruz. 
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Ayni Ihkonormk Olaylan 

Hazırlayan: Nihat BATUR 

1 — Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi 
Odalar ı  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ inin 
XVII nci Genel Kurul toplant ı s ı  sonun-
da Yönetim Kuruluna seçilen üyeler: S ı t-
k ı  Çiftçi ( İ stanbul Sanayi Odas ı ), Ali Al-
t ınordu (Mersin Tic. ve San. Odas ı ), S ı r-
r ı  Enver Batur ( İ stanbul Ticaret Odas ı ), 
Enver Ak (Antalya Tic. ve San. Odas ı ), 
Yusuf Tan ı k ( İzmir, Ege Bölgesi Sanai 
Odas ı ) Mustafa Kopuz ( İ stanbul Ticaret 
Borsas ı ), Ş evket Filibeli ( İ zmir Ticaret 
Odas ı ), Sak ı p Sabanc ı  (Adana Ticaret ve 
San. Odas ı ), Nuri Ciritoğ lu (Ankara Ti-
caret Odas ı ) kendi aralar ı n oylamaya 
giderek Birlik Genel Ba ş kanlığı na S ı rr ı  
Enver Batur'u seçmi ş lerdir. 

2 — Türkiye İş  Bankası  B. Almanya'- 
da : 

Türkiye İş  Bankas ını n Münihte aç-
may ı  düş ündüğü, her türlü Banka mua-
melelerini yapacak olan ş ubesine ait ge-
reken temaslarda bulunmak üzere Ban-
kan ın yetkili heyeti B. Almanya'ya gitti. 
Heyet, B. Almanya'daki çal ış malar ı n ı  mü-
teakkip İ sviçre'de de tetkiklerde buluna-
cakt ı r. 

3 — İ spanya ve Cezayir Ticaret An-
laşması  : 

Imzalanan anla ş ma gere ğ ince İ span-
ya Cezayire canl ı  hayvan, gübreler, kim-
yevi maddeler,' konserveler, iplik, doku-
ma, binek otomobili, motorlar, makine-
ler ihraç edecektir. Buna mukabil Cezayir 
hububat g ı da maddeleri, hurda maden-
ler ve petrol ihraç edecektir. 

4 — Zirai kazançlarm def tere kayd ı  : 

Zirai gelirlerin defter'e kayd ı  husu-
sunda yap ı lan müracaatlar müsbet ola-
rak neticelenmi ş tir. Bu durumda, defter 
tutma mecburiyetinde olan çiftçilerin 
Millet Meclisinin ald ığı  karar gere ğ ince 
mükellefiyetleri iki sene tecil edilecektir. 

5 — Trabzon Çimento Fabrikas ı  ku-
ruluyor : 

Trabzon'da kurulacak Çimento Fab-
rikas ı 'n ı n in ş aatı  13.666.188 liraya ihale 
edilmi ş tir. Yerli bir firma taraf ından 
inş a edilecek olan fabrika ihale şartlar ı -
na göre 15.Haziran.1967'de bitrilecektir. 
Fabrikan ın yı llı k kapasitesi 300 bin ton 
olacakt ı r, 

6 — Petrol Ofisi Tesisleri : 

Petrol Ofisi taraf ı ndan 1964 yı l ı nda 
Izmit'te ba ş lanan Gres ya ğı  imal tesisle-
ri tamamlanm ış tır. Tesislerde y ı lda 1500 
ton Gres ya ğı  imal edilecek ve bu sayede 
senede 330.000 dolar döviz tasarrufu sa ğ -
lanacakt ı r. 

7 — Profesör Tinbergen 

Haber aldığı m ıza göre Devlet Plan-
lama Teş kilat ı  Baş -Müş aviri Say ın Prof. 
Tinbergen Temmuz ay ının ilk haftas ı  
Ankara'ya gelecektir. Timbergen Anka-
ra'da bir hafta kadar kalacak ve Devlet 
Planlama Te ş kilatı  üyeleri ile görü ş me-
lerde bulunacakt ır, 

— G --- 
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8 — OECD ve İ zmir Fuarı  : 
«OECD» 34 ncü İ zmir Enternational 

Fuar ı na kat ı lacakt ır. Te ş kilâta ayr ınala-
cak pavyonda faaliyetini tan ı tıc ı  bir köş e 
tanzim edilecektir. 

9 — Türkiye'ye Yard ım Devam ede-
cek : 

Türkiye ve Yunanistan'a yap ı lmak-
ta olan yard ı mın kesilmesine dair A.B.D. 
Senatosuna yap ı lan teklif oylama so-
nunda reddedilmi ş tir. 

10 — A.B.D. Bazı  Vergileri indiriyor: 
A.B.D. Senatosu baz ı  istihlâh mad-

deleri üzerinden al ınmakta olan vas ı tal ı  
vergilerin indirimi konusunda karara 
varmış tır. Takriben 4.700 milyon dolarl ık 
bir indirim yapı lmas ı  uygun görülmüş -
tür. Bu suretle karar alan istihlak malla-
r ı nın ifatlar ında bir ucuzlama meyda-
na geleceğ i ve bunun da piyasada talebi 
artt ıracağı  tahmin edilmektedir. Netice, 
olarak bir müddetten beri talep azl ığı n-
dan ş ikâyet eden istihlâk mallar ı  sanayi'-
nin alış -veri ş  hacminin h ızlanmasiyle is-
tenen istikrar ı  bulacağı  tahmin edilmek-
tedir. 

11 — Orta Doğu Türkiye Ticareti : 
Ihraç mallar ım ıza yeni mahreçler bul-

mak amac ı  ile Orta-Do ğu memleketleri 
ile ticaretimizi geli ş tirme çareleri aran-
maktad ır. Bu münasebetle 28.Haziran. 
1965 günü Ticaret Bakanl ığı nda yap ı lan 
toplantıya Suudi Arabistan, Küveyt, Irak, 
Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi ziyaret etmi ş  
i ş  adamlar ı m ızdan müte ş ekkil bir he-
yet'de kat ılmış tır. Uzun süreden beri 
yap ı lan haz ı rlıklar incelenmi ş , ticareti ge-
liş tirmeye yard ımc ı  unsurlardan nakli-
yat ve enformasyon, tamtma mevzular ı  
üzerinde durulmaktad ır, 

12 — Ortalama Kül. haddeleri : 
Maliye Bakanl ığı  taraf ından yeniden 

ayarlanan toptanc ı  ve perakendeci, ima-
lâtç ı  esnafa ait ortalama kâr hadleri lis-
tesi 1964 - 1966 senelerine ait olmak üze- 

re hazırlanarak resmi gazete ile Hazi-
ran ay ı  içinde yay ınlanmış tı r. 

13 — Hububat ve Afyon iç al ım fiat-
ları  tesbit edildi : 

14.Haziran.1965 tarihli Resmi Gaze-
tede Bakanlar Kurulu karar ı  gereğ ince 
1965-1966 devresinde Toprak Mahsulleri 
Ofisine aş ağı daki esaslarla sat ın alma 
yetkisi verilmi ş tir: 

Mahsülün cinsi nevi ve Baş  alım fiatı  
sınıfı 	 Kg/Kr 
Birinci s ınıf makarnal ık (Durum) 
Buğ day (Anadolu ve Trakya 
durumlar ı ) ... 	 ... 86 
Birinci s ınıf makarnal ı k (Durum) 
Buğ day (Güney doğu durum) ... 83 
İ kinci s ınıf makarnal ık (Durum) 
Buğ day Anadolu ve Trakya 

83 
Ikinci s ınıf makarnal ık (Durum) 
Buğday (Güney doğu durum) ••• 80 
Anadolu Beyaz bu ğday 	••• 80 
Topbaş , floransa buğday ... ... 78 
K ı z ı lca buğday 	 ••• 77 
Ekmeklik sert buğday ... 	••• 77 
Siha Buğday ... 	 ••• 75 

... Çavdar 	 57  
Biral ık Arpa 	 ••• 53 

... Beyaz Arpa 	 48  
Siha Arpa 	 ••• 45 
Siyah Arpa ... 	 35 
Beyaz Yulaf 	 45 
Siha Yulaf 	 45 
Siyah Yulaf 	 43 

Aynı  gazetede yay ınlanan ayrı  bir 
kararnamede afyon iç al ım fiat ı  da tes-
bit edilmi ş tir. 

Hububat fiatlar ımn a ş ağı  yukar ı  %10 
nisbetinde artt ırı lmas ı  sonucu ekmek 
fiatlar ına beş  kuruş  zam yap ılmış tır. 
Zam, ekmek birim fiat ında görünmeyen 
bir tesir icra etmesine ra ğmen bir çok 
çevrelerde tepki yaratm ış tır, Baz ı  müel-
lifler, hububat flatlar ındaki bu müs-
bet ayarlamamn enflâsyon yarataca ğı mn 
üzerinde endi ş e ile durmaktadırlar. 
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Türkiye'de i ş gücü ve istihdam 

Meseleleri 

Doç. Dr. Nusret EK İ N 

I şgücü ve istihdam ile ilgili meslelerin öteden beri Türkiyenin ha-
yati ehemmiyeti haiz konular ın ı  teş kil etmesine ve bütün iktisadi faali-
yetlerin netice itibariyle bu memleketin insanlar ına yararl ı  olacak ş e-
kilde tanzim hususunda büyük bir zaruret bulunmas ına rağmen, gerek 
milli ekonomimizi fiilen sevk ve idare edenler, gerek ilim adamlar ı , uzun 
zaman bahis konusu problemler üzerinde gerekli dikkat ve alakay ı  gös-
termemi ş ler, yahut gösterecek imkân Ve f ı rsat ı  bulamarnış lard ı r. 

Bu cümleden olmak üzere 1960 ihtilâline kadar, daha ziyade millî 
ekonomimizin moneter cephesi i ş lenmiş , yukar ı da bahis konusu Ille-
selelerin ara ş t ı r ı lmas ı  ise, ancak son üç be ş  yı l içinde mümkün ola-
bilmiş , iş gücü ve istihdam mevzulan aktüel bir mahiyet kazana,bilmi ş -
tir. 

Hususiyle 1960 y ı lından sonra ba ş layan planl ı  ekonomi safhas ında 
bu meselelerin k ı smen dahi olsa ele al ınmaya ba ş landığı nı  görüyoruz. 
Filhakika 1963-1967 y ı llar ını  kavrayan birinci be ş  y ı ll ık planın haz ı rlık 
devrinde, Türkiye'nin içinde bulundu ğu sosyal ve siyasi şartlar dola-
yı siyla, mevzulan layikiyle ayd ınlatacak mahiyette ara şt ırmalar yap-
mak kabil olamadığı ndan, noksan hattâ yan ı lt ı c ı  neticeler elde edilmi ş -
tir. Bununla beraber ara ş t ı rmalar ilerledikçe, ekonominin be şeri cep-
hesiyle ilgili güvenilir istatistiki mütalar ın ve yap ı lmış  tetkiklerin mev-
cut olmayışı nı n bütün ehemiyeti ile anla şı lmış  bulunması , ne de olsa 
büyük bir kazanç te ş kil etmi ş tir. Bu itibarla birinci be ş  y ı ll ık kalkınma 
planını  haz ı rl ıyanlar, bilhassa i şgücü, istihdam ve insan gücü konula-
r ında işe yarar istatistik mal=at ı nın mevcut olmay ış mın büyük s ıkın-
t ı s ını  çekmiş lerdir. 
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Diğer tarfatan ikinci be ş  y ı ll ık kalk ınma planlar ının haz ı rl ı klar ına 
baş landığı  bugünlerde dahi, ayn ı  mahiyetteki müşküllerin tamamiyle 
ortadan kalkt ığı  söylenemez. Bundan dolay ı  gelişme halinde bulunan 
diğer bir çok memleketlerde oldu ğu gibi, Türkiye'de de işgücü ve istih-
dam meseleleri hakk ı nda ilmi bir katiyetle söz söyleme ğe maalesef ha-
la imkân yoktur. Zira i şgücü ile ilgili istatistikler her be ş  yılda bir 
yap ı lan Genel Nüfus say ımlariyle birlikte yürütülen faal nüfusla alâka-
l ı  sorularla tesbit edildi ğ i ve bu mûtalar milli ve milletleraras ı  neş riyat-
ta yer ald ığı  halde, istihdam ve i şgücünün; vas ıf, durumu ile alakal ı  
bilgilerimiz henüz mandut ve kifayetsizdir. Bu arada hususiyle istih-
dam ve i ş sizlikle ilgili malfimat, bu zümreleri kontrol edecek bir i ş siz-
lik sigorta kolunun henüz kurulamam ış  olması  neticesinde, s ı rf İş  ve 
I ş çi Bulma Teş kilat ının noksan döküman ve ne ş riyat ına dayanmakta 
ve bu sebeple sihhatli rakkam ve neticelerin ortaya ç ıkmas ı  kabil ola-
mamaktad ı r. 

Diğer taraftan memleketimizde baz ı  ilim adamlar ının ferdi çal ış ma-
lar ı  ve Devlet Planlama te şkilat ının yaptığı  tahminler neticesinde, işsiz-
lik, az çal ış ma ve çal ış t ı rma ve istihdam hacimleri hakk ında baz ı  mah-
dut bilgiler vard ı r. Aynı  bo ş luk insangücü tahlillerinde de kendini gös-
termektedir. Gerçekten elde mevcut insan gücü tahlilleri çok s ını rlı  ma-
lümat ın elde edilmesine yol açt ığı  gibi, iktisadi geli şmeye bağ lı  olarak 
önümüzdeki y ıllarda ortaya ç ıkacak insan gücü ihtiyaçlariyle ilgili tah-
minler de tatminkar olmaktan uzakt ı r. 

Maamafih bütün bu güçlüklere ra ğmen, iktisadi geli şmemizin seyri 
bak ımından katiyetle bilinen husus, Türkiye'nin bilhassa do ğumlara 
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Diğer taraftan Türkiye'de emek arz ve talebi aras ında yı llardan beri 
sürüp gelen bu kronik intibaks ı zl ık, tesirini her şeyden önce emek ar-
zının iktisadi faaliyetlerin prodüktif şekilde gelişmesi bak ım ından de-
ğerlendirilememesi şeklinde göstermektedir. Böylece, memleketimizde 
hızl ı  nüfus art ışı na, fakat kifayetsiz bir ekonomik geli şmeye bağ l ı  ola-
rak ortaya ç ıkan istihdam intibaks ızlığı , kendini aldatı cı  ve yan ı ltıcı  
olarak tenbellik ve atalet şeklinde tezahür ettirmektedir. Di ğer bir ifa-
de ile, yı llardan beri sürüp gelen dü şük bir gelişme trendi, emek arz ın ı , 
gizli iş sizlik, az çal ış ma şeklinde geri ve iptidai bir zirai bünye içinde 
depo etmi ş  bulunmaktad ı r. 

Netice itibariyle nüfus art ışı , prodüktif ve milli geliri art ı r ı cı  is-
tihdam imUnlarma kavu ş amamış , bundan dolay ı  zirai bölgelerde dü-
şük istihdam ve şehirlerde ve sanayi merkezlerinde ise aç ık iş sizlik şek-
linde tezahür etmi ş tir. Filhakika bilindi ğ i gibi, bugün geli şme halindeki 
ekonomilerde istihdam ve i ş sizlik problemleri, geli şmiş  ekonomilere 
nazaran çok daha kar ışı k ve komplike bir mahiyet arz etmektedir. Ay-
nı  durum memleketimiz için de bütün ehemmiyet ve vehameti ile ba-
his konusudur. 

Aslında geli şme halindeki ekonomilerin, bu arada Türkiye'nin di ğ er 
hususiyetlerinden birini de nüfusun iktisaden faal ve gayri faal, istih-
dam edilenler veya i ş sizlik gibi gurup ve kategorilere ayr ı lmas ı  husu-
sunda kar şı la şı lan önemli güçlükler te şkil etmektedir. Bu bak ımdan 
gelişmiş  ekonomilerin bünyelerine uygun dü ş en tarif ve ölçüler, geli ş -
me halinde bulunan ekonomilerde çok hallerde i ş lememektedir. Bun-
dan dolayı  az gelişmiş  ekonomilerin bünye ve hususiyetlerine uygun 

farif x ıın, hocan 1--rrı lo-rir ı 	 ilı fil ıan rl ıı v ı llrna.5-1-arl ı r 
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İ çticaret Rejimi ve Politikas ı  

Hüsamettin TUNCAY 
Ticaret Bakanl ığı  Müfetti ş i 

Bundan önceki makalemizde «D ış ticaret Rejimi ve politikas ı » üze-
rinde durmuş tuk Türkiye Ekonomik bünyesinin tam bir tahlilini yapa-
bilmek gayesiyle « İ çticaret Rejimi ve politikas ı » hususunda da, fiili du-
rumun seyrine temas eylememiz gerekmektedir. 

Bu konuya girmeden önce. Türkiye'nin içticaret politikas ının, mün-
has ı ran yürürlükte bulunan 3614 say ı lı  Ticaret Bakanl ığı  Teşkilat Ka-
nunu hükümleri özellikle Bakanl ık bünyesindeki « İ çticaret Genel Mü-
dürlüğü» nün fonksiyonlar ından ibaret olmad ığı nı  belirtmemiz gerek-
mektedir. 

Zira bir memleketin içticareti; para ve kredi, banka, sermaye, ver-
gi sistemi, ulaş t ı rma v.s. gibi bir çok unsur ve faaliyetlerle ilgili, rab ı-
tal ı  ve ahenklidir. Ve binnetice bir kompozisyondur. Bu sebeple, içtica-
ret deyince, bunu kanalize edecek, uygulayacak ve düzenleyecek yegâne 
merci ve Hükümet organ ı  Ticaret Bakanl ığı , hele İ ç ticaret Genel Mü-
dürlüğü hiç değ ildir. Ticaret Bakanl ığı nın pozisyonu çok önemli olmak-
la beraber bu alanda Maliye, Sanayi, Ula ş tırma ve hatta di ğer Bakanl ık-
lar ile özel kanunlara göre kurulmu ş  müessese ve birliklerin de rol ve 
Paylar ı  şüphesiz mevcuttur. 

Bu aç ıklamadan sonra, içticaret politikas ı  ve meselelerine, bu kom-
pozisyon ve koordinasyon n ıuvacehesinde, Dergi sütunlar ının mandut 
oluşunu da dikkate alarak gayet muhtasar bir şekilde de ğ inmeğe çal ı-
ş aca ğı z: 

3614 say ı lı  Ticaret Bakanl ığı  Teşkilat Kanunu, Bakanl ık bünyesin-
deki İ çticaret Genel Müdürlü ğünü «Memleket ekonomisinin gerektirdi-
ğ i ş ekilde içticaretin tanzim ve geli şmesini sağ layacak genel prensiple- 
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rin tesbiti ve lüzumlu tedbirlerin al ı nmas ı » ile görevlendirilmi ş tir. Bun-
ları  da: 

Anayasa'n ın koyduğu prensipler ve uzun vadeli Plân hedefleri ve 
hayat standard ın ın, al ım gücünün yükseltilmesi gözönünde tutularak 
piyasanın iktisadi kaidelere göre aç ıkl ık ve istikrar içinde te ş ekkülü, 
arz ve talep dengesinin serbest rekabet esas ına göre kurulmas ı , serma-
ye piyasas ı nın teessüsü, nüfus art ışı nı n yaratt ığı  talep fazlal ığı nı  karşı -
layacak mal arz ı nı  temin etmek üzere istihsali geli ş tirmek için lüzumlu 
tedbirlerin ittihaz ı  gibi ba ş l ıca üzerinde durulan hususlar olarak özet-
leyebiliriz. 

İ çticaretin bu esaslar dairesinde düzenlenmesi için tâkip edilen 
politika ve uyulan mevzuat, çe ş itli yön ve mahiyetleri itibariyle k ı sa-
ca ş öyledir: 

1 — Mal darl ığı na ve anormal fiat yükselmelerine meydan vermemek 
ve iç piyasada fiat istikrar ın]. sağ lamak : 

Bunu temin için piyasa hareketlerinin gayet yak ından takip edilme-
si ve vukuunda bu gibi hallerin ekonomik tedbirlerle zaman ında gideril-
mesi fonksiyonu esas olarak al ınmış t ı r. 

2 — Banka kredileri konusu : 

a) Kredilerin de ğer yaratacak ş ekilde kullan ı lmas ı : 

Bu amac ın sağ lanmas ı  için kredilerin, spekülatif maksatlarla kul-
lanı lmasını  ve istihlâ,ke kaymas ı nın önlenmesi ve üretim bir unsuru ola-
rak uygulanmas ı , 

b) Kredi, maliyetinin pahal ı  olmamas ı . 

İ stihsalin bir maliyet unsuru olmas ı  itibariyle kredi fiat ının ucuz 
olmas ı . 

c) Kredilerin al ınmas ın ın kolaylaş tı r ı lmas ı , birer hedef ittihaz edil-
miş tir. 

3 — Sermaye piyasas ının geliş tirilmesi : 

İktisaden az geli şmiş  veya ekonomik bir gelişme döneminde bu-
lunan memleketlerde yeteri kadar sermaye teraküm etmedi ğ inden, ser-

maye piyasas ı  da vücuda gelmemi ş tir. Türkiye'nin durumu bu kabil-
dendir. Ferdi sermaye önemli derecede teessüs etmemi ş tir. Milli tasar- 

- 12 — 

pe
cy

a



DERG İ S İ  

ruf yoluyla finansman kifâyetsizdir. 

Milli tasarruflar ın büyük bir k ı smı  vaktiyle, maliklerin yedinde 
saklanmakta iken, takip olunan emniyet ve istikrar politikas ının so-
nucunda bunlar bankalara kanalize edilmi ş tir. Böylelikle bankalardaki 
mevduat hacminin yükselmesi sa ğ lanmış tı r. Şu kadar ını  burada ifade 
edelim ki bankac ı l ık sistemimiz genellikle bu tasarruf mevduat ının yat ı-
rımlara teveccüh eylemesine imkân vermemektedir. Bu itibarla tasar-
ruflar ı  yat ı rım alanlar ına kanalize edecek te şkilât veya müesseselerin 
kurulması , memleketimiz sermaye piyasas ı  bakımından çok önemli 
bir keyfiyettir. 

Devlet imkânlar ı  ve milli tasarruf seviyesi, bir sermaye piyasas ı  
teessüsüne yeterli olmad ığı  sürece, toprak alt ı  ve toprak üstü servet 
kaynaklar ı nın iş letilmesi ve sanayiin istenilen ş ekilde gelişmesi müm-
kün değ ildir. İş te bu sebeple, memleketirnizin yabanc ı  sermayeye a ş i-
kâr bir ş ekilde muhtaç bulunmas ı  muvacehesinde, yabanc ı  müteşebbis-
lerin memleketimizde yat ı rım yapmalar ını  sağ lamak gayesiyle 6224 sa-
yı lı  Yabancı  Sermayeyi Teşvik Kanunu ç ıkartlarak yürürlüğe konul-
muş tur. Bu Kanun, hükümleri ve sistem itibariyle dünyan ın en libe-
ral kanunlar ından bir olup yabanc ı  sermayenin: 

a) Memleketin ekonomik geli şmesine yararl ı  olması , 

b) Türk özel te şebbüslerine aç ık bulunan bir faaliyet sahas ında 
çal ış ması , 

c) İnhisar veya özel bir imtiyaz ifade etmemesi ş artiyle ve Ya-
bancı  Sermayeyi Te şvik Komitesi'nin karar ı  ve Bakanlar Kurulu'nun 
tasvibiyle yurdumuza ithalini düzenlemektedir. 

1951 - 1964 devresinde, verilen müsaade, fiilen gelen yabanc ı  ser-
maye ve transfer edilen miktarlar ş öyle bir seyir tâkip eylemi ş tir: 

Verilen müsaade Fiilen gelen 
Yıllar 	miktarı  (TL) 	sermaye mik- Transfer 	Transfer 

tarı  (TL) 	edilen (TL) nisbeti ( 0/0) 

1951-1960 490.508.000 112.401.000 45.333.000 40,33 
1961-19'64 590.788.841 228.862.250 63.049.000 27,54 

1951-1964 1.081.296.841 341.263.250 108.382.000 31,75 

— 13 — 

pe
cy

a



T İ SA T 

Sermaye piyasas ının gelişmesi ve takviyesinde Anonim Ş irketlerin 
rolü çok önemlidir. Dengeli bir kalk ınmada; özel sektörün, milli ekono-
mimiz bakımından en verimli sahalara yönelmesinin temini ve rantabili-
tenin artt ı rı lmas ı  için vergi yoluyla tedbir almak yan ında ş ah ı s ve aileyi 
mahiyette ş irketler yerine sermaye ş irketleri halinde te şkilâtlanmala-
rı  icap etmektedir. İş te sermaye ş irketleri olan anonim ş irketlerin do ğ -
malar ı  hususunda gösterilmekte olan gayret ve kolayl ık, bu fikirlerden 
mülhemdir. Yeni Ticaret Kanunu ile bu ş irketler için önemli ad ımlar 
atı lmış tı r. Son ç ıkan Damga Resmi Kanununda da kurulacak ş irket-
lerden al ınmakta olan resimler geni ş  ölçüde indirilmiş , ş irketlerce ç ı ka-
r ı lacak hisse senetleri Damga Resminden muaf tutulmu ş tur. 

5 Yı ll ık Kalk ınma Planında; para ve kredi politikas ını n, özel sek-
tör yat ı rımlarının gerçek ş ah ıs ve müessese tasarruflariyle finansman ı -
na imkan verecek şekilde düzenlenmesi yani özel yat ı r ımlarda, bu sek-
törün tasarruf yaratma gücü esas al ınmış t ı r. Keza, maliye ve para poli-
tikas ı , kaynaklar ımı zın tam olarak kullan ı lmas ını  ve en iyi ş ekilde tah-
sisine engel olacak enflasyonist veya deflasyonist e ğ ilimlerin geli şmesi-
ni önleyecek tarzda yürütülmesi terneline oturtulmu ş tur. 

4 — Kooperatifle şmenin teşviki : 

Anayasada da yer alm ış  olan kooperatif sistem, gerek Planda ve 
gerek icra organlar ı  faaliyetlerinde desteklenen önemli bir konu ha-
line gelmiş tir. Yalnız ba şı na bir işe yaramayacak ş ekilde olan küçük 
meblağ lar, ancak kooperatif kurmak suretiyle müessir bir sermaye un-
suru olabilmektedir. Memleketimizde kooperatif konusunda, mevzuat 
bak ımı ndan, 2834 ve 2836 say ı l ı  Tarım Satış  ve Tar ım Kredi Koopera-
tifleri özel Kanunlar ından ayr ı  olarak Ticaret Kanununda ayr ı  bir bö-
lümde kooperatiflere ait genel hükümler mevcuttur. 

Kooperatifçiliğ in gelişmesini sağ lamak ve günün ihtiyaçlar ıflı  tam 
manasiyle karşı lamak üzere Ticaret Bakanl ığı nca haz ı rlanmış  olan 
«Kooperatifler Kanun Tasar ı sı » Bakanlar Kurulu'na arzolunmu ş  bu-
lunmaktad ı r. 

5 — Ticaret, Sanayi Odalar ı  ve Borsalar ın fonksiyonu : 

Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odalar ı  ile Borsalar ın faaliyetleri 5590 
sayı l ı  Kanunla düzenlenmi ş  bulunmaktad ı r. 

Ticaret ve Sanayi Odalar ının baş l ıca görevleri: 

— Mesleki ahlaki ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayiin genel 
menfaatlere uygun surette geli şmesine çalış mak, 
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— Ticaret ve sanayie ait incelemeler, indeks ve istatistikler yap-
mak, belgeleri tanzim ve tasdik etmek, 

— Ticaret mallar ının vas ıf ve keyfiyetinin tayinine yaray ıcı  lâbora-
tuvarlar kurmak, mahalli veya bölge sergileri panay ı rlar ı  açmak, 

— Ticaret Bakanl ığı nca verilen görevleri yapmak, 

— Ticaret ve sanayi erbab ınca uyulmas ı  mecburi mesleki karar-
lar almak, 

Tüzelkiş 'ilip';i haiz ve mesleki te şekkül mahiyetindeki bu kamu ku-
rumlar ının murakabesi Ticaret Bakanl ığı na aittir. 

Ticaret Borsalar ının faaliyetleri de ayn ı  Kanunla düzenlenmi ştir. 

Ticaret Borsalar ı , bu Kanunda yaz ı lı  esaslar dairesinde, borsaya 
dahil maddelerin al ım ve sat ımı  ve fiatlar ının tesbit ve ilân ı  iş leriyle 
meşgul olmak üzere kurulan tüzelki ş iliğ i haiz kamu kurumlar ı dı r. 

Yine 5590 say ı l ı  Kanuna istinaden Odalar ve Borsalar aras ında bu 
Kanunda yaz ı lı  esaslara göre oda ve borsalar ın tekâmül ve geli şmesini 
sağ lamak maksadiyle «Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi Odalar ı  ve Tica-
ret Borsalar ı  Birliğ i» kurulmuş tur. 

Tâcir ve sanayicilerimizin mesleki ihtiyaçlar ını  daha iyi bir şekil-
de karşı lamak, meslek ahlâk ve haysiyetini gere ğ i veçhile tesis etmek 
ve korı hı.ak, çal ış malar ını  kamu yarar ına daha uygun bir ş ekilde yürüt-
mek için 5590 say ı l ı  kanunda baz ı  değ iş iklikler yapan yeni bir kanun 
tasar ıs ı  haz ı rlanmış tı r. 

6— İ çticaret politikas ı  ve rejiminde yer alan diğer önemli kuru-
luş lar : 

İ stihsal ve ticaretin güven içerisinde fonksiyonunu icras ı  hususun-
da önemli bir unsur da sigortac ılıktı r. 

Sigc7tacı lığı mız ın istenilen geli şme seviyesine ula şması  ve sigorta 
mevzuat ımızın sigortal ı larla sigorta ş irketlerinin kar şı lıklı  hak ve men-
faatlerinin korunmas ına müteallik hükümlerinin hassasiyetle uygulan-
masını , temin Ticaret Bakanl ığı nın üzerinde önemle durdu ğu bir konu-
dur. 
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Sigorta ş irketlerinin tef Di ş i ve murakabe yetkisi, 7397 say ı lı  Kanun-
la Bakanl ığı na aittir. Diğer taraftan bu konuda «Sigorta Murakabe Ku-
rulu» da yetki ve görevlerle teçhiz olunmu ş tur. 

— Esnaf ve küçük san'atkârlar ı m ı z ın da gerekli imkân ve yetkiler-
le donat ı larak bünyesi kuvvetli bir te ş kilâta sahip olmalar ı  keyfiyeti, 
Ticaret Bakanl ığı  içticaret politikas ı n ın esasl ı  bir rüknüdür. 

Bu maksatla Bakanl ığı m ızca esasl ı  çal ış malardan sonra haz ı rlan-
mış  olan 507 No.lu Esnaf ve K. San'atkârlar Kanunu 2/8/964 tarihinde 
yürürlüğe girmi ş tir. Esnaf ve küçük san'atkârlarm, Halk Bankas ı  kay-
naklariyle finansman ı  üzerinde önemle durulan bir konudur. 

— Ölçü ve ayar aletlerinin, ticaretin salim bir tarzda icras ını , va-
tanda şa gerekli güven ve emniyeti verecek şekilde kullanı lmas ı n ı  tel-ni-
nen Ticaret Bakanl ığı  yetkisine mevdu kontrol i ş leri, bu sahada görev-
li bölgeler te ş kilâtiyle yürütülmektedir. 

Daima Standartlara uygun, Laboratuar kontrolunu haiz, 
En üstün kalite imal'at yapar. 

* PLASTIK İ ZOLEL İ  ELEKTRIK KABLOLARI 
* SUN'İ  DERİ LER ve YER MUŞ AMBASI 

* EMAYE BOB İ N TELLER İ  

Telefon : 63 34 00 — 63 34 01 Telgraf: KAVELKABLO — İ STANBUL 

4 4 ı• • .■1,4% 	 44%,1~414~~4444~ 
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Ekonomik Politikan ın önemli bir unsuru : 

K ı sa Vadeli Tahmin 
Eyüp KARADAYI 

A mme hizmetlerinin arzu edilen yönde seyri ve gerekti ğ i anda bek- 
lenilen tesirleri yapabilmesi, o memleket yetkililerinin, bahis konu-

su memleket ekonomisinin k ı sa vadeli gelişmesi üzerinde sağ lam ve ke-
sin bilgilere sahip olmalar ına bağ l ı d ı r. Bu ş ekildeki k ısa vadeli tah-
minler art ı k ekonomik politikan ın önemli bir unsuru haline gelmi ş  ve 
birçok memleket bu konuda tatbik ettikleri metod ve tekni ğ i geniş  öl-
çüde geli ş tirmiş lerdir. Yine bu arada misal olarak A. B. Devletleri, Ka-
nada, İngiltere, Fransa, Hollanda Isveç'te yap ı lmakta olan çal ış maları  
gösterebiliriz. 

Öte yandan ekonomik tahminler, zaman zaman baz ı  düş ünürler ta-
raf ından tenkit edilir. Şüphesiz ki, konjonktürel egilimlerin hesaplan-
mas ındaki zorluklar küçünsenemez. Bir devre içinde baz ı  ekonomik de-
ğ işkenler büyük dalgalanmalar gösterirler. Mesela baz ı  Kanadal ı  uz-
manlar ı n yapt ıklar ı  hesaplar; bir devre içinde alt ve üst noktalar ara-
s ında karlar ın de ğ iş iminde °/030, ithalatta ise %25 nisbetinde farkl ı l ık 
olduğunu oraya koymu ş tur. 

Ekonomik hayat ında dış  ticaretin büyük bir yer tuttu ğu memleket-
ler için, ticari münasebetlerde bulunduklar ı  diğer memleketlerin ekono-
mik geliş melerine bir «Ön te şhis» konulmas ı  büyük önem taşı r. Beklen-
medik olaylar ı n tahmini zor olmakla beraber, iktisaden ileri memleket-
ler bu ön tahminlere fazlaca önem verip üzerinde gere ğ i kadar çal ış a-
rak, hata marj ı n ı  her geçen gün biraz daha daraltm ış lard ı r. 

17 — 

pe
cy

a



İ  K T İ  S A T 

istatistik Materyalinin Zengi ş leşmesi • . 

Q on harpten bu yana tahmin uzmanlann ın müracaat edebilecekle- 
O ri istatistiklerin miktar ve çe ş itleri hayli artm ış tı r. Elde edilen veri-

ler sadece daha fazla de ğ işkeni kapsamakla kalmay ıp, aynı  zamanda daha 
kısa zaman aral ıklar ın ı  ele almaktad ı r (Mesela 3 aylık tahminler yap-
mak gittikçe yay ı lmaktadı r). 

Ekonomik politika sorumlular ı nın bugünü veya yak ın geleceğ i gö-
rebilmeleri için, geçmi ş  zaman ı  iyi bilmeleri lazımdır. Fakat bu «dün» 
ne kadar yak ın geçmi ş i gösterirse, tahmin o nisbette kesin ve faydal ı  
olur. Bu alanda halen büyük geli şmeler kaydedilmektedir. Mesela bu-
gün A. B. Devletlerinde Milli Gelir ve cari masraflarla ilgili veriler (ge-
çici de olsa) etüd edilen devrenin bitiminden alt ı  ay sonra elde bulun-
maktad ı r. Yine mesela Isveç'te 17 ayr ı  sektördeki konjonktür geli ş imi-
ni takip için yap ı lan çal ış mada sonuçlar, anketlerin toplanmas ından 2 
hafta sonra ne ş redilebilmektedir. Öte yandan meml eketimizde baz ı  an-
ketler yap ı ldıkta ancak iki sene sonra zor ne şredilebilmektedir (Y ıllık 
sanayici i ş letme cetvelleri). 

Bahis konusu istatistiki verilerden ekonomik e ğ ilimlerin ortaya ç ı -
kart ı lmas ı  mümkündür. Fakat günümüzde, kemmi tahminler geçmi ş  
eğ ilimlerin basit bir ş ekilde ortaya konmas ından daha ileriye gitmek-
tedir. Tahmin uzmanlar ı , çeş itli ekonomik değ işkenleri itina ile etüd 
etmiş ler ve bunlar ın aras ında mevcut iliş kileri meydana ç ıkartm ış lar-
dır. Geçmi ş te mü ş ahade olunan bu ili şkiler, gelece ğ i aydınlığ a ç ıkart-
maya yaramaktad ı r. Günümüzde tahminciler çal ış malar ıyla ekonomik 
mekanizmalar ın anlaşmas ına da büyük ölçüde yard ımcı  olmaktad ı rlar. 

Arı zaların etüdü bakımından 
anketin rolü ... 

Bununla beraber, tahmin çal ış mas ı  için gerekli birçok ili şkiler ekse- 
riya bir karakter arzetmekten çok uzakt ı r. Günümüzde tah- 

minlerin yürütülmesi büyük ölçüde arazi (Semptomatik) veya (Baro-
metrik) verilerin etüdüne dayanmaktad ır. Bu verilerin çe ş it ve say ı s ı  
son yı llarda h ızla çoğ almaktad ı r. Bahis konusu semptomatik bilgiler 
iki çeş ittir. Baz ı lar ı  ekonomik ajanlar ın tasavvurlar ı  hakkında tertip-
lenen anketlerden elde edilir. Ötekiler ise preflüks «pre" -flux» verilerdir. 

Tasavvurlar üzerinde yap ı lan anket, gelece ğ i nas ıl tahmin ettik-
leri hakk ında halka tevcih edilen sorulara dayan ır. Halen hükümetler 
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bu tip anketleri sondaj yolüyle ya bizzat kendileri yapmakta, yahut ta 
özel te ş ekkülerce yap ı lanlardan faydalanmaktad ır. Ve böylece te şeb-
büs idarecilerinin yat ı r ım projeleri, müstehlikin sat ın alma istekleri 
hakk ında bilgi sahibi olmaktad ı r. 

Bu anketlerin baz ı ları  çok enteresand ı r. Mesela Fransa'da te ş eb-
büs idarecilerinden sadece muayyen bir devrede yapmay ı  tasarlad ıkla-
rı  yat ı rımlar ın tutar ı  sorulmakla yetinilmemekte, ayni zamanda kesin 
olarak yat ı rabileceklerinin miktar ı  istenmektedir. Ayr ıca daha fazla ya-
t ı rım için uygun şartlar ve bu fazlal ığı n iktisabedebilece ğ i geniş likte 
araş t ı r ı lmaktad ı r. Bu anket sayesinde tahminciler yaln ız sanayiciler ta-
raf ından beyan olunan projelere dayanan yat ı r ım rakamlar ı  manzu-
mesi kar şı s ında bulunmamakta, ayni zamanda bunlar ı  tashih etmek 
imkan ına sahip olmaktad ır. Ayni ş ekilde Devlet Planlama Te şkilat ı  da 
19'67 de ba ş l ıyacak olan H. Be ş  Yı ll ı k Kalk ınma Plan ı  haz ı rlıklarında 
istifade edilmek üzere, yat ı r ımlar ı  tesbit için «Ön Proje Formları » ha-
z ı rlıyarak bunlar ı  bir anket halinde Genel ve Katma Bütçeli Daireler, 
Döner Sermayeler, iktisadi Devlet Te şekkülleri, Mesleki kurulu ş lar, 
Türkiye Sınai Kalk ınma Bankas ı , Ticaret Odalar ı  ve Sanayi Odalar ına 
göndererek cevapland ı nlmas ım istemektedir. 

Amerikal ı lar bu konuda daha da ileri giderek te şebbüs sahiplerin-
den sadece yat ı rım tasavvurlar ı nı  değ il, rsalize etmeyi ümit ettikleri 
sat ış lar hakk ında da bilgi istemi ş lerdir. Sat ış  perspektiflerine ait ra-
kamlar, kendi kendine tahmine imkan verecek niteli ğ i sahip bulunma-
maktad ı r. Buna mukabil sanayicilerin yat ı rım tasavvurlanna düzeltici 
bilgiler getirecek rnahiyettedirler. 

Yukar ı daki sözlerimizi aç ıklamak için şu misali verebiliriz: 1948 
den beri yap ı lmış  olan istatistiklerl analiz eden uzmanlar ş öyle bir mü-
ş ahadeye varm ış lard ı : Fiili sat ış lar, müte şebbislerin tahminlerini % 1 
ast ığı  zaman, realize edilen yat ı rı mlar da evvelce beyan olunan yat ı r ım 
projelerini ortalama % 1.1 a şmış t ı r. Tahmin uzmanlar ı , iş te bu nokta-
dan hareketle, sat ış  tahminleri yerine sanayicilerinkini ikame eder ve 
dolay ı siyle yat ı r ım rakamlar ın' tashih etmek imkan ın ı  bulabilir. 

Baz ı  memleketlerde rrüstehliklere çok yak ın gelecekte otomobil ve-
ya diğer dayan ı kl ı  tüketim mallar ına ay ırabilecekleri paran ın tutar ı  
sorulur. Fransa'da çe ş itli kategorilere ayr ı lmış  olan 8.000 aileye uygu-
lanmakta olan bir ankette, bunlar ın ayr ıca elbise ve ayakkab ı  satın al-
ma hususundaki niyetleri ile gelirlerinin ne şekilde geli şeceğ ini tahmin 
ettikleri sorulmak tad ı n 
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«Preflüks» devresine ait veriler; sipari ş ler ile mal ve hizmetlerin 
fiili hareketine takaddüm eden pazarl ık ve taahhütleri ilgilendirir. Me-
sela, inş a halindeki mesken say ı s ı , gelecekte ne kadar ının inşaas ının 
tamamlanabilece ğ ini gösterebilir. İngiltere'de hükümet, Kraliyet Mi-
marlar Enstitüsüntin toplad ığı  rakamlardan faydalanmaktad ı r. Bu ra-
kamlar, mimarl ık bürolar ı nı n planlar ın ı  yapt ığı  çal ış malara aittir. Ş u-
nu da ifade etmek gerekir ki, toplanan bu kabil istatistiklerin bir k ı s-
m ı  tahminde bulunanlara büyük yard ım yapamamaktad ı r. Mesela A.B. 
Devletlerinde 1950 den beri bo ş  meskenler ve ipotek kar şı lığı  ödünç 
para talepleri üzerine yap ı lan istatistikler, yeni mesken talepleri ile mes-
ken piyasas ın ın geliş imi üzerindeki tahminlere fazlaca ışı k tutamamış  
t ı r. 

Tahminciler ayr ı ca «kalitatif» bilgilere de ba şvurmaktad ı rlar. Sen-
dikac ılar ve sanayicilerle mülâkatlar yaparak her iki taraf ın ücret ar-
tış ları  hakk ındaki eğ itim ve niyetlerini ö ğ renmektedirler. Ayni ş ekilde 
tahmin servisleri çe ş itli mesleklerin uzmanlar ın ın kanaat ve hükümleri-
ne de büyük önem vermektedirler. 

Altmış  denklemli bir ekonomi 

D az ı  memleketler, elektronik hesaplay ı c ı lar taraf ından çözülerek, o 
U memleket ekonomisinin ya tümü, yahut ta sektörler itibariyle ge-

nel tablolar veren denklemler serisi haz ı rlam ış lard ı r. Bu «Ekonometrik 
Model» temel tahmin arac ı  olarak kullan ı labildiğ i gibi seçici metod-
larla k ı s ımlara bölünerek de kullan ılabilir. Modeller ayni zamanda 
tahminlerin doğ ruluğunun piyasan ın gerçek i ş leme durumu ile k ıyasla-
narak tahkikine imkan verirler. 1963 ten beri ekonometrik modeller 
tanzim edilen Hollanda'da son zamanlarda düzenlenenler evvelkilerden 
daha dinamik bir karakter ta şı maktad ı r ve özellikle «lineer» olmayan 
bağı ntı lar ihtiva etmektedir. Yap ı lan kontroller göstermi ş tir ki, tah-
minler ve fiili geli ş im aras ındaki aç ı kl ık geçmi ş  zamanlardakilerden 
daha küçüktür. 

Kanada'da düzenlenen ilk model sadece 11 denklemden meydana 
geliyordu. Ş imdi ise 60 denklem kullan ı lmakta olup, daha da geli ş tiril-
mesine çal ışı lmaktad ı r. Ne varki, bugünkü modelin fiyat de ğ iş imlerini 
biraz mübala ğ aland ı rd ığı  müş ahade edilmi ş tir. 

Ancak başka baz ı  memleketlerde daha do ğ ru tahminler düzenle-
mekle övünmektedirler. Mesela, Amerika'da son y ı llarda üç ayl ık bir 
devre için ortalama yan ılma 3 milyar dolar civar ında olmuş tur. Ra-
kam büyük olmakla beraber Amerika'n ın Gayri Safi Milli Has ı las ının 
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azametli rakam ı  kar şı s ında 3 milyar dolarl ık farkla yap ılan tahmin 
küçümsenmemelidir. 

En çetin problemler ... 

F akat bütün bu ilerlemelere ra ğmen tahminciler henüz tam mana- 
' siyle tatmin edilmi ş  değ ildirler. Önlerinde halli gerekli çetin prob-

lemler vard ı r. Bunlar ın ba şı nda da «yanlış lıklar ın derecesinin tesbiti» 
gemektedir. 

Resmi tahminlerin ana gayesi, gelece ğ i haber vermekten ziyade, eko-
nomik politikaya yön vermek oldu ğuna göre doğ rulamanın yap ı ldığı  
sürede değ işmez olan kabul edilmi ş  olan politikalar ın da değ işme me-
selesi ortaya ç ı kar. Öte yandan bir tahminin «kötü sebepler» yüzünden 
de doğ ru ç ıkmas ı  ihtimali her zaman için mümkündür. 

Birçok memleketler, ücret ve fiyatlar ın artışı , prodüktivitenin eğ i-
limsel artış  nispeti ve yakla şı k olarak amme harcamalar ı  ile ithalat ın 
seyrini yeter do ğ rulukta tahmin edecek kudrette olduklar ını  sanı rlar. 
Buna mukabil tahmincilerin çal ış malar ında «kantitatif bak ımdan» ö-
nemli rol oynayan stoklar ın te şkili ile ilgili tahminler kendilerinden 
beklenilen sonuçlar ı  verebilmekten ço kuzakt ı r. Öyle görülüyor ki, stok 
hareketleri; stok/sat ış  hareketleriyle aç ıklanabilir, fakat bu nispetlerden 
kesin şekilde faydalanman ın yolları  henüz bulunamam ış tı r. 

Memleketimizde de geçen y ı ldan beri gerek Türkiye Odalar Birli ğ i 
vas ı tasiyle bağ l ı  Odalar ın, gerekse Devlet Istatistik Enstitüsünün ve 
Planlama Te şkilatının yapmakta olduklar ı  sektör ara ş tı rmalar ı  bu yol-
da at ı lmış  ilk adımlardı r. Ancak istatistikin öneminin gere ğ i gibi kav-
ranmamış  olduğu memleketimizde, di ğer bilgiler gibi stoklar hakk ında 
da tatmin edici cevaplar ın al ınmas ı  ihtimali henüz yok gibidir. 

Netice ... 

T ahmincilerin şu noktada birle şecekleri şüphesizdir: Çal ış malar ı- 
' nın en zor k ı smı  iyice düzenlenmi ş  bağı ntı lar yard ı mıyla «yarın ne 

olacağı nı  tahmin etmek» değ il fakat, «ekonominin halihazır durumu ve 
halen neler cereyan etmekte oldu ğunu» doğ ru bir şekilde bilebilmek-
tir. Bu anlay ış  istatistiklerin kalitesine, rakamlara verilebilecek anlam, 
sonradan bunlar ı  düzeltebilme ihtimali ve çeli ş ik sonuçlara vard ıklar ı  
takdirde onlar ı  ahenkle ş tirebilme hususlar ına bağ lı dı r. 

Netice olarak diyebiliriz ki, ekonomik politikay ı  yönetebilme ala-

nında atılabilecek en iyi ad ımlar, geni ş  ölçüde istatistiki bilgilerin ıs-
rara ile mümkün olabilecektir. 
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İş  Kanunu ve İş  Kanunu Tasar ı s ı n ı n, 
Uygulama Alan ı  Yönünden Farklar 

Dr. Nazif KUYUCUKLU 

Kanunla şmak üzere s ı ra bekleyen Kanun tasar ı lar ından biri de, 
Çal ış ma Bakanl ığı nca haz ı rlanm ış  bulunan İş  Kanunu tasar ı s ı d ı r. Bu 
tasar ı nın çalış ma hayat ı m ıza, uygulama alan ı  bak ım ından getirmekte 
olduğu yeniliklere ,anahatlar ı  ile dokunmazdan önce, yürürlükte bulu-
nan İş  Kanunumuzun bu konudaki esaslar ına değ inmekte fayda olsa 
gerektir. 

1 — İş  Kanunumuzun Uygulama Alan ı  

Birbirlerine, hattâ z ı t hükümler ta şı yan tasar ı lar haz ı rlanıp sonun-
da biri üzerinde karar k ı l ınarak 1936 tarihinde 3008 say ı  ile kanunlaş an 
İş  Kanunumuz, farkl ı  yı llarda baz ı  değ iş ikliklerle, bugün hâlâ yürürlük-
te bulunmaktad ı r. Ancak bu değ iş ikliklerle ve özellikle son üç-dört sene 
içinde, çal ış ma hayat ı m ı zda meydana gelen de ğ iş imle İş  Kanunumuz 
adetâ yamal ı  bir bohçay ı  and ı rmakta ve günümüz ihtiyaçlar ına cevap 
veremez hale gelmi ş  bulunmaktad ı r: 

1 — Önce şuna iş aret etmek gerekir ki, İş  Kannumuz tek siyasi par-
tinin hakim olduğ u, ve ilk Sanayile şme Program ın ın Devletçe yürütül-
düğü, dolay ı sile i ş  uyuşmazl ı klarmın otoriter esaslara göre çözümlen-
mesinin kabul edildi ğ i bir devrin kariunudur. Bunun do ğal sonucu ola-
rak da, menfaat uyu şmazl ıklarmın çözümü s ı kı  esaslara ba ğ lanmış , 
grev ve lokavt yasaklannu ş tı r. 

2 — Uygulama alanı  bak ımından da İş  Kanununun kapsam ı  dar tu-
tulmuş tur. Nitekim: 

a — Önce, İş  Kanunu bütün iktisadi sektörleri kapsamam ış tır. Ba-
zı  istisnalara rağmen, Tar ım, Deniz ve Hava nakliyat ile bir aile efrad ı  
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taraf ından evde yapı lan iş ler kanun kapsam ı  dışı nda b ı rak ı lmış tır. Ma-
mafih, deniz nakliyat ı  iş leri bilâhare ayr ı  bir kanunla düzenlenmi ş tir. 

b - Çalış an işçilerin sayı sına göre de bir s ını rlama yap ı lmış tır. Ka-
nuna göre (m. 2/1), I ş  Kanunu hükümleri «mahiyeti itibariyle yolunda 
iş leyebilmesi için günde en az on i şçi çal ış tı rmayı  gerektiren i şyerle-
rine ve burada çal ış an işçilerle bunlar ın işverenlerine uygulan ı r». Su 
halde, İş  Kanununun kapsam ı , ancak bu s ını ra kadar inebilmektedir. 
Bununla beraber, kanunun bu maddesini yumu ş at ıp uygulama alan ını  
geniş letmek bak ımından İş  Kanunu bilâhare 5518 Say ı lı  kanunla değ i-
ş ikliğe uğ ram ış , nüfusu elli bin ve daha fazla olan ş ehirlerde ve baz ı  iş -
kollarında 4 - 9 işçi ∎3ah ş t ıran i şyeri ve işçilerin kanun kapsamına alı -
nabilmeleri için Bakanlar Kuruluna yetki verilmi ş tir. Kurul bu yetki-
sini değ iş ik yı llarda olmak üzere, 3/14937, 4/8761, 5/180 ve 5/532 Sa-
yı lı  kararlarla kullanm ış tı r. 

Bu kararlar ın da etkisiyle, kanun kapsam ı  geniş lemiş , 1955 - 1963 
y ı llar ı  aras ında Sosyal Sigorta hükümlerinin uygulandığı  işyeri ve işçi 
sayısı  aşağı daki ş ekilde gelişmiş tir: 

Seneler i şyeri Sayı sı  Cesamet 
4-9 	i ş çi - 10 - + 

İş çi Sayısı  

1955 	 19.281 3.265 16.016 532.216 
1956 	 20.617 3.809' 16.808 543.554 
1957 	 22.730 5.269 17.461 577.630 
1958 	 23.980 6.248 17.732 611.703 
1959 	 24.648 6.579 18.069 618.775 
1960 	 27.9'57 9.387 18.570 620.909 
1961 	 33.927 14.233 19.694 688.819 
1962 	 38.515 18.253 20.262 680.125 
1963* 	 46.310 	 710.820 

Kaynak: İ st. Yı llığı  1960-1962 S. 348 - 351 
(*) İş çi Sig. Kurumu, 1963 Yı lı  Çalış ma Rap. 

Tablonun tetkikinde, te şmil (Kapsam )kararnamelerinin büyük 
etkisi görülmektedir. 4-9 i şçi çalış tı ran işyerleri ve işçi toplam ının artı-
şı  bunu açık olarak gösteriyor. 

c 	işçilerin kol ve kafa i şçisi olmalar ı  bakımından da ayrıntı  ya- 
p ı lmış , kanun ancak kol işçilerini veya bu iki niteli ğ i birleş tirenleri kap- 
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sam ına alm ış t ı r. İş  Kanunu i ş çiyi de «Bir i ş  akdi dolay ısile ba şka bir 
ş ahsın işyerinde bedenen veya bedenen ve fikren çal ış an» ş eklinde ta-
nı mlamış t ı r. Fakat ş artlar ın zorlamas ı  ile bu tan ı ma da istisnalar kon-
muş tur. Ş öyleki; 

aa — Kanunun uyguland ığı  iş yerlerinde, i ş çi tan ı mına uygun olma-
yarak çal ış t ı r ı lan müstandemler hakk ında dahi i ş çi sigortas ı  hak ve ve-
cibelerinin cari olaca ğı  (m. 101/son fikraj esas ı  konmuş tur. 

bb — Kanun «bedenen veyahut bedenen ve fikren» çal ış anlar ı  kap-
samı na ald ığı  halde, fikren çal ış malar ı na ra ğmen 1952 de Bas ın iş çileri 
hakk ında ayr ı  bir kanun ç ı karma zorunlu ğu doğmuş tur. 

Görülüyor ki, İş  Kanunu hükümlerinin yeterli olup olmad ığı  yö-
nünü bir tarafa b ı rakarak sadece uygulama alan ı  bak ım ından çok dar 
olduğu meydandad ı r. Bu ise, ayr ı  sektörlerde ve ayn ı  iş  kolunda ol-
makla beraber farkl ı  büyüklükteki i ş yerlerinde çal ış malar ı  itibariyle, 
iş çiler aras ında farkl ı  durumlar yaratt ığı  gibi, işverenler bak ı mı ndan 
da kanun kapsam ı  dışı nda kalanlar lehine imtiyazii bir durum yarat-
maktad ı r. Zira, i ş verenin ödemek mükellefiyetinde oldu ğu sigorta prim-
leri, i şyerinin ve i ş çinin emniyetini ve sa ğ lığı n ı  sağ lamak yönünden ka-
nunda öngörülen tedbirler kendisi için mali birer yüktür. Bu masraflar, 
çeş itli ş ekillerde, üretilen birim veya hizmet maliyetlerine aktar ı laca ğı n-
dan, sat ış  fiyat ı  yükselecektir. Rakip i ş letmelerinin varl ığı  ve bunla-
r ı n İş  Kanunun kapsam ı  dışı nda kalmalar ı  halinde lehlerine sonuçlar 
doğmaktad ı r ki i ş letmeler aras ında e ş itliğ i bozan bir faktör olmas ı  se-
bebiyle ötedenberi tenkit edilen bir nokta olmu ş 'eur. 

II — Tasarı da Durum 

Yukar ı da k ı sa aç ı klamadan da anla şı ldığı  üzere, h ızla gelişmekte 

olan çal ış ma hayat ımı z ın isteklerine, esasen eksik do ğmuş  İş  Kanunu-
muz çoktan daha cevap veremez hale gelmi ş tir. Bu kanun yan ında, ça-
lış ma hayat ım ız ı  düzenleme amac ı nı  güden diğer kanunlar ve haz ı rlanan 
tasar ılar da vard ı r. Bas ın I ş çileri ve Deniz İş  Kanunlar ı , halen kanun -
'aş mak üzere s ı ra bekleyen Deniz İş  Kanunu Tasar ı s ı  ve hazrl ık çalış -

malar ın ın yap ı lmakta olduğunu haber ald ığı mı z Tar ım iş çileri hakk ın-

da kanun tasar ı sı  aç ık örneklerdir. 

İş  Kanunu Tasar ı s ı , bir çok noktalarda oldu ğu gibi, uygulama ala-
nı  bakı m ından da baz ı  yenilikler getirmektedir; 

1 — İş  Kanunu i ş aret edildiğ i üzere, otoriter bir dü şüncenin eseri 
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olduğu halde yeni tasar ı  1961 Anayasas ı  ilkelerine göre haz ı rlanm ış , de-
mokratik esaslar ın izlerini ta şı maktad ı r. Toplu Sözle ş me ve Grev - Lo-
kavt Kanunu ile, toplu sözle şme düzenlenmesi taraflara b ı rak ı lmış  ve 
kendilerine geni ş  bir serbesti alan ı  tan ınmış t ır. Bunun sonucu olarak 
da mecburi uzla ş t ı rmaya yer verilmemi ş tir. Böylece, İş  Kanunu Tasa-
r ı s ı  daha ziyade temel normlar ı  vazetme e ğ ilimini taşı maktad ı r. 

2 — Tasar ı  uygulama alan ı  bak ım ından da baz ı  yenilikler getirmek-
tedir. 

a 	Şuna değ inmek yerinde olur ki, tasar ı  da kanun gibi bütün ik- 
tisadi sektörleri kaps'inam ış tır. «Deniz ve Hava ta şı ma iş leri ile Ta-
rım iş lerinde ve ayn ı  çat ı  alt ında birlikte ya ş ayan bir ailenin üyeleri 
veya hı s ımlar ı  aras ında ve aralar ına dış ardan biri kat ı lmayarak ev için-
de yap ı lan iş ler ve ev i ş leri» kapsam dışı  b ı rak ı lmış t ır (m. 5). Ancak, 
bunlara baz ı  istisnalar (ayr ı cal ıklar) tan ınmış t ı r; 

aa — Kıy ı , liman ve iskelelerde, gemilerden karaya ve karadan gQ-
milere yap ı lan yükleme- bo ş altma i ş leri, 

bb — Havac ı lığı n bütün yer tesislerindeki i ş ler, 

cc — Tar ım sanatlar ı  ile tar ım alât, makine ve parçalar ı ' In yap ı l-
dığı , onar ı ldığı  atölye ve fabrikalarda görülen i ş lere ve tar ım iş letme-
lerinde yap ı lan her çe ş it yap ı  iş leri, 

dd — Halk ın faydalanmas ına aç ık olan park ve bahçe i ş leri tasar ı  
kapsam ında olup bunlara kanun hükümleri uygulanacakt ı r. Iş aret edil-
diğ i üzere, ayr ı  bir Deniz İş  Kanunu ve Tasar ı s ı  olduğundan deniz i ş le-
rinin İş  Kanunu tasar ı sında kapsam d ışı  b ı rak ı lması  tabiidir. 

b — Tasar ının getirdiğ i yeniliklerden biri, ve en önemlisi, bütün i ş-
yerlerine (i şveren, i şveren vekili, ve i ş çilerine faaliyet kollar ına bakı l-
maks ız ın uygulanması dı r (m. 2). Böylece tek i şçi çal ış t ı ran işyerleri da-
hi İş  Kanunu kapsam ına al ınmaktad ı r ki, bununla, yukarda genel ola-
rak değ indiğ iniz işçi ve işverenler aras ındaki ayı r ımlar kalkacak, ka-
nun uygulama alan ı  çok geniş leyecektir. Burada, tek i ş çi çal ış tıran iş -
yerlerine kadar inildikçe, İş  Kanunu ve Sosyal Sigorta uygulama maliye-
tinin yükselece ğ i üzerinde durulabilir. Fakat sosyal adalet ilkesi u ğ ru-
na buna katlanmak gerekmektedir. Kald ı  ki, rasyonel bir idare ile bu 
masraflar ı  azaltma çareleri bulmak da mümkündür. 

— Tasar ı , İş  Kanundakin ı  b ı rakarak, yeni bir i ş çi tan ımı  getir-
mektedir. I ş çi «bir iş  bağı tına dayanarak herhangi bir i ş te ücret kar şı - 
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lığı  çal ış an» ki ş idir (m. I). Buna göre, İş  Kanunundaki «bedenen veya 
bedenen ve fikren» deyimleri kalkarak kol ve kafa i şçileri ayı r ımı  kal-
dı r ı lm ış  ve yerinde olarak geni ş  bir tan ım getirilmi ş tir. Bunun sonu-
cunda da «bir i ş  bağı t ına dayanarak herhangi bir i ş te ücret kar şı lığı  ça-
lış an» kafa i ş çileri de İş  Kanunu kapsam ına al ınacaklard ı r. 

d — Tasar ı , değ iş ik büyüklükteki i ş letmelere de ğ iş ik say ıda sakat 
ve eski hükümlü iş çi almak zorunlulu ğunu vazetmi ş tir. Bu tip i şçilerin 
toplam ı  fazla olmamakla beraber yine de genel işçi toplamına tesir ede-
bilecektir. Ancak sorun'un sosyal espri yönü daha öneinlidir. 

Böylece, İş  Kanunu Tasar ı s ı  kanunlaş tığı  takdirde, bir yandan, 
memleketimizde küçük i ş letmeler büyük bir yekûn tuttu ğundan, tek i ş-
çi çal ış t ı ran işyerlerinin de kanun kapsam ına al ınmas ı  ile uygulama ala-
nı  geniş leyecektir. Di ğer yandan da, iş çi tan ımı  genelleşerek kafa i şçi-
lerinin de buraya al ı nmasından ötürü, sosyal mevzuat ın kendilerine uy-
gulanacak iş çi toplam ı  yükselecektir. Küçük i ş letmeler yönünden de, 
sigorta primi ödememek ve di ğer masraflara katlanmamak avantaj ı  or-
tadan kalkaca ğı ndan, bu i ş letmeler gerekli ortam bulabildikleri- takdir-
de, orta büyüklükte i ş letmelere do ğ ru bir yol takip edebileceklerdir. 

Iktisat Dergisi Yay ınlar ı  : 1 

KALKINMA HALINDEKI MEMLEKETLERDEK İ  
TAM ISTIHDAM NASIL TEMIN 

EDILEBILIR 

Yazan: Gabriel ARDANT 

Çeviren : Doğan ERMAN 

ÇIK TI 

Fiat ı  : 5 Lira 

Cemiyet Merkezinden temin edebilirsiniz. 
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Toprak Reformu 

Şemsettin GÜLER 

Toprak parçalanmas ı nın ve köyden şehre olan göçün do ğurduğu 
mahzur \, e, tehlikelere kar şı  bir çok memleketlerde hükümetler çare 
bulmağ a çal ış mış lard ı r. Bu hususta al ınan tedbirler aras ında, vasiyet 
hakkının tandidi gibi veraset hukukunda gerçekle ş tirilen baz ı  yenilik-
ler zikredilebilir. 

Toprağı n, gerek istihsal gerek bölünme bak ım ından en iyi ş artlar 
dahilinde iş letilmesini temin için çiftçiyi kendi topra ğı na sahip yapmak 
lâzımdı r. Ancak bu sayededir ki çiftçi topra ğı na azami gayret sarf ede-
cek, ve yine ancak bu sayededir ki toprak gelirinin bölümünde sosyal 
adalet meselesi en iyi bir hal sureti bulmu ş  olacakt ı r. 

Meselenin tarihi geli şmesi üzerinde durmadan diyebiliriz ki; mem-
leketimizde tar ım sahas ında bir reform yapmak için uzun zamand ı r 
gayret gösterildi ğ i halde bugüne kadar sonuç al ınamamış tır. Halen Mec-
lis komisyonlar ında görü şülen tasar ı nın şu günlerde kanunla şacağı nı  
söylemek, memleketimizdeki benzer hadiseler kar şı sında büyük bir 
kehanet olur. 1945 den bu tarafa, hiç bir iktidar zirai reform tasar ıs ını  
sonuçland ı rmağa cesaret edememi ş tir! Yani ne ret edilmi ş tir, ne de 
kabül. Aradan yirmi y ı l geçmiş  olmas ına rağmen bu def'a da böyle 
olacağ a benzer. Zira önümüzdeki seçimler için adaylar ın çekecekleri 
nutuklarda yerine ve dinliyene göre biçare mesele çok mavi boncuk 
olur ve iyi de prim yapar... 

Her nekadar istatistik verileri tam ve do ğ ru değ ilse de, çok büyük 
miktarda Türk köylüsünün hiç veya ancak yeter olm ıyan derecede 
toprağ a sahip olduğu anla şı lmaktad ı r. Diğer taraftan büyük arazi mülk-
lerinin bir k ı smı  da rasyonel bir şekilde iş letilmemektedir. Ancak bu 
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büyük arazi mülkiyetinin nisbi önemi muhtelif bölgelere göre çok de-
ğ iş ir. Gerçi yetkililerin söyledi ğ ine göre 5000 dönümden fazla topra ğ a 
sahip olanlar ın miktar ı  ancak 400 kadard ı r. Fakat büyük mülkiyetin 
fiili önemi hakk ında hüküm verebilmek için, tabiatile bahis konusu 
kimseler taraf ı ndan malik olunan topraklar bütününün geni ş liğ ini bil-
mek Laz ımd ı r. (Pek takribi olarak bu 6 milyon dönüm olarak tahmin 
edilmektedir.) Bundan ba şka Devlet, belediye, vak ıf emlaki hakk ında 
tam ve do ğ ru bilgi sahibi olmak icap eder. Uzun bir süredir yap ı lagel-
mekte olan köy anketlerinin sonucuna bak ı lacak olursa, 37 ilde 100 dö-
nüme kadar araziye sahip 5 nüfuslu ailenin miktar ı  bir milyonun üstün-
dedir ki. (Buna tamamile topraks ız 61000 aile dahildir.) Bu da bahse 
konu illerde nüfusun % 88 i demektir. 

Bizdeki toprak reformu, hiç topra ğı  olmıyan köylüye toprak ver-
mek ve yeter derecede olm ıyan köylü topraklar ı n ın geniş letmek arzu-
sundan mülhem olmakta, bundan ba ş ka rasyonel bir istismar için köy-
lü iş letmelerinin gerekli istihsal vas ı talar ına malik olabilme imkan ını  
sağ lamak istemektedir. 

Bu reform projesile di ğ er ülkelerde oldu ğu gibi, «arazi mülklerinin 
aşı r ı  derecede büyümeleri ve hadden a ş a ğı  küçülmeleri önlemek» hedefi 
güdülmektedir. Böyle olunca arazi mülkiyetini tam ve do ğ ru bir tasnife 
tabi tutmak laz ım gelir. Nitekim bizde de dörtlü bir tasnif vard ı r: 

1— Küçük arazi: Çiftçilikten ba ş ka mesleklerde çal ış anlar ın geçin-
melerine yard ımc ı  olan ve geni ş liğ i 30 dönümü geçmiyen arazi. 

2 — Geni ş likleri 30 - 500 dönüm aras ı nda olanlar. 

3 — 500 - 5000 dönüm aras ında olan Orta Arazi . 

5 — 5000 dönümden yukar ı  olanlar. Bunlar Amme mal ı  topraklar- 
dı r. 

Söylemeğe lüzum yoktur ki, yaln ı z geniş lik bir mülkün yeterli ğ i 

hakkında aç ık bir fikir veremez. Kültür nev'inin oldu ğu gibi, toprağı n 
kalitesinin de gözönünde tutulmas ı  laz ımd ı r. Bununla beraber şu iki 
problem dü ş ünülebilir: Bir taraftan 100 dönümü geçmiyen arazi, ba ş -

ka bir me ş galesi olm ıyan bir köylü ailesini geçindirmek için yeter sa-
yı labilir mi? Ve diğer taraftan azami had olarak kabul edilen 5000 dö-
nüm çok fazla değ il midir. 

Köylüyü «yeter» .  arazi sahibi kı lmak için menbalardan biri özel 

şahsa ait azami tasarruf edilebilen miktar ın üstündeki arazidir. Di-

ğer taraftan Vak ı flara, Belediyelere, ve Özel İ darelere ait i ş lenmiyen 
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DERGI S İ  

arazi de kamula ş t ınlacakt ı r. Bu son katagori bilhassa önemlidir. Zira 
üst üste muayyen bir süre ekim, dikim ve bak ım görmiyen her çeş it 
arazi i ş lenmiyen arazi olarak vas ıfland ı r ı lmış t ır. Bu gibi topraklar ın 
kamula ş t ı r ı lmas ı , ekilebilir olan topraklar ın iş lenmesinin bir nevi 
lî vazife te şkil ettiğ i fikrinden doğmaktadı r. 

Tasar ı da topra ğı n dağı t ım ı  ve faydalanma ş ardan ile malikin ta- 
sarruf edebilme imkanlar ı , bir tak ım kay ı t ve ş artlara tabi tutulmu ş tur. 

Özetle diyebiliriz ki tasar ı  prensip itibarile uygun fikirlerden miii-
hemdir ve orta köylü i ş letmesini vücuda getirmeyi hedef tu'unaktad ı r. 
Bundan ba şka, zirai i ş letmelerin rasyonel bir ş ekilde istismar ı  için ge-
rekli materiel ve saire ile mücehhez olmas ı nın sağ lanmasa istenmekte - 
dir. 

Umumiyetle arazi mülkiyeti meselesi, zirai i ş letme meselesile ka-
rış t ı rı lmaktad ı r. Halbuki bunlar ı  iyice ay ı rtetmek gerekir. Ekonomik ve 
kısmen politik bak ımdan büyük bir önem göstermekle beraber, arazi 
mülkiyeti meselesi esas itibarile hukuki bir problemdir, halbuki zirai 
iş letmeye ait problemler ise Ekonomik - Teknik mahiyettedir. Toprak 
reformunda ba ş ar ı  kazanan veya ba şar ı  kazanmak isteyen memleketler 
bu hukuki ve Ekonomik - Teknik meseleleri birlikte ve en iyi ş ekilde 
haneden memleketler olmu ş tur. Bu bak ı mlardan akla ilk gelen mesele-
ler ziraadn kooperatifle ş tirilmesi ve kredi temini meselesidir. Ancak 
bu sayededir ki memleketimize yepyeni bir ziraat tekni ğ i girebilecek 
ve çiftçimizin de istihsal vas ı tas ı  artm ış  olacakt ı r. 

1965 
'MANDA 

!MON 
LIRA 

AKBANK 
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Yat ı r ı m İ ndiriminin Tatbikattaki 
Aksaki ı klar ı  

Adnan TAYAR 

Vergi, bilindiğ i gibi, Devlet masraflar ına halk ın iş tirakidir. Bu 
masraflara i ş tirak pay ının mükelleflerin kudretine göre al ı nmas ı  ve 
eş itlik prensiplerine riayet edilmesi vergicili ğ in temelini te şkil eder. Va-
sı tal ı  vergilerde, muamele ve istihlâk vergileri gibi, bu prensipler lay ı-
k' ile temine imkân yoktur. 

Vas ı tas ız vergilerde, vergi prensiplerinin tatbikini temin etmek ar-
zusu ile, 1950 senesinde vergi reformu yap ı larak ileri memleketlerde ol-
duğu gibi gelir ve kurumlar vergileri yürürlü ğ e konmu ş tur. 

Modern vergi sisteminin onbe ş  senelik tatbikat ında muhtelif isti-
haleler olmu ş , tatbikatta aksayan k ı s ımlar tadil edilmiş , bo ş luklar dol-
durulmuş , vergi kanunlar ı  memleketin bünyesine uydurulmu ş tur. 

Bugün, modern ve planl ı  ekonominin içinde vergi sadece Devlee 
varidat sa ğ layan bir vas ı ta olmakla kalmay ıp bu ekonomiyi düzenleyi-
ci ve istikâmet verici bir fanksiyonda ifa etmeye ba ş lamış tı r. 

Son verfi reformu ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu içine 1963 
senesinde 202 ve 199 say ı lı  kanunlarla YATIRIM İ ND İ Rİ M İ  MUESSE-
S İ  girmiş  ve verginin ekonomik fonksiyonu da ba ş lamış  bulunmakta-
dı r. Vergi hukukumuza yeni giren yat ı r ım indirimi müessesesinin gaye-
si, Genel Kalk ınma Plan ında öngörülen ekonomik sahalara yap ı lan özel 
sektör yat ı r ımlar ı nın, muayyen bir nisbette vergiye tabi gelirden ten-
zili sureti ile bu sahalara yat ı r ı mlar ı  artmas ın ı  ve bu yolla kalk ınmanı n 
istenilen istikâmet",:e geli ş mesini temin etmektir. Bu müessese bir ta-
raftan yat ırıma ayr ı lan fonlar ın istenilen sahalara akmas ını  sağ layacak, 
diğer taraftan da de ğ iş ik indirim nisbetleri ile memleketin iktisaden ge-
ri kalmış  yerlerinin biran önce kalk ınmas ını  temin edecek mahiyette-
dir. 

Biz burada Yat ı r ım indirimi Müessesesinin kanuni hükümlerinin 
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teker, teker izah ından ziyade, kanunlanm ı za yeni girmi ş  bu hükümle-
rin tatbikatta aksayan k ı sımlar ını  ve boş luklarını  ele alaca ğı z. 

Yat ı rı m İndirim tatbikat ı  1963 senesinde ba ş lamakla beraber, bu 
tatbikattan istifade eden birkaç müessese olmu ş , geniş  ölçüde tatbi-
kat ım ancak 1964 senesinde bulmu ş tur. 

Gerçek ki ş i ve hukuki kuruluş lar ı  çok değ iş ik olan tüzel ki ş ilerin 
bu tatbikatta kar şı laş tıkları  problemler çok çe ş itli olmuş , vergi mükel-
lefleri kanunun sarih olmayan hükümleri kar şı sında hakl ı  tereddüte 
düşmüş lerdir. 

Yat ırım İndiriminden istifade etmek isteyen gerçek ve tüzel ki ş i-
ler, 60 say ı l ı  Gelir Vergisi Genel Tebli ğ ine Uyarak istenilen malfımat ı  
bir dilekçe ile Maliye Bakanl ıığ na müracaat etmekte, bu müracaatlar ı  
Maliye Bakanl ığı nda ve Devlet Planlama Te şkilât ında tetkik edilmek,,:e-
dir. Ancak, tetkik ve tasdik süresi her iki te ş ekkülde cem'an 3 ay ı  geç-
miyeceğ i kanunda sarih olarak belirtilmekle beraber tatbikatta bn 
müddet çok daha uzun olmaktad ı r. Bu suretle, indirimden faydalan-
mak isteyen i ş letmelerin tayininde resmi makamlar kanunen tesbit 
edilmiş  olan azami müddetin dışı na ç ıkmış  olmaktad ı rlar. 

Yat ı rım indirminin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ti-
cari ve zirai kazançlardan indirilece ğ i hususu umumi olarak bildirilmi ş -
tir. Gerçek ki ş ilerde ticari ve zirai kazanç du5 ında kalan (ücret gelirle-
ri-serbest meslek kazançlar ı  gayrimenkul ve menkul sermaye iratlar ıy-
la sair kazanç ve iratlar) kazançlar indirim şumulü dışı nda b ı rak ı lmış  
olmaktad ı r. Ticari ve zirai kazançlar ayr ı , ayr ı  indirimden istifade et-
mekte, buna mukabil ayn ı  mükellefin bilânço esas ına göre tesbit edi-
len birkaç ticari veya zirai kazanc ın toplam ına indirim tatbik edilmek-
tedir. Ortakl ık halindeki iş letmelerin (Adi Ş irketler ile Kollektif ve 
Adi Komandit Ş irketleri) kazançlar ı  ile indirimin uygulanmas ında ay-
rı , ayr ı  mütalaa edilmektedir. Bu suretle ş ahsi i ş letmelerden birine ya-
t ı rım yapan bir mükellef hak kazanaca ğı  indirimi sadece ortakl ıklar-
dan aldığı  kâr hisseleri d ışı nda kalan ş ahsi iş letmelerine ait kazançlar 
toplam ından düşebilecektir. Ortakl ı k halindeki i ş letmelerde ise Yat ı-
rım İ ndirimi ortaklığı n bünyesi içinde kalacak ş irket ortaklar ına inti-
kal ettirlmeyecektir. Kurumlarda Yat ı rım İ ndirimi, kurumun safi ka-
zanc ına uygulanacakt ı r. Eshaml ı  Komandit Ş irketlerde, komandite ve 
komanditer ortaklar ın kâr hissesi tefrik edilmeden ş irket kazanc ının 
tamam ına uygulanmas ı  icabedecektir. 

Bilindiğ i gibi kurum kazançlar ı  % 20 kurumlar vergisine tabi ol-
makta ve Yat ır ım İndirim kurum kazanc ından tenzil edilmektedir. 
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Halbuki kurum, kazanc ından sadece kurumlar vergisi ödememekte, 
Gelir Vergisi Kanununun 96. maddesi gere ğ ince temettü ve Kâr hissele-
ri üzerinden ayn ı  maddenin diğer f ı kralar ında belirtilen indirim ve ila-
velerden sora °/0 20 stopaj yaparak bir nevi gelir vergisi de ödemek-
tedir. Yat ı r ı m İ ndirimi Müessesesi Gelir Vergisi Kanununa ithal edilir-
ken Yat ı r ı m İndirminin de kurum safi kazanc ından tenzilinden sonra 
vergi tevkifat ın ın yap ı laca ğı nı  96. maddeye bir f ıkra ekleyerek saraha-
ten belirtilmediğ inden kanundaki bu bo ş luk sebebiyle hakl ı  tereddüt-
ler has ı l olmaktad ı r. Gerçek ki ş i ve ortakl ı klarda ticari ve zirai kazanç-
lar ı n tamam ı  Yat ı r ım İ ndirimi İ s'Llsnas ından istifade ederken, kurum-
larda yaln ız Kurumlar Vergisine münhas ı r bir indirim tatbikat' vergi 
prensiplerine taban, tabana z ı t olmakta indirimden istifade derecesi 
kurumlarda yar ı  yar ıya dü şmekte verginin ekonomik fonksiyonu da 
kaybolmaktad ı r. Esasen, stopaj beyannamesinin tanziminde Gelir Ver-
gisi Kanunun 96. maddesinde zikredilen indirim ve ilâveler yap ı lma-
dan evvel, ş imdiye kadar yap ı lan tatbikata uyarak, Kurumlar Vergisi 
matrah ı  esas al ı ndığı ndan vergi mükellefleri kanunun ruhuna ve gaye-
sine de uygun olarak Kurumlar Vergisi stopaj ında da Yat ı rı m İ ndirimi 
İ stisnas ından istifade etmi ş lerdir. Bir k ı s ım mükellefler ise tereddüte 
düş tüklerinden Defterdarl ık ve Maliye Bakanl ığı ndan nas ı l hareket 
edeceklerini sormu ş larsa da mercilerde bir fikir birli ğ i olmad ığı ndan 
bir cevap alamam ış lard ı r. Mükellefler idari yoldan istenilen neticeyi 
alamazlarsa önlerinde yaln ız kazai yol olacakt ı r. 

Yat ı r ım indiriminin ba ş lang ı cı  ve uygulanmas ı  hususunda Gelir 
Vergisi Kanununun ek 4. maddesi «Yat ı r ım konusunu te şkil eden değ er-
lerin, iş letmenin aktifine girdi ğ i takvim y ı l ından itibaren ba ş lanır ve 
indirimden faydalan ı lacak miktara bali ğ  oluncaya kadar devam olunur» 
der. Yat ı r ı m konusunu te ş kil eden değ erlerin i ş letmenin aktifine girme-
i tabiri hiçbir tefsire ihtiyaç göstermemekle beraber Maliye Bakanl ı -

ğı  yetkilileri, iş letmenin aktifine girme tabirini tefsire kalkm ış lar ve 
hatta Gelirler Genel Müdürlü ğü 36 say ı lı  yayınlarında «Yat ı rım mevzuu 
.-leğ erlerin in şa veya montaj ı  tamamlanarak envantere al ı nmış  olma-

s ı d ı r» ş eklinde tef sir etmektedirler. Ayn ı  yayı n ın, iş letmelerdeki öz ser-
mayenin tesbitinde gerçek aktifi «Bilânçonun akfinde yer alan mev-
cut ve alacaklar ın net tutar ı d ı r» diyerek mali mevzuata ve muhasebe 
kaidelerine, uygun tarifi vermektedirler. Bu suretle Bakanl ık yetkilile-

rinin ayn ı  tabiri yerine göre de ğ iş ik şekilde izah ve tef sir etmeleri mü-
kellefleri ş a şı rtmaktad ı r. Yat ı r ım İndirimi mevzuunda i ş letmenin ak-
tifine girme tabirinin bu ş ekilde tefsiri ne mali mevzuat ve muhasebe 
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yönünden nede Yat ırım indirimi Müessesesinin gayesi ve esprisi ile 
katiyen terviç edilemez. İndirimden faydalanacak müesseseler yat ı rı-
m ın tamamlanmas ını  beklemeden i ş letmenin aktifine girdikçe Yat ı r ım 
İ ndirimini uygulamas ı  icabeder. Yat ı r ım mevzuu de ğ erlere harcamalar 
baş lad ığı  andan itibaren i ş letmenin aktifinde mevcut ve alacaklar ta-
hassül edece ğ inden bu suretle yat ı r ım indirimininde ba ş laması  icabetti-
ğ i kanaatindeyim. Kanun vaz ıı  bu gayesini Yat ı r ım indirimine mevzu 
aktif de ğ erlerin sat ış  ve devri hakk ındaki Gelir Vergisi Kanununun 
Ek 5. maddesinde de sarahaten aç ıklamış tı r. Ş öyleki: 

«Aksine yat ı rım tamamlanmadan yat ı r ım mevzuu aktif de ğerlerin 
topluca sat ış  ve devri halinde yat ı r ım indirimi dolayı siyle zaman ında 
tahakkuk ettirilmemi ş  olan vergiler tahakkuk ettirilerek tahsil olunur» 
diyerek yat ı r ım tamamlanmadan istihsal ve istimale ba ş lanmadan yat ı-
r ım indiriminden istifade edilece ğ ini belirtmi ş tir. 

Maliye Bakanlığı nın mezkûr hükmü bu ş ekilde anlamas ı  ve tatbi-
kata bu yolda istikâmet vermesi ş ayan ı  temennidir. 
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Sovyet Rusya'da PlIniama 

Dr. Erdoğ an ALKİ N 

I. İ LK FIKIRLER 

1920 lerde Rusya'da uygulanan iktisadi sisteme bugünkü deyimle 
karma ekonomi sistemi denilebilir: Büyük k ı sm ı  devlet elinde bulu-
nan bir sanayi, küçük i ş letmelerden kurulu ziraat kesimi, k ı smen dev-
let k ı smen özel sektör taraf ı ndan kontrol edilen bir piyasa. 

1917 ihtilalinde Rusya'da sanayile şme oldukça ileri bir safhada olup 
yaklaşı k olarak 3 milyon ki ş i sanayi i ş çisi olarak istihdam edilmi ş  bu-
lunuyordu. Ziraatte ise bir teknik uygulanm ıyordu. Ihtilâlden sonraki 
toprak reformu zirai istihsalin büyük çapta daralmas ına yol açt ı . 

1925 y ı lları nda devlet sanayii, demiryollar ını , bankalar sistemini ve 
dış  ticareti tamamen kontrol eder durumda idi. Ticaret hadleri zirai nü-
fusun aleyhine, sanayiin lehine geli şmeye ba ş ladı . Zirai istihsal azaldı  
ve mahsul sat ış ları  yavaş ladı . Sonuç olarak hububat ihracat ı  da daral-
dı  ve s ınai teçhizat ithalat ı  harp öncesi ithal olunan miktara e ş it kı  - 
l ınacak ş ekilde k ı sı ldı . Smai yatı r ımlar inşaat yat ır ımlar ına oranla bir 
artış  kaydetti. Toplam yat ı rım 1909'4913 dekinden a ş ağı  seviyede ol-
makla beraber 1926 da s ınai yat ı rımlar k ı smen yabanc ı  sermaye ile fi-
nanse edilen harp öncesi s ınai yatı rımları  aşı yordu. Bütün bu şartlar 
mütevazi bir sanayile şme program ın ın uygulanması  için yeterli idi. 

Sina' kalk ınma stratejisi için dört fikir ileri sürüldü: 

1) Yabanc ı  yat ırımları  teşvik: Bu yol hem Komünist Partisinin ge 
ne' politikas ına aykı r ı  idi, hem de yabanc ı  firmaların çekingenligi ya-
bancı  yatı rımları  teşvik politikas ını  etkisiz b ı rakabilirdi. 
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2) Zirai Gelişme Yali İ le Sınai Kalk ınma: Bir gurup iktisatç ı  ise 
zirai yat ı r ımlar ı  destekleyerek ve ziraatte k ı smen özel i ş letmelere yer 
vererek zirai istihsali ve dolay ısile ihracat ı  artt ı r ıp bu yolla elde edile-
cek döviz kaynaklar ı  ile smai teçhizat ithal ederek smai kalk ınmaya gi-
dilmesini tavsiye ediyorlard ı . Fakat bu fikir üzerinde de anla şmaya var-
mak mümkün olmadı . Ayrıca 1926 lardaki yayg ın fikir özel zirai i ş let-
melerin sosyal ve politik yönden tehlikeli olduğu ve smai teçhizat konu-
sunda dünya piyasalar ı na bağ l ı lığı n bir çok mahzurlar yarataca ğı  idi. 

3) Köylünün veya çiftçinin istismar ı : Diğer bir gurup iktisatç ıya 
göre nas ı l kapitalizm için sermaye birikimi gerekli ise sosyalizm için 
de durum ayn ı dı r. Küçük çiftçinin gelirinin veya mahsülünün bir k ı smı  
vergileme veya fiyat politikas ı  yolu ile, sanayii geli ş tirmek için mutla-
ka devlet eline aktar ı lmal ı dı r. Bu fikir de hükümet taraf ından smai, ve 
zirai emekçiler aras ındaki işbirliğ ini y ıkarak siyasi dengeyi bozar ge-
rekçesi ile reddedildi. 

4) Ekonomi Rejimi: 1929 bahar ında onaylanan ilk be ş  yı ll ık plân-
da ifadesini bulan bu görü şe göre sanayile şme için gereken tasarruflar 
yine sanayiden veya devlet sektöründen sa ğ lanabilirdi. Eğ er emeğ in ve-
rimi nakdi ücretlerden daha h ı zl ı  artarsa burdan elde edilecek tasar-
ruflar k ısmen yat ı r ımlar ı  finanse etmekte, k ı smen de s ınai mallar ın fi-
yatlar ını  düşürüp ziraat ile sanayi aras ındaki ticaret hadlerini dengeye 
getirerek zirai mahsül sat ış larının artmas ında kullanı labilirdi. Bu gö-
rüşün dayandığı  üç faraziye vard ı : 

a) Zirai iş letmelerle devlet sanayii aras ındaki piyasa ili şkileri uzun 
bir devre devam edecektir; 

b) Ş ehirlerde hayat seviyesinin yükselmesi köyden şehire ak ımı  
sağ l ıyarak bu yükselen hayat seviyesinin a ğı r ağı r daha büyük bir küt-
leye yay ı lmas ını  sağ lıyacakt ır; 

c) Paranın kıymeti sabit kalacak hattâ yükselecektir. 

II. PLANLI KALKINMA DEVRESI (1928-1955). 

1920 lerin sonunda Sovyet hükümeti genel sanayi politikas ı  sonu-

cu bir tak ım alt hedefler tayin etmi ş  bulunuyordu. Bunlar s ı rasıyla: 

1. Yüksek bir mai büyüme h ı zı : İ lk beş  yı llık planda yı llık yüz-

de 22-25 büyüme h ızı  teklif edilirken bu hız 1932 yı llık program ında 
yüzde 53'e ç ıkarı lmak istendi. Tahminlere göre 1930 larda gerçekten va-
nlabilen hız y ı lda yüzde 11-16 idi. 
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2. &nal' yat ı r ı mlar öyle tahsis edilmeliydi ki istihsal mallar ı  üre-
timi yoğaltım malları  üretiminden daha h ı zl ı  arts ın. Tabii bu fikrin 
arkas ında iktisadi olmaktan ziyade siyasal ve toplumsal motifler var-
dı . Amaç geli şmiş  memleketlere yeti ş ip onları  geçmek ve savunma se-
bepleri yüzünden sanayinin ana dallar ında kendi kendine yeter hale gel-
mekdi. 

3. Yatı rımlar mutlaka en yeni teknikler uygulanarak yap ı lmalı , 
eski sanayilerin geni ş letilmesi yerine yenilerin yap ım ı  için gayret sar-
fedilmeli ve bunlar da sermaye yo ğun te şebbüsler olmal ı  idi. 

4. Sanayilerin çe ş itli bölgelerde yerle ş tirilmesi k ısa devreli ihti-
yaçlara cevap vermekten ziyade uzun devreli ihtiyaçlar dikkate al ına-
rak yap ı lmal ı  idi. 

5. İ stihsal mal ı  üreten sanayiler ön planda ele al ınmakla beraber 
diğer baz ı  alanlarda da gayretler sarfetmek gerekiyordu: 

a) Yaygın bir eğ itim, sağ lık ve konut, politikas ı . 

b) Smai yoğ alt ım mallar ı  üretimini geniş letmek. 
c) Tar ımsal üretimi artt ı rmak. 

Bu alt hedeflerden ço ğuna aş ağı  yukar ı  ulaşı ldı . Fakat bu arada iç-
lerinde eğ itim ve sağ l ık programlar ı  gibi öncelik verilenler, konut prob-
leminin halli, sınai yoğ alt ım malları  ve tar ımsal mallar üretiminin artt ı-
rılmas gibi biraz arka planda kalanlar oldu. Elde edilen sonuçlar ş öyle 
özetlenebilir: 

1. Sovyet Gayrisafi Milli Hası las ı  1928-1955 aras ı  yüzde 600 ka-
dar artt ı . Yat ı rım ve kamu hizmetlerindeki (özellikle sa ğ lık ve eğ itim) 
artış  özel yoğaltımdaki artış dan daha h ızlı  oldu; askeri harcamalar ise 
hepsinden h ızlı  artt ı . 

2. 1928-19'37 aras ı  sanayi y ı lda ortalama yüzde 11-16 geli ş ti. Bu 
hız 1950-1955 devresinde yüzde 10 oldu. Tar ımsal üretim önce düş tü, 
sonra sanayiden daha a ğı r olmak üzere yava şça yükseldi. 

3. Baz ı  milletleraras ı  mukayeseler : 
a) Soyvet Gayrisafi Milli Iras ı las ı  İngiltere'deki 1780-1830, ve A.B.D. 

deki 1870-1914 devrelerindekinden daha h ızlı  artt ı . 
b) Sovyet ekonomisinde ki ş i başı na özel yoğaltım önce düş tü son-

ra ağı r ağı r yükseldi, A.B.D. de ise devaml ı  yükseldi. 
4. Tar ım kesiminde, üretim 1928-1955 devresinde yüzde 50 artt ığ ) 

halde yeni tekniklerin uygulanmas ı , yeni yatı rımlar ve yeni organizas-
yon sebebile kullanlan isgüeünde bir daralma meydana geldi. Sovyet 
tar ımı  daha sermaye yo ğun bir duruma geçti. 
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5. Sanayide daha fazla emek kullan ı lmaya ba ş landı . Ş ehirlerdeki 
iş sizlik yenildi. Halk şehirlere ak ın etti, köyler büyüyüp şehir haline 
geldi. Kad ın i ş çilerin toplam çal ış an nüfus içindeki oran ı  1928 de yüz-
de 27 iken 1959 da yüzde 47 ye ç ıkt ı . 

III. PLANIN ARKASINDAKİ  SISTEM 

Sonuç olarak 1928-1955 Sovyet Plânlamas ının başarıya ulaş t ığı  söy-
lenebilir. Bu plan ın arkas ındaki sistem şöyle özetlenebilir: 

1. Tar ımsal istihsal üzerinde idari bir kontrol yaratmak yerine 
çiftçi ile piyasa ili ş kileri kurmak yolu tercih edildi. Önce iktisadi ve si-
yasi mukavemeti k ı rmak için kulak aileleri kendi köylerinden başka 
bölgelere nakledildiler. 25 milyon çiftlik 250.000 kolhoz halinde birle şti-
rildi. Tar ım makineleri temini için çal ış malar h ı zlandı rı ldı . Kolhozlar 
ürünlerinin bir k ı smını  düşük bir sabit fiyattan devlet ajanlar ına dev-
rediyorlard ı . Bu toplanan hububat şehirlerdeki besin ihtiyac ını  kar şı -
l ıyor ve ihracediliyordu. Hububat' 1913 de 9 milyon ton iken 19'29 da 
180 bin tona dü ş tü. Sonra 1931 de 5 milyon tona yükseldi ve böylece 
makine ve teçhizat ithalat ı  imkanlar ı  da yeniden sa ğ lanmış  oldu. 

2. Enflasyonist geli şmeye bir miktar yer verildi. Sanayi ve in şaat 
iş çilerinin ücretleri k ı smen yeni para bas ımı  ile kar şı landı . Fiyatlar 
yükseldi, fakat hem istihsal mallar ı  piyasas ında hem de perakende pi-
yasas ında kurulan fiyat kontrol mekanizmalar ı  enflasyonu bask ı  altın-
da tutuyordu. 1929-35 aras ında şehirlerde karne sistemi uyguland ı . 

3. Sanayide fizik üretim kontrollar ı  geniş letildi. Fiyatlar sabitle ş -
tirildi. İ stihsal mallar ı  için ayr ı  bir piyasa yarat ı lmas ı  yerine bu mal-
lar mevcut fabrikalar aras ında ihtiyaca göre ve öncelikler dikkate al ına-
rak da ğı t ı ldı . 

4. a) Belirli bir devre sonunda tar ım kesimindeki her aileye özel 
bir toprak parças ı  üzerinde kendisi için üretim yapabilme imkan ı  sağ lan 
dı . Hatta üretim fazlalar ını  piyasaya ç ıkarmak hakk ı  da verildi. 

b) Baz ı  istisnalar haricinde i şçilerin meslek de ğ iş tirmeleri serbest 
hale geldi. Böylece bir emek piyasas ı  yarat ı ldı . 

c) Yoğ alt ım mallar ında vesika sistemi terkedildi. Yo ğ altım piyasa-
sında arz talep dengesi için te şebbüslerde bulunuldu. 

5. I ş letmeler aras ındaki planlanmamış  ve hatta kanun d ışı  faali-
yet ve ili ş kiler merkezi plan ın genel kontrolunu tamamlad ı . 
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Bir Röportaj 

Haz ırlayan: Suzan UÇKUN 

Cemiyetin ilk kurucularından ve bir numaralı  azası ... Sayın Turhan 
Kentbay, ile hasbıhal. 

1 — İ ktisat Fakültesine giriş  sebebi ve Fakülte intibalar ı ... 

1 — Yüksek tahsil yapacak Lise mezunlar ı  umumiyetle mekteplerini bitirir-
ken hangi tahsil kolunu seçeceklerine kararl ı  bulunurlar. Hatta bu karar (buna 
heves veya istek de diyebiliriz.) Baz ı lar ı nda ilk okul tahsilleri s ıras ında bile 
«büyüyünce ş öyle olacağı m» diye kendini gösterir. İş te ben de küçük ya şı mdan be-
ri Iktisadi mevzulara dair makaleleri zevk içinde okudu ğumu hat ırlarım. Bunda 
babam ın eski bir Bankac ı  ve daha sonra da ticaretle me ş gul olmas ı nın da her 
halde tesiri oldu. Kabata ş  Lisesi'ni Fen kolundan bitirince ailemin arzusu ile ön• 
ce Mühendis mektebine müracaata haz ı rlan ı rken o zaman pek yeni olan İ ktisat 
Fakültesine giderek kayd ı m ı  yapt ı r ıverdim. 

Eh tabi liseyi bitirdiğ imiz senelerde Türkiye'de her lise mezunu istedi ğ i okula 
gidebilirdi. Ne test imtihan' ne ba ş ka bir ş ey yok. İ lk sene gittiğ imiz mektebi be-
ğenmediniz mi ertesi sene ba ş kas ına buyurun. Galiba o zamanlar iyi zamanlar-
mış  can ı m. Ş imdi talebeler be ğ endiklerini değ il daha çok girebildikleri tahsil ko-
lunu takip zorunda kal ıyorlar. 

Bizim zaman ı m ı zda talebe adedi de ş imdiki ile kıyas kabul etmiyecek kadar 
azd ı . Fakülte'de hocalar ım ı z ın büyük bir ekseriyetini Alman ve Avusturya% pro-
fesörler te ş kil ederdi. Hitler zülmundan kaçan bu de ğerli hocalar Türkiye'de o 
s ırada yeni aç ı lan ve hoca kadrosu hemen, hemen bulunmayan Fakültemizde ken-
dilerine s ıcak ve samimi bir ilim yuvas ı  bulmuş lardı . Biz kendimiz o zaman talihli 
kabul ederdik. Sanki Avrupa'ya tahsile gidecek iken oradaki hocalar buraya gel-
miş ler gibi idi. 

Öyle zannediyorum ki o zamanki Fakülte ders programlar ında İ ktisat ilimine 
ait derslerin programlar ı  bu hocalar tarfa ı ndan tesbit edilmi ş ti. Hukuk dersleri 
ise çok a ğı rd ı . Hemen de bir çok hukuk derslerini Hukuk fakültesi ile ayn ı  müf-
redatda okurduk. 

Hepsi ayr ı larak memleketlerine giden bu hocalardan Prof. J. Dobretsberger, 
Kesler, Jsaac, Rustow, Nöymark, Hirsch'i büyük bir hürmetle an ıyorum. Kendi - 
sinden bizim okuyamad ığı m ız Röpke'de değerli bir ilim adamı  imiş . 

Bu değ erli kadro ve o zamanki dekan ı m ız Istatistik Profesörümüz Say ın Ömer 
Celal Sarç' ı n k ıymetli idaresinde Fakültemiz hakikaten de ğerli bir ilim yuvas ı  
hüviyetine bürünmüş tü. Fakültemizin ş imdiki değerli hocalar ı  o zaman bu hoca-
larla derslere girerler ve Almanca yap ı lan ders takrirlerini bize Türkçe anlat ır- 

-38— 

pe
cy

a



DERG İ S İ  

lard ı . Mesela Say ın Sabri Ülgener, Orhan Tuna, Ömer Lütfü Barkan, rahmetli Refii 
Ş ükrü Suyla, Fındı koğ lu'nu hat ırl ıyorum. 

Yardımcı  bakımından en talihsiz olan ı  Prof. J. Dobretsberger idi. Derslere 
kendisi ile birlikte giren Dr. Halit İ lteber fevkalade güzel Almanca bilmesine 
rağmen iyi Türkçe bilmemekten Hocan ın takrirlerini bizlere iyi ve anla şı l ır bir 
ş ekilde tekrar edemezdi. Talebelerin yeniden izah istekleri ile k ısa bir Almanca 
takririn Türkçe olarak böyle kar şı lıklı  konuşmalarla uzamas ını  Prof. Dobretsber-
ger hayretle takibederdi. Sonradan bu i ş den vazgeçen İ lteber'in kulaklar ı  çınlas ın. 

Bütün bu anlatt ıklar ı m yirmi seneden evvelki ş eyler. Biz mektep'den ç ıktığı -
mız sene doğ anlar ş imdi fakülte bitirdiler. S ı n ıf arkada ş lar ımızdan Üniversiteyi 
seçenler ş imdi kaç senelik Profesör oldular. İş te Prof. Mehmet Oluç bunlardan biri-
dir. 

O zamanlar Hukuk Fakültesi'nin çat ı sı  alt ına sığı narak çal ış an Fakültenin ş imdi 
imkanlar ı  geni ş ledi. Rahat, güzel dershaneleri var. K ıymetli hocalarla yürütülen 
mükemmel bir tedris sistemi var. 

2 — Mezuniyeti müteakip duygular ı , karşı laş tığı  müşküller.. 
2 — Mezun olduğum yı l 1942. Henüz bir avuç mezun var. Böyle bir fakülte'-

nin lüzumuna kâni olan pek az. (O zaman mevcut «Yüksek İ ktisat ve Ticaet Oku-
lu» varken) Çald ığı = hemen her kap ın ı n ard ından bir hukukçu, bir mülkiyeli, 
bir Yüksek İ ktisat ve Ticaret okullu kar şı nıza ç ı k ıyor. Bizler ise o zaman Türki-
ye'nin en çok ihtiyaç duyduğu eleman ın İ ktisatç ı  olduğunu biliyor ve kendimizi 
kabul ettirmeye çal ışı yorduk. O zamana kadar Devlet dairelerine ve imtihanlara 
kabul ş artlar ı  içinde aranan tahsil ş artlar ında «Hukuk Fakültesi» veya «Yüksek 
İ ktisat ve Ticaret Okulu» beylik ş artlar ı  yan ına « İ ktisat Fakültesi» de dahil ettiril-
di. Ancak umumi temayül Fakültemizle Yüksek İ ktisat ve Ticaret Okulu'nu ayn ı  
tahsil kolu gibi kabul eder ş ekilde idi. Hattâ bu vaziyette ayn ı  mahiyette bir okul 
varken Fakültenin kurulu şunu lüzumsuz bulanlar bile görülüyordu. 

Bütün bu noktai nazarlar ı  biz varl ığı m ı z ı  bir değer ta şı dığı mı z ı  göstermek 
sureti ile y ıkabilirdik.-Aradan geçen yirmi be ş  seneden sonra netice nedir? Bunun 
da üstünde dü şünmek icap eder. 

Her ş eye rağmen o zaman Devlet kap ı s ında i ş  bulmakta mü ş külât çekilmedi. 
Iktisadi Devlet Te ş ekkülleri, Belediyeler, Özel Bankalar'da hepimiz birer i ş  bul-
duk. 

3 — Hangi sebep ve dü şünceyle cemiyeti kurmu ş  oldukları ? 
3 — Cemiyeti mezun olur olmaz niçin kurduk.? 

Biraz evvel izah etti ğ imiz gibi mezun olduğumuz seneler daha evvel bütün kilit 
yerlere gelip yerle ş en Hukuk, Mülkiye, Yüksek İ ktisat ve Ticaret Okulu mezun-
larmda bizlere kar şı  bir küçümseme vard ı . Oysa memleketin iktsadi sava şı nda ik-
tisatç ı  ba ş ta gelen en lüzumlu bir elemand ı . 

Mücadelemize hemen ba ş lamız gerekiyordu. Bu mücadeleyi hiç şüphesiz tek, 
tek değ il birlikte yapmam ız zorluğu vard ı . İş te Cemiyet bu görü ş le kuruldu. Ce-
miyet nizamnamesinin «Maksat ve gaye» maddesi bu cihet aç ıklar zannederim. O 
zamana kadar kurulan di ğ er mezun cemiyetleri umumiyetle sadece «Azalar aras ı n-
da birlik, beraberlik, da'yan ış ma» gibi gayeler gösterirken biz gayelerimize ilmi 
konferans, yay ın gibi varlık ve değerimizi belirtici hususlar ı  da ekledik. 

Peki, kurulu ş dan 23 - 24 sene sonra ne noktay ız. Bak ın bunun üzerinde de 
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durmam ız gerekir. Ben sadece buna i ş aretle yetinece ğ im. 

4 — Cemiyetin bugünkü durumu hakk ında intiba ve düşünceleri, 
ilerisi için temenniler.. 

4 — Memleketimizde cemiyetçilik çok geç ve a ğı r geliş iyor. Bizim cemiyet-
ten pek çok evvel kurulanlar varki bu gün hala kira yerlerindedirler. Bu kiral ık 
lokaller de bir k ıraathane ve oyun salonu hüviyetinden kurtulamam ış lardır. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki Cemiyetimiz'in hiç bir zaman bu hüviyete 
büründüğü i ş itilmemiş tir. 

İ lk kurulduğu seneler halkevi salonlar ında daha sonralar ı  mezun arkada ş la - 
r ın yaz ıhanelerinde toplanan Cemiyet, o zaman çok az adette mezun ve çok az ı-
nın alâka duymas ına rağmen ayakta kalm ış  ve nihayet mezunlar ım ız çoğaldıkça 
genç ve enerjik arkada ş lar ı m ı z ı n çalış malar ı  ile bu güne gelmi ş tir. Ş imdi bizden 
çok eski Cemiyetler hala kiral ı k lokallerde otururken biz kendi mal ım ız olan bir 
lokale sahibiz. Ve daha mühimi bir yay ı n organ ı m ı z var. 

Ş ahsen ben, 22 sene evvel hayal etti ğ imi tahakkuk etmi ş  görmekle son derece 
bahtiyar ve mes'udum. Cemiyet için güç günler art ı k geride kald ı . Yeni arkada ş lar 
art ı k daha iyi imkanlarla gayelerinde 'yürüyebilirler. Evet kurulu ş dan ancak (22) 
sene sonra bir kata sahip olundu. Amma olundu ya. Daha sonra 3/4 katl ı  bir 
binam ız niye olmas ın. Kütüphanesi, konferans salonlar ı  olan bir bina. Değ il yanlı z 
Türkiye'de d ış ar ı  da bile ad ı  geçen bir yay ı n organ ına niçin sahip olm ıyal ım. 

Hem ilmi çal ış ma yapan hem cemiyet hayat ın ı n bütün icaplar ını  yerine geti-
ren ve iktisadi çal ış malarda a ğı rl ığı n ı  ve varl ığı n ı  hissettiren bir cemiyet, i ş te ile-
risi için temennilerim bunlard ı r. 

5 — iktisatç ımn cemiyet içindeki rolü ne olmal ı , bu gayenin ta- 
hakkuku için cemiyete dü şecek vaizfelere dair temennileri. 

5 — Bu sorunuza zannederim evvelki sözlerimle cevab vermi ş  bulunuyorum. 
Bu gün memleketimiz bir Iktisadi olu ş  içindedir. « İ ktisatç ı » nın Türkiyemizin en 
çok ihtiyaç duyduğu eleman olmas ı  laz ı md ı r. Biz çal ış mam ızla kendisine muhtaç 
olunan bir k ıymet olduğumuzu göstermek zorunlu ğunday ı z. 

Buna tek, tek gayret ederken Cemiyet halinde de biri birimizi desteklemeliyiz. 
Yayı n organ ı m ız neş riyat ı  ile bu mücadeleye kat ı lmandır. Bundan ho ş lanm ı  - 
yanlar ç ıkabilir. Hattâ vard ı r. Bir türlü ç ıkarı lamıyan yeminli murak ıplık kanu-
nun'un nedenleri içinde de bu sebebler de yatmaktad ı r. 

Memleketimizin hayati baz ı  iktisadi nedenleri bu gün münaka ş a konusudur. 

Biz iktisatç ı lar da ne dü ş ündüğümüzü söylemeliyiz. Münaka ş alara kat ı lmalı , 
münaka ş a açmal ı y ız. Bunlar için aç ı k oturumlar düzenlemeliyiz. Arada bir radyo-
da konu ş maya çal ış mal ıyı z. 

Bunlar ı  Cemiyet olarak vakit geçirmeden yapmal ı  ve bu denli münakaş alarda 
ismimiz gazeteler ve radyolarda geçmelidir. Hayatiyetin ifadesi aktivite ile müm-
kündür. Iktisat fakültesi mezunlar ı  olarak memleket realiteleri hakk ında konu ş -
mak ve fikir söylemek hem hakk ı m ı z hem de vazifemizdir. 

Cemiyet için temenni ve isteklerim bunlard ı r. Sözümü bitirirken cemiyet yö-
neticisi k ıymetli arkada ş lar ı ma beni hat ı rlamakla gösterdikleri kadirbilirlikleri 
için bilhassa te ş ekkür ederim. 
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Cemiyetten Haberler 

* 1954 - 55 DÖNEMI MEZUNLARI ANANEV İ  TOPLANTISI: Her y ı l temmuz 
ayının ilk pazarı  saat 15.00 de Taş lık Ş ark kahvehanesinde toplanan mezunlar; bu 
yı l 10 net' mezuniyetlerini kutlamak üzere Temmuz ay ının ilk pazar ı  (4. Temmuz -
1965 saat 15.00) Tünel Galipdede Caddesi 48/1 (Yüksek kald ırım) deki Cemiyet 
Merkezi lokalinde toplanacaklard ı r. 

* Bu arada, 1944 - 45 Dönemi mezunlar ından bir grup cemiyet merkezine 
müracaat ederek, mezuniyetlerinin 20 nci y ı lını  lokalde kutlamak üzere, Temmuz 
ayının ikinci çarş amba gününün emirlerine tahsisini talep etmi ş lerdir. Lokal emir-
lerine tahsis edilmi ş tir; alâkahlara duyururuz. 

* Ankara şubemize bir telefon al ındı  Tel. No. 17 46 41. 

* ÖZEL SEKTÖR İ LE ILGILI AÇIK OTURUM : Cemiyetimizin Ankara ş u-
besinde 5. Haziran. 1965 günü Özel sektör ile ilgili bir aç ık oturum yap ılmış tır. 
Prof. Besim Üstiinel taraf ından İ dare edilen oturuma özel sektör ad ına Ankara 
Sanayi Odas ı  Başkanı  Orhan I şı k iş  tirâk etmiş tir. Ayrıca, Prof. Sadun Aren, Prof. 
Aydın Yalçın, Türk-İş  Genel Sekreteri Halil Tunç ve Ankarada bulunan mezunla-
rımız kat ılmış lardır. 

Açık oturumda bilhassa Say ın Orhan I şı k Özel Sektör ve Resmi Sektör mese-
lesini ele almış  bir hayli dikkat çekici izahatta bulunmu ş tur. Her iki sektörün 
problemlerinin ayn ı  olduğunu savunmu ş tur. Asıl meselenin ise insan faktörünün 
noksan olmas ına işaret etmi ş tir. Ancak, özel sektör kaliteli insanlar ı  seçmekte, on-
ları  tatmin etmekte ve fayda yaratmakta daha ba ş ar ılı  bulunduğu için resmi sek-
töre üstünlük sağ lamaktadır. Yakın tarihimiz iktisadi aç ıdan incelenirse bariz 
rakkamlarla bunun daha aç ıkça belireceğ ini ifade etmiş  ve görüşünü şu şekilde 
neticelendirmiş tir. — «Şu veya bu iş in Özel Teşebbüs taraf ından ba şarılamamas ı-
nın sebebini ortam ın müsait olmamas ında aramal ıdır. Zira, bu durumda resmi 
teşebbüsde netice alamamaktad ır. Ancak, devlet sektörü ortam ı  yaratmakta fay-

dalı  olmakta, daha sonra özel sektörün yap ıcı  kuvveti ve seyyaliyeti ağı r basmak-

tadın Bununla beraber özel sektörün'de öncülük etti ğ i haller mevcut olmuş tur. 

Gaye, doğ ruluktan inhiraf etmi ş  olanları  doğru yola sokmak olmal ıdır. Bu durum 

sağ landığı  takdirde, Ortak Pazar kar şı sında özel sektörün muvaffak olam ıyaca ğı  
ve ezileceğ i, intibak edemiyece ğ i endişesi ortadan kalkacakt ır. Özel sektörün henüz 
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halledilmemiş  pekçok problemi olmas ına rağmen bu şartlar alt ında dahi memle-
ket ekonomisinin kallonmas ına hizmet etmektedir.» 

* Her ay ın ilk çar ş amba toplant ı ları  muntazam olarak Cemiyet Merkezinde 
yap ı lmaktad ır. Toplant ıyı  müteakkip, arzu edenlerin Temmuz, A ğustos ve Eylül 
aylarına mahsus olmak üzere Saat 19.30 dan itibaren Bo ğ aziçi Aş iyan gazinosunda , 

bulu ş malann ı  sağ lamak gayesiyle cemiyetimiz temasa geçmi ş tir. Yemek ücretleri 
üzerinden %30 (içki hariç) tenzilât sa ğ lanmış t ır. Fazla bilgi için lokal Müdürü Zeki 
Erginsu'ya müracaat. 

* AYIN GEZISI : 11. Temmuz. 1965 Pazar günü motorla Bo ğaza bir gezi ter-
tip edilmiş tir. Saat 10.00 da köprüden kalk ış ; saat 11.00 de Küçüksuda denize giri-
lecek. Öğ le yemeğ i Çubukluda, Akşam yeme ğ i Küçüksu Turizm Bankas ı  tesislerin-
de yenecektir. Masraflar şahsi olup, yaln ız motor ücreti şah ıs başı na 15 liradır. 
Müracaatlar ın lokal Müdürü Zeki Erginsu'ya en geç 8. Temmuz. 1965 ak ş armna ka-
dar yap ı lması  rica olunur. 

TÜRKER •• PETROL 
PETROL OFiSi 

Tevziat Servisi 

Hastane 

Okul 

Apartman 

Ev 

Teknik Servis 

Tesisat 

Taahhüdü 

Proje 

Bak ı m 

FUEL OIL 
Fabrika 

Türker - Petrol Yuvan ı z ı  ı s ı t ı r, sağ lığı nız ı  korur. 

Tel : İ st •• 44 00 58 
Ank : 12 02 45 
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TÜRK İ YE GARANT İ  BANKAS İ  A. 

Kuruluşu : 1946 

Sermayesi : 20.000.000, Lira 

Yurt içinde 60 Ş ube 

Her türlü Banka muamelât ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyanın her yerinde muhabirleri vardr. 

Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANT İ 	BANKAS İ  

\ 3 AHBAP ÇAVUŞ LAR 
im il ii HALI SÜPÜRGESI, 

igR MEYVE PRESI. 

ıniniki HALI SÜPÜRGESI 

TÜRKIYE GL SATICIS1  mem 
 

Ulus Ankara 
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GENERAL ELECTRIC 
ampuiü 
tecrübeli ellerin 
mahsulüdür. 
Rasgele bir ampul de ğ il 
GENERAL ELECTRIC 

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

ELECTRIC 

Acı man Ajans ı  569 
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rüodygot 
1.0 DEFA 

PLASTIK 
BADANA BOYALARI 

Taraf ı ndan imâl edilmi ş tir 

30 MUHTELIF CAZIP RENKLERDE 

DAHA İ Y İ S İ  YOKTUR 
Her yerde aray ı n ı z 
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ş arnıa0 kadar' 

BOW1,1 
BAŞI.AtitAIŞIIR  

imalatkapas‘tesi 50.00010 

1964 ‘MAL.A-r 
PROĞRAW 

51-At•IDARD İtatd..kr 	rular• 
Din 2240 a göre 

Siyah/ 2 	

ve bItConliı  bo 

(8 ,V; ;İ : , ı", 	
1'1; ,2",2'I; 

3» 

Sanayi borular
ı  

;16)4.9 ,190.9 ,21)40,9 

,26)(1,32)(1.20 rdea 

S‘PARiş 
 OZERNE. İ

taNtitl. 
32, 38, 42, 49, 60, 76, 90 elim 

çapı nda 

13, 16, 19, 
26, 

0,8 itö 3 mini et kat
ı nl ı gı nda her çeş  it borular 

PROFİ l. SORULAR 
Oçgen, kare, dikdörtgen, beksagonal, 

oval ve 
sair 

ş
ekillerde borular 

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

Telgraf: BORUSAN, Istanbul 

mı  e. 

E1BORU SANAYII 
ANON İ M S İ RKET İ  - ISTANBUL 
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Doktorunuzun verdi ğ i 

reçeteye göre eczaneden 

ald ığı n ı z iffiç ı n sizi s ı hhate 

kavu ş turaca ğı na nas ı l güve-

niniz varsa, TAMEK rnâ-

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 KALiTE KONSERVE 
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M[PU 111 I 	  

Seri imalât sayesinde sağ lanan uygun fiatlar 
ARÇELİ K kalitesi ve konforundan 

daha geni ş  halk kitlelerinin 
faydalanmas ı nı  sağ l ı yor 

ARÇEL İ K 
lirımrd Almna • 'Ol, 
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Müesseseniz için, yazar kasadan en pratik ve has-
sas muhasebe sistemlerine ve elektronik k ı ymetlen-
dirme ( Computer ) makinelerine kadar komple 
teçhizat, bak ı m ve dan ış ma hizmeti 
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