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Ekonomik Durum 
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Semsettin GÜLER 

Ekonomimizde bir süredir görülen ve son zamanlarda çetinle ş en durgunluk 

memleketimizi Deflâs'yonist bask ı  alt ı na a'in ış t ı r. Bunun görüntüleri aç ı kt ır. Ni-

tekim bankalar ın avanslar ı  azar azar süzülme ğ e yüztutmu ş  ve bankalardaki halk 

yat ırımlar"' paraya çevrilmi ş , piyasadaki aksiyonlar ı n ve diğer k ıymetlerin fiyatlar ı  
düş müş , diğer taraftan endüstride üretim daralm ış , piyasada iflâslar ba ş lamış , 

protestolar ço ğalmış , iş sizlik artm ış  ve fiyatlar da eski seviyelerini kaybetmi ş tir... 

Bütün bu olaylar ı n sonucu olarak ortaya ç ı kan psikolojik hava yo ğ alt ı mı  azaltm ış  
de giri ş ken s ı nıfı  yeni yat ı rımlar yapmakta ürkütür olmu ş tur. Ayr ıca kamu sek-

törünün harcamalar ı  da geni ş liyeceğ i yerde daralm ış , ekonomimizde meydana 

gelen durgunluk tehlikeli bir hal alm ış t ı r. 

Buhran ın nedenlerini, ekonomimizin kendisinden gelen sepeblerle, d ış ardan 

ekonomiye etkisi olan olaylarda aramak gerekir. Az ınlıkta kalan yazarlar ın önce-

den belirttikleri buhrana gidi ş , buhran ı n tam içine dü ş üldükten sonra resmi çev-
relerce de kabullenilmi ş  ve giderilmesi için çareler aranma ğ a baş lanmış t ır. (D.P. 
T.) Devlet Plâniama Te ş kilât ı n ın buhranla ilgili olarak haz ırladığı  raporda: 

1 

pe
cy

a



«Ocak, Şubat aylar ı  genellikle ekonominin durgun devreleridir. Mevsimlik 

olan bu hareket, tar ı m alan ında ürünlerinin elde edilmeyi ş i, çiftçinin sat ın alma 

gücünü azalt ı r. İ klimin etkisile yat ı r ı mlar tam an1amile yap ı lamaz. ihracat bu 

aylarda dü ş er. Her y ı l rastlanan bu duraklama K ıbr ı s buhranile birleş ince, eko-

nominin baz ı  sektörlerinde t ı kan ı k: ı klar doğurmağ a ba ş lamış tır. Bu tıkanıkhkları  

Kıbrı s buhranile ilgili olarak al ınan baz ı  siyasal kararlar da etkilemi ş tir. Böyle-

ce ekonominin bünyesinden gelen durgunluk, ekonominin d ışı ndan gelen dur-

gunluk, ekonominin d ışı ndan gelen baz ı  siyasal kararlarla birle ş ince bugünkü 

durgunlu ğu yaratm ış t ı r.» denilmektedir. 

Bilindiğ i gibi yazarlar ım ı z çok daha önceden iç finansmanla ilgili yasalar ın 

gecikmesinden dolay ı  devlet gelirlerinin plândaki ölçüsünün çok alt ında kaldığı nı , 

d ış  yardımla ilgili kaynaklar harekete getirilemedi ğ inden yat ır ı m temposunun hı -

z ını  tehlikeye dü şürdüğünü ve nihayet plan ı  yürütmekle görevli eleman ın yeter-

sizliğ ini, planlı  kalk ı nma propagandas ı n ı n yeteri kadar yap ı lamadığı n ı ... söyle-

miş ler sonucunun tehlikeli bir buhran olaca ğı na iş aret etmi ş lerdi. 

İ çinde bulundu ğumuz buhran ı , var olan faktörlerden birine veya sadece iki-

sine bağ lamağa gayret edenlere, üzülerek syliyelimki s ık s ı k raslamaktay ız. Bun-

ların baz ı  ç ıkarc ı lar olabileceklerini ve politik gaye güdenlerin ç ı karlar ına ya-

ramaktan gayri de ğeri olam ı yaca ğı nı  özgürlükle belirtmek isteriz. 

Sebebi ne olursa o1sun, varl ığı  art ı k herkesçe benimsenen buhran ı n giderilmesi 

için baz ı  gerçek yollar üzerinde gidildi ğ ini görmek, geç de olsa hepimizi sevin-

dirmesi gerekir. 

Bilindiğ i gibi ilk olarak yu:t içinde durgunlu ğun giderilmesi için Ekstansiyo-

nist yani Geni ş leme politikas ı  güdülecek ve bununla baz ı  kredi limitlerinin ge-

niş letilmesi, bütçe harcamaJann ı n h ı zland ır ı lmas ı , halk ı n sat ın alma gücünün art-

t ı r ı lmas ı  sağ lanacakt ı r. İ kinci olarak da Konsorsiyum kredilerinin tam olarak el-

de edilmesine çal ışı lacakt ı r. 

Durgunluğun giderilmesi amacile D.P.T. nın raporuna dayan ı larak Hükümet-

çe al ınan kararlar ı n baş l ıcalar ı  ş unlard ı r: 

1 — Toprak Mahsüleri Ofisinin Merkez Bankas ı ndan 1963 de ald ığı  500 Mil-

yon liral ık avans ı n bu y ı l da kullan ı lmas ı  ve ayr ıca 350 Milyon liral ık bir ek fi-

nansmarıa gidilmesi, 

2 — Tekelin tütün al ı m ı nda ktılan ı lmak üzere geçen y ı l verilen 175 Milyon 

liral ı k avansa bu y ı l 200 Milyon lira daha eklenmesi, 

3 — Bankalar ı n (Mevduat Munzam Kar şı lığı ) olarak Merkez Bankas ına yat ı r-
d ı kları  avans oran ın ı n % 20 den % 10 a indirilmesi, 
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4 — Anadolunun tüketim bölgelerinde geni ş  organizasyonu bulunan banka-

ları n reeskont kredilerinin artt ı rı larak bu sayede tüccar ve sanayicilerin senetleri-

nin iskontolar ında kolayl ı klar sağ lanmas ı , 

5 — Türkiyeye yard ı m konsorsiyumunun, 0.E.C.D, nin yeni Iktisadi İş birliğ i 

ve Kalk ınma Teş kilat ı n ın, E. M. A. Avrupa Para Anla şmas ını n Direktörler toplan-

t ı lar ından sağ lanacak yard ımlarla geni ş leme politikas ını n desteklenmesi, 

Dünya Ekonomisile henüz ba ğdaş amamış  ve Milli Ekonomisini düzenliyeme-

miş  memleketimiz için ekonomik kararlarda isabeti sa ğ lamak kolay de ğ ildir. Kal-

dı ki ekonomi kanunlarile aç ı k ve tam olarak gelece ğ i görmekte çok güçtür. Çün-

kü ekonomi realiteleri, kanunlar ı n dayand ı klar ı  Hytophese (Faraziye) lerden oka-

dar ayr ı  ve okadar kar ışı ktır ki, bunlara dayanarak gelecek hakk ında birşey söy-

lemek elbetteki zordur. Fakat ekonominin kendine özgü ve deneylere dayanan te-

mel yasalanndan yararlanmak, al ınan kararlarda direnmeyip yumu ş amayı  önce-

den göze almakla amaca kavu şmak daha kolay oldu ğu gerçektir. 

Ekonomik geliş me içinde bulunan memleketlerin ekonomilerinde s ık sık de-

ğ iş melerle kar şı laşı ldığı  olabilir. Ancak bu alanda düzenli gidi ş te ana fikir, al ı -
nan kararlardaki (Yan ı lmazlık) d ır. Yan ı lmazlı k yani isabet, ekonomiye sa ğ lam-

lı k ve ferahl ı k gibi sonuçlar getiren bir kavramel ı r. Bunun tersi yani yan ı lma, eko-

nomileri çok zaman iyile ş miyecek kadar hasta eder. İ leri ekonomisi olan memle-

ketlerde, yan ı lmalar ın doğurduğu kötü sonuçlar ı  gidermek çok zaman kabil oldu-

ğu halde, bu alanda geri kalm ış  ülkelerde isabetsizliğ in yani yan ı lmaların izlerini 

gidermek imkans ız değ ilse de çok güç oldu ğuna s ık s ı k rastlanm ış t ı r. 

Al ınan bu tedbirlerle ili ş kin görümlerimizi gelecek yaz ı lanm ıza b ırakarak bu 

tedbirlerin, sorumlular ın iyi güdümlerinin belirtileri olduklar ını  hemen söyliye-

biliriz. Ayn ı  güdüyü piyasan ın da göstermesini özgürlükle i ş aret etmek isteriz. 

Yoksa buhran ı  giderici yeni yollara başvurulacağı nı  beklemek, fazla oldu ğu ka-

dar yersiz bir iyimserlik olur. Çünkü Deflâsyondan kurtulmak için uygulanan ge-

niş leme politikas ında çok dikkatli hareket etmek ve aç ı lan musluklar ın kontrolu-

nu elden b ı rakmamak gerekir. Ekonomisinin dayana ğı  daha çok tar ı m olan mem-

leketimizde, musluklar ın zaman ında ayar edilemez hale gelmesi bizi, içinden güç-

lükle ç ı kt ığı m ız Enflasyon zor geçidinin içine gömecektir. 
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AYIN OLAYLA 1 

Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi Oda-

ları  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ i Yö-

netim Kurulu vazife taksim! : 

Türkiye Ticaret Odalar ı , Sanayi Oda-

ları  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ i 16 c ı  
Genel Kurulu taraf ından seçilen Yönetim 

Kurulu ilk toplant ı s ı nı  yapm ış  ve Baş -

kanlığ a Nuri Ciritoğ lunu, Baş kan vekilli-

ğ ine S ı rr ı  Enver Batur'u Muhasip üye-

liğe de Mehmet Ortaer'i ittifakla seç-

miş tir. 

Turizm Danış ma Kurulu çal ış maları : 

23 — 26 Haziran aras ı nda yap ı lan Tu-

rizm Danış ma Kurulu toplant ı s ı nda, Tu-

rizm i ş lerine verilecek yön ve al ınacak 

tedbirler görüş ülmü ş tür. Toplant ı da mü-

him bir konuşma yapan tan ınm ış  iş  
adamlar ım ızdan Vehbi Koç; uzun, bir sü-

redir üzerinde durulan Turizm davas ı -
nin esasl ı  bir şekilde ele al ınarak i ş ler 

bir hale sokulamad ığı n ı , sokulmuş  olsay-
dı  bütçe aç ığı m ı z ı n önemli bir k ı sm ı n ı  
derhal kapatabilece ğ ini belirtmi ş  ve Tu-
rizm iş inin vekil de ğ il Hükümet i ş i ol-

duğunu, bu i ş i resmi sektörün yard ı mile 

özel sektörün ba ş arabileceğ ini, İ talya, İ s-

panya, Yunanistan ve İ srail hükümetleri- 

nin bu konudaki mevmat ın ın bünyemize 

adapte edilmesini, d ış  memleketlerdeki 

Turizm firmalarile hatas ı z i şbirliğ i 'yap ı l-

mas ın ı  ve Turizm davam ız için lüzumlu 

eleman yeti ş tirilmesini teklif etmi ş tir. 

Türkiye'ye yard ım Konsorsiyum 

toplantısı : 

25 Haziranda Paris'te toplanan ve 

A.B.D. Kanada, İ ngiltere, Isveç, Avustur-

ya ve Avrupa Ortak Pazar ın ın alt ı  üye-

sinin i ş tirakinden meydana gelen Türki-

ye Yardı m Konsorsiyumu toplant ı sında 

bu seneki Iktisadi Kalk ı nma Plan ına i ş -

tirak paylar ı  incelenecektir. Ö ğ rendikle-

rimize göre bu toplant ı da Konsorsiyum 

Baş kan ı n ı n Ankara'da haz ı rlamış  olduğu 

plan esas al ı nacak ve 250 Milyon dolar-

lık talebimiz fazla görüldü ğünden buna 

yak ın bir miktar kabul edilecektir. 

E.M.A. ve İ .M.F. Direktörler toplant ı sı : 

Memleketimizin içinde bulundu ğu ik-

tisadi buhran ı  hafifletmek maksadile ya-

p ı lan bu toplant ı larda Toprak Mahsulle-

ri Ofisinin Merkez Bankas ından bir y ı l 
süre ile al ınan 500 Milyon lira avans ın, 

bu y ı l mahsulün çokluğu düşünülerek 
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350 Milyon ilâvesile 850 Milyon liraya ç ı -

karı lmas ı  kararla ş t ı r ı lmış t ı r. 

Banka Kredileri Tanzim Komitesi 

Toplantısı : 

301 say ı lı  kanun gere ğ ince bankalar ın 

(Mevduat Munzam Kar şı lığı ) olarak 
Merkez Bankas ı na yat ı rd ı klar ı  ayl ık % 
20 oranındaki payın, Bakanlar Kuruluna 

verilen yetkiye dayanarak % 10 a indiril-

mesi ve bundan has ı l olacak tahminen 
200 Milyon liran ı n lüzumlu sahalara kre-
di olarak da ğı tı lmas ı  teklif edilmi ş tir. 

Alınan Krediler: 

Türkiye Sanayi Kalk ınma Bankas ı , 
A.B.D. Kalk ınma Idaresinden 5 ve Dün-
ya Kalk ınma Bankas ının kurduğu te-
ş ekküllerden olan Milletler Aras ı  Kalk ı n-
ma Birliğ inden 5 olmak üzere 10 Mil-

yon Dolarl ı k kredi sa ğ lamış t ı r. Bu kre-

diler ithal edilecek makina ve tesisat be-

dellerini _kar şı lamakta kufian ı lacaktı r, 
özel sanayi faydalanacakt ı r. 

Özel Sektör — Bakanlar Toplant ısı : 

Üç ayda bir ilgili bakanlarla özel 

sektör temsilcileri aras ında yap ı lmakta 

olan bu toplant ı lann 7 cisi 10 Temmuz-

da olacak iken 10 Ağustos'a tehir edil-
miş tir. 

Samsun 19 May ıs Milli Fuarı : 

Samsun 19 May ı s Milli Fuarı  1 Tem-

muz tarihinde Samsunda merasimle aç ı l-
m ış  ve Ticaret Bakan ı  Fenni İstinyeli 
yaptığı  konuşmas ı nda, resmi ve özel sek- 

tör i şbirliğ inin plânh ve toplu çal ış ma 

düzeni içinde ka.lk ınmamı zı  sa'ğ lıyacağı -

nı  belirtmi ş tir. Fuar Karadeniz havale-

sind e büyük bir ilgi toplarnaktad ır. 

Gaz ve Ağı r yağ lara yap ılan zam: 

Gaz, Motorin ve Mazota yap ı lan ye-

ni zamlar yürürlü ğe girmi ş tir. Buna gö-

re gazya ğı n ın litresine 12 kuru ş  70 san-

tim ve motorin ile mazoton litresine de 

6 kuru ş  20 santim zam yap ı lmış  bulun-

maktad ır. Bütçe aç ığı n ın kapanmas ında 

faydalanı lmak maksadile yap ı lan bu zam-

lar nakliyeciler ve sanayicilerle, bunlar ı  
kullanan halk tabakas ı  taraf ından hoş  
kar şı lanmamış t ır. Baz ı  sahlarda bu zam-

la= fiyat art ış lar ı na sebebiyet verece-

ğ i ileri sürülmektedir. 

Yeni. Ticaret Rejiminin esaslar ı  
a7ıkladı : 

Yeni rejimin baş lı ca özelliğ i ithalat-

ta t em in a t nisbetlerinin artt ırı l-
mış  olmas ı  ve Liberasyon listesinin de 

üçte ikiye indirilmi ş  bulunmas ı dır. Bu-

na göre 1 ci Liberasyon listesindeki te-

minatlar % 50 den % 70 e ve 2 ci listede 

% 60, 3 cüde % 70 olan teminatlarda ye-

nisinde % 100 e ç ı karı lmış t ır. Liberas-

yonda mal ve vesaik mukabili ithalat 

kald ı nlmış t ır. Imalâtç ı lann da sanayici-

leı-  gibi mutavass ı t ve ithalatç ı  vesikas ı -

na lüzum kalmadan döviz alabilmeleri 

kabul edilmi ş  ve ithal sürelerinin uzat ı l-
mas ı  için, müracaafiarda iki ayl ık bir 

gecikme esas al ınmış t ı r. 
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Başyaz ıı  

Turizm için 
Baz ı  Düş ünceler 

Dr. Fazl ı  AYVERDI 

Bundan bir müddet evvel Türkiye'yi ziyaret etmi ş  bulunan dünya 
çap ında meşhur Isviçreli turizm mütehass ı sı  Prof. Hunziker memleke-
timizi iş letilememiş  bir alt ın madenine benzetmi ş ti. Hakikaten bugü-
ne kadar Türkiye'nin çok zengin turistik kıymetlere sahip oldu ğu söy-
lenmiş , yaz ı lmış sa da bunlar ın ortaya ç ıkart ılması  için milli bir politi-
ka takip olunmam ış tı r. 

Türkiye turizmi fiiliyattan çok edebiyat ı  yapı ldığı  için büyük zarar 
görmüş tür. Raporlar, makaleler, kitaplar ve hattâ toplant ı larla her ta-
rafı  ayd ınlanmış  olan bu mevzuda sözleri bir kenara b ı rakıp ciddi ola-
rak harekete geçmek zaman ı  gelmiş tir. 

Memleketimizin turistik de ğerlerinin meydana ç ı kart ı lmas ı  bunla-
rı  görmek için gelecek turislerin bar ındı rı lmas ı  ve bu kıymetlerin ken-
dilerine tan ı tı lması  yalnı z bir Bakanl ığı n değ il, fakat tümü itibarile bir 
hükûmet iş i olduğu muhakkaktı r. 

Türkiye turizmini geli ş tirmek için uzaklara gitme ğe ihtiyaç yok-
tur. Akdeniz bölgesindeki kom şu ülkelerin bu meyanda Italya'n ın, Is-
panya'nın ve Yunanistan' ın turizm sanayiinde kaydettikleri inki şaflar ı  
izlemek bize kendi bünyemize uygun bir turizm politikas ı  takip etmek 
için yeterli örnekler verebilir. 
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Bu ülkelerde turizm i ş leri devlet ile özel sektörün el ele vermesi sa_ 
yesinde kalk ınmış tı r. Devlet, otelcilikle u ğ ra şmamış ; fakat otel, motel ve 

eğ lence yerlerinin finansman ı  için gerekli yardımları  özel sektöre sağ -

lamış  ve kendi üzerine dü şen enfrastrüktür ya ı rımları  noksansız ger-

çekle ş tirmiş tir. 

Devlet, çe ş itli kredi kolayl ıklar ı  ile turizm sanayiine yat ırım câ-
zip bir hale getirmelidir. Turizm sanayiine yap ılacak yat ırımlar ilk yı l-
larda verimsizdirler. Ş ayet devlet müsait faiz ve vadeli krediler temin 
etmez, yat ırım kolayl ıklar ı  ve sanayiimiz ilerledikçe portesi çok dara-
lan gümrük muafiyetleri tan ımazsa; bu alanda ba ş arı  elde emek çok 
güç olur. 

Ispanya'da devletin temin etti ğ i kredi kolayl ıkları  ve turistlerden 
elde edilen varidat son y ıllarda o derece artm ış t ır ki, bugün biraz pa-
rası  olan bir ş ahıs derhal bir motel veya bir otel in şaatına girişmekte-
dir. Filvaki bu turizm sanayii için faydal ı  bir geli şme ise de İ spanya'- 
daki turistik tesislerin ara şı  o derece sür'atli olmu ş tur ki bugün mem-
lekete gelen turistlerin ihtiyac ından fazla otel ve motel yap ı lmış tır. Bu 
durum yı ll ık iş tigal sürelerini son derece dü şürdüğünden bugün Is-
panya'da bir otel ve motel enflâsyonu meydana gelmi ş tir. 

Bu tatbikat ın Türkiye bak ımından üzerinde durulacak daha bir çok 
kayda değer örnekleri mevcuttur. Yeni bir ş eyler yapma ğa kalkış ma-
dan bizden önce bu yoldan geçmi ş  ülkelerin 'ecrübelerinden istifade 
edilmesi faydal ı  olacakt ır. 

Türkiye bak ımı ndan, bilhassa gerekli turistik tesisler yap ı lmadan 
açılacak bir kampanya da faydal ı  neticeler vermiyecektir. Bilhassa, 
moteller kurmak suretiyle turizm dâvas ını  geliş tirmek yerinde olur. 
Bu motellercle aile idarelerinin tesisi Avrupadaki gibi çok faydal ı  ne-
ticeler verebilir. Motel gibi ufak çaptaki turistik tesislerin tam kadrolu 
teş ekküller taraf ından iş letilmesinin maliyeti çok yüksek olmaktad ı r. 
Aile ferdlerinin motel gibi tesisleri i ş letmesi daha rantabl oldu ğundan 
bunlar ın sayı sının artt ı rı lmas ı  lâzımdı r. 

Turizmi teşvik için üç esas dâvay ı  ele almak ve üzerinde çal ış mak 
Lazımdı r. Bunlar organizasyon, in ş aat ve reklâmd ı r. 

1 — Organizasyon dendiğ i zaman bunun içersine bütün formaliteleri 
ve mevzuat ı  sokmak mümkündür. 

Memleketimizde turizmi koordine etmek için Ba şbakanl ık, Ba- 
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sın-Yayın ve Turizm Bakanl ığı , İş  İ çleri Bakanl ığı , Maliye Bakan-
lığı , Bay ı ndı rl ı k Bakanlığı , imar ve Iskan Bakanl ığı , Ulaş tı rma Ba-
kanlığı , Milli Eğ ilim Bakanlığı  ve Gümrük ve Tekel Bakanl ığı nın ve 
Belediyelerin el ele verip yekvücutmu ş  gibi çal ış maları  laz ımdı r. 

Bu sayı lan Bakanl ıklar ın ve Belediyelerin üzerlerine dü ş en çok 
çeş itli görevler vard ı r. Turistin huzur ve emniyetinden ba ş lay ıp 
memleket içinde rahatça seyahat edebilmesi, yiyip içebilmesi, ye-
tişmiş  personelle çal ış an turistik tesislerde ikamet etmesi hep bu 
Bakanlıklann müş terek çal ış malar ı  sonucunda ortaya ç ıkacak hiz-
metlerle kars ılanabilecektir. 

Turistin Yurdumuzdan içeri girerken kar şı laş acağı  iyi veya kötü 
muameleden Gümrük Bakanl ığı  veya dövizini bozdururken u ğ ru-
yacağ i güçlük veya kolayl ıktan Maliye Bakanl ığı  sorumlu olacak-
tır. Turiste arzu etti ğ i enformasyonu sa ğ lıyamadığı  takdirde bu 
iş in günah' Turizm ve Tan ı tma Bakanl ığı na yüklenecektir. 

Bu iş lerin de müş terek bir şekilde yürütülmesi ancak milli bir tu 
rist teskilâti sayesinde mümkün olabilecektir. 

2 — inş aat mevzuunu iki bölümde mütalaa etmek kabildir: 

a) Devletin enfrastrüktür yat ı rımları : 

Devlet turistin yurt içine ula şması  ve turistik bölgelere git-
mesi için gerekli bütün yollar ı  en mükemmel şekilde yapmal ı -
dı r. Keza, demiryolu, denizyolu ve hava yolu irtibatlar ı  da 
kusursuz olmal ı dı r. Yirminci As ı rda turistin ula ş t ı rmaya ver-
diğ i önem kadar muhaberata atfetti ğ i ehemmiyet de çok bü-
yüktür. Bugün art ık teleks ve telefon irdbat ı  en hücra köyle-
re kadar Avrupada yay ı lmış tı r. Bat ı  ,Almanya'dan Yunanista-
na kadar gelen teleks ş ebekesi orada kalmak ve memleketimi-
ze ulaşamamaktad ı r. Avrupanın çeş itli ülkeleri ile telefon hat-
ları  takviye edilmeli ve teleks irtibat ı  tesis olunmal ı dı r. 

b) Özel sektör yabr ımlan: 

Yerli ve yabanc ı  sermayedarlar ın turizm sanayiine yat ı rım 
yapmalar ı  için her şeyden evvel memlekette siyasi ve iktisadi 
istikrar ın tesis edilmi ş  olmas ı  gerekir. 

Bugün art ı k dünyay ı  dolaş an turist milyarder de ğ ildir. Ücret- 
li izin alan birçok kimseler tatillerini görmedikleri yeni ülke- 
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lerde geçirmek arzusundad ırlar ve bu kimselerin gelirleri de 
manduttur. Bu bak ımdan inşa edilecek olan otellerin lüks ve 
birinci s ınıf değ il, ikinci ve üçüncü s ınıf oteller olmas ına bil-
hassa dikkat edilmelidir. Türkiyenin Trakya hududundan baş -
layıp Çanakkale, Edremiu, Ayval ık, İzmir, Fethiye, Antalya, 
Alanya, Silifke, Mersin, Adana ve Hatay'l da içine alan ucuz 
moteller zincirine kavu ş turulmas ı  büyük bir ihtiyaç ve zaru-
retin ifadesidir. 

Kurulacak bütün yeni otel ve motellerde hizmet edecek en az 
bir lisan bilen personele ihtiyaç olacakt ır. Bugün Türkiye'ye 
gelen , bütün turistlerin ş ikayet ettikleri mevzular ın başı nda li-
san bilmeyen gümrük memurlar ı , polisler ve otel personeli 
gelmektedir. 

Turistlerin indikleri otel ve motellerde her şeyden evvel y ıka-
nacak yerlere ve heralara dikkat etmektedirler. Yap ılacak te-
sislerde akarsuyu bulunan bir du şun ve alafranga helalar ın ya-
p ı lmas ına bilhassa dikkat edilmelidir. 

Turisti celbetmek için hakikatleri dile getiren güzel propaganda-
nın yap ı lmas ı  laz ımdır. Yunanistan bu i şe son derece önem atfe-
derek birisi Amerikada di ğeri Avrupada olmak üzere iki reklam 
merkezi kurmuş tur, ve y ı lda reklam için bir milyon dolar ci-
var ında bir para harcamaktad ır. Turizmde ileri garp memleket-
lerinde ölçü reklam için turizm gelirinin % 5'inin bu i şe sarfe-
dilmesidir. 

Bizde de bu i şe ciddi bir ş ekilde önem verilmeli ve Avrupada bü-
tün seyahat acentalar ında Türkiye hakk ında bol broşür bulun-
durmal ı dı r. Turizm ve Tan ı tma Bakanl ığı  Türkiye Demir Yollar ı , 
Hava Yollar ı  ve denizyollar ı  tarifelerini de yabanc ı  dilde bastı ra-
rak bütün ülkelerdeki seyahat acentalar ına dağı tmalı dı r. Türkiye'-
ye gelecek turist yaln ız Istanbul'da kalm ıyacağı  cihetle, kendisinin 
memleket içinde Türk vas ı talar ından istifade etmesi ve program ı -
nı  ona göre yapmas ı  temin edilmelidir. 

Otellerin dış  ülkelerde reklamlann ın yapmalar ı  için kolaylıklar 
da temin edilmelidir. Yabanc ı  acentalara ba ğ l ı  olarak çal ış mayan 
otellerin bazen y ı l içinde bo ş  kaldıklar ı  da görülen hallerdendir. 

3 — 
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Netice: 

Turizm döviz do ğurucu bir kaynakt ı r. Bilhassa iktisaden geri kal-
mış  memleketlerin ekonomik güçlerini artt ırmak, tediye bilânçolanm 
muvazeneli bir hale getirmek için turistlerin getirecekleri dövizleri dö-
vizlere son derece ihtiyaç vard ı r. Turistik hareketler sadece memleketin 
döviz kaynaklarını  takviyeye de ğ il, turizm sanayiine yard ımcı  diğer iş  
kollarının kalk ınmas ına da faydal ı  olurlar. 

Sanayileşmiş  ve büyük pazarlardan uzak sahalarda yani sahil boy-
larında, dağ larda, adalarda, kapl ıcalarda vesair ekonomik faaliyetlerin 
gelişmesi güç olan yerlerde iktisadi faaliyetin geli şmesi genellikle tu-
rizmin eseridir. 

Turizm milli gelirin geli şmesine büyük ölçüde faydal ı  olur. Çün-
kü turist her şeydene evvel müstehliktir ve turistten elde edilen para 
çeş itli iş  kollarında kullanı l ı r. 

Turizm bazı  ülkeler için mevsimlik bir karakter ta şı r. Turizm ile 
hava ve iklim faktörleri birbirlerine son derece yak ından bağ lı dı rlar. 
Şüphesiz ki dini inanç ve maksatlarla yap ı lan ve mevsime bağ l ı  olma-
yan geziler de mevcuttur. 

Belediyeler çeşitli bakanl ıklarla s ık ı  bir işbirliğ i içinde otellerin 
yap ı lmas ı , Camping yerlerinin tesisi ve bungalowlar ın inş as ı  için ge-
rekli kolayl ıklar ı  temin etmeliler ve her belediye kendi hudutlar ı  dahi-
linde turistlerin rahatl ıkh kalabilece ğ i modern Camping yerleri kur-
makla vazifelendirilmelidir. 
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E ğ itim ve iktisadi Kalk ı nma 

Doç. Dr. Haydar KAZGAN 

Günümüzde milletlerin refah ı  kiş i başı na tüketilmeye hazır gelirle 

ölçülmesi bilhassa memleketimiz bak ımından türlü şekilde yorumlan-
mak lâz ım gelir. Şuras ı  bir gerçektir ki tüketim için üretim şartt ır, oysa 
ki ilk olarak üretimde ve sonra da bu üretimin meydana getirdi ğ i tüke-
time imkânlar ında bir bolluk yani daha üstün bir refah ki ş ilerin eğ iti-
mini bir öncelikle yürütmenin de ğ işmez sebebini teşkil etmektedir. Mu-
ayyen bir üretim seviyesinde bu üretimden toplum içinde daha çok ki-
ş inin tüketme faydas ına ulaş abilmesi için halli gereken mesele sadece 
iktisadi ve sosyal düzen meselesi de ğ il üretimi yapanlar ın yani mevcut 
üretim kaynaklar ını  kullananların kültür seviyesine ve toplum içinde 
gerek üretim makanizmas ı  ve gerek eğitim müesseselerinde eğ itime im-
kânlar ına ulaşmaları dır. Bugün olduğundan daha fazla e ğ itilmiş  daha 
üstün mesleki ve genel kültüre sahip yönetici ve icrac ı  kiş ilere sahip 
olmakla teknik ve tabii şartlar ın aynı  kalmas ı  halinde dahi daha üstün 
bir üretim seviyesine ulaşmak mümkündür. Ayn ı  şekilde toplum olarak 
daha yüksek bir e ğ itim seviyesine yükselmemiz tüketici terbiyesi deni-
len ve gelirin daha madeni ve daha insanca ya ş amak gayesile harcan-
masına manas ına gelen bir davran ış a ula şmanın tek yoludur. 

Iktisatç ı ları mız ın baz ı larına göre Türkiye'de tabii kaynaklar ın üre-
tilmesinde son hududa dayan ı lmış tı r. Bu kaynaklar ın içinde insan fak-
törü de dahildir. Ş öyle ki bugünkü şartlar içinde üretim teçhizat ın da-
ha modern bir hale getirmek için lüzumlu olan sermayenin memleketin 
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dışı nda ve yard ım olarak tedariki zoru vard ır. Gerek topraklanm ı zı  ve 

gerek bunun üzerinde ya ş ayan fertlerimizden bugünkü şartlar içinde 
daha yüksek bir üretme kapasitesi bekleyemeyiz. Bunu beklememiz 
için munzam teknik teçhizata, topraklar ın inbat derecesini insanlar ın 

ise kültür seviyelerini yükselten i ş lemlere ve servetlere ihtiyac ımız o-
lacaktı r. Netice itibarile e ğ itime yap ı lacak yatırımlarla insan gücümü-
zün üretim olarak k ıymetini art ı rmak ve böylece teknik şartlardaki dış  
tediye imkânlanndan mahrumiyet dolay ı sile art ı rı lamayan teknik teç-
hizatın eksikliğ ini eğ itilmiş  insan gücü ile kapatmak zoru içinde bulu-
nuyoruz. Bu netice tabi iktisatç ı lar gözünde bir tercih meselesi gibi gö-
zükmektedir. Iktisadi dü şünce bizi daha üstün bir üretim seviyesine 
ulaşmanın maliyeti ile ulaşı lacak seviyenin ölçülebilen faydas ını  kar şı -
laş tı rmak yoluna götürüyor. Acaba Türkiye'de devlet yat ırımlarda ter-
cihler yaparken yani teknik teçhizat ile e ğ itim aras ında birine öncelik 
tanı rken veya dozlar ı  birinin veya diğerinin lehine artt ı rırken nasıl ha-
reket etmelidir? Genel bir plan ın uygulandığı  bu günlerde meselenin 
teknik taraf ı  ağı r basmış a benzemektedir. Oysa ki olaylar z ı t bir yönde 
gelişmektedir. Ş imdi bunu izah etmiye çal ış aca ğı z. 

Türkiye'de teknik teçhizat ve bunun lüzum gösterdi ğ i ham madde-
lerde Bat ı  tekniğ ine uygunluk gerek devlet ve gerek özel sektörde göze 
batan bir gerçektir. Fakat üretim neticelerimiz, bu durumda olan i ş let-
melerde dahi, ayn ı  teçhizat ı  kullanan Bat ı 'lı larınkine nazaran çok dü-
şüktür. Bunun tek sebebi yöneticilerin ve bunlar ın yönetmeleri alt ında 
insanların kültür ve mesleki eğ itim seviyelerinin dü şüklüğüdür. Yüksek 
kademedeki yöneticilerimizle Bat ı l ı  yöneticileri birbirlerile mukayese 
ederken hayretler içinde kalmama ğa imkan yoktur. Büyük servetleri, 
teçhizatı , tabii kaynaklar ı  ve binlerce insan gücünü yöneen bu kimseler 
üretim gücümüzün nisbi dü şüklüğünün yegane sebebidir. Bugün bat ı  
âleminde yönetme bir meslek ve muayyen bir teknik veya meslek bilgi-
sinin yanında yüksek ölçüde yönetme bilgisine lüzum gösteren ve üre-
timin kan neticelerini ve muvaffakiyetini tayin eden bir fonksiyondur. 
Bu sebeble bu mevkie gelmek bu foksiyonu icra edebilmek bizde ol-
duğu gibi tesadüf e b ı rak ı lmış  değ ildir. Seçile seçile aranmakta ve bulu-
nup baş  getirilmektedir. Bunun için E. Renan' ın bir sözünü hat ı rlat-
mak yerinde olacakt ı r. Milyonlarca ki ş iyi eğ iticeğ iz ve bunlar devaml ı  
şekilde bir elekten geçirilecek ve nihayet o birkaç ki ş iyi bulacağı z. Mu 
birkaç kiş inin birkaç yüz kiş i olması  medeniyet seviyezimin tayininde 
yükselmesi için zaruri olduğu için daha çok milyonlar ı  eğ itmek mecbu-
riyetindeyiz. 
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Batı  kapitalizmi burjuva ahlak ının, servetlerin k ıymetine tayin e 
den faktör olarak servetin ölü kıymeti değ il iş letme kıymeti yani istihsal 
ve gelir getirme kudreti olmasında israr eden bir servet anlam ına bağ -
lanmış tı r. Bu sebeble servetlerin miras yolu ile yeni nesillere devri 
hadisesi servet sahiplerini mirasç ı larını  bu servete istihsal ve gelir 
kudretine verebilecek fertler olarak yeti ştirmeğe zorlamaktad ı r. Kapita-
lizmin kültürü kendisine bayrak haline getirmesine as ıl sebeb iş te bu-
dur. Bu izahı  basit bir determinizm olarak kabul etmemek gerekir. 

Ş, öyleki servetler gerçek manada sermaye yani iktisadi k ıymet ola-
rak azamiyi verebilmek için ehli ellerde bulunmak mecburiyetindedir 
diyen kapitalist iktisat nizam ı  kültürü sadece servetin yap ıcı sı  değ il de-
ğerini koyan bir faktör farzetmi ş tir. Kültür serveti yapar, fakat servet 
kültürü yapamaz tezine dayanm ış tı r. Nitekim burjuvazide ailenin ser-
vet yap ı cı lığı  ve serveti koruyuculu ğu aileyi teşkil eden fertlerin kültür 
derecesine ba ğ lı  olduğu kabul edilerek miras müessesesini sadece bir 
servet intikali olarak de ğ il, bir kültür halkas ının devamı  olarak yürütül-
mesine çalışı lmış tı r. Baba o ğ luna sadece servet de ğ il, bu servete iktisa-
di kıymetini kazand ı racak kültürde b ı rakmakta ve servetin aile içinde 
ancak bu ş ekilde devaml ı l ık arzedebilece ğ ine birikeceğ ine inanmakta 
idi. Zira kapitalis dünyada piyasa mekanizmas ı  sade servetlere en dü şük 
geliri layı k görmekte buna mukabil iyi güdülmü ş  servetlere büyük ge-
lir paylar ı  ayı rmaktad ı r. İş te bu sebebledir ki servetleri azamile ş tirme 
gayreti diye izah etti ğ imiz bugünkü dünyam ızda ferde hakim olan zih-
niyet kültürden vazgeçememekte daha fazla kazanmak için, daha fazla 
bilmek, öğ renmek endi şesini ferdin fiziki ve hatta manevi y ıpranmak 
bahas ına da olsa kutsalla ş tı rmakta, yepyeni ve Tanr ı ları  yeryüzünde 
olan bir din, bir mythe gibi ferde hakim olmaya çal ış maktadı r. 
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Karşı lı ksız Çekler 

Fasih İ NAL 

Avrupada, zenginin biri, Cumartesi 

günü bir kuyumcudan çok k ıymetli bir 

kolye sat ın almış  ve bedelini çek yaza-

rak ödemi ş . İ ki saat sonra, di ğer bir ku-

yumcuya giderek kolyeyi yar ı  fiat ına sat-

mağa razı  olmuş . Bunun üzerine ikinci 

kuyumcu, birinci kuyumcuya haber yol-

lamış  ve «senin san ığı n kolyeyi bir adam 

yan fiat ına bana satmak istiyor haberin 

olsun» demi ş . Birinci kuyumcu kolyenin 

bedeli çekle ödendi ğ i, o saatte de ban-

kalar kapal ı  olduğu için «eyvah, demi ş , 
çekin her halde kar şı lığı  yok. Adam da 
benim kolyeyi yan fiat ına sat ıp ortadan 

kaybolacak!» ve hemen karakola haber 
verip adam ı  yakalatm ış . 

Pazartesine kadar karakolda tutulan 

adam, pazartesi bankaya müracaat edi-

lipte çekin kar şı lığı n ın fazlas ıyla hesa-
b ı nda bulunduğu görülünce özür dilenip 
serbest b ırakı lm ış . 

Fakat adam i ş in pe ş ini b ı rakmamış  
ve hürriyeti tandit edildi ğ i için kolyenin 
bir mislinden fazla tazminat alm ış . 

Hikaye bir hayli enteresand ır. Fa-
kat ondan daha enteresan, bizde -yani 

Türkiyede_ değ il çekin kar şı lığı nın olup 

olmadığı  hususundaki şüpheye, hakika-

ten çekin kar şı lığı  olmamas ı  halinde bi-

le, çeki veren hakk ında takibat yap ı l ıp 

yap ı lmayaca ğı n ı  kestirmeğe imkan b ı rak-

mamaktad ı r. 

Anadolıı nun belli ba ş lı  bir vilayetin-

den gelen bir tüccar ı n küliyetli miktar-

da mal almak isteğ iyle bir mağazaya 

girdiğ ini ve 200 bin liral ık mal mübayaa 

ederek bir çek verdi ğ ini tasavvur edelim. 

20 gün vadeli olan çekin vadesinde 

karşı lığı  olmadığı , adamın da haczedile-

cek bir ş eyi bulunmadığı  anlaşı ldığı  tak-

dirde ne yapmak laz ı m gelecektir? 

Evvela, ne yapmak laz ım geleceğ i 

anlaşı l ıncaya kadar geçen devre zarf ı n-

da, bono muamelesi görmesi gereken çek 

protesto edilemedi ğ i için adi senet hali-

ni almaktadı r. 

Karşı lı ksız çek vermek, eksen mem-

leketlerde a ğı r cezalarla cezaland ırı ldığı  

halde, bizim gerek Ticaret, gerekse Ce-

za Kanunumuzda bu konuda özel bir 

hüküm mevcut de ğ ildir. Eski Ticaret Ka-

nunumuzda da bu konuda aç ı k bir hü- 
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küm bulunmamamaktayd ı . Büyük Mil-

let Meclisi Adliye Encümeni karşı lıksız 

çek verme hususunda Ceza Kanunundaki 

doland ırıcı l ı k hükümlerinin tatbik edile-

bileceğ ine, bu yüzden de ayr ı  bir hükme 

ihtiyaç olmadığı na karar vermi ş  ve bu 

karar 7 Ocak 1929 tarihinde Umumi He-

yette tasvib edilmi ş ti. 

Halbuki, doland ı rı cı lı k suçu unsurla-

rı  her zaman kar şı l ı ksız çek verme hali-

ne uymayabilmekte, ve aradaki baz ı  fark-

lardan meydana haks ız neticeler do ğabil-

mektedir. Bu bak ımdan karşı lıks ız çek 
verme keyfiyetinin h u s u s i bir 

hükümle cezaland ırı lmas ı  laz ım gelmek-

tedir. Bu eksiklik nedense eski Ticaret 

Kanununda da doldurulmam ış tır. Fakat 

iş  bununla da kalmam ış , Temyiz Mahke-

mesi, Dördüncü Ceza Dairesi, Türk Ceza 

Kanununun 503 maddesine dayanarak 10 

Ekim 1956 tarihinde aldığı  bir kararla, 

«Çekin mücerred kar şı l ıks ız olmas ının 

dolandırı cı lık suçu için kafi gelmiyece ğ i-

ni belirtmi ş tir. 

Bu içtihadla ilgili davada, müdafaaya 

ve bankan ın cevab ına nazaran, san ığı n 

doland ırıcılik kasdiyle kar şhlı ks ız çek 
verdiğ i hakkındaki kesin deliller göste-
rilip etrafıyla izah ve münaka şa edil-
meden mücerred çekin kar şı lıksız olma-
sına dayanı larak mahkümiyet karar ı  ve-
rilmesini temyiz uygun görmemi ş  ve boz-
ma karar ı  vermiş tir. 

Bu içtihad karar ı  ile sadece kar şı -
lıks ız çek verilmesi doland ırı c ı lı k telâk-
ki edilmemekte; Ayr ıca ı  dolandır ı cı lık 
kastinin ispat ı  gerekmektedir. 

Bu durumda verilen çekin kar şı lıks ız 
olduğu görüldüğü zaman, bu i ş te bir do-
landırı cı lık olmadığı nı  çek veren ispat  

mecburiyetinde bulunmamakta, bilâkis 

karşı lıks ız çeki alan, bunun kendisine 

dolandırıc ı lı k kasdı  ile verildiğ ini ispat 

durumunda kalmaktad ı r. 

Hüsnüniyet as ı ldı r. Ancak, kar şı lık-

sız çekin hüsnüniyetle ne ş ekilde telif 

edileceğ i de ayr ı  bir konu olsa gerektir. 

1956 yı lında al ınmış  olmasına ra ğ -

men, bu içtihat karar ı  piyasada pek bi-

linmemektedir. Bu yüzden bono ile mal 

satmakta tereddüt eden toptanc ı lar, çe-

ki görünce hiç bir tereddüt gösterme-

den mal ı  vermekte fakat esasen vadeli 

olan çekin vadesinde tahsili için banka-

a ettikleri zaman kar şı lığı  

olmadığı n ı  anlad ı klarında ap ışı p kal-

maktadı rlar. İş te bu durumda, çekin kar-

şı lıks ız olmas ın ın bir doland ırı cı lık kas-

dine matuf olduğunun ispat ı  gerekmek-

tedir. Bu ispat keyfiyeti yerine getirile-

mediğ i takdirde, çek bir bono mahiyetini 

almakta, 'hele bu arada protesto da 

edilmemi ş se, -ki ekseriyetle o tela ş  ara-

s ında bono haline gelen çekin protes-

tosu düş ünülememektedir- adi senet ha-

line gelmektedir. Ondan sonra çeki ve-

renin haczedilecek mal ı  da olmad ığı  için 

borcun tahsili imkans ız bir durum al-

maktad ır. 

Bütün bu sebepler yüzünden kar şı -

l ı ks ız çek vermenin ağı r bir ş ekilde ce-
zaland ırı lmas ı  ş artt ır. Karşı lıksız çek, 
dolandır ı c ı lı k kasdi olmadan çekilmi ş se, 
bu pek nadir halin yanl ış lığı  yapan ta-
raf ı ndan ispatı  pek yerinde olacakt ır. 
Aksi halde evine izin almadan giren ve 
bütün malları  toplayıp giden adam ın 
hı rs ı zl ık yapmak kasdiyle eve girdi ğ inin 
ev sahibi taraf ından ispat ı  gibi acaip bir 
durum meydana ç ı kmaktad ı r. 

— 15 

pe
cy

a



Vergi Yükünün Intiza ırı s ı z 

Dağı l ışı  ve Neticeleri 

Zeki ERGİ NSU 

A — Vergi yükü nedir? 
B — Mükellef üzerinde vergi yükünü art ı ran âmiller nelerdir? 
C — iktisadi ve sosyal bak ımdan vergi yükünün tesirleri ve baz ı  

mülâhazalar. 

A — Herkes kamu giderlerini kar şı lamak üzere, mali gücüne gö-
re, vergi ödemekle yükümlüdür (Anayasa - Madde: 61). Bu itibarla 
her vergi, münferit mükellef için tasarruf serbestisini cebren tandit git-
tiğ inden sübjektif bir yükdür. Bu yükün a ğı rlığı  ise ödenen verginin 
artmas ıyla müterakki olarak hissedilmektedir. Dünyada oldu ğu gibi 
memleketimizde de ödenen vergi miktar ı  daimi surette artış  kaydet-
mektedir. 

B — Mükellef üzerinde vergi yükünü art ı ran âmilleri, memleketi-
mizin hususiyetini göz önünde tuarak şu ş ekilde tasnif etmek müm-
kündür. 

1 — Vergi has ı latının iyi kullanı lmadığı  ve iktisadi kaidelere ria-
yet edilmediğ i yerlerde bir vergi yükü mevcuttur. 

Mesela Memleketimizde devlet, zarar eden kendi ticari te ş ebbüsle-
rine =timi bütçeden mali yard ımda bulunur. Halbuki ticari gaye ile 
kurulmuş  bulunan bu te şebbüslerin faaliyet senesi sonunda kar edip, 
umumi bütçeye gelir transfer etmeleri icap ederdi. (Türk Hava Yollar ı  
1963 bilânçosunu 26 milyon lira zararla kapatm ış dı r). 

iktisadi kaidelerin ihmal edilmesine tipik bir misal olarak da ş e-
ker sanayimizi gösterebiliriz. Bu ihmalin tesbitini basit olarak şeker 
ihraç fiatlar ından istidlal etmek mümkündür. 
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Sene Ihraç edilen miktar (Ton) (Fiyatı  (Tonu-Dolar) 

1960 195192 85.— 
1961 257000 68.— 
1962 134000 59.— 

Satış  fiyat ının ortalama kilosu 0.07 dolar yani 63 - 65 kuru ş tur. Ma-
liyeti ise kgr. 150 kuru ş tur. Aradaki fark zarar olup istihlâk vergisiyle 
müstehlike yükletilmi ştir. 

Bu gibi israf ı  karşı layan mali yard ımlar, devletin ya diğ er faaliyet-
lerini azaltı r yahut da bütçe aç ığı nı  doğurur. Bütçe aç ığı nın kapat ı lma-
sı  için ilk tedbir olarak yeni vergiler ihdas ına gidilir veya mevcut ver-
giler artt ı rı lır. Vergi miktar ı  artmca, müterakki olarak vergi yükü de 
artmış  olur. 

2 — Vergi ödeme tekniğ indeki kifayetsizlik vergi adaletsizli ğ ini ar-
tı rı r. Devlet gelirlerinin büyük bir k ı sm ı nı  teşkil eden gelir vergisinde 
tarh, tahakkuk ve tahsil i ş lemi mükellefin beyan ettiğ i gelir üzerinden 
yap ı l ır (Vergi Usul K. mad. 25). Burada iki ayr ı  usul vard ır: 

a — Vası talı  beyanname usulü: Maaş  ve ücretler, çal ış anlara öde-
nirken hususi müessese veya resmi makamlar taraf ından vergisi ke-
sildikden sonra, maaş  veya ücret böylece net olarak memur veya i ş çi-
ye ödenir. Burada vergi, kaynakta tevkif (stoppage) edilmi ş tir. Yani 
vergi borcu, tam olarak tarh ve tahakkuk ettirildi ğ i gibi, vergi borcu-
nun tamamı  tahsil edilerek bir beyannameyle maliyeye bildiri1ir. Böy-
lece hizmet erbab ının vergi kaç ı rmas ı  imkân ve ihtimal dışı nda kal-
mış tı r. 

b — Vas ı tasız beyanname usulü: Tüccar, sanayici ve rantye gibi 
kendi nam ve hesab ına çal ış an, bütün serbest meslek erbab ı  bir yı l 
zarf ında elde etti ğ i gelirleri bizzat kendisi, maliyeye bir beyannameyle 
bildirmeğe mecburdur. Burada iki şı kkın üzerinde durmak laz ım: 

aa — Vergi matrah ımn bildirilmesi serbest meslek erbab ının ihti- 
yarına b ı rak ı lmış tı r. 

bb — Matrah ı  bir beyannameyle bildirme mecburiyeti. Buradaki 
mecburiyet kelimesi, amme otoritesinin mevcudiyetini gös-
terir. Bundan gayede, beyan edilecek matrah ın doğ ru ve usu-
le uygun olarak tesbit edilmesidir. Bunun temini de amme 
otoritesinin kapasitesine, titiz ve ehil ellerin tetkikine ba ğ -
lı dı r. Aksi halde vergi ödeme tekni ğ indeki kifayetsizlik yü-
zünden vergi kaç ı rma hadiseleri artar. Bu sebeplerden dola- 
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yı  tahmin edilen gelirler tahsil edilemeyince bütçe açık ve-
rir. Bütçe aç ığı nı  kapamak içinde en kolay has ılat temini 
yolu yeni vergi ihdas ına gidilir. Vergi miktar ı  artınca, vergi 
yükü de artm ış  olur. Bu gibi hallerde daha çok dürüst mü-
kellefler ezilir. Devletin borçlanmas ı  veya emisyona gitme-
sinde de aynı  şeyler düşünülür. 

Vergi Reform Komisyonu tarafından hazı rlanan rapora göre (sa-
hife: 173) serbest meslek erbab ı  taraf ından verilen gelir vergisi beyan-
namelerinin ancak 0/0 2.2 si tetkik edilebilmektedir. Di ğerleri ise kon-
trol dışı nda kalmaktad ı r. Yani doğ ru yoldan sapanlar, bu i şden kazanç-
l ı  çıkarak adeta mükâfat görmektedirler. Vergi Reform Komisyonu, 
«Yıllık beyanname veren serbest meslek erbab ı  m ı  fazla vergi veriyor? 
Yoksa hizmet erbab ı  mı ?» konusu üzerinde baz ı  ara ş tı rmalar yapmış , 
aş ağı daki rakamları  elde etmiş tir. 

Sene 

1953 

Stoppage'a tabi ücretlere 
ait matrahlar (Muhtasar 

TL. 

Yıllık beyanname veren mükel. 
'ellerin beyan ettikleri mat-
rahları . 

750.208.469.— T.L. 

beyannamelere göre) 

1.460.839.247.— 
1954 1.755.593.902 » 958.313.642 
1955 2.193.589.859 1.249.671.080 
1956 2.810.286.489 » 1.617.485.964 
1957 3.620.136.956 » 1.908.383.485 
19'58 3.894.287.485 » 2.170.984.737 
1959 4.956.714.149 » 2.533.937.203 » 

Tabloda görüldüğü gibi hizmet erbab ı  serbest meslek erbab ından 
iki misli fazla vergi ödemektedir. Umumi bütçeye dahil ücretlerin bu-
raya dahil edilmediğ i düşünülürse yükün a ğı rlığı  daha çok hissedilir. 

Vergi ödeme tekni ğ inde tatbik edilecek metodun ehemmiyetini an-
lamak için bir misal verelim: 1935 de Fransa'da ücret vergisi has ı latı  
0.65 milyar frank'dan 1944 de 15.71 milyar frank'a yükselmi ş tir. Maliye 
lehine bu muazzam art ışı  «Kaynakda Tevkif (stoppage)» metodunun 
tatbiki sağ lamış tı r. Memleketimizde Gelir Vergisi Kanunu 1 Ocak 1950 
de yürürlüğe girdiğ inde «Kaynakda Tevkif» metodu ücretlerde derhal 
tatbik edilmiş tir. Fakat serbest meslek kazançlar ının vergilendirilme-
sinde tesiri umumi olan bir metot henüz tatbik edilememi ş tir. 

Yalnız serbest meslek erbab ından daha s ıhhatl ı  vergi alabilmek 
için muhasebeciliğ i bir disiplin altına almak millahazas ıyla bir «Ser- 
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best Hesap Miltabass ızligı » adı  altında rıu.Kumet tarannaan naz ı rıanan 

bir tasar ı  yakında meclise sevkedilecektir. Bu disiplin alt ında faali-
yete geçecek olan bürolarm da vergi kaçakç ı lığı n önliyeceğ i pek iddia 
edilemez. Çünkü faturas ız satış ların, uydurma envanter kay ı tlarının 

tetkiki mümkün olm ıyacakt ı r. Büronun vazifesi mükellefin haz ırlayıp 
verdiğ i vesâiki ancak defterlere kay ı t ve tasdikden ileriye geçemiye-
cektir. Teferruat gene kontrol d ışı nda kalacakt ı r. 

3 — Tatbikatta vergi prensiplerinin ihmal edilmesi vergi yükünü 
artı r ır. «Herkes, kamu giderlerini kar şı lamak üzere mali gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür (Anayasa-Mad. 61)». 27 May ı s Anayasam ı z 
burada vergileme prensiplerinden ba ş lı ca iki mühim prensibi kabul et-
miş tir. 

a — Umumilik prensibi: Anayasam ız «herkes» tabirini kullanmak-
la umumilik prensibinin ruhuna göre hareket etmi ş tir. Fakat tatbikat 
hiçde böyle değ ildir. Say ın Ferit Melen'in beyanat ına göre: -Bugün iki 
milyon çiftçiden ancak iki bini vergilendirilmi ş tir. 

b — iktidar prensibi: Anayasam ız «Mali güç» tabirini kullanmak-
lada iktidar prensibini kabul etmi ş tir. Tatbikatta bu prensipde ihma-
le uğ ramış tı r. Mesela.: i şçi ve memurlar milli gelirin % 20 sini al ı rlar. 
Ve bu aldıklarının % 60 nı  vergi olarak devlete öderler. Serbest meslek 
erbab ı  ise bu seviyeden çok a ş ağı  vergi öder. 

Kamu hizmetlerinden istifade etti ğ i halde, vergi ödemiyen veya 
noksan ödiyen vtaanda ş ların yükü vergi ödeyen dürüst vatanda ş ların 
yükünü ağı rlaş tı rı r. 

4 — iktisadi ve sosyal bakımdan vergi yükünün tesirleri ve baz ı  
mülâhazalar, 

Verginin mükellef üzerindeki iktisadi tesirleri verginin ş ekline bağ -
lıdı r. Vas ı talı  vergi ödiyen mükellef bu vergiyi, satt ığı  mal ve hizmet-
lerin fiat ına ilave ederek yükü kendi sı rtından atar. 

Mesela.: Akaryak ı t vergisini ödiyen nakliyeci bunu bilet ve navlun 
riyatlanna aktararak bu yükden kurtulur. Buna verginin inikâs ı  denir. 

Nakliyecinin bu hizmetinden istifade eden bir serbest meslek er-
Dabı  ise bilet ücretinin artmas ından pek müteessir olmıyacaktı r. Çün-
cii fiyat art ışı  cereyan kendi gelirlerini de art ı racaktır. Bu itibarla ge-
ir artışı  karşı sında bu nevi masrafların önemi azal ı r. Nakliyecinin bu 
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;inin art ışı ndan derhal müteessir olacakt ır. Çünkü gelirinde henüz bir 
Irtiş  olmadığı  halde, masraflar ında bir yükselme hissetmi ş tir. 

Vası tas ız vergilerde ise, serbest meslek erbab ı  (dürüst olm ıyanlar) 

ıoksan gelir beyan ında bulunarak, maliyenin istedi ğ i vergiyi değ il, ken-
ii arzu ettiğ i vergiyi verir. Böylece vas ı tası z vergide serbest meslek er-
ıab ı  üzerinde bir yük olmakdan çok uzaktan Vas ıtasız vergiyi ödiyen 
nemur ve i şçi ise noksans ız olarak öder. Çünkü «kaynakta tevkif» me-
;odunun tatbiki vergi ziya ına fı rsat vermez. 

Memleketimizde hizmet erbab ı  bütün branş larda henüz tam te şki-
atlanamad ığı ndan ve piyasa fiyatlar ının seyrine paralel bir ücret sis-
,emi teessüs etmediğ inden her devirde memur ve i şçiler, vergi ve neti-
esi olan fiyat art ış ları  karşı sında ezilmiş tir. Gelir vergisinden önce, 
kazanç Vergisi sisteminde memur ve i şçiden bütçe aç ıklarını  kapamak 
çin kazanç vergisi ile Buhran vergisinden maada ücretlerin gayri safi 
utar ımn % 12 si nisbetinde Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yard ım 
Ldı  altında vergi al ını rdı . O zamanda serbest meslek erbab ı  gelirlerini 
>ir beyannameyle maliyeye bildirirdi. Fakat kontrolun kifayetsiz olu-
lı  yüzünden, beyanname sahipleri, az vergi vermenin yollar ına saparak 
rergi nisbeti ne kadar a ğı r olursa olsun bundan kurtulman ın çareleri-
ıi kolayca bulabilirlerdi. Hizmet erbab ı  ise, «kaynakta tevkif» metodu-
nın tatbiki yüzünden vergisini kuru şuna varana kadar ödemi ş tir. Bütçe 
Lç ıklarmın kaptı lmasında, artan devlet masraflar ının karşı lanmas ında 
hdas edilen yeni vergiler ve art ı rı lan mevcut vergiler kar şı sında, me-
nur ve i ş çiler daima kemerleri s ıkmak zorunda kalmış lardır. Kazanç 
-ergisi rejiminden Gelir Vergisi rejimine geçilmesini gerektiren sebep-
erden biri de hizmet erbab ının bu ac ıklı  durumu olmu ş tur. Bugün va-
iyet eskisinden de a ğı rdı r, çünkü eskiye nisbetle bugün ödenen vergi 
niktar ı  çok daha artm ış tı r. Ayrıca enflasyonun ve yukar ıda izahına ça-
ış tağı mız faktörlerin tesirleri de dü şünülürse zaman ımızda memur ve 
şçiler vergi yükü alt ında ezilmektedir. 

Anayasam ızdaki «Herkes ve Mali güç» gibi «Umumilik ve İktidar» 
ırensibinin tatbikindeki ihmal yüzünden mükelleflerin e ş it nisbi feda-
Arlığı  da temin edilememi ş tir. Bu hal sosyal yaşayışı rruzda bir huzur-
uzluk mevzuu olmu ştur. 
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Kredi Sigortas ı  

Banque de la Societe G .en&ale de Belgique, 
Bulletin Economique — Juin 1963, say ı -

sı ndan Tercüme eden: Ertunç YÜCEBA Ş  

«Aş ağı daki tercüme bir Iktisat Fakültesi mezununu 
ilgilendirir dü şüncesiyle yaz ı lmış t ır. Hiçbir iddia taşı ma-
maktadır. Gayesi, halen memleketimizde tatbik edilemeyen 
bir sigorta nevinin tan ı tmaktan ibarettir.» 

I — Tarif: 

Kredi sigortas ı , ticari alacaklar ın tediye edilmemesi neticesinde 
meydana gelecek zararlar ı , muayyen primler ödenmesi kar şı lığı nda, 
tazmin edeceğ ini sigorta ettirene kar şı  taahhüt eden bir müessesedir. 
Toptancı , sanayici ve ihracatç ı lar ı , kredili satış larmdan husule gelen 
alacaklar ının ödenmemesinden doğacak riske kar şı  korur. 

II — Kı sa bir tarihçe : 

Fransa'da 1849, İngiltere'de 1890 Amerika'da 1893 ve İ sviçre'de 
19'06, Almanya'da da Birinci Dünya Harbini takip eden y ı llarda kredi 
sigortas ı  mevzuunda çal ışı lmış  olmas ına rağmen, İngiliz Sigortac ısı  
CURTHBERT HEATH taraf ından Beynelmilel Kredi Sigortas ı  Birliğ i 
(ASSOC İ ATİON İ NTERNATİ ONALE DE L'ASSURANCE - CRED İT) 
nin kurulmasiyle kredi sigortas ı  tatbikat' intikal ettirilmi ş tir. 

Bunu müteakip Hollanda'da 1925 ve Belçika'da 1929 senelerinde 
bu nevi sigortayla alâkal ı  müesselerin kurulduğuna şahit oluyoruz. 
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III — Tatbikat ı : 

Ticari alacaklar ını  sigorta ettirmek üzere müracaat eden mü ş teri-

nin, şahsi durumu, iş  hacmi, muamelenin müddeti v.s. hususlar nazara 
al ınmak suretiyle sigorta poliçesi tanzim olunup olunmamas ına karar 
verilir. 

Bu sigorta, poliçe nev'i ve riskin mahiyetine göre iki şekilde mü-
talâa edilebilir: 

1 — Ş ahsi poliçe ve umumi poliçe tefriki: 

a) Ş ahsi poliçe: Sadece bir tek borç veya bir tek muamele-
den husule gelecek riski sigorta etmekte olup 
sigortal ı nın hatas ı , ihmal ve dikkatsizliğ i ne-
ticesinde do ğabilecek zararlara kar şı  poliçe 
hüküm ifade etmez. 

b) Umumi Poliçe: Sigortalının bir kı s ım veya bütün mü ş te-
rilerindeki alacaklar ından doğabilecek riskleri 
sigorta eder. «Büyük Adetler Kanunu» bu sa-
hada rol oynayabildiğ inden, umurni poliçe, 
kredi sigortas ı nın ideal tipini teşkil etmekte-
dir. 

2 	Ticari risk ve politik risk tefriki: 

a) Ticari risk: E ğer al ı cının borcunu ödeyememe keyfiyeti, 
idari hatalar, fiyatlardaki tahavvüller gibi sa-
dece ticari mahiyede ise ortada ticari bir risk 
vardı r. 

Kredi politik riski: Buna mukabil borcu ödeyememe keyfi-
yeti, harp, isyan, grev, lokavt gibi politik ve 
sosyal hadiselerden do ğmuş  ise ortada politik 
bir risk mevcut demektir. 

Hususi teşebbüsler ticari mahiyetteki risklerle u ğ raşı r ve o mevzuu-
da ihtisaslaşı rlar. Politik riskler ise, daha ziyade geni ş  bir al ıcı  kütle-
sini birlikte alâkadar ettiklerinden resmi bir te şekkül taraf ından yük-
lenilmeleri ticari geli şmeyi te şvik bak ı mından daha doğ ru görülmek-
tedir. 

Tatbikatta borcunu ödeyememe keyfiyetinden ne anla şı ldığı nı  da 
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burada zikretmek faydal ı dı r. Poliçedeki şartlara göre borcu ödeyeme-
mek iki şekilde olur: 

A — Konkordato veya iflas halinde, 

B — Tesbit edilmi ş  müddet içinde borçlunun tediyede bulunma-
mamas ı  halinde, 

IV — Kredi sigortasnun sağ ladığı  avantajlar ve gelecekteki inki şaf 
inıkttnları : 

Sigortac ı  şahsi tecrübesinden ve o zamana kadar elde etmi ş  bu-
lunduğu muhtelif donelerden satı cıyı  faydaland ı rma yoluna gidecek ve 
ona şüpheli rakiplerle i şe girişmenin kaçını lması  lüzumunu belirtecek-
tir. Bu arada bu faaliyet hiç bir zaman sigortal ıya satış  imkanlar ım 
kaybettirme yolunda olm ıyacaktı r. 

Herhangi bir sebeple borcu ödeyememe durumu tahakkuk edecek 
olursa, sigortac ı , faydal ı  öğütler verebilece ğ i gibi, icabında iş i bizzat 
ele almak suretiyle sigortal ıyı  kalın takip dosyalar ı  idare etmek külfe-
tinden de kurtarm ış  olacakt ır. Bilhassa bu ikinci hizmet, sigortal ı  ta-
raf ından çok kıymetli bir yardım olarak vas ıflandırı lmaktadı r. 

Bütün gayretlere ra ğmen bazı  kredi muamelelerinin gayri müsait 
şekilde tamamen kayba kadar gidebilece ğ i aş ikardır. Bu durumda da 
satıcı  için bazen telafisi mümkün olmayan büyük ziyanlar mevzu bahis 
olduğu için kredi sigortas ı , kendini koruyucu olarak gösterecek ve sa-
tı cının alacağı nı  poliçe mucibince ödeyerek onu muhtemel bir tehlike-
den koruyacakt ır. 

Ayrıca, bir alaca ğı n sigorta ettirilmi ş  olması , sat ı cının bankalar-
dan kredi istihsalini de kolaylaş tı racakt ır. Ancak taksitle yap ılan pera-
kende ticarette borçlular ın çok olmas ı  ve ş lısî alacaklar ın cüz'i mik-
tarlara tekabül etmesi kredi sigortas ının idari masraflar ını  art'ard ı -
ğı ndan; ş irketler daha ziyade bu sahada çal ış maktan kaç ını rlar. 

Netice olarak bu, sigorta bran şı nın, kendi faaliyet sahas ı  dahilin-
de, Amerika ve Avrupa'da bugün oldukça büyük bir yer i şgal ettiğ i söy-
lenebilir. 
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YABANC İ  YAY İ NLARDAN 

HAYAT PLANI (*) 

Yazan: H. E. STEBB İ NG 

Pek çok kimselerin anlay ış ları  ve ileri görüş lerile, büyük projeler-
le ulu binalar yapmağ a ve kocaman endüstrileri geli ş tirmeğe başarı  
gösterdikleri halde, kendi hayatlar ını  plânlaş tıramad ıklanna ve ruhça 
verimsiz dü şüncelere dald ıklar ına ş aşar ız. Herkesin kendi hayat ının 
planı m yanmas ı  zor bir i ş  değ ildir. İ lk iş  kavi bir düşünce ile ne yapa-
cağı nı  düşündilkten ve i ş inin modelini tasarlad ıktan sonra plan üzerin-
de çalışı nağa koyulmakt ır. Ba şkalarının genlik (refah) ve bahtiyarl ı -
:Ona yaram ıyan fikirleri gerçekle ş tirmeğe çal ış mak yersizdir ve fay-
das ı zd ı r. 

Diyorlarki: «Birinin okuduğu kitaplar ı  bana gösterinin size o kim-
senin hayattaki amac ının ne olduğunu söyliyeyim.» 

Dünyada bukadar çok de ğerli kitaplar olduğu halde, süprüntü ka-
bilinden bir tak ım kitaplar ı  okuyan kimselerin bu kitaplarda ne ara-
dıklar ını  da ş aş ar ım; başkalar ının faydal ı  düşüncelerini okumak sure-
tile biz kendi bilgimizi de artt ı rmış  oluruz. Eski bir deyime göre: «Be-
nim nas ı l bir düşüncem varsa, sizin de bir dü şünceniz vardı r. Bu dil-
şüncemizi kendimizde saklar ız, bununla beraber, eğer siz dü şüncenizi 
bana söyler, ben de dü şüncemi size aç ıklarsam ikimizde de iki şer dü-
şünce has ı l olur.» Çünkü, hayatta dü şüncelerin birle şmesinden do ğ an 
yard ımlarla insanlar çok yüksek ülkelere ve büyük ba şarılara doğ ru 
yönelmiş lerdir. 

(*) New Age Dergisinden. 
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Her insanın hayat ında, çoğunluk en iyi yaşayışı n ne olabileceğ i 
düşüncesi ürer; bu dü şünce an ı nda hayat kanaviçesi üzerinde desenler 
çizilir ve insan ı , dünyaya kapsal ( şamil) bir inanış a, dostluğa, iyi ni-
yete ulaş tı ran yeni planlar meydana getirilir ve hayat gidi ş inin daha 
parlak, daha iyi ve çok ho ş  olmasını  sağ l ıyan emek harcan ı r. Böylece 
erginlik, (hürriyet), tüze (adalet), sevgenlik ( şefkat), e ş itlik, dostluk 
ve ahlak ülküsü insan çe ş idinin kalbine ve bilinçine a şı lan ı r. 

Plans ız yaşı yan insanlara acmı r, bu gibiler hayat ı  geliş i güzel an-
larlar ki, böyleleri büyük bir nehir kenar ında oturup sular ın sürükledi-
ğ i ,  ağaç dallar ından yapt ıklar ı  sal üzerinde kendilerini dalgalar ın akışı -
na terk edenlere benzerler. 

Okumaktan, incelemekten, ö ğ renmekten herkesin amac ı  gözlerini 
mutlak gerçe ğe açmakt ı r; Hayatta de ğerli iş ler yaptığı nızın zevkini du-
yabilirsiniz, insanl ık yarar ına çalış an bütün kurumlara yard ım edebi-
lirsiniz, fakat bütün bu yapt ıklar ınız zorunlu bir görev gereğ i midir? 
Yoksa gönlünüzden doğan bir hal midir? Gerçekte be ğenilen iş ler, gö-
revlerin yap ı lmas ından ileri gelenler değ il, ancak gönülden kopanlardı r. 
Canlı  yarat ıklara kar şı  kalbinizi sempati ile ç ırpındıran sevgi, gerçe-
ğ i ar ıyan ruhumuzdan doğar. 

Bu aşk ile ayd ı nlarımayan bir kimseye göre dünyada ancak kendi 
ailesi ile en yakın dostlar ı  gerçekte ya şamaktadır. Bunlar ın dışı nda ka-
lanlar koyu bir sis içinde yok olmu ş  gibidirler. 

Zamanımızda en çok aranan yol sevgi ve manevi sa ğ l ık yoludur. 
Nur ile karanl ık gücünün, iyilik ile kötülük takatinin bir birile sava ş -
tığı  bu devirde gönlünde insanl ık sevgisi ya şı yan kiş ilere çok ihtiyaç 
vardı r. Özlenen ruha kavu şmuş  olanlar ın toplumda görece ğ i gerçek çok 
korkunçtur: Manevi felç, barbarl ık ve kabal ık... 

Ülküye ula şmağa çalış acak yerde ondan uzakla şı yoruz. Nas ıl bir 
karabasandır bu insanl ık tarihi? Sanki mağara devrinde ya şı yoruz. Bu 
karanlığı n baş langıcını  ve ne zaman sona erece ğ ini ancak Tanr ı  bilir. 
Fakat biz her an kendi özvarl ığı mızı  islaha çalış malıyız ve sonra, eli-
mizden geldiğ i kadar başkalar ına da bu yolda örnek ve önder olmal ı -
yız. Düşünmeliyiz ki müsbet bir olgunluğun gerçeklenmesine harcan-
mıyan vakitlerimiz hep israft ı r ve kötülük şeytanlar ının dünyayı  kap-
lamas ına yard ım etmek demektir. 
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Geni ş  alâka ve rağbet gören dergimizin camia-
mı z içinde uyand ı rdığı  memnuniyet ifadeleri de-
vamlı  olarak dergi adresine gelmektedir. Bunlar ın 
hepsini ne ş retmeğ e sütunlar ımı z müsait olmad ığı n-
dan ancak iki tanesini okuyucularımı za sunuyor, 
değerli makalelerinizi bekliyoruz. 

Dergi Yaz ı  Heyeti 

1 
Seneler sonra bir ne ş ir organ ına sahip bulunmam ız dolay ı sile se-

vincimiz büyüktür. 

İ ktisatç ı 'nın memleket meslelerini inceliyerek efkâr ı  umumiyeye 
duyurmas ı  ve bu yolda çabas ın ı  göstermesi büyük önem ta şı r. 

Iktisadi nizam ın muhtaç olduğu görü ş  ve fikirleri ilmin ışığı  altın-
da aksettirecek olan İ ktisat dergimizin Yurda ve mensuplar ımıza ya-
rarl ı  olmas ını  dilerim. 

Saygı larımla 

İ stanbul Üniversitesi 

İ ktisat Fakültesi 

Mezunları  Cemiyeti 

Ankara Ş upbesi 

Başkanı  
Fahrettin TUNÇÖZ 
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2. 
« İ ktisat Dergisi» nin ilk say ı sını  elime aldığı m zaman büyük bir k ı -

vanç duyduğumu bilhassa belirtmek isterim. Benim gibi Fakültenin 942- 
943 senesi mezunu olanlar vas ı l olduğumuz bu günün değerini daha iyi 
takdir edeceklerdir. Fakültenin ilk üç senesi mezunlar ının çektiğ i çile, 
Türkiye'de İ ktisat ilmi mefhumunun yirmibir sene evvelki «hiç» liginin 
bir delilidir. 

Ömrüm oldukça hiç unutamam, Fakültenin ilk üç senesi mezunla-
r ı , nereye, hangi teşkilâta baş  vurdularsa menfi cevap al ıyorlard ı . Dev-
let dairelerinin klasik memur statülerinde müfetti ş  imtihanlar ında Mül-
kiye - Hukuk Fakültelerinden ba şka bir isme rastlanm ıyordu; evet İ k-
tisat Fakültesi mezunlar ını  vermi ş ti; fakat Devlet idaresinde İ ktisat Fa-
kültesi mezunlanna yer verecek bir zihniyet te ş ekkül etmemi ş ti. İş te 
bu menfi atmosfer içinde sesimizi duyurmak için Galatada arkada şı -
mız Sulhi Alson'un gayret ve himmeti ile ve onun day ı s ı nın yazıhane-
sinde kurulan mezunlar cemiyeti, ilk i ş  olarak İ ktisat Fakültesi mezun-
larının devlet memuriyetlerine al ınması  için Hükümet nezdinde te ş eb-
büse geçti. 

Bu hususta gösterilen çabalar ın meyvesi k ısa zamanda kendisini 
gösterdi; ancak bu arada pek muhterem, Fakültemizin dekan ı  sayın 
Ord. Prf. Ömer Celal Sarç' ın bu husustaki sonsuz faaliyetini şükranla 
anmak mecburiyetindeyiz. O olmasayd ı  İktisat Fakültesi mezunlar ının 
devlet hizmetinde istihdam ı  en azından beş  alt ı  sene daha sonra olacak 
ve dolayı siyle ı st ı rabl ı  seneler o nisbette uzay ıp gidecekti. 

O günler çok şükür bir hikaye oldu, bu gün İ ktisat ilminin her ka-
pıyı  açan yegane anahtar oldu ğu her ayd ımn dimağı na yerle şmiş  bu-
lunuyor. Ancak bütün bunlara ra ğmen kanaat ımca yokuşun daha ba-
şı nda say ı l ınz. Nazari iktisat ilminin ekonomik hadiselere ta'obikinde 
politikac ı lar ekseriya yan ı lmaktad ı rlar. İ ktisatç ı  her şeyden evvel Tür-
kiye ekonomisinin nedenlerini bilfiil incelemesi gerekmektedir. Bu ba-
kımdan « İ ktisat Dergi» sini bir iktisat teorisinden müte şekkl bir ders 
kitabı  havas ından s ıyr ılarak günün ekonomik hadiselerini inceleyen ve 
içinde bulunduğumuz problemlerin hallinde bize ışı k tutan bir kaynak 
olarak görmek arzusunday ız. Bu gün maalesef bir kaç iktisatç ı  istisna 
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edilirse, gerek gazete, gerekse dergilerde günün ekonomik hadiselerini 
inceliyen etütlere maalesef rastl ıyamamaktay ız. Hattâ o kadar ki dev-
let planlamas ı  ile ilgili ve bu hususta çal ış ma mahsülü olan esasl ı  bir 
etüde de rastlamad ığı mı z ı  esefle mü şahade etmekteyiz. Mesela iki se-
nedenberi para miktar ı  çoğ aldığı  halde, piyasada sermayenin devir 
sürati neden azalm ış tır? Sermaye bu gün ancak iki veya üç defa devir 
yapabilmektedir. Tüccar _ Sanayici hayat ından bezgin bir vaziyette eli-
ni ş akağı na koymuş tur. 

Piyasada Be ş  Milyar ın üstünde ç ıkan para miktar ı  neden enfilasyo-
na sebebiyet vermemektedir? Memleketimizden Rumlar ın ç ıkarı lmas ı -
nın sermaye ve döviz piyasas ı ndaki inhikâslan nelerdir?. 

Görüldüğü gibi, hayati mevzulara el atan iktisatç ı larımız, fikir 
adamlanm ı zı  maalesef ortada görememekteyiz. Ekonomimizin en kri-
tik anında neş ir hayatına başhyan dergimizin, bu nedenleri çözecek yol-
lara baş  vurmasını  candan temenni ederim. 

Biliyorum yol çetin; fakat bu çetin yolda yüriiyecek yeti şkin ikti-
satç ı larımızın var olduğu kanaatindeyim. Öyle ise hep birlikte bu prob-
lemleri çözmeye çal ış al ım. 

Mecmuamıza ne ş ir hayat ında uzun örnürler dilerim. 

Saygı larımla 

İhsan İ lhan İLMAN 
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""1,1%44"9.444,11.01~404r01. 

ISTANBUL ÜNIVERSITESI 
IKTISAT FAKÜLTESI 

MEZUNLAR İ  CEM İ YET İ NDEN 
• • 
• " 9.8.96 Pazar günü bir motor gezintisi tertiplenmi ş - 

tir. Motor sabah saat 9 da Karaköy'de Köprünün Haliç 'ta-
rafından hareket edecek 9.30 da Kad ıköy'e uğ rayacakt ı r. 

Motorun ismi : «YEN İ  ALTINKAYA» d ı r. 
Öğ le vakti Adalarda münasip bir yerde durulduktan 

sonra Pavli Adas ına gidilecek ve Anadolu yakas ını  takiben 
Kad ılthy'den Köprüye dönülecektir. 

iş tirak ücreti ş ah ı s başı na 10 Lirad ı r, 

Mektep ça ğı na gelmemiş  çocuklardan ücret al ınmaz. 
Gezintiyz yemek getirilebilir. Yemek getirmek istemiyen-
ler güzergah üzerinde rastlanacak lokantadan yemek yiye-
bilirler. Misafir getirilebilir. 

" Adana'da bulunan mezunlar ı m ız her ay ın ilk çar-
ş amba günü ö ğ le yemeğ inde Ticaret Borsas ı  kulübünde 
toplanmaktad ı r. 

tı.d11.4~144,11411,1101-VV~4,91~~Ww, 
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Mağaza : Galata, Tersane Cad. No. 67 
Telefon : 44 30 40 
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~"IıloW,  

Ruh ve Madde Mecmuasin n 

55 inci Say ı s ı  

Piyasaya arz edilmi ş tir. 

Ruh ve Madde Mecmuas ı  hakiki ihtiyaç- 
lar ı n ı za cevap veren yegane 

mecmuad ı r. 

İ STANBUL 

Abone ve Sipariş  adresi P.K. 1157 pe
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parmağa kadar 
BORU WALKIII4A 

BAŞLANMIŞIIR  
111111( imalat Itapas‘tesi 50.000 Ton 

1964 IMALAT PRO
Ğ RAM1 

STANDARD  
siveh,Galvanuli ve 

	' 
eierlyntrı  eofular. Dili 2240 

a göre 

(8 	
3/: 	

ı l; ,2",?»; , 3" 

Sanayi borular 

13X0.9 ,16)(0.9 

ı  ,19)(0.9 ,21)(0,9 ,25><1,32)(1.20 m/m 

S‘PARİŞ  ÜZERN
8, 42, 49, 

E itdIALÂT  

13, 16, 19, 25, 
	

kat ı nlı gında her ç 32, 3 	
60, 76, 90 ın/m çap ı nda 

0,8 ila 3 mini et 	

eşit borulU. 

PROFİL SORULAR 
Oçgen, kare, dikdörtgen, beksagonat, oval ve sair 

s,ekillerde borular 

$1 IIW  

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 

BORU SANAYII 
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