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Bankac ı l ığı m ı z Tasfiyeye mi 

Gidiyor 

Oktay EMED 

4 AĞUSTOS 1958 KARARLARINDAN ITIBAREN, B İLHASSA 1960 
YILINDAN SONRA PIYASADA PARA SIKINTISI VE HUZURSUZLUK 
OLDUĞU, GITTIKÇE ARTAN ÖLÇÜDE ILERI SÜRÜLÜRKEN, B İ R 
YANDAN DA BAZI BANKALAR BIRBIRINI TAK İ BEN TASF İYEYE 
GIR1\ilIŞ Tİ R. ACABA BU TASF İYELER İ N SEBEBI IDDIA EDILEN 
PARA SIKINTISI VE HUZURSUZLUK MUDUR VE PIYASA Ş ARTLA-
RI DEĞ IŞ MEDIĞ I TAKDIRDE DIĞER BANKALAR DA AYNI AK İ BE-
TE UĞRAYACAKLAR MIDIR? BU SUAL B İ LHASSA BANKALARA PA-
RA YATIRANLARI ENDIŞEYE SEVKETMEKTED İ R. 

Filhakika son y ı llar zarf ında baz ı  bankalar nakit s ı kınt ı s ına dü ş e-
rek para almak isteyen mudilere, pek yak ındaki keş idede belki de büyük 
ikramiyenin kendilerine ç ıkaca ğı n ı , paralar ın ı  çektikleri takdirde bu 
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şansı  kaç ı racaklar ını  söylemekte, mudi para çekmekte israr edince, an-
cak ertesi veya daha sonraki gün tediye yapabileceklerini anlatmakta-
dı rlar ('). Vadedilen gün gelince de çok defa para verilmiyerek hesab ın 
bir kaç taksitte ödenmesi teklif edilmektedir. Ancak bu müddet zarf ın-
da bankadaki nakit darl ığı  artt ığı  için, müş teri taksite raz ı  olsa dahi, 
yine paras ını  alam ıyarak icraya ba şvurmakta ve banka bu duruma kendi 
kaynaklar ı  ile bir çare bulamay ınca Maliye Bakanlığı  taraf ından tasfiye 
karar ı  al ınmaktad ı r. Acaba piyasadaki bankalar ın ekserisinde para s ı -
kıntı sı  duyulmadığı  halde neden baz ı  bankalar bu illete yakalanmakta 
ve yakaland ıktan sonra da bir türlü kendilerini kurtaramamaktad ı rlar? 
Bu iş in iç yüzü nedir? 

Tasfiye karar ı  alınmış  Bankalar ın hesaplar ını  kontrol edersek ka-
yı tlar ın sağ lam bir bankadaki kay ı tlar ın aynı  olduğunu görürüz fakat 
hakikat bu görünü ş e uymamaktad ı r. Baz ı  muameleler kanuna uygun 
görülen kay ı tlardan çok farkl ı  bir ş ekilde cereyan etmi ş tir. Müş teri ile 
banka idarecisinin aras ına bir s ı r olarak gömülen bu fark ilerde banka-
yı  kemirecek olan ille'dn tohumlar ını  ta şı maktad ı r. 

Bankalar ın kar ın' esas itibariyle, havale, senet tahsili gibi mü ş teri-
ye yap ılan hizmet komisyonlar ını  bir yana b ı rak ı rsak, ödünç verdikleri 
paran ın faizi te şkil etmektedir. Banka faizi % 10,5 oldu ğu halde piyasa-
daki borçlanmalarda cari olan gizli faiz % 30-36, hatta bazen daha yük-
sek olup kaynakları  zay ıf olan baz ı  bankalar bu farktan istifade ederek 
karlar ı nı  artt ı rmak hevesine kap ı lmaktad ı r. Ş öyleki: Banka para yat ı-
racak bir mudie, kanuna göre verebilece ğ i en yüksek faiz % 6,5 oldu ğu 
halde, % 20 faiz verme ğ i vadetmektedir. Böylece mesela bir sene vadeli 
olarak Yüzbin lira yat ı racak olan bir kimseye Yüzyirmibin liral ık cüz-
dan verilmekte ve al ınan para banka kay ı tlarına Yüz yirmi bin lira o-
larak i ş lenmektedir. Ayn ı  gün banka, bu sefer bir borçlu hesap mü ş teri-
sine yüz bin lira vermekte fakat kendisinden Yüz yirmibin liral ık borç 
senedi almaktad ır. Bu muamele de kay ı tlara Yüzyirmi bin lira olarak 
iş lenmekte ve her iki hesab ın vadesinde banka borçludan ald ığı  Yüzyir-
mi bin lirayı  mevduat sahibine ödedi ğ i takdirde kay ı tlardan muamele-
deki kanunsuzluk anla şı lmamakta,d ı r. 

( 1 ) Banka ikramiyesine i ş tirak edebilmek için belli bir süre, belli miktarda pa-
rayı  hesapta tutmak lâz ı md ı r. Bu süre içinde para çekilirse, çekilen k ı s ı m için ik-
ramiyeye i ş tirak edilmez. Baz ı  hesap sahipleri bu durumu unutarak paralar ını  
çekmekte sonradan ikramiyeye kat ı lmad ı klar ını  ö ğ renince durumu kendilerine ha-
t ırlamadıkları  için banka memurlar ına tarizde bulunmaktad ı rlar, Metinde bahsedi-
len husus para çekilmemesi için mudie yap ı lan isrard ı r. Yoksa hat ırlatmak ilgili 
memurun mü ş teriye gösterdi ğ i bir kolayl ı kt ı r, 
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Bu durumda bankaya dü şen karın ne olduğu sorulabilir. Banka Yüz-
yirmi bin lira üzerinden ayr ıca kanuni faizini alacak ve böylece kanuna 
uygun faiz haddinin üstünde bir faizle temin etti ğ i mevduat ı  iş letmiş  
olacakt ı r. 

Ancak bu i ş leri yapan memurlar ço ğu zaman idarecili ğe yeni ba ş la-
mış  piyasay ı  tanımıyan, görüşü kı t, tecrübesiz insanlard ı r. Asl ında bu 
kadar yüksek faize i ş i sağ lam ve kazanc ı  yerinde tacirler yerine piyasa-
n ın avantüriye, hayalperest ve borcuna sadakat göstermiyen ki ş ileri ra-
z ı  olmaktad ır. Vade gelince borç ödenmemekte fakat mevduat sahibi 
paras ını  istemektedir. Bu iş  genellikle büyük paralar üzerinden yap ı ldı-
ğı ndan mevduat sahiplerinin talepleri kar şı sında, zaten sermayesi az 
olan banka, gün geçtikçe s ıkış makta ve sonuç tasfiye ile bitmekiedir. 

Tasfiyeye uğ rayan baz ı  bankalar ım ızda ise i ş in iç yüzü daha hazin-
dir. Zira tasfiye plân ı  daha bu bankalar kurulmadan yap ı lmış tı r. Ş öyle-
ki: Hüsnüniyet sahibi olmayan kurucular kurulu ş tan önce sermayeyi 
aktaracaklar ı  gölge firmalar meydana getirmektedirler. Banka faaliyete 
geçtikten sonra gösteri ş li reklâmlarla mevduat toplanmakta ve sermaye 
ile mevduat ın mümkün olan kı smı  yavaş  yava ş  bu gölge ş irketlere borç 
nam' alt ında aktar ı lmaktad ı r. İş in sonunda bu ş irketler borçlar ını  geri 
vermemekte hattâ hileli şekilde iflâs etmekte ve mevduat ı  ödemek Ma-
liye Bakanl ığı na düşmektedir. 

Yazd ıklar ımı z bu günkü tasfiye olaylar ının arkas ında rol oynayan 
belli ba ş l ı  sebeblerdir. Bir bankan ın sermayesinin bir k ı sm ını  kurduğu 
ş irkete yat ı rarak sinal te şebbüslere giri şmesi ve i ş  zarar edince de s ıkı-
şı k vaziyete dü şüp mevduat ını  ödemekte güçlük çekmesi gibi istisnai 
durumlar da mevcuttur. 

Netice olarak son zamanlarda tasfiye olan bankalar piyasa şartla-
r ının tesiriyle değ il idarecilerinin hatal ı  ve hileli hareket tarzlar ı  yüzün-
den bu akibete sürüklenmi ş lerdir. Normal çal ış an bankalar için tasfi-
yeye sürüklenmek tehlikesi bahis konusu de ğ ildir. Nitekim ayn ı  süre 
içinde büyük ve eski bankalar te şkilâtlar ım geni ş letmeğe devam etmi ş -
lerdir. 
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Ayin Ekonomik Olaylari 

1 — Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Konferansı  

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konfe-
rans ına Ağustos ayının ilk yarı s ında da 
devam edildi. Toplant ı , Kilyos'ta seçkin 
yabanc ı  iktisatç ı lar ın da kat ı ldığı  ciddi 
bir hava içerisinde yap ı ldı . Memleketin 
belli baş l ı  ana problemlerine inhisar 
eden konferansta FAO Akdeniz Bölge 
Müdürü Mr. Henry Ergas, FAO uzmani 
D. R.N. Poduval Prof. V. Lunholtz, İ n-
giliz Tar ı m Bakanlığı ndan R. A. Bishap, 
İ srailli Uzman Raanau Watz ve Prof. 
Halperin gibi İ ktisatç ı lar ın da bulunma-
s ı  bilhassa dikkati çekmi ş tir. Bunlar-
dan, İ srail ekonomik mucizesinin ünlü 
iktisatçı lar ı ndan olan Prof. Holperin bil-
hassa AGR İ NDUS isimli projesi ile dün-
ya çap ında şöhret yapm ış t ı r. Konferans-
ta projesinin Türkiye içinde kabili tat-
bik olduğunu belirterek esas kalk ınma-
n ın ziraatten gelece ğ ini, bunun da pro-
jesinin esas ı  olan Agrindüs'ler sayesinde 
tar ı m ve köy hayat ın ı n dejenere olmak-
tan kurtulaca ğı n ı  belirtmi ş tir. Böylece 
Amerika ve İ srail zirai kalk ı nmas ı nı  mi-
sal göstererek, köylerden ş ehirlere kesif 
nüfus ak ış ların ı n önlenece ğ ini çok dik-
kat çekici tavsiyelerde bulunarak aç ı k-
lamış t ı r. 

2 — 10 Ağustos 1964 Bakanlar ve 
Özel sektör temsilcileri toplant ısı  yapıldı  

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiii Kay-
naklar, Turizm ve Tan ı tma Bakanlariyle 

Özel Sektör temsilcilerinin kat ı ldığı  top-
lant ı da özel sektörün çal ış ma gücünü art-
t ı r ı c ı  ödevleri yerine getirme konusunda 
hükümetin kararl ı  olduğu ifade edilmi ş -
tir, Bu arada, sanayi Bakan ı  ihracaat ı  
artt ırma imkanlar ı  arand ığı n ı , sanayi kre-
disi ve vergi meseleleri üzerinde dur-
muş tur. Özel sektör temsilcileri de hü-
kümetin yerinde ve zaman ın alaca ğı  ted-
birler sayesinde piyasanın refaha kavu-
ş aca ğı nı , bu durumda sanayicileri dü-
ş en ekonomimizin kalk ı nd ı r ı lmas ı  yo-
lunda hizmetlerin tam bir güven içinde 
ba ş ar ı lacağı nı  belirtmi ş lerdir. 

Toplant ı , alakahlar ı n ifadelerine gö-
re, güveni artt ı r ıp aran ı lan işbirliğ i ha-
vas ını  yaratt ığı  için çok faydal ı  olmuş -
aı r. 

3 — Dünya Bankası  Faizsiz kredi 

haddini arttırdı  

Alı nan bu karar neticesi geli ş mekte 
olan ülkelere daha geni ş  yard ım sağ lana-
cakt ır. Banka, 12 Ağustos 1964 günü ya-
p ı lan toplant ı s ı nda teraküm eden ihtiyat 
sermaye siyasetinin devaml ı  tenkide uğ -
ramas ı  neticesi alm ış t ı r. Bankalar Ban-
kas ı  iskonto hadlerini k ısmak yerine 
Milletler aras ı  kalk ı nmaya yard ı m ajan-
s ı  vas ı tasiyle daha çok kredi tevzii yolu-
nu seçmi ş  bulunmaktad ır. Zira, müzake-
reler sonunda muhafazakâr bir faiz po-
litikas ında ı srar etmenin daha iyi neti-
ce verece ğ i hususu kararla ş tınlmış t ı r. 
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4 — Bakanlar Kurulu Ziraat Banka-
sı  ve Halk Bankas ının sermayelerini yük-
seltti 

Gün geçtikçe artan zirai kredi ve es-
naf kredilerinin kar şı lanmas ı  maksadiy-
le Bakanlar Kuruluna getirilen iki tasar ı  
kabul edilmi ş tir. Yeni kanun tasar ı ları -
na göre Ziraat Bankas ı nı n sermayesinin 
750 milyondan 1,5 milyara, Halk Banka-
s ı n ı n ise 150 milyondan 300 milyona ser- 

mayeleri yükseltilmi ş tir. 
Bakanlar kurulunca kabul edilip Mec-

lise sevkedilen kanun tasar ı lar ı nın piya-
saya büyük rahatl ı k sağ layaca ğı  umul-
maktad ı r. 

5 — Sanayi ve İş  yerleri Sayun ı  

Memleketin Iktisadi Kalk ınma yolun-
daki gayretlerinin plana dayanarak s ıh-
hatli bir ş ekilde tanzimin de büyük yar-
dı mc ı  olacak Sanayi İş  yerleri say ı mı na 
Devlet istatistik Enstitüsü taraf ından 
baş ianmış t ır. 

Imalat, Montaj, Ula ş t ı rma, toptan ve 
perakende ticaret sahalar ı nı  içine alan 
bu sayım sonunda elde edilecek veriler-
le memleketin istihdam durumu ham ve 
nı amul madde istihsal ve istihlaki, yeni 
yat ırım imkanlar ı , mevcut ve müstakbel 
iş  gücü tesbit edilerek kalk ınmaya da-
ha istikrarl ı  ve köklü bir yön verilecek-
tir. Verilen bilgilere göre say ı m 10 Ey-
lül 1964 günü tamamlanm ış  olacakt ı r. 

6 — 20 Ağustos 1964 33 ncü İzmir 
Enternasyonal Fuarı  açı ldı  

Ayın en mühim ekonomik olay ı nı  
te ş kil eden ve bütün piyasan ı n biran ev-
vel aç ı lmas ını  beklediğ i Izmir Enternas-
yonal Fuarı , bu seneye kadar görülmemi ş  
adetâ rekor denecek derecede yabanc ı  
devletin iş tirak etti ğ i (31 devlet) 33 ncü 
aç ı lış  senesini kutlad ı . 

Saat 10.- de Lozan kap ı s ında yap ı lan 
töreni müteakkip Izmir Belediyesi ad ı-
na Belediye Ba şkan ı  Osman Kibar aç ı lış  
konuşması  yapmış tır. Bilahare, Hükümet  

ad ına Tiacret Bakan ı  Fenni İ slimyeli 
ekonomik hayata bir canl ı lık getireceğ i 
umuduyla günlerdir beklenen konuşma-
s ı n ı  yapt ı . 

Yurdumuzun en hareketli ekonomi 
merkezlerinden birinde 33 seneden beri 
aç ı lmakta olan fuar ın hizmetlerinden 
bahsaçarak; iç ve d ış  ticaret alan ında 
olduğu kadar, değ iş ik ülkelerin insanlari-
nr birbirine yakla ş t ırma bak ımından 
ba ş ka turistik önemine de i ş aret etmi ş -
tir. 

Bu giriş i müteakkip Ticaret Bakan ı  
Fenni İ slimyeli konuşmasına kalkınma 
plammız ın ve hükûmet program ının ana 
hedeflerini belirtmi ş ; be ş  yı llık plana 
göre kalk ı nma h ızının % 7 oranına ulaş -
mas ına bütün gayretle çal ışı lmakta olun-
duğunu ilave etmi ş tir Bu neticeye Kamu 
sektörü ile özel sektörün birlikte, tam 
bir anlayış  havas ı  içerisinde ula ş acaklar ı -
na da iş aret etmi ş lerdir. 

Bilahare, milli gelir, dış  ticaret den-
gesi ve ihracat gelirinin artt ı r ı lmas ı  hu-
susundaki görü ş ünü açıklamış tır. Bil-
hassa, Kıbrı s meselesi dolay ı siyle zuhur 
eden son siyasi geli şmelerin, al ınan ted-
birlerin ekonomimizi içinde bulunduğu 
durgunluktan kurtaracak derecede önem-
li olduğu üzerinde durmu ş tur. Ihracat ın 
geli ş tirilmesine ait görü şüne paralel ola-
rak turizm konusuna da temas etmi ş , bu 
yoldaki görüş lerini belirtmiş tir. 

Ticaret Bakan ının konuşmas ından 
sonra Fuar davetlilere gezdirilmi ş  ve zi-
yaretçilere aç ı lmış t ır. 

7 — 20 Ağustos 1964 Maliye Bakanl ı-
ğı  Para ve Kredi politikam ızı  açıkladı  

Piyasada mevcut durgunluğu gidere-
cek enflasyonist olm ıyan bir emisyon po-
litikas ı  takip etmeye karar verilmi ş tir. 
Muhtelif vesilelerle halk oyuna aç ıklan-
dığı  üzere memleketimiz para ve kredi 
politikas ının, kalkı nma plan ı  ve yı llık 
programlarda tesbit -edilen esaslar da-
hilinde yürütülmesine devam edilmekte 
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dir. Durumu iyice a'yd ı nlatrnak istiyen 
Maliye Bakan ı ; fiyatlar ın tamamen du-
raklad ığı , hattâ baz ı  sahalarda gerileme 
bile mü ş ahade edildiğ i şu s ıralarda a şı -
r ı  bir emisyonun, enflasyonist temayülle-
rin hükümet program ında olmad ığı nı ; 
Para basarak piyasaya sürmek devrinin 
Türk ekonomisi için nihai olarak kapa-
tı ld ığı n ı  belirtmiş tir. 

8 — 26 Ağustos 1964 Türkiye İş  Ban-
kası  40 nc ı  hizmet yı l ım tamamladı  

26 Ağustos 1924 tarihinde Türk eko-
nomisine yeni bir veche vermek gayesiy-
le Türkiye İş  Bankas ı  Büyük Ata tara-
f ından isimlendirilerek ir ş at ve direktif-
leriyle hizmete girmi ş ti. O tarihten bu 
güne kadar memleketimizde milli ban-
kac ı lığı n olduğu kadar çe ş itli sanayi kol-
lar ı nda mühim geli ş melerde rol oyna-
mış , kültür hayat ımızda dahi büyük hiz-
metlerde bulunmu ş tur. Bugün 246 s ı  yurt 
içinde ve ikisi yurt d ışı nda olmak üzere 
248 şubesi ile ekonomik hayat ı mızda 
mühim rol oynıyan müesseselerimizden 
biridir. 

40 nc ı  yı lı nı  kutlar memleket hizme-
tinde daha uzun ömürlü olmas ını  dileriz. 

9 — 27.8.1964 Türkiye - Pakistan ve 
İran pazarlar ımn birleş tirilmesiyle 

li üçlü çalış ma yap ı lıyor 

Üç devlet aras ı nda Istanbul'da yap ı -
lan Zirve Konferans ında, her üç devletin 
muhtelif mevzularda ittif ak ını  sağ lamak 
gayesiyle kurulan 9 komiteye bir 10 ncu-
su ilave edilmi ş tir. Bu komite, kalk ı nma 
içinde, mahalli i şbirliğ i te ş kilat ı  dahilin-
deki her üç devletin pazarlar ın ı  birle ş -

tirme gayesini hedef tutmaktad ı r. 

Komite biran evvel karara varmak 
ı naksadiyle 27 A ğustos 1964 günü ilk 
toplant ı s ı n ı  Tahran'da yapm ış t ı r. 

10 — Amerikan Senatosu Dış  yardım 
mevzuunda kesinti yapt ı  

Ba ş kan Jhonson taraf ından A. B. D. 
Senatosuna yap ı lan kredi k ı s ı ntı s ı  tekli-
fi kabul edilmi ş tir. Bu yı l geçen y ı la na-
zaran 216 milyon 750 $ daha az d ış  yar-
d ı m yap ı lacakt ı r. Ancak, durum Senato 
Temsilciler Meclisinde Uzla ş t ırma Ko-
misyonunda görü şüldükten sonra kesin-
le ş ecektir. 

Teklif kabul edildiğ i takdirde bu y ı l 
3 milyar 25 milyon $ l ı k bir dış  yard ım 
yap ı lacakt ı r. 

0 
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Grevler, Etkileri ve 
Sonuçlar ı  

Semsettin GÜLER 

Türk Ekonomisi bugün yeni bir ça ğı n ve dereceli yap ı  değ iş ikliğ i-
nin eş iğ inde bulunmaktad ı r. Yeni ceryanlar ekonomik hayat ımızı  bir 
kaç yönden yava ş  yavaş  bask ı s ı  alt ına almağ a yönelmi ş tir. Bunlar ara-
sında «Müş terek Pazar», «Be ş  yı llık Plân» ve «Sermaye - Emek müna-
sebeti» gibi bir kaç ını  sayabiliriz. Biz burada i şçi ve İş veren aras ında 
ekonomik ve sosyal düzeni ilgilendiren sonuncusu üzerinde durmak is-
tiyoruz. 

Sermaye-Emek münasebeti geçirdi ğ imiz zaman içinde de önemli 
bir yer tutmu ş tur. Ücret, i şveren bak ımdan maliyetin büyük bir unsu-
ru; işçi bak ımından da emeğ in karşı lığı  olduğundan, bu iki s ınıf kendi 
yararlar ı /ıl sağ lama uğ runa daima çat ış mış lard ı r. Patronlar aralar ında 
anlaşarak, iş  piyasasının ücret tarifelerini tesbite çal ış mış lar, işçiler de 
tek baş larına patronlarla mücadeleye kalkm ış lar ve bu alanda ba ş ar ı  
elde edemediklerini görünce, ç ıkarlar ının korunmas ı  için aralar ında bir-
lik kurmağ a doğ ru yönelmiş lerdir. 

Sosyalizm ceryanlar ı  işçi s ınıf ının organizasyon isteklerini des-
teklemiş , 19 cu yüzy ı lın ikinci yarı sında sendika hareketleri kuvvet-
lenmiş tir. İş veren kar şı sında işçilerin, işçiler kar şı sında işverenlerin 
biraraya gelmelerile kurulan, üyelerinin mesleki haklar ını  ve menfaat-
lerini korumak gayesi güden meslek derneklerine «Sendika», i şçilerle 
işverenlerin sendikalara üye olmalar ına «Sendikalaşma» ve sendika 
kurma ve yönetme i ş lerine de «Sendikac ı lık» denilmektedir. 
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Sendikalar «Grev, Lokavt, Toplu Sözle şme» gibi bir tak ım vas ı ta-
lara sahiptirler. Bunlar demokratik düzene ba ğ l ı  memleketlerde temel 
hak ve hürriyetlerden olup « İ nsan Haklar ı  Evrensel Beyannamesi» nde 
de kabul edilmiş tir. 

İ nsanın, insan olarak ki ş iliğ ine bağ l ı , ondan kopar ı lmas ı  caiz ol-
mıyan haklar ın bulunduğu fikri, önce Ingilterede do ğmuş tur. «Hürri-
yetlerin Büyük Berat ı » (Magna Charta Libertatum) denilen belgeyi İ n-
giltere kral ı  John 1215 de İ ngiliz halk ına vermek zorunda kalm ış 'a. İ n-
gilizler 1689 da yeniden elde ettikleri «Haklar Misak ı » (Bill of Rights) 
sayesinde mevcut haklar ı  geniş letmiş ler ve kuvvetlenmiş lerdir. 

Birinci Dünya Sava şı ndan sonra, insanlara, klâsik hak ve hürri-
yetlerden baş ka, baz ı  sosyal ve iktisadi hak ve hürriyetler de tan ınmış -
t ı r. Ancak bunlar anayasalara geçirilmemi ş , geçen k ı s ımlar da belirli 
ve kesin ifadelerle yaz ı lmamış  olduğu için çoğu haklar teorik kalm ış -
tı r .Milletleri ve ba ş larındaki önderleri bu bak ımdan uyand ıran İ kinci 
Dünya Sava şı  olmuş tur. Insanlara, insanl ıklar ına uygun ölçüde hak-
lar, hürriyetler tan ınmadıkça ve bunlar teminat alt ına al ınıp fiilen uy-
gulama alan ına getirilmedikçe bat ı  medeniyetinin sonunun gelmi ş  ola-
cağı  düşünülerek Amerika Cumhurba ş kanı  Roosvelt ve İ ngiliz Başbakan ı  
Churchill taraf ından imzalanıp ilân edilen «Atlantik Beyannamesi» nde 
bu haklar geniş letilmiş tir. En sonunda klâsik ve sosyal insan haklar ın ı  
kavrayan « İnsan Haklar ı  Beyannamesi» Birle şmiş  Milletler çerçevesi 
dahilinde haz ı rlanmış  ve 10 Aral ık 1948 tarihinde de yürürlüğe girmi ş -
tir. Bu beyanname, Birle şmiş  Milletler üyelerinin hemen hepsi tara-
fından kabul edilmi ş  ve çoğu memleketlerin anayasalar ına da girmi ş -
tir. Bu beyannameye uygun olan 1961 tarihli Anayasam ızın 14-35 mad-
deleri kiş inin haklar ını , hürriyetlerini ve ödevlerini göstermekte, 36-54 
cü maddeleri ise sosyal ve ekonomik haklar ı  ve ödevleri kavramakta-
dı r. Örneğ in 47 ci maddede aynen «i ş çiler, i şverenlerle olan münase-
betlerinde iktisadi ve sosyal durumlar ını  korumak veya düzeltmek ama-
cile toplu sözleşme ve grev haklar ına sahiptirler. Grev hakk ının kulla-
nı lnrası  ve istisnalar ı , işverenlerin haklar ı  kanunla düzenlenir.» denil-
mektedir. Buna dayan ı larak 15.7.1963 tarihinde kabul edilen 274 say ı l ı  
kanunla Sendikalar, ayn ı  tarih ve 275 say ı lı  kanunla da Toplu İş  Söz-
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunu ve geçirdi ğ imiz ayın ba şı nda ne ş redi-
len kanunla da Sosyal Sigortalar kabul edilmi ş  ve yürürlüğe girmiş tir. 
Her nekadar Milli Mücadele ve Mütareke y ı llar ında Istanbul'da ve baz ı  
bölgelerimizde çeş itli iş  kollarında işçi sendikalar ı  fiilen kurulmuş  ise 
de Cumhuriyet idaresinde Cemiyetler kanunu, s ınıf esas ına dayanan 
dernekleri yasak etti ğ inden 1946 y ı l ına kadar i şçi teşekkülleri kurulma- 
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mış  ve ufak tefek te şebbüsler bir yana grev de olmam ış tır. Çünkü hem 
eski, hem de yürürlükteki ceza ve i ş  kanunlarımızda da grev yasak 
edilmiş  teşvik edenlere de a ğı r cezalar tertip olunmu ş tur. 

Işçilerin, yürürlükteki i ş  ş artlar ını  kendi yararlar ına değ iş tirmek 
için, önceden aralar ında karar vererek, bir i ş  yerinde veya bölgede, 
belli veya belirsiz bir süre için çal ış maktan kaçmmalarma veya çe ş itli 
sonuçlar elde etmek üzere i şverene bask ı  yapmak maksadile çal ış maya 
son vermek şekillerinde özetliyebilece ğ imiz Grev'in tarifini 17 nci mad-
de vermi ş tir. Kanun yürülü ğe girip sendikalar kurulduktan ve Toplu 
İş  Sözleşmeleri yap ı lmağ a baş landıktan sonra memleketimizde de grev 
olaylarına s ık sık rastlam .ağa baş lamış  bulunuyoruz. Denizcilik Ban-
kas ı  Ş ehir Hatlar ı  iş letmesinde çal ış an işçileri temsil eden, İ stanbul 
Ş ehit Hatları  I ş letmesi Deniz Ta şı tmac ı lığı  iş çileri Sendikasile, Deniz-
cilik Bankas ı  T.A.O. aras ında Toplu İş  Sözleşmesi üzerine ç ıkan anla ş -
mazl ık yüzünden al ınan grev karar ı , şehirlinin büyük bir ço ğunluğunu 
ilgilendirdiğ inden günün önemli problemlerinden olmu ş tur. 13.8.1964 
günü saat 01 de ba ş lamas ı  gereken grev 275 say ı l ı  kanunun 21 nci mad-
desinin verdiğ i yetkiye dayan ı larak Bakanlar Kurulu kararile bir ay 
geri b ırakı lmış tı r. Bu süre içinde taraflar uzla ş amad ıklar ı  takdirde 
kanun iki ayl ık daha uzatma süresi tan ımış  ancak bunu ayn ı  maddenin 
ikinci f ıkras ı  gereğ ince Yüksek Hakem Kurulunun isti şari mütaleas ı  
al ındıktan sonra verilebilceğ ini ş art ko şmuş tur. 

Kanuni yollardan grevin iki ay daha uzat ı l ıp uzat ı lmamas ından çok 
aradaki anla şmazlığı n önemi büyüktür. Kamu oyuna aç ıklandığ ma gö-
re sendikan ın iş çiye zam taleplerinin tutar ı  9.5 milyon lira olduğu hal-
de, işveren ortakl ığı n ancak 4 milyon lira farkla sözle şmeyi imzalamak 
istemesidir. Aradaki fark 5.5 milyon lirad ır. Bu güne kadar yap ılan 
temaslar bu fark ı  3.5 milyon liraya indirmi ş tir. Zira sendika zam ta-
leplerinin tutar ım 7.5 milyon liraya indirmi ş  bulunmaktadı r. 

Bankan ın savunduğu tez; y ı llık zarar ının 37 milyon lira tuttuğu-
nu, vermeğ i kabullendiği 4 milyon liralık fark ı  işgücünün has ılât artt ırı -
cı  ve masraf k ı sı cı  yollara başvurulmak suretile sa ğ landığı nı  ve bün-
yesi itibarile Iktisadi Devlet Te şekkülü olduğundan tarifelerini mali-
yet esas ına göre haz ı rladığı nı , istenilen zamm ın da maliyete etkisi yü-
zünden ücret tarifelerine ödeme gücünün üstünde bir zamm ı  gerektir-
diğ i yolundadır. 

Sermaye ve Emek münasebetini düzenliyen bu kanunlar ın getir-
dikleri haklardan faydalanma ve bu haklar ı  kullanma taraflar için çok 
çetin problemler do ğurmaktan geri kalmayacakt ır. Kollektif pazarl ık re- 
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jimine giren bizim gibi memleketlerde taraflara çok önemli görevler 
düşmektedir. Toplu Sözle şme görüşmeleri basit birer pazarl ıktan iba-
ret değ ildir. Önce işverenin ekonomik şartlar bak ımından elveriş li bir 
konjunktür içinde bulunmas ı , sermayesi, kredisi, istihsal ve sürüm 
temposu, sabit masraflar ı , ihtiyatlar ı  iş letme ekonomisine uygun ol-
mas ı  gerektiğ i gibi muhasebe ve hukuk servislerine de büyük bir önem 
vermesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan sendikac ı lar ın da, sözle şme anlaşmazl ıklarında ih-
tiyat ı  elden b ı rakmamalar ı  gerekir. Çünkü bunlar ın iddial ı  davranış la-
rı , istihsal mekanizmas ını  sarsabilece ğ i gibi buhranlara da sebebiyet 
verebilir. Aynı  zamanda uzun sürecek bir grev sonunda elde edilecek 
ücret zamlar ının, çal ışı lmamış  günlere ait kaybedilmi ş  gündelikleri 
kapatmamak ihtimali ve grev yüzünden istihsalin azalmas ı  hallerinde 
fiyat yükselmelerinin de müstehlik zümrenin sendikaya kar şı  gücen-
mesini ve nihayet kar şı  taraf ın alacağı  mukabil tedbirlerle i şçilerin 
aleyhine meydana gelecek durumlar ı  hesaba katmalar ı  icap eder. 

İ ktisaden az geli ş miş  memleketlerde, s ınıf tesanüdü ve sendika di-
siplini zayıf olduğundan ve önceden kurulmu ş  olan iş letmelerimizin 
çoğu da işçilerin isteklerini yeteri kadar kar şı l ıyacak kudret ve kabili-
yette bulunmad ıklar ından, memleketin bugünkü ekonomik konjonk-
türü de her iki taraf ın aleyhine bir hava içinde çalkand ığı ndan, müsait 
şartlar meydana gelinceye kadar taraflar büyük bir anlay ış  içinde, k ı -
sa süreli anla şmalarla, uzla şma yollar ı  aramalar ı  en doğ ru bir yoldur. 

Rantabiliteyi ön plana alm ıyan, kamu hizmeti ile görevli i ş letmele-
re gelince; bunlar ın rasyonalizasyon metodlarile durumlar ını  derhal 
islah etmeleri, aksi takdirde i ş çilerin sosyal haklar ını  kanun çerçevesi 
dahilinde kullanmalar ının önüne geçilmesinin mümkün olam ıyacağı nı  
düşünerek kendilerini zarardan kurtarmalar ı  laz ımdı r. 

Hülâsa, ekonomimizin kar şı laş tığı  bünye değ iş ikliğ i yüzünden mü-
teşebbislerin yeni dü şen ayak uyduramamalar ı  veya mevkilerini tayin 
edememeleri nas ı l ki bir tak ım s ı kınt ı lar meydana getiriyorsa, Sermaye-
Emek münasebetlerini düzenliyen kanunlar ın verdikleri haklar ın kul-

lanı lmas ından doğ acak sars ıntı lar ekonomimizin gelece ğ ini daha da kö-

tüye götürebilir. 
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13. ithal Kotas' ve 

ihracat Yönetmeli ğ i 

Dr. Fazh AYVERD İ  

4 Temmuz 1964 tarih ve 11745 say ı l ı  Resmi Gazetede ne ş redilen ka-
rarname ile ihracat ve ithalat 6 ayl ık bir süre için tanzim edilmiş  bu-
lunmaktad ı r. 

İ hracat ve ithalat yönetmeliklerini k ı saca gözden geçirelim: 

1. İ hracat 

İ hracat bak ımından 13. cü kota bundan evvelki kotalara k ıyasla 
çok daha liberal bir mahiyet arzetmektedir. Ihrac ı  lisansa tabi mallar 
listesi büyük k ı sıntı lara uğ rat ı lmış  ve bu meyanda bu ğday, mı sır, un, 
ceviz kütüğü, molipden, volfram, k ıymetli ta ş lar ve margarin yağı  kal-
mış tı r. 

Ihrac ı  tescile tâbi mallar listesi de sadece çekirdeksiz kuru üzüm 
ve tütünü ihtiva etmektedir. 

Hükümetin ihracat ı  geliş tirmek ve döviz rantrelerini artt ırmak 
amac ı  ile ihracata getirdi ğ i bu liberal tutum bir çok çevrelerde ihracat 
için bir dönem ve deneme devresi olarak kabul edilmektedir. Ş öyle ki, 
baz ı  çevreler ihracat ın serbest b ı rak ı lmas ı  sayesinde döviz gelirlerinin 
artacağı nı  ve dış  ticaret aç ıklar ının bu sayede azalaca ğı  tezini müda-
faa etmektedirler. Buna mukabil (ihracat ın devletleş tirilmesi) görü-
şünü müdafaa edenler de ihracat ın büyük döviz kayıplar= sebebiyet 
verdiğ ini ve sat ı lan malların tam kar şı lığı nın Türkiye'ye getirilmedi ğ i-
ni söylemektedirler. 

Hükümet bu kerre serbesti taraftarlar ının görüşünü benimseyerek 
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bu yolda karar ittihaz etmi ş tir ki, önümüzdeki bir y ıl içinde bu deneme 

baş arı  ile sonuçlanmadığı  takdirde Hükümetin ihracat ı  devletle ş tiril-
mesi ihtimalleri belirecektir. 

2. İ thal,§,t 

13. cü kota ile 250 milyon dolar k ıymetinde bir ithalat yap ı lmas ı  
derpiş  olunmaktad ı r. Bunun 55 milyon kadarı  liberasyona 30 milyonu 
tahsisi! ithal mallar ına ve mütebakisinin de çe ş itli montaj sanayii ve 
anlaşmal ı  memleketlere ayr ı lmış  olduğu zannedilmektedir. 

13. cü kotanın özeliklerini şu noktalarda toplamak mümkündür: 

a) Bundan evvel oldu ğu gibi ithalat liberasyon ve tahsisii ithal 
mallar ı  listelerine göre yap ı lacakt ır. 

b) Liberasyon listesinden yap ılacak ithalâtta teminat nisbetleri 
istenen dövizin Türk Liras ı  kar şı lığı nın 
1 numaral ı  listede yaz ı l ı  mallar için % 70'i 
2 numaral ı  listede yaz ı l ı  mallar için °/0100'üdür. 
12. ci kotada liberasyonda' 3 liste vard ı . Bu kerre üçüncü listeyi 
kaldı rmış lar ve bu listedeki mallar ın bir k ı smı nı  1 ve 2 numa - 
ral ı  listelere aktarm ış lar. Yap ı lan ç ıkarmalardan en önemlisi 
73.13.10 pozisyonundaki demir ve çelikten saçlar ile 51.01.21, 
51.01.22 ve 53.01.10 pozisyonlar ındaki sun'i elyaf, sentetik elyaf 
ipliklerin ve kirli yün merinosdur. Bunlar ç ıkar ı larak tahsisli 
ithal mallar ı  listesine aktar ı lmış tı r. 

c) Tahsisli ithal mallar ı  listesinden yap ı lacak ithalâtta istenen dö-
vizin Türk Liras ı  tutar ı nın - ithalâtç ı lar için % 30'u, sanayici-
ler için % 10'u nisbetindedir. 

Ihtiyaç belgesine müstenid taleplerde bu belgede yaz ı l ı  dövi-
zin tamam ının Türk Liras ı  üzerinden teminat yat ı r ı lması  la-
zımdır. 

d) Tahsisli ithal mallar ı  listesinde kay ı tl ı  mallar ın ithalat ı  vesaik 
veya mal mukabili olarak yap ı labilecektir. Bu takdirde mal be-
delinin Türk Liras ı  karşı lığı nın % 50'sinin yetkili bankalara ya-
tı rılmas ı  gerekmektedir. 

e) Liberasyon listesinden yap ılacak ithalâtta vesaik ve mal muka-
bili ithalat imkanlar ı  bu kota ile tamamen kald ı r ı lmış tır. Itha- 

lat ancak akreditifle yap ı lacakt ı r. Bu yeni durumun ş irketlere ve 
dolay ı sile müstehlike ne derece pahal ıya mal olacağı nı  bir mi-
salle belirtmek isteriz: 
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Gerek 12. ci gerekse 13. cü kotadan bir sanayicimiz $ 100.000 ilk 
tahsisli mal ithal etmek istedi ğ i takdirde ihtiyac ı  olan finansman hesa-
b ı  akreditifli ve mal mukabili oldu ğuna göre a ş ağı daki şekilde olacak-
tı r. 

Afreditifli muamelelerde: 

Sanayi Odası  ve Birliğ in harc ı  % 1.25 	  11.350.— 
Montaj Kararnamesine göre teminat 
mektubu % 10 	  90.800.— 
Teminat 	% 10 	  90.800, 
Mal bedeli % 100 	  908.000.— 
Akreditif masraflar ı  - asgari 3 ay komisyon % 3 	 30.300.— 
Mukavele pullar ı  6.050.— 

Yekün 	  1.137.300.— 

Yukar ıdaki meblağı  Bankalardan tedarik etmek için % 25 marj he-
sabiyle ihtiyaç olan para 272.700 lira tutmaktad ı r. Mal ı  sipariş  edebil-
mesi için takriben 1,1 milyon liral ık kredi veya öz kayna ğa muhtaçt ı r 
ve dolayısiyle akreditif aç ı ldığı  andan itibaren ve akreditifin alt ı  ay 
içinde kapand ığı m kabul edersek, masraf ı  ve faizi % 11,5 tutar; akre-
ditif 9 ayda kapan ırsa 16'ya mal olur. 

Bankalar akreditif muamelelerinde komisyon ve Itâ.r alchklar ından, 
akreditif için kredi vermeyi tercih ediyorlar. 

Mal mukabili muamelelerde: 

Mal mukabili veya koni şmento mukabili bir ithal için durum şöy-
ledir: 

$ 100.000.— = 	TL. 908.000.— 

% 50 Teminat 454.000.— 
% 10 Müracaat teminat ı  90.800.— 
% 10 Montaj kararnamesine 
göre teminat mektubu 90.800.— 

Yekûn 	 635.600,— TL. 

Mal mukabili muamele görüldüğü takdirde, 454.000.— liral ık öz 
kaynak finansmanına ihtiyaç vard ı r. 

Yukarıdaki tablolarda gösterilen ihtiyaçlardan ba şka, malların 
memlekete vürudunda vasati % 50 nisbetinde bir gümrük finansman ı - 
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na muhtaç olunuyor ve bilâhare, yat ırı lmış  olan teminatlar geri al ı -
nabiliyor. 

Yukar ı daki tablo yaln ız tahsis al ınan meblağ  üzerinden yürütül-
müş tür. Liberasyondan da sanayici % 50 nisbetinde mal ithal etmek is-
tediğ i takdirde, yani $ 50.000 l ık bir ilave yapmak istediğ i takdirde, sa-
nayici bir ithalâtç ı  gibi % 100 teminat yat ı rmak mecburiyetindedir ve 
dolay ı sile, durum yalnız akreditifle yap ı lacağı na göre böyledir: 

$ 50.000 = 	TL. 454.000.— 
0/0 100 Teminat 454.000.— TL. 
0/0 100 Mal bedeli 454.000, 

Yekûn 	 908.000.— TL. 

Dolayısiyle, liberasyondan iki misli finansmana muhtaç olundu ğu-
na göre, bankalarla yap ı lacak anla şmalara ve kredi marjlar ına göre, 
tahsisli mallara nazaran tam iki misli bir finansmana ihtiyaç vard ı r. 
Yani 9 ayda realize edilecek bir liberasyon muamelesinde masraf, faiz 
yekünu, ithal edilecek mal ın C.İ .F. bedelinin % 32 si nisbetinde bir faiz 
maliyetine yükselmektedir, 

Sanayici ve ithalâtç ılann haklı  ş ikayetleri kar şı s ında Hükümetin 
libearsyondan da mal ve vesaik mukabili ithalâta imkan verecek çare-
leri aradığı  anla şı lmaktadı r. 

Netice : 

Yeni ithalat yönetmeliğ inin tetkiki neticesinde uyanan intiba bu-
nun mevcut döviz s ıkıntı lar ım göz önünde bulundurarak haz ı rlanmış  
olduğudur. Teminat nisbetlerinin yükseltilmi ş  olmas ı  maddi gücü mah-
dut olan firmalar ın durumunu bir hayli güçle ş tirecektir. Mevcut para 
darl ığı  muvacehesinde bankalara olan tazyik büsbütün artacak ve şa-
yet Sayın Maliye Bakan ının söylediğ i gibi kredi musluklar ı  aç ı lmıya-
cak olursa ithalat büsbütün imkans ızlaşacakt ı r. Akreditif mukavelele-
rinin artmas ından ise Bankalar herkesten fazla müstefit olacaklard ı r. 
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Amerika'n ın D ış  Yat ırım 
Meseleleri 

C. Bresciani - Turroni - Tercüme: Haydar KAZGAN 

Amerika'nın dış  memleketlerde yapaca ğı  yatı rımlar mevzuunda 
büyük ümitler beslendiğ i malfımdur. Şuras ı  muhakkakt ır ki bugün 
Amerika'da geni ş  finansmanlara giri ş ilmesine imkan veren maddi va-
sı talar mevcuttur. Bu imkân ve vas ı talar memlekette devaml ı  olarak 
yarat ı lan geniş  miktarda tasarruf sayesinde meydana gelmektedir. Ay-
rıca A. B. D. nin ticaret bilançosu, milli ekonomi üzerinde çok kuvvet-
li olabilecek bir tazyik meydana ge',;irmeden, ihracaat ın ithalât ın se-
nede bir hayli milyon dolar üstünde bulunmas ına imkân verecek bir 
durum arzetmektedir. Amerika Sanayiciler Birli ğ inin milli gelirin ar-
tışı nı  esas alarak hesaplad ığı na göre Marshall plan ının hitam ından 
sonra her y ı l şahıslar taraf ından 2 milyar dolar tutar ında bir dış  ya-
tı rımın yap ı lmasına müsait bir durum mevcuttur. (Tabii bu neticeye 
dış  yat ı rımlar mevzuunda mevcut engellerin kald ı rı lmas ı  ş art ı  ilave 
edilmektedir). 

Bu saydığı mız objektif elveri ş li şarflara hükümetin ve i ş  adamla-
rının bir k ı smının bu husustaki iyimser görü ş leri takip etmektedir. 

Fakat hususi ş ahıslar ın yapacağı  Amerikan yat ırımlarının artma-
s ı  karşı sında, bilhassa Avrupa bak ımından büyük engeller bulundu ğu 
mülâhaza edilmektedir. Burada birkaç kelime ile bu engelleri ş öylece 
sı ralıyabiliriz: 

a) Kapital ihtiyac ı  içinde bulunan devletlerin siyasi durumlar ın-
daki müphemiyet. 

b) Devlet maliyelerinin arzetti ğ i intizams ızl ık ve paralar ın istik-
rars ızlığı . 

c) Yatırı lan sermayenin kazanc ının, amortisman paylar ının ve ya-
tı rımın tasfiyesi sonunda mevcut kapitalin transferine mani 
olan veya bunlar ı  tandit eden kambiyo kontrollar ı . 
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d) Yabanc ı  sermayenin zarar ına olacak şekilde vergi veya diğer 
hususlar da farkl ı  muamele yap ı lmas ına ,amil plan (mesela, 
gayri menkul mülkiyetini tandit) veya milli sermayenin i ş tir a-
kı  mecburiyetini koyan kanunlar. 

e) Mecmu personel miktar ının muayyen bir haddinden sonra ya-
bancı  teknisyen ve işçi kullanma yasağı . 

f) Yersiz ideolojilerin tesirile yabanc ı  sermayeye kar şı  düşman 
muamelesi yapmak. 

g) Borçlu devletlerin taahhütlerini çok az yerine getirdiklerinden 
alacakl ı  devletlerin evvelce duçar kalm ış  olduklar ı  zararlar ve 

borçlu devletlerin i ş letmeleri millile ş tirmeleri halinde bu zarar-
ların gelecekte tekerrür korkusu. 

Bu iş le alakal ı  devletler iyi niyet gösterdikleri takdirde bu sayd ı -
ğı mız güçlükler bertaraf edilebilir; hiç olmazsa azalt ılabilir. Fakat da-
ha derin sebeblere istinat eden baz ı  engeller de mevcuttur. Malfun ol-
duğu üzere bir memlekeiten di ğer bir memlekete kapital ak ımı , hiçbir 
engel bulunmadığı  takdirde, muhtelif memleketlerde elde edilebilecek 
karlar aras ında hissedilir bir farkla şma bulunduğu hallerde cari k ı lı -
nabilir. Bu bak ımdan Amerika B. D'nin durumu XIX. as ı ruaki Ingil-
tere ve diğer memleketlerin durumundan farkl ı dı r. Amerikan i ş letme-
lerinin elde ettikleri yüksek kârlara bak ı lacak olursa Amerika'da ka-
pital yat ı r ımı  hususunda çok elveri ş li bir durum mevcut bulunduğu 
meydana ç ıkar. Ba şka bir ifade ile kapitalin marjinal müstahsiliyeti 
Amerika'da halen çok yüksektir. D ış  memleketlere kapital yat ırmış  bu-
lunan Amerikan i ş letmelerinin elde ettikleri karlar, yat ı rımlar ın yap ı l-
mas ına ba şka saikler bulunmadığı  takdirde, dahili kazançlara naza-
ran bu i ş letmeleri dış  yat ı rımlar ın rizikolar ını  kar şı lamaya sevkedecek 
kadar yüksek de ğ ildir. 

İ ngiltere bak ımından diğer bir mülâhaza ileri sürülebilir. D ış  mem-
leketlerde yat ırım yapan bir memleket borçlu memlekete mal veya 
hizmet ihrac ı  yolile dividantlar ı , faizleri amortisman paylar= ödeye-
bilmesine imkan vermiş  bulunmal ı dı r. 

Amerika bu imkanı  verebilecek midir? Bu hususta da Amerika'n ın 
durumu XIX. as ırda büyük bir alacakl ı  memleket olan İngiltere'nin 
durumundan farkl ı dır. Büyük bir sanayi memleketi olduktan ba şka 
büyük ham madde ve g ı da maddeleri müstahsili de olan Amerika ba-
zı  maddeler hariç kendi kendine yeter durumdad ır. Bu sebebledir ki 
evvelce dış  memleketlere yat ı rı lan Amerikan sermayesi Amerika'n ın 
ihtiyac ı  olduğu maddelerin istihsalini te şvik etmek gayesine tevcih 
edilmiş tir. Mesela Cenubi Amerika'ya yat ı rı lan geniş  ölçüde sermaye 
ile bu memleketlerin maden kaynaklar ını  iş letme gayesi güdülmektey- 
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di. Şu iktisadi hadiselerin garip bir cilvesine bak ın ki dünyanın en bü-
yük alacakl ısı  olan devlet iktisadi bünyesi icab ı  dış  yatırm-ı lardan ileri 
gelen alacaklar ını  mal olarak tahsile en az müsait bir durumda bulun-
maktad ı r; bu durum dış  yat ı rımların tandidini icap ettirmektedir. 1920 
Senesinden itibaren o y ı l % 6 olan ithalat ile dahili istihsal miktar ı  
aras ındaki nisbet devaml ı  olarak azalm ış  ve son senelerde % 2'ye ka-
dar düşmüş tür. Amerika'n ın yüksek otoriteleri ve dünyan ın tanınmış  
iş  adamlar ı  A.B.D.'nin bilhassa Avrupa'dan olan ithalat ının art ı r ı lma-
sı  hususunda israr ediyorlar. Fakat bu mesele k ısa bir zamana inhi-
sar edemiyecek olan Amerikan milletinin zevklerinin de ğ işmesine ve 
uzun zamandanberi Avrupa rekabetine kar şı  cephe alm ış  bulunan. Ame-
rikan sanayicilerinin zihniyetlerinin iyimserli ğe dönmesine ba ğ l ı dı r. 
Meseleyi bugün için şu ş ekilde hülâsa edebiliriz: Amerikan idarelerinin 
başı nda bulunanlar iyi laf etmelerine ra ğmen alt dereceli memurlar Av-
rupa mallar ına kar şı  mümkün olan her türlü k ırtasi müşkülât ç ı kar-
mak suretile tamamen aksi bir cereyana sebeb oluyorlar. Para k ıymet-
lerinin düşürülmesile Avrupa mallar ının Amerikan pazarlar ında ehven 
ş artlarla sat ı labileceğ i mülahazas ı  ileri sürülerek daha ş imdiden birçok 
hususi menfaat sahipleri aleyhde bir cephe alm ış  durumdadı r. 

Amerika'n ın dış  yat ı rım imkanlann ı  hususi şahıslar taraf ından s ı -
naî hisse senetleri ve obligasyonlar ın satın al ınmas ı  usulü ve do ğ ru-
dan doğ ruya yat ı r ımlar olmak üzere ikiye ay ı rmak icap eder. Amerikan 
vatandaş larının yabanc ı  hisse veya borç senedi sat ın almalar ı  menfaat-
lerine asla uygun bulunmamaktad ı r. Amerika'n ın tasarruf sahipleri 
1930'dan sonra kendilerine indirilen ağı r darbeleri henüz unutmu ş  de-
ğ ildir. Amerikan gazetelerinin Garbi Avrupa'n ın bir Rus istilas ına ma-
ruz kalmas ı  ihtimali, atom bombas ı  ve sair hususlarda çe ş itli endişe 
verici mevzular hakk ında mütalaa yürütmeleri hususi sektördeki ka-
pital sahiplerinin bu mevzudaki endi şelerini devaml ı  şekilde körükle-
mektedir. 

Yabanc ı  iş letmelerin hisse senetlerinin husus' ş ahıslar taraf ından 
sat ın alınmas ı  ihtimaline gelince, evvelce de i şaret ettiğ imiz gibi ob-
jektif bir şart ile kar şı laşı yoruz: Amerikan s ınal müesseselerinin yük-
sek temettü da ğı tmalar ı . Kazançlar ının mühim bir kı smı  vergiye mal 
edilmesine (19'50 de % 40) ve bir k ı smı  da yat ı rımlara gitmesine ra ğ -
men smai müesseler 1949 da hissedarlar ına borsa kıymetlerinin vasati 
olarak % 8 bali ğ  olan bir temettü da ğı tmağa muvaffak olmu ş lardır. 
«General Motor» gibi büyük ş irketlerin dağ rtt ıklan temettü bu rayiç-
ten çok daha yüksektir. Bu şekilde yüksek temettü Amerikan tasarruf 
erbab ının rizikolara kar şı  gelmeye al ış masına adeta, mani olmu ş tur 
denebilir. Bugün Amerika'da birçok kimseler paralar ını  Devlet tahvil& 
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tına ve tasarruf sand ıklar ına yat ı rmayı  smai esham ve tahvilât sat ın 
almağa tercih ediyorlar. 

Direkt yat ı rımlar mevzuuna gelince, harpten sonra da bu alanda 
Amerikan sermayesinin hat ı rı  say ı lır miktarlarda Amrika'n ın ihtiyac ı  
olan ve beynelmilel piyasalarda kolayca sat ı labilen mallar ın istihsali 
için lüzumlu olan kaynaklar ın iş letilmesine müsait bulunan Avrupa'- 
nın dışı nda kalan memleketlere akt ığı  bir gerçektir. Bu mevzuda Av-
rupa'n ın elveri ş li bulunmadığı  sabit olmaktad ı r. Mamafih baz ı  husus' 
vaziyetler dolay ı sile bu kanaatin umumiliğ i gerçekle şmemektedir. Ni-
tekim bu son senelerde büyük Amerikan firmalar ı  taraf ından, ihracaat 
için çalış an sanayi branş lar ına iş tirakler ş eklindeki yat ı r ımlar ın Avru-
pa memleketlerinde de yap ı lageldiğ ine ş ahit oluyoruz. Fakat şu anda 
Amerikan hususi sermayesinin yaln ız mahalli piyasa için çal ış an Av-
rupa sanayiine de el uzatmay ı  eskisine nazaran daha fazla arzu etti ğ i-
ni zannetmiyoruz; buna sebeb ad ı  geçen yat ı rımlar ın fazla riziko ar-
zetmekte devam etmesidir. Bu nevi yat ı r ımların bağ l ı  olduklar ı  baş -
l ıca üç ş art mevcuttur: Amerika'da elde edilmesi mümkün olan ka-
zançlara mütenasip bir gelir; rizikonun tanditi; gelirlerin ve yat ı rıma 
tahsis edilmeyen sermayenin kambiyo bak ı m ından hiçbir kayba u ğ -
rat ı lmadan tam olarak dolara tahvili. 

En iyimser bir görüş le diyebiliriz ki Amerikan sermayesinin Av-
rupa'ya ak ımı  ağı r bir tempoda seyredecektir. Bugün her ne kadar 
Amerikan yat ı rımlar ının Avrupa bak ım ından tatminkâr olmaktan uzak 
bulunduğu bir gerçekse de devletlerin bir tak ım tedbirler almak yolile 
adı  geçen yatı rımların daha müsait bir ş ekle konmas ın ı  sağ layabile-
cekleri düşünülebilir. Devletlerin bu hususta yapacaklar ı  iş  şu iki ş ar-
ta mütealliktir: engelleri kald ı rmak ve sermayenin girmesini te şvik 
eden bir durum ihdas etmek. 

Biraz evvel dedi ğ imiz gibi, Amerikan hükümeti Amerika'n ın dış  
yat ı r ımlarile fazla meşgul olmakta ve bunlar ı  her ş ekilde te şvik etmek 
istemektedir. 

Fakat kapital ihraç eden memleketler taraf ı ndan alınan tedbirler 
kapital ithalinde bulunan memleketlerin büyük ölçüde bir i şbirliğ i ha-
reketi ile tamamlanmad ığı  takdirde istenildi ğ i gibi tesirli olamıya-
cakt ı r. Yard ım ı  kabul edecek devletlerin hükümetleri bak ımından hiç-
bir teknik veya mali d ış  yardım, dış  yat ırımlara elveri ş li bir saha ya-
ratmak için lüzurnlu olan siyasi bak ımdan iıiç de tutulmayan, ifas ı  
güç mali, siyasi ve iktisadi tedbirler almak mecburiyeti yerine geçe-
mez. Borçlu devletlerin iktisadi plan ve siyasetleri iktisadi durumlar ı -

nın ve demokratik müesseselerinin temellerinin sa ğ lamlığı na dair iti-
mat telkin etmelidir. Ayr ıca milli iktisadın inkişafını  gösteren planlar 
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içinde maliyet ve rand ıman meseleleri tebarüz ettirilmedi ğ i takdirde 
yabanc ı  sermayenin ak ımını  beklemek ümidi suya dü ş ebilir. 

Eskidenberi kapital ihraç eden mmleketlerle kapital ithal eden 
memleketler arasmda bir menfaat ayr ı lığı  mevcut olmuş tur: ihraç 
edenler bilhassa yat ı rımlarında emniyet, münasip bir kâr ve bu kânn 
transferabilitesi ile zararl ı  olabilecek kontrollerden muafiyet talep et-
mektedirler. Ihracaatç ılar, dediğ im gibi, bilhassa dünya çap ında piya-
sası  olan ham ve mamül maddelerin istihsaline imkân veren yat ı r ım-
lar ı  tercih etmektedirler. Halbuki kapital ihtiyac ı  içinde bulunan mem-
leketler - Birle şmiş  Milletler iktisadi ve Sosyal konseyinde yap ılan tar-
tış malarda da mevzubahis edildiğ i gibi- yabanc ı  sermayenin milli pi-
yasa için mal ve hizmet istihsaline yat ı nlmas ım arzu etmekte; ayr ı ca 
yat ı rımlar ın müsttakâr bir seyir takip etmesini, k ısa zamanda büyük 
kazanç elde ettikten sonra tasfiye suretile tekrar kapital sahibinin bu-
lunduğu memlekete dönmemesini istemektedirler. Bundan ba şka, tama-
men yabanc ı  sermayeye ba ğ lı  kalmak durumu içine dü şmekten çekin-
mekte, ve bu yüzden de borçlu devletlerdeki efkân umumiye milli ser-
mayenin az ve geni ş  ölçüde iş tiraki, kârlar ın hiç olmazsa bir k ı smının 
tekrar yat ı rı lması  mecburiyeti, milli i ş  gücünün istihdam ı  gibi yaban-
c ı  kapitalin giriş ini bir tak ım şartlara ba ğ l ı  kı lmak istemektedir. 

İş te bütün bunlar da ğı tı lmas ı  laz ım gelen bir çekingen hava ya-
ratmaktad ır. Yabanc ı  sermaye ithal eden devletlerin bu sermayenin 
sadece alacakl ı  devlete kâr sa ğ lamak maksadile de ğ il fakat milli geliri 
art ıracak şekilde memleketin maddi ve be şeri kaynaklar ının inkişafma 
en iyi hizmet edecek şekilde yat ırılmasını  istedikleri aş ikârdır. Diğ er 
taraftan yabanc ı  sermayeye muhtaç olan memleketler şunu iyice bil-
melidirler ki hususi sermaye hayra hizmet etmek gayesini güdemez, 
yalnız kâr vaadinin kuvvetli olduğu sahalarda görünür. Bu itibarla ta-
raflar için tatmin edici olabilecek d ış  yat ı rımların yap ılabilmesi mev-
zuunda en mühim mesele bu farkl ı  menfaat ve gayeleri birle ş tirmek 
ve karşı lıkl ı  itimat telkin etmektir. Yat ı r ım yapanlar ın sermayelerini 
yat ı rmak istedikleri memleketlerin sakinlerinin menfaatini de göz 
önünde tutmal ı dırlar. Diğer taraftan, kar şı  taraf da sebebsiz itirazlara 
müracaat etmeden yat ı rı lan sermayeye emniyet ve makül olan bir ka-
zanç temin etmelidir. Zira bunlar olmadan hiçbir sermaye anavatan ını  
terk etmez. Beynelmilel Banka temsilcilerini devaml ı  olarak alâkadar 
memleketlere göndermek suretile isti şarelerde bulunarak anla şmazlık-
ları  yenmeğe ve kar şı lıklı  menfaatler mevzuunda taraflar ın görüş lerini 
birleş tirmek vazifesini tam bir şekilde baş armağa çalış maktad ı r. 
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Mr. Arthur Handly 

Türk - Amerikan Vergi Sistemleri ve mukayesesi 
Konferans ı  veren: Mr. Arthur Handly 

Tercüman Asistan: Alpaslan Onay 
Defieyen: Fahrettin Tunçöz 

Cemiyetimizin Anka ı a Ş u-

besi tarafmdan 17.4.1964 - 

13.5.1964 tarihleri aras ında 

tertiplenen büyük ilgi ve 

takdirle kar şı lanan, günUn 

iktisadi mevzular ına ait se-

ri konferanslar] dergimizde 

okuyueularımıza muntaza -

man yay ı nlayacağı z. 

Bu sayımızda Mr. Arthur 

Handly'nin «Türk-Amerikan 

Vergi sistemleri ve mukaye , 

 sesi» mevzulu konferansa 

yer verilmiş tir. 

Türk Amerikan Vergi 
sistemleri aras ındaki 
farklar ı  izah edebilmek 
fı rsatını  bulmam, be-
nim için büyük bahti-
yarl ık vesilesidir. 

Bu konferans ı mda ge-
rek Amerika, gerekse 
Türkiye vergi sistemle - 
rinde rastlan ılan geliş  - 
melere temas etmek ni-
yetinde değ ilim. 

Bir zat ın şu şekilde 
beyanda bulunduğunu 
hatırlar ım : «Vergi ko 

nusu önemli bir konudur. Vergileme konusunu siyaset d ışı nda dü şün- 
mek lâz ımdı r.» Fakat, bence bu yanl ış t ı r. Çünkü, Vergileme konusunu 
siyaset dışı nda düşünmek; hatta imkâns ızdı r. Son 2-3 sene içinde Tür- 
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kiyede vergi mevzuunda esasl ı  çal ış maların yap ıldığı nı  müş ahade edi-
yorum. O bak ımdan, bu son 2-3 sene içinde vergileme mevzuunda önem 
arzeden baz ı  hadiseleri zikretmek icabeder. Mesela,: 

1. Maliye Bakanı  Ş efik İ nan' ın esasl ı  bir ç ıkış  olan beyan ı , Türki-
yede vergi kaçakç ı lığı = mevcudiyetini ortaya koymakla önem kazan-
mış tı r. Hatta, baz ı  çevreler Ş efik İnan'ın Maliye Bakanlığı ndan çekil - 
mesinin sebeplerinden biri olarak böyle bir ç ıkış  yapabilmi ş  olabilme-
sini göstermektedirler. 

2. İkinci bir hadise olarak hat ı rlayabileceğ imiz İngiliz İktisatç ı sı  
Nikolas Koloras' ın Türkiyeyi ziyareti ve Planlama Te şkilat ı  hesab ına, 
vergi mevzuunda zirai kazançlann vergilendirilmesi hususunda yapt ığı  
çal ış ma ve planlama te şkilat ına verdiğ i bir rapor... Bu raporun Türk 
halk oyunda yapt ığı  tesiri hepimiz bilmekteyiz. 

3. Üçüncü hadise Aİ D hesab ına Türkiyeye gelip vergileme mevzu-
unda bir rapor haz ı rlayan Prof. Inos'un çal ış malar ı  olmuş tur. Bilhassa 
Inos'un raporu daha ziyade gelir da ğı lımı  ve gelir dağı l ımını  vergileme 
metodlar ı  ile gelir sağ lanmas ı  konular ına taallük ediyordu. Bu hadise 
dahi Türk halk oyuna tesir etti ve bu rapor ne ş redilemedi. 

4. Dördüncü hadise, yani son 2-3 sene zarf ında müşahade etti ğ imiz 
vergi alanı na tesir eden, planlama te şkilât ından 4 uzmanın istifas ı  ol-
muş tur. Bunlar yine vergilendirme ile ilgili bir veche ta şı yan hadisedir. 
Çünkü, Plan ın finansman ında hangi kaynaklardan vergi toplanmas ı , bu 
yolda ortaya ç ıkan tereddütler ve anla şmazl ıklar bu şekilde istifa ile 
sonuç] anm ış tı r 

5. Bu hadiselerden 5 ncisi: 
Maliye Bakanı  Ferit Melen'in arzusu üzerine Amerikan gelir te şki-

latının Türkiyeye gönderdiğ i, Amerikan gelir te şkilat ında anahtar mev-
kilerden birini tutan Frank White' ın Türkiyeye geli ş i ve Türk vergileme 
tekniğ i, sistemi, te şkilat ı  üzerinde bir rapor haz ı rlamas ı  olmuş tur. 

6. Nihayet, bu hadiselerin belki en önemlisi de İ smet Inönü'nün 
radyoda gelir vergisi mevzuunda konu şması  olmuş tur. Kalkınma için 
verginin gereklili ğ ini ifade etmiş  ve herkesin ne kadar kazand ığı nın ve 
nekadar vergi ödedi ğ inin ilan edilmesi yolu ile hedefe var ı lacağı m heye-
can verici, bu önemli konu şmas ı  ile halk oyuna duyurmu ş tur. 

Bu hadiseler d ışı nda günlük hayat ımızda bir vergi mevzuu ele al ın-
makta ve hepimiz taraf ından münaka ş a edilmektedir. 

Amerikan vergi te şkilat ından bu gün sizlere açmaktaki gaye bu ko-
nuda ilgilenenleri, dü şünenleri Amerikan vergi te şkilat ına, sistemine 
yaklaş tı rmak bu kaynaktan dü şünenlerin de istifadesini mümkün k ı l-
makt ı r. Konferans ımı zın esas gayesi de budur. 

Bir memleketin vergi sistemi o memleketin coğ rafi durumuna ve o 
memleketin gelişmesi s ı ras ında bağ l ı  kaldığı  prensiplerin mahiyetine 
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göre değ iş ir. Türkiyenin geçirdiğ i istihaleler bu günkü ş ekilde bir ver-
gi idaresini meydana ç ıkarmış tı r; ve Amerikan ın geçirdiğ i istihalelerde 
Amerikan vergi te şkilat ı  bünyesine tesir etmi ş tir. Mevzuu anlamak ba-
k ımından Amerikan ın gelişmesinden ve te ş kilatından bahsetmek yerin-
de olacakt ı r. Ba ş lang ı çta hepimizin bildiğ i veçhile buraya gelen göçmen-
ler burada 13 ayr ı  devlet meydana getirdiler. Her biri ayr ı  ayr ı  vergi sis-
temlerine malik olmu ş lar ve ayr ı  ayr ı  bünyeler te şekkül ettirmi ş lerdir. 
Fakat, Amerikan ın kurulu şundan bir müddet sonra 13 devletin birle ş -
mesi ve Amerikan ın ilk nüvesinin at ı lması  ş eklinde baş lam ış t ı r. Bu nü-
ve pek tabii vergi idaresinin kurulu şuna da tesir etmi ş tir. 

Bu arada bir özelli ğ e işaret etmek gerekiyor. Amerikan ın bu ş ekil-
de oluşunda bir eyaletin kurulu şu 1 nci merhaleyi te şkil etmiş tir. Yani 
bütün bünye meydana getirildikten sonra, muhtelif eyaletler meydana 
getirilmemi ş tir. Halbuki, Türkiye ile bu bak ımdan mukayese edilirse 
büyük farklar mü şahade edilecektir. Türkiye meydana gelmi ş , ondan 
sonra 67 tane vilâyete bölünmü ş tür. Halbuki, bu mevzuda Türkiye ile 
Amerika aras ında büyük bir fark vard ı r. Bu fark, vergi te şkilatının ku-
rulmasında vergi sisteminin meydana getirilmesinde önemli bir rol oy-
namış t ı r. Bu gün 50 adet eyaletten kurulu Amerika Birle ş ik devletlerin-
de her eyalette ayr ı  bir vergi sistemi, her eyalette ayr ı  bir vergi te şkila-
t ı  mevcuttur. Hiç bir eyaletin vergi sistemi di ğ erlerine benzememekte - 
dir. Baz ı  eyaletlerde sat ış  vergileri (Muamele veya istihMk vergileri), 
baz ı lar ında ücretlilerden, çal ış an memurlardan tevkif edilen vergiler, 
baz ı lar ında istihsal vergileri devlet masraflann ın finansman ında gelir 
getiren kaynaklar ı  teş kil etmiş tir. Binaenaleyh herhangi bir homojenite-
den bahsedilemez. Bu özelliklerin di ğer sahalarda çe ş itli tezahürleri gö-
rünür. Melâ, Amerikada bir milli Üniversiteden bahsedilemez. Çünkü, 
Federal hükümet hiç bir zaman Üniversite kurmak, Üniversite idame 
ettirmek gibi vazife yüklenemez. Üniversiteye sahip olmak tamamen e-
yaletlere b ı rak ı lmış  bir mevzudur. Mesela, Amerikan Üniversitesi diye 
bir Üniversite göremezsiniz. Illinois, Ohio, Newyork ş eklinde her eyale-
tin kurduğu Üniversiteler mevcuttur. Misisipi Üniversitesi, Misisipi eya-
leti içinde ya ş ayan fertlerin paralar ı  ile kurulmuş  ve idame ettirilmek-
te olan bir Üniversitedir. Ben mesela, Newyork'da otururum ve New-
york Eyaletine para öderim. Hiçbir zaman Misisipi Üniversitesinin ku-
ruluş  ve idaresinde benim verdi ğ im paralar kullan ı lamaz. Misiispi Üni-
versitesinin masraflar ı  Misisipi eyaletinde ya ş ayan Amerikal ı lar tara-
fından ödenir. 

Amerikada bulunanlar ını z hat ı rlarlar veya bilirler ki; mesela, New 
york'ta bir kamyon üzerinde Türkiyedekinin aksine, yani 1 plaka yeri-
ne 15 tane plaka mevcuttur. Bu kamyon Sanfrancisko aras ında yük ta-
şı makta ve her eyalet kendi trafik nizamlar ını  kendileri ayarlamakta 
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olduklarından ve kara yollar ı  finansmanını  kendi sistemlerine göre a-
yarlamakta bulunduklar ından her eyalet bu eyalet içinden geçen kam - 
yon plakalann ı , veyahutta gidi ş lerini geli ş lerini ve masraflar ına iş tirak-
lerini kontrol etmek ister. Bunun için, böyle bir araba üzerinde geçti ğ i 
eyaletler kadar plaka görmeniz mümkündür. Bu da ayn ı  özellikten ne ş ' 
et eden bir tezahürdür. Her eyalet kendine mahsus sorumluluklar ı , her 
eyaletin kendine has iş leri deruhte etmi ş  bulunduklar ından vergi sis - 
temierini de buna göre geli ş Lirmiş lerdir. Dolay ı s ıyle, bugün Amerikada 
müşahade edilebilen 50 ye yak ın değ iş ik vergi sisteminin sebebi olarak 
tezahür etmektedir. Buna mukabil eyalet hükümetlerinin yüklendi ğ i 
mes'uliyetler mesela, e ğ itim, Hava yollar ı , Polis, Mahkeme te şkilatı  vs. 
gibi. Bugün başkan Kennedy'i Dallas ta öldüren Oswald ve Oswald' ı  öl-
düren Rubby Dallas'ta mahkeme olmaktad ır. Ve bunlar ın muhakeme 
masraflar ı  da tamamen Teksas eyaletinin bütçesinden ç ı kar. Halbuki 
hadise federal bir mahiyet ta şı maktad ı r. Fakat, burada bütün i ş i yükle-
nen Teksas olmu ş tur. Ş imdi Amerikay ı  teşkil eden 50 Eyaleti b ı rakarak 
misal olarak Kansas Eyaletini ele alal ı m. Kansas Eyaleti de kendi ara-
sı nda muhtelif şekilde bölünmüş tür. Bunlar country yani bizim kaza 
teşkilat ına müşabih bir mahiyet ta şı r. Burada ba ş langıçta gördüğümüz 
özelliğ in tersine i ş leyen bir mekanizma kendini göstermi ş tir. Eyalet 
country'ler yaratm ış tı r. Halbuki Amerikan ın meydana geli ş inde eyalet-
ler Amerikay ı  yaratm ış lard ı . Burada, eyaletler Country'leri yaratm ış tır. 
Bu şekilde vergileme mevzuuna girerken yapt ığı m bu aç ıklama hiç bir 
zaman Türkiye böyle gayet kompleks bir sisteme dönmeli veya böyle 
bir sistem getirmelidir gibi bir anlay ış a yol açmamal ı . Bu ş ekildeki bir 
izahat ı  vermemdeki gayem, herhangi bir şekilde Amerika organ ı  Türk 
vergi sistemi mevzuunda bir tavsiyede bir izahta bulunuldu ğunda O 
Amerikal ının hangi çerçeve içinde dü şündüğünü, hangi esas ı  ba ş lang ı çta 
kendi düşünüş üne temel yaparak sizin sisteminiz üzerinde mütalaa yü-
rüttüğünü anlamak içindir. 

Muhtemelen Amerikada Country'ler kendi liselerine, orta okullar ı -
na ve ilkokullar ına sahiptir ve dolay ı sıyle sahip olarak gerekli masraf-
lar ı  da yapmaktad ı rlar. Bu bölünü ş  dolayı sıyle şu fikir zincirine yol a-
çar. Her Country'de ya şı yan fert o country'e ne kadar ve nas ıl vergi 
ödeyeceğ ini tayin eder. Daha doğ rusu bu tayinler o bölgeler içinde ya-
pı lı r. Ve dolay ı s ıyla bütün eyaletler de federal bütçeye ne maksat için, 
ve ne miktarda ödeme yap ı lmas ı  laz ım geldiğ ini tayin eder. Amerikada 
Federal Hükümete vergi ödeyen takriben 200 Milyon mükellef mevcut-
tur; Ve bunlar Federal hükümete keza ortalama olarak 100 Milyon do-
lar ödemede bulunur. Dolay ı sıyla, ş öyle bir sonuçlamaya var ı lıyor; Ame-

rika baş tan aş ağı  vergi mükellefi oluyor. Böylece, Amerikada devaml ı  
olarak vergi mükellefleri ile me şgul bir atmosfer içinde vergi mükellef- 
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leri ile idare iç içe bulunuyor. Mesela, aya gönderilen roketler, d ış  mem-
leketlere yap ı lan yard ımlar Liderlik rolü kar şı lığı  olarak devlet, vatan-
daş larından bir para talep ediyor. Vatanda ş  da ödediği bu para kar şı l ı -
ğı nda «Ben vergi mükellefiyim, ben devleti ayakta tutuyorum» ş eklinde 
bir düşünceye sahip oldu ğu gibi bir iftihar vesilesi haline getirebiliyor. 

Amerikada ödenen vergiler mevzuunda bir fikir verebilmek üzere 
mü ş ahhas bir misal verelim. Ancak, bu misali bir Amerikan ailesi üze-
rinde verece ğ iz. Yaln ız bu ailenin ya şadığı  yeni eyalet veya country olu-
şuna göre vergi ödenmesi de ğ iş ebilir. Ortalama ve takribi olarak misal 
vereceğ im. Bir Amerikan ailesini kar ı , koca ve iki çocuktan ibaret bu-
lunduğunu ve kendilerinin sat ın aldıklar ı  bir evde oturduklar ını  kabul 
edelim. (Bu sat ın alma hadisesi do ğ rudan doğ ruya nakden para verip 
alma ş eklinde olabilece ğ i gibi ipotek mukabili veya ba ş ka yerden borç 
almak suretiyle de olabilir.) Bu ailenin y ı ll ık gelirinin 10 bin dolar ol-
duğunu kabul edelim; Ve keza evi de 10 bin dolara alm ış  olsunlar. Bi-
dayette bu ailenin münhas ıran 10 bin dolardan ibaret geliri dolay ı sıyle 
Federal hükümete ödedi ğ i verginin ortalamas ını  bulmaya gayret edenin. 
Bu ödenen vergi Federal hükûmetin görmekte bulundu ğu mesela, Feza 
çalış malar ı , milli müdafaa hizmetleri ve bunlar için Amerikal ı  aile 10 
bin dolarl ık gelirden y ı lda bin dolanm vergi öder. Yani 1/10 ni. bir de 
Türkiyede mevcut olduğu gibi asgari geçim indirimi de vard ı r. Federal 
hükûmetin gelir kaynaklar ın ı  tamamen gelir ve kurum vergileri te şkil 
eder. Hiç bir ş ekilde satış  vergileri, istikraz vergileri Federal hüküme-
tin gelir kaynaklar ı  telâkki edilmemiş tir. 

Tabii Amerikan vatanda şı  olan bir ki ş i aynı  zamanda ikâmet 
eyaletin de vatanda şı dı r. Binaenaleyh, bu eyaletin hükûmetine de 

vergi ödemek zorundad ı r. Bu vergiler eyaletten eyalete de ğ iş ir. Baz ı  eya-
letler bu ikinci vergi ş eklinde yine gelir vergisi tarz ında düşünmekte, 
bazı lar ı  satış  vergilerinden bu kaynaklar ı  istisna etmekte ve mesela sa-
tın al ınan her şey için % 2 nisbetinde bir sat ış  vergisi ödeme ş eklinde 
ve baz ı lar ında da gerek gelir vergileri gerek sat ış  vergileri birlikte mü-
talaa edilerek Federal (Eyalet) kaynaklar ını  teşkil etmektedir. Her eya-
letin eyalet masraflar ını  kar şı lamak için diledi ğ i tarzda vergiler ikame 
edebildiğ ini ve gelirini dilediğ i kaynaklardan alabildi ğ ini ayrıca belirt-
mek isterim; bu eyalet hükûmetinin ihtiyar ında olan bir husustur. Mi-
salimizde bir Amerikan ailesi y ı lda ortalama olarak, içinde bulundu ğu 
eyalete 500 dolar vergi öder. Ailenin burada 3 ncü bir kademe olarak 
(ailenin mutlaka country de ya ş ayacağı  vakıas ına da ilişmek laz ımdı r) 
Bulunduğu Country'de Amerikal ı  ailenin ödeyece ğ i vergi takriben 300 
dolar tutmaktad ı r. Bu surette vergiler sahip oldu ğu evin hizmetine gö-
re hesaplan ı r; Fakat, bu bahsetti ğ imiz sahip olunan gayri menkullerden 
al ınan vergiler mahallin büyüklü ğüne, küçüklüğüne göre veyahutta özel- 
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ligine göre de değ iş tirilebilmektedir. Mesela, New-York'da tahakkuk et-
tirilen Gelir (o da bir Country'dur. Masrafl ı  büyük bir Country'dir. Ö-
zellik arzeden bir country'dir) yaln ız burada sahip olunan bir gayri 
menkul üzerinden hesaplanan veya ödenen vergiden ibaret de ğ ildir. 
Bundan başka sat ın al ınan herhangi bir şey üzerinden ödenen vergiler 
de mevcuttur. Yani Amerikal ı  kar ı-koca 2 çocuklu bir aile ortalama o-
larak 10 bin dolar gelirinden % 10 Federal hükümete, % 5 eyalet hükü-
metine, % 3 Country idaresine olmak üzere % 18 vergi öder. 

Hatıra şöyle bir sual gelebilir. Acaba Amerikada vergiler müterakki 
(Gelir artt ıkça artan vergi midir?) yoksa mütedenni midir, (Gelir art-
tıkça azalan vergiler midir?). Bunu kesinlikle ifade edemeyiz. Çünkü 
Amerikan vergi sistemi son derece kompleks dir. Fakat; parça parça 
düşünürsek Federal hükümete ödenen vergi progresiftir. Yani müterak-
kidir. Eyalet hükûmetine ödenen vergi sat ış  vergilerinden ibaret oldu-
ğundan mütedennidir. Country'lerde ödenen vergiler ise müterakkidir. 
Kıymete göre değ işeceğ inden bazen müterakki ve mütedenni de olabilir. 

Tabii vergi sisteminin müstakil manzaras ı , teşkilat ı  da müstakil 
olarak bir kuruluşa götürmü ş tür; Ve eyalet vergilerini tahsil eden te ş-
kilat bu bakımdan ayr ı dı r. Federal hükûmetin vergilerini tahsil te şkilatı  
gene ayr ı dır; Ve mahalli yani Country'nin vergilerini tahsil eden te şki-
lâtda ayrı dır. Country'de çal ış an bir vergi memuru belediye ba şkanına; 
Kansasta eyalette vergileri topl ıyan eyalet vergi memuru valiye ve Fede-
ral Hükümette de Ba şkan'a bağ l ı dı r. Fakat mahalli vergiler ile meşgul 
bir vergi memuru hiçbir zaman buradaki valiye ba ğ l ı  değ ildir, ondan 
Emir almaz. 

Soru: U.S.A. Vergi sisteminde itiraz konusu ne şekilde halledilmek-
tedir? 

Vergi İ htilaflan : Baz ı  vergiler vard ı r ki itiraz olmaz. Düşünelim ki 
satış  vergisi o vergiyi ödemeden o e şyayı  alamazs ınız. Fakat Federal ve 
federe devletlerdeki gelir vergilerine itiraz edilebilir. Bu itirazlar önce 
idare içinde yap ı lmal ı dı r. Yani vergi idareleri içinde bu itirazlar ı  karşı -
layacak kadrolar mevcuttur. Önce o vergiyi tarh eden vergi dairesine 
müracaat edilir. Vergi dairesi Müdürlü ğü durumunu muhabirlikler veya 
Avukatlar nezdinde tetkik ettirerek size bir netice verirler. Bu netice, 
sizi tatmin etmezse yine idare içinde ikinci bir kademeye, yani o vergi 
dairesinin bağ lı  bulunduğu bir üst kademeye müracaata sevkeder. O 
kademenin itiraz merciine müracaat edilir. Bu kademede de tatmin olu-
nulmazsa o vakit dava normal mahkemelerde savunulur. Ayr ıca Tür-

kiyedeki gibi bir danış tay sistemi mevcut değ ildir. (Yani evvela ilk ka-
deme idare, birahare ikinci kademe normal mahkemedir.) 

Ş imdi, konuyu bu şekilde İ dare bünyesine vergi te şkilat ının ve ver 

gi sisteminin sokuluşundan ve idare içindeki bu te şkilatın duru- 
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mundan bir ba şka sahaya kayd ı ral ım; ve gerek hükümetin gerek vergi 
mükelleflerinin vergileme konusundaki dü şüncelerine davranış lar ına 
temas edelim. 

İ dare bu bahsettiğ imiz bu üç kademeye pek büyük önem verir. Çün-
kü vergi konusu bütün hizmetlerin muhassalas ı dı r. Tahsil edemezseniz, 
alamazsan ız ve hiçbir ş ey yapamazs ını z. Binaenaleyh, Vergi alma fonksi-
yonu Idarenin temel fonksiyonu olarak dü şünülür. Ve bu te şkilat içine 
dahil edilecek ki ş iler de yüksek vas ıf yüksek hususiyet aran ı r. Bu yük-
sek hususiyetler yüksek ödeme ile kar şı lanı r. Dolay ı s ı  ile vergi teşkila-
t ına mensup ki ş ilerin Amerikada yüksek hususiyetleri yüksek olarak 
kar şı landığı ndan diğer teşkiratta çal ış anlara nazaran özel bir ödemeye 
tabi tutulur. Bu davran ış  neticede mükellef üzerine de tesir icra eder. 
Mükellef, o kiş inin yüksek vas ı fl ı  bir kimse olduğunu, devlet kadrosu 
içerisinde kendisine en çok itimat edilen ki ş i olduğunu bilir. Bu hissiyat 
vergi konusunda önemli bir netice do ğurur. Dolay ı s ıyle, vergi alman ın 
kuvvetli bir kontrol te şkilatına bağ lı  olduğu bilinir. Böylece, bütün be-
yannameler tetkik edilir, bütün beyannameleri tetkik edebilecek kadro 
elde bulundurulur. Neticede, vergi ödeme temayülünü bu kuvvetli kad-
ro azalt ı r. 

Vergileme konusunda önemle üzerinde durulan 2 ci hususiyet vergi 
alma hadisesinin kiş ilerin, vergi ödeyenlerin ihtiyac ı  ile olan bir iş leyiş  
olduğudur; hiçbir zaman ferde «gel vergini öde» diye tazyik ederek iyi 
bir netice almak ümidine kap ını lmamış t ı r. Daima ki ş inin iradeli davra-
nışı  ihtiyari vergi ödeme şekli kabul edilmi ş tir. Bu gönüllü i ş tiraki sağ -
lamak muhakkakki zor bir i ş tir; Ve biz bu zor i ş i halledebilmekte pro-
pagandaya ehemmiyet veririz. Vergi ödeyenin iyi va mnda ş , vergi öde-
meyenin ise kötü vatanda ş  olduğunu telkin ederiz. Vergi ödememe ha-
linde kiş i kim olursa olsun mahkemeye gönderilece ğ ini bilir. Hatta, Illi-
nois valisi vergisini ödemediğ i için mahkemeye verilmi ş tir. Hapsedilmiş -
tir. Mahkeme safhas ı  ve hususiyet geni ş  bir kampanya ile bu gibi hadi-
seler; halk efkarma duyururlar. 

Tabii sistemimiz üzerinde bu kadar lehte konu ş tuktan sonra bu sis-
temin hiç mi kusuru yoktur? Elbette kusuru vard ı r. Bizde de rüşvet a-
lan, çalan memurlar vard ı r. Bizde de vergilerin! ödemiyen, kaç ı ran mü-
kellefler vard ı r. Bizde de vergi vermenin önemli bir i ş , vatanda ş lık bor-
cu olduğunu kabul etmemi ş  kiş iler vardı r. Bu kompleks sistemin bir 
neticesi say ı lmak lazımdır. Ve iyi bir idare devaml ı  kontrolle devaml ı  
israh ile iyi neticelere götürülebilir. Bugün için Türkiye bu i ş i yapmak-
tadı r. Çünkü iktisadi geli şmesinin buna ba ğ l ı  olduğunu görmektedir. 
ve  hakikaten de iktisadi kalk ınmayı  gerçekleş tirebilmekte, vergi idaresi-
nin ıslahl birinci planda gelen bir i ş  olmaktadır. 
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TÜRKIYE İŞ  BANKASI A. Ş .'DEN BILDIRILMI ŞTIR 

İ STANBUL ÜNIVERSITESI 

İ ktisat Fakültesi Mezunlar ı  
Cemiyeti Ba şkanlığı  

Tünel, Galipdede Cad. No. 48/1 

BEYOĞLU/ İ STANBUL 

Bankamı z Teftiş  Hey'etine, Hukuk, İ ktisat, Siyasal Bilgiler, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Idari İ limler Fakülteleri, iktisadi ve Ticari 
İ limler Akademileri (Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullar ı ), Robert 
Kolej Yüksek K ı smı  İş  Idaresi ve İ ktisat Bölümünden veya yabanc ı  
memleketlerdeki E ğ itim. Bakanlığı nca tanınmış - muadillerinden 
mezun olanlar aras ından imtihanla lüzumu kadar Müfetti ş  Muavini alı -
nacaktır. 

17 Ekim 1964 tarihinde ba ş lıyacak olan bu imtihanlara giriş  ş art-
larını , imtihan program ını  ve konularını , imtihanlara girecek olanlar ın 
Bankamı za tevdi etmeleri gereken vesikalar ı  ve imtihan ı  kazanarak 
Bankamıza intisabedecek olanlara sa ğ lanacak menfaatleri gösteren bro-
şürden beş  adedi ili ş ikte takdim edilmi ş tir. 

Imtihana kıymetli cemiyetinizin mensuplar ı  aras ından geniş  ölçü-
de bir iş tirak olmas ını  arzu ettiğ imizden, keyfiyetin mümkünse men-
suplarımza duyurulmasına müsaadelerinizi rica eder, ş imdiden te ş ek-
kürler ederiz. 

Saygılarımızla, 

Not: Imtihan mevzuu ve ş artlar ı  hakk ında bilgi almak istiyenler cemiyetimize 
müracaat edebilirler. 
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Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar ı  Cemiyetin-
den bildirilmiştir: 

1 — Cemiyet Merkezimizin aç ı lışı , 14.9.964 Pazartesi gü-
nü saat 18 de Tünel, Galipdede Caddesi, 48. no.lu  apartman ın 
1 no.lu dairesindeki Merkez Binam ızda verilecek kokteyl ile 
yap ı lacakt ı r. Dost ve üyelerimizin te ş riflerini rica ederiz. 

2 — Mezunlar ımızdan İktisat Doktoru Cemalettin Öz-
abac ı  çal ış tığı  bankadan isafa ederek AKBANK'A intisap 
etmiş  ve Beyoğ lu Şubesi Müdür Muavinli ğ ine tayin olunmuş -
tur. Kendisine yeni görevinde de ba ş ar ı lar dileriz. 

3 — Dergimiz neş ir hayat ına girdiğ inden beri birçok 
okurlar ımız memnuniyetlerini bildiren mektuplar gönder-
mektedirler. Yozgat Valisi Say ın Ferruh Güven'den ald ığı mız 
mektubu a ş ağı da neş rediyoruz. Kendisi ile beraber, sütun-
lar ımı zın müsaadesizli ğ i dolayı siyle mektuplar ın neş redeme-
diğ imiz diğer okurlanm ıza da teş ekkürlerimizi sunar ı z. 

«Çok faydal ı  Iktisadi konular ı  içerisine alan İ ktisat Der-
gisini ald ım. 

Kalk ınma hamlesi içerisinde bulunan memleketimizde, 
hertürlü faaliyetler iktisadi münasebetlerle müterafik olarak 
mütalaâ edildiğ i nisbette muvaffak olunaca ğı na inanıyorum. 

Fakültenizin yeti ş tirdiğ i kıymetli iktisatç ı lar memleket 
gereklerine eğ ilerek, neş ir organı  vası tasiyle umumi efkâra 
filmin gerektirdi ğ i tarzda ışı k tutarlarsa a şı rı  derecede içti-
mai fayda yaratm ış  olurlar. 

Böyle k ıymetli bir dergiyi ç ıkarmaya muvaffak olan İ k-
tisat Dergisi yaz ı  topluluğuna üstün ba ş ar ı lar diler, derginin 
de devaml ı lığı nı  temenni ederim.» 

Ferruh GÜVEN 

Yozgat Valisi 

pe
cy

a



Ş AHLAN 

STANDART 
ÜTÜ LER, 
GARANTILIDIR 

ÜTÜ 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA verilir. 
ILANCILIK 
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Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148  

Telefon : 21 11 32 
Mağaza : Galata, 	Tersane 	Cad. 	No. 67 
Telefon : 44 30 40 

İ STANBUL 

4 
4 

41  * * * 
* 1, 

 * 
* 
* 
* 
4, 

Hikmet KEYMAN 

Ticari - Muzaaf 

MUHASEBE 

Muhasebe Kültürünüzü olgunlaş tı - 
ran eser 

Maarif Yay ınevleriyle, Ankarada 
Berkalp, İ stanbulda İ lmi Mesle- 
ki Yay ınlar Merkezinde sat ı l ır 
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ÜTÜLERI 
GARANTILIDIR 

ÜTÜ 
ILE BERABER--  
PARASIZ IZGARA verilir. 

TÜRKIYE GARANT İ  BANK SI A, Ş . 

Kurulu şu : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Şube 

Her türlü Banka muameUt ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyan ın her yerinde muhabirleri vard ı r. 

Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANTI 	 B ANKASI 

DIR T KOLL. Ş TI. 

MUSTAFA CURE ve AHMET ÖNAL 

DAHILI TICARET 

PAMUK, HER NEVI IPLIK, BEZ 
VE MANIFATTJRA 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Çakmakç ı lar, Tarakç ı lar Cad. No. 
15/1 İ STANBUL 

Telgraf : :DIRICAN 
Telefon : Yz. 27 16 66 - 22 56 30  

ŞAHLAN 

STIINDRRI 

ILANCILIK 
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Z 

3 parmağa kadar 
BORU WiAttklItiA 

BAS 
Y ılla ima 

lât kapasitesi 50.000 lon 

1964 iMikı_AT PRo
ĞRAMI 

Slı
iab,Galvanlz11 ve bltarnit

ı 
 borular. Din 2240 a 

göre 

STANDARD iMALLI 

3/: ,, ı ; ;/'", ,i, 
1,1.4,1,1; ,2«,2,1; B« 

13X0.9 	
,19)(0.9 

,21)(0,0 40)(1 •B2)(1.20 m
ı ra 

Sanayi borular
ı   

SipARIS 00.04 IMAJ» 90 

13, 16, 19, 25, 32, 38, 42, 49, 60, 16, 
boru 

nı /ro çapında 

0,8 öö 3 m/m et kabol
ıginda her çet 
	

lar. 

Ngen, kare, dikdörtgen, heksagonal, ~I ve sair PROFiı . SORULAR 

şekillerde barolar 

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

Telgraf: BORUSAN. Istanbul 

ı• 

I3BORU SANAYII 
A LIAILlitil C İ CIIILCTI _ rı  CTAII1121 Il 

B 
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OTOMAT İ K ve MANYETOLU 
TELEFONLARI 

ş  ır E ef 

TURBO DIESEL 

Galata Nesli Han - İ stanbul Tel: 44 75 54 
Telg : MEKASEL Istanbul 

Muntazam servis  
Bol yedek parça  
Ted ı yede kolayl ı k 

L 47515 
VOLVO'nun mevcut di ğ er modelleri 

L 46507: NakIlya ve In ş aat Izleri için en elveri ş li kamyon 
L 48508: A ğı r hizmet izin rakipsiz kamyon 
L 49509: A ğı r hizmet Ipin rakipsiz kamyon 
L. 48528: J aksl ı  .5ogialift' Il bilhassa akaryak ı t nekilyts1 için 

Otel kamyon 

L 49528:3 aksh fevkalade Ok kamyon 

Türkiye Mürnessili MEHMET KAVALA 
".,a l a ı a Nesli Han • I otan b ıı l Telefon: 44 75 54 Telg L AMET — 	anbu 
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