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Semsettin GÜLER 

Behçet Osmana ğ aoğ lu'nun 17 Eylül 1964 tarihli Cumhuriyet Ga-
zetesinde (Devlet Yat ı rımlarında S ınır) konulu enteresan bir yaz ı sı  
çıkt ı . Say ın iş adam ı  bu yaz ı s ında, milli kalkınmanın sağ lanmas ının, 
plan ve programlar ın tahakkukunun ve milletçe refaha kavu şma-
nın ilk ş art ımn bu sını rın tayin ve tesbit edilmesine ba ğ l ı  olunduğu-
na iş aret edilmektedir. 

Yaz ı larında daima ve daha ziyade a şı rı  müdahelecili ğ i savunan 
bir yazar da, ayn ı  gazetedeki kendi sütununda yukar ı da bahse konu 
olan yaz ıyı , Devletçiliğe tamamen kar şı  bir fikir gibi mağna vererek, 
düşünceyi küçümsemi ş  ve böylece s ını rl ı  yaz ının solundan s ını rı  aş -
mış tı r! 

5 Temmuz 1961 de Yüksek Planlama Kurulu ile Bakanlar Kurulu 
taraf ından kabul edilen (Kalk ınma Hedefleri ve Plan Stratejisi) ne 
göre, Türk Ekonomisinin Devlet ve özel sektörün yan yana bulundu ğu 
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karma bir ekonomi olduğu tesbit edilmi ş tir. Ihtilâlden sonraki y ıllar ın 
yani -planl ı  ekonomi devrinin memleketimiz bak ımından ba ş l ıca özel-
liklerinden biri de bu fikir olmu ş tur. 

17 Nisan 1962 de özel te ş ebbüs erbab ı  ile Hükümet ileri gelenleri 
arasm.da yap ı lan ve plânl ı  kalk ınma devrinin ilki olan toplant ı da kar-
ma sistemin hudut ve şumulünün kat'i taraf ve tesbiti istenmi ş tir. 

Devletin faaliyet ve müdahele sahalar ının geniş lik derecesi eko-
nominin daima en önemli problemlerinden biri olmuş dır. Devletlerin 
hayat ı  bak ı mından mesele politik karekter ta şı mış tı r. Hangi sebepten 
ileri gelirse gelsin, aranan s ını r ın tayini ve tanditi, antikomonist mem-
leketlerin içinde bulunduklar ı  ekonomilere aç ıklık ve berrakl ık verme-
si bak ımından çok önemlidir. Fakat bugüne kadar bu husustaki fikir-
lerde bir birli ğe var ı lamamış  ve ekonomi tarihinde Fizyokrat (Libe-
ral) ve Merkandilist (Müdaheleci )teoriler şeklinde ortaya ç ıkmiş  
olan bu meselede çal ış malar eksik olmam ış tı r. Birinciler yani Fizyok-
ratlar ekonomik alanda devlet rollerini tayin ve tandit için üretim ala-
nında esas olarak (Ferdi) ve (Ferdin Özel Faaliyetlerini) gözönünde 
tutmuş lar ve bu faaliyetlerin, ferdin ihtiyaçlar ı na daha iyi cevap vere-
ceğ ini, ferdin ve toplumun geli şmesini devlet te ş kilât ından daha mü-
kemmel bir surette temin eyleme ğ e müsait oldu ğu fikrini savunmuş -
lardı r. Zira serbest fert, sosyal geli şmeyi temin edecek tek vas ı tanın 
(Fert) olduğunu iddia etmi ş lerdir. Çünkü, bu geli şmeyi sağ lıyacak iki 
büyük amili vard ırki bunun birincisi müstahsilin ş ahsi menfaati, ikin-
cisi de rekabet serbestisi yolu ile tesirli bir surette ceryan edecek eko-
nomik kanunlardan faydalan ı rlar. 

Liberal fikre kar şı  olan müdahelecilerin teorileri ise çe ş itlidir. En 
mühimleri bilindiğ i gibi Devlet Sosyalizmi; Komünizm, Fa ş izm, Soli-
darizm, Ekonomie Dirigee sistemleridir. Bunlar ın kendi aralar ında 
birle ş tikleri nokta: Ferdin tabii haklar ı  yoktur, bir tak ım vazifeleri 
vard ır. Fert, toplumun bir üyesi olmak itibarile bir tak ım görevleri 
yerine getirmekle vazifelidir. Rasyonel bak ımdan fert tek ba şı na çok 
zay ı ft ı r, ancak toplanmakla kudretlerini tanzim ve ortak etmekle orta-
ya bir kuvvet ç ıkarm ış  olurlar ve kendileri de kuvvetlenirler. Bu iti-
barla topluluklar ve bunlar ın en mükemmel ş ekli Devlet hakiki bir kuv 
vet ve kudrettir, fert ancak devlet te ş kilât ı  içinde ya şamak ve faaliyet-
te bulunmak imkânına sahiptir, ş eklinde özetliyebiliriz. 

Her iki sistem hakk ında bu k ısa izahatten sonra gözümüzü mem-
leketimize çevirecek olursak; tarihi zaruretlerin ve halin icaplar ının 
Türkiyeyi bidayette, müdaheleci ve devletçi bir sisteme götürmü ş  ol-
duğunu görürüz. Çünkü Osmanl ı  imparatorlu ğunun son zamanlar ın- 
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da iktisadi istiklâlsizliğ in, siyasi istiklali kaybetme ğe kadar götürdü-
ğünü ac ı  tecrübelerle görmü ş tük. Diğer taraftan halk ın günden güne 
artan kollektif ihtiyaçlar ının kar şı lanmas ı  ve milli savunma bak ımın-
dan da bir çok i ş lerin ba şanlması  gerekiyordu. Bu noktadan hareket 
eden zaman ın idareci Devletçilik prensibini bir Anayasa kaidesi haline 
koymağa kadar gitmi ş  ve 5.2.1937 tarihinde 3115 say ı l ı  (Teş kilat ı  Esa-
siye Kanunun baz ı  maddelerinin değ iş tirilmesine dair kanun) ile Tür-
kiye Devletinin (Devletçi) oldu ğuna dair aç ık bir hüküm koymuş tur. 
Bilahere bu temayül devletin yal ın ız umum i ş lerinde değ il mahalli iş -
lerinde de hususile belediye kanunlar ında elektrik, havagaz ı , su ve na-
kil vas ıtalar ı  sahalar ına kadar sirayet etmi ş tir. 

Meseleyi ferdin sermayesi, teknik bilgisi ve sa ğ l ıyacağı  faydalar 
açı sından ele alacak olursak kar şı laş tığı m ız manzara bamba şkadır. 
Ş öyleki: Kapitalizmin geli ş tiğ i zaman ımı zda a şı r ı  devletçilik art ık, res-
mi makamlar ın selahiyet ve iktidarlar ını  geniş letmek arzusundan ba ş -
ka bir mağna ta şı mamaktad ı r. Amme te şkilat ı , ekonomik alandaki faa 
liyetlerini oranda, halk üzerinde kuvvetli bir hakimiyet kurmak im-
kanım elde edebilir. Halk geçim ihtiyaçlar ını  kar şı lamak hususunda 
devlete bağ l ı  kaldığı  takdirde, resmi daireler yetkilerini kuvvetlendir-
mek fı rsat ını  bulurlar. Kuvvet ve nüfuz arzusu da iktidar psikolojisi-
nin en hassas noktas ı dı r. Fakat Devletçilik tecrübelerinin u ğ radığı  ba-
ş arı sı zl ıklara en mühim sebep, hükümet te şkilat ının ekonomik ş art-
ları  takdir hususunda kar şı laş tığı  güçlüktür. Bunlar say ılamıyacak ka-
dar çoktur. iktisadi gidi ş in tekamül seyrini kendi emir ve kumanda-
lan altı na almağa çalış an devlet adamlar ının ve memurlar ın ın buka -
dar geniş  bir çapta hesap yapabilmeleri mümkün de ğ ildir. Bütün ihti-
malleri hesaba katmaks ız ın elyordamile düzenlenecek bir ekonomi po-
litikas ı  ise, tesadüflere kalma ğa mahkümdur. Devletçilik rejiminin 
karşı laş tıkları  diğer bir güçlük de, devletin sermaye ihtiyac ını  sağ la-
mak için ba şvurduğu vergi ve istikraz yollar ı  özel sektörü zay ıf düşü-
rücü sonuçlar verdiğ inden bu da devletleri enfilasyonlara ba şvurma 
veya vergilere zam yapma gibi iktisadi hayat ı  yıprat ıc ı  yollara sürük-
lemektedir. Devletçili ğ in revaçta oldu ğu memleketlerde, giri ş ilen te - 
şebbüslerin mali mes'uliyetinden korunmak için al ınan tedbirlerden 
biri, hükümet icraat ının gayri mes'ul bir organ kanalile bu siyasetin 
gerçekleş tirilmesine çal ışı lması , diğeri de parlemantolar ın görevlerini 
layıkile görebilmelerine meydan verecek bir çal ış ma usulü kurama - 
malandır. 

Hülâsa devletçilik rejimlerinde piyasa mekanizmas ının daha ba-
ş ar ı lı  tarzda nas ı l çalış abileceğ ini tesbit ve izah eden bir fikre bugüne 
kadar rastlanmam ış tı r. Siyasi ideolojilerin tesirinden ayr ı larak mese- 
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lenin ilmi aç ı dan incelenmesine gidildiğ i vakit, devletçiliğ in, zihniyet, 
finansman ve rantabilite bak ımlar ından bir fasit daire içine dü ş tüğü 
görülmektedir. 

Genel olarak belirtti ğ imiz mahzurlar ından dolayı  Devletçilik terk 
edilen bir sistem durumuna dü ş müş tür. Daha do ğ ru bir ifade ile bu 
sistemin kaplad ığı  saha haddi asgariye indirilmi ş tir. FonkRiyonunu 
çoktan ifa etmi ş  olmas ı  bakı mından memleketimizde de bu yolda baz ı  
zorlamalar ba ş lamış  bulunmaktad ı r'. Konu bilhassa ihtilâlden sonra 
önem kazanm ış  ve bir ara 1964 y ı l ı  kalk ınma masraflar ını  kar şı lamak 
üzere baz ı  devlet fabrikalar ının sat ış a ç ıkar ı lacağı  rivayet olunmuş tur. 
Fiili sahada bugüne kadar her hangi bir hareke',:e rastlanmasa da er 
veya geç bu yola gidilecektir. Zira bilindi ğ i gibi Türk Ekonomisi bu-
gün yeni bir çağı n ev dereceli yap ı  değ iş ikliğ inin eş iğ inde bulunmakta-
dı r. Yeni ceryanlar ekonomik hayat ım ız ı  bir kaç yönden bask ı sı  alt ına 
almağ a baş lamış tır. Bu arada (Mü ş terek Pazar), (Be ş  Yı ll ık Plan) ve 
(Sermaye Emek Münasebeti) gibi bir kaç ını  sayabiliriz. Buna göre 
mesela Ortak Pazara e ş it hak arayan bir üye olmak istiyo,rsak, bu paza-
rın mali reformuna parelel tetbirleri de almak zorunday ız. Diğer ta-
raftan inrasyonel çal ış an ve küçük çaptaki i ş letmelerimizin, rasyonel 
birh ale gelebilmeleri için istihsallerini artt ı rmalar ı  ve bünyelerini ge-
liş tirmeleri gerekmektedir. Bu da sermaye ve tasarruf sahiplerinin ya-
t ı r ıma elveri ş li bir or'mmda bulunduklar ına inanmalar ına bağ l ı dı r. Di-
ğer braftan Sermaye - Emek münasebetlerine dair mevzuatta yörür-
lükte olduğuna göre grevlere sebebiyet vermiyecek surette i ş  mukave-
le taleplerini günün ş artlar ına göre kar şı lıyabilecek sağ lam bir bünye-
ye sahip olmak gerekir. 

Bu alanda ba ş ar ı  kazanan garp memleket ekonomilerini dü şüne-
rek memleketimiz devletçili ğ inin s ını r ı nı  ş öyle özetliyebiliriz: 

1 — Devletin Ekonomi Politikas ı , ferdi mülkiyete dayanan ferdin 
ekonomik ba ğı msızlığı nı  koruyan, ekonomi sahas ında özel te şebbüsü 
esas tutan ve milli ekonomiye rehberlik eden içtimai adaleti ehemmi-
yetle ele alan bir sistem olmal ı dı r. 

2 — Demokrasi rejimile yeni bir politika yürütme ğe baş l ıyan 
devlet, milli ekonomi tarihimizin kurulu ş  devresinde kurucu ve geni ş -
letici görevini yapm ış  ve ekonomik çat ının temelini atabilmek için bir 
çok alanlarda i ş letmeciliğe girmiş  ve baz ı  alanlar ı  fiili veya kanuni te-
keli altına almış tı r. 

Devlet, ekonomik yap ının temellerini bu suretle att ıktan ve kuru-
lan müesseseleri yeteri derecede i ş lettikten sonra, i ş letmecilik faali - 
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yetlerini ancak birinci derecede amme hizmetleri say ılan iş lere ve as ıl 
vazifesi olan ve ekonomi politikas ının iş letmecilik dışı nda kalan tet-
kik, tanzim ve mürakebe sahalar ına hasretmelidir. Devlet bu gibi hiz-
metler d ışı nda kalan, zirai ve smai mahiyetteki i ş lerden peyderpey eli-
ni çekmeli ve bilhassa hiç bir suretle serbest piyasadaki te ş ebbüsler 
kar şı s ında hem rakip hem de mürakip durumunda bulunmamal ı dır. 

3 — Tabiat' iktizas ı  tekel mahiyetinde olan veya henüz özel sek-
törce ele al ınm ıyacak bulunan ve rasyonel bir ş ekilde iş letilmek ş ar-
tile devlet elinde kalmas ı nda mahzur görülmiyen i ş letmelerden ba ş lı-
calan şunlardı r: 

A — Demiryolları  

B — Limanlar (I ş letmesi muhtar idarelere b ı rakı lmak üzere) 

C — P. T. T. 

D — Milli istihsal ve istihlâki beslemeye ve tanzime yar ıyan 
enerji iş letmeleri, 

E — Özel te şebbüsler taraf ı ndan orman bölgeleri d ışı nda ku-
rulmuş  ve yeniden kurulacak olanlar haricindeki ormanlar, 

F — Müstahsilin mahSulünün değ erini koruyacak müesse - 
seler, 

G — Tekel halinde olmamak ş artile muntazam uçak i ş letme-
ciliğ i, 

H — İş letilmesi ba ğı ms ı z idarelere b ı rak ılmak kaydile devlet 
kredi nıüesseseleri, 

İ  — Her nev'i örnek ve ö ğ retim müesseseleri. 

J — Özel kapitalin gidemiyeceğ i, durumlar ı  itibarile ekono 
mik kalkınmaya ihtiyac ı  olan bölgelerde giri ş ilecek sinai te ş ebbüsler, 

4 — Devlet bundan böyle amme mahiyetini haiz olm ıyan iş letme-
lere devam etmemeli ve yeni tesisler ve tevsiler yapmamal ı  ve mevcut 
iş letmeleri birer birer özel te şebbüse devretme esaslann ı  haz ı rlamal ı , 

5 — Devletin te ş vik, mürakebe ve müdahelesile ilgili mevzuat ve 
bilhassa tatbikat ş ekilleri hususi iş letmelerle devlet te ş ebbüslerini e ş it 
hukuki ve ekonomik şartlar alt ında bulundurmalı  ve hususi sermayeye 
emniyet telkin edecek bir istikrar arzetmelidir. Milli ekonomimizin dün 
ya ekonomi ş artlar ına ve bu arada ileride üyesi olaca ğı mız müş terek 
pazar devletlerinin iktisadi bünyelerine tedricen uyabilme kudretini 
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gösterebilecek şı 	gelişebilmesi için ekonomik faaliyetlere engel 
olan veya bunlai ı  güçlestiren vergi ve resimlerin esasl ı  bir ş ekilde in-
celemeye tabi tutmal ı  ve himaye politikas ının kademeli bir -  ş ekilde ha-
fifletilmesi konusu üzerinde durmal ı dı r. 

Devlet 	icab ı  tekel kurmad ığı  alanlara özel te ş ebbüsün de 
kat ı lmas ına hiç bir suretle engel olmamal ı , e ş itsizlik yaratmaktan ç2- 
kinmeli ve serbest rekabete f ı rsat vermelidir. Bu arada özel te ş ebbüsün 
küçük mustahsil ve müstehliki ezer vaziyetteki inhisari geli şmesine 
kar şı  da uyan ı k ve tedbirli bulunmal ı d ı r. 

6 — Döviz ve sermaye kaynaklar ım ız ın darl ığı  karşı s ında sür'atli 
bir ekonomik geli şmeyi sağ lamak gayesile yabanc ı  sermayenin anor -
mal imtiyazlara malik olmamak kaydile, Türk ekonomisine kat ı lmas ı -
nı  ve bu maksailarla gereken tedbir ve kararlar ı  tam bir vuzuhla alma-
l ıdı r. 

7 — Memleketimizin ekonomik bünye ve münasebtlerini incele-
mek üzere ilmi hüviyetleri veya i ş  hayat ındaki ba ş ar ılarile tan ınmış  
tarafs ız iktisatç ı lardan mürekkep bir enstitünün kurulmas ını  sağ la -
mal ı  ve bilhassa bundan böyle iktisadi sahada devletin rol almas ı  lü-
zumlu görülen hususlar hakk ında yap ı lacak incelemeler de bu ensti-
tünün görevleri aras ında bulunmal ı dı r. 
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Ayni Ekonomik Olaylar2 

TEM İ NAT HADLERİ Nİ N İ NDİ RİLMESİ  
Mevcut döviz s ı kı nt ı sını  gidermek 

maksadile yükseltilen teminat hadlerinin 
eski kotalarda oldu ğu gibi liberasyonda 
sanayicilere para darl ığı  yüzünden tekrar 
% 10 a indirilmesi için Sanayi Bakanl ığı -
nın Hükümete teklifte bulundu ğu öğ re - 
nilmiş tir. 

KÜÇÜK SANAYININ GELI Ş MESI 
Sanayi Bakanl ığı nda yap ı lan bir top-

lant ı da, Türkiye küçük sanayiinin prob-
lemleri, geli ş tirilmesi, kredi ve sanayi si-
teleri konular ı  üzerinde durulmu ş , top - 
lant ıya bakanl ı k ilgililerinden ba ş ka AID 
Birle ş mi ş  Milletler Uzman ı  Dr. Alexandre 
da kat ı lmış  ve müş terek bir proje haz ı r-
lanmas ında anlamaya var ı lmış t ı r. 

AFRİ KA ÜLKELERİLE TICARET 
İ lgin bakanl ı klar ve te ş ekküller tem-

silcilerile Afrika ülkelerile iktisadi, tica-
ri, kültürel ve teknik i şbirliğ inin kurul - 
mas ı  ve geliş tirilmesi için bir toplant ı  
yapı lmış  bu ülkelere yap ı lacak ihracat 
ile bunlardan yap ı lacak ithalat ın neler o-
labileceğ in araş t ırı lmas ı na ba ş lanm ış tı r. 

EMISYON HACMI 
Emisyon hacminin yeniden 1,5 milyar 

lira artt ı r ı lacağı  ve bilahere bunun piya-
sadan çekilece ğ i şeklinde ç ıkar ı lan riva-
yetleri, Maliye Bakanl ığı  bir bildiri ile ya-
lanlam ış t ı r. Bu tebliğde bu yolun fiyat is-
tikrar ı  içinde kalk ınma prensibine ayk ı rı  
düş eceğ i mülâhazasile hiç dü şünülmediğ i 
belirtilmi ş tir. 

SANAYİ Cİ LER İ Çİ N FON 
Sanayici kredilerinin darl ığı  ve faiz 

hadlerinin yüksekli ğ i yüzünden sanayi - 
cilere % 5.25 faiz üzerinden 600 Milyon 
liral ık kredi sa ğ landığı  aç ı klanmış t ır. Bu 
krediden faydalanacak sanayi kollar ı  ve 
s ı ras ı  için bir listenin haz ırlanmas ına 
baş lanmış t ır. 

ODA VE BORSALAR BÖLGE 
TOPLANTISI 
27-28 Ağustos tarihlerinde Do ğu Kara 

deniz Havalisi Oda ve Borsalar ı  toplantı-
s ı  Trabzonda yap ı lm ış  bölgenin ekonomik 
problemleri müzakere edilerek muhtelif 
komiteler taraf ından haz ı rlanan raporlar 
üzerindeki dilek ve görü ş ler tespit edil - 
miş tir. 

DÜNYA BANKASI VE PARA FONU 
TOPLANTISI 

Para fonu ile Dünya Bankas ını n 7-11 
Eylül tarihleri aras ında Tokyoda yap ıt -
mis olan toplant ı s ına Maliye Bakan ının 
baş kanlığı nda bir hey'etimiz i ş tirak etmiş  
ve bu toplantı da Dünyanın ekonomik du-
rumu ile banka ve fon üyelerinin kalk ın-
ma gayretleri, az geli ş miş  memleketlere 
yap ı lacak yard ı mlar , dünya ticaretinin 
geli ş tirilmesi, para istikrar ı  gibi konular 
üzerinde durulmu ş tur. 

İ  SVİ ÇREN İ N YARDIMI 
Türkiye ile İ sviçre aras ı nda memle-

ketimizde yap ı lacak ve Ekonomik Kalk ı n-
mam ızda kullanı lmak üzere 6,5 milyon 
Frani ı k bir anlaşma imzalanm ış t ı r. 

EREGL' KOK FABRİ KASI AÇILDI 

Ereğ li Demir ve Çelik Fabrikaları  T. 
A. Ş irketinin Kok Fabrikas ı  10 Eylülde 
hizmete girmi ş tir. Fabrika y ı lda 640 bin 
ton kömür i ş leyecek ve 440 bin ton meta-
lürijik kok istihsal edecektir. 

TÜRK, IRAN VE PAK İ STAN 
MÜŞTEREK ÇALIŞMALARI 

Türk, Iran ve Pakistan aras ında ku-
rulmuş  olan Planlama komiteleri 10 Ey-
lülde sona ermi ş  ve aralarında Havac ı lık 
ve Denizcilik ş irketi kurulmas ı n ın esas-
lar ını  haz ırlamak için anla şmaya varm ış -
lard ır. Ayr ıca ticari, iktisadi ve kültürel 
konularda da çal ış mala ryap ı lmaktad ı r. 
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Yat ırım indirimi 

Fasih İ NAL 

Kalkınma plân ında yüzde 7 lik h ız ın sağ lanabilmesi, bütün sektör-
lerde yat ı r ımlar ın imkân nispetinde kolayl ıkla realize edilebilmesine 
bağ l ı dı r. 

Bu arada özel sektördeki yat ı rımların tahakkuku, kanun ve karar-
namelerle sağ lanmış  imkanlardan yararlanma nispetiyle oranl ı dı r. 
Bu imkânlardan bir tanesi de yat ı r ım indirimidir. 

Yat ı rı m indirimi, geçen y ıl 28 şubatta yay ınlanan ve gelir vergisi 
kanununun baz ı  maddelerini tadil eden 202 say ı l ı  kanunda gösterilmi ş -
tir, 

Yat ı r ım indirimini, kazanc ı n ı  tekrar yat ı r ıma sarfetmek isteyen-
lerin bu kazançlar ından bir k ı sm ın ı  vergiden muaf tutmak imkan ı  di-
ye tarii edebiliriz. Yat ı r ım indiriminin bir buçuk senelik tatbikat ından 
fazla müspet sonuç al ınamadığı  anla şı lmaktad ı r. Ticari veya zirai ka-
zançlar ını  bilânço esas ı na göre tespit edenlerin yararlanabilece ğ i ya-
tı rım indiriminin tatbikatta yerini bulamamas ı  sebeplerini, baz ı lar ı  iş  
aleminin kararnameyi tamamiyle anlamamalar ında, baz ı lar ı  da in-
dirime gerekli önemin verilmedi ğ inde aramaktad ı rlar. Asl ında her iki 
sebeb de yerinde de ğ ildir ve mesele 202 say ı l ı  kanundaki yat ı rım indi-
rimi hükümlerinin ihtiyac ı  tam manas ıyla kar şı lamamasından doğ  - 
maktad ı r. 

Bundan iki y ı l önce, İ stanbulda çe ş itli sektör temsilcilerinin i ş ti-
rakiyle bir vergi reform komisyonu kurulmu ş tu. Bu komisyonda, çe-
ş itli vergi meseleleriyle birlikte yat ı r ım indirimi konusu da ele al ına-
rak incelendi ve bu konuda bir rapor haz ı rlandı . Raporda yat ı rım in-
diriminin esas nispeti yüzde 60 olarak tespit edilmi ş ti. Buna kar şı l ık 
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20; say ı l ı  kanunun ek 3. maddesinin son paragraf ında yat ı rım indirimi 
yüzde 30 olarak gösterilmektedir. Bu indirimin gelir vergisindeki mü-
terakkilik bak ım ından ferdi firmalardaki nispetini tespit etmeye im-
kân yoktur. Ama ş irketlerde kurumlar vergisi muayyen oldu ğu için 
bundan yap ı lacak vergi indirim yüzdesi de muayyendir. 

Öte yandan vergi reform komisyonu reJyonal kalk ınmanın bahis 
konusu olduğu bölgelerde yat ı r ım indirimi nispetinin yüzde 75 olma-
sı nı  teklif etmi ş tir. Buna kar şı l ık kanunda, zirai yat ı rımlar ile Bölge 
kalkınmas ında yüzde 40, geri kalm ış  bölgelerdeyse yüzde 50 yat ı r ım 
indirimi kabul etmektedir. Vergi reform komisyonunun raporunda, ya 
tı r ım indiriminin kurumlar ve ferdi te şebbüsler bak ımından ayr ı  bir 
mahiyet taşı mas ı  lüzumuna i ş aret edilmektedir. Yukar ıda da belirtti - 
ğ imiz veçhile, yat ı r ım indirimi kurumlar ve ferdi te şebbüsler bak ı-
mından ayni miktarda de ğ ildir. 

Çünkü kurumlar vergisi muayyen nispettedir. Gelir vergisi ise, ge-
lirin miktanna göre de ğ iş en müterakki bir sistem üzerinden al ınmak-
tad ı n 

Bu sebeple yat ı rım indirimi dolayı s ıyla, gelir vergisinde kazanç - 
lardan bir k ı sm ının vergileme dışı  b ı rak ı lmas ı , gelir vergisi mükellef-
lerine kurumlar vergisine nispetle daha büyük avantajlar sa ğ lamakta-
dı r. 

Oysaki böyle bir farkl ı laşman ın ferdi te ş ebbüsler değ il kurumlar 
lehine yap ı lmas ı , sermaye ş irketlerinin kurulu ş  ve geli şmesini sağ la-
mak bak ımından çok faydal ı  bir mahiyet arzederdi. 

Bu yüzden vergi reform komisyonu yat ı rımlarda vergi indirimini 
kurumlar ve ferdi te şebbüsler bak ımından ayr ı  ayrı  mütalaa etmekte-
dir. Böylece kurumlar için normal yüzde 60, rejyonal kalk ınmanın ba-
his konusu oldu ğu yerlerdeyse, yüzde 75 vergi iadesi uygun görülmek-
te, ferdi te ş ebüslerdeyse bu nispetler a ş ağı  yukar ı  yar ı  yar ıya yüzde 30 
ve 45 olarak- teklif edilmekteydi. Bu surette hem vergi bak ımından 
müsavut olarak ayni zamanda da esasen yat ı rımları  daha fazla yapa -
bilecek olan sermaye ş irketlerinin ferdi firmalara nazaran ma ğ dur du-
ruma düşmeleri önlenebilecekti. 

Halbuki yat ı rı m indirimlerini gösteren 202 say ı l ı  kanunda bu ay ı -
rım nazari dikkate al ınmam ış , ve böylece kurumlarda yüzde 60 ve 75 
ferdi te ş ebbüslerdeyse yüzde 30 ve 45 olarak tebli ğ  edilen indirim mik-
tarlar ı  birleş tirilmiş , yukarıda da belirtildi ğ i gibi, normal yüzde 30, zi-
rai yat ı rımlarla bölge kalk ınmas ını  ilgilendiren yatırımlarda yüzde 40 
geri kalm ış  bölgelerdeyse yüzde 50 olarak tespit edilmi ş tir. 
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bu nispetlerin hemen uygulanaca ğı  kanaatine var ı lmamal ı dır. geçici 7. 

maddede, kanunun yürürlü ğe girdiğ i tarihi takip eden y ı lın başı ndan 

itibaren be ş inci y ıl sonuna kadar yap ı lacak yat ı rım indirimlerinin her 
yı l için yüzde 20 yi geçemiyece ğ i belirtilmektedir. Böylece vergi reform 
komisyonunca yüzde 75 nispetine kadar ç ıkar ılan vergi indirimleri 
1969 y ı l ına kadar yüzde 20 ye dü şüvermektedir. 

Öte yandan reform komisyonu, yat ırım indirimi ile ilgili müracat 
lar ı  incelemek üzere bir de yat ı r ım ofisi kurulmas ını  ileri sürmektey-
di. Komisyon memleketteki ekonomik kalk ınmanın geliş i güzel yatı  - 
r ımlarla değ il, selektif bir plan dairesinde yap ılacak yat ırımlarla iste-
nilen ölçü ve süratte geli ş eceğ i kanaatini ta şı dığı  için, indirimden fay-
dalanacak özel sektöre ait yat ı r ımlar ın plana uygun olmas ını  şart gör-
mekte ancak bunun kontrolunu yapacak bir dairenin kurulmas ını  da 
ileri sürmekteydi. Yat ı rım indiriminden faydalanmak isteyenler yat ı -
rıma ait plan proje ve finansman hesaplar ını  bu ofise devredecekler o-
fisce yap ı lacak inceleme ve tahliller sonunda yat ır ım ın derpiş  olunan 
ş artlara uygunlu ğu halinde ilgili müessese yat ı rımdan faydalanabile - 
cekti. 

Yatı r ım ofisi ve yat ı rım' yapacak te şebbüs aras ında var ı lacak an-
laşmaya göre yat ı rım plan ve projeleri ile yat ı rım müddetinde de ğ iş ik-
lik yap ı labilecekti. 

Ofis ayni zamanda yat ır ım indiriminden faydalanan te şebbüsler -
den yat ı rımla ilgili her türlü bilgiyi istemeğe ve yat ır ımlar ın gerçek-
seyir safhalar ını  takip ve kontrola yetkili olacakd ı . 

Böylece komisyonun indirim taleplerini özel bir sistemle incele-
meyi uygun gördü ğü anla şı lmaktad ı r. Oysaki 202 say ı l ı  kanun, yat ı r ım 
planlar ının planlama= mütalaas ı  al ındı ktan sonra Maliye Bakanl ığı n 
ca incelenece ğ i hükmünü getirmektedir. Planlama= daha ziyade ge-
nel kalk ı nma problemleriyle ilgili olduğu düşünülürse yat ı rım ofisinin 
faydas ı  kendiliğ inden meydana ç ıkmaktad ır. Ancak komisyonun ra-
poru Maliye Bakanl ığı nca beğenilmemiş , bu konuda nihai karar ın Ba-
kanl ıkça verilmesi uygun görülmü ş tür. 

Böylece indirim nispetlerinde de ofis kurulmas ı  hususunda da ko-
misyonun ileri sürdüğü tekliflerin taraftar bulmad ığı  anlaşı lmaktadır. 

İş te bütün bu sebepler yüzünden yat ı rım indirimi sistemi iş leme-
mektedir. Yoksa piyasan ın indirimi anlamadığı  veya değerlendireme-
diğ ini zannetmek yanl ış  bir sonuca varmak olurdu. 

Fakat i ş in en ilgi uyand ı racak cephesi, Maliye Bakanl ığı nca tasvip 
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edilmeyen raporu haz ı rlayan vergi reform komisyonunun kurulu ş  şek-
lidir. 

Bakanl ık tabiatiyle çe ş itli sektör temsilcilerinin i ş tirak ettiği bir 
komisyonun tekliflerini kendi temsilcisi de komisyonda bulunsa bile 
incelemeden kabul edecek de ğ ildir. Zira bu komisyonda bilhassa ser-
best sektörü temsil edenler, kendi menfaatlerini korumak için, mem-
leket iktisadiyah aleyhindeki bir çok fikirleri rey hakimiyetiyle di ğer-
lerine kabul eitirmi ş  olabilirler. Ancak vergi reform komisyonunda 
böyle bir durum bahis konusu değ ildir. Zira komisyon Ba şkan ı  Maliye 
Bakanl ığı  müşaviri hesap uzman ı  Ali Alaybekti. Diğer üyelere gelince, 
yedi hesap uzman ı , Bir Maliye Müfetti ş i, bir Gelirler Genel Müdürlüğü 
Müş aviri bir de İ stanbul Defterdarl ığı nın en ileri gelenlerinden bir tem 
silci olmak üzere komisyonda on bir Maliyeti vard ı . Geriye kalan beş  
üye, hiç bir zaman on bir maliyeciye rey hakimiyeti ile bask ı  yapmıya-
caklard ı . Hele bu be ş  üyenin durumlar ı  ve formasyonlar ı  göz önüne a-
lını rsa durum tamamen Maliyenin lehine olmak üzere vuzuha kavu ş -
maktad ır. 

Zira geri kalan temsilcilerden birisi Maliye profesörü — ikisi Ti-
caret ve Sanayi odalar ı  Genel Sekreterleri — Biri Maliye di ğeri güm-
rük müfetti ş leriydi — biri Temsilciler Meclisi üyesi, biri de Ba ğ cı lar 
Konfederasyonu temsilcisiydi. 

Bu durumda maliyecilerin d ışı ndaki beş  üyenin üçünün de Maliye 
formasyonunda oldu ğu görülmektedir. Di ğer iki üye esasen toplant ı -
lara bile fazla kahlmam ış lar ,varl ıkları  ile yokluklar ı  eş it bir durum 
arzetmi ş tiler. 

Bu vaziyette, yani kat'i ekseriyet ve hakimiyet ellerinde oldu ğu 
halde Maliye Bakanl ığı nın kendi temsilcilerinin haz ı rladıkları  raporu 
bizzat bakanl ık reddetmi ş  ve yüzde 75 e kadar yükseltilmesi uygun gö-
rülen yat ı rım indirimi yüzde 20 de b ı rak ı lmış tı r. 

İş te bütün bu sebebler yüzünden de yat ırım indiriminin yatı rım-
lar üzerinde fazla müessir bir rolü olamamaktad ı r, 
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Turistler Niçin Memleketimize Gelmezler 

Dr. Mahmut UÇAR 

Bilindiğ i gibi iş sizliğ in fazla oldu ğu memleketlerden i şçiye ihtiya-
c ı  olan memleketlere birkaç senedir bir i şçi akını  baş lamış  gitmekte-
dir. Bundan şu neticeye varabiliriz: i ş çi celbeden bir memlekette çal ı -
ş abilecek her ferdin bir i ş i mevcuttur. Bu kimseler kanunen senelik 
izne hak kazanm ış lard ır ki böylece bunlar di ğer memleketler için bi-
rer turist olabilirler; di ğer bir deyi ş le döviz kayna ğı  durumundadı rlar. 

Döviz kayna ğı  olarak vas ı fland ı rdığı m ız bu ş ahı slar tatillerini ken-
di memleketlerinde geçirecek olurlarsa «yerli turist» ad ını  al ırlar. Bu 
vaziyette harc ıyacaklar ı  para memleketlerinde kalacakt ı r. Fakat bun-
lar memleketlerinde kalmay ıp da yabanc ı  memleketlere seyahat ede-
rek tatillerini orada geçirecek olurlarsa birer «yabanc ı  turist» olacak-
lard ı r. İş te bu turistler yabanc ı  memleketler için payla şı lacak as ı l dö-
viz kaynaklar ı d ı r. 

Bundan böyle yabanc ı  memleketlere dü ş en en büyük vazife bu ya-
banc ı  turistlerin en yüksek say ı da kendi memleketlerine celbetmektir. 

Turistlerin senelik izinleri belli bir zamana isabet etmektedir. Bu 
sureler her müessesede emir ve talimatlara göre tesbit edilir. Turistik 
geziler daha ziyade yaz aylanna isabet etti ğ i gibi kış  aylar ında ve hat-
ta ilkbahar ve sonbaharda da yap ı lmaktad ı r. Her turist senelik iznini 
uraumiyetle dahi? de veya hariçte nerede kullanaca ğı nı  6 ay evvelinden 
ba ş lamak üzere planlar ve haz ı rl ıklar ına baş lar. Bunda iznini kullana-
bileceğ i mevsim, mali durumu ve kendi arzusu büyük rol oynar. Turist 
bu i ş  için ilk müracaat ın ı  seyahat acentalar ına yapar. İzninin zaman ı -
na, kesesine ve zevkine uygun bir yeri seçer ve gerekli muameleyi yap-
tı r ı r. 
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Su halde turist celbetmek isteyen memleketler için yap ı lacak en 
mühim iş lerden biri yabanc ı  memleketlerdeki «Turizm Seyahat Acen-
talar ı » ile işbirliğ i teminidir. Bu meyanda diğer mühim bir iş  yabancı  
memleketlerle rekabet ve propaganda hususunda büyük yar ış maya iş -
tirak etmektir. 

Mademki bir döviz kayna ğı  olan turisti memlekete celp i ş i mem-
leketimizin senelerdenberi devamedegelen tediye bilânçomuzdaki aç ı-
ğı mız ı  kapatabilecek en büyük gelir kaynaklar ımızdan biridir, o halde 
Devletin bu i ş le bilfiil me ş gul olmas ı  ve hususi müte ş ebbislere en bü-
yük çapta icap eden her hususta yard ımc ı  olmas ı  kaç ını lmaz bir ş art-
tır. Bu i ş  turist gelen memleketlerde bilfiil vazifede bulunacak olan ih-
tisas sahibi ve o memleketin dilini mükemmelen bilen temsilcilerin 
müsbet, faideli ve devaml ı  çal ış malar ıyla mümkün rilabilecekUr. 

Acaba yabanc ı  memleketlerde turizm konusunda memleketimizi 
tanı tmak ve turist celbini düzenlemek üzere Elçiliklerimizde, Konso-
losluklar ımızda bu meselelerle i ş tigal eden memurlar ımız mevcut mu? 
Varsa çal ış malar ının semereleri al ınmış  mı dı r? Bu vazifeler zikredilen 
temsilciliklerimizde baz ı  memurlara levdi edilebilir, fakat al ınacak 
muvaffakiyet derecesi ş üphelidir. As ı l yap ı lmas ı  dü şünülen mevzu, na-
sı l Çalış ma Bakanl ığı  lüzumlu görülen yabanc ı  memleketlerde Çal ış ma 
Ateş eliklerinin ihdas ını  karara ba ğ ladıysa, ayn ı  ş ekilde Turizm ve Ta-
nı tma Bakanl ığı nın da böyle önemi haiz memleketlerde birer Turizm 
ve Tanı tma Ate ş eliklerinin ihdas ı  olacakt ı r. 

Böylece memleketimizin kalk ınmas ında lüzumlu döviz teminini 
büyük mikyasta sağ layacak olan turist celbinin artmas ını  gerçekle ş  - 
tirmiş  olabiliriz. 

«Turist» ve «Turistik» kelimeleri memleketimizde maalesef yanl ış  
anlaşı lmaktad ı r. Turistik otel, turistik lokanta, turistik gazino v.s. yer-
ler fiatlar ı  diğer otel, lokanta, gazino v.s. yerler fiatlar ından daha yük-
sektir. Halbuki turistik yerler fiatlar ı  daha ucuz olmal ı dı r. Bu yaban-
cı  memleketlerde böyledir. Ş ayet zengin bir turist lüks bir seyahat ar-
zu ederse onu her yerde bulabilir. Fakat orta hani turistler ki ço ğunlu-
ğu bunlar te şkil ederler, muhakkak turist olarak gidecekleri yerlere 
gidi ş -geliş  masraflar ını , orada ikâmet, yemek, e ğ lence ve gezi masraf-
larını  yukarda bahsettiğ imiz memlekeUerindeki seyahat acentalar ın - 
dan alacaklar ı  tekliflerle bilirler ve imzalanan mukaveleye göre bun-
ları  tesbit ederler. Bu meyanda kaza, zarar-ziyan, hava durumu v.s. 
çeş itli sigorta i ş leri de seyahatin emniyeti bak ımından büyük rol oynar. 
Bundan ba şka turistler yanlar ına yaln ız cep harçl ığı  ile fazla eğ lence 
ve alacağı  hediye v.s. için bir mikdar yedek döviz al ırlar. 
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Bütün bu hususlarda meydana ç ıkabilecek meselelerin kolayl ıkla 
halledilmesi memlekete diğer seneler için daha büyük çapta turist ak ı -
nına sebebiyet verecektir. Bundan böyle bu hususdaki önemli nokta-
ları  aş ağı daki ş ekilde özetleyebiliriz: 

1 	Her keseye uygun ucuz, rahat ve emniyetli seyahat, 

2 — Ucuz, rahat, temiz ve ihtiyaçlar ı  kar şı layacak kullan ış l ı  otel, mo-
tel, pansiyon, ve kamp yerleri, 

3 — Ucuz, temiz ve arzu edilir yemek çe ş itleri ile temiz servis, 

4 	Gazinolarda ve e ğ lence yerlerinde arzu edilir müzik ve gösteri- 
ler, 

5 — ikamet bölgeleri yak ınındaki günlük turistik geziler, 

6 	Turistler taraf ından şahsi veya hediye olarak al ınabilecek tu- 
ristik e şya v.s. nin belirli satış  yerlerinde ucuz fiatlarla sat ışı nm 
temini, 

— Türkiye karayollar ının en son durumunu gösterir karayollar ı  
haritas ının bol miktarda haz ırlanarak dahilde ve hariçte turist-
lere takdimi, 

8 — Türkiye Demiryollar ı  ve Denizyollar ı  ş ebekelerini gösterir çizel-
gelerinin haz ı rlanarak turistlere sunulmas ı  ve bu vas ıtalarla u-
cuz turistik tarifelerin temini, 

9 — Keza karayollar ındaki otobüs ş ebekelerin tesbit edilerek turist-
lere sunulmas ı  ile bu vas ıtalarda turistlerin ucuz turistik tarife 
ile seyahatlar ının temini, 

10 — Her şehrin bir plan ının yapı larak şehrin merkezi bir yerinde 
teşhir edilmesi; bu planda mahalle, cadde ve sokak isimlerinin 
bulunmas ı  ve ş ehrin turistik mahiyeti haiz müze, tarihi, eserler, 
gezilecek ve istirahat edilecek park, koruluk v.s. yerlerin gös-
terilmesi, ile bu hususlar ı  havi haritalar ın piyasaya arz ının te-
mini, 

11 — Turistik büyük şehirlerde ikâmet hususunda turistlere her tür-
lü yardım ı  sağ l ıyabilecek bir turist bürosunun şehrin istasyon, 
garajlar v.s. gibi yerlerinde veya merkezi bir yerde faaliyete ge-
çirilmesi, 

12 — Karayollar ı  haritas ındaki ve bilfiil karayollar ındaki yol No. lar ı  
ve işaretlerinin anla şı lı r bir şekilde bağdaşması , 
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13 — Karayollar ındaki beynelmilel işaretlerin daha s ık ve daha anla-
yış lı  bir ş ekilde tesbiti, 

14 — Memleketin her çe ş it av bölgelerinin ve av zamanlar ının tesbiti. 

15 — Kara, deniz ve hava giri ş  kap ı lar ındaki turistlere uygulanan 
muamelât ın basitle ş tirilmesi ve gerekli kolayl ıklar ın gösteril - 

mesi. 

Yukarda onbe ş  madde olarak özetlenen bu önemli konular ın ihti-
sas sahibi kimseler taraf ından dikkatle ele al ınarak planl ı  bir ş ekilde 
halledilmesi gerekmektedir. Bunlar prospekt, bro şür ve kitap ş eklin-
de resimli ve o memleketin diliyle haz ırlanarak her turiste hariçte ve 
dahilde sunulmal ı d ır. Hariçte gereken konferanslar verilmeli, turistik 
yerlerin resimleri te şhir edilmeli filmler gösterilmeli, velhas ıl diğ er 
yabanc ı  memleketlerle turist celbi konusundaki yar ış mağa tam te şki-
latl ı  olarak iş tirak edilmelidir. Bu arada yabanc ı ların propaganda usül 
ve sistemlerini de yak ından izlemek ve göz önünde tutmak ve ona göre 
hareket etmek laz ımdı r. 

Memleketimizde turistlerle münasebette bulunacak vazifelilere ve 
halka turistlerin meAleketimiz için önemlerinin yüksekli ğ ini ve bu 
iş in önemli bir memleket davas ı  olduğunu her türlü cephesiyle anlat-
mak ve bu hususlarda turistlerin memleketimizi ziyaretleri ile ilgili 
filmler göstermek, konferanslar tertip etmek ön planda yap ı lmas ı  la-
z ım gelen planl ı  çalış malardand ı r. 

Ne zaman ki bütün bu hususlar planl ı  ve devaml ı  bir şekilde hal-
ledilir, o zaman ilelebet bir gelir kayna ğı mız olmas ı  lazım gelen turist 
celbi meselemiz sa ğ lam temellere büyük ba ş arı lara ula şı r. 
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Müesseselerimizi Taniyahm 

Sağ lad ığı  Hizmetler Bak ı m ı ndan İ thal Mallar ı  

Fiat Tescil ve Tetkik Dairesi 

Nihat BATUR 

Dergimiz memleketin belli ba ş lı  müesseselerini o müesse-
szlerde çal ış an mezanlar ımızın yetkili kaleminden sizlere 
tan ı tacakt ır. 

2 Ekim 1956 tarihinde İ thal Mallar ı  Fiat Kontrol Dairesi ölarak 
resmen faaliyete ba ş layan te şkilat ın gayesi; Türkiyeden yabanc ı  mem-
leketlere muhtelif konbinezonlarla, itharatLa döviz kaç ı r ı lmasını  önle-
mek olduğu kadar ayn ı  memleketin dünya piyasas ına verdiğ i fiat üze-
rinden memleketimize de ihracat yapmas ını  temin etmekti. Bu tarih-
ten 19.2.1959 tarihine kadar ithalat muamelelerinin yürütülmesinde 
tam ve ciddi bir kontrol mekanizmas ı  olarak faaliyette bulunmu ş , 
memlekete beklenen döviz tasarrufunu sa ğ lamış tı r. Ancak, ekonomik 
icaplara göre ithalâta tan ınan seyyaliyete paralel olarak bünye 

uğ ram ış  ve 19 Şubat 1959 tarihinden itibaren D ış -Ticaret Lite-
ratürümüze İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesi ad ıyla tescil ol-
muş  sur. 

Türk Paras ı  K ıymetini Koruma Kanununa istinaden faaliyetini de-
vam ettiren te ş kilat zaman zaman Maliye Bakanl ığı  taraf ından neş re-
dilen tebligler ve d ış  ticaret i ş lerine dair sirkülerler ile ithalat yönetme-
liklerinde bahis konusu edilen esaslara uygun bir faaliyet icra etmek-
tedir. 

Gerek fiat kontrol te şkilat ı  olarak hizmette bulundu ğu devrede ge-
rekse Fiat Tescil ve Tetkik Dairesi olarak faaliyetine devam etti ğ i ha-
lihaz ı r durumda, esas vazifesi yabanc ı  memleketlerden Türkiyeye it -
hal olunan bilumum mallar ın fiatlar ımn dünya piyasa fiatlar ına uy - 
gunluğunun aramaktad ı r. Bu esas faaliyetinin yan ında kendisinden bek 
lenen tali hizmetlere ilave olarak bünyesi icab ı  da bir çok hizmetlerle 
Türk Ekonomisine faydal ı  olmaktad ı r. 
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Aş ağı daki paragraflarda İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Daire-
sini umumi efkâra daha iyi tan ı tmak maksad ıyla bütün bu hizmetler-
den k ı saca bahsedilmi ş tir. 

Kuruluş  ve görevine k ı saca temas etti ğ imiz Daire, Türk Paras ının 
Kıymetini Koruma Hakk ında 17 say ı l ı  karara ili şkin Seri III, ithalâta 
ait 1 say ı lı  tebliğ  ile son şeklini almış t ı r (*). Tebliğ 'e göre ithal edilecek 
her çe ş it emtea ve e şyan ın memleketler ve fiatlar itibariyle seyri ve 
hacmi hakk ında istatistiki bilgileri tescil ve tatkik etmektedir. 

Dış  ticaret mevzuunda hususi bir yeri olan geçici ihraç mevzuun-
da Ticaret Bakanl ığı  gereken titizli ğ i göstermi ş , iş in mahiyetini göz-
önünde tutarak ele alm ış t ır. Ihraç edilecek ham madde yerine ,ithal 
edilecek mamul maddelerin döviz kayb ına meydan verilmiyecek şe - 
kilde değerlendirilmesi gayesiyle, ithal olunacak maddenin fiat ının ta-
yinini, bu hususta yegane selâhiyet sahibi olan İ thal Mallar ı  Fiat Tes-
cil ve Tetkik Dairesine b ı rakmış t ır. Durum, 21 Ekim 1961 tarih ve 
10938 sayı l ı  Resmi Gazete ile Ticaret Bakanl ığı  taraf ından haz ı rlanıp 
yay ınlanan «Geçici ihracata ait Yönetmelik» in 7 nci maddesiyle ara', 
kal ı  Daireye bildirilmi ş tir. 

Kota tatbikat ının neticesi olarak; muayyen devreler itibariyle ilan 
edilen D ış  Ticaret Rejimi ithalat Yönetmeliklerinde belirtildi ğ i üzere 
Anlaşmal ı  memleketlerden yap ı lacak ithalâtta, fiatlar ın Dünya piyasa-
larına nazaran pahal ı  bulunduğu hallerde, ithalâtç ı  bu memleketlerden 
yapaca ğı  ithalâttan vazgeçip T.C. Merkez Bankas ından teminat ın' ge-
ri alabilmesi için İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesince mal ın 
pahal ı  olduğunun verilecek pahal ı l ık belgesiyle tevsik ediece ğ i cari ko-
talarla bildirilmektedir. Bu gibi müracaatlarda Daire, tetkik ederek 
aranan ş artlara göre pahal ı lık belgesi vermektedir. 

Sağ lık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığı  taraf ından ithal olunan amba-
lajlı , ruhsata tabi t ıbbi müstahzarlar ın fiatlar ımn tesbiti i ş i; Bakan-
lığı n, Eczac ı l ık ve Tıbbi Müstahzar Genel Müdürlü ğünün 6 Haziran 
1962 gün ve 4744 say ı l ı  yazısına isdnaden isti ş ari olarak gene bu Daire 
taraf ından yap ılmaktad ı r. 

Yabancı  sermayeyi te şvik kanunundan istifade ederek memleketi-
mizde mukim yabanc ı  ş irketlerin kâr hisselerini artt ı rmak maksad ıyla 
yeni yeni sermaye tezyidine gittikleri görülmektedir. Bu ilâveler gere-
ğ ince kâr hisseleri tayin edilece ğ inden, ithal yolu ile yap ı lan sermaye 
tezyidinin beynelmilel piyasa fiatlar ına göre kontrol edilmesinin bir 
çok pürüz ve aksakl ıklar ı  ortadan kald ı raca ğı  düşünülmüş tür. Bu mü-
lâhaza ile sermaye tezyidi mahiyetinde bedelsiz olarak ithal olunan 

(*) 20.11.1962 tarih ve 11261 say ı lı  Resmi Gazete. 
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mallar, Dairenin ilk y ı llarında olduğu gibi Fiat Kontrol muamelesine ta 
bi tutulmaktad ı r. 

Yabanc ı  sermayeyi te şvik kanunu yoluyla yap ı lan bedelsiz ithal& 
ta paralel olarak, yurd d ışı nda muhtelif sebeplerle teraküm etmi ş  ser-

mayenin bedelsiz veya yolcu beraberinde ithali halinde veyahut muh-
telif sebeplerle Gümrüklerce el konulan ihtilâf mevzuu mallar ın fiat-

larının tesbiti bir eksper taraf ından yap ı lacak yerde İ thal Mallar ı  Fiat 

Tescil ve Tetkik Dairesine müracaat edilerek karara ba ğ lanmaktad ı r. 
Bu şekilde Gümrük idarelerine oldu ğu kadar Kambiyo mercilerine ge-
rekli yard ımc ı  bilgi verilmektedir. 

Montaj Sanayii Talimat ı  mucibince yerli tüm imâl ve montaj yo-
luyla imal edilecek mamulün ithal fiat ının tasdiki, 14 Nisan 1964 tarih 
ve 11682 say ı l ı  Resmi Gazetede ne ş redilen Montaj Sanayii Talimat ının 
bölüm III madde 3 ün b bendinde belirtildiğ i üzere; yerli tüm imal 
veya montaj yoluyla imâl edilecek mamulün Gümrük Tarife numara-
s ını , adını , evsaf ın ı  ve tüm haldeki ithal fiat ını  (imalâtç ı  fabrika tesli-
mi U. S. $ olarak) gösteren proforma fatura ve tercümesinin uygunlu-
ğu İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesi taraf ından tetkik edile-
rek yap ı lmaktad ı r. Gene 12.5.1964 tarih ve 11701 Say ı l ı  Resmi Gazete 
ile yay ınlanan ihraç edilen mamuller için lüzumlu ham ve yard ımcı  
maddelere döviz tahsisi esaslar ı na dair Yönetmeli ğ in 3 ncü maddesin-
de belirtildi ğ i gibi, İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesine yeni 
bir görev verilmi ş tir. Bu tarihten itibaren, bahis konusu yönetmelik-
ten istifade edebilecek ihracaatç ılar; mamulün ihraç edildi ğ ini göste-
rir gümrükçe tasdikli ç ıkış  beyannamesi ve vergi iadesinin yap ı ldığı nı  
gösterir T. C. Merkez Bankas ı nca verilmi ş  makbuza, mamulün imalin-
de kullanı lacak lüzumlu ithal maddelerine ait ilâve edecekleri profor-
ma faturay ı  İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesine tasdik ettir - 
mektedirler. 

Daire, kurulduğu tarihten bugüne kadar Kazai ve idari mercilerin 
çalış malar ına da yard ımc ı  olmuş tur. Zaman zaman muhtelif vilâyet 
mahkemelerinde görülmekte olan davalarda, Dairenin çal ış ma mevzu-
una giren, ihtilâflar ı  aydınlat ı c ı  malûmat ve döküman zaman ında ve-
rilerek bu sahada da faydal ı  olmaktad ı r. Aynı  ş ekilde, Maliye Bakanl ı -
ğı  Maliye Müfetti ş i, Hesap Uzman ı , Hazine Kambiyo Kontrolörleri; 
Gümrük ve İ nhisarlar Bakanl ığı  Müfetti ş leri ve Ticaret Bakanl ığı  Mü-
fetti ş lerinin baz ı  firmalara ait tetkikat ve tatbikatlar ında da gerek fer-
din gerekse ammenin menfaatini bitaraf olarak koruyacak, te şkilât ın 
mevzuuna giren hususlarda, idari mercileri ayd ınlatı c ı  bilgiler vermek 
tedir. 
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Yeddi vahidlik mevzuu ithal mallar ı  fiatlar ının tesbiti de İ thal 

Malları  Fiat Tescil ve Tetkik dairesince yap ı lmaktad ı r. 2490 say ı l ı  Art-

tı rma ve Eksiltme Kanununa göre pazarl ıkla yapı lan al ımlarda, al ımı  
yapacak Dairelerin emtea fiatlar ı  üzerinde bir fikir sahibi olmalar ı  
maksad ıyla Ticaret Odalar ından sormakta olduklar ı  yeddi vahidlik 
mevzuuna giren (muayyen bir malin belirli bir tarihte yaln ız bir fir-
ma elinde bulunmas ı  hali) ithal mallar ı  fiatlar ı  yak ın zamana kadar 
hususi eksperlere yapt ı r ı lmaktayd ı . Fakat, i ş in önemi göz önünde tu-
tularak Türkiye'nin bütün ithal mevzuuna hakim ciddi bir müessese-
ye yapt ı r ı lmas ının çok yerinde olaca ğı nı  gören Ticaret Odalar ı  bu mev 
zuda da İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesinden faydalanmay ı  
yerinde buldular. 

Planlı  ekonomik bir devreye girmi ş  bulunan memleketimizde de 
gerek resmi gerekse özel sektör bir taraftan yat ırım mevzuunu etüd 
ederken diğer taraftan rantabilite, rasyonellik gibi mevzulara ilave o-
larak piyasa ara ş tı rmas ı  yapmak ihtiyac ını  duymaktad ı r. Yat ı r ım mev 
zuu mal daha ziyade Türkiye'nin ithal etti ğ i mallara inhisar etti ğ i tak-
dirde alakal ı lar müracaatlar ını  İ thal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dai-
resine yaprak tam ve ciddi istatistiki rakkamlar elde etmektedirler. 
Teşkilâtın Arş ivinde kurulduğu tarihten beri haz ı rlanmakta olan haf-
talık, ayl ık ve y ı llık istatistikler bu ihtiyaca cevap vermesi bak ımından 
ayr ı  bir kıymet ta şı r. Bahis konusu istatistikler memleketler ve bölge-
ler itibariyle olduğu kadar, ithalat ın maddeler itibariyle de seyrini gös 
terecek şekilde haz ı rlanmaktad ı r. Her müracaat edenin faydalanabi-
leceğ i bir mehaz olarak tasnif edilmi ş  bir şekilde muhafaza edilmek-
tedir. 

Daire en büyük hizmetlerinden birini de devaml ı  tescil ve tetkik 
ettiğ i ithal mallar ı  fiatlar ını  Türkiye İ ktisat Gazetesinde her hafta ilan 
etmekle yapmaktad ır. Bu arada, ithal mallar ının fiatlar ını  tetkik ve 
tesbit etmek maksad ıyla dünyanın dört bir taraf ından toplanan fiat-
lardan ihracatç ı larımızın da istifade ettirilmesi dü şünülmüş tür. Niha-
yet bu dü şünceyi kuvveden fiile ç ı karan Daire; 1961 senesinden itiba-
ren Türkiye'nin ihraç etti ğ i baş lıca mallara ait fiatlar ı  da Dünya piya-
sa fiatlar ıyla mukayeseli bir ş ekilde haz ı rladığı  listelerle, hafta sonlan 
itibariyle, Türkiye İ ktisat Gazetesinde ne ş rederek ihracatç ılarımızı  ay-
dmiatmaktad ır. 

Yukarı da sıras ıyla ifa ettiğ i asil ve tali hizmetlerine k ısaca temas 
edilen bu te şkilat Türk Ekonomisine d ış  ticaret sahas ında olduğu ka-
dar diğer sahalarda da faydal ı  hizmetlerde bulunmaktad ı r. 
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Türkiye Turizm ve 
Yat ırım Sahalar ı  

Doğ an ERMAN 

Çağı mızda alt ı n devrini ya şamakta olan Avrupa turizmi, İ spanya 
ve Yunanistandan sonra Türkiye s ı n ı r ını  da zorlamaya ba ş lamış  bu-
lunmaktad ı r. 

İ kinci Dünya Sava şı n ı  takipeden kalk ınma y ı llar ında Avrupa mil-
letlerinin sosyal bünyesinde meydana gelen büyük de ğ iş iklik ve buna 
bağ l ı  olarak ferd ba şı na dü ş en milli gelirdeki art ış , yirminci yüzy ı lı n 
ba şı nda ferdi karakterini muhafaza etmekte olan Avrupa turizminin 
çehresini de ğ iş tirmi ş  ve toplu turizm hareketleri birinci plana geçmi ş -
tir. Avrupa Birli ğ ine doğ ru at ı lan ad ımlar, pasaport, vize ve gümrük 
muamelelerinin asgariye indirilmesi, hayat seviyesindeki devaml ı  yük-
seliş , turizm ve seyahat endüstrisinin yapt ığı  büyük yat ı r ımlar, ve ula ş -
t ırma sahas ında elde edilen teknik geli şmeler, insan tabiat ında bulu-
nan, gezme, görme, ö ğ renme, tabiat içinde ya şama, spor yapma, din-
lenme ve hatta modaya uyma gibi arzular ın uyanmas ına,. ve bunun 
bir sonucu olarak da milletleraras ı  kütle turizminin ba ş lamasına yol 
açmış tı r. 

Yurdumuza gelen turistlere ait istatistikleri incelersek, deniz yo-
luyla ve önceden düzenlenmi ş  gezi seferleriyle gelen turistlerin bir hay-
li kabar ık bir yekûn tutmakta olduklar ını  görürüz. Ancak, bu tarz ge-
zilere i ş tirak suretiyle gelen turistlerin çe ş itli sektörlere çok az bir 
para b ı rakt ı klar ı , ve daha ziyade yurdumuzu d ış ar ı da tan ı tmak bak ı -
mından direkt bir propaganda vas ı tas ı  olduklar ı  aş ikard ır. Muntaza• 
man hat vapur seferleriyle ve trenle gelen turist ise çok az say ı dadı r. 
Yine mevcut istatistiklere göre, ba ş ta Amerika olmak üzere uzak mem- 
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leketlerden gelen ve i ş  veya turistik gayeyle seyahat eden yabanc ılar 
daha çok havayolunu tercih etmektedirler. Bu şekilde yurdumuza ge-
len kimselerin İ stanbul, Ankara, İ zmir gibi büyük merkezlerde kald ık-
ları , ve nadiren iç bölgelere gittikleri mü ş ahede edilmektedir. Son y ı l-
ların istatistiklerinde görünen bir di ğer husus da Avrupadan kara yo-
luyla yurdumuza gelen turist say ı s ındaki art ış tı r. Münferit olarak ve 
ya küçük guruplar halinde özel otomobileriyle seyahat eden bu kimse. 
lerin büyük şehirlerde çok az kald ıklar ı , daha çok tarihi eserlerin ve 
tabiat güzelliklerinin bulunduğu bölgelere gitmekte olduklar ı  göze 
çarpmaktad ı r. Bu şekilde seyahat eden turistler, yurdumuzda kampç ı -
lığı n öncülüğünü yapmakta ve yeni bir turizm endüstrisinin do ğmas ı-
na yol açmaktad ı rlar. 

Türkiye, gelip geçmi ş  çeş itli medeniyetlerin b ı rakt ığı  tarihi ve ar-
keolojik eserler, zengin ve de ğ iş ik tabii güzellikler, eş ine ancak İ span-
yada rastlanabilen çok elveri ş li ve mutedil bir iklim gibi yıllardı r pro-
pagandas ını  yaptığı mız meziyetlere sahiptir. 

Fakat, buna kar şı l ı k, ulaş tı rma vas ı talar ının ve yol şebekesinin il-
kel bir durumda olu şu, Almanya ve İ skandinav memleketleri gibi Av-
rupa turizm hareketinin a ğı rl ık noktas ını  teşkil eden memleketlere olan 
coğ rafi uzakl ığı , standartlara uygun konaklama tesislerinin çok az 
oluşu, ve nihayet henüz büyük ki tlede turizm şuurunun tam olarak 
teessüs etmemi ş  olmas ı  gibi turistik geli şmemizi geciktiren çok önem-
li faktörler vard ı r. Önce bu faktörleri ve çe ş itli yollardan gelmekte 
olan turistler üzerindeki tesir derecelerini inceliyelim. 

1. Ulaş tırma vas ı taları  ve yol durumu: 

Memleketimizde mevcut gerek ş ehir içi ve gerekse şehirler aras ı  
ulaş tı rma vas ı talar ı , miktar ve vas ıflar ı  bakım ından henüz yerli halk ın 
ihtiyaçlar ına dahi tam olarak cevap verememektedir. Avrupada tu-
rizmin geli şmesinde demir ve karayollar ının çok müsbet bir rol oy-
namas ına mukabil, bilhassa yerli demiryollar ımız için aynı  ş eyi söyle-
mek mümkün değ ildir. Karayolu şebekesi ana çizgileri itibariyle elve-
riş li olmakla beraber, in şaat, bak ım ve kontrol noksanl ıklar ı  sebebiy-
le henüz standard ın çok alt ındadı r. İ stanbulu Bulgar ve Yunan hudud-
lar ına sağ layan iki ana turistik yolun hâlâ istenilen seviyeye getirile-
memiş  ve tozdan kurtar ı lamamış  olmas ı nı  bu duruma bir misâl ola-
rak gösterebiliriz. Ş oför ve sürücülerimizin trafik kaidelerini hiçe say-
maları , trafik kontrolunun da müessir bir şekilde yap ı lamamas ı , ya-
bancı  turistler için büyük bir tehlike te şkil etmekte, ve ileride menfi 
tesirleri görülebilecek bir nitelik ta şı maktad ı r. 
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Havayolu şebekemiz büyük merkezler aras ındaki normal bağ lantı -
lar dışı nda herhangi bir turistik organizasyonu mümkün k ı lacak evsaf-
ta değ ildir. 

Deniz yollar ım ız ise, kabotaj seferlerinde normal yolcu nakliyat ı  
ve iç turizm ihtiyaçlar ına dahi tam olarak cevap veremiyecek bir du-
rumdadı r. 

2. Coğ rafi uzaklık: 
Yı ll ık tatilini en iyi şekilde kullanma yollar ını  ar ıyan Avrupal ı  için 

memleketler aras ı  mesafe birinci derecede rol oynamaktad ır. Yurdu-
muz, belli baş l ı  merkezlerden kara yoluyla iki-üç günlük bir uzakl ık-
tad ı r. Uçakla seyahat etmeye imkan bulam ıyan büyük kitleler ve oto-
mobille dura geze dola şan turistler haricinde kalan kimseler için bü-
tün cazibesine ra ğmen Türkiyeye gitmek pek kolay olmamaktad ı r. Bu 
güçlüğe, içinden geçilmesi icabeden Demirperde gerisi memleketlerin 
uyandı rdığı  psikolojik durum ve transit vize formaliteleri de eklenin-
ce, pek çok kimse böyle bir seyahatten vazgeçmek zorunda kalmakta-
dı r. 

3. Konaklama tesisleri: 
Resmi rakkamlar, yurdumuzda be şbin civar ında yatak bulunduğu-

nu göstermektedir. Ancak bu miktar ın büyük ekseriyetinin Anadolu 
içlerine da ğı lmış , her türlü konfordan uzak otellerin yataklar ına ait 
olduğu düşünülürse, bu husustaki eksikli ğ imiz derhal anla şı l ı r. Ingil-
terede otel odas ı  sayı sının -yatak de ğ il- yüzonbin olduğunu da bir mu-
kayeseye imkân vermek bak ımından burada zikredebiliriz. 

4. Turizm şuuru: 
Turizm faaliyetlerinde ana unsur insand ı r. Turizme yeni aç ı lan 

bir memleket için, yerli halkta turizmin anla şı lmış  olmas ı , gelecek ya-
banc ı  turistin memleket ekonomisine ve dolay ı sıyla kendi ya ş ama se-
viyesine hangi yollardan ve ne nisbette etkili olaca ğı nın iyice kavran-
mış  olmas ı , gerekli ho ş görürlük ve misafirperverlik havas ının uyanma-
s ı  için elzemdir. Turistin harcad ığı  her liran ın, çoğalt ı cı  tesir sonun-
da, yakla şı k olarak 3,5 liral ık bir ekonomik faaliyetin do ğuracağı  mil-
li geliri sağ lamakta olduğu, basit bir tarzda ve mü şahhas dellillerle 
halka izah edilebilmelidir. Turizm şuurunun uyanmas ı , büyük şehir-
lerdeki doland ı r ı cı lığ a kadar varan fazla kazanç hevesini bir dereceye 
kadar frenleyebilir. 

Yukar ı da saydığı mız menfi faktörlerin tesirlerini asgariye indire-
bilmek ve en k ı sa zamanda en iyi neticeyi almak için Devlet ve Özel 
Sektörce yap ı lmas ı  icab eden yat ı r ım çeş itlerini, yer ve vas ıflarını  ikin-
ci yaz ım ızda inceleyeceğ iz. 
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DAHA 	DAHA .4„. DAHA 	yapar 
SER İ 	UCUZ '‘ EMN İ YETL İ  

C1- 5 MODEL UNIVERSAL 
( TENTEL İ  ) 

JEEP ' ARAZI VASITASI 
4 SILINDIRLI 

HURR İ CANE MOTORLU 
Ç İ FT D İ FERANSIYEL 
L İ  

1 3/4  TON KAPAS İ TEL İ  
AĞ IR H İZMET PICK- UP 
KAMYONET' 

6 SIL İ ND İ RL İ  
SUPER 
HURR İ CANE 
MOTORLU 
Ç İ FT D İFERANS İ . 

YELL İ  

kr\ 

Türkiye yeOne satic ı s ı  

Verdi Ticaret Limited Ş ti. 
Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi Harbiye - Istanbul Tel. 48 22 13 Telgr. Verdil 

z 

Iş iniz ne olursa olsun... 
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Lokalimizin A flizıp 

14 Eylül pazartesi akşamı  Yüksekkald ı rımm Beyoğ lu cihetinde 48 Numaralı  
apartımanın 1 numaralı  dairesi ş imdiye kadar'ki en kalabal ık gününü ya şı yordu. 

İ stanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunlar ı  cemiyetinin lokali aç ı lıyor, 
 du. Saat 17.30 dan itibaren birer birer gelmeye baş lıyan mezunlar 18 s ıralarında lo-

kali  doldurmuş tu. Salon, koridor, odalar her yer doluydu. Salonda An-
kara Şubesinin gönderdi ği çiçekler göze çarp ıyordu. Herkes evi kadar rahatl ıkta 
girebileceğ i bir yere kavu şmanm sevinci içindeydi. Saat 18 de Ba şkan Oktay Emed 
söz alarak dedi ki: 

Sevgili Arkada ş larım. 

Lokalinize hoş  geldiniz kurulu ş  yı lı  olan 1943 den beri mezun arkada ş larımız 
cemiyetimizin kalk ınması  için her türlü yard ımı  yapmış lardır. Nihayet bu dam-
lalar birike birike göl oldu ve bir daire sahn alarak lokal açma imkâmna kavu-
ş uldu. Yurdumuz İ ktisaden geri kalmış  bir ülkedir, buna ra ğmen İktisat tahsili 
yapmış  olanlara çalış mak için müsait bir zemin hazırlanmamış t ır. Meselâ serbest 
hesap mütehass ıslığı  tasarısı  hâlâ tamamlanmamış , hukuk muadeleti ve kaymakam-
lık hakkı  tanınmamış t ır. 

Üstelik İktisat Fakültesi Mezunlar ı  çalış malarına nasılsa müsaade edilen sa-
halarda da işe girerken zorluklarla kar şı laşmakta sonradan terfi et tirilmemekte-
dir. Bunların yanı  sıra hükümetçe iktisaden geri kalmam ızın sebepleri aranmak-
tadın Kanaatimizce İ ktisat Fakültesi mezunlar ı  çalış ma hayat ında daha geniş  
saha tan ınması  memleketin kalk ınmasında önemli bir faktör olacakt ır. 

Oktay Emed'den sonra Cemiyetin Ankara Şubesinin Başkanı  Fahrettin Tun-
çöz söz alarak veciz bir konu şma yapt ı  ve Iktisat Fakültesi mezunlar ı  arasındaki 
tesanüdün kuvvetlenmesi bak ımından lokalin önemini belirtti. 

Fahrettin Tunçöz'den sonra misafirler aras ında bulunan Hakim Sabri Erdem 
bir konuşma yaptı . Sabri Erdem bu konuşmasında Hukuk ve İktisat kültürünün 
cemiyet hayt ındaki yerinden ve İktisatc ılarm memleket kalk ınmasındaki önemli 
yerinden bahsetti. 

Toplantı  neş eli bir hava içinde devam etti ve saat 21'den sonra yava ş  yavaş  
dağı ldı . 

* Mezunlarımızdan Sümerbank İ stanbul Ş ubesi Müdür Muavini Ali Tokmak-
oğ lu Sümerbank Bahçekap ı  Ş ubesi Müdürlüğüne tayin edilmi ş tir. K ıymetli mezu-
numuzun ba ş ar ı lar ın ın devam ını  dileriz. 
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Cemiyet Ba şkan ı  Oktay Emed aç ı lış  konuş masını  yaparken. 

Toplant ı da bulunan Rezan Özkul, Türkân Emed, Eyüp Karaday ı , 
Ali Tokmakoglu, Cemal Can konuş maları  izliyorlar. 
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Toplant ıda bulunanlardan bir gurup. 

Mezunlarımızdan Ali Dinççağ , Ankara Ş ubemiz Ba şkam Fahrettin 
Tunçöz, Müslim Çelikan ve arkadaş ları . 
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ÜTÜLERI 
GARANTILIDIR 

OTO 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA verilir. 
	  ANCILIV 

1-1.**.d• *xlı.**** + r• 1. A. r• ***)1.» t 1$ 14.* ıl, 11-31*** ,.*** X' **********************,r 
* * * *  *  *  *  * ARSLAN TU Ğ LA  *  
* *  

YAPI TUĞLASI : 
* 
* K İ REMİ T '4 * 
* ATEŞ  TUĞLASI * 
* * * * 
* * 
* Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148  
*  
* Telefon : 21 11 32  
*  
* * 
* Mağ aza : Galata, Tersane Cad, No. 67 	 '0 *  
* Telefon : 44 30 40 	 34, 

 *  
* İ STANBUL  * *  *  
1.4(4(4(sc-g-;(4(4(4,14‹ ıcic-sK-K-s(4~4( ıc-K-k ı K ıi-~-sc-x+ .r ı t ıc-gic-It-sc ıc-ecicı tIcici< İK-4,4(4cic-x4(4c4(4L-§(4,1(4, 
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ÜTÜLERI 
GARANTILID1R 

ÜTÜ 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA verilir. 
ILANCILIK 

TÜRKIYE GARANT İ  BANKASI A.ş . 

Kuruluşu : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Ş ube 

Her türlü Banka muamelât ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyanın her yerinde muhabirleri vard ır. 
Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANT İ 	 BANKASI 

DIRI KOLL. Ş TI. 

MUSTAFA CURE ve AHMET ÖNAL 

DAHILI TICARET 

PAMUK, HER NEVI IPLIK, BEZ 
VE MANİ FATURA 

TOPTAN ve PERAKENDE 

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

Telgraf : D İ Rİ CAN 
Telefon : Yz. 27 16 66 - 22 56 30 
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ŞZTIllağa kadaT 
'IN'tik1.1x11141A  oRu B

BAŞI.AtitaIŞIIR  

yillik 
imalât kapasitesi 50.000 on 

1964 
iMixt.lx," PRO&:ZAW 

Sivatı
,Galvan‘ill ve biti:on1ii boruIt

ır. 
Din 22,40 a göre 

SS 
a.t4o 

ARO itat.t.kr  

3/;,11," ,s/, 	
, .11; 	

, 

13)(0.9 ,16><0.9 ,19 X0.9 

,21)(o,9 ,25><1.w Sanayi boruta 	
o mı n, 

n 

SIPARİŞ  OZE.Rkt4E 
‘141t..t.kT 

, 	
apı nda 

13, 16, 19, 5, 32, 38, 42, 49, 60, çe şit boyalar. 
16 90 mum ç 

mini 	
kalı nlı gı nda her  

eçger ı

, kare, dikdörtgen, belisagonal, oval ve sairPROfil. SORULAR 

şekillerde borulu 

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 
ıle 

mBORU SANAYII 
ANONIM SIRKETI - ISTANBUL 
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ÇANAKKALE 

Seramik Fabrikalar ı  A. Ş . 

Türkiyede ilk defa beynelmilel 

norm ve evsafa uygun olarak 

imâl etmekte oldu ğu 

KAROFAYANS 
(BEYAZ VE RENKLI) 

ve 

İ ZALATÖR 
( ALÇAK VE YÜKSEK GERILIM) 

Mamullerini piyasaya 
arzetmektedir. 

Müracaat : Galata, Tersane Cad. Kipman Han Kat 5, Tel: 44 76 83 
Fabrika : Tel. Çan 29 
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