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Bir Hasb ıhal 

İ lk sayım ız ı n takdim yaz ı sında başarımı z ın; okuyucular ımı zın ve 
yazarlar ımı zın inandığı mız ve güvendiğ imiz en yak ın alâkalar ına bağ l ı  
olduğunu belirtmi ş tik. 

Derhal açıkl ıyal ım ki, bu mütevazi dergimizin henüz be ş inci say ı sı -
nı  ç ıkarmış  olmam ıza rağmen, taraflar ın yak ın ilgileri bizlere ilerisi 
için, büyük ümitlerin mutlu ışığı nı  bugünden göstermi ş  bulunmaktadı r. 

Abone say ımız k ısa zamanda artm ış  ve ne ş ir için gönderilen entere-
san yaz ı lar elimizde çoğ almış  bulunmaktad ı r. Gelirini yine sizlere fay-
dal ı  olmak uğ runa harcamaktan haz duyan dergi organ ı  bu say ı sından 
itibaren baz ı  yeniliklere ba şvurmaktadı r. 

Bunlardan birincisi elinizdeki say ı nın orta bölümüne eklenmi ş  bu-
lunan alfabetik adres listesidir. Buna devam edilecek ve böylece k ı sa 
bir zamanda bütün mezun arkada ş lar ın en yeni adreslerini bir arada 
topl ıyan bir broşüre sahip olacaks ınız. 
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Diğer taraftan çok yak ında zengin münderecatl ı  bir özel sayı  tak-

dim edeceğ iz. S ık s ı k ç ı karaca ğı m ız özel say ılar günümüzün en ilgi çe-
kici konular ını  ihtiva edecek ve memleketimizin tan ınmış  iktisat yazar-

larının kaleminden ç ıkacakt ır. 

Ayr ıca dergi ile birlikte verilmek üzere hususi ilâveler haz ı rlanmak-

tadı r. Bu ilâvelerin biriktirilmesile her okuyucumuz k ıymetli bir esere 
sahip olacak ve bunun için ayr ıca bir bedel ödemiyecektir. 

Cemiyetimiz dergi i ş ine parelel olarak bu faaliyetlerinden ba şka, 
eskiden olduğu gibi, müstakil eser neş riyat ına devam edecektir. Bu 
maksatla yal ınız cemiyet kanalile sat ı lmak üzere eserler tabettirilecek-
tir. 

Dergi ilâvelerinde ve Cemiyet ne ş riyatlar ında konular ın, gerek Fa-
kültede okuyan genç arkada ş lar ı  ve gerekse hayata at ı lmış  mezunlar ı -
m ı z ı  ilgilendirmesine bilhassa dikkat edilecektir. 

Bundan sonraki hedefimiz, dergimizin sahife adedinin artt ı rı lmas ı  
olacakt ır. Böylece ortaya daha tatminkâr bir eser ç ıkaca ğı nı  elbetteki 
takdir edersiniz. Ancak mevcut imkânlan yukar ı da saydığı mı z maksat-
lara ay ı racağı mızdan, sahife adedinin artt ı rı lması  için okuyucular ımı -
zın ve yazarlar ım ız ın daha yak ın ilgilerine ihtiyaç bulunduğu aş ikârd ı r. 
Buna ulaşmak ve vaad edilenlerde baş ar ı  kazanmak için esirgemiyece-
ğ inizden emin bulunduğumuz yardımlar ı nıza ve bugüne kadar göster - 
diğ iniz ilgiye şükranlar ımı zı  bildirmeyi bir vazife sayar ız. 

SAYGILARIMIZLA 
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Ekonomik Durum 

Devletçilikte Yeni 
Anlamlar 

Doç. Dr. Haydar KAZGAN 

Gerek iktisat teorisinde ve gerek tatbikatta «devletçilik» ba şka bir 

tabirle devletin iktisadi hayata müdahale etmesi ve iktisadi te ş ebbüs 

ve iş letmeleri kurup bunlar ı  yönetmesi bilhassa İ kinci Dünya harbin-
den sonra büyük geli şme ve değ işmelere konu olmu ş tur. Memleketimiz-
de aynı  yönde bir geli şme ve değ işme 1950-60 devresinde oldu ğu gibi 
planl ı  devre dediğ imiz içinde ya şadığı mız günlerde kendini göstermeğe 
baş lam ış t ı r. Biz bu yaz ıda bilhassa demokratik ve liberal ekonomi dü-
zenini kabul etmi ş  memleketlerde yani Bat ı  dünyas ında ve bizde devlet-
çiliğ in muhtelif şekil ve tatbikat ından bahsedecetiz. 

1 — Piyasa ekonomisinin hakimiyetini sa ğ layan devletçilik. 

Liberal bir ekonomi üstünlüğünü bugün piyasa ekonomisinin mem-
leket ekonomisine hakim olma derecesine ba ğ lamak gerekmektedir. Pi-
yasa ekonomisi bir memlekette mevcut istihsal faktörlerini en iyi bir 
sekilde dağı tan ve adeta otomatik i ş leyen bir mekanizma olduğu için, 
liberal iktisat nizam ını  demokratik hürriyetlerin muhafazas ı  maksadile 
ş art olduğunu kabul eden memleketlerde, devlet müdahalesini piyasa 
ekonomisinin veya bunun bir alternatifi olan rekabet esaslar ının mem-
lekette yerle şmesi veya yerle şmiş se aksamas ına mani olmak şeklinde 
düzenlemek gerekmektedir. Devlet rekabet ş artlar ının aksamamas ı  ve 
bu suretle de piyasa mekanizmas ının memlekette mevcut kaynaklar ı  en 
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iyi bir şekilde i ş letilmesini sağ layabilmesi için, icab ında genel iktisat 
politikası  araçlar ı  olan vergileme, bütçe, d ış  ticareti düzenleme gibileri 
yanında devlet i ş letmeciliğ ini de bir araç olarak kullanmaktad ır. 

Fakat gerek piyasan ın iş leyiş i ve gerek bu iş lemeden beklenen is-
tihsal faktörlerin en iyi bir şekilde dağı lışı  özel teşebbüsün yat ırım al-
ternatiflerine yani karl ı l ık gayelerine uymayan iktisadi faaliyetlere 1ü-
zum göstermektedir. Nitekim, geni ş  ölçüde münakalat a ğı r sanayi ve 
enfrastrüktür dedi ğ imiz temel yat ı r ım ve faaliyetlerin ki bankac ı lık ta 
bunun içine sokulabilir piyasa mekanizmas ı  içinde piyasa kullar ına gö-
re yürütülebilen veya yürütülmesi bizzat piyasan ın iyi iş lemesi bak ı  - 
mmdan uygun görülebilecek faaliyetler olmad ığı  en liberal memleket-
lerde dahil anla şı lmış  bulunmaktadı r. Özel te ş ebbüs, karl ı lığı nı  piyasa 
rayicinin üstünde tutmak gayesine ba ğ l ı  olan bir davran ış  içinde, bu gi-
bi yat ı r ım ve faaliyetlere ra ğbet gösterse bile, genel olarak birçok se-
beblerden inhisar kurma ğa müsait olan bu yat ı r ım ve faaliyetler bu 
defa hakkedilmeyen fazla kazanç veya rantlar ın doğmas ına sebeb ol-
maktad ı r. Oysa ki, piyasa mekanizmas ına olan güven bu fazla kaznç-
ları  ve rantlar ı  ortadan kald ı rmaktan gelmektedir. Bu itibarla, devlet, 
piyasa ş artlar ı  içinde özel teşebbüsün istediğ i kar ı  getirmeyen veya bu-
nun çok fazlas ını  getirdiğ i için piyasa şartlar ını  ihlal etmek tehlikesini 
ortaya koyan ve genel olarak liberal bir düzenin süratle geli şmesi için ra• 
gerekli olan temel yat ı rım ve faaliyetleri bizzat yönetmek zorunda bu-_ 
bulmaktad ır. İş te bu gaye ile giri ş ilen devletçiliğe «Refah ekonomisi»', 
nin gerektirdiğ i devletçilik diyoruz. 

Refah ekonomisi, yukarda ifade etti ğ imiz üzere bir memlekette re-
faha sağ layacak olan tek müessese olarak yine piyasaya güvenmekte 
ve bu piyasa ne kadar rekabet ş artlar ı  alt ında çalışı rsa mevcut istih, 
sal kaynaklar ını  o memleket o kadar iyi bir ş ekilde kullanmış  olacağı  
için, mevcut servet, kaynak ve iktisadi imkanlara göre azami refah ı  
sağ ladığı nı  kabul etmektedir. Ba şka bir deyi ş le, devletin yerinde müda-
haleleri ve aktif rolü ile piyasa fazla kazanç ve rantlar ı  ortadan kald ı -
rarak bilhassa eme ğ in istismar ını  önlemek suretile adil bir gelir da-
ğı tımı  içinde çal ış abilir hale gelecektir. Tabii gelir da ğı l ımının adil ola-
bilmesi için serveilerin de adil bir şekilde dağı l ımı  mevzubahis olmak-
tadı r. İş te devlet gerek gelir ve gerek servet da ğı tımını  adil bir hale 
sokmak için bir taraftan piyasa mekanizmas ına belirli müdahalelerde 
bulunurken diğer taraftan vergi ve sair dolayl ı  ve dolayı s ız iktisadi 
müdahale araçlar ı  ile de harekete geçecektir. 
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Devletin piyasa mekanizmas ını  tanımas ı  ve hatta onu hakim k ı lan 

bir kuvvet olarak gözükmesi ile gelir bölü şümünde adalet sa ğ lama 
fonksiyonu birbirine z ı t faaliyetler değ ildir. Devlet gerek kendisi müte-
ş ebbis olarak ve gerek özel te şebbüse iktisat politikas ı  tedbirleri ile te-
sir ederek ve hatta özel te şebbüse rekabet şartlar ı  içinde i ş leyen bir pi-
yasanın devaml ı  olacağı nı  garanti ederek, adil gelir da ğı t ımına hizmet 
eden bir fiyat politikas ının piyasa mekanizmas ının içinde dahi gerçek-
leşmesini sağ layabilir. Nitekim, iyi i ş leyen bir piyasada fazla kar ve 
rantlar ı  ortadan kald ı rmak mümkün olduğu yani müstahsil rantlar ının 
doğmas ına mani olmak mümkün olduğu gibi adil bir gelir dağı tımına 
en çok hizmet eden mü ş teri rantlar ını  ortadan kald ırmak imkan ı  da 
mevcuttur. Devlet, ya kendi i ş letmeleri ya da devletçe istenilen fiyatla-
lar ı  uygulamay ı  kabul eden özel te şebbüs ile piyasada ba ğı msız olarak 
s ı rf kar ını  azami k ı lmak için çal ış an iş letmelerle birlikte mü ş teri rant-
larını  massetmek ve bu sayede de ayn ı  mal veya hizmeti düşük gelirki 
vatanda ş lara düşük fiyatla hatta maliyetin alt ında bir fiyatla arzetmek 
imkanını  yaratabilir. Nitekim münakalât fiyatlar ı  ile birçok mal ve hiz-
metlerin fiyatlar ı  hemen hemen hiçbir kalite ve miktar fark ı  arzetme-
yen mal ve hizmetlerin arz fiyatlar ı  bir memlekette gelir da ğı tımını  da-
ha adil kı lmanın bir arac ı  olabilmektedir. Mesela trenlerde mevki fark-
ları , genel pazar yerlerinde ve büyük mağ azalar ın aynı  mal için farkl ı  
fiyat tatbik etmeleri, s ı rf müş teri rant ını  massetmek yani ödeme kud-
reti fazla olandan ayn ı  mal veya hizmet için daha fazla para almak ve 
buna mukabil ödeme kudreti dü şük olana da ayn ı  mal ı  daha ucuza 
satmak politikas ı  ile izah edilmek gerekir. Bu usul genel olarak devlet 
iş letmeleri ile, bu usule ba ğ lı  kalacaklar ını  devlete garanti eden hizmet 
ve mal istihsal eden özel te şebbüslerde tek bir firma içinde daha iyi bir 
şekilde tahakkuk ettirilmektedir. Nitekim bir münakalat i ş letmesinde 
derecelendirilmi ş  fiyatlarla memleketteki gelir da ğı t ımına geni ş  ölçü-
de tesir etmek mümkündür. Mesela demiryollar ında bu gaye ile sadece 
mevki farklar ı  ile yetinmeyip, bölge farklar ı  da konmak suretile geri 
kalmış , fakir bölgeleri daha üstün bir refaha kavu ş turmak mümkün -
dür. Nitekim, bir demiryolu veya şehir banliyosu trenleri veya otobüs 
seferlerinde fakir semtlere uygulanacak ucuz tarifenin dü şük has ı lat ı , 
zengin semt veya bölgelere uygulanacak yüksek tarife suretile elde e-
dilen yüksek has ı latla önlenebilir ve i ş letme zarar etmeksizin ve hatta 
piyasa rayici olan kar ıni elde ederek toplum refah ını  etkileyebilir. i ş -
letmenin zarar etmesi ve bu zarar ın devlet taraf ından karşı lanması  re-
fahı  etkileme politikas ı  öngörüldüğü takdirde normal kar şı lanmak ge- 

- 5 

pe
cy

a



rekir. Kalda ki, evvelce de i şaret etti ğ imiz gibi, piyasa ekonomisinin is-
tenilen gayeye hizmet edebilmesi için demiryolu ve saire gibi temel 
faaliyetlerin gün geçtikçe önemini art ı rmak gerekmektedir. 

Netice itibarile denilebilir ki, refah ekonomisinde devlet i ş letmeci-
liğ i piyasa mekanizmas ı nın kendi kendine iş leme yetersizli ğ i nisbetin. 
de bir gelişme gösterecektir. Ayr ı ca piyasa mekanizmas ı  içinde arzedil-
mesi mümkün olmayan, fakat toplumun refah ını  etkilemekte büyük 
rolü olan mal ve hizmetlerin istihsali de devlet i ş letmeciliğ ine düşmek-
tedir. Bu düzeni uygulayan memleketlerde bu gibi mal ve hizmetleri is-
tihsal eden özel teşebbüsün çe ş itli sebeblerden dolay ı  faaliyetlerini re-
f ahl etkileyecek ş ekilde yürütememeleri dolay ı sile bu te ş ebbüsleri dev-
letle ş tirme hareketine giri ş ilmiş  olduğunu da burada kaydetmek yerin-
de olacakt ı r. 

2 — Planlı  ekonomilerde devletçilik. 

Planl ı  ekonomiler derken memleketimiz gibi demokratik nizam ı  
muhafaza etmek gayesine ba ğ l ı  olarak, mevcut kaynaklardan ve istih-
sal faktörlerinden daha iyi bir şekilde istifade edebilmek amacile kabul 
edilmiş  bir planl ı  ekonomiyi kastediyoruz. 

Bu manada planl ı  bir ekonomide plan gösterici bir karaktere sa - 
hiptir. Ş öyle ki, planın gayesi piyasa mekanizmas ının yerine geçecek 
bir nizam kurmak değ il, fakat refah ekonomisi düzeninde oldu ğu gibi, 
piyasa mekanizmas ının iyi iş lemesine yard ımcı  olmak ve aksayaca ğı  
öngörüldüğü iş lerde ve faaliyetlerde onun yerine kaim olmakt ır. Bu ye-
rine kaim olmak sözü gösterici planlarda sadece devlet sektörü için 
kullanı lmaktad ır. Ba ş ka bir deyi ş le devlet sektörü, a şağı da göreceğ i-
miz gibi özel te ş ebbüsün plan ı n hedeflerine dolayl ı  bir şekilde sevketme-
de kullanı lacak mü ş evviklerin yarat ı c ı  olduğu gibi, planın öngördüğü 
hedeflerin piyasa mekanizmas ı  içinde gerçekle ş tirilmesi mümkün gö-
rülmediğ i hallerde, piyasa mekanizmas ının yerini alan bir sektör ola-
rak kabul edilmektedir. Fakat baz ı  Bat ı  ülkelerinde gösterici mahiyet-
te bir plan ın uyguland ığı nı , fakat bu plan ın da asl ında piyasa ekonomi-
sini istenilen şekilde çal ış tı rmaya hedef tuttuğu görülmektedir. Memle-
ketimizde uygulanmakta olan planlamada ise kalk ınmanın vas ıta hat-
ta gayesi olan baz ı  mal ve hizmetlerin istihsali ve bunlara ba ğ l ı  yatı r ım-
ların yap ı labilmesi için, pe ş inen devlet te şebbüsü gerekli görüldüğü gi-
bi, bu mal ve hizmetlerle ilgili yat ı r ımların özel teşebbüsce gerçekle ş - 
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tiı ilmemiş  olması  halinde de devlet te şebbüsünün özel te şebbüsün ye-
rini alması  gerekmektedir. 

Gerek refah ekonomisini uygulayan ve gerek ekonominin geli şme 
hı zını  plan yolile azamile ş tirmek isteyen demokratik memleketlerde ö-
zel teş ebbüs tarihi geli ş imi içinde toplumsal hedeflere varman ın arac ı  
olabildiğ i halde Türkiye'de te şvik edici gayretlere ra ğmen henüz özel 
teşebbüs böyle bir araç olabilecek hale gelememi ş tir. Bunun ba ş lıca se-
bebi sermaye piyasas ının bir türlü te şkil edememiş  olması  ve buna 
bağ lı  olarak da uzun vadeli dü şünce ve te ş ebbüs zihniyetinin henüz yer-
leşmemiş  olması dı r. Bunun neticesi Bat ı 'da enfrastrüktür te şkil eden 
iş letmeler k ısmen de olsa özel te şebbüs taraf ından yönetilirken, mem-
leketimizde devlet sadece sinai yat ı r ımlar ın yönetici olmakla kalmay ıp, 
iş in pazarlamas ım da üzerine alm ış  bulunmaktad ı r. Bu halen gün geç-
tikçe daha geni ş  bir sahaya yay ı lmas ı  ihtimali mevcut olduğu da bir 
gerçektir. 

Ayr ı ca piyasa mekanizmas ının mevcut istihsal faktörlerini -i şgücü, 
sermaye, tabii kaynaklar- en iyi bir şekilde dağı tacak şekilde iş lemesi, 
refah ekonomisinde olduğu gibi s ı rf bu gayeye yönelmiş  bir devlet mü-
dahelesi ile mümkün görülmedi ğ i için, bu gayeyi genel bir plânla ger-
çekle ş tirmek gerekmi ştir. Ş öyle ki, devlet plan gere ğ ince ve plan ın he-
deflerine yarma arac ı  olarak kendi i ş letmelerini piyasa ekonomisi için-
de ve dışı nda b ı rakmak suretile plan ın istediğ i veya gerektirdiğ i iktisa-
di ortam ı  yaratmakla görevlidir. Bu ş ekilde devlet plan ın yürütme so-
rumluluğunu ta şı yan bir merci olarak bir taraftan iktisat politikas ı  ted-
birlerini planın istediğ i ş ekilde yürütürken, di ğer taraftan devlet i ş let-
melerini planın hedeflerine ba ğ l ı  k ı lmak üzere düzenler, bünye ayarla-
maları  yapar. Bu itibarla plan ın devlet sektörü bak ımmdan gösterici 
değ il emredici olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

Planın hedeflerine bağ l ı  kalan devlet i ş letmeciliğ inde art ık gerek 
istihsal faktörlerinin ve gerek neticelerin de ğerlendirilmesi i ş letme se-
viyesinde değ il, memleket ekonomisi ve plan ın arac ı  olmaktaki muvaf-
fakiyeti olarak yap ılmak gerekir. Bu demektir ki, devlet i ş letmeleri 
gösterici bir plan ın hedeflerinin gerçekle ş tirilmesinde özel te şebbüsün 
teşvik arac ı  olarak kullan ı ldıklar ında bir tak ım munzam maliyetlere 
veya düşük hasılâta katlanmak zoru içinde b ı rak ı lacaklar ve bunlar ın 
neticesi i ş letme seviyesinde zararlar kaydedeceklerdir. Fakat bu zarar-
ların plan hedefleri veya sosyal olarak yorumlanmasnda zararlar ın bü-
yük ölçüde sosyal faydaya tekabül etti ğ i görülecektir. 
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Bundan ba şka, yine planın hedeflerine ba ğ l ı  olarak programla ş tı n-

lan devlet i ş letmeleri piyasa kanunlar ı  dışı nda çal ış mak zoru içinde ka-

labilirler. İş te bu hallerde de ad ı  geçen i ş letmeleri i ş letme seviyesinde 

değ il, plâmn hedeflerini gerçekle ş tirmedeki müsbet rolleri ile değ erlen-

dirmek gerekecektir. 

Devlet iş letmelerinin yukarda bahsetti ğ imiz zararlara kar şı l ı k çok 

yüksek kâr eden ve bu karlan tekelci durumlar ı  ile sağ layan i ş letmeler 

olmas ı  da mümkündür. Bilindiğ i gibi, bir genel kalk ınma planının mu-

vaffakiyeti her ş eyden evvel devlet elile yap ı lmas ı  gereken yat ırım ve 

harcamalar ın finansman ındaki muvaffakiyete ba ğ l ı dı r. Memleketimiz-
de olduğu gibi özel te şebbüsün yarat ı lan bütün mü ş evviklere rağmen 
istenilen yat ı rım ve harcamalar ı  yapamamas ı  planın devlet taraf ından 
finansmamm iki yoldan sekteye u ğ ratmaktad ı r. Birincisi devletin özel 
teşebbüsün yerine almak gere ğ i ile yapacağı  yatı rım ve harcamalar ı n 
gerektirdiğ i munzam finansman ihtiyaçlar ı , ikincisi ise özel te ş ebbüsün 
beklenilen yat ı rım ve harcamalar ı  yapmamış  olmas ı  dolayı sile bekleni-
len vergi matrahlar ının doğmamas ı  yüzünden vergi has ı lat ının bekle-
nilen has ı lâttan dü şük kalmas ı  ve böylece meydana gelen bir finansman 
açığı dı r. İş te devlet bu gibi finansman aç ıklarını  devamlı  bir ş ekilde 
maruz kalarak plan ın hedeflerinden uzakla şmamak için kendi sektö-
rü içinde bunun çaresini aramak yolunu seçebilir. Bu yol da baz ı  dev-
let iş letmelerinin karl ı lığı nı  art ı rmak ve bu sayede ihtiyac ı  olan fonlan 
tedarik etmek yoludur. Hatta mevcut i ş letmeler içinde bu ihtiyac ını  
kar şı layacak olanlar bulunmuyor veya kafi gelmiyorsa, yenilerini aç-
mak yoluna gidebilir. Hatta bu i ş letmelerin karl ı lığı nı  art ırmak için 
devlet kudretini dahi kullanabilir. Netice itibarile diyebiliriz ki, özel 
teşebbüsün plan ın hedeflerine uygun yat ı r ım ve harcamalarda geri kal-
mas ı  devletçiliğ in hududunu geniş letmekle kalmayıp, özel te şebbüs ye-
rine kaim olan ve hatta piyasa ekonomisinin kurallar ını  bir tarafa iten 
devlet iş letmeciliğ inin doğuşuna sebeb olacakt ı r. 

Planl ı  ekonomilerde devlet i ş letmelerinin plan ın kendileri bak ı  - 
mından emredici olan hedeflerine ba ğ l ı  kal ı rken bir taraftan da plan ın 
hedeflerine ancak kendi öz gayeleri ba ğdaş tığı  takdirde varmak gayre-
ti gösterecek ba ğı ms ı z özel teş ebbüslerle rekabet etmesi gerekebilir. Ni-
tekim memleketimizde durum böyledir. Memleketimizde baz ı  sektör-
lerde devlet i ş letmeleri özel te şebbüs ile rekabet halinde bulunmakta-
dır. Fakat devlet te ş ebbüsü plan ın uzun vadeli hedeflerine ba ğ lı  kalmak 
zorunda olduğu için, bu hedeflere ba ğ lı  kalmak zorunda bulunmayan 
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ve genel olarak k ı sa vadede kâr ve prodüktivite anlay ışı na bağ lı  kalan 
özel i ş letmeler ile rekabet edemiyecek hale dü şebilir. Bu sebeple e ş it 
ş artlarda rekabeti sa ğ lamak maksadile ya mü şevviklerle özel te şebbü-
sü de planın uzun vadeli hedeflerine ba ğ lamak ya da devlet te şebbüsü-
ne bu haks ız rekabet içinde çabalamaktan kurtaran baz ı  imtiyazlar ver-
mek gerekecektir. Kanaatimizce ikinci yol planl ı  ekonominin kuralla-
rına uygun değ ildir. Belki al ışı lmış  ve hatta denenmi ş  bir usuldür, fa-
kat baş ka türlü düşünmenin zamanı  gelmiş tir. 
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Ayan Ekonomik Olaylan 

Bakanlar - Özel Sektör Temsilcileri 
toplantı sı  

12.Ekim.1964 tarihinde yap ı lmas ı  ge-
reken toplant ı  alâkal ı  Bakanlar ın zelzele 
münasebetiyle Yurd içinde tetkik gezisi-
ne çıkmalar ı  sebebiyle önümüzdeki ay ı n 
12 sine tehir edilmi ş tir. Odalar Birli ğ in-
ce haz ırlanan gündem muvacehesinde 
cereyan edecek toplant ı da bundan evvel 
neticelendirilememl ş  meseleler ile; a) 
İ lâç maliyet fiatlar ının tesbitinde tatbik 
edilecek usuller, b) ihracata tesir eden 
Liman i ş letmeleri tarifelerinin yüksekli-
ğ i ve c) Sanayi bölgelerinin tesisi gibi 
mevzular gözden geçirilecektir. 

Amerika - B. Almanya'da sergi açd ı  

Almanya'n ı n Franfurt ş ehrinde Ame-
rikal ı lar 14 Ekimde bir sergi açt ı lar. Bir 
hafta devam eden bu sergide televizyon-
la eğ itim cihazlar ı  ve diğer ö ğ retici ma-
kineler te ş hir edilmiş tir. 

Amerikan Dış  Yardım kanun tasarısı  
imza için Beyaz Saraya gönderildi 

Bu seneye ait olmak üzere d ış  mem-
leketlere yap ı lacak 3,5 milyar dolarl ı k 
yard ım kanun tasar ı sı  imza için Beyaz 
Saraya gönderilmi ş  tir. 

Hat ırlanacağı  üzere kanun tasar ı s ı  
daha evvel Temsilciler Meclisinde kabul 
edilmiş  ve Senatoda ise 15'e kar şı  35 oy-
la uygun görülmemi ş ti. 

Imzay ı  müteakip Temsilciler Meclisi 
yard ı m tahsisat ının fiili dağı lışı nı  müza-
kere edecektir. 

Ticaret Bakanının Bulgaristan seyahati 

21 inci Milletleraras ı  Filibe Fuar ına 
davetli olara kgiden Ticaret Bakan ı  Fen-
ni İ slimyeli alâkal ı  çevrelerde her iki 
memleketin Ticaret, Sanayi ve Turizm 
mevzuunda müstakbel inki ş afına ait gö- 

rü ş melerde bulunmu ş tur. Bakan, bu se-
yahatin iki ülke aras ındaki münasebetle-
rin daha ziyade geli ş mesini temin ede-
cek iyi bir ba ş lang ıç olduğunu belirtmiş -
tir. 

Gümrükten muaf eşya satış larına ait 
çalış malar 

Turizmi geliş tirmek gayesiyle baz ı  
önemli hava alanlariyle, liman ve garlar-
da aç ı lacak mağazalarda cari kur üzerin-
den mal satışı  düşünülmektedir. Bu su-
retle Türkiye'yi turizm bak ı mından daha 
cazip hale getirmek kabil olacakt ır. Bu 
mağazalarda daha ziyade yerli içkiler, 
sigara, semaver, hat ıra e şyalar ile İ Vİ K 
mevzuuna giren mallar ı n sat ışı  yap ı la - 
cakt ı r. Bu mevzu ile alâkah Komisyon 
çalış malar ı  neticelenmek üzeredir. 

Türkiye Odalar Birliğ ine mensup 
5 Kiş ilik! Heyet Karaş ide 

Türkiye - Iran ve Pakistan aras ında 
aktedilen üçlü Iktisadi İş birliğ i mevzuun 
da müzakerelerde bulunmak üzere Ba ş  - 
karı  Nuri Ciritoğ lu refakatindeki heyeti-
miz 16.Ekim.1964 günü Kara ş iye hareket 
etti. Toplant ı  Kara ş ide kurulmas ı  düş ü-
nülen Türk, İ ran-Pakistan Mü ş terek Ti-
caret Odas ı  mevzuu ile ilgilidir. 

Orta - Anadolu Oda ve Borsalar ı  
Toplantısı  

22-23 Ekim 1964 tarihleri aras ında 
Kayseride toplanm ış t ı r. Türkiye Ticaret 
Odalar ı , Sanayi Odalar ı  ve Ticaret Borsa-
ları  taraf ından tertiplenen toplant ın ı n 
gayesi iş tirak eden orta Anadolu Adala-
r ı  marifetiyle bu bölgeleri iktisaden kal-
kınd ırma çareleri aramak olmu ş tur. 

Türkiye III. Yağ  Sanayi Semineri 

25-28 Ekim, 1964 tarihleri aras ında 
İ stanbul Sanayi Odas ında yap ı lmış tı r. 
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Denizyollar ı  Neden 
Zarar Eder ? 

Aydın İ ZGİ  

Denizcilik Bankas ı 'nın bir ünitesi olan Denizyollar ı  I ş letmesi, iç 
ve dış  hatlara sefer yapan gemileri ile memleketimizin deniz ula ş tırma 
hizmetini yerine getirmeye çal ış maktad ı r. 

Denizyollar ı  iş letmesi halen 23 yolcu gemisi, 1 akaryak ıt tankeri 
ve 1 arabal ı  vapurdan ibaret 110 bin 851 grostonluk bir filoya sahip 
bulunmaktadı r. Bu rakam, Denizcilik Bankas ı  ve Deniz Nakliyat Ş ir-
ketinde mevcut gemilerin üçte birini te şkil etmesine rağmen, İş letme 
yı llardan beri bilânçosunu daima zararla kapatmaktad ır. Müessese 
1962 y ı l ında 30 milyon zarar etmi ş  iken, bu rakam geçen sene 59 milyon 
846 bine yükselmi ş tir. 

1 — Deniz ula ş tı rmasının bir âmme hizmeti olarak kabul edilmesi. 

Bunun neticesi olarak, rantabl olm ıyan bir çok yerlere vapur i ş le-
tilmekte ve müessese zarar etmektedir. 

2 — Rekabet. 

a) İ ç Hatlar: Karadeniz, Marmara, Akdeniz Hatt ını  te şkil eden ve 
Hopa'dan İ skenderun'a kadar ula şa nbölgede rekabet, en çok kara u-
laş t ı rmas ında görülmektedir. Kara yollar ımız ın günden güne geli şme-
si, kamyon ve otobüs seferlerini art ı rmış  ve dolay ı sıyla denizyollar ında 
taşı nan yolcu ve yük miktar ına tesir etmi ş tir. Kara yollar ında ta şı nan 
eşyan ın daha çabu kve daha ucuza nakledilmesi, mallar ın doğ rudan 
doğ ruya antrepolara kadar götürülmesi, ta şı t sahiplerine baz ı  özel a- 
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vantaj ve imUnların sağ lanmas ı  kara ula ş tı rmasını  cazip hale getir - 
miş tir. Böylece 1956 y ı lınd gemilerde 400 bin tonun üstünde yük ta şı n-
mış  iken, bu rakam her y ı l biraz daha azalarak geçen y ı l 140 bin tona 
düşmüş tür. 

Öteyandan otomobil ve otobüslerle yap ı lan seyahatler art ınca, deniz 
yolu ile yap ı lan ta şı malarda azalmalar görülmü ş tür. Öyleki 1957 y ı l ın-
da 1 milyon 300 binin üstünde yolcu ta şı nmış ken geçen y ı l bu rakam 
791 bine dü şmüş tür. 

Yolcu ve yükteki bu dü şmeler göz önüne al ınarak İş letme daha çok 
zarar etmemek için baz ı  hatlar ı  birleş tirmiş , Izmir Hatt ını  ise kaldı r-
mış tı r. 

Diğer taraftan baz ı  deniz ta şı tlar ı  yük naklinde gemilerin diğer bir 
rakibi olarak meydana ç ı kmaktad ır. Motorlar k ıyıdaki ambarlardan 
ald ı kları  mallar ı  daha az bir ücretle di ğer limanlardaki ambarlara gö-
türmektedirler. 

b) D ış  Hatlar : Hayfa, Adriyatik ve Barselon'a kadar uzanan d ış  
hatlarda, iç hatlar ın aksine 1957 yı lından beri ta şı nan yük ve yolcu 
miktar ında devaml ı  bir art ış  vardı r. Öyleki 19'57 y ı l ı  içinde 40 bin yolcu 
ta şı nmış  iken bu rakkam her y ıl biraz daha artarak 1963 de 72 bine; 
yük miktar ı  da 60 binden 118 bine yükselmi ş tir. Bunun sebebi halk ın 
gelir seviyesinin yükselmesi ve d ış  memleketlere olan ra ğbetin artma-
sı dı r. 

Buna rağmen yabanc ı  band ı ral ı  gemiler, bilhassa Yunan ve Italyan 
vapurlar ı , turist getirip götürmekte bizim gemilerle yar ış  etmektedirler. 

3 — İş letme ve personel masraflar ı . 

I ş letme masraflar ı  her gün biraz daha artmaktad ı r. Hele Haziran 
ayında akaryak ı t ın tonuna yap ı lan 15 kuruş luk zam, motorlu gemilerin 
iş letme masraflar ını  daha da art ı rmış  bulunmaktadı r. Bugün büyük bir 
geminin bir sefer içi nyapm ış  olduğu masraf, getirdiğ i gelirden çok da-
ha fazlad ı r. 

Diğer taraftan personel masraflar ı  ise her y ı l biraz daha kabar - 
maktad ı r. Yüksek maa ş l ı  personelin 25 y ı lı nı  doldurmuş  olmas ına rağ -
men hâlâ emekliye sevkedilmeyi ş leri ve mevcut kadrolar ın ş iş irilmesi 
iş letmeye büyük külfet yüklemektedir. 
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4. — Liman Masraflar ı . 

Bugün liman masraflar ı  çok yüksek bir seviyededir. iç hatlarda 
bu sebepten kamyon ve motorla rekabet edilemiyor. D ış  hatlarda ise 
yabanc ı  memleketlerin liman masraflar ı  önemli bir yer tutuyor. 

5 — Permiler ve tenzilât. 

Denizcilik Bankas ının binlerin üstündeki personel ve ailesine iç ve 
dış  hatlarda bazan permi verilmekte, bazan da tenzilât yap ı lmaktad ı r. 

Öteyandan öğ retmenlere, ö ğ rencilere, ordu ve bas ın mensuplar ına, 
sporculara ve daha bir çok gruplara 0/0 50 ye kadar tenzilât yap ı lmak-
tadı r. 

Bir çok hallerde bo ş  giden gemilerde permi veya terızilatla seyahat 
edenler, masraflar ı  daha da ço ğaltmaktadı r. 

6 — Tarife Dü şüklüğü. 

Baz ı  hatlarda yolcu ve yük tarifeleri çok dü şüktür. Akdeniz Hat-
tında iç turizmi te şvik gayesi ile tarifeler dü şük b ı rak ı lmış t ı . Bu hatta 
zarar, he ı  yıl biraz daha art ıyordu. Bunun üzerine Iskenderun Posta-
s ı , Sür'at Postas ı  haline getirilerek fiatlar biraz artt ı r ı ldı . Fakat yine de 
yeteri kadar yükseltilmedi. Mesela, Istanbul'dan İ skenderun'a ikinci 
mevkide gidip-gelme sadece 324 lira. On dört gün süren yolculuk esna-
sında yemek bedeli de bu rakama dahildir. Hele bir de % 50 tenzilâtla 
seyahat eden ö ğ retmen, öğ renci v.s. gibi gruplar, bu uzun yolculu ğu 162 
liraya getirmi ş  oluyorlar. Bu sebeple Akdeniz hatt ına müthiş  bir talep 
var. İş letme, buna rağmen bu hatta fiatlar ı  yükseltmiyor, tenzilât mik-
tarını  azaltm ıyor. 

Diğer taraftan 1960 y ı l ında iç hatlarda kamyon ve motor rekabeti 
yüzünden yük navlununda bir miktar indirme yap ı ldı . Böylece elde edi-
len gelir miktar ı  biraz daha azalm ış  oldu. 

7 — Yat ırım ve tamirler. 

Denizyollar ının elindeki gemilerin ortalama ya şı  yirmidir. «Tar ı » 
gibi olanlar elli y ı ldır kullan ı lmaktadı r. Bu gemiler her y ıl havuzlama 
ve tamire ihtiyaç göstermektedir. Öyleki hemen her zaman mevcut ge-
mileri nüçte biri tamir ve havuz için tersanelerde bulunmaktad ı r. Daha 
on dört ya şı nda olan «Samsun» ve «Iskenderun» gemilerinin Hollan-
da'da yenilenmesi için 360 milyon lira harcanm ış tı r. 
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Öte yandan dış  hatlardaki yabanc ı  gemilerle rekabet edebilmek için 
mevcut gemiler daha konforlu hale getirilmekte, yüzme havuzlar ı  yap ı l-
makta, havaland ı rma tertibat ı  ve televizyon konulmaktad ı r. Bütün bun-
lar i ş letmeye çok büyük borçlar yüklemektedir. 

8 — Dış  acenteler. 

Dış  hatlar ımızda gemilerimize yolcu temin etmekle mükellef olan 
mukaveleli acenteler, maalesef, bankan ın aleyhinde çal ış maktad ı r. Men-
fi propaganda tesiriye yolcular, yabanc ı  gemilerle seyahat etmeyi ter-
cih etmektedirler. Ayr ı ca dış  acentelerle tasfiye muamelesi hâla', tamam-
lanamamış tı r. Hesap mutabakat ı  sadece dört be ş  acente ile yap ı lmış tı r. 

9 — Dış  Harcamalar Vergisi Kanunu. 

1963 yı l ında D ış  Harcamalar Vergisi kabul edilince, Banka bilet üc-
retlerinde % 40 a kadar bir indirim yapmak zorunda kald ı . Mesela, ge-
çen y ı l Hac ı  Seferi yapan «Trabzon» gemisinin I. mevkiinin 4000 liral ı k 
ücretini, Banka 3250 liraya indirmek suretiyle bu vergi yükünün ço ğu-
nu kendi üzerine alm ış  ve böylece elde etti ğ i gelir de azalmış  oldu. 

Öte yandan geçen y ı la kadar d ış  hatlarda artmakta olan yolcu ve 
yük miktar ı , yine bu vergi yüzünden azalm ıya baş lamış t ı r. Mesela ge-
çen yı l ın Temmuz ayına nazaran bu y ı l ayni ay içinde 3968 daha az yol-
cu ve 2059 ton daha az yük ta şı nmış tı r. 

10 — Organizasyon eksikli ğ i. 

Denizyollar ı  i ş letmesi, modern i ş letmecilik prensibini uygul ıyacak 
elemanlardan yoksun bulunmaktad ı r. İ ktisatç ı  ve maliyeti di ğer yerler-
de olduğu gibi burada da önemli yerini alamam ış tı r. Bi ri ş letmeyi sa-
dece mühendis ve kaptanlar ile rantabl olarak çal ış t ı rmaya, ve prodük-
tif sahalara yöneltmeye imkân yoktur. 

Bugün İş letmenin gemileri bazan d ış  hatlara 12 yolcu ile ç ıkarken, 
bir İngiliz firmas ının Akdenizde sadece yedi tur için kiralad ığı  «Anka-
ra» gemisine 700 bin Dolar vermesi ve üstelik kâr etmesi bizdeki orga-
nizasyon eksikliğ inin tipik bir örneğ idir. 

11 — Çe ş itli Sebepler. 
Ayrıca, (Milletleraras ı  Deniz Ticaret Kaidelerinin) uygulanmas ı  v.s. 

gibi bir çok sebepler, İş letmenin zarar etmesine yol açmakta ve bu aç ık 
gittikçe büyümektedir. 

Neticede, eğer gerekli tedbirler al ınmazsa Denizyollar ı  İş letmesinin 
bu sebepler yüzünden kâr etmesi hiç bir zaman mümkün olam ıyacakt ı r. 
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Bal ı kç ı l ığı n 

Ekonomimizdeki Yeri 

Reha BAVBEK 

Memleketimizin co ğ rafi durumu dolay ısiyle ekonomik hayat ım ızda 
ön planda bir yer i şgâl etmesi gereken su ürünleri istihsalimiz ve bu 
istihsale dayanan ihracat ımız maalesef tatminkâr bir seviyeye eri şeme-
miş  bulunmaktad ı r. Avc ı lığ a müsait 7126 Km. sahile, çeş itli iç sular ı -
mız ın mevcudiyetine ve buralarda zengin bal ık rezervlerinin bulunma-
sına rağmen istihsalin arzu edilen derece olmamas ının sebeplerini in-
celemeden ve bu alandaki tedbirleri aç ıklamadan önce seneler itibariy-
le su ürünleri istihsalimizin miktar ve bünyesine bir göz atmay ı  ve 
memleketimizdeki istihlâk hacmi ile bal ık ihracat ımız ın durumuna kı -
saca temas etmeyi faydal ı  bulmaktay ız. 

a) İ stihsal durumu : 

Balık avc ı lığı  bak ımından Türkiye, Karadeniz, İ stanbul, Marmara, 
Ege ve Akdeniz olmak üzere 5 bölgeye ayr ı l ı r. İ stihsalin vüsatine göre 
Karadeniz bu bölgelerin ba şı nda gelmekte, bunu İ stanbul Bölgesi ta-
kip etmektedir. Di ğer bölgeler bu yönden daha az önemi haiz bulun-
maktad ı rlar. 1956-60 y ı llar ı  ortalamas ına göre umumi istihsalin bölge-
ler arasında dağı lışı  şöyledir: 

Karadeniz Bölgesi % 56,5 
İ stanbul » % 29,2 
Marmara 9',5 
Ege » % 2,5 
Akdeniz » % 2,3 
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Deniz ve iç sularda bir y ı lda avlanan deniz ürünleri 50-165.000 ton 
aras ında değ iş mektedir. Ticaret Bakanl ığı  Su Ürünleri ve Avc ı lı k İş leri 
Müdürlüğü istatistiklerine göre 1951-61 y ı llar ı nda avlanan su ürünleri, 
cinsleri itibariyle a şağı daki tabloda gösterilmi ş tir. 

Yıllar 
Deniz bal ık- Tatl ı  su balı k- 
lar ı  ( ton) 	ları  (ton) 

Naime ve kış - 
riyeler ( ton) 

Sünger 
(Ton) 

Yekün 
(Ton) 

1951 43.824 5.978 269 31 50.102 
1952 78.487 6.016 275 25 84.803 
1953 108.173 6.016 426 34 114.649 
1954 163.323 5.403 801 28 164.155 
1955 120.076 5.875 654 24 126.529 
1956 150.634 3).472 755 27 154.888 
1957 118.165 6.875 400 30 125.470 
1958 107.105 4.630 277 23 112.135 
1959 68.530 5.227 492 23 74.272 
1960 81.705 7.149 539 24 89.417 
1961 75.487 6.207 589 22 82.306 

Türkiye'de deniz ürünleri istihsalinin büyük bir k ı smını  beş  cins 
balık (torik, palamut, istavrit, uskumru, hamsi) te ş kil etmekte, bu be ş  
cins umum istihsalin % 74-89 unu kapsamaktad ı r. Bu itibarla zikri ge-
çen cinslerin istihsal miktar ı  umum istihsale kuvvetle tesir etmekte-
dir. 

Bu arada istihsale tesiri bak ı mı ndan memleketimizde bal ı kç ı lı kla 
iş tigal edenlerin say ı s ına da gözatmak yerinde olacakt ı r. 

Et ve Bal ık Kurumu rakkamlar ına göre 1959 y ı lında Türkiye'de 
münhası ran bal ıkçı l ıkla uğ raş an 19.500 ve zaman ının bir kısmım bal ık-
ç ı l ıkla geçiren 5.400 ki ş i olmak üzere cem'an 24.900 ki ş i bal ıkçı l ı kla iş -
tigal eylemektedir. Bu miktar nüfusun takriben 0.08'idir. Bal ı kç ı lık-
la iş tigal edenlerin say ı s ı  belli olduğuna göre bir bal ıkç ıya isabet eden 
yı llık istihsalin de hesaplanmas ı  mümkündür. Bu hesaba göre bir ba-
lıkçıya düşen istihsalin miktar ı  takriben 5 ton olarak ortaya ç ıkmakta-
dı r. Mukayese için bu miktar ın Avrupa memleketlerinde, Fransa'da 10, 
Portekiz'de 11, Belçika'da 28, İngiltere'de 41, Bat ı  Almanya'da 64 ton 
dan ibaret olduğunu ilave etmek kâfidir kanaatindeyiz. 
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Memleketimizin bal ık rezervleri zengin oldu ğuna göre bal ıkçı  ba-
şı na isabet eden yı llık istihsalin düşüklüğünü doğ rudan doğ ruya avc ı lı-
ğı n iptidai vas ı talarla yap ı lması  nedenine ba ğ layabiliriz. 

b) İ stihlâk durumu : 

Memleketin denizlerinden ve iç sular ından elde edilen su ürünleri-
nin büyük bir k ı smı  dahilde istihlâk edilmektedir. Et ve Bal ık Kurumu 
istatistiklerine göre ortalama olarak istihlâkin % 77 si taze, % 21 i tuzlu 
ve kuru 0/0 2 si de konserve halinde bal ıklardı r. Türkiye nüfusunun 
umumiyetle sahil m ıntıkalar ında veya tatl ı  su kıyı lar ı nda meskûn k ıs-
mının bal ık istihlâk ettiğ i nazara al ındığı nda, Türkiye'de nüfus ba şı na 
düşen su ürünleri istihlakinin çok düşük olduğu gerçeğ i ortaya ç ıkar. 
Bu konuda kat'i istatistiklerden mahrum bulunmam ıza rağmen 5 y ı llık 
kalkınma plan ında, memleketimizde 1962 y ı l ında nüfus ba şı na düşen 
balık istihlâkinin 2 kilo oldu ğu belirtilmiş tir. 1958 y ı lında nüfus ba şı na 
su ürünleri istihlakinin Belçika'da 12,6 Kg., Danimarka'da 12 Kg., Fran-
sa'da 11,9 Kg., Bat ı  Almanya'da 17,9 Kg., Portekiz'de 32,1 Kg. ve Nor-
veç'te 93 Kg. olduğunu gözönüne aldığı mızda, üç tarafl ı  su ürünleri ba-
k ımından bir hazine olan memleketimizin istihlâk yönünden de ne de-
rece zay ıf olduğu ortaya koymu ş  oluruz. 

c) İhracatımı z : 

Su ürünleri ihracat ım ız ın % 90 nisbetine varan büyük bir k ı smını  
taze ve tuzlu olarak ihraç olunan bal ıklar te şkil eylemektedir. Seneler 
itibariyle taze ve tuzlu bal ık ihracat ımı z miktar olarak ş öyledir. 

Yı llar Taze Balık Tuzlu Balık Yekûn 

1950 2.925 1.061 3.986 
1955 13.895 1.156 15.051 
1956 23.220 819 24.039 
1957 18.198 1.230 19.428 
1958 8.466 4.006 8.872 
1959 4.423 19'0 4.613 
1960 10.230 593 10.823 
1961 10.189 790 10.979 
1962 6.762 568 7.330 
1963 6.036 480 6.516 
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Görüdüğü gibi taze bal ık ihracat ı  1956 y ı lında en yüksek seviyesine 
erişmiş  ve müteakip y ı llarda ehemmiyetli bir dü şme arzederek 19'63 y ı -
l ında 6.036 ton'a inmi ş tir. I ş lenmiş  bal ık ihracat ında da 1947 y ı lından 

sonra bariz bir azalma göze çarpmaktad ır. Ihracat ın umumi seyrinde 
istihsale paralel bir durum mevcut oldu ğundan ihracat miktar ı , istih-
sal gibi seneden seneye farkl ı l ık arzetmekte, müstekar bir seviyede dur-
mamaktad ı r. 

Diğer yandan su ürünleri ihracat ının umumi ihracat ımızdaki pay ı  
da ihracat ın en yüksek olduğu 1956 y ı lında %, 17,9' iken müteakip y ıllar-
da s ı ra ile % 13,6; 11,4, 4,6, 10,5, 9,5 nisbetine dü şmüş tür. 

İ hracat ım ız ın memleketler itibarile da ğı lışı nda Akdeniz, Balkan ve 
Orta Avrupa memleketleri ba ş ta gelmektedir. Taze ve dondurulmu ş  ba-
l ık ihracat ı nın büyük kı sm ı  İ talya ve Yugoslavya'ya yap ı lmaktadı r. 
Tuzlu bal ık al ıc ı lar ının ba şı nda ise Yunanistan ve Bulgaristan gelmek-
tedir. 

ç) Mevcud durumun nedenleri 

Yukar ı daki bölümlerde görüldüğü üzere memleketimizde su ürün-
leri istihsali henüz, olmas ı  gereken seviyeden çok a ş ağı  bir vaziyette-
dir. Bu durumun ortaya ç ı kmas ının çeş itli sebepleri vard ır. Burada sa-
dece belli ba ş lı larına temasla iktifa olunmu ş tur. Önde gelen sebepleri 
şöyece s ı ralamak kâbildir. 

aa — Memleketimizde bal ı k avc ı lığı  basit, kifayetsiz ve iptidai va-
sı talarla yap ı lmaktadı r. 

bb — Balı k avc ı lığı nın iptidai vas ı talarla yap ı lmas ı  can ve mal 
emniyetini sağ layamamaktadı r. 

cc — Bal ık avc ı lığı  ile uğ raş an nüfusda eskiye nazaran önemli bir 
azalma mevcuttur. 

dd — Bal ık fiatlar ında, depolama imkâns ızl ıklan dolay ısiyle bir 
istikrar temin edilememi ş tir. 

ee — Umumiyetle te ş kilâtlanmamış  durumda olan bal ık müstah-
sili kredi temininde zorluk çekmekte bir iki sermayedar ın 
elinden kurtulamamaktad ı r. 

ff — Bal ıkçı l ık iş lerini düzenleyen mevzuat yetersiz ve islâha 
muhtaçt ı r. 
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Böylece say ı lan sebeplerin tesiri ile gerekti ğ i ş ekilde art ış  göstere-
miyen su ürünleri istihsali dolay ı siyla ihracat ımızda da bu bak ımdan 
önemli bir geli şme müş ahade olunamamaktad ı r. 

Halbuki Dünya memlekederinde istihsale paralel olarak istihlak 
hacminde de geniş  ölçüde bir inki şaf mevcuttur. Bu inki şafın neticesi 
olarak Akdeniz ve Orta Avrupa memleketleri Türkiye su ürünleri için 
elveri ş li bir pazar olma vasf ını  muhafaza etmektedirler. Co ğ rafi mev-
kiinin uygun olması  dolay ısiyla Türkiye mevzu bahis memleketlere 
herzaman deniz ve kara yolu ile taze bal ık sevkedebilecek durumda 
bulunmaktad ı r. Bu itibarla istihsalde vaki olacak artmalar halinde, de-
polama iş lerinin de düzen sokulmas ı  ş artile, mevcut art ışı n ihrac ı  her 
zaman mümkün görülmektedir. 

d) İ stihsal ve ihracat ın art ırılmas ı  tedbirleri : 

Memleketimizin müsait coğ rafi durumuna ve zengin bal ık rezerv-
lerine rağmen su ürünleri istihsalinde ve dolay ı siyla ihracat ında görü-
len durgunluğun giderilmesi, istihsalde ve ihracatda belirli bir art ışı n 
sağ lanması  1963-67 devresini kapsayan 5 y ı llık Kalk ınma Plan ında da 
önemli konulardan biri olarak ele al ı nmış tı r. 

5 yı llık Planda, bu konuda yürütülecek ana politikan ın denizleri-
mizde bulunan bal ık ve ba şka su ürünleri kaynaklar ının modern i ş let-
mecilik anlay ışı  ile değerlendirilmesi odu ğu aç ıklanmış , bal ı kç ı lık po-
litikas ının yürütülmesi için gerekli tedbirer say ı lmış  bulunmaktad ı r. 

Buna göre, bal ı kç ı l ık politikas ının yürütülebilmesi için evvel emir- 
de: 

aa — Eski mevzuat ın değ iş tirilerek yerine rasyonel i ş letmeciliğ i 
geliş tirici su ürünleri kanununun yap ı lması , 

bb — Bal ıkçı l ıkla ilgili kamu hizmetlerinin toplu şekilde organize 
edilmesi, 

cc — Bal ıkçı l ık araş tı rmalar ının hızlandı rı lması  için tedbirler al ın-
mas ı , 

dd — Bal ıkç ıların Ziraat Bankas ından zamanında ve kolay kredi 
almalar ının temini, 

ee — Balıkçı lık eğ itiminin organizasyonu için imkanlar ara ş t ırı l-
ması , 
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ff — Bal ıkçı ların kooperatifle şmeleri, 

gg — Bal ık üretmecili ğ i iş ine önem verilmesi, 

hh — Bal ık satışı  ve ürütiminde toplamay ı  sağ lamak için üretim 
bölgelerinde bal ıkhaneler kurulmas ı , 

ıı  — Bal ı kç ı lık motor ve araçlar ının mümkün olduğu kadar tek 

tipe irca ı , 

ii — Ihracat i ş inin basitle ş tirilmesi, ve ihraç ş eklinin standardize 
edilmesi, 

jj — Sürekli olarak bal ık konserve mamûlleri ihrac ı  için amba-
laj malzemesi ithaline imkân sa ğ lanmas ı , 

kk — Bal ıkç ılar ın can ve mal emniyeti sağ layacak tedbirler al ın-
mas ı , 

11 — Kara sular ın 6 mile, bal ıkç ı lık alan ının 12 mile ç ıkar ı l - 
mas ı , 
laz ım gelmektedir. 

Bu tedbirlerin al ınmas ı  ve su ürünleri kaynaklar ımı zın modern i ş -
letmecilik anlay ışı  ile değerlendirilmesi neticesinde bal ıkç ılığı n toptan 
gayri safi tar ım üretim değerleri içindeki % hissesinin 1962 y ı lındaki 
Vo 0,6 nisbetinden 1967'de % 1,3 e ç ı karaca ğı , istihsalin 1963 den 1967 
ye 3 misline yak ın bir art ış  gösterece ğ i keza bu art ış a paralel olarak 
nüfus ba şı na düş en bal ı k istihlakinin 1963'teki 2,2 kg. dan 1967 de 5,3 
Kg. a ç ıkaca ğı , ihracat ın 1962 yı l ına nazaran 3,7 misli artaca ğı  da tah-
min olunmuş tur. 

Bütün bu iyimser tahminlere ra ğmen 5 y ı ll ık planda öngörülen ted-
birlerin al ınmas ının güçlüğü sebebiyle aradan geçen 2 seneye yak ın 
devrede bal ı kç ı l ık alanında arzu edilen geli şmenin görülmediğ ini de 
zikretmek laz ımdı r. 

Ziraat Bankas ının su ürünleri sahas ına ait kredi limitini artt ı rma-
s ı , kara sular ım ızı  6, bal ıkç ı l ık bölgesini 12 mile ç ıkaran Kanunun 
25.5.1964 tarihinde yay ı nlanmas ı  yan ında planda öngörülen tedbirler 
henüz tatbik sahas ına intikal etmemi ş  veya halen tasar ı  halinde bulun-
maktadı r. Bu itibarla su ürünlerinin istihsal ve ihracmdaki art ış , bu-
gün için al ınacak tedbirlerin tamamlanmas ına bağ lı  olup kanaatimiz-
ce daha uzun zamana ihtiyaç gösterecektir. 
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Ihracatta Piyasa Tetkiki 

Ayhan AGUN 

Zaman ım ızda milli mahsullerini hariçte tan ı tmak ve ihracat ı  te şvik 

ve art ı rmak maksadiyle, yeni pazarlar kazanmaya veya hiç de ğ ilse ya-
banc ı  piyasalardaki mevcut pozisyonlar ını  muhafaza ve geli ş tirmeye 
azmetmi ş  memleketler bu mevzularda lüzumlu çe ş itli tedbirlere ba ş -
vurmaktan geri kalmamaktad ı r. Yabanc ı  fuarlara i ş tirak için baz ı  hü-
kümetlerin muazzam meblağ lar sarfetmekte tereddüt etmedikleri gö-
rülmektedir. Mesela Bat ı  Almanya'n ın milli sanayinin ve ticari müesse-
selerin bu gibi yerlere i ş tirakine imkân sa ğ lamak maksadiyle her sene 
bütçesine koydu ğu meblağ lar artan bir seyir takip etmektedir. Di ğer 
memleketler ise, devaml ı  veya muayyen müddetlerle hariçte hususi 
ekspozisyonlar organize etmekte, propoganda ve ranseyman bürolar ı  
açmaktadı rlar. Fransa hükümeti 19.58 yı l ında Milano'da teknik bir dö-
kümantasyon bürosu açarak burada Italyan halk ına Frans ı z sanayiin-
deki son terakkiler hakk ında malümat vermekte, konferanslar tertip 
etmekte, filimler göstermekte ve tetkik seyahatlar ı  organize etmekte-
dir. Norveç kendi yönünden Londra'da milli mahsullerini de te şhir 
eden bir ihracat bürosu açm ış , Belçika hükümeti Fransa, Italya ve di-
ğer memleketlerde yeniden resmi ticari mümessillikler ihdas için te-
ş ebbüse geçmi ş  bulunmaktad ı r. Diğer birçok devletlr kendi hudutlar ı  
dahilinde, umumiyetle resmi mahiyette, ihracat ı  teşvik edecek bürolar 
teş kili için gayret sarfetmektedirler. Italya t ıbbi ve kimyevi, makine ve 
dokuma sanayii gibi mühim iktisadi bran ş lar ı  için istiş ari komisyonlar 
ve yabanc ı  memlektlerdeki ticari sahadaki propogandalar ı  tanzim ve 
idame ettirmek için de daimi bir komite te ş kil etmiş tir. 

Milli mahsullerini yabanc ı  piyasalarda tan ı tmak ve ihracat ı  art ı r-
mak maksat ve gayesiyle, son senelerde bir k ı sı m Avrupa memleketleri 
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taraf ından al ınmış  tedbirlere umumi bir temastan sonra mevzuumuz 
ihracatta piyasa tetkikinin bir memleket iktisadiyat ına hangi yollar - 
dn ne gibi hizmetler sa ğ ladığı  hususlar ı  üzerinde dural ım. 

1 — Umumi mânada piyasa tetkiki bir şeyin art ışı na imâlat an ın-
dan istihlâke kadar tesir eden faktörlerin tayin ve tesbiti metodu olup, 
pratik gayesi; 

a) Yeni mü ş teri aramak, yani müstahsiline ve mutavass ı tına yeni 
kazançlar sa ğ layacak, müstehlikine kolayl ıklar ve faydalar temin ede-
cek yeni bir emten ın sat ın al ı nmas ına taraftar kazand ı rmk, 

b) Sat ışı  art ırmak, 

c) Yeni pazarlar ke ş fetmektir. 

2 — Mü ş ahade, tetkik ve tahlil esas ına dayanan piyasa tetkiki tat-
bikatta iki tarzda yap ı lmaktad ı r: 

Birincisinde; muhtelif kaynaklardan elde edilen döküman ve ista-
tistiklerden faydalan ı lmaktad ır. Bugün birçok memleketler iktisadi 
durum ve baz ı  branş lardaki i ş lerin inkişafı , istihsal, istihlâk ve dış  ti-
caret mevzular ında oldukça geni ş  istatistiki donnelere sahip bulunmak-
tadı rlar. Bu istatistikler, usulüne uygun bir şekilde tefsir edildi ğ inde ve 
kullan ı ldığı nda, piyasalar ın müşahadesi için esasl ı  bir kaynak te şkil 
etmektedir. 

Yalnız dahili bir piyasan ın tetkikinde müsbet bir neticeye ula şmak 
için müracaat edilen kaynaklar bu derece de ğ i ş ik olursa, ihracatta bu-
lunan bir müessesenin ilgilendiğ i her bir yabanc ı  piyasanın ayr ı  ayr ı  
tetkiki halinde mecbur kalaca ğı  iş in hacmini ve güçlüğünü tahmin ve 
takdir etmek lâz ımdı r. 

Yabanc ı  piyasalarda sat ış  teş kilât ına sahip bulunan büyük mües-
seseler hernekadar mümessillikleri ve sat ış  şubeleri vas ı tasıyla bu ka-
bil piyasa tetkikinde bulunabilirlerse de, elde edilecek malûmat ı n nok-
san ve afaki olmas ı  endi şesi dolay ısiyle bitaraf te şekküllere müracaat ı  
tercih etmektedirler. Di ğer taraftan orta ve küçük çaptaki müessese-
lerin de kendilerini ilgilendiren piyasalar ı  tanımalar ı  için yard ıma ihti-
yaçlar ı  olduklar ını  da unutmamak lâz ımdı r. İş te bu sebepledir ki ya-
banc ı  piyasalarda ara ş tı rma yapan enstitüler bahis konusu olmakta ve 
mevcudiyetini ortaya koymaktad ı r. 

Ikincisinde ise piyasa tetkiki, bizzat mahallinde, sondaj suretiyle 
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müş teri ve müstehlik gruplar ı  nezdinde yap ılmaktadı r. Bu cins etüdü 
ya firman ın bizzat kendisi veya bu maksatla hususi surette kurulmu ş  
enstitüler ifa etmektedir. Ancak ihracatta bu metod pahal ıya mal ol-
duğundan bu cins etüdler, çok hususi bir ehemmiyet arzeden baz ı  ya-
banc ı  piyasalarda, alakal ı  firman ın isteğ i üzerine yap ılmaktadı r. 

3 — İhracatta piyasa tetkikinden bahsedildi ğ inde, hadiselerin biz-
zat memleket dahilinde istihsal olunan mallar ın ihraciyle me şgul olan 
milli müesseseler yönünden tahlili manas ı  anla şı lmal ı dır. Eğer bir 
müessese yabanc ı  bir memlekette hususi surette bu memleket piyasa-
siyle meşgul olmak üzere bir fabrikaya sahip bulunuyorsa bu takdirde 
sadece yerli bir piyasan ın tetkiki bahis mevzuudur. 

Bu izahattan sonra, yabanc ı  bir piyasada o piyasa hakk ında umu-
mi bir fikre sahip olmak maksadiyle tetkiki icap eden noktalar ı  şu 
ş ekilde sı ralayabiliriz: 

— Alâkadar olunan memlekette i ş lerin geli şme seyri ve o memle-
ketin umumi iktisadi bünyesi, 

— Mali ve ticari mevzuat ı , 

— Sat ı lacak mallar için piyasan ı n hususiyetleri, yani istihlak, mil-
li istihsal ve diğer yabanc ı  firmalar ın rekabeti, 

— Takip olunan ticari usuller ve sat ış  te ş kilat ı . 

İ hracatta piyasa tetkikinin esas ını  teşkil eden bu dört noktada bir 
fikre sahip olmak isteyen hususi müesseseler, yabanc ı  memleketlerde 
teşkilat ve muhabirlere sahip bulunan ihracat ı  geliş tirme merkezleri-
nin ilgili dairesine müracaatla istenilen malümat ı  elde edebilmektedir-
ler. Zira bu merkezlerin vazifelerinden biri de o memleket sanayi ma-
müllerinin sürümünü art ı rmak maksat ve gayesiyle yabanc ı  piyasalar 
hakk ında lüzumlu bütün malümat ı  muntazam toplamak ve k ıymetlen-
dirmektir. 

Hariçte piyasa ar ıyan her ihracatç ı  bir tak ı m suallerle kar şı  kar-
şı ya kalmaktad ı r. 

— Şu veya bu memlekette, umumi bir tarzda, kendi mal ı  için bir 
talep var m ı dı r; 

—Yoksa, böyle bir talebi yaratmak mümkün olacak m ı dır 
— Yürürlükte olan mevzuat kendi mallar ı nın ithaline müsaade 

etmekte midir; 
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— ihraç etmek istedi ğ i eşyamn benzeri o memlekette imal edil-
mekte midir; 

— Veya daha evvel bu cins bir mal ithal olunmu ş  mudur; 

— Kendi mallar ı nın fiat ı , kalitesi ve hususiyetleri v.s. yerli veya 
yabanc ı  mallarla rekabet edebilecek durumda m ı dı r; 

— Mal ın tevziini o memlekette nas ı l organize etmelidir; 

— Temasa giri şebileceğ i ticari müessese ve ş ah ı slar kimler olabi-
lir? 

Bu meselelerin hallMde ba şvurulan metodlar, çe ş itli olmakla bera-
ber umumiyetle şu dört noktada toplanabilir: 

a — Umumi ara ş tı rmalarla mevcut piyasalar ın tesbitine gitmek. 

Bu cins ara ş tı rmalar temin edilen mevcut dökümana istinaden ya-
p ı lmakta olup, gayesi muayyen mallar için piyasa olabilecek memle-
ketleri önceden tayin ve tesbit etmek ve bu memleketlerin iktisadi du-
rumu hakk ında malûmat vermektir. Bu cins ara ş t ırmalar yaln ız hiç 
ihracatta bulunmam ış  firmalara değ il, yeni piyasalar arayan ve eski 
piysalardaki vaziyetinin devam ın ı  arzu eden firmalar da fayda sa ğ la-
maktad ı r. 

b — Devaml ı  surette, piyasalar ın inkiş af ını  takip için anketler 
yapmak. 

Bu cins piyasa tetkikiyle, umumiyetle rakip mallar kar şı sında bir 
mal ın durumunu tesbit maksadiyle, pazarlar devaml ı  bir surette mü-
ş ahadeye tabi tutulmaktad ı r. istatistik vas ı tasiyle yap ılan bu kabil 
müş ahadeler yalnız yerli istihsal veya beynelmilel ticari münasebetlere 
inhisar etmemekte ayn ı  zamanda benzer sanayi kollar ı  aras ındaki fiat 
temayülü münasebetlerini de ihtiva etmektedir. 

c — Tetkik seyahatlerine haz ı rlayıc ı  bilgiler toplamak. 

Piyasa tetkikiyle, hiçbir surette bir ihracatç ının tetkik seyahatine 
ç ıkmas ı  ve müş terileriyle şahsen temasta bulunmas ı  zarureti ortadan 
kaldı ramaz. Fakat bu gibi i ş  seyahatlerine ç ıkmadan evvel de gidilecek 
piyasalar hakk ında önceden bir fikre sahip olmak müsbet bir netice 
elde etmek isteyen her ihracatç ı nın menfaatinedir. 

Bu mevzuda, ihracat ı  geliş tirme merkezleri istihbarat ı  ve sahip ol- 
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duğu donneler sayesinde ilgililere gereken umumi malâmat ı  temin ede-

bilmektedir. 

d — Bir emtean ın piyasaya ç ıkar ı lması  için önceden tetkiklerde 
bulunmak. 

Bir sanayi müessesesinin imalat ına dahil olmayan ve kendisi için 
yeni olan bir mal ın seri halinde imaline karar verebilmesi her şeyden 

evvel o mal ın piyasasını  önceden tan ımas ı  ile mümkündür. Zira böyle 
bir mal ın imalat ı= müessese için rantabl olabilmesi ancak piyasas ı -
na bağ lı  bulunmaktad ı r. 

e — Hususi mevzularda anketler yapmak. 

Piyasa tetkiki, umumi olarak, yaln ı z satış  imkanlar ının tetkiki için 
kullanı lan bir metod olmay ıp ayn ı  zamanda müesseselerin hususi ihti-
yaçlar ına da cevap vermektedir. Mesela g ı da maddelerinin perakende 
ticareti ile me şgul büyük bir müesese, günlük sat ış larda kontrol im-
'canlar ını  kolaylaş t ırmak ve tatbik edilen en modern reklâmc ı l ık sis-
temlerinin neler oldu ğunu bilmek isterse, ihracat ı  geliş tirme merkezle-
ri taraf ından bu mevzularda yap ı lmış  edidlerden faydalanmaktad ı r. 

4 — Ihracat ı  geliş tirme merkezleri, kendilerine tevdi edilen bu 
kabil tetkik ve ara ş tı rmalar ın ifası  için yabanc ı  piyasalarda vazifeleri; 

Satış  imkanlar ım tesbit için sondajlar ve piyasa tetkikleri yap-
mak, iş  imkanlar ını  derhal bildirmek, 

— Satış  teşkilatı , rekramc ı l ık v.s. mevzularda tavsiyelerde bu-
lunmak, kendi memleket ihracatç ı s ı  hesab ına mümessillikler 
aramak, o piyasalarda bulunan yabanc ı , firmalar ın isimleri, ka-
pasiteleri, te şkilatlar ı  mevzuunda mahimat toplamak, 

— Memleketinin istihsalât ı  hakk ında mahalli ticari müesseselere 
malumat vermek, iktisadi propoganda malzemesi da ğı tmak, 
beynelmilel fuar ve ekspozisyonlara i ş tirâki organize etmek, 

iktisadi ve ticari mevzuattaki bütün de ğ iş iklikleri (ihracat ve 
ithalat sistemleri, ticari ödemelerdeki usuller, gümrük tarife 
ve formaliteleri v.s. mevzular) bildirmek ve tefsir etmek ve 
memleket ihracat ı  aleyhindeki geli şmeleri haber vermek, olan 
ticari istihbarat te şkilat ına sahip bulunmaktad ı r. 

Ticari istihbarat te şkilat ına sahip olmadığı  memleketlerle münase-
betlerini ise elçilik ve konsolosluklar' ile i şbirliğ i yapmak suretiye ida-
me ettirmektedir. 
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Bu resmi mümessillikler taraf ından yabanc ı  piyasalar hakk ında 

düzenlenen raporlardan, verilen fikir ve malümattan faydalan ı lmakta, 

iktisadi i ş lerle vazifeli memurlar ın memlekete avdetlerinde kendileri 
ile görü şmelerde bulunulmakta, ayr ı ca bu resmi mümessilliklere mun-
tazam ve bedava olarak, yabanc ı  iş  adamlar ını  aydınlatmak maksadiy-
le her türlü propoganda malzemesi gönderilmekte ve memleketin isti-
salat ı  hakk ında bilgi verilmektedir. 

Yukar ıda zikredilen müesseselerden ayr ı  olarak, ihracat ı  geliş tir-
me merkezleri, yabanc ı  piyasalarda hususi muhabirlere de sahip bu-
lunmakta ve zaruret halinde piyasa tetkikinde ihtisas sahibi yabanc ı  
te şkilâtla da i şbirliğ i yapmaktad ı r. 

5 — Son senelerde memleketimizde de, milli mahsullerimizi hariç-
te tan ı tmak, ihracat ı  te şvik ve art ı rmak maksadiyle çal ış malara baş la-
nı lmış  ve bunun sonucu olarak, 118 say ı l ı  Kanunla Ticaret Bakanl ığı -
nın murkabesine tabi «ihracat ı  Geliş tirme Etüd Merkezi» ad ı  alt ında 
bir teşkilat kurulmuş tur. 

Memleketimizin zirai ve s ı nai mahsul ve marnülleri ile tabi kay-
naklar ından istihsal olunan maddeleri dünya piyasalar ında tan ı tmak 
ve bulunacak yeni piyasalar ın ş artlar ını  tesbit ederek bunlar ı  istihsal 
bölgelerine duyurmak; dünya piyasa hareketlerini yak ından takip ede-
rek ilgilileri zaman ında haberdar etmek; devaml ı  ihraç imkanlar ı  bu-
lunan mallar ım ız ın istihsallerini art ırmak çarelerini ara ş tı rmak; ham 
madde veya yar ı  mamül şekilde ihrac ı  mutad olan mallar ım ız ın ima-
lat safhalar ını  uzatmak suretiyle milli eme ğ i k ıymetlendirmek imkan-
lann ı  aravt ı rmak; Bakanl ıklar ın ve Ticaret ve Sanayi Odalar ı  ile Oda-
lar Birliğ inin ihracat ile ilgili faaliyetlerini tanzim ve bu faaliyetler ne-
ticelerini bir araya toplay ıp umumun istifadesine arzetmek; gayelerine 
tahsis edilmek ve bu te şkilat taraf ından idare olunmak üzere de «ihra-
cat ı  geliş tirme fonu» ad ı  altında bir fon tesis edilmiş tir. Bu fonun ge-
lirleri ise Ticaret ve Sanayi Odalar ının ve Odalar Birli ğ inin ve İhracat-
ç ı  Birliklerinin masraf bütçelerinin % 5 inden, yard ımlardan ve etüd 
merkezinin mukaveleye müstenit hizmet bedellerinden terekküp et-
mektedir. 

ihracat ı  geliş tirme çabas ında bulunan memleketimizin bu yönden 
bir teşkilâta sahip k ı l ınmas ı , şüphesiz faydal ı  olmakla beraber, bu 
müessesenin muvaffakiyeti ancak, Bat ı 'da senelerce evvel kurularak 
faaliyete geçmi ş  emsali müesseseler gibi, imkanlar ı  nisbetinde, dahilde 
ve hariçte te şkilâtlanarak bizzat mahallinde yapaca ğı  piyasa etüdlerini 
değerlendirmesine ba ğ l ı  bulunmaktad ı r. 
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ROOTES GRUBU MAMULATI 

COMMER ) 
KAMYON KAMYONET ve MINIBÜSLERI 

Türkiye Distribütörü: 

OTOMAK 
TÜRK liCARET LIM İ IED $ İ RKET İ  

Büyükdere Caddesi No. 66 Beyaz ıd Han 

MECİDİ YEKÖY — İ STANBUL 

Servis İ stasyonu: Dolapdere Caddesi No. 219 — PANGALTI 

Telefon : 48 37 78 - 47 59 91 	Telgraf Adresi : OTOH İL 
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DUVAKSIZ GELIN OLMAZ, 

EFEM,siz 
MUTFAK OLMAZ, 
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Ş AH LAN 

STRAIDRRI 
OTÜLERI 
GARANTILIDIR 

ÜTÜ 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA verilir. 
ILANCILIK 

TÜRK İYEOt 
itK OEfA 

PLASTIK 
BADANA BOYALARI 

Taraf ı ndan imal edilmi ş tir 

30 MUHTELIF CAZIP RENKLERDE 

DAHA İY İ S İ  YOKTUR 
Her yerde aray ı n ı z 
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ÜTÜLER1 
GARANT İ L İ DIR 

TÜRKIYE GARANTI BANKASI A. Ş . 

Kurulu ş u : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Ş ube 

Her türlü Banka muamelât ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyan ın her yerinde muhabirleri vard ı r. 

Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANTI B ANKASI 

D İ  R İ  KOLL. Ş TI. 

MUSTAFA CÜRE ve AHMET ÖNAL 

DAHILI TICARET 

PAMUK, HER NEVI IPLIK, BEZ 
VE MAN İ 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 

Ş AHLAN 

STRIVDRRI 

ÜTÜ 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA vedir. 
	 I LANCI L IK 
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S parmağa kadar 

BORU İVIAtiklINA 

BAŞI.Atitt1ŞIIR.  

imalât kap 
asites‘ 

5000 'Çon 

1964 İMAL.İXT PRO
ĞRP,M1 

Siyab,Galvanizli ve bitarnIt
ı  bo

1

►ular• 
Din 2240 a göre 

STANDARD WM.141 
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1'1'4  .1'1; 	

1", , 

13)(09 	

9.9,19)(09,21)0,9 ,25)(1.32)(120 Infra 
Sanayi borular

ı  

SiPARiş 
 ÜZE.RiNE 

itag.Kr 
6, 90 rol 

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

her çeşit borular. 
60,1

vo çap ında 

0,8 iiö 
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kabrıt ıVala  

eçgen, kare, dikdörtgen, heksagonal, 

	
id ve sair 

PROFİL SORULAR 	ov  

ş ekillerde 
bOTUilif 

1 
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 

ıı. 

BORU SANAYII 
ANON İ M S İ RKETİ  - İ STANBUL 
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