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Atatürkün Vatan ve Milli Refah Anlay ışı  
ve Kalk ı nmam ı z ı n Hedefleri 

Doç. Dr. Haydar KAZGAN 

Atatürk'ün vatan ve milli refah kavram ı  bugün iktisadi ve Sosyal 
kalk ınmanın hedefi olarak gördü ğümüz daha mutlu bir Türkiye'nin 
O'nun içindeki özlemini ifade etmektedir. Atatürk hayat ı  boyunca bu 
özlemini gerçekle ştirmek için bütün gücünü vermi ş tir. Türk toplumu-
nu bir vatana kavu ş turmak refah ını  yükseltmek O'nun ba ş l ıca amacı  
olmuş tur. Bizlere vatan ın ne olduğunu öğ reten de O'dur. 

Şuras ı  bir gerçektir ki, 600 senelik Osmanl ı  imparatorluğu O'nun 
anladığı  şekilde bir vatana bizi kavu ş turmadan tarihe mal olmu ş tur. 
Uzun yı llar kanlar ımı zla suladığı mız, her türlü eziyet ve sefaletimizi si-
nesinde bar ındıran bu topraklar bize vatan olamam ış tı . Çünkü, vatan 
üzerinde hepimizin mutlu olarak ya ş ayacağı  bir ülke olmal ı dı r. Ağaçs ız, 
ormans ız, fabrikas ız, okulsuz, yolsuz, susuz topraklar kimseye vatan 
değ ildir. Bunu bize ilk defa Atatürk ö ğ retmiş tir. Topraklanm ızı  va- 
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tan yapamad ığı mız için, üzerinde ya ş ayan insanlara hakkettikleri refa-
hı  sağ layamadığı mız için az daha her ş ey elimizden gidiyordu. 

Atatürk daha genç ya şı nda Osmanl ı  topraklar ının vatan olmadığı nı  
üzülerek görmü ş tü; Nerede bu vatan diye aran ıp durdu. Genç bir su-
bay iken ilk defa gitti ğ i Trablusgarpta bir Italyan vapuru onu bir san-
dal ın içine b ı rakm ış  ve sandal da gidip bir çamurlu ğa saplan ıp kalmış -
tı . Ne bir r ıht ım bulabilmiş  ne de saatlerce o ş ehir denilen pislik ve se 
falet yuvas ı  içinde dola ş tıktan sonra bar ınabilece ğ i bir yere kavu ş abil-
miş ti. İş te, o zaman anlam ış t ı  ki bir r ı ht ım, genç bir subay ını  bar ındı -
racak bir çat ı , bir yol, bir hastahane, bir fabrika, okul yapmad ığı mız, 
çağ daş  uygarl ığı  sokamadığı m ız hiçbir yer vatan olamaz. Ş amdan dö-
nerken bindi ğ i trenin s ık s ı k durmas ı  ve yolcular ın inip civardaki or-
mandan odun, çal ı  çı rp ı  toplayarak nefesleyen lokamatifi ate ş lemeleri-
ni gördüğü gün muhakkak ki cephelerde kaybedilen sava ş lar ın üzüntü-
sünün çok üstünde bir üzüntüye kap ı lmış t ı . 

O demiryolunu bile bu millete çok görenler vard ı . Aman, deniyor-
du: «Yol, r ıht ım, demiryolu yaparsak, dü ş manlar ın sald ı r ı lar ına hah 
sermi ş  oluruz,» İş te, Atatürk böyle bir zihniyetin hakim oldu ğu bir de-
virde yaşamış tı . Bat ı  özentisi sadece Istanbula girmi ş ti. Daha İ zmite 
varmadan gecenin karanl ığı , gündüzün çamuru etraf ı  yeise kedere bo-
ğuyordu. Ankara'n ın hükûmet merkezi olaca ğı nı  haber verdi ğ i zaman 
politikaya at ı lanların çoğu pişman olmuş tu. Fakat o y ı lmadı . Hakl ı  ol-
duğunu da bugünkü Ankaraya bakmakla anl ıyoruz. Bugün belki çok 
yak ın bir gelecekte Anadolu tarihinin en mutlu günlerine eri ş ecektir. 
Karamsarl ığı  bir tarafa b ı rakal ım ve biraz gerimize bakal ım: Anadolu, 
Türk'ün yurdu olmağa ancak Ondan sonra ba ş lamış t ı r. 600 y ı ldan daha 
fazla bir zaman sadece cephede asker olarak kullan ı lmas ına imkan ve-
recek kadar yedirilen, giydirilen Anadolu köylüsü bugün art ık dünyaya 
kendini çal ış ma ve dü şünme gücü ile de tan ı tmağa ba ş lamış t ır. Itiraf 
edelim ki bugün Türkiye'de ço ğumuz bu köylerden geldik ve bu geli ş  
dünyan ın hiçbir memleketinde ve hatta dünya tarihinde görülmemi ş  
bir ş ekilde kademeleri devirleri atl ıyarak geli ş tir. Milletin bugün ka-
deri değ işmiş tir ve bunu de yine Atatürk'e borçluyuz. 

Bat ı  ülkelerine yapt ığı  seyahatlerde neler görmü ş tü!... Trenler ki ş i- 
leri saatlerini ayarlamalar ına imkân verecek bir tarife sistemi içinde 
iş liyordu. Yollar, kanallar, barajlar, fabrikalar her taraf ı  donatmış t ı . Bir 
Alman ın vatan ı , bir Frans ı z ın vatan ı  var ama bir Türk'ün vatan ı  bu yaş a 
dığı m ız topraklar nas ı l olabilir. İş te, bu dü şünce tasarlad ığı  askeri plan- 
ların alt yap ı sı n ı  teş kil ediyordu, hep bu alt yap ı  için çal ışı p duracakt ı . 

Nitekim bu topraklar ı  istiklaline kavu ş turduktan sonra ilk hedefi 
bir vatan vücuda getirmek olmu ş tur. Her ş eye yeni ba ş tan ba ş layacağı z 
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derken, olmayan' var etmek gibi kuvvet görüyordu kendinde ve bunu 
bizlere güvenerek kendinde buluyordu. Biliyordu ki, senelerce mede -
niyetin nimetlerinden uzak b ı rak ı lan ve fakat senelerce yine bu mede-
niyetin cefas ını  çekmiş , silâhlanna zülmüne gö ğ sünü germi ş  olan mil-
letimiz için ancak onun istedi ğ i gibi bir vatana kavu şmak tek kurtulu ş  
yolu ve tek refah yolu idi. İş te, bu sebebledir ki milletin kaderini de-
ğ iş tirecek devrimler ihtiyaç duymu ş tu. Milletin kaderi ise bir vatana 
kavuşunca ancak değ iş ecektir. 

Bu vatanı  bizim yapmak için ş imdiye kadar kanımızı , enerjimizi 
vermiş , sefalet yoklukla devaml ı  şekilde pencele şmiş tik. Buna rağmen 
yine vatan elden gitmek üzere idi; Ve nihayet Atatürk anlam ış tı  ki bu 
vatanı  vatan yapmak için bunlar kafi de ğ ildir. İş te, devrimler bu top-
raklar ı  vatan yapmak için yap ı lmış t ı r. Nitekim laiklik daha çok iste-
mek, daha iyi ya şamak arzusunu baltalayan, yapma, in şa etme, yarat-
mak gücümüzü köstekleyen zihniyeti bertaraf eden bir devrimdir. Harf 
devrimi bize filmin ve ilim yolile refah ın kap ısını  açmış tır. Cumhuriyet 
rejimi de, devletçilik de refah ın anahtar ı  oldukları  için getirilmiş tir. 
Nihayet Atatürkiün tarih tezi olan Osmanhl ıktan evvelki Türk medeni-
yetinin varlığı  da bu milletin bir zamanlar kendisine lay ık olan ve çağ -
daş  medeniyetleri içinde yer alan bir vatan ı  olduğunu gösteren bir tez-
dir. 

Bugün sürüp giden münaka şalar bizi Atatürk'ün hedefi olan ve 
asl ında gün geçtikçe h ızla ilerleyen medeniyetin bütün nimetlerini Türk 
toplumuna da mal etmek olan tek hedeften uzakla ş tı rdığı  san ı lmamah-
dı r. Bu yönde söylenmi ş  her söz, her fikir bizce mukaddes olmal ıdır. 
Atatürk yeti şme senelerinde ne fikir özgürlü ğünü ne de çağdaş  uygar-
lığı n fikri gelişmesini başı nda bulunduğu topluma lay ık görmeyen bir 
idareye kar şı  devaml ı  şekilde isyan etmi ş tir. Hiçbir musamaha görme-
miş , ve ba ş a geçtikten sonra da bu musamahay ı  milletine mal, hediye 
edebilmek için etraf ındakilerle mücadele etmi ştir. Çağdaş  uygarlığı n 
bütün prensiplerini milletine ö ğ retmek benimsetmek için u ğ raşı p dur-
muş tur. İş te, as ı l Atatürkçülük bu çabad ı r. Bu sebeble bugün fikri öz-
gürlüğü çağdaş  uygarlığı n bir prensibi oldu ğu için Atatürkçülüğün de 
bir ilkesidir. Fakat, bu fikir özgürlüğüne kavu şmak, onu çağdaş  uygar-
lığı n seviyesine ç ıkmanın değ işmez bir yolu haline getirebilmek için, 
içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal ş artlar ı  daha iyiye doğ ru it-
mek görevimizi her türlü fikri çarp ış ma= üstünde tutma= gerek - 
mektedir. Nitekim birazdan görece ğ imiz gibi Atatürk bunu yapm ış tı r. 
Bizi çağ daş  uygarl ık seviyesine hangi de ğ işmeler, devrimler, rejim da-
ha çabuk ve daha emin olarak ula ş tı racakt ı r, şeklinde münaka ş alar ya- 
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parken bunu fikri bir olu şum kabul edip içinde bulunduğumuz düze-
nin imUnlannı  en iyi kullanmak gayretlerini göstermek Atatürkçülü-
ğün gayesidir. Bu sebeble bu fikir münaka şalar ı  hiçbir zaman bizi için-
de bulunduğumuz ş artlar ı  iyiye götürmekten alakoyan çöküntüler ya-
ratmamal ı dır. İçinde, bulunduğumuz rejim ne olursa olsun fikren onu 
destekleyelim, daha iyi bir vatan ın kurulmas ına mani değ ildir. Bu se-
beple içimizde ba şka bir yolla kalk ınmanın üstünlüğünü savunanlar ile 
içinde bulunduğumuz yolun üstünlüğünü savunanlara as ı l düşen vazife 
fikri münakaş alarda gereken olgunlu ğu ve musamahay ı  göstermek, fa-
kat günün şartlar ı nı  ve bu şartlar ı  haz ırlayan imk"anlar ı  daha iyi bir 
vatana kavuşmak için değerlendirmek olmal ı dır. Zira, fikri çal ış ma ve 
münakaş alar ancak sa ğ lam alt yap ılara kavuşmuş  memleketler içinde 
toplum refah ını  müsbet bir şekilde etkileyebilir. Atatürk'ün, istedi ğ i 
Türkiyeyi kurmak için bütün çabalar ımı zın bo şa gitmemesi, gerekir. 
Kit olan kaynaklar ımı zı  ancak daha fazla çal ış mak suretile de ğerlendi-
rebiliriz. Ve ancak daha fazla çal ış masını  bilen seven insanlar ın Türki-
yesinde her türlü fikri tart ış ma Atatürkçülük olacakt ı r. Nitekim, Atatürk 
de devrinin idare sistemini, uygars ı zlığı nı  beğ enmemiş , daima tenkit 
etmiş , endişe ve buhranlar içinde k ıvranmış tı r. Fakat içinde bulunduğu 
şartlar ve o ş artlar ı  idare eden zihniyet ve fikir ne olursa olsun o bir 
parça huzuru devaml ı  şekilde vatan ına hizmet ederken bulmu ş tur. Be-
nimsemediğ i bir idarenin ve sistemin emirleri ile şuraya buraya ko ş -
muş , ölümle pençele şmiş , fakat hiçbir zaman daha mutlu bir Türkiye-
nin bir vatanın hedefine yönelmi ş  çalış ma, gayret ve ümitlerinden ken-
dini eksik etmemiş t'r. İş te yar ının daha mutlu Türkiyesine ancak O'-
nun bu hayat anlay ışı  vatan ülküsü bizi kavu ş turacakt ı r. Atatürkçülük 
herşeyden evvel bir refah yoludur ve bu yönde kavrand ığı nda daima 
bizleri, vatanımız ı  çağdaş  medeniyetin insanı , ülkesi olmanın mutlulu-
ğuna eriş tirecektir. 

— 4 — 

pe
cy

a



Ekonomik Durum 

Türkiye ve Yunanistan' ı n Mü ş terek 

Pazar'Ia Ortakl ı k münasebefleri 

Türkiye'nin Müş terek Pazar memleketleriyle 12. Eylül. 1963 de 

imzaladığı  ortaklık anlaş mas ının 1. Aralık. 1964 tarihinde yürür-

lüğ e girmesi münasebetiyle, bu topluluğa ilk ortak üye olarak 

giren Yunanistan ile Memleketimizin imzalad ıkları  anlaşma hü-

kümlerine toplu bir bakış . 

Ayhan AGUN 

8. Haziran 1959 tarihinde Yunan Hükümetinin müracaat ı  üzerine, 
bu memleketle Mü ş terek Pazar aras ında 9. Temmuz. 1961 günü Atina' 
da imzalanan ortakl ı k anlaşmas ı  1. Ekim. 1962 tarihinde yürürlü ğe gir-
miş tir. 

İ lk olarak Birliğ in Yunanistan'la müzakere etti ğ i bu tarz ortakl ık 
anlaşmas ı  halli müşkül bir tak ım meseleleri de ortaya ç ıkarmış tı r. E-
konomisini modernle ş tirmek ve ;_-,anayile ş tirmek yolundaki gayretleri-
ne rağmen, bu memleket geni ş  ölçüde zirai karakterini muhafaza et-
miş tir. Her iki tarafça Yunanistan' ın Birliğe dahil olmas ı  arzu edili-
yor idiyse de, ortakl ı k anlaşmas ı  neticesinde bu memleketin yüklenebi-
leceğ i taahhütlerin de imkânlarlyle ölçülü olmas ı  zaruri idi. Ayr ıca Al-
tı 'lar câmias ı  da, kendi yönünden, bu mevzuda GATT nizamlar ı  ve Ro-
ma anlaşmas ı  hükümleriyle ba ğ daşabilir çareler bulmal ıydı . 

Bu sebeple ortakl ık anla şmas ı , Birlik ile Yunanistan aras ında ted-
rici bir gümrük birliğ inin ihdasını  ve bu arada Yunan ekonomisini hi-
maye ve geli ş tirmek için mali yard ımları  öngörmü ş tür. 

Anlaşma, Avrupa Kömür ve Çelik Birli ğ ine dahil maddeler hariç, 
Müş terek Pazar memleketleriyle olan mübadelelerin bütününe ş âmildir. 
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Bu umumi izahattan sonra anla şman ın hususi hükümlerini şöylece 
özetliyebiliriz: 

a) Kar şı lıklı  tarife ten ilat ı  : 

Birlik ile Yunanistan aras ında halen mevcut gümrük vergileri, on-
iki senelik bir devre içinde tedricen kald ı rı lmış  olacakt ır. Fakat, 

—Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Mü ş terek Pazar Memleketleri 
istisnai olarak, Yunanistandan yapacaklar ı  ithâlata uygulamakta ol-
dukları  gümrük vergilerini kendi aralar ında tatbik ettikleri vergiler 
seviyesine getireceklerdir. 

—Henüz yeni ve geli ş mekte olan sanayii himaye için Yunanistan, 
bilahare tedricen kald ı rı lmak şartiyle, mevcut gümrük vergilerini art-
tırabilecek veya yeni vergiler ihdas edebilecektir. 

—Bu oniki senelik devre içinde, Yunanistan, Mü ş terek Pazar mem-
leketlerinden yapaca ğı  ithalata uygulamakta bulundu ğu gümrük vergi-
lerini kald ı racakt ır. Bununla beraber ithalat ının 1/3 ne tekabül eden 
muayyen emtea guruplar ı  için vergi indirimlerini 22 senelik bir devreye 
göre ayarlamak imkanına sahip olacakt ı r. 

b) Mü ş terek dış  gümrük tarifesi : 

Yunanistan, 12 veya 22 senelik geçici devrelerden istifade edecek 
maddelere göre de ğ işen bir sistemle Birli ğ in dış  gümrük tarifesine in-
tibak eedecektir. 

Bununla beraber, ekonomisinin a şı rı  dalgalanmalara maruz kalma-
sını  önlemek amac ıyle hususi bir tak ım tedbirlere de tevessül edebile-
cektir. Bu tedbirleri, 

—Yirmi senelik geçici devre sonuna kadar, ithalat ının yüzde beş 'i 
nisbetinde bir gurup maddeler için, yabanc ı  ülkelere kar şı  gümrük indi-
rimlerini geciktirebilmek, 

—Bu devreden sonra dahi ithalat ının yüzde üç'üne tekabül eden bir 
kısım maddeler için mü ş terek tarifenin üstünde vergi tahsiline devam 
edebilmek, 

—Ayrıca ithalat ının yüzde on'u nisbetinde kontenjanlar tesisine 
gidebilmek ve B. Amerikadan yapaca ğı  ithalat için tarife kontenjanlar ı -
na başvurabilmek, 

—Ve nihayet tütün, kuru üzüm, zeytin, reçina ve terebantin esans ı  
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için Yunanista'n ın muvafakat ı  al ınmadan müş terek gümrük tarifesinde 
Birlik'çe hiç bir değ iş iklik yap ı lmamak, ş eklinde s ı ralayabiliriz. 

c ) Miktar tanditlerinin kald ırı lması  

Birlik ile Yunanistan aras ındaki mubadelelere uygulanmakta olan 
miktar tanditleri, bilahare kald ı r ı lmak ş art ıyla, ş imdilik aynen kalacak-
tı r 

Alt ı 'lar ın kendi aralar ında konsolideye tabi tuttuklar ı  maddeleri 
bu memleket lehine de konsolide edeceklerdir. Buna mukabil Yunanis-
tan Birlik ile olan mübadelelerine konu maddelerin evvela % 60 n ın ve 
sonra % 75 nin konsolidesine gidecektir. 

Yunanistan, iktisadi şartlar ın icab ı , yeniden miktar tanditlerine 
giderse bu taktirde Birli ğe ithalat ının % 75 ne müsavi bir kontenjan 
tan ıyacakt ı r. 

d) Ziraat Politikas ı  : 

Yunanistan ziraat politikas ı nı  en geç 22 senelik geçici devre sonu-
na kadar Birli ğ in ziraat politikas ına uyduracakt ı r. Tütün gibi belli ba ş -
l ı  maddelerde Yunanistan ın hayati menfaatlerini dikkate almak mak-
sadıyle bir isti şare organ ı  ihdas edilecektir. 

Bir çok ziraai maddeler için Birlik ş imdiden, üye devletlerin bir-
birlerine tan ı dıklar ı  avantajlar ı  bu memlekete de tan ıyacakt ı r. Bununla 
beraber Mü ş terek Pazar memleketlerinin Yunanistandan yapacaklar ı  
muayyen maddelerin ithalat ı  arzu edilen seviyenin üstüne ç ıkmas ı  ha-
linde Birlik, bu maddelerin ithalat ın' k ı s ı klayı c ı  tedbirlere ba şvurmak 
imkanına sahip bulunacakt ı r. 

e) İş güçü ve sermayenin hareket serbestisi : 

İş güçünün serbesçe hareket imkan ı  ancak, oniki senelik geçici 
devre sonunda tam olarak gerçekle şecektir. Anla şma ayr ı ca, işgücü için-
lüzumlu teknik yard ım programlar ı nı  da öngörmü ş tür. Diğer taraf-
tan, tesbit olunan müddet içinde, her iki taraf hizmet ve ikamet ser-
bestisi haklar ına ve sermaye hareketlerine uygulamakta bulunduklar ı  
tanditleri tedricen yumu ş atacaklar ve kald ı racaklard ı r. 

f ) Ulaş tırma, rekabet, iktisadi ve ticari politika : 

—Roma anla şmasının ulaş t ı rmaya müteallik hükümleri bu mem-
lekete de te şmil edilecektir. 

—Birliğ in rekabet nizamlar ını  kabul edecek ve fakat ekonomisini 
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geliştirmeye matuf Devlet yard ımları  mevzuunda üye memleketle husu-
si bir anlağış  gösterecektir.. 

—Roma anla şmas ının iktisadi politikaya müteallik umumi hüküm-
leri karşı lıklı  istişarelerle tesbit ve tatbik olunacakt ı r. 

—Dış  ticaret politikas ı  bu geçici devre içinde ayarlanacak ve neti-
cede mü ş terek bir karakter iktisap edecektir. 

g) Mali yardımlar 

Anlaşmanın ilk beş  senesinde Yunanistan Birlikten, tamamiyle Av-
rupa Yat ı rım Bankas ının prensiplerine uygun, 125 milyon dolar tutar ın-

da bir kredi sağ lıyacakt ır. 

h) Müesseseler : 

Anlaşma, Birlik ve Yunan hükümet azalar ından müte şekkil ve her 
iki taraf ın birer rey'e sahip olaca ğı  bir ortakl ık konseyinin teşkilini ön-
görmüş tür. Bütün meseleler evvela bu konseyde görü şülecek ve bilha-
re Birlik Adalet Divan' ına intikal ettirilecektir. Bu arada baz ı  ihtilafl ı  
meseleler ise hâkem yoluyle halledilebilecektir. 

2 — Anlaşmanın ilk 18 aylık tatbikat ından sonra Mü ş terek Pazar 
ile Yunanistan aras ı  münasebetlerde geli şme : 

Orakl ık anla şmas ının ilk 18 ayl ık tatbikat ı  sı ras ında Konsey —Yedi 
lerin icra organ ı  —alt ı  defa Brüksel'de toplanm ış  ve bir seri kararlar 
almış t ı r. Aldığı  kararlar içinde en önemlileri, 

—Kuru üzüm mevzuunda gümrük birliğ inin en geç 1. Ekim. 1968 
de gerçekle şmesini teminen indirimlerin 1. Ekim. 1963 de % 70. 1. Oc-
ak. 1965 de % 80 ve 1. Ocak. 1966 da % 90 nisbetinde olmas ı , 

Yüzde elli nisbetinde ilk indirim ise anla şmanın tatbike konulma-
siyle birlikte uygulanm ış tı r. 

—Yunan şaraplar ına B. Almanya, Fransa ve İ talya taraf ından ta-
nınan kontenjanlar ın geniş letilmesi, 

—1. Temmuz. 1963 tarihinden itibaren mamul ticari emtea gurup-
ları  için müş terek gümrük vergilerinin % 55 olarak tesbit edilmesi, 

— Yunanistan taraf ından üye devletler için konsolide edilmi ş  bir 
kısım mallar ın serbest b ırakı lması , 

—1963 y ı l ında, Yunanistan' ın 450.000 tonluk bir boksit kontenjan ı  
tanıması , 
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—Tütün mevzuunda, 1. Temmuz. 1964 tarihinde, Birlik dahili vergi 
lerine % 10 nisbetinde yeni bir indirime gidilmesi, (Böylece tütünde 
gümrük indirimleri % 60 a ula şmış tı r), % 10 nisbetinde ikinci bir indir-
ime ise, Birlik ile Yunanistan aras ında tütün politikas ı  konusunda bir 
mutabakata var ı ldığı nda tevessül edilmesi, mahiyetindedir. 

Diğer taraftan Konsey, Alt ı 'lar ile Yunan Parlementolar ı  aras ında 
zaruri irtibat ve i şbirliğ ini kolaylaş tırmak maksad ıyle iş tirakçiler par-
lemento komisyonu te ş kilinde karar vermi ş tir. Bu komisyon ilk toplan-
tı s ını  6-7 Haziran 1963 tarihinde Brüksel'de aktetmi ş tir. 

Mali sahada ise, Avrupa Yat ı r ım Bankas ı , biri enerji sahas ına diğer 
dördü yol inş aatine taallük eden 23 milyon dolarl ık beş  projenin finans-
manını  tasvip etmi ş tir. 

Ayr ıca Yunanistan, ortal ık anlaşmas ı  gereğ ince tesbit edilmi ş  18 
aylık bir devredensonra 1. May ıs. 1964 tarihinde, Müş terek pazar üye 
devletler lehine, gümrük vergilerinde % 10 nisbetinde ikinci bir indiri-
me de gerçekle ş tirmiş tir. 

X XX X XX 

Memleketimiz ile Mü ş terek Pazar aras ında 12. Eylül. 1963 tarihinde An-
kara'da imzalanm ış  ve alt ı  üye devletin parlementolar ında tasdik edil-
miş  ortakl ı k anlaşması  1. Aral ık. 1964 de yürürlüğe girmiş  bulunacak-
tır. 

İhrac ımı zın % 40 n ın ve ithâlat ımı zın % 'o 30 nun Mü ş terek Pazar'a 
mütevvecih bulunmas ı  sebebiyle ekenomik sahada, Avrupa ile olan an 
anevi bağ larımız ve coğ rafi durumumuz itibariyle de politik sahada 
ortakl ık Türkiye için hayati bir de ğer ta şı yacakt ı r. 

Roma anla şmas ının 238 ci maddesine istinadeden ortakl ık muka-
velesi, gümrük birli ğ inden evvel, Türkiye'de ziraatin modernle ş tirilme-
si zaruretini ön plâna alm ış  bulunacakt ı r. 

Anlaşma üç kademeyi ihtiva edecektir 

a)Haz ırlık safhas ı  : 

İ lk safha yahut haz ı rl ık devresi Türkiye'nin iktisaden kalk ınmas ını  
ve gümrük birliğ ini tedricen gerçekle ş tirilmesini temin için muayyen 
bir seviyeye ula ş mas ına yard ımcı  olacakt ı r. Bu maksatla Birlik ticari 
ve mali yardımlarda bulunacak ve üye devletler, s ı ras ıyle B. Almanya, 
Fransa, İ talya, Belçika, Hollanda ve Lüksenburg senelik tarife konten-
janlar ı nı  tütünde 12.500 ton, kuru üzümde 30.000 ton, f ındıktan 17.000 
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ton ve kuru üzümde ise 13.000 ton olarak tesbit edeceklerdir. Üye dev-
lvtler ayrıca, Yunanistan'a oldu ğu gibi, kontenjan hudutlar ı  içinde, 
Türk tütün ve kuru üzümlerine de Birlik dahili gümrük vergilerini uy-
gulayacaklard ı r. 

Anlaşman ın tatbik tarihil. Aral ık. 1964 den itibaren iki senelik bir 
devre sonunda Ortakl ık Konsey'i kontenjanlar ı  art ırabilecek ve üç sene 
sonra da Birlik dahilinde di ğer maddelerin sürümünü sa ğ lamak ve 
kolaylaş tırmak için tedbirler alabilecektir. 

Ayrıca Birlik, ilk beş  senede Avrupa Yat ı rım Bankas ının tavasutu 
ile, Türkiye'ye kalk ınma planında yer alan yat ı rım projelerinin finans-
manı  için 175 milyon dolarl ık bir tahsiste bulunacakt ı r. 

Haz ı rl ık safhas ında ortakl ık müessesesinin i ş leyiş  tarzı  tesbit edi-
.lecek ve Türk Hükümet azalar ı yla Birlik azalarından müte şekkil ve 
her iki taraf ın birer rey'e sahip olaca ğı  bir konsey derhal çal ış maya 
baş lığ acakt ır. Bu ilk devrede ortakl ık konseyi ortaklar aras ında zuhur 
edecek bütün güçlükleri ve görü ş  ayr ı lıklar ını  halletmeye selâhiyetli 
olacakt ı r. 

b ) Geçici devre : 

İ kinci kademe veya geçici devrede Türkiye ileMü ş terek Pazar ara-
sındaki gümrük birli ğ inin tedricen gerçekle şmesine imkân haz ırlanacak-
tır . 

Bu safhanın gerçekle şme şekil ve ş artlar ı , bir devreden diğer dev-
reye geçi ş te imkânlar ın değ işebileceğ i dikkate al ınarak, ş imdilik tefer-
ruatiyle tesbit edilmemi ş tir. 

Gümrük birliğ i mübadelelerin bütününü ihtiva edecek ve netice-
de müş terek gümrük tarifesinin Türkiye taraf ından da kabulüyle ta-
mamlanmış  olacakt ı r. Bu birlik 12 senede gerçekle ş ecektir. 

Diğer sahalarda ise Türkiye Birli ğ in politikas ını  takibe çalış acak-

tır. Bu yaklaşma bilhassa ulaş t ırma, seyahat serbestisi, rekabet ve 
iktisadi sahalarda kendini gösterecektir. 

Prensip olarak bu devre, anla şmanın yürülüğe girdiğ i tarihten iti-
baren be ş  senede tamamlanacak ve ş ayet bu müddet kâfi gelmezse dört 
sene daha uzat ı lacaktı r. 

c) Nihai safha : 

Ortaklığı n bu son ve nihai safhas ı  bir evvelki devrede k ı smen ger-
çekleşmiş  bulunan gümrük birli ğ ine istinad edecek ve ayr ıca bu dev-
rede taraflar ın birbirleriyle olan iktisadi münasebetlerinde daha s ıkı -
bir işbirliğ i sağ lanacakt ır. 
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Aym Ekonomik Olaylan 

1965 yılı  ilk altı  aylık ithalât programı  
çalış maları . 

XIV üncü Kota haz ırlık çalış malar ı  
2-7 Kas ım tarihleri aras ında Adana Tica-
ret ve Sanayi Odas ında yap ı ldı . Toplantı -
ya Odalar Birliğ i tatbikat, Sanayi ve it-
hal Mallar ı  Fiat Tescil ve Tetkik Dairesi 
elemanlariyle muhtelif bölgelerden gelen 
Oda temsilcileri, Ticaret Bakanl ığı  Dış  
Ticaret Dairesi mü ş ahidi kat ı lmış lard ır. 
Daha evvelki d ış  ticaret rejiminde ve ko-
talar ın tatbikat ında görülen aksak taraf -
lar ile Odalar ın görüş lerini ayrı  ayr ı  be-
lirttiler. Ancak, memleketin içinde bulun-
duğu döviz s ı kınt ı s ı  ve alınmas ı  gereken 
«Monnetaire» tedbirler muvacehesinde 
görüş ler tart ışı larak daha olgun bir hale 
getirilmeye çal ışı ldı . Baz ı  maddelerin da-
hilde yap ı ldığı  Sanayi Dairesinin tavsilât-
11 raporlar ı  gözönünde tutularak, duruma 
göre kotadan tamamen kald ı rı lmaları  ve-
ya liberasyon listelerinden kotaya al ınma 
lar ı  uygun görüldü. Ayr ıca, piyasada her 
hangi bir s ıkış maya meydan vermemek 
gayesiyle gerekli ithalâta imkân nisbetin 
tahsis ayr ı lmas ı  üzerinde duruldu. Bu a-
rada İ stanbul Ticaret Odas ının Gümrükte 
kalan mallara bir defaya mahsus olmak 
üzere ithal müsaadesi verilmesi teklifi, 
yerli sanayi'e zarar vermiyecek mallar 
kaydiyle uygun görüldü. 

Adana toplant ı s ında karara var ı lan 
hususlar 11. Kas ım 1964 günü Ankarada 
Odalar Birliğ i Sanayi Komisyonunda gö-
rüşülerek kabul edilmi ş  Bakanlı klar aras ı  
kota çal ış malar ına mevzu olarak götürül-
müş tür. 

Anlaş malı  Memleketlerle İ lgili 
Toplantı . 

Anlaşmal ı  memleketlerle ilgili ithalat 
rejimi ve kontenjanlar üzerinde çal ış ma-
lar, baş l ı ca Odalar temsilcileri ve Odalar 
Birliğ i elemanlar ının iş tirakiyle 19. Kas ım. 
1964 Per şembe günü İ stanbul Ticaret O-
das ı  Meclis salonunda ba ş ladı . Odalar 
Birliğ i Baş kan Vekili S ırr ı  Enver Batur' 
un Baş kanl ı k ettiğ i bu toplant ı da: 1 —
Dış  ticaret rejimi hakk ında kararla ilgili 
teklifler; 2 — ithalat yönetmeli ğ i ile 

teklifler; 3 — D ış  ticaret i ş lerine dair 
anlaş malar (64/14) say ı lı  sirküler ile 

teklifler; 4 — Kontenjan listeleri ile 
fiili teklifler, 5 — Müteferrik teklif ve te- 
menniler, gündem olarak yer alm ış tı r. 

İngiltere Gümrük Resimlerinde % 15 

bir arttırma yaptı . 

Yeni i şba şı na geçen İngiliz hükümeti 
bütün dünya piyasas ına tesir edecek bir 
kararla, hiç bir memleket fark ı  gözetmek 
sizin, geçici olarak gümrük hadlerine %15 
nisbetinde bir zam yapm ış t ır. Bu zam-
m ın GATT anlaş mas ına dahil bulunan İ n-
giltere taraf ından, önceden haber verme-
den, al ınmas ı  hayretle kar şı lanmış tı r. 

Bu durumda % 15 vergi art ışı nın ih-
racat ımıza ancak % 2 civar ında tesir ede-
bileceğ i müş ahede ediliyor. Amerikan ın 
% 46, Ortak pazar memleketlerinin % 56, 
EFTA camias ına dahil memleketlerin ise 
% 36 civar ında zarar görece ğ i tahmin edil 
mektedir. 
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Türkiye - Pakistan ve İran aras ında 

turizm çal ış maları  ilerliyor. 

11. Kas ı m. 1964 günü Ankarada topla-
nan her üç memleketin üyesi bulunduk -
lar ı  (R.C.D.) Bölgesel i şbirliğ i ve Kalk ın-
ma teş kilât ı 'mn turizm komitesi, turizmi 
üç memleket aras ında s ı kı  bir i şbirliğ i ile 
geliş tirmek için gerekli tedbirleri müza-
kere etmi ş lerdir. Bu arada, bölgesel i şbir-
liğ inin önemi üzerinde de ayr ıca durul - 
mu ş tur. 

AID nin Türkiye'nin sulama i şlerine 
dair ikrazı  

Birle ş ik Amerika Milletleraras ı  Kal 
k ı nma te ş kilat ı , 40 senede tediye edilmek 
üzere, Türkiyede Sulama i ş lerinde kulla - 
nı lacak techizat ı n temini ve idamesi için 
5.900.000.- $'l ı k bir ilçrazda bulunmaya ka-
rar vermiş tir, 

Rusya ile Ticaret anlaşması  

Son siyasi geli şmeler neticesi, Harici-
ye Bakan ı mı z Sayın Feridun Cemal Er - 
kin'in Ba ş kanlığı nda Moskova temaslar ı  
Türkiye Rusya aras ında kültürel müna - 
sebetlerin kurulmas ını  sağ lamış tı . Bu ya-
kınla ş manı n ikinci merhalesi ticari saha-
ya da intikal etmi ş  bulunmaktad ır. Bu 
münasebetle Bakanl ı klar aras ı  kurulan 
komisyon yap ı lacak ithalat ve ihracatla 
ilgili maddelerin tesbitine ba ş lamış t ır. 
Rusyadan, daha ziyade yol in ş aat maki -
neleri ile sondaj makineleri ithal etmemi-
ze mukabil; ihracat ım ı z ın fındık, tütün, 
canl ı  hayvan ve narenciye üzerinde top-
lanaca ğı  öğ renilmi ş tir. 

Komisyon çal ış malar ı nı  ay sonuna ka 
dar bitirmi ş  olacakt ı r. Alakahlar ı n bil - 
dirdiklerine, göre kar şı lı klı  ticaret hacmi-
nin 50 milyon $ civar ında olacağı  yani 24 
küsur milyon $ ithalâta mukabil memle - 
ketimizden de aynı  nisbette ihracat yap ı -
lacakt ı r, 

+1•111,-**** ıı1.111.1a ılk lık 	***Ii ******* 	v /-*/4-x-***************** ı‘- ık ****, 
* * * 

ARSLAN TU Ğ LA 
YAPI TUĞLASI 

KİREMIT 
ATEŞ  TUĞLASI LL' 

Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148 
Telefon : 21 11 32 
Mağaza : Galata, Tersane Cad. No. 67 
Telefon : 44 30 40 
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Milletleraras ı  Yatırımlar 

Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ  

Birbirne muhtaç bir Dünyada milletleraras ı  yat ı r ımların önemi bü-

yüktür. Geli şmekte olan devletlerin say ı s ının çokluğu ilk nazarda mil-

letleraras ı  yat ı rımlar ı  davet için bir yar ışı n mevcudiyetini akla getire-
bilir. Fakat gerçek böyle de ğ ildir. Yabanc ı  yat ı r ımlara ihtiyac ı  olan 

devletler geçmi ş teki ac ı  sömürgecilik an ılar ı nı  unutamarnakta ve bil-
hassa Devletler Hukukunun sömürgecilik devrinde sömürgecileri ko-
ruyan, adetâ bunlar ı  davalar ında hem davac ı  hem hâkim kabul eden 
anlay ışı nı  hat ı rl ıyarak çekingen davranmaktad ı rlar. Geli ş mekte olan dev 
letlerden bir k ı smı  da Bat ının ekonomik üstünlüğü kabul ettikleri tak-
dirde kültürlerinde bir kay ıp olacağı ndan endişe duymaktad ı rlar. Ma-
mafih yabanc ı  ülkelere yat ı rım yapacak özel sermaye sahipleri de bir 
takım teminatlar aramaktad ırlar. Bir kerre her ş eyden önce sermaye 
veya tekniklerini götürdükleri yerdeki hukuki durumlar ını  bilmek is-
temektedirler. Bu çok kerre yabanc ı  yat ı r ım kanunlar ı  ç ıkararak iç hu-
kukta temin edilmekle beraber yabanc ı  sermayedar daima tek tarafl ı  
değ iş tirilebilen bu iç hukuk mevzuat ından daha kuvvetli garan-
tiler aramakta ve bu sebepten ötürü Devletler Hukukunun yard ım et-
mesini istemektedir. Buna çare olarak Devletler Hukukunda iki veya 
çok tarafl ı  yatırım anla şmalar ını  görüyoruz. 

Sunu daima hat ı rdan ç ıkarmamak gerekir: d ış  ülkelere yat ı rım ya-
pacak özel sermayedar memleketindeki yat ınmlardaki ayn ı  gayeyi gü-
der, bu da as ıl sermayenin emniyeti, kâr getirmesi gibi hususlard ır, 
fakat sermayenin yurttan daimi yat ı rım olarak dış arıya ç ıkmas ında 
dikkate al ınacak siyasal, sosyal, mali şartlar pek çoktur bunlardan 
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başka «sermayedarlar ın tabii muhafazakârl ıklar ım» unutmamak gere-
kir. Nihayet sermaye d ış arıya çıkarken yurttakine nazaran daha çok 
kâr etmek ve bunu en k ısa zamanda yurda getirmek gayesini güdecek-
tir. Baz ı  hallerde özel yat ı r ımların ş ahsi tahminlerindeki risk o kadar 
büyük olur ki yatı r ım yapmadan ya tamamen vazgeçilir veya kar şı lığı  
yat ı rım talep edenin kald ı ram ıyacağı  ağı rlıkta olabilir. İ kinci Dünya 
Harbi sonunda Dünyan ın büyük bölgelerinin böyle bir durumda bu-
lunduğunu gösterir i şaretler mevcuttur. Bu hallerde piyasa sermayenin 
milletleraras ı  ak ımını  tanzim edemez olur ve Devlet, e ğer bu ak ı mın 
devamında bir ç ıkar ı  varsa müdahale edebilir. Devletin müdahalesi 
iki yolda olabilir birincisi vatanda ş lar ınını  yat ı rımlarını  çe ş itli yollarla 
teşvik ve himaye eder, ikincisi Devlet daha da ileri giderek vatanda ş lar ı -
nı  garanti ederek riski tamamen veya k ı smen kendi üzerine al ı r. 

Milletleraras ı  yat ı r ımlarda en büyük ihtilâf istimlâk konusunda 
çıkmaktad ı r. Istimlâk edilen sermaye ve tesislerin belli Mil bir şekilde 
ödendiğ inde anla şmazl ık bahis konusu de ğ ildir. Anlaşmazl ık bu bede-
lin, karşı lığı n Mil olup olmadığı  hususunda ç ıkmaktad ı r. Bağı msız bir 
devletin özel mülkleri istimlâk edebilece ğ i Devletler Hukukunda kabul 
edilen bir prensip olduğu gibi her devletin tabii kaynaklar ı  üzerinde tam 
eğemenliğe sahip bulunduğu da yine diğ er bir prensiptir. Bu prensipler 
tartış ma konusu olmamaktad ı r. Tart ış ma bu eğ emenliğe dayanı larak ya 
pı lan baz ı  sözleşmelerin Devletler Hukuku bak ı m ından bağ layı cı  olup 
olmadığı  konusunda cereyan etmektedir. Bu sözle şmelerin bağ layıc ı  
olmadığı nı  savunanlar bunlar ın egemenlik hakkının irıkâr ı  demek ola-
cağı nı  iddia etmektedirler. Devletler Hukunun hakikaten halledilmemi ş  
bir meselesi olarak bir süre tart ış maya sebep olan bu husus nihayet 
Birleşmiş  Milletler Genel Kurulnun 19 Aral ık 1962 tarihli karar ıyla bir 
esasa bağ landı . Buna göre halk ve milletlerin kendi tabii zenginlik ve 
kaynaklar ı  üzerinde daimi egemenlikleri tan ınıyor aynı  zamanda ege-
men devletler tarf ından serbestçe yap ı lan yabanc ı  yat ı rım anlaşmalar ı -
na hüsnü niyetle riayet edilece ğ i tesbit ediliyordu. Yabanc ı  sermayenin 
ithali ve kaynaklar ın geliş tirilmesine müsaade yürürlükteki milli mev-
zuat ve devletler hukuku hükümlerine uygun olacakt ır. Millileş tirme, 
istimlâk veya rekizisyon kamu menfaati, güvenlik veya milli menfaat 
sebebine dayanacak ve bu sebepler yerli ve yabanc ı  şahsi veya özel 
sebeplerden kuvvetli olacakt ı r. Bu gibi hallerde mal sahibi bu gibi ted-
birleri egemenliğ inin icrasına uygun olarak alan memlekette can kaide-
lerle ve devlet hukukuna uygun olarak Mil bir tazminat alacakt ı r. Bir-
leşmiş  Milletler Genel Kurulunda bu karar komünist blokunun 12 çe-
kimser ve Fransa ile Güney Afrikan ın aleyhte oylar ına kar şı l ık 87 oy 
gibi çok önemli bir ço ğunlukla kabul edilmiş tir. 
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Bu suretle yabanc ı  yat ı rımlara uygulanacak hukukun ne olaca ğı  
hakkında genel prensipler tesbit edilmekle beraber bu hukukun özel 
bazı  hallere uygulanmas ında güçlükler ç ıkabilir. Burada ikinci dere-
cede baz ı  hukuk kaideleri vazetmek gerekecektir. Bunlar ın haz ı rlan-
mas ında yeni devletlerin rolü önemlidir, zira yeni devletlerin ilk kuru-
luşunda yer almad ıklar ı  ve eski devletler hukuku kaideleri de sömürge-
ci devletleri korudu ğu için Devletler Hukukuna kar şı  bir davranış ları  
ve tutumlar ı  mevcuttur. İş te yeni kaidelerin kurulmas ında bu yeni dev-
letler bizzat rol oynayarak kendilerinin uygulayaca ğı  kurallar ı  tesbit 
ederek devletler hukukunun geli ş mesinde olumlu bir görev yapmış  olur-
lar. Milletleraras ı  yat ı r ımları  çok tarafl ı  milletleraras ı  anla şmalarla 
düzenlemek için bir kaç tasar ı  haz ı rlanmış tı r. Bunlardan birisi iktisadi 
İş birliğ i ve Kalkınma Teşkilat ı  (O.E.C.D.) taraf ından, diğerleri İ sviçre 

Hükümeti ve Yabanc ı  Özel Yat ı rımları  Teşvik ve Koruma Milletleraras ı  
Derneğ i (A.P.U.I.) taraf ından ortaya konmu ş tur. Bizim bu konuda şahsi 
görüşümüz ş öyledir: yabanc ı  yat ı r ımcı  tarafs ız bir mahkemeye veya 
hakeme müracaat edebilme hakk ı  kar şı lığı nda kendi devletinin diplo-
matik himayesinden ba ş langıçta vazgeçmelidir. Yabanc ı  yat ırımcı , ya-
tı rım' yaparken anla şmazlık halinde hangi knunun ve hangi mahkeme-
nin yetkili olacağı nı  sermayesii yat ı rdığı  devletle yapt ığı  anla şmada 
tesbit etmelidir. Nitekim, Birle şmiş  Millet Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
de 1960 da yapt ığı  bir toplant ıda çok tarafl ı  bir yat ırım anlaşmasının 
yakın bir zamanda kabul edilece ğ ini tereddütle kar şı lıyarak, muhte - 
melen Birle şmiş  Milletlerin murakabesinde son derece tarafs ız ve tec-
rübeli bir hakem mahkemesinin te şkilini tavsiye etmi ş ti. Bu hakem 
mahkemesinin üyeleri gerek sermaye veren gerekse alan devlet vatan- 

daş larından kurulacak ve buraya davac ı  olarak yat ı rımcının mensup 
olduğu devlet değ il de bizzat yat ı rımcı  kendisi müracaat edebilecekti. 
Birle şmiş  Milletler Genel Kurulu bu etüt üzerinde henüz harekete geç-
memiş tir. Fakat Birle ş miş  Milletler içindeki iki komisyonda Birle şmiş  
Milletler Asya ve Uzak Do ğu Ekonomik Komisyonu (E.C.A.F.E.) ile 
Birlekmiş  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (E.C.E.) de bu ko-
nuda çal ış malar olmaktadı r. Bu iki komisyon doğ rudan doğ ruya yaban-
cı  yatırımlardan doğan anlaşmazl ıkla ilgili tasar ı lar üzerinde değ il de 
milletleraras ı  ticari ana şmazl ı klardan doğan ihtilaflar ı  halledecek ge-
nel hakemlik anla şmalar ı  üzerinde uğ raşmaktad ı rlar. Birle şmiş  Millet-
lerin Genel Hukuk K ı sım ile işbirliğ i yapmaktad ı r. 1960 yı l ında B. M 
Genel Hukuk K ı smı  E.C.A.F.E. ye dahil Hükümetler taraf ından göste-
rilen şahı slara baz ı  sualler gönderdi. Bu suallerde 1) E.C.A.F.E. hükû-
metlerinin prensip bak ımından tarafs ız hakemliğ i kabul edip etmedik-
leri. 2) Bu devletlerin milletleraras ı  anla şmalar ında normal olarak ha- 
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kemlik hükümleri bulunup buunmad ığı . 3) Hakemlik hükümlerinin an-
laşmalara dercinde güçlüklere u ğ ranı l ıp uğ ran ı lmadığı . 4) Uğ ramhyorsa 
bunlar ı  gidermek için neler teklif edildi ğ i tesbit edilmek istenmi ş ti. 

Bu çalış malardan ne gibi sonuçlar al ındığı nı  bu yaz ın ın yaz ı ldığı  anda 
tesbit edemedik. Birle şmiş  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu mil-
letleraras ı  ticari hakemlik konusunda bir sözle şme tasar ısı  haz ırlamış -
tı r. Bu sözle şmeye sadece Komisyon üyeleri tâbi olacaklard ı r. Sözle ş -
me âkid devlet ülkesinde ikametgah ı  veya meskeni bulunan hakiki ve 
hükmi ş ahıslara uygulanacak fakat devletin veya devletin bir dairesinin 
taraf olduğu anlaşmazl ıklarda uygulanam ıyacakt ır. Sovyet Rusya ve 
diğer komünist memleketlerdeki ticaret müesseselerinin özellikleri bun 
lara sözle şmenin uygulanmas ını  icap ettirmektir. 21 Nisan 1961 de im-
zaya aç ı lan bu Sözle şmenin müzakeresine i ş tirak eden Avusturya, Bel-
çika, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Danimarka, Federal 
Almanya, Finlandiya, Hollanda, İ spanya, İ sveç, İ sviçre, İ talya, Lüksem-
burg, Macaristan, Polonya, Romanya, Sovyet Rusya, Türkiye, Ukray-
na ve Yugoslavya delegeleri hükümetlerinin Sözle şmeye ihtirazi kay ı t 
koymak arzusunda olmad ıklar ını  aç ı klamış lardı r. 

Bu sözleşme tasar ı larının ba ş ar ıya ula şı p ulaş am ıyaeaklar ım gele-
cek gösterecektir. Mamafih yabanc ı  yat ı r ımlar ın milletleraras ı  bir ş e-
kilde düzenlenmesi hususundaki istek umumidir. Bugün Avustralya, Gü-
ney Afrika Birli ğ i, Hindistan, Japonya, Lâtin Amerika memleketleri, 
Pakistan Sovyet Rusya ve di ğer komünist memleketlerde milletleraras ı  
ticari anla şmazlıklar ın hakemlik yolu ile halledilmesi hususu ve imkâ-
nı  mevcuttur. Komünistler yabanc ı  özel yat ır ımc ı lardan yard ım ,almı -
yacaklar ını  aç ıkça belirtmi ş lerdir, fakat yabanc ı  devlet yard ımı  ve ya-
tı rımı  almaktad ı rlar. 

Kapitalist olsun komünist olsun bugün bütün dünya memleketleri 
yabanc ı  yatı rımlar ın önemini anla şmış lard ı r. Gelişmekte olan ülkelere 
gerek kapitalist ve gerek komünist memleketlerden yat ı rımlar gittikçe 
artan bir şekilde yap ı lmaktad ı r. 

Milletleraras ı  yat ı r ımlarda alan ve yat ı rım yapan kendisine en iyi 
ş artlar ı  baş langıçtan önce arayacaklard ır. Yat ınmdan sonra aradaki 
sözleşmenin uygulanmas ından ç ıkabilecek anla şmazl ıklar' her iki tara-
fın tarafs ız bir mahkemede veya makamda halletmeleri kanaat ımca 
hemgelişmekte olan ülkenin ilerideki yat ı r ım ihtiyaçlar ı  için daha ko-
lay yat ı rımc ı lar bulmas ına hem de anla şmazhklan hal için kendi kud-
retli devletinin himayesine s ığı nmayan yat ı rımc ının gelecekte bir kaç 
yerden birden istenir bir yat ı rımc ı  olmasına yol açacakt ı r. 
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Kalk ı nma Çabam ı z ve Turizm 

Zeki ERGİ NSU 

Bugüne kadar yap ı lan kalk ınma edebiyat ını  dinledikten sonra, 
madalyonun birde tersine bakt ığı mızda, ekonomik tablomuz şunları  
aksettirmektedir; 

1) — Plânlanma te şkilatınca haz ırlanan 1964 y ı lı  ilk altı  aylık uy-
gulama raporuna göre: Kalk ınma hızı  % 7 yerine % 3. 7 dir. 

2) — Merkez Bankas ının 913 milyon T.L. döviz borcu vard ı r. Kar-
şı lık olarak ancak 74 mil. T.L. döviz rezervi mevcuttur. 

3) — 1965 de ödenmesine ba ş lanacak dış  borçlar ın ilk taksidi 200 
mil. küsür dolar, hükümeti bugünden dü şündürmektedir. 

4) — 71.8 ton alt ın rehindedir. Ancak 22.6 ton alt ın stoku serbes-
tir. 

5) — 348 mil. T.L. Hazine bonalar ının bir yı l zarf ında ödenmesi 
icap ederken 10 y ı l süre ile doldurulmas ı  yoluna gidilmiş dir. 

6) — Hazinenin Merkez Bankas ından aldığı  kısa vadeli avanslar 
500mi1. T.L. aşmış tı r. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisine bu ğday al ımı  
için 589 mil. T.L. verilmiş tir. 

	

7)— Para durumu : 12 Eylül 1964 de 		 6.414 mil. T.L. 
14 	« 1963 « 	 5.349 	« 	« 

8) — Son 5 yı l içinde ihracat ın dağı lışı  : Adam başı na dolar ola-
rak Yunanistanda 25 den 29 a ç ıkmış tı r. 

Türkiye'de 13 ten 12 dü şmüş tür. 

9) — 1963 Aralık ayı  sonunda ithalât ımız 690 Milyon dolara yük-
selmiş tir. İhracat ımız ise 368 Milyon dolarda kalm ış tır. 

Ekonomik gelişmemiz herşeyden önce ihracat kapasitemize ba ğ lı - 
dı r. 

Maliyet yüksekliğ i ve kalite düşüklüğü yüzünden ihracata cesaret 
edemeyen sanayicilerimiz, kontrolsuz himayenin alt ında iç piyasay ı  
sömürmektedir. Bu kontrolsuz himaye içinde bunlar ın miktar ı , iktisa- 

— 17 — 

pe
cy

a



dilik kaidesinden uzak olarak maalesef artmaktad ı r. Bu şekilde Milli 

Servetin israf ına sebebiyet verilmektedir. 

Yar ın Müş terek pazar ın bütün ş artlar ı nı  kabul ettiğ imizde bunla-

rın durumu ne olacakt ı r ? 

İ ktisadi İş  Birliğ i ve Kalk ınma Te ş kilâti ( OECD ) nin Türkiye hak-
kındaki raporunda «Türkiye, nisbi bak ımdan Dünyada en yüksek D ış  
Borç yükü alt ında bulunan ülkedir» denilmektedir! 

Memleket ekonomisi tehlikeli bir dönemeçtedir. Planlama te şkila-
tının tahminleri tahakkuk etmemi ş tir. İş sizlik artmış , Merkez Bankas ı -
'nın döviz borçlar ı  yükselmi ş , ayin stoklar ı  erimiş tir ihraç mallar ım ız 
pazarlama organizasyonunun noksanl ığı  yüzünden gerçek fiatlar ın alt ın-
da dış  piyasalara sürülmektedir. İ yi niyet sahibi olmayanlar bu yüzden 
haksız servet edinmektedirler. 

Memleket ekonomisini bu tehlikeli bâdireden kurtarmamn çe ş itli 
yollar ı  vard ı r: 

Herşeyden önce ekonomik f ı rsatlar ı  değerlendirmemiz icabeder. 
Halen yurt d ışı nda bulunan 100 bin iş çinin tasarrufu resmi kur olan 2,25 
üzerinden transferi yap ı lmaktadı r. Serbest borsada ise 1 DM 3 Türk 
liras ı dı r. Alehteki bu durumu telafi için Hükümet kanunla baz ı  menfaât 
teminine Bitmi ş tir. Fakat temin edilen menfaâtlar kar ışı k i ş lemli ve kül-
fetli olduğundan pek cazip gelmemi ş tir. Daha pratik ve müessir çare-
ler bulmak icap ederdi. O zaman 300 Milyon dolara yak ın tasarrufun 
memlekete girmesi temin edilmi ş  olur. 

Milli sermâyenin telef edilmesine ve müstehlikin sömürülmesine 
göz yummamak, Müşeterek Pazar ı n şartlar ına ayak uydurmak, sanayi 
mamullerinin maliyet hesaplar ına ve kalitesine çok dikkat etmek la-
z ımdı r. Himâyeden masum bir dahili sanayi yerine, her türlü endi ş e-
den uzak bir ihracaat sanayini kurmak şartt ır. Devlet yat ı r ımlannda 
rantabilitesi k ısa vadede tahakkuk edecek kaynaklar ı , harekete geçire-
cek kararlar ı  prensip edinmek laz ımdı r. Çünkü, sermaye temerküzü az 
ve yava ş  olmaktad ı r. Bu itibarla mevcudu israf etmeden iktisadi hare-
ket etmemiz milli menfaatimiz icab ı dı r. Mesela: Sebzecilik, meyvac ı l ık, 
hayvanc ı l ık ve bunlar ı  değerlendiren konservecilik gibi bu bran ş ları  
tamamlayan sanayinin kurulmas ı  laz ı mdı r. İ ktisadi İş  Birliğ i ve Kal - 
kınma Teş kilat ı  «OECD»nin Türkiye hakk ındaki raporunda da Türk 
Hükümetinin kı sa vadeli kalk ı nma hareketlerinin üzerine eğ ilmesi tav-
siye edilmektedir. 

Zamanımı zda döviz gelirini art ıran diğer bir ekonomik faaliyette 
Turizm'dir. 
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Bu sahada da bu güne kadar ba şar ı  elde ettiğ imiz iddia edilemez. 

1963 te memleketimize Turizm'den 7,5 Milyon dolar döviz girmi ş -

tir. Ayn ı  y ı l dış ar ı  çıkan türkler 16 milyon dolar götürmü ş tür. Bunun 
8 milyonunu hac ı lar ç ıkarmış tı r. Fransa'da 646 milyon dolar döviz el-
de edilmiş  dış arıya çıkan Frans ız'lar ise 42 Milyon dolar götürmüş tür. 

Neticede Fransa Turizm'den 204 Milyon dolar döviz geliri elde etmi ş tir. 

Turizm ve Tanı tma Bakan ı  Sayın Ali İ hsan Göğüs bir beyanat ında 
turizm hakk ındaki görüş lerini şöyle aç ıklamış tı r: «Tanı tma faaliyetleri-
mizin birinci hedefi Türkiye'ye fazla miktarda yabanc ı  turist çekmek-
tedir. Bu i ş i yürütürken şu esasl ı  noktay ı  gözden uzak tutmamal ıyız. 
Memleketimiz fazla miktarda turist kabul edebilecek tesisleriyle teçhiz 
edilmeden propa ğandanın ölçüsünü büyük tutarsak, netice Türk turiz-
minin aleyhinde olacakt ır» Diyor. 

Bu ölçünün derecesi acaba nedir? Ölçülü hareket edece ğ iz diye ye-
rimizde saym ıyal ım. İngiltere'nin tan ınmış  gazetecilerinden Charles 
Spencer, memleketimizden ayr ı lırken intibalar ını  şöyle anlatm ış tı r: So-
kaklarda raslad ığı m kimselere baz ı  büyük müzelerin, tarihi eserlerin 
nerede olduğunu oraya nas ı l gidebileceğ imi sordum. Hepsi tuhaf tuhaf 
yüzüme bakt ı . Ayrı ca İngiltere'de Türkiye hakk ında hiçbir turistik pro-
pağ andanıza ş ahit olmadım demiş tir. 

Memleketimizde turistik de ğeri bulunan yerleri önce tespit ve tas-
nif ettikden sonra bu yerlere yap ı lacak yat ı r ımlara ve buna paralel pro-
pağandaya da h ız vermek lâz ımdı r. 

Turistik yerlerimizi üç k ı sma ay ı rmak mümkündür. 

1 — Dağ c ı lık, Kayakç ı l ı k, Avc ı l ık ve su sporlar ına müsait yerler. 

2 — Manzara arzeden tema şâ yerleri Prof. Baaden, bu hususta 
ş öyle demi ş tir: Tabiat güzelli ğ i bak ımından Ege ve Akdeniz sahilleri 
tabii görünü şü ile Frans ı z ve İ talyan Rivieras ından birkaç misli daha 
üstün ve güzeldin Hava, Deniz ve güne ş ten mahrum bulunan Kuzey Av-
rupamn bir sayfiyesi olmak bu k ıyı lar için her zaman mümkündür. 

3 — Tarihi, Dini ve san'at de ğeri bulunan yer ve eserlerin tanzimi 
ve te şhiri. 

İki büyük k ı t'a aras ında bir köprü vaziyetinde bulunan memleke-
timiz İ slam ve Hristiyan medeniyetinin derin izlerini hâlâ muhafaza et-
mektedir. Ege'de Bülbül da ğ lar ında bulunan ve Papal ık taraf ından mu-
kaddes yer olduğu kabul edilen Panaya-Kapulu, çok aziz bakire Hazre-
ti Meryem'in evinde bu seneki âyine, 1 Milyar]. a ş an Hristiyan nüfusun- 
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dan ancak 5000 kiş i iş tirak etmi ş tir. Efes harabelerinde Artemis «Dia-
na» mâbedi ilk çağ lar ın en şöhretli abidelerinden olup dünyadaki yedi 
harikadan biridir. Bergama harabelerinden Asklepios mâbedi, hekimlik 
tanr ı sı  Asklepios'un mezhebini 700 y ıl yaş atmış tır. imparator Marcur 
Aurelius'un ciğerlerindeki hastal ık burada tedavi edilmi ş tir. Daha bir-
çok tiyatro ve stadyumlar bulunmaktad ı r. Bunlar ın hepsi tarihi hat ı -
ralarla dolup ta şmaktad ı r. Hristiyan turistlerin gelmesini sağ larken İ s-
lam memleketlerindeki turistlerinde nazan dikkatlerini çekmek bize 
say ı sız menfaatler temin edebilir. Çünkü mevcut olan her ş eyimizi ikti-
sadi yönden değerlendirmek zorunday ız. Topkap ı  Saray ı  Müzesi sab ık 
Müdürü Say ın Tahsin Öz taraf ından ç ıkar ılan «H ı rka-i Saadet Dairesi 
ve Emanat- ı  Mukaddese» adl ı  eserinde memleketimizdeki emsalsiz k ıy-
metlerden ş öyle bahsetmektedir: Dendan- ı  Saadet «Hazreti Muham - 
medin Uhut Gazas ında k ı r ı lan diş inden bir parçad ır. Sakal- ı  Ş erif, 
«Nakş -ı  Kadem-i Ş erif» Peygamberin miraca ç ı ktıkları  esnada bast ıkla-
rı  taş , «Sancağ -ı  Ş erif» Peygambere «Mühr-ü Saadet» Peygambe-
rin mühürüdür, «Name-i Saadet» Hazreti Peygamberin M ısı r Hüküm-
darı  Makakas'a gönderdiğ i İ slam dinini kabul etmesine dair bir daveti-
yedir, «Seyf-i Nebri» Peygamberin k ı l ı cı dı r. Ayr ıca Hazreti Davut'un k ı -
l ı cı , Hazreti Ali'nin k ı l ıc ı , Hazreti Musa'n ın asas ı , Hazreti İbrahim'in 
tenceresi v.s. k ıymetlerin yan ı nda cami, türbe gibi yerler üzerine irtica-
ya taviz vermeden müslümanlar ın alakas ı nı  çekmek, turizm gelirimizi 
art ı rabilir. Pakistan, Iran ve Türkiye mü ş terek Ekonomik Andla şmas ı  
bu mevzudaki çalış malar ı  kolayla ş t ı racakt ı r. 

Bu kadar k ıymetlerin bulunduğu memleketimizde, 1963 te ancak 
7,5 Milyon dolar döviz temin edilmi ş tir. 

Turizmin gelişmesi, hiç şüphesiz bu mevzuda yap ı lacak yat ı r ım ve 
propagandan ın hacmine bağ lı dı r. Bu itibarla Turizmde yat ı rımlar ı  Dev-
let mi? yoksa hususi te şebbüs mü? yapmal ı dı r. 

Frans ız iktisatçı lar ından Prof. Pierre Defert «Fransa'da Turizm Po-
litikas ı » adl ı  makalesinde fikirlerini ş öyle aç ıklamaktad ı r: «Amme ida-
releri, Turizm konusunda genel olarak kendi rollerini, mü ş terek olan 
alt yap ıyı  yapmakla hududland ı rmaktad ı rlar. Mesela: Amme idareleri 
Fransa'da yol, su, elektrik, kanalizasyon, park ve gezinti yapmakla ye-
tinmektedirler. Bu idareler, Devlet yat ırımlarının bu alandan ileri git-
memesine ve özel sektörün faaliyetlerine tecavüz etmemeye dikkat 
ederler. Amme idarelerinin alt yap ı  iş leri, tek ba ş larına arz yaratamaz-
lar. Bir bucak içme suyu getirebilir, fakat Möble denilen pansiyonlar ı  
teçhiz etmek için köylülere ihtiyaç vard ı r. Teçhizat ın vesair i ş lerin yani 
tali iş ler hususi te ş ebbüs taraf ından yap ı lmalı , bölge ölçüsündeki veya 
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milli mahiyetteki alt yap ı  ise daha ziyade amme idareleri taraf ından ya-

p ı lmal ı dı r. Böylece ikisi aras ında hususi te ş ebüse avantajlar ş eklinde 

köprüler at ı lmalı dı r.» 

Bu fikir a ş ağı  yukar ı  bizdeki idareciler taraf ından da benimsen-
miş tir. Fakat muvaffakiyet bak ımından, Türkiye Fransa'dan çok geri-
lerdedir. 

Çünkü Fransa'n ın ekonomik yap ı s ı  Türkiye'den çok farkl ı dır. Mem-
leketimizde iktisadi manada yeti şmiş  müteşebbis miktar ı  çok azd ır. Mü-
teş ebbisi tahrik eden ekonomik kudret ise, yat ı r ım yapmağ a karar ver-
diğ i andaki kâr nispetleridir. Memleketimizde bugün hala en rahat ve 
karl ı  saha ticarettir. Bilhassa ihracaa t, ithalat ve ithali men edilen 
maddelerin imâ,lidir. 

Miktar ı  az olan müte şebbisler daha ziyade ticari merkezlerde toplan 
mış t ır. Bu merkezlerin d ışı nda kalan yerlerde müte ş ebbis mefhumun-
dan uzak baz ı  sermaye sahipleri hayvanc ı lık, bağ cı l ık vesair zirai sa-
hadan geldikleri için bilgi ve görgü noksanl ığı  yüzünden beklenen ya-
tı rımları  yapamamaktad ı rlar. Bu itibarla memleketimizde Devlet Tu-
rizm için laz ım olan alt yap ı  iş lerini yapmakla kalmay ıp bunların tali 
yat ı rım ve iş letmeciliğ ini de üzerine aldığı  an Turizmde terakki kay-
detmemiz mümkündür. Bu mevzuda muvaffak olmu ş  bulunan İ span-
ya'da Devletçilik okadar ileri götürülmü ş tür ki, İ spanya turizm ofisi-
nin milli bir hava içinde iş lettiğ i devlet misafirhaneleri dahi vard ır. 
1964 te İ spanya'ya 13 Milyon turist gelmi ş  900 Milyon dolar döviz b ı -
rakmış tı r. 
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1Wüesseselerimizi Tamyahm 

Kurulusunun 20 nci Y ı l ında 
Yap ı  ve Kredi Bankas ı  

9 Eylül 1945 tarihinde baş ta değ erli i ş  adamı  Sayın Kaz ım Taşkent'in 
say ve gayretiyle k ıymetli mesai arkada ş lar ı nı n özel olarak kurdu ğu ve 
bugün 20 nci çal ış ma senesini doldurmu ş  te ş ebbüsleri Türk Ekonomi-
sine hediye edilmi ş  en büyük hizmetlerden biridir. 

Bugün, kendi inisiyatifi ile tamamen hususi te şebbüs olarak ku-
rulup, geli ş en Yap ı  ve Kredi Bankas ı  en büyük bankalanm ı z ın yan ında 
yer alan ilk milli Bankam ızd ı r. Yap ı  Kredi Bankas ını  kuran ve her ge-
çen gün Türk Ekonomisinde büyük merhaleler katettiren kurucu ve 
idarecilerine sadece Bankac ı lık yönünden değ il, memleketimizde tama-
men bo ş  olan bir çok sahalarda hamleler yap ı lmasına öncü olmalar ı  
dolayı s ıyla da sayfalar ımızda yer vermeyi uygun bulduk. 

Bankac ı l ık sahas ında özel olarak örnek çal ış malar ıyla yeni yeni 
milli Banka fikrinin müteş ebbislerde canlanmas ını  temin eden Yap ı  
Kredi Bankas ı , milli Bankalar ı m ı z ın ade. itibariyle yurdun en hücra 
kö şelerine kadar yay ı lmas ını  mümkün k ı lmış t ır. Böylece, at ı l olarak 
tasaruf edilen istihlak fazlas ı  gelir veya müstahbel ihtiyaçlar için at ı l 
olarak evlerde saklanan paralar ın, gene Yap ı  Kredi Bankas ının ilk defa 
Bankac ı l ık literatürüne getirdi ğ i ev ikramiyeleri usulünün ihdas ı  ile ser-
maye piyasas ına akı m ın ı  sağ lamış t ı r. Bu suretle piyasan ın aradığı  kre-
diyi bulmak dolayı s ıyla ekonomik hayat ın aradğı  canl ı l ık' sağ lamak ka-
bil olmuş tur. 

Yap ı  Kredi Bankas ı , Türkiye'de öncülüğünü yaptığı  serbest meslek 
kredisinin ihdas ı yla da, tahsilini ikmal edip memur olmak istemeyen 
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fakat sermayesi olmad ığı  için serbest meslek hayat ına atı lamıyanlann 
bu krediden istifad eederek istikballerini tanzim etmelerini de sa ğ -
lamış tı r. 

Normal Bankac ı l ık faaliyetlerini en iyi ve en seri şekilde başarı r-
ken, memleketin bo ş  sahalar ını  kıymetlendirme çabalariyle de sosyal 
ve kültürel faaliyetlerde bulunarak kalk ınma hamlemizin tahakkuku-
na bu yoldan da hizmette bulunmu ş tur. İş te, Doğan Karde ş  Yay ınlar ı  
bas ı n ve yayın hayat ımızda bilhassa çocuk yay ınları  olarak büyük önem 
kazanmış t ır. Yine, memleket kültür ve sanat ına hizmet bab ında çal ış -
malar ı n ı  inkâr etmemek yerinde olur. Zaman zaman, tertip edilen ser-
giler, yay ınlar halk oyunlar ı  bayramlar ı , konserler hep banka faaliyeti 
dışı nda hizmetlerdir. 

Reklam tekniğ indeki tutumu ayr ıca üzerinde durulmaya de ğer bir 
hususiyettir. Bugün, gayet yayg ın ve istifadeli hale gelen radyo yay ınla-
rı  ile reklam ı  yine Yap ı  Kredi Bankas ı  kazand ı rmış t ı r. 

San'at sahas ında yapt ığı  hizmetlerin ba şı nda «Küçük Sahne» yi ka-
zandı rmış  olmas ı , tiyatro saham ızda en büyük hamlelerden biri olarak 
üzerinde durulmaya de ğer. Özel te şebbüse dayanan bu ilk deneme İ s-
tanbul tiyatro hayat ında yeni bir çığı r açm ış  ve bugün, o mektepten 
yetişen belli ba ş l ı  artistlerin ayr ı  ayrı  birer sahne kurarak hizmette 
bulunmalarına vesile olmu ş tur. 

Her f ırsatta söz konusu etti ğ imiz turizm davam ıza zaman zaman 
tertip edilen foto ğ raf yarış lariyle faydal ı  olmuş tur. Bu yar ış malar mem-
leketimizin kıymetli ve büyük tarihi eserlerini, tabii güzelliklerini ya-
banc ılara tamtmay ı  hedef tutmu ş tur. 

Bütün bunlar ın üstünde kalk ınmamızda en büyük hamlenin köy-
den, köylüden gelece ğ ine inanarak bo ş  zamanlar ı nı  kıymetlendirmek 
gayesiyle örnek olarak baz ı  köylerde ata yadigan hal ı c ı lık ve kilimcilik 
sanat ı nı  yeniden canland ı rmaya çal ış maktad ır. İ lk planda kaybolmaya 
baş layan Türk desen ve motiflerini hedef tutulmaktad ı r. 

Değerli müessesemizi Bankac ı lık sahas ında olduğu kadar, diğer 
sahalarda da ba ş ar ı larının örnek bir şekilde devam etmesi temenni-
siyle baş ta kurucu ve idarecileriyle Dergimiz ad ına candan tebrik eder 
Türk Ekonomisi için uzun ömürlü olmas ını  dileriz. 

— 23 — 

pe
cy

a



Köylü Pazar ı  
Zihni T İRYAKİ OĞLU 

Köy Kalk ınma Komitesi'nin ele al ıp üzerinde önemle durduğu ko-
nulardan biri olan ve kurulmas ı  teklif edilen «Köylü Pazarlar ı » hakkın-
daki görüşümüz, ya ş  meyva ve sebze'nin perakende sat ışı  esas al ınmak-
suretiyle a ş ağı da izah edilmiş tir. 

Büyük bir istihlâk Merkezi olan İ stanbul'da haftan ın muayyen 
günlerinde kurulan ve ad ını  ya semtin yahutta kurulduğu günün ismin-
den alan pazarlardan ayr ı  olarak kurulmas ı  arzu edilen «Köylü Pazar-
ları » ilk nazarda, çe ş itli mutavas ı tlar ın bertaraf edilmesi suretile ma-
l ın nihai müstehlike ucuz bir fiatla intikal edece ğ i kanaatini tevlit et-
mektedir. Bu mevzuun ortaya konmas ının yegâne mesnedi de bu ol-
mak laz ım gelir. 

Mezkûr durum müstahsile arac ılann karlar ından tamamı  kadar 
olmamakla beraber, mal ını  daha pahal ı  satmak, müstehlike de daha 
ucuza mal almak imkan ını  sağ layacakt ı r. 

Netice itibarile üretici ve tükedici kar şı , kar şı ya getirilmi ş  olacak- 
tı r. 

Pek cazip görünen bu ana fikre ra ğmen, «Köylü Pazarlar ının» tesis 
ve faaliyeti san ı ldığı  gibi faydal ı  olmayacak, bilâkis baz ı  mahzurlar ın 
doğmas ına sebebiyet verecektir. 

Ş öyleki: 
iktisadi yönden da ğı n ık ve cüce i ş letmeler şeklinde mütalea edile-

bilecek ve bütün aile fertlerinin istihsal faaliyeti boyunca, ha şı r-neş ir 
olduğu küçük köylü iş letmelerinde; köylü vatanda ş ların alınteri ve göz 
nuru dökerek ve bir istihsal devresi beklemek suretile elde etti ğ i mah-
sulü bizzat satmas ı  keyfiyetinde, arac ı ların katlandığı  baz ı  külfetlere 
katlanmas ı  icap etmektedir. 

Bu külfetler: kap temini, köyden pazar yerine kadar nakliye masra-
f ı , pazar yerinde i şgal edilen yere ödenen ücret, olmak üzere s ı ralana-
bilir. Ayr ı ca terazi, kilo ve gram, tabla, sat ış  tezgain gibi sat ış  için müb-
rem ihtiyaçlar ın kar şı lanmas ı  da kaç ını lmaz bir zarurettir. 

Bu maddi mükellefiyetler yan ında, köylü vatanda şı n sat ış  tekniğ i-
ne ve müş teri psikolojisine bigâne olmamas ı  yani bu iş in meslek sır-
larının bilmesi laz ım gelmektedir. 

Demek oluyorki, idrak edilen bir mahsulün sahibinden nihai müs-
tehlike intikaline kadar ifas ı  mecburiyet bir tak ım hizmetler bulun-
maktad ı r, Arac ı lar bertaraf edildi ğ i takdirde, bu hizmetlerin yap ı lmas ı  
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köylü vatanda ş lara dü şmektedir. Mesela bir kaç kap mal ını  pazara ge-
tirip satmas ı  köylü için hem zaman kayb ına ve hemde küçümsenmiye-
cek nakliye masraf ına sebep olacakt ı r. Bu bak ımdan tatbikatta bir çok 
köylü bu ş ekilde sat ışı  benimsemeyip mal ını  «Pazarc ı » denen ve bu i ş i 
meslek edinmiş  kimselere satmaktad ır 

Diğer mallar ın satışı  ile hiç bir zaman k ıyaslanmayacak kadar 
kendisine has bir duruma sahip olan ya ş  meyva ve sebze'yi pazara çe-
virmek oldukça güç bir i ş tir. 

Köyde, köylü'nün aya ğı na kadar gelmi ş  «sandı k - küfe - ip - ka ğı t -
boya ve sair» gibi ambalaj malzemesi temin etmi ş , hattâ bazen önceden 
avans dahi vermi ş  bir pazarc ıya mahsultinü satmay ı  köylü her zaman 
tercih etmektedir. 

Tatbikatta görüldü ğü üzere köylü vatanda şı n pazarda mallar ını  
bizzat satmas ı  halinde, sat ış  fiat ı  tatmin edici olmaz veya takarrür eden 
piyasa fiat ından al ı cı  bulamaz ise, bu takdirde müstahsil köylü, mal-
lar ını  umduğu fiat ın çok dfınunda yok pahas ına elden ç ıkaracak veya 
satış tan sarf ınazar ederek mal ını  geri götürecektir. 

Ayrıca mümtaz ve müstesna şehrimizde mezkûr pazarlar için ku-
ruluş  yeri temin etmek san ı ldığı  kadar kolay bir iş  değ ildir. Müsteh-
lik bakımından da; hafta aras ında kurulan semt pazarlar ında icrai faa-
liyet edenlerin Belediye Nizamlar ına riayet etmedikleri, kalitesi dü şük 
mallar ı  pahal ı  satt ıklar ı , tart ı da hile yapt ıkları  ve iş gal ettikleri yerle-
ri kirletikleri, tente germek ve sair suretile oradaki binalara zarar ver-
dikleri, mü şteri celbetmek için ba ğı r ıp çağı rdıklar ı  herkes taraf ından 
bilinen ve devaml ı  ş ikayet edilen hususlard ı r. 

Yeni kurulacak pazarlarda da ayni usul ve şartlar cari olaca ğı na 
göre, ş ehirlinin bu bakımdan mevcut huzursuzlu ğu daha da artacak, keza 
Belediyeninde ayni nisbette bu yönden i ş ini çoğ altacakt ı r. 

Bütün bu say ı lanlar muvacehesinde, köylü pazarlar ı  tesisinin bek-
lenen fayday ı  temin edemiyeceğ i kanaati has ı l olmaktad ı r. 

Satış larda, yukarda say ı lanlardan daha az mahzurlu olan, mevcut 
yaş  meyva ve sebze toptanc ı  hallerinde, köylü müstahsiller için sat ış  
yerleri tefrik edilebilir ve bu husus kanunen de mümkündür. 

Toptanc ı  Halleri Sureti idaresine Ait 80 Say ı l ı  Kanunda harde yer 
tahsisi ile sat ış  müsaadesi verilecek hakiki ve hükmi ş ah ı slar «Koope-
ratif veya Kooperatif Birlikleri-Müstahsiller-Komisyoncular» olarak 
sı ralanm ış tır. 

Buna göre, kanunen de rüçhanl ı  bir durum tan ınmış  olan köylü 
müstahsiller için, en uygun şekil, Toptanc ı  Hallerde sat ış  yapmak ola-
cakt ır. 

Bu durum sarfedilen emekleri bo şa çıkarmayacak dolay ısile ne-
ticeden hem müstahsil köylü hemde müstehlik memnun kalacakt ı r. 

— 25 — 

pe
cy

a



Çek müessesesinde Tatbikat 
Aksakl ı klar ı  

Ali Dİ NÇÇAĞ  

Ticari hayatta oynad ığı  rol gözönüne al ınırsa, kıymetli evrak ca-
mias ı  içinde (kaydi para) Çek'in önemli bir mevkiye sahip oldu ğu bili-

nen bir hakikattir. Çek, ticari hayatta sür'ati sa ğ layan bir vesikad ı r; 
Çek, nakdin tedavülünü, muhtelif külfetleri ortadan kald ırarak temin 
eden bir k ıymetli evrakt ır; Çek, kredi muamelelerine mesnet te şkil 
eden bir evrakt ı r. 

Depo edilmiş  paran ız ın, cebinize koyaca ğı nız bir çek karnesini 
usulü dairesinde kullanmak suretiyle, tedavülünü mümkün k ı labilirsi-
niz. Burada, çekin daha geni ş  manada fayda ve mahzurlar ını  tahlil 
ederek bilinen şeyleri tekrar etmeye niyetli de ğ iliz. Ancak faydal ı  kul-
lanış  sahas ı  inkâr edilemiyen çek müessesesi tatbikatta aksakl ı klar 
meydana getiren hususi kararlarla, gerek ticari ve gerekse iktisadi an-
lamdaki hususiyetlerinden geni ş  çapta kayba uğ ramış tı r. 

Ticari hayatta vazifesini tam manas ıyla ifa edemez hale dü şürülen 
çek müessesesindeki aksakl ıklar ı  misâllerle aç ıklayarak ifadeye çal ış a-
l ım. 

Misal 1 — (A) Bankas ındaki depo paran ı z üzerine çekece ğ iniz bir 
çekle (B) bankas ındaki bir bonoyu ödemeniz imkans ızlaş t ı r ı lmış tı r. 
Aş ağı da aç ıklayacağı mız gibi kendine göre hakl ı  sebeblere istinat eden 
(B) Bankas ı  size «- lütfen bu çeki (A) Bankas ında nakte tahvil ediniz 
ve bononuzu öyle ödeyiniz» der, çekinizi red eder. Siz de şehrin bir 
köş esinden kalk ıp öbür ökş esine gider (A) Bankas ından çeki nakte 
tahvil eder tekrar (B) Bankas ı nın olduğu semte giderek bononuzu kar-
şı lars ınız. Bu misâlde çek, vazifesini ifa edememi ş tir, daha doğ rusu çe-
ke vazifesi banka taraf ından yapt ı rı lmamış t ı r. 

Misâ,1 2 — (A) Bankas ının 1 No. lu şubesinde bir cari hesab ınız 
vard ı r. Ayni bankanın 2 No. lu şubesine gidersiniz ve 1 No. lu Ş ubede-
ki hesab ınızdan para çekmek istersiniz; 2 No. lu Şube (eğer meblâğ  
20.000.- liraya filan bal ığ  oluyorsa) «- Efendim bizim bu mebla ğı  öde- 
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meye selahiyetimiz yoktur, lütfen 1 No. lu şubeye gidiniz» der ve çeki-

nizi red eder. 

Bu misâlde de çeke vazifesi banka taraf ından yapt ı rı lmamış tı r. Ay-

ni Bankan ın ikinci şubesinden paran ızı  alamamış sınızdı r. 

Misal 3 — i ş iniz icabettirmi ş  «Hamiline» tanzim edilmiş  bir çek 

almış s ınızdır. Çek ilgili bankaya götürürsünüz, banka memuru ilk i ş  
olarak hüviyetinizi talebeder. Çekin «Hamiline» tanzim edilmi ş  oldu-
ğunu hat ı rlat ı rs ınız; memur «emir böyle efendim» der, ister istemez 
hüviyetinizi ibra zedersiniz, bu yetmiyormu ş  gibi bir de adres tesbiti, 
makbuz tanzimi ve pul paras ı ... 

Bu misâlde de «hamiline» tanzim edilmi ş  bir çekin vazife görmesi 
güçleş tirilmiş , size haks ız yere (bankan ın mütalaas ı na göre hakl ı ) kül-
fet yüklenmi ş , sualler sorulmu ş , vaktiniz harcanm ış tı r. 

Misal 4 — (A) bankas ına, (B) bankas ının çekini verirsiniz ve bir 
hesap açmalar ını  veya varsa hesab ınıza yat ırı lmas ını  istersiniz. (B) 
bankas ı  sizden bu çekin nakden tahsilini, çünkü (B) bankas ının takas 
odasına dahil olmadığı nı  ifade eder. 

Bu misal ödeme kabiliyeti azalm ış  olan bankalar için çok defa va-
rittir. 

Misal 5 — 6762 sayı l ı  yeni Ticaret Kanunundan evvel, tek imzal ı  
kredilere mesnet te şkil eden çek, bu kanunla kredi muamelelerindeki 
kıymetli evrak vasf ını  kaybetmi ş tir. Çünkü kanunun 694. maddesi «Tür-
kiye'de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gösterile-
bilir. Diğer bir kimse üzerine çekilen çek, yaln ız havale hükmündedir» 
denilmektedir. 

Bu hükme göre, havale k ıymetli evraktan mâdut olmamas ı  dolay ı -
s ıyla, bir krediye mesnet te şkil edemiyeceğ inden, çekin, bu konuda da 
önemi kalmam ış tı r. 

Ş imdi, çek müessesesinin hareket serbestisini ve fonksiyonunu 
tandit eden sebepleri ara ş tı rmaya çal ış al ım. 

Bizce sebebler iki noktada temerküz etmektedir. 

1 — Memleketimize has tek tarafl ı  bir anlay ız. 

2 — Emniyet unsuru. 

Aş ağı da bu iki hususu aç ı klamaya çal ış acağı z. 

a — Tekerrür miktar ı  yüksek olan muamelâtta, vukua gelen gay- 
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ri nizami veya gayri ahlâki tek olay dolay ı sıyla bütün muamelâta tesir 
eden kararlar al ınmas ı  hali. 

Ş öyleki: Geni ş  bir toleransla y ı lda en az bir milyon defa çek kesil-
diğ ini kabul etsek, milyon defa tekerrür eden bu muamelede tek bir 
veya birkaç suiistimal hadisesi geri kalan 999 99'9 muameleye Ş amil bir 
karar ın alınmas ına ve iş e bir güçlük sokulmas ına yeter görülmektedir. 

Bu zihniyet çek müessesesini sakat bir duruma dü şüren amillerden 
biridir. 

b — Bono ödemek için ba şka bir bankan ın çeki ibraz edildi ğ in-
de paray ı  depo etmi ş  olan bankadan provizyon al ınmas ı  tabiidir. Ancak, 
provizyonu al ı nan meblâğ , çek fiilen ibraz edilene kadar bloke tutul-
madığı ndan, ikinci bir çekle, para hesap sahibi taraf ından kolayl ıkla 
tahsil edilebilmektedir. Bu durum ise, bono elinden gittikten sonra, çe-
ki kabul eden bankan ın paray ı  tahsil edemedi ğ i görülmüş  vak'alardan-
dı r. Netice, bankalar da bono ödemek için çek kabul etmemek yolunu 
tercih etmektedirler. 

e — Kanunlar ımız, çek müessesesinin emniyet alt ında iş lemesini 
mümkün kı lacak müeyyidelerle kifayet edici derecede bezenmemi ş tir. 

Müeyyidesiz kalan aç ığ a çek çekme halleri bu sebeble günden güne 
artmaktad ı r. Nakit s ı kınt ı s ı  çeken ve ticari ahlâk ı  düşük olan ş ah ı slar, 
cezas ız kaldıklar ı  için, aç ığ a çek çekmek hususunda cesaretleri artmak-
tadı r. Açığ a çek çeken dü şük ahlâkl ı  kimselere göre kaideler vazetmek 
zorunda kalan bankalar, bile bile normal çal ış an tüccar' da mü ş kilâta 
sevketmektedir. Kanunlar ın kifaye"csizliğ i kar şı s ında, bankalar kendile-
rini emniyete almak için kaideler vazetmekte hakl ı  görülmektedir. O 
halde çek müessesesinin selâmetle çal ış abilmesi için en müessir yol, 
emniyet unsurunun kanunla sa ğ lanmas ı dı r. 

Nası l para piyasada emniyet alt ında tedavül edebiliyorsa, kaydi pa-
raya da ayni emniyetin sa ğ lanmas ı  lüzumu piyasada ş iddetle hissedil-
mektedir. 

d — Yukar ı daki mütalâalara ilâveten, çek kullanma hususunda 
umurni ticari görgü seviyemizin istenilen mertebeye eri ş emediğ ine de 
işaret edebiliriz. Kanuni tedbirler al ınmaz, çek tedavülü hususi karar-
larla kösteklenirse, çekin faydal ı  rolünden istifade imkânlan da mah-
dut kalmaya mahkûmdur. 
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CEMIYETTEN HABERLER 

* Cemiyet Başkan ımız Sayın Oktay Emed Ziraat Bankas ı  Bahçekap ı  Ş u-
besindeki vazifesinden ayr ı larak, Halk Bankas ı  Umum Müdür MuavinliğPne 
tayin edildi. Değerli arkada şı mızın yeni vazifesini tebrik ederken muvaffa-
kiyetlerinin devamını  bekleriz. 

* 1954 - 55 dönemi mezun arkada ş larımızdan Dr. Nusret Eld ıfin Do-
çentlik tezini ba ş ariyle vererek Sosyal Siyaset kürsüsüne Doçent olarak ta-
yinini camiamıza müjdeler, arkada ş larına baş arılar dileriz. 

* 1954-55 dönemi mezunlar ımızdan Merkez Bankas ı  İ stanbul Kombiyo 
Müdürlüğünde B. Alman Servisinde ş ef olarak vazife görmekle olan Perran 
Çuhadaroğ lu'nun 12. Kas ım. 1964 Perş embe günü genç tabip doktorlar ımız - 
dan Dr. Dâim Dirican ile evlenerek Dirican soyad ını  aldığı nı  arkadaş larım"- 
za duyurur genç evlilere uzun saadet y ılları  dileriz. 

* Her aym ilk çar ş amba günleri cemiyet lokalinde yap ılan toplant ılar 
büyük revaç bulmaktad ır. Bu toplant ılarda arkadaş larımız günün ekonomik 
olaylarını  tart ış t ıkları  gibi, birbirleriyle yak ınlaşma ve yardımlaşma imkanı-
nı  da bulmaktadırlar. Geçen ay yap ı lan toplantıda aramızda bulunan İ stanbul 
Haller Müdürü Say ın Z. Tiryakioğ lu'nun arkadaş ları  Hali görmek üzere da-
vetinden sonra, 14 Kas ım 1964 cumartesi günü İst. I şçi Sigortalar Kurumu 
Fatih Bölge Müdürü Sayın Bay Dani ş  bir evvelki toplant ıya gelen arkada ş  - 
lara müessese tabldotunda ö ğ le yeme ğ i vermiş tir. Hayli kalabalık ve samimi 
bir hava içinde geçen yeme ğ i müteakkip, bugüne kadar yap ılan cemiyet ça-
lış maları  ve ilerisi için düşünülen faaliyetler müzakere edilmi ş ; önümüzdeki 
aynı  ilk çarşamba günü Cemiyet lokalinde saat 18 de bulu şulmak üzere veda 
edilmiş tir. 

• Adanada toplu olarak bulunan mezunlar ımız her ay ın ilk çarşamba gü- 
nü Adana Ticaret ve Sanayi Odalar ı  Umurni Katibi Sayın Irfan Bey'in çal ış -
malanyle Adana Ticaret Borsas ı  lokalinde birlikte ö ğ le yemeğ i yemektedir-
ler. Arkadaş larımızı  bu teş ebbüslerinden dolayı  tebrik ederken, Adanaya 
ziyaret edenlerin bu günü unutmamalar ım hat ırlat ırız. 

* Cemiyetimiz lokalinde haftada birer gün olmak üzere İngilizce ve Al-
manca kurslar ı  derlenecektir. İ steklilerin ş artlar ı  görüş mek üzere lokal Sek-
reterliğ ine müracaatlar ı  rica okulun 

* 8. Aralık. 1964 günü saat 18 de İ stanbul Ticaret Odas ı  Meclis Salonunda 
Cemiyetimizin Genel Kongresi vard ı r, mezunlarımıza duyururuz. 
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eı TÜLERI 
GARANTILIDIR 

TÜRK İ YE GARANT İ  BANKASI A. Ş . 

Kurulu ş u : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Şube 

Her türlü Banka muamelât ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyan ın her yerinde muhabirleri vard ı r. 
Tasarruf Mevduat ı nda zengin para ikramiyeleri 

GARANTI 	 B ANKASI 

Ş AHLAN 

STRAIDRRI 

UTU 
ILE BERABER 

PARASIZ IZGARA verilir. 
4■-ıi ♦ 	 IL A NC IL IK 
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parına0 kadar 
BORU WINLÂIltirt 

Tip 

Y ıllı
k imalat kapasitesi 50.000 Ton 

1964 IMP4-1'"r PRORAM1

3. 
Slyab,Gabı

anizIl ve bltibral bereler. 

Din 2240 a göre 

IANDARD 
i tata.kr 

Bi; ,' İ ; 	
1'1'4 

111; ,2",2 I2 1 " 

13X0.9 ,16X0.9 ,19 X0.9 ,21)(0,9 ,25)(1•32X1.20 Sanayi borul 
	

mlııı  
ar ı  

I 

SiPARIŞ 
 OZEStit4E. ŞAALM' 

13, 16, 19, 25, 2, 38, 42, 49, 60, 16, 90 ra/m çap

ında 

0,8 ilö 3 rn/rn et kal
ırdıgı nda her çeşit 

borular 

tiçgen, kare, dikdörtg

A en, heksagonal, oval ve sair PROFIL SORULR 

ş ekillerde boruıar 

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

Telgraf: BORUSAN, Istanbul 

El BORU SANAYII 
ANON İ M S İ RKET İ  - İ STANBUL 
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