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YEN İ  YILA 
GİRE I!' KEN 

Bugün 7 nci sayısını  sunduğumuz Dergimiz, yeni yıl ile birlikte ye-
ni Cild'ine baş lamış  bulunuyor. Birinci cild'inde sizlerden gördüğ ü 
destek ve te şvik karşı sında, bu sayı dan itibaren huzurlarımza daha 
mükemmel ç ıkmak gayretiyle çal ış acakt ır. Yalnız unutmayın ki, bu 
bizim olduğu kadar sizlerin de vazifesidir. Dergide görülen bo ş luklar, 
düşünülen özellikler bize bildirilecek olursa, derhal o sahada gerekli 
incelemeyi yaparak veya yapt ırarak istenen veya dü şünülen şekli ver-
meye çalış acağı z. 

Gayemiz, dergimizi en mükemmel bir ş ekilde hizmete sunmaktır. 
Yazı larda, ilmi olduğu kadar, memleket müesseselerinin eksik taraf-
ların' ele alan, kalkmmaya mani olan hususlar ı  yok edici, uyar ıcı , yol 
gösterici hususlar hassasiyetle aranacakt ır. Gelen yazılar bu bakım-
dan titizlikle seçilmekte, dergiye girebilecekler ayr ılmaktadır. 

Her şeyden evvel yıkı cı  değ il yapıcı  olmaya çalışı oruz. Bu güne 
kadar hiç bir zümrenin menfaati gaye edinilmedi ve asla edinilmiye-
cektir. Sadece ortada memleket ve onun yüksek menfaatleri var. Ça-
balarımız, memleketin hayırlı  kalkınmasma bir nebze hizmettir. Bunun 
için gerek cemiyet gerekse Dergi olarak hiçbir fedakârl ıktan kaçm-
mıyoruz. Program ımızda, dahilde ve hariçte memleketimizin ana da-
valarına ışı k tutacak mevzularda etüdler yapt ırmak, konferanslar ve 
açık oturumlar tertibi yer almaktad ır. Hatta, bu gibi faaliyetlerimizin 
neticelerini Dergimize ek özel say ılarla okurlarımıza sunmaya da ka-
rarlıyız. 

Bu sayımızdan itibaren sizlere 5 nci say ımızda vaad ettiğ imiz hu-
suslardan birini daha sunuyoruz. Bu sayıdan itibaren Dergimiz sahife 
adedini fiat ında hiç bir değ iş iklik yapmadan artt ırmış  bulunuyor. 

Sizlerden gördüğümüz yak ın alâkaya tekrar tekrar te ş ekkür eder, 
Dergiye gönderilen yazıların en geç her ay ın 20 sine kadar İ dare adre-
simize elden veya posta ile gönderilmesini rica eder, 

Yeni Y ı lınızı  Candan Kutlarız. 

Saygılarmuzla 
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İstihsalin Be ş eri Cephesi 

Doç. Dr. Nusret M. EK İN 

Iktisat, umumi bir ifadeyle söylemek istenirse, zenginlikleri yarat-
ma ve bu yarat ı lan ı  bölüşme ilmidir. Diğer bir deyi ş le, bütün iktisadi 
vetire, umumiyetle istihsal ve bölü şüm mesleleri etraf ında toplan-
maktad ı r. Bilindiğ i gibi, günümüzde ekonomik geli şme ve ekonomik 
refah büyük ölçüde daha fazla mal ve hizmet yaratma, yani milli has ı -
layı  daha çok artt ırma problemi haline gelmi ş tir. Fert ba şı na milli 
has ıla= artt ı rı lmas ı , «Prof. Lewis» in de ifade etti ğ i gibi, iktisadi kal-
kınmanın en önemli vas ı talar ından birisi olmuş tur. (Lewis, Arthur; 
The Teory of Economic Growth; s. 9 ) Milli hası lanın, diğ er bir ifadey-
le milli gelirin yükselmesi, böylece ekonomik geli şme bak ımından yaz 
geçilmez bir hedef haline gelirken, bu gayenin tahakkuk için dikkate 
al ınmas ı  lüzumlu emek cephesi XX. asra kadar ihmal edilmi ş  veya ikin-
ci plânda b ı rakı lmış tı r. Halbuki, eme ğ in istihsal denilen hadisenin vaz-
geçilmez unsurlar ından birini teşkil ettiğ i aş ikârdır. Uzun seneleri, 
hattâ as ı rlar ı  dolduran doktrin ve fikir münâka şalan içinde, meselenin 
bu veçhesinin gayet sathi olarak veya ancak ba şka hususlar ı  izah için 
ele al ındığı nı  görüyoruz. Çünkü XIX. asr ın iktisatç ı ları  bakımından, is-
tihsal vetiresi içinde emek unsuruna hususi bir önem atfetmenin hiç-
bir manâs ı  yoktu. Bir yandan «mahreçler kanunu» ve di ğer teorik izah-
lara olan inanç, di ğer yandan h ızla geliş en sanayile şme dikkatleri ba ş -
ka hususlar üzerine çekmi ş tir. Böylece XX. asra, gelinceye kadar tam 
istihdam seviyesinde te şekkül edeceğ ine inanı lan iktisadi muvazene, 
istihdam meselesini üzerinde durulmaya de ğmez bir konu haline getir-
miş tir. Bu suretle bir bak ıma demografi mevzuunda tetkikler yapm ış  
Frans ız iktisatçısı  «Alfred Sauvy» nin tabiriyle, «sava ş  ve savaş anlar 
birbirine kar ış tı r ı lmış tır.» (Vimont, Claude; La population Active; s. 
XI) Herne kadar Marx'ist ekonomik büyüme modelinde, «yedek sa- 
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nayi ordusu» yoluyla ekonomik geli şme vetiresinin yarataca ğı  iş sizler 
grubuna temas edilmi ş se de, esas ında meselenin bu ş ekilde vazedili ş i 
iş sizlik meselesine dikkati çekmekten ziyade, muayyen bir geli şme mo-
delinin izah' içindir. (Marx, Karl ;A Critical Analizes of Capitalist Pro-
duction; Volume I; s. 623) Halbuki, vak'alar klasik iktisatç ılar ın bu 
inanışı nı  teyid etmemi ş , iktisadi muvazenesizlikler, veya noksan istih 
dam seviyesindeki ekonomik muvazeneler meselenin realiteleri daha 
iyi izah eder şekilde ele al ınmas ını  bir zaruret haline getirmi ş tir. 

«Yeniye çevrili ş  ve yöneli ş , olsa, olsa milli geliri sa ğ laman ın en ta-
bii yolu olan çal ış ma ve iş  hayat ı na kat ı lmay ı  (istihdam) ba ş  tarafa al-
mak ve hadiselerin tahliline oradan girmekle mümkün olabilirdi. Bu 
yolda ilk k ıv ı lc ım veren ve yön çizen eser, İ ngiliz iktisatç ı s ı  «John May-
nard Keynes» in 1936 da yay ınladığı  «The General Theory of Employ 
ment, Interest and Money» ( İ stihdam, Faiz ve Paran ın Genel Teorisi) 
adl ı  kitab ı  olmuş tur.» (Ülgener, Sabri F. ; Milli Gelir İ stihdam ve ik-
tisadi Büyüme; s. 11) Böylece biraz da ekonomik şartlar ın, 1929 buh-
ran ının ve iktisadi muvazenesizliklerin yaratt ığı  tazyik alt ında, dik-
katler istihsalin be şeri cephesine çevrilmi ş tir. İki dünya harbi aras ın-
da geliş en teorik izahlar içinde, milli gelir ve istihdam meseleleri daha 
geni ş  bir aç ıkl ık kazanm ış  ve «Keynes» sonras ı  tart ış malar ının en 
önemli konular ı  haline gelmi ş tir. 

Muayyen bir memlekette, fertlerin daha yüksek gelirlerle ve dolay ı -
s ı  ile yaş ama standard ına sahip olmalar ı , diğ er baz ı  faktörlerden sar-
fı  nazar edilirse, geni ş  ölçüde o ülkelerdeki fertlerin iktisadi faaliyet-
lere kat ı l ıp kat ı lmamas ına bağ l ı  bulunmaktad ı r. Tabiat ıyla çal ış an bu 
fertlerin yaratt ıklar ı  istihsal, onlar ın çalış malar ı  yanında daha birçok 
amil taraf ından da tayin edilmektedir. Mesela, çal ış anlar ın verimlili-
ğ i,  süresi ve ş iddeti, veya emek d ışı ndaki diğer istihsal amille-
rinin verimliliğ i v.s. gibi. Fakat, bu faktörlerin tesirlerinin de mevzu-
bahis olabilmesi için, her ş eyden evvel ekonomik manda çal ış man ın 
vuku bulmas ı  zaruridir. Bu manâda iktisadi faaliyet, istihsalin esas 
temelini teşkil etmekte, di ğer faktörler ise yarat ılan istihsalin miktar 
ve kalitesini etkilemektedirler. Böylece, mesele dönüp dola şı p bir mem-
leketin iktisaden kalk ınabilmesi veya geli şmiş  durumunu muhafaza ede-
bilmesi için nüfusunun daha büyük k ı smına çalış ma veya istihdam im-
kanlar ı  temin etmesine ba ğ l ı  kalmaktad ı r. 

Mamafih, bu hususun bilhassa azgeli şmiş  ekonomiler bak ım ından 
doğ ru olduğunu söylemek icap eder. Bilindi ğ i gibi, milli gelir ve is-
tihdam aras ındaki münasebetler birbirine kenetlenmi ş  bir durumda- 
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dı r. Diğer, bir ifade ile, milli gelirin artt ı r ılabilmesi imkânı , geniş  öl-
çüde istihdamdaki art ş lara bağ l ı  bulunmaktad ı r. Fakat, bu münasebet 
daha ziyade kı sa vadeli değ işmeler için bahis konusudur. Halbuki uzun 
bir vade içinde istihdam hacminde bir de ğ işme olmadan, milli geliri is-
tihsal techizat ının yenilenmesi ve geniş letilmesi, yani teknolojik inki-
şaf yoluyla artt ı rmak mümkün olabilir. Nitekim geli şmiş  ekonomiler-
de görülen milli gelirin istihdamdan daha süratli bir şekilde art ışı , esas 
itibariyle bu sebebten do ğmaktadı r. Bilhassa, İkinci Cihan Harbinden 
bu yana, Bat ının gelişmiş  ekonomilerinde görülen tam istihdam hali 
dikkatleri t ıpk ı  klasiklerde olduğu gibi emek dışı ndaki uzun vadeli 
teknolojik gelişme ve iktisadi büyüme meselelerine çevirmi ş tir. Ma-
mafih, bilhassa az geli şmiş  ekonomiler bak ım ından istihdam mesele 
leri etraf ındaki nazari ve tatbiki münaka şalar, hâlâ bütün ş iddetiyle 
devam etmektedir. 

İş te Keynes'le birlikte ba ş layıp gelişen bu dü şünceler bilhassa bir 
memlekette ekonomik faaliyetlere dahil nüfus k ı sm ının tetkik ve tah-
lil edilmesi zaruretlerini ortaya ç ıkarm ış  ve böylece i şgücü araş tı r-
malar ı  en önemli bir konu haline gelmi ş tir. Mamafih «Keynes», «Genel 
Teorisi» ile sertle şmiş , birçok inanışı  yıkmış  olmakla beraber esas  iti-
barile işgücü mevzuundaki ara ş tı rmalara ancak son on y ıl içinde hız 
verilmiş tir. Toplam i ş gücünün tahlili ş eklinde baş layan ilk araş tı rma-
lar, çok yak ın senelerde teferruata inmeye ve mesele muhtelif faktör-
lere göre ele al ınmağa başıanmış t ır. Böylece demografi ekonominin 
içine nüfuz etme ğe ba ş lamış  ve ekonomik hayat ın beşeri cephesinin ana-
litik tetkiki, ekonomi ilminin temel bir bölümü haline gelmi ş tir. 
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Ayni Ekonomik Olaylan 

AVRUPA YATİ R İM BANKAS İ  : 

1 Aral ı k 1964 tarihinde yürürlü ğe gi - 
ren Ortak Pazar Ortakl ı k Anla ş mas ı  gere-
ğ ince ilk be ş  yı ll ı k devre için Alt ı lar Tür-
kiye'ye 175 milyon $ tutar ında bir kredi 
yard ı m ına karar vermi ş lerdir. Bu yard ım 
«Avrupa Yat ı rım Bankas ı » tarafından ya - 
pliacakt ı r. 

SERMAYE PIYASASİ  SEMİ NERİ  : 

2 Aralı k 1964 - 5 Aral ı k 1964 tarihleri 
aras ında İ stanbul - Ye ş ilköy Çınar Otelin-
de yap ı ldı . Odalar Birli ğ i, Merkez Banka-
s ı  ve S ı nai Kalk ınma bankas ı nın müş tere-
ken tertip ve finanse ettikleri seminer çok 
faydal ı  olmuş tur. Özel sektör temsilcileri-
nin ve Üniversite ö ğ retim üyelerinin de i ş  
tirak etti ğ i toplant ıda, bilhassa özel sek-
törün zaman zaman ş iddetle ihtiyaç duy-
duğu sermaye meselesi üzerinde durul - 
muş , hisse senedi ve tahvillerin serbest 
muamele görece ğ i bir piyasan ın kurulmas ı  
üzerinde ittifak edilmi ş tir. 

Odalar birliğ i, Devlet planlama te ş ki - 
MI1 ve Sanal Kalk ınma Bankas ın ın ele - 
manlarm ın müş terek çal ış malar ı  sonun-
da «Sermaye Piyasas ı » kanununun kaba - 
taslağı n ı  te ş kil edecek bir etüd haz ı rlan-
mış tı r. 

Tasar ı  önümüzdeki günlerde Flükü - 
mete sunulacakt ı r. 

1965 YILI BÜTÇESININ 
MÜZAKERESİNE BAŞLANDİ  : 

10 Aral ık 1964 tarihinden itibaren Büt 
ee-Plan Karma Komisyonu yeni mali ge - 
nel ve katma bütçe kanunu tasar ı sını  mü-
zakereye ba ş lamış t ı r. 

Komisyon çal ış malar ı  23 Ocak 1965 ta 
rihine kadar devam edecektir. 

' İjIZICİ YE PAK İ STAN TICARET 
ANLAŞ MASİ  : 

18 Aral ı k 1964 günü saat 11.00 de her 
iki devletin temsilcilerinin huzuruyla Ti-
caret Bakanl ığı nda imzalanm ış t ı r. 

21 Temmuz 1964 günü Türkiye- İ ran, 
Pakistan aras ında yap ı lan zirve toplant ı  - 
s ı nda al ınan karar gere ğ ince serbest döviz 
esas ı nı  gerçekleş tirmeyi anla şma hedef 
tutmaktad ı r. 

Memleketimizi Ticaret Bakan ımız Fen 
ni İ slimyeli, Pakistan ı  da Pakistamn An-
kara Büyükelçisi Makbul Rabb temsil e-
derek anla şmayı  imzalamış lardır. 
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1964 İ ZMIR ENTERNASYONAL FUARI : 
Fuarı  sebebiyle verilen ithal müsaa-

delerine ait müddet 19 Aral ık 1964 günü 
sona ermi ş tir. 

AMER İKADA YENI YIL İLE BIRLIKTE 
DÜŞ ÜNÜLEN VERGI REFORMU : 

Haber ald ığı mıza göre, Amerikan Hü-
kûmeti yeni yı l ba şı ndan itibaren bir 
mali reform tatbikine karar vermi ş tir. 

Bu reformun gayesi baz ı  lüks istihlâk 
maddeleri üzerinden al ı nmakta olan va-
sı tal ı  vergilerde indirim yap ı lmasını  he - 
def tutmaktad ır. Hazineye bir hayli yük 
tahmil edecek olan proje maliyecileri u-
zun uzun düşündürmektedir. 

HALK BANKASI 70 NCİ  Ş UBESİ Nİ  
AÇTI : 

Milli Bankalar ı m ızdan Halk Bankas ı -
nın 70 nci ş ubesi, Bingöl'de 21 Aral ı k 1964 
günü hizmete girmi ş tir. Aç ı lış  dolayı s ıyla 
Bingöl'e giden Umum Müdür Muavini Sa-
yın Oktay Emed'in özel olarak bildirdi ğ i-
ne göre, yak ında yurd dışı nda da şube a-
çı lmas ı  için haz ırl ıklar yap ı lmış t ı r. İ lk o-
larak i şçilerimizin geni ş  bir ş ekilde yay - 
gın bulunduğu Almanyada Münih şehrin-
de bir şube açı lmas ı  düşünülmektedir. 

Değ erli Bankam ı zı  yeni hizmete giren 
şubelerinin açı lışı  sebebiyle tebrik eder, 
Bingöllülere ve memlekete hay ırlı  olma - 
s ı nı  dileriz. 

23 ARALIK 1964 NORVEÇ'LE 

MEMLEKETIMIZ ARASINDA 500.000 Ş ' 

LIK KREDI ANLAŞ MASI YAPILDI : 

Anlaş ma Maliye Bakanl ığı nda her iki 
memleketin yetkili k ı ldığı  kiş iler taraf ın-
dan imzalanm ış t ır. Türkiye'yi Maliye Ba-
kanı  Ferit Melen temsil ederken Norveç 
ad ı na Ankarada bulunan Türkiye Büyük 
Elçisi Anker imzalam ış tır. 

Bu yardı m Türkiye'ye Yard ım Kon - 
sersiyomuna dahil bulunan Norveç'in 1964 
yı lı  için tahsis ettiğ i uzun vadeli bir kre-
didir. Mahiyeti itibariyle tamamiyle kal-
k ınma kredisi vasf ını  ta şı maktadır. Nor-
veç, Konsersiyoma bu y ı l dahil olmas ına 
rağmen memleketimize büyük faydalar 
sağ layacağı  tahmin edilen bu yard ımıyla 
piyasada bir memnuniyet havas ımn esme 
sine sebep olmu ş tur. Kredi, 7 yıl sonra 
baş lamak üzere 17 y ı l vade ve % 4.5 faiz 
üzerinde ödenecektir. 
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Az geli ş mi ş  ekonomilerde d ış  özel 
yat ı r ı mlar ı n fayda ve mahzurlar ı  

Dr. Erol MANİ SALIOĞLU 

Dış  özel yat ı rımların az geli şmiş  ekonomiler üzerinde çe ş itli etki-
leri vard ı r. Az gelişmiş  ülkelerin iktisadi yönden en büyük noksan ı  ka-
pital teçhizat ının diğer istihsal faktörlerine oranla nisbi k ı tlığı nın çok 
yüksek olmas ı dır. Bu da marjinal tasarruf e ğ iliminin çok düşük olma-
sı ndan ileri gelmektedir. Bu durum az geli şmiş  ekonomileri kapital 
teçhizatlar ım artt ırmak için dış  kaynaklardan faydalanmaya zorlar. 
Dış  yard ımlar krediler, hibeler ve d ış  sermaye yat ı rımları dır. 

Kapitalin diğer istihsal faktörlerine olan oran ını  artt ırmak için 
özel dış  yat ı rımları  teşvik ede nve onlara çe ş itli imtiyazlar tan ıyan az ge-
lişmiş  ülkelerin dikkatli davranmalar ı , bu yat ı r ımların fayda ve sak ın-
calar ım iyice ara ş t ı rmalar ı  gerekir. Aksi halde özel d ış  yat ırımlar bu 
ekonomileri içinden ç ıkamayacaklar ı  bir duruma sokabilir. 

Biz burada k ı saca özel d ış  yat ı r ımların az gelişmiş  ekonomilere ne-
ler verebileceğ ini ve neler alabilece ğ ini kısaca göstermeğe çalış acağı z. 

ÖZEL DIŞ  YATİ Rİ MLARİ N GETİ RDİ KLERİ  : 

Kapital Stokuna İ M'sre: Sermayenin giri ş i ile az geli şmiş  ekonomi-
de kapital stokunda bir art ış  meydana getirecektir. Bu durum kapital 
ile kapital dışı ndaki istihsal faktörleri aras ında daha uygun bir duru-
mun meydana gelmesine sebep olur ve kapitalin nisbi k ı tlığı nı  azalt ı r. 

Kapital stokuna yap ı lan ilâvenin normal bir sonucu olarak istih-
sal seviyesinde de bir art ış  meydana gelir. Çünkü bir taraftan istihsal 
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faktörleri miktar ı  artm ış , diğer taraftan faktörler aras ında daha uy-
gun bir oran meydana gelmi ş tir. 

Teknik Personel Art ışı : Özel sermaye giri ş i kapital teçhizat ı  ile 
birlikte teknik personelin de girmesine sebep olur. Az geli şmiş  ekono-
miler kapital teçhizat ı  bak ım ından olduğu kadar teknik personel ba-
kı mından da büyük s ı kıntı  çektiklerinden giren teknik personeli eko-
nomi üzerindeki etkisi olumludur. 

İ stihsal Tekni ğ indeki Değ işme: Özel dış  sermaye az geli şmiş  ekono-
miye kendi istihsal tekni ğ ini de beraberinde götürecektir. İ leri istihsal 
tekniğ inin uygulanmas ı  ile toplam üretimde bir art ış  beklenebilir. Fa-
kat bu durumun istihdam seviyesi üzerindeki etkisi tart ışı labilir. İ leri 
istihsal tekniğ inde kapital/i ş gücü yo ğunluğu yüksektir. Bu durumda 
ileri istihsal tekniğ inin ekonomiye yay ı lması  istihdam seviyesini dü şü-
rebilir. Aksi tesir ise toplam kapital stokunun ile i şgücü istihdam ımn 
artışı  ş eklinde görülür. 

Tediye Bilânçosu üzerindeki müsbet etkileri: Az geli şmiş  ekonomi-
lerin büyük sı k ıntı larından biri de döviz geliri ve gideri aras ındaki açık-
t ı r. Yatı r ı lan dış  sermayenin istihsali, ithalat ı  azalt ıcı  bir özelliğ e sahip-
se bu durum ekonomiye pozitif bir şekilde etki eder. 

ÖZEL DIŞ  YATIRIMLARIN MAHZURLARI 

Dış  özel yat ı r ımları  yapan müte şebbis için esas olan kendi özel ka-
ndil.. Bundan dolay ı  sermayenin girece ğ i ülkeler müte ş ebbislerin kar-
ların' artt ı racak çe ş itli kolayl ı klar sağ larlar. Çünkü dış  sermayenin gi-
rebilmesi için müte ş ebbislerin az geli şmiş  ekonomide sağ layacaklar ı  
kâr hadlerinin kendi ülkelerinde sa ğ layacaklar ı  kar haddinden yüksek 
olmas ı  gerekir. 

Burada siyasal mahzurlar de ğ il iktisadi mahzurlar göz önünde tu-
tulacakt ı r. Çünkü siyasal mahzurlara girilmesi konuyu çok daha farkl ı  
yönlere götürecek ve da ğı tacakt ı r. 

Ekonominin Kontrolüne Olan Etkileri : Ekonomilerde öyle sektör-
ler vardı r ki bunlar stratejik bir öneme sahiptirler. Bu sektörlerde üre-
tilen ürünün miktar ında ya da fiyat ında meydana gelen değ iş iklikler 
ekonomideki diğer sektörlere ş iddetle etki eder ve istihsal, istihdam ve 
fiyatlarda büyük dalgalanmalara sebep olur. O halde yabanc ı  özel 
sermaye ekonomideki bu tip sektörlere yerle ş tiğ i zaman, kendi hare-
ket serbestliğ i oran ında ekonominin bütününe etki edebilecektir. 
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Büyük miktardaki sermayeyi gerektiren üretim dallar ında meyda-
na getirebilecekleri monopoller, ekonominin kontrolündeki rollerini 
artt ı racakt ı r. 

Diğer taraftan yine büyük miktarda sermayeyi gerektiren üretim 
kollar ına yerle ş tikten sonra, bu kollarda, az geli şmiş  ekonominin ken-
di firmalar ının üretime geçmeleri imkâns ızlaş acakt ır. (Örneğ in, oto-
mobil endüstrisi) 

İ thaUtı  Arttırı cı  Etkileri: ithalâtı  artt ı r ı cı  etki, yabanc ı  sermaye-
nin az geli şmiş  ekonomiye girdikten sonra, üretimi için gerekli olan ba-
zı  ham, yar ı  mamul ve mamul maddeleri d ış ar ı dan getirmesiyle ortaya 
ç ıkacakt ı r. Bu durum, istihsal ünitesi istihsalde bulunduğu sürece de-
vaml ı  ithalâ,t ı  gerektirecek, az geli şmi ş  ekonominin zarar ına bir durum 
yaratacakt ır. 

K ır Transferleri: Yabanc ı  sermayenin az geli şmiş  ekonomide elde 
etmiş  olduğu kârlar ı  dış ar ıya transfer etmesi ekonomi için bir kay ıpt ı r. 

Diğer taraftan özel d ış  yat ı r ımlar ın sosyal verimliliğ i düşük saha-
lara yapı lmas ı  ve kapital yoğunluğu yüksek istihsal tekni ğ i dolayı siyle 
istihdam üzerindeki muhtemel azalt ı cı  etkileri menfi noktalar olarak 
belirtilebilir. 
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Malthus'un Teorileri Gerçekle ş iyor mu? 

Reha BAVBEK 

18. Yüzy ı l sonunda Malthus taraf ından ileri sürülen ve zaman ın-
da büyük tepkiler yaratan kötümser nüfus teorilerinden bugün tekrar 
söz açı lmas ının hakikaten önemli bir mahiyeti vard ı r. Gerçekten, bu 
gün, genç rahip Malthus'un ortaya att ığı  fikirlerin, aradan iki asra ya-
kın uzun bir zaman geçmesine ra ğmen, gerçekleşeceğ inden bahsolun-
mak tadın 

Nüfus artma h ızının productivite'nin artma h ı zından daha süratli 
olmas ı  halinde bu inki ş af ın bir değerinin olmayaca ğı , fikri bugün, ileri 
sürüldüğü devredeki tazeliğ ini muhafaza etmektedir. 

Şuras ı  muhakkakt ır ki, asr ım ız ın ikinci yar ı sının baş ta gelen me-
selelerinden birini be ş eriyetin dörtte üçünün iktisaden geri kalm ış  ol-
mas ı , te şkil etmektedir. Birle şmiş  Milletler istatistikleri, Dünyan ın 1970 
senesinde tarihin en büyük aç ı kl ık tehlikesi ile kar şı  kar şı ya kalacağı -
nı , Asyada, Afrikada ve Güney Amerikada umumi bir açl ığı n gerek eko-
nomik ve gerek politik neticelerinin çok geni ş  olacağı nı  belirtmektedir. 
Bugün Dünya nüfusunun büyük bir ço ğunluğunun fena beslenmekte 
olduğu ve ıztı rap çektiğ i maalesef bir hakikattir. Bu ac ıklı  durum, yük-
sek nisbetlerdeki nüfus art ışı  sebebiyle gün geçtikçe daha da a ğı rlaş -
maktad ı r. Her gün yeryüzü nüfusuna ortalama 90.000 ki ş inin katıldığı -
nın, yani her gün beslenme ihtiyac ını  duyan insanlara 90.000 ki ş inin 
ilave edildiğ inin göz önüne al ınmas ı  durumun ehemmiyetini ortaya 
koymakta ve bütün bunlar Malthus'un bir gün hakl ı  çıkacağı  kanısını  
uyandı rmaktad ı r. 

Zamanımızda, bu gidi ş in önlenmesi çarelerinin aran ı lması , Dünya 
iktisatçı larının baş ta gelen me şgalelerini te şkil etmektedir. Bunlardan 
Amerikal ı  profesör M. Raymond Ewell'de geçen Eylül ba şı nda bu ko-
nu ile ilgili olarak geri kalm ış  memleketlerin nüfus geli şmesi ile bu 
memleketlerin g ıda kaynaklar ının artışı  aras ındaki bir mukayeseye is- 
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tinat ederek açl ık meselesinin bir analizini yapm ış tı r. Profesörün zik-
rettiğ i rakkamlar durumun ciddili ğ ini ortaya koymaktad ır. 

Profesör, geri kalm ış  memleketlerdeki nüfusun art ış  hızını  ş öylece 
tesbit etmi ş tir. Buna göre: 

Asya halk ı  % 2,3 
Afrika » % 2,4 
G. Amerika » % 3,0 

nisbetinde bir tempo ile artmaktad ı r. Bu nüfus art ışı  23 - 30 senede 
halkın bir misli olacağı  manâsma gelmektedir. 

Bu art ışı n sebepleri çok evvelden bilinmektedir. Senelerdir geri 
kalmış  memleketlerde doğum nisbetinin de ğ işmemesine rağmen, ölüm 
nisbetleri, hijyenik metotlar ın ve modern ilâçlar ın bu memleketlerde 
kullanı lması  neticesinde, bilhassa İ kinci Dünya Harbinden sonra, mü-
him nisbette azalm ış tı r. Asya, Afrika ve Güney Amerika halk ı  aynı  
tempo ile artmakta devam ederse, 1980 y ı l ında bu üç k ı t'a bugünkün-
den 900 milyon daha fazla bir nüfusa sahip olacakt ı r demektir. 

Profesör Ewell, buna mukabil yiyecek maddeleri istihsalinin bir 
kaç seneden beri ayn ı  kaldığı nı  ve ekonomik gecikmeler sebebiyle de 
bu durumun 1980 y ı l ından evvel düzlemiyece ğ ini ifade etmekte, misâl 
olarak Asya'da pirinç istihsalinin 1960 senesinden beri 150 milyon ton 
civar ında kaldığı nı  göstermektedir. Böylece nüfusun art ışı  kar şı s ında 
nüfus başı na düş en istihsal, 4,8 Kg'dan 4,5 Kg'ma dü şmüş  olmaktad ır. 
Aynı  durumun Güney Amerika için de varid olduğu ileri sürülmekte-
dir. Yalnı z Afrika hububat istihsalini bir miktar artt ı rmaya muvaffak ol 
muş tur. Ancak nüfus art ışı  o derece h ızl ı dır ki, istihsali artmas ına 
rağmen ancak, nüfus ba şı na düşen hisse yedi seneden beri a ş ağı  yuka-
rı  sabit kalmış tı r. 

Geri kalm ış  memleketlerde nüfus art ışı  eski bir hadise değ ildir. 
Mütehass ıslar 20. as ı rdan evvel % 1 nisbetindeki nüfus art ışı nın dahi 
çok ender olduğunu ifade etmektedirler. Art ış  nisbetinin yükselme-
si İkinci Dünya Harbinden sonra ba ş lamış tı r. Zaman ımızda görülen 
nüfus art ışı  iktisaden geri kalm ış  memleketlerin durumunu daha da 
kötüleş tirmektedir. 

Bu halin önlenmesi için ne gibi tedbirler dü şünülmektedir? 

ilgililer uzun vadeli de olsa do ğumun kontrolu metodlar ının yay ı l-
mas ını  tek çıkar yol olarak göstermektdirler. Do ğumun Kontrolü 
tedbiri, meydana ç ıkardığı  sosyal, dini ve psikolojik mahiyetteki me- 
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seselelere rağmen, Bat ı  Avrupada ve Kuzey Amerikada baz ı  terakkifer 
kaydetmiş tir. Ancak, bu meseleler Asya, Afrika ve Güney Amerika 
memleketleri için ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Do ğumun kon-
trolü bu memleketlerde henüz benimsenmi ş  değ ildir. Geri kalmış  
memleketlerde do ğumun tandildi fikri, sanayile şmiş  memleketlerde 
rastlanan engellerden ayr ı  olarak, politik bir mesele karekterini de 
taşı maktad ı r. Ş öyleki, İktisaden geri kalm ış  memleketlerin hükümet-
leri, doğumun kontrolü lehine bir teklifi, memleketlerini ekonomik ve 
politik bakımdan bağ l ı  bir duruma sokmak için ileri memleketlerin 
bir taktiğ i olarak tereddütle kar şı lamaktad ırlar. 

Hal böyle olunca, geride çare olarak, modern metodlar ın toplu-
ca tatbiki ve bilhassa suni sulama ve kimyevi gübreleme ile geri kal-
mış  memleketleri zirai istihsallerini artt ı rmak imkan ı  kalmaktad ır. 

Profesör Ewell, bu memleketlerin yiyecek maddeleri istihsalini 20 
sene içinde iki hatta üç misline ç ıkarmanın teknik bak ımdan mümkün 
olduğu kanı sındadı r. Profesörün bu iyimser görü şü, esas olarak, ile-
ri memleketler ile geri kalm ış  memleketlerde ayn ı  mahsulün zirai ran-
duman mukayeselerine dayanmaktad ır. Misal olarak, İ talyada hektar 
başı na pirinç randuman ının Hindistandakinden 2,5 misli; Danimarka-
daki hektar başı na buğday istihsalinin Hindistan ın istihsalinden dört 
defa, fazla olduğu ifade olunmuş  tur. 

Beynelmilel g ı da ve ziraat te şkilat ı  (FAO) nun açl ığ a karşı  giriş-
tiğ i mücadele s ı ras ında Birleşmiş  Milletler eksperleri taraf ından yap ı-
lan tecrübeler, kimyevi gübreleme tatbikat ının baş arı lı  sonuçlar has ı l 
ettiğ ini göstermiş tir. Mesela, Gana'da hektar ba şı na kullanılan 44 Kg. 
suni gübre, pirinç istihsalinde % 52 nisbetinde bir art ış  sağ lamış tı r. 
Keza Ekvator da hektar'a tatbik olunan 45 Kg. gübre ise patates istih-
salini % 71 nisbetinde artt ırmış t ı r. 

Ancak, bütün bu müsait neticelere ra ğmen fazla iyimserliğe kapı l-
mamak laz ımdı r kanaatindeyiz. Zira, F.A.O eksperlerinin tecrübeleri-
nin geri kalmış  memleketlere geni ş  ölçüde tatbik edilece ğ i kabul olun-
sa bile, bu ülkelerin gı da maddelerine olan ihtiyaçlar ının büyüklüğü 
karşı sında zirai istihsalin bir misline ç ı kart ı lması  için tatbiki zaruri 
kimyevi gübrenin tonaj ını  tasavvur etmek bile zor olacakt ı r. 

Profesör Ewell, yapt ığı  hesaplarla geri kalm ış  memleketlerde zi-
rai istihsali artt ırmak için lüzumlu suni gübre mikdar ını  tahmine ça-
lış mış , 1980 yı l ına kadar Asya, Afrika ve Güney Amerikada nüfus ba-
şı na düşen hububat istihsalinin 4,8 Kg. da kald ığı  noktas ından hare-
ket ederek, 1970 y ı lında bu üç kı t'a da mevcut olacak 400 Milyon daha 
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fazla insan ın beslenmesine yetecek zirai istihsale ula şı lması  için 15 mil-
yon ton kimyevi gübreye ihtiyaç oldu ğunu, 19'80 y ı l ında ise bu mikda-
rın 30 milyon ton'a yükseleceğ ini ileri sürmüş tür. Böylece geri kalm ış  
memleketlerde kimyevi gübre talebi ile kar şı laşı lmış  olmaktad ır. Bu 
memleketlerin kimyevi gübre istihsal edecek durumda olmamalar ı , it-
halat için yeter mali imkanlar ının bulunmaması  dolay ı siyle zirai istih-
sallerinin geli şmesi, büyük ölçüde sanayile şmiş  memleketlerin yard ı  - 
mına ihtiyaç göstermektedir. 

Profesör Ewell'in bu konudaki tahminleri de dikkate de ğer. Pro-
fesör, 6 milypn ton sun'i gübrenin istihsalinin takriben 1 milyon Do-
lar'a mal oldu ğunu kabul ederek, bilnetice 1980 y ı lında geri kalm ış  
memleketleri beslemek maksad ı  ile zirai istihsale lüzumlu 30 milyon 
ton suni gübrenin istihsali için 6 milyon Dolar sarfetmenin zaruri bu-
lunduğunu ortaya koymuş  bulunmaktadı r. 

Görülüyorki, ça ğı mız iktisatç ı lar ını  uzun, uzun düşündüren ve ça-
re aramaya sevkeden bu konular bütünü ile Malthus'u hakl ı  çıkaracak 
mahiyettedir. 

Diğer yandan, geri kalm ış  memleketlerde bugün söz konusu edi-
len doğ'mmun kontrolü meselesi, o devirlerde ortaya at ılan «ahlaki çe-
kinme» (Moral restraint) ve geç evlenme (prevetive checks) tedbir-
leri ile yak ın bir benzerlik arzetmektedir. 

Şuras ı  muhakkakt ır ki, önümüzdeki senelerde az geli şmiş  mem-
leketlerdeki bu gidi ş i durdurmak ve hiç olmazsa yava ş latmak için, ge-
rek bu ülkelerin gerek ileri memleketlerin mü ş terek gayretleri ş art bu-
lunmaktad ı r. Zirai istihsalin artt ı rı lmas ı  gayesi ile emek yönünden ge-
ri memleketlerin çabalar ına, kredi ve yard ımları  ile sanayile şmiş  mem-
leketlerin kat ı lmalar ı , Profesör Ewell'inde i şaret ettiğ i gibi, bu kredi-
yi toplamak ve tevzi etmek için ileri memleketlerde organizasyonlar 
meydana getirilmesi laz ım gelmektedir. Ancak bu takdirde Dünyam ı-
zın geleceğ ine ümitle bakmak kabil olacakt ır. 
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Sosyal ve Ekonomik Geli şmeler 
Karşı sı nda idareci 

İ brahim ÜLKEM 

Sosyal bilgiler ve bunlar ın baş l ı ca konusunu te şkil eden insan, za-
manımızda gittikçe artan bir önem kazanmaktad ı r. 

Gerçekten, tahsil hayt ımı zın hemen her kademesinde e şya, tabiat 
ve bunlarla ilgili olaylara oldukça bol zaman ay ı rabildiğ imiz halde in-
san ve onun idaresi konusu üzerine ayn ı  derecede önemle e ğ ilmeye pek 
vakit bulam ıyoruz. 

Halbuki, idareci olarak vazife ald ığı mız faaliyet bran ş larında hep-
sinden fazla insanlarla temas halindeyiz ve onlara ait bir tak ım prob-
lemlerle daimi surette meşgul olmaktay ız. Özellikle ça ğı mızda, insan 
ve onun hal çaresi bekleyen çok tarafl ı , karışı k davranış  ve problemleri 
her zamankinden fazla önem kazanm ış  ve ka,zanmaktad ı r. 

Zamanı mızda daimi ve şumullü bir takım değ iş ikliklere şahit ol-
taktay ız Esasen bu sebepledir ki yirminci asra bazan tekâmül asr ı  da 
'enmektedir. Hemen her alanda daimi bir de ğ işme ve oluş  hali ya şan-
'ıaktad ır. Bununla beraber, en büyük ve ş umullü değ iş ikliklere hiç 

şüphesiz sanayi alan ında tesadüf olunmaktad ır. Modern istihsal tek-
niğ indeki geli şmelere ayn ı  derecede uygun olmayan ziraat aleyhine ola-
rak sanayiin nisbi önemi, gittikçe artmaktad ır. Bunun neticesi olarak 
sanayide çal ış anlar ın adedi artmakta, s ınai istihsalin milli istihsal 
içindeki pay ı  ile sanayide çal ış an kimselere milli gelirden dü ş en hisse 
de buna paralel olarak ço ğ almaktad ı r. 

Bu gelişme içinde iş  bölümü ve ihtisasla şmanın neticesi olarak is-
tihsal ünitelerinde bir büyüme ve geli şmede meydana gelmektedir. İ lk 
zamanlarda bir aile içinde ba şar ılan zı raî, smai ve her türlü i ş ler za-
manla biribirinden ayr ı lmış , şehirlere göçler ba ş lamış , nakil imkanı  ve 
vas ı talar ı  geliş tikçe büyük şehirler meydana gelmi ş , büyük şehirlerle 
birlikte istihsal safhalar ı  biribirinden ayr ı lmış tır. 
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Önceleri böyle geri ekonomide hayvan yeti ş tiriciliğ inden ayakkab ı  
imaline kadar olan bütün safhalar bir aile içinde halledilirken zamanla 
meslekler do ğmuş , bununla da yetinilemiyerek meslekler aras ında da 
ihtisaslaşmalar ba ş lamış tır. Böylece bütün iktisat derslerinde misal o-
larak gösterilen kundurac ı , önceleri tam bir ayakkab ı  imali için lüzum-
u bütün ameliyeyi yaln ız kendisi yaparken zamanla dericilik, derinin 

iş lenmesi, sat ış a arz ı , boyama, diki ş  iş leri, kundura çivicili ğ i gibi biri-
birinden farkl ı  safhalar ayr ı  ayr ı  kimseler taraf ından yap ı lmağa baş  - 
lanmış tı r. 

Makinele şen istihsal ile birlikte ortaya i ş in organizasyonu, verimi, 
iş çi ve işveren münasebetleri gibi bir tak ım sosyal ve ekonomik prob-
lemler ç ıkmağa baş lamış  ve bunlar ın münaka ş a edilebileceğ i şuuru u-
yanmış tı r. Çünkü art ık istihsal vetiresinde bir ki ş inin değ il fakat bir çok 
kimsenin payı  olduğu kabul edilme ğe baş lanmış t ı r. İ stihsal vetiresi 
muhtelif kademelerde bulunan kimseler taraf ından ve müş tereken ta-
mamlanmaktad ı r. 

Dağı lmış  olan bu safhalar ın ahenkli bir ş ekilde organizasyonu ile 
sevk ve idaresinin lüzumu ve i ş in verimi üzerindeki tesiri de a ş ikârd ır. 
Bununla, büyüyen ve kar ışı k bir manzara arzeden i ş letmelerin sevk ve 
idare makamlar ın işgal eden kimselerde de özel bir tak ım niteliklere 
ihtiyaç hissedildiğ i ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Bu kimseler art ık entegrasyona ba şvurmuş  olan iş letmelerde ayak-
kab ı  için lüzumlu deriye delik delen, çivinin ucunu sivrilten en ufak i ş -
çiyi görememekte, onunla do ğ rudan doğ ruya temas ı  kaybetmiş  bulun-
maktadı r. Bu temas, araya giren ba ş ka kimseler vas ı tasiyle yap ı labil - 
mekte, çok defa en alt kademede bulunanlar ın tanınmas ı  bile mümkün 
olmamaktad ı r. 

Diğer taraftan idarenin ba şı nda bulunanlar art ık fiilen ve bizzat is-
tihsale kar ış amadığı ndan muhtelif safha ve kademedeki i ş leri o iş i ya-
panlar kadar bilmelerine lüzum hissedilmemektedir. İ dare ba şı ndaki-
ler, sadece bir koordinatördür. Bir ba ş ka ifade ile onun i ş i başkalar ının 
iş ini ahenkli ve rasyonellik prensipleri içinde yürütmektir. 

Bu itibarla idareci mevkiine geçmi ş  ve geçecek olanlar ın değ iş ik 
bir tak ım bilgileri haiz olmalar ı  zaruri bulunmaktad ı r. 

Memleketimizde sanayile ş me hareketleri oldukça yenidir. Her şeye 
rağmen esas itibarile büyük bir ziraat ülkesi karakterini ta şı yoruz. Bu 
karakter içinde ufak tefek sanayile şme çabalar ı  da gözden kaçmamak-
tadı r. Ondokuzuncu as ı r ortalar ından beri bir tak ım sanayi tecrübeleri 
yap ılmış tı r. Hemen hepsinin başarı lı  olmamasının siyasi sebepleri var- 
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aı r. Harpler, kapitülâsyonlar v.s. Fakat bu kadar eski bir tarihe sahip 
olan sanayileşme çabalar ım ız ın baş ar ı s ızlıklarla sonuçlanmas ında bun-
lardan ayr ı  olarak yeter adet ve nitelikte idareci bulunmamas ı= da ro-
lü olduğu yetkililerce kabul edilmektedir. 

İ stihsal tekniğ i ilerledikçe idareci kadrosunun kalitesinde de geli ş -
melere ihtiyaç has ı l olmuş tur. Fakat bunun kolayl ı kla gerçekle ş tirilme-
si mümkün olmamış tı r. En son model makinelerin temini, büyük ve 
modern fabrika binalar ının inş aas ı  teknik bak ımdan her yerde ve her 
zaman için mümkün olabilir. Fakat bunlarla birlikte ortaya ç ıkan daha 
birçok kar ışı k problemlerin halledileloilmesi için idareci s ınıfının da 
yeni gelişmelere ayak uydurmas ı  zaruri bulunmaktad ı r. 

Ancak bunun anla şı lmas ı  ve kabulü kolay olmamaktad ı r. Evvelâ, 
istihsal tekni ğ indeki geli şmeler ve büyüyen i ş letmelere yeter say ı da tek-
nik elemana ihtiyaç vard ı r ve bunlar ın özel surette yeti ş tirilmesi gerek-
mektedir. Mühendis, doktor, ö ğ retmen, avukat, kimyager ve daha ba ş -
ka özel teknik eleman yeti ş tirilmesi gerekmektedir. 

Bundan ayr ı  olarak idareciye, idarecilik i ş inin görülmesinde yar - 
dımc ı  eleman yeti ş tirilmesi de lüzumludur. Bunlar idareye fiilen i ş tirak 
etmezler fakat bu i ş i üzerine almış  olanlara yard ımcı  olurlar. 

Fakat ileri bir sinai cemiyette ihtiyaç duyulan bu elemanlar ın ye-
tiş tirilmesi yan ında bizzat idarecilerin, dahi belirli baz ı  konularda eğ i-
timi gerekmiş tir. Bu cümleden olarak modern idarecinin: 

1 — Eğ itimle beraber tecrübe görmü ş , 
2 — Sorumluluk ta şı mağ a haz ı rl ı klı , 
3 — Özel teknik sahas ında bilgili, 
4 — Organizasyon prensiplerini anlayabilmesi, 
5 — Her kademede insanlardan en iyi verimi ne ş ekilde elde ede-

bileceğ ini bilmesi, 
6 — Genel sevk ve idare hakk ında bilgili, 
7 — Sosyal bilgilere vak ı f, 
8 — Kültür ve çevresinin özellik temayüllerini kavram ış  olmas ı , 

istenmektedir. 

Yukar ı danberi izaha çal ış tığı mız gibi bugün i ş  sahibi iş inin idare-
sinden ayr ı lmış t ı r. Bunun sonucunda ortaya profesyonel idareciler ç ık-
mış t ır. İş  sahibi yetkilerini idare ile görevli kimseye devretmi ş  ve hatta 
müdahale etmek temayülünü bile terketmi ş tir. Ve terketmelidir de. 
Çünkü, belirli bir i ş  veya san'at kolunda mütehass ıs ve baş ar ı lı  olmak 
aynı  zamanda baş ar ı lı  bir idarecilik örneğ i göstermeğe yetmemektedir. 
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Işletmeler büyüdükçe o derecede de kar ışı k bir hal almaktad ı r. Bu 
sebeple, 

1 — Planlama i ş inde, 
2 — Metod iş lerinde, 
3 — Etüd ve ara ş t ırma iş lerinde, 
4 — Personel münasebetlerinde 

özel ihtisas sahibi elemanlara ihtiyaç hissedilmektedir. Fabrika, nakli-
yat, sigorta, banka ve sair i ş letmelerde de bu konularda ayr ı  ayr ı  ihtisas 
sahibi kimselere lüzum görülmektedir. Zira her mesle ğ in kendine mah-
sus özel teknik bilgileri , vardı r. İş te bir idareci i şletmelerin nev'ine göre 
evvela bu özel bilgilere sahip olmal ı dı r. 

Bunun gibi iş letme gayelerinin gerçekle ş tirilmesine yard ımcı  olmak 
üzere, 

1 — Organizasyon kurmak, 
2 — Personel seçmek, 
3 — işe alma, 
4 — Geliş tirme, 
5 — 
6 -- Terfih 

konular ı  üzerine de e ğ ilmelidir. 

Diğer taraftan genel bir tak ım idare konular ında da idarecinin söz 
sahibi olmas ı  beklenir. Bu cümleden olarak, bir idareci, bütçe, muha-
sebe, istatistik, konular ında da bilgi sahibi olmal ı dı r. Şüphesiz idareci 
bu konularda mütehass ı s olacak değ ildir. Ancak, bu gibi i ş lerin nas ı l 
yap ı ldığı nı  genel olarak bilmelidir. Kendisinden geçen her türlü i ş in de-
ğerlendirilebilmesini temin bak ımından buna lüzum vardır. 

Zamanımı zda önemi gittikçe artan bir şekilde kabul edilen sosyal 
bilgiler konusunda idarecinin bilhassa bilgi sahibi olmas ı  lüzumu da 
aş ikardı r. Özellikle memleketimizde son senelerde yayg ın bir hal alan 
işçi-işveren münasebetleri, hak ve menfaat ihtil'aflar ı  konularında bir 
idarecinin söz sahibi olmas ı  zaruri bulunmaktad ır. 

Bugün art ık çalış anlar ın biribirile olan münasebetlerinin en hayati 
taraf ı , memur ve işçilerin gerek teker teker gerekse birlikler halindeki 
hatt ı  hareketlerinin, dü şünce ve davran ış larının sebeplerini aray ıp bu-
larak ortaya ç ıkarmakt ır. 

Herş eyden önce art ık istihsal faaliyetlerinde be şeri unsurun önemi 
inkar edilmemektedir. Bugünün idarecisi mesaisinin büyük k ı smını  in-
san ve onun problemlerine hasretmek durumuna gelmi ş , maddi vas ı ta-
lara nisbi olarak daha az bir zaman ay ı rmak mecburiyetinde kalm ış tı r. 
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Bu itibarla, beraber bulunan kimseler hakk ında bir idarecinin ge-
niş  bilgi sahibi olmas ı  gerekmektedir. Bir i şçinin, bir memurun iş  ve-
riminin düş mesinin âmillerini ortaya ç ıkarmak, bunun şahsi bir tak ım 
problemlerden mi yoksa i ş ini objektif şartlar ından mı  ileri geldiğ inin 
sebeplerini ara ş t ı rmak gerekir. Bundan da önce i ş  gücü veriminin sey-
rine vak ıf olmak laz ı mdı r. Düşüyor mu, art ıyor mu? Sonra da bunun 
nedenleri ara ş tı rı lmalı dı r. 

Çalış anlara gerekti ğ inde cesaret vermek, onlar ı  te şvik etmek, ge-
rektiğ inde de sert davranmak, çal ış anlarla çal ış tı ranlar aras ında ahenkli 
münasebetlerin kurulmas ı  bak ım ından faydal ı  tatbikat örnekleridir. 

İş in müddeti, mahiyet ve cinsi, çal ış ma ş artlar ı  gibi objektif fak-
törlerden daha fazla olarak bugün, için be şeri ve ruhi şartlar ına, ida-
recilere olan güven duygusuna, sevgi ve sempati gibi faktörlere nisbi o-
larak daha fazla önem verilmektedir. Yap ılan deneylerde objektif ça-
lış ma ş art ve amillerinde gayri müsait tatbikata ra ğmen, s ı rf idarecilere 
olan güven, sempati, sevgi, ve i ş çilerde kendilerine önem ve de ğer ve-
rildiğ ine dair bir inanc ın has ı l olmasının, iş in rand ımanının düşmesini 
önlediğ i belirtilmektedir. 

Özellikle sendikala şma ve toplu i ş  sözleşmesi hareketlerinin yay ı l-
dığı  bir seneden beri bu hususlar ın memleketimiz için daha da fazla ö-
nemi haiz bulundu ğu kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan bugünün idarecisi, klasik idare prensipleri yan ında 
ve belki de onlardan önce idaresi ile görevli bulundu ğu teşkilât ın özel-
likleri, adetleri, al ış kanlıklar ı  ve temayülleri nedir, bunlar ı  ara ş tı rıp or-
taya ç ıkarmal ı  ve tesbit etmelidir. İ dareci, çal ış anların neye veya nelere 
önem ve de ğer verdiklerini tesbit edebilmeli ve bilmelidir. Bunun için 
onlarla yak ından ve s ık ı  bir temas halinde bulunmas ı  gerekir. 

Yak ın zamana kadar, idarecilerde aranmas ı  gerekli bulunan yukar-
daki ve daha ba ş ka vas ıflar ş öyle dursun, bizatihi idarecilik mesle ğ inin 
ilmi veçhesi olmad ığı , hiç değ ilse inkâr edildiğ i, sosyal ve ekonomik ge-
lişmelere paralel olarak idareci kimselerde aranan vas ıf ve prensiplerin 
boş  ve bir tak ım gençlerin uydurmalar ı  olduğu yolunda genel bir ka-
naat yerle şmiş  bulunmaktayd ı . Sosyal ve ekonomik geli şmeler ve bun-
lara paralel olarak be ş er' münasebetlerin gittikçe artan bir ölçüde önem 
kazandığı  günümüzde ihtiyaçlar, profesyonel bir idareci tipinin de orta-
ya ç ı kmas ını  intaç etmi ş  ve her i ş letmede teknik elemanlar yan ında i-
darecilere ayr ı  ve özel bir yer verilmi ş tir. 

Netice olarak toplumumuzda, i şçi ve işveren münasebetlerinin bir 
problem olarak varl ığı nı  idrâk edebilecek bir kültür ve şuur seviyesi 
vücut buldukça insan ve onun idaresi de güçle şecek ve bu i ş le görevli 
kimselerde yeni yeni nitelikler aranacakt ı r. 
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Mü ş terek Pazarda Meyve ve 
Sebze Piyasas ı  

Ayhan AGUN 

14 Ocak 1962'de, Alt ı 'lar, mü ş terek zirai politikan ın esaslar ını  tes-
bit ettikleri zaman, meyve ve sebze piyasas ı  için tamamen liberal bir 
çözüm yolu tasavvur etmi ş lerdi. Mahsuller serbestçe el de ğ iş tirebilecek 
ve ancak klasik mânâda bir gümrük vergisine tâbi k ı l ınacakt ı . Yaln ı z, 
güçlükler halinde, üye memleketler himayeci tedbirlere ba şvurabilecek-
ler veya asgari fiat tesbitine gidebileceklerdi. Mübadeleleri kolayla ş t ı r-
mak için de ,«Mü ş terek kalite normlar ı » nın tesisi dü şünülmüş tü. 

1962 yaz ında tatbik mevkiine konan bu sistem geçen sene baz ı  güç-
lükler doğurdu. Çabucak bozulabilme hassalar ı  sebebiyle, sebze ve mey-
ve satış lar ında çok bariz fiatdalgalanmalar ı  husule geldi. Piyasalarda, 
muayyen zamanlarda, derhal ve herne pahas ına olursa olsun sürümü 
laz ım gelen bir mal bollu ğu ile kar şı laşı ldı . Bu husus mahsulün çok dü-
şük fiatlardan sat ı lmas ına ve hatta dampinglere zemin haz ırlad ı . Neti-
cede, birçok üye memleketler, bilhassa Almanya ve Belçika, muayyen 
zamanlarda, himayeci tedbirlere tevessül ettiler. Bu sebeple de, ba ş l ıca 
ithalâtç ı  memleket Almanya ile ihracatç ı  memleketlerden Hollanda ve 
İ talya aras ında ciddi mücadeleler cereyan etti. 

Bugüne kadarki tecrübelerin, sebze ve meyve piyasalar ı  için tasav-
vur edilen tamamen liberal bir sistemin a şı rı  fiat dü şmelerini önleyemi-
yeceğ ini göstermesi ve ayr ıca bu mahsullerin baz ı  zirai bölgelerin ( İ tal-
ya'da köylü gelirinin % 25 i) çok hayati bir gelir kayna ğı nı  teş kil et-
mesi muvacehesinde, Mü ş terek Pazar idarecileri meseleleri yeniden göz- 
den geçirmeye ve daha muvazeneli bir formül aramaya mecbur oldu. 

Komisyon yeni tekliflerinde, müstahsilin her ş eyden evvel birbir - 
lerine yard ımc ı  olmas ı  laz ım geldiğ i fikrinden hareket etmektedir. Bu 
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tarz dü şünüş  onlar ı , sekiz kalem mahsul için s ırasiyle lahana, domates, 
portakal, mandalina, ya ş  üzüm, elma, armut ve ş eftali'de «müstahsil 
gruplar» te şkiline sevketmektedir. 

Bu gruplar ın çal ış malar ı  ise şu ş ekilde olacakt ı r: 
— Fiatlarda istikrar ı  temin maksadiyle, bu mahsullerin istihsal ve 

ticareti, üyeleri için riayeti mecburi birtak ım nizamlara ba ğ lanacaktı r. 
— Üye memleketler, bu gruplar ın bir kı sım idare masraflar ını  ken-

di üzerlerine alacakt ı r. Bu yard ımlar tedricen azalan, k ısmi ve geçici 
mahiyette olacakt ı r. 

— Gruplar, piyasaya bir nevi «barem fiat» sistemi ile müdahale e-
decektir. 

Ayrıca, gruplar taraf ından yüklenen masraflar ın büyük bir k ısmı  da 
Altı 'lar ın müş terek zirai sistemine dahil «fon'dan» kar şı lanacaktı r. 

Bu sistemde, müstahsil gruplar ın piyasay ı  düzenleyici faaliyetleri 
kafi gelmediğ i takdirde, üye devletlerin bizzat müdahalesi öngörülmek-
tedir. Üye devletler dü şük kaliteli mallar ın sat ışı nı  durdurmak hakk ına 
malik olabileceğ i gibi, müstahsile asgari bir gelir sa ğ lamak maksadiyle 
istihsal fazlas ını  da sat ın alabilecektir. 

Genel olarak komisyon, bugüne kadar liberal karakterini muhafaza 
eden mübadele sistemine dokunmamaya azami dikkat sarfetmekte ve 
bilhassa birlik d ışı  yabanc ı  memleketlerden, damping hariç, yap ı lacak 
ithalât ın devam ını  arzu etmektedir. Damping halinde ise Birlik miktar ı  
bütün üye memleketler için ayn ı  olacak bir «terafi rüsumu» uygulamak 
hakkına sahip bulunacakt ı r. Komisyon ayr ıca üye memleketlerin istih-
sal fazlas ını  çok düşük ve damping fiatlardan da yabanc ı  memleketlere 
ihrac ına mani olacakt ır. Bu maksatla, ihracata yap ı lan yardımların ve 
bilhassa vergi iadelerinin koordinasyonu öne sürülmektedir. 

Komisyon, bu yeni tekliflerin 1966'dan itibaren Birlik müstahsilleri-
ne baz ı  garantiler sa ğ lıyacağı nı  ve ayr ıca dış  piyasalara aç ık bir sebze 
ve meyve piyasas ının da teessüsüne imkan haz ı rlayacağı m ümit etmek-
tedir. 

Istatistikler tetkik edildi ğ inde (Tablo I) bu yard ım sisteminden zi-
yadesiyle ba ş l ı ca 14 kalem sebze ve meyvenin Birlik dahilinde % 50 den 
fazla istihsaline sahip olan ve üye memleketlere oldu ğu kadar yabanc ı  
piyasalara da bu mahsulleri ihraç eden Italyanlar ın istifade edece ğ i gö-
rülmektedir. 

Birlik dahilinde 1962 y ı l ında, 1546 tona bali ğ  olan umumi sebze ve 
meyve sat ışı nın dörtte üçünü istihrak eden Almanya ise (Tablo II) itha-
çı  memleketlerin ba şı nda gelmektedir. 

Görülece ğ i üzere, böylece Alt ı 'lar, Birli ğ in zirai sisteminde çok e-
hemmiyetli ve yeni olan bir hususu fatbik mevkiine koymu ş  olacaklar-
dır. 
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TABLO I 

Müş terek Pazar memleketlerinde sebze ve meyve istihsali 

1962 
(1000 ton) 

Mahsul 

cinsi M. Pazar Fransa Bel. Lük. Hollanda Almanya İ talya 

Elma 5124 857 139 225 1694 2209 
Armut 1829 309 53 93 461 913 
Ş eftali 1405 310 10 10 38 1037 
Erik 511 134 12 11 246 108 
Yaş  üzüm 1228 312 13 9 1 89'3 
Portakal 732 2 — — 730 
Kiraz 565 99 31 6 213 216 
Mandalina 118 1 — 117 
Domates 3582 563 60 229 38 2692 
Lahana 1069 410 52 58 67 482 
Havuç 1021 604 33 115 125 144 
Marul 931 443 30 77 57 324 
Kavun 851 165 5 — 681 
Soğan 871 232 19 209 17 394 

TABLO II 

Komisyonun yeni teklifinde zikri geçen sekiz kalem mahsulün 	birlik 
dahilindeki itharati 

(1000 ton) 
Mahsul 

cinsi 	 M. Pazar Fransa Bel. Lük. Hollanda Almanya İ talya 

Elma 646 131 25 42 448 
Armut 150 8 7 8 127 
Ş eftali 148 6 7 3 132 
Yaş  üzüm 190 — 11 5 174 
Portakal 59 3 9 47 
Mandalina 18 — — 3 15 
Domates 175 7 2 — 166 
Lahana 160 7 21 17 115 
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Müesseselerimizi Tamyahm 

Türkiye Maden - İş  Sendikas ı  

İ mren AYKUT 
T. Maden-İş  Sendkias ı  

Ara ş tırma Uzmanı  

1947 Senesinde ilk defa kabul edilen 5018 No. lu Sendikalar Ka-
nunu ile kurulmu ş tur. Halen 17 senelik maziye sahip bir sendikad ı r. 
İ lk kurucusu ve ilk ba şkanı  Yusuf Sidaldir. Sendikan ın ad ı  Türkiye Ma-
den, madeni e şya ve makina sanayii i ş çileri Sendikas ı dı r. K ı saca Tür - 
kiye Maden- İş  denmektedir. 

Kapsad ığı  iş  kolu 274 Say ı l ı  Sendikalar Kanununa dayan ı larak 
Çal ış ma Bakanl ığı  taraf ından ç ıkarı lan (1) Sendikalar ın iş  kollar ı  
yönetmeliğ inin 17 s ı ra numaras ında gösterilen i ş ler ile bilâhare Da-
nış tay veya Çal ış ma Bakanl ığı nca bu iş  kolu içinde say ılacak ve bu i ş  
kolu ile aras ında ilgi kurulacak di ğer i ş  kollarındaki i ş lerdir. 

Sendikan ın amac ı  (2) üyelerinin menfaatlar ını  kanun ve nizam-
lar dairesinde korumak, üyeleri aras ında birlik ve yard ımlaş mayı  sağ -
lamak; üyelerini her türlü devlet daireleri ile sosyal ve iktisadi hak-
lar ı  bölümünde yer alan ilkeleri gerçekle ş tirerek, memlekette sosyal 
adalet düzenini kurmak için çal ış maktad ı r. 

Bu meyanda, Sendikan ın yetkileri ise ş unlardı r: İş  kolundaki i ş -
lerde çalış an iş çileri üye yapmak, tek ba ş l ı  veya toplulukla i ş  uyuşmaz-
ilki ç ıkarmak, toplu i ş  sözleşmesi ve Genel Sözleşmeler yapmak, i ş  
uyuşmazl ıklarında ilgili makam ve mercilere, uzla ş t ırma ve hakem ku-
rullar ına, İş  mahkemelerin v.s. Yarg ı  mercilerine, kanun hükümleri- 

(1) Bahis konusu Yönetmelik 22.8.1963 tarihinde ç ıkarılmış tır. 
(2) Ana Tüzük Madde: 3 
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ne göre ba ş  vurmak ve onlardan isteklerde bulunmak. Greve karar 
vermek ve grevi idare etmek, üyelerinin mesleki ve genel bilgilerini 
artt ı racak çal ış malar yapmak, icap eden tesisleri kurmak, kooperatif-
ler kurmak ilâh... 

Sendikan ın kurulu ş  amaç ve yetkilerinden k ı saca bahsettikten son-
ra Birazda organizasyonundan bahsedelim. 

Türkiye Maden- İş  Sendikas ı  milli sendika tipindedir. Genel mer-
kezi İ stanbuldad ı r. Ş ubeleri, İ stanbulda Ş i ş li, Silâhtarağ a, Topkap ı  ve 
Pendik olmak üzere dört tanedir. Anadolu'da ise Ankara, Karabük, 
Ereğ li, Adana, Antalya, İ zmir, Eskiş ehir ve Adapazar ındadı r. Maden-
iş  organizasyonunda üç de Bölge temsilcili ğ i vard ı r. Birinci bölge tem-
silciliğ inin merkezi Istanbul'da olup Trakya ve Marmara bölgesini içi-
ne almaktad ı r. İ kinci Bölge temsilciliğ i merkezi Ankara'da olup An-
talya'ya kadar bütün Akdeniz bölgesi, İ ç Anadolu ve Orta Karadeniz 
bölgesini içine almaktad ı r. Üçüncü bölge temsilcili ğ i ise, merkezi Iz-
mir'de olup Ege Bölgesini, Antalya ve havalisini içine almaktad ı r. Bü-
tün bu bölgelerde Maden- İş  sür'atle ve sistemli bir ş ekilde te şkilâtlan-
maktad ı r. 

Maden- İş  bu gün Türkiye'de en tekâmül etmi ş  ve en sistemli çal ı -
ş an sendikad ır. Biraz sonra Genel Merkez te ş kilât ından bahsetti ğ imiz 
zaman bu husus daha aç ık görülecektir. 

Genel Merkezde i ş  bölümüne ve bu yönde ihtisasla şmaya ayn ı  za-
manda her i ş i ehline, mütehass ı s elemanlar ına yapt ı rma yoluna gidil-
miş tir. Bu sebeple bir tak ım daireler ihdas edilmi ş  bulunmaktad ı r. (Ge-
nel İ dare Kurulunun 25.5.1958 tarih ve 128-2 say ı l ı  karar ıyla). İ lk önce 
bir mali Daire teessüs ettirilmi ş tir. Bu daire Sendikas ının bilumum pa-
ra iş lerini idare etmekle mükelleftir. Sonra, Te şkilâtlanma Dairesi; 
Toplu İş  Sözleşmesi Dairesi; E ğ itim Dairesi; Bas ın Dairesi; D ış  Müna-
sebetler Dairesi; Hukuk İş leri Dairesi; Personel Dairesi ve nihayet 
1964 mart ında kurulmu ş  bulunan Ara ş t ı rma Dairesi. Bunlar ın vazife-
lerinden, fonksiyonlar ından başka bir yaz ı mızda detayl ı  bir ş ekilde, 
Sendikalar yönünden mütalâa edilebilecek şekilde bahsedeceğ iz. Ş im - 
dilik, sadece isimlerinden bahsetmek kâfidir. Zaten, bu da dairelerin 
mahiyetleri hakk ında az çok bir fikir vermektedir. Bunlar ın dışı nda 
bir de Yüksek İ stişare Kurulu kurulmu ş tur. Bu kurulda hukukçular, 
iktisatç ı lar ve uzun Sendikac ı lık tecrübesi olan elemanlar yer alm ış tı r. 
Sendika icra Kurulu Yüksek İ stiş are Kuruluna büyük bir önem atfet-
mekte, mühim konularda daima bu kurulun fikrini almaktad ır. 
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Görülüyorki Maden- İş  son derece rasyonel bir çal ış ma yolundad ı r. 

Maden-Iş 'in üst teşekküllerle olan münasebetlerinden de bahset-
mek yerinde olacakt ı r. 

9 Ekim 1960 tarihinde yap ılan Genel Merkez kongresinde ittifakla 
Türk- İş 'e azalık karar ı  alınmış t ır. O günden bu yana Türkiye'nin en 
büyük işçi te ş ekkülü olan Türk-I ş 'in üyesidir. Yine, 9 Ekim 1960 tarihli 
kongrede I.M.F.'e (Milletleraras ı  Maden-I şçileri Federasyonu) Ma - 
den-İş 'in azal ığı  ittifakla kabul edildikten sonra, bu karar Türk Hükü-
meti taraf ından tasdik edilmi ş  ve I. M. F. de Maden- İş 'i memnuniyetle 
üyeliğe kabul etmiş tir. 

Maden-İş  ayrıca I.G. Metall ile de s ıkı  bir işbirliğ i halindedir. 

Türkiye içinde ise diğer bütün sendikalarla iyi münasebetler kur-
mak yolundad ı r. 

0 
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Türkiye Yünlü Tekstil 
Sanayiinin Durumu 

Tunca TOSKAY 

Yünlü tekstil sanayii iki büyük kesimden meydana gelir. Bunlar yün 
ipliğ i sanayii ve yünlü dokuma sanayiidir. Bizde Türkiye yünlü tekstil 
sanayii'ni incelerken bu ay ı rım üzerinden hareket edece ğ iz. 

I. Yün İ pliğ i Sanayii 

Yünlü tekstil sanayiinin bu bölümünde yap ılan ipliğ in kalitesi na-
zara al ındığı nda belli ba ş l ı  iki kol seçilmektedir. 

i. Kamgarn yün ipliğ i sanayii 

ii. Streichgarn yün ipli ğ i sanayii 

Ş imdi her kolun durumunu ayr ı  ayrı  inceliyelim. 

I. — Kamgarn Yün İpliğ i Sanayii 

Kalite yünlü kuma ş ların imalinde kullan ı lan yün ipliğ i kamgarn yün 
ipliğ idir. Kamgarn ipliğ i yap ı lmasında ince elyafl ı  yapağ lardan elde olu-
nan tops kullan ı lı r. 

Türkiyede 19'35 y ı lında Bursa Merinos Fabrikas ının kurulmas ından 
sonra kamgarn iplik sanayii geli şmiş tir. Bugün Türkiye kamgarn iplik 
sanayii'nin kapasitesi a ş ağı da gösterilmi ş tir. 
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Kamu sektörü iğ  sayı s ı  
Bursa Merinos 38.100 
Defterdar Yün. San. 1.880 

Toplam 39.980 % 26,2 

Özel Sektör İğ  sayı s ı  
İ sletme say ısı  36 112,334 % 73,8 

Genel toplam 152.314 100. 	1 ) 

Iplik sanayiinde kitle imalât ın maliyeti dü şürücü rolü büyüktür. 
Halbuki memleketimizde i ş letme büyüklükleri, özellikle özel sektörde 
çok küçüktür. Böylece maliyetler çok yüksek olmaktad ı r. 

Ş imdide kapasite ve üretim ili şkilerini görelim. 
1962 Yı l ı  Kamgarn İ pliğ i Üretimi ve Kapasite Ili ş kileri ( 1 ) 

Kapasite 	-Üretim 	Kalkınma 
ton/yıl 	ton/yı l 	 0/ ı 0 

Özel Sektör 12.900 3.632 38,13 
Kamu Sektörü 4.600 1.754 28.91 

Topla m 17.500 5.386 ortalama 30,77 

Yukarda verilen rakkamlardan kamgarn iplik sanayiinde 1962 y ı-
lında yaklaşı k olarak % 70 kapasitenin bo ş  yattığı  anlaşı lmaktadı r. Bu 
duruma bağ lı  olarak iğ  başı na üretim de düşük kalmaktad ı r. 

iğ  başı na üretim (kg.) 

1958 1962 

Özel sektör 23,6 32,3 
Kamu sektör 48,0 43,1 

Kamgarn yün ipliğ i kesimine yap ı lmış  olan bir milyarl ık yat ı rımın 
700 milyon liras ı  bo ş  kapasite sebebiyle fayda sa ğ l ıyamamaktad ı r. 

2. Streichgarn Yün İpliği Sanayii 

Streichgarn iplik sanayii'nin imâl etti ğ i iplikler kal ın ve kaba ku-
maş ların üretiminde kullan ı lı r. Bununla beraber streichgarn ipliğ inin 
imalinde kullanı lan hammaddenin özelliğ ine göre incelik ve kalite de-
ğ iş ir. Bu yüzden de streichgarn ipli ğ i ince ve kal ın olarak ayr ıl ır. Mem-
leketimizde bu ipli ğ in hammaddesini yerli yapaklar ve kamgarn iplik 
sanayiinin art ıkları  teşkil etmektedir. 

Memleketimizdeki Streichgarn iplik sanayiinin kapasitesi ve iki 
sektör aras ındaki dağı lışı  şöyledir. 

1 ) Kalkınma Planı  Birinci Be ş  Yı l (1963-1967) 1964 Y ı lı  Program ı , Ankara, 1963. 
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iğ  sayı sı  

Kamu sektörü 12.358 15 
Özel sektör 69.644 85 

Toplam 82.002 100 

Özel sektörde tesis ba şı na 1000 iğ  düşmekte, kamu sektöründe or-
talama kapasite 2000 i ğ  olmaktad ı r. Memleketimizdeki en büyük streich-
garn iplik tesisi Defterdar fabrikas ındaki 6886 iplik tesistir. İplik sana-
yiinin bu bölümünde de iş letme kapasitelerinin çok küçük oldu ğu gö-
rülmektedir. 

1962 y ı l ında Üretim ve Kapasite Ili ş kileri 

Kapasite 	Üretim 	Kalk ı nma 
ton/y ı l 	ton/yıl  

Kamu sektörü 3.300 1.445 43.78 
Özel sektör 18.800 13.105 69.70 

Toplam 22.100 14.550 ortalama 65,83 

Yukar ı daki rakkamlar ın hesaplanmas ında Kalk ınma Plânı  1964 Y ı -
l ı  Program ındaki iğ  başı na 270 kg. l ık kapasite esas al ınmış tır. 

Kamu sektöründe teorik kapasiteye oranla kullanma kapasitesinin 
çok dü şük olmas ı  sebebleri aras ında toplam kapasitenin yar ı sına sahip 
Defterdar tesislerinin çok eski olmas ı  baş ta gelmektedir. 

1962 Yı l ında İğ  ba şı na Üretim (kg.) 

Kamu sektörü 	116,9 
Özel sektör 	 188,1 

İğ  ba şı na üretimde de % 35 bo ş  kapasiteye uyan bir verim dü şük-
lüğü görülmektedir. 

3. Yünlü İplik Sanayii'ne Toplu Bak ış  

Ş imdi de kamgarn ve streichgarn iplik sanayii'lerini bir arada k ı sa-
ca görelim. 

İğ  adedi % İ plik kapasitesi 

Kamu sektörü 52.338 22,3 7.9'00 ton 
Özel sektör 181.978 77,7 31.700 ton 

Toplam 234.316 100. - 39.600 ton 

Kamu ve özel sektör kapasiteleri, 1962 y ı lı  kullanma oranları  Kalkınma Plânı  1964 

Yı l ı  program ından yararlan ı larak hesaplanm ış tı r. 
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1962 yı l ı  için kapasiteden yararlanma oran ı  kamu sektörü için % 
40, 49, özel sektör için % 52, 80 dir. Türkiye için ortalama kapasiteden 
yararlanma oran ı  ise % 50,34 olmaktad ı r. Bu oran 1960 % 32 gibi çok 
daha düşük seviyede bulunmakta idi. 

II. Yünlü Dokuma Sanayii 

Odalar Birliğ inin 1959 yı l ında yay ınladığı  «Türkiyede Yün ipliğ i ve 
Yünlü Mensucat Sanayii» isimli büro şürde yünlü dokuma tezgâh ı  sayı s ı  
5298 olarak gösterilmi ş ti. Son yap ı lan ara ş tı rmalar yünlü dokuma tez-
gâhı  say ı sının 4225 olduğunu göstermi ş tir. Mevcut tezgâhlar ın iki sek-
tör aras ında bölünü şü ş öyledir. 

Tezgâh sayı s ı  0/0  

Kamu sektörü 556 13 
Özel sektör 3.669 87 

Toplam 4.225 100 

Bu 4.225 tezgâh ın büyük k ı smı  (2.958 tanesi) özel sektöre ait atölye 
tabir edilen i ş  yerlerinde da ğı nık olarak çal ış maktad ı r. Atölyelerde ça-
lış an tezgahlar toplam ın % 70 ini kavramaktad ı r. Fabrikalarda kurulu 
1267 tezgâh ın 556's ı  Sümerbank'a aittir. Özel sektöre ait tezgâhlar ın 711i 
fabrikalarda çal ış maktad ı r. 

Fabrikalarda Kurulu Tezgâh Say ı s ı  

Tezgâh adet 0/0 

Kamu sektörü 556 43.9 
Özel sektör 711 56,1 

Toplam 1.267 100 

1962 Y ı lında Türkiyenin Yünlü Dokuma imal Kapasitesi 

Türü Tezgâh sa. % 
Kapasite 

Metre (1000) Ton 

Kamgarn 2.044 48 30.660 12.570 
İnce Streichgarn 870 20,5 18.270 9.680 
Kal ın Streichgarn 1.311 31,5 23.598 20.058 

Toplam 4.225 100 72.528 42.308 
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1962 Yı lında Yünlü Dokuma Üretimi ve 
Kapasite ilişkileri 

Üretim (1000 met.) 

Kamu sektörü 4.640 20,15 
Özel sektör 18.380 79,85 

Toplam 23020 100.— 

Üretim kapasitesinin % 13'ne sahip kamu sektörü üretimin %20,15' 
ini sağ lamaktad ı r. Demek ki at ı l kapasite oran ı  özel sektörde daha yük-
sektir. Bun uda tabii kar şı lamak gerekir. Çünkü bir iki tezgahl ık iş let-
meler halindeki tesisleri nhesaplanan teorik kapasiteleri tamamen kul-
lanabilmeleri imkans ı zd ı r. Dağı nık tezgahlar ın optimal kapasitede i ş  - 
letmeler halinde toplanmalar ı  en uygun yol olmaktad ı r. 

1962 y ı l ı nda 72.528.000 metre yünlü kuma ş  dokuyabilecek kapasite 
ancak 23.020.000 metre kuma ş  dokuyarak % 31,77 oran ında çalış mış tır. 
Diğ er bir deyi ş le kapasitenin % 68,23'ü at ı l kalmış t ı r. 

Son olarak iplik sanayii ile dokuma sanayii aras ındaki bir boğum-
dan bahsedelim. 

Türkiyenin yünlü iplik kapasitesi 39.600 ton ipliktir. Halbuki yünlü 
dokuma kapasitesi 42.308 tondur. Ancak şunu da ilave edelim ki iplik 
kapasitesinin kullan ımı  yünlü dokuma sanayiinin iplik talebine bağ l ı  
olduğundan ve dokuma sanayii de fazla kapasiteye malik olmas ı  sebe - 
biyle tam kapasite ile çal ış am ıyaca ğı ndan yak ın bir gelecekte iki kesim 
aras ındaki boğumun etkisini göstermesi beklenemez. 
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Türkiye'de Turizm ve Yat ı r ı m Sahalar ı  
Doğan ERMAN 

Genel olarak Avrupa turizminde son y ı llarda görülen büyük geli ş -
meyi, ve hudut kap ı lar ımıza gelip dayanm ış  bulunan turistik ak ımın 
sebeplerini bundan önceki yaz ımızda (Iktisat Dergisi, Ekim 1964, say ı  4) 
incelemiş tik. Yurdumuzu da etkilemeye ba ş lıyan bu ak ımdan milletçe 
istifade etmenin yollar ını  ara ş tı rmak herhalde lâz ımdır. Nitekim, Dev-
letçe bu konuya verilen önemin bir sonucu olarak son y ı llarda iç ve d ış  
turizm te ş kilât ımızda, yat ı rım ve kredi politikam ızda büyük değ iş ik - 
likler olmuş tur. Ancak yap ı lmış  iş lerin yeterli olduğunu kabul etmek 
bizi sadece hatal ı  bir iyimserliğ e sevkeder. Gerek kamu sektörü, gerek-
se özel sektörce yap ı lması  icabeden daha pek çok i ş  vard ı r. Devletçe 
ele al ınmış  bulunan alt-yap ı  tesislerinin ikmâlinin yan ı sı ra, Demiryol -
lar ı , Hava yollar ı , Denizcilik Bankas ı  gibi kurumlar da «istim arkadan 
gelsin» dü şüncesinden vazgeçmeli, bundan onbe ş  yı l önce Avrupa mem-
leketlerinde olduğu gibi bizde de turizm ak ımının kanalize edilmesinde 
üzerlerine dü ş en rolü oynamaya haz ı rlanmal ı dırlar. Ula ş tı rma endüstri-
sinin yanı s ı ra Posta, Maliye, Gümrük gibi müesseselerin mevcut mev-
zuat engellerini a şmaya çal ış malar ı  da mutlaka lâz ımdı r. Bu konuda 
yap ı lmas ını  gerekli gördüklerimizi ileride inceliyece ğ iz. 

Yurdumuza gelmekte olan yabanc ı ların % 53 ü hava yolunu, % 9'u 
demiryolunu, % 10'u karayolunu ve %28'i deniz yolunu tercih etmek-
tedirler. OEEC taarf ından yay ımlanan ve 1962 y ı lına ait olan bu rak - 
kamların gerçek turist temayülünü gösterdi ğ ini pek zannetmiyoruz. Ni-
tekim hava yolu ile gelen yabanc ı lar ın çoğunu resmi görev veya i ş  sebe-
biyle seyahat eden kimselerle aileleri te şkil etmektedir. Deniz yolu ile 
geldikleri belirtilen turistlerin çok büyük bir ekseriyeti ise programl ı  
gezi seferlerine kat ı lmış  bulunan ve hertürlü ihtiyaçlar ı  gemide kar şı -
landı gı  için, görmek, gezmek ve bir de hat ı ra eşyas ı  satın almak d ışı nda 
harcamada bulunmayan tipte turistlerdir. 

1962 de Türkiyeye gelen turist adedi 172.867 dir. Bu rakam 1961 e 
göre Vo 34 bir art ış  göstermektedir. 1963 y ı lında ise 296.000 turist yur - 
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dumuza gelmi ş , artış  nisbeti ise % 72 olmuş tur. 1964 y ı l ında da bir ar-
tış  beklenmekle beraber, nisbetin 1963 y ı l ı  art ış  nisbetinin ancak yar ı s ı  
kadar olaca ğı  tahmin edilmektedir. 

Yurdumuza gelen yabanc ı ların sayı s ında Mart - Ekim devresinde bir 
art ış  müşahade edilmektedir. 1962 y ı l ına ait ayl ık istatistik şu rakkam-
lar ı  vermektedir. 

Memleket Turist say ı sı  1961e göre artış  

Ocak 7.379 0/0  120 
Ş ubat 6.808 0/0 	97 
Mart 10.030 0/o 	67 
Nisan 17.663 82 
Mayı s 21.687 0/0 	81 
Haziran 14.883 0/0 	31 
Temmuz 25.627 0/0 	86 
Ağustos 24.147 0/0 	28 
Eylül 19.294 0/0 	2 
Ekim 14.037 - 10 
Kas ı m 5.996 0/0  - 41 
Aral ı k 5.316 0/0  - 26 

Toplam 172.867 % 	34 

1962 y ı l ında yurdumuza gelen turistlerin memleketlere göre da ğı lışı  ise 
ş öyledir : 

Memleket 	Turist say ı s ı 	1961e göre art ış  
A.B.D. 51.744 9.9 
Almanya 18.957 % 67.7 
İngiltere 15.023 °A 47.0 
Fransa 11.900 °A 77.4 
Yunanistan 10.858 63.9 
İ talya 6.248 56.9 
Avusturya 6.017 Vo 106.9 
İ sviçre 3.912 Wo 67.8 
Isveç 2.991 % 26.8 
Belçika 2.031 87.4 
Kanada 1.938 % 58.2 
Hollanda 1.732 4.2 
Danimarka 1.265 % 61.6 
İ spanya 760 % 25.6 
Norveç 311 0/c  27.7 
Portekiz 130 0/o 	9.0 
Irlanda 86 % 19.4 
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Diğer Avrupa Devletle- 
leri 	 3.294 % 1.7 
Lâtin Amerika ve 
diğ er devletler 33.670 % 27.9 

Toplam 172.867 % 34.0 

Yukarıdaki tablonun tetkiki, Bat ı  Avrupa'dan gelen turist say ısımn 
82.221, bir önceki yı la nisbetle art ışı n ise % 60.5 olduğunu ortaya koy-
maktadır. 

Aynı  yı l zarf ında yaln ı z trakya hudut kap ı larından ve karayolu ile 
yurdumuza girenlerin say ı s ı  ve araba miktar ı  aşağı da gösterilmi ş tir. 

1962 
Otomobil 	Turist 

Edirne 	14.750 	48.323 
İpsala 	 4.207 	20.683 

Bu rakkamlann takriben yüzde yirmisini yurda dönen vatanda ş lar ı  
mız te şkil etmektedir. Yine de geriye 55.000 ki ş i kalmaktadı r ki, bu sa-
yı  1962 yı l ında yurdumuza gelen turistlerin yüzde otuzuna tekabül et-
mektedir. Hudut kap ı larından al ınmış  olan yukar ı daki rakkamlar ın 
OEEC taraf ından yayımlanan istatistiklerden daha do ğ ru olduklar ını  
zannediyoruz, Bu duruma göre 1962 y ı l ında karayolu ile yurdumuza ge-
len turist nisbeti % 10 de ğ il % 30 civar ındadı r. 

1963 yı lında Edirne ve İpsala kap ı lar ından yurda girenlere ait rak-
kamlar da ise bariz bir art ış  görülmektedir. 

1963 
Otomobil 	Turist 

Edirne 	 18.645 	60.431 
İpsala 	 5.426 	27.723 

1963 yı l ında Edirne ve İpsala kap ı larından girenlerin memleketlere gö-
re dağı lışı  ise şöyledir. 

Memleket 
1963 

Edirne 	İpsala 

Türkiye 11.812 7.109 
Almanya 10.769 3.726 
İngiltere 1.759 868 
Fransa 1.706 1.238 
Avusturya 4.089 564 j

- Bat ı  Avrupa 
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Hollanda 
Isviçre 
Belçika 
İ talya 

1.069 
551 
867 
919 

170 
263 

57 
631 

Türkiye ve 

Isveç 407 73 
Bat ı  Avrupa 

Danimarka 443 87 

Yunanistan 4.798 6.489 
Yugoslavya 1.256 133 
A. B. D. 1.533 1.006 
Kanada 446 78 Balkanlar, Kuzey 
Pakistan 656 Amerike ve Uzak 
Afganistan 125 — Doğu 
Hindistan 89 
Yeni Zellanda 125 
Avustralya 192 

Iran 5.216 183 
İ rak 1.344 105 
Suriye 1.321 429 

}

Güney Doğu 
Ürdün 452 160 Komşular ımı z 
Lübnan 1.901 271 
Diğer 6.676 4.092 

TOPLAM 60.431 27.723 

Türkler hariç toplam 48.619 20.614 

Yukar ı da verilen rakkamlar ın incelenmesi, Edirne ve İpsala kap ı-
lar ından giren yabanc ı ların gerçekten önemli yekunlara ula şmış  ol - 
duğunu, transit geçenlerle birlikte memleket turizm endüstrisi için 
faydal ı  ve üzerinde durulmas ı  zaruri bir potansiyel te şkil ettiğ ini or-
taya koymaktad ı r. 1964 y ı l ı  ba şı ndan beri süregelen K ıbrı s buhranının 
meydana getirdiğ i menfi tesirlere ra ğmen karayolu ile Trakya kap ı la - 
r ından giri ş  say ı sında bir azalma müşahade edilmemektedir. 1964 y ı -
l ının ilk sekiz ay ına ait istatistikler Edirne için 46.935 İpsala için 13.270 
dir. İ psaladan giren Yunan uyruklular ın say ı s ına siyasi konjonktür do-
layı s ıyla büyük bir düşme olmuş  ve bu hal İ psaladan giri ş lerin azalma-

s ına yol açm ış tı r. Bütün bu elveri ş siz duruma rağmen 1964 yı lı  için 
Trakya kap ı larından giren turist adedinde yine önemli bir art ış  bek - 
lenmektedir. 
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1963 yı lında Trakyadan yurdumuza karayolundan 18.921 Türk ve 
69.233 yabanc ı  girmiş  bulunmaktad ı r. Sonuncu rakkam, ayn ı  yı l içinde 
Türkiyeye gelen turistlerin yüzde yirmidördüne tekabül etmektedir. 
Kanaatimizce Trakya giri ş leri, uçakla gelenler hariç, yurdumuzun en 
önemli turist kap ı ları dı r ve bu önem zamanla daha da artacakt ı r. 

Yat ı r ım konusuna geçmeden önce yukar ıdaki genel istatistiklere 
dayanan izahat ı  vermeyi ve yurdumuza gelmekte olan yabanc ılar ın te-
mayüllerini belirtmeyi faydal ı  gördük. Üçüncü yaz ımızda bu temayülün 
nas ı l kanalize edilmesi gerekti ğ ini ve özel sektörce yap ı labilecek yat ı -
rımlardan baz ı lar ını  inceliyeceğ iz. 

* ıl ***V *** ıl *** ıl ***4 *k*** ıf *** ** ı  -0 ıı  * *** *** ıf *4 ** ıl-% *** * ıl- ıl * ** ıl 37•*.* 
*  *  *  * * 
,*t¥ * it *  *

■ M  
* * * 1. * * 
* I,  * *  
* ( Mücevherat c ev h e ra t ve Hediyelik E şya Mağ azas ı  ) *  *  *  *  * NUR İ  İ ZGÖRDO * *  *  
* İ ç Bedesten. Ş erif ağ a Sok. No. 48 	4, *  * 4,  * 4,  * Tel : 27 48 66 	Kapal ı çar şı  -Istanbul *  * * k,  * 4,  * 4,  * 	 . 

4,-0,K4,4,-0,1,4, Oci(4(1<lrici(i(i<ic-lcic-1(4(1<-0(-1(i(icief(1(1(**-1(iticicir1(1(-K-K-1(4(-K-K-K-K -1(4K-K1(4(~-1( -Kiricit 

— 35 — 

pe
cy

a



Mezunla Hasinhal 

Hazırlıyan: İmren AYKUT 

28 yı l önce İktisat Fakültesine kay ı t olup 1 No. lu Diploma ile me-
zun olan ve halen Ankara Sigorta Ş ti'nde teknik müş avir bulunan Sa-
yın ADNAN ÖZBERG arkadaşmuzı , Fakültemizin 28 nei kurulu ş  yıl dö-
nümünde mezunlarmuza tan ıtmak maksadiyle, kendileriyle yapt ığı mız 
kısa röportaj ı  aş ağı daki satırlarda sunuyoruz. 

1935 - 1936 ders y ı lında liseyi bitirdikten sonra o zamanlar hayatta 
olan babamla ba ş  baş a verdik, güzel sanatlar ın mimari bölümü, T ıp ve 
İktisat gibi meslek kollar ı  üzerinde durduktan sonra memleketimizin 
müstakbel ekonomik inkiş afı  ile maddi durumumuzu da nazar ı  dikkate 
alarak Yüksek İ ktisat ve Ticaret Mektebine girmeme karar verdik. Bir 
sömestre yak ın bir zaman orada okuduktan sonra İktisat Fakültesi ku-
ruldu ve oraya naklettim 25-30 ki ş i kadardık aramı zda 8 han ım arkada ş  
vardı  1940 senesinin Haziran ında mezun oldum. S ınıf numaram 3 oldu-
ğu, 1 ve 2 numarayı  alan arkada ş larla son s ınıfta beraber olamad ığı mız 
için 1 numaralı  diplomayı  bana verdiler. 

Enteresan bir hat ıra mı  soruyorsunuz: Sizin enteresan bulaca ğı nız-
dan şüphe etmekle beraber, hayat ım boyunca haz ile hat ı rl ıyacağı m bir 
olaydan bahsetmek isterim. Son s ınıfta Profesör Neumark' ın okuttuğu 
derslerden birinin imtihamna girmi ş tim. Derslere çal ışı rken, şansın sı -
nı f geçmekteki rolünü daima asgariye indirmek amac ını  güttüğümden, 
o dersi de çok iyi öğ renmiş tim. İyi bir imtihan verdim. Profesörün yüzü 
ayd ınlandı . Yabanc ı  olmalar ına rağmen bizlerin muvaffakiyeti onlar ı  
memnun ederdi, asistan ına döndü bi riki cümle söyledi, söylediklerinin 
tercümesi şöyle idi «Profesör 10 dan yüksek numaras ı  olmadığı  için siz- 
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den özür diliyor» ayn ı  hadise ertesi gün Prof. Dobrotsverger'in imtiha-
nında da tekerrür etti. Anlatt ıklar ım ın insanlığı n en güzel hasletlerinden 
biri olan tevazu ile kabill telif olmamas ı  dolayısiyle özür dilerim. Mes-
lekdaş lar ım bunu samimiyetime vererek beni affetsinler. 

Medeni halime gelince: sualiniz biraz say ım sualine benziyor, ama 
onu da cevapland ırayım. Yazarlardan biri, «hayat ımda bir kad ını  çok 
mesut ettim, o kendisile hasbel kader evlenmedi ğ im kadındı r» demiş ; 
ben de kaderin kar şı ma çıkarmadığı  kadını  mesut etmekte devam edi-
yorum. 

Mezun olduğunuzda müracaat etti ğ iniz müesseseler taraf ından nasıl 
karşı landımz diyorsunuz. Hiç biri hoş  geldiniz, bizde sizi bekliyorduk 
demedi. Yaş adığı mız ortam ın şartlar ı  içinde atom âlimi dahi olsan ız 
bunu söylemezler, güler yüzle bizde sizi bekliyorduk der gibi kar şı lan-
manın başka ş artlar ı  vardı r. Baş  vurduğum iş  yerlerinden ço ğu iş  iste-
me kağı dı  doldurtup sizi arar ız dediler. Bende hep ümitlenirdim. Çünkü 
beklemeğe maddi durumum müsait de ğ ildi. Bu tutumun müracaat sa-
hibini nezaketle atlatma demek oldu ğunu neden sonra öğ rendim. Bazı  
Müesseseler alakahlanna da Yüksek İ ktisat ve Ticaret Mektebi mezunu 
olmadığı mı  İ ktisat Fakültesi denen bir Fakülteni nde mevcut bulundu-
ğunu anlatmak zorunda kald ım. 

Askerliğ imi yapt ıktan sonra 3,5 y ı l Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  T.A. 
Ş . İ stanbul Bürosunda, 16 y ı l Milli Reasürans, T. A. Ş irketinde çal ış t ım 
2,5 senedir de buraday ım. 

Fakültemizde halen tatbik edilmekte olan ders programlar ını  bilmi-
yorum. Ancak gönlüm programlar ın kı rkanbar gemi hamulesi gibi ol-
mamas ından yanad ı r. 

Cemiyetimizde çal ış an arkada ş lar için temennim çabalar ında mu-
vaffakiyettir. Tavsiyelerde bulunmak bu yolda bilgi ve imkanlar ımı  aş -
mak olur. 

En beğendiğ im hocayı  soruyorsunuz: onlar bira, istisna kararlar ın-
da veya dağ arc ı klar ında ne varsa bize sunmak için ç ı rp ının insanlard ı , 
aralar ında bir ayı rım yapmayı  hiç bir zaman dü şünmedim. 

Ölmüş  olanlar ı  rahmetle - din fark ı  gözetmeksizin - hayatta olan-
ları  da daima hay ırla anar ım. 
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Cemiyetten Haberler 

* Cemiyetimizin y ı llık umınni heyet toplantısı  8. Aralık 1964 Pazartesi günü 

saat 18.00 de İ stanbul Ticaret Odas ı  Meclis Salonunda yap ı lmış ; yı llık bilanço, faa-

liyet ve muhasebe raporiari>le, murak ıplarm tetkik ve geni ş lerini belirten rapor-

lar okunmu ş tur. Unıumi Heyet it -e:falda İ dare Heyeti ve Murak ıpları  ibra ederek 
yeni faaliyet devresi için a ş ağı da isimleri yazılı  üyeleri seçmi ş tir. 

Bilâhere İ dare Heyetine seçilen üyeler kendi aralar ında vazife taksimi yapm ış -
lardır: : 

Başkan : Nihat Batur, Ba ş kan V. Zeki Erginsu, Sekreter İmren Aykut, Muha-
sip üye Kemal Buyurur, Üye Reşad Umur, Üye Faruk Çehreli, Üye U ğur Çatbaş . 

* Fakültemizin 28 nci kurulu ş  yı ldönümü münasebetiyle ba ş ta İstanbul olmak 
üzere Mezunlarımızın toplu bulundukları  bölgelerde eğlenceler tertip edilmiş tir. 
Mezunlarımızın en fazla toplu bulunduğu İ stanbulda Gündüz Fakültede yap ılan 

töreni müteakkip Üniversiteli gençler bir çay yapnu ş lardır. Aynı  gece Mezunlar 
Cemiyetimizin Kervansarayda tertip etti ğ i balo ş imdiye kadar görülmemi ş  bir 

alâkaya mashar olmu ş tur. Samimi bir şekilde baş layan ve geç saatlere kadar de-
vam eden Baloda Üniversite profesörleri, seçkin i ş  adamlar ı , her biri ayrı  bir mev-
ki sahibi olmuş  değerli mezunlar ımız bir hayli e ğ lendiler. 

Dergimiz bu ne ş eli ve samimi geceyi bazı  gruplara ait resimlerle yak ından iz-
lemiş tir. 

* Fakültemizin kuruluşu Ankarada nas ıl kutlandı ?!... 

Fakültemizin kuruluşunun 28 nci yıl dönümü münasebetiyle 14 Aralık 1%4 pa-

zartesi gecesi Ankara Şubemiz taraf ından Kent Oteli pavyonunda bir yemek ter-

tip edilmiş tir. Bu münasebetle Pavyon en kalabal ık gecesini yaşı yordu. Saat 19.25 

de Ankara Ş ubemiz Başkan ı  Fahrettin Tunçöz beraberinde getirdi ğ i radyodan An-

kara Radyosundaki kurulu ş  yı ldönümü ile ilgili yaymı  mezunlarımıza dhıletti. 

Salondaki mezunlar ımız aras ında Bütçe Mali Kontrol Umum Müdürü R ıza 

Turgay; Gümrükler Umum Müdürü Enver Ba şkaya; i şçi Sigortalar' Kurumu U-
mum Müdür Muavini Hasan Demirer; T.C. Merkez Bankas ı  Umum Müdür Mua-

vini Naim Talu; Ordu Yard ımlaşma Kurumu Umum Müdür Muavini Ahmet Özsay; 
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Başbakanlık Personel Dairesi Mü ş aviri Fahri Dalsar; Türkiye Halk Bankas ı  Umum 
Müdür Muavini Oktay Emed; Ankaran ın Tanınmış  tüccarlar ından Halük Tatarağası  
göze çarp ıyordu. 

Toplant ı  samimi ve neşeli bir hava içerisinde gece saat 0.30'a kadar devam etti. 

Bu arada haber ald ığı mıza göre Ankara Şubemiz taraf ından Mart ayı  içinde 
bir balo tertip edilecektir. 

* Prof. Osman Okyar Atatürk Üniversitesi Rektörlü ğüne getirildi . 

* Çalış ma Bakanlığı  Müfettiş lerinden Emin Bak ırc ı  Deniz bank - Deniz Nakli-
yat' Sigorta tazminat Müdür Muavinli ğ ine tayin olmuş tur. 

* Türkiye Emlük Kredi Bankas ı  Ticari Krediler Müdürü Abit Kayahan Eti-
bank Genel Müdür Muavinliğ ine tayin edilmiş tir. 

* Yeni mezunlar ımızdan Uğur Catba ş  Gümrük ve İnhisarlar Bakanl ığı  Müfet-
tiş  Muavinliğ i smavım başarı  ile kazanarak görevine baş lamış tır. 

Dergimiz, değerli mezunlarımıza yeni vazifelerinde de ba ş arılar diler. 

* Ticaret Bakanl ığı  Genel Müdür Muavinlerinden Nejat İzmirlioğ lu Tetkik 
kurulu Uzmanl ığı na alınmış t ır. Bilgisi ve düriistlü ğ -ü ile tamnan mezunumuzun an-
laşı lmıyan bir sebeple daha passif bir göreve nakli muhitte üzüntü uyand ırmış t ır. 

Dergimiz değerli arkada şı mız" en kısa zamanda daha aktif bir vazifede görmek 

arzusundadır. 

Iktisat Balosunun ne ş 'ell bir grubu. 
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Ankara iktisat Balosundan bir kö ş e. 

Kervansaray'da Balo gecesi herkes çok e ğ lenmiş ti. 
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iktisathlar arkadaş larım da bu güzel geceye davet etmi ş lerdi. 

İktisathlar gecelerini samimi bir hava içinde kutlad ı lar. 

Resimler, Türk Ajans Pres'den temin edilebilir. 
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Çama şı r 
Makinası  

Hesap makineleri 

Toplama makineleri 

Yaz ı  makineleri 

Teksir makineleri 

Eli Burla 
ve Ortaklar ı  Karaköy, Istanbul 

49 17 66 

Model 343 G. 
Otomatik 

Model 319 
Kollu 

DÜNYADA EN ÇOK SATILAN ÇAMAŞ IR MAKİ NASI 
Halaskârgazi Cad. 133 Pangalt ı / İ stanbul Tel : 47 44 30 

Tünel Kar şı sı  Hoover Ma ğ azas ı  Karaköy İ stanbul Tel: 44 90 46 
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PLASTIK 
BADANA BOYALARI 

Taraf ı ndan imal edilmi ş tir 

30 MUHTELIF CAZIP RENKLERDE 

DAHA İ Y İ S İ  YOKTUR 
Her yerde aray ı n ı z 
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TÜRKIYE GARANTI BANKASI A. Ş . 

Kurulu şu : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Şube 

Her türlü Banka muame19,t ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyanın her yerinde muhabirleri vard ı r. 

Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANTI 	 B ANKASI 
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* 4 
* 4 * * * * *  
* ARSLAN TU Ğ LA  
* * * 
* 4 
* YAPI TUĞLASI : * 
* * 	 Kİ REMİT : 
* * ATEŞ  TUĞLASI! 
* * w- 
* 4 
* 
* Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148  
*  
* Telefon : 21 11 32 	 * 
*  
* * 	 Mağaza : Galata, Tersane Cad. No. 67 	 * 

* 
* Telefon : 44 30 40 	 4, 
*  
* IL 
* İ STANBUL 	 'rt 
* 4, 
* * * 
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U— 
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parma0 kadar 

İtAlktikliti lk  
MIS 

Y ıllı
k imalât kapasitesi 

50.000 Ion 

1964 it.AALA-r 
PROĞRAW 

STANDARD 	
ı 'l; 

itata.kr 
2",2 Siyah,Galvanizli ve blti

ırtıliı  borular. Dı n 2240 a göre 

/; , ı f; 	
„1", 
	

,1i; , 3" 

13X0.9 ,16)(0.9 ,190.9 
,21 X 0,9 

'25)(1.32)(120 Mim 
Sanayi borular

ı  

SİPARİŞ  ÜZERNE İ
MAI.KT 

13, 16, 19, 
25, 32, 38, 

42, 49, 60, 76, 90I 
ınni çapı nda 

0,8 	3 ın/ ın et kal ı nlığı
nda her çaiı

t boyalar 

/ 	
PROFİL SORULAR 
Üçgen, kare, dikdörtgen, beksagonal, oval ve sair 

şekillerde boyalar 

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 

BORU SANAYII 
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ÇANAKKALE 

Seramik Fabrikalar ı  A. Ş . 

Türkiyede ilk defa beynelmilel 

norm ve evsafa uygun olarak 

imâl etmekte oldu ğu 

KAROFAYANIS 
(BEYAZ VE RENKLI ) 

ve 

İ ZALATÖR 
( ALÇAK VE YÜKSEK GERILIM ) 

Mumullerini piyasaya 
arzetmektedir. 

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

OTOMAT İ K ve MANYETOLU 
TELEFONLAR! 

iş TIE 

epw Xreik...V0 
TURBO DIESEL 

Galata Nesli Han - İstanbul Tel: 44 75 54 
~III Telg : MEKASEL İstanbul ~MI 

Muntazam servis 
Bol yedek parça  
Tediyede kolayl ı k 

L 47515 
VOLVO'nun mevcut diğ er modelleri : 

L 46507: Nakliye ve In ş aat Ipleri Için en elveri ş li kamyon 

L 48508: AçA hizmet Nin rakipsic kamyon 
L 49509: A ğı r hizmet için rakipsiz kamyon 

L 48528: 3 aksh.Eiogielifti li bilhassa akaryak ıt nakilyesi ı çin 

Ideal kamyon 

L 49528: 3 aksb feykalide bir kamyon 

Türkiye Mumessili MEHMET KAVALA 
Galata Nesli Han • Istanbul Telefon 44 75 54 Tolg LAMET — iscanbul 
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