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İ stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi 

Mezunlar ı  Cemiyetinden bildirilmi ş tir 

Serbest Mali Müş avirlik Kanun tasar ısının bir seneden beri Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde ivedilikle kanunla şmas ı  beklenirken, tek-
rar müzakere edilmek üzere ilgili komisyona iadesi camiam ızda büyük 
teessür uyand ırmış tır; 

Memleketimizde, tasar ı  ilk defa 1946 da ekonomik ihtiyaçlara mu-
vazi olarak mali reform s ıras ında ele al ınmış t ır; Ekonomik hayat ımı -
zın kalkınma hamleleri ile, planlı , programlı , modern iş letmecilik an-
layış  ve esaslar ına göre tanzimi zaruri görülerek 1950 y ı lında tatbike 
konulan vergi usul kanunu ve gelir vergisi yan ında T.B.M.M. ne ser-
best mali mü ş avirlik kanun tasar ısı  da getirilmiş ti; Tasar ıya göre ku-
rulacak yeni meslek; üzerinde titizlikle durulan sermaye piyasas ının 
teşkilinde, yabanc ı  sermayenin celbinde, müesseselerin rahat kredi ala-
rak çalış abilmeleri bak ımından s ıhhatli hesap hülâsalar ımn hazı rlan-
mas ında ve modern i ş letmecilik prensiplerinin yerle şmesinde olduğu 
kadar, devlete vergi murakabesi sahasmda da büyük yard ımcı  olacakt ı . 

Maalesef, baz ı  çevrelerin tasar ıya yönelttiğ i esassız tenkitler milli 
menfaatlerin 19 senedenberi heder olmas ının sebeplerinin en mühimi-
dir. Bilhassa, bu günkü planl ı  kalkınma devresi içinde özel sektörün 
geliş mesi düşünülürken tasar ının komisyona iadesi hayretle kar şı lan-
nuş tır. 

Cemiyetimiz, bu tasar ı  ile kurulmas ı  arzu edilen meslek mensup-
larının genel hukuk bilgisi, iş letme tekniğ i, muhasebe ve vergi huku-
ku bakımından yüksek ehliyetleri ile piyasan ın arzu ettiğ i rahatlığı  
getireceğ ine inanmak tad ır. Ayr ıca kanun, disiplinsiz, da ğı nık ve ger-
çek bir meslek şuur ve anlayışı na kavuş mamış  ehliyetsiz kimselerin 
çoğalmas ına imkan vermiyece ğ i için Devletin olduğu kadar ferdin 
menfaatlerinin de korunmas ını  garanti alt ına almış  olacakt ır. 

Tasarının komisyona iadesi camiamızda olduğu kadar, bu mes-
leğ in müstakbel namzetleri genç üniversiteliler aras ında ve piyasada da 
üzüntü yaratm ış tır. 

Ekonomik kalkınmam ız bakımından, tasarının memleketimizde de 
ileri ekonomilerde oldu ğu gibi kısa zamanda kanunla ş tığ mı  görmek 
en büyük arzumuzdur. 

Cemiyet Ba şkanı  
Nihat BATUR 
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Ekonomik Durum 

1964 Yı lında iktisat ve piyasa 

Dr. Fazli AYVERDİ  

Piyasalar ım ızı  arkada b ı raktığı m ız yı lda en çok etkileyen olay K ıb-
rı sda cereyan eden hadiseler olmu ş tur. Hükümetin zaman ın çoğunu po-
litik mevzualara ay ı rmış  olmas ı , iktisadi hayata, verilmesi gereken e-
hemmiyete f ı rsat b ı rakmamış t ı r. 

1964 Yı l ı  tatbikat plan ının uygulanmas ıncla bu yüzden bir tak ım 
aksakl ıklar müş ahade olunmuş tur. Kamu sektörünün y ı l içinde yapma-
s ı  gereken 6,7 milyar liral ık yat ı r ım tahakkuk ettirilememi ş , özel sek-
törde belki planda yaz ı lı  4,5 milyar liral ık yatı rımı  yapmış  ve fakat 
bunu imalat sanayii yerine ş imdiye kadar oldu ğu veçhile konut inş aa-
tına tevcih etmi ş tir. Planın dokuz ayl ık tatbikat neticelerine göre ula-
şı lan kalkınma h ı zı  3,7 civar ındad ı r. Say ın Maliye Bakan ı  kalk ınma hı-
z ının yı l sonunda 5,6 y ı  bulacağı ndan ümitli bulunmaktadı r. 

Kalkınma plan ının finansmanı  için aranan iç kaynaklar güç tedarik 
olunmuş tur. Bina, arazi, milli müdafaa vergilerine, gaz ve motorine, te-
kel maddelerine zamlar bütçe ile birlikte ç ıkanlamamış  ve bu yap ılan 
zamlar ın bir kı smı  yatırımlar yerine K ıbr ı sa çeş itli yardım olarak kay-
dırı lmış tır. 

Planı  desteklemekiçin lüzumlu d ış  kredilerde zamamnda al ınama-
mış t ı r. Konsorsiyo mçevreleri, önce iç finansman kaynaklar ına başvu 
ru ılduktan sonra dış  yard ımın gelece ğ i düstüruna s ıkı  s ıkıya sarı lmış lar 
ve ancak z ı rai gelirlerden al ınacak vergilerin hudutlar ımn belli olma-
s ından sonra, s ı ran ın kredi musluklar ını  gene ihtiyatl ı  bir ş ekilde aç-
mış lard ı r. 

Z ırai kazanç erbab ının vergi dışı nda kalmas ının vergi adaleti ile 
bağdaşmasına imkân bulunmadığı  cihetle, konsorsiyom yetkilerini de 
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İ KT İ SAT 

hakl ı  bulmamağa imkân yoktur. Ancak, konsorsiyom kredilerinin ge-
cikmesi zirai vergilerden ziyade, konsorsiyom memleketlerinin Türkiye-
ye yardımda heveskar ve niyetli bulunmamalar ının daha mühim rolü 
olmuş tur. Talep edilen 215 dilyon dolar yerine 133 milyon dolar alma-
bilmiş tir. 

Plana bağ l ı  devlet harcamalar ının gerek iç gerekse d ış  finansman 
sı kınt ı sı  yüzünden k ı s ı lmas ı  neticesinde, piyasada i ş lerin aç ı lmasına 
vasat yarat ı lamamış tı r. Birçok i ş  kollarında cirolar geçen y ı lki seviye-
ye ulaşı lamamış t ır, iş ler durgun gitmi ş tir. 

Kotalar çerçevesinde yap ı lan ithalâtta da büyük döviz s ık ıntı lar ı  
ile kar şı laşı lmış t ır. 12 ci kotada liberasyondan yap ı lan ithalat ı  frenle-
mek amac ı  ile üç liste esas ı  vaz edilmi ş  ve teminatlar yüzde 70'e kadar 
çıkartı lmış tı r. Haziran ay ında döviz s ıkınt ı sı  had safhaya ula ş tığı ndan 
bir ay kadar liberasyondan ithalat tamamen durdurulmu ş tur. Böyle bir 
karar ın ne demek oldu ğunu ithalat yapanlar pek iyi bilirler. Bu karar-
dan büyük zararlara u ğ rayan ithalâtç ı  ve sanayiciye rastlanm ış tır. 13 
kotada ithalat ı  kısmak için teminatlar yüzde 70 ve 100 olarak tesbit 
edilerek iki liste şeklinde tertip olunmu ş tur. Birçok mallar ında AİD' 
den ithalleri şart ko şulmuş tur. Teminat nisbetlerinin artt ı rı lmas ı  yam 
s ı ra bilhassa montaj sanayicilerine büyük zarar veren di ğer bir karar ç ı-
kart ı lmış tı r. Mal ve vesaik mukabili ithalat ın liberasyondan kaldı rı lma-
sı  neticesi akreditifle yap ı lan ithalat maliyetleri yükseltmi ş tir. Halbu-
ki mal ve vesaik mukabili ithalâtta muteber müesseseler yabanc ı  ih-
racatç ı sı= paras ını  3 ila 6 ay kullanabilmekte ve likidite s ıkıntı s ına 
düşmemekte idiler. Akreditifi açarken mal kar şı lığı nın ödenmesi yü-
zünden ithalat masraflar ı  kabarmış  ve baz ı  mallar ın maliyetine yüzde 
yüz nisbetinde inikas etmi ş tir. Bilhassa sanayiciler 14 cü kotada libe-
rasyondan mal ve vesaik mukabili ithal:ata müsaade verilmesini mu-
hakkak talep etmektedirler. 

Yerli sanayii mü şkül durumda b ırakan diğer bir kararda gümrük 
tarifeleriyle yap ı lan zamlardı r. Evvelce dü şünülmeden baz ı  makinele-
rin gümrüklerine yap ı lan zamlar sonunda fabrikalar ın tesis maliyeti 
yükselmi ş  yabanc ı  firmalarla rekabet büsbütün imkans ız hale sokul-
muş tur. Piyasada dola ş an söylentilere göre yabanc ı  sermayeden müsaa-
de almış  baz ı  yabanc ı  firmalar ın tesis maliyetlerinin artmas ı  üzerine, 
yapmağı  tasarlad ıklar ı  projeden vazgeçmi ş lerdir. 

Arkada b ıraktığı m ı z y ı l piyasada had bir likidite ve kredi s ıkıntısı  
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DERG İ  S İ  

çekilmiş tir. Bankalardaki mevduat hacmi geçen y ı lki seviyeyi a şma-
mış t ır. Hükûmet mevduat noksanl ığı m nazar ı  itibara alarak Bankala-
rın Merkez Bankas ına yat ırmış  olduğu «munzam mevduat kar şı lıkla-
rından» yüzde onunu iadeye karar vermi ş  ve bu sayede piyasaya 193 
milyon lira kadar bir munzam kredi akm ış t ı r. Bununla beraber i ş  hac-
minde bir canl ı lık görülmemiş tir. 

Geçen yıl sonunda emisyon hacmi 5.436 milyar lira iken 1964 son-
lar ında 6,700 milyar liray ı  aşmış t ı r. Bu munzam bir milyar liral ık emis-
yon sonunda enflasyon tehlikesinin belirdi ğ ine dair muhtelif görü ş ler 
meydana ç ıkmış t ı r. Devlet Planlama Te şkilat ı  piyasadaki i ş leri canlan-
dı rmak amac ı  ile emisyon hacminin artmas ını  tehlikeli bulup bir enflas-
yon tehlikesine i ş aret ederken, Maliye Bakan ı  enflasyon olmad ığı n ı  söy-
lemektedir. 

Bu yıl sebze, meyve ve narenciyenin dondan zarar görmesine ra ğ -
men mahsul iyi olmuş tur. Köylünün cebine iyi para girmi ş  olmakla 
beraber alt ın fiatlar ında 4-5 liral ık bii artış  görülmüş  ve Cumhuriyet 
alt ını  ortalama 94 lira civar ında kalmış tı r. 

Yurt dışı na giden 150 bine yak ın iş çinin giderken Türk Paras ı  gö-
türmelerine ve mal al ış  veriş i suretile geni ş  bir döviz hareketini te şvik 
etmelerine rağmen Türk Paras ının dış  ülkelerdeki k ıymeti ve serbest pi-
yasada dolar fiatlar ı  mustakar kalm ış t ı r. Serbest piyasada dolar 11-12 
liradan muamele görmü ş tür. 

1964 de önemli bir kaç s ınai tesis hizmete girmi ş tir. Bunlar ın kal-
kınmamız yönünden faydal ı  hizmetler görece ğ ine inamlmaktad ır. U.S. 
Royal ve Chresyler fabrikalar ı  bunlar ın en önemlileridir. Otomobil 
lâstiğ i sanayi bu üçüncü fabrika ile Tiirkiyenin ihtiyaçlar= kar şı lıya-
bileceğ i gibi ihracat yapabilecek hale de gelmi ş tir. Nakil vas ı talar ı  mon-
taj sanayiine de yabanc ı  sermayedarlar geni ş  ölçüde yatırım yapmak-
tadırlar. Önümüzdeki y ıl tanınmış  bir kaç otomobil ve kamyon marka-
sı  daha Türkiyede montaja ba ş lıyacakt ı r. 

Sanayicileri ilgilendiren önemli bir konu da i şçilerle yap ı lan Toplu 
Sözleşme müzakereleridir. Emek erbab ı  kanunun kendilerine bah şet-
tiğ i haktan istifade ederek İş verenlerden baz ı  haklar elde etmi ş ler ve 
ücretlerine zam yap ı lmas ını  sağ lamış lardı r. Bu zamlar ın mamul ma-
liyetine intikali ihtimal dahilinde görülmektedir. Bu takdirde toptan 
eşya endeksleri ve geçinme endekslerinde yukar ıya doğ ru bir kıpı rdan- 
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İ KT İ SAT 

ma muhtemel addedilmektedir. 1964'de 1963'e nazaran gerek toptan e ş -
ya endeksleri, gerekse geçinme endeksindeki art ış lar 4-5 puan ı  a şma-
mış tı r. Gelecek y ı l bu art ışı n daha ş iddetli olmas ı  üzerinde durulmak-
tadı r. 

—Italyan Parlamentosunun Mü ş terek Pazar Anla şmas ını  geç tasdik 
etmesi yüzünden geçen y ı lın Eylül ay ında imzalanan andla şma ancak 
Aralık başı nda mer'iyete girebilmi ş tir. Kuru incir, üzüm, f ındık ve tü-
tün ihracat ımı zın daha kolay ş artlarla Alt ı lara yap ı lmas ını  sağ l ıyacak 
bu andlaşmanın fayda veya zararlar ı  ancak tatbikat y ı llar ından sonra 
belli olacakt ır. Kotalardaki tanditler sayesinde ithalat k ıymet idbarile 
azalt ı lmış tı r. Ihracat ın da 1964 de 400 milyon dolar civar ında olaca ğı  
tahmin edilmektedir. Bu bak ımdan dış  ticaret aç ığı nı n 200 milyon dolar 
civar ında kalmas ı  kuvvetli bir ihtimal olarak gözükmektedir. 

Hükûmet dış  politika iş leri ile fazla me şgul olduğundan iş  adam-
lar ı  ile olan toplant ı ların say ı s ını  da azaltmış t ı r. İş  adamlar ı  devlet 
mekanizmas ının dertleri ve mü şkülleri ile daha yak ından ilgilenilme-
sini ve iktisadi problemlerin bu memleketin istikbali bak ımından ih-
mal edilmesinin kötü neticelerine de ğ inmektedirler. 
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DERG İ  S İ  

Aym Ekonomik Olaylan 

4.0cak.1965 Yeni D ış  Ticaret Rejimi 
ve ithalat Program ı  

Ekim 1964 içinde Adana Ticaret ve 
Sanayi Odas ında muhtelif oda temsilcile-
rinin Odalar Birli ğ i Tatbikat ve Sanayi 
Ş ubelerinin i ş tirakiyle haz ırlad ıklar ı  esas-
lara uygun olnnyarak tepeden inme bir 
ş eklide ilan edildi. Bu durum bilhassa 
çalış maya kat ı lan delegeler üzerinde so-
ğuk bir du ş  tesiri uyand ırmış t ır. Delege-
ler, bilhassa liberasyon listeleri üzerin - 
den sanayicilerin yapacaklar ı  ithalâtta te-
minat nisbetlerini de, kredi bak ımından 
piyasaya rahatl ı k getirecek tekliflerde bu- 

lunmu ş lard ı . Fakat liberasyon listeleri ile 
tahsisli ithal mallar ı  listesinden ithalat-
ta teminat nisbetleri aynen kalm ış t ır. Bu-
nun yan ı nda liberasyonda vesaik ve mal 
mukabili ithalâta gene yer verilmemi ş , 
akreditifli ödeme usulü ile ithalâta de-
vam edilmesi mecburiyeti tekrar konmu ş -
tur. 

İzmir Fuar kotas ının ve sirkülerin ti- 

caret rejimi ile ilan ı  piyasada isabetli 
bir karar olarak memnuniyet yaratm ış t ı r. 
Gene k ı smi de olsa tahsisli ithal mallar ı  
listesine dahil kotalarda bir geli ş me mü-
ş ahede edilmektedir. 

Bu devreye ait yeni ticaret rejiminde 
ihracat bak ım ından en esasl ı  yenilik; 
sanayi mamulü ihraç edeceklere bu mad-
delerin imali için zaruri ham ve yard ım-
c ı  maddelerin, ambalaj malzemesinin li-
berasyon listesinden teminine imkân 
sağ lamış  olmas ı dır. Ihracatla ilgili di ğ er 
hususlarda eskiye nazaran esasl ı  bir 
değ iş iklik yoktur. Durumun istikrar ar-
zetmesi bu sahada çal ış anlar için ilerisi 
için bir güven uyand ırmış tı r. 

Elektrik Sergisi 

9.Ocak.1965: Türkiye Ticaret Odalar ı  
Sanayi Odalar ı  ve Ticaret Borsalar ı  Bir-
liğ i taraf ından tertiplenen Elektrik Ser-
gisi Ankara Dil ve Tarih Co ğ rafya Fa-
kültesi salonunda aç ı ldı . Yurdumuz k ı s-
men veya tamamen yerli yap ı lmakta olan 

elektrik makine ve cihazlar ı , imalat sa-
nayiini, son y ı llarda kat edilen hamlele-
riyle halk ı m ı za tan ı tmak gayesini güden 
sergide 50'ye yak ın özel sektör te şhir 
edilmektedir. 

Montaj ve İ malât Sanayii Kota Top-
lant ı ları  

11.Ocak.1965 . 28.Ocak.1965 tarihleri 
aras ında Odalar Birli ğ i Sanai Dairesi, Ti-
caret ve S ınai Bakanl ıklar ı  temsilcileriy-
le alakal ı  s ınai dalları  aras ında yap ı l- 
mış t ı r. Öncelikle montaj sanayi dahilin-
de gösterilen mevzularda kotalarda tesbit 
edilen global tutarlara göre ithal edile-
cek maddeler ile etüd program ında b ı ra-
k ı lacak maddelerin ay ı r ı mı  yap ı lmış t ır. 
Tasarruf nisbetlerinin tesbiti müteakkip 
tevzi esaslar ı  tayin edilmi ş tir. Montaj sa-
nayi talimatnamesi d ışı nda kalan imalat 
sanayi dallar ında da hemen hemen para-
lel bir çalış ma yap ı lm ış  memlekette ya-
p ı labilen mallar ı n ithaline mani olacak 
hükümler üzerinde titizlikle durulmu ş -
tur. 

18.Ocak.1965 B. Amanyanın Türkiye'-

ye Suni gübre yard ımı  

18.0cak.1965 tarihli Resmi Gazete ile 
ilan edildiğ ine göre B. Almanya Türkiye-
ye 250.000 D.M. l ık suni gübre yard ımı n-
da bulunacakt ı r. Ancak, bu yard ım 164 
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Ton amonyum Sulfat (% 21); 164 ton 
Kalsiyum Amanyum Nitrat (% 20,5); 470 
ton Süperfosfat (% 16 veya 18) ş eklinde 
olacakt ı r. 

19.Ocak.1965 Amerika Japonya'ya 
kredi aç ıyor 

Japon Çelik Ş irketine Amerika Bir-
leş ik Devletleri Export - Import Bankas ı  
taraf ından 15 milyon $'l ı k kredi aç ı lmış -
t ı r. Japonyan ın yeni demir mevzuundaki 
yat ı r ımlar için harcanacak olan bu kredi 
10 yıl vadeli olup lüzumlu ekipmanlar ın 
Amerikadan ithali ş artiyle verilmi ş tir. 

21.Ocak.1965 Başkan Johnson 3 Mil-
yar 380 Milyon dolarlık dış  yardım tale-
bini kongreye sundu 

Yakın Doğu ve Güney Asya memle-
ketlerinin ekonomik ihtiyaçlar ı  için talep 
edilen bu miktar yard ımın % 64 ünü Tür-
kiye, Hindistan, Pakistan, Tunus, Nijerya, 
Brezilya ve Ş ili'ye tahsisi kongreye sunu-
lan mesajda aç ı kça belirtilmi ş tir. Ba ş  -
kan, kongreye sunulan mesajda 1 milyar 
175 milyon tutar ında askeri yard ımı n 
Türkiye, Iran, Viet-Nam ve Cumhuriyet-
çi Çine tahsisini arzu etti ğ ini belirtmiş -
tir. 

21.Ocak.1965 Sanayi Sektörüne Dü-
şük Faizle Kredi temini 

Türkiye Odalar Birliğ i Sanayi Sektö-
rünün içinde bulundu ğu kredi mikdar ın ı  
göz önünde tutarak faizle kredi temini 
için ilgili Bakanl ıklarla temasa geçmi ş-
tir. Bankalar taraf ından sağ lanacak bu 
kredinin T.C. Merkez Bankas ı  reeskon-
tuna göre yap ı lmas ı  üzerinde çal ış malar 
ilerlemektedir. 

20 - 25.Ocak.1965 Türk Maden İş  Sen-
dikası  Ereğ li Demir Çelik Bölgesinde 

Türk Maden İş  Sendikas ı  temsilcileri 

20 - 25 Ocak tarihleri aras ında bu böl-
gede i ş çi ücretleri, i ş  ş artlar ı , mesai müd-
detleri, haftal ı k ve y ı ll ı k ücretli izinler, 
sosyal yard ımlar, k ı dem ve sendika faa-
liyetleri gibi mevzularda temas ve çal ış -
malarda bulunmu ş lard ı r. 

Memlekette Grevler 

Geçtiğ imiz ay içinde uzun süreden 
beri devam etmekte olan Berec Pil fab-
rikas ı na ait grev nihayet bitmi ş tir. 16. 
Ocak.1965 günü sendika i şveren ile bir 
anla ş maya varabilmi ş  ve böylece uzun 
bir süredir bu sahan ın istihsal madde-
leri s ı k ı nt ı s ı  giderilmiş tir. Di ğer taraftan 
Bank-İş  grevleri önce Osmanl ı  Bankas ın-
da bilâhare Türk Ticaret Bankas ı nda 
kendini göstermi ş tir. 

24.Ocak.1965 Sir WINSTON CHUR-
CHILL Hayata gözlerini yumdu 

Büyük Britanya imparatorlu ğuna ol-
duğ u kadar Dünya Siyaset ve Iktisadi 
hayat ı na büyük de ğ iş iklikler kazand ıran 
ünlü İ ngiliz devlet adam ı , mücadeleli za-
ferle geçen ömrünü tamaml ıyarak ismini 
tarihe b ırakmış t ır. 

Amerika iBrIeş ik Devletleri ile bir 
İ kraz anlaş ması  imzalandı  

70 Milyon dolar tutar ındaki kredi 
1965 yı l ı  ithalat ının finansman ını  gerçek-
leş tirmede kullan ı lacakt ır. Kredinin 40 
milyon doları  birinci altı  ayl ık, 30 mil-
yon dolar ı  ise ikinci alt ı  aylık ithalat 
program ını n finanman ına ayr ı lmış tı r. İk-
raz 40 y ı l içinde ödenecektir. İ lk 10 y ı l 
ödemesiz devre olarak kabul edilmi ş tir. 
Müteakip 30 y ı l içinde ödenecek olan 
borç için % 2,5 faiz yürütülecektir. Öde-
mesiz devre için de % 1 nisbetinde faiz 
uygulanacakt ır. 
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BORÇLU DOĞ ANLAR 

Doç. Dr. Haydar KAZGAN 

Osmanl ı  İmparatorluğu 19. asr ın ikinci yar ı sından itibaren iktisadi 
müesseselerini Bat ı  ölçülerine göre kurmak mecburiyetinde kal ınca 
dış  tediye imkanlar ı  yaratmak için d ış ardan borçlanmamn çe ş itli usul-
lerine başvurmuş tur. Bu çe ş itli usuller borçlanma ihtiyac ının mübremi-
yeti sebebile İmparatorluğun kredi sağ layan memleketler sayesinde es-
ki kapitalüsyonlardan daha ş iddetli olarak sömürülmesine sebep ola-
gelmiş  ve netice imparatorluk bir k ısım gelirleri üzerindeki tasarruf 
hakkını  kaybetmesine kadar varm ış tı r. Dünya tarihinde bugüne kadar 
böyle bir olay ın bir e ş ine raslamak kabil de ğ ildir. Fakat asl ına baka-
cak olursak İ mparatorlu ğu böyle bir mali ve hatta siyasi ç ıkmaza sokan 
borçlar ının alt ın hesab ına göre milyonlar ı  aşmış  olması  değ il, fakat al ı-
nan borcun memleketin iktisaden geli şmesine yard ım edecek enfras-
trüktürlerin tesisi ve bilhassa sanayile şme hız ını  art ıracak yat ırımlar 
yerine, iktisadi gayeye ba ğ l ı  bulunmayan harcamalarda kullan ılması dır. 
O zaman İ mparatorluğu idare edenler ve hatta yenilik getirmek iddias ı  
ile ortaya at ı lan Ittihat ve Terakki f ı rkas ının programında gördüğümüz 
gibi İmparatorluğun devam ının s ırf askeri gücün Bat ı  seviyesine ç ıka-
rı lmas ı  ile mümkün olacağı na inanmış  görünüyorlardı . Bu itibarla bü-
tün yat ı rımların bu hedefe yöneltilmesi gerekiyordu. O kadar ki 1914 
den evvel domates salças ını , hatta kuru peksimeti bile d ış ardan ithal 
eden imparatorlu ğun aldığı  dış  borçlarla İ ngiliz donanmas ı  ile baş a 
çıkabilmek gayesile bir arsenal tesisi bile programla ş tırı lmış tı . Fakat 
bu tutum o devrin modas ı  idi. Nitekim Italya, Balkan memleketleri, 
de bu tutumun örneklerini göstermekte Osmanl ı  İmparatorluğu ile ya-
rış  etmekte idiler. Fakat aradan geçen iki büyük dünya harbi bir dev-
let olarak kuvvetli olman ın tek yolunun iktisadi kalk ınma olduğunu 
gösterdi. Nitekim bu iki dünya harbinde de galip ç ıkanlar bu galibiyet-
lerini tamamen iktisadi güçlerine borçlu olduklar ı  görüldü. Mağ lup 
Almanya ise, iktisadi gücü sayesinde silahlarla kaybetti ğ inin çok üstün-
de bir refah ve ün sağ ladı . 

Bize ne oldu? Olaylara bakarak izaha çal ış alım. İ kinci Dünya Har- 
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bine girmemi ş tik ama bu harbin d ışı nda kalmak dahi bizi bütün kay-
naklarımız ı  askeri hedeflere harcamam ıza zorlam ış tı . Diğer taraftan 
harp dışı  kalman ın bize sağ layaca ğı  iktisadi menfaatlerden gerekti ğ i 
şekilde istifade etmek ş öyle dursun, bu yolda hiçbir te şebbüs akla dahi 
gelmemiş ti. Bu itibarla İ kinci Dünya Harbi sonunda Türkiye 1939 da-
ki iktisadi gücünü dahi muhafaza edemez olmu ş tu. 1946 da tan ınan ba-
zı  siyasi özgürlükler devletin ve politikan ın as ıl hedefinin vatanda ş lara 
daha üstün bir refah seviyesi sa ğ lamak olduğunu hiç olmazsa ifade et-
mek imkanını  vermi ş ti. Fakat 1946 dan sonra dahi 1930 lar ın getirdiğ i 
devletçilik anlam ında bir reform, bir deyi şme gerekti ğ i ve devletçiliğ in 
daha ziyade iktisadi kalk ınmanın devletçe yap ı lmas ı  düzenlenmesi ve 
yürütülmesi gereken yat ı rımlarla gere ğ ine uygun olabileceğ i tezini sa-
vunan olmad ı . Bunun için içinde bulunduğumuz günlere kadar bekle-
mek gerekti ki, aradaki mesafe bize çok şeyler kaybettirdi. 

iktisadi kalkınmanın bir vas ıtas ı  ve yap ı cı sı  olarak devlet Türki-
ye'de geni ş  manada bir enfrastrüktür kurmak ve i ş letmek görevi ile 
kar şı  karşı ya bulunmaktad ı r. Geni ş  manada diyoruz, zira ba şka mem-
leketlerde özel te ş ebbüse b ı rak ı lmış  her türlü bankac ı l ık, çeş itli hiz-
metlerin istihsalinin devlet sermaye ve yönetimi alt ında yürütülmesi 
gerektiğ i gibi, artan nüfusu istihsal mekanizmas ı  içinde değ erlendire-
bilmek için devletin asli diyebileceğ imiz mallar ın istihsalini de ele al-
ması  gerektiğ ini belirtmek zorunday ız. Ayr ıca, yukarda bahsetti ğ imiz 
enfrastrüktürlerin özel sermayeyi te şvik gayesine uygun olabilmesi ve-
ya sosyal faydaya ba ğ lı  kalmas ı  dolay ısile iş letme olarak büyük zarar-
lar getirmesini pek önemsememek gerekmektedir. Hatta devletin pa-
muklu, yünlü iplik ve kuma ş  istihsalinde dahi kalk ınmanın iktisadi ve 
sosyal gerekçelerine uygun olarak zarar eden i ş letmeleri çalış tırmas ı  
da günün gerçekleri aras ına girmektedir. 

1950 den sonra özel te ş ebbüsün devletin bu yukarda sayd ığı m ı z ve 
asl ında maliyetlerin dü şürülmesi veya talebin art ı rı lması  şeklinde ifade 
edebileceğ imiz özel te ş ebbüsü te şvik edici rolü sayesinde özel te ş ebbüs 
Türk tarihinde görülmemi ş  şekilde bir geli şme göstermi ş , fakat bu 
yoldaki faaliyeti devlet ile tam bir korrelasyon kurulamad ığı  ve plan-
lamada geç kal ındığı  için, hedefler ancak büyük sosyal adaletsizlik için-
de gerçekle ş tirilebilmiştir. 

İş te gerek devletin ve gerek özel te şebbüsün 1950 den bu yana gi-
rişmiş  olduğu yat ırım faaliyeti, bilhassa sosyal sermaye olarak isteni-
len seviyeye eri ş ebilmesi için, bir k ı s ım eşyanın dış ardan memlekete 
ithali gerekmi ş tir. imparatorlu ğun koca 600 sene sonunda Cumhuriyet 
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hükümetine borçlarile fJ1l11KLC Litlii15.11g1 subyiril aelit ı oqw yv.h. 6.1.ux ıı 41. 

Birkaç taş  mektep, bir kaç da hükümet kona ğı ndan ba şka cı lız bir de-
miryolu ve onar ımı  imkânsız bir yol ş ebekesi, harap, viran şehirler ve 
üstündeki elbise ve çama şı rından başka hiçbir serveti olmayan milyon-
larca halk, ve en ilkel zirai araçlardan mahrum, çatlak topraklar üze-
rinde kurumuş  bir zürradan ba şka ne kalmış  idi? Cumhuriyetten sonra 
yap ı lan çeş itli sosyal reformlar do ğurduklar ı  iktisadi ihtiyaçlar ın tat-
min edilememesi dolay ısile çok az bir yay ı lma sahas ı  buldular, derken 
bunun sebebini ara ş t ı racak olursak, reformlar ı  gerektiren sebeplerin an-
cak bu reform isteyen zihniyetin yap ı cı s ı  olacak sosyal iktisadi servetin 
kifayetsizliğ i şeklinde ifade etmekten ba şka yol olamadığı nı  görürüz. 
Ş ayet bugün Atatürk reformlar ı  bir tabirle iyi «tutmam ış sa» bunun se-
bebini okul, yol yapamad ığı mı zda, bir kat çama şı rı  olanlara ikinci bir 
kat veremedi ğ imizde aramak lâz ımdı r. Atatürk ink ı laplar ını  fanatizmin 
karşı s ına koyabilmek için, yani fanatizmin yerine medeniyet ilkelerine 
uygun düşünme ve ya şama olarak kabul edebilmek için, bu ink ı lapları  
yaymak istedi ğ imiz veya ink ı laplar ın istendiğ i insan yapmak istedi ğ i-
miz insanlar ı  Ş ark masallar ındaki fakirlikten kurtarmam ı z gerekmek-
tedir. Atatürkü sevdirmek için köy meydan ına Onun heykelini dikmek 
yerine, bu insanlara içecek su vermek, kar ınlar ını  doyurmak, çocukla-
rını  okutmak, giyindirmek ve bar ınd ırmak daha kestirme bir yoldur. 
Bir fanatizm havas ı  içinde iktisadi yoksa iktisadi yoksulluğun zihni 
cephesini teşkil eden bir fanatizm içinde b ırak ı lmış  insanlara şu veya 
bu şekilde a şı lanmış  olan Atatürk sevgisi asl ında fanatik bir sevgidir 
ve Atatürk ink ılaplar ına ayk ı rı d ır. Zaten Atatürk de ink ı laplar ı  hiçbir 
zaman fanatizmin ilkeleri ile topluma mal etmek istememi ş tir. Nite-
kim 1930'larda dünyay ı  saran iktisadi buhrana ra ğmen inkılaplar ın ası l 
yönünün iktisadi olduğunu gösteren bir faaliyeti bizzat idare etmi ş tir. 
Başka bir deyimle Dünya yat ı rım ve iktisadi hamlelerde çaresizlik 
içinde k ıvranırken Atatürk Türk tarihinde görülmemi ş  yatırım ve ik-
tisadi faaliyetlere giri şmiş tir. 

Bugün art ık Atatürk ink ı laplar ını  besleyebilmek, yürütebilmek için 
beni araçlar ve yeni kaynaklar bulmak zorunday ız. Türkiye'de ihtiyaç-
ar 1930 dan bu yana gerek nüfusun art ışı  ve gerek ink ılaplar ın tesirile 
ırtmış  bulunmaktad ı r. Daha medeni bir hayat özlemi fanatizmin dur-
lurucu tepkisine ra ğmen gün geçtikçe yay ılmaktadır. 1960 ların Tür-
ciye'sinde art ık «bir lokma ekmek ve bir h ı rka ve arkas ından da cen-
ıet» sloganı  fanatizmi tedris edenlerin dahi a ğ zından ç ıkmamaktad ı r. 
nitekim genel planlama fikrini millete benimsettirmeme gayretleri da- 

- J. 

pe
cy

a



I 

La ıııı gu. uanı  15.1.1111U1c1111111GUU u ı uugu g ı u ı  ııı ku ıev ı  yollarla değ il, ikti- 
adi ilkelere bağ l ı  kı lınmak zorunda kalm ış tı r. 

Türkiye'de bugün her do ğ an çocuk 4000 lira borçlu olarak do ğ  - 
naktadır, diyoruz. Fakat bunun kar şı lığı nda baba ve dedelerin naza-
an çok daha mutlu ki ş iler olabileceklerini unutuyoruz. Sosyal serma-
resi az çok te ş ekkül etmi ş , iş  imkânları  gelişmiş , eğ itim alternatifleri 
;oğ almış , hatta fakir kalmak kadar zengin olmak, hiç olmazsa kendini 
neydana getiren ana ve babadan daha iyi ya ş amak imkânının bulun-
tuğu bir memlekette çocuklar ı  olduklar ını  neden itiraf etmiyoruz? Ke ş -
:e daha fazla borçlu olsalard ı  da bütün bu imkânlar da bugünkünden 
diksek olsayd ı . O zaman belki daha fazla çal ış mak ve kazanmak ve 
taha iyi ya şamak imkânlar ı  da artmış  olacaktı . Bizim nesiller belki 
taha az borçlu olarak do ğdu ama, imkânlar da o kadar k ıt idi. İ çimiz-
le okula gitmek için günde en az ından 10 kilometre yaya yol tepen ve 
unu da bir mutluluk bilen az ınlıktad ır. Geri kalan büyük ço ğunluk 
>kulun ne olduğunu bile bilmiyordu. En küçük ihtiyac ımız tatmin olun-
luğu zaman bayram ediyorduk. Bugün ise bütün bu bayram hediyele-
lnin hepsi birer hak oldu. 

Fakat yine de sevinemiyoruz. Zira biliyoruz ki, Türkiye'de bugün 
le ilk okula gidemeyen, gidememi ş  olan binlerce çocuk vard ı r. Bu bor-
u bunlar da yüklenmiş tir. Yar ın onlar da en kötü şartlar alt ında ça-
ış arak bu borcun ödenmesine i ş tirak edecekler. İş te bu husus bütün 
;evincimizi al ıp götürmektedir. Al ınan borçlar ı  bütün bir topluma 
aydalı  olacak şekilde henüz harcamas ını  öğ renmedik. Bu borçlanma-
lan fazlasile yararlanm ış  olanlar için bu borç hiçbir şey değ ildir. Fa-
[at bu borca ra ğmen 600 senedenberi elimizi de ğdiremediğ imiz insan-
ar ın ülkesinde ya şı yoruz. Bu itibarla as ıl mesele borçlu do ğmak de-
;il, borcu ödeyecek güce sahip olmamakt ı r. Bu iki şeyi birbirinden ay ı r-
nak gerekir. Dış  ülkelere milyarlarca borç, ne kadar fazla say ı da va-
,anda şı  bu borcu ödeyecek iktisadi kudrete kavu ş turacak olursak o 
radar ehemmiyetini kaybedecektir. Bunun için de tek ç ıkar yol bu ah-
ıan paralar ı  bugünkünden çok daha falza say ı da insan ı  daha iyi şart-
arda çal ış acak ve müstahsil olacak duruma sokmak için harcamakt ı r. 
Z.oksa dış  borçlar ın içerdeki gelir da ğı tımını  daha da gayri adil k ıla-
'ak sadece bir az ınlığı n istifadesine sunmak, bu memleketi iktisadi sö-
nürge olmağ a haz ı rlamaktan öteye gitmiyecektir. Bu itibarla d ış  borç-
ar konusundaki endi ş emiz Osmanl ı  İmparatorluğundan miras kalan 
)ir zihniyetin hâlâ devam edi ş inden gelmektedir. Yoksa milletçe borç-
anma daha ne bir ay ıp, ne de zannedildiğ i kadar alt ından kalk ınmas ı  
yor bir yüktür. Borçla kalk ınmış  devletler vard ı r. 
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Ceteris Paribüs 

Ş emseddin GÜLER 

Geçmiş te yap ı lan hatalar yüzünden geri kalm ış  ve bugün kalk ınma 
hamleleri yapan memleketlerde Ekonomi, gittikçe artan bir önem ka-
zanmış tı r. Bu kabil memleketlerde (iktisadi Kalk ınma) temayülleri 
en ziyade (Sanayile şme) ve (Rasyonalizasyon) gayelerine yönetilen, 
gayret ve faaliyetlerle ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu sahadaki çal ış malar ın ba-
ş ar ıya ula şmas ı  her ş eyden önce, ekonomi hayat ına karış mış  olan fer-
din, iktisadi Müesseseler ( İ nstitutions Economiques) ve Ekonomi 
kanunlar ının vazife ve mahiyetleri hakk ı nda derin ve etrafl ı  bilgileri ol-
malar ına bağ l ı  olduğu gibi, yine bunlar ın yabanc ı  ekonomileri de çok 
yakından tan ımalar ı  ve bu kanunlara tesir edecek olaylar ı  gözönünde 
bulundurmalar ı  icap eder. Zira art ık otar ş i devri çoktan geçmi ş  ve bü-
tün milli ekonomiler; enternasyonal hizmet, mal ve kapital mübadele-
lerile birbirine bağ l ı  hale gelmi ş ler ve muhtelif ekonomi sistemleri bu 
müesseseyi tesirleri alt ında bulundurmuş lardı r. 

Kalkınma hamlelerinde ba ş arı  kazanmak için, yukar ı da saydıklar ı -
mıza ilaveten Ekonomik - Sosyal mahiyette olanlardan ba şka Hukuki 
ve Ahlaki mahiyette olan kültürel ş artlar ı  da eklemek laz ımdı r. 

Bir memleketin kalk ınma planı  ve proğ ramlar ında veya herhangi 
bir ekonomik tetbirinde, bütün bu tesir edici amiller nazara al ınmış  ol-
sa da, yine de ba ş arı  umulduğu kadar kolay olm ıyacakt ı r. Çünkü; eko-
nomi kültürünü Ord. Prof. Dr. F. Neumark'dan alm ış  olan meslekta ş -
lar ım O'nun (CETER İ S PARİ BÜS) deyimini çok iyi hat ı rlarlar. Değerli 
ilim adam ı  iktisad ın da, tabii ilimlerde olduğu gibi; muayyen ş artlar 
altında, belirli baz olaylar ı  düzenli bir ş ekilde ceryan ettiren ve zaruri 
terakki edilen tekerrürlerini tesbit eden birtak ım kanunlar ı  olduğunu 
anlat ı r ve fakat bu kanunlar ın tabii kanunlardan fark ı  üzerinde büyük 
bir titizlikle dururdu. Bilhassa ekonomi kanunlar ının Tecrübi Düzen 
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(Wgularit emrique) veya Temayül (Tandance) özelliklerini önemle 
belirtirdi. Bununla beraber ekonomi kanunlar ının bu özellikleri onla-
r ın değersizliklerini ifade etmedi ğ ini, bilâkis muayyen bir amilin ken-
dine mahsus tesirlerinin aç ıkça anl şı lmas ına ve çeş itli amiller aras ında 
fonksiyon münasebetlerinin de daha iyi kavranabilmesine yard ım etti-
ğ ini söylerdi. Zira zaman ımızda olduğu gibi iktisadi hayat ın bilhassa 
politik ve sosyal tesirleri alt ı nda kaldığı  içindir ki ekonomi ilminin ka-
nunlar ının icab ına uyu ş  zarureti yoktur. İş te bu yüzdendir ki Prof. F. 
Neumark ekonominin kendine has kanunlar ından bahsedip tariflerini 
verirken arkas ına (belirli ş artlar ın var olduğu sürece) kar şı lığı na gelen 
(Ceteris Paribüs) tabirini eklerdi. Yani ekonomi kanunlar ı  ancak mev-
cut belirli ş artlar ın mevcut olduğu süre içinde fonksiyonlar ını  göstere-
bileceğ ine işaret eder ve iktisad d ışı  olaylar ın gözden kaç ı rı lmamas ına 
bilhassa dikkati çekerdi. 

Bununla beraber yukar ı daki hat ı rlatmalar ımız ın, ekonomi kanun-
larının kifayetsizliğ i veya yetersizli ğ i manas ına gelmediğ ini ayr ıca söy-
lemeğe dahi lüzum bulunmad ığı  kanaatindeyim. Çünkü mesela. fizik 
kanunlar ında da, bir kanunun hükmünü ifa edebilmesi belirli ş artlar ın 
bulunmasına bağ l ı  olduğu aş ikard ır. En basitinden 1 sm. küp suyun 
1 gr. _gelebilmesi; o suyun saf ve ı s ı sı nın +4 derece olmas ı  ve deneyin 
deniz seviyesinde yap ı lmas ı  şartlar ı  gibi. 

Bu aç ıklamalardan sonra; üzülerek kayt edebiliriz ki, planl ı  ve kar-
ma ekonomi düzenine girdi ğ imiz devreden önce veya bu devre içinde al-
mış  olduğumuz ekonomik tedbirler, hangi alanda olursa olsun, bekle-
nen sonucu vermemi ş  yani hiç bir devrede bu memleketin Ekonomi 
politikası  özlenen düzene sokulamam ış tı r. 

Mesela Türkiyede devletçilik, vergi reformu, d ış  ticaret, zirai politi-
ka, kredi ve daha birçok alanlarda al ınan tetbirlerden hiç biri yüzü-
müzü güldürecek ve bu tetbirleri alanlar ı  öğündürecek bir sonuç ver-
memiş tir. Çok kötümser bir iddia olmakla beraber hakikat bundan 
başkada değ ildir. 

Kanaatimizce memleketimizde, bir planl ı  ekonominin veya bir 
toprak reformunu veyahut da d ış  ticaretin sistemlerini tenkit etmek-
tense, topyekn baş ar ı s ızlıklarımı zın nedenleri üzerinde dü şünmek ve 
kat'i bir sonuca vard ıktan sonra her bir tetbirin esaslar ını  tesbit daha 
faydal ı  olacakt ır. 

Şuras ı  muhakkak ki biz, üzerinde durdu ğumuz herhangi bir eko- 
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nomi politikas ının muvaffak olmas ı  için yukar ı da işaret ettiğ imiz şart-
ları  layı kile tayin ve tesbit edemiyoruz. Yani al ınmas ı  düşünülen bir 
tedbirde, esas ald ığı mı z bir ekonomi kanunun dayand ığı  belirli ş artla-
r ın devam edip etmedi ğ ini kontrolumuz alt ında bulundurmadığı mız 
gibi, bu tedbirlere tesir edecek ekonomik - sosyal, hukuki ve nihayet 
ahlaki... mahiyette olacak di ğ er tesirleri kale alm ıyoruz veyahutta ala-
mıyoruz. 

Memleketimizin ekonomik hayat ına taallûk eden konularda, Ba-
kanl ı klar aras ı  koordinasyonu sa ğ lamak gayesile bir ( İ ktisadi Kurul) 
ve ( İktisadi Kurul Komitesi) te şkilinin kararla ş tı rı ldığı nı  memnun-
lukla duymuş  bulunuyoruz. Komite iktisadi kurulun mesaisini kolay-
laş t ı racak ve görü şülecek konular ın olgunlaş t ı r ı lmış  ş ekilde kurula inti-
kalini sağ l ıyacakt ı r. Bakanlar, kurulda veya komitede ele al ınmas ını  
iste,dikeri konular ı  büroya bildirecek, büro da lüzumlu ve faydal ı  gör-
düğü konular ı  kurul ve komitenin ele almas ını  teklif edecektir. Kurul-
da görüşülecek meseleler önce komitede incelenecektir.... 

Memleketimizin ekonomik dertleri bak ımından, böyle bir organi-
zasyon kurulmas ı  büyük bir ümittir. Ancak evvela bu te şkilât ın bünye-
si, kabullendiğ imiz karma ekonominin ruhuna ayk ı r ı  olmaması  icap 
eder. Yani bu te şkilât ın içine özel sektör temsilcilerinin de kat ılması  
şartt ı r. Diğer taraftan yine bu te şkilattan önce münferit tedbirlerin de-
ğ il, memleketimizin bünyesine uygun ekonomi politikas ının esaslar ını  
tesbit ve bugüne kadar ki ba ş ar ı sızl ıklar ımız ın amillerini tayin etmesi-
ni beklemeliyiz. Mesainin baş langı cı , bu memlekette bir ekonomi poli-
tikasının baş ar ı  sağ lamas ı  için ekonomik ve sosyal bünyenin dayand ığı  
verileri ve milli hususiyetleri ara ş tırmak olmal ı dır. Aksi takdirde bu 
organizasyon, resmi sektörün realiteye uymayacak tedbirlerini bir tas-
vip mekanizmas ı  olacaksa, dertlerimizi azaltmak şöyle dursun, artt ı r-
maktan ba şka bir işe yaramıyacakt ı r. Otuz milyonu a şan bu toplulu-
ğun, geleceğe daha büyük bir inançla ba ğ lanmas ı  ve kendisini daha 
mes'ut ve bahtiyar hissetmesi için beslenen ümitler ve bu yolda harcan-
mağ a haz ı r emekler az de ğ ildir. Bunlardan faydalanmas ını  bilmeliyiz. 
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Geli ş mi ş  ve Geli ş mekte Olan Ekonomilerde 
Enerji Üretiminin Dü ş ündürdükleri 

Dr. Erol MANİ SALIOĞLU 

Ekonomiler içinde öyle üretim kesimleri vard ı r ki bunlar diğer ke-
simlere ş iddetle etki ederler ve az çok ba ğı ms ı z değ işgen durumunda-
dı rlar. Diğer sektörler bu öncü sektörlere ayak uydururlar. İ ster geliş-
miş  bir ekonomi, isterse az geli şmiş  bir ekonomi göz önünde tutulmuş  
olsun bu stratejik sektörler iktisadi büyüme ve bünye de ğ işmelerinde 
hakim durumdad ırlar. 

Petrol, kömür, elektrik ve do ğal gazlar' (hatta atom enerjisini) içi-
ne alan ENERJI kesimi bu stratejik sektörlerden biridir. Ülkede en - 
düstrile şme artt ıkça, uygarl ık geliş tikçe enerji kesiminin ekonomi için-
deki önemi de artar. Bunun sebebi geli şmiş  ekonomilerde enerji ke-
siminin, ekonominin a ğı r ve hafif endüstri kesimleri içine, çe ş itli ka-
mu hizmetlerine ve tüketim harcamalar ı  içine girmiş  olmas ındandı r. 

Gelişmiş  ekonomilerde adam ba şı na enerji tüketiminin az geli şmiş  
ekonomilere oranla daha yüksek olmas ı  enerji kesiminin az geli şmiş  
ekonomilerdeki rolünün dü şük olduğunu göstermez. Tersine az geli ş -
miş  ekonomilerde endüstrinin geli ş tirilmesi enerji kesiminin geli ş tiril-
mesine bağ l ı dı r. Bu ekonomilerde enerji kesimi bir alt yap ı  kesimi ola-
rak gelişmeye önderlik etmektedir. 

Dünya üzerinde, adam ba şı na enerji tüketimini (veya üretimini) 
milli gelir ve büyüme h ızlar ı  ile karşı laş tı rdığı mız zaman aralar ındaki 
büyük paralelli ğ i görürüz. Gerçekten enerji tüketiminde en ileride bu-
lunan ülkeler ya adam ba şı na milli gelir seviyesi en yüksek olan, yada 
büyüme h ı zlar ı  en yüksek bulunan ülkelerdir. Bu durum yukar ı da söy-
lediğ imiz sözü do ğ rulamaktad ır. Adam ba şı na milli geliri en yüksek 
olan ekonomilerin aynı  zamanda adam ba şı na enerji tüketiminde de en 
ileride olmalar ı  enerji kullan ımının endüstri kesimi ile günlük hayat ın 
her safhas ına girmi ş  olmas ından ileri gelmektedir. Adam ba şı na milli 
geliri en yüksek olmamakla birlikte büyüme h ızlar ı  en yüksek bulu-
nan ülkelerin adam ba şı na enerji tüketiminde önde olmalar ı  ise enerji-
tüketiminin bu ülkelerde günlük hayata girmesinden de ğ il ağı r ve 
hafif endüstrinin geli şmesine yard ımc ı  olmasından ileri gelmektedir. 

Ş imdi adam başı na enerji tüketimi ile adam ba şı na milli gelir ve 
büyüme hızlar ı  aras ındaki ilişkiyi görelim. 

Dünya üzerinde 1962 y ı l ında adam ba şı na enerji tüketimi şu sıra-
yı  takip etmektedir (1): Amerika Birle ş ik Devletleri, Kanada, Norveç, 
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Çekoslovakya, D. Almanya, İngiltere, Isveç, Belçika, Rusya, Fransa, 

Macaristan. 
Bu 10 ülkeden 6 s ı  adam ba şı na milli gelirde dünya üzerinde en ön-

de bulunan ülkelerdir. Bu ülkeler şu sı ray ı  takip etmektedir: 
1 — Amerika Birle ş ik Devletleri 
2 — Isveç 
3 — İngiltere 
4 — Fransa 
5 — Belçika 
6 — Kanada 
Bu 6 ülke dışı nda kalan ülkelerin büyüme h ızlar ı  dünya üzerinde 

en ön s ı ralarda bulunmaktad ı rlar (2): 
Rusya % 10.5 
Macaristan % 8 
Çekoslavakya % 7.7 
Bütün bu rakamlar enerji üretimi, milli gelir ve büyüme h ı zı  ara-

s ındaki paralelli ğ i aç ık bir ş ekilde ortaya koymaktad ı r. 
Enerji kesiminin stratejisi, Bat ı  ekonomilerinde enerji (özellikle 

petrol )üretim ve da ğı t ımı  ile uğ ra ş an firmalar ın büyüklüğü ile de an-
laşı labilir. Gerçekten bu tröstler gerek Avrupa'da, gerekse Amerika'da 
ekonominin kontrolünü geni ş  ölçüde ellerinde tutmaktad ı rlar. Bunla-
rın faaliyetleri sadece kendi ekonomileri içinde kalmamakta, di ğer ge-
lişmiş  ve az geli ş miş  ekonomilere de yay ı lmaktad ı r. Petrol tröstleri-
nin ekonomik güçlerini anlayabilmek için bunlar ın, yı ll ık sat ış  tutar-
lar ı  ve net karlar ı  bak ımı ndan Avrupa ve Amerika'da hangi s ı rada bu-
lunduklar ı nı  görmek yetecektir. 

A.B.D. de 1963 y ı l ında net kar ı  ve sat ış  has ı lât ı  bakım ından en ön-
de gelen 9 firmadan 4'ü petrol üretim ve da ğı t ım ı  ile uğ ra ş maktad ı r 
(Standard Oil, General Motors'dan sonra ikinci, Socony Mobil Oil 5 in-
ci, Texaco 8 inci, Gulf Oil 9 uncu) 

Avrupa k ı tas ında da durum bundan farkl ı  değ ildir. Bu k ı tan ı n en 
büyük 4 firmas ından 2 si petrol, kolundad ı r. (Royal Dutch/Shell 1  in-
ci, British Petroleum 4 üncü) 

Buraya kadar, enerji kesiminin ekonomi içindeki ve dünya üzerin-
deki stratejisini gösterme ğe çal ış t ık. Bugün Türkiye'de günlük tart ış -
malara konu olan petrol meselesinin, yukar ı da belirtme ğ e çal ş tığı mız 
koşullar göz önünde tutularak de ğerlendirilmesi gerekir. 

(1) Life International, 21 Eylül 1964. 
(2) Some Factors In Economic Growth In Europe During 150 s, U.N. Geneva, 1964. 

Rusya, Macaristan ve Çekoslavakya'n ı n yukar ı da gösterdiğ imiz büyüme hı zla-
rı  1949-1959 aras ı ndaki yı llar ın ortalamas ını  te ş kil etmektedir, 
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Tar ı m ı n Ekonomimizdeki 
yeri ve önemi 

Nazif KUYUCUKLU 

Tar ım Sektörü, her ş eyden önce mevcut ve sür'atle artmakta olan 
nüfusun beslenmesi bak ı mından büyük bir önem arzetmektedir. Ikti-
sadi kalk ınmalar ının hangi safhas ında bulunurlarsa bulunsunlar, mü-
sait imkanlara sahip memleketler için, tar ımsal üretim güvenilir bir 
dayanak olmaktad ı r. Saniyen, tar ım sektörü, bir iktisadi faaliyet saha-
s ı  ve geçim kayna ğı dı r. Özellikle, bütün az geli şmiş  memleketlerde ol-
duğu gibi, memleketimiz için de bu te ş his yerindedir. Zira: 

I. Son senelerdeki köyden- ş ehire doğ ru süratli ak ılla rağmenhala 
nüfusumuzun % 68 i köylerde toplanm ış  bulunmaktadı r. Nüfus 1960 
da 1955 e nisbetle köylerde % 110, şehirlerde % 128, ellibin ve daha bü-
yük ş ehirlerde ise % 43 artrn ış t ı r. Ancak, do ğumlar köylerde daha yük-
sek olduğu için, nüfus buralarda h ı zla artmaktad ı r. 

Ayr ı ca 1960'ta, 1955'e nisbetle % 4 bir azal ış  kaydetmekle beraber, 
halen faal nüfusun % 73'ü de köylerde toplanm ış t ı r. Köy nüfusunda 
her ne kadar ba şka meslekler de mevcut ise de bunlar cüz'i oldu ğun-
dan % 73 faal nüfusun, faaliyet ve geçim kayna ğı nı  tar ım olarak kabul 
etmekte önemli bir sak ınca yoktur. 

2. Dış  Ticaret yönünden de tar ım sektörü, ekonomimizde çok mü-
him bir yer tutmaktad ı r. Son senelerde pamuklu gibi baz ı  s ınai ma° 
mullerimizin ihracat ı , geli şme eğ ilimi göstermekte ise de, k ısa vadede 
ihracat strüktürümüzün önemli de ğ işmeler olamayaca ğı ndan, tar ı m 
sektörü, genel ihracat ı mızdaki hakimiyetini daha uzun müddet de-
vam ettirecektir. 
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Aş ağı daki tablo 1956-62 aras ı  olmak üzere, ihracat ımızda tar ımsal 
gelirleri ve nisbetleri göstermektedir. 

Seneler ihracat 
K ıymeti (1000) T.L. 

Tarım ihraç Mallar ı  
Kıymeti (1000 T.L.) 

% Nisbeti 

1956 853,000 677,333 79,3 
1957 996,608 813,472 81,5 
1958 692,358 570,365 82,4 
1959 9'90,636 881,022 89,0 
1960 1.721,168 1.413,366 82,0 
1961 3.120.659 2.594.731 83,1 
1962 3.430,777 2.926,245 85,3 

Kaynak: T.C. Ba şbakanl ık Devlet Istatistik Enst. sü İ st. y ı llığı  S. 81 
den hesaplanm ış t ı r. 1960 - 1962. 

Tablodan, döviz gelirimizin 4/5 inden fazlas ı , geniş  anlamda tar ım 
ürünlerine bağ lı  olduğu anla şı lmakta (Hayvan ve hayvan mahsülleri, 
s ınai ham madde ve bitkiler ve orman mahsulleri gelirleri, tar ım gelir-
leri içinde mütalâa edilmi ş tir) ve bugünkü durumla ba şka bir dış  gelir 
kaynağı  düşünmek adetâ muhal görülmektedir. 

3. Milli Gelir bak ımından da Tar ım sektörü, ekonomimizde mü-
him bir yer i şgal ediyor. Aynı  seneler ve müddetler içinde ve cari fiat-
larla olmak üzere, a ş ağı daki tablo bu miktar ve nisbetleri göstermek-
tedir: 

Seneler Milli Gelir 
(100.000 T.L.) 

Tar ı m Sektörü Gelir 
(100.000 T.L.) 

% Nisbeti 

1956 21.196,9' 9.096,3 43,0 
1957 26.623,2 12.004,9 45,0 
1958 33.873,1 16.144,1 47,4 
1959 41.777,8 18.495,0 44,1 
1960 44.358,7 19.238,1 43,3 
1961 46.537.4 19.048,0 40,8 
1962 52.603,2 22.045,3 41,8 

Kaynak: T.C. Ba şbakanl ı k, Devlet istatistik Enstitüsü İ st. y ı llığı  S. 430 
dan hesaplanm ış t ı r. 19'60 - 1962. 
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Tabloda, Milli Gelir içinde tar ım gelirleri nisbetlerinde hafif de 
olsa bir düş me görülmektedir. Bunun sebeplerini, Sanayi ve di ğer rek-
törlerin geli şme ve geni ş lemesine ve tar ım sektörünün geni ş  çapta ta-
biat şartlar ına bağ l ı  olmas ına atfedebiliriz. Zira yeni ve istikrarl ı  faa-
liyet sektörlerinin do ğup gelişmesiyle tar ım gelirleri nisbetinin dü şme 
eğ ilimi göstermesi tabiidir. Tabiat ş artlar ı n ın müsait olup olmamas ı  ise 
tar ım gelirlerinde büyük değ işmeler meydana getirmektedir. 

Yukar ı da rakam ve nisbetlerden, tar ı m sektörünün Milli Gelirimiz-
deki üstün yeri aç ık olarak görülmektedir. K ı sa devrede bu nisbet-
lerde büyük de ğ iş meler meydana gelemiyece ğ i düşünülebilece ğ inden, 
tar ım gelirlerinin hava ş artlar ına göre, şu veya bu yönde milli gelir 
üzerindeki müessiriyeti ve istikrar ı  bozucu durumu devam edecektir. 

4. Baz ı  sanayi branş lar ının ve iç ticaretin do ğup geli şmesi bak ı -
m ından da tar ım sektörü, önemli bir rol oynamaktad ı r. Ancak, tar ım-
sal üretimimizin geli şmesiyledir ki, baz ı  imalat sanayii kollar ı  doğup 
geliş ebilmiş tir. G ı da maddeleri, mensucat ve ş eker sanayileri gibi sana-
yi kollar ı  buna aç ık birer örnektir. 

1950 Sanayi ve İş yerleri say ı m ına göre, yaln ız g ı da maddeleri Sa-
nayii, büyük imalat Sanayii i şyerlerinin % 11.7 sini, imalat k ıymetinin 
de % 32,3 ünü te şkil etmi ş tir. Devlet istatistik Enstitüsünce, bütün sa-
nayii kapsamamakla beraber °/0 75 kadar ı  hakk ında bilgi verebilen, y ı l-
l ık Büyük Sanayii Anketine göre; G ı da maddeleri Sanayii 1962 de, ye-
kün işyerlerinin % 19,2 sini, imalat k ıymetinin de 23'ünü meydana 
getirmi ş tir. G ıda maddeleri, Mensucat, Giyim, içki ve Tütün Sanayileri 
bir arada mütalaa edildikleri takdirde ise, ayn ı  yı lda Büyük imalat Sa-
nayiinde (10 veya daha fazla beygir gücü kullanan veya 10 veya daha 
fazla i ş çi çal ış t ı ran Sanayi i ş  yerleri Büyük Sanayi olarak mütalaa edil-
mektedir.) Imalat k ıymetinin % 58 ini meydana getirdikleri görülmek-
tedir. 

Gerçi, Mensucat Sanayiinde merinos gibi baz ı  ham maddelerin it-
hali sebebiyle bu nisbetin çok daha az olmakla beraber dü ş eceğ i düşü-
nülebilirse de; merinosçulu ğun geliş mekte olu şu dolay ı s ıyla bu dü şün-
cenin tedricen zay ı flamas ı  yan ında, Ş eker Sanayii gibi bran ş lar ın ima-
lat kıymetlerini ilave etti ğ imizde yukar ı daki nisbetin daha da yüksele-
ceğ ini söylemek mümkündür. 

Ham maddeleri itibariyle tar ım sektörüne dayanan bu sanayi kol-
ları , meydana getirdikleri mamuller dolay ı s ıyla da pazar ve iç ticaretin 
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geliş mesini sağ lamaktad ı rlar. Böylece, sektörler aras ında kar şı l ıklı  bir 
dayanış ma ve dengeye do ğ ru gidilmektedir. Ayr ı ca, ham ve mamul mad-
de ak ımlar ı  sebebiyle, Ula ş t ı rma sektörünün geli şmesinde tar ım mal-
lar ının büyük rolü olmaktad ı r. 

Yukar ı da aç ıklamalardan zihnimizde baz ı  meseleler belirmektedir: 

1. Tar ımda % 73 faal nüfus, Vo 42 kadar Milli Gelir yaratmakta-
dı r. Geriye kalan di ğer sektörlerdeki % 27 faal nüfus ise, milli gelirin 

58'ini meydana getirmektedir. Burada, tar ım sektöründe üretimin 
ve netice olarak da fert ba şı na gelirin çok düşük olduğu ortaya ç ıkmak-
tad ı r. Köyden ş ehire veya çal ış mak üzere d ış  memleketlere do ğ ru akın 
bu gerçe ğ in aç ık bir belirtisidir. 

2. Tar ım Sektöründe, üretim ve gelir dü şüklüğüne rağmen, dış  
gelirlerimizin 	80'den fazlas ının tar ımsal oluşu, ihracaturnz ın da dü- 
şük ve kifayetsiz oldu ğunu ortaya koymaktad ı r. 

3. İ hracat ım ız ın tar ı m mallar ına inhisar etmesini önleyip bunla-
ra marnül maddeleri de katabilmek için sanayiin de geli şmesi gerek - 
mektedir. 

Bütün bunlar ın gerçekle şmesi için ise, a şı r ı  olarak tar ımda toplan-
mış  ve sür'atle artan nüfusu di ğer üretim alanlar ına aktarma çarele-
ri yanında, tar ımda reform ve rasyonalizasyona ba şvurmak suretiyle 
üretimi artt ı rmak icab etmektedir. 

Ş ARK S İ GORTA 
Türk Anonim Ş irketi 

Kurulu ş  : 1934 

Ş ark Han — GALATA 

Wıft4,1",~04i,%144444.°44~4,11441•4444%0414.% 
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Elektronik Hesap Makinalar ı  

Icat edilen ş eylerin hepsinin in- 
sana temin etti ğ i en büyük iyilik 
onu son derece a ğı r olan bedeni ça-
l ış madan kurtarmas ı  olmu ş tur. 

Albert Einstein 

İ smet TÜMER 

Art ık s ık ı cı  ve monoton say ı lan birçok i ş ler makineler sayesinde 
sür'at ve emniyet ile görülmekte, devaml ı  çalış mak zorunluluğu ile 
kar şı  kar şı ya olan insan i ş in programlanmas ı  ve kontrolu safhalar ıyla 
uğ raşmak imkan ını  elde etmi ş  bulunmaktad ı r. 

Tekniğ in baş  döndürücü inki ş afı nın neticesi olan bu durumun öne-
mi, az da olsa, memleketimizde de hissedilmeye ba ş lanmış tı r. 

Bilhassa Devlet Sektöründe, Sigorta Ş irketlerinde ve E ğ itim Mües-
seselerinde yap ı lmaya çal ışı lan iş lerin sür'atle neticelendirilmesinde ma-
kinelerin temin etti ğ i faydalar ın küçümsenmiyecek ölçüde oldu ğunu 
memnuniyetle görmekteyiz. Uzun y ı llardan beri bu sahadaki yenilikle-
rin teknik ve ekonomik cepheleriyle memleketimize yerle ş tirilmesinde 
I.B.M. Teş kilat ının büyük rolü olmu ş tur. Bu cümleden olarak Eylül 1964 
ayı  içerisinde I.B.M. Türk Ltd. Ş irketi Salonlar ında 6400 tip muhase-
be makineleri gösterisi tertiplenmi ş , her türlü firman ın orta ve küçük 
çaptaki muhasebe i ş lerinin tamam ın ı  içine alabilen ve makinenin an-
layabileceğ i bir lisanda kay ı t edebilen manyetik bant sistemi ile ilgili ap-
likasyonlar gösterilmi ş tir. 

Amerikada petrol, çelik, otomobil, kimya, telefon sanayiinde imal 
ameliyelerinin bütün devrelerine ait bilumum hesaplar makinelerde ya-
p ı lmaktad ı r. 
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Meselâ: Texas'da Tyler Mc. Murrey tasfiye kumpanyas ında yakıt 
ve petrol maddelerinin istihsali kontrol tablolar ı  önünde oturan üç ki ş i 
taraf ından ayarlanmaktad ı r. Bu otomatik kontrollarla tasfiyehanenin is-
tihsalini 3 misli artt ı rmak mümkün olmuş tur. I.B.M. Ş irketinin bir 
kimya kumpanyas ı  için inşa ettirdi ğ i devasa elektronik hesap makinesi 
olarak insan ın 1800 saatte haz ı rlayaca ğı  raporu 12 saatte, yine; Reming-
ton Rand taraf ından bir toptanc ı  firma için haz ı rlanmış  olan küçük 
boyda bir çift elektronik beyin bir deponun 240 saatte haz ı rlıyacağı  
envanterini otuz dakikada tamamlamaktad ır. (1) 

Makinelerin bu iş lemleri yapabilmesine nezaret edecek personel 
lüzumlu eğ itim ve öğ renim safhalar ından geçirilerek gerekli bilgiyle 
teçhiz edilmekle beraber esasen makinelerde doldurma, hesaplama, 
bilgi istihsali gibi ard ayda gelen muhtelif i ş lemler otomatik olarak ya-
p ı lmakta ve bu i ş  için elektronik devreler kullan ı lmakla insan gücü as-
gariye indirilmi ş tir. 

İ stihsal edilecek bilgi grubunu makinenin okuyabilece ğ i bir hale ge-
tirmede operatörün her bir say ısal basama ğ a alfabe harflerine ve özel 
karektere tekabül eden tu ş lara basarak kart veya manyetik bant elde 
etmesi gerekmektedir. 

Elde edilen bu kart veya bantlardan otomatik kontrollar yard ımıy-
la istenilen problemlerin çözülmesinden ba şka doneleri muhafaza ve 
arzu edilen anda aynen veya k ı smen iade hassas ına da sahip bulunmak-
tad ı r. Donelerin saklanmas ında: 

a — Halka ş eklinde etraf ı  sar ı lı  bir telden geçen elektrik ak ımı  
ile polarize edilmi ş  (magnetic core) 

b — Fonograf plâ ğı na benziyen (magnetic disk) 
— Dönen bir silindirin manyetize edilmi ş  yüzüne bilginin kay-

dedildiğ i (magnetic drum) 
d — Manyetik bir madde ile kaplanm ış  herhangi bir malzemede 

mamül bant olan (magnetic tape) kullan ı lmaktad ı r. 
Yukar ıda otomatik kontrolden bahsetmi ş tik, bundan maksat ma-

kine i ş lemlerinin doğ ruluğunun Kompüter içerisinde önceden tesbit 
edilmiş  ş artlara k ısmen veya tamamen uymas ı  keyfiyetidir. 

Beşerin zihnini me ş gul eden ve hayli hayli uzun sürelere ihtiyaç 
gösteren birçok problemler, art ık, en k ı sa ve s ıhhatli bir ş ekilde çözüm 
yolu bulmaktad ır. Bunun için de programımı z' en iyi ve ileriye matuf 
düşüncelerle mücehhez bir ş ekilde haz ı rlamak gerekmektedir. Bu tak-
dirde elektronik beyin görevini tam olarak ifa edecektir. 

Not: (1) Yüksek Ticaretliler Dergisi 1959 Aral ık sayı sı . 
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" D ış  ticaretin Devletle ş tirilmesi „ 
Temas ı  üzerinde Variyasyonlar (*) 

Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL 
S.B.F. Dış  Ticaret Profesörü 

I. Konunun önemi : 

Bugünkü konuşmamda «dış  ticaretin devletle ş tirilmesi» üzerinde 
memleketimizde son zamanlarda ileri sürülmü ş  bulunan fikirlerin k ısa 
bir eleş tirmesini yapmak ve d ış  ticaretimizin daha önemli gördü ğüm 
baz ı  temel problemlerine de ğ inerek, bunlar ın bir k ı smının çözüm yol-
lar ı  üzerinde durmak istiyorum. 

Konuşmam ın hemen ba şı nda iş aret edeyim ki, sizlere burada söy-
liyeceklerim, konuyla ilgili hiç kimseyi tam manasile memnun etmiye-
cektir. Bu konuda farkl ı  tezleri savunmuş  veya çe ş itli fikirler söylemi ş  
olanlar ın belki de hepsi bana k ızacak, k ı r ı lacak, ya da gücenecektir. Fa-
kat, her ş eye rağmen ben, iktisadi meselelerin tart ışı lmas ının hukukçu-
lar ın, özellikle anayasac ı lar ın inhisar ına b ı rak ı lmamas ı  gerektiğ ine -ve-
ya sadece doktrin ve sistemlerin dar mant ık çerçevesi içine sokulmaya 
çalışı lmasının doğ ru olm ıyacağı na- inand ığı m için bu önemli konuya 
filmin soğukkanlı  ve tarafs ız ışığı n ı  tutmaya çal ış acağı m. 

Konuşmalar ım ın ba şı nda, bir ba şka önemli noktay ı  daha aç ıkça 
belirtmek isterim. Ben burada sizlere, Türkiyede bugün uygulanmakta 
olan dış  ticaret rejiminin savunmas ı nı  yapacak de ğ ilim. Çünkü, benim 
bildiklerim ve bu bilgilere dayanarak yapt ığı m «değerlendirmeler» e 
mevcut sistemin, ne de onun bugünkü tatbikat ının kayı tsız ş arts ız sa-
vunulmas ının mümkün olamıyacağı nı  aç ıkça göstermektedir. On yı l 
evvelki iktisadi ş artlara göre haz ı rlanmış  ve çe ş itli baskı  guruplar ının 
tesirile hergün bir taraf ı  tadil edilmiş  bulunan bugünkü dış -ticaret re- 

(*) İ .Ü. Iktisat Fakültesi Mezunlar ı  Cemiyeti Ankara Şubesinin tertipledi ğ i Seri 
Konferanslar ından ikincisi olarak haz ırlanmış t ı r. 
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jimimiz günümüzün ekonomik ş artlar ına ve planl ı  kalkınman ın zorun-
larına tam olarak cevap vermekten, çok uzak bulunmaktad ır. 

Kanaatimce, Türkiyenin d ış  ekonomik ilişkilerini düzenliyen ku-
rallar ın ve kurumlar ın tümünün-tatbikattaki aksamalar ı  da gözönünde 
tutatarak, Plan ilkeleri ve hedefleri aç ı sından- yeniden göden geçiril-
mesi ve ciddi bir tahlile tabi tutulmas ı  ş artt ı r. Bu tetkik sonunda gö-
rülecektir ki, belki de bugünkü tatbikat ı  devam ettirmekten ise daha 
geniş  çapta, fakat daha düzenli bir «serbestiye» gitmek ve piyasa me-
kanizmas ının daha iyi iş lemesini sağ lamak veya tam aksine daha geni ş  
çapta ve daha sistemli bir «devlet ticaretine» gitmek, milli ekonominin 
menfaatleri aç ı s ından daha ak ı ll ıca bir politika olabilecektir. 

II. Devletleş tirme, Seymaye Kaç ırma ve Rejim : 
Dış  ticaretin devletle ş tirilmesi üzerinde şahsi görüş lerimi aç ıkla-

madan evvel, bu konuda ileri sürülmü ş  bulunan fikirlerin k ı sa bir ele ş -
tirmesini yapmak ve «devletle ş tirme» tezi ile «Sermaye kaç ırma» ve «re-
jim» meselelerinin nas ı l lüzumsuz yere biribirlerine ba ğ lanmak istendi-
ğ ini göstermek isterim. 

Hatı rlıyacağı nız gibi, mesele ilk defa «iş çi teş ekküllerinin» sözcüsü 
taraf ından ortaya at ı ldı  ve tezin esas ı  «yurt dışı na önemli miktarda ser-
maye kaçı rıhyor» gerekçesine ba ğ landı . 

Bu iddialar, derhal, Türkiyede «sermaye ve te şebbüs» unsurunun 
temsilcisi diye bilinenler taraf ı ndan ve «anayasaya ve rejime aykı rı dır» 
gerekçesiyle reddedildi. Derken, orkestraya politikac ı lar ın ve hukuk-
çular ın farkl) temalardaki sesleri kat ı ldı ; ve bir süre için mesele sade-
ce «anayasa ve rejim» aç ı s ında tart ışı l ıp durdu ve konu üzerinde he-
men hemen hiçbir iktisadi tart ış ma olmad ı . 

Bir süre sonra Hükümet üyelerinden baz ı ları , biraz gecikme ile de 
olsa, «dış  ticaretin tamamen devletle ş tirilmesi tezini benimsemedikle-
rini»; bunun, «karma ekonomi düzenini muhafaza etmek» ve «memle-
keti Ortak Pazar Üyeli ğ ine haz ı rlamak» gibi temel politikalar ına aykı r ı  
düşeceğ ini belirttiler. 

Son zamanlarda, hergün yeni bir çevrenin farkl ı  bir görüş le ortaya 
çıkmas ı  ve z ı t görüş lerin birbirlerine cevap vermeleri, konu üzerindeki 
tart ış malar ın bir hayli zenginle şmesini sağ lamış t ır. Fakat, bu tart ış -
malara bilimsel aç ı dan bak ınca ve kritik bir ele ş tirmeye tabi tutunca, 
çoğunun maalesef seviyeli ve tatmin edici olmad ığı  kolayca görülecek-
tir. Bunun ba ş l ı ca sebeplerini: (i) Problemin, daha ba ş langıçta iyi vaz-
edilmemiş  olmas ına; ve 
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(ii) Her gurubun kendi menfaatlerinin nerede oldu ğunu tam ola-
rak bilmemesine veya ifade edememesine ba ğ lamak mümkündür. 

Tart ış maya kat ı lanlardan-i ş çi temsilcisi dışı nda- hemen hemen kim-
senin meseleyi «ekonomik aç ı dan» ele olmay ışı  bunun aç ık delilidir. 
Tart ış maya kat ı lanlardan hiç kimsenin«sermaye kaç ı rma» olay ını  red-
detmesi de konun en enteresan yönlerinden birini te ş kil etmektedir. 

III. Çarp ış an Tezler, Peri ş an Fikirler: 

Ş imdi, kı saca bu tart ış malarda ileri sürülen tezleri ve ana fikirle-
ri görelim. 

(1 ) Türk ıyedeki bütün «emek unsurunun temsilcisi» diye bilinen-
lerin, dış  ticarette mevcut k ı s ınt ı lar ın dahi kald ı r ı lmas ını , daha serbest 
ve daha bol ticaret yap ı lmas ını  talep etmeleri- bu yoldan i ş  gücünün 
reel ücretinin artt ı r ı labilece ğ i, sermayenin pay ın ın azalaca ğı  gerekçesile-
beklenirken bu tanditlerin daha da artt ı r ı lmas ını  ve genel bir devlet - 
leş tirilmeye gidilmesini talep etmeleri, ilk nazarda izah ı  güç bir du-
rum yarat ı r. Bu durumda, i ş çi temsilcilerinin Türkiyedeki bütün i ş çi-
leri değ il de sadece «Sanayi i ş çileri gurubunun» ç ı karlar ını  savunmuş  
olmalar ı  bir izah tarz ı  olabilir, ise de meselenin as ı l çözümünü, sonra-
dan bu gurup sözcüleri taraf ından yap ı lan aç ıklamalardan ç ıkarmak 
mümkündür. Çünkü, bu tezin savunucular ı , bilâhare «ticaretin durdu-
rulmasını  veya daralt ı lmas ı nı- yani mekteplerin kapat ı lmas ını- değ il, 
sadece devletle ş tirilmesini istiyoruz» demi ş ler ve buna ilâveten «d ış  ti-
caret özel sektörün elinde kald ıkça yurt dışı na büyük çapta sermaye 
kaç ı r ı lmakta ve bu durum, haks ız servetler edinilmesi bir tarafa, Türk 
ekonomisinin k ı t faktörü olan sermaye arz ının azalmas ı  dolayı siyle ik-
tisadi kalk ı nmam ız ı  engellemekte ve yüzbinlerce i ş çiye iş  sahas ı  yarat-
ma imkâniar ından bizi mahrum b ı rakmaktad ı r.» demek suretile, bü-
tün tart ış malar ın en kuvvetli iktisadi arginnamm ortaya atm ış lard ı r. 

İş in garip taraf ı  şudur ki, bütün tart ış malar boyunca hiç kimse ç ı -
kıp da bu iddialar ı , «kar şı  iktisadi argümanlarla» çürütmeye çal ış ma-
mış t ı r. Meselâ: «Türkiyeden sermaye kaç ıyor da i şgücü hem de yeti ş -
miş , vas ı fl ı  i şgücü kaçm ıyor mu? Yeti şkin ve vas ı fl ı  işçilerin herbiri 
üzerine binlerce liral ık yat ı r ım yap ı lmış  olduğuna göre; bunlar ın yurt 
dışı nda çal ış mak üzere önemli mikyaslarda d ış ar ıya ak ın etmeleri, kal-
kı nma gayretlerimizin aksat ı lmas ı  aç ı s ından, en az ından sermayenin 
kaçı r ı lması  kadar önemli say ı lmaz m ı ?» denmemiş tir. Halbuki, canl ı  
sermaye say ı labilecek yeti şkin insanlar, en verimli ça ğ larında ve ayda 
ortalama 5.000 ki ş i olmak üzere d ış ar ıya gitmektedir. Halen yurt d ı - 
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şı ndaki i ş çilerimizin say ı s ı  100 bini a şmış tı r ve önümüzdeki y ı llarda da 
bu rakam artacakt ı r. Hattâ, bu 100 bin i ş çinin içinde 15 bin kadar ı  tam 
manasile «kaçak» gidenlerdir; yani resmen i şçi değ ilmiş  gibi gidip dı -
ş arda çal ış anlard ı r. 

Yine ayn ı  ş ekilde, hiç kimse bu tezi savunanlara kar şı  çıkıp da 
«Döviz kaçakç ı lığı  yapanlar ve dolay ısiyle sermaye kaç ı rmak istiyen -
lere alet olanlar sadece ithalâtç ı  ve ihracatç ı lar m ı dı r? Ayni kanunlara 
tabi olmas ı  gereken Türk i şçileri yurt d ışı nda elde ettikleri gelirlerini 
tamamen resmi makamlara resmi kur üzerinden mi satmaktad ı rlar? 
Yoksa D. Marklar ını  serbest piyasada m ı  bozdurmaktad ı rlar?» deme - 
miş tir. 

Asl ında, yurt d ışı ndaki işçiler gelirlerinin pek cüzi bir k ı smını  bu-
güne kadar resmi kanallardan transfer etmi ş lerdir. Halbuki, yurt d ı -
şı ndaki i ş çilerimizin tasarruflar ının en az ından 1963 y ı l ında 25 milyon 
dolar, 1964 y ı l ında 40 milyon dolar olaca ğı  hesaplanmaktad ı r. 

Bunlara, Türkiyeye gelen «yabanc ı  turistlerin» karaborsada boz - 
durduklar ı  tahmin edilen dolarlar-ki kaba bir tahminle 1963 için 10, 
1964 için 15 milyon dolar- da ilave edilirse «karaborsay ı  besleyen» dö 
viz kaynaklar ından 40 ila 50 milyon dolarl ık önemli bir k ı smın nereden 
geldiğ i daha iyi anla şı lacakt ı r. 

Bu durumda, hiç şüphesiz ş u sual sorulabilir: «Sermaye kaç ırıl - 
mas ını  önlemek gerekçesile ithalat ve ihracat ın devletle ş tirilmesini ta-
lep edenler, acaba i ş çi hareketlerinin ve Turizmin tamamen devletle ş -
tirilmesini de isterler ve mümkün görürler mi? Buna imkân olmad ığı  
takdirde sadece ticaretin devletle ş tirilmesi sermaye kaçakç ı lığı n önler 
mi? 

Tart ış may ı  bu seviyelerde yapaca ğı na, devletle ş tirme tezine cephe 
alan baz ı  yazarlar ımız, sadece «ithalat ve ihracat devletle ş tirilirse tüccar 
yerine devlet memurlar ı  kaçakç ı l ı k yapacakt ı r», gibi çok zay ıf bir argü-
manla ortaya ç ıkmış lardı r. 

2. Türkiyedeki bütün «sermaye ve te şebbüs» unsurlar ının sözcüsü 
diye bilinenlere gelince, bunlar malesef hiç bir zaman kendi gurupla-
r ının hakiki ve uzun vadeli menfaatlerinin nerede oldu ğunu bilemedik-
leri için, dar bir gurubun k ısa vadeli menfaatlerini savunma tela şı  için-
de ve «rejim elden gidiyor» havas ını  yaratmak suretile ortaya ç ıkmış -
lard ır. 
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Bunların ileri sürdükleri ve kendilerince isbatlanm ış  gibi gözüken 
en kuvvetli argüman yine malûm «devletin iyi tüccar olmay ışı  ve dev-
let i ş letmelerinin verimsiz olu şu» tema's ı  etraf ında iş lenmiş tir. 

Buna ilave olarak bir de «Sermaye kaç ı rma» olay ının, kanaatimce 
son derece tehlikeli say ı labilecek, bir de «sözde» gerekçesi bulunmu ş  -
tur: «Memlekette iktisadi ve siyasi istikrar yokmu ş , Rejime kar şı  gü-
ven tam olarak teessüs etmemi ş . Bu durumda sermaye tabiiki kaçar - 
mış ...» 

Serbest piyasadan yap ılan döviz talebinin ancak bir k ı smını  izah 
edebilen «sermaye kaç ı rma» hadisesinin çe ş itli motiflerinden sadece 
biri olan bu saike bu kadar a ğı rl ık vermek bence geriye tepebilen bir 
silahı  kullanmakt ı r. Çünkü, bu argümana kar şı , aksi tezi savunanlar 
ç ı k ıp diyebilirler ki: «tek ba şı na bu sebep bile d ış  ticaretin derhal hiç 
olmazsa bir süre için yani -güven ve istikrar teessüs edinceye kadar - 
devletle ş tirilmesi zorunlu k ı lar. Tıpkı , fevkalade hallerde bankalar sis-
teminin geçici bir süre özel bir rejime tabi tutulmas ı  gibi...» 

Asl ında, problem bu kadar basit de ğ ildir; ve argüman yanl ış  vaze-
dilmiş tir denebilir. Çünkü, döviz piyasas ının siyah gömlekli al ı cı lar ı  
sadece «ürkek sermayedarlar» d ı r, ne de sat ı cı lar ı  sadece ihracat ve 
ithalat taciri ve yurt d ışı ndaki i şçilerdir. Bu piyasan ın alıcı lar ı  aras ın-
da türlü motiflerle servetinin bir k ı smını  dış arda muhafaza etmeyi 
tercih edenler oldu ğu gibi, yurt dışı na ç ıkan Türk turistleri ve hac ılar 
ve özellikle bir gurup ithalâtç ı lar da vard ı r. Bu sonuncu gurup devletin 
kendisine müsaade etti ğ i ithal noktas ının üstünde mal getirmeyi karl ı  
gördüğü için, faturay ı  düşük göstererek fazla mal ithal eden ve arada-
ki fark ı  «serbest» piyasadan finanse eden kimselerdir. (Bu kanaldan 
yap ı lan ithalat ın kaba bir tahminle y ı lda 30 milyon dolar ı  bulduğu söy-
lenebilir). 

Yine bu piyasan ın sat ıcıları  aras ında normal ihracatç ılar yanında 
güney hudutlar ının haylaz çocuklar ını , Türkiyeye gelen yabanc ılar ı  ve 
«liberasyondan» ithalat yaparken fatura ş iş irenleri unutmamak gerekir. 

Ş ahsen yapabildi ğ im çok kaba tahminlere göre «serbest piyasada» 
döviz al ış  veriş i yı lda 100-110 milyon dolar civar ında (toplam döviz ge-
lirlerimizin 0/020 si etraf ında) oynamaktad ı r. Bunun 40 milyon kada-
r ını  yurt dışı ndaki işçiler ve yabanc ı  turistler sa ğ lamaktad ır; 60 ila 70 
milyon dolarını  da bir gurup ithalâtç ı  ve ihracatç ılar. 

Bu 100-110 milyon dolarl ık dövizin 60-70 milyon dolarl ık kısm ı  
kaçak ithalat ın (40-45 milyon dolar), bedelsiz ithalat ın (10 milyon do-
lar) finansman ı  ile Türk Turist ve hac ı lar ı nın ihtiyac ını  kar şı lamakta- 
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d ı r. Kalan 30-40 milyon dolarl ık kı sm ı  (ve ancak bu k ısmı ) «sermaye-
transferi» nin finansman ında kullanı lmaktad ı r. 

Şu kaba hesaplar da göstermektedir ki «döviz-kaçakç ı lığı » ile «ser-
maye-kaçakç ı lığı » aynı  ş ey değ ildir ve «serbest piyasaya» intikal eden 
dövizlerin ancak üçte biri devaml ı  ve net «sermaye kayb ı »na inkı lab 
etmekte, üçte ikisi ise şu veya bu kanaldan yurda mal veya hizmet ola-
rak sokulmaktad ı r. 

Bu konuda yukardaki izahat ı  veri ş imin sebebi hiç şüphesiz hadi-
seyi küçümsemek ya da me ş ru göstermeye çal ış mak değ ildir. Maksa - 
dım, sadece duruma aç ı kl ık kazand ı rmakt ı r; ve kanaatimce problem 
bu aç ı klığı  ile ele al ınmaz ve çareleri ona göre dü şünülmez ise doğ ru ve 

kesin çözüm yolu bilmek imkâns ı zlaş acakt ı r. 
(3) ithalât ın devletle ş tirilmesi konusunda görü şünü bildiren 

üçüncü önemli gurup olarak «rejimin gözcüsü» veya «karma ekonomi-
nin sözcüsü» diyebilece ğ imiz Hükümetin, baz ı  üyelerinin konu üzerin-
deki demeçlerine değ inmek isterim. 

Hükümetin yetkili üyeleri ithalat ın devletle ş tirilmesiyle ilgili ola-
rak yapt ıklar ı  yorumlarla, bugüne kadar tart ış malara fikir bak ımın - 
dan fazla bir katk ı da bulunmam ış lar, daha ziyade bilinen «siyasi ter-
cihlerinde» bir de ğ iş iklik yapmaya « ş imdilik» niyetleri olmad ığı nı  aç ık-
lamış lar.  dı r . 

Sermaye (veya döviz) kaçakç ı lığı nın yayg ın olduğu ve ekonomik 
kalk ı nmam ı za zarar verdi ğ i iddialar ını  aç ıkça reddetmeyen ve sadece 
«zamanla azal ıyor» diyen baz ı  hükümet üyeleri, ortaya at ılan temel 
probleme nas ı l bir çözüm yolu dü şürdüklerini henüz aç ıklamamış lar -
dı r. Sadece «bugünkü tatbikat karma ekonominin icaplar ındandı r» de-
yip problemi bir tarafa itmi ş  gibi gözükmek, hiç şüphesiz, memleket 
aydınlar ı  aras ında «karma-ekonomi de bu muymu ş ?» diye baz ı  şüphe-
lerin hakl ı  olarak uyanmas ına sebep olabilecek ve sistemin «haks ız yere» 
tenkit edilmesine yol açabilecektir. 

Aslında, «karma-ekonomi düzeninin» karma kar ışı k bir ekonomi 
demek olmad ığı nı  göstermek için «sistemin kendi mant ığı  içinde bu ne-
vi problemlerin kolayca çözümlenebilece ğ ini; mevcut d ış  ticaret reji-
minin iddia edilen mahzurlar ı  bertaraf etmek amac ıyla düzeltilece ğ ini 
söylemek ve bu yönde derhal çal ış malar ın baş lamas ını  sağ lamak gere-
kirdi. 

Bu konuda ileri sürülen en enteresan noktalardan biri de Say ın 
Başbakan İnönü'nün a ğ z ından bas ına aksetmi ş tir. Sayın İnönü'nün ileri 
sürdüğü «Ortak Pazar Argüman ı » uzun vadeli iktisat politikam ız aç ı  - 
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s ından kuvvetli bir nokta olmakla beraber, k ı sa vadeli bir iktisat poli-
tikas ı  arac ı  olarak d ış  ticaretin «geçici bir süre için devletle ş tirilmesi-
nı n faydal ı  olabileceğ i» tezini aç ıkça b ı rakmaktad ı r. 

Maamafih, bugüne kadar hiç kimse ç ı k ıp da: «Türk ekonomisini 
Avrupa Ortak Pazar ı  Üyeliğ ine haz ı rlamaktay ı z derken, nas ıl her sene 
gümrükleri art ı r ıyor ve yeni ithal tanditleri getiriyorsan ız ve bu politi-
kay ı  nas ı l onbe ş  yı l sonra tersine çevirece ğ iz ve o zaman gümrükleri 
indirmeye, ticarette liberasyonu artt ı rmaya ba ş l ıyaca ğı z diye savunu - 
yorsamz, ayn ı  mantığı  dış  ticaretin bir süre için devletle ş tirilmesi konu-
sunda niçin uygulam ıyorsunuz?» diye sormam ış tı r. Herhalde, bir soran 
ç ı ksayd ı , bu noktada da tahmin edici bir cevap verilebilmeliydi. 

IV. Niçin ve Ne kadar Devletle ş tirme : 

Ş imdi söylenmiş  sözlerin ele ş tirmesini bir yana b ırakarak, bir 
memlekette ithalat ve ihracat ı  devletle ş tirmenin hangi şartlar alt ında 
hakikaten zorunlu ve faideli olabilece ğ ini; ve bu gibi durumlarda dev-
letle ş tirme politikas ı nın tercihan hangi sahalara ve ne kadar süre ile 
uygulanmas ının doğ ru olabilece ğ ini -Türkiye'nin bugünkü şartlar ını  da 
gözönünde bulundurarak- tart ış al ım. 

Dış  ticaretin devletle ş tirilmesi konusunda, her şeyden evvel ithalat 
ticaretini ihracattan ayr ı  tutmak ve sürekli devletle ş tirme ile geçici dev-
letle ş tirmenin, genel ile k ı smi devletle ş tirmenin ayn ı  şey demek olma-
d ığı n ı  bilmek gerekir. Bir de d ış  iktisadi ilişkilerin belirli bir safhas ı -
nın -mesela ödemeler safhas ı n ın- devletle ş tirilmesi söz konusu olabilir. 
Bu son noktada Türkiye'de senelerdir devletçilik -yâni döviz al ım satı -
m ı n ı n (resmen) devlet monopolüne verilmi ş  olmas ı- vard ı r. 

Dış  ticarette gerek ithalat, gerek ihracat cephesinden «genel» ve 
«sürekli» devlet monopolüne gidilmesi çok nadiren zorunlu veya fay -
dal ı  olabilir. Sermaye kaçakç ı lığı n ın veya döviz karaborsas ının mevcut 
oluş u böyle bir devletle ş tirme politikas ı  için yeterli gerekçe say ı lamaz. 
Çünkü, bu problemi ba şka yollardan da -ve belki de daha etkili bir ş e-
kilde- önlemek mümkündür. 

Fakat bunun yan ı nda, dış  ticarette özellikle «k ı smi» ve/veya «ge-
çici» devletle ş tirmenin zorunlu, ya da «faydal ı » olabileceğ i çeş itli du-
rumlar söz konusu olabilir.... 

Bunlar ı  kı saca aç ıklamak gerekirse: 
(1) «Ticaret-hadleri argüman ı » 
(2) «Gelir-da ğı l ı mı  argüman ı », ve 
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(3) «Kalk ınmanın - h ı zland ı r ı lmas ı  argüman ı , olarak üç nokta ha-
linde sı ral ıyabiliriz. 

(1) «Ticaret hadlerinin» aleyhimizde de ğ işmesini önlemek, veya 
lehimize çevirmeyi sa ğ lamak, amac ı yla alabileceğ imiz çeş itli tedbirler 
olumlu sonuç vermiyor ise, baz ı  alanlarda ticaretin devlet monopolüne 
al ınmas ıyla -monopol etken bir ş ekilde sevk ve idare edilirse- bir mem-
leket d ış  ticaretten sa ğ lad ığı  menfaatleri artt ı rabilir. 

Türkiye aç ı s ından, gerek ihraç, gerek ithal mallar ı  aras ında böyle 
mallar vard ı r; ve bunlar ın bir k ı sm ının ticareti zaten devlet monopolü-
ne al ı nmış t ı r; yap ı lacak tetkikler sonunda di ğ erlerinin de ayn ı  iş leme 
tâbi tutulmas ında fayda görülebilir. Ham-petrol, ham kauçuk, sun'i 
gübre, tar ım makinalar ı  ithalât ı  gibi ya dünya piyasas ında rekabet ş art-
lar ı n ın düzeltilebilece ğ i ithal mallar ı  bu guruba girenlere örnek olarak 
gösterilebilir. 

Ayn ı  mant ı kla ihracatta da bir ara ş t ı rma yap ı labilir ve eğ er önemli 
ihraç maliar ı m ı z ın dünya fiyatlar ı nı  etkilemek imkan ım ı z varken bunu: 

(i) Taban fiyatlar ı  koyarak, 

(ii) Ihracat ı  lisansa tâbi tutarak, 

(iii) İ hracatç ı  birlikleri kurdurarak 

müessir bir tarzda sa ğ l ı yam ıyorsak, belki de bu sahalarda devletin ih-
raç monopolüne gitmesi baz ı  ş artlar ı  alt ında- faydal ı  olabilir. Bu mal-
ların ve ş artlar ın hangileri olabilece ğ i ancak etrafl ı  bir ara ş t ı rma ile 
tesbit edilebilir. 

(2) «Gelir-da ğı lı m ı » aç ı s ı ndan d ış  ticaretin devletle ş tirilmesi daha 
zay ıf bir argümand ı r. Çünkü, yurt içinde gelirin çe ş itli guruplar ara - 
s ı ndaki da ğı l ım= şu veya bu yönde etkilemenin veya k ı s ı tlanm ış  it-
halâttan do ğ an «K ı tl ık-rant ı »nı  millileş tirmenin, çok daha müessir ba ş -
ka yollar ı  vard ı r. Dolay ısiyle, bu hedefleri gerçekle ş tirmek için «ticare-
tin devletle ş tirilmesi» arac ının kullanı lmas ı , ancak diğer araçlardan so-
nuç al ınamamas ı  halinde söz konusu olmal ı d ı r. 

Bu bak ımdan, memleketimizde derhal al ınmas ı  mümkün ve zaru-
ri olan çe ş itli tedbirler vard ı r. Mesela : 

(i) ithalâtç ı lar ın sağ ladığı  «k ı tl ık rant ı »n ı n bütçeye, yâni millete 
mal edilmesi için, bir nevi «lisans bedeli» mahiyetinde olan «damga 
resmi» % 5 ten (1/4 1 5 e ç ıkar ı labilir. 
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(ii) Dış  seyahat vergileri yükseltilebilir. 

(iii) İ thalâtç ı lara döviz tahsis mekanizmas ı  ile onlar ın ödedikleri 
«gümrük vergileri», «gelir vergileri» ve «gider vergileri» aras ında sıkı  
bir ilişki bulunmal ı d ı r; ve nihayet, 

(iv) Gümrük idaresi reorganize edilerek daha verimli ve daha dü-
rüst çal ışı r hale getirilebilir. 

Bütün bu tedbirler, bir taraftan gelir da ğı l ımında arzulanan so - 
nuçlan sa ğ larken, bir taraftan da «serbest piyasadan döviz talebini» ve 
«sermaye kaç ı rma kapasitesini» k ı s ı tl ıyabilir. 

(3) «Kalk ı nman ın hı zland ı rılması » açı s ından dış  ticaretin devlet-
leş tirilmesi (i) kaynak vasf ın ı  önlemek, (ii) küçük ve çok say ı da firma-
lar taraf ı ndan yap ı lan ithalat ın pahal ı lığı nı  bertaraf etmek, ve (iii) özel-
likle «dinamik-teş ebbüs-unsurunun» ekonomik kalk ınmada daha fay-
dal ı  olabilecekleri smai faaliyet alanlar ına kayd ırmak gibi önemli se-
beplere dayanabilir. 

Bu argüman «ithalat» ve «ihracat» ticareti aç ı sı ndan farkl ı  ağı rlık-
lar ta ş ] r. Özellikle Türkiye için. Çünki, bizde «ihracat» alan ında ve 
«sanayi» alan ında yeteri kadar müte ş ebbis -«dinamik i ş  adamı »- bulun-
madığı  halde, «ithalâtç ıhk» alan ında «a şı rı  yığı lma» mevcuttur. Tarihi 
ş artlar ı n ve özel menfaatler aç ı s ından mevcut dengesiz durumun sebep 
olduğu bu «yığı lma» giderilebildi ğ i takdirde, bu «dinamik-elemanlar ın» 
çoğundan diğ er alanlarda kalk ınmayı  hızlandı r ı c ı  faydal ı  fonksiyonlar 
beklenebilir. 

Bugün Türkiyede yar ı dan fazlas ı  «kota-taklitleri» alt ına al ınmış  it-
halatta, hangi firman ı n ne kadar ithalat yapabilece ğ i, hangi cins mal ı  
getirebilece ğ i ve hatta hangi memleketlerden sat ın alabilece ğ i ve ne sü-
re içinde yurda sokabilece ğ i doğ rudan doğ ruya «devlet» taraf ından tayin 
edilmektedir. Te ş ebbüs unsurunun yapabilece ğ i bir iş  ve ta şı yacak' 
bir «risk» adeta kalmam ış tı r. Zaten, bunun sonucudur ki, son• derece 
berecikli ve dinamik olan bu gurup «normal faaliyetini» yapamay ınca, 
«yapmamas ı  gereken veya istenen» faaliyetlere yönelme e ğ ilimini gös-
termektedir. Şu halde, bunlar ın ba şka alanlara geçmesini sa ğ layacak 
-veya kolayla ş t ı racak bir politikan ı n tesbiti ve uygulanmas ı  ile ekonomik 
gelişmemizi h ı zland ı r ı c ı  bir sonuç elde edilebilir. Bu maksatla düzenle-
necek politikan ın araçlar ı  aras ında, diğer tedbirler yan ında, «kı smi» ve 
«geçici» devletle ş tirme de bulunabilir. 
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Kald ı  ki, bir bak ıma bugünkü tatbikat aras ında buna benzer ted-
birler de bulunmaktad ır. Mesela, bir mal ın yerli üretimi yurt-içi tale-
bi kar şı layacak m ıktar ve niteliğe ula şı nca, o mal ın ithalat ı  tamamen 
yasaklanmaktad ı r. Bu durum o mal ın ithalat ının sadece devletle ş tiril-
mesi değ il, o mal üzerindeki «ithalütç ı lığı n iptüli» anlam ına gelmekte-
dir. 

V. Sonuç: Hakiki Durum ve Do ğ ru Çözüm: 

Buraya kadar yapt ığı mız tart ış malar ı  bir sonuca bağ lamak gere - 
kirse, diyebiliriz ki: 

a) ithalat ve ihracat ı  devletle ş tirmekle ve «sermaye kaçakç ı lığı » 
ve hatta ne de «döviz kaçakç ı lığı » önlenebilir. Fakat, «Sermaye -kaçak-
çı lığı  argümanı » dışı nda, dış  ticarette k ı smi ve veya geçici devlet mono-
polleri tesisi, baz ı  alanlarda, baz ı  ş artlar alt ında «başka sebeplerle» 
zaruri veya faydal ı  olabilir. Türkiye için bu alanlar ın ve ş artlar ın tes-
biti etrafl ı  bir tetkike muhtaçt ı r. 

b) Dış -ticarette «sermaye - kaç ı rma» olay ı  mevcut olmakla bera, - 
ber, kaç ı r ı l ıyor gibi gözüken sermayenin yandan fazlas ı  çeş itli kanal - 
lardan, özellikle noksan fatura edilmi ş  ithalat kanalile, tekrar yurda 
mal olarak dönmektedir. 

e) ithalat ve ihracat tamamen devletle ş tirilse bile yurt d ışı ndaki 
iş çiler ve turistler «sermaye» piyasas ım rahatça besliyebileceklerdir. 

d) Dış  ticaretimizin, «devletle ş tirme» dışı nda başka önemli prob-
lemleri de vard ı r. Bu problemlerin tümü ile ele al ınmas ı  ve plan ilke-
lerine uygun çözüm yollar ına kavuş turulmas ı  laz ımdı r. 

Bu problemlerimizin bilimsel aç ı dan al ınarak ciddi bir tahlile ta-
bi tutulmaz ise ve bu tetkiklerden elde edilecek sonuçlar ciddi olarak 
ve süratle uygulanmaz ise «Plünlı  kalkı nma gayretleri» mizin sadece 
«geli şme h ızı » hedefine değ il, «sosyal adalet» ve «d ış  yard ımsı z -kalkın-
ma» hedeflerine de ula şmamız çok güçle ş ecektir. 
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Mü ş terek Pazarda Hububat 
Fiatlar ı  

Ayhan AGUN 

Mü ş terek Pazar' ın alt ı  üye devleti, 15. Aral ık. 1964 tarihinde, hu-
bubat mevzuunda M. Mansholt taraf ından ileri sürülen ana prensible-
ri, yani bütün câmia için muteber tek fiatlar ı  kabul etmi ş  bulunmakta-
dı r. Bununla beraber, bu prensip baz ı  istisnalar ihtiva etmektedir. Zi-
ra Bakanlar, Almanya'n ın çavdar ve biral ık arpas ı , Italya'n ın sert buğ  
dağ  ve mı s ı r ı  için hususi bir rejim tan ımaktadı r. 

Bir değ iş iklik olmadığı  takdirde 1. Temmuz. 1967 tarihinden iti - 
baren uygulanacak fiatlar şunlard ı r: 

— Yumuş ak buğday : Ton'u 425. Mark. 

Bu baz fiat Almanya taraf ından kabul edilmiş tir. 

— Arpa : Ton'u 365. Mark. 

Bu fiat öngörülen fiat ın alt ındad ı r. Burada ş una da iş aret edelimki, 
Almanya, istisnai olarak biral ık arpa mevzuunda Hellstein Komisyonu-
nun kontrolü alt ında, miktar ı  tonda 45.- Mark'a kadar yükselen bir 
sübvansiyondan istifade edecektir. 

— Çavdar : Ton'u 375.- Mark. 

Almanya neticede bu fiat ı  kabul etmekle beraber ekmeklik çavdar 
için daha yüksek bir fiat uygulayacakt ı r (Ton'u 385.- Mark). 

— Mı s ı r : Ton'u 362,50 Mark. 

Bu fiat derpi ş  edilen fiat ın alt ındadı r. Bununla beraber İ talya to-
nu 320.- Markdan üstün olan bir fiat ı  tatbik edemiyeceğ ini bildirmiş  - 
tir. Farkı  kapatmak için Alt ı lar, kimsenin dikkatinden kaçm ıyan bir 
taktiğe başvurarak Italya'ya be ş  sene müddetle, sözde Cenova liman ının 
modernle ş tirilmesi maksad ıyle ton ba şı na 30.- Markl ık bir yardımda 
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ıulunmayı  kabul etmi ş lerdir. Hakikatte bu yard ım Italya'da ithal em-
en m ı s ır ve arpa fiatlar ın ın düşürülmesi gayesini istihdaf etmektedir. 
yrı ca bu memleket m ı s ı r ı  daha ucuz fiattan ithal etmek için, üç sene 

nüddetle ödenecek ve gittikçe azalacak tonda 10-22,50 Markl ık bir süb 
'ansiyondan daha faydalanacakt ı r. 

— Sert buğ day : Ton'u 500.- Mark. 

Burada dahi İ talya hususi bir rejimden istifade edecektir. Müstah-
,iline tonda 580.- Mark ödenecek ve 80.- Markl ık fark ise müş terek zi-
aî fondan kar şı lanacakt ı r. 

Uzun süren müzakereler sonunda. Alt ı lar, fiat indirimlerinden mü-
,eessir olan köylünün bu kay ıplarının tazmin yoluyle telafisi prensibi-
n kabul etmi ş  bulunmaktad ı r. Fransa'n ın teklifi üzerine, bu tazminle-
'in ilk sene 3/3, ikinci sene 3/2 ve üçüncü sene 3/1 nisbetinde olmas ı  
re 1970 yaz' ında tamamen kesilmesi kabul edilmi ş tir. 

Bu sistemde, tazminat fonuna olan hisselerini ödemekle beraber 
Almanya, İ talya ve Lüksenburg memleketleri fayda görecek, hububat 
latlar ındaki artış tan kazançlar ı  olacak Fransa, Hollanda ve Belçika ise 
car şı hksız mali yardımlarda bulunacaklard ı r. 

Tazminat tablosu şudur : 

Almanya 	 1967/1968 	560,- 	Milyon mark 
1968/1969 	374.- 
1969/1970 	187.- 

:talya 	 1967/1968 	260.- 
1968/1969 	176.- 
1969/1970 	88.- 

:,üksenburg 	1967/1968 	5.- 
1968/1969 	3.- 
1969/1970 	2.- 

Bu prensip alt ı  memlekete ilk sene 825.- milyon mark, 1968/1969 
enesinde 553.- milyon mark ve son senede 277.- milyon mark olmak 
izere cem'an 1.655.- milyon marka mal olacakt ır. Aş ağı daki tablo ise, 
;eş itli memleketlerin bu fon'na olan i ş tirak ve bu fondan alacaklar ı  taz 
ninat miktarlar ı  hakkında bir fikir verecektir. Bu fon'a Fransa, Al - 
nanya ve İ talya % 28, Belçika ve Hollanda % 7,9, Lüksenburg ise %0,2 
ıisbetinde i ş tirak edecektir. 
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I ş tirak miktar ı  
(Milyon mark) 

Alacağı  tazminat 

Fransa 463 — 
Hollanda 131 — 
Belçika 131 
Almanya 463 1121 
İ talya 463 524 
Lüksenburg 3 10 

- 	- rıu ıı aıı ya ya guı dı nale ı  t ı aı ya yd,  

M. Mansholt taraf ından ileri sürülen fiat indirimlerini kabul et - 
İı elzle Almanya şüphesiz bir fedakarl ıkta bulunmu ş tur. Fakat bu 
.arl ığı nı  son müzakerelerde elde edebildi ğ i baz ı  garantilerle nisbeten 

ızaltabilmiş tir. Bu garantilerden en mühimmi, ş imdiden tesbit edilmi ş  
yu müş terek fiatlar ın tatbik tarihi 1967 den evvel yeniden gözden ge-
.;irilebileceğ ini öngören (revizyon kloz)udur, yani aç ıkcas ı  Mansholt 
iatlann ın yürürlüğe gireceğ i tarihe kadar bu fiatlar ın muhtemelen art 
ar ı labileceğ i ve değ iş tirilebileceğ idir. İ kinci garanti ise, Almanlar ın (fi-
ttlann bölgelendirilmesi) mevzuundaki görü ş lerini kabul ettirmi ş  bu-
unması dır. Ve nihayet, mü ş terek fiatlar ın hesaplanmas ında dolar' ın 
inite olarak kabul edilmesi de bu memlekete muhtemel kur de ğ iş ikliğ i-
le kar şı  bir garanti sağ lamış  oldu. 

Altı lar, Italya'ya tek tarafl ı  bir seri tavizlerde de bulundular. Böyle- 
bu memleket, yukar ı da mı sı r ve sert buğ day mevzuunda izah gittiğ i-

niz sübvansiyonlardan ba şka, a ş ağı daki imkanlardan da faydalana - 
aktı r. 

1 — Daha himayeci bir anlamda (sebze ve meyve nizamnamesini) 
leğ iş tirmek. 

2 — Sebze ve meyveden ba şka tütün, sert bu ğ day ve yağ lı  madde-
eri de mü ş terek zirai fon'a dahil etmek. Böylece İ talya yukar ı da zikre-
lilen maddeler için Birlik kasas ından ihracata müteallik yard ımlar sağ -
ıyacakt ır. 

3 — Nihayet, mü ş terek zirai fondaki hissesini dü şürmek. İ talya' 
nn iş tiraki 1965 de % 28 den 0/018 e indirilecek ve 19'66 da P/022 olarak 
,esbit edilecektir. Di ğer bir ifade ile bir taraftan i ş tirak hissesinin a-
altı lmas ı , diğer taraftan yard ımların artt ırı lmas ı  ile bilançonun mu-
razenede tutulmas ı  imkanlar ı  araş tırı lacakt ı r. 

Her anlaşmada olduğu gibi, 15. Aral ık. 1964 tarihli anlaşma Bene-
üks memleketleri içinde hususi baz ı  hükümleri ayni ş ekilde dikkate 
Llmış tır. 

Hollanda ve Belçika'n ın, 1967 den itibaren, domuz, yumurta ve kü 
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mes hayvanlar ı  mevzuunda birlik dahili ticaretinin serbest b ı rak ı lması  
teklifleri neticede üye devletler taraf ından benimsenmiş  ve bir prensibe 
bağ lanmış t ı r. Bu husus ilk planda Hollanda'y ı , muayyen bir ölçüde de 
Belçikay ı  ilgilendirmektedir. 

Sürümü icap eden hiç bir istihsal fazlas ına sahip olmadığı  halde, 
müş terek fon'a, kar şı l ık görmeksizin mühim ödemelerde bulundu ğunu 
anl ıyan Belçika'da bu fon'a olan yat ı rımlarının hudutland ırı lmas ını  is-
temiş tir. Neticede Alt ılar, gelecek iki sene içinde Italyanlar ın ödeme - 
lerindeki azalman ın müncer olaca ğı  kotpar art ış ma Belçika'n ın iş tirak 
etmemesini kabul etmi ş tir. Diğer bir ifade ile Italya'ya tan ınan taviz-
lerin sebebiyet verdi ğ i munzam mükellefiyetler sadece Fransa, Alman-
ya, Hollanda ve Lüksenburg taraf ından kar şı lanacakt ı r. 

Lüksenburg'a gelince, bu bu memleket dahi bir Noel hediyesine na-
il oldu. Sadece hububat sahas ında bir tazminattan de ğ il ayni zamanda 
zirai bünyesini islah için Avrupa Fon'undan da hususi surette istifade 
edecektir. 

Fransa'ya avantajlar: 
Bu muameleden ba ş l ıca istifade eden memleket Fransa'd ır. Her 

sene artan istihsal fazlas ıyle Avrupa'n ın bir numaral ı  buğday müstah-
sili olan Fransa, böylece istihsalinin bir k ı smını  daimi surette aç ık ve-
ren Alman piyasas ına sürmek imkan ını  bulacakt ır. Frans ız köylüsü, 
1967 den itibaren, tek fiat ve himayecilik sayesinde, Alman piyasas ında 
bir priorite ihdas edecektir. İş te Fransa'n ın 15. Aral ık 1964 tarihinde 
gönül arzusu ile verdiğ i bir kaç tavize mukabil sa ğ ladığı  avantajlar... 
Böylece Fransa, hazinesine a ş ağı  yukar ı  yarım milyar franga mal olan 
mali mükellefiyetlere raz ı  oldu ve ayr ı ca İ talya lehine, gelecek iki sene 
içinde Fondaki diğer mali taahhütlerini artt ı rmayı  kabul etti. 

Bununla beraber Fransa'n ın elde etti ğ i tek avantaj Alman hububat 
piyasas ı  değ ildir. Bu memleket, hususi bir ehemmiyet arzeden mali 
mevzuatla ilgili bir hükmü de kabul ettirmeye muvaff ak oldu. Bu hu-
sus da, bugüne kadar yar ı sı  fondan, di ğer yar ı sı  ihracatç ı .  memleketler 
taraf ından kar şı lanan ihracata yap ılan yard ımların bütününün 1967 
den itibaren mü ş terek zirai fondan kar şı lanmas ı dır. Yani Fransa'n ın 
muayyen miktardaki buğday fazlas ının sürümünü, 1967 den itibaren 
Müş terek Pazar' ın diğer üye memleketleri finanse edecektir. 

Bununla beraber zirai fon meselesi henüz bir esasa ba ğ lanmamış -
tı r. Bir nizama bağ lanan hububat fiatlar ından sonra s ı ra ş imdi de zi-
rai piyasanın istikametini tayin edecek Fon'un esaslar ının tesbit edil - 
mesine gelmi ş tir. Bu hususun alt ı  memleketin zirai eksperlerine uyku-
suz geceler geçirtece ğ i şüphesizdir. Zira gelecek müzakereler mali yön-
den olacaktı r. 
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Kat Mülkiyeti ve kat Maliklerinin 
masraflara i ş tiraki 

Dündar ÖZB İ L 

Tapu Kanununun 26 nc ı  maddesinin birinci f ıkras ını  değ iş tiren ve 
bu maddeye iki f ı kra ilâve eden 6.1.1954 tarih ve 6217 say ı l ı  kanun «Mül-
kiyet, mülkiyetin gayri ayn ı  haklara ve mü ş terek bir arz ın hissedarlar ı  
veya birbirine muttas ı lgayrimenkulün sahipleri aras ında bunlardan bi-
rinin veya bir kaç ının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya in ş a edile-
cek binan ın muayyen bir kat ından veya dairesinden yahut müstakillen 
istimale elveri ş li bir bölümünden münhas ı ran istifadesini temin gaye-
sile Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakk ı  
tesisine veya tesisi vaadine mütedair Tapu Sicil Muhaf ızları  veya me-
murlar ı  taraf ından» senet tanzimine müsaade etmi ştir. Kat mülkiyeti-
nin teessüsü için bu kanuni müsaadeey ilâveler yap ı lması  zaruri görül-
müş  ve Tapu Kadostro Umum Müdürlüğü teşkilâta gönderdiğ i 11.2.954 
tarihli tamiminde; baz ı  şartlar ın tescile esas olmas ını  arzulam ış tı r. Bu 
tamime göre, irtifak ın haleflerine san ve ş amil olduğuna, mülk üze-
rindeki hissenin ancak irtifakla birlikte devredilebilece ğ i şuyun ida - 
mesi mükellefiyetinin tesisi ile şufa hakk ının iptal edildi ğne müteallik 
şart ve şerhlerin tapuda tescil esnas ında Akidlerce kabul edilmesi sure-
tiyle kat mülkiyetinin te ş ekkül edece ğ i anla şı lmaktad ı r. 

Kat mülkiyetinin mahzurlar ından biri derpiş  edilecek ş artlar ın ta-
mam olmas ı  halinde mülkiyetin kurulmas ı dı r. Bu şartlardan birinin 
unutulmas ı  veya iltibasa mahal verecek bir ibarenin yer almas ı  halinde 
kat mülkiyeti tesis edilmemi ş  olacakt ı r. Tapu'nun unutmas ı  yüzünden 
kat mülkiyetinin s ıhhatine bir ar ı za vaki gelmeyip maliklerin sarih ar-
zusundan ileri geldi ğ ini ileri sürerek mesuliyeti kabul etmiyecekleri şüp-
hesizdir. Herkesin, tapu'ya verdi ğ i dilekçe adı  geçen Umum Müdürlük 
tamiminde yer alan bütün akdi unsurlar ın derpi ş  edilmesini istekli di-
lekçe, yazmas ı n ı  ve kat sat ı nalan ın da bunu kontrol ve mürakabe etme-
sini yahut bu kadar bilgili olmas ını  beklemek mümkün de ğ ildir. Ak-
si halde kat mülkiyetine halk aras ında yer alan inanç sars ı lacakt ı r. Ta- 
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pu muamelât ındaki itimat ve emniyet prensibi ile telifi mümkün olm ı -
vacak hallerin zuhuruna mani tedbirlerin Tapu ve Kadostro Genel Mü-
Jürltiğünce al ınmas ı  zaruridir. Meselâ şufa'dan feragata raz ı  olmadık-
lar ı  veya şuyuun idamesini kabulünü arzulamad ıklar ı  yolunda unutma 
veya zuhule meydan vermiyecek sarih ibarelerin yer almas ı  veya hat ır-
[atı lma yap ı ldığı nın derci elzemdir. Şu hale göre kat mülkiyeti isminin 
kanunlaşmas ında ve ş artlar ın akdî olarak değ il kanuni unsur olarak 
bilinmesinde lüzum ve zaruret vard ı r. 

Diğer taraftan Medeni Kanunun 627 nci maddesine tevfikan şu-
yuun idamesi mükellefiyeti, on y ı ldan fazla süremez. 

Bundan ba şka çok ortakl ı  gayrimenkullerde; ortak yerlerin ortak-
laşa nas ı l kullanı lacağı , ana gayrimenkulün bak ım ve onar ımının nas ı l 
yap ı lacağı  tayin ve tesbit için Medeni Kanundaki hükümlerden ba şka-
surette özel hükümlere ihtiyaç vard ı r. Masrafa i ş tiraki tanzim eden Me-
deni Kanunun 626 ı ncı  maddesi aynen ş öyledir: 

MADDE 626 — Müş terek mülkiyete terettüp eden veya mü ş -
terek mülkiyeti takyit eyleyen idari masraflar, vergiler ve sair 
mükellefiyetler, hilâf ı na hüküm yoksa, hisseleri nisbetinde bü-
tün hissedarlara ait olur. 

Hissedarlardan biri hissesinden fazla tediyatta bulunursa bu 
fazla ile hisseleri nisbetinde diğ er hissedarlara rucu eder. 

Ş imdi bu maddede yer alan hükme göre ortaklardan biri ana gayri-
menkulün bilfarz pis su çukurunu temizletme ve i ş ini, badana ve boya-
s ını  cebinden masraf ederek yapt ı racak, bunlar ı  tevsik için makbuz ve-
ya fatura alacak, sonra di ğer ortaklar ın hisseleri nisbetinde masraf ın 
kendisine ödenmesini havi ihtar ı  Noter marifetiyle tebli ğ  ettirecek, te-
merrüde bu surette düçar etti ğ i ortaktan alacağı nın tahsili için mahke-
mede dava açacakt ı r. Ş imdi bu madde de; pe ş in ana gayrimenkul gider-
leri avans ı  derpiş  edilmediğ i gibi her defas ında kendini mahkemeye ve-
rilmeye mecbur b ı rakan ortak hakk ında hiçbir müeyyide mevcut de-
ğ ildir. Diğer taraftan, büyük tamirat icras ı  gibi daha ziyade mühim 
olan idari ',asarruflar ın yap ı lmas ı  müş terek mülkün yar ı sından fazla-
sına malik olan ve adet itibariyle de ekseriyeti te şkil eden hissedarlar ın 
reyleri ile kabil bulunmaktad ı r. Bu zaruri tasarruflara muhalefet eden 
çoğunluk kar şı sında az ınlıkta kalan ortaklar ne yapacakt ı r? Bilfarz  çö- 
ken çat ı  tamir edilmiyecek, bozulan asansör yenilenmiyecek midir? 

Ortaklar ın iç münasebetlerinde tatbik edilecek kaideler de belli de-
ğ ildir. Meselâ hangi masraf ın «ana gayrimenkul masraf ı » diğer bir de- 
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-; ı le uyl ucııı .l ızct ı l ı ct ı  cun ı lculg ı  ııı ct ı  aıııı  111 U1ü1C4 ı711 an orta ğı  ilgilendiren 
<kat masraf ı » olaca ğı  da tayin edilmemi ş tir. Bunu tayinde bir k ı stas 
aulmakta çok zordur. Bulunsa bile indi olacak ve her mahkeme ve her 
Jilirkiş i bu meseleyi kendine göre yorumlayabilecektir. Emlâk Kredi 
3ankas ının kredili muamelelerinde gayrimenkul ortaklar ına kabul et-
irdiğ i ve tapuda tescilini istedi ğ i Noterden yap ı lan müş terek mülkün 
ullanı lma tarz ını  tayin eden mukavele çok faydal ı  olmakla beraber 

nüeyyideden mahrumdur. Mezkûr mukavele şartlar ına göre gayrimen-
culün müş terek k ı sımlarının: 

a) Bilumum vergi ve resimleri, tanzifat, tenvirat ve bekçi ücretleri, 
b) Bilumum tamir, tadil ve tezyin masraflar ı , 
c) Badana ve boya masraflar ı , 
ç) Kap ı c ı  için ödenecek ayl ık ücret, sigorta ücretleri, 
d) Çat ı  kat ının tavan ve duvarlar ı  ile normal istimalin d ışı nda ka-

an çökme, çatlama, ar ı zalar ın izale masraflar ı  müş terek masraf oldu-
u yaz ı l ı dı r. 

Keza arsan ın heyeti umumiyesinin, binanın duvarlar ının, çat ı  ve 
ı acalar ın, cephelerin harici tezyinat ıı nn, balkonlar ın kap ıların pencere-
erin, giriş  holünün, merdivenlerin, sahanl ıklar ın, kömülüklerin, su de-
>olan ı= havagaz ı  su, elektrik ve harici telefon tesisat ının zil, anten, 
-ağmur borular ının, kanalizasyonun ve kanalizasyon borular ının umu-
ni ve mü ş terek k ı s ımlar ı  olduğu tadat edilmi ş tir. 

Her gayrimenkul hakk ında bu bağ layıcı  akdî hükümler olmad ığı -
m göre «Kat mülkiyeti» huzuru sa ğ layacak nitelikte de ğ ildir. 

Kat mülkiyetinde huzurun sa ğ lanmas ı  çok defa iyi bir tesadüfe 
ı ağ lı dı r. Ortakla ş a mülkiyetin gerektirdi ğ i fedakârl ıklara katlanan uy-
al ortağı n hayat ı , kötü ortaklar yüzünden çekilmez bir hale gelebilir. 

Kat mülkiyetinin gerçek hüviyetine kavu şmas ı  ve toplumda gere-
:en değerini alabilmesi için haz ı rlandıığ  anla şı lan «Kat Mülkiyeti Ka-
Lunu Tasar ı s ı » n ın biran önce kanunla şması  temenniye ş ayan görül - 
nektedir. 
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Cemiyetten Haberler 

* Cemiyetimizin Ankara, Yeni şehir Adakale Sokak Ada Apt. No. 8 Daire 1 dek! 
adresindeki şubesinde bu ay içinde de seri konferanslara devam edilmi ş tir. 

Konferansı  veren Konu Tarih Saat 

Prof. Dr. Aydın Yalçın Liberal Sistem içinde 9.1.1965 
Sosyal adalet (Cumartesi) 14.30 

Prof. Dr. Besim Üstüne! Dış  ticaretin Devletleş - 16.1.1965 
tirilmesi zaruri midir? (x) (Cumartesi) 14.30 

Doçent Dr. Mümtaz Sosyal 23.1.1965 
Ne istiyorlar? (Cumartesi) 14.30 

Açık Oturum Turizm Kalkınmas ım 30.1.1965 
başarabilecek miyiz? (Cumartesi) 14.30 

* IZMIT Ticaret ve Sanayi Odas ı  Umumi Kâtip Muavinliğ i için İngilizce bilir 
bir İktisat Mezunu aranmaktad ır. Taliplilerin Cemiyetimizle temasa gelmeleri; 

* İ smi Cemiyetirnizce mahfuz bir ş irket iktisadi etüd ve ara ş tırma servisinde 
istihdam etmek üzere İktisat mezunu aramaktad ır. Taleplerin İngilizce bilmeleri 
şarttır. Fazla bilgi almak istiyenlerin acele Cemiyet Merkezimize (Tünel, Galipdecie 
Caddesi Mustafa Sacid Apt. 48/1) müracat etmeleri rica olunur. 

* Türkiye Emlâk Kredi Bankas ında vazifeli bulunan Mezunlar ımızdan Musta-
fa Karanfil yeni aç ılan Eyüp Şubesine Müdür olarak getirilmi ş tir. Arkada şı mızı  
tebrik eder yeni vazifesinde de ba ş arılar dileriz. 

* Geçen sayımızda Halk Bankas ı  Umuin Müdür Muavinliğ ine getirildiğ ini bil-
dirdiğ imiz arkada şı mız Oktay Emed'den sonra yeni bir Umum Müdür Muavinli ğ i 
kadrosu ihdas edilmiş  ve bu va7ifeye mezımlarımızdan Saym Muzaffer Denizdöven 
tayin edilmiş tir. Camiam ızda sevinçle kar şı lanan bu mesut havadisi duyurur ar. 
kadaşı mıza başarılar dileriz. 

* Etibank Taksim Şubesi Md. Kâmuran Bayçu Anadolu Bankas ı  Genel Md. 
Muavinliğ ine tayin olunmuş tur. K ıymetli mezunumuzu tebrik eder. Yeni görevinde 
de başarılar dileriz. 

* D İ  K K A T! Her aym ilk çar şambas ı  Cemiyet lokalinde yap ılan toplan-
tımız, bu ay bayram münasebetiyle 10. Şubat.1965 Çar şamba saat 18—'e al ınmış tır. 

(x) Bak. IKTISAT DERGISI Say ı : 8, Yı l: 1965. 
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16.1.1965 14.30 Cumartesi Prof. Dr. Besim UstünePin verdi ğ i konferans'a 
iş tirak edenler. 

İ .Ü. Iktisat Fak. Mezunlar C. Ankara Şb. 16.1.1965 C.tesi Saat 14.30 da Say ın Prof. 
Dr. Besim Üstüne! taraf ından verilen konferans (tart ış malı ). 

«Dış  Ticaretin Devletle ş tirilmesi zaruri midir?» 
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Fakültemizin 28 inci Y ıldönümü münasebetile Kent Otel Pavyonunda yap ılan 
Yemekli - Cazl ı  toplant ıya iş tirak edenlerden bir grup. 

Gurupta bulunanlar: 

Fahrettin Tunçöz ve e ş i Nihat Karürerci ve e ş i Sırrı  Çakmak, Hasan Tiryaki ve 
eş i Doğan Akgöze ve e ş i. 

.1-**x* *** ıı.11.* . **4******* ıi-******** , r**x-*******************#** 74.  
* I,  
* * *  
* * *  
* ARSLAN TU Ğ LA  
*  * * * 
* YAPI TUĞLASI :tt * 
* J' KİREMİT * 

* * 
tıc-g4(-g-gıoc-ocı (ı (-g-sc-g-g-mc-K ıc-ıcl(ıc-g-scı (ı c-lcı (4cıocıı  .Kiticstı cıric-Kı cı rı cı rı cı (icicic-KiK4(-x-mci ı.-«-m(4K 

ATEŞ  TUĞLASI *4; 

4  

Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148  
Telefon : 21 11 32 
Mağaza : Galata, 	Tersane 	Cad. 	No. 67  

Telefon : 44 30 40  
İ STANBUL  

* * 
* * * 

* 
* 
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ÇANAKKALE 

Seramik Fabrikalar ı  A. Ş . 

Türkiyede ilk defa beynelmilel 

norm ve evsafa uygun olarak 

imâl etmekte olduğu 

KAROFAYANS 
 

(BEYAZ VE RENKLI) 

ve 

İ ZALATÖR 
(ALÇAK VE YÜKSEK GER İ Lİ M) 

Mamullerini piyasaya 

arzetmektedir. 

Müracaat : Galata, Tersane Cad. Kipman Han Kat 5, Tel: 44 76 83 
Fabrika : Tel. Çan 29 
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şarrai4a kadar 
BORU 61‘411ktilINA 

MIS lpN 
kapasitesi 50.000 len 

1964 IMALATPRO
ĞRAMI 

51-01DARD 
itAt 	

3" 

a.kr 
Sivah,Galvanizii ve 

bitrınalts borular. 
Din 2240 a göre 

3 anay

İ ; »2" 3/"4 	

• 1'1; 2",2°I; • 

Si borular ı  19X0.9 ,21X 0,9 ,26X1,3 
13X0.9 ,16X0.9 

, 	 a 
2X1.20 nalrn 

SIPARIŞ  
ÜZERINE IMAL:ğl 

13, 16, 19, 26, 2, 38, 42, 49, 60, eşit borular.  
76, 90 ın/ ın çap ında 

0,8 ilö 3 m/m 
et kal ı nlı VIda 

her   

PL. SORULAR 

eçgen, 
kare, dikdörtgen, 

heltsagonal, oval ve sair 
ROFI  

şekillerde 
borular 

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 

MORU SANAYII 
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MUTFAKTA • BANYODA • SANA Y İ DE 

EN MÜKEMMEL YAKIT 

AYGAZ BAYIINE MI.JRACAATINIZ 

VEYA 

MERKEZIMIZDEK ı  

471130 
471131-471132 

NUMARALARA BIR TELEFON ETMENtZ KAFIIDIR 

AYGAZ 
(;) 

AYGAZ 

(Kı smet 504) 
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Doktorunuzun verdiğ i 

reçeteye göre eczaneden 

ald ığı n ı z ilâç ı n sizi s ı hhate 

kavuş turaca ğı na nas ı l güve-

niniz varsa, TAMEK mâ-

mullerinin nefaset, lezzet ve 

mükemmeliyetine de ayn ı  

derecede güvenebilirsiniz. 

• DOMATES MAMULLERI 

• HAZIR YEMEKLER 

• KOMPOSTOLAR 

• REÇEL ve MARMELATLAR 

• ZEYTIN ve TURŞ ULAR 

• SEBZE KONSERVELERI 

YEGANE KALITE KONSERVE 
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