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1. "Tertip Komitesi Başkanı İzzet AKOSMAN'ın konuşması.

Kongremizin Sayın Üyeleri, muhterem misafirlerimiz,

1948 Türkiye İktisat Kongresinin Tertip Komitesi adına hepinizi hürmetle selamlar
ve memleketimizin iktisadi kalkınma davasında Kongremizin kendisinden beklenen
başarıları sağlamasını dilerim.

Sayın arkadaşlar,

Türkiye İktisat Kongresinin nasıl hazırlandığını ve ne yapmak istediğini
huzurunuzda uzun boylu izah edecek değilim. 1923 de İzmirde bir Türkiye İktisat
Kongresi toplandıktan ancak 25 sene sonra İstanbulda ikinci bir Türkiye İktisat Kongresi
toplanabilmiştir. Bu müddet zarfında memleketimizde iktisadi kalkınma davasının bütün
mesuliyetini devlet kendi üzerine almış ve kısa bir zamanda çok iş yapabilmek arzusiyle
olacak iktisadi hayatta bilfiil çalışan meslek ihtisas adamlarına bu vadide vazife vermeğe
ve onlarla çalışmağa lüzum görmemiştir. İşte yirmi beş sene sonra Türkiye İktisat
Kongresi artık memleketin iktisadi mukadderatına meslek ve ihtisas adamlarının da
karışmak kararında olduklarını en canlı, ve en kuvvetli şekilde ifade eden bir hareket
olmak bakımından büyük ehemmiyet taşımaktadır. Buraya serbest meslek ve ihtisas
adamları kendi arzulariyle geldi, hiç birimizi resmi ve kanuni bir mecburiyet sürüklemedi.
Yurdun her tarafından akın akın gelen temsilci heyetler bugün saray değil fakat bir
lokanta salonunda yapılan bu büyük toplantının manasını, omuzlarına yüklenmiş çetin
ve şerefli tarihi vazifeyi tamamen kavramışlardır. Onları bir çok külfetlere seve seve
katlanmağa zorlayarak buraya getiren ve toplayan kuvvetin ne olduğunu hepimiz
biliyoruz; hür ve serbest irade ve hepimizin derin memleket sevgimiz ve iktisadi
kalkınma davasında topluluğun sihirli kudretine olan tam imanımız.

Vazifemizin çok ağır olduğunu söylemeğe lüzum görmüyoruz. Kongrenin altı
güne sığan çalışma programı yüklüdür, incelenecek ve karara bağlanacak mevzular çok
mühimdir. Bu itibarla Kongremizin başarılı netice elde etmesi için arasız çalışmamız ve
bir birimize yardım etmemiz icap edecektir. Bütün kuvvetini topluluğun hür ve serbest
iradesinden alacak olan Kongremize bu çetin vazifede pürüzsüz muvaffakiyet dilerim.

Sayın arkadaşlar;

Tertip Komitesi adına mühim bir noktayı belirtmek vazifesiyle mükellefim: 1948
Türkiye İktisat Kongresi hür ve serbest fikrin mahsullüdür. Fakat bu serbestinin iki şeyle
mukayyet olduğunu unutmamak lazımdır.

1- Kongre gündemi,
2- Tamamen particilik veya parti politikaları dışında olmak zarureti.

Bilhassa ikinci nokta üzerinde hassaslıkla durmanızı rica edeceğimi. Meseleleri
görüşürken partiler ve siyasi ideolojiler tamamen bizim dışımızda kalmalı, meselenin
kendisi ele alınmalı ve asla politikaya kaçmamalıyız. Bu prensiplere muhterem Kongre
üyelerinin de tamamen iştirak edeceklerine ve müzakerelerin politika dışında kalmasını
sağlayacaklarına emin bulunmaktayız.

Muhterem Üyeler,

1923 senesinde Birinci Türkiye İktisat Kongresi İzmirde açıldığı gün büyük
ATATÜRK'ün söyledikleri tarihi açış nutuklarından şu cümleleri Kongremizin
çalışmalarında bir rehber olmak üzere aynen okuyorum:

"Efendiler,
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Heyeti aliyenizin bu gün aktetmiş olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir.
Nasıl ki Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felaket noktasına gelmiş bu milleti kurtarmak
hususunda Misakı Millinin ve Teşkilatı Esasiye kanununun ilk temel taşları hususunda
amil olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde en kıymetli ve yüksek
hatırayı ihraz etmişse Kongreniz dahi milletin ve memleketin hayat ve salahı hakikisini
temine medar olacak düsturun temel taşlarını ve esasları ihzar edip ortaya koymak
suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir hatırayı ihraz edecektir."

Kendi emirlerini 25 sene sonra yerine getirmek için toplanan Kongremiz üyelerini,
Büyük ATA'mızın hatırasına hürmeten, üç dakika sükut vakfesine davet ediyorum.

2. İstanbul Tüccar Derneği Genel Sekreteri Ahmet Hamdi
BAŞAR'ın konuşması.

Kongremizin Sayın Üyeleri,

1948 Türkiye İktisat Kongresinin müteşebbisi ve Tertip Komitesinin bir üyesi
sıfatiyle İSTANBUL TÜCCAR DERNEĞİ bütün Kongre üyelerini hürmetle selamlar.

Tertip Komitesini kuran teşekküllere Türkiye ölçüsünde bir İktisat Kongresi
toplanması teklifini yapan İstanbul Tüccar Derneği olmuştur. Fakat Derneğin yaptığı
hizmet, herkesin ayni zamanda üzerinde birleşeceği bir fikri yalnız ortaya atmış
olmaktan ibarettir. Hakikatte, Kongre bu muazzam topluluğu meydana getirmiş olan
sizlerin eseridir. Tertip Komitesini meydana getiren teşekküller, sizin yaratmak
ihtiyacında olduğunuz bu eseri yalnız tertiplemeğe yardım etmiş oldular.

Niçin herkesin böyle bir Kongreye tehalükle ve heyecanla katıldığını söylemeğe
lüzum yoktur. Türkiye İktisat Kongresi, Türkiyenin İktisadi kalkınması davasında bütün
meslek, zümre ve ihtisas adamlarını bir araya toplayarak çoğunluğun birleşeceği
sonuçlar elde edilmesi maksadıyle toplanmaktadır. Bu hususta vereceğiniz kararlar, en
salahiyetli memleket efkarı umumiyesinin arzu ve iradesinin ifadesi olacaktır. Şimdiye
kadar bu mevzuda karar vermek ve tatbik etmek saalahiyetine malik olan ve iktisadi
hayatın dışında kalan idarecilerin tuttukları yol, doğrumudur; yoksa daha başka tedbirler
mi almak lazımdır, suallerine Kongremiz cevap vermekle mükelleftir. Bu tarihi çetin
vazifeyi Kongremizin muvaffakiyetle başaracağına emin bulunmaktayız.

Sayın üyeler; İSTANBUL TÜCCAR DERNEĞİ Kongre gündemine dahil mevzular
hakkındaki görüşlerini üç ayrı rapor halinde muhterem heyetimize sunmuştur. Bunlar,
umumi toplantılarda ve komisyonlarda şüphesiz, müzakere edilecek ve bu suretle
Derneğin iki seneye yaklaşan hayat devresi esnasında elde ettiği neticeler, en geniş
ölçüde bir imtihana tabi tutulacaktır. Bütün tekliflerimizin hülasasını, siyasi sahada
olduğu gibi, iktisadi sahada da vasilik rejiminden kurtulmak şeklinde kısaltabiliriz. Artık
milletimizin siyasi olgunluğu kadar iktisadi olgunluğuna da inanmak lazımdır.

Türk milleti, tepeden idare edilen ve kendisini idare edenlerin istedikleri ve
münasip gördükleri şekiller altında hayatını tanzim eden bir topluluk halinde yaşayamaz.
Bu güne kadar tarihi zaruretlerle ve bir olgunluk devresini vesayet altında yaşamak
ihtiyaciyle milleti idare mesuliyetini üzerine alanların iktisadi hayata müdahaleleri belki
lazım gelmiştir. Fakat artık bu zaruret geniş ölçüde ortadan kalkmıştır. Onun için, biz
şimdi iktisadi hayatın memurlar vasıtasiyle ve tepeden inme idaresi manasına gelen bu
günkü devletçiliğin geniş ölçüde bir tasfiyeye tabi tutulmasını ve yeni bir zihniyetin
cemiyetimize hakim olmasını istiyoruz.

Arkadaşlar,
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Devletçilik, bütün dünyada üzerine iki vazife almıştır: biri annelik, biri de
doktorluk. Bir takım cemiyetlerde iktisadi hayatın genişlemesi, canlanması yani küçük
çocukların meşvünema bulup büyümesi için bir devletçiliğe ihtiyaç vardır. Buna "kurucu
devletçilik" denebilir. Bir takım memleketler ise; iktisadi bakımdan her şeylerini, fertçilik
nizamı içinde, kendi kendilerine kurmuşlardır. Bu cemiyetlerde iktisadi hayatı kurmak
için değil, fakat kurulmuş olanları, mevcut tezatlar dolayısıyle, korumak için Tıpkı ihtiyar
bir adamın doktor rejimi altında yaşaması gibi devletin yardımını ve müdahalesini
istemektedirler. Bu tarzdaki devletçiliklere "Koruyucu Devletçilik" ismini verebiliriz. Bizim
gibi henüz her şeyi yeniden yapılmağa muhtaç olan memleketlerdeki devletçilik; bir
annenin çocuğunu yetiştirmesi, büyütmesi gibi; kurucu, yetiştirici bir devletçilik olmalıdır.
Bunun gayesi de, milleti yetiştirip kendi kendini idare edecek hale koymaktan ibaret
olmak lazımdır. Halbuki, biz şimdiye kadar tuttuğumuz devletçilik sistemiyle
büyüttüğümüz çocukların kendimize kul, köle olmasını, sözümüzden dışarı çıkmamasını
istedik. Zihniyetimiz, usullerimiz, hatta tahsil ve terbiye sistemimiz ve bütün tatbikat hep
bu gayeye yönetildi. Biz çocuklarımızın yetişmiş olduğunu, gücünün, kuvvetinin, aklının
ve dirayetinin hatta bizden üstün bulunduğunu bir türlü kabul edemedik. Bu gün, devletin
iktisadi mahiyetteki işletmeleri üzerine alıp ancak kendi memurlariyle idare ettirmesi; dış
ticaret işlerini yine memurlarına gördürmesi; Ticaret Odaları, Borsalar gibi meslek
teşekküllerinin kurulması ve idare edilmesini meslek adamlarına bir türlü bırakamaması
verdiği kararlarda ihtisastan ziyade politik cereyanlara ve nihayet bürokrasi zihniyetine,
şahsi düşüncelere tabi olması, vergi usullerinde Hazine menfaatının memleket iktisadi
menfaatını ve vatandaş refahı gibi maksatlara daima üstün tutulması bu vasilik
zihniyetinin tatbikattaki örneklerinden başka şeyler değildir.

Sayın arkadaşlar,

Artık bu yasilik devri bitmelidir. Devletçilik rejimini yeni bir zihniyete, yeni bir
tatbikata doğru inkilap ettirmek zaruretindeyiz. Bunun ana hatlarını yukarda belirttiğimiz
gibi, iktisadi hayatın tanzim ve idaresi işini devletçilik bakımından halka ve millete
bırakmak şeklinde hülasa edebiliriz. Derneğimiz, bu husustaki tekliflerini gerek kendi
raporu ile ve gerek üyelerinin şahsi mütalaaları halinde olan tebliğleriyle yükse
heyetinize sunmuş bulunuyor. Büyük kongreniz, devletçilik zihniyetinde yaratılması
zaruretinden bahsettiğimiz bu inkilabın ilk kurucular meclisi halindedir. Bu hususta siz
karar vereceksiniz. Biz bu vazifenizi gereği gibi başaracağınıza inanmış bulunuyoruz.

Bu münasebetle mühim bir noktaya da işaret koymak isteriz. 1948 Türkiye İktisat
Kongresi, memleketimiz tarihinde misli görülmemiş büyüklükte ve ehemmiyette bir
topluluktur. Çünkü ilk defa olaraktır ki resmi hiç bir teşvik ve yardım olmadan memleketin
bütün meslek ve ihtisas adamları, en salahiyetli teşekküllerin murahhasları kendi hür ve
serbest iradeleriyle bir araya toplanmış bulunuyorlar. Bu kendi aramızda yaşayan bir
zihniyetin de yıkılması demektir. Çünkü hür toplulukların mümkün olamayacağına ve
yaşayamayacağına inanmış insanlar az değildir. Bir kongre toplanacaksa, bunu
Hükümetin düşünmesi, meslek ve ihtisas adamlarına milletin iktisadi hayatını tanzim için
vazife verilecekse, bunu da yine Hükümetin düşünmesi lazım geldiğine inananlarımız,
henüz çoktur. Bunun için değil midir ki, bize sık sık soruyorlar:

Nafile uğraşıyorsunuz, toplanacak, konuşacak, karar vereceksiniz; fakat sizi kim
dinleyecek?

Arkadaşlar; şunu büyük bir iftiharla kaydedelim ki bu ürkek ve geri zihniyet,
süratle erimektedir. İki sene evvele nazaran, geçen sene; ve üç ay evvele nazaran bu
gün arasında büyük farklar vardır. Doğan hakikatin güneşi, büyük kar dağları halinde
gözümüzde canlanan hareketlerimize engel olan bir çok şeyleri süratle eritmektedir.
Artık kendi kendimize inanıyoruz ve vazife sahiplerinin mesuliyetlerini anlamaları ve
işlerine sahip olmaları zamanı geldiğini görüyoruz. Bu büyük topluluğu geri bir zihniyetin
yıkılmasına ve yeni bir zihniyetin hayatımıza hakim olmasına dair en canlı, en
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muhteşem ve en heyecanlı bir abide olarak görüyoruz. Artık bu sıcağa dayanacak kar
kalmamıştır.

Kongreniz kutlu ve bütün memlekete hayırlı olsun aziz arkadaşlar.

3. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Adına Hüsnü ARSAN'ın
konuşması.

1948 senesi Türkiye İktisat Kongresinin sayın azaları ve sayın davetliler.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlar,
hoşgeldiniz demekle bahtiyarlık duyarım.

Arkadaşlar,

Tarih boyunca milletlerin en ihtişamlı devirlerinin iktisaden en kudretli ve en
refahlı bulundukları zamanlar olduğuna şahit olmaktayız. İktisadi muvazenelerini
kaybeden milletler ve devletler başkalarına haraç vermeğe ve bu yüzden yavaş yavaş
siyasi nüfuz ve kudretlerini de gaybetmeğe mahkumdurlar.

Bu sebeple iktisadi kalkınmanın hepimizce yalnız bir refah meselesi değil bir
memleket ve bir egemenlik davası olarak mütalaası gerektiğine kani bulunuyoruz.

Arkadaşlar,

1948 Türkiye İktisat Kongresine iştirak eden yüksek ihtisas ve tecrübe sahibi
değerlerin hazırladıkları kıymetli tebliğ ve mütalaaların tetkikinden sonra varılacak
isabetli sonuçların hükümetçe de ehemmiyetle incelenerek onlardan memleket hayrına
azami istifadeler sağlanacağına emin bulunmaktayız.

Bu sebepledir ki İstanbul Tüccar Derneği'nin teşebbüsü ile beş teşekkül
temsilcilerinden mürekkep tertip heyetinin hazırladığı bu kongreye müzahereti vazife
bilen İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının 1948 Türkiye İktisat Kongresine
çalışmalarında iyi başarılara ve memleketin ilktisadi kalkınması yolunda isabetli
sonuçlara ermesi temennilerini arzeder, tekrar cümlenizi saygı ile selamlarım.

4. İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği Adına Dr.Cudi BİRTEK'in
konuşması.

Aziz Arkadaşlarım,

Hiç bir tesire, hiç bir mülahazaya kapılmadan işinizi gücünüzü bırakarak buradan
ve memleketin uzak köşelerinde koşup gelerek kongremize iştirak etmenizi minnetle
karşıladık. Burada bulunmak sureti ile bu mühim davaya alaka gösteren Millet
Vekillerimize, ve devlet teşekkülleri mensuplarına, Profösör ve Akademisyen
arkadaşlarımıza, münevverimize, Matbuat erkanına tüccar senaicilerimize müteşebbis
ve iş adamlarına ayrı ayrı tertip heyetimiz ve sanayi birliği namına teşekkür ederim. Her
çeşit politika mülahazalarının fevkinde ve dışında sırf memleketin iktisadi davası için
toplana bu kadar geniş bir topluluk kongremizin muvaffek olmuş olduğuna en büyük delil
teşkil eder.

Şunu peşinen arz edeyim ki bu kongre ne tertip heyetinin ve ne de hiç bir
teşekkül ve zümrenin malı değildir. Bu kongre sizin malınız ve hepimizindir.

1- Kongremiz dünyanın her tarafında sari bir halde olan kongre modasına
uymak için toplanmış değildir. Yine evvelden hazırlanmış muayyen fikir ve kararları
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tasdik etmek ve ettirmek için de toplanmış bulunmuş bulunmuyoruz. Kongremiz hakiki
bir çok esaslı sebepten ve ciddi ve derin ihtiyacların şumullü ve şiddetli bir istırabın sevki
taiisi ile toplanmıştır.

2- Kongremiz dünyanın her tarafında olduğundan daha fazla devam eden mali bir
durgunluğa ve iktisadi buhrana, müzminleşen memleketin kalkınma davasına ciddi bir
makes olmak için toplanmıştır.

3- Hiç şüphe yoktur ki cemiyetimiz 19.ncu asrın iktisadi ve sanai hareketlerinden
tamamen uzak kalmıştır. 20.nci asırda ise dünya ilerleyişini takip edemediği bir emri
hakikattır. Muasır medeniyet ve iktisatla aramızdaki mesafenin genişliği nisbetinde
büyük ve seri hamleler yapmak mecburiyetindeyiz. Kongremiz bu vadide mühim
vazifeler deruhte etmek zorundadır.

Bu baştaki sebeblerden başka kongremizin mühüm bir gayesi dava vardır: Son
zamanlarda hepimizin bildiği gibi memleketimizin matbuatında efkarı umumiyesinde,
münevverlerinde ve hatta idare makanizmasında politika davası birinci plana geçmiş ve
memleketin diğer bütün iktisadi ve içtimai davaları adeta ikinci plana düşmüş
vaziyettedir. Kongremizin gayesi dün olduğu kadar bu gün dahi fert ve millet hayatının
en ehemmiyetli ve en hayati cephesini teşkil eden iktisadi ve içtimali davamızı birinci
plana almaktır. Memleketimizin bütün münevverlerinden bilhassa sayın matbuatımızdan
devletimizin varlığını ifade eden bu davalara her mülahazanın üstünde yer vermelerini
çok rica ederiz. Bu davalar hiç bir siyasi teşekkülün bayrağı değil milletin müşterek malı
müşterek davasıdır.

4- Kongremizin mühim vazifelerinden birisi de memleketin muhtelif iş braşları ve
iktisad meslekleri arasında ve istimai ve iktisadi hayatda rol alan muhtelif cemiyet
sınıfları beyninde ve bütün bu camialarla devlet mekanizması arasında bir teşriki mesai
imkanı aramaktır. Biribirinden ayrı istikamette kuvvetlerini hadreden bu camiaları bir
nokta ve bir dava etrafında toplamak zaruretindeyiz. Çok yakın bir avrupa seyyahatinden
geliyorum. İdare makinizması ile fertler ve bu içtimai ve iktisadi teşekküller arasında iş
birliği mevcut olan yerlerde büyük refah ve kalkınma hamlelerini gördüm. Bunun aksine
olarak muhtelif zümrelerle fertler ve devlet teşekkülleri arasında ahenk ve birlik olmıyan
yerlerde sefalet ve iktisadi anaşi gördüm. Biran evvel zaten cılız olan kuvvetlerimizi
iktisadi dava etrafında tapmıya mecburuz.

5- Kongremizin hedeflerinden biriside sarkta öteden beri malesef her şeyi
devletten bekliyen ve her şeyi başkasından ümid eden kötü ve tarihi zihniyeti
defnetmektir. Bir kelime ile işlerimizi bizzat kendimizin görmesi ve davalarımızı bizzat
kendimizin ele alması esasını sağlamak ve buna çığır açmaktır.

İşte bu gaye ve maksatları içinden hissederek toplanan kongremiz Türkiyemizin
iktisadi tekamül tarihinde çok mühim bir hadisedir.

Kongremiz bu gün bir kasırga halinde devam eden iktisadi ve mali düzensizliği
tetkik etmek, nazariye ve uzun münakaşalara sapmadan gündemindeki esas davalarını
ilmi elekten geçirerek olgun, teknik ve ilmi vasıfta pratik ve kabili tatbik çareler aramak
ve bulmaktır. Hiç bir iktisadi mesele bu gün gelişi güzel halledilemez. Her meseleyi
esasından ilmi suretle tetkik etmek, milletin bünye ve ihtiyacına göre şekillendirilmek
lazımdır. Bu işler ve bu meseleler için bütün memleketlerde enstitüler, meclisler
müteşebbislerin teşekkülleri ilim ve teknik laburatuarları teşkil edilmiştir. Bu davaların
halli bu camialara ve bu teşekküllere bırakılmıştır. Her devlet bu camialarla teşriki mesai
ederek çok kuvvetli hamleler yapmaktadırlar. Bizim maalesef daha henüz ne bir istiksal
proğramımız ve ne de müstekar bir iktisadi rejimimiz yoktur. Her günkü ihtiyaç ve
hadiselere göre acele ve tatbiki gayri mümkün kararlar alıyoruz. Bundan başka devlet
makanizması ile alakadar iş sahaları ve meslek teşekkülleri arasında bir türlü bir teşriki
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mesai ve bir ahenk yaratamadık. Bütün arzumuz bu teşriki mesaii temin etmektir. Bunu
temin edince kendiliğinden iktisadi bir program meydana gelmiş olacaktır.

Gündemimizde mevcut olan üç tane mühim mesele milli iktisat davamızın bel
kemiğini teşkil etmektedir. Bu meseleler bütün tefarruatiyle komisyonlarınızda tetkik
edilecektir. Burada kıymetli vaktinizi suiistimal etmek istemiyorum. Yalnız bir iki kelime
ile bunlara temas etmeme müsaadenizi rica ederim.

1- Bunlardan birisi Devletçilik ve Devletin Müdahalesidir. Peşinen şunu
söyliyeyim ki herkeste yanlış bir kanaat vardır. Bu kanaat müteşebbisler iş adamları,
tüccarlar, devletin ekonomik işlerine hiçbir surette ilgilenmesini istemiyorlar ve istedikleri
gibi serbest kalmak istiyorlar iddiasıdır. Bu tamamen yanlıştır. Biz bilakis devletin amme
ve içtimai hizmetleri arasında milli ekonomide de vazife alması zaruretine kaniiz. Yalnız
devletçiliğin bizdeki acemice tatbikatına muarırız. Devletin programsız ve maksatsız
işlere müdahale etmesi çok muzır neticeler vermiştir. Memleketimizde devletin zaruri
sebeplerle birçok iktisadi ve sınai teşebbüslere girişmesinin menşeindeki tarihi zarureti
elbette kabul ediyoruz. Fakat Devletin yapması lazım gelen işleri bırakarak ferdin ve
vatandaşın günlük hayatını ve mevcudiyetini zedeliyecek teşebbüslere girişmesi
memlekette feci bir durum hasıl etmiştir. Devletimiz eğer iktisadi ve tüccari teşebbüslere
yatırdığı parayı hakikaten devlet vazifesi olan limanlara, barajlara, ucuz enerji ve
mahrukat kaynaklarına, münakale vasıtalarına ve bunların tanzimine hasretse idi çok
daha büyük faideler sağlamış olacağımıza şüphe yoktu.

Bu saydıklarımızın herbiri devleti vazifelendirecek meşgul edecek iktisadi işlerdir.
Bunun yanında ferdleri ve özel teşekkülleri ortaklık ve kooperatifleri, sanayi
teşebbüslerini teşvik ve takviye suretiyle vazife almalıdır. Bizim istediğimiz devletin
teşvik edici takviye edici, islah edici ve ikmal edici rolunu ifa etmesidir. Bizdeki
devletçiliğin tecellisi maalesef ne sosyal ve ne de ekonomik kaidelere uymamıştır.
Devlet ticaret ve kar etmek hevesine kapıldığı günden itibaren memleketimizde iktisadi
bir sürüş ile beraber hayat pahalılığına sebebiyet verilmiştir. Bütçenin geniş mali
imkanlarına ve devlet kuvvetine istinat ederek iktisat ve ticaret yapılamaz.

Fikrimizce devletin vergi alarak vatandaşın karşısına rakip bir tüccar sıfatiyle
çıkması yalnız iktisadi ve içtimai bünyemizi değil, devletin perestişini de sektedar
etmiştir. Kanaatımızca bu günkü kanuni ve fiili devlet inhisarcılığı yalnız iktisadi
kaidelere değil anayasanın 70'nci maddesine aykırıdır. Çok temenni ederiz ki devletimiz
bir an evvel bir taraftan iktisadi hürriyeti sağlamağa diğer taraftan da iktisadi faaliyetin
temeli olan ferdin çalışma imkan ve sahalarını genişletmeyi esas olarak kabul etsin, ve
her şeyden evvel devlet müdahalesinin hududunu ve devlet teşebbüsünün çerçevesini
kanuni şekilde ilan etsin. Bütün teşebbüslerimize rağmen sarih bir program ilanına
muvaffak olamadık. Kongremiz bu hususta mütevazi mesaisi ile objektif ve bitaraf bir
program hazırlamaya azmetmiştir.

2- Gündemimizin ikinci maddesi vergi meseleleri ve vergi reformudur. Bu
mevzuda herşeyden evvel yanlış bir zehabı tashih etmek zorundayım. Tüccar ve
sanayici ile serbest meslek adamları vergi vermek istemiyorlar gibi yanlış bir telakki
vardıır. Vergi vermek vazifesinden kendisini müstağni görecek hiçbir münevver tasavvur
edemiyorum. Biz bugün mevcut verginin miktar itibariyle hatta çok daha fazlasını daha
iyi usullerle sağlanabileceğine kaniyiz. Vergi kanunlarımızı aynen tatbik ve tercüme
etmekten vazgeçmemiz lazımdır. Kazanç veya gelir vergisi kanunlarını memleketin mali
vaziyetine ve iktisadi bünyesine göre hazırlamak icab eder. Vergi usulleri elbette kopya
edilemez. Muamele vergisinin bu günkü şekli ve prensibi memleketin teknik ve sanayi
ilerlemesine büyük bir manidir. Sanayii parçalıyarak dejenere etmiye sebebiyet
vermektedir. Bu nisbet ve bu sistemde vergi büyük bir mukavemete maruz kaldığı gibi
haksız tecellilere vesile olmaktadır. Bu hususta hazırladığımız mufassal rapor yüksek
heyetinize takdim edilmiştir.
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3- Ticareli hariciye bahsında söyliyecek çok şeylerimiz vardır. Herşeyden evvel
beynelmilel kaidelere uyan esasların konulması şarttır. Ticareti tıkayan ve felce uğratan
kırtasiyecilik, merkeziyetcilik ve lüzumsuz müdahale sistemlerine nihayet verilmesi
birinci planda gelmektedir.

Esas prensiplerden evvel harici ticaret makanizmamızı gayet rasyonel ve pratik
bir hale getirmemiz icab eder. Bu vadide fikrimizce herşeyden evvel ayrı ayrı
istikametlerde çalışan ticaret ve iktisad vekaletlerinin birleştirilmesi şarttır. Bunun
yanında ticaret ve sanayi odalarının tamamen müstakil bir hale getirip vazifelendirmek
ve bu suretle ticaret vekaletinin fuzuli teşkilat ve müdahalesine nihayet vermek icab
eder. Devamlı bir istihsal ve ticaret politikamızın tesisi hakkında düşüncelerimizi ayrıca
arzedeceğim.

Bu vadide kongremizin memleketimizin iktisadi hayatında mühim başarılar
sağlamasını ve maksadında muvaffak olmasını candan temenni eder hepinizi
selamlarım.

5. Türkiye İktisatçılar Derneği Adına Prof.Refii SUVLA'nın
konuşması.

Türkiye İktisat Kongresinin Muhterem Azası,

Sizleri Türkiye İktisatçılar Derneği adına saygı ve sevgi ile selamlamakla büyük
haz ve şeref duymaktayım.

Her memlekette olduğu gibi yurdumuzda da tetkik ve tahlile muhtaç iktisadi
davalar çoktur. İktisat Kongresi, bu davaları ele alıp incelemek ve imkan bulduğu
takdirde temenni mahiyetinde kararlara varmak üzere toplanmış bulunuyor. Bu yıl
Kongre ruznamesinde Devletçilik, Vergi Reformu ve Dış Ticaret Rejimi meseleleri yer
almaktadır. Zamanımızda bu mevzular yalnız Türkiyeyi değil, her devleti yakından
meşgul etmektedir.

Bütün memleketlerin iktisadi kalkınma yarışına çıktıkları bu zamanda bizim de
ekonomik ve mali vaziyetimizi gözden geçirmemiz her halde faydadan hali olmayacaktır.
Bu yoldaki çalışmalarda, iktisat siyasetini tanzim, tatbik ve murakabe eden makamlarla
muhtelif sahaların teşebbüs erbabını temsil eden teşekküllerin ve iktisadi hayatın akışile
ekonomi politikası tedbirlerini bitaraf bir müşahit sıfatile takip eden ilmi cemiyetlerin iş
birliği yapmaları, kanaatımızca, en verimli hareket tarzı olacaktır. Milli ekonomi
davalarımıza hal tarzları ararken, Dünya gidişini gözden kaçırmamak ve durumumuzu
şartlarımızın müsaadesi nisbetinde milletler arası ahenge uydurmak luzumuna da
inanmış bulunuyoruz.

Türkiye İktisatçılar Derneği bu düşünce ve kanaat ile Kongre faaliyetinin
memleketimiz iktisadiyatı için hayırlı olmasını temenni etmektedir.

Huzurunuzdan ayrılırken sizleri tekrar saygı ile selamlarım.

6. Türk Ekonomi Kurumu Adına Prof.Muhlis ETE'nin
konuşması.

Muhterem meslekdaşlar,

Kongreyi tertip eden kardeş teşekküller arasında 1939 senesinden beri
Ankara'da faaliyette bulunan "Türk Ekonomi Kurumu" bu tarihi toplantıdan ve beklediğini
kısaca söylemekten haz duyar.
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Arkadaşlar, hepimizin bilgi gibi, kongreler muayyen şahıs ve teşekküllerin
fikirlerini, tezlerini ortaya atmak, ayni mesleğe mensup olan kimselerin bu mevzularda
neler düşündüklerini anlamak, birlikte müzakere ve münakaşa etmek ve muayyen
kararlara varmak için yapılan topluluklardır.

"Türkiye İktisat Kongresi" gibi iddialı bir isim taşıyan bir kongre ise, memleket
iktisadiyatına taalluk eden birçok meseleler üzerinde konuşulan, münakaşa edilen,
kararlara varılan veya temenniler izhar edilen milli bir tezahür mahiyetini taşımaktadır.

Benden önce, kardeş teşekküller adına konuşan kıymetli arkadaşlarım kongrenin
maksadını belirtmiş ve ruznamesini çizmiş bulunuyorlar. Bunları tekrar etmemeğe
çalışacağım; bizce, bu kongrenin memleketimizde toplana gelen diğer kongrelerden
farklı cihetleri şunlardır:

1- Kongrenin, İzmirde 1923'te toplanan Tarihi İktisat Kongresinden sonra, bu ismi
taşıyan ilk İktisat Kongresi oluşu,

2- Tamamen hususi inisiatif ile toplanışı,

3- İktisadın nazariyatiyle meşgul olan kurumlarla tatbikatiyle uğraşan dernek ve
teşekküllerin işbirliği yaparak vücude getirilmiş olması,

4- Kongreye iktisatla alakadar hususi ve resmi şahıs ve müesseselerin davet
edilmiş ve her birine tebliğ yapma ve konuşma hakkı verilmiş olması,

5- Kongrenin siyasi bir karakter taşımamasıdır.

Bu cihetler göz önünde tutulacak olursa kongrenin ciddiyeti ve önemi anlaşılmış
olur.

Akradaşlar,

Gayemiz gidişinden pek memnun olmadığımız Türkiye iktisadiyatına hizmet
etmek, ekonomik hayatta vazife almış ferde ve devlete müşterek görüşlerimizi
bildirmekten ibarettir, Maahaza yalnız dileklerimizi neşretmekle veyahut alakalı resmi
mercilere ulaştırmakla işimizin bittiğini sanmak doğru değildir.

Bilhassa (İktisat), adını taşıyan bir kongrenin temenni izhar etmekteki bu klasik
usulle iktifa etmiyerek işi, Türkiye iktisadiyatiyle günü gününe uğraşacak bitaraf ve ilmi
bir surette çalışacak bir merkeze tevdi etmek olmalıdır.

Aziz arkadaşlar,

Ankarada 8 senedenberi mütevazı vasıtalarla çalışan (Türk Ekonomi
Kurumunun), Kongrenin değerli delegelerinden dileği var. Bu dilek Kongrenin "Türkiye
İktisadi Araştırmalar Merkezi" adına taşıyacak hususi bir Enstitü veya Büro'nun
kurulması üzerinde durmasıdır.

Cemiyetimizin senelerdenberi üzerinde durduğu ve hatta hazırlıklarına geçtiği ve
müessese size belki birdenbire garip gelir; diyebilirsinizki, Hükümetin muhtelif
Bakanlıkların bu işlerle meşgul olan teşkilatı ve tetkik heyetleri vardır; hususi
teşebbüslerin akademik tetkiklerle işi ne, biz nazariyatla değil, tatbikatla uğraşırız. Bizim
dertlerimize pratik deva, acil ilaç lazım: İstihsalimizi, ticaretimizi güçleştiren engelleri
ortadan kaldırsınlar, bize prensipler, nazariyeler lazım değil...
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Sonra iktisadi tetkikler yapmak için bizim odalarımız, borsalarımız derneklerimiz,
birliklerimiz vardır; hatta yakında Hükümetin C.H.P. Kurultayı kararına istinat ederek
hazırladığı "Ekonomi Genel Meclisi" olacaktır.

Evet arkadaşlarım, memleketimizde, maatteessüf iktisadiyattan fazla teşkilat
vardır. Bunların sayısı azalacağı yerde artmaktadır. Bunlar, iktisadi fikirleri bir istikamete
doğru kanalize edecekleri yerde, bilakis görüş ve anlayış ayrılığına sebep olmaktadırlar.

Bu kongreyi tertip eden şu beş teşekkül bile, her hususta birbirleri ile anlaşmış ve
birleşmiş değildir.

Bugün buraya huzurlariyle şeref vermiş olan kıymetli delegelerin de türlü
ihtiyaçları olacağı, memleketin iktisadi dertlerini tesbitte, ehemmi mühimden tefrikte,
hastalıkları teşhiste ve tedavi usulleri üzerinde çeşitli görüşleri olacağı muhakkak.

Halbuki şurada birleştiğimiz birkaç gün içinde bütün bu görüşleri birleştirmeğe,
hastaya müessir bir reçete tertip etmeğe imkan yoktur.

Eğer bu iş, bu kadar kolay olsa idi, Hükümet muazzem teşkilatiyle bu işi
hallediverirdi.

Hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar, Hükümetlerin ve mahalli idarelerin ve
hususi teşebbüslerin merkezi bir etüd organına ihtiyaçları vardır. İktisadi demokraside
iktisadiyata Hükümetten ziyade, hususi teşebbüsler ve onların merkezi organları
hakimdirler. İktisat politikaları (vergi politikası, ziraat, ticaret, sanayi, münakalat) bu
organların mütalaaleriyle tekemmül eder. Hususi teşebbüslerin mütalaaları ne kadar
objektif ve memleketsümul olursa, o nisbette fayda ve saygı sağlar. Nitekim bu Kongreyi
tertip eden teşekküllerin birkaç objektif mütalaası, Hükümet ve Büyük Millet Meclisi
nezdinde bir hayli dikkat uyandırmıştır. Bu mütalaa ve raporların bu işi kendine meslek
edinen bir tetkik enstitüsü tarafından verilmesi mevzuun önemini arttırır.

Başka memleketlerde de hususi teşebbüsler veya bunların birlikleri tarafından
vücude getirilmiş olan "İktisadi Araştırma Enstitüleri veya Büroları vardır: Bildiklerimiz
arasında:

Birleşik Amerikada:
National Bureau o Economic Research, New York

İngilterede:
The, National Institute of Economic and Social Research, London

Almanya, Avusturya ve İsviçrede:
Wirtsccafts-forschung Institut'lar

1) Deussehes Institut für Wirtschhafts, Berlin
2) Österreichisches Institut für Wirtschafts, Wien

Fransa ve Belçikada:
Institut d'Etudes et des Recherche Econoique

Bütün bu müesseseler mütevazı kadrolarla çalışan ve memleket ekonomisinin
muhtelif meseleleri üzerinde esaslı tetkikler yapan müesseselerdir.

Bu müesseseseleri kuran ve yaşatan hususi teşebbüslerdir. Devlet ve amme
müesseseleri de, isteklerse, bunlara yardım ederler. Bazı Enstitüler siyasi tesirden
tamamen uzak kalabilmek için Hükümetin yardımını kat'i surette reddederler:
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İşte arkadaşlar, Türk Ekonomi Kurumunun ötedenberi üzerinde durduğu mesele
memleketimizde de böyle bir etüd organının kurulmasıdır.

Kongreler toplanır, dağılır, raporlar yazılır yollanır, makaleler neşrolunur; mesleki
dernekler daha ziyade kendi zaviyelerinden davalarını izah etmeğe çalışırlar. İktidar ve
muhalefet partileri hadiseleri politik zaviyeden ortaya atmağa çalışırlar; fakat iktisadiyatın
daimi bir surette nabzını tutacak, hareketlerini takip ve tesbit edecek, diagnoz ve
icabında pronozlar yapacak olan müesseseler ancak İktisadi Araştırmalar Enstitüleridir.
İktisadi istatiklerimizin tekemmülü ile beraber gelişecek ve yalnız fayda sağlayacak olan
bu Enstitünün nüvesini şimdiden kurmakta fayda vardır. Ancak bu suretledir ki, bizde de
iktisadi hayatın bir barometresine sahip olmuş, pusulasız yürüyen iktisat gemisini bir
istikamet verebilmiş olacağız.

Gelecek kongreye getireceğimiz mevzular üzerinde daha kolay ve daha emin bir
müzakere açabilmek için, bunlardan bır kısmının dahi olsun, bir Enstitünün tetkikinden
geçmesinde isabet vardır.

Aksi takdirde, görüşlerimizin çoğu sathı veya objektif kalmağa mahkumdur.

Muhterem arkadaşlarım, kongereler yüzlerce insanın muayyen meyzular etrafında
birkaç gün içinde sür'atle karara vardığı topluluklardır. Bu birleşmeler daha ziyade
"Umumi temayüller"i ifade ederler Fakat iktisat politikasının teferrüatına giremezler.

1948 Türkiye İktisat Kongresi de, devletin iktisadiyata müdahalesi hakkındaki, dış
ticaret rejimimiz hakkındaki, gelir ve muamele vergisi hakkındaki müşterek görüşleri
ancak ve siyasi demokrasimizi takip eden iktisadi demokrasimizin müşterek anlayışını
ifade etmekle, tarihi bir önem taşıyacaktır.

Bu kongre bir siyasi tezahür olmayıp ekonomik gidişi ilim ışığı altında mütalaa
eden ilim ve meslek adamlarının işbirliğinden doğan milli bir topluluktur.

Yalnız ve yalnız, memleket iktisadiyatına nafi olmak gayesini günden kongremize
başarılar diler kıymetli kongre üyelerini cemiyetimiz adına hürmetle selamlarım. (*)

(*)  Kongrenin açılışında ayrıca, Nusret Namık Uzgören, Türk Kooperatifçlik Derneği adına, İsmet
Alkan, Türkiye Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Birliği adına, Dr. Mustafa Elmalı, İktisat
Fakültesi Mezunları Cemiyeti adına, Dr. Sabahattin Özber de Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği
adına birer konuşma yapmışlardır. Ancak bu konuşmaların metinleri bulunamamıştır.
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II. KONGRE BÜLTENİ
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1- 1948 Türkiye İktisat Kongresi Nasıl Toplandı, Nasıl Çalıştı.

İstanbul Tüccar Derneği Yönetim Kurulu 29 Haziran 1948 salı günü yaptığı bir
toplantıda memleketin aktüel iktisadi meselelerinin memleket ölçüsünde bir inceleme ve
müzakere konusu yapmak üzere İstanbulda bir "Türkiye Ticaret ve İktisat Kongresi"
akdini kabul ve bu hususta hazırlanan yönetmeliği tasdik ederek kongrenin tertip ve
idaresi için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Bölge Sanayi Birliği Türkiye İktisatçılar
Derneğiyle İstanbul Tüccar Derneği temsilcilerinden müteşekkil bir tertip komitesi
kurulmasını karar altına alınmıştır.

Bu karar üzerine kurulan tertip komitesi ilk içtimaini 3 Ağustos 1948 salı günü
saat 17'de, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında yapmış ve kongre yönetmeliğini tasdik
ve gündemini tespit ederek faaliyete başlamıştır. Bu toplantıya Ankarada kurulan Türk
Ekonomi Kurumu da iştirak ettiğinde tertip komitesi beş teşekkülün temsilcilerinden
teşekkül etmiştir. Kongrenin kanuni ve idari mesuliyeti İstanbul Tüccar Derneğine ait
olduğundan, ve Derneğin genel sekreteri aynı zamanda kongre genel sekreteri
bulunduğundan kongre hazırlıkları ve gereken faaliyetler İstanbul Tüccar Derneği
tarafından ifa ve ikmal olunmuştur.

1948 Türkiye İktisat Kongresi unvaniyle toplantıya çağrılan kongre 22 Kasım
1948 pazartesi günü saat 10'da Taksim Belediye gazinosunda açılmıştır. Hazırlanan
programa göre kongrenin bu ilk toplantısı Yıldız Sarayında olacak ve kongre şehir
namına Belediye Reisi tarafından açılacaktı. Yıldız Sarayının tamirde olduğunun
bildirilmesi dolayısiyle kongrenin Taksim Belediye Gazinosunda toplanması zarureti
hasıl olmuş; Vali ve Belediye Reisinin tedavi için İngilterede bulunmaması ve vekilinin de
açılış merasiminde bulunmaması yüzünden kongre tertip komitesi başkanı tarafından
açılmıştır.

Kongre 22 Kasım pazartesi gününden 27 Kasım cumartesi gününe kadar altı gün
mütemadiyen çalışmıştır. Her gün öğleden evvel umumi heyet toplantısı ve öğleden
sonra da umumi komisyon toplantıları olmuştur. Kongreye davet edilenlerin yekünu
1300'ü geçmişse de fiilen istirak edenler 1100 civarındadır. Kongrenin sonuncu
cumartesi günü komisyonların hazırladığı raporlar reye konmuş ve bunlardan devletçilik
ve dış ticaret komisyonu raporları aynen ve birkaç muhalif reye mukabil ittifaka yakın bir
ekseriyetle kabul olunmuştur. Sıra vergi komisyonunun raporuna gelince bunun reye
konması sırasında çıkan gürültü esnasında başkan komisyon raporunun burada geniş
münakaşalara yol açacak kadar muğlak olduğunu, bu bakımdan bunun komisyona
havalesini teklif etmiş ve bu teklifi reye koyarak kabul edildiğini beyanla kongreyi
kapamıştır. Ancak başkanın bu hareketini kabul etmiyerek protesto eden bir kısım aza
toplantıya devam ederek ekseriyetle vergi komisyonu raporunu kabul etmişler ve
gelecek kongrenin 1950 senesinde İzmirde toplanmasını karar altına alarak bir tertip
komitesi seçmişlerdir.

Kongrenin devamı müddetince üyelere, İstanbul Tüccar Derneğince 25 Kasım
perşembe akşamı Liman Lokantasında, diğeri de İstanbul Ticaret Odası tarafından 26
Kasım cuma akşamı Taksim Belediye Gazinosunda olmak üzere iki ziyafet verilmiştir.

Program gereğince İstanbul Belediyesinin 23 Salı akşamı saat 21'de Şehir
Komedi Tiyatrosunda kongre üyeleri şerefine verilecek orkestra konseriyle, 24 çarşamba
akşamı Belediyenin kabul ettiği kokteyl Parti verilmemiştir. Orkestra konseri için
davetname tedarik etmiş olan kongre üyeleri ve misafirler saat 21'de Şehir Komedi
Tiyatrosunun kapılarını kapalı bulmuşlardır. İstanbul Tüccar Derneği genel sekreteri
davetlilere özür dileyerek ipek sinemasında film seyretmeğe davet etmiş ve sinemaya
dernek başkanı da gelerek misafirlere ayrıca itizarda bulunmuştur.
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Kongreye verilen tebliğlerden vaktinde gelenler beş broşür halinde
neşrolunmuştur. Bunlar bir kitap haline konacaktır.

Kongrenin devamı müddetince Galata Yolcu Salonunda bir irtibat bürosu
kurulmuş ve bu büro 4 Aralık 1948 cumartesi akşamına kadar çalışmıştır.

1948 Türkiye İktisat Kongresinin kanuni ve idari mesuliyeti İstanbul Tüccar
Derneğine ait olduğundan bundan böyle her türlü müracaatların doğrudan doğruya
Derneğe yapılması icabeder.

Galata: Eski Yolcu Salonu karşısında Frenk Han, No:27-30 Telefon: 40452
Telgraf adresi: Kongre-Posta Kutusu: 1300.

2. Tertip Komitesi, Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri.

1948 Türkiye İktisat Kongresi (22-27 Kasım)

Tertip Komitesi:

Başkan : İzzet Akosman İstanbul Tüccar Derneği Başkanı
Başkan Vekili : Hüsnü Arsan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
İdare Hey'eti Azasından
Başkan Vekili : Cudi Birkek İstanbul Sanayi Birliği Başkanı
Başkan Vekili : Prof.R.Şükrü Sulva Türkiye İktisatçılarDerneği Başkanı
Başkan Vekili : Prof.Muhlis Ete Türk Ekonomi Kurumu Başkanı
Aza : Bedri Nedim Göknil İstanbul Tüccar Derneğinden
Aza : Muhlis Erdener İstanbul Tüccar Derneğinden
Aza : Hüsnü Himmetoğlu Sanayi Birliğinden
Aza : Halid Güleryüz Sanayi Birliğinden
Aza : Prof.Reşat Nalbantoğlu Türkiye İktisatçılar Derneğinden
Aza : Neumark Türkiye İktisatçılar Derneğinden

Kongre Genel Sekreteri: Ahmet Hamdi Başar

Kongre Başkanlık Divanı:

Başkan : İzzet Akosman İstanbul Tüccar Derneği Başkanı
Başkan Vekili : Hüsnü Ersan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
İdare Heyeti Azasından
 Başkan Vekili : Salahattin Sanver İzmir Tic.ve San.Odası Başkanı
 Başkan Vekili : Mümtaz Yağcıoğlu Ankara Tic.ve San.Od.İkinci Bşk.
 Başkan Vekili : Prof.R.Şükrü Sulva Türkiye İkt.Derneği Başkanı
 Başkan Vekili : Kazım Taşkent Türkiye Ekonomi Kurumundan

Katipler:

-Nafiz Tekinkaya
-Nejat Muhsinoğlu
-Fevzi Kızıklı
-Nuri Erkanlı

-Ali Eral
-Mahmut Tekin
-Nuri Günay
-Osman Kibar

-Kemal Tosun
-Baki Canlısoy
-Osman Nebioğlu
-Mustafa Elmalı.
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Devletçilik Komisyonu:

-Cevat Sait BEKER
-İyican TUNAMAN
-Cudi BİRTEK
-Kazım TAŞKENT
-Hazım Atıf KUYUCAK
-Halis KAYNAR
-M.Raif OĞAN
-Mehmet Ali TİNEY
-Muhip SOMAL
-Nusret Namık ÖZGÖREN
-Fuat Fazlı TAYLAN
-Hilmi SELVİLİ
-Şükrü ATAMAN
-Fazıl
-Yaşar İYİDOĞAN
-Cemil YILANCIOĞLU
-Mücahit BÜKTAŞ
-Muharrem Şevki
GÖKLEVENT
-Sulhi ALSON
-Ali TOHMAR
-Muhlis ETE
-Mennan YİĞİTER

-Akil KOYUNCU
-Faruk SUNTER
-Kemal TOSUN
-Nadir MALTA
-Yusuf KEMAL
-Kadri KÜRKÇÜ
-Şevket Süreyya AYDEMİR
-Şükrü Fuat ERLAÇİN
-Ahmet Hamdi BAŞAR
-Osman NEBİOĞLU
-Necmettin DEMİRELLİ
-Neşet DİŞÇİGİL
-Fevzi KIZIKLI
-Tacettin YALTIRIK
-Abdülkadir ATILAY
-Şeref Nuri İLKMEN
-Daniş ARIKOĞLU
-Yakup TÜREL
-Ahmet TOZAN
-Bedil YAZICI
-Feridun ERGİN
-Ahmet Ali
-Turgut TÜRKER

-Sadettin Ömer Celal SARÇ
-Lütfi TÜMEL
-Asaf UMAR
-Muzaffer SİNANGİL
-Nafiz TEKİNKAYA
-Turgut AKBAŞ
-Ahmet GÖZER
-Esat DEMİREL
-Yusuf Saim ATASAGUN
-Mehmet Suphi
-Tevfik TUNCEL
-Bedri BEKİRGİL
-Ragıp ÖZDEMİROĞLU
-Süreyya
-Reşat BENERLİ
-Osman GENCER
-Şükrü BABAN
-Şakir ZÜMRE
-Esat KERİMOL
-Fethi ÇELİKBAŞ
-Saim ATASAN
-Cevat Nazmı DÜZENLİ.

Dış Ticaret Komisyonu:

-Cudi BİRTEK
-Sadi BEKTER
-Sedat KANTOĞLU
-Sabahattin ÖZBEK
-Cevdet TARHAN
-Beki CANLISOY
-Muhlis ERDENER
-Selahattin SANVER
-Mazhar İZMİROĞLU
-Cemil ADALAY
-Mümtaz REK
-Adnan BELBEZ

-Hüseyin ŞAKAR
-İzzet AKOSMAN
-Munis TEKİNALP
-Adnan BİRGİ
-Haki EROL
-Refi Şükrü SUVLA
-Halis KAYNAR
-Mümin SÜKUTİ
-Hüsnü ARSAN
-Hazım Atif KUYUCAK
-Hamdi BAŞAR
-Taranto

-Ethem DURUL
-Aslan Tufan YAZMAN
-Server SOMUNCUOĞLU
-Faik USTAR
-Reşat NALBANDOĞLU
-Mustafa YALMAN
-Mustafa ELMALI
-Fahrettin ULAŞ
-İbrahim EFE
-Şefik.

Vergi Reformu Komisyonu:

-Hakkı MANÇO
-Namık ATAÇ
-Nadir MALFA
-Necati İÇCİL
-Hüsnü KAYMAKAMOĞLU
-Hüsnü HELVACI
-Kamil KABALAĞIN
-Gafur SUNGUROĞLU
-Kemal DÖNERTAŞ
-Ali AKDEN
-Vahit BAYRAN
-Memduh YAŞA

-Fuat TEZER
-Celal KERMEN
-Cevat Nizami DÜZENLİ
-Hüseyin Kazım SİLİVRİLİ
-İzzet GÖNÜL
-Aziz KARSAN
-Mehmet YÜCE
-Nevzat ÇELİKOĞLU
-Hulusi EMEK
-İsmet ALKAN Baki GÜZEY
-Ali Haydar ALBAYRAK
-Şükrü POSTACI

-Osman KİBAR
-Süreyya BİROL
-Süreyya SİRMEN
-Hilmi NAİLİ BARLO
-İsmail Şevket DİLBER
-Samim İŞSEZEN
-Yılmaz ADIGÜZEL
-Faik SOMER
-İhsan BAÇ
-Şevket KARADENİZ
-Hüsnü HİMMETOĞLU
-Ahmet Hamdi BAŞAR
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-Kemal ONURAT
-Fevzi TAY
-Ali Kemal KAVRAKOĞLU
-Şakil ZÜMRE
-Osman Fikret ARKUN
-Haydar KAYNAK
-Prof. NEUMARK
-Prof.Hirsh
-Prof. İsaac
-Aziz Tahsin BALKANLI
-Prof. Ömer Celal SARÇ

-Muhlis ETE
-Cudi BİRTEK
-Rasim SAYDAR
-Sadrettin TOSPİ
-Vehbi SARIDAL
-Hüsnü TÜRKOĞLU
-Kemal ÖZAYDIN
-Fethi ÇELİKBAŞ
-Ali ALAYBEK
-Hakkı Tarık US
-Kazım TAŞKENT

-Muhlis ERDENER
-Tahir KEVKEP
-Celal KURMAN
-Hüsnü Hamit SAYMAN
-Şevket ERGÖNÜL
-Tevhit HECCAR
-Şükrü BİRGİLİ
-Kemalettin İBAK
-Necmi UYGUNER
-İhsan TOK
-Ahmet ÖZALP.

3. Kongre Yönetmeliği

Madde 1- İstanbul Tüccar Derneğinin teşebbüsüyle İstanbul Ticaret Odası,
İstanbul Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği, Türk Ekonomi Kurumu ve İstanbul
Tüccar Derneği temsilcilerinden müteşekkil Tertip Komitesinin idaresi altında,
memleketin aktüel iktisadi, ticari ve mali meseleleri üzerinde müzakerelerde bulunmak
ve ummumiyetle milli ikisadımızın kalkınması için ne gibi tedbirler alınması lazım geldiği
hakkında kararlar vermek üzere” 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ" adı altında ilmi
ve mesleki bir kongre akdine karar verilmiştir.

Bu Kongre İstanbul Tüccar Derneği ana nizamnamesinin 4 üncü maddesinin (b)
fıkrası mucibince toplantıya çağırılarak ve kanuni ve idari mesuliyeti İstanbul Tüccar
Derneğine ait olacaktır.

MADDE 2- 1948 İktisat Kongresi Kasım ayında İstanbulda toplanacak ve 6 gün
devam edecektir. Bu müddet Tertip Komitesinin teklifi üzerine kongre kararı ile
uzatılabilir.

Kongrenin açılış günü ve yeri Tertip Komitesince kararlaştırılarak ilan olunacak
ve davetlilere bildirilecektir (*).

MADDE 3- Kongreye iştirake davet edilecek zevat ve temsilciler şunlardır:

a) İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası meslek heyetleri
üyeleri: Oda ve Borsa Katibi Umumileri,

b) İstanbul Bölge Sanayi Birliği İdare Heyeti ve Zümre heyetleri üyeleri ve Birlik
Katibi Umumisi,

c) İstanbul Tüccar Derneği asli üyeleri ve İhtisas komisyonları azaları,

d) Türkiye İktisatçılar Derneği ve Türk Ekonomi Kurumu asli üyeleri,

e) İstanbul İhracatçı Birlikleri İdare Heyeti üyeleri ve Birlik Katibi Umumisi,

f) Türkiye Tütüncüler Birliği, Kumaş ve Manifatura Tüccarları Birliği, Nakliyeciler
Derneği, Türk Armatörler Birliği ve diğer serbest mesleki teşekküller, Esnaf Odası ve
cemiyetleri, işçi sendikaları,

g) Ankara, İzmir ve diğer şehirlerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar,
Sanayi Birlikleri, İhracatçı Birlikleri ve diğer mesleki teşekküller,

(*) Kongre programına bakınız
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h) Kooperatifler Birliği, Türkiye Eksper Muhasipler Derneği ve diğer ilgili serbest
ilmi ve mesleki teşekküller,

i) Bankalar ve sigorta şirketleri, Kambiyo ve Nukut Borsası Acenteleri Birliği,
Tariş, Fındık, Koza ve benzeri diğer istihsal ve satış kooperatifleri birlikleri,

j) Üniversite ve Yüksek Okullarda iktisadi ve mali kürsü ve derslerin öğretim
üyeleri,

k) Günlük gazetelerle mesleki mecmuaların başyazarları, iktisadi ve mali
bahisler yazarları,

l) Kongre Tertip Komitesince davet edilecek diğer zevat ve temsilciler.

Ticaret, Ekonomi, Tarım, Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Bayındırlık
Bakanlıklarıyle Umumi Mürakabe Heyeti, Devlet Deniz, Demir ve Havayolları, devlet
iktisadi teşekkülleri temsilciler ve müşahitler yollamak üzere Kongreye davet olunurlar.

Yukarıdaki fıkralarda temsilci yollıyacağı belirtilenler temsilci adetlerini kendileri
tayin ederler.

Kongreye iştirak edeceklerin yol ve ikamet masrafları kendilerine veya temsil
ettikleri Bakanlıklar veya teşekküllere aittir.

MADDE 4- 1948 Türkiye İktisat Kongresinin gündemi şudur: Türkiyenin iktisadi
kalkınması ve istihsalinin gelişmesi için ne gibi tedbirler alınması lazım geldiği
davasının:

a) devletçilik ve devlet müdahalesi;
b) dış ticaret rejimi;
c) vergi reformu;

bakımlarından incelenmesi.

Kongrede bu gündem dışında müzakereler yapılamaz. Gündeme giren maddeler
hakkında Kongreye iştirake yetkili herkes ve her müessese yazılı tebliğde bulunmaya
salahiyetlidir. Toplantıdan bir ay evvele kadar Kongre Tertip Komitesine yollanacak bu
gibi tebliğler, imkan ölçüsünde, ya aynen veya kasaltılarak tab ettirilir ve davetlilere
yollanır ve dağıtılır.

MADDE 5- Kongrenin toplanmasını ve idaresini temin için İstanbul Ticaret ve
Sanayi Odası, İstanbul Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği ve İstanbul
Tüccar Derneğinden yollanmış üçer temsilci ile Türk Ekonomi kurumunun
temsilcilerinden mürekkep bir Tertip Komitesi kurulmuştur. Komite kendisine bir Başkan,
üç Başkan Vekili seçer. İstanbul Tüccar Derneği Genel Sekreteri Komitenin ve
Başkanlık Divanının tabi üyesi olup ayni zamanda Kongre Genel Sekreterliği vazifesini
de yapar.
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Muzakere Usulü

MADDE 6- Kongreye yollanacak tebliğ ve raporların daktilo ile yazılmış ve
normal boyda en çok 15 sahifeyi geçmemiş olması şarttır. Bunların nazari iddialar ve
doktrin münakaşalarından ziyade kendi realitelerimizi kavraması ve Kongrece karara
bağlanması istenecek bir takım müspet teklifleri ihtiva etmesi lazımdır. Bu mahiyette
olan rapor ve tebliğler gündeme alınır. Bunlar aynen veya netice kısımlariyle birlikte
hülasatan meşrolunur. Bir zatın, mevzuları ayrı olmak suretiyle birden fazla rapor ve
tebliğ vermesi caizdir.

MADDE 7- Müzakereye konan rapor ve tebliğler hakkında sahipleri ummumi
heyette veya komisyonlarda 15 dakikayı geçmemek üzere söz alabilirler. Teşekküller
namına umumi mahiyette raporlarının izahı ve görüşlerinin belirtilmesi için sözcülere
yarım saata kadar söz verilebilir.

MADDE 8- Kongrenin altı günlük çalışma proğramı Tertip Komitesince tesbit ve
kongrenin toplanmasından evvel ilan olunur.

MADDE 9- Kongre İstanbul Belediye Başkanı ve bulunmadığı takdirde Tertip
Komitesi Başkanı tarafından açılır, ve bir Başkanla beş Başkan Vekili, on iki katip seçilir.
Başkanlar ve katiplerden ibaret Başkanlık Divanı devamı müddetince Kongrenin idaresi
işiyle meşgul olur.

MADDE 10- Kongrece teşkil edilecek komisyonlar Tertip Komitesince tesbit ve
ilan olunur.

Her komisyona asgari 19 faal üye seçilir. Komisyonlar kendilerine bir başkan, iki
Başkan Vekili, bir Raportör ve iki katip seçerler. Komisyon çalışmaları bütün üyelere
açıktır.

MADDE 11- Kongre son toplantısında gelecek Kongrenin gündem esaslarını,
tarihi ve yerini tesbit eder ve hazırlıklarda bulunmak üzere bir kongre tertip komitesi
seçer.

4. Çalışma Programı

Birinci Gün: 22 Kasım Pazartesi

Birinci Umumumi Toplantı: (Saat 20 Taksim Belediye Gazinosunda)

1) Açılış (Şehir Bandosunun çalacağı İstiklal Marşı ile başlanacaktır.)

2) İstanbul Vali ve Belediye Reisinin ve Kongre Tertip Komitesi Başkanının
Kongreyi açış nutku.

3) Kongre Başkanının ve Başkanlık Divanının seçilmesi.

4) Tertip Komitesini teşkil eden teşekküller adına verilecek söylevler (azami onar
dakika).

5) Devletçilik, Dış Ticaret, Vergi Reformu (Gelir Vergisi ve Muamele Vergisi)
Komisyonlara faal aza seçilmesi.
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Komisyon Toplantıları:

Devletçilik Komisyonu saat 15 Yüksek Ekonomi ve Ticaret
Okulu Konferans salonunda.

Vergi Reformu Komisyonu saat 15 Cağaloğlunda, Etibba Odası 
Salonunda

DışTicaret Reformu Komisyonu saat 15 İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası salonunda.

İkinci Gün: 23 Kasım Salı

Umumi Toplantı: Saat 10- Eminönü Halkevinde.

Gümdem dahilinde umumi mahiyette tebliğler ve söylevler.

Umumi Komisyon Toplantıları:

Devletçilik Komisyonu saat 15 Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulunda

Vergi Reformu Komisyonu saat 15 Etibba Odası Salonunda.
Dış Ticaret Komisyonu saat 15 İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası salonunda.

 (Kongre üyeleri akşam saat 21 de şehir orkestrasının şereflerine vereceği
konsere davetlidirler.)

Üçüncü Gün: 24 Kasım Çarşamba

İkinci Umumi Toplantı: Saat 10 Eminönü Halkevinde,

Devletçilik ve devlet müdahalesi

Umumi Komisyon Toplantıları:

Devletçilik Komisyonu saat 15 Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu Konferans

salonunda.
Vergi Reformu Komisyonu saat 15 Etibba Odası Salonunda.
Dış Ticaret Reformu Komisyonu saat 15 İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası salonunda.

(Saat 19 da İstanbul Bedeliyesinin Kokteyl partisi)

Dördüncü Gün: 25 Kasım Perşembe

Üçüncü Umumi Toplantı: Saat 10 Eminönü Halkevinde.

Dış Ticaret

Umumi Komisyon Toplantıları:

Devletçilik Komisyonu saat 15 Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu Konferans

salonunda.
Vergi Reformu Komisyonu saat 15 Etibba Odası Salonunda.
Dış Ticaret Komisyonu saat 15 İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası salonunda.
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Beşinci Gün: 26 Kasım Cuma

Dördüncü Umumi Toplantı: Saat 10 Eminönü Halkevinde

Vergi Reformu.

(Öğleden sonra komisyonların yalnız faal azaları toplanarak raporlarını
hazırlayacaklardır.)

Saat 20 de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının daveti.

Altıncı Gün: 27 Kasım Cumartesi

Beşinci Umumi Toplantı: Saat 10 Eminönü Halkevinde

Komisyon raporları

Kararlar

Gelecek Kongrenin toplantı yeri ve tarihi, daimi bir tertip komitesinin seçilmesi,

Kapanış,

Görüşmelere Ait Hükümler

1- Kongre umumi komisyonları toplantılarında kongrenin arzu eden her üyesi
söz söylemek ve rey verek salahiyetiyle bulunabilir. Nihai raporun tanzimi işi
komisyonların başkanlık heyeti ile faal azalarına aittir. Bu toplantılara ancak bu zevat
iştirak eder. Umumi komisyonlar, mevzuun çeşitli bölümleri üzerinde incelemelerde
bulunmak üzere tali komisyonlar teşkil edebilirler. Komisyonlar lüzum görürlerse faal üye
adedini kendilerinin yapacakları yeni seçimlerle çoğaltabilirler.

Umumi komisyon toplantıları haricinde faal üyeler komisyon halinde toplanarak
tebliğleri tetkik edecekler ve umumi rapor esaslarını hazırlıyacaklardır.

2- Umumi toplantılarda rapor ve tebliğ sahiplerine tercihan söz verilir. Günlük
söz listesinde tebliğlerin komitesi geliş sırasıyle sahiplerinin ismi yazılır. Bunlardan
sonra diğer kaydedilenlere söz verilir.

Umumi toplantılarda söz almak isteyenlere hangi oturum gündeminde ise o gün
için söz verilir. Hatiplerin toplantıdan bir gün evvele kadar isimlerini genel sekreterlik
bürosuna kayıt ettirmeleri rica olunur.

Genel sekreterlik bürosunun bir memuru her toplantı esnasında kendisine ayrılan
yerde bulunacak ve müracaatları kaydedecektir.

Bu suretle söz almış olanlar en çok on dakika konuşabilirler.

Umumi toplantılarda söz istiyenlere tebliğ sahipleriyle isimlerini kayıt ettirenlerden
sonra sırasıyle ve vaktin müsaadesi ölçüsünde söz verilir. Bu toplantılarda söz alıp
konuşamıyanların alakalı komisyonda tercihen söz söylemek hakları vardır.

3- Umumi toplantılara yapılan teklifler ve verilen takrirler müzakere edilmeden
komisyonlara havale edilir. Teklif ve takrir sahipleri fikirlerini komisyonlarda müdafaa
edebilirler. Komisyonlardan geçmemiş teklif ve takrirler umumi heyette oya konamaz ve
hakkında karar alınamaz.
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4- Umumi toplantılarda komisyonlarda tertip komitesinin birer sözcüsü bulunur.
Sözcüler müzakere usulü hakkında her zaman söz isteyebilirler. Bu takdirde bunlara
derhal söz verilir.

5- Umumi komisyon toplantılarında söz ve müzakere usulleri de umumi
toplantılardakinin aynidir. Ancak komisyonlarda tebliğ sahiplerine yarımşar saate, diğer
sözcülere de on beşer dakikaya kadar söz verilebilir.

Üyelere Ait Hükümler

6- Kongre üyelerine isimlerini ve temsil ettikleri müessesenin ismini gösterir
rozetler verilecektir. Bunların ilk umumi toplantıdan evvel kapıda bulundurulacak
memurlardan alınması ve toplantılar esnasında yakalara takılması rica olunur.
Toplantılara iştirak edebilmek için kongre davetnamesinin gösterilmesi şarttır.

Yalnız kart ve rozet hamili asli üyeler söz söylemek ve rey vermek hakkına
maliktir.

7- Kongre müzakerelerini dinlemek üzere dinleyici davet etmek isteyen üyelerin
hususi kartları genel sekreterlik memurlarından istemeleri rica olunur.

8- İstanbul dışından gelecek misafir kongre üyelerinin İstanbula vardıklarında
lütfen İstanbuldaki adreslerini Kongre İrtibat Bürosuna kaydettirmeleri rica olunur.

Kongre irtibat bürosu, kongrenin devamı müddetince misafirlerimizin emrine
tahsis olunan Galata Yolcu Salonu büfe salonundadir. (Kongreye mahsus umumi
telefon: 49339).

Misafirlerimiz bu kayıt işini toplantılar esnasında bulunacak genel sekreterlik
memuru vasıtasıyle de yaptırabilirler veya İstanbula gelmelerinden evvel keyfiyeti bir
mektupla bildirebilirler. Mektup adresi İstanbul Posta Kutusu 1300; Telgraf adresi:
Kongre İstanbul'dur.

9- Galata Yolcu Salonu Lokantasında kongre üyeleri ve onların misafirleri için
kahve gibi meşrubat % 50 noksanı ile 35 kuruştan hesap edilecektir. Yemek ve diğer
hesaplardan % 10 tenzilat yapılır. Bununla beraber irtibat merkezi mahiyetinde olan
Liman Lokantasında oturmak için konsomasyon mecburiyeti yoktur. Liman Lokantasında
sabahtan gece yarısına kadar kongre üyelerinin emrine amadedir. Burada mektup
yazmak istiyenler için kongre antetli kağıt ve zarflar mevcut bulunacaktır.

10-Misafir üyelerimiz İstanbulda mektup için (Posta kutusu 1300), telgrafları için
(Kongre İstanbul) adresini verebilirler. Bu takdirde mektup ve telgraflar talimatları
gereğince ya İrtibat Bürosunda saklanır veya hemen İstanbuldaki adreslerine yollanır.

11-Misafir üyelerimiz İstanbulda otellerde yer ayırtmak isterlerse
muvasalatlarından evvel gelecekleri günü ve arzularını kongre genel sekreterliğine
bildirmeleri rica olunur. Misafirlerimizin hangi gün ve vasıta ile İstanbula geleceklerini
bildirmeleri temenniye şayandır.

12-Kongre irtibat bürosu 18 Kasım tarihinden itibaren faaliyete başlıyacak ve 21
Kasım Pazar günü kapalı bulunacaktır. Bu büro kongrenin kapanmasından itibaren bir
hafta müddetle faaliyetlerine ayni yerde devam edecektir.

Kongre neşriyatını üyelerimiz irtibat bürosundan veya toplantılar esnasında
bulunacak genel sekreterlik memurundan alabilirler.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 

13-Kongre üyelerini alakalandıran sirkülerler, davetler ve diğer tebliğler hem
irtibat bürosunda, hem de Eminönü Halkevi salonu antresinde siyah tahtaya talik
edilmek suretiyle bildirilecektir.

14-Kongreden sonra basılacak zabıt hülasaları ve diğer neşriyat üyelerinin
adreslerine yollanacaktır.

5. Kongre Üyelerine Ait Liste

Milletvekilleri

No.

1027 Rıza Işıtan,
Samsun Milletvekili

1028 İsmail Sabuncu,
Giresun Milletvekili

1029 Hıfzı Oğuz Beketa,
Ankara Milletvekili

1030 Hasan Ali Yücel,
İzmir Milletvekili

1031 Nazım Poroj,
Tokat Milletvekili

1032 Dr.Şerif Korkut,
Burdur Milletvekili

1033 Ali Rıza Artunkal,
Manisa Milletvekili

1187 Dr.Kemal Beyazıt,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

1188 Yusuf Kemal Tengirşek,
Sinop Milletvekili

1189 Ali Rıza Arı,
İstanbul Milletvekili

1190 Mithat Şakir Altan,
Konya Milletvekili

1191 Mithat Aydın,
Aydın Milletvekili

1192 Reşat Şemsettin Sirer,
Sivas Milletvekili

1193 Vehbi Sarıdal,
Niğde Milletvekili

1194 Naki Cevat Akkerman,
Ankara Milletvekili

1195 Kemal Turan,
Isparta Milletvekili

1196 Refik Koraltan,
İçel Milletvekili

1197 Celal Bayar,
İstanbul Milletvekili

1198 Memduh Ispartalıgil,
Kütahya M.vekili

1228 Eminittin Çeliköz,
Balıkesir Milletvekili

1250 Nurettin Ünen,
Çanakkale Milletvekili

1251 Ahmet Kemal Silivrili,
İstanbul Milletvekili

1042 Şevket Raşit Hatipoğlu
Manisa Miletvekili

1455 Latife Bekir Çeyrekbaşı,
İzmir Milletvekili

1467 Faik Kurdoğlu,
Manisa Milletvekili

Resmi Daireler

742 Halil AYAN, Maliye Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı, Müşahit

739 Sahir KOZİKOĞLU, Devlet Demir 
Yolları

721 Zihni BİLGE, Devlet Deniz Yolları 
-U.Katip

722 Ferit DEMİRCİ, Devlet Deniz Yolları 
-Şübe Müdürü

1177 Şefik BİLKUR, İstatis. Gn. Md.lüğü
-Genel Müdür

720 Abdullah Servet ALAYBEK, Tekel
-M.Muavini

717 Remzi AYÖZGER,
Zirai Kombinalar
-Başkan

716 Rahmi YILDIZOĞLU,
Zirai Kombinalar 
-Başkan Yardımcısı

759 Raşit GEDİK, Zirai Donatım Kurumu
-Depo Müdürü

1208 Şükrü Fuad ERLAÇİN, İzmir 
Yüksek Ekonomi ve Ticret Okulu

1209 Yılmaz ADIGÜZEL, İzmir Yüksek
Ekonomi ve Ticaret Okulu

1429 Tarık ÖZİL, Türkiye Şeker 
Fabrikaları
-Genel Müdür V.

1044 Mümtaz TARHAN, Tapu ve Kadas.
-U.Müdür (Şahsen)
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1045 Haldun SARHAN, P.T.T.
U.Müdür (Şahsen)
1051 Naci SELEK, Gümrükler

-İst. Başmüdürü (Şahsen)

1050 İbrahim Kemal BAYBORA,
İ.E.T.T. U.Müdür (Şahsen)

Ticaret Odaları

Ankara
501 Fazıl Öziş, Koç Ticaret Şr.
502 Bülent Osman, Türkiye İş

Bankası
503 Cabir Selek, Garanti Bankası
504 Mümtaz Yağcıoğlu, Tüccar

Aksaray
1408 Ahmet Kadıoğlu,

Amasya
505 Ruhu Tingiz, Tüccar
506 Nuri Erkanlı, Tüccar
507 Veysel Kütükçü, Tüccar
508 Tahir Aktin, Tüccar,

Adana
509 Fazlı Meto, Tüccar
510 Daniş Arıkoğlu, Tüccar

Akşehir
511 Tacettin Yaltırık, Tüccar

Aydın
512 Ekrem Çitçi, Tüccar

Adapazarı
688 Kazım Alkan, Tüccar
689 Cevat Adapazarlı, Tüccar
690 Şevket Kundakçı, Tüccar
691 Talip Kuriş, Tüccar
692 Abdülkadir Güler, Tüccar

Akhisar
1246 Halil Erman, Tüccar
1247 Ziya Tepeci, Tüccar

Antep
1248 Mehmet Ali Alevli, Tüccar

Antakya
1255 Ali Ökten, Tüccar
1256 Vahit Bayramoğlu, Tüccar

Babadağ
1257 Hamdi Arman, Tüccar
1258 Ali Arıkan, Yönetim Ku.Başk.

Balıkesir
513 Şeref Eğinlioğlu, Oda Başkanı
514 Sıtkı Yırcalı, Avukat

Bafra
515 Hasan Çakı, Tüccar

Bandırma
516 Ahmet Edin, Tüccar
517 Ali Rıza Kınay, Tüccar
518 İsmail Balcıoğlu, Tüccar

Bursa
519 Nüvit Ataş, Oda Umumi Katibi
520 Ekrem Sentiz, Tüccar
521 Sedat Ateş, Tüccar

1139 Kamil Tolonçok, Tüccar
Buldan

522 Ahmet Buldanlıoğlu, Tüccar
523 A.Nadir Erkaya, Tüccar
524 Rüştü Akın, Tüccar

Bolu
525 Tali Sedef, Tüccar
526 Mehmet İnan, Tüccar

Burdur
628 Necati İşçil, Tüccar
629 Hüsnü Helvacı, Tüccar
630 Hüsnü Kaymakamoğlu, Tüccar
631 Mustafa Kalaycı, Tüccar
632 Nuri Serdaroğlu

Ceyhan
627 Arif Yaltır, Tüccar

Çankırı
527 İsmail Yılık, Tüccar
528 Kadir Özkanlı, Tüccar
529 Etem Yalçınalp, Oda Başkanı

Çorum
622 Eşref Gülen, Tüccar
623 Ömer İstanbullu, Tüccar
624 Celal Erel, Tüccar

Çanakkale
1134Halil Dilmaç, Oda Başkanı
Denizli

530 İsmail Cillov, Tüccar
Diyarbakır

531 Sıtkı Tarancı, Tüccar
532 Ferit Bilgen, Tüccar

Elazığ
533 Gafur Sungur, Tüccar

Erzurum
693 Mehmet Efendioğlu, Tüccar
694 Neşet Solakoğlu, Tüccar

Eskişehir
695 Cemil Doğru, Tüccar
696 Sabri Kılıcoğlu, Tüccar

Edirne
1136Kemal Dönertaş, Tüccar
1268Bekir Kara, Tüccar
Edremit
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1259 Aziz Doğrular, Tüccar
1260 Neşet Şenkal, Tüccar
Fethiye

588 A.Baha Şıkınan, Tüccar
Gümüşhane

534 Muhsin Kadirbeyoğlu, Tüccar
535 Fazlı Yüce, Tüccar
536 Zeki Kadirbeyoğlu, Tüccar

Gemlik
537 Rifat Karsak, Tüccar
538 Ali Şirin, Tüccar
539 Daniş Ekim, Tüccar
540 Hüseyin Adalı, Tüccar

Giresun
1432 Hamdi Bozdağ, Tüccar
1140 Fahri Çakır, Tüccar
İzmit

541 Ali Haydar Oran, Tüccar
542 Mehmet Yüce, Tüccar

İnegöl
543 Abdüsselam Cumhur, Tüccar
544 Ali Rıza Sakarya, Tüccar
545 Salih Ungan, Tüccar

İskenderun
546 Nuri Güney, Oda Ü.Katibi
547 Musa Çomu, Tüccar

İzmir
548 Salahattin Sanver, Tüccar
549 Şerif Remzi Reyent, Tüccar
550 Ali Haydar Albayrak, Tüccar
551 Hilmi Selvili, Tüccar
552 Ahmet Tabak, Tüccar
553 Turgut Türkoğlu, Tüccar
554 Mücahit Büktaş, Tüccar
555 Enver Bakioğlu, Tüccar
556 Lütfi Krom, Tüccar
557 Raşit Özsaruhan, Tüccar
558 Atıf Olgaç, Tüccar

Isparta
697 Hüseyin Gürkan, Tüccar
698 Süleyman Konur, Tüccar

Konya
559 Muzaffer Sinangil, Tüccar
560 Ahat Birkon, Tüccar

Kırşehir
561 Nafi Çopuroğlu, Tüccar
562 Şakir Şahin, Tüccar

Kütahya
563 İzzet Işıklı, Tüccar
564 Ali Akif Eralp, Tüccar
565 Talat Çini, Tüccar
566 Vedat Çinicioğlu, Tüccar

Kırklareli

567 Şükrü Yanardağ, Tüccar
568 Yakup Gürel, Tüccar

Kayseri
463 Rüştü Ak, Tüccar
464 Ahmet Karamancı, Tüccar
465 Fevzi Kızıklı, Tüccar
466 Refik Bürüngüz, Tüccar

Malatya
569 Faik Bitlis, Tüccar

Muğla
621 Neşet Dişçigil, Tüccar

Mersin
625 Nihat Sözmen, Tüccar
626 Mehmet Karamancı, Tüccar

Manisa
1137 Cavit Pekgür, Tüccar
1138 Abdülkadir Atabay, Tüccar
Niğde

571 Arif Bayhan, Tüccar
600 Rasim Erandaç, Tüccar

Nazilli
1261 Nedim Yıldırım, Tüccar
Ödemiş

572 Ahmet Cida, Tüccar
573 Ali Haydar Tanur, Tüccar
574 Mustafa Gönen, Tüccar

Ordu
1135 Kamil Furtun, Tüccar
Rize

575 Salih Tavil, Tüccar
576 İlyas Nurik, Tüccar

Samsun
578 Kazım İşmen, Tüccar
579 Nuri Şahin, Tüccar

1141 Niyazi Kıran, Tüccar
1142 Hüseyin Kılıççı, Tüccar

Salihli
581 Hakkı Oral, Tüccar
582 Rıza Tavas, Tüccar
583 Mustafa Çobanoğlu, Tüccar
584 Nazmi Hazneci, Tüccar
585 Fahri Keskiner, Tüccar
586 Hasan Ulaş, Tüccar
587 Ömer Görgü, Tüccar

Sivas
1143 Ahmet Göze, Tüccar
1144 Rahmi Çeltekli, Tüccar
Silifke
1145 Hüseyin Demirtaş, Tüccar
1146 Kemal Kaplancalı, Tüccar
1147 Kemal Alemdar, Tüccar
Tirebolu
1249 Şefik İnanç, Tüccar
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Tokat
590 Ömer Aşuroğlu, Tüccar

Tarsus
588 İbrahim Behlil, Tüccar
589 Şadi Eliyeşil, Tüccar

Trabzon
699 Ahmet Başaran, Tüccar
700 Hasan Tahsin Karanis, Tüccar

Tekirdağ
1201 Behçet Mutuk, Tüccar
1202 Ahmet Meyzinoğlu, Oda Umumi
Katibi
1203 Bekir Sıtkı Arat, Oda Reisi Ünye

591 Necati Vidinli, Tüccar

Uşak
592 Orhan Kamil Kabalak, Tüccar
503 Vehbi Poyraz, Tüccar

Yozgat
594 Cevdet Gökçeoğlu, Tüccar

Zonguldak
595 Nejat Muhsinoğlu, Tüccar
596 Ali Bingöl, Tüccar
597 Burhanettin Dökerek, Tüccar
598 Cemal Türkili, Tüccar
599 Emin Haraççı, Tüccar

Ticaret Borsaları

İstanbul Ticaret Borsası

991 Kerim Kerimzade, Borsa
Oda Başkanı

1453 Mahmut Pekin, U.Katip
992 Vasilaki Kurdoğlu
993 Setrak Setrakyan
994 Toprak Mahs.Ofl.İst.

Şubesi Müdürlüğü
995 Ahmet Kocabıyık
996 Ahmet Şükrü Kerimzade
997 Şerafettin Alemdar ve

Bürhanettin Alemdar
998 Mehmet Levent

Şarkderi Fab. T.A.Ş.
999 İbrahim Ziyal

1000 İsmet Cengiz ve Kardeş
1001 Kazım Kalkandelenli
1002 Murat Furtun
1003 Ali Kuleinoğlu
1004 Azmi Gürsoy
1005 Hrant Bülüçyan ve Şr.
1006 Selimoğlu Naci Güvenç
1007 Refik Sabri Özgen
1008 Mustafa Demirsar
1009 İzzet Gönül
1010 İbrahim Yıldız
1011 Sami Bekaroğlu
1012 Ahmet Rıza Köseoğlu
1013 Mehmet Emin Sencer
1014 Anesti Nikolaidis
1015 Ahmet Nafiz Özalp
1016 Nurettin Işın
1017 Hidayet Boyar
1018 Leonida Leoniyadis
1019 Efdalettin Tekiner
1020 Sırrı Tulpar
1021 Fehmi Çar

1321 Sait Belgün
1322 Hasan Vasfi
1323 Nihat Sözmen Tecmevi
1324 Anadolu Kontuarı T.A.Ş.
1325 Behçet Hıfzı Örnekal
1326 Şakir Kınacı ve Ortakları
1327 Ziya Taner
1328 Ömer Maliki Oğlu Kol.Ş.
1329 Serattar İt.İhr.T.A.Ş.
1330 Rüştü Ak
1331 Mehmet Hilmi Altay
1332 Nihat Demir
1333 Eyüp Ağaoğlu
1334 İzzet Basmacı
1335 Şükrü Alemdar
1336 Abdülvahit Sağlam
1337 Yusuf Güler
1338 Hüseyin Kazım Silivrili
1330 Hasan Şadoğlu
1340 İshak Süküti Erener
1340A.Talat Alemdar

986 Prodromos Atlamazoğlu
984 Nuri Kozikoğlu

  1341 Nurettin Baban Şark
Değirmenleri T.A.Ş.
  1342 Nurullah Narin
  1343 İsmail Hakkı Kozacıoğlu
Menkul Kıymetler Borsası
1148 Refik Selimoğlu, İdare Meclisi 

Başkanı
Diğer Ticaret Borsaları Ankara

601 Hazım Kınacı, Tüccar
602 Ali Nihat Helvacıoğlu, Tüccar
603 Salih Aktar, Tüccar
604 Fevzi Atlıoğlu, Tüccar

Adana
605 Süleyan Sergici, Tüccar
606 Alber Diyap, Tüccar
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607 İbrahim Burduroğlu, Tüccar
608 Hasan Atıl, Tüccar Antalya

  1150 İsim Bildirilmedi.
  1151 İsim Bildirilmedi
Bandırma

609 Habibullah Hamarat, Tüccar
610 Cevdet Tarhan, Tüccar
611 Ahmet Şükrü Oskay, Tüccar
612 Kemal Cağatay, Tüccar

Bursa
613 Baki Güzey, Tüccar
614 Kadri Kürkçü, Tüccar

Denizli
617 İsmail Cillov, Tüccar

Kırklareli
615 Ömer Ünsal, Tüccar
616 Şevki Güre, Tüccar

İzmir
1264 Necati Börekçioğlu, Tüccar
1263 Şemsettin Tuğlular, Tüccar
1262 Ferit Simsaroğlu, Tüccar

550 Ali Haydar Albayrak, Tüccar
Tekirdağ

618 Mehmet Eriş, Tüccar
619 Osman Örsel, Tüccar

Trabzon
620 Ağah Erdemli, Tüccar

Uzunköprü
1265 Mahmut Koçtürk, Tüccar
İzmir İhracatçı Birlikleri

673 Fehmi Bencan
674 A.Mikalef

675 Osman Turgay
676 Mustafa Teoman
677 Enver Bakioğlu
678 Mazhar Nurullah İzmiroğlu
549 Şerif Remzi Reyent
679 Adnan Belbez
680 Mücahit Büktaş
681 Halil Namık Bertay
682 Mustafa Haydar Nazlı
683 Şevket Başev

Mersin
1149 Zeki Sabah, Tüccar

684 Şevket Pozcu
1155 Etem Durul 686 Nazım Miskavi

687 İbrahim Burduroğlu
Fındık İhracatçıları Birliği

635 Osman Cudi Gürsoy
1212 İbrahim Köknel
1304 Ömer Furtun
1140 Fahri Çakır
İstanbul İhracatçı Birlikleri
1244 Süreyya Sirmen Mümtaz Rek.

Ü.Katip
1245 Muhip Özyiğit
1352 Cemil Türker
1152 Orhan Sümer
1353 Zekai Ülker
1354 Mahir Kefeli
1355 Nihad Sözmen
1154 Enver Bakırcı
1153 Mustafa Faik Ustar
1356 Bahri Kınacı
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Kooperatifler Birlikleri

Madeni Eşya Sanatkarları İstihlak
Kooperatifi
1162 Necmettin Demirel, Sanayici
1163 Ali Koşar, Sanayici
1164 Halim Takla, Sanayici
Bursa Koza Ta.Sa.Kooperatif Birliği
1167 Muhittin Dinçsoy U.Müdür Vekili
1168 Hürrem Şenavçen, Ziraat Ban.
         Kontro.

İzmir İncir ve Üzüm Ta.Sat.
Kooperatif Birliği
1179 Salahattin Çuhruh, Umum Müdür
Fındık Ta.Sat.Kooperatif Birliği
1266 Haydar Emiroğlu, Umum Müdür
1267 Ali Naci Duyduk
İstanbul El Tezgahları ve
Dokumacılar Kooperatifi
1474 Azmi Aslaner
1475 Ahmet Yılmaz
1476 Emin Köklen

Mesleki Teşekküller

Etibba Odası
1174 Nizamettin Diler, Eczacı
1175 Feyzullah Doğruer, Diş Doktoru
1176 Bahattin Lütfi Varnalı, Doktor
İstanbul Esnaf Odası
1022 Enver Güçlü
1023 Mahmut Bilgin
1024 Fuat Tezer
1025 Rıza Oygur
1026 Hüdai Bukagılı
Türkiye Tütüncüler Birliği
1224 Abdi Fuat Akev
1357 Saffet Baştimar
1358 Sudullah Birsel
1359 Burhan Aşan
1360 Celal Umur
Manifaturacılar ve Kumaş Birliği
743 Hasan Tecimer, Tüccar
744 Mustafa Bilal, Tüccar
745 Rıfat Edin, Tüccar
746 Kemal Haraççı, Tüccar
Türk Nakliyeciler Derneği
 753 Etem Şahinoğlu, Şark Nakliyat Ş.
 754 Rıza Babila
 755 Hulüsi Emek, Emek Nakliyat Anbarı
 756 M.Necati Taşar
1344 Mehmet Sipahioğlu
1345 Tevfik Tansal
Türkiye Krom Müstahsilleri Komitesi
1461 Reşit Osman Gencer
1462 Hamit Karaorman
1463 Kemal Onuran
İzmir Sanayi Birliği
1392 Bedri Akkerman
1383 Mücahit Büktaş
1394 Osman Kibar
1395 Mustafa Teoman
1396 Muammer Eğribozlu

Yüksek İktisat ve Ticaret
Mektebini Bitirenler Kurumu
 761 Ulvi Yenal
Yüksek Ziraat Müh.Birliği
 718 Dr.Sabahattin Özbek, Neşriyat 

Müdürü
 719 Feridun Üstün
Gümrük Komisyoncuları Birliği
1389 Rıza Barkot
İstanbul İşçi Sendikaları

 701 Yaşar İyidoğan Yönetim Kurulu 
Başkanı

 702 Süreyya Birol
 703 Zühtü Tetey
 704 Nizamettin Babaoğlu
 705 Mustafa Şahin

1169  Esat Demiral
1170 Samim İlksezen

 706 Seyfi Demirsoy
 707 Nizamettin Yalçınyuva
 708 Ziya Üçer
 709 Vahdettin Durmaz
 710 Naci Bilgin
 711 Bedri Ataman
 712 Mehmet Tosun

 713 Şevket Döndüren
 714 Ahmet Topçu
 715 İzket Kortun
Türk Armatörler Birliği
 77 Şevket Manioğlu, Armatör
1159 Mahmut Acar, Armatörler Birliği 

Umumi Katibi
1160 Hamdi Selimoğlu, Armatör
1161 Mustafa Umman, Armatör

Eksper Muhasipler ve İşletme
Organizatörleri Birliği
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816 Osman Fikret Arkun, Yüksek 
Ekonomi ve Ticaret Okulu 
Muhasebe Öğretmeni

1215 İsmail Otar, Ticaret Ofisi 
Muhasebe Müdürü

 800 İsmet Alkan, Y.Ekonomi ve
Ticaret Okulu İşletme
Ekonomisi 
Öğretmeni
1216 Cevat Yücesoy, Muhasebe 

Öğretmeni
1217 Rakım Enç, Sigorta ve Hesap 

Uzmanı
1218 Abdullah Aker, S.B. Okulu 

Muhas.Öğ.
1220 Rasim Saydar, Y.E ve T. Okulu

Prof.
1219 Recep Aydın, M.Reassürans 

T.A.Ş. Muhasebe Müdürü
1221 Sadrettin Tosbi, Y.E. ve T. Okulu

Koop.Öğret.
815 Ulvi Yenal, Tekel Gn.Md.

Müşaviri
 797 Bedil Yazıcı, Y.E. ve T. Ok. 

Sigortacılık Öğ.
1222 Lütfi Tümen, Serbest Hesap 

Uzmanı
1454 Kemal Özaydın, Anadolu Siğorta

Ş.Şeflerinden
Türk Ormancılar Cemiyeti
 757 Fikret Saatçıoğlu, Profesör
 758 Şeref Nuri İlkmen, Profesör
İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti
 851 İbrahim Pekin
 852 Niyazi Ergin
1397 Mustafa Umman
1398 Hugh Lofantan

 853 Kamuran Baycu
 854 Fıtnat Ünal

 855 Cahit Eren
 856 Melih İsfendiyar
 857 Şemsettin Güler
 858 Nabi Up
 859 Fahri Paksoy
 860 Müfide Kıvanç
 861 Melahat Timur
 862 Şeref Onur
 863 Abdülkadir Çavuşoğlu
 864 Seher Miroğlu
 865 Orhan Çevik
 866 İffet Halim Oruz
Türk Kooperatifçiler Kurumu
1213 Nusret Uzgören, Başkan
1156 Mennan Yiğiter
1157 Akil Koyuncu

1158 Turgut Akkaş
Türk Coğrafya Kurumu

747 Besim Darkot, Profesör
 748 Ali Tanoğlu, Profesör

749 Ahmet Ardel, Profesör
 750 Sırrı Erinç, Asistan Dr.
 751 İsmail Yalçınlar, Asistan
 752 İbrahim Hakkı Akyol, Ord.Prof.

723 Salahattin Güvendiren, Selanik 
Bankası, İkinci Müdür

 724 Şefik Kavur, Etibank, İst.
Şubesi Md.

 725 Kenam Börtecene
726 Sadi Ataman, Garanti Bankası, 

Delege Üye
727 Cehdi Tegin, Garanti Bankası, 

İstihbarat Serv.Şef.
 435 Kazım Taşkent, Yapı ve Kredi 

Bankası, İdare Meclisi Reisi
729 Kemal Türkömer, Yapı ve Kredi 

Bankası, İdari ve Mali İşler
Başkanı
 728 Kudsi Bağdaş, Yapı ve Kredi 

Bankası, İstisat Müşaviri
713 Halis Kaynar, Türkiye İş Bankası,

İst.Şubesi Müdürü
730 Necmi Erdi, Türkiye İş Bankası 

İst.Şb. İkinci Md.
 732 Fahrettin Ulaş, Merkez Bankası 

İst.Şb.Md.Muavini
733 Mehmet Ali Tiney, Ziraat Bankası

İst.Şb.Müdürü
 734 A.H.FFrankfort.Hollantse Bank

Üni.İkinci Müdür
735 Viktor Tokay, Banka Komerçiyale

İtalyana
736 Dr. Leonida Gazina, Banka 

Kommerçiyale İtalyana
285 Yani Vafidis, Osmanlı Bankası, 

Süperizör
 737 Fethi Gümüşoğlu, Osmanlı 

Bankası, İst.Şb. Müdürü
 738 A.Logetet, Osmanlı Bankası Mali

Tetkik Servis Şefi
1178 Bahar Değer, İltemel Ortaklığı 

Müdürü
1204 Adnan Berkay, Sümerbank, 

Selüloz Sanayii Müdürü
1205 Cavit Bilgen, Sümerbank, Deri ve

Kundura Sanayii Müdürü
1206 Sadi Altav, Sümerbank, İplik ve 

Dokuma Müessesesi Müdürü
1207 Suat Keskinoğlu, Sümerbank, 

Genel Md. Muavin V.
1225 İhsan Tezel, Banko Di Roma
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1165 Nizamettin Tezcan T.Emlak ve
Kredi Bankası, İst.Şb.Müdürü

52 Hayri Gönen, Türk Ticaret 
Bankası, İst.Şb.Müdürü

1199 Fahri Halil Örs, Halk Bankası 
T.A.Ş. Hukuk Müşaviri

1052 Şakir Turalı, Halk Sandığı,
Müdürü
Refik Selimoğlu, Menkul Kıymetler
Borsası, Meclis Başkanı
1433 Şakir Kesebir, Türkiye Kredi 

Bankası, Genel Md.
1172 Selim Dirvan, Milli Reasürans 

T.A.Ş. Nakliyat S.Şefi
1173 Enver Tekand, Milli Reasürans 

T.A.Ş. Fen Müşaviri
1166 Kemal Türkömer, Doğan Sigorta 

Şirketi, Reis Vekili

1214 Hayri Başer, Güven Sigorta 
Sosyetesi Müdür

Muavini
822 Ziyaeddin Cimili, Güven Sigorta 

Sosyetesi İktisatçı
Veysi Midil, Halk Sigorta Şirketi
1458 Kemalettin Süher, Türkiye-

Sigortacılar Daireyi Merkeziyesi, 
Fen Müşaviri

159 Alfred Nahun Türkiye Sigortacılar
Daireyi Merkeziyesi, Fen

Müşaviri
D'Andria, Türkiye Sigortacılar 
Daireyi Merkeziyesi, Mürahlas

Aza
R.Asseo, Türkiye Sigortacılar
Daireyi Merkeziyesi, Mümessil

Basın

No.
1364 Hergün Gazetesi
1365 Hüseyin Cahit Yalçın, Ulus
1366 Akşam
1367 Nadir Nadi, Cumhuriyet
1368 En Son Dakika
1369 Gece Postası
1370 Selim Ragıp Emeç, Son Posta

371  İktisadi Yürüyüş
372 Etem İzzet Benice, Son Telgraf

1373 Cihat Baban, Tasvir
1180 Salahattin Şar, Türkiye Ticaret 

Postası
1181 Tekin Erer, Türkiye Ticaret

Postası
1040 Zeyyat Gören, Vatan
1374 Yeni Sabah
1035 Asım Us, Yeni Gazete
1036 Zeki Cemal Bakiçelebioğlu, 

Ekonomi Gazetesi
1037 Hüseyin Avni Şanda, Ekonomi 

Gazetesi
1375 İstanbul Postası

1376 Birlik Gazetesi
1039 Lütfi Arif Kenber, Münakasa 

Gazetesi
1377 Ticaret Gazetesi
1038 Hikmet Bil, Hürriyet Gazetesi
1378 Dikkat Gazetesi
1379 Apoyevmatini Gazetesi
1041 Vasil Vanetis, Efimeris Gazetesi
1380 Vima Gazetesi
1381 Jamanak Gazetesi
1382 Jurnal Doryan Gazetesi
1383 İstanbul Gazetesi
1384 La Republique Gazetesi
1386 Bahadır Dülger, Başyazar, San 

Saat
1034 Cevat Sait Beker, Son Saat 

Gazetesi Yazarlarından
1387 Ahmet Emin Yalman, Vatan
1388 Hakkı Tarıh Us, Yeni Gazete
1390 Sedat Simavi, Hürriyet
1391 Vala Nurettin, Akşam'da
1456 Arslan Tufan Yazman, Başyazar,

(şahsı) İktisadi Yürüyüş
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Diğer Üyeler

-Ord. Prof. Sıddık Sami ONAR
-Ord. Prof. Tahir Taner
-Ebulula MARDİN
-Ord. Prof. Ali Fuat BAŞGİL
-Prof. Abdülhak Kemal

YÖRÜK
-Doç. Ragıp SARICA
-Doç. Bülent DAVRAN
-Nihat SAYAR (Ekonomi ve

Ti. Oku. Md.)
-Haşim Refet HAKARAR,

(Avukat)
-Salahattin Nevzat PINAR

(Avukat)
-Rüştü KORAY
-Cemal ATALAY, (İzmir İş
Bank. Müdürü)

-Bekir Vehbi, (Yük. Mad.Müh)
-Galip CEYLANİ

-Talha SABUNCU
-İhsan BERKİN
-Ruhi Hüseyin Naili KÜBALI
-Muhsin BAÇ, (Böl. Tic. Mü.)
-Tevfik AYDIN
-Marchel CHALOM
-Mehmet GAYRETLİ
-Hamza Osman ERKAN
-Dr.Sait Emin ÖZBEK
-Yekta TEKSEL
-Sabahattin AYAYDIN
-Fuat Mehmet MİREL

-Ali ALAYBEK
-Samet AĞAOĞLU
-Prof. Fethi ÇELİKBAŞ,
(Siyasal Bilgiler Ok. Müdürü)

-Fadıl H.SUR
-Ferit ARAL
-Cihat İREN
-Burhan APAYDIN, (Hukuk
Fak. Asistanı)

-Doçent Vehbi ARALP
-Ord. Prof. Şekip TUNÇ
-Münir SARİM
-Prof. Mustafa İNAN
-Prof. İlhami CIVAOĞLU
-Ord.Prof. Salih Murat

UZDİLEK
-Süreyya TEMEL
-Mahmut ALAYBER
-Hasan Rıza TEMELLİ,
(Tüccar)

-Kayhan ÇAĞLAYAN
-Nevres ATAMER
-Mehmet Ali GÖKBERK
-Ord.Prof. Mazhar Nedim
GÖKNİL

-Kamil SİDAL
-Hüseyin ÖZEN
-İhsan Ali DEREOĞLU
-İhsan BAÇ
-Şevket KARADENİZ
-Nafiz Tekin KAYA

-Sinan OMUR
-Mehmet Ragıp Ziya
-Or.Sami İNZELBERG
-K. ABACI
-Kazım Nami DURU
-Hakkı ÇARMUKLU,
Hakman Kol. Şir.

-Kadir İNANÇ
-Mehmet Selim İnan Fir.
-Süleyman YAVUZ, Yavuz

Kardeşler
-Baki HÜSMAN, (Yüksek

Denizcilik Okulu Mü)
-Hakkı Şevki LUGAL
-Dilber Kardeşler T.A.Ş.
-İthalat ve İhracat T.Ltd. Ş.
-Hayri ARABOĞLU
-Kamran ARKUN
-Kadri ÇİFTER
-Hüsnü YAMAN
-İ.ATTI
-Hayri BARAN
-Ord. Prof. Mehmet Ali
Şevket

-Reşat BENEKLİ
-Refet TAMERLER,

(Avukat)
-İsmail SANCAR.

(Avukat)

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

-İsak SAGES
-Ahmet KARA,
Meclis Başkanı

-Nuri KOZİKOĞLU,
İdare Heyeti Başkanı

-Muhsin Naim SEREN,
U.Katip

-Hasan KOZLUCA
-Sabri Bekir TÜTEN ve Ş.
-Mustafa ÖZKANLI
-Ahmet ve Mehmet ÇULHA
-Hilmi GÜRGAN
-Duğlas T.BİNS ve Haçik
-Semih ORTAÇ
-Mehmet etem
-İzmir Nakliyat Şr.
-Barzilay ve Benjamin
-Ahmet TUGAY
-Şevki KOCAER
-Ani ve Andon KATANOS Br.

-Süleyman BERKEL ve Şr.
-Mehmet KEÇELİ
-Ata KOÇBEKİR
-Cemal OKAN
-Nuri ve Kamil Güzel Şr.
-Hayik ZİYAL
-Hüseyin Kenan TAŞPINAR
-Ömer Lütfi BENGÜ
-Lali Film T.A.Ş.
-Hikmet AŞÖZ
-Remzi AKDAĞ
-Kemal Film Şr.
-Salim ŞAHİN
-Nusret AYDIN
-Ali Vasfi AKTİN
-Mehmet İhsan

CEBECİOĞLU
-Rıdvan SORAK
-Ali Halit EKŞİNOZLUOĞLU

-Hüsnü
KARAHASANOĞLU
-Rober BEHAR
-Hasan Rasim US
-Talat HEMŞERİ
-Hamdi BEKAROĞLU
-Kemal İREN
-Kazım Şinasi DESAN
-Raif ERİN
-Sadullah AKDAR ve Şr.
-Halit ÖRGAT ve Şr.
-Asım ARYÜZ
-Muammer ALNIAK
-PETROL OFİS
-Hasan ŞADOĞLU
-Kamil PEKER
-İhsan MANGALOĞLU
-Abdülhalim Azmi CANITEZ
-İthalat ve İhr. Kontuarı Ltd.
Şirketi
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-Ali KAHYAGİL
-Avni ŞASA
-Lokman KURİŞ
-Aziz KARSAN
-Saim GÖZGÜCÜ
-Cemal ÇATLI
-Artin ÇERKEZYAN
-Vahit DEMİRKAN
-Ahmet Refik AKTAŞ
-Mermertaş T.A.Ş.
-Sabri ÖZARSLAN
-Abdi ÖZAKTAŞ
-Halil SEZER
-Ali Rıza ŞAMİKOĞLU
-İsak RİVİDİ ve Şr.
-Cevat Sait YÜRÜR
-Fuat TEZER
-Tacettin GÜRTAN
-Kazım KÖKER
-Ahmet TEZER
-Kemalettin İBAK
-Necmettin UYGUNER
-Hirş RADOMİSLİSKİ
-Ahmet OYAL
-Niyazi ÖZMAY
-Nejat ECZACIBAŞI
-Türkiye Eczacılar Labora.
-Bican BAĞCIOĞLU ve Şr.
-Kostantin APOSTOLİDİ ve
Şeriki

-Ziya KILIÇ
-Hüseyin AKİŞ
-İbrahim Fevzi
-İpekiş T.A.Ş.
-Umum Saraçlar Koopr.
-Avram Brd. Ltd. Ş.
-Lastik ve Ayakkabı T.A.Ş.
-Enver ATAFIRAT
-Hasan BEŞER
-Rıfat KERİBAR ve Şr.
-Hasan EKİN
-Hüseyin ÖZEN
-Cam Porselen T.A.Ş.
-Ahmet Celalettin E. GÜRÜN
-Türkiye Şişe ve Cam Fab.
-Mehmet Ömer DURAL
-Recep HASOĞLU
-Kosti PLAKAS
-Hulki ve Rıfat EDİN Ş.
-Etem ERİŞ

-Mehmet EKMEKÇİ
-Lütfi TEPE
-Mehmet Vasfi GÜRER
-EVLİYAZADE Nurettin
-Nisim ERGAS ve Donan Br.
-Ahmet Hamdi EMGEN
-Osman Nuri URGANCIOĞLU
-Yedikule İplik Fab. T.A.Ş.
-Koço OREOKULOS
-Mustafa Ali KÜÇÜKÖZCAN
-Bekir URGANCI
-Ziya İNANKUR
-Faruk GÜRTUNCA
-Kenan DİNÇMAN
-H.Kazım BARAN
-Kemal VEDİ
-Yeni Türk Matbaacılık T.A.Ş.
-Rıfat BELE
-İshak Suküti ERENER
-İzzet BASMACI
-Prodromoz ATLAMAZOĞLU
-Yusuf GÜLER
-M.Mustafa İsmet ÇAMOĞLU
-Ethem SALLI -Celal UMUR
-İbrahim PAŞAOĞULLARI Ş.
-Cemal ÇAPRAŞIK
-Zeki HAKİMOĞLU
-Ziya TANER
-Ömer MALİKİ ve Oğulları
-Şakir KINACI Ortakları
-Antalya U. Nakliyat T.A.Ş.
-Güzel İzmir Anbarı
-Tevfik TANSAL
-Cemal KUYAŞ
-Yol ve Yapı Ltd. Şr.
-Kazım ARIN
-Abdurrahman AĞAOĞLU
-Nuri DAĞDELEN
-Serattar İth. İhr. T.A.Ş.
-Nezir KATIMAN -Rüştü AK
-Osman Nuri ARISAN
-Ahmet Ziya HAZNEDAR

ve Or.
-Ali Vafi Mahdumları Şr.
-Mustafa TINAL
-Ali Kemal KAVRAKOĞLU

-M. Şükrü ALEMDAR ve
yegenleri Alemdarlar Şr.

-Salih ve Necmi KOMİLİ

-Abdulvahut SAĞLAM
-Ali Naki ERENYOL
-Osman TAŞÇIOĞLU
-Erel Demir ve Saç İşleri

Atölyesi
-Ragıp KUTMAN
-Kani HARAÇCI
-Tevfik SABUNCUOĞLU
-SABUNCUZADE M. Şakir

ve Mahdumu Müessesatı
-Murat HUN
-Şakir ZÜMRE
-Sami BESLER
-Şark Değirmencileri T.A.Ş.
-Nurettin BABAN
-Şahabettin VARNALI
-Furtun Ltd. Şirketi (Ömer
FURTUN) Dış Ticaret
T.A.Ş.

-Hamdi ÖZİÇ
-Refik İSFENDİYARGİL
-Kazanos NİŞANYAN
-Aker Ticaret ve Sanayi

T.A.Ş.
-Abdullah ARMAN
-Ayakkabıcı Sanatkarları
Koop.

-H. ve H. Sahak ALTIPA-
 RMAK Ş.
-Şemsettin GÜNDOĞDU
Karamürsel Mensucat
T.A.Ş.

-Bedii KERİMOL ve Ortağı
-Sait AKINCI ve Sait CESAR

ve Ortak.
-Basri TOK
-Mazhar Hasan GÜRDİL
-Hüseyin Hüsnü ARSAN
-Şark Merkez Ecza Deposu
-Kemal ATABAY
-Hasan DERMAN

ve Ortakları
-Dimitri ARABOĞLU
-Hüseyin Kazım SİLİVRİLİ
-Hasan ŞADOĞLU
-Vehbi BİLİMER
-Rahmi KÖSEOĞLU
-Enver BATUR
-Mensucat Santral T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Birliği

-Ahmet ÇANAKÇILI Buçel
T.A.Ş.

-Agop DERMAN Un Fb.Balat

-Faik PEKTÜRK Çikolata Fb.
-Fahri Nestle Çikolata Fab.
-Selim ESKENDER Çikol.

 Şeker.
-Burhanettin SEVGİNER
Şeker Fab.
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-Petro SOĞREDO, Glikoz Fb.
-Selim BİLOL, Yağ Fab.
-Erdesiz UZUNOĞLU,
Konserve

-Ömer SUGAN, Sümerbank
Defterdar Dokuma Fabrikası
-Münim Sükuti
-B. Abdurrahman MALTA,
Mensucat

-Yaşar ÇİKVAŞVİLİ,
Mensucat

-Ahmet SADIKOĞLU, Mens.
-İhsan ALTIOK, Mensucat
-Hikmet YENER, Yener
T.A.Ş.

-Sadi KAPLANCALI, Mens.
T.A.Ş.

-Tevhit NECCAR, Boyahane
-Fuat Fazlı AKGÜN,
Mensucat

-Bedii KERİMOL, Ebrem
Men.

-Nubar BAHAR, İpekli Mens.
-Jak KOHEN, Ar Dokumacılık
-İ.Cemil KOYUNCU, Çorap
Fanile F.

-Ziya İNANKUR, Çorap Fab.
-İ.Fevzi BURSA, Trikotaj
-İsmail Şevket DİLBER,

Örme
-Kemal SARPER, Çorap

Fab.
-Haydar ZİVER, Fanile
-Nuri KİLLİGİL Demir eşya
-Kenan FER, Koç Demir

Fab.
-Nejat ve Ferruh ŞEŞBEŞ,

Madeni E.
-Simon ARHANYAN,
Aleminyum

-Arsak JAMGOÇYAN, Soba
-M. Sıtkı BÜTÜN, Madeni

eş.
-Antuvan ZEDENYA,

  Madeni Eşya
-Yani KÜPELİ, Teneke Fab.
-Emin AKÇAGİL, Çivi Fab.
-Haydar KAYNAK, Civata

Fb.
-Ziya SOMER, Endüstri

T.A.Ş.
-H. Nazmi AVUNDUK,

Kontrplak Fab.
-Ahmet KARA, Şark Deri

T.A.Ş.
-İsmet ÇENKİÇ Deri Fab.
-Fahri GÜREL, Deri Fab.
-İsak MENDA, Deri Fab.
-Zeki DÖLGEL, Saraç
İmalatı

-Sabri POZAN, Kundura
Fab.

-Abdullah BİNATLI, Lastik
Fb.

-Fehmi ZORLU, Lastik Fab.
-Rüştü DİKTÜRK, Lastik

Fab.
-Davit ÇİKVAŞVİLİ, Kauçuk

Fab.
-Nevzat PİSAK, Eczacılar
-Fuat AKBAŞOĞLU,

Oksijen Fab.
-Ziya AĞICI, İdrofil Pamuk
-Karabet BASMACIYAN, Pil

Fab.
-Ali Hüsnü TÜRKOĞLU,

Düğme Fab.
-İsmail AFŞAR, Lastik Fab.
-Remzi AÇIMAN, Sabun

Fab.
-Simon KOLMAN, Boya Fab.
-Nihat DİREN, Şişe ve Cam

Fab.
-Cemille SAMRAY, Çimento

T.A.Ş.
-M.Sabri ÖZASLAN, Tuğla

Fab.
-Cahit EVRENOS, Makine

 Hırdavat T.A.Ş.
-Sümerbank Selüloz

Sanayii Md.
-H. RADOMİLİSKİ, Kutu

Fabrikası
-CİASAN T.Ltd. Şti.
-Doğan Nadi, Cumhuriyet

Matbaacılık T.A.Ş.
-Halit GÜLERYÜZ, Sanayi

Birliği Umumi Katibi
-Cevat Nizami DÜZENLİ
-KALPAKÇIYAN
-Bican BAĞCIOĞLU
-Fuat TAYLAN
-Ali Kemal KAVRAKOĞLU
-Kemal DÖNERTAŞ
-Hilmi Naili BARLO
-Sami AKKUN
-Sadık BİGAT
-Mehmet Nihat PAMUKOĞLU
-Refik BEZMEN
-Hüsnü HİMMETOĞLU
-Nurullah NARİN
-Lütfü TEPE
-Şakir ZÜMRE
-Halil SEZER
-Ali Naki ERENYOL
-İzak REVİDİ
-Nuri DAĞDELEN, Enver
ATAFIRAT

-Yani DULO
-Sahak ALTIPARMAK
-Murat HUN
-Osman ÇOKAY
-Tahsin Günel
-Cudi BİRTEK
-İlhami Nafiz PAMİR
-Kemalettin BAK
-Faruk GÜRTUNCA
-Kenan DİNÇMEN.
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Türkiye İktisatçılar Derneği

-Or.Prof. Şükrü BABAN
-Aziz Tahsin BALKANLI
-Sadi BEKTER
-Salahattin ÇAM
-Orhan DİKMEN
-Mustafa ELMALI
-Feridun ERGİN
-Prof. Ziyaettin
F. FINDIKOĞLU

-Prof. Şeref İLKMEN
-Or.Prof. Alfred ISAAC
-Or.Prof. Gerhard

KESSLER
-İbrahim KİRAZ
-Prof. Hazım A. KUYUCAK
-Prof. Reşat
NALBANDOĞLU

-Or.Prof. Fritz NEUMARK
-Osman NEBİOĞLU
-Osman OKYAR
-Prof. Ahmet Ali ÖZEKEN
-Or.Prof. Alexsandr

RÜSTOV
-Or.Prof. Ömer Celal

SARÇ
-Prof. Refil Şükrü SUVLA
-Mahmut YASA
-Refik BEZMEN
-Muharrem TAŞÇIOĞLU
-Mustafa YALMAN
-Lami G.YALMAN
-M.Rifat YALMAN
-Cahit EREL

-Sevket ERGÜRÜL
-Nurettin Kamil SUNAR
-Tevfik Fikret SÖZER
-Bedi İbrahim YAZICI
-Remzi SAKA
-Nejat SÜNAR
-İsmet ALKAN
-Emin SAYIT
-Rabbani TARAMAN
-Hüsnü Hamit SAYMAN
-Cemal CAN
-Hasan GÜRÜN
-Sami VARDAR
-Necdet ISIYEL
-Kemal ÇİLİNGİR
-Muharrem GÖKLEVENT
-Yusuf KARAMERCAN
-Ali TOKMAKOĞLU
-Mehpare DİNÇEL
-Zeyyat HATİBOĞLU
-Server SOMUNCUOĞLU
-Ulvi YENAL
-Osman Fikret ARKUN
-Kamuran Şerif SARU
-Ekmel ZADİL
-Mehmet Raşit

BEŞERLER
-Naim ÖKTEM
-Ziyaettin CİMİLLİ
-Muhip SOMEL
-Hamit HENEFOĞLU
-Niyazi AKŞIN
-Lamia ÖZİŞ

-Vehbi KOÇ
-Zeki ZEYBEKOĞLU
-Fehim FIRAT
-Tevfik BİREN
-Cavit SARIOĞLU
-Sulhi ALSON
-Feridun ÖZGÜR
-Hikmet ÖZÜMERZİFON
-Mert ERENEROL
-Nafia SOMER
-Hüsnü ÇAKIT
-Safettin PINAR
-Talha SÖZEN
-Nusret KESLER
-Müşerref ÇALLILAR
-Rıdvan AYATA
-Münir EFŞİN
-Sulhi İNHAN
-Kamuran ARKUN
-Raşit GEDİK
-Dr. Murat BAYRAK
-Osman ÇOKAY
-Asım KUMRU
-Dündar ROTA
-Orhan BRANT
-JONCKER
-JONGEJANS
-M. GARELLİ
-Kemal TOSUN
-Erdoğan ERENBİLGE
-Cemil TANER
-Besim ÜSTÜNEL
-Turgut TÜRKER.

Türk Ekonomi Kurumu

-Abdullah AKER
-Asım Süreyya İLOĞLU
-Ahmet OĞUZ
-Affan ATAÇER
-A.Salih KONUR
-Aziz KÖKLÜ
-Baha TEKAND
-Burhan GENCAL
-Celal ERÇOKLU
-Cemil PARMAN
-Ekrem ŞAHENK
-Fadıl Hakkı SUR
-Faruk SUNTER
-Fethi ÇELİKBAŞ
-Haldun SARGAN

-Hamdi ÖZGÜREL
-Halil Mithat KARAGÜLLE
-İsmail Hüsrev TOKİN
-İsmail R. AKSAL
-Kemal TURHAN
-Kemal TÜRKOĞLU
-Muhlis ETE
-Muslih FER
-Mekin ONARAN
-Nanak Zeki ARAL
-Nusret UZGÖREN
-Nedim AYZAN
-Orhan KUBAT
-Remzi GÜRSES
-Şevket Süreyya

  AYDEMİR
-Sait AYDOSLU
-Şefik BİLKUR
-Süreyya ANAMUR
-Sait Emin ÖZBEK
-Şevket TURGUT
-Süleyman F. ÖZKAN
-Salih Z.KAHYAOĞLU
-Suat BAŞAR
-Safi YORULMAZ
-Yusuf S.ATASAGUN
-Mahmut KULOĞLU
-Asım Süreyya ELOĞLU
-Hüsnü Hamit SAYMAN
-Naim AKDEM.

İstanbul Tüccar Derneği

-Ahmet Hamdi BAŞAR -İzzet AKOSMAN -Nazmi DUHANİ
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-Bedri Nedim GÖKNİL
-Hüseyin KAVALALI
-Cemil TÜRKER
-Muhittin AKÇOR
-Ömer Lütfi ALEVOK
-Nurullah Sami DİRAZ
-Mustafa EKİNCİ
-Muhlis ERDENER
-Sami OZAN
-Remzi PEKER
-Manol STRONGİLO
-Munis TEKİNALP
-Osman Nuri GÖVER
-Cemil DİYARBEKİRLİ
-Sedat KANTAOĞLU
-Abdi Vehbi DURAL
-İsmail BAYKUT
-M.Zekai ÜLKER
-S. Nezihi ALBAYRAK
-Hasan Sadi BİRKÖK
-Şükrü MALHAZ
-Hayri İPAR
-Zeki ULUPINAR
-Ahmet Selim ARIK
-Mehmet AK
-Ahmet İŞBİLEN
-M. Hakkı NALÇACI
-Ahmet TAVASLI
-Salih AKSEL
-Mehmet İPEKÇİ
-Ragıp SARIMAHMUTOĞLU
-Kerim MİLAR
-İsak ALTABEV
-A. Hikmet ÖZERDİL
-Saffet BAŞTİMAR
-Yani KEÇECİOĞLU
-Adil GABAY
-Hayri GÖNEN
-Niyazi MUTAF
-A. Nuri MESERRETÇİOĞLU
-Ragıp ÖZDEMİROĞLU
-Ahmet Remzi RAMZEY
-Kazım YURDAKUL
-Necip ERSES
-Ali Nuri OKDAY
-Nebil BAYKENT
-Bursa Um. Nak. T.A.Ş.
-Samuel KAPUANO
-Hamit ATAÇ
-Davit SOMEK
-Hakkı DEMİR
-Emil ELAGÖZ
-Adnan DELAN
-Elia M. FARHİ
-Şevket MANİOĞLU

-Leon AMRAM
-İsmail İŞERİ
-Saffet OCAKOĞLU
-Şahin GÜROL
-Yani GİKADİ
-Mahir KEFELİOĞLU
-Alfred LEVİ
-Yakup Cemal ERTAN
-Daniel BURLA
-Ziya ERİM
-Vedat BAŞAR
-Sezai TARHAN
-Ahmet TEZEMİR
-Ekmel VAFİ
-İsmet AKKOYUNLU
-Refi TEKSAN
-Hasan ve İsmail UMUR
-Recep ERGÜVEN
-Dr. Naci ADAY
-Vartan KUNDAKÇIYAN
-Ahmet AKOSMAN
-Emin AKTAR
-Ahmet Veli MENGER
-Platon LAGOPULOS
-Vitali MEYAHOS
-Asaf UMAR
-M. Rıfat AKBELEN
-Azmi BELLİSAN
-Nazım Sadıkoğlu
-Vahe ÜTÜCÜYAN
-Şerif Remzi REYENT
-Aziz İSVAN
-Konstantin DOYKOS
-Galip ALEVOK
-Nazım DARMAN
-Davit AKGÖNÜL
-Ahmet DİLİBOZ
-Abdülkadir MEMİŞOĞLU
-Ali TANSEVER
-M. Raif Ogan
-Hasan ÖZİŞ
-Mahmut GÜLEÇ
-Mehmet Şefik HARİRİ
-Fethiye Şirketi Madeniyesi
(Fevzi TAY

-Reşit GENCER)
-Fuat BABAN
-Sami DOKTOROĞLU
-Ali Kadri ADAKALE
-Ahmet SARAÇOĞLU
-Yervant ÇİZMECİ
-Celal BAYER
-M. Ali ÇOŞANSU
-Nuri ORAK
-Osman BOYSAN

-Ali YEGANİ
-Burhanettin DEVELİOĞLU
-Mecdettin ŞERBETÇİ
-Ali RUMANİ
-Bahri KINACI
-Reşat ARAS
-Ali ONGAN
-Aziz FİKRİĞ
-Muhlis EMEK
-Nadir URAS
-İskender NECEF
-Vahan BARDİZBAN
-Ahmet MECGEL
-M. NARLIYAN
-A. LÜTUFYAN
-A. Vasıf KİBAR
-Hüsamettin GÖZLER
-Niyazi UĞUN
-İsak SİYON
-Zeki BİLMEN
-Peter GROS
-Emin ARKAYN
-Muharrem Hilmi REMO
-İbrahim TAŞÇIOĞLU
-Salih BIÇAKÇI
-Rüstem VAFİ
-Haki EROL
-Artin HOPENYAN
-Necmettin GÜRDEMİREL
-Halil BEZMEN
-Cemal Azmi SOYDANER
-Sait İ. ESİ
-Fehmi Kaya AKSOY
-Şeref DİLER
-Hami BAŞMAN
-Fahri UMUR
-Hüseyin BİNBİRÇEŞİT
-Haşim GÜRELİ
-Mehmet KERMEN
-Osman KERMEN
-A. Celal KERMEN
-Haluk ERATAK
-İsrael OVADYA
-Yakup SOYUGENÇ
-Onnik BALIKÇIYAN
-Eşref AKATLI
-Vasil TRİANDAFİLİDİS
-Ali ERGİR
-Süleyman ÇEHRELİ
-Panayot ANANİADİ
-A. Zübeyir ŞEYHUN
-Ahmet Hamdi SAVAŞKAN
-Ali Muhittin HACIBEKİR
-Sava ELİFTERİYADİS
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-Süleyman KERMEN
-Ahmet Rıza

KURUKAHVECİ
-Çukurova İth. İhr. T.A.Ş.
-İzzet NERMAN,
-Münir AKDAĞ
-Adullah AZBAZDAR
-Hanri ZİFFER
-Davit LEYTES
-Ali Ferit TARHAN
-Sadi G.KIRIMLI
-İsmail AKMAN
-Mehmet Bekir KARA
-Hamparsun TERZİYAN
-Kazım MELEK
-Kamil NAYMAR
-Kamran OLCAYTO
-Jirayr EKŞİYAN
-Karabet ZAHBAK
-Ali A.YENİMAZMAN
-Suha TAYLAN
-Teffik YILMAZ
-Ferdinand KARLMAN
-Natan S.ESKENAZİ
-Mehmet A.AYRAL
-Bektaş ERCAN
-Kemal GÜÇSAV
-Rıza H.LEKİ
-Kemal ŞERBETÇİ
-Muvaffak İŞMEN
-Müezzinoğlu
-A. Behçet DÜREN
-Yakup ÇİKVAŞVİLİ
-Leon M. NARLIYAN
-İlancılık Kol. Şti.
-Sami SALTI
-Alaattin KRAL
-Rıza DERVİŞ
-Muammer AKARSU
-Alp Rahmi KARADAVUT
-Hayim NAVARO
-Salamon AMARİÇİ
-Pan J. Piliuris
-Emilio Dar
-Necdet ÖNCEL
-Niko K.TRİPO
-Paul ZİGLER
-Mehmet L. MISIRLI
-Rıza SADIKOĞLU
-Nihat HAMAMCIOĞLU
-Mihal NİKOLAİDES
-Osman Nazif DİLBER
-Ortaşark Ticaret T.A.Ş.
-Mehmet Küçük DEVECİ
-Pensoy Ltd. Şti.

-Yani VAFİDİS
-Necdet AKDAY
-Manoel SADİ
-Süreyya SİRMEN
-Tahir KEVKEP
-Sait GÖZEM
-İbrahim Ethem MİHARBİ
-Barış Ticaret T.A.Ş.
-Kamil ÖNGÜT
-Halit Salih TEKER
-Fesçizade Biraderler
-Fazıl KUNKURT
-Hikmet TUZCU
-İsmail ÇAKIR
-Mustafa GÖMEÇ
-Vehbi POYRAZ
-Vitali ÇİPRUT
-Kenan TEMEL
-İhsan UMUR
-Sermet BULDANLIOĞLU
-Dursun ve Eşref AKBAY
-Hayrettin ŞENOZAN
-Vecihi AĞAN
-Mahmut KANTARCIOĞLU
-Sami HAYIREL
-Muhip ÖZYİĞİT
-Adnan BİRGİ
-İbrahim KİREMİTÇİOĞLU

ve Arif ÇAKIR
-İbrahim A.SUSAY
-Latif SÖZMEN
-Mehmet KAVALA
-Kevork MALHAS
-Osman H.EDES
-Ali Fuat BELGİN
-Kazım TANER
-Veysel ÇAKIR
-Şehri N.BÜLKAT
-Hüsamettin YALHI
-Tevfik H.ERMAN
-Mamas AŞ
-Hüseyin A.SAGIROĞLU
-Leon FARACİ
-İbrahim KENDER
-Necdet ÜÇER
-Muammer AKSEL
-Sami HİSARLI
-İlyaz ve H.GAMGAM
-Polat Ltd. Şirketi
-Osman SAKAR
-Hanri ARDİTİ
-Nesim TOLEDO ve Oğlu

Kol.
-Mecdi ÇOBANOĞLU
-Ragıp ENBİYAĞOĞLU

-Halit Vehbi YALTER
-Ziya AZDOSLU
-Ahmet GÜRE
-Mehmet İNAN
-Ali DURSUN
-Şefik MEN
-Muammer KAĞITÇILAR
-Jack ROTENBERG
-Warner VONMOOS
-Vedat KASMAN
-Saim F.GOGEN
-Vitalis M.POLİKAR
-Tevfik KUŞOĞLU
-Kirkor JAMKOÇYAN
-Himmet ÜNLÜ
-Tahsin DEMİRAY
-Halit ANAOĞLU
-Genel İhracat T.A.Ş.
-Halit Razi TRAK
-L.Markuzon ve Ortakları
Kollektif Şirketi

-Fuat LOŞTAR
-S. Mümtaz KAVALCIOĞLU
-Halil Naci MIHÇIOĞLU
-Vangel HAYDOPULOS
-Zeki ÇALIKOĞLU
-Mehmet DÖLEN
-Adnan AHİSKAN ve Ortağı
-Fikret ERENYOL
-İbrahim Ethem TARHAN
-Natuk Ziya BİRKAN
-Toroslar Ticaret T.A.Ş.
-Recep KÖKEN
-Vecdi SELEN
-İsmail Hakkı MANÇO
-Mehmet Ali ÇAKIM
-Kemal ALDEMDAR
-Mehmet SİPAHİOĞLU
-İbrahim KALKAVAN
-Paul HEİLPERN
-Edvin KAMHİ
-Bedri BEKİROĞLU
-Tahir ATANSAY
-Gauthier VIDAL
-Orhan Malik YOLAÇ
-İbrahim BÜYÜKÇOPUR
-Karamürsel Mensucat ve
Ticaret T.A.Ş.
-Şükrü TEZER
-Mehmet Salih KESEBİR
-Genel Tecim T.A.Ş.
-Talat ERLER
-Nafi BABER
-Talat KILIÇOĞLU
-Yalçın Ticaret T.A.Ş.
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-Ertuğrul BAYRAKTAROĞLU
-Ticaret ve Sanayi

Demirişleri T.A.Ş.
-Mahmut SAFYURTLU
-Erol BEKER Ltd. Ş.
-A.Hüseyin ŞAKAR
-Sadullah BİRSEL
-Türk Tütün Ltd. Ş.
-Tayyar KAÇKAR
-Cavit KARTİN
-Ümit Z. BİRKAN
-Hasan TEZOL
-Ömhal Ticaret T.Ltd. Ş.
-Mustafa Faik VELİOĞLU
-Habib Edip TÖREHAN
-Arif AYDIN
-Hugo CHARWAT
-Burhan AŞAN

-İzzet ŞEKER
-British European
AIRWAYS
-Pan American World
AİRWVAYS

-Nizamettin TURGAY
-Kazım TAŞKENT
-Mustafa K.PAKER
-Ömser Ticaret T.A.Ş.
-Şadi ÜSTÜN
-Yakubal, Balıkçılık ve

Ticaret T.A.Ş.
-Tahsin UZAL
-Kimon PALAMİDES
-Vitali ve İshak AMRAM
-Nihat Ahmet KUTMAN
-D. Kamu ve Adnan

  KALABAY
-Hilmi SARVAN
-Muzaffer SELVİLİ
-Muslahattin TUNCA
-Lütfi BÜKÜLMEZ
-Faysal Haydar TARGAN
-İskender DRAMALI
-Recai TARİMER
-Dr. Hüsamettin YAKAL
-Sedat ETMER
-Mümtaz Fazlı TAYLAN
-Sezai Ömer MADRA
-Ahmet KARA
-Muzaffer Halim NEYGİ
-Baki GÜZEY, Işık

Mecmuası
-İ.Zeki DURET, Muhasebe

ve  Mali İşler Şurası.

Müteferrik

-Kemal GÖKÇORA
-Kazım KÖYLÜ
-Mithat DÖRDÜNCÜ
-Rüştü AK
-Ahmet KARAMANCI
-Fevzi KIZIKLI
-Refik BÜRÜNGÜZ
-Ramazan ERGİNER
-Kayhan ÇAĞLAYAN
-Kemalettin SUHER
-Alfred NAHUM
-D.Andria
-Raşit Osman GENCER
-Hamit KARAOSMAN
-Kemal ONURAN
-Hüseyin Naili KÜBALI
-Veysel MİDİL
-İhsan BERKİN
-Faik KURDOĞLU
-Süreyya ANAMUR
-Şükrü ATAMAN
-Nazif İNAN
-Halil Mitmat KARAGÜN
-Safi YORULMAZ
-Mahmut ALAİYELİ
-Azmi ARSLANER
-Ahmet YILMAZ
-Emin KÖKLEN
-Muzaffer Hilmi NEYCİ
-Sırrı Enver BATIR
-Dr. Cihat İNANKAYA
-Ermis N. ERMİŞ
-Rıza PAKER
-Mehmet BANARLI

-Ragıp BAŞESKİ
-Hakkı VERAL
-Yusuf Ziya BEYÇO
-Sabri ATAYOLU
-Nadir MALTA
-Mehmet KARAMANCI
-Şükrü BİRGİLER
-Suat Rüştü AKÖMER
-Münir KARACIK
-Burhanettin ERDEMİ
-Yakup TEZCAN
-Nurettin TOMRUK
-Kemal PEKER
-Hakkı NEZİHİ
-Ahmet KADIOĞLU
-Ömer ASİROĞLU
-Sezai MADRA
-Salih KOMİLİ
-Bekir KADIOĞLU
-Osman OKUMUŞ
-Fertev CİNGİ
-Ramazan UYSAL
-Asım YENAL
-Cevat AÇAR
-Adnan SUNER Türkiye
Şişe ve Cam Fabri.,
Paşabahçe

-Ahmet Esat BENİM,
Gümrük Mec. Sahip ve
Başmuharriri

-Hayrullah N. KORGUN,
Maliye Bak. Hesap Uzmanı

-Fahri HAKÇOBAN, Maliye

  Bak. Hesap Uzmanı
-Ali Eşref GÜRDEMİR
-Halit İNTEPER, İktisat
Fakültesi Asistanı

-Hilmi TARCAN, Tütün
Ekspresi

-Medeni DERKUNT, Hesap
Uzmanı

-Saki CANLISOY
-İst. Sanayi Birliği
-Halit ULUSOY, Motörlü

Kara ve Deniz
Nakliyecileri
  Koop.
-Fahir ONGER, Motörlü

Kara ve Deniz
Nakliyecileri
  Koop.
-Muhlis ETE, Profesör
-Macit BELEKLER, Ankara
Tic. Odası

-İbrahim YEREBAKAN,
Ankara Tic. Odası

-Halit İbrahim KİREMİTÇİ-
OĞLU,  Ankara Tic. Odası

-Halit OKSOY, Şahsı
-Ali Hüsnü TÜRKOĞLU, İst.

Sanayi Bir.
-İsmail SUN, Esnaf Cem.

Başkanı
-Necdet SANDER, Şahsı
-Suphi OKAY, Tekel Satış,
Grup Müd.

-Lütfullah BÜTÜN, Kambiyo
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  Müdürü (Müşahit)
-Ekrem AZAK, İktisatçılar
Derneği

-Ferit ÖZBEK, İstanbul
Sanayi Odası

-Şükrü KOYUNPINAR
Yüksek Tic. ve Ek. Okulu

-Abdülkadir AYYILMAZ,
Şahsı

-Muzaffer AKBIYIK, Şahsı
-Yasar ERON, İşçi Köylü
Koop. Müdürü

-Ahmet Edip KUŞDEMİR-
 OĞLU, Şahsı
-Yekta GÜRELİ Kasketçiler
Koop. Müdürü

-Feridun BAYKAN,
İşlemeciler Koop. Müdürü

-Ömer Lütfi BARKAN
Profesör

-Teki GÜL, Şahsı
-Melik KEVKEP, Şahsı
-Rasim, Şahsı
-Gazanfer SÖNMEZ, İller
Bankası

-Hamza KARABAĞLI, (Kars
Ticaret Odası).
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e-kitap,   adresindedir.
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III. GÜNLÜK BASINDA 1948
TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ
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6 Ekim 1948

Ulus
-İktisat Kongresi
-22 Kasımda İstanbul'da toplanacak kongrenin hazırlıkları sona erdi.
-Kongreye ticaret odaları temsilciler gönderiyor.

20 Ekim 1948

Son Posta
-Üç aylık bir fasıladan sonra Tüccar Derneği bugün toplanıyor.

Tasvir
-Büyük İktisat Kongresi 22 Kasımda açılacak.

21 Ekim 1948

Hürriyet
-"Tüccar Derneği" dün büyük bir toplantı yaptı.
-Dış Ticaret işlerimizin teşkilatlandırılması konusu üzerinde mühim müzakereler oldu.

Son Posta
-Tüccar Derneği dün toplandı.

Tasvir
-Tüccar Derneği 12 inci toplantısını dün yaptı.
-Dış Ticaretin tanzimi hususunda bir cemiyet kurulması kararlaştırıldı.
-Hazım Atıf Kuyucak, paramız iç kıymetini de kaybetti diyor.

23 Ekim 1948

Anadolu
-Türkiye iktisat kongresi İzmir'de de büyük bir alaka uyandırdı.

24 Ekim 1948

Anadolu
-İktisat Kongresine gidecek heyetimiz.

26 Ekim 1948

Tasvir
-Türkiye iktisat kongresi için yapılan hazırlıklar.

28 Ekim 1948

Hürriyet
- İktisat konferansı Yıldız Sarayında toplanacak
- Konferans, Valinin bir nutku ile açılacak ve esaslı mevzular konuşulacak.

2 Kasım 1948

Anadolu
-İktisat kongresinde konuşulacak işler
-Memleketin en hayati konulariyle alakalı gözüküyor.

4 Kasım 1948

Son Posta
-Yakında toplanacak iktisad kongresi münasebetiyle.
-Ticari ve iktisadi ahlakın teessüsü çareleri aranmalıdır.
-Bir kilo domatese 60 kuruş isteyip 30 kuruşa inen seyyar satıcının aldatma ruhu şümulünü

karaborsacılığa kadar genişletmektedir.

5 Kasım 1948

Akşam
-Türkiye İktisat Kongresi
-Yapılan hazırlıklar tamamlandı, Kongreye 1000 temsilci iştirak edecek.
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Hürriyet
-İktisat Kongresi Yıldız Sarayında toplanacak.

Son Posta
-İktisat Kongresi 22 Kasımda toplanacak
-Memleketimizin iktisadi kalkınması ile ilgili olan bu kongreye büyük alaka gösteriliyor.

Tasvir
-1948 Türkiye İktisat Kongresi
-22 Kasımda toplanacak büyük Kongrenin bütün hazırlıkları tamamlandı.

Vatan
-1948 Türkiye İktisat Kongresi
-22 Kasımda toplanacak olan bu büyük kongrenin, bütün hazırlıkları tamamlandı.

Yeni Sabah
-İktisad Kongresi
-İlk toplantı 22 Kasım da Belediye gazinosunda yapılıyor.

6 Kasım 1948

Anadolu
-Türkiye iktisat Kongresi hazırlıkları
-1000 den fazla üye kongreye iştirak edecek

Yeni Asır
-İktisat Kongresi hazırlıkları bitti.
-Kongre 22 Kasımda İstanbulda toplanıyor.

7 Kasım 1948

Anadolu
-Türkiye İktisat Kongresi hazırlıkları
-5 gün ne suretle çalışılacağını gösteren programı neşrediyoruz.

8 Kasım 1948

Kudret
-1948 Türkiye İktisat Kongresi
-22 Kasımda toplanacak büyük Kongrenin bütün hazırlıkları tamamlanıyor.

11 Kasım 1948

Anadolu
-İktisad Kongresine odanın (Ticaret) hazırlığı.

Tasvir
-Türkiye İktisad Kongresi gündem ve programı kat'i şeklini aldı.

Vatan
-1948 Türkiye İktisat Kongresinin çalışma programı hazırlandı.

12 Kasım 1948

Akşam
-İktisat Kongresi hazırlığı.

Son Posta
-İktisad Kongresi çalışma programında yapılan değişiklik.

16 Kasım 1948

Ulus
-Tüccar Derneği Kongresi.

Son Posta
-İktisad Kongresi
-İkinci umumi heyet toplantısı yapılmıyacak, komisyonlar umumi heyet halinde çalışacak.

18 Kasım 1948
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Akşam
-Türkiye İktisad Kongresi

Cumhuriyet
-Türkiye İktisad Kongresi
-Toplantılara katılacak 1210 delegeden bir kısmı şehrimize geldiler.

Son Posta
-İktisat Kongresi münasebetile
-Sınırlarımızın gizli kapıları kapatılmalı
-Mevzuatımızın sızan zayıf taraflarını tamir etmek ve perçinlemek, millete yapılan kötülükleri ve

ziyanları cezasız bırakmamak elbette bu kalkınmanın esası ve zaruri şartlarıdır.

19 Kasım 1948

Akşam
-Türkiye İktisat Kongresi

Anadolu
-İktisad Kongresi
-Kongre 6 gün sürecektir.

Son Posta
-İktisat Kongresine 1200 delege iştirak edecek
-Kongrenin iktisadi kalkınmamız ve istihsalimizin gelişmesi hususunda mühim kararlar vermesi

bekleniyor.

Son Saat
-Türkiye İktisat Kongresi pazartesiye toplanıyor.
-Bu kongreye iştirak edecek murahhaslar gelmiye başladı.

Tasvir
-Büyük iktisat kongresi Pazartesiye toplanacak
-600 kadar deleğe şimdiden şehrimize geldi. Kongre etüd heyetine tetkik için 65 rapor ve etüd

verildi.

Yeni Asır
-İzmir delegeleri iktisat kongresine gidiyorlar.

20 Kasım 1948

Anadolu
-İktisat Kongresi
-İzmir delegeleri gidiyorlar.

Hürriyet
-İktisat kongresi hazırlığı
-Görüşmelere Celal BAYAR da katılacak.

Son Posta
-İktisat kongresi hazırlıkları tamamlandı.
-Bayar iktidarın devletçilik anlayışını tenkit edecek.

Tasvir
-Türkiye İktisat Kongresinin hazırlıkları tamamlandı.
-Yurdun her tarafından Kongreye iştirak edecek delegeler şehrimize gelmeye başladılar.

Vatan
-Türkiye İktisat Kongresi pazartesiye toplanıyor
-Tüccar Derneği üyeleri dün toplanarak, kongrede ele alınacak mevzular etrafında konuştular.

Yeni Asır
-İktisat Kongresinde İzmir temsilcileri
-Temsilciler iş bölümü yaptılar ve bugün İstanbula hareket ediyorlar.

Hürriyet

1. 1948 Türkiye İktisat kongresi toplanırken.
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İSMET ALKAN

MEMLEKETİMİZİN iktisadi bakımdan hayati bir önemi haiz mesele ve konularını tetkik etmek ve
bu hususta muayyen kararlara varmak maksadiyle İstanbul Tüccar Derneğinin teşebbüsü ve bu
teşebbüse katılan diğer iktisadi cemiyetlerin müşterek faaliyeti ile akdi düşünülen "1948 Türkiye İktisat
Kongresi.." 22 Kasım pazartesi günü toplanacak ve çalışmalarına başlayacaktır. Uzun ve esaslı bir
faaliyet ve hazırlık devresinden sonra toplanacak olan ve yurt için verimli ve faydalı olmasını candan
dilediğimiz iktisat kongresine şimdiden engin başarılar dileriz.

Bir kongre akdinin kolay bir şey olmadığını müdrik olarak bu işte çalışan kongre tertip
komitesinin mesaisini, kongrenin toplanacağı güne kadar olan kısmı itibariyle, takdirle karşıladığımızı
tebarüz ettirmek isteriz. Geniş bir davetli kütlesini ve onun çok çeşitli ihtiyaçlarını en ince teferruatına
kadar hesaplı bir şekilde karşılamak hususunda tedbirlerini almış olduğunu müşahade ettiğimiz tertip
komitesi, bu bakımdan da tebrike şayan gayretler sarfetmiş bulunmaktadır. Ayrıca, yer meseleleri,
çeşitli işler yüzünden karşılaştığı zorlukları yenmek te her halde kolay olmamıştır. 1948 Türkiye İktisat
Kongresi mevzuu ile ilgili bundan evvelki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi (*), bizde bu şekildeki büyük
kongrelerin toplanmasını temin etmek, hakikaten çok esaslı çalışmalara vabestedir.

Bütün temennimiz, iktisat kongresinin toplantı ve çalışmalarının da aynı şekilde esaslı ve verimli
olmasıdır. Büyük kongrelerin idaresi ve faydalı çalışmalara sahne olması, üzerinde titiz bir itina ile
durmak ve zuhur edecek her güçlüğü yenmek sayesinde mümkündür. Bilhassa, iktisat kongresi için,
fikir ve seyir itibariyle, doğabilecek zorluklar daha çoktur. Henüz başı sonu belli olmıyan bir iktisadi
düzen içinde bocalayan, bu bakımdan herhangi bir ananeye ve hatta tecrübeye sahip bulunmayan
memleketimizde bir iktisat kongresi toplamak, herhalde oldukça mühim bir iştir. Bunu açıkca itiraf etmek
mecburiyetindeyiz. Belki bu hayırlı teşebbüsten sonra ve bunun devamı olarak aktedilecek iktisat
kongrelerinde, iş daha kolay olacaktır. Fakat bu, uzun yıllardan beri ilk sayılacak mahiyette bulunan
1948 Türkiye İktisat Kongresi için vaziyet hiç te böyle değildir. Bu itibarla, hakikatten dikkatli ve gayretli
bir faaliyet sarfına zaruret vardır kanaatindeyiz.

Kongrenin her bakımından muvaffak olabilmesi konusunda, kongre azalarının da üzerilerine
düşen vazifeler vardır. Bilhassa umumi ve tali komisyonlarda çalışacak faal üyelerin bu bakımdan
oynayacakları rol çok mühimdir. Umumi heyete sunulacak komisyon raporlarının tam bir şekilde ve
bitaraf bir zihniyetle hazırlanması, kongrenin düzeni ve ahengi bakımından çok önemlidir. Her karar ve
takririn komisyonlardan geçmesi ve ancak bundan sonra umumi heyette oya konması esası da mevcut
olduğuna göre, komisyonların çalışmaları oldukça yüklü bulunacaktır. Bu sebepledir ki, her fikrin, her
görüşün, her düşüncenin ve her teklifin hakkını vermek ve onu kıymetlendirmek için esaslı gayretler
sarfetmek lazım gelecektir. Aksi takdirde neticenin tam olarak istihsaline imkan bulunamıyacaktır ki, bu
elbette temenniye şayan bir cihet değildir.

1948 Türkiye İktisat Kongresi tertip komitesinin hazırladığı çalışma programı, umumi heyet ve
komisyon toplantıları bakımından günlerin öğleden evvel ve öğleden sonraki kısımlarını dolduracak
şekilde tertiplenmiştir.

Kongre umumi toplantıları, ikinci gün hariç, öğleden evvel; komisyonlar toplantıları da öğleden
sonradır. İktisat kongresinin ikinci günü olan 23 Kasım salı günü umumi heyet toplantısı olmadığına
göre, kongre münasebetiyle bilhassa yurdun diğer köşelerinden gelmiş azalara İstanbuldaki mühim
iktisadi varlıkların milli işletmelerin gezilmesi hususunda münasip bir program tertibi her halde faydalı
olurdu düşüncesindeyiz. Komisyonlara iştirak etmiyen azalar bundan her halde faydalanmak ve
İstanbulun iktisadi bünyesi etrafında bir fikir edinmek imkanını bulurlardı. Bu mülahaza, kongreye
gelmiş bulunan azalara, bu vesile ile mümkün olduğu kadar zengin ve faydalı bir program hazırlamak
gayesinin mahsulüdür. Bu hususta başka imkanlar da mevcut olabilir. Bütün mesele, zamanı en iyi
şekilde ve müspet neticeler için kullanmaktır.

Halbuki, programda bu bakından hiç bir kayda tesadüf edememiş bulunuyoruz. Hatta
umumiyetle öğleden sonraları kongre azalarının pek çoğu için zaman (komisyon toplantılarına iştirak
bahis mevzuu ise de) hemen hemen boş geçecektir. İhtiyaca göre bu hususta da programa ilaveler
yapmak, her halde faydalı olur kanaatindeyiz.

1948 Türkiye İktisat Kongresi, her bakımdan örnek bir kongre olmak ve onu göreceklerin, onun
içinde çalışacakların üzerinde en iyi tesirleri bırakmak, memleket iktisadi bünyesine faydalı olmak gibi
özlü neticeler elde edebilirse, bundan büyük bir memnuniyet duyacağız. Aziz yurdumuz, bu gibi esaslı
çalışmalara cidden muhtaç bulunmaktadır. Bu şekildeki müşterek faaliyetlerin meydana çıkardıkları
hakikatlar çok kıymetlidir. Bu itibarla, onların tatbiki sayesinde, ileri hamleler yaratmağa imkan hasıl
olacak, memleket bu sayede iktisaden kalkınacaktır.

(*) Hürriyet Gazetesi
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Çalışmalarını adım adım takip etmekten hususi bir zevk duyacağımız "1948 Türkiye İktisat
Kongresi" ne bütün mevcudiyetimizle muvaffakıyetler dilemeği bir meslek borcu sayıyor ve onun verimli
çalışmalarının aziz yurdumuza faydalı olmasını temenni ediyoruz.

İSMET ALKAN (* )

21 Kasım 1948

Akşam
-İktisat kongresi
-Yarın sabah Taksim Belediye Gazinosunda toplanıyor.

Cumhuriyet
-Türkiye İktisad Kongresi yarın sabah toplanıyor.
-Kongreye 1200 delege iştirak edecek, mali ve iktisadi meselelerimiz konuşulup kararlar

alınacak
-Kongreden evvel ileri sürülen büyük endişe: Hükümet, kongre kararlarını tanıyacak ve kabul

edecek mi?

Son Saat
-İktisat kongresi Belediye gazinosunda toplanıyor

Tasvir
-Türkiye iktisat kongresi yarın sabah toplanıyor
-Kongreye mühim raporlar verilecek
-Tüccar derneği gelir vergisinin aleyhinde bir tez ileri sürecek, Prof. Neumark kanunu müdafaa

edecek
-Hazım Atıf Kuyucak, serbest iktisat ve ticaret sistemini müdafaa ediyor.

Vakit- Yeni Gazete
-Türkiye iktisat kongresi yarın toplanıyor
-Kongrede neler görüşülecek?
-Hükümetin devletçiliğe bir hudut çizmesi istenecek
-Kongre faydalı olacak mı, olmıyacak mı? Bazıları bu çalışmalardan tatminkar bir netice

çıkacağına inanmıyor.

Vatan
-İktisat kongresi yarın açılıyor.
-İlk toplantı 1250 mümessilin iştirakiyle pazartesi saat 10'da Belediye Gazinosunda yapılacak

Yeni Asır
-İktisat kongresi yarın toplanıyor
-İzmir heyetinin müdafaa edeceği esaslar
-Devletçiliğe son ve Sümerbank-Etibank İşletmeleri hususi sermayeye verilmeli, dış ticaret

serbest olmalı

21 Kasım 1948

Tasvir

2. Yarın Büyük İktisat Kongresi Toplanıyor

CİHAD BABAN

Tüccar Derneğinin tertip etmiş olduğu, Türkiye İktisad Kongresi, yarın saat onda Taksim
Belediye Gazinosunda açılarak, memleketin içinde yüzdüğü iktisadi ve mali derdlere derman aramak
yolundaki çalışmalarına başlıyacaktır. Böyle bir kongreye önayak olan Tüccar Derneğini ve onun
muhterem mümessillerini candan tebrik ederiz.

İyi bir tesadüf neticesi, Türkiye İktisad kongresi, Ankarada da bütçe müzakerelerine başlandığı
ve muhalefet ile hemen hemen ayni fikir beraberliğini güden Halk Partisi genç hizbinin, hükümetin
müessir surette sıkıştırmağa koyulduğu tarihe tesadüf eder ve umulur ki bu mesud tesadüf, bütçe
müzakereleri üzerinde de aydınlatıcı tesirler yapsın...

(*)NOT: Kongre tertip komitesinin, bu yazýmýzý hazýrladýktan sonra, kongrenin ikinci günü de umumi heyet toplantýsý
yapýlmasý suretiyle çalýþma programýnda bir deðiþiklik yaptýðýný haber aldýk. Buna göre 23 Kasým salý günü de kýsmen
doldurulmuþ olmaktadýr. Buna raðmen, programýn gerekli ve lüzumlu ilaveler yapýlmak suretiyle, en faydalý þekle sokulmasý
hususunda dikkatli hareket etmek lazýmdýr kanaatindeyiz.
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Memleket yeni bir takım buhranların arifesindedir. Mali ve iktisadi durumumuzun bozukluğu ve
bu bozukluğu önlemek kudretinden mahrum olan Halk Partisi Hükümetlerinin hayat pahalılığını yeniden
arttırmak yolundaki teşebbüsleri önleyecek kudrette olmamaları, bizi fasid dairelerin içine doğru
sürüklemektedir. Yarın bıçak kemiğe dayanıp da, zaruri ameliyatlar yapmak mecburiyeti ile
karşılaştığımız, fakat, çok geç kalacağımız zaman bir takım siyasi mülahazalar yüzünden bu hamleleri
yapamıyacağız. İktisad Konferansı, yarınki devlet politikası üzerine bir ışık serpebilir ve yeni bir efkarı
umumiye hareketi ile önümüzdeki tehlikeleri önleyecek imkanları hazırlarsa kendisinden beklenen
vazifeyi görmüş olur.

Demokrasinin bize getirdiği nimetlere müteşekkir olmalıyız, bazılarının korktuklarının hürriyet
havası olmasaydı, tüccarlarımız, birleşerek, dertleşerek, memleket menfaatlerini ele alarak böyle bir
efkarı umumiye hareketi yapmağa teşebbüs eylemeleri mümkün olur muydu? Eğer bu konferans yarınki
iktisadi hayatımızın istikametini biraz doğru yola çevirebilirse, bunu doğrudan doğruya serbest
münakaşanın daha doğrusu demokrasinin memlekette yarattığı hayırlı bir eser olarak telakki etmeliyiz.

Bu mücessem misal ile görüyoruz ki, hürriyet nizamı, yurd içindeki cemiyet uzviyetlerinin
gelişmesine ve memleketin yükselmesi davasında müessir olmağa başlıyor. Halbuki tek parti sistemi
içinde zoraki olarak toplanan iktisad kongrelerinin verimsizliğini de hatırlıyoruz. Temennimiz bu
kongrenin ayni zamanda hür fikir münakaşalarının da lüzum ve zaruretini kör gözlere bir kere daha
isbat etmesi, bu bedahet ve hakikati bir kere daha tesbit eylemesidir.

Hatırlardadır ki Türkiyede ilk iktisad kongresi 1923 de İzmirde toplanmıştı. Bu kongrede
Türkiyenin iktisadi kalkınması için ne gibi tedbirlerin alınması lazım geleceği görüşüldü. Kongreye
bugünkü gibi 1200 e yakın aza iştirak etmiş ve Atatürk de kongreyi hafızalarda kalan bir nutukla
açmıştı. Kongre on beş gün kadar çalışmış ve halledilmediği için bugün bile tazeliğini muhafaza eden
bir çok kararlara varılmış ve bu cümleden olmak üzere aşar vergisinin kaldırılması da o kongrenin
eserlerinden biri olmuştur.

Aradan yirmi beş sene geçmiş bulunuyor, bu yirmibeş yıl esnasında, iktisadi ve mali
hayatımızdaki fikir hareketleri, hep dağınık ve münferid vakalar üzerinde tekasüf etmiş olduğu için, ne
vatandaş, ne de devlet külli bir görüşün sahibi olamamış ve Ampiripue bir takım hareketlerle tetkikten,
rakamdan, istatistikten bir kelime ile müsbet ilimden uzak olarak kararlık içinde hala bugün de devam
eden körebe oyununa devam etmişizdir. Temenni ediyoruz ki bizim de şahsen üyesi olmakla iftihar
duyduğumuz Türkiye İktisad Kongresi, hususi menfaatlerin çarpıştığı bir meydan olmasın, bilakis,
müsbet bilgi ve ilmin prensipleri ortaya konarak, yararlı bir neticeye ulaşabilsin.

Bu münasebetle, kongreye memleketin her tarafından şahsi fedakarlıklara katlanarak gelen,
memleketsever delegelerle memleketin gitgide gelişerek kendi mevcudiyetini en müsbet sahalarda
hissettiren Tüccar Derneğini en samimi hislerimizle tebrik etmek isteriz.

CİHAD BABAN

22 Kasım 1948

Akşam
-Türkiye iktisat kongresi bu sabah törenle açıldı
-Muamele, gelir vergileri, devletçilik ve serbes ticaret konuları etrafında hararetli tartışmalar

olacak

Cumhuriyet
-Bugünkü İktisad Kongresi
-Bütün hazırlıklar bitti, Kongre bu sabah açılıyor.

Hürriyet
-Türkiye İktisat Kongresi bu sabah toplanıyor
-Eski İktisat Bakanı olmak dolayısıyle kongreye iştirak edecek olan Celal Bayar'ın kongrede

D.P.nin iktisadi programını açıklaması ihtimali var.
-Kongre, başlıca devletçilik, dış ticaret ve vergi reformu mevzularını tetkik edecek

Son Posta
-İktisat Kongresi bugün toplanıyor

Son Saat
-İktisat kongresi faaliyete geçti
-Bu sabahki toplantıda İ.Akosman kongrenin gayesini izah eden mühim hitabede bulundu.
-Devletçiliğin tasfiyesi isteniyor

Tasvir
-1948 Türkiye İktisat Kongresi bugün açılıyor
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-Muamele ve gelir vergileri için lehde ve aleyhde çok mühim tezler çarpışacak
-Devletçilik ve serbest ticaret mevzuları üzerinde müteaddit etüdler var. İzmirliler devletçilik ve

Adana delegeleri de gelir vergisi aleyhinde

Ulus
-İstanbul'da İktisat Kongresi bugün toplanıyor.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat Kongresi
-Bu sabah Taksim Belediye Gazinosunda törenle açıldı

Vatan
-Türkiye İktisat kongresi bugün açılıyor
-Bin ikiyüz elli mümessilin iştirak ettiği kongre altı gün devam edecek

Yeni Asır
-İktisat kongresi bugün toplanıyor
-Bütün hazırlıklar ikmal edildi.

Yeni Sabah
-Türkiye iktisad kongresi bugün merasimle açılıyor
-İç ve dış mes'elelerin görüşüleceği kongreye 1300 delege iştirak edecek
-Hükümet bu kongreye katılmağa lüzum hissetmedi.

22 Kasım 1948

Yeni Sabah

3. Bugünkü İktisad Kongresi

[Memlekette bir iktisad meclisi teşkili hakkındaki kanun projesini tekrar hatırlamak yerinde olur.
Salahiyetleri kanunla tayin olunacak bir meclisin vücudu şübhesiz faydalıdır. Yalnız bir türlü
kanunlaşamıyan böyle bir tasarı için örnek olarak bazı demokratik memleketlerdeki, faraza Fransadaki
nümuneyi ele almalıdır. Yoksa hiçbir nüfuz ve yetkisi olmıyacak iktisad meclislerinden ve
kongrelerinden pratik neticeler alınamaz.]

Bugün Taksimde büyük bir iktisad kongresi açılıyor. Bir hafta çalışmalarda bulunacak bu
kongreye ticaret sahasından, fabrikatörlerden ve memleketimizin ilim adamlarından birçok delegeler
iştirak edeceklerdir.

İlk defa yurdda böyle bir iktisad kongresi izmirde bundan yirmi küsur yıl evvel açılmış idi. Fakat
ondan sonra tek parti baskısı tamamile hakim olduğundan ne ticaret ve sanayi adamlarının ve ne de
bilginlerimizin düşüncelerini ve reylerini almağa lüzum duyuldu. Rüzgarın esintilerile işbaşına gelen
bakanlar, kendi anlayış ve kabiliyetlerine göre, aldıkları yüksek direktiflere uyarak, sallantılı ve
insicamsız bir ekonomi politikası kovaladılar. Bir gün güdümlü iktisada heveslendiler, ertesi günü liberal
iktisad taraftarı oldular. Kah devletçi, kah da ferdçi edalar takındılar.

Böyle sarsak bir gidiş nisbeten sakin zamanlarda vahim mahzurlar arzetmese de buhranlı ve
nazik zamanlarda böyle bir akış memleketi, şimdi içinde kıvrandığı ıztırablı ve elim çukura düşürdü.
Harb zamanının ıttıradsız idaresi mahdud bazı zümreleri servet sahibi yaptıysa da geniş halk kütlelerini
mahrumiyetler içinde bıraktı. Harb sonrası politika da, harb içindekinden daha mesud olmadı ve Maliye
Bakanile Başbakanın büdce encümeninde anlattıkları gibi, döviz ve altın stoku azalmış, ticaret
müvazenesi aleyhe dönmüş bir hale geldi. Halk Partisinin gafil idarecileri, faraza Saraçoğlu Şükrü
başbakanlığı zamanında etrafa böbürlenerek, ambarlarım buğdayla dolu, kasalarım altın ve dövizle
silme, sıvama; diye tefahür ediyor, hatta altınlarını ifade için sayı ve milyona da rağbet etmiyerek
umumi efkarı oyalamak için ton hesabına başvuruyordu. O zamanın yanlış hesablarını ve kırılan potları
Hasan Saka ve Maliye Bakanı ödemek mevkiindedirler.

Bugün biraraya gelen iş ve ilim adamlarımızın çalışmalarından hayırlı sonuçlar alınmasını bütün
memleketle beraber bizde içten dilemekteyiz. İç ve dış ticaret bahisleri, döviz ve altın durumumuz,
bilhassa yeni vergiler ve gelir reforması bahsi etraflıca ve iyiden iyiye incelenecektir.

Yalnız bu kongre, kanuni bir salahiyet ve kudreti haiz değildir. Hatta hükümet böyle bir kongreyi,
istişare mahiyetinde, çağırmış da değildir. Bilgi ve iş adamlarımız işbirliği yaparak kendiliklerinden ve
reylerine müracaat olunmaksızın sırf vatan ve yurd duygularile müteharrik olarak bildiklerinden ve
düşündüklerinden Halk Partisi hükümetini haberdar etmek istemişlerdir.

Bundan yirmi küsur yıl evvelki ilk kongreyi Gazi Mustafa Kemal açmış idi. Bunu da bu defaki
İstanbul vali vekili Nihad Pepei açacaktır. Bu defaki iktisad kongresi şüphesiz çok gayri müsaid şartlar
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altında çalışacaktır. Varacağı kararlara hükümetin kulak asıp asmaması sırf Cemil Barlasların elinde
olacaktır.

Bu münasebetle memlekette bir iktisad meclisi teşkili hakkındaki kanun projesini tekrar
hatırlamak yerinde olur. Salahiyetleri kanunla tayin olunacak bir meclisin vücudu şüphesiz faydalıdır.
Yalnız bir türlü kanunlaşamıyan böyle bir tasarı için örnek olarak bazı demokratik memleketlerdeki,
faraza Fransadaki nümuneyi ele almalıdır. Yoksa hiçbir nüfuz ve yetkisi olmayacak iktisad
meclislerinden ve kongrelerinden pratik neticeler alınamaz.

23 Kasım 1948

Akşam
-İktisat kongresinde devletçiliğe karşı şiddetli tenkitler
-Kongre bugün de Eminönü Halkevinde toplanarak çalışmalarına devam edecek

Anadolu
-Türkiye İktisad kongresi dün toplandı
-Devletçilik, dış ticaret ve vergi reformu komisyonları seçilerek çalışmalara başladılar

Cumhuriyet
-Türkiye iktisad kongresi, dün toplantılarına başladı
-Hatibler, iktisadi sahada da vasilik rejiminden kurtulmak zamanının artık geldiğini belirttiler
-Dünkü toplantı çok hararetli geçti, seçilen komisyonlar öğleden sonra toplanarak çalışmalarına

derhal başladılar, bilhassa vergi reformu komisyonunda tartıştılar.

23 Kasım 1948

Hürriyet
-Türkiye İktisat Kongresi dün açıldı.
-Bir hatip kongrenin gayesini şöyle açıkladı.
-"Gayemiz iktisadi sahada da vasilikten kurtulmaktır"
-Başka bir hatip de vergi sistemi düzeltilirse devletin iki misli vergi elde edebileceğini söyledi.
-U.heyet bugün de toplanacak.

Kudret
-Türkiye İktisat kongresi toplandı
-Seçilen komisyonlar çalışmalarına başladılar

Son Posta
-İktisat Kongresi dün toplandı
-Kongreyi açan İzzet Akosman, bu kongrenin serbest ve hür bir fikrin mahsulü olduğunu belirtti.

Bakanlıklar ve resmi daireler temsilcileri kongreye gelmediler.

Son Saat
-Hükümet mümessillerinin iştirak etmediği İktisat Kongresinin bu sabahki toplantısı
-Hatipler devletçiliği şiddetle tenkit ettiler
-Altın ve döviz stokundan azalan kısmın muhakkak yerine konulması ileri sürüldü

Tasvir
-Türkiye iktisat kongresi dün açıldı
-Devletçilik ve devlet müdahalesi, dış ticaret, vergi reformu üzerinde çalışmalara başlandı
-Vergi sistemi aleyhinde şiddetli konuşmalar yapan delegelerden biri şöyle dedi: Vergi de

itimatsızlık esas tutulmuştur. Vergi sistemimizde zulüm vardır. Bugün hükümetle arasında vergi ihtilafı
olmayan tek bir müessese kalmamıştır. Bundan dolayı kazanç vergisi yerini yeni bir vergiye
terketmelidir.

-Devletçilik sistemi aleyhinde de şu fikirler ileri sürüldü: Devletçilik rejimini yeni bir zihniyete, yeni
bir tatbikata doğru inkilap ettirmek zaruretindeyiz. Hükümetin, ticareti sevki idaresi haksız ve zararlıdır.

-Ahmet Hamdi Başarın kongreye sunduğu tez: Devletçilik ve devlet müdahalesi
-Bayar bugün şehrimize geliyor
-D.P. başkanı iktisad kongresinde bulunacak, sonra Edirneye giderek bir nutuk söyleyecek
-Genel kurulun verdiği çok mühim kararlardan bir kısmı bu nutukta açıklanacak

Ulus
-İstanbul'da
-İktisat Kongresi dün toplandı
-Komisyonlar çalışmalara başladı.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat kongresi bu sabah da toplandı
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-Sanayi Birliği başkanı dedi ki: Bugün politika davası birinci planda gelmektedir. Halbuki iktisadi
ve içtimai davalarımızı birinci plana almak zaruretindeyiz.

-Devletçiliğin bugünkü şeklinin tasfiyeye tabi tutulması isteniyor.

Vatan
-İktisat Kongresi dün törenle açıldı
-Kongrede, siyasi ideolojilerin tamamen dışında kalınması ve asla politikaya kaçılmaması

noktası üzerinde duruldu
-İktisadi hayatta tepeden inme manasına gelen bugünkü Devletçiliğin tasfiyeye tabi tutulması ve

yeni bir zihniyetin hakim olması isteğinde bulunuldu
-Dün, Devletçilik, dış ticaret ve vergi reformu komisyonları seçilerek çalışmalarına başladı
-İktisat Kongresi-Bir tabloluk melodram
-Eşhas: Baba, anne, oğul ve kız Yazan: Sadun G.SAVCI

Yeni Asır
-İktisat kongresi dün ilk toplantısını yaptı
-Siyasi sahada olduğu gibi iktisai sahada da vasilik sisteminden kurtulmak lazımdır.

Yeni Sabah
-İktisat kongresi dün ilk Toplantısını yaptı
-Elektrikli bir münakaşa havası içinde geçen toplantıya binden fazla delege iştirak etti
-A.H.Başar: "Bugünkü devletçiliğin tasfiyeye tabi tutulmasını ve yeni bir zihniyetin cemiyetimize

hakim olmasını istiyoruz" dedi

23 Kasım 1948

4. İktisat Kongresi ve CHP

BAHADIR DÜLGER

Valiliğe ve Belediye Reisliğine vekalet eden Haluk Nihad Pepeyi Kongrede toplanan ve
memleketin iktisadi ve ticari efkarı umumiyesini temsil eden üyeleri istiskal edercesine bir sessizlikle
Kongreye iştirak etmedi. Bu en basit insanlar arasında bile cari olması lazımgelen bir nezaket
kaidesinin icabı idi.

Türkiye İktisad Kongresi, dün sabah, Türkiye'nin dört bucağından gelmiş olan bini aşkın
murahhasın huzuruyla açıldı. Tüccar olarak, iktisatçı sanayici olarak, fikir adamı olarak, Türkiyede
toplanabilecek en salahiyetli kimseleri kadrosu içinde bulunduran bu Kongre, hiç şüphe etmemelidir ki,
1923 de İzmirde açılmış olan birinci İktisad Kongresinden daha büyük bir mana ve ehemmiyet
taşımaktadır.

Çünkü bu Kongre, bir Devlet teşebbüsü olmaktan daha çok bir halk teşebbüsüdür. Uzun
zamandanberi ihmal edilmiş, fikri alınmamış ve gösterdiği aksülameller karşısında fütürsuzca omuz
silkilmiş olan tüccar ve sanayici sınıfı, yani memleket kalkınmasında en ağır ve en mesuliyetli yükü
yüklenmiş olan insanlar, ilk defadır ki bu Kongre ile düşünce ve kanaatlerini resmen tebarüz ettirmek
teşebbüsüne geçmiş bulunuyorlar. Kongrenin tebellür edecek kanatine göre bu teşebbüs hatta
Türkiyenin iktisadi hayatında çok ciddi bir merhale olmak istidadını bile gösterebilecek mahiyette telakki
olunabilir.

Diğer taraftan bu teşebbüste bir nevi iktisadi hürriyet havası sezmek de mümkündür. Bunu,
İstanbul sanayicileri namına açılış gününde söz alan bir zat bugün cari olan sistemin Anayasanın 70
inci maddesine muhalif olduğunu söylemek suretiyle resmen ifade etmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki,
Türkiye İktisad Kongresi bir halk teşebbüsü olmakla beraber cari sistemde bir inkilap yapmak
davasında olduğunu da daha ilk celsesinde hissettirmiş bulunuyor.

Bu kadar mühim bir teşebbüs karşısında hükümetin ve Cumhuriyet Halk Partisinin alakası
duygusuzluk ve körlük kelimeleriyle ancak ifade edilebilecek şekildedir. Sözüm ona hükümet bu
teşebbüse kıymet vermiyor ve gözünü kapatıyor. Daha ilk anda bu hal çok manasız bir jest ile ortaya
vurulmuş oldu. Hazırlanan programın ikinci maddesi, İstanbul Vali ve Belediye reisinin açış nutku idi.
Valiliğe ve Belediye Reisliğine vekalet eden Haluk Nihad Pepeyi Kongrede toplanan ve memleketin
iktisadi ve ticari efkarı umumiyesini temsil eden üyeleri istiskal edercesine bir sessizlikle Kongreye
iştirak etmedi, açılış bu yüzden on beş dakika tehir olunduğu halde nutkunu söylemedi ve nutkunu
söylememesinin sebebini bir mektupla olsun açıklamak lüzümunu hissetmedi. İstanbul Belediye Reisi
olmaktan gelen vazife zaruretleri bertaraf; bu, orada toplanan bini aşkın en basit insanlar arasında bile
cari olması lazımgelen bir nezaket kaidesinin icabı idi.

Kongrede, iktidar partisinin bu ana kadar tatbik edegeldiği ölçüsüz Devletçilik fikrini şiddetle
tenkid etmeğe matuf bir hava esmektedir. Bu havayı evvelden tahmin etmek de zaten güç bir şey
değildir. Böyle olduğu halde C.H.Partisi tatbik etmekte olduğu prensiplerin müdafaasını yapacak hiç bir
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kimseyi Kongreye göndermemiş bulunuyor. Bu gaflet değil de nedir? Bu tehlikeyi görmemek için
devekuşları gibi kafasını kuma sokmak değil de nedir? Makul çalışan, bozgun içinde bulunmayan, ne
yaptığını bilen bir parti bu şekilde hareket edemezdi. Kendi fikirlerini müdafa etmek çarelerini arar ve
şimdiden son bir muharebe bile vermeden mağlubiyeti kabul etmezdi. Ne çare ki, bu ağır neticeyi
sonradan izah ve telafi etmek kabil olamıyacaktır.

 BAHADIR DÜLGER

23 Kasım 1948

Tasvir

5. İktisad Kongresinde Hakim Olan Fikirler

CİHAD BABAN

Dün Taksim gazinosunda çalışmalarına başlayan iktisad kongresinin memleket için hayırlı
kararlara varmasını evvelki günkü yazımızda canı gönülden temenni etmiştik. Bugün kongrenin açılma
merasiminde bulunduktan sonra, kongrenin mükemmel bir efkarı umumiye hareketi yaratacağına dair
olan kanaatimiz büsbütün arttı, ümitlendik ve sevindik. Şimdi şu satırları yazarken sevincimizin devamlı
olmasını temenni ediyoruz.

Davetlilerin hemen hepsi toplantıda hazır bulunuyorlardı. Memleketin dört bir tarafından gelen
azaların, kendi masraflariyle buraya geldikleri hesaba katılacak olursa, bu kongreden müsbet; netice
çıkarmak için büyük gayretlere katlanacaklarına da hükmedilebilir.

İntibalarımız şudur:

Memleketin iş hayatı meyustur. Senelerdenberi süren bir keşmekeşten memleketi kurtarmak, ve
İzmir delegesi sayın Selahattin Sanverin dediği gibi istikrarlı bir iktisadi hayata kavuşmak arzusu
umumidir. Hükümetin devletçi dediği zihniyetin, tereddi ettiği ve önüne geçilmeyen zaruretlerle Türk
İktisadiyatının hükümet elinde berbat olduğu görülmüş, ve bu derde bir çare bulmak ihtiyacı her
gönülde yer ettiği için memleketin her tarafından vatandaşlar kongreye büyük bir haheşle gelmişlerdir.
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İkinci müşahedemiz de şudur:

Kongre ne nazari kalmak istemiş, ne de yalnız tatbikatçılarından mürekkep topluluk olmak
gayesini gütmüştür. Hem nazariyeciler ve hemde tatbikatçılar bir arada toplanarak, lüzümlu olan işi
başarmanın çaresini aramak istemişlerdir.

Üçüncü müşahademiz:

Kongre siyasi mülahazaların üzerinde kalmak arzusunda, ve yalnız umumi menfaat ölçülerine
göre hizmet etmenin ihtiyacını duymaktadır.

Dördüncü müşahade:

Bu kongrede Halk partisi, Demokrat parti kongrelerinde akislerini duyduğumuz, bazı şikayetler,
umumi bir feryad halinde memlekete mal olarak yükselmiştir. Devletçiliğin fena ve aşırı tatbikatından
artık herkesin bıkmış olduğu görülmektedir.

Beşinci müşahade:

Kongre, namütenahi karışık ve mu'dil davalar peşinde koşarak işi çıkmaza sokmak istememiş ve
iktisadi dertlerimizin üç esaslısını ele almıştır.

1- Vergi mevzuu,
2- Devletçilik mevzuu,
3- Dış Ticaret mevzuu,

Şehrimizde böyle memleket şümul bir konferans toplandığı zaman, bu konferansın açılma
töreninde şehir namına belediye reisinin bir kaç tatlı söz söyleyerek misafirperverliğin icabını yerine
getirmesini çok istekdik, muvakkat belediye reisimiz Haluk Nihad Pepeyi, bu nezaket kaidesini ihmal
edecek adam değildir. Fakat ne bilsin ki, merkezi hükümet ona bu imkanı vermemiş olmalıdır. Öyle ya,
Kanuni eşkale uygun olarak, memleket dertleriyle dertlenen ve bu memleketin senelerdenberi ısdırap
mevzuu olan ekonomik işlerini mevzuu bahseden bir toplantıda hükümetin sözü olamazdı.

Hükümetin bu konuda kanaati olsaydı, her halde daha evvel tatbik ederdi, kendisi bir çare
bulamadığına göre, başkasından akıl almak ta şanına yakışmazdı.

Amma belediye başkanına, bir beyanı hoş amedi ettirmemesi, fikir hürriyetine, toplanma
hürriyetine, velhasıl anayasanın vatandaşlara bahsetmiş olduğu esas haklara ne kadar hürmetkar
olduğunu göstermesi bakımından manidardır.

İktisad kongresinin, vereceği kararları hükümet elbet tatbik edecek değildir., edeceği varsa bile,
bu islahat fikirleri kendisinden gelmediği için malüm ve meşhur olan iptidai bir gurur ve izzeti nefis
kaygusile yapmayacaktır. Zarar yok... Fikirler yürüsün, demokratik hayat, müesseseleriyle, memlekette
yerleşsin, efkarı umumiye hareketleri genişlesin.. Biz de o zaman, memleketin istediği işleri yapacak
hükümetleri iktidara getiririz. Nasreddin Hocanın diken ekme ve yün toplama hikayesi mi?.. Bizim, yazın
gelmesine ve yoncanın bitmesine sabrımız olacaktır.

CİHAD BABAN
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23 Kasım 1948

Vakit-Yeni Gazete

6. Türkiye İktisat Kongresi

ASIM US

Türkiye, İktisat kongresi açıldı. İyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış bir teşebbüstür. Taksim belediye
gazinosunu tamamile dolduran kongre azasının ve davetlilerin umumi manzarası bu teşebbüsün
memlekette uyandırdığı canlı alakaya en kuvvetli bir delili sayılabilir. Bu alakaya göre kongrenin
çalışmalarından hayırlı neticeler bekleriz.

1948 iktisad kongresine verilen tebliğler üç bülten içerisinde toplanmış. Kongreye iştirak eden
üyelere dağıtılan bu bültenlerde kıymetli tetkikler var. Bu tetkiklerin çoğunu Türkiyede devletçilik, devlet
müdahalesi ile vergi reformuna ait tebliğler teşkil ediyor. Bu tebliğler 27 Kasıma kadar kongrenin
komisyonlarında incelenecek, tartışmalar olacak. Neticeler kongrenin umumi toplantılarında
konuşularak bir karara bağlanacaktır. Varılacak kararlar hakkında şimdiden tahminlere girişmek, bu
tahminlere dayanarak mütalea yürütmek yersiz olur.

Yalnız bugün kongrenin açılışında tertip komitesini teşkil eden muhtelif teşekküller adına
söylenen sözler üzerinde biraz durabiliriz.

Kongrenin Sayın başkanı İzzet Akosman söz alacak olanların her türlü particilik mülahazaları
dışında kalmalarını rica etti. Fakat bu temenninin nazariyatta kalıp kalmayacağını fiiliyat gösterecektir.
Hakikat halde bugün iktidar mevkiinde bir Halk partisi ve hükümeti olduğu için tenkitler hep oraya
teveccüh edecektir. Dikkat edilmesi lazım gelen nokta tenkitlerin siyasi itiras şekline girmemesidir. Halk
partisinden olan her vatandaş bile devlet işlerindeki her türlü aksaklıkları mantıki delillerle izah edebilir.

Anlaşılıyor ki kongrede devletçilik üzerinde uzun tartışmalar olacaktır. Fakat açış demeçlerinde
bizim dikkatimize çarpan cihet tertip komitesini teşkil eden teşekküller arasında bile devletçiliği anlayış
noktasından bir takım farklar bulunduğudur. İstanbul Tüccar Derneği adına konuşan Ahmet Hamdi
Başar dostumuz "Tepeden inme devletçilik"e karşı hücum etti. Bu tarzda bir hücum ona düşmezdi.
Çünkü İstanbul liman işletmesini yirmi sene evvel tepeden inme şekilde devletleştiren dostumuzun
kendisidir. İstanbul ticaret ve sanayi odası adına konuşan Hüsnü Arsanın sözleri milli hakimiyete temas
etmek suretile mübhem şekilde Ahmet Hamdi Başara verilmiş bir cevaptır.

İstanbul bölge sanayi müdürü adına konuşan doktor Cüdi Birtek devletçiliğin aleyhinde
olmadığını, fakat devletçiliğe bir hudut çizmek lazım geldiğini söyledi. Türk ekonomi kurumu adına
konuşan profesör Muhlis Etenin devlet iktisadi teşekküleri murakabe heyetinde vazifeli bir memur
olduğuna göre "devletçilik ve devlet müdahalesi" bahsini serbest bir iş adamı gibi telakki etmeyeceği
şüphesizdir.

Herhalde birbirlerinden farklı olan prensip ve meslek sahiplerinin Türkiye cumhuriyetinin
bugünkü devletçiliği üzerinde bir fikir birliğine varmaları arzu edilir. Burada "Türkiye cumhuriyetinin
bugünkü devletçiliği" demekten maksadımız harp senelerinin zaruretlerinden doğan ve realite olarak
memlekette mevcut olan devletçilik değil, Halk partisi kurultayı tarafından geçen sene bu mevsimde
kabul edilen "devletçilik prensipleri" dir. Halk partisi kurultayında da devletçilik bahsi uzun tartışmalara
yol açmış ve devletin iktisadi sahadaki müdahaleleri için bir hudut çizilmiştir. Hükümetten bugün pratik
bakımdan istenecek şey bu prensiplere aykırı olan fiili vaziyetleri kaldırmak, mesela ticaret ofisi ve yerli
ürünler şirketi gibi iktisadi teşekküllerin tasfiyesini istemektir. Bundan ilerisini ancak B.M.Meclisinin
bünyesinde vukua gelecek değişiklikler tayin edecektir.

ASIM US

23 Kasım 1948

Vatan

7. İktisadi Vasilikten Azadlık

AHMET EMIN YALMAN

Memleketin her köşesinden akıp gelen bin iki yüz elli fikir ve iş adamı, dün İstanbulda bir iktisadi
kongre halinde toplandılar ve iktisadi ve mali hayatımızı felç halinde tutan amillere karşı esaslı bir
taarruz açtılar. Dün konuşan hatiplerden birinin dediği gibi, bu toplantıyı yeni bir iktisadi gidişin
müessisler meclisi, iktisadi hayatımızın bir Erzurum ve Sivas kongresi saymak caizdir. Yirmi dokuz yıl
evvel memleketin siyasi varlığı ve istiklali hakkında endişeye düşen vatandaşlar, nasıl Erzurum ve
Sivasta toplanarak milletin beka azmini ifade eylemişler ve beka gayesiyle işe sarılmışlarsa; Türkiye
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iktisat kongresi de; varlığımızı tehdit edecek kadar bozuk bir manzarası olan bir iktisadi ve mali gidişe
karşı milletin hep birden kanun çerçevesi içinde bayrak açması demektir.

Bin iki yüz elli seçme vatandaşın, işlerini, güçlerini bırakıp sırf kendi arzu ve rızalarile kongreye
koşmalarını; tamamile olgun bir hale gelen ve kabaran bir takım ihtiyaçların ifadesi diye kabul etmek
lazımdır. Politika adamları ve bir kısım memurlar tarafından noksan bilgilere ve istikrarsız usullere
dayanarak idare edilen iktisadi vasilik; iş ve faaliyet imkanlarını gitgide daraltmış, inkişaf istidatlarını
boğmuş, her teşebbüsün temeltaşı olan emniyeti kökünden sarsmıştır. Vatandaşlar, işte bu elim
vaziyete karşı harekete geçmek lüzumunu hissettikleri gibi, memleketin karşılaştığı yeni bir takım nimet
ve fırsatlar da, beliren iktisadi intibahı kuvvetlendirmiştir. Marshall planı ve Amerika ile olan işbirliği;
memleketimizi bir an evvel esaslı teçhizata kavuşturmak ve inkişaf ettirmek bakımından önümüzde yeni
ufuklar açmıştır. Fakat bunlardan itifade etmemiz; bünyemizdeki iktisadi felcin bir an evvel tedavi
edilmesine bağlıdır. Fena bir tüccarlık ve işletmecilik şeklindeki devletçilik faaliyetlerile vatandaşın
yolunu kesen, dar bir (hazine menfaati) zihniyetile ellerini bağlayan, verimli ve şevkli çalışmalara engel
olan, asıl kendisine düşen vazifeleri ihmal eden ve her iktisadi faaliyetin ana cevherlerinden biri olan
zaman amilini, kısır kırtasiyeciliği yüzünden, baltalayan vasilik sistemi; karşımızdaki fırsatlardan hakkile
istifade etmemize ve hariçte iktisadi itibar ve emniyet kazanmamıza doğrudan doğruya engeldir. Siyasi
olgunluğu teslim edilen milletimizin iktisadi olgunluğu da kabul ve bütün sistem ona göre tadil
olunmalıdır.

Türkiye iktisat kongresi, iliğimize işliyen bir takım dertleri bir hafta içinde okuyup üfliyecek ve
tedavi edecek değildir. Fakat gidişin, verimsiz ve zararlı olduğu zaten herkes tarafın tasdik edildiği ve
bizzat iktidar partisinin programı da devletçiliğin halkın menfaatine uygun bir surette tahdidine lüzum
gösterdiği için, kongre; felç vaziyetini ortadan kaldırmak ve makul bir tasfiyeye girişmek için hayırlı bir
hareket noktası olabilir. Bugün Halk partisinin eski tahakküm ideolojisine bağlı olanlar bile eski manada
devletçiliği müdafaa etmekten vazgeçmişlerdir. Devam edip giden ısraflı, zararlı ve verimsiz sistemin
taraftarı yok gibidir. Devlet işletmeleri içinde bulunanlar, kırtasiyecilikten yaka silkmekte ve zaman ve
enerjilerinin çoğunu vahi şeyler için israf etmektedirler. Bin iki yüz elli fikir ve iş adamının ortaya
serpecekleri fikirler, tavsiyeler ve dilekler ortalıkta çok müsait ve çok müsbet bir zemin bulacaktır.

Allah bize servet kaynağı, çeşitli iklim, güzellik, tarihi hazine namına ne mümkünse vermiştir.
Dünyanın en müstesna bir ülkesine sahibiz. Burası; kıtaların medeniyetlerin başlıca geçit yeri, dünya
davalarının düğüm noktasıdır. Burada yaşayan çalışkan bir milletin; vasilik iddialarile, yolunu kesmek,
iktisadi bakımdan memleketi bu kadar geri ve muvazenesiz bir halde bırakmak ve bu yüzden vatandaşı
bu derecede düşkün bir geçim seviyesinde yaşamaya mahkum etmek günahtır.

Bir asır evvel, Tanzimat devrinde öyle zamanlar olmuştur ki memleketimizdeki hükümet
mekanizması halkın seviyesinden çok ileride bulunmuş ve muhafazakar bir mukavemete karşı hayırlı
bir şekilde vasilik etmiştir. Halbuki bugün halkın düşünce ve çalışma seviyesi, hükümet dairelerindeki
zihniyet ve usullerden çok ileridedir. Bugünkü şartlar altında hala devam eden iktisadi vasilik;
memleketin her türlü inkişaf imkanlarını boğmakta ve bir gerilik ve israf amili olmaktadır. Cidden en iyi
garp toplantılarına benzer bir tarzda hazırlanmış ve tertip edilmiş bulunan İstanbul İktisat Kongresinin,
zaten çökmeye müheyya olan iktisadi vasilik sistemine son darbeyi indireceğini ve yeni bir istikbalin
başlangıcı olacağını kuvvetle ümit ediyoruz. Meslek ve iş sahalarında atılan bu birleştirici adım;
politikacılığın ister istemez ayırıcı bir mahiyeti olan tesirlerine karşı bir muvazene amili olacaktır. Hususi
teşebbüs ne kadar üstün bir teknikle hareket etmeye muktedir bulunduğunu, toplu olarak attığı ilk
serbest adımda ispat etmiştir. Kongreyi tertip eden gayretli ve anlayışlı vatandaşları tebrik eder ve
ileriye doğru atılan bu mühim adımın memleket için hayırlı olmasını dileriz.

Gelecek nesiller, belki de 22 Kasım gününü, iktisadi vasilikten kurtulma bayramı olarak
kutlayacaklardır.

AHMET EMIN YALMAN

24 Kasım 1948

Akşam
-İktisat kongresi bu sabah da toplandı
-Vergi reformu, dış ticaret ve devletçilik komisyonlarında hareketli tartışmalar oldu.

Anadolu
-Türkiye iktisat kongresi
-Umumi heyet, Selahattin Sanver'in başkanlığında toplandı, müzakereler çok hararetli oldu.

Cumhuriyet
-İktisad Kongresinde dünkü çalışmalar.
-Komisyon toplantıları çok hararetli oldu, vergi reformu komisyonunda gelir vergisi taraftarları ile

kazanç vergisi taraftarları arasında çetin münakaşalar cereyan etti.
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Hürriyet
-İktisat Kongresi
-Dünkü içtimada konuşan delegelerin hepsi devletçilik aleyhinde bulundular
-İktisat Şurası toplanmasını ve istihsal seferberliği yapılmasını talep edenler de oldu. Kongre

bugün de devam edecek.

Son Posta
-İktisat Kongresi devam ediyor
-Dün vergi reformu, devletçilik, dış ticaret işleri tenkit edildi
-Umumi heyet toplantısında yirmi hatip söz aldı. Öğleden sonra komisyonlar toplandı, toplantılar

bugün de devam edecek.

Son Saat
-İktisat Kongresi bugün de toplandı
-Delegelere garip bir sürpriz.
-Haluk Nihad'ın verdiği davetiyelerle şehir tiyatrosuna giden delegeler kapıları kapalı buldular.

Tasvir
-Türkiye iktisat kongresinin dünkü çalışmaları
-Komisyonlarda hatipler devletçilik sisteminin bir devletçilik sistemsizliği olduğunu misallerle

ispat ettiler
-Gelir vergisi üzerinde mühim tezler çarpışıyor.

Ulus
-İstanbul'da iktisat kongresi
-B.Sadi Bekter, işçi, esnaf, çiftçi nihayet memur zümrelerinin ifade ettikleri topluluk ölçüsünde

temsil edilmedikleri bu toplantıda varılacak kararların belli bir zümrenin menfaatlerine yarar bir netice
hazırlamaktan başka manası olmayacaktır, diyor.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat kongresinde vergi münakaşaları
-Prof.Nöymark gelir vergisi sistemini müdafaa etti
(Son sayfasında Türkiye iktisat mecmuasından bir ihtibas yer alıyor)
-İktisat kongresi münasebetile
-İzmir kongresine ait bir hatıra

Vatan
-İktisat Kongresi dün de çalışmalarına devam etti
-Dünkü umumi heyet toplantısında devletçilik ve vergi sistemleri üzerinde geniş ölçüde tenkitler

yapıldı

Yeni Asır
-İktisat kongresinde dün acı hakikatlar söylendi
-Pahalılık halk üzerine afatı semaviye gibi çökerek geçim derdi neden felaket oldu?

Yeni Sabah
-İktisat kongresinin dünkü oturumunda delegeler, Devletçiliğin hudutlandırılması fikrini

ehemniyetle müdafaa ettiler.

24 Kasım 1948

HÜRRİYET

8. İktisat Kongresi

Evvelki gündenberi memleketin en salahiyetli kimseleri bir araya gelerek hepimizi alakadar eden
canlı meseleleri görüşüyorlar. 1923 senesinde İzmirde toplanan ilk iktisat kongresinden beri aradan
yirmi beş sene geçti. Bu geçen müddetin bir muhasebesi yapılmak icap ederse yirmi beş senedenberi
bir çok meselelerin halledilmemiş olduğu görülür. O zamanki temenniler bugün de tekrar ediliyor, ve
iktisadi kalkınmamızın bir laftan ibaret kaldığı anlaşılıyor.

Evvelsi gün bir çok hatipler kalktılar, ve çok güzel sözler söylediler, ve büyük yaralara
dokundular. Türk milleti dün tepeden idare ediliyor ve kendisini idare edenlerin istedikleri şekiller altında
hayatını tanzim etmeye mecbur oluyordu. Aradan yirmi beş sene geçtikten sonra bu idare sisteminde
bir değişiklik yapılmadı. Bugün aynı sistem bütün kusurları ile devam ediyor.
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İktisat kongresinin bir çok faydalı kararlar alacağına şüphe etmiyoruz. Bilhassa vergi sistemleri
hakkında çok yerinde temennilerde bulunan mütehassıs delegelerin sözlerini yabana atmaya hakkımız
yoktur.

Görüyoruz ki hükümet makamları bu kongreye karşı lakayt davranıyorlar. Bir araya gelip iyi
temennilerde bulunan bu insanlara karşı adeta surat ediyor. Bize kalırsa bu kongreden yükselecek
seslerden hükümet zarar değil, fayda görebilir. Bu kongrede fikir yürüten kimselerin bilgilerinden ve
tecrübelerinden memleket istifade etmek mecburiyetindedir. Bugünkü başı boş iktisadi ve mali
yürüyüşümüzün iyiye doğru gittiğini kimse iddia edemez. Memleketin faydası için fikir yürüten iyi niyetli
ve bilgili insanlardan bize fayda geleceğini düşünerek sözlerine ehemmiyet vermeliyiz.

İktisat kongresinden çok faydalar beklediğimizi burada tekrarlamak istiyoruz. Yirmibeş senelik
acı vakalardan sonra her tecrübeli sese kulak asmak mecburiyetindeyiz. İçinde bulunduğumuz güç
durum bunu emrediyor.

HÜRRİYET

9. İktisat Kongresi ve Bir Hikaye

HİKMET FERİDUN ES

Parasız bir sanat dahisi bir gece yatağına uzanmış, gözleri kapalı hayallere dalmış iken
birdenbire odaya hırsız girmiş. Dahinin eski elbiseleri de çivide asılı dururmuş. Hırsız bunlara yaklaşmış
ve ceplerini karıştırmaya başlamış.

Yatakta aralık gözlerle hırsızın hareketini, haldır haldır ceplerini karıştırışını seyreden dahi,
birdenbire zenberekleri boşanmış gibi en hızlı perdeden, en yüksek sesle katıla katıla gülmeğe
başlamış. Neye uğradığını şaşıran hırsız evvela korkusundan kaçmağa kalkışmış... Lakin yataktaki o
kadar gülüyor ki nihayet dayanamıyarak ve tehlikeyi göze alarak sormuş:

-Ne gülüyorsunuz rica ederim?

Bu söz dahinin kahkaha makaralarını büsbütün boşaltmış, hırsızın suratına bakınca kasıklarını
bastırarak feryatlar ederek kahkahaları savurmağa başlayınca, hırsız kendi vaziyetini unutup hafifçe
hiddetlenmiş:

-Ne var canım?.. Söylesenize !..

Diye çıkışmış da..

Nihayet dahi kahkahadan fırsat buldukça ve ancak kopuk kopuk cümlelerle anlatmış:

-Senin haline gülüyorum birader... Ben o körolasıca cepleri senelerce karıştırırım da metelik dahi
bulamam... Hem gündüz gözüyle... Sen bu karanlıkta odada o ceplerden ne çıkaracaksın!..

Demiş ve yeniden katılmağa, gözlerinden yaşlar boşanmağa, kıvrıla kıvrıla, hırsıza bakıp bakıp
gülmeğe başlamış... Hırsız da onun bu haline büsbütün öfkelenip elindeki fişleri atarak, pencereden
çıkıp gitmiş...

Şimdi de görüyoruz ki İktisat Kongresi toplanıyor;

Senelerdenberi bu memleketin bütün ekonomi sahalarında, hemen hepimiz kimimiz müşteri,
müstehlik, kimimiz müstahsil olarak aradık durduk.

Ümitler ve sahalar fakir dahinin ceplerinden daha boş çıktı. Yıllarca bu memlekette ekonominin
"e" sini dahi göremedik.

Vergi sistemi, gıda maddelerine zam, Almanya vesaire gibi elden ebediyen kaçırılmış dış pazar
müşterileri, vatandaş "kırkayak" mış gibi kaç misli alınan yol paraları, daha nice nice bu farzdaki
dahiyane tedbirlerden sonra anladık ki bu memlekette "iktisat" denilen şey bir hayal mahlükü bir zümrüt
anka kuşudur.

Modern manada bir iktisat yok !...

Lakin kongresi var !..

Yataktaki dahinin vaziyeti.
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Biz yıllarca ve yıllarca çarşıda, pazarda, bakkalda, kasapta, bankada, devlet dairesinde,
hükümetçe verilen kararların satırları arasında arıyor da "İ" sini dahi bulamadığımız iktisat denilen
"zümrüt anka" nın yuvasını şimdi mütehassıslar araştırıyor.. Bakalım bulabilecekler mi?

Ne çare ki vaziyet aynen dahinin cepleri !..

HİKMET FERİDUN ES

24 Kasım 1948

Son Posta

10. İktisat Kongremiz

SELİM RAGIP EMEÇ

[İktidar adına bu kongrede ne bir mümessil, ne de bir müşahit bulundu. Bana bir tek kelime
öğretenin kulu kölesi olayım diyecek kadar büyüklük göstermiş maruf tarih adamının mahviyetinden,
bizim iktidarda, zerre kadar nasip mevcut değildir.]

İktidarın bundan aşağı yukarı yirmi, yirmi beş yıl kadar evvel davet ederek tavsiyelerinden hiç
biriyle kendini kayıtlı saymadığı son resmi kongreden sonra ilk serbest toplantı, memleket ticaret
erbabiyle iktisatçılarının teşebbüsü neticesi olarak evvelki gün açılış celsesini yapmıştır.

Bin iki yüz kadar davetlisinden binden fazlasının bu toplantıya iştirake imkan arayıp bulabilmiş
olması da göstermiştir ki bugün memleketimiz hakiki bir ticaret ve iktisat buhranı içindedir ve bütün bu
insanlarda, kendilerine yapılan hitaba derhal şitap etmekle, buhranın şiddet ve ehemmiyetini cidden
takdir etmektedirler. Bu bakımdan; yorulmaz faaliyetleriyle tüccar gibi çeşitli menfaatlere bağlı geniş bir
zümreyi müşterek bir dernek fikri etrafında toplamaya muvaffak olanları ve bu fikre, vücut verdikten
sonra, bunun faaliyetine ameli bir saha aramak maksadiyle bugünkü iktisat kongresini toplamak gibi
pek büyük bir başarıya ulaşabilmiş olanları, her şeyden evvel, takdir ile anmak; en basit bir kadirşinaslık
lazımesidir.

Dava şümullü ve çok büyük; bu davayı ragmına yürütmek lazım gelen iktidarın zihniyeti de
malüm olmasından dolayı pazartesi günü açılan ve komisyon çalışmaları hararetle devam eden ilk
umumi heyet celsesinin arzettiği manzara; topluluk kültürü en yüksek dereceyi bulmuş memleketleri
dahi gıptaya düşürecek bir intizam ve bir ciddiyet arzetmekte idi. Bu güzel fikir beraberliği ve dert
ortaklığını anlıyarak onunla beraber müşterek bir devanın arayıcılarından biri olmak vazifesi kendisine
teveccüh eden iktidar adına, bu kongrede, ne bir mümessil, ne de tek bir müşahit bulundu. İstanbul
Tüccar derneğinin tek başına ve kendi mahdut imkanlarıiyle toplamaya muvaffak olduğu bu muazzam
kongre, bu suretle bir defa daha ıspat etmiş oldu ki; bana bir tek kelime öğretenin kulu, kölesi olayım;
diyecek kadar büyüklük göstermiş olan maruf tarih adamının mahviyetinden; bizim iktidarda, zerre
kadar nasip mevcut değildir.

Tüccar Derneğinin tertip eylediği kongreden bugünden yarına ameli bir netice beklenemez.
Fakat zararları her gün biraz daha kendini gösteren ve "Devletçilik" umumi ismi altında bal gibi kapalı
bir devlet iktisatçılığını ve istismarcılığını ifade eden bugünkü ticaret ve iktisat sistemimizden
behemehal ayrılmamızın şart olduğu da görülmektedir. Nitekim, prensibinin itiraz kabul etmez isabeti
karşısında hükümetin vermek istediği ağır şekilden dolayı, gelir vergisi ile birlikte mevcut vergi zam
tasarılarının da elekten geçirilmesi zaruri olarak ele alınmıştır. Çünkü günün tahammülü müşkül bir
davası haline gelen hayat pahalılığı, ancak bu sayededir ki, arttırılmasa bile frenlenmesi mümkün bir
mahiyet alabilecektir. Tüccar derneğinin topladığı bugünkü iktisat kongresi; ne de olsa mahdut bir
zümre topluluğunun fikir hududunu aşamamaktadır.

Çünkü onun ortaya attığı belli başlı mevzuların, daha ziyade umumi maliyetli bir takım temel
konular olmakla beraber, memleketin iş ve amel sahasına da sirayet ettirilmesi ve bu bakımdan
muhtelif sendikaları da mücadelesine katması, kanaatimizce, yerinde ve isabetli olurdu.

Bu sebeple, bugünkü serbest iktisat kongresini; onu takip edecek olan diğer benzer toplantılara,
bir ilk adım telakki etmekle yanlış düşündüğümüzü sanmıyoruz.

Umuyoruz ki, bir büyük imkılap rejiminin iktisat bünyesini kurmak hedefi ile bundan evvel
toplanmış bulunan kongrelerden beklediğimiz tasfiye ameliyesi istihsal edilememişse, bunun sebebi,
davanın nisbeten dar ve mahdut bir çerçeve içinde mütalaa edilmek istenmesinden ileri gelmiştir.

Her türlü siyasi mülahazalardan uzak kalarak teknik bir davayı mücerret bir mefhum olmaktan
çıkarıp ona günün şartları içinde memlekete mahsus müşahhas bir hüviyet vermek gayretini güden
bugünkü emek hamlelerini saygı ile selamlar, kongre müteşebbislerine samimi surette muvaffakiyet
dileriz.
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SELİM RAGIP EMEÇ
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24 Kasım 1948

Son Saat

11. Türkiye İktisat Kongresi

MEHMEDALİOĞLU

Yirmi beş sene evvel birincisini İzmirde yapan Türkiye İktisat Kongresi şimdi yeniden İstanbulda
toplanmış bulunuyor. Tamamiyle hususi iktisadi teşebbüslerden doğan bu kongrede ileriye sürülen
şikayetler ve ortaya konulan fikir ve tezler daha ziyade Türkiye Cumhuriyet idaresinin yirmi beş yıldan
beri devam eden iktisadi politikasının neticeleri etrafında toplanıyor.

Kongrede hatiplerden hemen herbirinin açıklanan düşünce mahsulleri Halk Partisi
hükümetlerinin iktisadi ve mali programı, bilhassa devletçiliğin bizde tatbik edilen mahiyet ve şekli
karşısındaki tenkitlerin bir ifadesi şeklinden başka bir şey değildir.

Memleket çapında mali ve iktisadi muhitlerin alaka ile takip ettikleri bu kongrenin ulaşacağı
kararların nelerden ibaret olacağını şimdiden tahmin edemeyiz. Fakat kongre müzakeresinin takip ettiği
seyirler bu minval üzerine devam eder ve verilecek kararlar da bu safhalara uygun bir surette kararlara
bağlanırsa- herhalde şikayet ve tenkit vadisinde kalan- bu kongre müzakerelerinin neticesinde devletin
iktisadi ve mali politikasında esaslı değişikliklerin bir iktisadi siyasetin kabulunün istenmesi beklenebilir.

Ancak böyle bir karar vukubulduğu takdirde buna bugünkü hükümetin ne dereceye kadar iltifat
edeceğini kestirmek mümkün değildir. Hatta, iktisat kongresinde ne tezler ileri sürülürse sürülsün ve bu
kararlar ne kadar esaslı ve zaruri sebeplere dayanırsa dayansın hükümetin bildiğinden dönmiyeceği
ihtimali de daha kuvvetlidir.

Memleketimizde-muhtelif mevzulara dair-yıllardan beri çeşitli kongreler toplanmış ve mahiyetine
göre mühim kararlar verilmiştir. Lakin bu kongreler hükümet tarafından resmen tertif ve davet
edilmemişse-fiiliyata intikal etmemiş, kongre zabıtlarında kalmaya mahküm olmuştur. Hatta doğrudan
doğruya hükümetçe toplatılan birçok kongrelerde dahi verilen kararlardan bir kısmı da kağıt üzerinde
kalmıştır.

Geçmişteki misallerinden mülhem olarak bu kongreden de fiili ve ameli yeni hükümetten icrası
kat'i bir netice istihsal edileceğini ummuyorum.

Bununla beraber serbest bir düşünce mahsulü olarak hususi mahiyette toplanan bu kabil
kongreler de büsbütün faydasız değildir. Ortaya sürülen fikirler-eğer hayati bir kıymet ve değerde iseler-
derhal meyva vermeseler bile fikirlerde kuvvetli izler bırakacak ve ergeç olgunlaşarak-bugünkü hükümet
tarafından değilse bile-bir gün devletçe kabulü cihetine gidilecektir.

MEHMEDALİOĞLU
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Vakit-Yeni Gazete

12. Bizde Devletçiliğin Hududu Yok mudur?

ASIM US

İktisat kongresinde devletçilik üzerinde konuşan üyelerin çoğu hudutsuz bir devletçilikten şikayet
ediyorlar. Gerçekten geçen sene bu mevsime kadar Türkiye Cumhuriyetinin devletçilik telakkisi
muayyen hatlar ile çizilmiş değildi. Sadece fertler tarafından yapılmıyan, fakat memleketin kalkınması
noktasından gerekli olan işlerin devlet eliyle ve devlet sermayesile başarılacağı şeklinde bir prensip
vardı. Devletçe kurulan iktisadi teşekküller hep bu prensipe dayanıyordu. Fakat devletçilik prensipinin
bu şekilde tatbikatından doğan şikayetler geçen seneki kurultay müzakerelerinde de kendini göstermiş
ve parti programına bu noktadan esaslı kayıtlar konmuştur.

Programın 8 inci maddesinde doğrudan doğruya devletin yapacağı iktisadi işler şu suretle tahdit
ediliyor:

"Büyük maden işletmeleri, büyük enerji santralları, ağır endüstrinin kurulması, Bayındırlık işleri
gibi büyük teşebbüslerle kamu hizmetlerini ilgilendiren ulaştırma ve P.T.T. gibi teşebbüsler"

Bundan sonra 9 uncu maddede şöyle deniyor:

"Partimiz, 8 inci maddede belirtilenler dışında kalan her türlü ekonomi işlerinin özel teşebbüsler
eliyle kurulmasını, devletin bu teşebbüsleri teşvik etmesini, korumasını, bunlara gerekli yardımlarda
bulunmasını esas tutar."

İşte bugün Halk partisine dayanan hükümetin devletçilik noktasından hareket hattı bu satırlarla
tayin edilmiştir. Yani devletçilik artık hudutsuz değildir. Kanun şeklinde ifade edilmemiş olmakla beraber
mesuliyet mevkiinde olan iktidar partisinin programında tahdit olunmuştur. Yalnız fiili vaziyetin bu
programa göre düzenlenmesi lazım gelmektedir.

İktisat kongresinin neticede devletçilik için çizilmesini lüzumlu bulduğu hududun ne olacağını
henüz bilmiyoruz. Eğer kongrenin lüzum gördüğü bu hudud ile Halk partisinin programında çizilmiş olan
hudut birbirine uymazsa varılacak kararlar temenni mahiyetinde kalır. Bu gibi temennilerin fiilayatta
tesirini göstermesi zamana ve hadiselerin cereyanı ile memleketlerde fikirlerin ayni istikamette
gelişmesine bağlıdır.

Bundan başka kongrede bir de (Ekonomi genel meclisi) kurulması lüzumundan bahsediliyor. Bu
ihtiyaç da yine Halk partisinin geçen seneki toplantısında dikkate alınmış ve parti programının 14 üncü
maddesinde ifade şeklini bulmuştur. 14 üncü madde: "Mili ekonomiyi bünyesi içinde ve milletlerarası
ekonomi şartları karşısında devamlı surette gözönünde tutup inceliyerek milli ekonomi teşebbüs ve
faaliyetlerini planlara bağlamak ve uygun göreceği tedbirlerle ve programlarla belli süreler için
hükümete teklifler yapmak üzere uzmanlardan ve ilgililerden terekküp eden yetkili bir (Ekonomi genel
meclisi) kurulmasını gerekli buluruz. Bu meclis hükümetçe hazırlanacak ve milli ekonomiyi
ilgilendirecek olan kanun ve tüzük tasarılarını önceden incelemek ve görüş ve düşünüşlerini bildirmekle
de görevli kılınmalıdır."

Hasan Saka hükümeti bu (Ekonomi genel meclisi)nin kuruluşu hakkında hazırlıdğı kanun
tasarısını Büyük Millet Meclisine getirmiştir. Parti kurultayının direktifi dairesinde yapılan bu teklifen
reddedilmesine imkan yoktur. Herhalde meclisin bu çalışma yılı içinde kanun çıkacaktır. Şu halde
Ekonomi Genel Meclisi teşkili lüzumunu ısbat için sarfedilen gayretler eski bir tabirle "hasılı tahsilden
başka birşey değildir. Hiç şüphe yok ki particilik faaliyetleri dışında toplandığı temin edilen Türkiye
iktisat kongresinde Halk Partisi programının devletçiliğe temas eden maddeleri tetkik ve münakaşa
mevzuu olamaz. Ancak burada sarfedilen gayretlerden müsbet bir netice alınabilmesi için verilecek
kararların tatbiki kendisinden istenecek olan hükümetin siyasi durumunu ve imkanlarını gözönüne
almak da lazımdır.

ASIM US

24 Kasım 1948

Vatan

13. Türkiye İktisat Kongresi

OSMAN NURI BAYMAN
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[Kongrenin tam bir beraberlik ve hürriyet havası içinde geçen ilk günü -Komisyonlar- Kazanç,
gelir vergisinin birinci planda münakaşası-Vergi reformu hakkında fikirler]

Türkiyenin muhtelif köşesinden gelmiş 1200 mümessilin huzurile Taksim Belediye gazinosunun
büyük ve konforlu salonunda açılan, 1948 Türkiye İktisad Kongresi, başlıca şu üç mühim branş üzerinde
toplanan iktisadi ve mali meseleleri görüşecek ve memleketin bu mevzular üzerinde şiddetle duyduğu,
ıslahatı ve yapmak zorunda bulunduğu reformu tesbit ederek devlete bildirecek ve böylece iktisadi ve
mali durumumuzu umumi efkarın önüne sermek gibi ehemmiyetli bir vazifeyi de yapmış olacaktır.
Mevzular:

A- Devletçilik ve devletin iktisadi ve ticari işlerdeki müdahalesi
B- Vergi meseleleri
C- Dış ticaretimizdir.

22 Kasım Pazartesi günü saat onda toplanan kongre, bu üç kol üzerinden komisyonlarını
seçerek, daha doğrusu bütün kongre azası bu üç ana mevzua göre üçe ayrılarak ve kendi başkan ve
başkan vekillerini seçerek ayni günde öğleden sonra, üç ayrı yerde ve yukarıdaki branşlara göre
müzakerelere başlamışlardır.

Kongrenin en şayanı dikkat ve övünülecek tarafı, müzakerelerin tam bir beraberlik ve hürriyet
havası içinde cereyan etmesi, hiç bir baskı ve tesir altında olmayarak mevzula alakadar meseleleri
murahhasların hudutsuz bir serbest içinde ortaya dökmeleridir. Bu kongrede vatanın her ilinden koşup
gelen her mürahhas, kendi arzusuile dilediği bölümlerde kendisinin üye olarak bulunmasını teklif etmiş
ve bu kadarla da kalmayarak diğer şubelerde de bulunmak, söz söylemek hak ve salahiyetini muhafaza
etmiştir. Başkanlarını kendileri seçmişler ve başkanlarına her mürahhastan ayrıca hiç bir fazla salahiyet
tevcih etmemişlerdir.

Bu toplantılarda hükümet namına, ne bir komiser, hatta ne bir müşahit bulunmamış, delegeler,
diyebildikleri kadar devletin bu işlerdeki aksak taraflarını acı acı tenkit etmişler ve ne suretle olursa
olsun söz hürriyetlerini dahdit edici hiç bir engelle karşılaşmamışlardır.

Bu sayın mürahhasların büyük bir çoğunluğunu muhtelif vilayetlerden gelen ve kendi
masraflarını kendileri gören ve uzun veya kısa yol yorgunluklarını seve seve kabul eden yurtdaşlar
teşkil etmekte ve bu kısım murahhaslar, daha fazla tüccar ve sanayicilerden mürekkep seçkin bir
zümreyi ihtiva etmektedir. Nazari ve ilmi bilgilerden ziyade doğrudan doğruya hayattan kıymetli tecrübe
derslerile mücehhez olan ve memleketin ticaret ve sanayi hayat ve varlığını ellerinde tutan ve idare
eden bu her bakımdan kıymetli zümre, kongrede, mevzuun nazari bilginlerile ve uzmanlarile birleşerek
her bakımdan mükemmel bir heyet meydana getirmiş bulunmaktadırlar.

Kongrenin en büyük faydası, iktisadi bünyemizdeki noksanları ortaya atarak, milletçe yapılması
gereken teşebbüsleri bir yurt davası halinde tesbit etmek ve bu tavsiye ve tedbirlerin bir an evvel fiiliyat
sahasına ulaşması için hükümetten talepte bulunmak ve böylece devlet iktisadi programının noksan ve
aksak taraflarını da tebarüz ettirerek halkımızın ticari ve iktisadi ihtiyaçlarını programlı ve esaslı bir
şekilde ayin ve tesbit etmektir. Bu istek, hiç bir teşrii hak ve salahiyete dayanmamak ve icrai hiç bir
mahiyeti haiz olmamakla beraber, memleketin ayıklanmış, samimi bir arzusu olarak telakki
edilebileceğinden gerek parti çevrelerinde, gerekse hükümet muhitinde layık bulunduğu ehemmiyeti ve
alakayı bulacağında şüphe edilemez.

Şimdi, sayın okuyucularımla, kongenin vergi meselelerini görüşen ve ayni gün öğleden sonra
İstanbul Ticaret odasındaki konferans salonunda toplanan içtimaına gidelim:

Kongrenin bu kısmında kazanç-gelir vergilerile muamele vergisi bahis mevzuu olmuş ve
müzakerelere evvela kazanç gelir vergilerinin münakaşasından başlanarak muamele vergisi daha
sonraya bırakılmıştır. Eldeki kazanç vergisi ıslah edilerek kullanmakta devam etmekte imkan ve fayda
kalmadığını, iktisadi ve mali durumumuzu tahrip ederek zararlar ika eylediğini, sistemin bozuk
bulunduğunu ve vergi ödeyenlerin ahlakını bozmuş olduğunu izah eden murahhasların sözleri kongre
üyeleri tarafından sempati ile karşılandı ve yine bu mahut kazanç vergisinin nisbetlerindeki yıkıcı
yükseklikten acı acı şikayetler oldu. Teşebbüsü ticaret sahasından nasıl kovaladığı anlatıldı ve ortadan
yukarı ve yüksek kazançlarda devletin bu kanunla yüzde 82 ye kadar yükselen bir vergi almakla
tüccarın adeta soyulmakta olduğu tebarüz ettirilerek bu durum karşısında tüccarın ticareti terk ile
parasını tahvilata yatıracağının şüphesiz daha karlı olacağını ve hiç bir tehlike ve zahmete katlanmadan
ve hiç bir vergi ödemeksizin daha yüksek faiz temin edeceğini haklı ve yerinde olarak izah etmek
suretile tenkitler yapıldı.

Bütün şikayetler, Büyük Millet Meclisince bir türlü ikmal edilemiyen ve heyeti umumiyesile bir an
evvel kabul edilerek tatbik sahasına konulamıyan müstakbel gelir vergisinin yerini tutmakta olan kazanç
vergisi üzerinde toplanıyordu. Noksan ve sakat olan eldeki kazanç kanununun piyasada sebep olduğu
muvazaaları ve tüccarın mevcudiyetini muhafaza kaygusile yüksek vergi nisbetlerinden kaçmak üzere
yapmak mecburiyetinde kaldığı muvazaalı teşebbüs ve muameleleri açık ve samimi olarak bu tacirlerin
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ağzından duymak ve bu dertlere, memleketin selameti adına çare aramak kaygularını müşahede etmek
kongrenin zevkli bir manzarası olduğu kadar demokrasinin bir zümre içindeki sevimli ve iftihar verici bir
örneği halinde tecelli ettiğini dün bu kongrede müşahede etmek mümkün bulunuyordu.

Bazı delegeler de emek mukabilinde kazançlarını temin eden nakliyecilerin, bugünkü
beyanname usulü altındaki müşkül durumlarını anlatarak, gelir vergisinin bu meslek erbabı hakkında
ıslah edici ne gibi çareler düşündüğünü, diğer bazıları da, muhasebe işinde durarak beyannamelerin
tetkik işini ve gelir vergisinin tüccarlara yükleteceği defter ve muhasebe teşkilatını anlatarak bu
ihtiyaçları karşılamak üzere yurt dahilinde binlerce vatandaşın muhasebecilik mesleğine intisap
edeceğini ve bu mesleğin rağbet görerek bu yüzden ticaret okullarımızın yetiştirdiği elemanların da
faydalı vazifeler göreceğini anlattılar ve netice itibarile, yeminli muhasipler sınıfının da diğer
memleketlerde olduğu gibi bizde de tesisi işinin zaruri bulunduğunu izah ettiler.

Bir murahhas ta, vergi sistemi ıslah edildiği takdirde, serbest çalışma sahasının vatandaşa
açılacağından şahsi teşebbüsün de teşvik görmesi icap edeceğinden inhisarların kalkıp kalkmıyacağını
sorarak, gelir vergisinin kaynaklarına temas etmiş bulundu ve bu takdirde ihracat karları tutarının iki
milyar liraya baliğ olacağını anlattı. Böylece, hiç bir riske girmeden sigortalardan 200 milyon lira bir gelir
temininin mümkün olduğunu ve şekerin 40 kuruşa, üç kutu kibritin de beş kuruşa düşeceğini anlattı.

Bugünkü toplantıda, (Vergi reformu ve kalkınma davamız) adlı eserile gelir vergisi hakkında
1947 yılında intişar etmiş eser sahibi Ahmet Hamdi Başar pek az konuşarak, (Ya sayı bilmiyoruz, ya
dayak yemedik) atalar sözünü tekrar ile kısa süren bir konuşma yapmış ve bu suretle gelir vergisi
hakkında eserinde de uzun uzadıya izah eylemiş bulunduğu, görüş ve nazariyelerini başka bir
toplantıda izah edeceğini anlatmıştır. Bu arada, gelir vergisinin bazı esas ve nazariyeleri de muhtasar
bir surette mevzuubahs olarak, ayrı ayrı vergi almak sözlerile ifade edilebilen (sedüler sistemle) bütün
geliri bir araya toplıyarak, yekünü üzerinden vergi almak sistemi olan (global sistem) hakkında fikirler
dermeyan edilmiş ve münakaşalar cereyan etmiş ve yukarıdaki sözlerile, İstanbul Tüccarlar Derneği
sözcüsü, Sayın Başar, gelir vergisinin getireceği mükellefiyetlerden defter tutmak ve maliye dairelerine
karşı hesap vermek mecburiyetinin bugünkü güçlüklerini başarile karşılamak mümkün değil, yarın bu
mecburiyet ve mükellefiyetin gelir vergisile hasıl olacak dört beş kat kalabalık bir çoğunluk hakkında
tatbiki takdirinde, tüccarın düşecekleri müşkül durumu hatırlatmak istemişlerdir. Söz sahibi, bugüne
kadar fikirleri vebilhassa yukarıda bahsettiğimiz eserile, ötedenberi gelir vergisi sisteminin
memleketimizde tatbik sahası bulunmıyacağını müdafaa eden ve bu kanunun neşir ve tatbikine muarız
olarak tanınmış ve bu görüş ve nazariyeyi güden bir grubun alemdarı olarak öne atılmış
bulunduğundan, dünkü toplantıda muarızlarile bir nebzecik karşılaşmış olmalarını, bundan sonraki
toplantılar için, yoklama ve deneme mahiyetinde bir mukaddeme saymak mümkündür. Nitekim, gelir
vergisinin tedvin ve tesisinde mihrak noktası sayılan profesör Neumark da bu toplantının sonlarına
doğru, hafiftertip, mukabil taarruza geçerek, müdafaa etmek üzere, sedüler sistemin bazı aksak
taraflarını izah etmiş ve müterakki nisbette yalnız kazanç vergisi olarak bilfarz yüz bin lira bir kar
üzerinden vergi ödeyecek olan bir mükellefle, bu yüz bin lira karın, 40 bin lirasını kazançtan, 40 binlarını
akar iratlarından ve geri kalan 20 bin lirasını da bankadaki mevduatının getirdiği faizlerden alan bir
mükellef arasında mukayese yaparak, birincisinin yüz bin lira üzerinden tabi olacağı vergi nisbetiyle,
ikincisinin 40 ve 20 şer bin lira üzerinden daha hafif nisbetlerle ödeyeceği vergi arasında zuhur edecek
farkın adaletsizlikler yaratacağını izah etmiş ve böylece herhangi bir imtiyaz ve himayeye mazhar
olması için haklı sebepleri bulunmayan bir zümrenin daha az vergi ödemesini intaç edecek bir sistemin
kabulünde fayda olamıyacağını ve bu sistemin mükellefiyetin nev'ine göre sırasında vatandaşa 3-4
beyanname vermek mecburiyetini yükletebileceğini de tebarüz ettirerek, sedüler sistemden o sırada
tesadüfen bahsetmiş bulunan söz sahibini cevaplandırmıştır.

Bu bahiste, tezini müdafa etmesi lazım gelen sayın Başarı önümüzdeki toplantılarda dinlemek
fırsatını ummaktayım.

Profesör Neumark sedüler ve global sistemler vesilesile başladığı beyanatını vaktin geç
olmasına rağmen biraz daha genişleterek gelir vergisinin nisbetlerde daha adil olduğunu, köylüyü
mükellefiyete tabi tutmadığını, küçük esnafı himaye ettiğini ve bu reformdan gayenin:

1- Vergi tarifesinin mutedil olması ve
2- Namuskar Maliye teşkilatının mevcut bulunmasını istihdaf ettiğini belirtmiş ve

Bugünkü tasarıda, gelir vergisi tarifesinin yüzde 15 ten başladığını, kendisinin şahsi kanaati ise
bu nisbetin yüzde beşle başlamasının daha doğru olacağıdır.

Vergi memurlarının ahlakı üzerinde duran profesör, vergicilikte ahlakın, geniş mikyasta müessir
bulunduğunu ve yüz bin lira kazanan bir tacir noksan vergi ödemek isterken, iki yüz lira maaş alan bir
memurdan fazla birşey beklemenin doğru olmadığını beyan ve vergiye olan mukavemet hakkında
profesör Laufenburger tarafından geçenlerde verilen konferansta belirtilen esaslardan da muhtasaran
bahsetmişlerdir.
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Gelir vergisinin bu prensipleri üzerinde evvelce birçok münakaşalar yapılmış, kazanç vergisinin
de bütün noksan ve kusurları ayrı ayrı didiklenerek artık bir kanun olarak vatandaşın davasını
halledecek kıymet ve vasıfta olmadığı kafi derecede anlaşılmıştır. Bu itibarla (Kazanç vergisini ıslah mı
edelim? Yoksa Gelir vergisini reddedelim mi?) gibi münakaşa ve fikirler üzerinde durmanın bir mahzuru
olmamakla beraber, faydası da olamıyacağı kanaatindeyim. Sayın Kongrenin, gelir vergisi kanununun
Büyük Millet Meclisince bir an evvel kabul ve tatbiki için teşebbüslerde bulunarak, bu kanunun tatbikile
beraber, onun devamı ve tamamlayıcısı olan servet ve gelir kaynaklarının temini bahsi üzerinde
ehemmiyetle durması iktiza eder. Bugün, devlet elinde kar temin edemedikten başka milletin sırtına yük
olarak çöken ve esasen devletin ehliyet ve vazifelerinden de uzak bulunan ticari ve sınai iş ve
işletmelerin serbest teşekküllere intikali mevzuu bahistir. Bunlar, yarınki gelir kanununa verimli fakat
uygun ve adil bir vergi matrahı olmakla kalmayacak, ayni zamanda bugün birçok ocakların sönük duran
bacalarını servet ve kazançla yanan bir ateşin dumanile tüttürerek her sınıf halkın refah içinde mes/ut
yaşadığı bir vatan haline getirecektir.

OSMAN NURI BAYMAN

25 Kasım 1948

Akşam
-İktisat Kongresi
-Devletçilik ve vergi meseleleri görüşüldü
-Öğleden sonra komisyonlar toplanarak geç vakte kadar müzakerede bulundular

Cumhuriyet
-İktisat Kongresinde devletçiliğe hücumlar
-Bir milletvekiline sorulan sual: "Zararlı sanayii neden kurdunuz?"

Halkın Sesi
-Türkiye İktisat Kongresinde dün de şiddetli tenkidler yapıldı.
-Devletin güç işleri bırakıp kolay işler ele aldığı söylendi

Hürriyet
-İktisat kongresinde dünkü çalışmalar
-Taşra delegeleri iktisadi işleri bir yana bırakıp dert yanmağa başladılar
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Son Posta
-Türkiye İktisat Kongresi üçüncü toplantısını yaptı
-Devletçilik tarih boyunca memleketler iktisadiyatında menfi rol oynamıştır.
-Devlet işletmelerinin mühim bir varidat kaynağı haline gelebileceklerini düşünmek bir hayaldir.

Son Saat
-İktisad Kongresi
-Eminönü Halk evine gelen Celal Bayar müzakereleri takip ediyor.
-İktisat Kongresinin piyasadaki tesiri
-Bir çok tüccarlar, kongrenin piyasada pek cüz'i akisler yapacağını söylüyorlar.

Tasvir
-Türkiye İktisat Kongresi mesaisine devam ediyor
-Komisyon çalışmaları son derece hararetli ve tartışmalı bir şekilde cereyan ediyor.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat kongresi bu sabah da toplandı

Vatan
-İktisat Kongresi çalışmaları
-Devletçiliğin iktisadi sahadaki menfi rolü
-Dün bir hatip: "Bizde devlet zor işleri üzerine almıyor" dedi.
-Halk Partisi halk düşmanı mı?

Yeni Asır
-İktisat Kongresi hararetli ve münakaşalı geçti
-Zararlı sanayi kimse itiraz etmediği için mi kurulmuş? Devletçiliğin hududu ne olmalı?

Yeni Sabah
-Türkiye İktisat Kongresi
-Üçüncü toplantıda mevzuu bahsedilen mes'eleler
-Vergi Reform komisyonunda vergi sisteminin değiştirilmesi istendi.
-3-4 çocuklu fakir ailelerin vergiden muafiyeti taleb edildi.

Akşam

14. Vur Devletçiliğe:

VA-NU

Gazete haberlerinin hülasası:

"İktisad kongresinde devletçilik şiddetle tenkid edilmiştir."

Diyelim ki, iktisad kongresi, tüccarların kongresi, Mahiyet itibarile, devletçilik tüccarın işine
gelmez. Fakat her yerde, her yerde devletçiliğe vurmak adet oldu.

Öyleyse

-Vur, fakat dinle...

İşler yolunda gitmeyince bir "Şeytan-ür-Racir" aranır. Bizim de iktisad işlerimiz yolunda
gitmemiştir. Lakin ne türlü? Devletçilik aksamıştır; piyasa iyi kontrol edilememiştir; güdümlü iktisad
devrinde iktisad güdülememiştir; ilh.. ve bu sui idareden pek çok vurguncular ummadıkları servetlere
kavuşmuşlardır.

Şimdi belli başlı şikayetçi gene onlardır... Çünkü daha fazla vurmak istiyorlar.

Halkı zarara sokan, devletçilik mahiyeti değil; fena kuruluşu, hastalıklı oluşu, muhtekire fırsat
verişidir. Facir vurguncular kısmen de kendilerinin sebep oldukları geçim zorluğunun kabahatlisi diye,
devletçiliği gösteriyorlar. Istırap çeken kalabalıklar, devletçiliği, onların propagandasile "Şeytan-ür-
Racim" sayıyorlar. Bir "Vur abalıya !" dır gidiyor.

-Vurun devletçiliğe...

Halbuki, vurulması iktiza eden abalı, devletçilik değildir. Devletçiliğin hastalığı düzeltilmeli,
ihtikarı vurmalı. Güdümlü iktisattan zaten vaz geçemiyoruz. Dünya da vazgeçemiyor: Gümrükleri, döviz
meselelerini tamamen serbest bırakmıyan bir dünyada "Anti devletçilik" nasıl tasvir edilebilir? Marshall
planı da, siyasi mahiyetine rağmen, aslı aranırsa, bir nevi devasa devletçiliktir. Trumanın galebesi, "Anti
devletçilik" fikrinin mağlubiyetidir... Türk milleti, Atatürk devrile beraber başlıyan ve umdeleri arasına
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giren devletçilikten nasıl ferağat edebilir? İktisadda ne bulduksa, -cemiyet ve fertçe- ondan bulduk. Otuz
sene evvel, Galatanın ve Beyoğlunun hali malumdu. Memleketin iktisad merkezi orasıydı ve bir de İzmir
şehriydi. Merkezlerde kimlerin ne şekilde hakim olduklarını unutanlar, çok rica ederim; hatırlasınlar.
Münevverlerimizin iktisad hayatiyle uğraşmaya başlaması, devletçilik müesseselerinin içinde veya
etrafındadır. Etrafındadır; çünkü, bütün iddialar rağmen, devletçilik Türk ferdi iktisadiyatını korumuştur.
Gerçi biraz zarara sokmuş, fakat bir çok faydalandırmıştır. Onun zuhurundan evvel ferdi teşebbüs
Türkler arasında yok gibiydi. Türklerin ferdi teşebbüsleri, ancak devletin bilavasıta ve bilvasıta
himayesinde gelişti. İnsaflı olalım.

Başka milletlerin, asırlardan beri Kürei Arz'a yayılmış ticaret cihazları var. Türkiyede iş yapmağa
koyuldukları zaman bile o cihazdan faydalanıp burada parlıyorlar. (X) ailesinin orta Avrupada, cenubi
Amerikada, kuzenleri, ırkdaşları mevcuttur. Bize tefevvukları da kısmen bu yüzdendir. Türk
müteşebbisinin ise, dayanacağı, teşkilatı beynelmilel ve ananevi olmadığına göre, olsa olsa
devletçiliktir. Böyle olageldi. Eğer devletçilik kendi ellerimizle yıkılırsa, yalnız müteşebbis değil, amele
de zarar görecek. Çünkü ferdi teşebbüsün kurduğu müesseselerde işçi sınıfına hemen hiç bir sosyal
yardım yapılamamakta, sırf kar gözetilmektedir. Devletçilik müesseselerinde sosyal yardım düşüncesi
bazen de maliyet fikrine tekaddüm ediyor.

Türkiyede gündemdeki işlerden biri, o ifratla bu tefriti denkleştirmektir. Yoksa, körlemesine
devletçiliğe vurmak değildir.

Büyük bankalardan birinin istihbarat şefinden şu çiçeği burnunda, çamuru karnında malumatı
edindim:

-Son devirde yeni tüccarlar zuhur ederek piyasamıza hakim olmuşlardır. Memleketin bütün
iktisadını ellerinde tutmağa başladılar.

-Milliyetleri?

-Türk çoğunluğuna mensup değildirler.

Buyurunuz: Devletçilik Türktü. Tedavisi mümkün hastılaklarına rağmen Türktü. Bu cihazın içine
on binlerce Türk münevveri, yüz binlerce Türk işçisi ve çifçisi yerleşmiş bulunuyordu. Faydalanıyor,
rızıklanıyordu. Hala da faydalanıp rızıklanıyor. Devletçilik müesseselerinin etrafını, memur, amele
evlerile, yeşil sahalarile, tenis meydanlarile (tekrarlıyorum: ifratlarile), tanzim edilmiş yollarile, yemiş
bahçelerile, inekhanelerile, kümeslerile mamureleşiyor. Bu mamurluk, daha yaklaşırken uzaktan
farkolunuyor. Lüks diye sinire bile batıyor. Halbuki bezirgan fabrikalarının toplu olarak bulunduğu
semtlerde bunlara benzer ne oluyor? Gecekondular doğuyor. O da sinire batsın !

Devletçilik aleyhinde bir propagandadır gidiyor... Maksat aşikardır: Devletçiliğimizi yıkıp paraları
cebellezi !... Pasaport hazır!...

Halbuki; kötü kurulmuş olsa bile, devletçiliğimiz bu memlekette kalacaktır... Onu yıkmak
istiyenlerle hemfikir değiliz... Fena işliyorsa, ıslah edilsin: O cihet yerden göğe kadar doğrudur.

(VA - NU)

25 Kasım 1948

Cumhuriyet

15. Kongreye Selam

NADİR NADİ

İktisad Kongresi, çalışmalarına hararetle devam ediyor. Binden fazla aydın memleket evladının,
her türlü opportünist endişelerden uzak, tamamile demokratik bir hava içinde sona erdireceği bu
çalışmalardan yurd menfaatleri hesabına faydalı gelişmeler bekliyoruz. Siyasi veya resmi vazifeler
dışında sadece hakikatı aramaz, ilmi realiteye yaklaşmak kaygusile aydınlarımızın bir araya toplanması
bizde pek az görülür hallerdendir. İktisad Kongresinin bu bakımdan da memleketimizde hayırlı bir çığır
açmasını dileriz.

Kongrenin umumi toplantılarında söz alan hatiblerden oldukça mühim bir kısmının devletçilik
aleyhinde konuşması dikkatimizi çekti. Ekonomik hayatımızdan baskının kaldırılması, tüccarın
vesayetten kurtarılması, devletin istihsal alanından elini çekmesi lüzumu üzerinde uzun boylu duran
arkadaşlar gördük. İyi tatbik edilemiyen bir devletçiliğe karşı ruhlarda birikmiş bir hoşnudsuzluğun açığa
vuruluşu olarak bu sözlerde bir realite payı bulunduğunu kabul etmek isteriz. Zaman zaman ütopist
nazariyeler arkasından koşan, bazan kırtasiyeciliğe ve bürokrasiye boğulup kalan, siyasi rüzgarlara
göre daralıp genişleyen bizim devletçiliğimiz, ne yazık ki, şekilden yana da, mana ve gayeden yana da
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zayıftır; tenkid edilecek tarafları saymakla tükenemiyecek kadar çoktur. Fakat elbette sayın delegeler
de bilirler ki devletçiliğin yurdumuzda istenildiği derecede başarı sağlayamaması iktisadi devletçilik
mefhumunu toptan inkara varmamızı gerektirmez. İçinde yaşadığımız için belki layıkile göremiyoruzdur,
şu gerçeği unutmamalıyız: Yirmi beş yıl boyunca yurdumuzda gerek istihsal vasıtalarını çoğaltmak,
gerek endüstrimizi geliştirmek bakımından ne yapıldıysa hepsini o kör, topal yürütmeye çalıştığımız
devletçilik politikasına borçluyuzdur. Daha anlayışlı davransaydık daha rasyonel metodlara
başvurmaktan çekinmeseydik, bugün aştığımız yolun bir kaç mislini şimdi arkamızda bırakmış
olabilirdik. Fakat devletçiliği düpedüz reddedip Osmanlı saltanatının liberal ve yarı sömürge zihniyetine
bağlı kalsaydık, emin olalım, bugünkü beğenmediğimiz merhaleye de ulaşamazdık.

Bağımsız bir millet olarak zaten başka bir yol seçmemize imkan yoktu. Sömürgelerin birer birer
istiklale kavuştuğu, milli egemenlik şuurunun her yerde milli savunma gayretlerini kamçıladığı bir
dünyada biz on sekizinci yüzyılın "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" formülüne nasıl sarılabilirdik?
Bir kısım politikacılarımızın ısrarlı vaidlerine rağmen bundan sonra da iktisadi devletçilikten ayrılmamıza
imkan yoktur. Dünya şartları, yarım asırdanberi artan bir hızla daha derli toplu, daha disiplinli bir
cemiyet tipini hazırlıyor. İstesek de, istemesek de buna uymak bünyemizi dünya şartlarına göre
ayarlamak zorundayız.

Bazı aydınlarımız nedense yanlış bir düşünceye saplanmışlardır: Planlı ve güdümlü ekonomi
manasına gelen iktisadi devletçiliği hürriyetin düşmanı, totaliter ve müstebid devletçilikle bir tutuyor, bu
iki sistemin bir arada yaşayabileceğini kabul etmiyorlar. Bu, mefhumları birbirine karıştırmaktan doğan,
biraz da bizim sebeb olduğumuz yanlış bir düşüncedir. Hürriyet düşmanı, müstebid idarelerin elinde
iktisadi devletçilik gerçekten totaliter bir kılığa bürünür. Küçük bir zümrenin tek taraflı görüşüne dayanan
hesabsız kararlar memlekette zorla yürürlüğe konur. Bir kısım vatandaşların zararı pahasına geniş halk
kütlelerinin menfaati korunacağı ilan edilir. Neticede bütün memleketin perişan olduğu görüldüğü
zaman da muhalifler "işte devletçiliğin sonu" diye feryadı basarlar (yahud da için için söylenirler).

Halbuki bu ekonomik devletçilik değil, düpedüz keyfi idaredir.

Vatandaşın söz ve rey hakkına saygı gösteren demokratik rejimlerde herhangi bir iktisadi
sistemin yürüyebilmesi için, her şeyden önce bir çoğunluğa ihtiyaç vardır. Memlekette yaşayan büyük
kütle hangi politikayı tutuyor, seçimler sonunda belli olur. Halka sunulan programlarda zaten daha
önceden kılı kırk yararcasına hazırlanmıştır. Devlet ekonomik alanın hangi kollarına ne şekilde
müdahale edecek, istihsal mekanizması umumi çizgilerile nasıl işleyecek, vergi sisteminin
düzenlenmesinde ne gibi esaslar gözönünde tutulacak? bunları herkes bilir. Partiler arasındaki
tartışmalara veya uzlaşmalara göre yürürlüğe konan politika, o memleket halkının çoğunluğundan kabul
oyu almış demektir. Bu şartlar altında tatbik edilen iktisadi devletçiliğin tek millet, tek parti, tek şef
rejimindeki tepeden inme devletçilikle elbette ilgisi yoktur. Birincisinin halk çoğunluğunu temsil etmek ve
Yurd menfaatlerini sağlamak şansı ne kadar fazla ise ikincisinin de o kadar azdır.

İleri hürriyet rejimine biz henüz yeni geçmeye çalıştığımız için bundan sonra planlaştıracağımız
devletçilik politikamızın şimdiye kadarkinden daha başarılı olacağını haklı olarak tahmin edebiliriz.
İktisad Kongresinde varılacak müsbet kararlardan siyasi partilerimiz de, hükümet de herhalde istifade
edeceklerdir. Tanrı yurdumuza zeval vermesin.

NADİR NADİ

25 Kasım 1948

Hürriyet

16. Türkiye İktisat Kongresinde Çalışmalar
İSMET ALKAN

Uzun bir zamandanberi hazırlıklariyle uğraşılan "1948 Türkiye İktisat Kongresi", nihayet 22
Kasım 1948 pazartesi günü İstanbulda, yurdun her köşesinden gelen kongre azalarının ve bu meslek
alanında çalışanların muhteşem bir topluluğu halinde, memleket ve iktisadi hayatımız için verimli ve
faydalı faaliyetine başlamış bulunuyor.

Hemen ilave edelim ki, bu mutlu hadise, yurtta toplanan ilk iktisat kongresinin üzerinden tam 25
yıl ve hakikaten pek uzun bir intizar devresi geçtikten sonra idrak ediliyor. Bu itibarla, kongrenin
kuvveden fiile çıkması, gerçekten yurdumuzun iktisadi ve ticari hayatı bakımından mesut bir olaydır.

Filhakika, siyasi ve iktisadi istiklalini kurtuluş savaşlariyle elde eden Türkiye Cumhuriyetinde ilk
iktisat kongresi 1923 senesinde toplanmıştır. Bu kongrelerin devam etmesi ve zaman zaman verimli
faaliyetler sarfetmesi ümit edilirken, her nedense sonradan bu kabil olamamış ve nihayet 25 yıl gibi pek
uzun bir müddet geçtikten sonra bu yıl, hususi teşebbüs sayesinde, bir iktisat kongresi akdine imkan
bulunabilmiştir. Bu itibarla, 25 yıllık bir hasretin 1948 senesinde giderilmesi, elbette mutlu bir hadise ve
bu meslek için memnuniyeti mucip bir hareket sayılacaktır.
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Bugün, 1948 Türkiye İktisat Kongresini (*), fikirlerimizi ve çalışma programı üzerindeki
düşüncelerimizi evvelki yazılarımızda belirttiğimiz için, çalışmalara başladığı gündenberi geçirdiği seyir
itibariyle tahlile tabi tutacağız. Filhakika, kongre mutad merasimle 22 Kasım 1948 pazartesi günü, tespit
edilen saatten 20 dakika geç olarak, saat onu yirmi geçe açılmıştır.

Müteşebbis komite başkanı olarak İstanbul Tüccar derneğinden Bay İzzet Akosman kongreyi
açmış ve kısa bir nutuktan sonra ve bilhassa iktisat kongresine siyasi mülahazaların sokulmıyacağı
tebarüz ettirildikten sonra, başkanlık divanının seçimine geçilmiştir. Teklif kongreyi açan şahıs üzerinde
toplanmış ve iş'arı reyle sayın İzzet Akosman kongre başkanlığına seçilmiştir. Bundan sonra başkan
vekilleri seçimi yapılmış ve bu meyanda katipler de pratik usullerle ve iş'ari reylerle intihap olunmuştur.

Ayrıca, tertip komitesinde mevki alan dernekler ve teşekküller adına nutuklar verilmiştir. Burada
önemli noktalara temas edilmiştir. (Teferruatı günlük gazetelerde intişar eden bu nutuklara temas
etmiyeceğiz). Bunu takiben bazı dernekler adına konuşulmuş ve iktisat kongresine başarılar temenni
edilmiştir.

Ruzname gereğince, mühim olan komisyon seçimlerine sıra gelince, vaktin gecikmesi ve
komisyon seçimlerinin uzun sürebileceği mülahazasiyle bu seçimlerin öğleden sonraki komisyon
toplantılarında yapılması ileri atılınca, kongrenin o zamana kadar ahenkli giden havası birdenbire
değişmiştir. Bunu doğru bulmayanlar ve doğru bulanlar arasında münakaşa başlamıştır.

Bu suretle devamlı tartışmalar, 12 den 13 buçuğa kadar sürmüş ve kongre bu suretle lüzumsuz
bir vakit ısrafına maruz bırakılmıştır. Halbuki, seçimler, daha evvelkiler gibi yapılıp işe devam edilseydi,
muhakkak surette daha kısa bir zamanda bu mühim iş de nihayete ermiş olacaktı. Kaldıki, zaman
gecikmesi de bahis mevzuu değildi. Zaman gecikmiş olsaydı da ne olurdu? 35 yıldır toplanamıyan bir
kongrede zaman gecikmesi düşünülmemeliydi. Nihayet bir gün veya altı gün fedakar ve feragatkar
olmak nümunei misalini göstermek, her halde kongre için daha isabetli olurdu.

Komisyon seçimlerinin bu suretle bir türlü yapılamaması nihayet kongre azalarının da alakasını
dağıttı ve seçimler yapılamadan, münakaşalar devam ederken kongre ilk toplantısına nihayet verdi.
Fakat umumiyetle manzara muhteşem idi.

Aynı günde öğleden sonra ayrı ayrı yerlerde komisyonlara iştirak edecek azalar toplandı. Faal
azalığa girmek ve çalışmak isteyenler kendilerini bildirerek komisyonlar teşkil edildi. Komisyon
başkanlık ve raportörlüğü intihapları yapıldı. Usül görüşmelerinden sonra vergi reformu, Devletçilik ve
dış ticaret mevzuları esasları içinde münakaşalar açıldı.

Bu umumi seyir, artık muayyen konuların görüşülmesi suretiyle hususiliğe doğru gittiğinden ve
şahsen biz, gelir vergisi komisyonunda yer almamız dolayısıyle, kongre intibalarımızı bu komisyon
çalışmalarına doğru yönetlemeğe mecbur kalıyoruz. Bununla beraber, öğleden evvelki umumi heyet
toplantılarına da temas etmek imkanına malik bulunuyoruz.

Fakat, tabiatiyle asıl mühim ve esaslı çalışmalar komisyonlarda yapıldığından, günlerin en
önemli münakaşaları da, muhtelif komisyonlarda olmaktadır. Vergi reformu komisyonu bu bakımdan
çok hararetli ve heyecanlı tartışmalara sahne olmaktadır. Malum olduğu üzere, İstanbul Tüccar
Derneğinin kazanç vergisi dahilinde bir ıslah görüşü ile, daha ileri bir vergi sistemi olan gelir vergisi
taraftarlarının görüşleri çarpışmaktadır. Komisyon çalışmalarından bu bakımdan netice alınmadan
fikrimizi beyan etmeği elbette doğru bulmuyoruz. Kendi görüş ve kanaatlerimizi ve bir fikir birliğine
ulaşılması imkanlarını müdafaa etmek üzere çalışıyoruz. Biz yalnız burada komisyonun çalışma tarzı
etrafında ve bir iktisadi pazar sifatiyle müşahedelerimize yer vermek istiyoruz.

Vergi reformu komisyonunda verimli çalışmalar yapıldığı muhakkaktır. Fikirlerin müdafaası da
elbette mukaddes bir haktır. Bu bakımdan kongre mutlu bir vesile teşkil etmiştir. Yurdun muhtelif
köşelerinden gelen bu meslek mensupları düşündüklerini, gördüklerini, tecrübe ve bilgilerini birbirlerine
anlatmakta ve söylemektedirler. Bundan hiç bir zaman zarar doğamaz; bilakis daima büyük faydalar
sağlanır. Bu itibarla çok kıymetli addedilmeğe layıktır. Ufak tefek bazı şahsiyete kaçma temayülleri de
elbette bu ilk kongrede normal sayılabilir.

Mucibi memnuniyet olan taraf, görüşmelerde asıl mevzu üzerinde durulup, siyasi hususlara yer
verilmemesidir. Halbuki konular siyasetle de yakından ilgilidir. Bu bakımdan vergi reformu komisyonu
(diğer komisyonlarda bulunamadığımızdan mütalaa beyan edemiyoruz) hakikaten yolunda
yürümektedir.

Yalnız, İstanbul Tüccar Derneğinin görüşünün muhtelif hareketlerle ağır basması temayülü,
Tüccar Derneğinin gelir vergisi raporu toplantısında hissedildiği gibi, burada da kendini göstermektedir.
Bu tarafın görüşünü temsil eden sayın Ahmet Hamdi Başar, daha 23 Kasım salı günkü toplantıda, kendi
yanında bulunan ve oturan bu satırlar yazarına, bu hissi verecek mahiyette arzular göstermiştir. Evvela

(*) Hürriyet gazetesi muhtelif nüshalarında bu kongre hakkındaki yazılara bakınız.
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profesör Nöymark ile konuşalım şeklinde fikir beyan etmesi, diğer bu mevzuda çalışıp komisyona iştirak
etmiş olanları rencide etmiştir. Daha sonraları, fikirler tavazzuh eti, kafi derecede konuşuldu gibi,
mütalaalarını bizzat yanında cevaplandırmağa zaruret duymuş bulunuyorum: Siz konuştuğunuz,
söylediniz, bizim de hakkımız mahfuzdur, daha konuşacaklar da var diye cevap vermiş bulunuyoruz.

Gönül arzu eder ki, fikirlerin mübarezesinden memlekete en hayırlı hakikat meydana çıksın.
Daha ikinci günde ve daha kongrenin umumi çalışma programı mucibince 3 gün müddet varken, ne için
fikirlerin tavazzuh etmesinden bahis açılmıştır? Bilakis, daha çalışmalar yeni başlamış bulunuyordu.

İstanbul Tüccar Derneği, bu kongrenin ilk müteşebbisi sıfatiyle elbette takdire şayandır. Bunu bu
konudaki muhtelif yazılarımızda belirtmiş bulunuyoruz. Esasen kongre başkanlığına, bu Dernek
başkanının seçilmesiyle, kongre bunu takdir etmiş ve hakkını da vermiştir. Fakat, artık, kongreye veya
komisyonda kendi görüş ve kanaatlerini kabul ettirme hususunda bir temayül hissini duyurmamaları,
vermemeleri şarttır ve müdafaa ettikleri demokratik ruh da bunu amirdir.

Biz, yine her bakımdan iyi organize edilmiş olduğunu müşahade ettiğimiz İktisat kongresine,
çalışmalarındaki selamet ve dürüstlük bakımından da engin başarılar dileriz.

İSMET ALKAN

25 Kasım 1948

Tasvir

17. İktisad Kongresinde İki Fikir Çarpışıyor

BAHADIR DÜLGER

Üç gündenberi bütün safhalarında takip etmeğe çalıştığım iktisad kongresi dün devletçilik ve
devlet müdahalesi mevzularındaki kanaatlerini tesbit için bir umumi toplantı yaptı. Gerek bu umumi
toplantıda, gerek devletçilik ve devlet müdahalesi komisyonunda söz alan salahiyetli zatlar, şayanı
dikkat denecek bir şekilde iki gruba ayrılmış bulunuyorlar. Büyük, pek büyük bir ekseriyet devletçiliğe
şiddetle hücum ediyor. Devletçiliğin bir sistem değil bir iktisadi sistemsizlik olduğunu ileri sürüyor. Bir
İzmir delegesinin izah ettiği gibi devletin iktisadi sahadan tamamiyle elini çekmesini, bütün faaliyetini
ferdi teşebbüse bırakmasını istiyor. bunun yanında ufak bir ekalliyet halinde devletçiliği müdafaa
edenler de vardır. Bunlar da bugün mevcut olan sistemin memleket bünyesi itibariyle mahzurlu
olmadığını ileri sürüyor ve hatta başarılmış olan işlerin bütün dünyada emsaline tesadüf
olunamıyacağını iddia edecek kadar mubalağaya bile kaçıyorlar.

İktisad kongresinin havasında bu iki cephe çok bariz ve birbirleriyle bağdaşmaz bir şekilde
meydana çıkmış görünüyor. Yirmi beş sene ferman dinlemeyen burnunun dikine giden bir iktidarın bu
bağdaşamazlıktaki büyük ve menfi rolünü hesaba katmakla beraber, yine bu neticeden memleket
hesabına üzüntü duymamak elden gelmiyor.

Kongredeki bu çarpışma gösteriyor ki, ne iktidar partisinin devletçilik politikasını milli bünyemize
uygun görenler, ne de, liberalizmin müdafaasını yapanlar ve iktisadi işlere karışmadan devleti
tamamiyle menetmek istiyenler Türkiyeyi çıplak ve acı hakikatleriyle gözönüne getirmemiş bulunuyorlar.
Yoksa bu kadar kati cepheler halinde birbirlerinden ayrılmaz ve birbirlerine el uzatıp yardım etmek
imkan ve vesilelerinden bu derece tecahül etmek istemezlerdi.

Türkiyenin içinde bulunduğu hakikatleri hesap ederek biz makul bir devletçilikle liberalizmi
bağdaştıran adeta mütevassıt bir hal çaresi üzerinde durmak isteriz. Türkiye her bakımdan kalkınmaya
ve süretle kalkınmaya ihtiyacı olan bir memlekettir. Bu ihtiyaç, içinde yaşadığımız asrın zaruretlerini
gözönüne gitermek şartıyle yapılacak tek şey, elde bulunan bütün imkan, vasıta ve kuvvetlerden ayni
derecede istifade etmekten başka ne olabilir? Vaziyet böyle olunca, devletçiliği ele alarak ferdi
teşebbüsleri ihmal etmek, liberalizmi ele alarak devletin yapıcı ve tevzin edici kuvvetlerinden istifadeyi
düşünmemek gayeye ihanet etmekten başka hangi sıfatla tavsif olunabilir?

Demek ki, biz, içinde bulunduğumuz zaruretlerin en tabii bir icabı halinde hem makul ve mutedil
bir devletçiliği, hem de ferde geniş teşebbüs imkanları veren liberalizmi, muayyen ölçüler dahilinde,
beraberce tatbik etmek ve bağdaştırmak mecburiyetinde bulunuyoruz. Devlet ilk ve büyük teşebbüsleri
yapacaktır. Bu teşebbüsler tekemmül ederek kar getirir bir hale geldikten sonra onu, sermaye
birikmelerini önlemeği de düşünerek ferdlere intikal ettirecektir ve ferdi teşebbüse geniş bir imkan
vererek daimi bir ricat halinde bulunacaktır.

Kuruluşunda, Halk partisinin devletçiliği bu hüviyette idi. Fakat zamanla bu hüviyetini kaybetti.
Bugün tatbik edilen şekliyle Halk partisinin devletçiliği siyasi iktidarın devamını sağlayan esaslı
illetlerden biri de hükümet için gayri tabii bir varidat menbaıdır. Devlet sanayii, zararları ve tehlikeli
teşebbüsleriyle vergi mükellefinin sırtına yüklenmiştir. Bunun acıları, memleketin bünyesinde derin
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yaralar, sefaletler ve yoksulluklar halinde kanayıp duruyor. Bu merhalenin bir dönüşü olmak lazım
gelecekir ve ikinci Türkiye İktisad Kongresi, bu dönüşün başlangıcıdır.

Bu başlangıçta mubalağa vardır. Fakat yirmi beş senelik iktisadi baskının bundan başka bir
netice vereceği de umulamazdı. Devletçiliği domates suyu ile kolonya imal edecek kadar ferdi
teşebbüsler aleyhine inkişaf ettirmiş olanlar şimdi devletin bütün iktisadi sahalardan çekilmesini teklif
edenler karşısından hayrete düşmemelidirler. Çünkü bu tam manasiyle tabii sayılması lazım gelen bir
aksülameldir. Ve bütün benzerleri gibi zamana ve içinde yaşanan maddi ve manevi şartlara göre şekil
alacağı muhakkaktır.

BAHADIR DÜLGER

25 Kasım 1948

Ulus

18. Ticaret Derneği ve İktisat Kongresi

PEYAMİ SAFA

İstanbul Ticaret Derneğinin topladığı iktisat kongresine 1300 delege çağırılmış.

Türkiye'de 1300 iktisatçı varmıdır?

Kongreye gelenlerin pek çoğu tüccardır ve bu kalabalık içinde iktisatçılar acınacak bir azınlık
halinde kalmaktadır. Bir kere daha, ameli ticaretin nazari ekonomi ile karıştırıldığına ve bu garip fikir
çorbasının terkibinde ilmiyetlerinin bir damla halinde bırakıldığına şahit oluyoruz.

Ekonomi, iktisadi olayları inceliyen, istihsale, istihlale ve servetlerin dağıtılmasına ait kanunları
tayin eden ilimdir. Alış veriş, iktisadi hayatın ancak bir bölümü ve ameli bir bölümü olduğuna göre,
ticaret, bütün iktisadi olaylar arasındaki münasebetleri inceliyen ve bunların kanunlarına giden ekonomi
adına konuşamaz: Elektrik aleti satanlara fizik alimi hatta sadece fizikçi demek mümkün olmadığı gibi,
çoğunu bunların teşkil ettiği bir toplantıya da fizik kongresi adı verilemez. Elektrikçiler kendi aralarında
teknik ve ticari bir kongre toplıyabilirler; fakat bunu bir fizik kongresi gibi kabul etmemiz imkansızdır.

Milli ekonomi davalarımıza sanayici veya tüccar göziyle baktığımız zaman en büyük hata
uçurumuna yuvarlanırız. Ben bunun canlı misallerinden birine, on beş sene evvel Bursa'da koza
davamızı incelerken şahit oldum. O tarihte Türk köylüsü iki milyon koza istihsal ediyordu. İhtiyacımız altı
milyondu. İtalya'dan koza ithal etmemiz lazımdı. İtalyan kozası daha iyi kaliteli ve daha ucuzdu. İthali
serbest bırakılsa Türk köylüsü mahvolacaktı; serbest bırakılmazsa ipek sanayicisi mahvolacak, birçok
tezgahlar kapanacaktı. Bursa'da sanayicilerimizle, tüccarlarımızla, ticaret odası erkaniyle konuştum.
Hepsi koza ithalinin serbest bırakılmasını istiyorlardı. Onların göziyle bakılıncı başka çare de yoktu.
Köylüyü feda etmek lazım geliyordu. Fakat milli ekonomi açısından bakılınca oynak bir gümrük
himayesiyle yerli mahsulü ezecek bir rekabete meydan bırakmadan, ihtiyaca ve istihlake göre
ayarlanan bir ithal politikası gütmek lazım geliyordu. Yanılmıyorsam Hükümet de böyle yaptı ve buhran
önlendi. İnkilabımızın kısa ekonomi tarihinde bu misaller sayısızdır.

İktisatçıyı azınlıkta bırakan ve neticesiz konuşturan bir iktisat kongresinden hayır umulamaz.
Ticaret kongresi başka şey iktisat kongresi bütbütün

PEYAMİ SAFA

25 Kasım 1948

Yeni Asır

19. İktisat Kongresi

M.TUNCER

Türkiye İktisat Kongresi İstanbulda çalışmalarına devam ediyor. Bu kongre İstanbul Tüccar
Derneği ana nizannamesinin dördüncü maddesinin (b) fıkrası mucibinde toplantıya çağrıldığı için
"kanuni ve idari mesuliyetin İstanbul Tüccar Derneğine ait" olacağı yönetmeliğinde tesbit edilmiştir.
Hususi bir teşekkülün resmi alaka ve müdahale dışında böyle bir toplantı tertip ve iktisadi mevzular
üzerinde serbest bir münakaşa tahrik etmiş olması takdire değer. Bilhassa itisadi ve mali meselelerin
basma kalıp resmi görüşler dışında tam bir serbestlik içinde müzakeresi, ihtiyaçların ve bunları
karşılıyabilecek pratik çarelerin belirmesi için zaruri bulunmaktadır. Bu bakımdan İstanbul'da toplanan
kongrenin faydalı ve belkide tesirli olacağı haklı olarak düşünülebilir.
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Bununla beraber (Türkiye İktisat Kongresi) adı üzerinde bir lahza durmak isteriz. İstanbul Tüccar
Derneği memleket iktisadının temeli olan iş ve ziraat ekonomisini bu toplantılarda selahiyetli olarak
temsil ettirmeği ihmal etmiş gibi görünüyor. Kongre yönetmeliğine göre orada temsil edilenler ticaret ve
sanayi odaları, borsalar, sanayi birlikleri, ihracatçı birlikleri, tütüncüler birliği, kumaş ve manifatura
tüccarları birliği, armatörler birliği, bankalar, sigorta şirketleri gibi tamamen ticari müesseseler ve
teşkillerdir. İşçi sendikalarının "temsili" iştirakini işçi yığınlarının temsili şeklinde mütalaaya imkan
olmadığı gibi beş kooperatif birliğinin "temsili" iştirakiyle de çiftçi yığınlarının temsil edilmiş olduklarını
kabul edemiyoruz. Dolayısiyle (Türkiye İktisat Kongresi) hakikatte (Türkiye Tüccar Kongresi)
mahiyetindedir. Bu onun gerçek değerini asla azaltmaz. Fakat söylenmiş olması lazımdır.

Esasen, bir memleketin bütün iktisat unsurlarını temsil edebilecek bir kongre pek düşünülemez.
İktisadi meselelerde tüccar görüşü ile çiftçi görüşünün ve patron görüşüyle işçi görüşünün büyük farklar
göstermesi her vakit için mukadderdir. İstanbul kongresinin bize Türkiye ticaretinin iktisadi ve mali
meselelere verilmesini temenni ettikleri istikameti belirtmesi büyük bir hizmet olur. Bunun yanında
memleket halkının yüzde sekseni olan çiftçilerin ihtiyaçlarını ve fikirlerini bir sistem halinde ifade
edebilecek bir Türkiye Çiftçiler Kongresi çok temenniye şayan ise de çiftçilerimizin teşkilatsız durumu
buna ciddi olarak imkan verememektedir. Malları satan veya şekillerini değiştirenlerin ticaret ve sanayi
odaları, ihracatçı birlikleri, grup grup meslek birlikleri mevcut olduğu halde Türkiye çiftçilerinin ne
mahalli, ne de umumi teşekkülleri yok sayılabilir. Bunun için değilmidir ki, en kuvvetli olmak gerekirken,
onların sesi en az duyulmaktadır. İşçiler, için de durum aşağı yukarı budur.

Müstahsil vatandaşların mühim bir kısmının teşkilatlı topluluğu olan kooperatiflere gelince,
kendilerini sadece işlerin ticari veya mali cereyanına kaptırmışlar, halkın ihtiyaçlarına makes olmak,
görüşlerini belirtmek ve cesaretle müdafaa etmek yolunda üzerlerine düşen vazifeyi ihmal etmekte
bulunmuşlardır. Kooperatif camiası içinde toplanmış en az yarım milyon vatandaş o kadar hükümetin
müdahalesi ve vesayeti altındadırlar ki merkezi kooperatif teşkilatında bu yarım milyon insan adına
konuşmağa selahiyetli bir kooperatif şurasından hala mahrumdurlar ve bu durumda olan tek memleket -
bütün dünyada- yalnız Türkiyedir. Bizim kooperatiflerimiz halkı hükümetin emriyle vazife gören
memurlar tarafından temsil edildiği için teşkilatlı sanılan kooperatifçi çiftçilerimizin bile -hakikatte- temsili
heyetleri, selahiyetli sözcüleri yoktur. Bu şartlar içinde İstanbul tüccar derneğinin Türkiye iktisadını
yalnız tüccarlar ve patronlar tarafından temsil edilecek durumda görmesi bir dereceye kadar mazur
görülebilecek bir hatadır.

Bununla beraber İstanbul kongresinin yalnız tüccarın istek ve görüşlerini ifade etse bile, çok
büyük ehemmiyeti vardır. Tüccar, yani sermaye ve teşebbüs sahipleri bir memleketin gelişmesinde en
esaslı bir rol oynıyan vatandaşlardır. Asıl müstahsil vatandaşlar olan ve en büyük sayıyı teşkil eden
çiftçiler ve işçiler kadar bunlarda milli refahın amilleridir. Hayalden ziyade fiil neticeleri göz önünde
tuttukları ve nazariyeden ziyade tecrübeye kıymet verdikleri için mütalaalarında gerçek ve pratik bir
değer vardır. İktisadi davanın işçiye ve çiftçiye akseden neticeleri üzerinde, kendi menfaatlerini ön
planda tutmaları ve müstahsil haklarını bir dereceye kadar ihmal etmeleri maslahat icabı olmakla
beraber, bütün kazançlarının ilk ve gür kaynağının müstahsil olduğunu bildikleri cihetle, kendi
menfaatlerini korurken bunlara da az çok hizmet etmekten geri kalmazlar. Şu halde, iktisadi meseleler
üzerindeki tüccar görüşü -çiftçi ve işçi hak ve menfaatleri bakımından yapılması zaruri tadilat kayıt ve
şartiyle- memleket ekonomisine daima faydalı bir yer açacak mahiyettedir.

İstanbul kongresinde ele alınan devletçilik, vergi sistemi ve dış ticaret meseleleri muhakkak ki
bugünün üç temel davasıdır. Türk ekonomisini köstekliyen sebepler bunların içinde aranıp bulunabilir.
İstanbuldaki kongrenin bu bakımdan ortaya yeni bir şey koyacağını pek zannetmiyoruz. Devletçiliğin
bizdeki şeklinde göze çarpan isabetsizlikler ve bunların sermaye ve teşebbüs sahiplerine olduğu kadar
çiftçi ve işçi gibi istihsal erbabına da ulaşan makus neticeleri, vergi sistemimizdeki adaletsizlik ve
mantıksızlık, nihayet dış ticaretimizin bugünkü haliyle memleket servetini sömürücü şekli üzerinde
belkide her şey söylenmiştir. Fakat hiç bir şey dinlenmemiştir. Çünki dinlemek ehliyetinde ve iyi
niyetinde olmaları lazım gelen idareciler, sabit fikirlerin ve kolay çarelerin serabı içinde yaşamağı adet
edinmişlerdir. Eğer -her şeye rağmen- Türkiyede de büyük bir kuvvet olan sermayenin sesi İstanbulda
daha büyük bir otorite ile kendini duyurabilirse iktisadi nizamsızlıktan kurtulmamız için hükümet de -
belki !- bu davalara dikkatli ve objektif bir bakış çevirecektir. Belki diyoruz, çünki pek ümidimiz yoktur.

C.H.P. idaresi şimdiye kadar devletçiliği devlete gelir temini manasında, yani mümkün ve
mütasavver olabilecek en kötü ve en zararlı şekliyle anlamıştır. Türk vatandaşını siyaseten olduğu gibi
iktisaden de devletin vesayetinden, kurtarmak fikri -pek haklı olarak- kongrede daha ilk anda ortaya
atılmış ise de, vatandaşı siyasi hak ve hürriyetlerinden mahrum eden zihniyetin -aynı sebeplerle-
iktisadi hak ve hürriyetinden de mahrum tutmağa devam edeceği aşikardır. Biz bir yanlış karşısında
değil, hakikate karşı inat ve tereddüt karşısındayız. Türkiyenin -netice itibariyle- bütün dertlerinin
kaynağı birdir. Bir zümrenin bir millet üzerindeki hakimiyet iddiasıdır.

Bunu, İstanbulda konuşanlar biliyorlar ve kendilerini hülyaya kaptırmıyorlar. Burada "dibekte su
döveceğiz" diyorlar. Halkın görülerini, ihtiyaçlarını göstermek, iktisadi sistemdeki hataları belirtmek,
bunların zararlarını ortaya koymak ve daha iyi, daha yaşatıcı bir sisteme ait telkinlerde bulunmak
"dibekte su dövmek" sayılamaz. Bu çalkantıdan çıkan ve çıkacak bazı şeyler, önemli ve kıymetli şeyler
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vardır. Bunlar objektif müşahedeler ve bunlara dayanan basit hakikatlerdir. Ancak, bunları görmeleri
lazım gelenler görmez, anlamaları icap edenler anlamazsa netice boşuboşuna çene yormaktan pek
farklı olmaz. Cumhurun sözüne kıymet vermiyen yığınların ihtiyaçlarına göz yuman ve mütalaalarına
kulaklarını tıkayan bir idarede bu gibi kongreler için "Verakı mihrü vefayı kim okur, kim dinler?" suail
yerinde bile olsa okuyan ve dinliyen bir millet mevcut olduğunu unutmamak lazımdır. Elbet bir gün
dinliyecek bir hükümet de olur !

M.TUNCER

26 Kasım 1948

Akşam
-Ticaret Kongresinin toplantısı
-Vergi komisyonu muamele vergisin münakaşa etti
-Dış ticaret için bir teşkilat kurulması fikri ileri sürülüyor.
(İç sayfada ayrı haber)
-İktisat Kongresi
-Dün dış ticaret mevzuu hakkında hararetli görüşmeler oldu.

Anadolu
-İktisat Kongresi
-Dünkü toplantıda Celal Bayar da bulundu.

Cumhuriyet
-İktisat Kongresinde bir usul meselesi fırtına kopardı.
-Vergi reformu komisyonunda Prof.Neumark ve bazı üyeler salonu terkettiler.

Halkın Sesi
-Celal Bayar dün İktisat Kongersinde hazır bulundu.
-Bayar kongre neticelerinden hükümetin istifade etmesini temenni etti.

Hürriyet
-İktisat kongresi
-7 Eylül kararları yine şikayetlere mevzu teşkil etti.
(Bayar 25-26 Kasım Toplantısına katılıyor)

Son Posta
-İktisat Kongresi 4 üncü toplantısını yaptı
-İthal malları ne köylüye yarıyor ne ortahallilere
-Kongreye iştirak eden Bayar gazetecilere: "İktisat kongresindeki fikir galip gelecektir. Teşebbüs

elbette takdir uyandırmaktadır" dedi.

Tasvir
-Türkiye İktisat Kongresi
-Komisyonlar dün çalışmalarını bitirdi. Neticeler Cumartesi günü umumi heyete arzedilecek
-Dün şehrimize gelen Celal Bayarın kongre heyetine beyanatı

Ulus
-İktisat Kongresinde
-Gelir Vergisi tezi çürütülemedi
-Laf olsun diye yapılan tenkidler tarafsız maliyeciler tarafından ıskat edildi.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat Kongresinde şiddetli münakaşalar
-Vergi reformu komisyonunda Prof.Neumark toplantıyı terketti

Vatan
-İktisat kongresinin dünkü toplantısı
-Dün müzakereler dış ticaret mevzuu üzerinde cereyan etti
-Dün toplantıda Celal Bayar da bulundu.

Yeni Asır
-C.Bayar Türkiye iktisat kongresinde
-Celal Bayar: "Temenni ediyorum ki bu kongrenin neticelerinden hükümet isitfade etsin" dedi

Yeni Sabah
-İktisad Kongresi dün de devam etti
-Bir muharirimize Bayar: "D.P. kongresinde iktisadi mes'eleleri kül halinde inceliyeceğiz" dedi.
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26 Kasım 1948

Akşam

20. İktisat Kongresinde Devletçiliğin Tenkidi

ŞEVKET RADO

Devletçilik iktisat kongresinde en şiddetli hücumlara maruz kalıyor. Çünkü tatbikatı fenadır. Daha
başlangıçta hatalar olmuştur. Devlet hazinesinden para sarfedilerek kurulan fabrikaların çoğu en
münasip yerlerde kurulmamıştır. İptidai madde memleketin bir ucunda, fabrika öbür ucundadır. Münasip
yerde kurulan fabrikanın yolları yapılmamıştır. Biz önce fabrikaları memlekete serpmişiz. Şimdi yolları
onlara göre yapmaya çalışıyoruz. Halbuki önce yolları yapacak, sonra fabrikaları onlara uyduracaktık.
Memlekette yetişmiyen iptidai maddeyi işliyecek fabrika kurmamız, gümrükleri kapayarak onu
yaşatmaya çalışmamız da caba.

İktisat kongresinde yapılan şiddetli tenkitlerden anlaşılıyor ki devletçilikte hatamız bu kadarcık da
değildir. Devlet iktisadi teşekküllerini iktisadi zihniyetle değil, memur zihniyetiyle idare etmeğe
çalışıyoruz. Türkiye şeker fabrikalarını örnek birer müessese halinde kurmuş ve onların başında
bulunduğu müddetçe devletçilikte gütmek istediğimiz zihniyetin devlet iktisad teşekküllerini nerelerinden
kösteklediğini yakından görmüş bir tatbikatçı sıfatıyle B.Kazım Taşkent'in kongre komisyonlarında
söylediği şu sözler muhakkak ki büyük derdimizin can noktasına işaret ediyor:

"-İktisadi meseleler inisiyatiftir ve inisiyatifin neticeleri de kar veya zarardır. Devlette inisiyatif
olmadığı için iktisadi meselelerle uğraşamaz. Devlete inisiyatif yaratmak lazımdır. Barem, münakaşa
kanunu ve memur zihniyeti bizim devletçiliğimizde inisiyatife engel olan hususlardır..."

Hususi teşebbüsün kurduğu müesseseyi onun başında bulunan adam tam selahiyetle idare
eder. Yeni bir teşebbüse girişeceği zaman bunun kar ve zarar ihtimallerini hesap edecek, kar ihtimali
üstün ise zararı göze alarak o işe girişecektir. Zarar ederse batar ve yanlış hesabının arcısını kendi
nefsinde çeker. Kar ederse bu nimetten faydalanır. Devletin iktisadi müessesesini idare eden adam ise
hareketlerinde serbest değildir. Her teşebbüs için yukarıdan emir bekler. İş arkadaşlarını seçemez. Ağır
işliyen kırtasiyecilik şartlarına kendini kaptırmak zorundadır. İnisiyatifini kullanır da bunlardan dışarı
çıkarsa, muvaffak olduğu takdirde bile, mesela sırf münakaşa kanununa aykırı hareket ettiği için
sorguya çekilmesi, mahkemede hesap vermesi, hatta hapse girmesi ihtimali vardır. Zarar olmuşsa onu
ödemeye davet edilmesi muhakkaktır. Fakat yukarıdan gelen emri tatbik eder, formaliteyi harfi harfine
yerine getirir ve sırf bunları yaptığı için fırsatlar kaçar da müessese büyük zararlara uğrarsa kimse
ondan hesap sormaz. Mesul yoktur. Zarar başka yollardan kapatılır. Devlet iktisadi teşekkülünde herkes
memurdur. Canla başla çalışanla yan gelen, işten anlıyanla anlamıyan, müesseseye zarar verenle kar
getiren aynı seviyededir. Hatta bazan anlamıyanı işin başında görmek de mümkündür. Harb içinde
birçok iktisadi teşekküllerin mühim uzuvları sırf bu yüzden devleti bırakıp serbest teşebbüse kaymış,
pek çok kıymetli eleman devlet işletmeleri için kaybedilmiştir.

Fertler tarafından birleştirilmesi kabil en büyük sermayenin dahi başaramıyacağı, fakat yapılması
acele ve zaruri olan işleri devletin yapmasına, onu da iktisadi bir anlayışla yapmasına kimsenin itiraz
ettiği yoktur. İktisat kongresinde devletçiliğin gazoz ve domates suyu imaline kadar gittiği sık sık
tekrarlanıyor. Yollarımız tamamen yapılmış mı idi? Limanlarımız baştan başa tanzim edilmiş mi idi?
Ucuz enerji veren santrallerimiz kurulmuş mu idi? Sulama işlerimiz yoluna konmuş, bataklıklarımız
kurtulmuş mu idi? diye sık sık soruluyor. Şark vilayetlerimiz iktisadi bakımdan henüz kalkınmamıştır.
Kongrede Diyarbakır delegesi cenup hudutlarında halkın kaçakçılık gibi tehlikeli bir işe fazla rağbet
etmesinin sebebini, bir zaman dünyanın buğday ambarı olan Mezopotamyanın bir kısmını ihtiva eden
bu bölgede geçim imkanının daralmış olmasiyle izah etmiştir.

Kongrede devletçiliğe kolaylıkla hücum ediliyor, çünkü tatbikat fenadır.

ŞEVKET RADO

26 Kasım 1948

Ulus

21. Liberal Maskeli Bir Devletçi

PEYAMİ SAFA

İstanbul Tüccar Derneğinin kongresinde, Hamdi Başar "siyasi sahada olduğu gibi iktisadi
sahada da vasilik rejiminden kurtulmamız" lazımgeldiğini söyledikten sonra ilave etmiş,
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"-Bugüne kadar tarihi zaruretlerle ve bir olgunluk devresini vesayet altında yaşamak ihtiyaciyle
milleti idare mesuliyetini üzerine alanların iktisadi hayata müdahaleleri belki lazımgelmiştir. Fakat artık
bu zaruret geniş ölçüde ortadan kalkmıştır."

Bütün kitapları ve makaleleriyle iktisadi devletçiliği ve müdahaleciliği şiddetle müdafa eden
Hamdi Başar'ın devletçilik ve müdahalecilik aleyhinde birdenbire cephe alışı, dostumun eserleri ve
sohbet halindeki fikirleriyle pek sık temas edenlerin hepsini hayrete ve şüpheye düşürmüş olmalıdır. Bu
şüphe ağırdır: Acaba Hamdi Başar, tüccarın devletçilik aleyhindeki temayyüllerini okşamak ve
politikada Celal Bayar'a muadil olarak ekonomide liberalizmin kahramanı olmak sevdasında mıdır?
Bütün fikir hayatını dolduran iddialarını topyekün inkar edip dünkü şahsiyetinin kadarvrası üstünde
yükselmek mi istiyor? Bu arkadaş son kitaplarında, demokrasiyi ancak sükun ve refah devirlerine has
bir rejim gibi görmüş, içinde yaşadığımız buhran devirlerinde ferdiyetçi ve hürriyetçi idarelere yer
olmadığını iddia etmişti. Geçirdiği istihalenin sebebi, günün hakim cereyanlarına ve başına geçmek
istediği ticaret dünyamıza yaranmak mıdır?

Evet ve Hayır.

Evet, çünkü dostumun kongrede olduğu gibi, Tüccar Derneği tarafından çıkarılan Güzel İktisat
Mecmuasındaki yazılarında keskin bir liberal tonla konuştuğu görülüyor.

Hayır, çünkü Hamdi'nin bu liberal sus perdesi altında saklanan ve arada bir tüccarlarımızın
farkına varamıyacakları bir ustalıkla başını çıkaran fikir, bugünkü devletçiliğimizden daha şiddetli bir
devletçiliktir. Aynı mecmuanın son nüshasında, arkadaşımızın, yazık ki çok bozuk bir fransızca ile
yayınlanan makaleleri, ki iktisat kongresine verdiği raporun özetidir, bu nokta şüphe bırakmıyor. Teklif
etiği prensiplerin birinci maddesi (aynen tercüme ediyorum) şudur:

"Devletçilik ve devlet müdahalesi, Türkiye'nin iktisadi kalkınması ve istihsalin gelişmesi için
elzem olan amiller gibi kabul edilmelidir. Bu prensipte şüphemiz varsa, buna ait münakaşalarla, o
şüpheyi gidermeğe çalışmak zorundayız."

Hamdi Başar devletçiliği değil, devletçiliğimizin bugünkü idari ve bürokratik şeklini istemiyor.
Yazılarına dikkatle bakılırsa, onun istihsal vasıtalarını bile devletleştirmeğe doğru giden, kollektivist,
komünizan ve daha şiddetli bir devletçilik yolunda olduğu görülür. Fakat iki senedenberi Ticaret Derneği
mensupları bunun farkına varamamışlarsa, sebebi, dünkü yazımda da belirttiğim gibi, ameli ticaretle
nazari ekonominin ayrı ayrı ihtisas konuları oluşudur.

PEYAMİ SEFA

26 Kasım 1948

Vatan

22. Devletçilik Bahsi

SADUN G.SAVCI

İktisat Kongresi vesilesile Devletçilik aleyhinde bulunanlara ve Devletçiliği müdafaa edenlere
rastlıyoruz.

Devletçiliğin, yani güdümlü bir ekonomik sistemin bize lüzumu aleyhinde bulunmak ne kadar
hatalı ise, Devletçiliğimizin bugünkü yanlış ve zararlı tatbik tarzını körü körüne müdafaa etmek de o
kadar yanlıştır.

Bu itibarla, Devletçilik mevzuu etrafında yürütülen akademik münakaşalarda yegane haklı
olanlar; makul bir devletçiliğin bünyemize uygun olduğunu kabul, fakat iktidar partisinin tatbik etmekte
bulunduğu devletçiliği tenkid edenlerdir.

Bizde bugüne kadar tatbik edilmekte olan Devletçiliğin, ilk anda hatıra gelebilen başlıca aksak
tarafları şunlardır:

Devletçilik, olur olmaz her şeye el atarak ferdi teşebbüs sahasını gücü yettiği kadar daraltmıştır.
Halbuki, iktidar partisinin nazariyatta kalan ilk Devletçilik düşüncesi, ancak fertlerin başaramıyacağı
büyük ölçüdeki işleri eline almak ve ötekileri şahsi teşebbüslere bırakmaktı.

İktidar partisi, Devletçiliği böyle zararlı bir şekle dökerken, fazla olarak, Devletçiliğe ayırdığı ve
ferdi teşebbüslere bıraktığı sahaları da kesin çizgilerle ayırmamış, bu çizgilerin ileri geri kaymasını
zemin ve zamana göre değişen kendi keyif ve mizacına tabi tutmuştur. Bu hal tabiatile sermayeye bağlı
bütün iş sahalarında son derece "istikrarlı" bir istikrarsızlık yaratmıştır. Bunun büyük zararları da,
tabiatile memlekete dokunmuş ve ekonomik bünyemizi sarsmıştır.
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Eski devirlerdeki gibi kemirici ve müstemlekeci ecnebi sermayeye değil, fakat sırf ticari ve iyi
niyetli ecnebi sermayeye, -bilhassa endüstri ve bayındırlık sahalarında- muhtaç bulunduğumuz inkar
edilemez bir keyfiyettir. Fakat Devletçiliğimizin yarattığını yukarıda işaret ettiğimiz istikrarsızlık, en
hayırhah ecnebi sermayedarları dahi ürkütmüştür.

Başka bir kusur da, Devletçiliğin el attığı sahalardaki bir kısım işlere -pek ala mümkün olduğu
halde- şahsi teşebbüsü ve ferdi sermayeyi teşriki düşünmemiş olmasıdır.

Nihayet, Halk Partisi Devletçiliği, hemen her eline aldığı işte şatafatı ön plana geçirmiş, bu
yüzden maliyet fiyatlarını normalden çok yükseğe çıkardığı gibi hemen her işi de bir vergi vasıtası
olarak kullanma yolunu tercih etmiştir.

Devletçiliği yıkmak değil, tatbik tarzını, bütün bu ve hemencecik akla gelmiyen daha bir sürü
aksaklıklardan kurtarmak lazımdır.

Memleketin hayli sarsılmış olan ekonomik bünyesini kuvvetlendirecek olan bu vazife de, yine
herkesten evvel, Halk Partisine düşmektedir.

SADUN G.SAVCI

26 Kasım 1948

Vatan

23. Hakikat Şimşeği

AHMET EMİN YALMAN

Dört gündür Türkiye İktisat Kongresinde, fikirler çarpışıyor, ameli ölçü ile bu çarpışmalardan ne
kadar hakikat şimşeği çıkacağını henüz kat'i surette bilmiyoruz. Bununla beraber böyle bir iktisat
kongresinin, iktisadi davalarla alakalı fikir ve iş adamlarını bir araya getirmesinin hayırlı birşey
olduğuna, cereyan eden münakaşaların ve verilecek kararların iktisadi bünyemizde herhalde şifa
istidatları yaratacağına, dertlerin bu şekilde ortaya konulmasının memlekette rahatlık uyandıracağına,
Türkiyede varlığı kongre sayesinde belli edilen şuurlu ve toplu iktisadi ruhun, hariçteki itibarımızı
kuvvetlendireceğine şimdiden inanıyoruz.

Çarşamba sabahki umumi toplantıda konuşan hatiplerden biri, menfi bir yola sapmış ve şu
sözleri söylemiştir: "Burada tecanüs yok. İlim adamları iş adamları ayrı ayrı toplanmalı." Halbuki
hakikatte kongrenin en büyük kıymeti; umumi ve hususi menfaat ölçüsiyle iktisadi hayata bakan iş
adamlarile iktisat alimlerimiz arasındaki umumi görüş beraberliğini belirtmiş olmasıdır. İki zümre
arasında tecanüs vardır ve tam bir dereceye yakındır. Ameli hayatta bulunan ve kendi hususi
menfaatine ait zaviyelerden tamamile kurtulamayan iş adamı; ilmi usullerle araştırmalar yapan ilim
adamının rehberliğindeki büyük kıymeti inkar edemez. Buna mukabil iş adamının ameli hayattan getirip
oraya döktüğü hakikatler; ilim adamı için çok faydalı bir ham malzeme kaynağı teşkil eder. Yani temas
ve ittifak imkanı, her iki taraf için hayırlı olmuş, memlekette bir iktisadi şuur ve vicdan uyanmasını
kolaylaştırmıştır.

Esaslı bir ilim sermayesile teçhiz edilmiş olduğu halde iktisadi ve mali hayatımızı tetkik altında
tutan ilim adamlarımız arasında ne kadar kıymetli unsurlar bulunduğunu, bunların devrin modasını
teşkil eden sabit akide ve taassuplardan ne kadar uzak kalabildiklerini ve fikirlerini ne kadar cesaretle
ortaya koyduklarını kongre sayesinde hep beraber gördük. İstikbal hakkında ümit uyandıran en mühim
amillerden biri; İktisat kongresinde beliren bu manzaradır. Bu kongre, bir manevi hazinemizi tam
kıymetile keşfetmemize yol açmıştır.

Dün de gazetemizin diğer bir sütununda söylediğmiz gibi, hükümetin Türkiye İktisat Kongresine
karşı gösterdiği alakasızlık, ağlanacak kadar feci birşeydir. Tabii gaye; sabit bir fikri körükörüne ve zorla
yürütmek değil en doğru yolu arayıp hatalardan süratle dönmek olduğuna göre mes'uliyet mevkiindeki
insanlar kongreye dört elle sarılmalıdırlar. Partideki geniş ekseriyete rağmen bir türlü yürütemedikleri
mali ve iktisadi meseleleri bu mecradan halka mal ederek umumi bir alaka ve intibah uyandırmağa ve
bugünkü elim hareketsizliği süratli bir harekete çevirmeğe kıymet vermeliydiler. Başbakan eski bir iktisat
profesörü olduğunu hatırlayarak, bir gün için olsun, iktisat kongresine koşmalı ve hareketli bir siyaset
için kongrenin sinesinde yardımlar ve destekler teminine çalışmalıydı.

Halbuki dünde anlattığımız gibi, buna zıt ve tamamile menfi bir yol tutulmuştur. Şahsen esaslı bir
intibah geçirmekte olan Ticaret Bakanı Cemil Barlas'ın tebrik telgrafı hariç, resmi muhitler, iktisat
kongresini yadırgamışlardır. Kongrede bu muhitlerin görüşlerini temsil eden kimseler; ilim adamlarını
umumi celsede konuşmak imkanından mahrum etmişler, bu konuşmaların temin edeceği intibahı
baltalamak istemişler, ve bu suretle açılan zamanı gelişigüzel konuşan hatiplerin tekerrür mahiyetinde
olan sözleriyle öldürmüşlerdir.
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Bu neden böyle oluyor? Çünkü bugün siyasi sahalarımızda da, iktisadi sahada da iki esaslı gidiş
çarpışma halinde bulunmaktadır. Bunlardan biri devleti esas tutan, vatandaşı vasilikle idare edilmeğe
muhtaç, kendi haline kalırsa kötülük işlemeğe meyyal bir kul diye telakki eden mutlakiyet gidişidir.
Diğeri de ferdi esas sayan, onun hak ve haysiyetine saygı gösteren, devleti ancak vatandaşın
hizmetinde bir mekanizma ve bir temsil heyeti diye kabul eden hürriyet ve demokrasi yoludur.

Mutlakiyet ve vasilik idaresi, nazari olarak, en mükemmel ve en verimli bir idare tarzıdır. Adil ve
bilgili bir şef, geminin dümenini elinde tutar, takip edilecek istikamet hakkında planlar yaptırır, herşeyi
hesaplı surette yürütür, hiç bir vaziyeti tesadüfe terketmez, Vatandaşlara vazifeler tevzi eder, kimseyi
işsiz bırakmaz, her ferdin çalışma kabiliyetinden azami verim alır, herkese sağlık, refah ve içtimai
emniyeten azami derecede hisse verir. Hür rekabet sistemindeki mahzurları, ısrafları, suiistimalleri,
inhisarları, tröstleri önler.

Feragatlı meleklerden mürekkep bir cemiyet içinde belki de böyle bir sevk ve idareli vasilik
sistemi azami verim temin eder. Halbuki fani insanlar arasında verdiği neticeler buna zıttır. Vasiliğin
kurduğu cemiyet; hakikatte kötü ve verimsiz bir kırtasiyeciliğin kurbanı olur. En zararlı inhisarları kendi
eliyle kurar. Vatandaşların iktisadi istiklalleri kalmadığı için hürriyetleri ve insanca haysiyetleri de
kalmaz. Rekabet sayesinde temin edilen terakki imkanları ve çalışma hazzı durur. Şahsiyet yetiştiren
içtimai fabrikalar muattal bir hale düşer. Ruhlarında müşterek bir akidenin üniformalarını taşıyan küçük
insanlar arasında ancak sadakat ve huluskarlık revaç bulabilir. Vicdanının emrine sadık kalmak
iddiasında olan adam, silindir altında kalır ve ezilir. Meziyet ve hizmete göre olan serbest bir istifanın ve
açık rekabet ve teşebbüsün yaratacağı nimetlerden bütün cemiyet mahrum kalır. Milyonlarca ferdin
teşebbüs ve rekabeti sayesinde cemiyet; Amerikada gördüğümüz gibi, hudutsuz enerji kaynakları
yaratabildiği halde; müstebit devlet idaresinde ve sosyalist cemiyette bütün teşebbüs ve hareket; siyasi
mecralardan sivrilen mahdut kimselerin kabiliyet ve kudretine, zekasına ve insafına muhtaç kalır.

Vasilik gidişinin garip bir gelişme tarzının mahsulü olarak, memleketimizde devletçilik sistemi ile
hususi teşebbüs gidişinin hükümetin politika yardımına güvenen veya acemi müdahaleler karşısında
rüşvet vasıtasile kendine yol açan ve namuslu hususi teşebbüs sahibini ezen berbat ve tufeyli şekli aynı
zamanda laboratuvar tecrübesinden geçmiştir. Her iki nevi tecrübeye dayanarak, her türlü
taassuplardan ve sabit akidelerden kaçarak, ancak umumi menfaat ve verim persipleriyle yolunu
arayacak bir ilmi gidiş için yolumuz açık durmaktadır. Öyle umarız ki İktisat Kongresi, hertürlü engellere
rağmen, vazifesini sonuna getirecek ve iktisadi hayatımızda en keyfi ve istikrarsız bir vasilik yerine ilim,
tecrübe ve ihtisas pusulalarile mücehhez, salim, emin ve istikrarlı bir gidişin hareket noktası olacaktır.

27 Kasım 1948

Akşam
-İktisat Kongresi bugün bitiyor
-Gelir vergisi etrafında şiddetli tartışmalar
-İktisatçılar gelir vergisini müdafaa ettiler, tacirler şiddetle aleyhinde bulundular.

Cumhuriyet
-İktisat kongresi, bugün sona eriyor
-Dünkü umumi toplantıda gelir vergisi etrafında şiddetli tartışmalar oldu.

Hürriyet
-Dün çok gürültülü geçen iktisat kongresinde söz alan hatiplerden birisi şöyle haykırdı: Muamele

vergisi sanayie konan aşardan başka bir şey değildir.
-Kongre sonuncu toplantısına bugün yapacak

Son Posta
-İktisat Kongresi çalışmaları
-Vergi reformu uzun boylu münakaşa edildi
-Komisyonda tasvip edilen gelir vergisi lehindeki Neumark tezi, umumi heyetin reyine konacak

Son Saat
-İktisat kongresi bugün kapandı
-Komisyonlar raporlarını bu sabah umumi meclise verdiler

Tasvir
-İktisat kongresinde vergi münakaşaları
-Prof.Neumark'ın görüşlerile Tüccar Derneğinin fikirleri çarpıştı.
-Çalışmalar bugün sona eriyor.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat kongresi bugün kapanıyor
-Dün vergi reformu üzerinde hararetli müzakereler oldu.
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Vatan
-İktisat kongresi bugün kapanıyor
-Dünkü toplantıda vergi reformu üzerinde hararetli müzakereler oldu.

Yeni Sabah
-İktisat Kongresinin dünkü toplantısı
-Sinirli bir hava içinde geçen toplantıda delegeler iki kısma ayrıldı, sert münakaşalar oldu.

27 Kasım 1948

Son Posta

24. İktisat Kongresinden İlhamlar

SELİM RAGIP EMEÇ

Bir devletin, muamelat ve tebaasiyle münasebet bakımından bir fertten hiç bir farkı yoktur. Bir
fert için işinde dürüstlük göstermek ve sözüne sadık davranmak yine kendi menfaati bakımından ne
derece isabetli ise, devletin de ahdinde vefakar olması, gerek iç ve gerek milletlerarası durum
bakımından o nisbette mühimdir. Çünkü böyle bir devletin her sözü nakit kadar kuvvetli bir senet, her
işareti saygı değer bir mütekabiliyet hareketi sayılır. Osmanlı devletinin milletlerarası mevzuda ilk
itibarını kaybettiği tarih; bu gerçeği unutarak ihmalkarlığa sapmasiyle başlamıştır ve bunun ilk belirtileri
de, bir zamanlar, toplu bir sermaye halinde işletilmekte bulunan memurlara ait tekaüt sandığı
sermayesine el uzatacak kadar fert hakkını unutmasiyle kendini göstermiştir. Hatıram beni aldatmıyorsa
bu tarih, Osmanlı Devletinin yapmak mecburiyetinde kaldığı 93 harbi sıralarına rastlar. İdarenin bozuk;
hudutların geniş ve memleket dizginlerini elinde tutan saray ve itbaının da millet ve memleketten başka
her şeyi düşündüğü sıralardadır ki, hazine, büyük bir sıkıntıya düşmüş, bu sıkıntıdan kurtulmanın çaresi
de, topluca bir parayı ele geçirmekte görülmüştü. O zaman, bu buhranın giderilebilmesi için ilk akla
gelen; memurlara ait tekaüt sandığı sermayesi olmuştu. Bir nevi emanet ve istikraz şeklinde devletçe
alınan bu paranın ilk fırsatta yerine konulması mukarrerken ihtiyaçlar birbirini kovalamış ve bu para, bir
daha, asli sahibine iade olunmıyarak memur tekaüdiyeleri, her senenin bütçesinde ayrı bir fasıl teşkil
etmek suretiyle devletin yükünü arttırıp durmuştur. O gün bugün; garp dediğimiz alemin bize karşı
devam edegelen kem bakışları da, huşunetini arttırarak her hareketimizden bir illet sezmek bahanesini
aramakta devam etmiştir. Osmanlı devletinin vaktiyle işlemiş olduğu bu büyük hatayı, Cumhuriyet
Türkiyesi; yeni bir inkılap rejimine intikal ettiği sıralarda, eskiye ait borçların ve "Düyunu Umumiye"
dediğiniz geçmiş zaman israfının tediyesini üzerine almak suretiyle tasfiye etmeye ve tashihe
çalışmıştır. Fakat ne çare ki bir zamanlar Alinin külahını Veliye, Velininkini de Aliye giydirmeyi hükümet
hikmeti saymaya alışmış bulunan bir cemiyeti, dünden bugüne, idarei maslahatçılıktan alıkoymak
elbette ki kolay kolay mümkün olamazdı. Nitekim, bu zihniyetin tabii bir neticesi olarak Tekel İdaresi;
eski rejinin sigara ve tütün paketleri üzerine bir zamanlar yazmakla mükellef tutulduğu muhteva
ağırlığını, bir kalemde ortadan kaldırdı; onun yerine sigara adetlerini yazmakla iktifa etti. Bunu yaparken
de halkın zalim olan fark ve temiz hassasının bu hareket karşısında gerekli olan hükmü verebileceğini
asla aklına getirmedi.

Bu cümleden olarak, bir bakıma bir lüks ve keyif maddesi sayabileceğimiz çayın, sözde büyük
görülen paketlerinin, vatandaşça kolay mübayaa edilebilmesi için fiatı ile beraber yarı yarıya küçültmek
istenmesi de ayni manevranın bir devamı sayılabilir. Vatandaş çay bulamazsa kahve içebilir. Kahve
bulamazsa sabahleyin bir kase çorba ile midesini ısıtabilir; amma kırk beş lira tutan bir ton kömür
parasını senenin belli gününde tedarik edip yatıramazsa, zemherinin en soğuk günlerinde soğuktan
titrer ve peşin verilmiş parası devletin kasasında yatarken, kendisi de; istihkakını almak için
önümüzdeki haziran ayını bekler.

Devletle ferdin bu karşılıklı münasebet durumuna bakarak yeni vergi reformu üzerinde mütalaa
yürütmekte bulunan zevata ben bilvesile şunu söylemek isterim:

Siz şekle bakmayınız ve ismi bir tarafa bırakınız. Amma ehemmiyet vermeniz lazım gelen şey
zihniyet olmalıdır. Öyle bir zihniyet ki, mahiyeti itibariyle umumi inanç yaratabilsin. Bilinmesi ve
halledilmesi lazım gelen budur. Çünkü eşit adalet fikri kafalarda ve vicdanlarda yerleşmeden, bir
cemiyetin yüreğine güven duygusunun yuva yapıp yerleşmesine asla imkan yoktur.

SELİM RAGIP EMEÇ

27 Kasım 1948

Ulus
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Vur Devletçiliğe Va-Nü (*)

25. Devletin Karşısında Türk İş Adamı

AHMET EMİN YALMAN

Türkiye İktisat Kongresini çok ümitli ve ferahlı bir alem buldum. Umumi celselerini ve encümen
toplantılarını başından sonuna kadar takip edemediğim için bir mahrumluk hissi duyuyorum. Fakat
günlük işlerimin müsaadesi dairesinde takip ettiğim kadarı da bendeki şu kanaati teyit etti ki Türk iş
adamı, ekmeğini taştan çıkarmağa hazır, çalışkan, dürüst bir insandır. Eğer devlet kendi vazifelerini
yolunda yaparsa, vazifesi olmayan sahalarda gölge etmezse, iktisadi hayatta emniyet ve istikrar
kurulmasına göz göre göre engel olmazsa, memlekette az zamanda, umumi bir refah ve inkişaf uyanır,
her vatandaşın karına ortak olan Hazinenin kasaları da dolar.

Siyasi ve iktisadi mutlakiyet taraftarlarının bütün hatası devleti gökten nazil olmuş bir takım
haklara sahip saymaları ve vatandaşlara vasiye muhtaç, aciz, başıboş kalırsa mutlaka kötülük işlemeye
meyleder bir takım kullar göziyle bakmalarıdır. Kendi telakkilerine göre; tesadüflerin yoliyle iktidara
konan bir avuç imtiyazlı politikacı ve yüksek memur, memlekete bir çiftlik gibi tasarruf etmek hakkına
maliktir. Onlar ne yapsa doğrudur, her düşündüklerinde vatandaşların aklı ermeyen bir keramet vardır.
Bazan vatandaşlara da rey sorarlar, fakat tavsiye ve dileklerin icabını yapmaya tenezzül etmek için
değil, kararı bizzat verdikten sonra biraz gösteriş, biraz da gönül yapmak için... Yoksa normal gidiş, ne
halkla, ne de mütehassısla danışmadan karanlıkta adın atmak, yol eğer bir çıkmazsa bir yenisini
tecrübe etmektir.

Halbuki hakikatte vatandaş; bu yurdun hakiki sahibidir. Siyasi idareler gelir, geçer, memurlar
değişir, fakat halk kalır. Hükümet, bütün vatandaşlar için müşterek olan işleri kanun, usul ve mürakabe
altında tanzim edecek bir mekanizmadır. Devlet reisinden başlayarak her unsur ve memuru,
vatandaşların bir eciridir. Devletin yalnız vazifeleri vardır, hakları ve imtiyazları olamaz. Bu vaziyete göre
devleti ve halkı iki rakip düşman diye tasavvur etmek, incak istibdat ve vasilik telakkilerinin cevaz
verebileceği birşeydir. Hakikatte devlet ve vatandaşın; iyi tanzim edilen ve her iki tarafa emniyet ve
istikrar temin eden bir sistem içinde birbirini her adımda tamamlamaları lazımdır. Bu ruhu kavrayacak
feragatli memurlarımız çoktur. Fakat mevcut gidiş kendilerine hakkiyle vazife görmek fırsatı vermiyor.

Memleketin menfaati; her Türk vatandaşının hür, iktisadi istiklaline sahip, haysiyetli, mes'uliyet
taşımağa kudretli bir insan mevkiinde bulunmasında ve teşebbüs kudretinin memleket hesabına azami
verimi temin etmesindedir. Meziyet ve hizmet yarışına dürüst kaideler dairesinde devam etmekte her
vatandaş müsavi fırsat ve imkana malik olmalıdır. Yarışta birinci derecede başarı gösterenler arasında
bulunmayanlar da; iş bölümü sistemi içinde ne gibi bir emek sahasile meşgul olursa olsunlar, muhterem
sayılmalı ayni hakka, haysiyet bakımından ayni saygıya layık görülmelidir.

Türk vatandaşları, modern tahsil ve terbiyeden, teknik terakkilerden, tecrübeden geçmiş ileri iş
görme usullerinden tam surette nasip alamamışlardır. Fakat buna mukabil; asırlardan beri fena
idarelerin cefasına tahammül ede ede, arkası kesilmeyen harici ve dahili buhranlar karşısında
bekalarını temin etmeğe mecbur ola ola öyle mukavemetler, öyle mücadele kudretleri elde etmişlerdir ki
bunlar, diğer noksanları kısmen olsun karşılıyor. Zaten vatandaş, bilgi ve tecrübesini genişletmeğe ve
en iyi ve ileri usullere uymağa veya hiç olmazsa evladını öylece hazırlamağa hasret duymakta ve bu
istikamette süratle yol almaktadır.

Türk vatandaşının esas mayasında dürüstlük vardır. Nesillerce müddet kötü idareler;
vicdanlarının sesine kulağını tıkayanları, fazileti, tezyif edenleri, herşeye kapalı gözle peki diyenleri
makbul saymışlardır. Hayat zorlukları, ferdin tahammülünün üstünde olan kasırgalar; her faziletin
nihayet dayanmak zorunda olduğu maddi beka imkanını kökünden sarsmıştır. Buna rağmen esas
mayanın baki kaldığını ve Türk vatandaşının helali harama tercih etmek meylini muhafaza ettiğini her
emare belirtmektedir.

Her cemiyette, bilhassa iktisadi ve içtimai gidişleri istikrarlı bir şekilde istemeyen geri bir
cemiyette; kanun haricinde yaşamağa meyyal bir takım kötü istidatlı fertlere ve tufeyli ruhlulara tesadüf
edilir. Bunlar, ticarete ve iş hayatına da sokulup hile ve vurgun fırsatları kollarlar. Fakat iktisadi
mücadeleye atılan her normal ferdin tabii menfaati, namuslu kalmakta ve münasebette bulunduğu
insanlar arasında emniyet ve sevgi kazanmaktadır. Hayatı iyi tanzim edilen memleketlerde namustan
bir meziyet diye bahsedilmez. Namuslu olmak herkesin kendi menfaati iktizasıdır, çünkü vurgun bir defa
yapılır, fakat hayat uzun yıllar devam eder.

Bu tabii istidat nerede ve nasıl bozulur? Hükümetin anlayışsız ve hakkaniyetsiz usullerle
müdahalelerde bulunduğu, iktisadi faaliyeti kolaylaştıracak yerde fuzuli engeller yarattığı, iyi
seçilmemiş, yarı tok, ihtiyaçtan en az beş misli kalabalık bir memur ordusuna iş yürütmek için mahdut,

(*) Ulus Gazetesinde yer alan bu yazı, 25 Kasım 1948 günlü Akşam Gazetesinde daha önce aynen yayınlandığından
ayrıca buraya alınmamıştır.
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iş bozmak için hudutsuz salahiyetler verdiği mes'uliyeti boş bir laf haline indirdiği yerlerde... O zaman
vatandaş bir taraftan beka zaruretile, ister istemez yolsuzluğa meyleder, hatta dürüst yolların yüzüne
karşı kapalı olduğunu da görür.

Halbuki devlet; kendi vazifelerini dürüst bir şekilde gördüğü, karnı tok, iktidarlı, haysiyetli, vicdan
ve salahiyet sahibi memurlar kullandığı, dar politikacılığı iktisadi hayata sokmadığı, kendi politika
adamlarına yağlı kuyruklar tevzi etmediği takdirde iktisadi hayat; istisnalar ve suçlular hariç dürüst ve
temiz bir şekilde akar ve her teşebbüsten memlekete yüksek verim ve bol feyiz ve bereket gelir.

Bizzat serbestçe seçtiği adamlar vasıtasile meslek teşekkülleri kuran ve yürüten iş adamları;
kendi aralarındaki en dürüstleri seçmeğe meylederler. Kötülere müşterek menfaatleri emanet etmezler.
Bu şekilde teşkilatlanan meslek birlikleri; dürüstlük hudutlarına bekçilik etmek ve hususi menfaatleri
ancak umumi menfaat çerçevesinde aramak yolunda; hükümet memurlarının hiç bir zaman temin
edemiyecekleri başarılara erebilirler. Çünkü hükümet memuru ne kadar uğraşsa kaçamak yerlerini
bilemez, bu itibarla müdahaleleri hem maksadı temin etmez, hem de Hazinenin en iyi ortakları olan
namuslu adamları kırtasiyecilik yükü altında ezer. Açıkgözler ise kapalı kapıları altın anahtarla açmanın
yollarını birer surette bulurlar. Halbuki normal şartlar altında bir tüccar zümresi içinde bir tek namuslu
adamın bulunması; rekabet esaslarının namusa göre ayarlanmasına kafi gelir.

Memleketimizde; dürüstlük kontroliyle gene meslek adamlarının vazifelendirilmesi usulü devamlı
ve esaslı bir tecrübeden geçmemiştir. Yakın zamanlara kadar tek parti kendi imtiyaz ve salahiyetleri
bakamından o kadar kıskançtı ki bir meslek teşekkülü kurulacağı zaman idare edecek azayı elaltından
bizzat seçer, sonra onu da kafi görmiyerek, bu heyetin kararlarını kendi tayin ettiği bir memurun
vetosuna tabi kılardı. Ticaret Odalarında da, Ticaret Birliklerinde de, Kooperatiflerde de hep bu çirkin ve
boğucu usule başvurulmuş, meslek teşekküllerinin bütün idare azası hükümet nüfuziyle seçilmiştir.
Bunların arasından bir takımı politikacılığa arkalarını dayayarak iktisadi hayatı bir bataklığa
çevirmişlerdir. Birşeyler yapmak isteyen namuslu adamları da başlarındaki veto sahibi vasiler
kösteklemiş, buna rağmen vakit vakit makul tavsiyeler yapılmışsa bile bunlara kulak vermeğe tenezzül
eden olmamıştır.

İşte Türkiye İktisat Kongresi, devletten makul yardım görecek ve emniyet ve istikrara kavuşacak
yerde elleri bağlanan ve emeklerinin kırtasi muameleler, keyfi ve istikrarsız usuller karşısında heba
edildiğini, ellerinin fuzuli yere bağlandığını, müşterek ve verimli meslek hareketinden menolunduklarını
vasiliğe, hem de çok kötü ve anlayışsız bir vasiliğe esir kaldıklarını gören Türk iş adamlarının ilk
müşterek protestosudur. Memleketin her köşesinden gelen ve bundan evvel birbirlerinin yüzünü
görmeyen bir iki yüz elli vatandaş arasında beliren samimi ve hazlı işbirliği ruhu, vekarlı münakaşa tarzı
ve kongrenin cidden mükemmel işleyen teşkilat mekanizması; serbest teşebbüsün verimli mahiyetine
başlıbaşına bir canlı delil teşkil eder.

Hükümet kongreye ne kadar kulak verdi bilmem, fakat ben bir gazeteci sıfatile kendi hesabıma
çok şeyler öğrendim. Kongre intibalarımdan bahse devam edeceğim.

 AHMET EMİN YALMAN

28 Kasım 1948

Akşam
-İktisat kongresinde şiddetli tartışmalar
-Kongre müzakeresini bitirdi, 1950'de İzmir'de toplanmağa karar verdi.

Cumhuriyet
-İktisad Kongresi dün gürültü içinde kapandı
-Gelir vergisine dair raporun müzakeresi sırasında delegeler ikiye ayrıldılar, reis içtimai tatil etti,

bir kısım üyeler salondan çıktılar, yeni bir reis seçildi ve toplantı neticelendirildi.

Hürriyet
-İktisat Kongresi gürültü içinde kapandı
-Vergi reformu hakkındaki komisyon raporu büyük itirazlara ve çetin münakaşalara yol açtı.
-Tüccar derneği grubu içtimai terketti, reis celseyi kapadı
-Raporu muvafık bulanlar ekseriyette oldukları için yeni bir reis seçip içtimaa devam ettiler;

sonunda rapor kabul edildi.
-Gelecek İktisat Kongresi 1950'de İzmir'de yapılacak

Son Posta
-Türkiye İktisat Kongresi dün dağıldı
-Vergi reformunda çıkan ihtilaf şiddetli münakaşa ve gürültülere yol açtı
-Bir kısım delegeler salonu terketti
-Devletçilik ve dış ticaret raporları kabul edildi
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-Vergi reformunda herkesin maksudu bir olmakla beraber muhtelif rivayetler yüzünden raporun
kabulünde bir çoğunluk bulunmadı.

Tasvir
-1948 Türkiye İktisat Kongresi dün kapandı
-Vergi reformu komisyonun raporu büyük gürültülere sebep oldu
-Neticede Kongre tertip Komitesi ve vergi reformu komisyonu ayrı birer tebliğ neşrettiler. Üçüncü

Türkiye İktisat Kongresi 1950'de İzmir'de toplanacak

Ulus
-Tüccar Derneği Kongresi dün işlerini bitirdi.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat Kongresi gürültü içinde kapandı.
-Celseyi kapayan reis azledildi ve komisyon raporu kabul edildi.

Vatan
-İktisat Kongresi dün kapandı
-Dünkü toplantı, çok sinirli bir hava içinde cereyan etti
-Kongreye iştirak edenler ikiye ayrıldılar, Başkan, Kongreyi tatil ettiğini söyleyerek çekildikten

sonra yeni bir Reis seçilerek müzakerelere devam edildi
-İktisat Kongresinde son saniyede çıkan tatsızlık

Yeni Asır
-İktisat Kongresi dün bitti ve gürültülü geçti
-Dünkü toplantıda Celal BAYAR'da bulundu. Gelecek kongre İzmir'de toplanacak

Yeni Sabah
-İktisad Kongresi kapandı
-Prof. Neumark, dünkü kongrede Tüccar Derneğini itham etti.

28 Kasım 1948

Son Posta

26. İktisat Kongresinin Kapanışı...

SELİM RAGIP EMEÇ

Tüccar Derneği tarafından tertip olunan iktisat kongresi dün son celsesini Eminönü Halkevinde
akdetmiş ve kapanmıştır. Fakat bu kapanış normal bir kapanış olmamıştır. Vergi reformu
komisyonunun umumi heyete getirdiği teklif raporunun okunmasını takip eden izah ve istizah
safhasında, kongre reisi İzzet Akosmanla bazı azanın münakaşaya tutuşması, mesainin devamına
imkan vermemiş ve devletçilik ve ihracat maddeleri komisyonlarına ait raporlar okunduktan sonra
riyaset makamı, vazifesinin ifasına imkan verilmediği beyaniyle kongre; nihayetlerdirilmiştir. Buna,
hayıflanmamak elden gelmez.

Üçüncü iktisat kongresi olmakla vasıflandırılan memleket ölçüsündeki bu son toplantının dünkü
celseye ait bütün tafsilatı hususi kısmımızdadır. Kendi müşahede ve tefehassus imkanlarımıza göre,
mesainin, vergi reformuna ait raporun okunma safhası geldiği zaman düğümlenmesi hadisesine
gelince; kanaatimce bunun sebebi, bu toplantıya tahsis eylemiş olduğum ilk yazımda da bir ihtimal
olarak belirtmek istediğim gibi kongrenin, çok dağınık, mütehavvil ve mütemezziç bir takım menfaatleri
telif gibi büyük bir davayı birkaç günlük ve hatta birkaç saatlik mesai hududu içine sıkıştırabileceğini
sanması noktası üzerinde toplanmaktadır. Bu arada, kongre tertip heyeti ile sanayiciler ve bir kısım
serbest meslek erbabı arasına giren şüphe havası; bu gibi topluluklarda vücudu elzem olan geniş
müsamaha ve tahammülün son kırıntılarını da ortadan kaldırınca, geriye; menfaatleri şeklen birbirine zıt
görünen ve hakikatte bir olmak lazım gelen birkaç zümrenin tezatlı durumu ile karşı karşıya gelmek
zarureti hadis olmuştur.

Bir ara işaret etmiş olduğum gibi inkıta; vergi reform komisyonunun raporu okunduktan sonra
vuku bulmuştur. Zaman darlığından dolayı pek acele tertip edilen ve fakat umumi heyeti ile geniş bir
anlayışın ifadesi bulunan bu vesika okununca bazı aza söz almışlar; söz alışlar birbirini takip etmiş ve
vaziyet öyle bir duruma girmiştir ki, ortaya, bir ara, mevcut aza nisbetinde fikir çıkmaya başlamıştır. Bu
şartlar altında müzakereleri idare etmek güçleştiği için, başkanlık tarafından sık sık müdahaleler vuku
bulmuş; bu müdahaleler, başkanın ve onunla birlikte belli bir zümrenin kongreye tahakkümü gibi telakki
edilir, olmuştur. İş bu safhaya düküldükten ve zihinlere böyle bir sihirli hava girdikten sonra, bazı ihtiraslı
hareketleri önlemek ve bu arada, aza saflarına dahil olmuş bulunmaları tabii olan bulanık suda balık
avlayıcıların bir takım manevralarını önlemek mümkün olamamıştır. Bu arada topluluğun intizamını ve
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konuşma nizamını idare edememek mevkiinde kalan başkan; birkaç ihtardan ve içtimaa son vermek
mecburiyetinde kalacağını beyan ettikten sonra kongreyi kapamış, mevkiinden ayrılmıştır.

Üçüncü iktisat kongresinin bilhassa vergi reformu gibi memleketin bugün titizlikle üzerinde
durduğu bir mevzuun dehlizinde yolunu şaşırması teessür uyandıran bir hadisedir. Bu mevzua ait
raporun muhtevası; umumi heyetile, bütün zümreleri, az çok hoşnut edebilecek birzemine dayanırken,
her biri aydın kimseler olan kongre azasının zaman zaman tereddüdü ile karşılanması; bu gibi davaların
toplu bir halde alınmıyarak teferruata kadar inilmesine verilmek lazım gelir.

Çünkü bu, böyle olmasaydı, tüccar sanayiciye, sanayici tüccara yan gözle bakmaz; bu arada
doktor ve eczacıların vaziyeti raportör tarafından bahis mevzuu edilince; dinleyicilerden maruf bir
eczacının "onlar kendi işlerini kendileri görüyorlar" gibi hangi manaya hamletmek mümkün olmıyan
anlaşılmaz bir cevap ile bu söze mukabelede bulunulmaz ve bütün bu hareketlerle, bu zümrelerin
hepsini birden ayni cenderenin içine almayı hedef tutan iktidarın ekmeğine bol miktarda tereyağı
sürülmezdi. Bütün bu gayri tabiiliklere rağmen, üçüncü iktisat kongresini, biz, yine, bir merhale olarak
kabul ediyor ve onun ektiği tohumlardan çok şeyler bekliyoruz.

SELİM RAGIP EMEÇ

28 Kasım 1948

Vakit-Yeni Gazete

27. İstanbul İktisat Kongresi ve Hükümet

ASIM US

İstanbul'da memleketin iktisadi işlerini ilgilendiren bir kaç mühim madde üzerinde kararlar almak
üzere bir kongre toplandı. Bu kongreyi organize eden İstanbul Tüccar Derneğidir. Fakat bu derneğin
daveti üzerine memleketin hemen her tarafından iş hayatında mevki sahibi bir çok vatandaşlar
gelmiştir. Diğer taraftan iş hayatı ile doğrudan doğruya alakaları olmamakla beraber iktisadi sahada
ihtisasları olan ilim adamları da bulunmuştur. Kongre açılırken müzakerelere particilik karışmaması
bilhassa temenni edildi. Kongrede muhalefet partileri için olduğu gibi Halk partisi adına söz söylemek
yolu da kapanmıştır. Bu sebeple Halk partisinin kogre ile alakadar olmadığı yolundaki tenkidler
yersizdir. Ancak hükümetin vaziyeti böyle değildir.

Kongreye hükümet adına Ekonomi bakanı, Maliye bakanı ve Ticaret bakanı, gelebilirdi.
Müzakerelerde ileriye sürülen dilekler üzerine hükümet adına verilecek cevaplar vardır. Hiç olmazsa
kongrenin müzakereleri sona erdikten ve gündemi teşkil eden üç madde üzerine bütün sözler
söylendikten sonra hükümetin noktai nazarı salahiyetli ağızlardan izah olunabilirdi. Bu türlü bir izah
kongre kararlarına iştirak edenlerin fikirlerini aydınlatmak bakımından çok faydalı olurdu. Maalesef bu
fırsat kaçırılmıştır.

Gelir vergisi üzerinde hükümetle bir kısım kongre azasının anlaşması kolay değildi. Nitekim
kongrede sadece bir ilim adamı sıfatile bulunan profesör Meumark bu vergi bahsinde verilecek karara
iştirak etmediğini anlamak için müzakereleri terkedip gitmiştir.

Fakat öyle sanıyoruz ki dış ticaret meseleleri ile devletçilik bahsi üzerinde hükümetin moktai
nazarı kongrenin çoğunluğunu kazanabilirdi. Zira her iki meselede devlet menfaatleri ile hususi
teşebbüs sahiplerinin menfaatleri arasında tezat teşkil edebilecek mühim engeller yoktur.

Kongrede devletçilik aleyhinde bulunanlardan hiçbiri devlet sermayesile kurulmuş olan bütün
iktisadi müesseselerin tasfiyesini istemedi. Hakim olan fikir devletçilik ile hususi sermaye sahiplerinin
hangi sahalarda serbestçe çalışacaklarını bilmeleri merkezindedir. Halk partisi programı ise son
şeklinde bu tahdidi ana hatları ile yapmıştır? Yalnız programda kabul edilen esaslara göre mevcut olan
vaziyetin ayarlanması programa göre devletin meşgul olmaması lazım gelen işlerin tasfiyesi kalmıştır.
Böyle bir tasfiye işinin ise birkaç gün içinde yapılamıyacağı açık bir hakikattir.

Umumi olarak iktisadi sahada hükümetçe alınacak kararların isabetli olabilmesini temin için bir
(Yüksek ekonomi meclisi) nin kurulması isteniyor.

Halbuki bu yolda bir meclisin kurulması geçen sene Halk partisi kurultayında kabul edilmiş ve
hükümetçe hazırlanan bir kanun tasarısı da meclise getirilmiştir. Hem de hükümet tarafından kanun
tasarısı meclise verilmezden evvel diğer iktisadi teşekküller arasında İstanbul Tüccar Derneğinin
mütaleası da alınmıştır.

Demek ki bu bahislerde büyük bir ihtilaf noktası yoktur. Yalnız kurulacak olan (Yüksek ekonomi
meclisi) nin müstakil olmasından bahsedenler vardır. Bu istiklalin manası Büyük Millet Meclisinin iktisadi
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işleri düzenlemek bakımından haiz olduğu yasama yetkisinin yeni teşkil edilecek (Yüksek ekonomi
meclisi) ne devredilmesi demekse bunun imkansızlığını anlatmağa hacet yoktur.

ASIM US

29 Kasım 1948

Cumhuriyet
-İktisad Kongresi kararlarının akibeti
-Delegeler, Hükümetin bunlardan bir kısmını tatbik edeceğini umarken C.H.P.liler, partinin

iktisadi politikasının ancak Kurultayda değişebileceğini söylüyorlar.

Ulus
-Gürültü ile sona eren kongre
-Tüccar Derneği üyelerinin toplantıyı terketmelerine rağmen kongre gelir vergisi halindeki raporu

kabul etti.
-Mahdut bir tüccar zümresi tarafından girişilen gayretler neticesiz kaldı.

29 Kasım 1948

Kudret

28. İktisat Kongresi ve C.H.Partisi

HİKMET BAYUR

Bu kongre tüccar ve fabrikatör gibi iş adamlariyle bir takım bilginlerin toplanıp düşüncelerini
karşılaştırmak, işlerin bozuk gitmesine tesir eden amilleri incelemek ve bazı sonuçlara varmak için
giriştikleri bir teşebbüstür. Bu, her halde faydalı bir şey olmuştur.

Devlet sermayeciliğinin tahribatını durdurmak, özel teşebbüse güven içinde çalışmak imkanını
vermek, en çok hayatın durmadan pahalılaşması yüzünden bütçenin kabarması karşısında yeni vergi
usulleriyle ortalığın büsbütün karışması tehlikesini önlemek için kongrede söylenen sözler, gerek kendi
düşüncelerimize, gerek partimizin programına uyduklarından onları ancak tasvip edebiliriz.

C.H. Partili çevre ve gazeteler ise bu Kongreye son derece kızmışlardır; bu yön onların bütün
davranışlarından anlaşılıyor.

İktidar Partisi kendisinin hazırlayıp idare etmediği ve tahakkümü altında tutamadığı her harekete
düşmandır. Hele böyle bir teşebbüs ekonomi bakımından çok önemli olan bazı toplulukların bir araya
gelip birlikte faaliyet göstermeleri sonucuna götürürse C.H. Partisi olağanüstü telaşa düşer, çünkü onun
tahakkümü ve bu sayede bir takım ileri gelenlerinin sağladıkları menfaatler tehdit edilmiş olur.

Bir C.H.Partili milletvekili, 24 Kasım tarihli Ulus gazetesinde çıkan demecinde, kongrede memur,
işçi, müstahsil çiftçi ve esnaf gibi varlıkların az temsil edildiklerini belirtmeyi unutmamıştır. iktidar
Partisinde acaip düşünce ve iddialar hiç eksik olmuyor. Hayatın alabildiğine pahalılaşıp memurların son
derece güç ve bazen perişan bir duruma düşmesinde başlıca amil kimlerdir? Bu hale düşürülen
memurlar gidip her hangi bir Kongrede içlerini tam olarak dökseler başlarına neler geleceğini bilmiyen
var mıdır? Bu gibilerin işten çıkarılacağından veya başka suretle zarara sokulacağından veya başka
suretle zarara sokulacağından kim şüphe eder?

İşçilerin durumuna geçelim. C.H. Partisinin İşçi Sendikalarına pek geniş ölçüde sokulmuş
olduğunu ve onları mürakabesi altında tutmak için elinden geleni yaptığını bilmiyen var mıdır? Bu
sendikalar adına İktisat Kongresinde konuşacak olanların sözleri hoşa gitmiyecek olursa kendilerine ne
gibi damgalar yapıştırılacağı meydanda değil midir? Buna göre işçilerin Kongrede gerçekten temsil
edilmelerine tabii imkan yoktu.

Esnaf da bir sürü baskının tehdidi altındadır.

Bütün bu durum ve işler C.H.Partisindeki tahakküm hırsının sonucudur. Fakat yine bu partinin bir
milletvekili, İktisat Kograsini önemsiz ve eksik göstermek için Kongrede memur, işçi ve esnafın gerektiği
gibi temsil edilmeyişlerini bir silah gibi kullanmaktan çekinmemiştir.

Müstahsillerin istenildiği kadar temsil edilmeyişleri yönüne gelince, bu C.H. Partili hükümetlerin
eski bir göreneğidir.

İktisat Kongresi nihayet birtakım düşünceleri ortaya dökmek için yapılmış bir toplantıdır; onun
kararlarında tatbiki mecburi olan bir yön yoktur. Halbuki Manisa milletvekili olarak, üzüm, tütün ve türlü
maddelerin alım satımını ilgilendiren bir çok resmi ve yarı resmi toplantılarda bulunduk ve daima gördük
ki bakanlıklar müstahsili hem az temsil ettirmekte, hem de bazan türlü bahanelerle, mesela işleme ve
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ihracat fiyatlarının sadece tüccarı ilgilendirdiği bahanesiyle, bazan son ve en önemli toplantılara yalnız
onları almaktadırlar. Kendisi böyle davranan ve müstahsilin menfaatlerini daima ikinci safta tutan bir
parti hükümeti adına yazan gazeteler ise beğenmedikleri bir kongreyi tenkit için orada müstahsillerin az
temsil edildiklerini bir türlü silah gibi kullanıyorlar. Bütün bu yönler birer samimiyet örneği olmasa gerek.

Kongrede konuşanlara geçelim. Bunlar arasında İktidar Partisine dayanarak büyük işler gören
ünlü tüccarlara pek tesadüf edilmemektedir; memur denilebilecek kimseler ise işlerinden çıkarılması
hükümetin elinde olmıyan profesör ve üniversite öğretim üyeleridir, yani genel olarak serbest
konuştukları için cezalandırılmaları ve zarara sokulmaları güç olan kimselerdir.

Esasen bizim bugünkü demokratik denilen idaremizde hürriyetten, o da bir sürü tehdit ve bağ
altında olmak üzere, ancak bu gibi kimseler faydalanabilmektedir. C.H.Partisinin istediği bunların
sayılarının mümkün mertebe az kalması ve azalmasıdır. Yurdu sevenlerin görevi ise bu sayının elden
geldiği kadar çoğalmasına ve hatta bütün yurtdaşları içine almasına çalışmaktır.

İşin en parlağı, C.H. Partili gazeteler ihtikar konusuna hiç dokunmazken ve başkalarının
dokunmalarından da hoşlanmazken bu Kongre dolayısıyli tüccarlara "işler kötü gidiyorsa sizlerin
ihtikarından ve aşırı kazanç hırsındandır" demeğe kalkmaları ve onları adeta nankörlükle
suçlandırmağa cüret etmeleridir.

Her halde Kongrede sert tenkit yapanlar arasında muhtekirler bulunmasa gerek, çünkü onlar bir
karşı taarruza uğramak korkusiyle ağızlarını pek açamazlardı.

Genel olarak Kongreden edindiğimiz intiba, şuurlu ve dürüst iş adamlarının bizdeki gayrı tabii
durumun sona erdirilmesini, bu hal devam ederken yeni vergi usulleriyle ortalığı bir kat daha
karıştırmaktan sakınılmasını, bundan böyle iş alemine daha doğru ve tabii bir yol tutmak imkanının
verilmesini istemiş olmalarıdır. İktidar Partisi ise buna tamamiyle muhaliftir, o son yıllardaki gidişin
devamını istemektedir ve kongrede olan bitenlere çok kızmıştır.

HİKMET BAYUR

29 Kasım 1948

Tasvir

29. İktisat Kongresi Kapandı.

BAHADIR DÜLGER

İstanbul Tüccar Derneğini takdire şayan bulduğumuz teşebbüsile toplanmış olan ikinci Türkiye
İktisad Kongresi Cumartesi günkü son celsesinde kongre reisi İzzet AKOSMAN'ın haksız bir
müdühalesile az kalsın çığırından çıkıyor ve nakıs bir teşebbüs halinde perişan olmak tehlikesile karşı
karşıya geliyordu.

Bir halk hareketi olarak Türkiyede ferdi teşebbüsün bir zaferi ve Türk iktisadi hayatı için hakiki bir
merhale olarak telakki ettiğimiz ve alkışladığımız bu kongrenin manevi kıymetini, mağlup olmuş bir fikri
muzaffer kılmak azmile yapılmış olan haksız müdahale hakikaten rencide etmiştir.

Demokrasi ekseriyetin fikrine hürmetkar olmak demektir, bu fikir muhtelif bakışlara göre haksız
ve zayıf olsa dahi... Kongredeki hadise göstermiştir ki, bu büyük halk hareketinin müteşebbisi olarak
alkışlanan ve bu sıfatla kongre reisliğine getirilmiş olan zat henüz bu hakikati idrak etmemiştir. Ve şahsi
fikrini müdahale ile, cerbeze ile, fırsatlardan ve işgal ettiği mevkiin verdiği imkanlardan istifade ile
kongreye adeta zorla kabul ettirmek istemiştir. Fakat bu yakışıksız ve muallel teşebbüsü kongreye
hakim olan aklıselim tamamile bertaraf etmiş ve umumi heyet gerekli kararları olarak faaliyetine son
vermiştir.

Böylece gelir vergisinin tek kaynaktan alınması fikri kongre tarafından kabul edilmiş oluyor. Bu
sayede herkes bütün varlıklarile tek beyannameye tabi olacak ve bu usul varlıklı vatandaşların içtimai
adalete uygun bir şekil ve nisbette vergiye bağlanmalarını kolaylaştıracaktır. Eğer İzzet Akosmanın
müdafaa ve kongreye zorla kabul ettirmek istediği muhtelif kaynaklardan vergi alınması usulü kabul
edilmiş olsaydı, servetin muhtelif gelir kaynaklarına dağıtılmış olmasına göre vergi nisbeti azalacak ve
tek kaynaklı ve az gelirli vatandaşın daha ağır nisbette bir vergi mükellefiyetine bağlanması makul
görülmüş olacaktı.

Son karar kongrenin milli bir halk teşebbüsüne yaraşan bir şekilde ve içtimai adalet fikrinin
ilhamlarile hareket etmiş olduğunu bir kere daha isbat etmiştir. Toplantının insicamını bozmuş olan
hadiseye teessüf etmekle beraber bu neticeyi hakki bir mavaffakiyet olarak kabul etmeğe mecburuz.

BAHADIR DÜLGER
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29 Kasım 1948

Vakit-Yeni Gazete

30. Kargaşalık İçinde Biten Bir Kongre

ASIM US

İstanbul iktisat kongresi sona erdi; fakat başarılı bir netice vermemiştir. Devletçilik ve dış ticaret
meseleleri hakkındaki komisyon kararları kabul edildikten sonra vergi reformu maddesi üzerinde fikiler
ikiye ayrılmıştır ve kongreye başkanlık eden İzzet Akosman fikirler arasındaki ihtilafın şiddetine bakarak
bu madde üzerinde karar almaksızın kongreyi tatil etmiş ve salonu terketmiştir. Onunla beraber kongre
azasından bir kısmı da çekilmiştir. Geriye kalanlar kongre reisinin gündeme dahil olan maddeler
hakkında tamamiyle karar alınmadan toplantıyı dağıtmaya hakkı olmadığı naktai nazarına iştirak ederek
yeniden Mümtaz Bağcıoğlunu reis yapmışlar ve vergi reformu hakkındaki komisyon kararını tasvip
etmişlerdir. Fakat kongrenin bu şekilde kargaşalık içinde sona ermiş olması burada alınmış olan
kararların tabii olarak kuvvetini de kırmıştır.

Esasen iktisat kongresi memleket ölçüsünde temsili yetkisi olan bir heyet değildi. Ancak iş
hayatında doğrudan doğruya mevki sahibi olan vatandaşların ve iktisadi teşekkülerin devletçilik, dış
ticaret ve vergi reformu maddeleri üzerinde görüşlerini toplu olarak hükümete ve Büyük Millet Meclisine
karşı ifadeye hizmet edecek bir vasıta idi. Bu bakımdan kararlarında icrai değil, hatta istişari bir mahiyet
mevcut değildi. Fakat gerek halk efkarını ve gerek resmi çevreleri aydınlatmak noktasından faydalı
olacaktı.

Kasımın yirmi ikisinden yirmi yedisine kadar umumi toplantılarda ve komisyonlarda yapılan
müzakerelerde ve tartışmalarda birçok sözler söylenmiştir. Kongrenin tutanakları toplandığı zaman
bunlar arasında şüphesiz istifade edilecek birçok mütalealar bulunacaktır. Bu itibar ile iktisat
kongresinin bütün bütün faydasız toplandığı söylenemez. Yalnız dediğimiz gibi kongrenin son
toplantısında vergi reformu hakkında karar alınacağı sırada galiba fikir ihtilaflarının şiddetinden salim bir
karar alınamıyacağını anlıyan İzzet Akosmanın kongreyi tatil etmesi ve onunla beraber bir kısım kongre
azasının salondan çekilip gitmesi kararların neticesi üzerine tesirsiz kalamaz.

İzzet Akosmanın böyle kongreyi tatile hakkı varmıdır yok mudur? Kongreyi teşkil eden azanın bir
kısmı dağıldıktan sonra geri kalanların kongre başkanı İzzet Akosmanı azlederek yerine başka bir
başkan seçmeleri doğru mudur? Bunlar münakaşa edilecek noktalar olsa bile kongreni perstiji
kurtarılamaz.

İzzet Akosman kongreyi dağıttıktan sonra kongre azasından salonu terkedenler kaç kişidir?
Kesin olarak belli değildir. Sonradan devam eden müzakerede İzzet Akosman ile beraber reis
vekillerinden Kazım Taşkendin ve İzmir delegesi Salahattin Sanverin de bulunmadıkları anlaşılıyor.
Başkanlık divanını teşkil eden altı kişiden yalnız üç kişi kalmış; Mümtaz Bağcıoğlu, Hüseyin Hüsnü
Arsan, profesör Refii Şükrü Suvla...

İktisat kongresi İstanbul Tüccar derneğinin teşebbüsü ile toplanmış bir heyet olarak biliniyordu.
Kongrenin sonunda verilen kararlar arasında bu nokta da tashih edilmek istenmiş, iktisat kongresinin
tertip heyeti olarak şu teşekküller gösterilmiştir: İstanbul Sanayi birliği, İstanbul Ticaret odası, Türkiye
iktisatçılar derneği, İstanbul Tüccar Derneği, acaba bu tarzda bir karar verilmesinin sebebi nedir? Sonra
İstanbul Tüccar derneği başkanı olan İzzet Akosmanın son defa verilen kararlara iştirak etmemesi
temsil ettiği Tüccar derneğinin kongre içindeki vaziyeti üzerine tesiri varmıdır?

Dikkate çarpan bir vaziyet şudur: İzzet Akosman İstanbul Tüccar derneği başkanı olduğu gibi
Ahmet Hamdi Başar da bu derneğin genel sekreteridir. Halbuki kongrenin son toplantısında bu iki zatı
birbirlerinden ayrılmış ve birbirlerine tamamiyle zıd iki cephede vaziyet almış olarak görüyoruz! İstanbul
Tüccar derneğinin başkanı ile sekreteri arasında bu derecelerde ihtilafa sebep olan kararlarda isabet
bulunacağına nasıl hükmedebiliriz?

ASIM US

30 Kasım 1948

Akşam
-İktisat Kongresi
-Son celsede hadisenin sebep ve mahiyeti nedir?
-Kongrenin vergi reformu komisyonu başkanı Hüsnü Himmetoğlu, Bölge Sanayi Birliği Başkanı,

Dr.Cudi Birtek, Ticaret ve Sanayi Odası idare heyeti üyelerinden Hüseyin Hüsnü Arsan'ın demeçleri

Anadolu
-İktisat kongresine giden murahhaslarımız
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Cumhuriyet
-"C.H.P." İstanbul İktisad Kongresine karşı hücuma geçti
-İktidar partisi basını: "Kongrenin sebebi, bir kısım zengin tacirlerin gelir vergisini önlemek

istemelerider" diyor.
-İzzet Akosman ile bir görüşme.

Hürriyet
-İktisat kongresi nasıl torpillendi?
-Kongre Başkanı ve Tüccar Derneği Reisi İzzet Akosman'ın mühim ifşaatı
-Akosman diyorki; "Olmaması için çok çekindiğimiz çukura bir ayağımız kaydı. Buna rağmen

kongremizin daha fena bir hava içinde sona ermemiş olmasından müteselliyim..."

Son Posta
-İzzet Akosmanın beyanatı: Türkiye İktisat Kongresi muvaffak olmuş bir eserdir.
-Bu muvaffak eserin yalnız son sayfalarını teşkil eden fihristi yırtılmıştır.
-Açık cephe harbini kabul edemiyenler, sivil elbise giydirdikleri mücahitlerini cephe arkasında

çalıştırdılar; 5 inci kolun mevcudiyetini Kongrenin idarecileri ilk açılış günü fark edebildi.

Tasvir
-İktisat Kongresindeki hadiseler münasebetile
-"İçimizdeki beşinci kol faaliyetini geç anladık"
-İzzet Akosmanın beyanatı

Vatan
-İktisat Kongresi Başkanlık Divan (ı) bugün toplanıyor
-Kongredeki kapanış hadisesi üzerinde İzzet Akosman’ın beyanatı

Yeni Asır
-İstanbul İktisat Kongresi ve İzmir yüksek tahsil gençliği
-Yüksek Ticaret okulumuzdan kongreye gidenler döndüler, İzmir için konferanslar ve maçlar da

temin ettiler"

30 Kasım 1948

Ulus

31. Kongre mi, miting mi?

SADİ BEKTER

İstanbul'da bazı teşekkülerin teşebbüsiyle bir toplantı yapıldı. Tertipliyenler buna Türkiye İktisat
Kongresi adı verdiler. Hakikaten bu isme bakarak bu toplantıya alaka gösterenler daha ilk günde
irkildiler. Çünkü ilmi mahiyet taşıması icabeden bir iktisat kongresinde hislerin bir tarafa bırakılması ve
memleket realiteleriyle dünya realitelerinin ilim ışığı altında incelenerek faydalı neticelere ulaşılması
icabederken açış merasiminde bu milletin siyasi vesayetten nasıl kurtulmuşsa iktisadi vesayetten
kurtulması gerektiği ve bu kurtuluşu kongrenin sağlıyacağı ifade edildi. Demek oluyor ki kongrenin
çalışma istikametini daha başlangıçta münakaşasız ve hisse dayanan bir kalbi hükme istinat ettirmek
isteği hakimdi. Bununla kongreye katılanlara anlatılmak istendi ki dış ve iç icaplar nazara alınmadan
memlekette mevcut ekonomi bünyesini her tarafından didikliyerek ekonomik vesayetten kurtulmak
mümkündür.

Bana öyle geliyorki, tertipleyiciler arasında vasayet kabul eden tereddütlü bir mazinin vebalinden
kurtulmak ihtiyacını hissedenler vardır.

Bu memlekette yaşıyan bütün bir kütleye şahsi bir iç yarasını avutmak için vesayet altında
yaşadığı töhmetini yüklemek büyük bir insafsızlık değil midir?

Şimdi buraya bir mim koyduktan sonra kongrenin çalışma metodlarına geçelim:

İhtisas komisyonlarının ayırılması keyfiyeti pek garip oldu. Delegelerin istedikleri komisyonda
vazife almaları kabul edildi. Böylece ihtisas komisyonları faal üyelerinin sayısı baştan belli edilmediği
için her mevcuda ihtisasa bakılmadan delegelere komisyonlar ekseriyetinde rey hakkı tanındı.

Komisyonların çalışmaları sırasında seçilen üç mevzu üzerinde umumi heyette serbest
konuşmalar yapıldı ve pek tabii olarak devletçilikten şikayet edilirken hususi teşebbüsün köylüye sattığı
lastik ayakkabıların çürüklüğünden bahsedildi.

Nihayet komisyonlar çalışmalarını bitirdi. Bu arada umumi heyet, başkanlık divanının garip bir
karariyle karşılaştı. Bunda komisyon raporlarının ekseriyet kararile birlikte muhalefette kalanların fikir ve
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tekliflerini de içine alması kararlaştırılmış bulunuyordu. Haklı olarak itirazı davet eden bu sakat görüş
reddedildi.

Bu hava içinde hazırlanan komisyon raporları heyeti umumiyeye geldi. Fakat azalar komisyon
kararlarına ancak umumi heyette muttali oldular. Esasen karar alma yolunda kabul edilen usul de gene
sakattı. Çünkü komisyon raporu izah edildikten sonra kabul veya reddi kararlaştırılacaktı. Tadil
teklifinde bulunmak caiz değildi. Komisyon raporları reddedilseydi ne olacaktı. Kongre bir karara
varamıyacak mıydı?

Vergi reformuna ait raporun karara bağlanması sırasında bilinemez nasıl bir anlayışla heyeti
umumiye yeni bir teklifle karşılaştı. Raporda ekseriyet ve muhalefet görüşlerinin ayrı ayrı reye konması
yoluna gidildi. İşte Bu durum umumi sinirliliği arttırdı. Başkan vazifeden uzaklaştırılarak yeni bir
başkanla bu rapor da kabul edildi ve böylece disiplinsiz ve tertipsiz gürültülü bir çalışma sona erdi.

Şimdi buna kongre mi, miting mi? demek daha doğru olacağı düşünülebilir. Fakat bu çalışmalara
katılan ilim adamlarımızın iyi niyetlerine hürmet etmek arzusu bizi buna bir miting adı vermekten
alıkoyuyor. O halde tezlere ve kararlara ait tahlillerimizi bir başka yazıya bırakarak buna isterseniz
miting maksatlı kongre diyelim.

30 Kasım 1948

Ulus

32. Biten Bir Kongre ve Devletçilik

T.İ.

İstanbul'da toplanan İktisat Kongresi, Muallimler Birliğinin Dil Kongresi gibi, yarıda kalmadı. 1950
yılında İzmir'de toplanmak kararıyli toplantılarını bitirdi.

Bütün tutanaklarını görmedim amma, tahmin ederim ki yetkili adamlar faydalı sözler söylemişler,
memleketin ekonomik durumunu incelemişlerdir.

Bunlardan hemen bir fayda hasıl olacak mı, olmıyacak mı? Bu ayrı bir meseledir. İktisadi
meseleler, oldum olasıya sade bizde değil, bütün memleketlerde karışık ve çapraşık meselelerdir.

Hitler'den önceki Almanya'da iktisadi durumu düzeltmek için tam üç bin tane rapor verildiğini,
fakat gene de hiçbir şeyin düzelmemiş olduğunu hatırlarım. Birbiriyle taban tabana zıd fikir ve
kanaatlerin nazariyeler halinde birbiriyle çarpıştığı, birbirinden büsbütün ayrı menfaatlerin çatıştığı
yerlerde esaslı sonuçlara varmanın güç olduğu görülegelmiş şeylerdendir.

Kaldı ki bu toplantılarını tamamlıyan kongre, sade ameli, tatbiki meselelerle değil, bir de bir
ideolojinin dördüncü umdesi olan devletçiliği ele aldı. Sade ele aldı değil, yere sermek istedi.

İktisat kongresi adını taşıyan bir toplantının bir parti umdesi aleyhinde bir karara varması,
bilmem, ne kadar yerinde, ne kadar doğru olabilir. Bunu, amiyane tabiriyle, "dışarıdan gazel okumağa"
benzetemez miyiz?

Bayrağında altıok bulunmıyan ingiliz iktidarı, İngiltere Bankasından maden ocaklarına kadar
birçok yerleri devletleştirirken, bizim Ereğli Kömür Havzasının devlete geçtikten sonra eskisine nispetle
ne kadar geliştiği gözönünde -amma insaflı gözlerin önünde- dururken bir kongrenin platonik karariyle
devletçiliği pardesü değiştirir gibi nasıl bırakabiliriz?

Parti çevrelerinde bu karar veyahut temenninin uyandırdığı yankı da, tabii elverişli olamazdı.

Partililer bir gazeteciye demişler ki;

-Halk Partisi, kendi programından sorumlu olduğu için, politika kaygılarının dışında kalarak her
objektif mütalaadan faydalanır. Ancak, icraatta Kurultayın kabul ettiği program esastır. Bu programın
değişmesi, Kurultay üyelerinin başka kanaatlere varmalarıyla mümkündür."

Evet şu kongrenin, bu toplantının gösterdiği lüzum üzerine dördüncü oku orta yerinden kırıp
Babıali Caddesine atamayız.

Nihayet, yükselecek ses şu olabilirdi:

-Devletçiliği, devletin ve milletin müşterek menfaatine daha uygun bir halde tetbik ediniz!

Tenkidden, hatta muhalefetten büyük bir tolerans ile hoşlanan Halk Partiside, Onun Hükümeti de
böyle bir dilek nereden gelirse gelsin, onu gerçekleştirmeyi, her halde, boynuna borç bilecektir.
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T.İ.

1 Aralık 1948

Akşam
-İktisat Kongresi
-Ekseriyet gleir vergisinin lüzumunu kabul etti
-Prof.Neumark, Celal Sarç, Alfred İsaac ile Ticaret Odasından selahiyetli bir zatın beyanatları

Anadolu
-İktisat kongresi 1950 de İzmir'de toplanacak

Cumhuriyet
-İktisad Kongresinin akisleri devam ediyor
-İzzet Akosmanın bir iddiası kendi arkadışları tarafından da reddolundu

Hürriyet
-İktisat Kongresi ihtilafı
-Anlaşmazlığın halli için dün toplantılar yapıldı

Son Posta
-İktisat Kongresi hakkında Neumkarkın demeci
-Sayın profesörün tezada düştüğünü sanıyoruz

Tasvir
-İktisad Kongresinin alınan kararlar
-Kararların tatbiki ve gelecek kongreye ait hazırlıklar için iki komite kuruldu. Son hadise

yüzünden hasıl olan anlaşmazlık bertaraf edildi.

Ulus
-Kazdıkları çukura kendileri düşmüş!
-Bir kongrenin hazin hikayesi
-Hüsnü Himmetoğlu işin içyüzünü anlatıyor.

Vatan
-İktisat kongresi kapanış hadisesi
-Vergi Reformu Komisyonu azasından Prof.Neumark'ın gazetemize beyanatı
-Kongre Riyaset Divanı dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde toplandı.

Yeni Sabah
-İktisat Kongresi üyeleri Gelir Vergisi reformu yüzünden ikiye ayrıldı.

1 Aralık 1948

Vakit-Yeni Gazete

33. İktisat Kongresinden Ders

AZİZİM HAMDİ BAŞAR

İktisat kongresi de Tüccar Derneği gibi, senin eserinde; böyle dediğim için ne İzzet Akosman
gücenmelidir, ne birliğin veya kongrenin öteki üyeleri... Bir fikir, bir arzu bir çok kimselerin gönlünde
veya kafasında belirebilir; fakat bunlardan biri teşebbüs ve şuhud alemine doğmakta elbette önde
gelecektir. Bu işlerde tevarüd hemen görülmemiş denebilir. Birliği kurmada takaddüm şerefinin sende
olduğunu bilirim. Kongrenin hazırlanışında da belli ki bir usta eli var. O el, ötekilerin kıskanmasına
mahal yok, senin becerikli ve başarılı elindir.

Kongrenin kapanış sahnesi bir komedi dram manzarası aldı diye keyfine halel gelmiş sanmam.
Ben onun başarılı olduğuna inanmışımdır. Ziyafetinizde söylediklerim bir acı kahvenin hatırı için değildi:
Böyle toplanışların hiçbir bahis mevzuu neticesi olmasa bile, sadece konuşma usulüne bir mektep
olması, bir çok kıymetleri veya kıymetsizleri ortaya dökmesi bakımından zaten faydalıdırlar.

İktisat kongresi Halk partisinin devletçiliğini kuvvetlendirdi. Dış ticaret işlerinde yer etmekte neler
sağlayacak, onu bilmem; gelir vergisi ile kazanç vergisi rejimi arasında bir ortalama yol tutulmuş dediler.
bu ne kadar isabetli olursa olsun ben şu hizmet erbabı vergisi kaldıkça onu bu cepheden bozuk
sayacağını, pek iyi bilirsin; Bu hizmet erbabından alınan vergilerin yüzde seksenini hükümet memurları
veya müstahdemleri verirler. Bir eliyle verip öteki eliyle almak bahsi boş bir nazariye uğruna sürüp
gidecek demek. Hususi müesseselere bağlı olan müstahdemlerin vergileri de görünüşe rağmen hep iş
verenlerin kesesinden çıkar.Küçük bazı kayıtlarla kaçamakları kapayarak ötekinin buradan aldığını
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öteden alması pek basit, pek faydalı bir şey... Ben vergi komisyonuna katılsaydım, bunu istiyecektim;
ama iyi ki gelmemişim! Nömark nazariyeleri ile beyhude sinirlenecekmişim. Yalnız son toplantıda
bulunamadığıma üzülüyorum. Orada baş kaldıran egemenlik kongrenindir havasına acaba bir
muhakeme unsuru arzedebilir miydim?

Sevgili Hamdi, görüyorsun ya, insanın her yeni bir tecrübesi kendisine bir eksik tarafını öğretiyor.
İktisat kongresinin son karışıklığı ilk günden belliydi. Kongre sizin Tüccar Birliğinin hareket halinde bir
(anket)’i idi. Siz onu 25 yıl evvel devlet başkanı ve iktisat bakanının topladığı bir kongrenin ikincisi
yerine koymakla ölçüyü aştınız. Toplananlar Tüccar Derneğinin bir davetlisi olduğunu unuttular; hep bir
ağızdan devlete nizama verecek, toplantı olduğu zehabı yaratarak teşebbüsü şişirdiniz. Bak, doktor
Cudi bile hala bu memleketin malıdır deyip duruyor. Halbuki bu kongre sizin derneğin resmi bir kongresi
bile değildi. Tertip heyetinin tesbit ettiği müzakere usulünü daha başında bozulmuş gördük. O
usulsüzlüğün eseri olarak da işte bir başkanın kapattığı kongreyi bir başka başkan açtı! Hala da sanki
ayrı bir tüzel kişi imiş gibi sizin dernek dışında, bittabi hukukça hiç bir yeri olmadan kararlar, beyanlar
okuyoruz!

Biz bir olalım, iktisat kongresinden şu dersi almış olalım: Müzakerelerde usul!

BUGÜN

1 Aralık 1948

Yeni Sabah

34. İktisad Kongresi ve Devletçilik

Eski Milletvekillerinden Ekrem Rize'den aldığımız şayanı dikkat bir makaleyi neşrediyoruz.

17 sene evvel 932 haziranında yazarak memlekete dağıttığımız bir broşürü bugün tekrar gözden
geçirdik.

İsmi "İktisadi buhrana aid düşünceler" olan ve evkafın elindeki emlaki dahi halka devretmeği
teklif eden ve o zaman matbuata, hükümet erkanına, Meclis azalarına ve bütün vilayet Ticaret
Odalarına, bazı ticari müesseselere gönderdiğimiz bu broşürün 23 üncü sahifesi şöyle yazılı idi:

"Şübhesizdir ki memlekette eğer toprak münbit değil, iklim toprak mahsulü yetiştirmiyorsa
veyahud bu memleket nüfusuna nazaran çok dar bulunuyorsa o zaman kuvveti yalnız sanayi vermek
icab ediyor, çünkü ancak bu suretle haricden almağa mecbur olduğumuz mala mukabil ecnebilere
satacak mal tedarik edebiliriz, fakat aksi takdirde bizim kendi memleketimiz gibi iklim mükemmel her
tarafın münbit kılınması mümkün olan vasi bir araziden ibaret olursa, bu takdirde zannederim kuvveti
araziye vermek lazım gelecektir. Kuvveti dersem kuvvetin ve sermayenin merkez sıkleti demek
istiyorum... Devleti teşkil eden insanlardır, insanları da toprak besler, hayatta beslenmek her türlü
ihtiyacdan evvel gelir. Toprak mahsulünün yaptığı ticaret servet yapar, bu servetin neticesi hususi
ellerde sanayi başlar ve o zamana kadar memlekette kozmopolit sermayenin vücuda getirdiği ve ihracat
dahi yapacak olan sanayii bunlar eline geçirir, zaten görülüyor ki sanayide müterakki olan milletler her
bu safhayı geçirmişlerdir ilah... İngiltere Başvekili Smith 1791 nutkunda: "belki bu ticareti ve sanayi
inkişafı durur ve hatta sukuta bile başlıyabilir. Fakat bu memlekette sermaye sönmez ve memlekette
ekilecek bir karış toprak bulundukça her güçlük karşılanır."

Gerek bu 1932 haziranında yazdığımız broşür ve gerek 1942 haziranında Yeni Sabah ve Tasvir
gazetelerinde devletçiliğin aleyhinde yazdığımız makalelere karşı o zaman Ebedi Şefle Milli Şefin
yarattığı ve desteklediği, anayasaya da koydurdukları bir devletçiliğe karşı cephe almaktan dolayı
Ankara da bir muaheze davası görülmüş ve umumi efkar ise sessiz kalmıştı.

O tarihten beri bilhassa San Fransisko dünya anayasasından sonra devletciliğin aleyhinde
matbuat sütunlarında başlıyan ve bugün toplanan iktisad kongresinde hemen müttefikan tezahür eden
devletçilik aleyhdarlığından anladığımıza göre memlekette bu fikir o kadar umumileşmiştirki bizim 1932
ve 1942 yazılarımızı bugün tekrar yazmak lazım gelse onlar artık pek basit hakikatlerden ibaret kalır.

Maamafih 1942 de Yeni Sabah ve Tasvirin o zamana göre iyi bir cesaretle koydukları bu
makalelerinde Türk milletini geri bırakan amilleri izaha çalışırken Ankara hükümetinin kurmak istediği
sanayiin bir sabun köpüğünden ibaret olduğunu, Habeşistanda isterse, büdçesinden bir süs olmak için
fabrikalar kurabileceğini binaenaleyh hükümetin fabrika kurmak istemesile sanayi kurulamıyacağını,
bilakis bu sanayiin ferdlerin elinde sanayi kurulmasına mani olduğu ve hükümetin ticaret ve inhisarları
eline almasının Türk milletini fakir ve geri bırakan başlıca amil olarak gösteriyor ve bu dünyada yalnız
şahsi menfaate dayanarak yürüyen ticaretin, hükümetin eline geçmesile onun muazzam kayıbları,
onların başlarında bulunan, idare makamatını evlerinde kırılan bir tabak kadar alakadar edemiyeceğini
çünkü bunun şahsi menfaatlerine dokunmadığını ve yine maaşlarını tam aldıklarını hatta bugünkü
tabirle becerikli iseler bu muazzara devlet ziyanlarına mukabil aksine kendilerinin büyük servetler
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yaptıkları, maamafih esasen hükümetin elindeki ticari müesseselerde ekseriya zararın pekte kolay
anlaşılamıyacağı, zira müessese ziyan ettikçe, rekabette olmadığından, fiatlara zam suretile bu ziyanın
kapatıldığı yani halktan alınan vergilerle bu ziyanın tazmin edildiği, halbuki serbest piyasada bir tüccar
iflas ederse piyasadan çekileceği, neticede Hazinenin iki suretle mütemadiyen ziyana uğradığı, biri bu
sanayi ferdlerin elinde, isterse bu kozmopolit bir sermaye olsun, onlardan alacağı vergiyi alamaması,
saniyen hükümet elindeki bütün bu sanayi ve işletmelerin uğradığı zararları yine halkın ödemesi bir
kelime ile Türkiyedeki devletçiliğin; dibi delik bir havuzu senelerce bir milletin doldurmağa çalışması
demek olduğu diğer taraftan hükümetin elinde bulunan siyasi kuvvetten başka birde ekmek menbalarını
eline geçirmesile millet hakimiyetinin kolayca tehlikeye düşmesi, bu devletçiliğin vatandaşları, bilhassa
münevverleri Hazineye bağlamak suretile köle ve dalkavuk yaptığı hatta serbest piyasadaki tüccarların
dahi her işleri hükümete bağlı olduğundan hükümete yaranmak için onlar da hülül ve tabasbus
göstermeğe mecbur kaldıkları ve hükümet ticari müesseselerinde memur ancak menfaatini, terakkisini
mefevkine bende olmakta ararken serbest hayatta ticaretin dalkavukluğa hiçbir kıymet vermemesinden
vatandaş ancak bir menfaat koparmak için karşısındakine bir menfaat temin etmeğe mecbur olduğunu
ve işte bunun vatandaşı müteşebbis, enerjik yaptığını ve rekabet karşısında gözünü dört açtığını ve 80
yaşına kadar çalışarak hazineye para ilave ettiğini ve ekonomi yaparak kendisine emlak temin ettiğini
söylüyordu..(1 Aralık 1948)

Böylece serbest ticarette vatandaş müteşebbis ve 80 yaşına kadar enerji ile çalışır iken öte
tarafta memur ise genç yaşında tekaüd işsiz, teşebbüs kabiliyetini kaybetmiş hazineden bir şey
kopartmak için çoğalan kitleye katılan bir ferd yetiştiğini, ayni zatın serbest ticarette yetişse hayatını
zorla kazanan bir kahraman kesileceğini ve nihayet serbest hayatta bir tüccar ve müessese, yerine
göre adam tayin ederek en ufak bir memuru ceza ve mükafat karşısında en iyi çalıştırırken, milyonluk
bir siparişi bir telefonla yaparken, hükümet müesseselerinde akraba ve ahıbbaya bir iş bulmak gayesi
takib edildiği ve kadro ne kadar şişerse kırtasiye muamelatı ne kadar uzarsa, bir mübayaa ne kadar
gecikirse ve bundan ne kadar zarar görülürse bu kimsenin cebini alakadar etmediğini bu 1942
Haziranındaki makalelerde belirtiyor ve bir tarafta hazineden birşey kopartmak için koşan bir kitlede
bomboş otururken diğer tarafta büyük bir iş sahasının bomboş durduğunu ve tabiatın verdiği bu
muazzam nimetten istifade edilmemesinin sebeblerini söylüyor ve şimdiye kadar devletlerin niçin bizzat
tüccar olmaktan ve sanayi işletmekten ateşe dokunmaktan kaçar gibi ictinab etmek istediklerini
anlatıyor ve Türk milletinin bugünkü fakirlik ve geriliğinin sebeblerini bunda buluyorduk. Nitekim
hududsuz tabii zenginlikleri olan Rusyada geri kalan sanayide bir ihracat bahis mevzuu olamadığı gibi
hükümetin işlettiği ziraatin Çarlık zamanındakinden daha geri olduğuna malumdur.

Hükümetin elinde bir ticaretin bir memleketi fakirliğe ve geriliğe sevketmesine mukabil, halkın
elinde, ticaret ve sanayiin o memleketi nasıl terakki ve refaha götürdüğünü daha iyi anlamak için 150
senelik 20 milyon nüfuslu bir ibtidai bir sanayie malik olan Amerikanın bugünkü sanayi ve refah
kudretine hangi yoldan geldiğini sonra 150 sene evvel 7 milyon nüfuslu İngilterenin bilahare malik
olduğu ticaret ve sanayi kudretini hangi yoldan elde ettiğini ve 70 sene evvel 26 milyon nüfuslu
Japonyanın o zaman bir toplu iğne yapamazken bu harbin başında 120 milyon nüfuslu ve Amerika
sanayiile rekabet edecek hale hangi yoldan geldiğini hülasaten izah ediyor ve bu memleketlerin hiç
birinde hükümetin en ufak bir sanayiden en büyük dritnavut yapan müesseselere ve diğer taraftan
orman işletmeleri, madenlere kadar halkın elinde olduğunu gösteriyor (yalnız Japonyada bu harbin 2
nci senesinde hükümet gemi tezgahlarına elkoymuştur) ancak 60 sene evvel Almanyada olduğu gibi
hükümetin demiryollarını satın almasının sebebleri ki bu harbin başına kadar cenub şimendifer hatları
halkın elinde idi, veyahud Fransada çok evvel barut inhisarı yapılmasının sebepleri yalnız askeri
düşüncelerle olup ticaret için olmadığı ve Amerikada bir Ford ve bir General Motör neyse Almanyada da
bir Krup, Simens ayni şey olduğunu ve Almanyada kırtasiye muamelesi nisbeten bir saat gibi işlerken
ve Hitlerin dahi 30 Kanunusani 1937 nutkunda; "Yeni devlet zaten bunu kendisi de istemediği vechile
asla tüccar olmıyacak ve iktisadi hayata kırtasiyeciliği sokmağı düşünmiyecektir" sözünü ve bu sözü
destekliyen (Şahtin) liberal fikirlerini Mussolini İtalyasının da, Birinci Dünya harbinden sonra ham
maddelerini muntazaman elde edememesi sebebile, aksayan sanayiini çalıştırabilmek için korporasyon
sistemini ele aldığını ve sanayii konfederasyon gruplarına ayırarak ham maddeleri taksim edebildiğini
yoksa İtalyada da hükümetin tüccarlık yapmadığını ve bu hususta Mussolininin sözünü anlatıyor ve
Ankarada bu esnada devletçi olarak gösterilmeğe çalışılan Almanya ve İtalya için izahlarda bulunmağa
mecburiyet hissediyorduk.

O zaman Fransada 936 da halk cebhesi, sosyalistlerin seçimi kazanması üzerine Blum
zamanında hükümetin bazı demiryollarını ve silah fabrikalarını satın alması ve İngilterede de işçi
partisinin programlarına koydukları gibi madenleri, bankaları, ormanları, büyük sanayii hükümetin
işletmesi fikirleri ve (İngiltere 43 milyon 100 sterlinden fazla bir şeye malik değildir ve bütün servet
menbaları dört milyonun elindedir.) diye şikayet etmeleri Fransada ise "Fransayı soyan 200 ailedir."
feryadları, bazı memleketlerin bize benzeyecekleri fikrini uyandırdığını..

Maamafih bunun yeni birşey olmayıp geçen asra hatta 150 sene evvel Fransız konvansiyonel
meclisinde bu arzuların belirdiğini o zaman dahi madenleri, ormanları hükümet mi işletmeli, ferdler mi
münakaşası, fakat Fransada Blum kabinesinin satın aldığı şimendiferlerin nasıl ziyan ettiğini, ertesi
sene parlamentoda nafia encümeni raportörünün okuduğunu anlatıyor. Ve bu memleketleri bugünkü
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terakki ve zenginliğe kavuşturan bir yolu terkederek nasıl bir netice vereceği bugün belli olmıyan başka
bir yola gitmeğe kalkışmaları Türkiye gibi sanayi kurmak için değil büsbütün başka sosyal davalar için
yaptıklarını izah ediyor, bundan başka devletin ticarette nazım rolü oynamak veya liman yol yapmak
gibi normal vazifeleri haricinde bir memleketin kıtlık ve buhran devirlerinde zaruri olan devlet
müdahalelerine devletçilik denemiyeceği, ve bu gibi müdahalelerde bu harbin içinde olduğu gibi yeni bir
şey olmayıp 220 sene evvel, Romalıların Aniballe olan muharebelerinde kadınları lüksüne varıncaya
kadar olan kanuni müdahalelerinden başlıyarak 150 sene evvel Fransa inkılabı esnasında Fransızların
müttefiklerle olan harblerinde buğday ve şeker kıtlığında hükümetin buğday satın almak ve yiyecek,
giyecek, yakacaklarına kadar fiat tesbit ettiklerini ve İngilterenin Amerika istiklal harbinde mağluben
çıktığı zaman nasıl prim ve himaye usullerine baş vurduğunu, Almanyanın 30 sene harbinden sonra
bütün zenginliğini kaybederek tamamile mahvolduğu zaman Almanyada tekrar iktisadi hareketin devlet
müdahalesi ve himayesile başladığı, Saksonyada ilk pamuk sanayiinin himayesi, Prusyada vücuda
getirilen ipek fabrikaları, Silezya ve ecnebi devletlerine karşı himaye edilen demir sanayii fakat bütün
anlattığımız bu buhran devirleri geçip normal vaziyet avdet edince tam serbest bir ticaret serbestisile
bugünkü kuddünyayı işgal eden medeni devletlerin ticaret ve sanayilerinin inkişafettiğini ve ancak bu
ticaret serbestisi bugünkü kudretlerine vasıl olduklarını yazıyorduk. Ancak Osmanlı İmparatorluğunda
devletçilik olmadığı halde niçin sanayiinin terakki etmediği sualine cevaben de:

Fransada 14,15,16 ncı Lui istibdad zamanlarında ticaret ve sanayiin fevkalade inkişaf etmesine
sebeb kanaatimizce evvela bu müstebid kralların devletçiliği yani ticaret, ve sanayii ellerine almadığı
hatırlarına getirememeleri olduğu, saniyen devlet kapısı yalnız aristokrasi sınıfına açık bulunarak halk
sınıfının mecburen hayatını kazanmak için kendisini ticaret ve sanayie atmış olduğu sabur muktesid bir
gün sermaye denilen kuvveti eline geçirerek yalnız aristokrasinin emlakini değil siyasi kuvvetini de eline
geçirdiğini halbuki Türkiyede herkese devlet kapısı açık olduğunu ve bütün servetlerin konakların,
yalıların, debdebenin hep memurlara aid bulunduğunu ve bu sebeble herkesin kendilerine açık olan
devlet kapısına koşarak ticaret sanayii ihmal ettikleri diğer tarafta Osmanlı İmparatorluğunda
kendilerine devlet kapısı kapalı olan gayri müslimlerin ekmeklerini ticaret ve sanayide aramağa mecbur
kaldıklarını ve bu suretle Boğaziçinde baş ağası yüksek Türk memurlarına ait büyük yalıların içinde
tüccar olarak gayrimüslümlere aid yalıların bulunduğunu, maamafih Osmanlı İmparatorluğunda sanayi
inkişaf etmemekle beraber memleketin refahı yerinde olduğu, 70,80 sene evvel Londra, Paris
sergilerinde ihracat mallarının bugün tam aksine madalya ve takdirnameler aldıkları, 1908 inkılabından
sonra da on sene harbler içerisinde geçmesine rağmen beş sene süren Birinci Dünya Harbinden sonra
bile Anadoluda Milli Mücadele senelerinde buğday kıtlığı değil (evvelce yapılan geniş ihracata mukabil
geniş idhalat neticesi) şeker kahve kıtlığı bile görülmediğini izah ediyorduk. (2 Aralık 1948) (*)

Bu suretle devletcilik aleyhinde yazılmış olan 932 ve 942 tarihlerinde yazılarımızı dün ve evvelki
makalelerde hulasa ettikten sonra, şimdi bir hakikat olduğunu söyliyebiliriz ki bu 25 sene zarfında,
bütün enerji ve büdce geliri, yalnız zirai istihsalatı vücuda getiren vasıtalara; sulama işlerine, yollara,
limanlara, silolara eğer sarfedilmiş olsaydı, diğer tarafta da hernevi sanayii memleketimizde kurmak
için, nice yapılan ecnebi teşebbüslerine karşı müşkülat çıkartarak reddedilmeseydi, bilakis onları teşvik
edici kolaylıklar gösterilseydi, bugünkü Türkiye 25 seneyi sulh içerisinde geçirdikten sonra 30 sene
evvelki Birinci Dünya Harbini geçiren Anadolunun bolluğa tam bir tezad vaziyetinde kıtlığa düşmiyecek
bilakis tam bir ziraat memleketi olacak ve hatta ihracat yapabilen, hakiki bir sanayi işte o zaman
kurulmuş olacak ve bu harb içinde rakı ve şarab şişelerini kısmen Rumanya ve Bulgaristandaki hususi
fabrikalardan almak için uğraşmıyacak halk zengin refaha kavuşacak, "60.000 ton müttefiklerimizin
hububat vermelerine rağmen biz yine açlıkla karşı karşıya kaldık" diye bir başvekil feryad etmiyecek, ve
yahud ayni Başvekil: "Amerikadan buğday istedik vapurunuzu gönderin dediler vapur, tek vapur yok"
demiyecek, 70 sene evvel kurulan ve düne kadar devam eden Şirketi Hayriye gibi vapur şirketleri
kurulacak memleket buğdaysız, zeytinyağsız, kömürsüz, şekersiz kalmıyacak, muhakkak bugünkü
bahalılık olmıyacak ve ucuzluğu sebebile ihracat malları bu ikinci Dünya harbi boyunca kapışarak
alınacak ve o zaman çok muhtemeldi ki biz de İsviçre, Portekiz gibi dövize ihtiyacımız yok diyecektik ve
bu gün bir takım nahoş kayıdlar ve şartlar dahilinde döviz tedariki peşinde koşmıyacaktık ve bugün
boğaza kadar borç ve büyük bir bütce açığı karşısında bulunmıyacaktık. Yollarımızı çoktan yaptırmış
olacaktık, sonra da memleketin bu günkü sefalet ve perişanlığı hakkında bütün ecnebilerin hakkımızda
düşünüşünü temsil eden Amerikalı mütehassıs Thorburgun söylediği sözler karşısında müteessir bir
vaziyete düşmiyecektir. Thorburg'un 947 yazısında hazırladığı bu rapordan aşağıya satırlar alıyorum:

1- Bu memlekette öyle sahalar vardır ki suya kavuşsa çok zengin bir ziraat memleketi haline
gelir, garabet şuradadır. Bu gibi sahalardan çoğunda tabii sular vardır. Fakat çiftçinin elini uzatacağı
yere kadar vardırılmamıştır.

2- Türkiyede devletin sanayi kurması, Türkiyede sanayi hareketini arttırmak değil, Türkiyede
sanayi hareketini muayyen bir seviyeye göre, umumi bir surette inkişafına mani olmuştur.

3- Öküzle cer olunan ve bütün Türkiyeyi beslemeğe çalışan karasapanla Karabük çelik tesisatı
arasında fark çok büyüktür.

(*) Dünkü yazıda geçen Smith ismi Pitt olacaktır. İngiliz Başvekili Pitt, bu nutkunu 17 Şubat 1752’de Avam
Kamarasında vermiştir.
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4- Karabük çelik fabrikaları iktisadi bakımdan bundan acı biriflas tasavvur edilemez, fabrika
demir kaynaklarından 600 mil uzakta, gerek kömür madenlerinden ve gerek deniz sahilinden epeyce
mesafe ile ayrılır, en mükemmel işletmeye malik bir çelik teşekkülü bile bunların hakkından gelemez hiç
bir zaman haricden gelen çelik ile rekabet edemez. Zaten haddinden fazla noksanı bulunan tek hatlı bir
şimendiferle kömür ve demirin ancak küçük bir kısmının nakliyatı temin edileceği aşikardır. Bu kadar
aşikar bir hakikati görmemek kadar muazzam bir hata, ancak hazinenin parasile işliyen bir devlet
işletmesinde müsamaha görür ve cezasız kalır, bunu hususi bir sermaye yaparsa sadece iflas eder.

5- Toprağın altında ibtidaii bir takım techizatla pek fena bir halde çalışan senelik istihsalatı 9
milyon tondan ibaret kömür o kadar bahalıya mal olur ki hükümet açığı ödemese (yani halk verdiği
vergilerle bu ziyanı tazmin etmese) bugün hiç bir sınai müessesede ve hiç bir ev işinde kullanılamaz.

6- Zonguldakta toprağın üstünde tesadüf edilen her türlü garaj binaları ve parklarla bizzat
kömür ocaklarında mevcud ibtidai masraflı, ve kazalı işletme şekli birbirine çok tezaddır.

7- Türkiyeye kıyas edilebilecek hiçbir memleket yoktur ki umumiyetle en asgari seviyede kabul
olunacak mahiyette sıhhi icabları Türkiye kadar ihmal etmiş olsun? Türkiyede vasati derecede dahi
temiz abdesthane ve hamamlara sahib şehir ve köylere tesadüf edilemez. Türk şehirlerinde pisliğin,
mezbeleliğin birikmesine baş çeviren olmaz, bütün bu yurdun esaslı bir surette temizlenmesi ve
dezenfekte edilmesi şarttır.

"Thorburg" un söylemiş olduğu gibi Türkiyenin bu vaziyete düşmesinden ve İstanbulun susuz
kalmasından çöpleri nakledememesinden, pisliğinden tutalım hastahanelerde bir yatakta iki hastanın
yatmasına, binlerce verem ve hastaların sokaklarda kalmasına tramvaylarda, trenlerde, vapurlarda
vatandaşların medeni memleketlerdekilerden farklı halde nakledilmesine tren vapur kazalarına, bir
zelzele afeti olunca köylülere yardım değil hayat mematlarının haftalarca haber alınamamasına, bir
millet için en mühim bir dava, olan nüfusun senelere göre artmamasına, ve Suriyede hududumuz
yanında 25 sene evvel bir köy olan Kamışlı bugün zengin ve asfalt şoseli otuz bin nüfuslu bir sanayi
şehri yaratılırken Anadolunun muhtaç hale gelmesine hulasa bugünkü yoksuzluğa, bahalılığa sebeb:

Bu 25 sene zarfında hükümetin bir geçim ve mübadele vasıtası olan ziraatı tamamile ihmal
ederek, bütceyi devletcilik uğrunda kullanmasıdır. 25 sene evvel arazi kaybı dolayısile ufalan, harblerle
zayıflıyan Türkiye Cumhuriyet büdcesini evvela memleketi doyuracak haricle mübadele vasıtası temin
edecek vasıtalara sarfedilecek yerde, evvela memlekette zaten mevcud olan ecnebi ve milli şirketlerin
elinden hemen acele şimendiferler, vapurlar, kömür havzaları, madenler, ormanlar, tramvay, tünel,
elektrik, havagazı müesseselerini, Terkos suyu idarelerini almak ve yine bu fakir büdcenin 25 senelik
varidatını Ankaranın imarına kullanmak ve muazzam israflarda bulunmak ve yine bu fakir büdceden
sun'i sanayi kurmak ve ticaret yapmak istemiş ve bütün para dökerek aldığı ve yaptırdığı bu işletmeleri-
Ankara hükümeti en geri bir kırtasiye içine boğulan ve "A-Z" kadar bozuk bir idare mekanizmasına
teslim etmiştir.

İşte Hitlerin Alman idare mekanizmasını teslime cesaret edemediği işletmeleri, ticareti bu idare
mekanizmasına teslim ederek ticaret yapmağa kalkışmasile ve hepsinde ziyan etmesile ve bu ziyanları
ve yine bu fakir büdceden tazmin edilmek istenmesile ve netice de bütün bu 25 senede sarfedilen
paralar bir varidat getirmeğe yaramamasile zayıf istihsalat yapan ihracat malları ise ya feyazanlardan,
ya kuraklıktan muazzam zararlara uğramasile memleket bugünkü hale gelmiştir.

Mesela çok muhakkak olduğu gibi 936 da Seyhan Ceyhan feyezanında 400 bin dönüm arazinin
hububat mahsulü mahvolmuş 938 de yine ayni mıntıkada 400 bin dönüm su altında, 931-932 de ise
kuraklık memleketi öyle harab etmişti ki köylü Ziraat Bankasına borçlarını değil vergilerini
verememişlerdi. Seyhan Ceyhan, Menderes, Porsuk Trakya Meriç, bütün bu memlekete altın getirecek
menbalar böyle felaketler getirirken, herkes bilir ki Hollanda tamamile dümdüz münhat bir yer. Orada bu
su kuvvetleri öyle bir nizama konmuştur ki feyezan şöyle dursun refah, saadet ve servet getirir.

Binaenaleyh bugün bütün bir milletin ittifakla şikayet ettiği bu dağınıklık, bahalılık ve yoksuzluğa
çare için bazı Avrupa memleketlerini takliden ve dünya anayasasından sonra kullanılması adet olan,
kabine değişti, kabine değişecektir gibi şeylerden ümid beklemek, boş bir şeydir. (3 Aralık 1948) (*)

BİTTİ

2 Aralık 1948

Akşam
-İktisat Kongresi
-Gelir vergisinin kabulünde ittifak hasıl oldu
-Osman Fikret Arkun İktisat Kongresindeki hadise hakkında ne diyor?

(*) Bu yazı 1,2,3 Aralık 1948 günlü Yeni Sabah Gazetesinde yer almıştır. Yazının bütünlüğünün korunması amacıyla
tarihlere göre parçalanmamış, tümü birden alınmıştır.
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Cumhuriyet
-İktisad Kongresinin doğurduğu ihtilaflar
-İstanbul Tüccar Derneği, Türkiye İktisad Kongresi Tertib Heyetinden çekildi

Hürriyet
-Tüccar Derneği iktisat kongresinden ayrıldı

Son Posta
-İktisat Kongresinin akisleri devam ediyor
-Tüccar Derneği tertip komitesinden çekildi
-Akosman, Taşkente bir mektup göndererek derneğin mazi, hal ve istikbali hakkındaki düşünce

ve tasavvurlarını anlattı.
Tasvir
-İktisad kongresinden çıkan ihtilaf
-Tüccar derneği başkanı isnadlara cevap veriyor
-Kongrede alınan muazzam fikrin Tüccar Derneğinin elinde ve patentinde kalmaması planı

muvaffakiyetle tatbik olunmuştur.

Vatan
-Tüccar Derneği iktisat kongresinden çekildi
-Dernek, dün Ticaret Odasındaki toplantıya iştirak etmedi ve bir tebliğ yayınladı

3 Aralık 1948

Akşam
-Tüccar Derneği
-İzzet Akosman'ın hareketini protestoya karar verdi

Cumhuriyet
-Tüccar Derneği, Başkanı aleyhinde cephe alıyor
-İzzet Akosmanın Başkanlıktan, Hamdi Başarın da Genel Katiblikten ıskatı için imza toplanmaya

başlandı.

3 Aralık 1948

Ulus

35. Tüccar Derneği Kongresinde:

Devletçilik bahsi

SADİ BEKTER

Bundan evvelki yazıda tertip ve çalışma tarzı hakkında bilgi verdiğimiz ve ne ad verilmesi lazım
geldiğini münakaşa ettiğimiz toplantıda üç problem tetkik konusu olarak seçilmiş bulunuyordu.

1- Devletçilik ve devlet müdahalesi,
2- Dış ticaret,
3- Vergi reformu.

Bugün birinci mesele-devletçilik ve devlet müdahalesi meselesi- hakkında hazırlanan tezlerle bu
mevzuda alınan kararları gözden geçirelim:

Bellibaşlı ve ilmi karakter taşıyan tezler sayın Ordinaryüs Prof. Ömer Celal Sarç, Prof.Dr.Muhlis
Ete, Prof.Hazım Atıf Kuyucak, Prof.Dr. Ahmet Ali Üzegen ve Doçent Feridun Ergin'e ait olanlardır.

Bu tezleri müdafaa ettikleri fikir bakımından ikiye ayırmak mümkündür: Devletçilik ve devlet
müdahalesini reddedenler, sınırlı bir şekilde devletçiliği ve devlet müdahalesini kabul edenler.

Yüzde yüz liberalizmi tutanlar Sayın B.Feridun Ergin'in tezleridir. Milletvekilliği sırasında
hükümetin ekonomik siyasetinin radyo sözcüsü olarak konuşmalarını dinlediğimiz Sayın Kuyucak
bugün tam liberal bir anlayışın sahibi olarak işe devletin bir gaye değil bir vasıta olduğu kanaatıyle
giriyor ve insan hakları zaviyesinden devletin iktisadi hayata müdahalesini tahlil ve hukuki ve iktisadi
bakımdan devletçiliği ve devlet müdahalesini münakaşa ettikten ve bu arada devletçiliğin Anayasamızın
yetmişinci maddesi ile emniyet altına alınan çalışma mülk edinme ve hakkını kullanma hak ve
hürriyetlerine aykırılığını tebarüz ettirdikten sonra şu neticeye varıyor:

"Devlet muayyen maksatları temin için kurulmuş bir içtimai teşekkül bir vasıta ve bir alettir.
Gayesi harici ve dahili emniyeti sağlamak ve bilhassa dahilde serbest müteşebbislerin, müstahsillerin
ve müstehliklerin karar alma ve fırsat bulma hususundaki müsavatını temin eylemektir. Memleketin
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iktisadi işlerinin idaresinde devlet tenvir edici, icabında tanzim edici bir rol oynamalı ve fakat hiçbir
zaman müteşebbisler karşısına hem nazım, hem de rakip olarak çıkmamalıdır.

Müdahalecilik ve bilhassa devlet işletmeciliği milli emekten ve servet kaynaklarından azami
randıman sağlayan bir usul değildir ve olamaz. Bu sistem gittikçe artan umumiyetle Millet Meclisinin
murakabesinden de sıyrılan bir devlet kapitalizmine ve binnetice de bu büyük makinenin basına
geçenlerin tahakküm ve istibdadına müncer olabilir. Beşer hürriyetini sağlıyacak ve fertlere refah ve
saadet temin edecek yol da bu değildir."

Sayın B.Ergin de "İktisadi hayatta müteaddit mezhepler yoktur. Yalnız iktisadi bilenler ve
bilmiyenler tarafından temsil olunan iki ayrı cereyan vardır" cümlesiyle girerek liberalizmin özlü ve güzel
bir edebiyatını yapıyor.

Merkezi bir teşkilatın "İktisadi şartlar üzerinde tesir yaratan milyarlarca amili" bir arada mütalaa
etmesine, imkan olmadığını, devletçiliğin bütçe siyasetinde enflasyoncu tesirleri olduğunu ve çalışma
neticelerinin gayri mesul parlamentolar tarafından tetkik edildiğini söylüyor.

Nihayet sözlerini şöyle bitiriyor:

"Serbest iktisat nizamını tasfiyeye çalışan hükümetler, daima bürokrasi rejimlerine doğru
sürüklemişlerdir. İstikbalin ufuklarında bir serap gibi gözüken sosyalizm idealine doğru ilerliyen fikir ve
siyaset adamları, bürokrasi adı verilen umulmadık bir realite ile karşılaşmışlardır."

Şimdi bu fikirler üzerinde biraz duralım:

Bugünün istihsal tekniği ve neticeleri bakımından tam liberal bir anlayışla devleti bir jandarma
devlet olarak telakkiye imkan var mıdır? Kanaatimizce hayır. Zira makine sanayinin ortaya koyduğu bir
hakikat vardır. Bu sanayiin yer aldığı bir dünya ekonomi nizamında temerküz hadisesi tabii bir neticedir.
Temerküz, tabiati iktizası serbest rekabet tesiriyle ya inhisara veya çöküntüye doğru gider. Bu nasıl
olur? Dev istihsal müesseseleri ya temerküzün sağladığı faydalarla rakip ufak teşebbüsleri ortadan
kaldırarak fiili bir inhisara sahip olurlar veyahut da diğer rakip dev müesseselerle rekabet yüzünden
müşterek çöküntülerini önlemek için birleşirler ve istihsale ve satışa tek elden hakim olurlar. Eğer bunu
yapmağa muvaffak olmazlarsa içlerinden birinin veya bir kaçının çökmesi muhakkaktır.

Malumdur ki fiili inhisar, tabiaten istismarcıdır. İnsan emeğini ve müstehlikin iştira gücünü
istismar eder.

Liberal bir anlayışla bir kriz ve çöküntü halini katı yürekle mütalaa edelim. Böyle büyük bir dev
müessesenin çöküntüsü tesirleri bakımından cemiyet nizamında geniş bir sirayete müstait olmasaydı
buna devlet olarak seyirci kalmakta hiçbir mahzur olmazdı. Amma iş öyle değildir; bu çöküntü büyük bir
işçi kütlesinin geçim akibeti ile alakalıdır.

İşte bugünün devleti bu zaruretlerledir ki bütün bu hadiselere yabancı kalamaz. Diğer taraftan
geri bir ekonomi nizamına sahip olan memleketler için devletçilik bir gaye değil vasıta olarak da
kullanılmak icabeder.

Türkiye'de biran için tam liberal bir anlayışa döndüğümüzü tasavvur edelim. Ne olacaktır?
Evvela dışarıdan daha ucuz fiyatla buğday ithaline müsaade edeceğiz. İktisadi kanunların tesirini
bekliyerek köylünün ya istihsal vasıtalarını islah ederek buğdayı ucuza maletmesini veya daha elverişli
bir mahsul ekimine geçmesini bekliyeceğiz.

Köylünün bugünkü haliyle yalnız başına cihazlanmasını veya yeni bir çeşit ziraate geçmesini
sağlarken uğrayacağı felakete seyirci mi kalacağız? Liberal anlayışa göre bu tabii bir iktisat kanunudur.
Hükmünü icra edecektir. Binaenaleyh cevap "evet" olacaktır.

Bu anlayışa intibak edecek bir devlet nizamının dünyada mevcut olduğuna inanmak güçtür.

Devletçiliğin ve devlet müdahalesinin Anayasaya aykırı olduğu hükmüne gelince, Anayasamızın
ikinci maddesi Türkiye Devletini devletçi olarak kabul ediyor. Şu halde bu iki hükmü uzlaştırmak
mümkün görülmüş demektir.

Kanaatimizce bu telif şekli siyasi partilerin programlarında her partinin anlayışına göre tahakkuk
ettirilmiş olmak lazımdır.

Esasen sayın bilginlerin tariz hedefleri vasıta devletçilikten ziyade gaye devletçilik anlayışıdır gibi
bir his yaratmaktadır.

Bakalım diğer tezlerde neler var?
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Sayın B.Sarç tezinde işe şimdiye kadar tatbik edilen devletçilik siyasetinin vasıflarını incelemekle
başlıyor ve müşahedelerini şu suretle topluyor:

1- Devlet en çeşitli sahalarda müteşebbis olarak faaliyete geçmiştir.

2- Devlet muhtelif sahaları inhisarı altına alarak fertlere kapatmıştır.

3- Ferdi mülkiyetin mevzuları tahdit edilmiştir.

4- Devlet fertlere açık kalan mahdut sahalarda hususi faaliyetleri ağır takyitlere ve formalitelere
tabi tutmuştur.

Ve bu müdahalelerin gayesini araştırarak "başlangıçta devletçiliğin zarureti geri kalmış olan ve
teknik ve iktisadi bilgilerin, sermayenin ve teşebbüs ruhunun zayıf bulunduğu memleketimizi kısa bir
zamanda ilerletmek ve yabancı sermayenin tahakkümünden korumak endişesiyle izah ediliyordu"
dedikten sonra daha sonra yapılan bazı müdahaleleri bu hedeflere bağlamağa imkan yoktur hükmüne
varıyor ve misal olarak Toprak Kanununu, gemicilik inhisarını, kömür madenlerinin devletleştirilmesini
gösteriyor.

Bu tatbikatın neticesi olarak demiryollarıyla faydalı bazı işletmeleri o zamanın şartlarına göre bu
tatbikata medyun olduğumuzu munsifane kabul ederek bunun yanında tekevvün eden mahzurlarıda
sıralıyor.

Bu mahzurlar şunlardır:

1- Hangi işlerin devletleşeceği ve hangi hususi faaliyetlerin ne gibi tahditlere tabi tutulacağı
hakkında sarahatsizlik.

2- Sermaye yatırışlarında yanlışlıklar yapılmıştır ve bu yüzden milli sermayeden israflar
olmuştur.

3- Devlet, kurduğu müesseseleri umumiyetle iyi teknik vasıtalarla teçhiz etmiş olmakla beraber
bu müesseselerin rasyonel bir suretle çalışmalarını temin edememiştir. Yani kadro genişliği ve ücret
nizamında bu işletmeler icaplarına aykırılık vardır. Üstelik devlet müesseseleri hesaplı bir surette
çalışmalarını zaruri kılan muharriklerden de mahrumdur.

4- Hususi sahada çalışma güçleşmiştir.

5- Nihayet iktisad işlerinde devletin fertler yanında yer alması, hatta bazı sahalarda fertlerin
yerine geçmesi, onu en esaslı ve normal vazifelerini gerektiği gibi ifadan alıkoymuştur. (Sağlık, eğitim,
adalet ve idare işleri).

Mahzurlu neticelerin tadadi burada bitiyor. Bunu takiben Türkiye'de sosyalizm değil bir sosyal
siyaset lüzumunu belirtiyor ve arada "hususi teşebbüsün muhtelif sahalarda devlet teşebbüsünden
daha rasyonel olduğu kaziyesinin hala ve Türkiye içinde doğruluğunu ifade” ederek devletin yapacağı
işler ve fertlere kapatılacak sahaların neler olduğunu ortaya koyuyor. Bakalım bunlar nelerdir?

1- Devlete ilkin hususi iktisadi faaliyetleri yakından murakabe ve kuvvetle teşvik vazifesi düşer.

2- Devlet, iktisadi faaliyetlerin başarı şartlarını sağlıyacak icraata en büyük ehemmiyet
vermelidir. (Limanlar, yollar, sağlık işleri, sulama, bataklık kurutmaları.)

3- Fertlere rakip değil rehberlik olmak şartıyle devletin müteşebbis olarak yapabileceği bir çok
işler de vardır. (Enerji santralleri, zirai kombinalar. Sırf devlet ihtiyacını karşılıyanlar orman ve numune
işletmeleri.)

4- Fiili inhisara meydan veren, rekabet rejimi altında yürütülmesi rasyonel olmıyan, askeri
esrara taalluk edenler ise fertlere tamamen kapatılmalıdır.

Arkadan sayın profesör yabancı sermayenin memleket içi teşebbüslere yatmasından
çekinmemek lazım geldiğini de kaydederek devletin iktisadi faaliyetlerinin yukarıdaki hadlere
indirilmesinin kolay olmıyacağını ve uzun bir zaman istiyeceğini söyliyerek görüşlerini tamamlıyor.

Diğer tezler ve neticeler üzerindeki incelemelere devam edeceğiz.

4 Aralık 1948

Vatan
-Tüccar Derneğindeki son hadiseler
-1948 İktisat Kongresinde çıkan ihtilaf, Tüccar Derneğinin ikiye ayrılması ile mi neticelenecektir?
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4 Aralık 1948

Hürriyet

36. İktisat Kongresi ve Karşılaştığı Kötü Zihniyet

İSMET ALKAN

Bundan bir kaç gün evvel "Türkiye İktisat Kongresinde çalışmalar" başlıklı yazımızda, kongreye
kendi kanaat ve görüşlerini her ne olursa olsun kabul ettirmeğe çalışan muayyen kimselerin, bu şekilde
hareket etmelerini muvafık bulmadığımızı açıkca beyan etmiş ve bunun doğru olmadığını tebarüz
ettirmiştir. İşte o gün bir endişe halinde bizi düşündüren şeyler, nihayet kongrenin son toplantı gününde
bir vakıa, bir emri vaki halinde karşımıza çıkarılmış ve kongreye karşı hakiki bir tuzak kurulduğunu
açıkca göstermiştir.

Kongrenin vergi komisyonunda da aynı kimseler kendi görüş ve kanaatlerini ekseriyet
bulamaması, kabul edilmemesi üzerine orada da aynı yoldan gitmek istemişler, fakat maksat ve
hedeflerine varamamışlar, mağlubiyeti kendi ikrarlariyle sinelerine çekmişlerdir. Ancak derin bir görüşe
sahip olmağa lüzum kalmadan bu yoldaki planlarını umumi heyet toplantısında tekrar edecekleri de
devamlı surette bahis mevzuu edilmiştir.

Nihayet 27 Kasım Cumartesi günü, kongre umumi heyeti toplantısında, gayet kötü bir şekilde, bu
plan mevkii tatbika konmuştur. Kongrenin büyük bir hüsnüniyetle seçtiği başkan, bitaraflığını tamamen
ihlal ederek, kongreyi dağıtmak yoluna sapmış ve yurdun her köşesinden gelmiş vatandaşlar karşısında
maalesef bu oyunun oynanmasına amil ve alet olmuştur.

Bu çok haksız ve yersiz vaziyet ve emri vaki karşısında kalan kongre ekseriyeti, hak ve hakikat
uğrundaki mücadelesine vekarla devam etmiş ve kongreyi yürütmek azmiyle yerinden dahi
kımıldamadan toplantısına devam etmiş ve gerekli kararları almıştır.

Hadisenin esas mahiyetine geçmeden ve bu husustaki fikirlerimizi belirtmeden evvel, bu kararlar
üzerinde durmak istiyoruz.

Bir kere, his ve görüşlerine mağlup olan kongre başkanı ittifakla azledilmiştir. Bu suretle bir suç
haklı cezasını almıştır. Bundan sonraki kongrenin 1950 yılında İzmirde toplanmasına karar verilmiştir.
İstanbul Sanayi Birliği Reisi Dr. Cudi Birtek'in teklifi kabul edilerek kongre zabıtlarının bastırılmasına
karar verilmiştir.

Bu suretle, 1948 Türkiye İktisat Kongresi, muayyen maksatlarla ve görüşlerle hareket
edenlerden temizlendikten sonra, yurdun her köşesinden gelmiş azaların ve hakikati görüp anlayan
şehrimiz iş adamlarının büyük bir ekseriyetiyle faaliyetine son vermiştir. Kongreyi, cidden muhteşem
varlığı ile son dakikalarda bile hiç bir kimsenin şahsi arzularına alet olmamış görmekten mütevellit
büyük bir memnuniyet duyuyor ve istikbale ümitle bakıyoruz.

Toplanacağını büyük bir sevinçle sayın okuyucularımıza haber verdiğimiz ve baştan itibaren
muhtelif makalelerimizle kongre hazırlık ve hareketlerini takip ettiğimiz, nihayet toplanmasını müteakip
yine azimle içinde çalıştığımız, gayret sarfettiğimiz kongre, bu hale düşürülmüştür? Bu konuya, herşeyi
açık bir vicdan muhasebesinden geçirmeğe alışmış bünyemizle, temas etmeği bir vazife addediyoruz.
Ve bunun tam bir zaruret olduğuna da inanıyoruz. Hakikat daima söylenmelidir.

Bu işi anlayabilmek için biraz geriye gitmek lazımdır. Filhakika İstanbul Tüccar Derneği 15 Ekim
1947 tarihinde bir davet yaparak "bu prensip davamız üzerinde serbest bir münakaşa yapılmasını temin
için" cümlesiyle iş ve ilim adamlarını bir araya toplamış ve derneğe ait bir komisyonun (Gelir vergisi
inceleme komisyonu) hazırladığı raporu müzakereye arzetmiştir. Burada muhtelif fikirler beyan edilmiş
ve umumiyetle raporun kuvvetsizliği meydana çıkar çıkmaz ve esas davanın çürüklüğü hissedilir
edilmez yine başkan mevkiinde vazife gören zat, son sözü bu komisyonun başkanı olarak çalışmış
bulunan kimseye vermiş ve o da "ya rapor aynen kabul edilir, yahut komisyon çekilir" şeklinde bir
ifadeyle ve çoğu gitmiş olan azaların reyi ile bu raporu kabul ettirmiştir. Bu dakikada anlamış
bulunuyorduk ki, o günkü toplantı başında başkanın söylediği "Biz hür ve serbest olarak kararlarımızı
vereceğiz" cümlesi tamamen boş bir şeydir. Çünkü toplantının sonu hiç te bunu ispat etmemiştir. O
zaman biz davetli olduğumuzdan, fazla bir şey söylememiş ve yalnız İstanbul Tüccar Derneğinde
mevcut bu şekil bir zihniyete hayret etmiş aynı zamanda tezadın mevcudiyetini görerek, bir daha bu
toplantılara ve emri vakilere iştirak etmemeğe karar vermiştik. Bu kararı müteakip toplantıların hiç birine
gitmemek suretiyle de yerine getirdik. Bununla beraber, meslek sahasında her çalışmaya önem
verdiğimiz için, bu faaliyetlerin iyi bir yolda yürümesi temennisini ishar ettik. Ancak diğer toplantılara
giden arkadaşlara da esen havadan memnun görünmüyorlardı.

Nihayet iktisat kongresi fikri bu dernek tarafından ileri sürülünce aklımıza gelen ilk şey, bu
kongrenin de bu şekilde bir alet olması ve muayyen bir maksada hizmet etmesi endişesi oldu. Fakat



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 

evvela bunu yapacaklarına ihtimal vermedik. Fakat kongre rüznamesi Tüccar Derneğinin, evvelce
hazırlandığı mevzulara göre tespit edilince, yine Hürriyet sütunlarında, bu durumu tebarüz ettirdiğimizi
sayın okuyucularımız hatırlayacaklardır.(*) Halbuki başka çok mühim ve evvela karara bağlanması
gereken esas meseleler mevcuttu. Nitekim kongrenin ilk günü bunu ifade ve tenkit edenler oldu.

Çalışmalar başlayınca, ilk günü yine komisyon seçimi yüzünden başkanın havayı karıştırdığını
müşahade edince, endişemiz arttı. Bunu da yine bir kolaylık teminine çalışıyorlar düşüncesiyle
müsamaha ile karşıladık. Fakat işin öyle olmadığı bilhassa vergi komisyonunda kendini gösterdi.
Muhtelif hareketlerle muayyen bir maksadın istihsaline çalışıldığı görüldü. Biz bunu en evvel görenler
içersinde bulunuyorduk. Çünkü işin başını da biliyorduk. Komisyonda ekseriyet teşekkül ettiği ve
kanaatler belirdiği halde bunu kabul etmek istemiyenler, zor bir duruma düşerek bir gün sonra
başkanlıktan bir yazı tebliğ ettirmeğe amil oldular. Komisyon raporu kısa olacakmış; komisyon raportörü
söz söylemiyecekmiş, ekseriyet kazanamıyan fikirler de kongrede reye konabilecekmiş!. Bunlar hangi
kongre ve komisyon nizamına giren şeylerdir? Herkes bu suretle oynanmak istenen oyunu anlamış
oluyordu. Bu sırada, büyük bir hüsnü niyetle ve fedakarlıkla çalışan kimselere, bu meyanda ilim
adamlarına çeşitli iftiralar da yapılıyor ve bu iftiralara gülünç şeyler karıştırılıyordu. Bu hava ve zihniyet
kendini her yerde gösteriyor, hissetiriyordu. Bütün bunların ifadesini yine biz Hürriyet sütunlarında sayın
okuyucularımıza 25 Kasım tarihli makalemizle aksettirmeğe çalıştık ve kongreyi bu yola
götürmemelerini bu kimselere hatırlattık.

Nihayet bu yoldan muhakkak surette gidilmesi kararlaştırılmış olsa gerekki, son toplantı
gününde başkan, vergi reformu komisyonu raporunda bütün kongreye hakim olmak istiyerek işi
mecrasından çıkarmış ve geri bir zihniyetle taraftarlarını temsil etmeğe gayret sarfetmiştir. Bunu kabul
etmiyenler, başkanı kararlarıyla bu vazifeden haklı olarak iskat etmişler ve kongre faaliyetine devam
olunmuştur.

Bir zümrenin fikrini bu derece ısrarla ekseriyete kabul ettirmeğe çalışması, bugün için elimdir;
cidden acıdır. Bilhassa kongrenin ilk günkü nutuklarında "Biz vesayet sistemini kabul etmiyoruz." diyen
bir zatın, bütün kongre müddetince vesayet ihyasına çalışması, nihayet son günü bunun parlak bir
misalini vermesi daha çok acıdır ve çok elimdir.

Kim ne derse, bu kimseler ne söylerlerse söylesinler, bu kötü zihniyeti herkes, her aza görmüş
ve buna inanmıştır. Gülünç iftiralarda bulunanların maksatlarını anlamıştır. Bu hakikati bir takım kötü
isnatlarla ortadan yok etmeğe imkan yoktur.

Şunu tebarüz ettirelim ki, vergi reformu komisyonu, nasıl bir rapor hazırlarsa hazırlasın, bu
zümrenin fikrini getirmediği için bu hareket yine mukadderdi. İki gün evvel bana karar verildiğini
duyanlar olmuştur. Nihayet kendileri ziyafette eğlenirken, komisyon faaliyette eğlenirken, komisyon
faaliyette idi. Bir maksada hizmet etmiyen hür insanlar, her zaman şu veya bu şekildeki hareketlerle,
iftiralarla karşılaşmışlardır. Bunu bugün hepimiz müdrik bulunuyoruz. Burada da maalesef aynı şey
yapılmıştır. İftiralarını kendilerine aynen iade ederiz.

Memleket ve meslek uğruna çalışmalarımıza devam edeceğimiz tabiidir. Her zaman belirttiğimiz
gibi, aziz yurdumuz iktisadi kalkınmaya şiddetle muhtaçdır. Biz hiç bir zaman fena bir kararı tasvip
etmedik ve etmiyeceğiz.

Bunu bütün yazı hayatımız efkarı umumiye önünde açık bir şekilde ispat etmektedir.
Memleketimiz her türlü kıymetleri ile topyekün ilerlemeye cidden layıktır. Bunun bir an evvel
gerçekleşmesi için çok çalışmamız, şahsi hislere ve görüşlere, zümre menfaatlerine yer vermememiz
şarttır.

Hakikatler ergeç meydana çıkar ve çıkacaktır. Bütün kongre müddetince feragat ve fedakarlıkla
çalışmış yüzlerce azaya yapılan haksız ve yersiz muamele, bunu yapanlar elbette bir gün
utandıracaktır.

1948 Türkiye İktisat Kongresi, hak yolundaki gazan mübarek olsun!

İSMET ALKAN

4 Aralık 1948

Ulus

37. Yirmi Beş Yıl Sonra

YUSUF ZİYA ORTAÇ

(*)Hürriyet Gazetesi 25 Kasım 1948 tarihli hüsha.
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Başar dostumuzu takdime hacet yok. Eski lakabiyle "Limancı" yeni lakabiyle "Kongreci" Hamdi
Başar'ı elbet tanırsınız.

Kitap, broşur, makale, bütün yazılı eserlerine ve hususi sohbetlerinde belirttiği fikirlere - gözlerini
sola devirerek-ters ters baksa bile, İstanbul'da toplanan "Türkiye İktisat Kongresi" de onun eseridir!

Sayın akradaşımız, bu Kongre dolayısiyle -gene kendi çıkardığı- Türkiye İktisat Mecmuasına,
yeni lakabını imza diye kullanarak bir hatıra yazmış; Yirmi beş yıl önceye ait bir hatıra...

Hamdi Başar dostumuz diyor ki: (1923 de İzmir'de toplanan iktisat Kongresi sırasında
madencilerle sanayiciler arasında mühim bir mesele hararetli tartışmalara vesile oluyordu.)

Bu mesele şudur: Madenciler, hariçten gelecek madenkömürlerine ağır gümrük resmi konarak
kendi kömürlerimizin korunmasını istiyorlarmış. Sanayiciler ise, bu tezi, sanayiin inkişafına mani
olacağını söyliyerek reddediyorlarmış.

Bu iki tez 1923 kongresinde münakaşa edilirken, Ödemiş murahhası söz istemiş ve kürsüde,
Almanya'dan İngiltere'den, Belçika'dan ezbere misaller getirerek, ezbere rakamlar söyliyerek, ezbere
kanunlar okuyarak "serbesti" fikrini müdafaa etmiş.

Sayın Başar diyor ki:

(Bir an düşündüm: Hepisi güzel, Ödemiş murahhasının söyledikleri doğru... Fakat bu zat bütün
bu rakamları nederen aklında tutmuş?.. Bütün bu kanunların hepisini nasıl tetkik etmiş?..)

Ve kararını veriyor:

(Bu zat bir bilgin olmaktan ziyade zeki, kurnaz bir politikacı.. Topluluğun ne gibi şeylere kapılarak
karar vereceğini biliyor. Herkesin gözü Avrupa'da.. Dökeceği rakamların uydurma olduğunu kim
anlıyacak sanki?..)

Başar düşünüyor, taşınıyor: Kürsüde çıkıp bunların yalan olduğunu söylese kimse
inanmıyacak... Ne yapsın öyleyse?..

Sayın kongreci, kendi kendine:

(Mademki bunların uydurma olduğuna inanıyorsun, şu halde sende!..)

Diyor ve hemen reisten söz isteyerek kürsüye fırlıyor:

(-Arkadaşlar!.. Ödemiş murahhası arkadaşımızın ilme, fenne, Avrupa'daki kömür istihsaline ve
kömürle alakalı kanunlara dair verdiği kıymetli malumattan dolayı teşekkür ederim. Bunların hepsi
doğrudur. Ancak kendileri Almanya, İngiltere gibi sanayi memleketlerini misal getirdiler. Biz ise ziraat
memleketiyiz. Onun için müsaadenizle bende ziraat memleketlerinden misal getireyim.)

Diyor ve başlıyor uydurma kanunlar okumağa, uydurma rakamlar söylemeğe!..

Sayın Başar, Kasım 1948 tarihli ve 10 sayılı "Türkiye İktisat Mecmuası"nda çıkan bu yazısını
şöyle bitirmektedir.

Ödemiş murahhası arkadaşım yerinden fırladı:
-Bu rakamları ve bahsettiğin kanunları hangi mehazdan aldın?

Diye bağırdı. Sükunetle cevap verdim:
-Das Buch kitabından... Zatı alinizin müracaat ettiği mehazdan.. Emin olun, bütün verdiğim

rakamlar ve malumat sizinki kadar doğrudur!

Dava lehimize halledilmiş ve kongre teklifimizi kabul etmişti.

Sayın Hamdi Başar'ın 1923 yılında İzmir'de toplanan "Türkiye İktisat Kongreni"ne ait bu
hatırasını acı bir hayretle okudum. Bahsettiği Ödemiş murahhası kimdir? bilmiyorum. Kongrede böyle
bir oyun oynanmış mıdır? Onu da bilmiyorum... Fakat muhterem Başar'ın 1135 aza karşısında,
müdafaa ettiği tezi kabul ettirmek için kürsüden doğru olmıyan sözler söylediği, rakamlar uydurduğu
kendi itirafiyle sabittir.

Şimdi merak ediyorum: Yirmi beş yıl önce İzmir'de 1135 delege huzurunda uydurma kanunlar,
uydurma istatistikler, uydurma rakamlar söyliyerek bir İktisat Kongresine kendi tezini kabul ettirmeyi
zekasının hakkı sayan değerli İktisatçımız, acaba 1948 Türkiye İktisat Kongresinde ne hünerler, ne
marifetler gösterdi dersiniz?
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Bunun itiraf edilmesi için bir yirmibeş sene daha beklemeğe hacet yoktur sanırım. Kongrenin
neticesi gösteriyor ki, Cumhuriyet Türkiyesi, bu yirmibeş yıl içinde, hiç olmazsa sayın bilginimiz Hamdi
Başar'ın tezini yutmıyacak kadar uyanmıştır!

5 Aralık 1948

Akşam
-İstanbul Tüccar Derneğinde yeni seçimler yapılacak
-Başkan İzzet Akosman ile Umumi Katibi Ahmet Hamdi Başar'ın değişecekleri muhakkak

görülüyor

Cumhuriyet
-Tüccar derneği, dedikoduların unutulmasını istiyor

Hürriyet
-Tüccar Derneğinin teşekkürü

6 Aralık 1948

Ulus

38. Ticaret Ahlakı

ORHAN SEYFİ ORHON

İstanbul'da toplanan (Türkiye İktisat Kongresi)nin büyük dedikodular ve gürültülerle kapanışı
ticaret ahlakının üzerinde düşünmek için bir fırsattır.Mali ve İktisadi meselelerin hayati bir önem aldığı
şu sırada bu kongreden çok şeyler bekliyebilirdik. Beklenmiyen tek şey, onun bu tarzda kapanışıdır.

Kongrede pahalılık, işsizlik, mali buhran, iktisadi kalkınma çareleri üzerinde konuşulmadı. Fakat
sıra, gelir vergisine gelince kıyametler koptu. Kongre Başkanı komisyon raporunu reye koymadı.
Kongreyi tatil ettiğini bildirdi. İkinci Başkan müzakereyi idare etti. Kongre böylece kapandı. Hala, gazete
sütunlarında dedikodular devam ediyor. Birinci başkan, beşinci koldan bahsetmektedir. Karşı taraf da
İstanbul Tüccar Derneğinin tertiplediği bir komplodan!

Şimdi, ticaret ahlakının üstünde durabiliriz:

Memleketin şu buhranlı devrinde, iktisadi meseleleri konuşmak için büyük tüccarların bulunduğu
bir Kongre böyle mi kapanmalıdır? Devletçiliğin sınırlanması isteği altında bolluk, ucuzluk ve umumi
refah düşüncesi olacaktı. Milli fabrikaları yok pahasına şahsi sermayeye devretmek şüphesi değil! O
şahsi sermaye ki hiç kimse onun bir cemaat kasasında fırsat beklemediğini temin edemez!

İkide bir, Tekelin gazoz yaptığını devletçilik aleyhinde bir hiciv gibi söyliyenler, şahsi sermayenin
memleket refahına ne yolda hizmet ettiğini de gösterebilmelidir. Harp içinde ihtiyaç maddelerinden biri
piyasadan çekilince, şahsi sermayenin boş kalan bu yeri nasıl doldurduğunu biliriz: Yüzdeyüz pahalı ve
yüzdeyüz çürük mallarla! Hala, ticareti teşebbüs halinde "iş" kelimesinden vurgunculuk manasını
seziyoruz: Pamuk işi, tütün işi, kahve işi, yol işi, taahhüt işi gibi...

Topraklarımızı, ormanlarımızı, madenlerimizi şahsi sermaye teşebbüsleri geliştirmemiştir.
Zonguldak kömür ocakları şahısların elindeyken, ne bugünkü istihsale yaklaşabilmişti; ne de bugünkü
sosyal yardımları aklından geçirmiştir. İşçileri sefalette sürünen bir ocak sahibinin, parasını kumarda
nasıl harcadığını unutmadık!

Ticaret güven istermiş! Doğru amma, tüccarlara da biraz güvenmek lazım. Sonu bir iflasla veya
mahkemelere düşen bir ihtilafla bitmiyeceğine inanarak paranızı hangi ticari teşebbüse yatırabilirsiniz?
Bir tanıdığım, otuzbeş senelik memuriyet hayatının ikramiyesini dört beş odalı bir ev sahibi olmak
ümidiyle bir inşaat şirketine koymuştu. Sonunda ev yerine, iflas eden şirketin kasasından seksen lira
çıkmıştı.

Türkiye İktisat Kogresinde, bazı İstanbul Tüccar Derneği sayın üyelerinin, vergi adaleti isteyen
bir kanuna karşı bu kadar gürültülü bir hücuma geçişlerini anlıyamıyorum! Bunun, mutlaka zihinlerde bir
tereddüt uyandıracağını düşünmediler mi? Vergi kaçakçılığı, vergi adaletsizliği umumi vicdanda o
derece derin tesirler bırakmıştır ki, artık gürültüye tahammül edecek tarafı kalmamıştır.

Milli Hükümetin kuruluşundan sonra, Türk tüccarlarının Beyoğlu'ndaki kozmopolit rakiplerinin
yerlerini yavaş yavaş ellerinden alması bizim için o kadar sevinilecek bir başarı sayılmaz. Sevinilecek
şey, zekasını, teşebbüsünü, sermayesini, sabrını memlekete dağıtarak bir servet ve refah kaynağı
yaratmaktır. Onlar burasını bir sömürge sayıyorlardı. Memleketin iktisadi kalkınmasiyle ilgileri yoktu. Biz
onları taklit edemeyiz. Milli ticaret ahlakı da bu değildir.
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Eski zamanlarda mesleki ahlak duygusu çok daha yüksekti. Türkler mesleğe (yol) diyorlardı ve
meslek adabına uymıyanları yolsuz çıkarıyorlardı. Ahiler teşkilatında yolsuz çıkanların pabucunun
dama atılışı hala dilimizde yaşıyor. Bu teşkilat, ticarette fütüvvete dayanırdı. Fütüvvetin bugünkü
manası; halkı nefsine üstün tutmaktır.

Geçen günkü Türkiye İktisat Kogresinde kopan gürültüler de gösteriyor ki, ticaret ahlakının
üzerinde ciddiyetle durmanın zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmiştir bile!

6 Aralık 1948

Vatan

39. İki İmtihanın Verdiği Neticeler

AHMET EMİN YALMAN

İktisat kongresine gelelim; İstanbulda bir Tüccar Derneği kurulduğu ve büyük bir intizam ve
ahenkle iş görmeğe başladığı zaman hepimiz sevindik. Bu teşebbüsten İkinci Türkiye İktisat Kongresi
doğunca, bütün memleket, vatandaşların hususi teşebbüs ve gayretlerile başarabilecekleri işler
bakımından büyük ümitlere düştü ve iftihar duydu. Kongre, dünyanın herhangi bir yerinde tesadüf
edilebilecek intizamın cidden azami derecesile kuruldu, tanzim edildi ve işledi, her şeye rağmen
mükemmel de neticeler verdi.

Buna rağmen teferruat sayılabilecek işlerde, takım ruhuna ve verimli iş görme usullerine karşı
yapılan ihmal ve kusurlar, hem işi sarstı, hem umumi efkarı incitti, hem de teşebbüsten beklenen bir
kısım neticeleri devamlı olarak baltaladı, bizzat Tüccar Derneğinin varlığını da tehlikeye düşürdü.

Ben, İzzet Akosmanı da Hamdi Başarı da çok severim ve enerjilerini ve kurucu kabiliyetlerini
takdir ederim. Bu işde çok çalışmışlar, çok hizmet etmişlerdir, fakat koca bir fıçı iyi suya, bir tek damla
fena su karışması her şeyi bozmağa kafidir. Bu işte de öyle olmuştur. İki kurucunun, kongreye sahip
çıkar gibi görünmesi; daha ilk günden itibaren fena bir istidat yaratmıştır.

İzzet Akosman, kongre başkanlığını vekillerden birine bıraktıktan sonra kongrenin diğer
azasından hiç bir farkı kalmamıştı. Buna rağmen ilk gün reislik makamından sırası gelmeden söz
söylemesi, Hamdi Başarın da sırasız bahse karışması; kongrenin intizamını sarsmış ve Akosmanın
şikayet ettiği beşinci kollara fırsat vermiştir. Hele kendisinin son celseyi tatil etmesi, fazla olarak da
mikrofonun elektrik cereyanını kesmesi; büyük bir davayı, ikinci derecede bir mülahaza ile veya ani bir
asabiyetle tehlikeye düşürmek gibi bir netice vermiştir. Akosmanın neşrettiği izahnamede bu kusurlarını
itiraf ederek halktan özür dilemesini çok bekledim. Bunu yapsaydı işi tamir edecek ve çok sevgi
kazanacaktı. Ne çareki bunu yapmayıp bütün kusuru başkalarında aradı, iş de çığırından çıktı.

Bu iki misal üzerinde durmamızın sebebi; takım kurmanın ve bunu devam ettirmek usullerinin
esaslı icaplarına kafi derecede ehemmiyet verilmezse ne kadar emeklerin heba olacağını, ne kadar
mühim davaların tehlikeye düşeceğini belirtmektir. Eğer demokrasi davasında muvaffak olmak ve
memleketi ilerletmek istiyorsak, takım ruhile hareket etmeği öğrenecek ve kusurlarımızı görüp tashih
edeceğiz. Yoksa her meselede birçok kıymetli emekler sarfettikten sonra kıyıda boğulmağa mahkumuz.

AHMET EMİN YALMAN

7 Aralık 1948

Ulus

40. Devletçilik Bahsi

SADİ BEKTER

İstanbul'daki toplantıda görüşülen meselelerden devletçilik ile ilgili olan tezlerin tahliline
başlamıştık. Şimdi sayın Profesör Ete'nin tezine geçelim:

Bay Ete devletçilik tabirinden kaçınarak tanzimci bir iktisat politikasında devlet işletmeciliğinin
mahiyet ve şümulünü tayin etmekle işe başlıyor ve diyor ki: "Devlet işletmeciliği dediğimiz zaman,
devletin iktisadi, mali ve içtimai sahada işletmeler kurarak bizzat istihsale, tevzie ve hizmete geçmesini
kasdetmekteyiz."

Devletin hangi mevzularda işletmecilik yapması doğrudur ve doğru değildir meselesinde Bay
Sarç'la aralarında esaslı bir beraberlik vardır.
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Tezde ikinci olarak devletçi telakkiye göre devlet işletmeciliğini doğuran ve idameye mecbur
kılan sebepleri ve bu arada hususi teşebbüs aleyhine ve devlet işletmeleri lehine ileri sürülen sebepleri
ve bunların münakaşasını ve bizdeki devlet işletmelerinin fayda ve mahzurlarını buluyoruz.

Üçüncü olarak da Türkiye ekonomisinde yer alan devlet işletmelerinin isim ve nevilerine yer
veriliyor. Bu işletmelerden hangileri devlet elinde kalabilir ve bunların müstakbel çalışma nizamı ne
olmalıdır? Konusu ele alınarak elden çıkarılması lazım gelenlerin devir şekilleri düşünülüyor.

Dördüncü olarak devlet işletmeciliğinin azaltılması halinde devlet ve hususi teşebbüslere düşen
vazifeler anlatılıyor ve bundan sonra da hususi ilim derneklerinin teşebüsiyle (Ekonomi Genel
Meclisi)nin yanında bir "Türkiye İktisadi Araştırmalar" merkezi veya enstitüsünün kurulması teklif
ediliyor.

Sayın Profesör Özege'nin tezine gelince burada belli bazı devlet işletmelerimizin muhtelif
merhalelerdeki veriminden ve kalifiye işçi davasının öneminden ve nihayet mevcut işletmelerde hakim
kılınması gereken çalışma nizamiyle ücret nizamından bahsedildiğini görüyoruz.

Hakikaten Bay Sarç ve Ete ile müşahedelerinin ve hükümlerinin çoğunda birleşmemeğe imkan
yoktur. Yalnız hadiseleri tahlil ederken ayrıldığımız noktalar var.

Evet, devlet en çeşitli sahalarda müteşebbis olarak faaliyete geçmiştir. Gene devlet mutelif
sahaları inhisarı altına alarak fertlere kapatmıştır, ferdin mülkiyet mevzuları tahdit edilmiştir. Devlet
fertlere açık kalan mahdut sahalarda hususi faaliyetleri ağır takyitlere ve formalitelere tabi tutulmuştur.

Bütün bunları devleti idare edenlerin zevkine hizmet etmek, hükmetmek ve her şeyi idareleri
altına almak arzularının bir neticesi olarak nasıl düşünebiliriz? Zannederim sayın bilginler de böyle
düşünmüyorlar.

Kurtuluş Savaşından çıkmış, bütün insan ve servet kaynakları tamamen zaafa uğramış, her türlü
cihazdan mahrum kalmış bir vatan olarak bize intikal eden bu mukaddes toprağın üstünde yaşıyan
bütün insanlar bir şey beklemektedir. Kapitülasyonların ve ecnebi sermayesi imtiyazının heyulasından
öyle derin bir ürkeklik vardır ki cennete götürüleceği görülse dahi acaba bunun arkasında bir şey var
mıdır şüphesinin yerleştiği bir korku ve endişe havası esmektedir. Hatta bu endişe telakkisi ecnebi
ihtisasından faydalanmayı bile çok düşünerek ve çekinerek kabul edebilmektedir.

İdare edenler ve idare edilenler bu memleketin beka şartlarının ekonomik sahada olduğuna
inanmaktadır. Ve gene cemiyet anlayışımızla her şey devletten beklenmektedir.

Hangisini yapalım demeğe lüzum yoktur. Her şeyi ve her şeyi yapmağa lüzum ve ihtiyaç vardır.

Çok kısa bir zaman sonra kendi kendine yeterlik zihniyeti dünya ekonomik gidişine hakim
olmaktadır. Liberalizmden bahsetmek hatta bir suç, bir günahtır.

O halde bu şartlar altında bir şey yapmak ve ne olursa olsun yapmak ve başta demiryolu
yapmak ve başka sermaye menbaı olmayınca devlet tarafından vergi ile yapmak fikri etrafında
birleşildiğini unutmamalıdır.

Yapılacak işlerin mahiyetini, inşa edilecek demiryollarının istikametini ve kurulacak fabrikaların
yerlerini tayin bakımından müdafaa düşünceleri ve bilhassa o günün anlayışına ve vasıtalarına uygun
strateji mülahazaları da buna katıldığı zaman tablo tamamlanmış olur.

Bütün bu işlerin o günkü şartlardan ve hadiselerden tecerrüt ederek, objektif kritiği yapıldığı
zaman gayri ilmi ve gayri iktisadi kuruluşlar bulmak elbette mümkündür. Hatta daha ileriye giderek
diyebiliriz ki bunların içinde beğenilenlerin mevcut olması büyük bir karar isabetinin mahsulüdür. Eğer
bu eserler ortaya konmasaydı bugün bulunduğumuz yerden ve elde ettiğimiz tecrübelerden dahi
mahrum olacağımızı düşünmek lazım değil midir?

Bu arada devlet muhtelif sahaları inhisarı altına alarak fertlere kapatmıştır. Yani şeker sanayii
kurdurmamıştır. Yani demiryolu ve deniz yolları inhisarını tesis etmiştir.

Ferdi mülkiyetin mevzuları tahdit edilmiştir, yani toprak ve ormak tasarrufu kayıtlanmıştır.

İnsanın soracağı geliyor:

"Acaba bu memlekette inhisar altına alınan sahalar dışında ferdin teşebbüsüne açık hiçbir yer mi
kalmamıştır?"

Toprak mülkiyetinde bir tahdit düşünülmüşse bu nasıl bir düşüncenin mahsulü olarak ortaya
çıkmıştır? Bu bir sosyalizm tatbikatı olarak değil sosyal politika icabı olarak ele alınmıştır.
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Devlet elinde, amme müesseseleri elinde ve en son olarak da hususi şahıs elinde toprak boş
duruyor. Köylü eli böğründe ekecek yer arıyor. Esasen istihsale tahsis edilmemiş bir toprağı böylece
muhafaza etmektense bunu köylüye verip istihsale elverişli bir hale koymak yolundaki anlayış nasıl bu
memleket ekonomisi aleyhine mütalaa edilebilir?

Yüzde 10 miktarında bir azalma halinde hepimizin başka bir yere göç etmek zaruretinde
kalacağımız bu memleketin orman servetini korumak emeliyle bir tahdit yapılmışsa bu bir nefis
müdafaasi ihtiyacının ifadesi olarak bir meşruiyet mesnedi bulamaz mı?

Denecek ki, buna rağmen orman işletmeciliğimiz bu harabinin önünü alamıyor. Halktan bunun
ıstırabını çok dinlemiş bir adam sıfatiyle buna belki hak vermek mümkündür. Amma bu demek değildir
ki tahdit etmiyeceğiz diye eski ölçüsünde harabiye devam etmek doğrudur.

Devlet fertlere açık kalan mahdut sahalarda hususi faaliyetleri ağır takyitlere ve formalitelere tabi
tutmuştur. Evvela bu sahalarda-bilhassa ticaret sahasında-takyit, ekonomik ifademizin ve sonra harp
hadiselerinin ortaya koyduğu zaruretlerden doğmadır. Bunları mümkün olduğu kadar az tazyik edici bir
hale koymak ve düzenlemek elbette pek yerinde olacaktır.

Şimdi bir sual; hususi teşebbüs faaliyet sahası bulamamıştır? Kayıtlardan teneffüs edemez bir
halde bırakılmıştır ve bunların hepsi de doğrudur. Peki amma bugün muazzam bir servet ifadesi olan
devlet işletmelerine talip olan hususi teşebbüs bu işletmeleri satın alacak iktidara nasıl ulaşmıştır?

Bunu sormakta hakkımız vardır. Çünkü toplantı alacak sırasında Ticaret ve Sanayi erbabı
arasında bunları hususi sermayenin biriktirdiğini kabul ve iddia edenler olmuştur.

Bu karşı mütalaalarımızla bugün kritiği yapılan devlet işletmelerinin sevk ve idaresinde yeni bir
anlayışa kavuşmak ve bundan sonra ele alınacak kalkınma hamlelerinin mütalaasında daha ilmi ve
objektif esaslara dayanmak lüzumunu inkar etmek yolunda değiliz. Sadece dünkü kuruluşların yalnız
iktisadi temele dayanmıyan tesis şartlarını ortaya koymak istemekteyiz; ve harbin devamınca
sağladıkları faydaları daha iyi anlamak için hepimizin, bu tesislerden mahrum bulunduğumuz takdirde,
nasıl ıstırapların mukadder olduğunu düşünmemiz kafidir, sanırım.

Tezlerin teklif kısmı kongre kararlarında yer aldığı için bu kararları beraberce mütalaa sırasında
düşüncelerimizi de arzedeceğiz.

Bu tezler üzerinde komisyonda cereyan eden münakaşalar sonunda devletçilik komisyonu
umumi heyete şu esasları teklif etti ve bunlar kabul edildi:

1- Devletin iktisadi siyaseti, hususi mülkiyete dayanan ferdin iktisadi hürriyetlerini koruyan,
iktisadiyat sahasında hususi teşebbüsü esas tutan ve milli ekonomiye rehberlik eden ve içtimai adaleti
ehemmiyetle ele alan bir sistem olmalıdır.

2- Devlet, iktisadi yapının temellerini bu suretle attıktan ve kurulan müesseseleri yeter derecede
işlettikten sonra işletmecilik faaliyetlerini ancak birinci derecede amme hizmetleri sayılan işlere ve asıl
vazifesi olan ve iktisadi siyasetin işletmecilik dışında kalan teşvik, tanzim ve murakabe sahalarına
hasretmelidir. Devlet bu gibi hizmetler dışında kalan zirai ve sınai mahiyetteki işlerden peyderpey elini
çekmeli ve bilhassa hiçbir suretle serbest piyasadaki teşebbüsler karşısında hem rakip hem de murakip
durumunda bulunmamalıdır.

3- Tabiatı iktisası inhisarı mahiyette olan veya henüz hususi teşebbüsçe ele alınamıyacak
bulunan ve rasyonel bir şekilde işletilmek şartiyle Devlet elinde kalmasında mahzur görülmiyen
işletmelerden başlıcaları şunlardır;

1) Demiryolları,

2) Limanlar (işletmesi muhtar idarelere bırakılmak üzere),

3) P.T.T.

4) Radyo,

5) Milli istihsal ve istihlaki takviye ve tanzim eden mühim enerji işletmeleri,

6) Hususi teşebbüslerce orman bölgeleri haricinde kurulmuş ve yeniden kurulacak olanlar
haricindeki ormanlar,

7) Müstahsil mahsulünün kıymetini koruyacak müesseseler,

8) İnhisar halinde olmamak şartiyle muntazam posta ve yolcu gemiciliği,
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9) Devlet Kredi Müesseseleri (İşletmesi muhtar idarelere bırakılmak üzere),

10) Her nevi örnek ve öğretim müesseseleri,

11) Hususi sermayenin gidemiyeceği, durumları ekonomik kalkınmaya ihtiyacı olan bölgelerde
girişilecek sınai teşebbüsler.

4- Devlet bundan böyle amme mahiyetini haiz olmıyan işletmelere devam etmemeli ve yeni
tesisler ve tevsiler yapmamalı ve mevcut işletmeleri peyderpey hususi teşebbüslere ve kooperatiflere
devretmek üzere esaslar hazırlamaldır.

5- Devletin teşvik, murakabe ve müdahalesiyle ilgili mevzuat ve bilhassa tatbikat şekilleri hususi
işletmelerle Devlet teşebbüslerini müsavi hukuki ve iktisadi şartlar altında bulundurmalı ve hususi
sermaye emniyet telkin edecek bir istikrar arzetmelidir. Vergi ve resimlerin esaslı bir şekilde tetkiki ve
himaye politikasının kademeli bir şekilde hafifletilmesi muvafık olur.

Devlet serbest rekabete fırsat vermeli ve hususi teşebbüslerin inhisarı mahiyetindeki zararlı
gelişmesine karşı uyanık ve tedbirli olmalıdır.

6- ...Ecnebi sermayenin, anormal imtiyazlara malik olmamak şartiyle Türk Ekonomisine
katılmasını... lüzumlu görürüz.

7- Memleketimizin iktisadi bünye ve münasebetlerini tetkik etmek üzere ilmi hüviyetleri veya iş
hayatındaki başarılariyle tanınmış bitaraf iktisatçılardan mürekkep bir enstitünün kurulmasını lüzumlu
görürüz. İşte toplantı heyeti umumiyesinin vardığı kararlar.

Bu kararları teker teker ele almadan önce İktidar Partisi devletçilik anlayışının daha çok evvel
revizyona tabi tutulduğunu ve İstanbul toplantısındaki çalışma zihniyetinden daha salim bir anlayışla
memleket ekonomisini mütalaa ettiğini ve bu bakımdan daha köklü kararlara varıldığını ortaya koymak
isterim.

Benimsediğimiz bu görüş tarzına nazaran bizim devletçiliğimiz gaye değil vasıtadır. Yani sosyal
bir siyasetin temelidir.

Devletçiliğimizin temel esaslarına bakılırsa:

1- Milli ekonomi bir bütündür. Yani bu bütün içinde bütün ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerle
alakalı kimseler ve teşekküller dahildir.

2- Milli ekonomiyi kısa zamanda geliştirmek lazımdır.

3- Bu gelişme ile milletin yaşama şartlarını dünyanın bugünkü gereklerine uygun ve üstün bir
seviyeye ulaştırmak Devletçiliğin amacıdır.

4-a) Milli ekonominin her kolunu, birbirini tamamlayıcı surette ileri teknik araçlarla
cihazlandırmak, b) Milli çalışmaların verimini artırmak, c) Milli sermayenin yurt ekonomisine yararlı
alanlarda çalışmasını sağlamak, lazımdır.

5- Bu amaçlara ulaşmak ve kamu hizmetlerini ve menfaatlerini ve milli savunmayı sağlamak
üzere a) Büyük maden işletmeleri, b) Büyük enerji santralleri, c) Ağır endüstri, d) Savunma endüstri e)
Bayındırlık işleri, f) P.T.T., g) Ulaştırma işleri Devletin uhdesinde kalacaktır. bunların dışında kalanların
özel teşebbüsler eliyle kurulması ve Devletin bunları teşvik etmesi ve koruması ve bunlara gerekli
yardımlarda bulunması esastır.

Gene bu arada özel teşebbüse emniyet ve kararlık temini için yurtta hangi işlerin nerelerde, ne
kadar zamanda ve hangi ölçülerle yapılması ve yukardaki esaslara göre Devlete düşen işler ilan
edilecektir.

Buna rağmen özel teşebbüs bu lüzumlu işleri başarmağa imkan bulamadığı takdirde milli
ekonomi için bir zaruret ifade eden tesisleri Devlet üzerine alacaktır.

6- Devletin kar kastiyle ziraat yapması bahis mevzuu değildir.

7- Özel teşebbüslerle Devlet teşebbüslerinin eşit şartlar içinde çalışmaları esastır.

8- Hususi sermaye ile Devlet sermayesinin ortaklık etmesi de kabul edilmiştir. (Ancak sermaye
ortaklığında şerik hususi şahıs olmıyacak hükmi şahıslar olacaktır.)

9- Halkı istismardan koruyucu ve fakat inkişafını menetmiyen bir yüksek murakab lüzumludur.
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10-Milli ekonomide çalışma hayatının sosyal adalet ve güvenlik içinde korunmasını sağlayacak
tedbirler alınmalıdır.

11-Nihayet milli ekonomiyi bünyesi içinde ve milletlerarası ekonomi şartları karşısında devamlı
surette gözönünde tutup inceliyerek milli ekonomi teşebbüs ve faaliyetlerini planlara bağlamak ve
uygun göreceği tedbirlerle ve programlarla hükümete teklifler yapmak üzere uzmanlardan mürekkep bir
(Ekonomi Genel Meclisi) kurulacaktır.

Şimdi bu anlayışla toplantıda varılan neticeler karşılaştırılacak olursa;

"1- Bizim devletçiliğimizde hususi teşebbüs değil milli ekonomi esastır. Fakat bu suretle hususi
mülkiyet ve fert hürriyetlerine aykırı hiçbir düşünce yoktur. Bilakis bunlar milli ekonominin temel
taşlarıdır.

2- Devlet elinde bulunan ve bugünkü anlayışa göre devlete ayrılan çalışma sahasına girmiyen
teşebbüslerin peyderpey elden çıkarılması meselesi esasen tez sahipleri tarafından da kolay tahakkuk
edecek bir mahiyette görülmemektedir.

Filhakika kanaatimizce bunun için memleketten hususi tasarruf terbiyemizde tam bir istihaleye
intizar lazımdır. Bunu münasip bir fırsatta, geniş bir şekilde ve ayrıca tahlil edeceğiz.

Her halde bizim tahakkukunu görmek istediğimiz manzara bu tesislerin hiçbir zaman büyük
kapital eline intikali değildir.

3- Devlet tarafından tahakkuk ettirilecek işlerin nevi ve mahiyetleri esasında hemen hemen tam
bir intibak halindeyiz.

4- Milli ekonomiyi nizamlıyan mevzuatın biran evvel düzenlenmesi ve hususi teşebbüs ile devlet
arasında eşit şartların sağlanması ve bir istikrar tesisi elbet lazımdır.

Ve bu arada hakikaten vergi sistemimizin muhtaç bulunduğu reforma kavuşmasını özlememeğe
imkan var mıdır?

Hatta bu arada himaye politikamızın gözden geçirilmesi pek tabiidir ve daha ileri giderek
diyebiliriz ki yeni kurulacak işletmelerin ilanihaye himaye ile değil muayyen bir müddet sonra
beynelmilel serbest rekabete mukavemet edebilecek bir hayatiyete sahip bulunacak şekilde
düşünülmesi zaruridir.

5- Ecnebi sermayenin Türk ekonomisine katılması mevzuunda anormal imtiyaz tabirinden ne
kastedildiğini anlamadığımızı itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Beraberinde siyasi imtiyaz olmasın
manasına bir telakkinin ifadesi ise biz ecnebi sermaye ile yerli sermayeye ancak eşit şartlar tesisine
taraftarız. Anormal değil normal bir imtiyaz dahi düşünmemekteyiz. Esasen ecnebi sermayenin
memlekete çekilmesi mevzuunda beynelmilel politika istikrarının vücudu ilk şart olduğuna göre bunda
fazla acele etmemek yerinde olur. Tabii Avrupa kalkınma planı ve beynelmilel Kalkınma Bankası
kredileri burada kastedilen ecnebi sermayesi değildir.

Eğer bugünkü tehlikeler ve tehditler arasında bir ecnebi sermaye bu memlekete gelmeyi göze
alıyorsa bu risk karşısında sermaye sahibinin bazı imtiyazlar aradığına hükmetmek doğru olur.

6- Ekonomi Genel Meclisi yanında bir araştırma enstitüsünün kurulması çok faydalı olur. Ve
böyle bir enstitünün kurulmasına da hiçbir engel yoktur."

Tetkiklerimizi buraya kadar getirdikten sonra devletçilik siyasetimizin bazı nüans farklarille
teyidedilmiş olmasından fayda hasıl olduğuna kaaniiz.(*)

8 Aralık 1948

Akşam
-Türkiye İktisat Kongresi ve İstanbul Tüccar Derneği

Tasvir
-İktisat Kongresi ve Tüccar Derneği

Vakit-Yeni Gazete
-Tüccar Derneğinin kararları

Vatan

(*) 3.12.1948 tarihli (Ulus)ta çıkan makalede bir dizgi yanlışı olmuştur. Üçüncü sayfanın altıncı sütününda 36. Ve 37
ninci satırlardaki (görülmüş değildir) ibaresi (görülmüş demektir) şeklinde okunacaktır.
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-İktisat Kongresi ve Tüccar Derneği
-İdare heyeti davet vuku bulursa 1950 İzmir İktisat Kongresine iştiraki kararlaştırdı.

9 Aralık 1948

Aşam

41. İktisat Kongresi Devletçilik Komisyonunun Raporuna Dair

KAMRAN ARKUN

İktisat kongresinin Devletçilik mevzuu hakkındaki kararı umumiyet itibariyle devleti; devlet
kapitalizmine kayan iktisat siyasetinden vazgeçip, bu yüzden ihmal edilen asli vazifesine davet etmekte
ve devletin iktisadi faaliyet sahasının hudutlarını çizmektedir.

Komisyonda cereyan eden münakaşalar esnasında liberalizmin en aşırı taraftarlarından
devletçiliğin en koyu müdafilerine kadar mevcut bütün şahıslar; Cumhuriyet devrinde tatbik
edilegelmekte olan devlet iktisat siyasetinin memleket menfaati için bir zaruret olduğunda ve
memlekete uzun müddet faydalar sağladığında hemen hemen ittifak etmişlerdir. Ancak; geri kalmış
teknik ve iktisadi bilgi, teşebbüs kabiliyeti ve sermaye noksanlığı dolayısiyle zaruri görülen devletçiliğin
artık tarihi vazifesini ikmal ettiği; çünkü memleket için lüzumlu sermaye ve teşebbüs kabiliyetinin
vücuda gelmiş olduğu ileri sürülmüştür. Devletin elinde bulunan işletmeleri ve bunun benzerlerini
devletten daha rasyonel işletecek serbes teşebbüs erbabının memleketimizde mevcud olduğu kabul
edilince de gayesinden uzaklaşıp işi gazozculuğa kadar götürmüş olan devletin -iktisadi olmaktan
ziyade muazzam bürokratik hercümerç içinde yuvarlandığı -işletmeciliği daha ehil olan hususi
teşebbüslere bırakması tavsiye edilmiştir.

Raporun hazırlanmasına amil olan bu ana fikirler gözden geçirilirse, bunlarda mevcut olan
hakikat hissesini kabul etmemek mümkün değildir. Kuruluş yeri seçilmesindeki hatalar, personelin
miktar fazlalığına mukabil kalite düşüklüğü ve boğucu bir kırtasiyecilik gibi sebepler yüzünden
gayriiktisadi çalışan devlet işletmelerinin mevcud olduğu aşikardır. Devletin yarın nereye kadar varacağı
kestirilemiyeceği için serbest teşebbüs emniyetsizlik içinde inkişaf imkanı bulamamaktadır. Komisyonda
bir azanın söylediği gibi "Bir akşam Hükümet karar verir de mesela mevcut çimento fabrikalarına el
koyarsa..." nasıl olur da müteşebbis yarın kendi tesis edeceği işletmenin de aynı akıbete
uğramıyacağından emin olabilir?

Fakat, bütün bunlara rağmen, kongrenin kararında olduğu gibi devlet hakikaten kuruculuk
vazifesini ikmal etmiş midir ve acaba faaliyetleri sadece teşvik ve murakabe edici sahalara münhasır mı
kalmalıdır? Biz devletçilik komisyonu kararını umumiyetle memleket bünyesi için isabetli teşhis ve
tedavi tavsiyesi mahiyetinde bulmakla beraber devlet faaliyetinin rapordakilere nazaran biraz daha
geniş tutulması icab ettiği kanaatindeyiz.

Devlet iktisadi faaliyetinden canı yanmış olan kimseler haklı olarak devletçilikten endişe
ederlerken bazıları hatanın devletçiliğin bünyesinden ziyade bu faaliyetleri idare edenlerde olduğunu
nazara almamaktadırlar. Komisyon müzakereleri esnasında devletçiliğin müdafaasını yapan bir şahıs,
devlet işletmelerini tenkid edenlerin tenkid ettikleri müesseseleri yakından tanımadıklarını bu
müesseselerin başında uzun müddet bulunmuş bir adam sıfatiyle iddia etmiştir. Aksi tezi müdafaa eden
bir şahıs da devlet iktisadi müesseselerini bir ata benzeterek bu atın zararlarının atın üstünde
bulunandan ziyade ayaklarının altında ıstırap çekenlerin anlıyacağını ileri sürmüştür. Evet, hakikaten
atın büyük zararları olduğu aşikardır. Fakat biz zararın attan ziyade üzerindeki liyakatsiz biniciden ileri
geldiğini kabul ediyoruz.

Bu müşahedelerimizi objektif olarak naklettikten sonra Devletçilik raporunda memleketimizin
ziraatine layık olmadığı şekilde tahsis edilen iki kelimeye işaret edelim. Kongrede; çiftçi olan büyük
nüfus kütlesiyle ve el'an bakir yerleri bulunan bereketli topraklarile Türkiyemizi bugün ve uzun müddet
refaha götürecek yolun ziraat olduğunda aşağı yukarı ittifak vardır. Bu böyle olduğuna göre on maddelik
devletçilik komisyonu raporunda ziraatimizin mevkii ancak (zirai, sınai mahiyette işlerden devlet
peyderpey elini çekmelidir.) şeklinde mi olmalıdır.

Umumi hayrette devletçilik müzakerelerinin takip etmeğe fırsat bulanların cenup vilayetlerimiz
delegelerinden birinin söylediği sözleri kolay kolay unutamıyacaklarını tahmin ediyoruz. Mensup
bulunduğu mıntıkanın iktisadi dertlerini ortaya dökmeye çalışan bu arkadaş; memleketin en mümbit
toprakları olan kendi mıntıkasında geniş arazi parçalarının hiç el sürülmemiş olduğunu teesüfle
kaydederken o mıntıkalarda vücut bulan kaçakçılıkta işsizliğin çok mühim rol oynadığını ilave
etmektedir. Yine aynı şahıs cenup hududunu teşkil eden demiryolarının iki tarafına ibretle bakarsa,
bizden ayrılanların en teknik aletlerle ziraat yapmalarına mükabil bizim temiz imanlı köylümüzün kara
sapanla toprağı eşelediğini görür, demiştir. Devletçilik namına bir rakı fabrikasından başka bir şey
bulunmıyan buraların milli hudutlarımız dahilinde bulunmasına mukabil iktisadi hudutlarımız dışında
kaldığını içi yanarak anlatmıştır.
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Şimdi, acaba devlet zirai işletmeler tesis ettiği için mi bir çok verimli arazi metruk kalmıştır?
yoksa devlet hem rakip ve hem de murakip mevkiinde bulunduğundan buraları işletmek isteyen
sermayedarlara mani olduğu için mi buralar bakir kalmıştır.

Bize kalırsa ne o ne de bu! Ancak; serbest teşebbüs ziraat sahasında kendini kafi miktarda
kabiliyetli görmeyip muvaffakiyetinden biraz şüphe ettiği için buralara fazla iltifat etmemektedir. Bunun
için de kolay ve çok kısa bir zamanda fazla dünyalık getirecek sahaları tercih etmektedir. Bunu
söylemekle serbes teşebbüs erbabını suçlandırmak istemiyoruz. Kar gayesile hareket etmek kendi
menfaatini düşünmek elbette herkesin hakkıdır. Esasen iktisadın sa'yi akal kanunu da bunu icabettirir.
Fakat memleket menfaati bazan fazla ve emin bir karın mevzuu bahis olamıyacağı zaman ve yerlerde
teşebbüslere girişmek mecburiyetini doğurur. İşte bugün bunu yapacak yegane varlık devlettir.

Ziraat anbarı olabilecek memleketimizde bazı mıntakaların yiyecek buğday ve mısır
bulamadığını ve gene bu memleket evlatlarının çamur gibi ekmeklerle kifafı nes ettiğini teessüfle
gördük. Buna alınan bazı kararların tesiri olduğunu kabul etmekle beraber pilanlı bir ziraat siyaseti takip
edilmemesinin en mühim amil olduğuna kani bulunuyoruz.

Çok demokratik bir hava içinde cereyan eden Devletçilik komisyonunda ziraatin ihmal edilmiş
olmasını komisyonunun buna lüzum görmediğinden değil, ancak umumi münakaşalarla fazla vakit
kaybedildiğinden ve rapor taslağı hazırlandıktan sonra da münakaşa için çok kısa bir zaman
kaldığından zühul eseri olarak unutulduğunu tahmin ediyoruz.

Çünkü; kararların iptidai malzemesi olan tebliğlerle (Bunlar neşredilmiştir) bir çok şahıslar bu
noktalara temas etmişlerdir. Esasen kongrenin Dış ticaret komisyonunun memleketimiz için çok
ehemmiyetli olan zirai kalkınmanın biran evvel temini maksadiyle bir ziraat kongresinin acele
toplanması lüzumuna işaret etmesi de buna delalet eder.

Bu mevzudaki kanaatimizi kongredeki intibalarımıza dayanarak ve gazete sütunlarından
mümkün olacağı kadar izah etmeğe çabaladık. Memleket ekonomisinin bel kemiğini teşkil eden ziraat
davamızı iktisat kongresinin tavsiye ettiği gibi hükümet mümessillerinin de iştirak edeceği bir kongrede
salahiyetli kimselerin ilmi şekilde bir düzene koymalarını candan dileriz.

Yazımızı bitirirken bir noktaya daha işare edelim. Kongrede devlet işletmeleri peyderpey hususi
teşebbüslere devredilmesi tavsiye edilmiştir. Fakat bu devir derhal olmıyacağına, ve kongre bazı
sahalarda devlet işletmelerinin devamında mahzur görmediğine göre; bu işletmelerin gerek idaresinden
ve gerekse bünyesinden doğacak aksaklıkları bertaraf edecek tavsiyelerin kongre kararında yer alması
icap ederdi. Bu tavsiyelerin bulunmamasını vaktin ademi müsaadesi ile izah ve teşkili tavsiye edilen
bitaraf tetkik enstitüsünün vazifesi meyanına ithal etmek de mümkündür.

İktisadi ve mali sahadaki aksakların, içtimai, sıhhi ve ahlaki bünyemizde açmakta olduğu derin
çatlaklara çare bulmakla mükellef olan hükümetin, İktisat Kongresi kararlarına bigane kalmamasını
temenni .

 KAMRAN ARKUN

11 Aralık 1948

Akşam
-Ekonomi genel meclisi kuruluyor
-Nureddin Ünenin İktisat kongresi hakkındaki sorusunu izah ederken Bakanların beşinci sınıf

Milletvekillerine cevap vermek istemedikleri hakkındaki iddiası şiddetle reddedildi.

Cumhuriyet
-İktisad Kongresi ve hükümet
-Mesele dün Mecliste görüşüldü, sual takriri sahibi, hükümeti tenkid etti, C.H.P. Milletvekillerile

tartışanlar oldu.

11 Aralık 1948

Son Posta
-Büyük Millet Meclisi
-İktisat Kongresine hükümetin alakasız kalması tenkit edildi.
-Önerge sahibi dedi ki: Hükumet kongreye alaka gösterecek yerde Partilerle mücadeleye düştü,

milletin ihtarına hükümet aldırmadı.

Tasvir
-İktisat kongresi etrafında dün Mecliste münakaşarlar oldu.
-Hükümet bu kongre ile alakadar olmamağa neden karar verdi?
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-Milletvekillerinden Nureddin Önen dedi ki: Hükumet Kongreye alaka gösterecek yerde Partilerle
mücadeleye düştü. Millet Devlete ihtar etti. Fakat Hükümet yine aldırmalı.

-Tüccar memur değildir. Hükümet ona emir veremez!.

Yeni Asır
-Millet Meclisinde dünkü müzakereler
-Hükümet İstanbul İktisat Kongresinden faydalanmak niyetinde mi?
-Mecliste bu konuşulurken "Mihrapta yeri olmayın beşinci sınıf millet vekilleri" denilmesi

münakaşalara yol açtı.
-Neticede asıl mevcut kayboldu.

Vatan
-Mecliste sert ve ağır münakaşalar
-İktisat Kongresine dair takdirin müzakeresinde Millet Vekileri birbirlerine hücum ettiler.

Vakit-Yeni Gazete
-İktisat kongresi ve hükümet
-Ekonomi Bakanı dün soru önergesine cevap verdi
-"Hükumetimizin şiarı, ilmi mütalealardan azami şekilde faydalanmaktadır."

12 Aralık 1948

Akşam
-İstanbul Tüccar Derneğinde bir istifa
-İdare Heyeti üyelerinden Muhlis Erdener istifasını verdi.
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13 Aralık 1948

Hürriyet
-İktisat kongresinin akisleri devam ediyor.
-Tüccar Derneği idare heyetinden Muhlis Erdener de protesto maksadıyla Dernekten istifa etti.

13 Aralık 1948

Vatan
-İktisat Kongresinin akisleri

15 Aralık 1948

Yeni Sabah
-Tüccar Derneğindeki ihtilaf devam ediyor.
-Başkanla Genel Sekreterin dernekten ihracı için imza toplandığı bildiriliyor

15 Aralık 1948

Ulus

42. Bir Toplantının Bilançosu: Yanlışlıklar Kongresi

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

İstanbul’da bir kongre bir yanlışlık içinde toplandı, yanlışlıklar içinde devam etti ve gene bir
yanlışlık içinde dağıldı.

Kongrenin ilk yanlışlığı kendine seçtiği isimle başladı. Sayın başkanın açış nutkunda belirttiğine
göre bu Kongre "Türkiye ikinci iktisat kongresi"dir ve ilk kongre 1923’te İzmir’de toplanmıştır. 1923’te
İzmir’de "Türkiye İktisat Kongresi" filhakika açılmıştı. Fakat o kongre hakikaten bir ikisat kongresi idi.
Orada milli iktisadın bütün kollarını temsil eden delegeler yer almıştı. Köylü mümessilleri, sanayici
mümessilleri, işçi mümessilleri, tüccar mümesssileri, maliyeciler, devlet sektörünü, küçük sanayii
kooperatifleri temsil edenler, teknik öğretim mensupları, hulasa, bir bütün teşkil eden iş ve iktisat
hayatının çeşitli kollarından gelme iş ve fikir adamları bir araya toplanmıştı. Bu kongreyi açarak ona
hedefini gösteren aziz ve ölümsüz Mustafa Kemal’in şahsında ise, milli birlik, milli bütünlük, toplu ve
ahenkli bir kalkınma aşkı tam kemalini bulmuştu.

İstanbul’daki kongreye gelince bu; İstanbul Tüccar Derneğinin tertiplediği bir toplantı idi ve buna
olsa olsa ve dar manasiyle bir "Ticaret Kongresi" denebilirdi. Çünkü iktisat hayatının çeşitli koları, yani
ziraat, sanayi, işçi sendikaları, kooperatifler, mali mümessiller, devlet ticaret ve sanayi sektörü,
ulaştırma, küçük sanayi temsilcileri vesaire buraya davet edilmemişlerdi. Fakat ona rağmen Tüccar
Derneği Başkanı bu toplantıya "Türkiye İktisat Kongresi" ismini taktı. Bu karar alkışlar arasında ve
oybirliği ile kabul edildi. Bu suretle İstanbul Tüccar Derneği Kongresi, 1923’te İzmir’de temsil olunan
ekonomi bütünlüğünün yanlışlıkla gayri meşru bir varisi haline geldi.

Bu ilk yanlışlıktan sonra iki küçük ve masum yanlışlık daha yapılarak daha mühim bir yanlışlığa
geçildi. Evvela konre başkanının açış nutkundan sonra İstanbul Ticaret Odası mümessili bir tebrik
söylevi verdi. Fakat arkasından derhal Oda’nın diğer bir mensubu çıkarak işte bir yanlışlık olduğunu ve
söylevi verenin Oda’yı temsil etmediğini açıkladı. Aynı hal ondan sonra kürsüye çıkan ve kongre tertip
heyeti adına konuşan Hamdi Başar’ın da başına geldi. O da kürsüden inince tertip heyetinden diğer biri
çıktı ve ne söylevin ne de söylevi verenin derneği ve tertip heyetini temsil etmediğİni söyliyerek işte bir
yanlışlık olduğunu bildirdi. Fakat asıl mühim yanlışlıklar bunlardan sonra başladı. Evvela:

-Tüccar artık devletin vesayetine muhtaç değildir: Denildi. Bazı dinleyiciler alkışladı. Bazı
dinleyiciler de:

-Her halde işte bir yanlışkı olacak dediler.

Çünkü tüccarın, artık devletin vesayetine muhtaç olmaması, evvela ticaret ahlakının artık
teessüs etmiş olması demektir. Eğer Allahın hakkını Allaha ve Kayser’in hakkını Kayser’e verip devletin
ticaret vergileri istihkakı devlet kasalarına şırıl şırıl aksaydı, eğer kar haddi, fatura, mal kalitesi ve her
alışverişte karşılaşılan çeşitli teamümler üstünde sayın tüccarımız müşterilerine karşı saygıdeğer hale
gelseydi, eğer milli ticaret gelilerinden mühim kısmı gene kongrede açıklandığı gibi vatan sınırları
dışına kaçmamış olsaydı, hulasa ticaret muvazenemiz, tediye muvazenemiz, bütçemiz açık olmasaydı,
bu rüştünü ispat etmiş evlat üstünde devlet babanın yol gösterip akıl öğretmesine ve bazan da kulak
çekmesine hakikaten ihtiyaç kalmazdı. Mamafih bu yanlışlık kongrece o kadar mühim görülmedi ve
tüccarın artık devletin vesayetine muhtaç olmadığı tezi sürekli alkışlar arasında onaylandı.
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Ondan sonra müteakip prensip yanlışlıklarına geçmek için evvela teknik yanlışlıklar yapıldı.
Dağılan programa göre kongre üç komisyon seçecekti. Fakat tatbikatta ihtilaf çıkınca başkan işi üç defa
reye koydu. Fakat her nedense reyle sayıldıktan sonra her üç defasında da yanlışlık oldu dediler. Bu
defa başkan dördüncü defa reye baş vurunca kürsüde başkanın yerini son yıllarda kurulan bir bankanın
sayın müdürü aldı ve bu müteşebbis başkan yardımcısı, salondaki karışıklığa rağmen, orijinal usullerle
reyler topladı, reyleri tasnif etti, komisyonlar ayırdı, işi pek kavrayamayıp:

-Fakat bu programa pek uymadı!

diyenlere de :

-Efendim, programda yanlışlık var. Zaten seçim o kadar mühim değil! denildi ve demokratik bir
hava içinde ilk toplantı bitti.

Komisyonların çalışmaları daha enteresan oldu. Ben şahsen çok şeyler öğrendim. Fakat ne
yazık ki sayın kongrenin bana öğrettiği bu şeylerin hepsi de yanlıştı. bunlardan birkaçının sayayım,
evvela:

-Devletçilik Anayasamıza uymaz!

denildi. Fakat pek çok alkış toplamasına rağmen ne yapalım ki devletçilik Anayasamızın hemen
ikinci maddesinde yer almıştır ve bu maddeye göre Türkiye devletçidir.

Bundan sonra da:

-Devletçilik milli hakimiyete de aykırıdır!

diye ilan olundu. İşte bir yanlışlık olacak dedik. Çünkü Anayasanın yukarıda kaydedilen ikinci
maddesinden sonra üçüncü maddesi gelir. Bu maddede ise:

-Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur!

denilir. O halde devletçilik ile milli hakimiyet aynı Anayasada ve yanyana yer aldığına göre,
bunların birbirini nakzeder, nefi ve inkar eden bir cihetleri olmasa gerektir. Çünkü o kadar büyük bir
tezat, devletimizin temeli olan Anayasada yer alamaz diye düşündük ve bu fikrimizi de söyledik. Fakat
ne yapalım ki, yukarıdaki hakikat çok yetkili bir zat tarafından ilan edilmiş ve gerek tüccar, gerek bilgin
vatandaşlar tarafından çok beğenilmişti. Ancak ben ve eski bir milletvekili, Koordinasyon Heyetinin eski
Umumi Katibi, radyomuzda devletin iktisadi siyaset meselelelerinin eski sözcüsü, hala hem
üniversitede, hem Yüksek Ticaret Mektebinde profesör ve Sokoni Vakum Şirketinin Müşaviri, hulasa
siyaset, fikir ve iş hayatında çok yetikil bir zat olan Hazım Atıf Kuyacak’ın bu sözlerini:

-Türkiye’de fikir baskı altındadır!

diyenlerin idrakine ithaf ederim. Lakin şu da varki, baskı değil, fakat bu baskısızlık böyle devam
eder de yarın bir başka önderler, bir başka salonda veya meydanda bir başka kalabalık toplayıp ve
tüccar kongresinin verdiği misalden faydalanarak:

-Devletçilik gibi layiklik de milli hakimiyet aykırıdır!
-Halkçılık da milli hakimiyet aykırıdır!
-Cumhuriyetçilik de milli hakimiyete aykıdır!
gibi sözler söylerlerse bizatihi milli hakimiteni Anayasa aykırı olduğnuu söylemeye ne engel kalır.

Neyse biz yanlışlıklar serisine devam edelim:

Yukarıda öğrendiğiniz hakikatlerden sonra bir hakikatde ortaya atıldıki, o da:
-Devletçiliğin demokrasiye de aykırı olduğudur.

Gerek Halk Partisinin, gerek Demokrat Partinin programlarında devletçiliğin yer almış ve
bunların bu prensipi demokratik bir şiar olarak halka sunmuş olmalarından sarfınazar, bu sözleri
dinlerken biran için, şimal memleketlerini, garp ve cenup memleketlerini, demokrasinin vatanı olan
İngiltere’de yapılanları ve bu yapılanlar karşısında yaptıklarımızın ne kadar cılız kaldığını düşündüm.

-Fakat ya Amerika!
diyeceksiniz. Ona bir komisyon azası daha iyi cevap verdi.

-Amerika’da devletin iktisadi hayatta aldığı sayısız müdahale ve tanzım tedbirlerinden sarfınazar,
bizzat Marshal Planı, Amerika’da devletin, hatta kendi sınırları dışında kalan milli ekonomileri de tanzim
için baş vurduğunu uluslararası bir devletçilik tatbikatı değilmidir?

Komisyonların diğer yanlışlıklarını bir listeye sığdırmak zordur.
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-Devlet sanayi ve madenleri bütçeye yük olur ve bütçe kaynaklarından yaşar!
denildi. Yanlış, Bunlar devletten olmaz, devlete önerler. İşte hesabı:
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1947 senesinde

Devlet Bütçesinden Aldığı Vergi Olarak Devlete Ödediği
Sümerbank - 30.244.000
Etibank 2.000.000 33.000.000
Şeker Şirketi - 60.607.108
Yekun 2.000.000 173.851.108

Sağlanan döviz ayrıdır.

Merkez Bankasının ticari kredi imkanlarından ise Milli bankalar kanalından her müessese itifade
edebilir.

Bundan sonra:

-Devlet işletmeleri hususi sanayie nazaran muafiyetlere tabidirler!

denildi. Yanlış. Böyle muafiyetler temin eden tek kanun yoktur. Bilakis devlet işletmeleri hususi
sanayie nazaran pek büyük sosyal külfetler altındadır.

-Hususi sanayi devlet sanayiine nazaran daha verimli ve rasyonel çalışır!

denildi. Fakat sayın profesörlerin bu sözlerine aynı zamanda fabrikatör olan tüccarler her
nedense gülümsediler ve adeta, gören Allah için söylesin demek istediler. Fakat bir defa diller çözülmüş
ve suçlu bulunmuştu bu suçlu devletçilikti. Mahalle bekçisinden vergi tahsildarına kadar herkesin
hareketi bu suçluya malediliyordu. Yanlış diyecek olduk. vakit tamamdır dediler ve iş reye konulunca
netice anlaşıldı;

-Devlet elindeki madenleri ve fabrikaları hususi sermaye sahiplerine vermelidir! ve içtimai adalet
budur diye tebliğ edildi.

20.000.000 hissedar yerine bir kaç bin hissedar. Güzel. Fakat doğrusu ya, eğer bana sorsalar
ben kendi hissemi satmak istemem.

Mamafih asıl yanlışlık kongresinin sonunda oldu. Çünkü kongre bitti mi, bitmedi mi? Pek belli
olmadı. Bir başkan kongreyi dağıtıyorum, gidebilirsiniz, dedi. Diğer bir başkan belirdi, hayır ben
dağıtmıyorum, gitmeyin, kalın, diye bildirdi. İkisinin dediği de oldu. Halk iki kısma ayrılarak bir kısmı
içeri, bir kısmı dışarı doğru dalgalanmıya başlandı. O arada olanları artık ben de anlıyamadım.

Fakat işin diğer bir anlaşılmaz tarafı şudur ki yanlışlıklar hala devam etmektedir, dün bir mektup
aldım, kongreyi kapadım diyen idare heyetindendi. Mesaimize çok teşekkür ediyor ve bize tebliğler
yapacağını bildiriyordu. Diğer heyetten gelen haberler başkadır ve kongreyi kapamıyan başkanın da
bazı tebliğler hazırladığı anlaşılmaktadır.

İşte bir yanlışlık var amma ehemmiyet yok. Ben her iki başkana ve her iki idare heyetine de ayrı
ayrı teşekkür ederim: milli iktisat, Anayasa ve içtimai adalet mefhumlarında bizi daha hassan olmıya
davet ettikleri için....

16 Aralık 1948

Akşam
-Tüccar Derneğinde fırtınalı bir toplantı
-Dernek başkanına yapılan hücumlar
-Ocak ayında yeni seçim yapılacak

Cumhuriyet
-Tüccar Derneğinin dünkü toplantısı fırtınalı geçti
-Kongre başkanıa hücumlar oldu, Hamdi Başar, İktisad Kongresi zabıtlarının aşırıldığını

söyleyince azadan Muhlis Erdener: "Yalan, çıkar zabıtları! diye bağırdı.

Hürriyet
-Tüccar Derneği dün gürültülü bir toplantı yaptı
-Bir hatip son iktisat kongresini üniversite hoca ve talebelerinin torpillediklerini ileri sürdü.

16 Aralık 1948

Son Posta
-İstanbul Tüccar Derneği asabi bir toplantı yaptı
-İzzet Akosman İktisat kongresindeki hadise yüzünden Tüccar Derneğinin haksız yere itham

edildiğini izah ettikten sonra ileri geri münakaşalar oldu ve toplantı neticeye varılamadan dağıldı
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Tasvir
-Tüccar Derneğinin aylık toplantısı
-İktisat kongresinin son celsesinde beliren ihtilaf mevzuu görüşüldü.

Vakit-Yeni Gazete
-Tüccar Derneğinin fırtınalı bir toplantısı
-İktisat Kongresinin zabıtları aşırılmış.
-Kongreyi yüksek tahsil öğrencilerinin ve hocalarının torpillendiği, Hükumetin her hangi bir

mümanaatı görülmediği ileri sürüldü.

Vatan
-Tüccar Derneği İktisat Kongresinden neden çekildi?
-Derneğin dün yaptığı aylık toplantıda çok şiddetli münakaşalar oldu?

Yeni Asır
-İstanbul İktisat Kongresi zabıtları çalındı mı?
-İstanbul tüccar derneğinde dün münakaşalı, gürültülü bir toplantı yapıldı

Yeni Sabah
-Tüccar Derneğinin münakaşalı toplantısı

18 Aralık 1948

Ulus

43. Devletçiliğe Karşı Yedi Fikir

DR. NİZAMETTİN ALİ SAV

Parlak başlayıp hüzünlü biten İstanbul İktisat Kongresinde devletçilik aleyhinde esaslı olarak
yedi fikir belirmiştir. O fikirler şunlardır:

1- Devletçilik takma bir sözdür.

Devletçilik diye bir rejim yoktur. Ne nazariyet, ne ameliyatta devletçiliğe rastlanmaz. İlim
kitaplarında devletçiliğin tek satırlık bir tarifi bile bulunmaz. Aslı faslı olmıyan bu uydurma iktisat rejimi
sökmez ve sökmiyecektir.

2- Halk devleti geçmiştir.

Yirmi beş yıl önce Devlet halktan ileri idi, fakat bugün halk devleti geçmiştir. O zaman Devlet
halkı iktisada teşvik ediyordu bu teşvikten halk o kadar hız almıştır ki, Devlet artık arkada kalmıştır.
Mesela halka seyahat et denmiş, halk biletleri çıkarılmış, halk seyahate alıştırılmıştır. Fakat Devlet
seyahat izdihamı karşılamaktan aciz kalmıştır. Onun gibi, bol istihsal yapacaklara Devlet elektrik kuvveti
veremiyor, yedi yıldır telefon bekliyenler vardır. Bu şartlar altında, Devlet geri çekilmeli, yerini iktisat
kaabileyeti çok daha ileride olan halka bırakmalıdır.

3- İktisadımız batı memlelektlerindeki iktisatlara benzemelidir.

İngiltere’de şekercilik, gemicilik Devletin elinde değilse, ki değildir, bizde de olmamalıdır. Batı
memleleklerinde fert teşebbüsten ürkütülmüyorsa, ki öyledir, bizde de ürkütülmemelidir. Halbuki, bizde
Devlet şekercilik de yapar, gemicilik de, üste bir de, Devlet sübjektif kararlar ve emirlerle halkı ürkütür.
Sosyalist mi, müdahaleci mi, ferdiyezçi mi ne olduğu belirsiz böyle bulamaç rejimden halas olmalı, batı
memlelektlerinde görülen insicamlı rejimleri kabul etmeliyiz.

4- Devletçilik kırtasiyeciliktir.

Devletçilik yaptıkça kırtasıyecilikte boğuluyoruz. Bunun neticesi, memur diktatörlüğü, maliyet
hesapsızlığı meydan alıyor. Bu afetlerden kurtulmanın tek çaresi devletçiliği yok etmektir.

5- Anormal zamanlardayız, onun için devletçilik yapıyoruz, sözü yalandır.

Anormal zaman daha ne kadar devam edecektir. Bu bir paravandan başka birşey değildir.
Pekala normal zamandayız. bundan normali olamaz. Eğer devletçilğin dayandığı mesnet bu ise, bo bir
hayal mahsulünden başka birşey değildir. Onun için de devletçiliği kaldırmalıdır.

6- Devletçilik ani kararlarla memleket idaresidir.
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Devletçilikten dolayı bütün iktisadi kararlarımız fevri verilmiştir. Meselas 1938’de bir gece yarısı
3’de ani olarak devletin çimentoculuk yapmasına karar verilmiştir. Bu şekilde idare yüzünden memleket
felakete gidiyor. Bu idareyi tez elden devirmek icabeder.

7- Devlet kar etmesin, hizmet yapsın.

Devletin sahası (kar) değil (hizmet)’tir. Halbuki Devlet en yağlı kuyruk kar sahalarının eline
geçirmiş, hizmet sahalarına asla bakmamıştır. Devletin vazifesi kazan yapmak, kaynak yapmak değil,
sıhhate, adalete, yola bakmaktır. Devleti kendine ait olmıyan yerlere yerleşmekten menetmeli oturması
gereken yere oturmalıdır.

İşte, 1200 kişilik kongrenin sabahlı akşamlı bir hafta süren toplantılarından devletçilik aleyhinde
ifade olunan bir fikrin ana çizgileriyle özeti takriben budur. Gerçi, kongrenin bazan karışık, bazan da
tezatlı tartışmalarından vazıh süzme terkipler çıkarmak kolay değildir. Ancak ilerisi için böyle bir
ameliyeye ihtiyaç olduğu da muhakkaktır. Bu itibarla, yukarıki tecrübeye girimşi olduk. Toplanan bu
fikirler arasında hemen veya bir tartışma ile bertaraf edilebilecekleri olduğu gibi üzerlerinde ciddi
durulmak iktiza edenleri de vardır.

İstanbul İktisat Kongresi faydasız olmamıştır. Sonuna kadar takibettiğimiz bu kongreden fışkıran
fikirler, onbeş yıllık iktisat devletçiliğinden sonra, ona karşı olanlar zümresi ortasında yapılan geniş ve
canlı bir maktai gösteriyor. Bu makta apaçık ortada durdukça, eğer varsa, mukabil tezlerin de meydana
çıkması icabeder. Bugüne kadar devletçiliğe karşı bundan sarih bir kongre tertip edilmemişti.. Bu
sebeple, devletçiliği uygun bunaların kongre münasebetiyle açıklanan delillerle hesaplaşmaları daha
kolay olabilecektir.

Bu arada bir mülahaza var. Ortaya koyacağı hükümlerin doğruluk ve yanlışlığını anlamağa
yarayacak bir mukayese mihverinden mahrum her münazara dağılmağa mahkumdur. Devletçilik
etrafındaki bir münazaraya da önce bir nisbet ve mukayese mihveri bulmak (usul) bakımından
lüzumludur. Şimdiye kadar böylesine mihverler bulunmuştur. Fakat onlardan mesela (bu memleket
terakki etmelidir) veya (iktisadımızı yükseltmeliyiz) gibi müphem ve buhar bir elden kaçan veyahut da
(memleketi savunma baş kaygumuzdur) gibi doğru, fakat onu mümkün kılacak maddi imkanlara işaret
etmiyen nisbet ve mukayese mihverleri aradığımız değildir.

Bize göre, böyle bir nisbet ve mukayese mihveri olsa olsa (Türk Milletinin sermaye terakümü
sürati) olabilir. Zira, bu memleketin bugünkü taliine hakim olduğu kadar, yarınki kaderine de hakim
olacak olan baş müessir o sürat dir. Diğer müessirler onun yanıda tali kalırlar. Bu sebepten, devletçiliği
nehyeden yedi tezi, bu merkezi mihvere nisbet ederek değerlendirmek bize en emin usul olarak
görülmektedir.

Böylece, o tezlerden herbirinin, Türk Milletinin sermaye terakümü süratine nisbetini tesbite
çalışmak suretiyle devletçilik aleyhine silah olarak kullanılabilme imkanları anlaşılacak, nisbeti
olmıyanların da konu ile ilgili değildir diyerek bir tarafa bırakılması icabedecektir.

Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.  Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak 
kullanılabilir.  Bu e-kitap,   adresindedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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IV. DEVLETÇİLİK VE DEVLET MÜDAHALESİ
KONUSUNDA

KONGREYE SUNULAN TEBLİĞLER
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1. Devletçilik ve Devlet Müdahalesi

AHMET HAMDİ BAŞAR

1948 Türkiye İktisat Kongresi gündeminin başlıca meddesi şudur:

"Türkiye’nin iktisadi kalkınması ve istihsalinin gelişmesi davasının devletçilik ve devlet
müdahalesi bakımından incelenmesi".

Bu madde ile üç şey birbirine bağlanmıştır: 1) İktisadi kalkınma, 2) İstihsalin gelişmesi, 3) Devlet
Müdahalesi. Hakikaten bütün davalarımız şu üç halkalı zincirin içine girebilir. İktisadi kalkınmamız için
tek yol istihsalimizin gelişmesidir ve bunun da yine tek yolu devletin müspet yardım ve müdahalesidir.
Eğer bu görüşte mutabıksak o zaman araştıracağımız şey, "ne yapmalıyız ki bugün istihsal ettiğimizden
çok daha fazla mal elde etmeliyiz, vatandaşı refaha, saadete ve hürriyete götürmek şartıyla nasıl bir
devletçilik tatbik edilmesi lazımdır." suallerine cevap bulmaktan ibarettir.

Memleketimiz bugün dünyanın en az istihsal yapan memleketlerinden biridir. İstihsal ettiğimiz
mallar içinde buğday hariç hemen hiç bir eşyada hatta dünya vasatisine yaklaşmış bile değiliz. Biz
dünya vasatisi kadar kömür kullanmak için kömür istihsallerimizi dört misline şeker istihsalimizi iki
misline çıkarmak zorundayız. Eğer bir Avrupalı kadar et yesek, değil hayvan ihracatçısı olmak senenin
sekiz ayında et ihtiyacımızı dışarıdan getirmek zorundayız.

Memleketimiz istihsalini çoğaltmak için her türlü tabii imkanlara ve insan kaynaklarına maliktir.
Henüz işlenmemiş topraklarımız, madenlerimiz ve kullanılmayan insan kuvvetlerimiz vardır. Bundan
dolayı istihsalimizi çoğaltmak için dış pazarları istismara muhtaç değiliz. Türkiye, kendi kaynaklarıyle,
bugünkü istihsalini iki üç misline çıkartmak imkanına malik olan müstesna memleketlerden biridir.

Bu durum karşısında neden memleketimizin fakir bir istihsal yapmakta ve bu sebeple de düşük
bir refah seviyesi içinde yaşamakta bulunduğu gibi muamma teşkil eder.

Bence bu muammayı çözmek için uzun araştırmalara lüzum yoktur. Hadise apaçık kendini
gösteriyor. Türkiye’nin fakirleşmesi ve istihsalini daraltması işi, şöyle böyle bir buçuk asırlık bir tarihe
maliktir. Yeni bir dünyanın doğması ve eski her şeyin değişmesi de bu devreye rastlıyor. Bu dünya hem
istihsal vasıtaları (tekniği) ve hem de zihniyeti bakımından yeni bir şeydi. Biz her ikisine de yabancı ve
hatta düşman kaldık. Bu müddet zarfında Garbın ne tekniğini ne de zihniyetini alabildik. Bundan dolayı
Garpla aramızda korkunç uçurumlar peyda oldu ve bir tarih ayrılığı doğdu. Garba her açıldıkça
memlekette çöküntü fazlalaşıyordu. Ortaçağ tekniği ve zihniyeti altında bir memleket ancak dünyaya
karşı kapanmak ve daralarak kabuğuna çekilmek şartiyle yaşayabilirdi. Biz kah öyle yaptık ve geriledik;
kah Garba açılarak çöktük. Şömendöfer, bütün dünyaya saadet ve zenginlik getirdiği halde bizde her
girdiği yerde bet-bereket bırakmadı; her bölge fakirleşmekte, istihsal gerilemekteydi. Garbın tekniği ve
zihniyeti karşısında Türkiye’de eski sanayi yaşayamadığı gibi yeni ünya memleketleri ve
müstemlekelerde bu teknik ve zihniyetle yapılan büyük istihsal karşısında bizdeki ziraat ta kar
getirmemeğe başladı. Sanatkar tezgahını çiftçi tarlasını bırakıyor, şehirlerde ve kasabalarda ya basit ve
süfli işler peşinde koşuyor veya devet kapısında iş arıyordu.

Türkiye ancak bir yarı müstemleke ve bir açık pazar olmak hususundaki makus talihini Milli
Mücadele ile yenerek siyasi ve iktisadi istiklalini kazanmış ve bu suretle Garbın tekniğini ve zihniyetini
almak imkanına malik olmuştur. Şu halde Milli Mücadeleden sonra memlekette bu sayede derhal bir
istihsal genişliğine, ileri bir refaha kavuşmak için artık mani kalmamıştı.Fakat Garplı olmak yolunda
yaptığımız gayretlere rağmen yirmi beş senelik inkilap hayatımız sonunda istihsalimizin gelişmediğini,
refahın çoğalmadığını, hatta bazı bakımlara bu sahalarda bir gerileme olduğunu gördük. Köylünün,
memumrun ve işçinin, nisbi manada, hatta eskisinden daha fakir düştüğü iddiası üzerinde ciddiyetle
durulabilir.

Şu halde ikinci muamma karşısındayız: Türkiye, Garbın tekniğini ve zihniyetini almak imkanını
bulduğu ve bunu aldığı halde neden yine istihsalini çoğaltamamış ve refahını yükseltememiştir?
Kanaatimce cevaplandırmağa mecbur olduğumuz en büyük muamma budur.

Ben buna iki sebep buluyorum: Birincisi tekniğin en gösterişli ve en kolay tarafını aldık; ikincisi
de Garbın hakiki zihniyetini alamıyarak bunun da gösterişli ve sathi taraflarını taklitle iktifa ettik.

Tazminattan sonra Avrupayı biz daha çok şatafatlı, çekici ve dış tarafıyle, boncuk ve sahte taş
lüksiyle tanımağa başladık. Onun için Garbın tekniğini almak imkanının bulunca, Garbın hayranı
olduğumuz bu eşyasını kendimiz yapmak istedik ve bu maksatla sanayileştik.

Sanayi bizde daha ziyade lüks ve ziynet eşyası yapmak ve bunları ağır gümrüklerden
faydalanarak yüksek fiyatlarla satmak ve bu sahada kolayca zengin olmak davasından başka bir şey
olmadı ve olamıyor. Sanayii bu iptidai mahiyetinden kurtarmak ve memleket ve halk için çalışan bir
istihsal şubesihaline koymakla mükellef olan devlet bile bu lüks ve ziynet sanayiciliğinden kurtulmaya
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henüz imkan bulamamıştır. Sümerbank İngiliz kumaşlarıyla rekabet etmek yolundadır ve ucuz halk
kumaşı davası halledilememiş durmaktadır.

Birçok şeylerimizde Garbın çürük fakat göz kamaştırıcı taraflarını ve boncuk lüksünü almak
iptidailiğinde bulunduğumuzu itiraf edelim. Cumhuriyetten sonra bu uğurda beyhude bir çok paralar
sarfettik. Halbuki mali kaynaklarımız çok mahduttu; bu mahdut olan imkanlarımızı istihsalimizi
geliştirecek, bizi makineye ulaştıracak sahalara ayıracak ve bunun dışında lüks için on para bile
harcamayacaktık. Bir zaman bizim de büyük devlet dairelerimiz, maroken koltuklu ve lüks bürolarımız,
muazzam parlamento binamız parklarımız olmalıydı. Fakat şimdi icabında çadırda çalışacak; bütün
varımızı yokumuzu Türkiye’nin iktisadi kalkınması davasının gerçekleşmesine harcedecektik. Maalesef
her şeyin üstünde boncuk lüksüne kapıldığımızı itiraf edelim. En verimli ve müstacel işlerimiz için
parasızlıktan bunaldığımız zamanlar bile gösterişli lüks için milyonlar harcamaktan çekinmedik. Büyük
ölçüde yaptığımız her işin gözükmeyen tarafları, velevki bunlar hayati ehemmiyette dahi olsa, bizi
çekmedi. Misaller gözlerimizin önündedir. Avrupa’nın en modern şimendifer garı diye göstererek iftihar
ettiğimiz şu Ankara istasyonunun hemen arkasına iç tarafına bir baktınız mı hiç? Şu muhteşem garda
iki tonluk eşyayı kaldıracak bir vinç bile bulunamadığını gelen ağır ve hafif bütün eşyanın heyamola ile
insan kuvvetle yüklenip boşaltıldığını, kısın çamur deryası ve yazın da afaka set çekmiş toz bulutları
arasında insanların çalışmağa mecbur olduğunu çoklarımız fark bile etmemişizdir.

Şu İstanbul limanına bakınız: yirmi beş senedir devlet elindedir, yirmi beş metre rıhtım
yapılmamış, bir metre murabbaı antrepo-ve ambar sahası genişlememiş, hala en sefil şartlar altında
amele ve haman sırtında yüklemesi ve boşaltılması yapılmakta bulunmuş olan şu limanda bu müddet
zarfında bütün yaptıklarımız nedir biliyor musunuz: bayram elbisesi gibi İstanbul vapurunun gelip gittiği
günler kulanılan Galata Yolcu Salonu. Dahası da var: deniz ticaretinin birçok yazıhanelerini içinde
bulunduran Galata’nın iki büyük hanının Merkez ve Çinili rıhtım hanlarının maroken koltuklarla süslü
liman ve gümrük idaresi olması. Sonra Tophane meydanında cici bici küçük bir yolcu salonu ve bir
park..

Bugün modern şehirler makineleşmenin sanayileşmenin merkezidirler ve bunları en büyük
problemi iktisadidir. Yani şimdi bir şehir, hele İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük bir şehrin
iktisadi olmayan yahut bununla birlikte mütalaası icap etmiyen meselesi olmamak lazım değil mi?
Halbuki şehirlerimizin imarı meselesinde bu iktisadi taraf imarla beraber hatta baltalanmaktadır.

Sözü uzatmadan resmi ağızdan işittiğimiz "eski devirlerde mabetler yaparlardı; biz de onur
yerine şimdi Büyük Millet Meclisi binası yapmışız çok mu?" vecizesine hemen her sahada uyduğumuzu
hatırlatmakla iktifa ediyorum.

Hususi hayatımızda ve işlerimlizde bu iptidai boncuk lüksünün hakim olduğunu görmekte değil
miyiz? Arkasına giyecek gömleği olmayan bu milletin bir kaç düzine kadını New York, Paris ve
Londranın en lüks kadınlarını kıskançlıklarından çatlatacak kadar güzel ve pahalı giyinirken, şehirli her
kadın bunların hasretini çekiyor ve bu lüksün yalancıları ve ucuzları peşinde koşuyor. Evlerimiz,
mimarimiz sanat eserlerimiz, hülasa her şeyimiz bu iptidai zevkin ve zihniyetin tesiri altında
soysuzlaşmaktadır.

Biz Garbın tekniğini ve Garbı yanlış taraflarından aldık ve yanlış tatbik ettik. Türkiye
makineleşmeğe muhtaçtı. Fakat biz bu makineyi evvela kendi topragımızın üstünde ve altında çalışan
en basit ve iptidai teknikle ve en basit istihsal uğruna en fakir hayata tahammül eden köylümüzü ve
işçimizi kurtarmak için kullanacaktık. Çünkü bu sahada hem insani kurtaracak, hem de memleketin
yaptığı istihsali defalarca fazlalaştırarak bu sayede memleketi zenginliğe götürecek; fakirlikten doğan
birçok maddi ve manevi hastalıklara kökünden deva bulacaktık.İşi böyle yapabilmek için hatta Garbın
göz kamaştırıcı sahte boncuk ve ats lüksüne tamamen kapılarımızı kapamamız lazımdı, bunlar için on
paramızı ve bir saatlik vaktimizi dahi harcamağa razı olmamalıydık. Halbuki biz bunun tamamen aksini
yaptık; boncuk lüksünü aldık ve makineyi reddettik.

Memleketimizde makineleşme davası, sadece bir sanayileşme davası halinde ele alınmıştır.
Benim 1930 senesinden beri yaptığım fikri mücadelemin hedefini bu hatalı görüş teşkil ediyordu.
Sanayileşmenin doğurduğu haksız bir fyita makası işlemeye başlamıştı; Köylü ve müstehlik yeniden ve
büyük ölçüde sömürülüyor ve sanayileşme yüzünden fakirleşiyordu bu şart altında Türkiye’de mili
kalkınma olamaz, zirai istihsalimiz gelişemez ve sefaletten başka hiçbir şey olamazdı. Benim
kanaatimce makine her yerden evvel toprak üstünde ve altındaki servetlerimizi işletmek için
kullanılmalıydı. Evvela ziraatte inkilabı ve makineleşmeyi hedef tutan bir sanayileşme lazımdı. Makineyi
yollarımız, nakil, yükleme ve boşaltma vasıtalarımızda kullanmağa mecburduk. Biz böyle yapmadık;
gösterişli eşya ve işlere kapılma iptidailiğini bu sahada da gösterdik; buzlar içinde kalorifer, tertibatiyle
betonlar dökerek altı ayda fabrikalar kurduk; bunların mühendisini, makinesini, ham maddesini dışardan
getirdik, fakat kendi usullerimiz ve zihniyetimizle idareye başlayarak büyük işler başardığımızdan
iftiharla her yerde bahsettik, durduk.

Bence bu, büyük bir hatadır. Sanayiden evvel ziraat sahasında, madencilikte, münakalatta
makineleşmek ve Garbın tekniğine ve temposuna uymak lazımdı. Bu güç yolu tutmayarak kolay başarı
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veren sanayileşmeğe ehemmiyet verdik. Şunu da itiraf edelim ki hepimiz gösterişli şeylerden
hoşlandığımız için bunu yapan insanlar gözümüze girdi. Son beş altı senenin sessiz sedasız zirai
kalkınma davasında büyük güçlüklerle çalışan ve garbın tekniğini buralara sokan idealist, fedakar
insanlardan hiç birisini tanımıyoruz; fakat bir taş diken bir baca tüttüren kolaylıkla hayatımıza ve
tarihimize karışmak imkanını bulmaktadır.

Garbın yalnız tekniğinde ve makinesinde değil, zihniyetinde de gösterişli ve boncuklu taraflarını
aldığımızı acı duyarak itiraf edelim. Kıyafetler, adetler, hatta kanunlar taklit ve tatbik edilmekle Garbın
zihniyeti alınmış olmaz. Bir kere Garplı zihniyet ferdi hürriyete dayanır; ferdin iş görme ve cemiyeti idare
hakkını, fikir ve söz hürriyetini, yani demokrasiyi esas olarak tanır. Son senelere kadar böyle bir
zihniyetin cemiyetimize hakim olduğunu kimse iddia edemez. Şimdi giriştiğimiz tecrübenin devamı
sayesinde bu sahada Garp zihniyetine yeniden intibak edeceğimizi ümit etmekteyiz.

Bizim makineleşme ve Garplılaşma devrimizde devrin ve tarihin zarureti dolayısıyle, yani hem
dünyaya ve hem de kendimize ait sebeplerle-kuvvetli bir devlete ihtiyacımız vardı ve mutlaka devletçilik
yapacaktık. Şu halde ilk Garplılaştıracağımız ve tabir caizse, makineleştireceğimiz müessese devlet
olacaktı. Burada makineleştirmeyi devrin temposuna ve makinenin süratına uymak manasına alıyorum.
Makineye uygun hareketli, teşkilatlı ve karar ve icra kudreti sağlam ve çabuk hareket eden devlet
kurmak mefhumunu makineleşmek güzel ifade etmektedir.

Halbuki bizde devlet garplılaşmak ve makineleşmekten tamamen uzak kalmıştır. Vakıa güzel
binalar, daktilo makinaları, maroken koltuklar ve modern büro levazımı, hayatımıza girmiştir. Fakat
Babıalinin at arabası ve tatar ağası devrine ait usuller ve zihniyet te bunlarla beraber yaşamaktadır.
Hatta bu usuller ve zihniyetin bir tekamül geçirerek kuvvetlendiğini de görmekteyiz. İşte Garbın
makinesini ve tekniğini idareye, iktisadi kalkınmamızı başarmağa ve iktisadi devleti idareye memur
ettiğimiz devlet Babıaliden arta kalan usulleri ve zihniyetleriyle yaşayan bu devlettir.

Netice olarak şunu arz etmek isterim. Bence iktisadi kalkınmamız ve istihsalimizin gelişmesi için
parolamız şu olmalıdır:

Ziraattan, madencilikten ve münakaleden başlayarak ve boncuk lüksünden uzak sanayii de içine
alarak en geniş ölçüde Garbın makinesini ve tekniğini almak ve bunun için elimizde mevcut en büyük
vasıta olan devleti yasağa dayanan ve tatar ağası devrinden kalan yeniçeri ve jandarma devleti
hüviyetinden kurtarmak ve hayatımızın her sahasında garbın zihniyetini kabul ve tatbik etmek.

Garbın makinesini ve zihniyetini almak için mutlaka devlete ve devletçiliğe muhtaç
olduğumuzdan bahsettim. Burada ortaya bir sual çıkmaktadır: acaba bu bir zaruret midir? Yoksa her
sahada serbestiyi, çalışma hürriyetini, kar ve kisbin çoğalmasını ve bunların vatandaşların elinde
kalmasını sağlamak suretiyle bu gayeye varamaz mıyız?

Hala aramızda bu iki yol üzerinde münakaşalar olmaktadır. Bir kısmımız mutlak bir serbesti ve
hürriyet nizamı içinde, ferdi sermayedarlık rejimini kurarak ve bunu koruyarak Garbın makinesini ve
zihniyetini almamız ve bu yolda bir bünye inkilabına ulaşmamız mümkün olduğunu sanmaktayız. Bence
bu bir hayaldir. Vakıa bunu iddia edenler Garbın da bu yolda dirildiğini misal olarak ileri sürmektedirler.
Fakat onlar Gaprta bu hadiselerin cereyan ettiği şartlardan şimdi hiç birinin de bizde ne de dünyada
mevcut olmadığını unutuyorlar. Garbın makineleştiği devirlerde "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.
Laissez faire lissez passer" kafiydi; bugün ise her şey için devletin hiç olmazsa tanzim, idare ve
himayesi lazım gelmektedir. Bundan mada her şeyi yeniden yapılacak bir memleket en ileri tekniğin, ve
makinenin cemiyete girişini sağlayacak büyük sermaye ve derin ihtisastan da mahrumdur. Bunlar
mevcut dahi farz edilse ileri tekniğin yaratacağı fazla kıymeti sermayeye ve teknik bilgiye malik küçük
bir azlığın eline teslim etmeye devrin zihniyeti müsait değildir.

Sosyal Dava

Makineleşen cemiyetlerde yeni bir takım projeler meydana çıkar. Bunların içinde en mühimmi
sosyal davadır. Bir yere makina ve ileri teknik girdi mi, orada bunlara tahakküm edenler kimlerse,
iktisadi hayata ve cemiyete de onlar hakim olur. Makine ile yapılan istihsal ve iş geri teknikle yapılan
istihsal ve işe nazaran mühim bir fiyat farkı doğurur. Bundan iki türlü netice doğar: ya eski teknikle
çalışanlar rekabet edemiyerek, istihsalden vazgeçerler ve makineye tahakküm edenlerin aylıkçı veya
gündelikçisi olurlar yahut ta yeni tekniğin yaptığı istihsalberaber yaşar ve fiyatlar rekabetle düşmiyerek
makineye tahakküm edenler tekniğin yaptığı istihsal, ihtiyacın tamamını karşılamazsa o zaman hem
eski ve hem de yeni tarz istihsal beraber yaşar ve fiyatlar rekabetle düşmiyerek makineye tahakküm
edenler tekniğin yarattığı fazla kıymeti kazanmış olurlar. Acaba bu fazla kıymet kimin hakkıdır? Bunun
tamamını yahut büyük kısmını sermaye ve makine sahibine bir hak diye bırakmayı dünyada kimse haklı
bulmuyor. Prensip itibariyle bu fazla kıymet, hiç olmazsa en mühim kısmı itibariyle, topluluğun,
cemiyetin malı olmalıdır.

Topluluk bu fazla kıymeti iki türlü kendine mal eder: ya, halka kolaylıkla dağılamayan ve mahdut
ellerde toplanması zaruri olan büyük tekniği veya büyük sermayeler yatırarak yapılacak işleri devlet
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eline alır; binaenaleyh bunların doğurduğu fazla kıymetler bu suretle cemiyete kalır, yahut ta bu fazla
kıymetten mühim bir kısmını devlet müterakki vergilerle halktan toplar bu ikinci duruma göre devlet,
yalnız fazla kıymet bakımından değil, sosyal adalet ve iktisadi düzeni koruma gibi mülahazalarla iktisadi
hayatı daima müdahalesi altında bırakır.

Garp memleketlerinin makineleştikleri ve sanayileştikleri devirlerde bu fazla kıymeti makineye
sahip olan sermayedarlar ve müteşebbisler almışlardır. Fakat dikkat edilirse Garpta bu fiyat farkını
ödeyen müstahsiller ve müstehlikler, daha çok Garbın dışındaydı. Garp sanayicisi ve sermayeleri bu
fazla kıymetin, hiç olmasza en mühim kısmını, dış pazarları ve müstemlekeleri istismar ederek
kazanmıştır. İş böyle olduğu için sanayileşme Garpta ameleyi ve köylüğü de zenginleştirmiştir. Buna
rağmen bu dıştan gelen fazla kıymetin sermayedara ait olmasını bile çok gördüler. Bildiğimiz veçhile
bunun çalışan işçinin hakkı olduğunu bu suretle toplanmış sermayelerin hırsızlık eseri bulunduğnu iddia
ettiler. Garpta doğan sosyalizmin ideolojisi bu esasa dayanır.

Bizde İç Pazar İstismarı

Halbuki Türkiye gibi memleketlerde makineleşmekten doğan fazla kıymet dışardan değil, içerden
toplanacaktır. Makineye sahip olanlar köylüyü işçiyi ve müstehliki, vazifeleri icabı isteseler de
istemeseler de bir müstemleke halkı gibi istismar edecekler ve yeni doğan zenginliğe mukabil
memlekette fakirlik çoğalacaktır. Sanayileşme ve makineleşme hareketlerinden sonra Türkiye’de köyün
ve köylünün daha düşük bir hayat seviyesine katlanmasının sebebi budur.

Şu halde iç pazar istismarına dayanan sanayileşme hareketlerinde makinenin ve gümrük
himayelerinin doğurduğu fazla kıymetleri, mutlak şekilde sermayedarın meşru bir hakkı bir alan teri
karşılığı olarak mütalaa etmeğe imkan yoktur. Vakıa bu kıymetlerin tamamını cemiyete mal eden telakki
de tamamen haksızdır; muhakkak ki teşebbüs kudredini, sermayenii ve ihtisasını ortaya koyarak bir
takım risklere katlanarak para kazanan kimsenin, herkesten evvel elde edilen fazla kıymette bir hissesi
vardır. Fakat bu hisse ancak makul meşru bir kısımdan ibaret kalmalıdır. Onun mühim parçası
topluluğun ve onu temsil eden devletin hakkıdır.

Garplı olmak için onun zihniyetini de almağa mecbur olduğumuzdan bahsetmiştim. Garpta
sermayeye, tekniğe, tahakküm etmekten doğan fazla kıymetleri sermayedara bir hak şeklinde tanıyan
bir telakkiyi, bir zihniyete artık rastlanamaz. Herkes aynı vasıtalara, aynı silahlara malik olamıyacağı için
tekniğe ve sermayeye tahakküm edenlerle bundan mahrum olanların serbestçe rekabetine imkan
tasavvur edilemez. onun için bu rekabet her iki taraf arasında liberal rejimlerde bir sınıf mücadelesi, bir
ölüm dirim kavgası halinde canlanacak ve kuvvetlenecektir. Bunun sonu neye varıyor? Dünyanın
bugünkü feci durumu bu suale acı cevabını vermektedir. Bütün dünyada artık konuşulan şey budur:
Makinenin ve sermayenin doğurduğu fazla kıymetten makul ve meşru bir hisseyi onu yaratan ve idare
eden teşebbüs sahibine bırakarak gerisini asıl hakiki sahibi olan topluluğa ve onu temsil eden devlete
vermek ve bu sur`ahe teşebbüsleri fertlere mi bırakmak doğrudur; yoksa işleri doğrudan doğruya devlet
mi idare etmelidir?

Her Yerde Devletçilik Var

Benim kanaatımca bugün dünyada liberalizm mi, yoksa devletçilik mi daha doğru diye bir dava
kalmamıştır. Mevcut dava, bir az evvel belirttiğim gibi, fertçi bir devletçilik mi, yoksa devletçi bir
sosyalizm mi tatbik etmek icap ettiğidir. Şimdi her yerde devletçilik vardır. Çünkü her yerde bu fazla
kıymetin en mühim kısmı topluluğa ve devlete geçmektedir. Fakat başka başka yollarla: bazı yerlerde
bu işi ağır müterakki vergi usulleriyle yapıyorlar; bazı yerlerde ise doğrudan doğruya devlet işletmeciliği
şekliyle. Tekniğe ve sermayeye tahakküm etmekten doğan fazla kıymetin yüzde doksanına kadarını
vergi şeklinde almanın ifade ettiği mana nedir? bir işte karın yüzde 80-90’ını devlet alır da, ancak yüzde
10-20’si iş sahibine verilirse o işin hakiki sahibi kim demektir? Hakikatta bu mal sahipleri devletin bir
işletme müteahhidinden farksızdırlar. Aynı zamanda bu müteahhit çalıştırdığı işçiler ve aileleri için
kanunlarla bir takım sosyal mükellefiyetler de yüklenmektedirler. Bunlardan mada devlet her zaman
istihsaller, fiyatlar üzerin de kontrol hakkına maliktir. O istihsallerin ticaretini başı boş bırakmamakta içte
ve dışta satışlarını, çeşitli şekillerle, tanzim etmektedir. İş bu hale geldikten sonra artık her yerde yalnız
devletçiliğin bir rejim olarak yaşadığını ve devletçiliğin çeşitli dozlar ve şekiller altında tatbik olunduğunu
kabul etmek lazımdır.

Her memlekette çeşitli devletçilik şekillerinden hangisinin ve hangi doz altında tatbik edilmesi
icap ettiği bir araştırma ve takdir meselesidir. Bu her zaman münakaşa olunmalıdır. Benim şahsi
kanaatım fertçi ve demokratik bir devletçilğin bize ve belki bütün dünyaya en faydalı bir sistem
olacağıdır. Ancak bunun da mutlak şekilde tatbiki bir çok güçlükler ve imkansızlıklarla karşılaşır.
Prensip itibariyle teşebbüslerin mümkün olduğu kadar fertlerin ve onlar tarafından kurulmuş veya idare
edilmekte bulunmuş olan teşekkülerin ellerinde bulunması ve tepeden idare edilmeyerek şahsi
inisiyatifin her şeyde hakim olması lazımdır. Ancak bazı işler vardır ki, tabiatı icabı, toplu yapılmak icap
eder; yahut sosyal veya diğer amme mülahazaları bunlar devlet elinde bulunmasını emretmektedir. Bu
gibi işlerde devlet sosyalizmini bir zaruret olarak kabul ederim bununla beraber bu işlere de bürokrasi
devletinin değil, iktisadi devletçiliğin hakim olması taraftarıyım.
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Türkiye’nin makineleşmesi ve sanayileşmesi davasının devletin yardım ve müdahalesi olmadan,
hususi sermaye tarfından başarılamıyacağı kanaatinteyim. Hatta ecnebi sermayesi tarafından bile. Biz
farzı muhal, en liberal bir kapitalizm rejimi kurmak istesek, bunun için dahi bir devletçilik tatbik etmek,
yani devlete kurucu ve koruyucu roller vermek zaruretindeyiz. Şüphe yok ki devlet liberal kapitalizmin
kurulması ve hakim olması için ilk yardımı yaptıktan sonra çekilecek, ondan sonra işi kapitaliste
bırakacaktır. Ferdi kapitalizm için devlete yüklediğimiz bu fonksiyon, ferdi sosyalizmi kurmak için de
lazımdır. Aynen birincisinde olduğu gibi, devlet ilk zamanlardaki kurmak ve korumak vazifesini
başardıktan sonra bu sahalardan çekilmeli işi fertlere ve onların kurdukları hür ve serbest teşekküllere
bırakmalıdır. Bence davanın en mühim noktası budur. Türkiye’de makineleşmek bir zaruret olunca, bu
sahadaki rolu ve kapitalizme veya sosyalizme doğru geçişi sağlamak iken bizde iş böyle olmamış,
devlet doğrudan doğruya kendisi kapitalist olmuştur. bizim nevi şahsına münhasır olan devletçiliğimizin
en fena ve en tehlikeli tarfı budur. Devletin kapitalist olması öyle feci bir şeydir ki bunun tam şekilde
hakim olduğu bir memlekette ferdi hürriyetten demokrasiden hak ve adaletten ve bunlara bağlı
şeylerden bahsedilmez. Bu düpedüz bir istibdat rejimidir: Garbın Hürriyet ve demokrasi devrinden evvel
yaşadığı ve son asırda da bazı memleketlerde yaşama tecrübesi geçirdiği bir irtica rejimidir.

Devlet Kapitalizmi Yaşayamaz

Devlet kapitalizmi iktisadi hayatı idari devletin emrine veren ve idareyi de bürokrasinin ve devlet
memurlarının eline teslim eden, devlet ve hazine menfaatını her şeyin üstünde memurlarının eline
teslim eden, devlet ve hazine itibariyle devlet, hem kendi memurlarından ve hem de halktan şüphelenir.
Bütün usullerini ve kanunlarını bu şüphe üzerine kurar. Vatandaşı kendisiyle rekabet halinde görür.
Öbür taraftan da vatandaş bütün zekasını ve hilesini kullanarak kendini, işini ve kazancını devletten
korumağa, gizlemeye ve müdafaa tedbirleri almağa uğraşır. Bence bizim devletçiliğimizde başlıca hatalı
ve tehlikeli olan taraf budur. İktisadi hayat idari devletin emrine geçmiştir. Bizde idari devlet her yerde
olduğundan fazla bir kapı kulu memur devletidir. Bunun an’anesi kanunları, usulleri ve her şeyi eski
Osmanlı Devletinin aynidir. Bürokrasi sistemleri içinde bizim Babıali, devleti en iptidaisi, en kötüsü idi.
Bu devlet makinesi yasağa dayanır ve yavaş yavaş işler. Hatta Avrupada Babıali, yasak ve yavaş yavaş
kelimeleri içinde sembolleşmişti. Babıali devletçiliği bunlardan ve ehliyetli elemanları içinde
barındıramamak, dalkavukluk, iltimas gibi kusurlarından mada halkın dışındaydı; iktisadi hayat
tamamen yabancıydı. Dünya ve memleket hadiselerini`¡maima arkasında kalır, her iş olup bittikten
sonra hadiseler karşısında tedbir almağa çalışırdı. İşte tarihi bir zaruret neticesi bizde devletçilik
yapmak icab edince iktisadi hayatı tanzim ve idare işini bu devlet üzerine aldı ve bu devlet ayni
kusurlarına devam etti.

Devlet kapitalizmi, kanaatıma göre, bir rejim olarak hiç bir yerde devam edemez. Bu kanaatımın
dayandığı temeller üzerinde burada duracak değilim, Zaten bu mevzuu bir çok yazılarımda ve
kitaplarımda incelemiş bulunuyorum. Burada tekrarlayacağım bir tek nokta var: memleketimizin içinde
bulunduğu devlet kapitalizmi rejimini tarihi hadiseler ve şahsiyetler hakında bir tenkit ve muahaze
yoluna gitmiş olmamak için bir zaruret olarak mütalaa edebiliriz. Nihayet muvakkat devre için bu
müdafaası mümkün olan bir emri vakidir. Fakat devlet kapitalizmini devamlı bir rejim haline sokan
görüşlere ve tatbikata, dün olduğu gibi, bugün de şiddetle hücum etmekte devam ediyorum. Bence
bugünkü devletçiliğimiz mutlak bir istihale geçirmek zorundadır. Bu istihale nasıl ve hangi istikamette
olacaktır. Bu üzerinde münakaşa etmemiz icap eden çok mühim bir mevzudur. Burada herkes
bağlandığı ideolojiye göre ayrı ayrı istikametlere taraftar olabilir. Ben bütün memleketin bu
istikametlerden biri üzerinde ittifakla durabileceğine ihmal veremem. Kimimiz çok daha ferdiyetçi
düşünürüz. ve bu bakımdan yapılacak istihalenin devlet elindeki işletmeleri tamamen fertlere ve ferdi
teşebbüslere devretmek ve bundan sonraki işleri münhasıran ferdlere açık bırakmak yolunda olmasını
isteriz. Bir kısmımız ise bilakis devlet işletmecliğinin devamını ve genişletilmesini arzu ederiz. Fakat
hepimizin de bugünkü devlet kapitalizminin tasfiyesini istemekte ittifak edeceğimize şühhe ediyorum.
Aramızda ayrılacağımız nokta bu tasfiyeden sonra ferdi kapitalizme, yahut daha doğru tabirle ferdi
devletçiliğe mi, yoksa devlet sosyalizmine doğru mu bir intikal olacağı ve bu sistemlerin hangi dozda ve
şekilde tatbiki icap ettiği noktalarına inhisar edeceği kanaatındayım.

Devletçilik ve İktisadi Demokrasi

Davayı böyle ele alarak şu suali orata koyayım:

Madem ki bugünkü devlet kapitalizminin tasfiyesinden sonra en geniş manada ferdi
kapitalizmden en geniş manada devlet sosyalizmine kadar çeşitli sistemlerden biri hayatımıza hakim
olacaktır. ve bundan memleketin bütün sınıfları ve zümrelerinin tam ittifak halinde olmamaları da
tabiidir; şu halde hakim olacak sistemi kim tayin edecektir?

Sual mühimdir ve buna verilecek cevapda ittifak mümkün olduğunu kabul ettiğim için, eğer
kongremizde böyle bir prensip üzerinde anlaşırsak, davalarımızın başlıca düğüm noktasını halletmiş
olacağımıza inanmaktayım.

Bugüne kadar devletçilik tatbikasından bunun şeklini, dozunu ve mahiyetini tayin eden bizzat
devlet otoritesiydi. Bu otoriteye mutlak şekilde hakim olan da inkilapçı şeflerdi. Memleketimizde umumi



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 143

prensibi onlar tarafından konan veya kabul edilen şekilde bir devletçilik tatbik edilmekle beraber bunun
kanuni ifadesi devlet otoritesi tarafından bu işlere karar verildiğinden ibaretti.

Siyasi demokrasiye ulaştığımıza ve bundan böyle halkın hür idareleriyle ve serbest seçimlerle
teşrif kuvvetin teşekkül edeceği düşünülmesine nazaran, şimdiden sonra bu kararı Büyük Millet
Meclisinin vermesi, yani milli irade ne şekilde tecelli ederse ona göre bir devletçilik şekli tatbik etmemiz
tabiidir. Bu suretle parlamentoda ekseriyet bulacak hangi şekil ise o, bütün memleket millet için
uyulması gereken en doğru şekil demektir.

Acaba milli iradenin bu şekilde tecellisi suretiyle devletçilik sistemimizin tayin edilmesi doğru bir
şey olacak mıdır? Bence hayır?!..

Henüz sınıf tezatları kesinleşmemiş tamamen liberal bir cemiyet için ideal bir idare şekli olan
parlamentarizmin bünyeleri ve tarihi tekamülleri itibariyle devletçi ve sosyalist olmak zaruretinde
bulunan cemiyetlerde nasıl noksan ve kifayetsiz bir uzuv olduğu hakkındaki kanaatlerımı burada teşrih
edecek değilim bunu Fransa’da, Yunanistan’da ve diğer bir takım memleketlerdeki hadiseler de açıkça
ortaya koymaktadır. Hele demokratik örgüsü henüz tamamlanmamış ve mevcutları da kuvvetlenmemiş
olan ve hakiki parlamento tecrübesine henüz başlayan bizim gibi memleketlerde, memleketin iktisadi
bünyesini doğrudan doğruya siyasi bünyeye ve onun vereceği kararlara bağlamakta büyük tehlikeler
vardır. Bu tehlikelerin başında istikrarsızlık gelir. Politika mücadeleleri içinde bazan hükümet teşkili dahi
mümkün olamıyacak hallerde iktisadi rejim bakımından devamlılık ve istikrar tasavvur etmek imkanı
olamaz. Halbuki, bilhassa makineleşen ve büyük sermaye topluluğuna ihtiyaç gösteren memleketlerde
iktisadi hayat ister sosyalist ister kapitalist olsun mutlak şekilde istikrara muhtaçtır. En ileri sosyalist bir
cemiyette bile böyle bir istikrar olursa fert ne yapacağını bilir ve bu hudut içinde teşebbüsünü,
sermayesini kullanır ve hürriyetinden faydalanır. Böyle bir cemiyeti fertler, umumiyet itibariyle,
istikrarsız, fakat tamamen liberal bir cemiyete tercih ederler. Onun için bugün iktisadi hayatla siyasi
hayat bir birbirine her zamankinden fazla bağlı olduğundan, siyasi hayatın normal bir vasfı olan
kararsızlığı iktisadi sahaya aksettirmeyecek yeni bir cihaza ihtiyaç zarureti kendini göstermiştir.

Bu yeni cihaz nedir? Bu yeni cihaz siyasi demokrasi organları yanında milletin bir de iktisadi
demokrasi organlarına malik olmasıdır.

Bütün demokrasiler buna muhtaçtır. Şimdi siyasi demokrasinin tamamen hakim olduğu
memleketlerde böyle bir cihazlanma yoksa iktisadi diktatörlük yaşar.

Acaba bu cihazlanma nasıl olmalıdır?

Devletçilik mevzuu üzerinde on sekiz senedenberi devam eden fikri araştırmalarında hep bu
suale cevap vermek için çırpındım. Vardığım kanaat şudur:

İktisadi hayat ister liberal ister sosyalist bir rejim altında olsun, siyasi iktidarın kumandası ve
tahakkümü altından çıkmalıdır. Ekmek kapısı siyasi iktidarın elinde olan hiç bir memlekette hürriyetten
ve demokrasiden bahsedilemez. Ferdiyetçi rejimlerde bile devletin koyduğu kanunlar, nizamlar ve
usuller ve bunları tatbik eden memulrlarına verilmiş salahiyetler altında ve bunların genişlemesi
ölçüsünde bir köşe bakkalı dahi siyasi iktidarla hoç geçinmek zorundadır. Devletçi rejimlerde ise her iş
iktidarın elinde ve emrindedir.

İktisadi Demokrasinin Dört Organı

Devletçilik genişledikçe devletin tahakkümü de genişler. Öbür taraftan idari devlet, yaratılışı ve
zihniyeti itibariyle iktisadi hayatı tanzim ve idareye edil değildir. Bütün bu gibi sebeplerle ben gerek
düzenleme ve gerek idare işlerinde iktisadi hayatın siyasi otoriden ayrı bir organlaşmaya muhtaç
olduğunu iddia ve kabul edenlerdenim.

Düşünceme göre bu organlaşma dört ayrı cihazdan ibaret olmalıdır:

1- Karar merkezi: Ekonomik Genel Meclisi (Şüphesiz bu karar, kanuni manada istişaridir: çünkü
siyasi iktidar, yani hükümetlerle parlamento bunları kabul veya reddetmek salahiyetine maliktirler.)

2- Araştırma ve plan Merkezi: Mütehassıslardan müteşekkil müstakil daire.

3- Demokratik örgü: Meslek ihtisas ve iş adamlarının müstakil toplulukları dernekler birlikler
kongreler kooperatifler, şirketler gibi.

4- Muhtar ve müstakil işletmeler.

Devlet bu organlaşmaya yardım etmeli ve siyasi iktidar bütün hüsnüniyetini ve saygısını
bunlardan esirgememelidir.
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Karar merkezi, yahut iktisadi devletin dimağı mahiyetinde olacak olan Ekonomi Genel Meclisiyle
Araştırma ve Plan Merkezinin nasıl kurulması icap ettiğini İstanbul Tüccar Derneği rapor halinde tesbit
etmiş bulunuyor. Bu organlardan serbestçe seçilmiş mümessillerle hükümetçe seçilmiş azalardan
müteşekkil olur; bir nevi iktisadi parlamento gibidir. Plan dairesine gelince bunun yerli ve ecnebi ihtisas
adamlarından, büyük işletmeler ve işlerde bulunmuş tecrübeli ve vukuflu kimselerden seçilmesi,
Danıştay gibi idari devletin nüfuzundan uzak bulunması ve müstakil çalışması sağlanmalıdır. Her iki
organın istenilen şekilde vazife görebilmesi için hür ve serbest meslek ve ihtisas teşekkülerinin
kuvvetlenmesi, tetkik ve araştırma enstitülerinin, laboratuarların, istatistik ve müşahade organlarının,
üniversitelerin yardımı lazımdır. İktisadi meselelerin bu suretle incelenmesi görüşülmesi memleket
efkarı umumiyesini de bu davalar üzerine çeker; bunların heyecanı matbuatımızı da sarar ve artık
şişirilmiş zabıta vakalarından ziyade okuyucu bu meselelerden zevk almağa başlar. Bütün bu hareketler
Ekonomi Genel Meclisinde devletçilik sistemimize dair verilecek kararların umumi efkarın isteklerine en
yakın ve en uygun olmasına yardım eder.

Devlet İktisadi İşlerini Millete Devretmelidir

Organlaşmanın yukarıdaki aşamada işaret ettiğim dördüncü cihazı muhtar ve müstakil
işletmelerdir. Bunların çeşitli şekilleri üzerinde burada tahlillerde bulunacak değilim. Yalnız prensip
itibariyle, bugün doğrudan doğruya merkeziyet usulune ve bürokratik umumi esaslara göre idare
edeline bütün amme müsesselerinin, devlet işletmelerinin muhtar ve müstakil idare ve işletmeler haline
kalbedilmesi mütalaasında bulunduğumu belirtmekle iktifa edeceğim.

Muhtar ve müstakil idareler hükümetçe tayin edilmiş veya seçilerek yollanmış murahhaslardan
mada o işlerde alakalı demokratik örgü vasıtasiyle seçilmiş veya yollanmış delegelerden müteşekkil
heyetler tarafından idare edilmelidir. Bu suretle idare mesuliyeti hükümet memurlarından ziyade halka
ve serbest meslek ve ihtisas teşekküllerine geçmeli ve bunlar da kendilerine yüklenen bu mesuliyete
uygun çalışmağa ve cihazlanmağa mecbur olmalıdırlar. Bu sistemin ilk evvel ve muvaffakiyetle tatbik
edileceği yerler limanlar, ofisler gibi işletmelerdir. İstanbul Tüccar Derneği, İstanbul limanında bu tarzda
muhtar bir idare kurulması hakkında bir rapor hazırlamış ve bu husustaki teklifini hükümete sunmuş
bulunuyor. Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, devlet sanayii, hatta devlet çiftlikleri gibi hemen
bütün devlet işletmelerinin kendi bünyelerine göre muhtar ve müstakil idareler haline konmaları imkanı
vardır. Teşkilatçılığımızda zararlı olan iki taraf, merkeziyetçilik ve bürokrasidir. Teklif ettiğim sistem
altında bur zararların büyük ölçüde önlenebileceğine şüphe etmiyorum.

Müstakil ve muhtar idare sistemi, bugün idari devlet vazifeleri arasında bir takım işler için de
tatbik olunmalı ve bu suretle devletin yükü ve mesuliyeti hem azalmalı ve hem de halka ve alakadarlara
dağılmalıdır. Devletçiliğimizi, idare ve tanzim işinin ve işletmelerin devlet memurları tarafından
yapılması manasına alan dar ve geri zihniyeti değiştirmek zorundayız. Bence modern devletin iktisadi
sahada yükleneceği vazifelerden çoğu halka, halk ve meslek teşekküllerine, muhtar ve müstakil idareler
kolaylıkla devrolunabilir. Bu vazifelerin dört kısımda mütalaası mümkündür: Araştırma karar, icra ve
kontrol bunlardan birinci ile dördüncü, yani araştırma ile kontrol işi devletin vazifesidir; fakat kararla icra,
demokratik bünyeli devletçi bir cemiyette halkın, fertlerin ve onlar tarafından kurulmuş organların işi
olmalı, nihayet devlet te bu faaliyetlere, baskı ve tahakküm yapmayacak şekillerde, katılmalıdır.

Bu prensibin tatbikine misal olarak devletin dış ticaret işlerini düzenleme faaliyetleri ele alınabilir.
Bugün bu iş doğrudan doğruya idari devletin elindedir ve memurlar tarafından yapılır. Ne kadar iyi
organize olursa olsun başlı başına devletin dış ticaret hareketlerini günü gününe ve içinden takip
ederek tedbirleri vaktinde alması ve ihracatımızın gelişmesi için yollar bulması ve tatbik etmesi mümkün
değildir. Vakıa hükümet arasına bu işler hakkında mesleki teşekkülerin fikrini sormaktadır. Fakat
sorulan suale bu teşekküllerin doğru cevap verebilmeleri için onların hem organize olmaları, hem de
ileri sürdükleri reylerden bir mesuliyet kabul etmeleri lazımdır. İstanbul Tüccar Derneği bu noktaları
nazarı dikkate alarak, dış ticaret işleri için mesleki teşekkülerin serbest ve hür irradeleriyle kurulmuş,
fakat hükümet tarafından himayeye mazhar olarak desteklenmiş bir dış ticaret organizasyonu
kurulmasını teklif etmektedir. Derneğin bu teklif bilfiil devletçe görülen işlerin bu organlara devredilmesi
mümkün olduğunu da göstermektedir.

Bugünkü Devlet İşletmeleri

Devletin bugün fiilen işlettiği müesseselerin ve üzerine aldığı vazifelerin bu prensiplere göre en
geniş ölçüde ve bir program dahilinde halka serbest meslek ve ihtisas teşekkülerine, muhtar idarelere
devri en müstacel ve en hayati meselelerimizden biridir. Bu mevzuda devlet sanayii hususi bir
ehemmiyet taşır. Bence bu sanayiinde esas itibariyle halka sermaye ve tasarruf erbabının iştirak
edeceği büyük anonim şirketlere devri mümkündür. Yeterki bunun için prensipler belli olsun ve
hüsnüniyetle bir program tanzim ve tatbik olunsun. Bu devir işinde mühim olan nokta bu müesseselerin
bugün mevcut oldukları himaye ve yardımdan yarın mahrum kalacakları ve ziyan edecekleri ihtimalidir.
Bu endişe yerindedir. Devlet bunu gidermek üzere devlet fabrikalarını mal sahibi veya işletme
müteahhidi şeklinde işletecek büyük anonim şirketlere asgari kar haddini garanti etmelidir. Eski
şimendifer imtiyazlarındaki kilometre garantisi veya devlet istikrazlarındaki faizler gibi bu asgari kar
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hadleri devletin teminatı altına konursa bundan devletin yarın bu işeltmeleri müşkül duruma
sosxkmayacağı manası çıkar bu suretle küçük büyük sermayedarlara emniyet gelir.

Teklif Ettiğim Karar Sureti

Yukarıdaki mütalaalarımın ve topyekun istihsalimizin gelişmesi davasındaki düşüncelerimin
hülasasını aşağıda maddeler halinde arzediyorum.

1- İktisadi kalkınmamız ve istihsallerimizin gelişmesi için devletin tanzim, idare ve himaye
şeklinde müdahalesine ihtiyaç vardır bu itibarla bu müdahalenin en verimli şekilde ve ferdi teşebbüs ve
iş gücünü teşvik edici tarzda nasıl yapılması gerektiğini tayin etmek ve memleketin iktisadi
kalkınmasının bağlı olduğu meseleleri görüşmek ve programlaştırmak için bir Ekonomi Genel Meclisi
kurulması,

(Bu genel meclis meslek ve ihtisas teşekkülerinden demokratik esaslarla seçilmiş temsilcilerle
bunların dörtte birini geçmemek üzere hükümetçe ve devlet teşekkülerince seçilecek mütehassıslardan
müteşekkil olur.)

2- İktisadi hayatı ve meseleleri devamlı şekilde takip ve tetkik ederek araştırmalarda bulunacak
ve Ekonomi Genel Meclisine raporlar ve teklifler yapacak bir araştırma dairesinde kurulması ve buraya
milli ve beynelmilel ve ihtisas adamlarının, hayatta tecrübeler geçirmiş iş adamlarının alınması ve bu
dairenin Danıştay gibi müstakil olması.

3- Ticaret Odaları, Borsalar ve sendikalar da dahil olduğu halde bütün meslek teşekkülerinin
hür ve serbest olmaları; bunlara bugün hükümet organları tarafından görülmekte olan bazı vazife ve
mesuliyetler yüklenmesi

4- Limanların ve bilhassa İstanbul limanının belediyeler, ticaret odaları, limanla alakalı
teşekküller murahhaslarıyle hükümet temsilcilerinden müteşekkil bir meclis tarafından müstakil ve
muhtar şekilde idaresi ve bu sistemin bir çok devlet, belediye ve diğer amme işletmelerine de çeşitli
seçiller ve esaslar altında teşmili.

5- Devlet sanayiin büyük küçük sermaye ve tasarruf erbabının hisselerine iştirak edeceği
anonim şirketlere devrini sağlayacak bir program tatbiki ve bu programın gerçekleşebilmesi için bu
sanayi işletmelerine sermaye koyanlara asgari bir kar haddinin devletçe garanti altına alınması ve
sanayide her türlü kanuni ve fiili inhisara meydan verilmemesi ve teşebbüs sahasının herkese açık
tutulması.

6- Denizyollarının yük ve yolcu inhisarının kaldırılması ve muayyen şartları sağlayan ve sefer
emniyetini ve tarife bütünlüğünü devlete karşı taahhüt eden armatörlere de Denizyollarının haiz olduğu
ayni hakkın tanınması, münhasıran dış seferler yapacak ve bu seferler için konşimento verecek Türk
seyrisefain şirketlerinin vergi ve diğer bakımlardan ayni mahiyetteki ecnebi şirketlerle rekabet edecek
müsaadelere ve devletçe hususi himayelere mazhar olması.

7- Devletin maden ve orman enerji santralları ve demiryolları gibi sahalarda büyük sermaye ve
teknik isteyen işletmelerde bulunması zarureti varsa da, bunların fiili ve kanuni inhisarlar halinde
olmaması, mülkiyetlerinin ve işletmelerinin mümkün olduğu ölçüde asgari kar hadleri garante altına
alınmış anonim şirketler elinde olmasının temini.

8- Toprak Ofisin müstahsiller birliğinden veya birliklerinden müteşekkil bir idare haline kalbi ve
bölgelere ayrılarak her bölgenin müstakil şekilde idaresi,

(Memleketimizin buğday ve hububatta bir fiyat istikrarı sağlaması mutlak lazımdır. Bunun temini
için de Toprak Ofisin yalnız alım ve satım organı olması kafi değildir. Aynı zamanda istihsali tanzim
edecek bir mahiyet alması icap eder. Bunu da bir program altında müstahsillerin eline vermek ve
hükümetin istihsal ve fiyat politikasına bu icra organları marifetiyle gördürmek en doğru yoldur.)

9- Toprak Ofisi, Petrol Ofisi gibi doğrudan doğruya ticaret sahasında çalışan devlet
teşekkülerinin ya tamamen tasfiyesi, yahut stok temini veya fiyat politikası icabı gibi zaruretlerle bu gibi
ticari müesseseler mevcut olacaksa bunların anonim şirketler halinde kurulması,

10- Devletçiliğin en büyük vazifelerinden biri zira kalkınmamıza ve ileri teknik vasıtaların
memlekette yayılmasına enerjik ve metodik şekilde hizmet etmek, ayni zamanda ileri teknikle yapılan
büyük ölçüdeki istihsalleri teşvik ederek zirai mahsulerimizin vasıf ve fiyat itibariyle dünya piyasalarında
rekabet etmesini ve fiyatlarımızın dünya seviyesini aşmasını sağlamaktır. Devletçiliğin bu sahalarda
esaslı bir program altında genişlemisinin sağlanması ve ezcümle:

a) Geniş ve hali arazide en ileri teknikle hububat zirai yapan Devlet Zirai Kombinalarının elde
ettiği takdire şayan başarılar gözönüne alınarak bu işin genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi;
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b) Müstehlik sınıfı teşkil eden halk tabakası ve bilhassa aydınlar ve kadro harici bırakılacak
memurların kuracakları kooperatifler vasıtasiyle ziraat sahasında çalışmalarını himaye edici ve
sağlayıcı bir program tanzim ve tatbiki;

c) Zirai aletler, dağıtımı tamiri, tohum ıslahı, ileri ziraati yayma faaliyetlerimizin daha verimli
halde kuvvetlendirilmesi,

d) Ziraati sanayii, umumi sıhhati, su ve iskan işleri gibi bütün meseleleri birden ihtiyva eden
bölge kalkınma planları tanzim ve tatbiki,

e) Bugün pek mahdut olan zirai kredinin kolay ve ucuz şartlarla ihtiyaca yetecek hadde kadar
genişletilmesi.

11- Devletçiliğin başlıca vazifelerinden biri haklı ve makul bir fiyat politikası takip ederek bir
istihsal şubesinin diğeri veya müstahsil ve müstehlikin birbirlerini istismarına imkan veren fiyat
makaslarının teşekkülüne mani olmak ve memlekette zamanla her türlü istihsal maliyetlerini dünya
seviyesine ulaştırmaktır. Sanayi kanalı ile çiftçi ve müstehlik halk üzerine binen fiyat makasının gittikçe
azaltılması ve sanayiin de kendi kendine yaşıyabilecek imkanlardan mahrum edilmemesi; vergi ve
bilhassa muamele vergisi baskısı altından kurtarılması,

12- Dış ticaret münasebetlerimizin gereği gibi tanzimi ve mallarımızın dış pazarlarda
sürümünün arttırılması ve bu maksatla hükümetin serbest mesleki teşekkülerle işbirliği yapması
esasının sağlanması ve dış mübadelelerde realist görüşe uyarak, ecnebi dövizlerin resmi rayiçleriyle
paramız arasındaki farkların fiyat politikamızı sarsmaması için gerekli tedbirler alınması,

13- İstihsalde ve istihlakte iç pazarı genişletecek tedbirler alınması bu cümleden olarak:

a) Doğrudan doğruya veya dolayısıyle istihsale yarayacak her türlü bayındırlık işlerini
genişletmek

b) Atıl duran iş kuvvetlerine iş bulmak

c) İç piyasada mal alıcısını bunları karşılayacak istihsalin çoğalması ile ölçülü şekilde
çoğaltmak

d) İstihsali geriletmeye, baltalamağa dağıtmağa sebep olan vergilerde gerekli reformu süratle
yapmak,

e) İstihsale ucuz ve geniş kredi sağlamak gibi tedbirleri alınması.

Hülasa usuler ve zihniyet bakımından bir inkilap yapılarak memur idaresi yerine halk idaresine
geçişi sağlamak ve memlekette istihsale işi ve refahı çoğaltmak hedefi devletçiliğimizin esas vasfı
olmalıdır.

2. Devletçilik

DR. FERİDUN ERGİN

İstanbul Üniversitesi’nde İktisad Doçenti

İktisadi hayatta müteaddit mezhepler yoktur. Yalnız iktisadi bilenler ve bilmiyenler tarafından
temsil olunan iki ayrı cereyan vardır." bir memlekette tatbik edilen iktisad siyasetinin bu iki cereyandan
hangisine girebileceğini anlamak için, halkın refah seviyesine bakmak kafidir. Devletçilik sosyalizm veya
kollektivizm gibi muhtelif adlar altında tanıdığımız doktrinler, siyasi ve içtimai menfaatleri desteklemek
maksadile başvurulan fikir oyunlarından ibarettir.

Siyasi ideolojileri esas tutarak iktisadi hayata yeni bir istikabet vermek, fikri ve son bir buçuk asır
zarfında kuvvet kazanmış bir temayüldür. Eski mutlakiyet ve istibdad rejimleri, devlet elindeki hudutsuz
kuvet salahiyeti meşru göstermek için, iktisadi ve içtimai nazariyelere dayanmağa muhtaç değillerdi.
Fakat, 1789 Fransız ihtilali hükümranlık hakkının taç ve taht sahiplerine mevdu bir imtiyaz olmadığını
meydana koyduktan sonra, demokrasi prensiplerine ve ferdi hürriyetlerle mücadele halindeki
cereyanların yeni bir mistisizm yaratmağa çalıştıkları müşahede edilmiştir. Hegel’in devletçiliği, Saint
Simon’un istihsali planlaştırma fikri, Karl Marx’ın sermaye düşmanlığı veya Rodbertus’ün nasyonal
sosyalizmi; zamanımızdaki iktisadi ve içtimai batıl itikatların beşiğini teşkil etmiştir.

Hegel’in fikir sistemi, müstebit devlet şekline karşı derin bir hayranlık ifadesidir. Prusya
zihniyetinin felsefesini kuran bu Alman filozofuna göre: "Devlet" yer yüzünde Tanrı fikrini temsil eden
mukaddes bir varlıktır. İktidar mevkiinin mutlak emirleri altında hizmet etmek vatandaş için bir şereftir.
Hürriyet, ancak devletin bahşedebileceği bir lütuftur. Halk, devlete karşı hiç bir hak iddia edemez.
Kuvvet ve iktidarı elinde bulunduran devlet, aynı zamanda bütün hakların da meşru sahibidir.
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Hegelizm cereyanı, demokrasi hareketleri hesabına tek başına engel teşkil edebilmek
kabiliyetinden mahrumdu. Fakat aynı devirde Saint Simon tarafından açılan İdealist Sosyalizm çığırı,
İktisadi meseleleri devletçilik doktrinlerinin mihrak noktası haline getirmiştir. Hürriyet ve parlamento
rejimlerinin bir tereddi eseri olduğunu ileri süren Saint Simon tasavvur ettiği istibdat nizamının iktisadı
müdahale tedbirlerle daha müessir bir şekilde gerçekleşebileceğini düşünmüştür. Saint-Simon cemiyet
nizamını değiştirmek mülkiyet hakkını tahrip etmek, bir sanayi diktatörlüüğü kurmak ve halkın hayat
şartlarını tanzime memur merkezi bir planlaştırma şurası vücude getirmek lüzumuna kani idi. Saint-
Simon’un Newton’dan mülhem olarak teklif ettiği bu şura mutlak bir salahiyete sahip bulunacak ve şura
reisinin "emirlerine itaat etmiyenler insanlıktan ıskat olunacaktı."

Devletin iktisadi hayatı kontrol altına almağa çalışmasına hakiki sebep, resmi makamların nüfuz
ve iktidarlarını genişletmek arzusudur. Amme makamları iktisadi faaliyetlerini genişlettikleri nisbette
halk ihtiyaçları üzerinde daha kuvvetli bir hakimiyet tesis etmek imkanını kazanabilirler. Halk geçim
ihtiyaçlarını karşılamak hususunda devlete bağlı vaziyette düştüğü takdirde, resmi daireler
salahiyetlerini arttırmak fırsatını ele edebilirler. Kuvvet ve nüfuz arzusu; iktidar psikolojisinin en hassas
noktasıdır. Bu itibarla, Saint Simon’un iktisadi hayatı planlaştırmak sureti ile iktidara hudutsuz bir
salahiyet temin edilebileceğini belirtmesi hürriyet aleyhindeki fikir cereyanlarına yeni ufuklar açmıştır.
Hegelizm taraftarları, Saint-Simon’un temayüllerini benimsemek hususunda büyük bir tehallük
göstermişlerdir. Bir vakitler Hegel’in hayranları arasında bulunan Karl Marx da sosyalizme süluk etmiş
ve medeniyete pahalıya mal olan bir doktrinin alemdarlığını üzerine almıştır.

Saint-Simon ve Hegel’in yarattıkları aksülamel, üç büyük kol halinde inkişaf etmiştir. Auguste
Comte, ferdi şuur ve hürriyetin dayandığı felsefi esasları yıkmağa çalışmıştır. Karl Marx, gayretlerini
proletarya diktatörlüğü ile neticelenecek sınıf ihtilali üzerinde teksif etmiştir. İlmi hürriyetleri sönük
kalabalık bir mütefekkir zümresi ise, ferdiyetçilik aleyhindeki düşünceleri devletçilik rejimine basamak
tahtası haline getirmişlerdir. "Ferdin tek başına kaldıkça cemiyete faideli bir rol oynıyacağını insan
şahsiyetinin medeni tekamüle ezeli bir engel teşkil ettiğini ve müterakki bir memleketten devletin iktisadi
rolünü tedricen genişletmek lazım geldiğini ileri sürmüşlerdir" Hükümet kuvvetinin himayesine sığınmış
"tatlı su mütefekkirlerinin" iktidar mevkiine yaranmak maksadile ortaya attıkları bu tez. 1872 Elsenach
kongresinden itibaren bir doktrin halini almıştır.

Devletçilik muhtelif iktisat ve felsefe nazariyelerinin ferdi hakları ve hususi teşebbüs serbestisini
inkar eden fikirlerini bir araya toplamak suretile vücude getirilmiş bir sentezdir. Dayandığı mucip
sebepleri ve hedef tuttuğu gayeleri diğer nazariyelerden ödünç alan bu doktrinin ilmi hüviyeti bulanık bir
manzara arzetmektedir. Sosyalizm, plancılık veya teknokrasi sistemlerle devletçilik arasında bir hudut
çizmek güçtür. Tatbikatta, hususi sermaye ve teşebbüsü ani bir inkilap neticesinde ortadan kaldırmak
fırsatının bulamıyan marxiste’lerden bir kısmı aynı maksatları bürokrasinin tahripkar icraatı sayesinde
tedrici bir şekilde tahakkuk ettirmeğe çalışan devletçilerle müşterek bir saf teşkil etmişlerdir. Nazariyat
sahasında ise, müelliflerin verebildikleri en vazıh tarif "devletçiliğin serbest iktisat nizamından
sosyalizme doğru bir istihale hareket" olduğunu belirtmekten ibaret kalmıştır.

Devletçiliğin diğer nazariyeleriyle müşterek olarak kapitalizm ve serbest iktisat nizamı aleyhinde
ileri sürdüğü tenkidler bir tarafa bırakılacak olursa, geriye müphem bazı tasavvurlardan başka bir şey
kalmadığı görülür. Serbest teşebbüs nizamının milli menfaatleri layıkile koruyamadığını, iktisadi hayatın
inkişafına mani olduğunu ve içtimai adaletsizliklere sebebiyet verdiğini ileri süren devlet, hususi
sermayeyi kısmen veya tamamen tasfiye etmek ve kendi hesabına işletmecilik faaliyetine girişmek
suretile halka daha fazla refah temin edeceğini vadetmektedir. Devletçilik; teşebbüs erbabının vazifesini
masa başındaki memure gördürmek, inisiyativi talimatname hükümlerine bağlamak, iktisadi faaliyete
bürokrasi zihniyetinin hakim kılmak ve zarar rizikosunu vergi mükellefine yüklemek suretile yeni bir
nizam kurmak emelindedir. Böyle bir sistemin ilmi esaslara uygun bir şekilde tatbik mevkiine konulması
kabil midir? bir çok memleketlerdeki devletçilik tatbikatının bir "Hatalar Komedisi" halinde cereyan
etmesi, sadece makus bir tahlil eseri midir?

Devletçilik tecrübelerinin uğradığı muvaffakiyetsizliklere en mühim sebep, ekonomi şeflerinin
iktisadi şartları takip hususunda karşılaştıkları, güçlüklerdir. Prof. Bowley, iktisadi şartlar üzerinde tesir
yaratan amillerin 200 milyardan fazla olduğunu söylemektedir. İtalyan iktisadçısı Barone de, istihsal
faaliyetini tanzime teşebbüs eden bir hükümetin hesaplamak mecburiyetinde olduğu milyonlarca unsur
bulunduğunu tesbit etmiştir. İktisadi hayatın tekamül seyrini kendi emir ve kumandaları altına almağa
çalışan devlet adamlarının ve memurlarının bu kadar geniş çapta bir hesap yapabilmeleri mümkün
değildir. Bütün ihtimalleri hesaba katmaksızın el yordami ile tanzim edilecek bir iktisad siyaseti ise,
tesadüflere bağlı kalmağa mahkumdur. Fransa hakkında isabetli bir tahmin yürütebilmek imkansızlığını
belirten Charles Rist demirtir ki: "Bugünkü şartlar altında ve beklenmedik vaziyetler karşısında (Ben
ekonomiyi idare ediyorum) diyebilecek dahilin kim olabileceğini kendi kendime sokmaktayım." Kanun
çıkartmak, talimatname hazırlamak, tamim göndermek, karar imzalamak ve emir vermek suretile
fiyatları ucuzlatmağa, istihsali arttırmağa, ticareti genişletmeğe veya istihlaki ayarlamağa uğraşanların
hareket tarzı, ancak cehalet eseri bir cür’et mahsulü olabilir.

Devletçilik rejimlerinin karşılaştığı diğer bir güçlük, maliye siyasetinin bir fasid daire içine
düşmesidir. Devletin tesisler kurabilmesi ve işletebilmesi için büyük sermayelere ihtiyaç vardır. Bu
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sermaye ihtiyacını karşılamağa hizmet eden en mühim kaynak, vergi mükellefinin geliridir. Fakat
devletçilik rejimlerinde, bir taraftan bütçe masrafları arttırılırken, diğer taraftan serbest teşebbüs
erbabının faaliyet sahaları daraltılmaktadır. Hususi teşebbüsün zayıflaması vergiler ve istikrazlar
hasılatı üzerinde menfi tesirler yaratmaktadır. Bütçe masraflarının kabarmasına muvazi olarak gelir
kaynaklarının kurutulması neticesinde husule gelen açığı kapatmak üzere enflasyona başvurmak,
inhisarların kuvvetlendirmek ve vergilere zam yapmak zaruretini belirtmektedir. Devlet işletmelerinin
rasyonel birşekilde çalışabileceklerini ve mühim bir varidat kaynağa haline gelebileceklirini düşünmek
bir hayaldir. Türkiye’de vergi mükelleflerinin ve tasarruf sahiplerinin fedakarlığı sayesinde yapılan devlet
yatırımlarının kıymeti bugünkü rayiçle üç milyarı aştığı halde, kayda değer bir bütçe varidatı temin
edilememiştir. Halbuki aynı yatırımlar hususi teşebbüs erbabı tarafından yapılsa idi, hükümete iki
milyara dayanan istikrazlara müracaat zaruretini önliyebilir ve duyunu umumiyenin, memleket
iktisadiyatında bir yük haline gelmesine meydan bırakmazdı. Bütçedeki düyunu umumiye fazlının
mualeme vergisi hasılatına yakın bir yekun arzetmesi devlet yatırımlarının müstahsil ve müstehlik
kütlelerine neye malolduğunu gösteren bir misaldir.

İktisadi hayatı bütün teferruatına kadar tanzim etmek hevesine kapılan hükümet adamlarının
ileride hangi şartlarla karşılaşacaklarını isabet ve uzuhla tayin etmek imkanından mahrum kalmaları ve
projelerini hakikat haline getirmeğe çalışırken hazinenin varidat kaynaklarını kurutmaları, devletçilik
tatbikatını akibeti meçhul bir macera haline getirmektedir. Girişilen maceranın akibetinden endişe eden
iktidar sahipleri kendilerini şahsi mesuliyetten korumak için başlıca iki tedbire başvurmak mecburiyetini
hissetmektedirler.

Bu tedbirlerden birincisi, hükümet icraatının mali neticelerinden gayri mes’ul bir uzuv vasıtaile
devletçilik siyasetini tahakkuk ettirmeğe çalışmakdır.

Kar zihniyeti yerine idari hizmet fikrini ve müteşebbis sınıfı yerine memur teşkilatını ikame etmek
suretiyle ancak kanuna karşı hesap vermek mevkiinde ve hukuki formalizm içine gömülmüş bir sistem
vücude getirilmektedir. Bu sistemi yürütmeğe çalışan memurlar talimatnamelere ve emirnamelere aykırı
hareket etmedikçe memleket iktisadiyatı milyonluk ve hatta milyarlık zararlara uğrasa dahi,
makamlarının muhafaza etmekte ve maaşlarını almaktadırlar. Başka bir ifade ile devletçiliğin icra uzvu,
itaat ve sadakatle körü körüne hizmet edebilecek vasıfla ve hukuk kaidelerini çiğnemedikçe mesul
tutulamıyacak bir bürokratlar sınıfıdır.

İktidar mevkiinin mesuliyetten kurtulmak için başvurduğu ikinci tedbir parlamentoların vazifelerini
layıkıyla görmelerine meydan bırakmıyacak bir çalışma usulü tesis etmektir. Bürokrası rejimlerinde,
idare mekanizmasının maruz kaldığı aksaklıklar, muhtelif dairelerden gelen ve Meclis ruznamelerini
dolduran kanun projelerile giderilmeğe teşebbüs edilir. Meclis azalarının bu tasarı sağnağını layıkıyle
tetkik etmeğe ne vakitleri ve ne de ihtisasları müsaittir. Meclisin bir yıl zarfında altı ay çalıştığını ve iki
yüz kanun çıkardığını farzedelim. Bir mebusun kendi ihtisasile alakalı bir kanun hükmünü yirmi dört
saatte tetkik etmesine imkan yoktur. Bu itibarla meclis azaları, idare unsurlarının verecekleri malumat
ile iktifa etmek mecburiyetini duymaktadırlar. Teferruatın tanzimi nizamname ve talimatnamelere
bırakılmaktadır. Kanun yapma faaliyetinde, kemiyet keyfiyetin yerini almakta ve mesular yeni kanun
hazırlamaktan cari mevzuatın nasıl tatbik edildiğni takibe vakit bulamamaktadırlar. Bürokrasi bu
vaziyetten salahiyetlerini fiilen azami seviyeye yükseltmek suretile faidelenmektedir. Hakiki iktidar,
halkın mümessillerinden resmi dairelere intikal etmektedir.

Devletçilik siyasetinin icra uzvunu teşkil eden personelde aranan en mühim vasıf emirlere itaat
kabiliyetidir. Trotsky’nin iktisadi mutlakiyet sistemlerini "iktidar mevkiine itaat etmiyenlerin aç kalmağa
mahkum oldukları" bir rejim olarak tasvir etmesi hatalı bir görüş değildir. Devletçilik rejimlerinde
parlamento azalıklarına banka idare meclislerine, müessese müdürlüklerine intihap veya tayin edilcek
personel seçilirken ehliyete bakılmamakta ve daima eski askerler mütekait memurlar veya siyasi
partizanlar gibi kayıtsız ve şartsız itaate alışmış olduklarını tecrübe ile göstermiş şahsiyetler tercih
edilmektedir.

Devletçilik, yalnız ehliyetin ve iktisat zihniyetinin tasfiyeye uğratıldığı bir mutlakiyet rejimi değildir.
Hükumetin demokrasi prensiplerini platonik kıymette bir kaide halineg getirerek bütün iktisadi iktidarı
kendi elinde toplaması, aynı zamanda yolsuzlukların da artmasına sebebiyet vermektedir. Devletçilik
programlarının gayri mesul uzuvlar tarafından keyfi bir şekilde hazırlanan mevzuata dayanarak
tahakkuk ettirilmeğe çalışıldığını gören hususi teşebbüs erbabı, haklarını ve menfaatlerini muhafaza
için çetin bir mücadeleye girişmek mecburiyetinde kalmaktadır. Lord Acton’un belirttiği gibi hükümet
nüfuzu ile para kuvveti arasında cereyan eden bu mücadele neticesinde, iktidarın bazen irtikaba
sürüklenmesi imkansız değildir.

Devletçilik, serbest iktisat nizamının ve demokrasinin mahzurlarını bertaraf etmek üzere ileri
sürülmüş içtimai doktrinler arasında tasnif edilmektedir. Fakat devletçilik rejimlerinde piyasa
mekanizmasının daha muvaffakkiyetli bir şekilde nasıl çalışabileceğini izah eden bir nazariye henüz
doğmamıştır. Siyasi ideolojilerin tesirinden tecerrüd ederek meselenin ilmi zaviyeden tahliline girişildiği
vakit devletçiliğin zihniyet finansman ve rantabilite bakımlarından bir fasid daire içine düştüğü
görülmektedir.
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Tatbikatta ise New-York Üniversitesi profesörlerinden Burnham’ın belirttiği gibi, Sovyet Rusya da
dahil olduğu halde, sosyalizm gayelerinin tahakkukuna çalışan ideolojilerden hiçbiri hakiki maksatlarına
erişememişlerdir. Serbest iktisad nizamını tasfiyeye çalışan hükümetler daima bürokrasi rejimlerine
doğru sürüklenmişlerdir. İstikbalin ufuklarında bir serap gibi gözüken sosyalizm idealine doğru ilerleyen
fikir ve siyaset adamları, bürokrasi adı verilen umulmadık bir realite ile karşılaşmışlardır.
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3. Türkiye’de Devlet İşletmeciliği

PROF. DR. MUHLİS ETE

I. "Tanzimci" bir İktisat Politikasına Göre “Devlet İşletmeciliği”nin Mahiyet ve
Şumulü:

Tebliğimin konusunu Türkiye’de "Devletçilik tatbikatı" yerine "Devlet İşletmeciliği" şeklinde
seçmemin sebebi, başka memleketlerde de olduğ gibi bizde de, devletçilik mefhumunun çok komplex,
çok karışık bir mana ifade etmesi ve muhtelif kimseler tarafından farklı bir şekilde telakki ve tarif
edilmesidir. Zaman oldu ki, liberal temayülde olanlar devletçiliğe taraftar göründüler. Sosyalist bir
iktisada tarftar olanlar ise devletçilik kelimesini tercih etmeği daha uygun buldular.

Öte yandan devletçilik mefhumunu yalnız sanayie inhisar ettirenler de olmuyor değil, nihayet
devletçilik mefhumunu yalnız sanayi sahasındaki devlet işletmeciliğne inhisar ettirenler vardır.
Telakkilerdeki bu ayrılık el’an devam etmektedir.
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Konuşmamızda herhangi bir tereddüde mahal burakmamak için, mevzuumuzu devlet
işletmeciliği suretinde tasrih ve tesbit etmeği zaruri buluruz.

Şu halde devlet işletmeciliği dediğimiz zaman, devletin (ve mahalli idarelerin) iktisadi, mali ve
içtimai sahada işletmeler kurarak bizzat istihsale tevzie ve hizmete geçmesini kasdetmekteyiz. İktisadi
sahayla: ziraat ormancılık, hayvancılık, balıkçılık sanayi ve maden münakalat iç ve dış ticaretin gireceği
tabiidir.

A- Kanaatimize göre devletin hangi sahalarda işletmeciliğe geçmesine zaruret vardır.

Devletin memleketin iktisadi bünye ve münasebetlerini esaslı bir surette tetkik etmeden, bunların
kimler tarafından ve hangi sıra dahilinde en uygun şekilde yapılabileceğini tesbit etmeden, şu veya bu
sahada faaliyete geçmesi tamamen gayri iktisadi bir harekettir. İçinde bazı faydalı teşebbüsler olmakla
beraber, şimdiye kadar vaki tatbikatta maatteessüf bu şekilde hareket edilmiştir. Daha zaruri olan işler
ihmal edilmiş buna mukabil amme karakteri galip olmayan mevzular ele alınmıştır. (Bunlara nelerden
terekküp ettiğine bir az sonra işaret edeceğim.) (*)

Devletin memleketin iktisadi bünye ve münasebetlerini esaslı bir surette toplamak mümkündür:

1- Tabiatı iktizası inhisarı bir mahiyet arzeden işletmeler.
2- Birinci derecede umumi menfaatlerle ilgili bulunan amme işletmeleri,
3- Mühim iktisadi faaliyetlere nazım olacak işletmeler,
4- Büyük ölçüde istihsal ve hizmet yapan bir karakter arzeden işletmeler.
5- Sosyal mahiyetteki işletmeler
6- Ticari mahiyeti haiz olmayan örnek işletmeler
7- Askeri sırlar icabı devlet elinde bulunması gereken işletmeler.

B- Devletin hangi mevzularda İşletmecilik yapması doğru değildir.

Devletin işletmecilik yapabileceği sahaları tercih etmekle, bunun dışında kalan mevzuları
muhakkak bir mecburiyet yoksa, devlet işletmeciliğinin dışında kalmasını tabii bulmaktayız. Buna
rağmen, devlet işletmeciliği mefhumunun muhalifi olan mevzuları memleketimizi alakadar ettiği için
ayrıca tağdatta fayda mülahaza etmekteyiz. Bu işler :

1- İstihsal ve tevzi işi büyük ve himayeye muhtaç bir kitleyi alakalandırmıyorsa, (askeri, mahiyeti
kalktığı takdirde Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Adana Pamuk Çiğitleme işinin takriben 1/25 ile
uğraşan Ziraat Bankası, Adana Pamuk Müessesesi, Ankara’da Devlet Ziraat İşletmlerinin ticari
işletmeler müessesesi vesaire)

2- Küçük işletmelerin mevzuuna giren işler (gazozculuk, domates suları vesaire)

3- Lüzumsuz inhisarlara yol açıp serbest rekabetin ortaya çıkmasına mani olan işletmeler,

4- Aynı mevzuda çalışan hususi teşebbüslerle eşit şartlar tahtında çalışmayan fakat rüçhanlı
durumlardan istifade eden işletmeler (Inhisarların şarap imalatı, Sümerbank’ın bazı fabrikaları

5- Birinci derecede amme hizmetine taalluk etmekle beraber, daimi surette rantabl olmayan
işletmeler,

II. "Devletçi" telakkiye göre devlet işletmeciliğini doğuran ve idameye
mecbur kılan sebepler nelerdir?

Hususi teşebbüslerin girişemiyeceği veya giriştiği takdirde, aşağıda yazdığımız mahzurların
doğabileceği iddiasiyle, hususi teşebbüs yerine devlet işletmeciliğinin geçeceğini ileri süren kimselerin
noktai nazarlarını elimizden geldiği kadar sıralamağa çalışalım:

Devletçilik hakkında telakkilerin çok taraflı ve birbirinden çok fakir olduğuna yukarıda işaret
etmiştik. İktisadın hangi sahalarında ne vüsatte ve nasıl bir sıra dahilinde devlet işletmeciliğine
girişileceğine dair esaslı bir prensip kararı verilmiş olmadığı için işletmeciliğin bazen sanayi, bazen
maden, bazen ziraat, bazen münakalat ve bazen de diğer sahalara kaydığını müşahade etmekteyiz.

Muayyen sahalarda kurulan ve büyük tesisat ve işletme masraflarna mal olan devlet
işletmelerinden bir çoğunun kuvvetli mucip sebepleri yoktur. Bunların tesisleri ve çalışmalarını jüstifiye
edebilmek için:

A- Hususi teşebbüs aleyhine ve devlet işletmeleri lehine ileri sürülen sepebler:

1- Hususi teşebbüsün sermayesi ve teşkilatı kafi değildir, muayyen sahalara girmez.

(*) M.Ete-Ş.Bilkur, Türkiye Ekonomisi için bir ekonomi program tasarısı. Türk Ek Dergisi, Sayı: 31
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2- Hususi teşebbüs, kafi kar görmediği için muayyen sahalara el uzatmaz.

3- Hususi teşebbüs işletmelerin kuruluş yerlerini yalnız iktisadi şartlara göre seçer, yurdun her
tarafına sokulmak ihtiyacını duymaz.

4- Hususi teşebbüs, matlup miktarda ve keyfiyette mal yapıp satamaz.

5- Hususi teşebbüs, pahalıya satar.

6- Hususi teşebbüs, milli iş gücünü ve tabii serveti yeter derecede korumaz, fazla istismar eder.

Şimdi bu iddialara birer birer cevap verelim:

1- Hususi teşebbüs sermayesinin kifayetsizliği mevzuu şüphesiz ki Türkiye gibi prekapitalist bir
iktisat bünyesi arzeden bir memleket için varittir. Kültürel ekonomik ve sosyal şartlar muayyen bir inkisaf
seviyesini bulmadıkça Türkiye para ve sermaye piyasası bir çok tesisleri kolay kolay finanse edecek
duruma gelemiyecektir. Hele anonim şirket sayısının henüz 200’ü bulmadığı müddetçe, hususi plasman
ve envestismanlar mahdut sahalara inhisar etmeğe mahkumdur.

Fakat bunun çaresi, hususi teşebbüsün uzanamadığı her sahaya rast gele el atmak değil,
bunlardan amme karakteri üstün olanlarını milletin en mübrem ihtiyaçları en fazla karşılayanlarını
tedricen ele almaktadır. Fakat hususi sermayenin birikip teşkilatlanıp bu sahalara sokulmağa başladığı
zamanlarda bu işin bunlara devredilebileceğini düşünmek lazımdır. Bu intihap ve tahdidi yapmayacak
olursak, milli sermayesi prodüktif ve hatta rantabl bir halde kullanmamış oluruz. Düne kadar yalnız
hususi tesebbüsler için kullanılan rantabilite mefhumu bugün milli rantabilite haline inkilap etmiş ve
devlet işletmelerine teşmil edilmiş bulunmaktadır.

2- Hususi teşebbüs, kar görmediği sahaya gelmez, binaenaleyh buralarda devlet işletmecilik
yapmağa mecburdur iddiasına şu cevabı vermek mümkündür: İktisatçılıkta ve işletmecilikte bundan
tabii bir şey olamaz. Rantabilite ve iktisadilik kaideleri iktisadın tarihi ve değişmez düsturlarıdır. Kar ve
safi gelir üreme (nemalanma) vetiresinin en tabii bir icabıdır. Dinamık ekonomi ile stastik ekonomi
arasında fark, birincisinin mütemadiyen doğurması üremesi hiç değilse eskisinden daha fazla olması
misilleşmesidir. Bu ise safi gelirin artmasiyle, karın çoğalmasıyla mümkündür. Milli sermaye ve insan
gücünü kullanan devlet işletmesinin de ilk senelerde olmasa bile zamanla karla çalışması, hiç değilse
daimi zararla kapamaması lazımdır. Aksi takdirde bu zararları bütçeden belki en muktedir olmıyan
mükelleflerin verdikleri vergi, resim ve harçlarla karşılamak gerekecektir.

Halbuki hususi teşebbüsün açığını karşılayacağı vergileri veya sıkıştığı vakit baş vuracağı
istikraz ve emisyon vasıtası yoktur.

3- Hususi teşebbüsün muayyen kar görmediği sahalara iltifat etmediği ve işletmelerin kuruluş
yerlerini yalnız iktisadi şartlara göre seçip, sosyal kalkınmayı ihmal ettiği meselesi üzerinde cidden
durulacak bir problemdir. Hususi sermayenin münhasıran bu saike göre hareket ettiği bir vakıadır.

Türkiye’de devlet sanayiciliğinde buna dair bir çok misaller vermek mümkündür. Malatya’da
kurulup ve bugün Sümerbank’a intikal eden Bez Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Tekelin bazı
fabrikalarında kuruluş yerlerinin iktisadi icapları pek aranmamıştır.

Memleketin uzak bölgelerini kalkındırmak şüphesiz ki çok mühim bir davadır, fakat kültür,
münakale, pazar, sağlık durumunu ıslah etmeden; halkın iştira kuvvetini arttırmadan veya birlikte
takviye etmeden sınai işletmeler vasıtasiyle bir takım insanları bir yere teksif etmek suretiyle hareket
etmediği cemiyet ekonomisi bakımından doğru bulmamaktayız. Kaldı ki kalkınmada sanayiin baş rolü
oynayacağına, Türkiye gibi hayvancılığa ve ziraate daha ziyade elverişli olan bir memleket için
inananlardan da değiliz. Diğer şartları parasızlıktan dolayı daha uzun müddet yerine getiremez ve işi
yalnız sanayile halletmeğe çalışırsak mevcut gayri iktisadi tesislere yenilerini ilave etmiş ve devlet
bütçesini biraz daha yüklemiş oluruz bunun hayat pahalılığına tesir edeceği tabiidir.

Bundan uzak bölgelerin kalkınmasını ihmal edebiliriz manası çıkmamalıdır. Elbette millet ve
devlet olarak yurdun bu kısımlarını da düşünmeğe mecburuz. Fakat münakale ile ziraat ve
hayvancılıkla, el sanatlariyle ve kültürle yapılacak daha çok iş vardır. Fevkalade durumlarda tabiatiyle
sanayii de düşünebiliriz. Fakat tekrar ediyoruz her şeyi ihmal ederek evvela sanayile işe başlayalım
parolasına iştirak edemiyoruz.

4- Hususi teşebbüs matlup kantite ve kalitede yapamak iddiasını da cerbetmek kabildir.

Bir kere hususi teşebbüs neden memleket ölçüsünde istihsalde bulunmaz: ya sermayesi kafi
değildir, ya sürüm ve münakale imkanları elverişli değildir, yahut yaptığı mallara muayyen bir müstehlik
kitlesi, mahdut bir müşteri zümresi bulunabilir de, ondan daha ileriye gidemez., işletmelerin kapasitesini
birden bire arttıramaz belki bu arada malların bir kısmını dahilde imal etmeği, diğer bir kısmını hariçten
ithal etmeği daha avantajlı bulur. Bu tarzı hareket çok kere müstehlikin de elindedir.
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Halbuki devlet işe el atıp işletmeciliğe geçince pahalılığa bakmadan bütün memleket istihlakini
karşılamak sevdasına düşer. Mesela kağıt ve süllüloz mevzuunda, 40 bin küsur ton tahmin edilen yıllık
kağıt sarfiyatımızı tamamen dahilden temin etmek suretiyle otarşi yanı "kendi kendine yetme"
düsturunu tutturmuş ve İzmit’te birbiri artına kağıt ve süllüloz fabrikaları kurulmuştur. Halbuki kağıt
istihsal ve ihraç eden memleketlerin istatistiklerine baktığımız vakit, bu memleketlerin bir kısım
kağıtlarını bizzat diğer bir kısmını da sair memleketlerden tedaris eylediklerini görürüz. Demek oluyor ki,
bir memleketin tabii ve iktisadi şartlarına göre en müsait olan mevzularda ihtisas yapması ve diğerlerini
muayyen bir müddet hariçten getirmesi daha iktisadi olmaktadır.

Hususi teşebbüsler bazı malları kötü yaptıkları için devlet işletmelerinin istihsalde bulunması
meselesine gelince, bunu bir iki misalle açıklamak daha yerinde olur. Memleketin bir çok şehirlerinde
gazoz yapılır veya şarap imal edilir, bu arada amillerden bazılarının belki de bir çoğunun bu mayileri
sıhhat kaidelerine göre yapmadıkları da muhakkak; bir vakitler inhisarların çok iyi gazoz yaptığı ve el’an
iyi şaraplar imal ettiği de muhakkak. Madem ki, hususi teşebbüs bazen kötü kaliteli mal yapıyor, halkı
zarara sokuyor, o halde bu işi devlet veya belediyeler yapsın mı diyelim? Başka memleketlerin
ekonomilerine gitmeğe hacet yok, eski Türkiye’nin pazarlarına söyle bir göz atarsak, ecdadımızın bu işi
nasıl kontrol ettiklerini, nasıl hallettiklerini anlamakta güçlük çekmeyiz. Esnafın bunca teşkilatında
malların kalitelerini kontrol için aldıkları, tedbirler cidden öğünülecek derecededir. Belediye zabıtası,
sıhhi ve iktisadi polis vesaire kontrolleri bugün en liberal bir iktisat rejimi tatbik eden memleketlerde bile
mevzuu bahistir. Yoksa kontrol işini başaramıyoruz diye her işi devlet işletmesine verirsek halimiz nice
olur?

5- Hususi teşebbüsün pahalı satması iddiası da çok umumidir. Esasen ucuzluk pahalılık
kelimeleri nisbi, izafi birer mefhumdurlar. Bir şeye ucuz veya pahalı diyebilmek için o şeyin maliyet
masraflarını araştırma bu fiyatı paranın alım kabiliyetiyle karşılaştırmak, umumi fiyat manzumesi
içindeki yerini tetkik etmek lazımdır. Kaldı ki iş bununla da bitmiyor, dar manada maliyet masraflarının
içine girmeyen, hesaplarda gözükmeyen fakat malın satış fiyatına tesir eden daha nice nice sarfiyat
vardır.

Tam bir rekabet serbestisinde fiyatların zamanla alçalacağı muhakkaktır. Anormal derecede
yüksek fiyatlar inhisar mevzularında ve natamam bir rekabette mevzuu bahis olur. Bütün bunlara
rağmen, devlet işletmelerinin hasusi teşebbüslere ait işletmelerden devamlı olarak, daha ucuza
satacakları da caisualdir, meğer ki devlet işletmesi bazı muafiyetlerden ve rüchaniyetten istifade etsin:
yalnız büyük ve ekstansif işletmelerde durum değişir. fakat bu da devlet işletmesinden dolayı değil,
büyük işletmenin bahşettiği üstün avantajlardan ileri gelmektedir. Devlet işletmesinin fevkalade
vaziyetler icabı maliyetten aşağı satması keyfiyeti de siyasi veya içtimai olduğu için fiat
mukayeselerinde bittabi bir rol oynamaz.

İnhisari mevzularda ve natamam bir rekabette hususi teşebbüs çok ve ucuz mal yerine, az ve
pahalı mal çıkarmak süretiyle sun'i bir kıtlık yaratabilir ve bu durum devam ettiği müddetçe yüksek
kazanç temin edebilir. Fakat bu da ikamesi mümkün olmayan mallarda ve iştira kuvvetleri uygun olan
müstehliklerde ve muvakkat bir zaman için varit olabilir.

6- Hususi teşebbüsün insan gücünü veya tabii serveti daha fazla istismar edeceği mevzuu
bilhassa sosyologlarca ele alınmaktadır. Bu iddiayı cerhetmek pek o kadar kolay değildir. Gerçekten
hususi teşebbüs mümkün mertebe çok kazanmağı düşünür, masrafın az, hasılatın çok olması onun
başlıca kaygısıdır. Bilhassa yeni yeni istismar edilen memleketlerde ve sahalarda müteşebbis ve
kapitalilst insan ve tabiatları yapratmaktan çekinmemiştir. Memleketimizde ormancılıkta, ziraat ve
madencilikte tabiatın fazla yıpratılmasına, yorulmasına çok tesadüf edilmiştir. insanın istismarı hemen
her iktisat devrinde daima görülen vakıalardandır.

Hususi sermaye darlıkta pek ileri gidip büyük inkişaflar kaydeden memleketlerde bu nevi
istismarlara son zamanlara kadar rastgelinmiştir. Fakat bunun için de sosyal devletin sosyal tedbirlerle
ve kontrolleriyle müdalale etmesi lazımdır.

B- Bizdeki devlet işletmelerinin fayda ve mahzurları:

Devlet işletmeciliğinin mahzurlarına işaret etmeden önce, bunların sağladıkları faydaları da
saymak insaflı bir hareket olur:

1- Faydaları: bir kere hususi teşebbüs ve sermayenin zayıf ve tabiatiyle cesaretsiz olduğu bir
devirde bilhassa, Cumhuriyetin ilk senelerinde milli iktisat cihazının bir çok taraflariyle meşgul olması,
onu durdurmadan çalıştırması devlet işletmeciliği lehine kaydolunacak en büyük başarıdır. Devlet
işletmesi büyük rizikolara göğüs gererek memleketin bir çok yerlerine gitmek cesaretini duymuştur. Bir
çok yurt parçalarına modern işletmeyi göstermeğe muvaffak olmuştur.

Çok büyük fedakarlıklara katlanarak eleman ve kalifiye işçi yetiştirmiştir. Bugün hususi
işletmelerden çoğu bu elemanlardan ve bunların yetiştirmelerinden faydalanmaktadırlar.
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Devlet işletmeleri Türk çiftçisinin mahsulünü kıymetlendirmiştir, mesela, şeker fabrikaları pancar
köylüsüne, Sümerbank fabrikaları pamuk ve yün yetiştirenlere azami fayda sağlamışlardır.

Sümerbank fabrikaları, Etibank madenleri, Toprak Ofisi, Ziraat Bankası, Yerli Ürünler
müessesesi, Tekel fabrikaları gibi devlet müesseselerinin Türk mühtahsiline yaptığı yardımı inkar etmek
mümkün değildir.

Nihayet bu müesseseler sıkıntılı harp senelerinde müstehlike de faydalı olmağa çalışmışlar,
zaman zaman nazımlık yapmışlardır. Bütün devlet işletmelerinin memur ve işçileri için yaptıkları sosyal
tesisler, bakımlar, pahalıya mal olmasına mukabil, çalışan vatandaşın sıhhi ve sosyal durumuna faydalı
tesirler yapmışlardır.

Tesis senelerinde belki zaruri olabilen bu müesseselerin zamanı geldikçe hususi teşebbüslerin
eline geçmesinin isabetli olacağını iddia ederken, devlet işletmeciliğinin bazı esaslı mahzurlarına işaret
etmekten geçemiyeceğiz:

Devletçilik mevzuundan bahseden diğer arkadaşlarım tarafından devlet işletmeciliğinin umumi
mahzurları yeter derecede belirtilmiş bulunmaktadır.

İnhisar, hatta otarşi temayülünde olan devlet işletmesi, hemen her yerde bürokrasi ve
merkeziyet doğurmakta ve fazla idare ve mürakabe teşkilatı yüzünden sık sık değişmesi yüzünden işler
aksamakta, memurlar kardan ve zarardan mes’ui olmadıkları için fazla inisiyatifler ortaya
çıkmamaktadır.

Bütçe ve umumi muhasebe kaidelerine bağlı olan müesseselerin bir çok formalitelere tabi
olmaları, muhtar devlet teşekküllerinin ise idare meclislerine getirilecek üyelerin iktisadi sahada
tecrübesi olmayan kimselerden seçilmesi işlerin selametle inkişafına mani olmaktadır. Kaldı ki devlet
müesseseleri arkalarını hazineye dayamakta veya Merkez Bankasının hususi kredi mekanizmasından
istifade etmektedirler.

Bizdeki devlet işletmelerinde gayri iktisadi bulduğumuz noktalara gelince:

Bu saydığımız mahzurların çoğu maatteessüf bizim devlet işletmelerinde de varittir. Buna
ilaveten bizdeki işletmelerin bir kısmı hakki ihtiyaca cevap verecek bir şekilde kurulmamıştır. Bazılarının
kuruluş yerleri, işletme casametleri yanlış olarak hesap edilmiştir. Bazıları gayelerinden inhiraf etmiştir.
(Bursa Merinos) kağıt fabrikaları ham madde mevzuu hallledilmeden kurulmuştur. karabükün bu kadar
gayru müsait olan kuruluş yerinde hem askeri hem iktisadi hata mevcuttur.

Bizim işletmelerimizde çok mühim bir mahzur da müdür ve şeflerin sık sık değişmesidir, bir çok
ziraat ve sanayi işletmelerinde bir veya iki senede bir müdür değişmesi umumi bir kaide haline gelmiştir.
Teşekküllerin taşra teşkilatından merkez teşkilatına ve İstanbul'a doğru daimi bir akın vardır.

Devlet işletmelerimizin bir zayıf tarafı da mahsul ve mamullerin sürüm imkanlarını esaslı bir
surette tetkik etmeden, müşterilerle yeter derecede temasa gelmeden istihsale geçmeleridir. Bu yüzden
imal edilmiş malların mühim bir kısmı müşterisiz kalmaktadır.

Çiftçinin tutmadığı süperfosfat, kükürt, zirai aletler gibi stoklara tabiatiyle mühim sermayeler
bağlı kalmış oluyor. Devlet işletmelerimize arız olan bir hastalık da, işletme ve idare binalariyle sosyal
tesislere mühim paralar yatırmalarıdır. İşletme rantabl olsun olması, büyüyecektir, bir çok işletmeler
ancak tevsi süretiyle rasyonel ve rantabl çalışacaklarına kanidirler. Devlet dairelerinde olduğu gibi,
devlet işletmelerinde de büyümek, genişlemek bir kaide hatta bir kanun haline gelmiştir. Tesisat ve
işletme sermayelerine tahsis edilen paralar umumi bütçeden olmasa bile, Merkez Bankasının hususi
finansman mekanizmasından faydalanmakta veya fevkalade durumlardan (inhisar, rüçhanlı muamele,
muafiyet) istifade ederek sağladıkları karlarla, temin olunmaktadır. Hakiki ihtiyaca tevafuk etmeyen
lüzumundan büyük kurulan, gümrük duvarlarına dayanarak çalışan devlet işletmelerinin yüksek fiyatlara
sattığı mamüllerin yüksek fiatları gizli bir vergiden başka bir şey değildir ve hayatın pahalilaşmasına
amil olmaktadırlar. Kat'i ihtiyaca cevap vermeyen ve senelerce bocalayan her devlet işletmesi milletin
başına bir bela, bir yüktür. Hakiki bir tasfiye neticesinde zararlı faaliyetine nihayet verilecek işletmelerin
sayısı umulduğundan daha fazladır.

III. Türkiye ekonomisinde yer alan devlet işletmelerinin isim ve nevileri:

Burada mevzuubahs edeceğimiz devlet işletmelerine, halka yardım etmek için mal istihsal edip
dağıtan veya hizmet gören ve piyasa ile münasebeti olmayan amme müesseseleri dahil değildir. (Ziraat
Bakanlığına bağlı Tohum Islah müesseseleri, üretmecilikleri, haralar, inekhaneler, maliyeye bağlı
Darphane ve damga matbaası, gibi müesseseler dar manada Devlet İşletmeciliğine girmez)

Devlet işletmeleri: İnhisar, yarı inhisar veya serbest rekabet müvacehesinde faaliyette bulunan,
mübaya veya satış safhasında doğrudan doğruya piyasa ile münasebette bulunan, rasyonel çalışmağa
mecbur olan kar veya gelir fazlası sağlamağa çalışan iktisadi işletmelerdir. Bunlarda amme hizmeti
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birinci planda ve kar ikinci planda gelse bile, prensip itibariyle ve zamanla kendi yağiyle kavrulmaları
esastır. Aksi takdirde iktisadi işletme hüviyetini kaybedip amme hizmeti yapan müesseseler haline girip
birinci gruba dahil olurlar.

A- Türkiye'de halen faaliyette bulunan devlet işletmeleri:

I- Ziraat ve Orman İşletmeleri:

1- Zirai Kombinalar Kurumu
a) 12 çiftlik işletmesi
b) 1 fabrika

2- Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu
a) 9 çiftlik işletmesi
b) 1 şarap fabrikası
c) 1 çay fabrikası
d) 5 satış mağazası

3- Zirai Donatım Kurumu
a) 2 fabrika
b) 13 depo

4- Devlet Orman İşletmeleri
121 orman işletmesi

5- Evkafın Ziraat İşletmeleri

II- Maden İşletmeleri : (Etibank teşekkülüne bağlı olanlar:)

1- Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi
4 gruba bağlı işletmeler

2- Garp Linyitleri Müessesesi
3 gruba bağlı işletmeler
3- Bakır Müessesesi (1 İşletme)
4- Şark Kromları Müessesesi (1 İşletme)
5- Divriği Demir Müessesesi (1 İşletme)
6- Keçiborlu Kükürtleri Müessesesi (1 İşletme)
7- Tesisleri
a) Bolkardağ -Keban Simli Kurşun Madeni

1- Bolkardağ -Keban Simli Kurşun Madeni

III- Kurulmakta olan enerji işletmeleri:

Tesis halinde
Çatalağzı Elektrik Santralı
Tunçbilek Elektrik Santralı
Çağlayık Elektrik Santralı
Kadıncık Elektrik Santralı

IV- Sanayi İşletmeleri:

A- Sümerbank ana teşekkülüne bağlı olanlar:

1- İplik ve Dokuma Fabrikası Müessesesi
a) Adana
b) Bakırköy
c) Bünyan
d) Defterdar
e) Ereğli
f) Hereke
g) Kayseri
h) Merinos
i) Nazilli
j) Sunğipek
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2- Karabük Demir ve Çelik Müessesesi

a) Yüksek fırınlar
b) Çelik haddehane
c) Boru fabrikası
d) Kok fabrikası
e) Asitsülfürük fabrikası

3- Sellülöz Müessesesi
a) Kağıt fabrikası
b) Sellülöz fabrikası
c) Likör fabrikası

4- Beykoz Deri ve Kundura Müessesesi
a) Deri fabrikası
b) Kundura fabrikası

5- Sivas Çimento müesesesi
a) Sivas çimento
b) Kütahya Keramik fabrikası

B- Türkiye Şeker Fabrikaları:

1- Alpullu Şeker Fabrikası
2- Eskişehir Şeker Fabrikası
3- Turhal Şeker Fabrikası
4- Uşak Şeker Fabrikası

C- Tekel Genel Müdürülüğüne bağlı olanlar:

1- 7 tütün fabrikası
2- 9 müskirat fabrikası
3- 31 örnek şarapevi
4- Tuzlalar; Deniz, gül ve kaynak olarak 65 tuzla işletmesi
5- Kibrit fabrikası
6- Kutu fabrikası
7- Çay fabrikası
8- Kereste atölyesi

D- Harp malzemesi fabrikaları:

1- Ordu emrindekiler
2- Donanma emrindekiler
3- Hava Kuvvetleri emrindekiler
4- Maske fabrikası (Kızılay)

E- Havacılık sanayiine ait işletmeler:

1- Motor fabrikası
2- Tayyare fabrikası (kurulmakta)

F- Kaplıca ve içme işletmeleri :

1) İçmeler ve maden suyu içmesi (Kızılay Karahisar, vakıf iyi sular)
2) Kaplıca işletmeleri (Yalova kaplıcası, Çelik Palas)

V-Münakalat İşletmeleri:

A- Devlet Demiryolları işletmesi
B- Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi
C- Devlet Havayolları işletmesi
D- P.T.T. işletmesi
E- Radyo işletmeleri

(Bu muünakalat ve muhaberat işletmelerinin büyük bir fabrika işletmesi halinde hususi inşa ve
tamir atölyeleri vardır.)

VI-Kredi İşmetmesi :

A- Merkez Bankası (4 şube)
B- Ziraat Bankası (310 şube ve ajans)
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C- İstanbul Emniyeti Sandığı (5 şube)
D- Emlak ve Kredi Bankası (5 şube)

E- İller Bankası
F- Halk Bankası (11 ajans)
G- Vakıf Paralar Müessesesi
H- Sümerbank
İ-  Etibank

VII- Tevzi -Ticaret İşletmeleri:

A- Toprak Mahsulleri Ofisi (8 silo, 130 anbar)
B- Petrol Ofisi (4 depo ve petrol tankları)
C- Ticaret Ofisi
D- Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi
E- Devlet Kitapları ve Yayınevleri Müessesesi

VIII- Sosyal İşletmeler:

A- İşçi Sigortaları Kurumu
B- İş ve İşçi Bulma Kurumu
C- İ.D.T. Memurları Tekaüt Sandığı

IX- Mali İşletmeler:

A- Sigorta İşletmeleri (Güven, Milli Reasürans)
B- Amortisman Sandığı
C- Milli Piyango

X- Şehir Amme İşletmeleri :

A- Elektrik, tramvay, tünel, otobüs işletmeleri
B- Havagazı işletmeleri,
C- Su İşletmeleri,
D- Sebze ve meyve halleri
E- Mezat İdaresi ve küçük ikrazlar sandığı
F- Buz fabrikaları ve soğuk hava depoları
G- Mezbahalar
H- Gazino ve plaj işletmeleri
İ-  Stadyum, hipodromlar

(Şehir Belediye işletmelerinin münakaşasını İstanbul Belediyesinin iktisat işletilmesine dair 27-8-
1948 tarihli Vatan gazetesine yazdığım bir yazıda yapmaktayım.)

B- Bu işletmelerden hangileri devlet elinde kalabilir:

Yukarıda tanzimci bir iktisat politikasına göre hangi işletmelerin devlet elinde kalmasının muvafık
olacağı, hangilerinin devlet elinde kalmasında bir fayda olmıyacağı hakkında bazı prensipler
vazetmiştik. Burada bu prensiplere sadık kalarak, işletmelerin mahiyetine göre yaptığımız tasnif
cetvelinin sırasına göre, mütalaalarımızı sıralayalım.

I- Ziraatte:

1- Bu sahadaki devlet işletmelerinden Zirai Kombinalar Kurumunun yaptığı büyük ve safhi
hububat işletmeciliği, henüz bu sahaya dökülmüş büyük sermayeler ve istihsal vasıtaları olmadığı, boş
sahaları kıymetlendirdiği, iç ve icabında dış piyasaların muhtaç olduğu gıda maddelerinin istihsalini
sür'atle arttırdığı ve köylüye iyi tohumluk verebildiği için daha uzun zaman devlet elinde az dahi olsa
kalmasında fayda mülahaza ederiz.

2- Buna mukabil Devlet Ziraat İşletmeleri kurumunun bu şekliyle faaliyetin devamında bir fayda
görmemekteyim. Çiftliklerin Kombinalar Kurumuna devriyle "Devlet Örnek Çiftlikleri" adını taşıyan bir
teşekkül altında birleşmelerinde fayda mülahaza etmekteyiz.

3- Zirai Donatım Kurumu, Türk çiftçisine lazım olan zirai alet ve malzemenin tedarikini ve
köylüye elverişli şartlarla tevziini şiar edinmiş ve memleket ziraatinin kalkınımasına hizmet etmek
davasiyle ortaya atılmıştır. İnhisari karakteri yoktur. Fakat büyük sermayeye ihtiyaç gösteren bir
müessesedir. Çok dağınık olan ve iştira kuvveti mahdut olan Türk çiftçisine sokulabilmek için her yerde
bizzat teşkilat yapması çok masraflı olacağından memlekette 300 küsur şube ve ajansı olan ve 1000
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küsur Tarım Kredi Kooperatifi kurmağa muvaffak olan T.C. Ziraat Bankasıyla elele, kabilse onun teknik
bir müessesesi olarak bir arada çalışmasında isabet olacağına kani bulunuyoruz.

4- Orman İşletmelerine gelince: İnhisari bir mahiyet ve amme karakteri arzetmesi üstelik bir çok
iktisat kollarını takviye etmesi dolayısıyla, ormanların devlet elinde işletilmesinde cevaz vardır. Yalnız
mevcut işletmelerin ormanlardan iktisadi işletme mahiyetini arzedenlerinin iktisadi devlet teşekkülü
haline getirilmesi lazımdır. Diğerleri muhafaza ormanı olarak idare olunabilir. Hususi ormanların da
devletin yüksek nezaretinde bulunmalarında fayda mülahaza olunur.

5- Vakıflar İdaresi tarafından işletilen zeytinliklerin de Vakıflar İktisadi teşekkülüne bağlı bir
müessese halinde rasyonel ve rantabl bir surette çalıştırılması mevzuunu tetkike muhtaç bulmaktayız.

II- Maden İşletmeleri:

Etibank müesseseleri tarafından işletilen madenlerin istihsali memleket istihsalinin takriben
%40'ını teşkil etmektedir. Taş kömüründe, bakırda, demirde tamamen devlet inhisarı, linyitte %80,
kükürtte %90, kromda % 57'dir. (1945 yılında) iktisadi teşekküle bağlı müesseseler halinde çalışan
devlet maden işletmelerinin çok rasyonel çalıştıkları iddia edilemez. Hatta fevkalade durumlardan
faydalanmasalar, çoğu zararlı neticeler vermektedir.

Fakat yukarıki prensibe uyarak diğer iktisadi kolları takviye edecek olan kömürleri bilhasasa taş
kömür madenlerini hususi teşebbüse devretmek bugünkü anlayışlara göre doğru değildir. Bilhassa
umumi elektrifikasyona yarayan linyit ocaklarında devlet işletmesi yerindedir. Büyük işletmeye
mütehammil olmayan linyit ocaklarıyla sair madenlerin devlet elinde kalması daima masraflı olacaktır.
Karabük demir ve çelik fabrikalarının ham maddesini sağlayan Divrik madeninin de devlet elinde
çalıştırılması icap edecektir.

Devlet madenciliğinin de asgari hadlere indirildiği vakit ana teşekkül olan Etibankın da, aynı
zamanda hususi sanayi ve madenleri finanse etmeği üzerine alacak ve küçülecek olan Sümerbankla
kaynaşacak bir "Sanayi ve Maden Bankası" haline getirilmesi düşünülebilir.
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III- Enerji işletmeleri:

Halen merkezi bir enerji kurumumuz yoktur. Bayındırlık Bakanlığına bağlı Elektrik Etüd
İdaresinin, Etibankın vazifeleri arasına giren elektrifikasyon mevzuunu ele alarak Türkiye Enerji Kurumu
adını taşıyan bir iktisadi devlet teşekkülü için Mecliste bir kanun tasarısı teklifi yapılmıştır. Çağlayık,
Tunçbilek, Sarıyer (Ankara civarı) ve Ağaçlı (İstanbul) mekezleri arasında en cazip ve ekonomik
gözükeni son ikisidir. İnşası bitmiş olan Çatalağzı santralını da içine alabilecek devlet elektrifikasyon
işletmeleri, sınai ve ferdi müstehliklerin artmasıyle rasyonel çalışmak istidadını haiz olabilecektir.

IV- Sanayi İşletmeleri:

A- Sümerbank ve Müesseseleri:

Devlet sanayi işletmelerinin başında Sümerbank ve onun kurduğu işletmeler gelir. Ciheti
askeriyeden devir aldığı fabrikalarla 1925 tarihinde teşekkül eden Sanayi ve Maadin Bankası, 1932 de
Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası adına taşıyan iki teşekküle bölünmüş, fabrikalar
Sanayi Ofisine devrolunmuş, hususi sanayii finanse işi Sanayi Kredi Bankasına verilmişti. (*)

Sanayi Ofisinin normal bir şekilde çalışmasına mukabil, Sanayi ve Maadin Bankasından
müdevver işletme sermayesini Ofisin deruhte ettiği devlet fabrikalarına veren Banka kısa bir zaman
zarfında sermayesini tezyit edemeden ve fonksiyonlarını yerine getiremeden yerini Sanayi Ofisinin de
vazifelerini üzerine alan 1933 de kurulan Sümerbanka bırakmağa mecbur olmuştu.

Sümerbank selefleri Sanayi Ofisinden, dolayısıyla Sanayi ve Maadin Bankasından fabrika
devralmıştı. Bunlar I) Feshane Yünlü ve Dokuma, 2) Hereke Yünlü ve İpekli Dokuma. 3) Bakırköy
Pamuklu dokuma ve 4) Beykoz Deri ve Kundura fabrikaları ile işe başlamış bulunuyor. Banka
kanununun mucip sebepleri layihasında milli ihtiyaç ve menfaatlerimizin mübrem kıldığı sanayi
şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesinden iktisadi istihsalat emniyetimizi memleketimizin umumi
muvazenesini koruyacak olan sanayi hareketlerimize hız verilmesinden, milli iktisat bakımından ve Türk
iptidai ham madde müstahsillerinin menfaatlerine uygun bir cepheden hareket etmeden, memleket
iktisadiyatına uygun ve tanzim edilecek devlet programında hususi sanayi teşebbüslerle beraber
çalışmaktan.. bahsedilmektedir.

Fakat yine layihanın bir yerinde "hareketli sermayenin en az yarısını Bankanın iştirak ve alakası
bulunmayan hususi sanayi müesseselerine kredi olarak tevzi etmesi" kanuni bir mecburiyet olarak ifade
edilmiştir. Bunun hemen altındaki satırlarda ise "Bankanın kredi işlerine tahsis olunan likit sermayesinin
bu mevzua tahsis edilen kısmını başka işlerde kullanmaması İktisat Vekaletince büyük bir hassasiyetle
yakından mürakabe edilecektir" denilmektedir.

Sümerbank ilk kuruluşunda, Malatya Mensucat fabrikasına 1.668.000 Türk Gülyağcılık şirketine
66,666, Yalvaç Debağat şirketine 50.000 ve Ziraat Bankası ve İş Bankasıyla birlikte tesis ettiği Şeker
Fabrikaları Anonim Şirketine 7.333.000 lira ile iştirak etmiş bulunuyordu. Bununla banka hususi sanayie
yardım yapmış sayılamazdı. Bu kanunun sarahatine rağmen, banka son günlere kadar tipik bir devlet
sanayi bankası mahiyeti taşımış ve çeşitli kaynaklardan elde ettiği tesisleri tamamen devlet sanayiine
tahsis etmiştir.

Sümerbankın kuruluşundan pek az sonra beş senelik sanayi planının en mühim işleri bu
bankaya tevdi edilmişti. Takriben 44 milyonluk bir kıymet ifade eden bu plan şu tesisleri ihtiva etmekte
idi.

Pamuklu sanayii, kendir sanayii, kamgarn sanayii, demir sanayii, sellüloz ve kağıt sanayii, sun'i
ipek, porselen sanayii, kimya sanayiinden zaç yağı, süperfosfat tahakkuk ettirmiş yalnız porselen
sanayiini yapmamıştır. 3460 sayılı murakabe kanuniyle beraber (1939) Banka eski ve yeni işletmeleri
şu muhtar müesseseler haline getirmiş bulunuyor.

1- İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi
2- İzmit Sellüloz Müessesesi
3- Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi
4- Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları Müessesesi
5- Sivas Çimento Müessesesi

Hükümetin bir taraftan Sümerbank diğer taraftan Etibank vasıtasiyle kurduğu müesseselerin
memeleket için birinci derecede zaruri olup olmadıkları ve asıl gayelerini ne dereceye kadar yerine
getirip getirmedikleri şüphesiz ki münakaşaya değer bir konudur. Yalnız hakiki teşebbüs ve sermayenin
süratle ve cesaretle ortaya çıkamadığı bir zamanda harp zamanlarında mühim faydalar sağlayan bu
tesisleri kurması kısmen takdirle karşılan alcdır. Fakat bu arada memlekette mevcut olmayan veya
yeter cins ve miktarda hammaddeye istinat etmeyen sanayiin de kurulmuş olduğunu gözden

(*) Sümerbank x yıl sayfa 10 ve devamı
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kaçırmamak lazımdır. Yine bu hızlı kuruluş devrinde tam isabetle seçilemeyen tesis yerleri, optimal
cesameti gözetmeyen işletmeler, işçi meselesini nazarı itibara alamayan müesseseler, nakil ve sürüm
imkanlarını hesaplayamayan fabrikalar kurulmuştur. Mesela memleketteki pamuklu el dokuma
tezgahlarının kullanacağı ipliği de düşünmeden daha fazla iplik fabrikası yerine daha az iplik, daha fazla
dokuma fabrikası yapılmış, Merinos koyununun üretmesini tahtı emniyete almadan Merinos fabrikası
kurulmuş, memleketimiz tabii bir ipek memleketi iken sun'i ipek ve son senelerde de sun'i yün sanayii
tesis edilmiştir.

Sellüloz ve kağıt fabrikaları esaslı tetkikler yapılmadan kurulmuş, memleket ormanları sellüloz
istihsaline yeter derecede ağaç vermeğe pek müsait değil iken, uzak yerden güç şartlarla kereste
piyasasına gidecek geniş kuturlu odunlarla takviye edilmiş, Avrupada bile her kağıt fabrikasının
kaldıracağı sellüloz fabrikasını, bilahare askeri maksatla klor fabrikasını da ilave etmekle pek ağır bir
yük altına girmiş bulunuyor. 1.000 küsur kilometreden demir ve 120 küsur kilometreden kömür
getirmekle izabeye çalışan Karabük Demir ve Çelik fabrikalarının tamamen gayri iktisadi kuruluş yerini,
o zamanın askeri icaplarına bağışlasak ve 7 Eylül devaluationunun sağladığı müsit durumdan biraz
ferahlık duysak bile bu koca tesis yarın için yine güç bir durum arzetmekteden fariğ kalmayacaktır.

Eski bir tarihe malik olan Beykoz Deri ve Kundura fabrikasının askeri mülahaza bakımından bile,
devlet elinde kalmasında büyük bir menfaat mevzuu bahis değildir. Ordu askeri kundura ihtiyacını
icabında başka şekilde de tedarik edebilir. Sivil kunduralar ise, büyük bir halk kitlesinin ihtiyacına cevap
vermekten uzaktır.

Sivas çimento müessesesine gelince, devlet eğer bir mesken politikasını tatbik edip istihsal ettiği
çimentoyu iskan ve mesken mevzularında kullansa idi şüphesiz ki daha isabetli olurdu. Şarkın
kalkınmasında belki mühim bir rol oynayacak olan bu fabrikadan ziyade yanı başında kurulan tuğla ve
kiremit fabrikasının isabet derecesi üzerinde münakaşa edilebilir.

Sümerbank fabrikalarının mamullerinin maliyetleri üzerinde size malümat vermekte mazurum
bunların içinde kar verenler olduğu gibi zarar edenler de vardır. Bir çoğu rasyonel hatta fevkalade
zamanlardan faydalanarak rantabl çalışmaktadırlar. Mamullerin maliyeti benzeri yabancı mallara veya
dahilde imal edilenelere nazaran muhteliftir.

Sümerbank fabrikalarının hepsinin devlet elinde kalıp kalmaması bir münakaşa mevzuudur. Biz
mensucat sanayiinin, hatta müşterisi çıkarsa, diğerlerinin de hususi teşebbüs elinde de
işletilebileceğine inanıyoruz. Hükümet henüz bu hususta bir karar vemiş değil, bilakis tatbikat ve yeni
sanayi planiyle devlet sanayiinin tevsii cihetine gidiliyor.

Netekim bundan bir kaç sene önce Ekonomi Bakanlığı Sümerbanka azot, soda, karbon, sülfür
sanayii gibi kimya sanayii, kendir sanayii, makine sanayii gibi çok önemli sanayi şubelerinin etüdünü
vermiş ve Banka da bunlar hakkında bazı hazırlık bile yapmıştı. Binaenaleyh devlet işletmeciliğinin
hudut ve şumulünün bir an evvel çizilmesine kat'i ihtiyaç olduğu aşikardır.

B- Şeker Fabrikaları

Sümerbankın Ziraat Bankasının ve İş Bankasının iştirakiyle vücude getirilmiş olan Türkiye Şeker
Fabrikaları Şirketi sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olduğu için hakikatte bir devlet
işletmesidir. Şekeri tamamen dahilde imal edip etmememiz, ham maddelerinin tamamen pancardan mı
yoksa şeker kamışından mı olacağını sureti kat'iyede tespit etmemiz ve bu prensipler üzerinde bir karar
versek bile, şeker fabrikalarına hususi sermaye sokup sokmamak mevzuunu düşünmüş değiliz. Biz
başka memleketlerde olduğu gibi şeker sanayiinin de hususi ellere geçmesini kabilse ham maddesini
istihsal eden müstahsillerin kuracakları kooperatiflere intikalini mümkün sayarız.

C- Tekel Genel Müdürlüğünün Fabrikaları:

İnhisar işletmeleri (*) tütün, ispirtolu içkiler fabrikalarına ve tuzlalara şamil bulunuyor. Örnek
mehiyette olan müesseseler hariç, biz devletin fabrikalar kurmak ve işletmek suretiyle gelir sağlamak
yerine istihlak vergisi şeklinde harekete geçmesini, hiç değilse bu mevzuu esaslı bir surette tetkik
ettirdikten sonra fabrika kurmağa devam etmesini tavsiye etmekteyiz. Cigarada bandrol sistemi, bira,
şarap, likör gibi içkilerin sıhhi ve iktisadi bir kontrol tatbik etmek suretiyle, hususi teşebbüslere terki
konusu üzerinde münakaşa açılabilir.

D-Harp malzemesini yapan fabrikalar:

Zahiren iktisadi işletmeler kategorisine dahil değil gibi görünürler. Fakat bugünkü telakkiye göre,
büyük askeri sırlarla alakası olmayan malzeme hariç, hususi sermaye ile alakalandırılabilir. Asker silah
yapan değil, silah kullanan bir unsurdur. Bugünün topyekün harbi sivil şahıs ve müesseseleri de sevk
ve idare eden makamların emri altında tutuyor. Binaenaleyh harp senelerinde vazife alacak

(*) Tekel-Politikası, Türk Ekonomisi, Sayı 54.
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müesseseler vazifelerini sulh senelerinde bilmeğe mecburdurlar. Harp senelerinde harp harp
malzemesi verecekler yalnız imalatı harbiye müesseseleri değil, memleketin bu işle vazifeli bütün
iktisadi müesseseleridir. O halde harp malzemesi yapan fabrikaların sulh ve harbe hazırlık senelerinde
noksan kapasite ile veya kısmen atıl bir halde durmalarına müsaade etmemeliyiz, milli iktisadi
kalkınmada bunlardan sivil ihtiyaçlar için fayda sağlamağa mecburuz. Hususi sermayeye devretmek
kolay olmasa bile, mevcutların hiç olmazsa piyasa ile münasebeti olacak birer iktisadi devlet teşekkülü
haline ifrağının isabetli olacağına kani bulunuyoruz.

E- Hava kurumunun elinde bulunan tayyare ve motor fabrikasının bu şekilde ele alınması
zamanı gelmiştir.

V- Münakalat işletmeleri:

Devlet işletmeciliğinin en uygun mevzuu münakalattır. Çünkü burada inhisari karakter, amme
hizmeti, diğer iktisadi kollarını takviye etmek bilhassa kendini gösteriyor.

Bu bakımdan bizde de demiryolu işletmesinin, P.T.T. ve radyonun daha uzun müddet
havayolları işletmesinin, limancılığın ve inhisara kaçmamak şartıyle, bir kısım denizciliğin devlet elinde
çalışmasını uygun bilmaktayız. Ancak bu işletmelerin rasyonel bir surette çalışması için muhtar iktisadi
teşekküller haline getirilmesinde fayda vardır. Üç tarafı denizle çevrimiş olan bir memleket için
denizcilikte rekabet serbestisini tesis etmek ve bu mevzudaki bütün teşebbüsleri desteklemek lazımdır.

VI- Kredi müesseseleri:

Devlet iktisat politikasının en modern tedbirlerinden biri şüphesiz ki kredi yolu ile iktisadiyatı sevk
ve idare etmektir.

Merkez bankaları ve ihtisas bankaları vasıtasiyle bu kredi ziraat, sanayi maadin, munakalat,
ticaret sahalarına kanalize edilebilir.

Bizde bilhassa devlet eliyle kurulan ihtisas bankalarında biraz ileri gidilmiştir. Sümerbank ve
Etibank'ın aynı zamanda hususi teşebbüs erbabına kredi verecek şekilde birleşmelerinde fayda
mülahaza etmekteyiz. Hemen her memlekette olduğu gibi, Ziraat Banakasının aynı zamanda
kooperatifler bankası olarak yine devlet elinde kalmasını, emniyet sandığının bilhassa istihlak kredisi
veren mont de piété haline ifrağ edilerek bir amme müessesesi olarak muhafazasını, mesleki kredi
müessesesi olan Halk Bankasının sermayesinin ayrılarak amme müessesesi olarak ipkasını, vakıf
paraların Emlak Kredi Bankasiyle birleşerek esaslı bir ipotek bankası haline getirilmesini İller
Bankasının da vazifelerinin tahdidi ile Belediye işletmeleri bankası halinde çalıştırılmasını tavsiye
ederiz.

VII- Devlet tevzi ve ticaret işletmeleri: (*)

Türkiye'deki devlet ticareti, 1) Devlet işletmelerinin kendi mahsul ve mamulleri arz ve tevzi için
kurulmuş teşekküllerle, 2) Devletin köylü mustahsilin mahsulünü kıymetllendirmek için kurduğu
mubayaa teşekküllerinden terekküp eder.

Birinici gruba: Sümerbankın eski Yerli Mallar Parı bugünkü şekliyle İplik ve Dokuma Fabrikaları
müessesesinin satış depo ve mağazalarıyle, Beykoz Kundura Müessesesinin satış mağazaları, Ereğli
Kömür İşletmesinin taşkömürü tevzi eden Kömür Satış Müessesesi, Devlet Ziraat İşletmeleri
Kurumunun satış mağazaları.

İkinci gruba: Mübaya ve kıymetlendirme teşekküllerinden Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerli Ürünler
Şirketi ve Türk Tütün Limited Şirketi girer.

Birinci gruba taalluk eden tevzi işletmelerinin akibetleri ana teşekkülleri hakkında verilecek
karara tabidir. İkinci gruba ait teşekküller istihsal ve fiat politikasına verilecek veche ile alakadardırlar.
Eğer hububat, afyon ve tütün gibi mahsullerin istihsal ve sürümlerini başka türlü tanzim etmeğe
muvaffak olursak bu teşekkülleri tedrici olarak kaldırmak veya şirket haline getirmek mümkündür.

Petrol Ofisi de hususi bir vaziyet azr eder. Ecnebi şirketlerin inhisarı karşısında dahili petrol
stokları ve fiatları üzerinde nazımlık yapacak kuvvetli bir milli müessesenin yaşamasında mahzur değil
fayda vardır. Petrol Ofisi bilgili çalışmasıyla bu fonksiyonu ifa etmiş sayılabilir.

VIII- Sosyal karakterdeki işletmeler:

Türkiyede sosyal sigortaların başlangıcı sayılan ve şimdilik işçinin kaza ve meslek hastalıkları ile
uğraşan "İşçi sigortaları kurumu" ile yine Çalışma Bakanlığına bağlı olarak teşekkül eden "İş ve İşçi

(*) Türk Ekonomisi, Sayı 37/38 Türkiye’de Devlet Ticareti
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Bulma Kurumu" sosyal karakterde birer işletmedir. Hemen her yerde devlet veya amme müesseseleri
tarafından idare edilen bu kurumların devlet elinde kalması fakat mütehassıs elemanlarla takviye
edilmesi zaruridir.

Bugün Maliye Bakanlığına bağlı İktisadi devlet teşekkülleri ve benzeri kurumların tekaüt sandığı
yeni çıkan bir kanunla T.C. Tekaüt Sandığı halinde büyük bir işletme haline getirilmektedir.

IX- Mali İşletmeler:

Buraya Sümerbankın Emlak Bankasıyla müştereken kurduğu Güven Sigorta Şirketi Merkez
Bankasındaki amortisman sandığı ve Milli Piyango idaresi dahil olur.

C- Devlet elinde kalacakların durumu elden çıkaracaklarını devir şekilleri:

Devlet kapializmine, devlet inhisarcılığına hatta sosyalizme müncer olabilecek aşırı bir devletçilik
(devlet işletmeciliği ) siyasetinden tanzimci bir iktisat siyasetine geçerken tabiatiyle bir kısım işletmeleri
yukarıki prensiplere sadık kalarak, devlet elinde ibka edecek, fakat diğerlerini tedricen hususi
teşebbüslere devretmeğe düşüneceğiz. Şurasına derhal işaret edelim ki, bu devir keyfiyeti
zannedildiğinden çok güçtür. Bir defa devlet elinden çıkarmak, bunları yok pahasına satmak veya
kapamak manasına gelmemelidir. Bilakis şirket veya kooperatiflere devrederken gayet dikkatli bir
siyaset tatbik etmek icap edecektir. Bazı işletmelere hususi sermaye karıştırmağa çalışılacak, devlet
hissesini terdicen çekecek, devirde fert yerine şirket halinde teşebbüsler tercih edilecek, teşvik ve
kontrol tedbirlerine devam edilecek velhasıl milli iktisat cihazının iyi şekillerde, iyi ellerde işlemesine
sarfı gayret edilecektir.(*)

Bir kısım devlet işletmelerini elden çıkarırken tesislerin devlete ziyan olmayacak bir surette
takdiri kıymete tabi tutulacakları bedihidir.

Devlet elinde kalacakların da en iktisadi kabil olduğu takdirde milli rantabiliteye uygun olarak
çalıştırılması tabiidir. Devlet işletmelerinin hükmi şahsiyeti haiz, muhtar teşekküller halinde ve ticari
zihniyet ve usuller dahilinde çalıştırılması lazımdır. Bugün kuvvetli bir murakabeye tabi olan iktisadi
devlet teşekkülleri sisteminin biraz daha ıslah edilerek bütün devlet işletmelerine tatbikini tavsiyeye
değer buluruz.

Kalanlarırda tabiatı iktizası tam bir inhisar karakteri arzettiği için devlet elinde kalanların aynı
sahada çalışan hususi teşebbüslerle eşit şartlar dahilinde çalışması lazımdır. Serbest rekabet dahilinde
çalışan devlet işletmelerinin vergi ve gümrük muafiyetinden, döviz tedarikinden, müsait faizli krediden
istifade etmesi doğru değildir.

IV- Devlet işletmeciliğinin azaltılması halinde devlet ve hususi teşebbüslere düşen
vazifeler:

Şimdiye kadar verdiğimiz izahlardan devlet işletmeciliğinin bugünkü tatbikatından ve bilhassa
tevessü temayülünden memnun olmadığı, devletin devlet işletmeciliğine müsait olmayan muvzulardan
tedricen vazgeçmesi lazım geldiği hakkındaki görüşlerimiz her halde anlatılmış oluyor:

A- Devlete düşen vazifeler:

Devlet, biraz evvel de işaret eylediğimiz veçhile hususi teşebbüs ve sermayenin ortaya
çıkmadığı veya çıkamadığı bir devirde cidden cesaretle iktisadi sahaya atılmış ve her devletin geçirdiği
bir çok çocukluk hatalarına rağmen bir çok işler başarmıştır.

Fakat bugün için yeni bir karar vermeli ve kanaatimize göre umumi iktisat politikasını çizerken,
devletçilik ve bilhassa devlet işletmeciliğinde tutacağı yolu kati olarak tasrih etmelidir.

Maahaza devlet, devletçilikte en ileri gittiği ve liberalizm kelimesinin telaffuzunun kusur olduğu
bir devirde de çok makul düşünerek tesisleri kurarken, bunları ilelebet elinde muhafaza etmeği
düşünmemiş, gerek sanayi maadin, gerek Sümerbank ve gerekse 3460 sayılı iktisadi devlet
teşekküllerinin idare ve murakabesine ait kanunda zamanı geldiği vakit, bunların devrini düşünmüştür.
Bakın 3460 sayılı kanunun 39 uncu maddesi ve mucip sebep layihası ne diyor: "Müesseseler kanuna
ihtiyaç olmaksızın hükümetin teklifi ve umumi heyetin kararıyle hissedarların Türk olması ve hisse
senetlerinin nama muharrer bulunması şartıyle limited veya anonim şirket haline konabilir". Demek
oluyor ki, kanun vazıı da bu düşüncededir.

Yalnız bu devir ve satış devresinde çok dikkatli olacaktır. iktisadi bünye ve münasebetlerimiz
yeni baştan ele alınacak, iktisat politikamız tespit edilecek hangi işlerin hususi eller hangilerinin

(*) Devir Şekilleri hak. Türk Ekonomisi Sayı 62.
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devletçe görülmesi münakaşa edilecek, devir ameliyesinin prensipleri üzerinde anlaşılacak, hususi
teşebbüslerden aranacak vasıflar taayyün etmiş olacak ve ancak bundan sonra harekete geçilecektir.

Bu işlerin görüşülüp kararlaştırılacağı en muvafık yer hükümetçe kurulmasına karar verilen
"Ekonomi Genel Meclisidir".

Yalnız bir lahza için bu meselelerin konuşulduğunu ve devletin bir kısım işletmecilikten
vazgeçeceğini kabul etsek bile, devlete sadece bir devir veya tasfiye işi kalıyor zannedilmesin.

Bilakis tanzimci devlet, türlü teşvik ve kontrol vasıtalariyle işi organize etmek, mevcutların
durumlarını idame, yenilerini her türlü tedbirle teşvik etmekle muvazzaftır.

Şekeri bizzat yapmak yerine, pancar veya kamış mustahsillerini himaye etmek, kredi vermek,
vergi ve gümrük muafiyet veya tenzilatı tatbik etmek, münakalatda kolaylıklar sağlamak veya buna
benzer türlü iktisat ve mali politikalariyle iktisadiyatı sevk ve idare ve murakabe etmekle mükelleftir.
Londra İktisat profesörlerinden meşhur professör F.A. Hayck'ın dediği gibi, "Devlet, hiç şüphesiz
icraatta bulunacak ve bu icraatı mutlaka bazı tesirler husule getirecektir. Fakat işin esası burada
değildir. Mühim olan nokta, ferdin devletin tarzı hareketini önceden görebilmesi ve şahsi projelerini
tanzim etmek hususunda bu bilgiyi mihenk taşı olarak kullanmasıdır.

Bugünün devleti, Manchester liberallerinin "laissey faire" politikasını takip eden devlet değildir.
Tanzimci bir iktisat politikası liberal temayülde olsa bile, sosyal bir karakter taşımağa mecburdur.
Hususi teşebbüse taraftarım, demekle iş bitmiyor. Hususi sermayenin terakümü, büyük işler
yapabilecek anonim sermayenin ve şirketlerin gelişmesine engel olan kayıtları ortadan kaldırırken bu
sermayenin muzir hareketlere kaymamasına dikkat edilecektir. İktisatta oldukça liberal politikasiyle
tanınmış olan Birleşik Amerika bile antitrost kanunlariyle ve türlü kontrolleriyle hususi sermayenin kötü
istismarlarına karşı durmaktadır.

B- Hususi teşebbüslere düşen vazifeler:

Devlet işletmelerini tahdit etmeğe ve bunlardan bir kısmını hususi teşebbüslere devretmeğe
karar verirken, karşısında bu işletmeleri devir alacak tecrübeli, sebatlı, teknik ve ekonomik kabiliyetleri
yüksek olan teşebbüsler, daha doğrusu şirket halinde çalışıp başarılar göstermiş teşekküller ister.
Yalnız mahdut bir kaç işletmenin devrinde değil, tanzimci yani sosyal-liberal bir iktisat politikasiyle teşvik
etmek istediği Türk müteşebbislerinin münferit şahsi teşebbüslerden ziyade şirket haline gelmiş
teşebbüsler haline inkilap etmiş olmasından haz duyar. Çünkü modern bir ekonominin gelişmesi, bir
kaç müteşebbisin hayatı ile kaim olan ferdi başarılardan ziyade, yerine göre anonim, limited, komandit,
kollektif veya kooperatif hükmi şahsiyeti taşıyan ve büyük sermayeleri, teknik ve ekonomik bilgiyi
nefsinde cemeden çok sermayeli ve uzun ömürlü şirketlerin dinamik çalışmalarına bağlıdır. Başka
memleketlerde hususi teşebbüs ve sermayedarlığın bu şekilde geliştiği hepimizin bildiği bir keyfiyettir.

Hususi teşebbüslere düşen bir ikinci vazife de memleket ekonomi davalarını bir bütün halinde
görmeğe ve kavramağa alışmalarıdır. Bir an evvel, kurulmasını arzu ettiğimiz "Yüksek İktisat Meclisi"
milli iktisat meselelerinin kül halinde ve çok taraflı olarak müzakere ve münakaşa edileceği bir yer
olmağa namzettir.

Tadil edilen yeni Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu da memleket Ticaret ve Sanayi Odalarının
merkezi birliğini teşkil etmekle büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olacaktır.

Fakat bu teşekküllerin üstünde olacak olan bir teşkilat kurulmasını ve sistemli çalışmasını bir an
evvel istediğimiz "Türkiye İktisadi Araştırmalar" merkezi veya enstitüsüdür.

Diğer teşekküller; meclisler, toplantılar gelir geçer, konuşulur, müzakere ve münakaşa edilir ve
dağılır; daimi olarak çalışacak Türkiye İktisat bünye ve münasebetleri milli ve enternasyonal konjonktür
bakımından tetkik ve taharri edecek, hükümete, meclise ve iş alemine hakiki rehberlik, mürşitlik edecek
böyle bitaraf bir merkezdir.

Başka memleketlerin hemen hepsinde mecut olan ve hususi insiyatiflerle kurulan araştırmalar
enstitüsünün bizde de bir an önce kurulmasına ve iktisadi meseleleri objektif bir surette tetkik etmesine
son derece ihtiyaç vardır.

Bence, 1948 yılı Türkiye İktisat Kongresinin başaracağı en büyük ve faydalı eser şimdilik
mütevazi bir surette kurulacak olan böyle bir enstitüdür. Bu kongreyi tertip eden İstanbul Tüccar
Derneği, Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği ve Türk Ekonomi Birliği, bu kongreye katılan
ve şeref veren kıymetli teşekküllerden ve şahıslardan göreceği yardımlardan faydalanmak suretiyle
doğacak bu enstitünün ebeliğini yapabilirse, Türk iktisadiyatına en büyük hayrı yapmış olurlar.

4. İstihsal, Ticaret ve Umumietle İktisadi Hayat Üzerinde Devlet
Müdahaleciliği Nasıl Olmalıdır?
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PROF. HAZIM ATIF KUYUCAK

İstihsal ticaret ve umumiyetle iktisadi hayat üzerindeki devlet müdahaleciliğine kısaca
“devletçilik” demekteyiz. Fakat hakiki manasiyle devletçilik bundan daha geniştir. Çünkü devletin
kurulması demek “devletçiliğin" başlamış olması demektir. Filhakika eğer devlet insanlara müşterek
bazı ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyle kurdukları bir teşekkül ise bunun müdahaleci, hem de hayatın
her sahasında müdahaleci olması tabiidir. Asıl mesele bu müdahalenin derecesinde ve şumulündedir.
Bununla beraber "devletçilik"in ne en ateşli taraftarları ve ne de en şiddetli düşmanları henüz bu
mefhumun sarih ve değişmez bir tarifini yapmış değillerdir.

Vazifeleri harici ve dahili emniyeti sağlamak, fertler arasındaki ihtilafları halletmekten ibaret olan
ve ekseriya müelliflerce "jandarma devlet" diye adlandırılan devletten, vatandaşların istihsal ve istihlak
hareketlerine ve hatta fikri ve bedeni inkişaflarına müdahale eden ve memleket dahilindeki bütün servet
kaynaklarının ve istihlak eşyasının sahibi ve malilki sıfatiyle hareket ederek fertlere ancak şahsi bazı
isttihlak eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanıyan ve her ferdin ne işte çalışacağını ve bu emek
mukabilinde ne alacağını tayin eden kolektivist devlete kadar muhtelif devlet şekillerinde
müdahaleciliğin, yani devleetçililğin değişik derecelerini görmekteyiz. Binaenaleyh, tedkiki
hudutlandırmak için bu müdahaleciliğin bir sahasını, yani iktisadi hayat üzerindeki müdahaleyi ele
almamız lazımdır.

Devlet Bir Gaye Değil, Bir Vasıtadır

Devlet, insanların müşterek ihtiyaçlarını temin ve tatmin etmek ve cemiyetin iyiliğine çalışmak
için kurulmuş bir vasıtadan başka bir şey olmadığına göre bunun vazifelerini tayin ederken kullanılacak
ölçü de belirmiş olur ki bu da "müşterek ve umumi ihtiyaçların tatmini ve cemiyet için iyilik teminidir"
Bununla beraber bu kıstasın tatbiki için de "devlet" dediğimiz taazuvun mahiyetini iyice aydınlatmak
lazımdır. Çünkü devleti "fevkalbeşer" bir kudret sayan fikirlerin oldukçaa genişlemiş bulunduğu bir
devirde bulunuyoruz binaenaleyh devlet müdahaleciliğini mütalaa ederken eski bir tabirimizle "devlet
alet midir, gaye midir?" sualine cevap verilmesi lazımdır.

İnsanlar, birlikte yaşamak üzere yaradılmış mahluklar olduğuna göre, cemiyet halinde
yaşamaları ve bu cemiyetin de bir takım esaslara ve kaidelere tabi olması tabiidir. Bununla beraber
bütün cemiyet nizamında gaye ferdin refah ve saadetidir. Şu halde devlet "gaye" değil, fertlerin refah ve
saadetini temine yarayan bir "alet"den ibarettir. En esaslı mevcudiyet sebebi bu olan devletin idaresi ise
yine fertlerin elindedir. İdareci fertler de insan olmak sıfatiyle hiçbir suretle hatadan salim olamazlar. Şu
halde devlet hiçbir zaman layuhti, kadiri mutlak ve alimikül bir irade kaynağı sayılamaz. İşte bu
sebepledir ki tarih boyunca devlet kudretine dayanarak kendi iradelerini cemiyet içindeki fertler üzerinde
hakim kılmağa çalışanlar, ister hükümdarlar gibi fertler olsun, ister muayyen sınıflar olsun,
hakimiyetlerini fevkalbeşer kudretlere ve mistik nazariyelere istinat ettirmeğe çalışmalıdır. Devlet,
bazılarının indinde bir "ilah" olmuş ve beşer, büyük şair Fikret’in dediği gibi yine bir "delalete saparak
kendi yaptığı yeni bir puta tapmağa" başlamıştır. Diger taraftan ferdin şeref ve haysiyetini nazarı dikkate
alan ve bütün faaliyetlerin ferdin refah ve sadetini istihdaf ettiği hakikatini görenler de ferde karşı devlet
otoritesini tahdide çalışmışlardır. Hristiyanlık dünya hakimiyetine karşı Papalığı ve kiliseyi, İslamiyet ise
halifelerin de inkiyad etmeleri gereken dini esasları meydana koymuştur. Fertlerin, müşterek
ihtiyaçlarını tatmin için kurdukları devlet mekanizmasının idaresine doğrudan doğruya veya bilvasıta
iştirakini istihdaf eden demokrisinin gayesi de yine budur.

Devletin iktisadi hayata ne dereceye kadar müdahale edebileceği meselesini mütalaa ederken
ele alacağımız birinci ölçüyü tespit etmiş bulunuyoruz ki, bu da, devletin mahza mevcut olması için
kurulmadığı ve insanların müşterek ihtiyaçlarını tatmin etmek ve umumiyetle fertlerin refah ve saadetini
temine çalışmak üzere meydana getirilimiş bir "alet" den ibaret olduğudur.

İnsan Hakları

Mevzuumuzu tetkik ederken ele almamız gereken ikinci nokta fertlerin insan olmak sıfatiyle ne
gibi haklara malik bulunduğudur. İnsan haklarının nelerden ibaret olduğunu tabiidir ki, cemiyette fertler
için hemen hiç bir hak tanımayan totaliter düşüncelerden değil, beşer tarihini süsleyen hukuki fikirlerden
öğrenmemiz gerekir. Bu fikirlere göre her ferdin yaş, cins ve mevki bahis mevzuu olmaksızın, malik
olduğu haklar şunlardır: müsaraf, mülkiyet.

Kısaca, devlet, fertlerin emniyetle ve hür olarak yaşaması, kendi görüş ve düşüncelerine göre
saadet telakki ettikleri gayeye varmak hususunda müsavi olmaları ve sayu gayretlerinin mahsulü olan
şeyler üzerinde tasarruf eyleyebilmeleri maksadıyle kurulmuştur. Binaenaleyh, devlet fertlerin bu bu
haklarını, yine ancak fertlerin umumi menfaatlerini temin maksadıyla ve bu maksat için gerektiği
derecede tahdit edebilir. Türk hukukunun eski bir kaidesine göre "zararı amı için zararı has ihtiyar
olunur." Fakat yine bu hukukun diğer mühim bir esasına göre de "zaruretler miktarlarınca takdir olunur",
yani beşer haklarına tahdidi zaruri olduğu hallerde bu tahdit ancak zaruret derecesinde olmalıdır.

Devletin İktisadi Hayata Müdahalesi
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Şimdi üçüncü bir noktaya geliyoruz ki bu da devletin iktisadi hayat üzerinde müdahalesinin
mütaleasıdır. İktisadi faaliyeti kısaca "insanların ihtiyaçlarını tatmin ve refahlarını temin maksadıyla
giriştikleri faaliyet" olarak tarif edersek klasik iktisat görüşüne nazaran bu faaliyetlerin dört safha
arzettiğini görürüz ki bunlar da istihsal, inkısam, tedavül ve istihlaktir.

Devlet iktisadi hayata müdahale ettiği zaman, iktisadi faaliyetin bütün safhalarına müdahale
edebildiği gibi, müdahaleyi bunlardan yalnız birine veya bir kaçına hasredebilir. Her safhadaki
müdahale ise direktif vermekten başlayarak o faaliyet safhasını tamamiyle eline alacak derecede ileri
gidebilir. Mesela devlet sınai istihsale müdahale ederek standartlar, normlar tespit etmek veya maliyet
fiyatlarını tayin eylemek suretiyle bu nevi istihsal işlerine muayyen bir istikamet verebildiği gibi, bizzat
istihsalde de bulunabilir. Gelir ve veraset vergileri ile borçlara ve verasete mütedair kanunlarıyle de
inkisam safhasında müdahale edebilir. Para ve krediye müteallik kararlarıyla tedavül ameliyesini tanzim
edebilir ve nihayet ithal veya istihsal olunacak maddeleri tahdit veya tespit suretiyle ve hatta daha ileri
giderek muayyen maddelere "tayin" usulünü tatbik eyliyerek istihlak üzerinde müessir olabilir. Bu arada
da hususi mülkiyeti ya ehemmiyetli surette tahdit eylemiş veya tamamiyle ortadan kaldırmış bulunabilir.

Şimdi asıl mevzuumuza gelebiliriz: "İstihsal, ticaret ve umumiyetle iktisadi hayat üzerinde devlet
müdahaleciliği nasıl olmalıdır" Bunu kısaltarak şöyle ifade edebiliriz: İktisadi hayat ve faaliyete devlet ne
dereceye kadar müdahale etmeldir? "

Bu suale klasik ve liberal görüş sahibi olanların verdiği cevap basittir: "Hiç; veya, katii zaruret
halinde, pek az." Liberallere göre iktisadi hayat otomatik olarak işler. Her fert yalnız kendi menfaatini
gözeterek kararlar alır ve faaliyette bulunur. Fakat ferdi faaliyetler netice itibariyle cemiyetin, yani diğer
fertlerin, menfaatine uygun düşer. Ferdi faaliyetlerle umumi menfaat arasındaki ahengi temin eden
otomatizm ise serbest piyasa, rekabet ve fiat mekanizmasıdır.

Geniş manasiyle müdahaleciler ise bu sistemin iflas ettiğini çünkü ne içtimai adaleti ve ne de
ekseriyet için azami refah ve saadeti temin ettiğini, binaenaleyh iktisadi faaliyetin devletçe tanzim
edilmesi ve hatta memlekette yegane teşebbüs ve karar sahibinin devlet olması lazım geldiğini ve bu
suretle hem içtimai adaletin temin olunacağını hem de milli gelirin azamiye çıkacağını iddia
etmektedirler.

Evvela şurasını tespit etmek lazımdır ki, libaral bir iktisadın mı yoksa devlet müdahalesinin mi
iktisadi refah bakımından daha faydalı olduğunu yalnız tecrübeye dayanarak ispata imkan yoktur.
Çünkü bir taraftan liberaller, sınai keşiflerin ve iktisadi gelişmelerin liberal iktisat siyasetinin tatbik
edildiği zamana tesadüf ettiğini söyliyeceklerdir ki, doğrudur. Diğer taraftan ise müdahaleciler,
devletçilik sayesinde bazı geri memleketlerin ve mıntıkaların kalkındığını, işsizliğin azaldığını ve işçi
haklarının daha iyi tanındığını ileri süreceklerdir ki, bu da doğrudur. Fakat unutulmamalıdır ki iktisadi
refah bir çok amillerin muhassalasıdır. Bu sebeple devletçiler, liberallerin iddiasına karşı liberal ekonomi
devrindeki duruma nazaran devlet müdahalesi olsa idi belki daha fazla bir terakki kaydedileceği
iddiasını ileri sürebilirler. Liberaller ise son senelerde devletçiliğin tatbik edildiği memleketlerde liberal
bir siyaset takip edilse idi daha fazla bir refah sağlanmış olacağını iddia eyliyebilirler. Filhakika insan
cemiyetlerinin idare usulleri laboratuvar tecrübeleriyle uygunlukları tespit veya reddolunabilecek
mahiyette olmadığından bu hususta karşılıklı iddialardan birini veya diğerini, yalnız geçmişteki
hadiselere bakarak tercihe imkan yoktur.

Hukuki Bakımdan Devletçilik

Binaenaleyh yapılacak iş müdahaleciliğin hukuk ve iktisat prensipleri bakımından mütalaasıdır.
Hukuki görüşle bunu şöyle hülasa edebiliriz: Acaba devlet müdahalesi ferdin haklariyle de devlet
idaresinde demokrasi prensipleriyle ve milli hakimiyetle ne derecede kabili teliftir? İktisadi bakımdan da
mesele şöyle vazolunabilir: İnsanların iktisadi faaliyetlerindeki gaye gerek servet kaynaklarının ve gerek
sermaye ve insan emeğinin azami verimliliğini sağlamak ve bu suretle fertler için refah ve saadet temin
eylemek olduğuna göre acaba devlet müdahaleciliği bu gayeye ne dereceye kadar hizmet edebilir?
Veyahutta müdahalecilik bu gayenin husulüne bir mani teşkil eder mi?

Müdahaleciliğin evvela hukuk bakımından tetkikini yapalım. Malumdur ki devletin kuruluşundaki
gayelerin başında harici ve dahili emniyet gelir. Fakat bu emniyet hürriyetle birlikte olmalıdır. Yani ferdin
emniyeti sağlanacağı bahanesiyle hürriyeti lüzumundan fazla takyit edilmiş bulunmamalıdır. Filhakika
temerküz kamplarında veya hapisanelerde yaşayan insanlar da tam bir emniyet içindedir; fakat her
halde devletin kurulması ile sağlanması istenilen emniyet bu değildir.

Diğer taraftan devlet müdahaleciliği bugünkü şekli ile, yalnız hususi teşebbüslerin tanzim ve
murakabesi derecesinde kalmamış, devlet işletmeciliği halini almıştır. Devletlerin, büyük sınai
tesislerden en küçük ticari faaliyetlere kadar bir çok işletmeler kurduğu ve bunları memurları vasıtasiyle
işlettiği görülmektedir. Bunun manası şudur: Müdahalecilikte iktisadi gelir kaynaklarının gitgide artan bir
nispeti devletin eline geçmektedir. Diğer bir ifade ile, manşeti devlet kapısından temin olunanların adedi
günden güne artmaktadır. Bundan başka müdahalecilik birçok iktisadi faaliyetlerin tanzim ve
murakabesini de devlete verdiğinden hususi teşebbüs erbabı da her gün devlet uzuvları ile temas
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halinde bulunmakta ve bunlardan alacakları direktiflere göre hareket etmek ve bu makamlarla iyi
geçinmek zaruretini duymakatadırlar. Halbuki, devlet dediğimiz varlık hükmi bir şahsiyetten ibarettir ve
bunun namına vazife gören uzuv da hükümettir. Hükümet ise daima iktidar partisinin elindedir.
Demokrasi halk hakimiyeti ve ekseriyet idaresi demek olduğuna göre müdahaleciliğin ilerlediği bir
memlekette bu sistemin ne derecede kabili tatbik olduğu mütalaa edilmesi gereken bir noktadır.

Filhakika demokratik bir rejimde vatandaşın siyasi hak ve vazifesi yalnız rey vermekten ibaret
değildir. Vatandaş devlet işleri hakkında düşünmek, düşüncelerini etrafındakileriyle münakaşa etmek ve
yazı yazmak, konferans vermek suretiyle kendi fikirlerini yaymak hakkına da maliktir. Fakat maişeti
devletin ve binnetice hükümetin elinde bulunan veya hükümet makamlarıyle hoş geçinmek zorunda
olan vatandaşlar, pek tabiidir ki, mevcut rejime karşı düşünceleri rey verirken veya vermemek suretiyle
izhar etseler bile demokrasinin esasını teşkil eden tenkit ve münakaşa hakkında mahrum kalmış olurlar.
Bu vaziyet karşısında tam bir müdahalecilikle demokrasinin telif edilemiyeceği kolaylıkla anlaşılır.

Tam bir devletçilikle idare olunan bir memlekette milletin herhangi bir surette reylerni serbestçe
ifade eylediğini farzetsek bile, bu reylerin seçtiği millet temsilcilerinin devlet işleri üzerinde tam bir
murakabe temin edebileceğine inanmak kolay olmaz. Çünkü meclisin vakti ve millet vekillerinin
ihtisasları mahduttur. Gitgide genişliyerek memleketin bütün iktisadi faaliyetlerini içine almak istidadını
gösteren devlet faaliyeti ve devlet bütçesi, tedricen meclis murakabesinden sıyrılır ve hükümetin
salahiyetleri artar. Bu her müdahaleci memlekette görülen bir hadisedir. Binaenaleyh devlet
müdahalleciliği milli hakimiyetin tam bir surette tezahürüne de mani olur.

İktisadi Bakımdan Devletçilik

Şimdi devlet müdahaleciliğinin iktisadi bakımdan mütalaasına geçebiliriz:

İktisadi faaliyetin hakiki saiki ferdi ihtiyaçların tatmini, yani kısaca şahsi menfaattir. Diğer bir ifade
ile müdahale esasına dayanan bir cemiyette gerek sermaye ve gerekse emek sahipleri imkan buldukça
sermayelerini ve emeklerini kendilerine en çok gelir sağlayan işlerde kullanmağı tercih ederler. İstihsal
amillerinin hangi işlerde kullanılacağını tayin eden de nihai olarak müstehlikler yani bütün fertlerdir. Bu
sebepledir ki, serbest bir iktisat rejiminde bir istihsal sahasından diğerine veya diğerlerine mütemadi bir
akın vardır. İktisadi faaliyete atılan yeni sermaye ve emek de en menfaatli sahaları seçerler. Bu
temayülün tabii bir neticesi olarak muhtelif iktisadi faaliyet sahalarında menfaatler müsavi olmak
istidadını gösterir. Aynı cinsten emek mukabili hemen her sahada aynı ücret verildiği gibi aynı cins
sermaye de aynı kazancı temin eder. Hülasa, gerek sermaye ve gerek emek her yerde azami
müstahsaliyet ile çalışma imkanını bulur.

Bu mekanizmanın izah edilen şekilde işlemesini temin eden de rekabet ve serbest piyasa ile fiat
rejimidir. İktisadi faaliyette bulunanların her biri şuurlu veya şuursuz olarak iktisadi bir hesap yaparlar ki,
bu da maliyet ve satış fiatları ve karla alakalıdır. Muhtelif sıfatlarla iktisadi faaliyette bulunan binlerce
yüzbinlerce, hatta milyonlarca fertler arzettiğim esasalara göre hesaplarını yaparlar, kararlarını verirler
ve faaliyete girişirler. Her müteşebbisin doğru hesap yapmış olacağını düşünmek pek hatalı olur. Pek
tabiidir ki, bir çokları hesaplarını yanlış yapacaklar, tahminlerinde aldanacaklar veyahut da, ellerindeki
donelerden doğru neticeler çıkarmak ehliyetinden mahrum bulunduklarından dolayı, zarar edeceklerdir.
Yine pek tabiidir ki münferit müteşebbislerin zararı cemiyet bakımından da bir zarardır. Fakat şurası
muhakkaktır ki yüz binlerce, milyonlaca karar sahibinin hataları serbest piyasanın şedit ikazlarıyla pek
kolay meydana çıkar ve tashih imkanları bulunur.

Devlet istihsal ve ticarete, umumiyetle iktisadi hayata müdahale etmeğe başlayınca az çok
otomatik olan bu mekanizmanın da değiştiğini görürüz. Bunun muhtelif derecelerde müdahalelere göre
nasıl değiştiğini ve binnetice müdahaleciliğin bu mekanizmanın yerini tutmağa ne dereceye kadar
muvaffak olduğunu incelemek lazımdır.

Devletin müdahaleci, plancı ve işletmeci olmasına taraftar bulunanlar, ister bu faaliyetlerin yalnız
bazı iktisadi sahalara hasredilmesini uygun görsünler, ister cemiyetin bütün iktisadi faaliyetlerine teşmil
eylesinler, bu mütalaalarıyla ortaya büyük bir iddia atmış olmaktadırlar ki o da devletin milyonlarca
münferit müstahsil ve müstehlikin, yani iktisadi sahada karar sahibi olanların yerini tutabileceğidir. Eğer
bazı müfritlerin düşüncelerine inanarak devlette bir "ilah" mahiyeti görebilse idik, belki de devlet
mekanizmasının bütün bu münferit iktisat süjelerinin yaptıklarını yapabileceğine inanırdık. Fakat bugün,
devletin sırf alet olduğunu ve vazifelerini de yine et ve kemikten yapılmış insanlar vasıtasiyle yaptığını
katiyetle bildiğimizden, devlet ve hükümet otoritesinin bir kaç bürokrat memura bu büyük kabiliyeti yani
bir cemiyet içindeki bütün fertlerin ihtiyaçlarını tespit ve takdir kudretini vereceğine inanamayız. Halbuki
hakikatte, derecesi ne olursa olsun, devlet müdahaleciliğinin yapmaya teşebbüs ettiği budur. Muhtelif
müdahale şekilleriyle milyonlara ait kararları üzerine alan devlet mekanizması pek tabbiidir ki hata
edecektir. Fakat bu mekanizmanın hatasından doğan zararlar münferit teşebbüs erbabının yanlış
kararlarından mütevellit zararlara nispetle pek büyük ve şumüllü olacaktır. Mesela bir müteşebbis,
ihracat yapabileceğini düşünerek ve maliyet ve satış fiatlarını hesaplıyarak bir çelik fabrikası kurablir.
Hesabında aldanmışsa zarar etmeğe başlar ve derhal ya faaliyetini durdurur veyahut başka bir istihsal
sahasına geçmeğe çalışır. Fakat muazzam müdahaleci devlet mekanizması memlekette çelik sanayii
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kurmağa karar verir ve bunu tatbike kalkışırsa zarardan yılmaz. Çünkü bunu ya muhasebe oyunlarıyla
veya açıkça vergilerden eklemek suretiyle kapamak imkanlarına maliktir. Bu suretle de hem milli istihsal
kaynaklarını heder etmiş hem de bunların daha müsmir işlerde kullanılmasına mani olmuş olur.

Devlet iktisadi hayata derin müdahaleleriyle milyonlarca müstehlikin ihtiyaçlarını bilmek ve
karşılamak durumuna girmekle adeta millet üzerinde bir nevi "vesayet" tesis eylemiş olmaktadır.
Halbuki tatbikatta bu vasi, millete faideli olan şeylerle beraber muzırlarını da istihsal eden ve hatta
bunların satışını teşvik eylemek durumunda olan bir tacir gibi hareket etmektedir. Tütün, içki inhisarları,
piyangolar bunun bariz misalleridir.

Müdahalecilik Bakımından Devletçilik

Müdahalecilik bir bakıma muayyen iptilalara benzer çünkü bir defa muayyen bir iktisadi faaliyet
sahasında tatbike başlandıktan sonra daimi inkişaf eder. Bunun iki mühim sebebi vardır; evvela
devletçilik bürokrasinin iktisadi hayat müdahalesi demektir. Bürokrasinin zihniyeti ise daimi tahakkümü
genişletmeğe mütemayildir. Binaenaleyh iktisadi faaliyet sahasınde ya tanzim veya murakabe veya
doğrudan doğruya işletme şeklinde müdahalede bulunan bürokrasi daima nüfuz sahasını genişletmeğe
çalışır.

İkinci sebep de iktisadi faaliyetlerin mahiyetidir. Filhakika muhtelif sahalardaki iktisadi faaliyetler
birbirine o derecede bağlıdır ki bunların birini tanzim etmeğe başlayan devlet hadiselerin sevki ile
diğerleri için de tanzim ve müdahale zaruretini duymakta ve bu suretle de devletçilik mütemadi bir
genişleme arzetmektedir. Aynı suretle, hususi teşbbüsün de çalıştığı bir sahada faliyette bulunan devlet
işletmeciliği diğer bir sebeple dahi hususi teşebbüsü ortadan kaldırmak ister ki, bu da aynı mahiyette ki
devlet ve hususi teşebbüs işletmelerinde maliyet ve verimlilik bakımından bir mukayese yapılabilmesi
ve ekseriya da bu mukayesenin devlet işletmesi aleyhinde olmasıdır.

Bir defa başlayan müdahalenin genişleme istidadı göstermesi hususi teşebbüs sahalarında
devlet otoritesine dayanan bir rekabetin artması serbest rekabetin ve fiat mekanizmasının muntazam
işlemesine mani olmakta ve binnetice tedricen hususi teşebbüs ve sermaye muhtelif sahalardan
çekilmek veya boş olanlarına inmemek zaruretini duymaktadır. Bu keyfiyet de başlı başına devlet
müdahalesinin yeniden genişlemesine sebep olmaktadır. Halbuki mütemadiyen değişen bir dünyada
yaşamaktayız. Bu değişmelere en iyi cevap veren de serbest rekabete tabi bir piyasanın fiyat
mekanizmasıdır. Merkezi konrtrola tabi bürokrasi rejimi daima gelişmelerin gerisinde kalmaktadır.

Devlet müdahaleciliği ilerledikçe ferdi teşebbüs gerilemekte ve devlet makamları zamanla her
işin mercii haline girmektedir. Bir merkezden idaresi mümkün olamıyacak kadar geniş ve şamullü bir
faliyeti üzerine alan devlet asıl vazifelerinin ifasında güçlüğe uğramakta ve normal vaziyette, hükümetle
ilgili olmaması gereken, et, şeker darlığı veya nakliyat zorluğu gibi aksaklıklar büyük siyasi meseleler
haline girmekte ve hükümet prestijini lüzumsuz yere sarsmaktadır.

Devletçilik, iktisad ve ticari işletmecilik zihniyetinin yerine bürokrasiyi ikame eylemiş
bulunmaktadır. Bürokrasi ise, bütün istisnai hükümlere rağmen, yavaş işleyen ve fertten azami,
randıman almağa mani olan bir mekanizmadır. Mesela devlet iktisadi işletmelerinin devlet malı olması
pek tabii olarak şerefli vazifelerinin mahiyeti tamamiyle başka olan devlet memurları ile bu işletme
memurları arasında bir münasebet görülmesine sebep olmuş ve ortaya işletmecilikle kabili telif olmayan
"barem" gibi bir ücretlendirme sistemi çıkmıştır.

Devlet Müdahalesinin Hududu

Hülasa, devletin tanzim ve murakabe veya işletmecilik şeklindeki müdahallerinin hukuki ve
iktisadi esaslara ve gerçeklere uymadığı belirmektedir. Şu halde asıl meseleye gelerek iktisadi hayata
devletin nasıl ve ne dereceye kadar müdahale etmesi gerektiğini mütalea edebiliriz.

Evvela harici emniyet meselesini ele alalımb Bu, devletin başta gelen vazifesidir. Bu maksatla
faaliyette bulunan devlet bazı askeri ihtiyaçlar için istihsal faaliyetlerinde bulunabilir. Yukarıdanberi
arzolunan esas ve prensiplere göre bu istihsal faaliyetlerinin milli savunma bakımından gizli olanlara
hasredilmesi icabeder. Harp veya fevkalade hallerde, istihsali tanzim veya istihlaki tahdit şeklinde bazı
tedbirlere de lüzum görülebilir. Bu münasebetle şurasını kaydetmek lazımdır ki bu tedbirlerin ya tam
olarak alınması veya hiç alınmaması icabeder. Çünkü bu mahiyette ki tedbirlerin eksik alınması,
tecrübeler göstermiştir ki, içtimai adalete aykırı vaziyetler ihdas eylemektedir.

Dahili emniyet meselesine gelince; bunu genişleterek fertlerin sıhhatiyle ilgili mevzuları da
beraber mütalaa edebiliriz. İktisadi mahiyetteki faaliyetlerden memleketin ahlak ve adabiyle,
emniyetiyle, sıhhatiyle alakalı olanlar için devletin tanzim ve murakabesini tanımak pek tabiidir. Şu
şartla ki bu hususlarda alınan kararlar ve konulan esaslar serbest piyasa mekanizmasının işleyişine en
az engel teşkil edecek mahiyette olmalı ve mesela, sık sık değiştirilerek, hususi müteşebbislerden
vaktinde karar alma imkanları selbolunmamalıdır.
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İstihsal sahasına gelince, devlet müdahale ve işletmeciliğin umumi muhzurlarını arzetmiş
bulunuyorum. Kanaatımca devletin bu sahadaki rolü şunlara inhisar etmelidir:

1) Geniş ölçüde ve teknik mahiyette araştırmalar yapan tarafsız mütehassıslardan mürekkep bir
araştırma enstitüsü kurmak ve bunun mütalaalarına kat'iyen müdahale etmemek hususi teşebbüslerin
de iştirak ettirebileceği böyle bir enstitünün vazifeleri şöyle düşünülebilir: Memleketin tabii
kaynaklarından azami istifade için neler istihsal olunmalıdır? Bunlar nasıl ve nerelere satılabilir?
Maliyetlerimiz rakiplerimize nispetle ne olabilir? Bugün yapılan istihsalde maliyetlerin yükseklik
sebepleri nelerdir? Yapılacak istihsal için sermaye nasıl tedarik olunabilir? Gelecek sermayenin karı ne
olabilir?

Saydığım bu vazifeler teaddüt edebilir. Bu enstitünün elde ettiği neticeler memleket ölçüsünde
yapılmalı ve her müstahsil ve her müteşebbis bunlara itimat edebilmelidir. Bu enstitü aynı zamanda
hakiki maliyetlerle satış fiatları hakkındaki etüdleriyle müstehlikleri de tenvir eylemiş olur.

2) Devlet hususi teşebbüsün giriştiği istihsal sahalarına bizzat girerek müdahale eylemekten
tamamiyle çekinmeli ve milli savunma bakımından her hangi bir istihsal şubesinin yaradılmasına lüzum
görülüyorsa bunu mümkün mertebe, müsait şartları hazırlamak suretiyle hususi teşebbüsle yaptırmaya
çalışmalıdır.

3) Maden tetkik ve arama işlerinde de devletin teknik ve ilmi müesseseler kurarak çalışması ne
kadar faideli ise, maden işletmeciliğinde takibolunan inhisar ve şumullü tahdit usulleri de o derecede
zararlıdır. Maden siyasetinin bu bakımdan ve yeniden gözden geçirilmesi faideli olacaktır.

4) Ormanların millileştirilmesi ayrıca tetkike değer bir mevzudur. Kanaatımca bu hareket yerine
esaslı bir murakabe ve halkın tenviri daha faydalı olabilir. Çünkü ormanların millileştirilmesi ve orman
işletmeleri bir taraftan istihsal maliyetini yükseltmiş diğer taraftan da halk ile hükümet arasında yeni bir
ihtilaf mevzuu yaratmıştır. Çünkü işletmecilikle murakabe beraber gittiği müddetçe zorluk mukadderdir.

Ulaştırma işlerinde devlet müdahalesinin bir emri vaki gibi kabul edildiği bir devirdeyiz. Buna
rağmen bu müdahalenin ve devletin demiryollarını, denizyollarını ve hava yollarını idare ve inhisarına
alınmasının büyük iktisadi tepkileri olduğu da muhakkaktır. Mesela memleketin muhtelif yerlerini
birbirine bağlıyacak karayolları inşaası tabiatiyle devletin esaslı vazifelerinden olduğu halde bu keyfiyet
şimdiye kadar ihmal edilmiş bulunmaktadır. Hatta bir zamanlar demiryollariyle muvaffakiyetle rekabet
yapan kara vasıtalarının tahdidi bile bahis mevzuu olmuştu.

Denizcilikte devlet müdahalesi inhisar şeklindedir. Her ne kadar bazı kayıtlar ve şartlar altında
hususi müteşebbislerin şilepçilik yapmasına müsaade edilmekte ise de muayyen liman ve tek cins mal
kayıtları bu sahanın gelişmesine mani olmaktadır. Halbuki deniz nakliyatına devletin işletmecilik
şeklinde müdahalesi için hiç bir sebep mevcut değildir. Bilakis devlet bu sahadaki faaliyetini gemilerde
sefer emniyetini sağlamaya ve müteşebbislerin gemi tedarikini kolaylaştırmağa hasredecek olursa,
nakil ücretlerinin de esaslı surette inmesi beklenebilir. Şurasını bir defa daha tespit edebiliriz ki devletin
hususi teşebüsle birlikte bulunduğu herhangi bir iktisadi faaliyet sahasında hususi teşebbüsün rolü
tedricen azalır. Çünkü devlet hem rakip hem de murakıp vaziyetindedir.

İktisadi faaliyetin mübadele safhasına geçtiğimiz zaman devlete büyük ve ehemmiyetli bir
vazifenin teveccüh ettiğini görürüz ki bu da umumi menfaat namına nazımlıktır. Filhakika iş bölümüne
dayanan bir iktisadi sistemde mübadelenin esaslı şartları meşru rekabet, serbest bir pazar ve mustakar
değerli bir mübadele vasıtasıdır. Devlet mübadele sahasında meşru rekababeti temin edecek
kanunlarıyle nizamlarıyla ve muhtelif teşkilatiyle çok mühim bir rol oynayabilir. Fakat bunun mühim bir
şartı vardır ki o da devletin hiç bir sahada hem müteşebbis hem nazım rolünü almamasıdır. Çıkardığı
zorluklara yukarıda da işaret ettiğim bu usulün belki en büyük mahzuru devlet makamlarınca alınan
kararlara karşı itimadın azalmasıdır.

Eskidenberi mübadele vasıtası işleri devlet mübadelesine mevzu teşkil etmiştir. Ve bu pek
yerindedir. Çünkü mübadele vasıtasının yani paranın mustakar bir kıymete malik olması, fiat
mekanizmasının doğru işlemesini temin edecek yegane çaredir. Bununla beraber tarih boyunca
devletlerin bu en mühim vazifeyi bile hakkıyla başardıkları iddia olunamaz. Bilakis madeni paranın
kullanıldığı devirde hükümdarlar mali sıkıntılarını gidermek için tağşiş usulüne başvurmuşlar, sonra da
devletler kağıt para çıkarmışlar ve enflasyonlarla memleketteki iktisadi hesap imkanlarını ortadan
kaldırmışlardır. Bu hususta hemen her devlet aynı derecede günahkardır. Çünkü mesela Amerika
Birleşik Devletleri bile altınla ödeme taahhütlerini kaldırmakta tereddüt etmemiştir. Altın mikyası ortadan
kalktıktan ve tedavi vasıtasının yegane yaradıcısı olan merkez bankaları da şu veya bu şekilde birer
hükümet dairesi haline girdikten sonra tedavül hacmi devlet bütçesinin esaslı bir kaynağı haline
girmiştir. Müdahaleci devlette ise, tecrübelerle sabittir ki, enflasyon tehlikesi daha kuvvetlidir. Çünkü
herhangi bir işe sermaye yatırmak isteyen hususi müteşebbis buraya ancak elindekini ve piyasadan
temin edebildiğini yatırabildiği halde tedavüle hakim olan devlet bir çok bütçe harici plasmanlarında yeni
iştira kuvveti yaratmaktan çekinmemekte ve bu suretle de tedavül vasıtasının kıymetinde akisleri her
sahada görülen tahavvüller olmaktadır.
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Binaenaleyh devlet, en mühim vazifelerinden biri olan tedavül vasıtası temini hususunda
kendinin geçici ihtiyaçlarını değil, memleketin umumi nizam ve menfaatini gözönünde bulundurmak
zorundadır.

Hülasa, mübadele işlerinde devletin rolü serbest teşebbüsün itimatla kararlar alıp tatbik edeceği
vaziyeti temin eylemekten ibaret kalmalı hakem durumunda olan devlet şu veya bu şekilde oyunculara
iltihak eylememelidir.

İnkisam meselesinde de devlete mühim vazifeler düştüğü muhakkaktır. Esasen vergi sistemleri,
veraset ve intikal kanunları ve nihayet iş hayatına müteallik kanun ve nizamlar bu husustaki esaslı
prensipleri koymaktadırlar. Bu kanunların da iktisadi teşebbüsü baltalayacak mahiyette olmaması
lazımdır.

Şimdi sözlerimin başındanberi ifadeye çalıştığım mütalaaları bir iki satırla hülasa edebiliriz

Devlet muayyen maksatları temin için kurulmuş bir içtimai teşekkül, bir vasıta ve bir alettir.
Gayesi, harici ve dahili emniyeti sağlamak ve bilhassa dahilde serbest müteşebbislerin, müstahsillerin
ve müstehliklerin karar alma ve fırsat bulma hususundaki müsavatını temin eylemektir. Memleketin
iktisadi işlerinin idaresinde devlet tenvir edici, icabında tanzim edici bir rol oynamalı ve fakat hiç bir
zaman müteşebbisler karşısına hem nazım, hem de rakip olarak çıkmamalıdır.

Müdahalecilik ve bilhassa devlet işletmeciliği milli emekten ve servet kaynaklarından azami
randıman sağlıyan bir usul değildir ve olamaz bu sistem gittikçe artan ve umumiyetle Millet Miclisinin
murakabesinden de sıyrılan bir devlet kapitalizmine ve binnetice de bu büyük makinenin başına
geçenlerin tahakküm ve istibdadına müncer olabilir. Beşer hürriyetini sağlayacak ve fertlere refah ve
saadet temin edecek yol da bu değlidir.

5. Devletçilik Meselemiz

DR. MUSTAFA ELMALI

Türkiye'de muazzam iş ve sermaye kaynaklarının organizatör ve müteşebbis beklediğine,
işlenen kaynakların mahdut olduğuna ve rasyonel işlenmediğine kani bulunuyoruz. Bir memeleketin
ekonomisinde muharrik vasıta "yatırım" olduğunu göre Türkiye iktisadının kalkınması mevzuunda, önce
hangi sahalarda yatırım yapılacağını tespit etmek luzumludur. Bizce bu yatırımların artık sanayi
branşlarına yapılması luzumludur; Zirai mahsullerimizin ileride de para etmiyeceğine yeter derecede
delil vardır.

Bu itibarla, devletçilik konusunda her şeyden önce, bu memleketin mutlak planlı ve birbirini
destekleyen sanayi kurmakla işe başlaması gerektiğini belirtmek isteriz. Bunun devlet yardımı ve
işletmeleri olmadan başarılacağına inanmıyoruz. Bugün tam devlet kapitalizmi (Rusya) müstesna bütün
dünya memleketleri hısmi ve nazım bir devletçiliğe yöneltmektedir. Bu sistem endüstri, ticaret, ziraat,
münakale yapar; fertlerin güç ve geç yapacağını bizzat başarır, murakıp ve nazım olarak bütün iktisadi
hayatı göz hapsinde bulundurur.

Devlet sektörü olarak sanayi

-Kanaatımızca iktisadi hayatta devlet ve hususi teşebbüs farkı, ziraat ve ticarette daima devletin
aleyhine olmuştur. Bunun bilhassa Türkiyede sebebi bu iki branşta kontrol ve murakabenin işletme
amirleri ve devlet tarafından güç yapılmasında aranabilir. Sınai sahadaki devletçilik tatbikatı ise, daha
çabuk, daha kolay kontrol, daha yeknesak teknisyen ve işçi yetiştirme imkanları, seri halindeki istihsalin
esasen kendisini murakabe etmesi bakımlarından, daha geniş ve verimlidir. Stratejik ve askeri
mulahazaları tamamen bir tarafa bırakarak sırf iktisadi bakımdan aynı neticeye varmak mümkündür.
Bütün memleketin en seyrek nüfuslu mıntıkalara kadar (tabii kaynakları müsaitse) aynı kalkındırma
temposuna tabi tutulması ihtiyacı bu anlayışın gerekçesini teşkil eder. Eskiden sanayileşmiş
memleketler bile şimdi programsız sanayileşmenin acılarını çekiyor.

Türkiye'de hususi teşebbüs noksanları:

Ayni işi yapmak için hususi teşebbüsün Türkiye'deki noksanlarını, sonra da Türkiye'de muvaffak
olamayan devletçiliğin noksanlarını belirteceğiz. Bu arada umumi iş hayatı ve iş terbiyemizin geriliğine
de yer vereceğiz.

Bizde sınai devletçilik kötülenirken şu iki suale müspet cevap vermek icabeder kanaatındayız.

1- Memleketimizde hususi teşebbüs, devlet teşebbüslerinin sermaye ve iş hacmi büyüklüğünde
iş yapmağa: a-zihniyeti bakımından; b-maddi imkanları bakımından iyice hazırlıklı mıdır?
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2- Fertleri iş ve işletme hayatına, içtimai ve mesleki muhit tarafından iyi alıştırılmış, kısacası
çalışmayı öğrenmiş bir memlekette bürokrasi ve verimsizlik olur mu? Bu iki noktadan konuya vuzuh
verelim.

Bizde hususi teşebbüs bir çok defalar sanayi planlarımızın tatbikine iş birliğine davet edilmiş,
icabet vaki olmamıştır. Çünkü bize müteşebbis ticaret yapmayı sanayi yapmaktan daha kolay ve
rizikosuz bulur. Hatta bazılarına göre, gümrüklerin yerli sanayii himaye maksadı ve bu şekildeki
gümrükler de ortadan kalkmalıdır. Memlekete bol mamulat girmeli, müstehlik bundan istifade etmelidir.
Bu zihniyetin darlığına işaret etmek borcumuzdur.

Filhakika, şimdiye kadar Türkiyede ticarete yatırılan, orada kullanılan sermayelerin sanayide
kullanılması imkan altına alınsaydı, acaba müstehlik şimdi daha müreffeh durumda olmaz mı idi?
Senelerden beri ticaret daha serbest olsaydı, bu gün müstehlik daha fakir durumda olmayacak mı idi?
Müstehlikin bir cephesi de müstahsil olduğuna göre geliri artmayan bir müstehlik hangi serbest
ticaretten istifade edecek veya geliri nereden artacaktı? Kanaatimizce Türkiye'de ticareti daha kayıtlı
tutmak, hususi teşebbüsü de sanayie sevketmek zamanı gelmiş bulunuyor.

Sanayide başarı için gereken ikinci zihniyet değişikliği de sanayi hayatını anlayışımızda tecelli
etmelidir. Bu branş bol ve bankaya girmiş halk tasarruflarını iyi eleman seçmeyi, mesleki yüksek tahsile
kıymet vermeyi, ilmi organizasyonla son derecede ikna edici, temkinli olmayı, dünyadaki başlıca iktisadi
hadiselere alaka duymayı gerektirir. Müteşebbislerimizde bu vasıfların tamamen bulunmadığına kaniiz.

Müteşebbisin maddi imkanlarına gelince:

İlk kurulan sanayide her memlekette yüksek maliyet ve masraf faktörleri vardır. Masraf düşürme
hızları çok artmış, olan ileri sanayi memleketlerinin piyasaya hakim olduğu bir devirde ise, maliyeti
düşürmek veya bunları rakip mal yapan memleketlerdeki seviyeye indirmek, devamlı bir sermaye
yatırımı gerektirir. Ayrıca yüksek derecede kalifiye teknisyen ve işçiye, gösterir. Bu maddi imkanlar
devlette de tam manasiyle mevcut sayılmazsa da sağlanmaları orada son derece bir idare ve işletme
kabiliyetine sahip personele ihtiyacı daha kolay ve süratli olabilir. Esasen bizce, aklı başında ve
mesuliyeti benimsemiş bir devletçiliğin en büyük avantajı, umumi kanaatın hilafına olarak sürat ve
nüfuzda temerküz eder. İkinci ustünlük zarara dayanıklılık cephesinde aranmalıdır. Bu iki üstünlüğün
beceriksizlik hallerinde aynı zamanda devletçiliğin en zayıf noktaları olabileceğini de itiraf edelim.
Esasen biraz önce aklı başında ve ehliyetli bir devletçilik tabirini bunun için kullandık.

Hususi teşebbüsün mahdut maddi imkanlarına diğer bir misal, evvelce de biraz temas ettiğimiz
şekilde planlama noksanıda ve gelişi güzel harekette aranmalıdır. Memleketimizde sanayileşme
hareketi ile birlikte münakale, maarif, bayındırlık, ziraat, maliye kalkıınmaları muvazi ve aynı süratte
yapılmazsa sanayiin başarı şartları teşekkül etmiş sayılamaz. Hususi teşebbüs bunları nasıl
sağlıyacaktır.

Hususi teşebbüste üçüncü bir noksan, kendi aralarında da teşkilat ve müşterek hareket
noksanlığıdır. Tüccar Derneği kadar hareketli sayılamayan Sanayi Birliği büyük vazifeler karşısındadır.
Eğer müteşebbislerimizin sanayi kalkınımasında bir şansı varsa, o da kendi müntesipleri arasında geniş ve
anlayışlı bir teşkilat ve programlı harekette aranabilir.

Gelelim ikinci sualimize:

Memleketimizde iktisadi başarısızlığın bütün şekilleri devletçiliğe yüklenirken, milli iş
terbiyesindeki noksanın da rolüne temas edilmesi ihmal edilmiş mevzulardandır. Kongre her şeyden
önce ilmi bir mesnedi olmayan tarafgir görüşlere devlet ve milleti alet etmemeğe çalışmalıdır.

Filhakika, bizde hangi mesleki teşekkül, hangi müessese, hangi devlet dairesi, hangi hususi
teşebbüs, hangi milli edebiyat çalışma zevkini, rasyonel zihniyeti telkin veya temin eder. Hususi
teşebbüsün çoğu rasyonel çalıştırma yerine istismar eden bir çalıştırmaya sahiptir. Aile ve içtimai
teşekküllerimiz de çalışma terbiyesi diye bir şeyin mevcudiyetinden haberdar değil. Bizde memuriyet ve
mesleklerin sadece isimleri, şerefli veya şerefsiz, temiz veya kirli, idari veya ameli oluşları bahis
mevzuudur. Oralarda nasıl muvaffak olunacağına dair kimsede bir fikir olmadığı için tecrübe ve
sürçmelerin sonu da gelmez. Maarifimiz hala hayat şartlarına intibak eden bir bilgi verebildiğine kani
olmayıp araştırma safhasındadır. Halbuki sınai zihniyet her şeyden önce gayet hesaplı bir ilim ve
tekniğe, kesif bir çalışmaya, disiplinli hayata ihtiyaç gösterir.

Devletçiliğimizin noksanları:

1- Bizde devletçilik ve devlet sanayii, meslekten nazariyatiyle birlikte yetişmiş, ehil ellerde
değildir. Gündelik hadiseler içinde rutin her şeye hakim olmuş, iktisat tahsili olanlar da sonradan
mesleki sahadaki yeniliklerle temaslarını kaybetmişlerdir. Nazari gelişme ve araştırmadan mahrum bir
devletçilik mutaassıptır, statik hale gelmiştir. Sanayiin her memlekette haiz olduğu dinamik karakter
buluş ve yeniliklerle beslenir. Unutmamak lazım ki, dünün nazariyatı bugünün tatbikatıdır.
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2- İkinci noksan sanayimizde devlet mesuliyetinin iyi temerküz etmemesidir. Devlet bilakis bu
mesuliyeti dağıtmıştır. Bu cihet, devletin bayşarısızlık halinde kaçamak yolları aradığı, mesuliyeti
üzerinden atmak gayesini güttüğü şeklindeki tenkitlere haklı olarak yol açmıştır. Filhakika, bugün devlet
sanayiinde kimin mesul durumda olduğu belli değildir. Ekonomi Bakanlığı mı, umum müdürlükler mi
fabrika müdürleri mi, Yüksek Murakabe Heyeti mi, İcra Vekilleri Heyeti mi?

Bu mesuliyetsizlik devletçiliğin en kahredici, hususi teşebbüsü de en çok çileden çıkaran
tarafıdır. Kanaatımızca bu hal devletçiliğin dejenere şeklidir.

3- Devlet sanayiinde bütün elemanlar her kademesinde ekonomi zihniyetinden mahrum, dekor
ve gösteriş iptilası içindedir. Çok müfettişler de işin tetkikinden ziyade umumi temizlik ve dekor
ihtişamına not verirler. Bu haliyle devletçilik halka zulüm ve vergi yükü şeklinde görünmektedir. Öyledir
de. Bize kalırsa bugün bir çok devlet işletmeleri müdür ve umum müdürleri, hem personelleri hem de
kendi makamları için tatmin edici usul ve çalışma metodları aramak ve bulmak külfetinden azade, resmi
ve gayri resmi ziyafetlerden baş kaldırmayan kimselerdir. İdeal halinde ise bu masaların bir etüd, bir
düşünme makamı olması gerektir.

4- Dördüncü kusur işinden çabuk bıkmaktır. İşinin ve ihtisasının zevkini almamış, bulunduğu
işletmenin halka sağladığı hizmet ve refahtan haz duymayan idare ve işletme amirleri sık görülür. Bu
hal mesai saati dahiline sıkıştırılmış bir çok hususi işleri doğurur. İşletmenin bütün yükü ikinci ve
üçüncü derecedeki personelin ustünde kalır. Onlar da teknik işlerle mesbu olduğundan işletme
senelerce müddet ayni muamele ve istihsal metodlarıyle çalışır. Formaliteler kalkmaz, istihsal
durgunlaşır. Murakabe ihmal edilir.

5- Diğer bir noksan hiç politikaya taahammülü olmayan sınai hayatın bizde bilakis politikaya
alet edilmesidir. İktidar partisi bir çok idare ve işletmelere parti adamı değil o işin ehlini koymalıdır.
Devlet İktisadi işletmelerinin matbuata ve halka hesap vemesinin mecburi ve amme menfaati icabı
görülmemesi şimdiye kadar bu ehliyetsizlikleri gizlemiştir. İşletmelerin islahına ait bir çok mütehassıs
raporlarının kabili tatbik görülmemesi de buradan neşet eder. Bunlar bugünkü idare kapasitemizden
daha yüksek kapasitelere ihtiyaç göstermekte ve bir köşeye atılmaktadır.

6- Devletçiliğimizin bir noksanı da kelimenin tam manasiyle kırtasiyeciliktir. Bu hadisenin biraz
önce adı geçen mesuliyetin dağıtılması politikasiyle derin alakası vardır. Kırtasiyecilik halkın devlete,
devletin de halka itimat etmemesinden doğar. Sürüncemede kalan muamele, bitmeyen imza, çeşit çeşit
mühür ve kayıtlar hep bu itimatsızlık eseridir. Eğer devletin bu itimatsızlığı bazı aldatılma, kaçakçılık,
suistimal vak'alarının neticesi ise bir vak'a için herkese ve senelerce müddet tatbik edilecek formalite
koymaktan çekinmeli ve bunların ara sıra revizyonları yapılmalıdır. Bugünkü şekliyle devletçiliğimiz iş
hayatını ve halkı yıpratmakta, işe sarfedilecek zamanları heder etmektedir.

7- Nihayet, iktisadi siyasetin muhtelif kısımları arasında koordinasyon olmadığını da ilave
edelim. Mesela bir taraftan bol bol pamuklu ve yünlü mensucat imal edilmesine çalışılırken diğer
taraftan bu maddelerden bol ithalat yapılıyor. Krepsolla kösele sanayiinin, madeni eşya ithaliyle madeni
eşya imalcilerimizin uğradığı rekabet meydandadır.

8- Devletçiliğimizin başka bir zayıf noktası da ilmi teşekküllerden istişare kabul etmeyişi, buna
tenezzül etmeyişidir. İlmi müessese ve akademik teşekküller idare nazarında nazariyatçı damgasını
taşır. Bu kongre ile teşkili düşünülen İktisat Meclisi belki bu hatayı tamir edecek teşebbüslerdendir.

9- Devletçiliğimiz memleketin tabii kaynakları tamamen sondaj edilerek kurulmuş bir sistem
değildir. Bu yüzden devlet yarım yamalak projelerle hareket etmekte bunlara yanlış olarak plan ismini
vermektedir.

Bu mütalaalarla Türkiye'de takip edilecek iktisadi siyasetin ne olması lazım geleceğini
düşünürsek, şu hakikatı kabul etmek gerektir; Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar geniş ölçüde planlı
ve programlı hareket etmeyi, sür'atten kazanmayı gerektirir. Hususi teşebbüsün faaliyeti ve planlar
dahilinde ve onların tatbiki hususunda yardımcı olabilir. Bu itibarla devleti veya hususi teşebbüsü ekarte
etmek isteyen tek taraflı görüşlerden kaçınmak icabettiği kanaatindeyiz. Bundan başka milli maarif ve iş
terbiyemize düşen vazifelere de tekrar işaret etmek lüzumunu duymaktayız.

6. Devletçilik

İKT. DR. CİHAT İREN

(İzmir Defterdarlığı Muhakemat M. Muavini)

Memleketimizde senelerdenberi müzmin bir halde devam eden iktisadi buhran son günlerde had
derecede vehamet arzetmektedir. Bu şumullü buhranın, şüphesiz harici ve dahili muhtelif sebepleri
vardır. Kanaatımızca bu sebeplerin en başında, iktisat kongresinin ruznamesinden de istidlal
edilebileceği gibi, gerek doktrin ve gerek (realisation) olarak devletçiliğimiz gelmektedir.
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Tarihi, siyasi, doktriner faktörlerin tesiri ile mudil bir hal alan, yalnız bir iktisadi dava değil, fakat
aynı zamanda bir Anayasa meselesi olan devletçilik mevzuunda doğru bir hükme varabilmek için nazari
mülahazalara da yer vermek, devletçiliğimizi nazari ve tatbiki bakımdan ayrı ayrı tetkik etmek zarureti
hasıl olmaktadır.

I- Nazari ölçülere göre devletçiliğimiz

A- Nazari ölçülere göre devletçilik bir iktisadi sistem değil, bir iktisadi siyaset (politique
écomomique) dir. Liberal iktisat sisteminin tekamülü neticesinde başgösteren teşevvüşleri önlemek için
amme eşhası hükmisi evvela teşrii faaliyetleri ile iktisadi hayatı düzenlemeğe çalışmışlardır. Bu
bilvasıta müdahaleye (Interventionnisme) adı verilmektedir. Bu yolrda alınan tedbirler kafi gelmeyince,
başta devlet olmak üzere hukuku amme eşhası hükmisi amme iktisadi teşebbüsleri (entreprises
publiques) kurup bilfiil bu teşebbüsleri işletmek zaruretini duymuşlardır. Bu doğrudan doğruya
müdahaleye devletçilik (étatisme) adı veriliyor.

Böylece garpta bir tekamül neticesinde meydana gelmiş olan devletçilik (infrustructure) ü, temeli
liberal iktisat sistemine yani fiyat mekanizmasına dayanan bir iktisadi siyaset olduğu gibi, ancak
kapitalist inkişaflarını tamamlamış memleketlerde tatbik sahası bulabilmiştir.

Memleketimizde ise devletçilik ne tabii tekamül neticesinde meydana gelmiş ve ne de sağlam bir
iktisadi temel üzerine kurulmuştur. Bu sebepten memleketimizde devletçilik bir iktisadi vakıa
(phénomie) olmaktan ziyade bir siyasi muta (donné) dir. Başta Anayasamız olmak üzere mevzuatımızın
hükümleri muvacehesinde devletçilik bir iktisadi sistemdir. Yukarıda haddi zatında bir iktisadi siyaset
olduğunu işaret ettiğimiz devletçiliğin yanlış olarak bir sistem addedilmesi senelerdenberi şikayet ve
müşahade edilen iktisadi programsızılık ve istikrarsızlığın ilmi izahını teşkil eder.

İlmi olmayan, fakat umumiyetle kabul edilen bir tarife göre devletçilik ferdin yapamadığını
devletin yapmasıdır. Bu tarifin daha izahlı bir şeklini, sermayesinin tamamı devlet trafından verilmek
sureti ile kurulan iktisadi Teşekküllerin teşkilatı ile idare ve murakabeleri hakkında 17.VI.1938 tarih ve
3460 sayılı kanun esbabı mucibe layihasında buluyoruz. Bu layihada "Cumhuriyet hükümeti, ferdi
sermaye ve kudretine yetmediği veya şimdilik gitmediği veya milli kurulma ve korunma ihtiyaçlarının
kesin zaruret göstermediği sahalarda milli varlık davamızın gereklendirdiği bir çok vazifelerin ifasına
koyulmuş bulunuyor" denilmektedir.

Bu tarif ve izahata göre devletin iktisadi faaliyetlerinin kıstası ferdi sermayenin kifaye veya ademi
kifayesidir. Böylece ferdi teşebbüsü bertaraf etmeyen ve hatta onun haklarına riayetkar olan devletçilik
(orientation) u tamamen liberal olan bir rejimdir. Zaman zaman devlet adamlarımız serbest teşebbüsün
faaliyet sahasını genişlemiş görmeği arzu ettiklerini ve bunu teşvik için ellerinden gelen her yardımı
yapacaklarını beyan etmektedirler. Hatta devletin kurmuş olduğu teşebbüslerin de hususi sermaye
sahiplerine devri bile mevzuu bahis olmaktadır.

Bu kıstas ve telakki mebdei hareket olarak ele alınınca devletin ve ferdin mütekabil faaliyet
sahalarının zaman ve mekan içinde tayin ve tespiti lazım gelmektedir. Devletçiliğimize karşı tevcih
edilmekte olan tenkitlerin başında devlet faaliyet sahasının sınırlarının çizilmemiş olması gelmektedir.
Bu hudutların ise tayin ve tespitine imkan yoktur. Bu imkansızlık iktisadi kanunlardan neşet etmektedir.
Muasır teknik ve ekonomik şartlara göre kurulan modern bir teşebbüs, evvela temerküz (cocentration)
kanunun tesiri altında genişleyecek, müteakiben (intégration) kanununa uyarak derinliğine ve
genişliğine (horizantal) ve (vertical) ihkişaflar gösterecektir. Bu kanunların hükmü gerek hususi gerek
kooperatif ve gerek amme iktisadi teşebbüsleri için caridir). (1)

Sun'i olarak bu kanunların tesirini izaleye çalışmak (antirationannel) hareket etmek ve Milli
iktisadın inkişafını baltalamak olur. Bir misal verelim: İngiltere'de 1926 senesinde kurulan milli elektrik
teşebbüsünün (Central Electricity Board) faaliyet sahası yalnız elektrik istihsaline bırakıllmış fakat
ceryanın tevzii hususi teşebbüslere tevdii edilmiştir.

Yirmi sene sonra elektrik tevziinin de millileştirilmesi zarureti hasıl olmuştur. Üçüncü safha
olarak yakın bir istikbalde elektrik malzemesi sanayiinin de millileştirilmesi icabeedecektir. Aynı
teşebbüsün istihlakini elverişli ekonomik şartlar altında temin etmek için kömür istihsaline başvurması
mümkün olabilir. (2) Bu inkişafa set çekmek yani devletin faaliyetini sınırlandırmak (anti-rationel) ve
(anti-économique) olur.

(1) Bak. PAUL PASSAMA. Les formes nouvelles de concentration industrielle Sirey 1910. N.BOURGUIN. Les
systemes socialistes et l’evolution economique Colin 1904. W. SOMBARL L’appogee du capitalisme. Payet
1932. DR: FAUQUET Le probleme de la concentration economique dans le mouvement cooperatif. B.C.S. 1930.
Le secteur cooperatif Bales 1942. GERMENS J.SAİNTS Les entents et la concentration de la production
industrielle et agricole. Paris 1941. EDGARD MİLHAUD. Concentration et communautes d’interets dons
L’economie collective. Geneve 1943.

(2) Bak. Cihat İren. Les Communautes de service. L’office ventral de l’electricite en Grande-Bretagne. Geneve 1948.
S. 124.
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Memleketimizdeki devlet teşebbüslerinde de ayni şekilde temerküz ve (intégration) hareketleri
baş göstermiş ve devletin iktisadi faaliyet sahası (Secteur public) gittikçe genişlemekte bulunmuştur.

Bu tabii ve zaruri genişleme istidadını kanunlar da had derecede teşvik etmiştir. Bir kaç misal
verelim :

Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki 3308 sayılı kanunnun 3 üncü maddesi kurumun
faaliyet sahasını söyle tespit ediyor:

a) Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride uhdesine verilecek zirai ve sınai müesseseleri
işletmek ve bunların ziraat ve ziraat sahasındaki işletme ve yetiştirme hizmetlerini yapmak.

b) Bölgelerine göre lüzumlu ziraat çeşitlerini, usullerini ve sanatlarını gösterip yaymakta
nümune ve rehber olacak yeni ziraat işletme merkezleri, fabrika ve atölyeler tesir ve idare eylemek.

c) Silo ve anbar işleri ile uğraşmak ve silolarda warant muamelesi yapmak,

d) İştigal mevzuları ile alakalı teşekküller vücude getirmek veya bunlara iştirak etmek ve yine
iştirak mevzuuna dahil işler için imtiyaz ve müsaadeler almak ve işletmek, ticaret, nakliye ve kredi
işlerini yapmak.

2805 sayılı Etibanak kanunu müesseseye hudutsuz imkanlar bahşetmektedir. 4’üncü maddenin
D fıkrası; "Türkiye'de elektrik istihsal, nakil ve tevzi imtiyazları almak ve işletmek, eleketrik santralleri
kurmak, hatları yapmak, elektrik enerjisi dağıtmak, bunlarla alakası olan her türlü işlerle uğraşmak, her
nevi elektrik malzemesi, alatı veya makinası imal edebilecek fabrikalar kurmak ve elektrik malzemesi,
alatı veya makinaları alım satımı yapmak." demektedir. Görülüyor ki, kanun Etibank'a elektrik
malzemesini dahi yalnız imal etmek değil, fakat ticaretini dahi yapmak ithal ve ihraç etmek
salahiyetlerini dahi vermektedir.

2262 sayılı Sümerbank kanunu müesseseye bütün sanayi hayatına fiilen müdahale edebilmek
imkanlarını bahşetmektedir.

Gene bu bakımdan toprak mahsulleri ofisi kanununun 4 üncü maddesi güzel bir misal teşkil
etmektedir. Mezkür maddeye göre ofis İktisat Vekaletinin muvaffakatile lüzum göreceği yerlerde un ve
ekmek fabrikaları kurmak, satın almak ve işletmekle ve her nevi un ve mamulleri sanayii işleri ile
meşgul olabileceği gibi memleket içinde un alım ve satımı ve memleket dışına un ve mamulatı satma
işleriyle iştigal edebilir.". Bu fıkraya göre Ofis mesela makarna, bisküi, pasta, kurabiye imal edebilecek
ve bunlarnı ihracına da tevessül edebilecek.

Misalleri çoğaltmak kolaydır. Her devlet teşekkülünün hususi statüsü bu müesseselere hudutsuz
genişleme imkanları sağlamaktadır. Bu Müesseselerinkine Tekel'in geniş sahada faaliyeti de ilave
olunursa, vazıı kanunun ve umumiyetle devlet ricalinin istihdaf ettikleri gayenin tamamen aksinin
tahakkuk etmiş olduğu ve memleketimizde serbest teşebbüse faaliyet sahası hemen hemen kalmamış
olduğu anlaşılır.

1948 Türkiye İktisat Kongresinin, kısaca izah edilen bu husuları derinleştirilerek, devlet ve ferdin
mütekabil faaliyet sahalarının kesin olarak tespitinin çok müşkil ve hatta imkansız olduğunu, kanun
yoluyla yapılacak tahditlerin anti-economique ve anti-rationnel olacağını beyan ederek memleketimiz
için artık bir iktisadi sistemin tespit ve kabulünü icra makamlarından tabep etmesini teklif ediyoruz.

B- Ferdi sermayenin kudretsizliği kıstası zaman bakımından da büyük ehemmiyeti haizdir. Ferdi
teşebbüs sermayesizlik ve kudretsizlik yüzünden devlete bırakmış olduğu her hangi bir sahada
muahharen randımanla faaliyet gösterebilecek bir vaziyete gelebilir. Fakat bu sahalara devlet daha
evvel yerleşmiş bulunduğu için hususi teşebbüs için faaliyet imkanı kalmamıştır.

Ayrıca hususi teşebbüslerin de amme teşebbüslerinde olduğu gibi randımanlarını yükseltecek
olan temerküz ve integration kanunlarıdır. Devlet teşebbüslerinin teşkil ettiği maniler yüzünden serbest
sahada kurulmuş olan ferdi teşebbüslerin de gelişmesine imkan hasıl olmamaktadır.

Bu itibarala kongrece, bugün için devlet müesseselerinin kanunlarında derpiş edilmiş olup henüz
devletin faaliyet göstermemekte olduğu sahaların hususi teşebbüse açılması için mevzuatın gözden
geçirilmesi tavsiyesinin karar altına alınmasını teklif ediyoruz.

C- Memleketimizde devletçiliğin sebebi mevcudiyeti ferdin sermaye ve kudretinin iktisadi
kalkınmamızı başaramıyacağı kaziyesidir. Bu kudretsizliği bir mütearife olarak kabul etsek bile şu suali
cevaplandırmak mecburiyetindeyiz: Devlet tevali edip gelmiş bulunan harpler ve iç buhranlar yüzünden
bakımsız kalmış vatanımızın iktisadi kalkınmasını sağlayabilecek sermayeye malik mi idi? Halen de bu
sermayeye malik midir? (Qualifié) el emeği, teknik eleman, ihtisas sahipleri ve diğer lüzumlu unsurlar
mevcut muydu? Halen bu elemanlar var mıdır? Bu suallerin cevapları maallesef menfidir. Hayat
standardı bu derecede düşük ve iktisadi hayatı hemen hemen tamamen mefluç bir memlekette devletin
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kudretli bir sermayedar ve ehil bir müteşebbis olacağını kabul etmek zordur. Yirmibeş senelik tecrübe
de noktai nazarımızı teyit etmiş, vergi kaynakları kurutulur derecede zorlandığı halde iktisadi kalkınma
davası başarılamamıştır.

Bugün memleketimiz için beynelmilel iktisadi konjonktür fevkalade müsaittir. Zirai istihsalatımızı
çok elverişli şartlarla ihraç edebilir, madenlerimizi altın değerine satabiliriz. İstihsalimizin geniş ölçüde
ve azami süratle artması hayati bir ehemmiyet arzetmekte ve hatta bekamızla ilgili bulunmaktadır.

Bu istihsali kim arttıracak, Devlet bugünkü mali imkanlar ile kendi zaruri ihtiyaçlarını dahi
karşılayamamak durumundadır. İstikraz için katlanmakta olduğu faiz yükü çok ağırdır. Bu şartlar altında
devlet iktisadi hayattan çekilmeğe mecbur kalmış olduğuna göre, hususi teşebbbüse ve bilhassa ecnebi
sermayesine geniş imkanlar bahşetmek bir zaruret haline gelmiş bulunuyor.

Kongrece iktisadi kalkınmamızda devletin her hangi bir fiili rol oynamasına imkan kalmadığının,
bu kalkınmanın ancak hususi teşebbüs ve ecnebi sermayesi ile yapılabileceğinin beyan edilerek, bunun
tahakkuku için mali, iktisadi, hukuki, idari, siyasi iç ve dış emniyet tedbirlerine tevessül olunmasını icra
mercilerine tavsiyeye karar verilmesini teklif ediyoruz.

II- Tatbikatta devletçiliğimiz:

A- Devlet işletmelerimizin kuruluşu, (organisaiton) u.Garp memleketlerinde bir asırdanberi
istihale geçirmekte olan amme iktisadi teşebbüsleri en mükemmel kuruluş şeklini müstakil bir hükmi
şahsiyet, mali, ticari ve idari muhtariyette bulmuşlardır. Ancak kayıtsız şartsız bir muhtariyet
(autonomie) amme teşebbüslerinin bekasını temin edebiliyor.

Memleketimizdeki iktisadi teşekküllerin hepsi en modern telakkilere uygun olarak kurulmuştur.
Filhakika sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin
teşkilatile idare ve murakabeleri hakkındaki kanunun ikinci maddesinde, kanunun hükümlerine tabi
teşekküllerin, hükmi şahsiyeti haiz ve bu kanunla kendi hususi kanunları dairesinde mali ve idari
muhtariyete malik olmak ve mesuliyetleri sermayelerile mahdut bulunmak üzere hususi hukuk
kaidelerine göre idare olunacağı musarrahtır. Buna rağmen gene ayni kanunun hükümleri, hükmi
şahsiyeti mahfuz tutmakla beraber, idari ve mali muhtariyeti tamamen kaldırmaktadır. Şöyle ki:

Kanunun 4 üncü meddesine göre iktisadi devlet teşekküllerinin selahiyetli idare ve murakabe
unsurları şunlaradır: 1-Umumi heyet. 2-Umumi murakabe heyeti. 3-İdare Meclisi. 4-Umum Müdürlük.

Bütün bu organların bilaistisna hepsi icra kuvvetine tabidir. Böylece bütün iktisadi
teşebbüslerimiz muhtar olmak şöyle dursun tamamiyle siyasi ve idari vesayet altındadırlar. Aşağıdaki
maddeler bu vesayetin derecesini göstermektedir.

Devlet teşekküllerinin umumi faaliyetini tertip ve tanzim eden ve müessesenin mukadderatını
elinde bulunduran en yüksek merci "Umumi Heyet" kanunun 5 inci maddesine göre şöyle terekküp
etmektedir. Başvekilin veya vekillerinden tevkil edeceği bir zatın reisliği altında, Maliye İktisat, Ziraat ve
Ticaret vekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Divanı Muhasebat Maliye, İktisat, Ziraat
ve Ticaret encümenleri reisi ve reis vekilleriyle mazbata muharrirleri ve katiplerinden ve bu
encümenlerin her teşrii yıl için kendi azası arasından seçecekleri beşer zatile, Divanı muhasebat Birinci
reisi, umumi murakabe heyeti reisile bu kanun devlet teşekküllerile sermayeleri bir milyon liradan fazla
olan milli bankaların idare meclisi reis ve umum müdürleri (3460 sayılı kanun madde 5).

Görülüyor ki umumi heyet tamamiyle siyasi salahiyetlerin elindedir. Her müessesenin hususi
statüleri de ayrıca bu hükmü ihtiva etmektedir.

Umumi murakabe heyeti kontrol organıdır. Bu heyet de tamamiyle siyasi tesir ve nüfuz altında
bulunmaktadır. Kanun yedinci maddesine göre Başvekalete bağlıdır. Sekizinci madde hükümlerine göre
umumi murakabe heyeti azasının adedini ve aylık ücretlerinin miktarını icra vekilleri heyeti tespit eder:
Heyetin bir bürosu bulunur. Bu heyetle büronun kadro ve bütçesi icra vekilleri heyeti tarafından tanzim
olunur.

İdare meclislerine gelince, bunların adaletlerile tayin suretleri ve müddetleri teşekküllerin hususi
kanunlarında gösterilir. Ancak, hususi kanunlarında umumi heyet tarafından seçileceği gösterilen idare
meclisi azası hükümetçe tayin olunur.

İdare meclisleri umumiyetle beş kişiden terekküp etmekte, idare meclisi reisi ile müdür ve
azadan biri alakalı vekil tarafından, bir azaya da Maliye vekili tarafından inha ve icra vekilleri karariyle
reisicumhur tayin edilmektedir.

Umum müdürleri ise tamamen hükümete tabi kılınmıştır. Umum Müdürlük, umum müdürle
teşekküllerin hususi kanunlarında muayyen muavinlerinden terekküp eder. Bunlar bu kanun
hükümlerine tabi teşekkülün alakalı olduğu vekaletin taklifi ve icra vekilleri heyetinin karariyle tayin ve
azledilirler. Tayin kararnamelerinde kendilerine verilecek aylık ücret miktarı tespit olunur. (madde 18)
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Görüldüğü veçhile iktisadi teşekküllerimiz için idari muhtariyet mevzuu bahis değildir. İktisadi
teşekküllerde siyasi nüfuz umumiyetle teşebbüste initiative'in baltalanması, mes'uliyetsizlik, iltimas gibi
idari ihtilatlara yol açar, maliyet fiyatları yükselir, açıklar vergi ile kapanacağından hayat standardı
düşer, iktisadi hayat gittikçe felce uğrar. Bütün bu arazı memleketimizdeki devlet teşebbüslerinde de
müşahade etmek mümkündür.

Yukarıdaki hususların kongrece nazarı itibara alınarak sureti mutlakada devlet teşekküllerinin
idari muhtariyetinin teminini talep için karar alınmasını teklif ediyoruz.

Heyeti umumiyeler bugünkü şekil ile tamamen fuzuli olup mali bir yük teşkil etmektedir.
Müesseselerin mukadderatı (incompétant) şahıslara tevdi edilmiştir. Ticaret ve sanayi odalarının
mümessilleriyle, iktisat profesörleri tanınmış iktisatçı ve iş adamlarımızdan mürekkep bir umumi heyetin
teşkili düşünülebilir. Gerek idare meclislerinin gerek umum müdürlerin tayinleri İngiltere'de olduğu gibi
bir (Collége électorale) a tevdi edilebilir.

B- İktisadi devlet teşekküllerimizin işleyişi. Bu hususta fikir edinebilmek ve mütalaa dermeyan
edebilmek için her teşebbüs nezdinde tetkikat yapmağa vabestedir. Ancak, burada umumi mahiyette iki
meseleye nazarı dikkati celbetmek istiyoruz.

1- İdari vesayetin tahribatı teşekküllerin işleyişine sirayet etmiş bulunmaktadır. Bu tesir ve
müdahalelerin başında iktisadi devlet teşekküllerinin barem çerçevesine sokulmuş bulunması gelir.

Kongrece devlet teşebbüslerinde barem kayıtlarının kuldırılmasının taleb edilmesini teklif
ediyoruz.

2- Devlet teşekküllerimizin hepsi birer kar teşebbüsü (entreprise de profit) dir. Karın sureti tevzii
her teşebbüsün statüsünde tespit edilmiş ve umumiyetle ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan karın
hazineye tevdii derpiş edilmiştir. Böylece devlet teşekkülleri fiscal bir yol üzerinde bulunmaktadırlar.

Garp memleketlerindeki bütün amme müesseseleri hizmet teşebbüsleri olup (enteprise de
service) karları ristourne tabi tutulmakta ve ristourne fiyatları indirmek suretiyle tahakkuk ettirilmektedir.

İktisadi teşebbüslerimizin birer hizmet teşebbüsüne kalbedilmesinde büyük faydalar mülahaza
ediyoruz. Devlet Investissement'larının faizini ve hatta kardan bir kısmını alabilir Kalan karın müstehlike
iadesi günün sosyal telakkilerine uygundur. Ayrıca kar yolunun kapanması devletin yeni teşebbüsler
kurması temayülünü de önleyecek mahiyettedir. Bu sebeplerle kongrece devlet iktisadi teşekküllerinin
hizmet müesseselerine kalbedilmesi talebinin kararlaştırılmasını teklif ediyoruz.

7. Devletçilik ve Devlet Müdahalesi

TAHİR ATANSA

Buradaki düşünceler ilmi bir hüviyyet iddiasında değildirler. Bunlar, uzun senelerdir devam eden
hayat mücadelesi ve milli menfaatlara müteveccih müşahadeler neticesinde tebellür etmiş, inandığım
fikirlerdir.

Memleketimizin iktisadi katlınması için düşünülüp tatbik edilecet tedbirlerin isabetli ve verimli
olabilmeler için evvela bazı esasların bütün ilgililer tarafından kabul edilmeleri lüzumuna kaniim. Şahsi
görüşüme göre, bu esaslar şunlar olabilirler:

1- Fertlerin ve fertlerden müteşekkil milletin meşru iktisadi menfaatla ile devletin menfaatları
birbirlerine kat'iyyen muarız değildirler. Aksine olarak ya yekdiğerlerinin aynıdılar veya yekdiğerlerini
tamamlarlar.

2- Toplu olarak milletin ve onu teşkil eden fertlerin birer birer daima daha fazla kazanıp hayat
satandartlarını yükseltmeleri ve meşru büyük servetlerin tahassulu hükümet tarafından da yalnız arzu
edilmekle kalınmayıp hatta desteklenmelidir. Ancak, zengin milletlerin kurdukları hükümemtler huzurla
yapıcı olarak çalışabilirler.

3- Alınacak bütün tedbirler, iktisadi inkişafın ana temeli olan emniyet ve istikrarı
bozmamalıdırlar.

4- Milletle Hükümet arasındaki iktisadi hayatı ilgilendiren münasebetlerde hükümet teşkilatı,
aksi sabit olmadıkça fertlerde iyi niyet ve dürüstlüğü esas kabul etmeli ve fertler de bu zihiyetin
kıymetini takdir etmelidirler. Ancak bu karşılıklı itimat ve iyi niyet, devletle millet arasıda verimli bir
iktisadi işbirliğinin temeli olabilirler.

Bu ve bu zihniyeti taşıyan prensiplerden uzak kalınarak alınacak bütün tedbirler, geçici bazı
parlamalar doğursalar biley kanaatımca, memleketimizin iktisadi bünyesinde faydalı umumi bir inkişaf
sağlayamazlar ve belki hatta zararlı olurlar.
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a) Devletçilik ve devlet müdahalesi

Ticaret ve sanayide, hatta bir çok amme hizlmetlerinin ifasında devletçiliğin bu devirde artık
muvaffak olamıyacağına inananlardanım. Bu muvaffakiyetsizlik bazan mutlak olmayabilir. Fakat hususi
ellerle idare edilen herhangi bir iktisadi teşebbüs, aynı imkanlara malik olmak şartı ile, devlet tarfından
idare edilen aynı teşebbüsten çok daha verimli çalışır. Son zamanlarda mesela, İngiltere'de olduğu gibi
bazı muayyen muvzularda devletleştirme hareketleri görülmekte ise de bunların esas amillerini yakınen
bilmediğimiz gibi netice vereceklerini de şimdiden kestirmek kabildeğildir.

İktisadi bir işletmenin devlet tarafından idaresinde öyle zayıf noktalar vardır ki, bunların ayrı ayrı
herbiri başlıbaşına bir muvaffakiyetsizlik amilidirler. Bu zaafların başlıcaları şöyle ifade edilebilirler.

1- Bunlarda şahsi sermaye olmadığından, sermayenin titiz ve hassas murakabesi yoktur.

2- Umumi hükümler dahilinde yapılmakta olan lüzumlu devlet murakabesi, yine devletin sahip
olduğu bu teşekküllerde muhtelif amillerin tesiri ile zayıftır. Buna mukabil karar ve hamle salahiyetini
köstekleyen verimsiz ve kırtasiyeciliğe istinat eden diğer bir murakabe fazlasiyle mevcuttur.

3- Bunların idaresinde iktisadi icaplardan ziyade idari icaplar ve esaslar hakimdirler ve bu
esaslar, o teşekküllerin bağlı bulundukları makamları işgal eden zevatın şahsi görüşlerine göre
değişmektedirler. Bu sebeple de bu teşekküller için hayati ehemmiyette olan mustakar ve iktisadi bir
idare teessüs edememektedir.

4- Devlet iktisadi teşekkülleri hemen daima serbest rekabetten masun ve devlet himayesine
sığınmış şekilde çalışmaktadır. Binaenaleyh bunlarda maliyeti düşürmek ve aynı zamanda kaliteyi
yükseltmek yolunda esaslı gayretler sarf edilememektedir veya bu yolda hayati bir zaruret
hissedilmemektedir. Bu teşekküllerin satınalıcı müşteri olan halk ile temas tarzı da ayrıca dikkate
layıktır.

Devlete ait iktisadi teşekküllerde bünyeleri itibariyle bulunmaları zaruri olan bu ve benzeri
zaatlar, devletin iktisadi teşekküller idare etmekten vazgeçmesinin umumi kalkınma için daha faydalı
olacağını gösterir. Eğer bu teşekküller bir varidat menbaı olarak lüzumlu addediliyorlarsa, aynı
müesseselerin hususi ellerde devlete daha büyük varidat sağlamaları pekala mümkün olabilir sanırım.

Şu halde memleketin umumi menfaatları icabı olarak bu müesseselerin tedrici olarak hususi
ellere intikal ettirilmeleri kanaatımca piyasada hareket doğuracak ve şahsi teşebbüs arzusunu
kamçılayacaktır. Devletçiliğin ticarete teşmili ise, bugün dünyada mevcut iktisadi nizam ve anlayışa
büsbütün aykırıdır ve yukarıda sayılan zaaflar fazlasıyle burada da mevcutturlar.

Şu halde devletçlik prensibimizin medlülü ne olabilir. Evet, memleketimizdeki hususi şartlar ve
iktisadi bünyemiz icabı bazı mevzuların devlet elinde kalmalarının zaruri olduğunu kabul etmek
lazımdır. Mesela bazı askeri imalat, demiryolları, bazı büyük maden işletmeleri gibi. Fakat devletçiliğin
sarih hudutları kat'i olarak tespit edilip teşebbüs sahiplerini aydınlatmak için ilan edilmeledir. Devletçilik
hudutları içine alınacak mevzuları aşağıdaki prensiplere dayanarak seçmek isabetli olabilir:

1- İktisadi icaplar dışındaki bazı devlete ait mülahazalarla devletin kendi elinde
bulundurulmasında milli menfaat gördüğü mevzular. Fakat bu mevzuları asgari hadde indirmek
hususunda büyük bir titizlik göstermek isabetli olur.

2- Memleketimizin bugünkü hususi sermaye kudretinin, bilgi ve tecrübe seviyesinin kifayet
edemediği mevzular.

Hükümet tarafından memleketin iktisadi kalkınması için, esaslı tetkiklere dayanarak, prensipleri
sağlam ve kat'i iktisadi bir program hazırlanmasına lüzum ve htiyaç vardır. Bu program memlekette sıra
ile kurulması faydalı esas sanayii, her türlü istihsali arttırmağa matuf devlet yardımlarını, ticaretin
inkişafına veche veren destekleyici prensipleri içine almalı ve hususi teşebbüslere bütün iş sahalarını
emniyetli bir şekilde açmalıdır.

Yukarıda izah edilen devletçiliğin mahdut mevzuları dışında kalan fakat devlet elinde bulunan
bütün tesisler tedricen hususi sermayeye intikal ettirilirse, elde edilecek devlet sermayesi ile, ileride yine
hususi ellere intikal ettirilmek üzere ferdin başaramadığı büyük tesislerin kurulması kolaylaşır ve bu
böylece umumi servet ve teşebbüs kabiliyeti kafi derecede inkişaf edilinceye kadar devam eder.

Memleketimiz için faydalı ve lüzumlu olan şey, devletin işletmek üzere, hatta hususi
sermayelerin başarabileceği sanayii tesis etmesi değil, hususi teşebbüsün başaramadığı işleri, ileride
onlara intikal ettirmek üzere kurmasıdır. İşte İktisadi kalkınmamızı temin edecek devletçilik ancak bu
olabilir kanaatındayım.

Gelelim devlet müdahalesine; iktisadi işlere devletin müdahalesi için kuvvetli mucip sebepler
bulmak bilmem ki kabil midir. Böyle müdahalelerin memlekete ne gibi faydalar sağlayabileceğini
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kestirmek kolay değildir. Döviz tahdidatı, memleketin zaruri ihtiyaçları düşünülerek bazı maddelerin
ithalinin şimdilik men'i gibi bugün için lüzumlu tanzim müdahalelerini şüphesiz yerinde bulmak lazımdır.
Fakat prensip itibariyle devlet müdahale değil yalnız yardım edici şekilde murakabe etmelidir. Devlet
elindeki büyük imkanlar sayesinde dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve dünya piyasası ihtiyaçlarını takip
ederek memleketimizdeki müstahsili ve iş adamlarını irşat etmelidir.

Hülasa olarak: hududu çizilmiş devletçilik, yalnız ferdin başaramadığı mevzulara inhisar
etmelidir. İktisadi hayatta ihtiyaç hissedilen şey devlet müdahalesi değil, devletin adil ve yerinde
murakabesi, irşadı ve müzaharetidir.

8. Devletçilik ve Devlet Sanayii

ŞEVKİ GÖKLEVENT

(İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti U. Katibi)

Bugün Türkiye'de çok geç olmakla beraber ilk defa bir İktisat kongresi yapılmakta onun için de
kongre üyeleri de memleket hakkında bütün iktisadi mutalara (Donelere) sahip bulunmamaktadır. Elde
mevcut istatistiklerin çoğu da daha menşede köy muhtarının veya jandarma onbaşısının işin mahiyeti
hakkında zerre kadar fikre sahip olmaksızın atıverdiği rakamlara dayanır. Bunlara itimat edip karar
verilemez. Bunlara bakarak karar veren bakanlar dahi çok defa aldanırlar, eğer eldeki iktisadi mutalar
tam ve doğru olsaydı hepimiz iktisatçı olarak bir hasta başında biriken doktorlar gibi hastalığın teşhis ve
tedavisi hakkında ittifak edecektir. Fakat bugün birbirine zıd kanaatların ktisadi ve poletik gayelerin
kongre ruznamesinde mevcut her üç mevzuda da kendisini göstereceği kanaatındayım. Şu ciheti
belirtmek isterim ki: İktisat her şeyden evvel bir ilimdir. İlmin demogojiye tahammülü yoktur. Bunun için
iktisat ilminin tasvip etmediği tekliflerin de bizden müzaheret görmiyeceği bedihidir. Ben huzurunuzda
Devlet Sanayii mevzuunda ve her türlü parti gayelerinden uzak olarak ve sadece realiteye bakarak
konuşacağım. Mevzuun akademik cephesine dalmıyacağım. Sanayi sahasında Devlet sanayii ile
hususi teşebbüse ait bütün sanayii branşları karşılaştırılacak olursa bize şu neticeleri verir:

1- Devlet her türlü sanayii kurduğu halde hususi teşebbüs kuramamaktadır.

2- Devlet cesim sermayelere iş gördüğü halde hususi teşebbüslerde sermaye fıktanı vardır.

3- Devlet fabrikaları son derece modern binalar ve modern makinalara sahipolduğu halde
hususi teşebbüsler ekseriya depo olarak ruhsat almış binalarda eline geçirebildiği makinalarla iş görür.

4- Devlet fabrikalarında işçilerin sıhhi durumu daha iyi gözetildiği halde hususi teşebbüsler
buna lakayıttır.

5- Devlet fabrikalarında işçi ücretleri daha mustakar ve hususi teşebbüse nisbetle daha
dolgunca olduğu halde hususi teşebbüslerde daha az istikrar olduğu gibi daha dün ücret
bazı imalathanelerde fecaat derecesini bulur.

6- Devlet fabrikaları büyük işletme tipini ve bunun faydalarını seçtikleri halde hususi teşebbüsler
daha küçük cesamette hele muamele vergisi olan sahalarda on kişiden az işçi kullanan birer
imalathaneye bölünmektedirler.

7- Devlet işletmelerinde itimat unsuru olmadığı için zarureten kırtasiyecilik olduğu halde hususi
teşebbüslerde. Bu yoktur.

8- Devlet işletmelerinde ticari zihniyet yerine mesuliyet korkusu vardır. Müdür, Umum Müdüre,
Umum Müdür vekile sormadan iş görememektedir. Bu yüzden zaman kaybı da büyüktür. Hususi
teşebbüslerde zaman kaybı yoktur.

9- Hususi işletmeler asgari ücretle çalışan en iyi elemanı seçtikleri halde devlet işletmeleri
bareme ve malum esaslara göre eleman seçmekte ve başa da ekseriya siyasi mevkii kuvvetli birisi
getirilmektedir. Şunu da İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Umumi Katibi olarak hassaten kaydetmek
isterim ki bu gibi müesseselerin başında bizden mezun tek kimse yoktur.

Yukarıdaki maddelerde zikredilen devlet ve hususi sanayinin kuvvetli ve zayıf tarafları nazarı
itibare alınarak Türkiye'nin de sanayileşmeye değil süratle sanayileşmeye ihtiyacı olduğu kabul edilince
zaruri olarak şöyle bir yol tutulması icap etmektedir.

Devlet elindeki sanayi (Askeri eslaha imal eden ve askeri gayelerle kurulan sanayi hariç) diğer
sanayi Anonim şirketler haline ifrağ edilerek halka satılmalıdır. Bunlardan elde edilen hasılatla
Türkiye'nin ihtiyacı olan diğer sanayi sür'atle kurulmalıdır. Burada maalesef devletin yine kuruculukla
iştigal etmesi taraftarıyım. Çünkü sanayide kuruculuk yapacak Anonim şirketler Türkiyede henüz
teşekkül etmemiştir. Piyasadaki Anonim Şirket ismi altındaki şirketlerin hakikatte Ticaret kanununun
tarif ettiği ve klasik Anonim şirket şeklinden çok uzak olup sırf vergi meselelerinden dolayı Anonim
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şirket olarak kuruldukları hakiki Anonim şirketlerin bir kaç taneyi geçmediği hepimizce malumdur.
Farklarda birleşip şirket kurmaya Türkiye'de ekseriyetle yanaşılmıyor. Çünkü 3,4 kişi bir araya gelip bir
şirket kurduğu takdirde mutlaka birinin canı yanıyor. Bu yüzden sermaye sahipleri şirket şekillerine ve
hasseten sanayide şirkete tevessül etmiyerek sadece kendi istikbalini müemmen bir gelir temin etmekte
arıyor ve derhal bir apartıman dikmek gayretine düşüyor. Böylece sanayi sahasında sarfı şüphesiz
memleket iktisadiyatında sanayi sahasında sarfedildiğinden daha verimsiz bir abide yükseliyor. Ancak
bunu temin ettikten sonradır ki kalan sermayesile piyasada ticari faaliyette bulunuyor, çok cesurane
hareketlerle kolay para kazanmanın yolunu arıyor ve bunu çok defa da buluyor. Bunu mutat bir ticaret
zannediyor, bulamadığı zaman da feryadı ayyuka çıkıyor. Artık yaygaranın bini bir paradır. Düşünülürse
bunların ekseriyetini de tahsil yapmamış cahil kimseler teşkil ediyor. Bu kabil kimseler yüksek sermaye
sahibi olsalar da görgü ve bilgileri kifayetsiz olduğundan asla sanayi sahasına sapmamaktadırlar.
Çünkü sanayi kurmak kolay bir iş değildir. Bilgiye, görgüye mütehassıs elemana iptidai maddeleri
hariçten getirtilecek makinalara ve iyi yetiştirilecek kalifiye işçiye ihtiyaç vardır. Bunlar o kadar rizikolu
işlerdir ki laalettayin bir sermaye sahibinin teşebbüs edebileceği şeyler değildir. Bunun içindir ki devlet
kuruculukta devam etmeli bir taraftan fertler bir taraftan da devletin gayretile bu memleket süratle
sanayileşmelidir. Devlet memleketin ihtiyacı olan sanayii iktisadi bakımdan kuruluş yeri en müsait olan
yere kurmalıdır. kuruluşuna askeri ve politik mülahazalar asla karışmamalıdır, bu fabrikaların Anonim
şirket haline ifrağ edilerek halka satışında ki en ziyade suistimale müsait tarafı budur) çok iyi bir amme
kredisi politikasının tatbiki zaruridir. Ancak hem devlet hem de fertler sanayi yoluna gidikleri takdirdedir
ki Türkiye'nin umumi refahı artar, sai kıymeti yükselir, işsizlik ortadan kalkar ve köylerimizi dahi sanayi
ve sanayi mamullerini sokmak kabil olur. Muarizlarım diyebilirler ki sanayileşmek istikrardan
uzaklaşmaktır. Fakat bu o kadar basit bir düşünce ve kıt bir görüştür ki üzerinde durmaya bile değmez.
Hakikatte cemiyet hayatında hiç bir zaman istikrar yoktur. Cemiyetlerde daimi bir dinamizm ve yeni yeni
ihtiyaçlar vardır. İstikrar arıyanlara sadece şunu söyliyeceğim ki onlar Ruso'nun bahsettiği insanlığın
mesut devirlerine dönüp gitsinler bizim için saadet yoktur.

9. Devletin İktisadi Hayat Üzerine Müdahaleleri

Ord.Prof. ÖMER CELAL SARC

Devletin iktisadi hayata müdahalelerinin hududunu çizmeğe çalışırken nazari delillere
dayanmaktan ve diğer memleketlerde olup bitenleri örnek almaktan ziyade realitelezirimizi
gözönününde bulundurmanın zaruri olduğunu sanıyor ve kendi tecrübelerimizden ders almağı ve bu
tecrübelerden hareket etmeği uygun buluyorum.

I- Şimdiye Kadar tatbik edilen Devletçilik siyasetinin vasıfları:

Hükümetimiz 15-20 yıldanberi Devletçilik adı verilen geniş ölçüden müdahaleci bir iktisat siyaseti
takip etmiştir. Bu iktisat siyasetinin vasıfları şu surette hülasa edilebilir:

1- Devlet en çeşitli sahalarda mütebeşbis olarak faaliyete geçmiştir. Ziraat, ormancılık,
madencilik, ticaret, nakliyecilik, fabrikacılık yapmakta; bugün nakliyattaa, sanayide, madencilikte hakim
ve en kudretli müteşebbis durumunda bulunmaktadır.

2- Devlet muhtelif sahaları inhisarı altına alarak ferdlere kapatmıştır. Fertler, mali inhisarların
mevzuuna giren işlerden başka, gemilerle yolcu nakletmek, kömür madenleri işletmek, şeker fabrikaları
kurmak, diğer bazı şanayile meşgul olmak imkanından kanunen veya bilfiil mahrumdur.

3- Ferdi mülkiyetin mevzuları tahdit edilmiştir. İnhisar altındaki faaliyetlerle ilgili tesisat ve
teçhizata fiilen sahip olamıyacakları gibi, orman ve toprak kanunlarına göre ormanlara ve muayyen bir
haddi aşan araziye temellük etmeleri de şarta bağlı bulunacaktır.

4- Devlet ferdlere açık kalan mahdut sahalarda hususi faaliyetler tafsile lüzum görmediğim ağır
takyitlere formalitelere tabi tutmuştur.
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II- Müdahalelerin gayeleri:

Bu müdahaleler hep Devletçiliğin tabi tezahürleri olarak gösterilmekle beraber kısmen vazih
prensiplere dayanmamakta, dolayısiyle ahenkli bir bütün teşkil etmemektedir. Başlangıçta Devletçiliğin
zarureti, geri kalmış olan ve teknik ve iktisadi bilgilerin, sermayenin ve teşebbüs ruhunun zayıf
bulunduğu memleketimizi kısa bir zamana ilerletmek ve yabancı sermayenin tehakkümünden korumak
endişesiyle izah ediliyordu. Devletin bazı fabrikalar vücude getirmesi, demir yollarını bizzat inşaya
başlaması, imtiyazlı şirketler rejimine son vermei gibi tedbirler bu gayelere uygun adımlar sayılabilirdi.
Fakat daha sonra yapılan bazı müdahaleleri sözü geçen hedeflere bağlamağa imkan yoktur. Mesela
toprak kanununun, muhtelif hükümleri, gemicilik inhisarı, Türklere ait kömür madenlerinin dahi istimlaki,
ancak servet ve gelirler arasında müsavat sağlamak veya ehemmiyetli addedilen sahaları cemiyetin
temsilcisi olan Devlete tahsis etmek cehtine, yani az çok sosyalist temayüllere irca edilebilir. Halbuki
Türk Devletçiliğinin böyle bir hedefi olduğu belirtilmiş değildir. Halk Partisinin 1935 yılı programındaki
tarifte buna delalet eden bir şey bulunmadığı gibi, Atatürk te Devletçiliğimizin "19 uncu asrın sosyalizm
nazariyelerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilimiş bir sistem olmadığını" sarih olarak
beyan etmiş bulunmaktadır. Kaldı ki zaten bir taraftan ancak sosyalist bir temayülle izah edilebilecek
tedbirler alınırken diğer taraftan, değil sosyalizme, sosyal adalet icaplarına bile uymayan usuller de
tatbik edilmiş veya bu türlü durumların devamına müsaade edilmiştir. Mesela harp yıllarında hatta en
liberal memleketlerde bile tatbik edilen ve hayat pahalılığını ve sabit gelirlilerin sıkıntıya düşmesini
önlemek bakımlarından zaruri olan tayınlama (rasyonman) usulüne bizde baş vurulmamış, arz ve talep
arasındaki teessüsü serbest piyasaya bırakılmıştır. Vergi sistemimimiz düşük gelirleri mahmul eden
gayri adil bir sistem kalmıştır. Yani bugünkü iktisat rejimimiz kısmen müdahaleci kısmen sosyalist,
kısmen de tamamiyle ferdiyetçi vasıflar taşımakta, dolayısile insicamdan mahrum bulunmaktadır.
Hakikatte bir çok müdahalelerin iktisat siyasetinin matuf bulunması lazım gelen hedefler hakkında sarih
bir görüşe ve memleketin şart ve icaplarının esaslı bir tetkiki neticesinde tesbit edilen programlara değil,
sübjektif içtihadlara ve bürokrasinin az çok indi takdirlerine dayandığı muhakkaktır. Üstelik muhtelif
hususlarda içtihadlar sık sık değişmiş, bir çok kararlar ani olarak alınmış, neticede Devletin iktisat
siyaseti istikrarla dahi, vasıflanamamışıtır.

III- Neticeler:

Hükümetin bu iktisat politikasının şüphesiz başarıları vardır. Mesela Devlet eliyle yapılmamış
oldukları takdirde bir çok demiryollarımızın ve memleket için istifadeli olan muayyen işletmelerin -son
15-20 yıl içinde dahilde ve hariçte hakim olan şartlara göre- bugün vücut bulmamış olacaklarına
kuvvetle ihtimal verilebilir. Fakat diğer taraftan Devletçiliğin tatbik edilen şeklinden ciddi mahzurlar
doğmuş olduğu da muhakkaktır. Bu mahzurlar şu suretle sıralanabilir.

1- Hangi işlerin devletleşeceği ve hangi hususi faaliyetlerin ne gibi tahditlere tabi tutulacağı
hakkında hiç bir sarahat olmaması ve bu hususun az çok indi takdirlere göre taayyün etmesi, iktisadi
muhitlerde büyük bir emniyetsizlik uyandırmıştır. Envestismanlardan kaçınmak, sermayeleri likid
tutmak, yalnız nemasını kısa bir zamanda getirecek işlerle ilgilenmek temayülü doğmuş ve
kuvvetlenmiştir. Bazı ağır ve fuzuli takyitler nizamlara aykırı hareketlere yol açmış, bunlar da hususi
teşebbüsü efkarı umumiye önünde gözden düşürmeğe vesile olmuştur. Bu keyfiyet ve
envestismanlardan kaçınılması da yeni yeni Devlet müdahalelerini davet etmiştir. Böylece şimdiye
kadarki Devletçilik kendiliğinden gittikçe genişletmek hususi faaliyetlerin Halk Partisi programında
derpiş edildiği gibi esas olmaktan çıktığı, her şeyin Devlete intisap etmeden hayatını kazanmak
imkanları gün geçtikçe daralmış, memurların sayısı çığ gibi artmıştır.

2- Envestismanlarda yanlışlıklar yapılmış dolayisile milli sermayemizden israflar olmuştur. İlkin
sermayenin yatırılacağı sahaların seçilmesinde (yani kurulacak müesseselerin nev'ini tayinde) hatalar
göze çapmaktadır. Türkiye'de hesaplı bir şekilde çalışmalarına hiç değilse daha uzun müddet imkan
olmıyan ve metaekonomik mülahazaların da vücutlarını zaruri kılmadığını sandığımız teşebbüsler
vücuda getirilmiş, (Tayyare motor fabrikası gibi) herşeye takdim edilmesi lazım gelen kömürü ve enerji-i
ucuzlatmak davası ikinci planda kalmış, diğer taraftan şartlarımızın gelişmelerine müsait bulunduğu
bazı sanayi (zirai sanayi) ihmat olunmuştur. Ayrıca bazı fabrikaların planları iyi çizilmemiş, mevkileri
fena seçilmiş, neticede Devletten yardım görmedikleri veya mamuller için müstehliklere fahiş fiatlar
ödettirilmediği takdirde açıkla çalışmaya mahküm teşekküller meydana gelmiştir. Şuphesiz iktisadi
işlerimizdeki tecrübesizliğimiz dolayısiyle bu gibi israflardan tamamiyle kaçınmağa imkan yoktu ve
serbet bir rejim de hatalı envestismalara asla mani değildir. Fakat hesapların hususi sermayedarlarca
gösterilen dikkat ve itina ile yapılmamış olmasından doğan satim envestismaları müdafaa etmek de
kabil değildir.

3- Devlet kurduğu müesseseleri umumiyetle iyi teknik vasıtalarla teçhiz etmiş olmakla beraber
bu müesseselerin rasyonel bir surette çalışmalarını temin edememiştir. İşletmelerdeki memurların
sayısı fazladır. Buna mukabil maaşlar bareme bağlı ve düşüktür. Maaş miktarı iktidardan ziyade kıdeme
göre taayyün etmektedir. Müdürlerin salahiyetleri mahdut ve formaliterler en idealist ve hevesli
elemenların şevkini söndürecek derecede çoktur. Üstelik Devlet müesseseleri hesaplı bir surette
çalışmalarını zaruri kılan muharriklerden de muhrumdur. Çok kere inhisarcı vaziyetinde
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bulunduklarından rekabetin kamçılayıcı tesirlerine ve açıkları ya bütçeden ödeneceği yahut ta mamul
fiatlarını yükseltmek suretiyle kapatılabileceği için iflas tehlikesine maruz bulunmamaktadırlar.

Efkarı umumiyenin tazyiki, Devlet organlarının mürakabesi bu muharriklerin yokluğunu olsa olsa
kısmen telafi edebilmektedir. Bu amirler Devlet işletmelerinin istihsal masraflarını kabartmakta ve bu
işletmelere statik bir karakter vererek sanayi sahasında durmadan vukubulan inkılapları takip etmelerini
güçleştirmektedir. Bu şartlar altında fabrikalarımızın yabancı memleketler sanayiine nazaran arzettiği
geriliğin, zamanla azalacağı yerde, gittikçe artmasından korkulabilir.

4- Hususi sahada çalışma güçleşmiştir. Lüzumsuz bazı takyitler tacirler ve hususi müteşebbisler
için fuzuli külfetler doğurmaktadır. Ayrıca Devlet, muhtelif işleri ne bizzat yapmakta, ne de fertlere
yaptırmakta, böyelece memleketin bazı imkan ve kaynaklarından istifade mümkün olmamaktadır.

5- Nihayet iktisat işlerinde Devletin fertler yanında yer alması, hatta bazı sahalarda fertlerin
yerine geçmesi, onu en esaslı ve normal bazı vazifelerini gerektiği gibi ifadan alıkoymuştur. Halkın
sihhatini korumak, irfanını yükseltmek, adalet cihazının ve idare mekanizmasının pürüzsüzce işlemesini
sağlamak, yollar yapmak, bataklıkları kurutmak, taşmalara mani olmak gibi vazifelerin kamgarn veya
sun'i ipek fabrikaları kurmaktan daha mühim olduğunu inkar etmek kabil değildir. Devletimiz gerçi bu
sahalarda da faaliyet göstermemiş değildir. Ancak aldığı tedbirler -köy enstitülerinden vaz geçilecek
olursa- tamamiyle kifayetsiz dağınık ve küçük çapta kalmıştır. Mesela sıtma hala halkımızın büyük bir
kısmının sıhhatini kemirmekte, yolların çoğu geçilmez bir halde bulunmakta, taşmalar hesapsız
kayıplara meydan vermekte, en verimli arazi bataklık halinde atıl durmaktadır. Bunu, geniş ölçüde,
hükümetin enerjisini ve mali imkanlarını asıl ekonomi sahasında icraata tahsis etmiş olmasına
atfetmemek imkansızdır.

Böylece bugünkü iktisadi rejimimiz insicam arzetmiyen, ferdi faaliyetleri esas olarak tanıdığı
halde bu faaliyetlere saha bırakmamış olan, sermaye ve enerji israflarına yol açan, servet
kaynaklarımızın verimlendirilmesini, devletin asıl vazifelerini başarmasını güçleştiren bir rejim
mahiyetini arzetmektedir. Bu durumdan şüphesiz kısmen harp de mesuldür. Harp türlü yeni
müdahaleleri davet etmiş ve tasarlanan birçok islahata mani olmuştur. Bununla beraber vaziyetin,
bilhassa, devletin iktisadi faaliyetlerine hudut tanımıyan bir görüşten doğduğu muhakkaktır. Nitekim
Halk Partisi bile 1947 yılı programında bu faaliyetleri sınırlamaya lüzum görmüş ve teşebbüs etmiştir.
Bugün belirmemiş olan nokta, sınırların hangi kriterlere göre çizileceği meselesidir. Bu meseleye
girmeden evvel prensibe müteallik bazı noktalar üzerinde durmağa ve malumu ilam pahasına da olsa,
unutulmuş gibi görünen birkaç hakikati belirtmeye ihtiyaç vardır.

IV- Sosyalizm mi, Sosyal Siyaset mi?

Bugünkü Türkiyenin bünyesi, asıl iktisat sahasında alınacak tedbirlerle servet ve gelir farklarını
hafifletmeye veya bu gibi farkların husulünü önlemeye çalışmağı, yani Sosyalist bir iktisat siyaseti
takibini gerektirecek bir mahiyet arzetmemektedir. Memleketimiz, ne toprağın lüks ve sefahat içinde
yaşıyan mahdut bir zümrenin elinde toplandığı, buna mukabil geniş halk tabakalarının sefalet içinde
kıvrandığı Mısır ve Hindistan'a benzer; ne de çok büyük bir proleterya sınıfının vücut bulmuş olduğu
İngiltere ve Fransa gibi ülkeler vaziyetindedir. Sanayi işçinin sayısı henüz pek az olduğu gibi, çoğu
daha köksüzleşmemiş, ziraatle ilgisini kesmemiştir. Halkımızın % 75-80 ini teşkil eden çiftçilerin ezici
ekseriyetinin, küçük de olsa, bir toprağa sahip bulunduğunu yapılan bütün araştırmalar göstermektedir.
Diğer taraftan sermaye fertler elinde temerküz etmemiş ve zenginlerin sayısı - son yıllarda artmış
olmakla beraber - mahdut, servetleri de miktarca diğer memleketlere nazaran pek ehemmiyetsiz
kalmıştır. Bu şartlar altında müterakkiyet esasına dayanan bir vergi sistemi ve iyi bir sosyal politika
sosyal adalet icaplarını yerine getirmeye bol bol yeter. Gerçi köylünün hayat seviyesi pek düşüktür.
Fakat bu seviyenin servet ve gelirlerin inkisamının değiştirmek suretiyle değil ancak köylüyü
uyandırmak, onu memleketin arzettiği sayısız imkanlardan istifadeye sevketmek suretiyle
yükseltilebileceği açıktır. Kaldı ki her hizmet akdini insanın insan tarafından istismarı sayan, servet ve
gelirlerin eşit olmasını istihdaf eden bir ideolojiyi benimsemiş te değiliz. Türk, aklıselimi ile, böyle bir
içtimai nizamın asla gerçekleşemiyeceğini idrak etmiş bulunmaktadır. Geniş halk tabakalarının hayat
seviyesinin mühim bir yükselmesiyle müterafik bulunduğu takdirde -hükümetin elinde müterakki vergi ve
sosyal politika silahları daima bulunacağına göre- büyük servetlerin hatta artmasının dahi tecviz
edilebileceğini sanmaktayım.

Şümullü bir sosyal politikaya, amelenin çocuk ve kadın mesaisinin korunmasına, rasyonel bir
mesken siyasetine, adil bir vergi sistemiyle beraber, şiddetle muhtaç bulunuyoruz. Fakat asıl iktisat
sahasındaki tedbirlerimizi servet farklarını hafifletmek hedefine tevcih edemiyeceğimiz gibi bu farkların
atmasına mani olmak, büyük servetlerin husulüne meydan vermemek gayesine de yöneltemeyiz. Aksi
takdirde zenginlik kaynaklarımızı verimlendirilmekten alakoymak, faydaları geniş halk tabakalarına da
aksedecek olan işlerin başarılmasını önlemek tehlikesi hasıl olabilir. Kaldı ki cemiyet içinde muzır
servet terakümleri meydana gelince ve sosyal tezatlar artınca, daima kuvvetli kalması lazım geldiğine
inandığımız devlet buna karşı derhal tedbir almaya muktedirdir. Devletçilikten sosyalizm değil, sosyal
politika, muhtelif sahaların fertlere kapatılmasını değil iktisadi işlerde fertlere rehberlik beklemeliyiz.
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V- Hususi teşebbüs, rekabet ve inhisar.

Belirtilmesi lazım gelen diğer bir nokta hususi teşebbüsün muhtelif sahalarda devlet
teşebbüsünden daha raasyonel olduğu kaziyesinin hala ve Türkiye için de doğruluğunu kaybetmemiş
bulunduğudur. Son yıllarda devlet eline geçen türlü işlerde devletleşmenin daima memur saysının ve
maliyetlerin yükselmesiyle müterafik olduğunu müşahede etmiyen kalmamıştır. Bir devlet fabrikasının
ayni branştan hususi bir fabrika ile yapılan pek dikkatli bir mukayesesi, sonucunun, daha yüksek
ücretler tediye etmesine, daha iyi bir sosyal teşkilata malik olmasına ve makinelerinin daha eski
bulunmasına rağmen maliyetlerini daha düşük olduğunu açıktan açığa göstermektedir. Devlet
işletmeleri gerçi anormal şartlar içinde çalışmışlar ve faaliyet tarzları henüz mümkün olduğu kadar ıslah
edilmemiştir. Fakat hususi teşebbüsler de son yıllarda büyük güçlüklerle karşılaştıklarından
mukayesede mevzuubaahis edilen durumun geçici ve arızı olmadığı muhakkak sayılabilir. Şu halde
devlet teşebbüslerinin etrafa dal budak salmaları, muayyen işlerin mümkün olan rasyonellik derecesiyle
yapılmasına mani olmaktadır. Bahsi geçen işlerin daha ziyade amne menfaati göz önünde
bulundurularak yürütülmesinden doğan faydanın bunu telafi ettiğine hiç te güvenemeyiz. Çünkü rekabet
rejimi bir çok sahalarda hususi teşebbüsü de amme menfaatine uymaya mecbur etmektedir. Rekabetin
bu vasfı, müstehliklerin menfatini koruduktan başka istihsal usullerini ıslah yolunda en kuvvetli bir saik
de teşkil ettiği, esas itibariyle inhisara üstün olduğu, inhisarın, devlet elinde bulunsa bile -bünyesini
tekemmül ettirmek yolunda kuvvetli muhaarriklerden mahrum olduğundan- mahzurlar taşıdığı, bugün
unutulmuş gibidir. Halbuki iktisadi işlerde tecrübesi olmıyan memleketler için rekabetin ehemmiyeti bir
kat daha büyüktür. Bu gibi memleketler kesif, muntazam, randımanlı çalışmayı ancak rekabetin kuvveti
ve seleksiyonda muvaffak olamamak endişesiyle öğrenebilirler. Sovyet Rusyadaki emülasyonlar
(emulations) bile, tesirleri ancak kısa heyecan devrelerine münhasır kaldığından, rekabetin yerini
tutamazlar.

VI. Devletin yapacağı işler ve fertlere kapatılacak sahalar.

Bu noktaları belirttikten sonra iktisadi faaliyetlerin fert ve devlet arasında nasıl paylaşılması lazım
geldiği meselesinin incelenmesine geçebiliriz.

1- Devlete ilkin hususi iktisaadi faliyetleri yakından mürakabe ve kuvvetle teşvik vazifesi düşer.
Mürakabe, bilhassa, rekabetin ve serbestinin idaamesine, inhisaarların teşekkülünü ve iktisadi nüfuzun
suistimalini önlemeğe, müstehliki ve ameleyi korumağa matuf bulunmalı, yüksek maaşlı, olgun ve
kültürlü elemanlar tarafından iktisadi kanunlar göz önünde bulundurularak tatbik edilmelidir. Teşvik
maksadile, evvela muamele vergisi gibi engeller kaldırılmalı veya hafifletilmeli ve ayrıca burada tafsili
kabil olmıyan türlü himaye tedbirleri alınmalıdır. Ancak himaye lalettayin olmamalı ve daimi kalmamalı,
gelişmeyi vad eden faaliyetlere inhisar etmeli, zamanla azalacağı önceden ilan edilmekle beraber fiilen
de azalmalı ve böylece ilerde kendi başlarına ayakta durabilecek müesseseler meydana getirmeye
çalışılmalıdır.

2- Devlet, iktisadi faaliyetlerin başarı şartlarını sağlayacak icraaata en büyük ehemmiyeti
vermelidir. Limanların ve yolların yapılması, saağlık işleri, sulama, bataklıkları kurutma, taşmaları
önleme, adliye teşkilatının ve idare mekaanizmasının islahı; memlekette maliyetlerin alçalması, çalışma
randımanının yükselmesi ve milletin medeniyet sahasında ilerlemesi bakımından zaruri olan ve ön
plana alınmaları lazım gelen işlerdir.

3- Ferdlere rakip değil rehber olmak şartiyle devletin müteşebbis olarak yapabileceği bir çok
işler de vardır.

Son 15-20 yıl içinde Türkiye'de pek ümit verici bir tacir ve müteşebbis sınıfı meydana gelmiş ve
iktidasi tecrübelerimiz artmış olmakla beraber, teknik, teşebbüs fikri ve hele sermaye hususunda henüz
zayıf bulunuyoruz. Bu zaaf memleket için faydalı olacak bazı işlerin hususi müteşebbisler tarafından
yapılmasına mani teşkil edebilir. Mesela kömürden tasarruf ve elektrik fiyatını ucuzlatmak için vücude
getirilmesine zaruret olan büyük santrallerin inşasını ve işletilmesini deruhte edebilecek bir grubun
çıkmamasına pek ala imkan tasavvur edilebilir. Devletin bu gibi boşlukları doldurmak üzere müteşebbis
olarak faaliyete geçmemesi için ciddi bir sebep ileri sürülemez. Hatta hali araziye münhasır kalmak ve
maliyetleri gerçekten düşük olmak şartile, devletin kombinelerde makinalı ziraat yapmasında da bir
mahzur görmemekteyim. Ancak bu müteşebbis faaliyeti muayyen şartlara bağlı bulunmaldır:

a) Evvela işin faideli olduğu, yalnız muhtemel varidat ve masraflar değil, aynı zamanda o işten
müstehlikler için doğabilecek külfetler ve inikasları hesaba katılmak suretile mütehassıs bir heyetçe
tesbit edilmiş olmalıdır. Kuvvetli ve müstakil bir iktisat meclisi bu hususta iyi bir merci olabilir ve fantezi
kabilinden tesisleri önliyebilir.

b) Kurulacak (ve zaten devlet elinde bulunan) teşebbüslere mümkün mertebe hususi
sermayenin iştiraki de temin edilmeli ve herhalde onlara ticari bir mahiyet verilmeli, idareleri ağır
formalitelerden kurtarılmalıdır.
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c) Devlet istekli hususi müteşebbisler çıktığı zaman elindeki müesseseleri bunlara
devretmekten çekinmemeli ve -dört numaralı fıkrada anlatılacak olanlar dışında- esas itibarile yalnız şu
işletmeleri devamlı olarak elinde tutmalıdır:

aa) Fiili bir inhisarın teşekkülüne mani olmak bakımından devlete ait kalmaları icabedenler,

bb) Devletçe piyasada nazımlık yapılmasına ihtiyaç bulunduğu takdirde bu vazifenin ifası için
zaruri olanlar,

cc) Sırf devlet ihtiyaçlarını karşılayanlar,

dd) Orman işletmeleri ve nümune işletmeleri,

d) Devlet müteşebbis olarak faal bulunduğu sahalarda hususi teşebbüslerin kurulmasına prensip
itibarile hiç bir surette mani olmamalıdır.

4- Fertlere kapatılacak işlere gelince bu işler esas itibarile yalnız fiili bir inhisara meydan veren,
rekabet rejimi altında yürütülmesi rasyonel olmayan, askeri esrara teallük edenlerden ibaret
bulunmalıdır. Mesela demir yolları ve emsalinin, eşi olmayan madenlerin, gizli silahlar imalatının
ferdlere bırakılmaması tabiidir. Bunlar dışındaki sahalar açık tutulmalı ve yüksek sermayeleri icab
ettiren yahut ekonomi için ehemmiyetli veya anahtar mahiyetinde olan işler hususunda bile bu esas
ihtilal edilmemelidir. Gerçekten fertlerin muayyen bir sahada faaliyette bulunmalarının yasak edilmesi
pek ağır bir tahdittir. Üstelik böyle bir tahdit o sahanın arz ettiği imkaanların kısmen veya tamamiyle
kısır kalmasını da intaç edebilir. Diğer taratan istiklaline sahib ve mekanizmasına hakim bir devlet bu
serbestiden mahzurlu neticeler doğduğu taktirde bunları bertaraf etmeye daima kadirdir.

Şurasını belirtelim ki ana hatlarını çizdiğimiz bu rejim yine devletçi olarak vasıflandırılabilir.
Filhakika devlete mütebbis olarak geniş bir saha bıraktığı gibi ona şümullü bir murakabe ve teşvik
vazifesi de yüklemekte, devletten umumi rehberlik ve sosyal siyaset sahasında esaslı müdahaleler
beklenmektedir. Bu rejime devletçilik vasfını, yalnız devletçiliği bir nevi sosyalizm sayanlar ve bu tabirin,
ferdi teşebbüsün değil devlet faaliyetlerinin esas olduğu bir rejimi tazammun ettiğine inanlar
esirgeyebilir.

VII- Yabancı sermaye, yeni rejime intikal meselesi:

Yabancı sermayesi meselesi üzerinde de bir az durmak ihtiyacını duyuyorum.

Osmanlı İmparatorluğu yabancı sermayenin yıllarca tehakkümü altında ezilmiş, onun tarafından
feci bir surette istismar edilmiştir. Bu sebeple inkılabın ilk safhasında hükümetin yabancı sermayeye
karşı çekingen davranmış olması tamamile anlaşılır bir keyfiyettir. Ancak kendi sermayemizin
memleketi imara ve servet kaynaklarımızı açmaya yetmediği ve bu hususun haricin sermaye yardımına
bağlı olduğu da muhakkaktır. Yabancı sermayeden makbul olabilecek şartlarla istifade çarelerini
aramalı ve bunun zeminini hazırlamalıyız. Bu maksatla hariçten yapılacak envestismanları güçleştiren
engelleri ortadan kaldırmakla beraber bu hususta bazen gösterilen ve acı tecrübelerimizin mahsulü olan
aşırı hassaslığı da makul bir hadde irca etmek lazım gelir. Bir memlekete yabancı sermaye
yatırılmasının muhakkak bir istismarı tazammun etmediği, Osmanlı İmparatorluğundaki vaziyetin
husulünde devletin zaafının da büyük bir payı olduğu, devlet kuvvetli kaldığı müddetçe bu gibi hallerin
tahaddüsüne ihtimal olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır. Meksikanın, Amerikaya komşu olmasına
rağmen, çoğu Amerikan sermayesinin elinde bulunan petrol medenlerini bir kaç yıl önce baştanbaşa
devletleştirebilmiş olabildiğini hatırlamak faydalı olur. Bu hususta yersiz ve aşırı bir hassaslık bazı
servet kaynaklarımızı açılmamaya ve atıl kalmaya mahkum edebilir. Bundan dolayı devlet sadece
hariçten kendi ihtiyaçları için istikraz teminine çalışmakla kalmamalı, yabancı sermayenin yapacağı
hususi envestismanları da kolaylaştırmalıdır.

Nihayet bu günkü rejimden yeni rejime intikale ait bir noktaya da temas etmek isterim. Devletin
iktisadi faaliyetlerinin yukarıda anlattığımız hadlere filen indirilmesi kolay olmıyacaktır. Bunun için bir
zihniyet değişmesine ihtiyaç olduğu gibi, uzunca bir zamanın geçmesi de lazımdır. Filhakika Türkiye'de
hala pek kuvvetli olmıyan hususi teşebbüsün hükümetin az çok istikrarsız iktisat politikası dolayısile
üstelik cesareti de kırılmış, emniyeti sarsılmıştır. Daha müsaadekar bir iktisat siyaseti lehindeki
cereyanın devamlı olacağına pek güvenmemektedir. Bu sebeple bu gün devletin elinde bulunan bazı
işlerin kendisine devrine karar verilse bile, hususi teşebbüsün gerekli sermayeleri teminde güçlük
çekmekle beraber bidayette bu işlere pek yanaşmak istemiyeceği de umulabilir. Uzunca bir zaman
geçmeden ve hükümetin istikrarlı icraatı ile gereken psikolojik zemin hazırlanmadan bu durumu hususi
teşebbüsün aczi ve iflası olarak manalandırmaya asla hakkımız olmayacağını şimdiden söylemek
lazımdır.

10. İktisadi Kalkınmamız ve Yeni Devletçiliğimizin Umdeleri

TEKİN ALP



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 182

Yeni Devletçilik:

Hiç şüphe yok ki iktisadi kalkınma hareketi için en mühim manivela bir çeyrek asır evvel olduğu
gibi bugün dahi yine devletçiliktir. Fakat bugün iktisadi kalkınma için baş vurulacak devletçilik sistemi bir
çeyrek asır evvelki devletçilik değil, bugünkü ahval ve şeraate daha uygun yeni bir devletçilik sistemi
olmalıdır. Zamanın tebedülü ile ahkam tebeddül eder fehvasınca bir çeyrek asır evvelki Türkiye'den
büsbütün farklı olan bugünkü Türkiyede devletçilik günün icaplarına göre yeni prensiplere yeni esaslara
dayanmalıdır.

Evvelemirde şurasını değişmez bir esas olarak kabul etmeliyiz: İçinde bulunduğumuz yirminci
asırda Adam Smith zamanına mahsus Klasik Liberalism -Laisser fairre, laisser passer:- yani tam
hürriyet-liberalizmi, dünyanın hiç bir tarafında, hiç bir memleketinde bugün bahis mevzuu olamaz.
Bugün herkes anlamıştır ki idari, inzibati, siyasi, içtimai ve sosyal davalarda devletin müzahereti veya
müdahalesi zaruri veya faydalı olduğu gibi iktisadi davalarda dahi devletin müdahale veya
müzaheretine ihtiyaç vardır.

Devletçilikte Çerçevesizliğin Zararları:

Şu kadar ki devletin müdahale ve müzaheretinin faydalı ve mahzurdan salim olabilmesi için
muayyen bir hudut ve çerçeveyi aşmaması lazımdır. Yoksa amiyane tabiriyle "kaş yapalım derken göz
çıkarmak vaziyetine" düşeriz. Nitekim şimdiye kadar tarihi bir zaruret olarak tatbik ettiğimiz devletçiliğin
hudutları çizilmediği hatta doğru dürüst bir tarifi bile yapılmadığı için vakit vakit devletçiliğin pek
mahzurlu tatbikatına ve tezahürlerine şahit olduk ve oluyoruz. Zaman zaman bazı idare şubelerinde
devletçiliğin esas hedefinin ve memleketimize göre maksat ve gayesinin gözden uzak tutulmuş
olduğunu canlı olarak gösteren vakıalar, misaller oldukça boldur. Tekel idaresinin gazoz imaline kadar
el uzatmış olması en tipik misallerden biridir. Gayenin vasıta ile karıştırılmasının bir neticesi olan bu hal,
devletçilik tatbikatında anormal ve zararlı durumlara ve haksız olduğu söylenilemiyecek şikayetlere
meydan vermiştir. Muhakkaktır ki bazı idareciler, devletçiliğin esas hedef ve gayesini gözden uzak
bulundurmuşlar; devletçilikte devlet hesabına milleti sömürmek, devlet otoritesini yersiz olarak
kullanmak suretiyle kar kasdini esas tutmuşlar, devletin bilfiil müdahalesine lüzum olmıyan
teşebbüslere el koymak suretiyle ferdi iktisat sahasının daralmasına, hayat pahalılığının artmasına
sebebiyet vermiştir. Devletçilik sahasının lüzumsuz yere genişlemesi neticesinde hayatımızda bürokrasi
yani memurlar saltanatı hüküm sürmeğe ve netice itibariyle iktisadi kalkınmaya engel olmağa
başlamıştır. Bu itibarla yeni devir için devletçiliğin hududunu katli surette çizmek, onu sapa sağlam bir
çerçeve içinde hapis, devletçilik için memnu mıntakaları fevkalade bir itina ile tayin etmek zarureti
aşikardır.

Bu münasebetle şunu da hatırlatmak isteriz ki hudut ve çerçeve meselesine dikkat olunmazsa
devletçiliğin sosyalizme ve hatta komünizme kadar yolu vardır. Sosyalizmin esas gayesi istihsal
vesaitini, sermayeyi ferdin elinden alıp devletin eline teslim etmek değil mi? Ferdi iktisat sahasına
lüzumsuz yere müdahalelere devam olunursa tabiidir ki devletçilik dahi kısmen veya tamamen ayni
neticeye maruz kalır. Nitekim pek uzak olmıyan bir mazide devlet idaresinde mühim bir rol oynamış
olan maruf bir devlet ricalimiz resmi beyanatında kapalı ve hususi görüşmelerinde büsbütün açık
ifadelerle devletçiliğimizin ileri bir sosyalizmden farklı olmadığını nekreguyane ifadelerde sık sık tekrar
etmekten çekinmedi. Muhterem devlet ricalimizin bu sözlerinde de hakikat şemmesi yok değildir.

Devletçilikte ifrata varılırsa istiyerek veya istemiyerek sosyalizme yakın bir rejime gidilmiş olur.
Fakat müşarünileyh bir noktada zuhul etmiştir: Devletçilikte aşırı hareketlere devam olunursa ileri
sosyalizme değil en geri sosyalizme ve daha doğrusu en fena kapitalizme doğru yol alınmış olur.
Sosyalizm, lügat manasiyle cemiyetçilik demektir, cemiyetin hayır ve selametine hizmet etmek
demektir. Halbuki cemiyeti yani milleti, halkı sömürmek suretiyle kar kasdı takip etmek, milletten alınan
vergilerin kuvvetiyle halkın kazanç kaynaklarını tıkamak, cemiyete hizmet demek değildir.

İşte yirmi beş senelik bir tecrübe ve tatbikattan sonra hasıl olan intiba dersi şudur:

DEVLETÇİLİK TATBİKAATINI İDARECİLERİN, MEMURLARIN VE BÜROKRATLARIN ELİNDE
BAŞI BOŞ BIRAKMAK, İNDİ TAKDİRLERE VE KARARLARA meydan vermek HATAdır. Yeni devir için
yeni bir devletçilik kurmak ve bu yeni devletçiliğin umde ve esaslarını hiç bir indi ve takdiri muameleye
meydan bırakmıyacak surette, yeni demokrasi devrine uygun olarak tayin ve tesbit etmek zarureti
vardır.

İktisadi Demokrasi:

"Yeni devletçiliğin umdeleri yeni demokrasi devrine uygun olmalıdır" dedik. Bu prensip üzerinde
ehemmiyetle durmak lazımdır.

Yeni demokrasi devrinden neyi kasdettiğimizi uzun uzun ifadeye elbette lüzum görmüyorum.
Çünkü kanaatimizce 12 Temmuz Beyannamesi ile inkilap rejimimiz için yeni bir devir açılmış
bulunuyor. Bu beyanname ile tek partili ve iki dereceli intihap tarihe karıştıktan sonra iktisadi işlerin dahi
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bürokrasi usulü ile idaresi asla bahis mevzuu olamaz. Bundan sonra artık otokrasiden daha az muzır ve
mahzurlu olmıyan iktisadi büroksiye hayat hakkı kalmamıştır. Bürokrasi saltanatı, yerini iktisadi
demokrasiye bırakmalıdır. 12 Temmuz beyannamesi ATATÜRK tabirince "Amali Milliyenin
Muhassıladır" ve bunun içindirr ki 12 Temmuz beyannamesinden sonra iktisadi muhit ve mahfillerde
mesleki şuur ve vicdan fevri bir surette uyanmış, serbest iktisadi mahfillerde hayrete şayan bir uyanış
hareketi başlamıştır. Bu itibarla yeni devletçilik umdelerinin bu milli intibaa uygun adolunması lazım
gelir.

Yeni Devletçiliğin Birinci Umdesi:

Devlet, mümessili ve hadimi bulunduğu milletin kendisine tevdi ettiği kuvvetleri ve imkanları idari,
siyasi, inzibati gibi işlerde olduğu gibi iktisadi işlerde dahi yalnız milletin umumi hizmetlerinde kullanmak
mecburiyetindedir. Fakat umumi hizmetlere taalluk eden işlerden maada hiç bir ticari, sınai ve iktisadi
işe hiç bir veçhile el sürmemelidir.

UMUMİ HİZMET mefhumunu geniş manasında anladığımızı da önemle tebarüz ettirmek
gerektir. Gerçekten, umumi hizmet tabiriyle yalnız yol, su, şimendifer, telefon, havagazı, enerji
santralleri gibi tesisatı kasdetmiyoruz. Bunlardan daha geniş manada ve daha şumullü bir hudut içinde
milletin heyeti mecmuasına faydalı olabilecek her nevi zirai mahsulerin keyfiyet itibariyle olduğu gibi
kemmiyet bakımından da arttırmak gayesiyle tohum islah istasyonları, münasip yerlerde nümune
çiflikleri gibi teşebbüsler de geniş manasında umumi hizmetlerden sayılır.

Bu bakımdan "umumi hizmet” sayılmayan zirai, sınai ve iktisadi teşebbüsler her ne mahiyette ve
her ne ehemmiyette terk olurlarsa olsunlar dünyanın her tarafında olduğu gibi memleketimizde de ferdi
iktisada terk olunmalıdır.

Devletçilik ve liberalizm meselesi hakkındaki tartışmalarda kör döğüşü:

Şimdiye kadar devletçilik rejiminde görülen bazı yanlış tatbikatın aksülameli olarak son
zamanlarda devletçilik aleyhinde ulu orta söz söylemek, yazılar yazmak adeta moda olmuştur. Mutlak
bir devletçilik aleyhtarlığı güdülüyor ve liberalizm her derde deva olarak ileri sürülüyor. Bu aleyhtarların
hiç birisi ne devletçiliğin ve ne de liberalizmin tarifi ve hudutları üzerinde durmuyor, devletçilik tarafları
ile aleyhtarları arasında bir kör dövüşü devam edip gidiyor.

Halbuki yukarıda bilmünasebe belirtiğimiz veçhile mutlak manada liberalizm çoktanberi tarihe
karışmış bulunmaktadır. Yer yüzünde iktisadi işlerde şu veya bu şekide müdehaleden kendini müstağni
gören hiç bir memleket yoktur. Evet kendilerini liberal sayan ve liberal unvanını taşıyan memleketler
veyahut siyasi partiler çoktur. Fakat bu memleketlerin veya siyasi parttilerin liberalliği nisbi ve izafidir.
Bunlar iktisadi işlerde ferdin hareket serbestisini lüzumundan fazla tahdit ve taakyide çalışan diğer
partilere nisbetle kendilerini liberal sayarlar vebu itibariyle liberal etiketini taşırlar.

Hadiselerin Baskısı Altında Devletçilik:

Şurası da şayana nazardır ki muhtelif memleketlerde devlet müdahalesinin derecesi her zaman
ayni derecede ve ayni ölçüde olmuyor. Zaman ve mekana ve değişen ahval ve şeraaite göre vakit vakit
değişiyor, hatta bazan ifrattan tefrite, bazan tefritten ifrata gidiliyor, devletçilik liberalizm gibi doktrin
mefhumları bir müddet için rafa konuluyor.

Bu husustaki değişiklik ve istikrarsızlığın en tipik nümuneleri, en liberal sayılan İngiltere ve
Amerikada göze çarpmaktadır.

Malum olduğu üzere Amerikalılar kendilerini ötedenberi dünyanın en liberal milleti ilan etmekle
övünüyor. Hakikati halde dahi normal zamanlarda Amerikada şimendifer, telefon, radyo gibi umumi
hizmetlerin mühim bir kısmı dahi hususi teşebbüse bırakılmış, devletin iktisadi işlere müdahalesi asgari
dereceye indirilmiştir. Fakat, işte 1930-32 dünya buhranı. Bütün dünya iktisadiyatı altüst oldu. Bu
meyanda Amerika da dünya buhranının en müthiş tesirlerine maruz kaldı. En kuvvetli iktisadi
müesseseler, kocaman tröstler, cihanşümul bankalar birdenbire yıkılmış mahvolmuştur. O zaman
büyük Roosewelt iktidar mevkiinde idi. Bir saniye tereddüt etmeden ananevi liberalizm sistemini rafa
koymuş, memleketin en maruf iktisatçılarını seferber etmiş o zamanın tabirince bir akıl tröstü kurmuş.....
BU AKIL TRÖSTÜ, devletçiliğin azami derecesi olan meşhur New Deal sistemini düzenlemiş ve
binnetice devlet ticari, zirai, sınai ekser iktisadi teşebbüslere el koymuş... Bunları ferdi iktisat kaygusu
ile değil memleketin iktisadi kalkınma hedef ve gayesi ile idare etmiş.... Bir kaç sene sürmüş olan bu
New Deal sistemi ve akıl tröstünün yardımı ile Roosewelt, müthiş buhranı önlemeğe çalışmış ve kısmen
muvaffakta olmuştur.

Devletin bu müdahale siyasetinden mutaazarır olan hususi teşebbüs erbabı New Deal sistemine
dayanarak neşredilen kanunlar, nizamlar ve kararların anayasaya mugayir olduğu iddiasiyle bunların
iptali için anayasa müteallik davalarına mahsus Yüksek Mahkemeye müracaat etmişler. Yüksek
Mahkeme ekseriyetle - New Deal mevzuatının mühim bir kısmının Anayasaya mugayir olduğu iddiasını
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varit görerek iptal kararını vermiştir. Fakat bu meyanda Roosewelt'in cesurane devletçilik siyaseti
tesirini göstermiş, buhran pek çok hafiflemiş bulunuyordu.

İşte bu suretle liberal Amerika, hadiselerin tazyiki altında anayasayı kılı kırk yararcasına
incelemeğe vakit bulmada, bir kaç sene için, dünyanın en devletçi devleti haline gelmiş bulunuyor ve
Amerikanın iftihar mevzuu olan liberaalizm sistemi bir müddet için tam hüsufa uğramış oluyordu.

Amerika'da Normal Zamanda Devletçilik:

Büsbütün normal bir zamanda dahi Amerika'da pek mühim ve müessir devlet müdahalelerine
tesadüf olunuyor. Bu müdahalelerin en mühimlerinden birisi Tenessa nehrinin tanzimidir. Bu nehir
Büyük Britanya kadar geniş ve bir buçuk milyon nüfusu muhtevi bir kıt'a için büyük bir afet teşkil
ediyordu. Yağmur mevsimine sular kabarıyor, önlerine ne gelirse silip süpürüyordu. Fakrü sefalete
düçar olan bir buçuk milyon ahali ergeç hiçret etmeğe mahkum idi. Bu vaziyet Amerikan Kongresinin
dikkat nazarını çekmiş, bu zararlı nehrin faydalı bir hale getirilmesi için icabının icrasına karar verilmiş
ve bu maksatla da kısaca T.V.A denilen Tenesse Valley Autority namiyle muhtar bir idare teşkil
edilmişti. Bu idare bir kaç milyon dolar sarfederek bu nehri bütün Amerika için feyzü bereket kaynağı
haline getirmiştir. Bu suretle Amerika ya büyük Britanya kadar geniş, münbit ve feyizli bir kıt'a
kazandırıldığı gibi 1000 kilometre uzunluğunda bir su yolu vücude getirildi. Hapsedilen muazzam su
kuvvetinden bir hamlede 120 milyon saatlik bir insan enerjisine tekabül eden 12 milyon kilovat saat
elektrik istihsaline mahsus enerji santralları vücude getirilmiştir.

T.V.A. muhtar idaresi nehrin tanzimiyle iktifa etmeyip kazanılan muazzam araziyi
kıymetlendirmek, yapılan tesisattan azami derecede menfaat temin etmek gayesiyle büyük mikyasta
muhacir iskanı, zirai tecrübe istasyonları ve bir çok sıhhi ve sosyal müesseseler kurulması suretiyle bu
kıt'ayı bütün Amerika'ya nümune olabilecek bir cennet parçası haline getirmiştir.

İngilterede Devletçilik:

Bundan sonra liberalismin, Adam Smith Liberal sistemin ana vatanı olan İngilterede uğradığı
hezimetten bahsetmiye bilmem lüzum kaldı mı? Malum olduğu veçhile İngiltere'de serbest hususi
teşebbüs, asırlarca müddet bütün iktisat dünyasına hakim olmuştur. Hatta denilebilir ki İngiltere,
muazzam Hindistan imparatorluğunu bile hususi teşebbüse borçludur. Hindistan'a ilk İngiliz bayrağını
çekenler, kendi teşebbüsleriyle oralara giden tacirler ve bezirganlardır. Devlet onları takip ederek bu
muazzam imparatorluğu eline geçirmişti.

Fakat, harbin sonunda bu asırlık liberalism ananesi hadiselerin tazyıkiyle yerini devletçiliğe terk
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Labour Party - yani sosyalist partisi - iktidar mevkini eline geçirmiş,
iktisadi siyasette devlet müdahalesini şiar edinmiş, İngiltere Bankası, maden işletmeleri gibi
müesseseleri nasyonalize etmekle, işe başlamıştır.

İleri Medeni Memleketlerde Millileştirme (Nasyonalizasyon):

Doktrin itibariyle liberal sistemine sadık kalmış olan Fransa, İtalya gibi ileri medeni
memleketlerde dahi Nasyonalizasyon sistemi sosyal davaların ve sosyal ideallerin tazyik ve tesiri
altında günden güne genişletmektedir. Bu itibarla denilebilir ki bugün sosyal gayelerin tesiri altında
dünyanın her tarafında devletçilik yani devletin iktisadi işlere müdahaalesi gayet tabii ve kaçınılması
mümkün olmıyan cihanşümul bir sistem mahiyetini almıştır.

Umumi Hizmetlerden Sayılmıyan İktisadi Teşebbüsler:

Yeni devletçilik için ileri sürdüğümüz birinci umdenin en mühim ciheti umdenin son fıkrasındadır
ve en ziyadde bu son fıkra üzerinde durmak gerektirir, yani: "Umumi hizmet sayılmayan zirai, sınai ve
iktisadi teşebbüsler her ne mahiyette ve her ne ehemmiyette olursa olsunlar dünyanın her tarafında
olduğu gibi memleketimizde dahi Ferdi iktisada terk olunmalıdır.

İşte yenilik ve zorluk umdenin bu kısmındadır. Çünkü bu güne kadar tam aksini yaptık. Bugün
iktisadi devlet teşekküllerinin elinde bulunan sınai ve iktisadi işletmelerin mühim bir kısmı umumi hizmet
mefhumuna giremez. Bunlar yukarıda izah ettiğimiz vechile memleketimizde ferdi iktisadın harekete ve
iş görmeğe muktedir olmadığı bir sırada memleketin ihtiyacını tatmin etmek, memleketin iktisadi
istiklalini korumak maksadiyle devlet tarafından ele alınmştır. Bu tarihi zarureti teslim etmiyecek hiç bir
Türk vatandaşı tasavvur olunamaz. Fakat mani zail olunca memnu avdet eder" Bu gün ferdi iktisadın
aczi ve iktidarsızlığı eskisi kadar ileri sürülemez.

Ferdi iktisat artık devletin vesayetine muhtaç değildir. İktisadi potansiyelleri bizimkiden zaif,
iktisadi-kuvvet ve imkanları bizden kat kat dun olan memleketlerin hiç birinde devletin iktisadi
teşebbüslere bilfiil müdahaleşine cevaz verilmiyor da bizden neden cevaz verilsin? ... Dünyanın hiç bir
tarafında bürokrasi elile tüccarlık, sanayicilik ve işletmecilik yapılmıyor da neden bize yapılsın?
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Başka zamanlarda ve büsbütün başka ahval ve şeratin tesiri altında bizzarur giriştiğimiz istisnai
işlere yalnız itiyat ve görenek saikasile devam etmek elbette doğru ve akıllıca bir hareket sayılamaz.

ATATÜRK'ün Bir Vecizesi:

Bu bahsı kapamadan evvel devletçiliğin ilk kuruluş zamanında bizzat Atatürk tarafından pek
yerinde olarak ileri sürülmüş olan bir vecize üzerinde durmağa faideli gördüm: "Ferdin yapamadığı işleri
devlet yapar"

Bu vecize ortaya atıldığı zaman ferdin yapamıyacağı pekçok işler mevcuttu. O işlerin devlet
tarafından yapılmasına zaruret hasıl olmuştu. Fakat Mecellenin kaidei külliyesi malumdır: "Zaruret
mikdarınca takdir olunur" Devletçiliğin tatbikatiyle vazifelendirilmiş olan bazı idareciler, aklü hikmetin
ifadesi olan bu külli kaideye riayet etmediler, memleketin iktisadi gelişmesini, memlekette sermayenin
tekevvünü safhalarını, teknik ve iş adamlarının yetişmesini göz önünde bulundurmalıdır.

Esasen şurası muhakkaktır ki ferdi iktisad bakımından rantabıl görünmiyen işler varsa, bunlar
devletin bilfiil sanayicilik ve işletmecilik yapmasiyle rantabl hale gelemez. Bilakis haddı zatında rantabl
olan işler devlet eliyle işletilirse bu kabiliyetlerin kaybederler, zararlı hale gelirler. Bahis mezuu olan
teşebbüsleri ferdi iktidasın kifayetsizliğinden dolayı devlete havvale etmek yine hatadır. Devlet
sermayedar değildir. Sermayeyi milletten aldığı vergiler veyahut tedavüle çıkardığı evrakı nakdiye
veyahut harici veya dahili istikrazlarla tedarik eder. Devlet icabında bu finansman muamelelerini ferdi
iktisadın ve hususi teşebbüsün iş birliği ile daha faideli ve daha müsmir surette yapamaz mı?

Ferdi iktisadla iş birliği yapmak devlet için az veya çok fedakarlığı istilzam edecekse şurası
muhakkaktır ki bu fedakarlık, bürokrasi usuliyle tesis olunacak işletmelerden husule gelecek olan
zararlardan kat kat ehven olacaktır.

Yeni Devletçiliğin İkinci Umdesi:

Hususi teşebbüsün devletin yardımcı destekleyici ve tanzim edici faaliyetinden azami derecede
faydalanabilmesidir.

Şimdiye kadar mükerreren belirttiğimiz veçhile umumi hizmet sayılmıyan işlerde devlet bilfiil
tüccarlık, sanayicilik ve işletmecilik yapmaz demek, devlet bu gibi teşebbüslere lakayt kalır demek
değildir. Bilakis, hususi teşebbüs erbabının muvaffakiyetlerini sağlamak için elinde bulunan bütün
maddi ve manevi vesait ile müzaharete koşmak, bu teşebbüslerde amme menfaatlarının azami
derecede gözetmek, milyonlarca işçinin ve milyonlarca müstehlikin kapitalistler tarafından
sömürülmelerine meydan bırakılmamak, sosyal davaların içtimai adalet prensipleri dairesinde halli için
azami gayret sarfetmek memleketin iktisadi hareketlerini adım adım takip etmek devletin başlıca
vazifelerindendir. Liberallik, hürriyetçilik gibi düşünce ve kaygular bu vazifelerin ifasına asla mani
olamaz. İşte yeni devletçiliğimiz bu manada tatbik olunmalıdır.

Devletin yardımcı, destekleyici ve tanzim edici faaliyetine dünyanın her tarafında memleketin
iktisadi bünyesine göre tesadüf olunmaktadır. Fakat inkar olunamaz ki memleketimiz devletin bu
yardımcı, destekleyici ve tanzim edici faaliyetine diğer memleketlerden fazla muhtaçtır. Diğer
memleketler iktisat sahasında bizden asırlarca evvel ilerlemeğe başlamışlar ve şimdiye kadar bir çok
merhaleleri aşmış bulunmaktadırlar. Biz ise bir çeyrek asır evveline kadar dahili ve harici iktisadi esaret
altında yaşadık. Daha Dün iktisadi rüşte kavuşan milletimiz daha çok zaman memleketin bütün kuvvet
ve imkanlarını elinde bulunduran devletin himaye ve müzaharetine muhtaç bulunacaktır.

Planlaştırma meselesi: Yeni devletçiliğin üçüncü umdesi de planlaştırma vazifesinden ibarettir:

Devletin serbest iktisada karşı ilk vazifesi iktisadi kalkınmayı sağlıyacak bir planın tanzimidir. Bu
plan eski tabiriyle "emsalini comi ağyarını dofi" dört başı ma'mur, şümullü, ilmi ve sistemli mahiyette
hazırlanıp serbest şekilde tatbik olunmak üzerre milltin emrine amade bulundurulmalıdır. Beş ila on
sene zarfında tatbik edilecek olan bu umumi planda memleketin iktisadi bünyesi ve seviyesi, servet
kaynakları, başlıca ihtiyaçları, memlekette mevcut vesait, imkanlar göz önünde bulundurularak ehemmi
mühimme takdim etmek suretile beş veya on sene zarrfında en evvel ele alınması lazımgelen
teşebbüsler tesbit olunacak ve bu teşebbüslerin serbest alakadarlar arafından en müsait şerait
dairesinde tahakkukunu kolaylaştıracak kanuni tedbirler ve devlet müzaheretleri açık ve kat'i bir surette
gösterilecektir.

İktisadi kalkınma planı nasıl hazırlanır?

İktisadi kalkınma planını hazırlamak münhasıran devlete ait bir vazifedir. Ferdi ikttisat erbabı
yalnız kendilerinin mensup oldukları faaliyet şubesinde memleketin umumi menfaatları çerçevesi
dahilinde ayrı ayarı sahalarda faaliyet ibraz edebilirler. Fakat milli iktisadın heyeti mecmuasını göz
önünde bulundurmak muhtelif faaliyet kollarını koordine etmek, en mühimmi mühimden önce
sıralamak, umumi menfaat bakımından şu veya bu teşebbüse yapılacak yardımları objektif ve tarafsız
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bir zihniyetle takdir ve tesbit etmek yalnız amme velayetini haiz olan devletin işidir. Muftelif iktisat
kollarının menfaatleri arasında taarruz olursa hakemlik vazifesini ancak devlet yapabilir. Bu itibarladır ki
iktisadi kalkınma planının tanzimi devletten başka hiç bir kuvvete tevdi edilemez. Mamafih bu, yalnız
devlet memurlarının planı tanzim edecekleri demek değildir. Filvaki alakadar devlet memurları planı
hazırlamak hususunda mühim vazifeler görebilirler. Fakat plan işi memleketin bütün kollarına şamil
fevkalade bir ihtisas işidir. Her noktayı muhtelif zaviyelerden mutalaa etmek gerekir. Bu vazifeyi en
uygun şekilde başarmak için memleketin en muktedir, en maruf ihtisas erbabına müracaat etmek
icabeder. Planın ilk öntasarısı, devlet tarafından teşkil edilecek en selahiyetli ihtisaas erbabında
mürekkep bir heyet tarafından hazırlanır. Bu hey'et tarafından hazırlanacak olan plan münasip
şekillerde yayınlanır, alakadarlar tarafından serbest münakaşalar açılmasına meydan verilir ve ayrıca
münasip ücret mukabilinde itimada şayan yerli ve yabancı mütehassısların mütalaaları talep olunur.

Bu suretle mes'ele her zaviyeden incelendikten sonra Bakanlar Kurulu tarafından planın kesin
şekli tesbit edilerek kanun tasarısı Millet Meclisine takdim olunur.

İktisadi kalkınma planı kanun mahiyetinde mer'iyete girdikten sonra yerli veya yabancı, küçüklü
sermayedarlar, teknik, tecrübe ve ihtisas erbabı yerli ve yabancı müteşebbisler kat'i itmi'nan ve ve tam
bir emniyetle harekete geçer, dört elle işe sarılırlar.

İktisadi Kalkınma Planının Mahiyeti:

Kalkınma planında her bir teşebbüs için ayrı, ayrı, teşebbüsün mahiyet ve ehemmiyetine göre
derpiş olan himaye ve müzaheret imtiyaz mahiyetinde olmıyacaktır.

Devlet yalnız işi deruhte etmek isteyen şirket, grup veya teşekkülün mali ve teknik kifayetine
bakar. Memleketin menfaatı ve ihtayacı ve ez cümle sosyal hizmetler bakımından icabeden ahkam ve
şeraiti tesbit eder, devletin mürakebesi altında bu ahkam ve şeraiti kabul ve deruhte eden grup veya
teşekküle kanunda yazılı himaye ve müzaheretten istifadeyi temin edecek müsaadeyi verir. Ayni şekilde
verilecek müsaadeden diğer grup ve teşükküllerin istifade etmemesi için hiç bir sebep tasavvur
olunamaz. Hususi teşebbüs sahiplerinin rekabetinden korkmaz. Muhtelif teşebbüsler arasında rekabet
peyda olursa eski tabirle finimelmatlup, şüphe yok ki böyle rekabetlerden ancak halk istifade eder

Hususi teşebbüs erbabı yalnız devletin rekabetinden ve bir de kararsızlıklardan korkar. Ayni işi
her hangi şekilde olursa olsun devlet eline alırsa hususi teşebbüs erbabı için emniyet kalmaz çünkü
devlet hem kadı hem davacı mevkiindedir.

Devlet otoritesi başlı başına fevkalede bir imtiyazdır. Hususi teşebbüs onunla boy ölçüşemez.
Boy ölçüşmek cesaretinde bulunamaz. Bu tehlikeli devlet rekabetinden masun ve azade
kalınabileceğine emin olmak için behemahal kanuna ihtiyaç vardır.

Bundan başka, kararsızlıklar hususi sermayenin, hususi teşebbüs erbabının en çok ürktüğü
hususlardandır.

Dördüncü Kuvvet:

Devletçiliğin dörüncü umdesi de dördüncü kuvvettir. Topluluk hayrına camianın elinde bulunan
kuvvetleri ve imkanlarını kullanmak suretile ifa edilecek hizmetlerin idari ve icrai kuvvetin organlarına
tevdi olunmayıp, kuvvetlerden büsbütün ayrı, muhtar ve müstakil, bilgi ve ihtisas erbabından mürekkep,
doğrudan doğruya Anayasadan kuvvet ve ilham alan dördünü bir kuvvete ihtiyacı vardır. Bu dördüncü
kuvvet doğrudan doğruya B. Millet Meclisine bağlı Devlet Şurası mahiyetinde bir iktisadi şura şeklinde
tecelli edebilir. Bu süratle Demokratik rejimimiz teşrii, kazai, icrai ve iktisadi kuvvet olarak dört ayaklı bir
manzumeden ibaret olacaktır. İktisadi işler münhasıran bilgi ve ihtisas işidir. İdari/siyasi ve bu gibi
vazifelerle mükellef olup iktisadi işlerden anlamayan idari organlar iktisadi işlere katiyen bilfiil
karışmamalı. Bu işler yalnız erbabı, alakaddarları ve mütehassısları tarafından idare olunmalıdır. Bu
gün milletin iktisadi mukadderatı üzerine pek mühim bir rol oynayan yüzlerce milyon lira kıymetinde
iktisadi teşekküllerle, toprak ofis, ticaret ofisi, petrol ofisi gibi resmi idareler iktisadla hiç alakası olmayan
siyasi, icrai veya idari mülahazalarla vazifelendirilen bir iktisat veya ticaret vekilinin hüküm ve tesiri
altındadır. Bu müesseselerde çalışan binlerce memur zahiren şirket veya ofis memuru gibi görünürlerse
de hakikat halde bürokrasi bakımından diğer devlet memurlarından hiç farklı değillerdir. Teşükkülün
başında hususi şirketlerde olduğu gibi birer idare meclisi vardır. Fakat gerek idare meclisi azasını, ve
gerek şirketlerin bütün memurin ve müstahdeminini odacıya varıncaya kadar doğrudan doğruya veya
bilvasıta vekil tayin ve azleder. Terfi, nakil hakkı bitabii meratibi silsilelerini takip etmek suretile baren
ahkamı dairesinde yine vekile dayanır. Müesseselerin hesabını Büyük Millet Meclisi huzurunda vekil
verir. Bunların hata ve sevabından vekil mesuldür. Bu itibarla en ufak teferruata kadar vekilin müdahale
etmesi pek tabiidir. Bu şerait dairesinde iktisadi teşekkülleri veya ofisleri devlet memurlarından
mürekkep bürokratik idareden farklı nazarile bakmak kendi kendini aldatmaktan başka bir mana ifade
etmez. İktisadi teşekküllere verilen şirket şekli divanı muhasebat, müzayede ve münakasa ahkamı gibi
kayıtlardan azade kalmak ve eski tabirle "bir hile şer'iye" kaygusundan ileri gelir. Esas itibariyle yine
baştan aşağı bürokratiktir. Bürokrasinin ekseri mahzurları onlarda mevcuttur.
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Halbuki bu iktisadi teşekküllerin millet namına idare ve mürakabası dördüncü kuvvet olarak
divanı muhasebat, devlet şurası gibi doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine bağlı müstakil ve muhtar
teşekkülere tevdi olunursa bürokratik mahiyet ve karakter ortadan kalkar. İktisat şurasına seçilecek olan
zevat ilim, tecrübe ve ihtisas erbabından olacak, idari veya siyasi hiç bir nüfuz ve tesire tabi
olmayacaklar emir ve ferman bir şahısın, tek bir vekilin değil siyasi kaygulardan azade mütehassıs bir
heyetin elindedir. İktisadi şuraya bağlı olan teşebbüsler muhtar idareler şeklinde idare olunur. Muhtar
idarelerin meclisleri yine ihtisas erbabı meyanından şura tarafından seçilir. Devlet teşekkülleri bu suret
ile adeta hususi teşebbüsler gibi serbest bir surette idare olunur ve bürokratik idareleri felce uğratan
kayıtlardan azade kalırlar. Hususi teşebbüslerle muhtar idareler arasındaki fark şundan ibarettir. Hususi
teşebbüslerde, hedef ve gaye, şirket hissedarlarının karu kisbidir. Muhtar idarelerde ise yalnız umumi
hizmet kaygusu vardır. Ahlak seviyesi yüksek olan memleketlerde umumi hizmet kaygusu elbette pek
müessir bir cehd ve gayret unsuru teşkil eder.

Dördüncü kuvvet nazariyesi, doktrin itibarile pek eski değildir. Henüz fiilen tatbik sahasına
geçmemiştir. Çünkü başka memleketlerde devletin elinde ferdi iktisat sahasına dahil sanaayi ve
işletmeler mevcut olmadığı için, dördüncü kuvvetin ihdasına kat'i lüzum hissedilmemiştir. Halbuki
yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı bizde, tarihi zaruret dolayısile devletin elinde, zirai, sınai, ve
hatta ticari olmak üzere yüzlerce milyon liralık teşebüsler ve işletmeler toplanmıştır. Ve bunlar memur
zihniyeti ve bürokrasi usulile idare edilmektedir.

İktisadi işletmelerin memur zihniyeti ve bürokrasi usulleri ile idare edilmesinden tevellüt eden
mahzurları mükerreren izah etmiş bulunduğumuz için burada bu nokta üzerinde fazla durmağa lüzum
görmüyoruz. Yalnız bu maddenin mevzuu olan dördüncü kuvvetin esas mahiyeti hakkında bazı izahat
ilave etmeyi faideli buluruz.

Dördüncü kuvvete bağlı muhtar idareler adeta hususi teşebbüse bağlı müesseseler gibi tam
selahiyet ve tam istiklal ile idare olunabilirler. Devlet memurlarına mahsus uyuşturucu zihniyetler,
dördüncü kuvvete bağlı muhtar idarelerde bahs mevzuu olamaz. Bu idareler, bilgi, tecrübe, selahiyet,
ve ihtisasa dayanarak hal ve maslahatın icabına göre karar verirler. Bu kararlar için muhtar idareler
iktisat şurasına, iktisat şurası da B. Millet Meclisine karşı mesuldür. İktisat şurası adeta icra vekilleri
heyeti gibi Büyük Millet Meclisinin itimadına mazhar olduğu müddetçe iktidar mevkiinde kalır,
itimatsızlık kararile sükut eder.

Yukarıda izah ettiğimiz veçhile dördüncü kuvvete tevdi edilecek olan teşebbüslerde hiç bir veçile
kar görülmiyecektir. Halbuki bugün devlet iktisadi teşebbüslerinde adeta kapitalizm sistemine bağlı
teşebbüslerde olduğu gibi, kar kastı birinci derecede amil bulunmaktadır. Devletçilikte ise kar kastı
yerine, Avrupa demokratik memleketlerde günden güne yayılmakta olan Nationalisation yani
Millileştirme sisteminde takip edilen hedef ve gayeler gözönünde bulundurulmalıdır. Nationalisation
sisteminde takip olunan başlıca hedef ve gayeler şunlardır.

a- Nationalise teşebbüste teşebbüsün menfaati değil her şeyden evvel gelen memleketin ve
milletin yüksek iktisadi menfaati göz önünde tutulur. Halkın ihtiyacı ve menfaati birinci derecede amildir.

b- Nasyonalize teşebbüslerde yine birinci derecede amil sosyal kaygular ve sosyal yardımlardır.
Kapitalizm rejiminde iş verenlerle iş alanlar arasında görülen daimi ve sonsuz mücadeleler
nasyonalizasyon rejiminde katiyen yoktur. Bu mülahaza ile bazı memleketler nasyonolize
müesseselerin idaresine işçiler ve müstahdemler dahi temsil olunur.

Bizde iktisadi teşebbüslerin, kapitalizm zihniyetinden kendisini kurtaramıyan bürokrasinin
elinden çıkarılıp, dördüncü kuvvete teşmilimi netice itibarile bir nasyonalizasyon bir millileştirme
operasyonudur. Bu operasyon ile hem kapitalizmin istismarcı ifratlarına hem bürokrasinin uyuşturucu
zihniyetine son verilmiş olur. Bu surette iktisadi teşebbüslerde iktisadi demokrasi mefhumu bütün şumul
ve manası ile tatbik edilmiş olacaktır.

Yerli ve Yabancı Unsurların İşbirliği:

"Yeni Devletçilik" umdelerinden birisi de yerli ve yabancı unsurlar arasında işbirliğini temin
etmekten ibarettir. Eski devletçilikte, devletin müdahalesine başlıca sebep olarak büyük sermaye,
yüksek tekniğe , ve geniş bilgiye mütevakkıf işlerin ferdin yapamıyacağı iddiası ileri sürülmekte idi.

Ferdin yapamıyacağı işleri devlet yapar vecizesi, bu iddianın neticesidir.

Kanaatimizce iktisadi kalkınma planına dahil olacak olan munzam işlerin bazılarını belki devlet
yapar. Vergi mükelleflerin dişlerinden, tırnaklarından artırarak verdikleri milyonları israf eder, yersiz ve
lüzumsuz olarak borç yapar ve ezcümle pahalı istihsal eder. Bu şerait dairesinde ne zirai mahsullerimiz
ne de sanayi mamüllerimiz beynelmilel piyasalarda ayakta durabilir, ve ancak iç payasalarda yüksek
gümrük rüsumu sayesinde tutunabilecektir. Halbuki yerli ve yabancı unsurların iş birliği sağlanabilirse
bu işler hususi tesebbüs yolile bol sermayeler ve imkanlarla, tabii ve sağlam vasıtalarla mükemmel
surette vücude getirilebilecektir.
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Esasen son asırda dünya iktisadi gelişmelerini takip etmiş olanlar pekala bilirler ki, İtalya ve
diğer Avrupa memleketlerinde bilhassa Cenubi ve Şimali Amerikada sanayileşme ve iktisadi kalkınma
ancak yerli ve ecnebi unsurlar arasında işbirliği sağlamak suretile vücude gelebilmiştir. Hatta ekseri
ahvalde yabancı unsurlar az müddet zarfında mükemmel surette millileşmiştir.

Yerli ve yabancı unsurlar arasında işbirliği, hususi hukuka dayanmak, mütekabil menafii
korumak ve tabii umumi kaidelere riayet etmek suretile, hiçbir devlet müdahalesine lüzum kalmadan en
muvafık şekilde sağlanabilir.

Yukarıda izah ettiğimiz veçhile devletin teşebbüsü ile tanzim edilecek olan plan mucibince
kanunen devlet müzaheretine layık görülecek olan teşebbüslerin tahakkuku için eshamlı şirketler
kurulur. Bu şirket hisselerinin mühim bir kısmı yalnız Türk tebaasına devri kabil nama ve diğer mühim
kısmı kayıtsız şartsız olarak hamiline muharrer olur. Hamiline muharrer hisseler alelekser pek tabii
olarak kendi memleketlerindeki merkezlerde ve başka memleketlerde filiyatlarda ayni işlerde ihtisas
peydah etmiş olan mali ve sınai yabancı grupların eline geçer. Bu gruplar yalnız sermayeleri ve
tekniklerile değil daha ziyade uzun tecrübeleri, yetişmiş personelleri ve hududsuz imkanları ile amil ve
faydalı olabilirler.

Emniyet Unsuru:

Bu çalışma tarzı, yerli ve yabancı her iki unsuru tam emniyet telkin edecek bir mahiyet arzeder.
Bu gibi işlerden "mahut, aşağılık duygusu" dolayısile çekingen ve ürkek davranan yerli sermaye
yabancı alakadarların tekniğine, bol sermayelerine, bilgi ve tecrübelerine güvenir, cesaretle iştirake
müsaraat eder. Yabancı alakadarlar dahi yerli unsurların mühim alakalarına güvenerek şimdiye kadar
yabancı sermayeye karşı pek hahişkar görünmiyen bir memlekette sermaye yatırmaktan ve uzun vadeli
tesisat kurmaktan katiyen ürkmez. Bu gün, malum olan vahimeler dolayısiyle ecnebi sermayeye karşı
görülen ihtiraz kayıtlarının bu şekil iş birliği için varid olmıyacağı aşikardır.

Bu maddede iktisadi kalkınma meselesinin en mühim, en nazik bir noktasına temas olunuyor.
İktisadi kalkınma planından tahakkuku yüzlerce milyonluk sermayeye, memleketimizde temini mümkün
olmıyan teknik vesaite ve bu gibi işlerde bilgi ve an'ane sahibi iş adamlarına ihtiyaç gösteren bir çok
işler bulunacaktır. Kat'iyetle iddia edebilirz ki, bu teşebbüsler için lazım gelen sermayenin mühim bir
kısmı bugün memlekette mevcuttur. Muhtelif bankalarda tasarruf erbabına ait 700-800 milyon mevduat
bu hakikatin en parlak delillerinden biridir. Şu kadar ki bu mevduat sahipleri bu gibi işlerde tecrübe ve
anane sahibi olmıyan yerli ve milli unsurların ehliyet ve kifayetine, emniyet edip, paralarını bu gibi
teşebbüslere yatırmaya pek de cesaret edemezler. Bunlar tereddüt ve cesaretsizlikte pek de haksız
sayılmazlar. Halbuki plan mucibince memlekette kurulması tekarrür edecek olan teşebbüsler, hemen
kaffesi garp memleketlerinde çok zaman evvel hususi teşebbüs yolile tahakkuk ettirilmiş ve bugün bu
teşebbüslerin başında yüzlerce milyonluk sermayeli gruplar bulunur. Bu gruplar tecrübe, routine ve
analarından, yetişmiş personel ve iş adamlarından istifade ederek yabancı memleketlerde dahi
mümasil tesisata girişirler, muayyen maddelerde milletlerarası turustlar konsernler vücude getirirler.

Ecnebi memleketlerde bu şekilde sermaye yatıran ve tesisat kuran iktisadi ve sınai gruplar
menfaateleri icabı olarak yerli unsurlarla işbirliği yapmayı daima tercih ederler.

Şurası muhakkaktır ki, yabancı memleketlerde sermayeleri için verimli plasman, kendi
memleketlerinde imal ettikleri tesisat makinelerile çeşitli alat ve edevat için mahreç arıyan ecnebi
gruplar için iktisadi kalkınma planımız çok mükemmel bir cevelan sahası arzedecektir. Bugün ecnebi
sermayedar ve müteşebbisleri ürküten lüzumsuz mevzuat ve vakti geçmiş zihniyetler ortadan kalkar ve
bu sayede her iki tarafa emniyet telkin edecek şekilde yerli unsurlarla yabancı unsurlar arasında işbirliği
temin olunursa, iktisadi kalkınma planında ve bu planın içinde ve dışında, ve bilhassa umumi hizmet
sayılmıyan teşebbüsler için devletin bilfiil müdahalesini icabettirecek hiçbir teşebbüs tasavvur
olunamaz.

Bu hususta vazıh bir fikir peyda etmek için senelerden beri umumi efkarımızı, belediyelerimizi,
ve merkezi hükümetimizi şiddetle alakadar eden ve halkın gıdasına sıhhatine huzur ve refahına taalluku
itibarile umumi hizmetlerden sayılan bazı iktisadi mes'eleri misal olarak ele almak faideli olur.

Süt Meselesi: İstanbulda günde altmış yetmiş bin kilo süt sarf, istihlak ediliyor. Halbuki resmi
rakamlarla sabit olduğu veçhile İstanbul ve civarında istihsal edilen süt miktarı bu miktarın yarısına bile
baliğ değildir. Çocuklarımızın, hastalarımızın, ve sağlam adamlarımızın başlıca gıdalarından olan bu
mahlut sütün içinde milyonlarca mikrop bulunduğu dahi resmen sabittir. İkide birde belediye
meclislerinde, matbuat sütunlarında, bu mesele için kıyametler kopuyor. Pastörizasyon müessiselerinin
kurulması, süt meselesinin sağlam esaslar dairesinde halledilmesi için komisyonlar kuruluyor, böylece
seneler geçiyor ve buna rağmen bu gün süt meselesi 30 sene evvelki durumdan kurtulmamıştır.
Halkımız, hastalarımız ve çocuklarımız sulu ve mikroplu sütleri içmeğe el'an devam ediyor.

Memleketimizin diğer büyük şehirlerinde dahi süt meselesi aşağı yukarı aynı mahiyettedir. Süt
meselesi yalnız şu veya bu mıntıkayı ilgilendiren sıhhi veya mevzii bir mesele değildir, bütün



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 189

memleketimizin iktisadiyatını ve sıhhatini alakadar eden bir davadır. Memleketin bünyesinde mevcut ve
bir çok gelişmelere müstait pek büyük bir servet kaynağı, adeta metruk bir haldedir. Memleketin
meraları, çayırları, yemlikleri vesaire bugünkü miktardan on misli fazla derecede süt istihsaline müsait
iken İstanbul gibi bir şehrin süt ihtiyacı ancak yarı yarıya su katmak suretile temin olunabiliyor. Bütün
memlekette nüfus başına sarfedilen mahlut süt miktarı, diğer memleketlerin süt sarfiyatının dörtte birine
balig olamıyor. Halbuki süt insan için en sıhhi, en mugaddi en faideli bir gıda olmak itibarile süt
istihsalini azami derecede arttırılması iktisadi kalkınma planında pek mühim bir yer işgal etmesi lazım
gelir. Süt istihsali rasyonalize edilirse memleketin ihtiyacı bol bol temin edildikten sonra hersene
milyonlarca liralık süt mamülleri ihraç etmek mümkün olacaktır. Süt istihsalini ve süt senayiini
rasyonalize etmek için ne fevkalede sermayeye ne de yüksek tekniğe ihtiyaç vardır. Yalnız hususi
teşebbüsü temin edebilecek, onu teşvik ve tercih suretile harekete getirebilecek mükemmel bir plan
himaye ve müzahereti sağlayacak mevzuat kafi gelir.

Et Meselesi: Bu mesele de ezeli bir dert mahiyetinde senelerden beri sürüp gidiyor. Bütün
medeni memleketlerde ekmek mihaniki vesait ile imal edildiği halde bizde iptidai vasıtalarla gayri sıhhi
şerait dairesinde imal ediliyor. Ekmeğin maliyeti fiyatı, lüzumsuz yere kabarıyor, millet şikayet ediyor,
hükümet harekete gelir, fenni ve mihaniki bir asri fırın yapılması mahrukat ofisine havale ediliyor.
Mahrukat ofisi 700-300 bin lira sarfile bu yeni müesseseye mahsus binayı yaptırıyor, fakat senelerden
beri fenni tesisat yapılamıyor.

Bu işler niçin böyle oluyor? Bu gibi işlere alaka gösterebilecek ve onları nihayet ele alabilecek iş
ve fen adamlarımız yok mu?

Filvaki bu unsurları henüz meydanda görülmüyor, bundan dolayı bu işleri olsa olsa hükumet
yapabilir, hususi teşebbüs yapamaz zehabı hasıl oluyor. Halbuki hakikat halde memlekette bu işleri
başarabilecek kafi derecede sermaye vardır. Bu işlerle uğraşabilecek fen ve iş adamları eksik değildir.
Bu işlerin tahakkukuna mani olan bir eksik varsa o da plansızlık ve emniyetsizliktir. Plansızlık
meydanda iken, et, süt, ve ekmek gibi teşebbüslere kimse el sürmez. Çünkü buna dair hükümetçe
kabul edilmiş, her bir teşebbüsün ne suretle tahakkuk ettirileceğini, hükümetin böyle bir teşebbüslere ne
gibi garantiler, müzaheretler sağlayacağını gösterir, kanun mahiyetinde bir olan mevcut değildir. Çünki
devletçilik siyasetimiz henüz kafi derecede tevazzuh etmemiş, istikrar bulmamıştır. Devletin şimdiye
kadar üzerine aldığı işlere bakarak günün birinde bu da devlet işidir diye bu işlere el konmayacağına
veyahut mali, idari, inzibati vesaire türlü türlü vesilelerle müdahale mevzuu sayılmayacağına, ve nihayet
memlekete bu işleri başarmak için kafi derecede mali, teknik ve idari ehliyet sahipleri mevcut olduğuna
kanaat getirilmiyor. İşte bu plansızlık istikrarsızlık, ve emniyetsizlikten dolayı seneler senesi, işler yüz
üstü kalıyor. Hususi teşebbüs fikri ve enerjisi akamete mahkum oluyor. Halbuki süt, et, ekmek ve bu
gibi işler devletçe tanzim olunacak umumi iktisadi kalkınma planına alınır ve orada devletin hiç bir vakit
bu işlere müdahale etmiyeceği, bu tesisat için gelecek olan makine ve sair malzemeler, damızlık
hayvanlar ve sair için gümrük ve muamele vergisi, bu işletmenin mamulatından 5 veya 10 sene için hiç
bir vergi alınmıyacağı ve bunun gibi diğer başka kolaylıklar ve yardımlar gösterileceği ecnebi
sermayeye ait dividantların ve hatta icabında dövizle alınmış olan hisse senetleri bedellerinin serbestçe
transfer edileceği, ecnebi-mütehahsısların istihdamı için hiç bir tahdidi kayt konmıyacağı ve muayyen
mıntıkalardan sütun kapalı ve mühürlü şişelerle satılması mecburi tutalacağı gibi emniyet telkin edici
hükümler vaz ve ilan edilirse hemen yerli ve yabancı unsurlardan mürekkep müteşebbis müesseseler
kurulur. Süt, et, ekmek gibi ezeli meseleler az müddet zarfında hal olunur. Bu ezeli dertler ortadan
kalkar. Bu işler hakkında münasip görülecek teşvik ve tergip edici hükümlerin umumi palana alınıp ilan
edilmesi suretile yar ve ağyar öğrenmeli ve anlamalıdır ki, devletin bu husustaki müzehereti keyfi, indi
ve takdiri hükümlere değil yerli ve yabancı unsurlara tamamen emniyet telkin edici kanuni mevzuata
dayanır. Bir taraftan plan ve mevzuat, diğer taraftan yerli ve yabancı unsurların işbirliği bu gibi işlerin
tahakkuku için birinci şart olan emniyet havasını yaratır, teşebbüsler, gayretler hemen harekete gelir, en
zor görünen işler bile kuvveden fiile çıkar.

Dünya ve memleketimizde harp sonrası iktisadi gelişmeleri yakından takip edenler pek iyi takdir
ederler ki yerli ve yabancı unsurlar arasında iş birliği adeta bir zaruret haline gelmiştir. 4 senelik harp
neticesinde İsviçre, ve Portekizin istisnası ile bütün Avrupa memleketlerinin asırlardan beri teraküm
etmiş servetleri, milyalara baliğ olan sermayeleri istihsal kuvveti hudutsuz olan Amerikaya akıp gitmiştir.
Amerika dünyanın her tarafından gelmiş olan binlerce ton altın bitmez tükenmez sermayeler için istimal
yeri bulunmaktan aciz kalmıştır. Daha meşhur Marshall Planı ortaya çıkmadan hususi teşebbüs kanalı
ile Amerikan Milyarları dünyanın her tarafında yayılmağa başlamış, İtalya, Fransa ve İngilterede
Amerika dolarları ile canlanmış olan hususi teşebbüsler yüzlerle sayılır. Bu gibi memleketlerin bir kaç
sene zarfındaki hayrete şayan iktisadi kalkınmaları en ziyade hususi teşebbüs kanalile hariçten her
tarafa akıtılmış olan yüzlerce milyon sayesinde tahakkuk edebilmiştir. Sermaye muhaceretinin en tabii
yolu hususi teşebbüs yoludur. Marshal Planı fevkalade ahvalin ilçesi ile başvurulan geçici bir tedbirdir.
Umumi vaziyet ergeç normalleştikten sonra sermaye muhacereti en ziyade emniyet ve verim arz eden
sahalara doğru hususi teşebbüs kanallarıyle gelişmeğe devam edecektir.

Sırası geldiğinde bu sermaye muhaceretinin memleketimiz yolunu tercih etmemesi için hiç bir
sebep yoktur. Memleketimizdeki iktisadi potentiel ve verimli işler bolluğu başka memleketlerde pek
nadir bulunur. Sermaye muhaceretinin akış yollarında mevcut hakiki ve mevhum engelleri vakit ve
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zamanı ile ortadan kaldırmağa muvaffak olursak memleketimiz yerli ve yabancı sermaye ve tekniğin iş
birliği yapması suretile az müddet zarfında dünyanın en zengin, en müreffeh memleketlerin haline
gelebilir.

Bu iktisadi bedahat memleketimizde alakadar mahfiller ve muhitlerce idrak edilmemiş değildir.
Hiç şüphe yok ki alakadar muhitler ilk fırsatta yabancı unsurlarla iş birliğine dört elle sarılacaklardır. O
şartla ki, devlet bu husustaki vazifesini vakit ve zamanı ile ifa etsin.

Bu meselede ne kadar geri bir halde bulunduğumuzu ve bu husustaki geriliğin iktisadi
kalkınmamız için en kadar büyük bir engel teşkil ettiğini uzun uzadıya izaha lüzum yoktur.

Dünyanın her tarafında mesleki teşekküllerin faaliyeti iktisadi kalkınmanın amudu fıkarisi
hükmünde olduğu göz önünde bulundurulursa bu geriliğin ne derece teesüfe şayan olduğu kolaylıkla
anlaşılır.

Şimdiye kadar bizde mesleki mesleki teşekküller niçin inkişaf edemedi? Bütün dünyada iktisad
alemi topluluk kuvvetile ilerlemekte iken neden dolayı biz iktisadi topluluklara kıymet vermeyip ferdin,
bürokrasinin buyunduruğu altında kıvranıp ezilmesine meydan verdik?

Sebep meydandadır. Devlet müfrit bir devletçilik zihniyeti ile, ferde ait iktisadi sahaya el koyduğu
gibi mesleki teşekkülleri dahi adeta inhisarı altına almıştır. Ticaret ve Sanayi Odaları, türlü türlü birlikler
ve kooperatifler devlet elile kurulmuş ve öteden beri devlet marifetile idare edilmektedir. Bu mesleki
teşekkülerin ne kuruluşunda, ne de idaresinde hür ve serbest ferdin hiç bir rolü, hiç bir söz hakkı yoktur.
Bu teşekküllerin küçüklü büyüklü organları hiç bir vakit devletin nüfuz ve tesirinden kurtulamadılar. Her
hal ve karda yukarıdan gelen telkinlere ayak uydurmaktan başka hiç bir şey yapamadılar. Hiçbir zaman
kendi insiyatiflerile, kendi bilgi ve tecrübelerile iş görmek vaziyetinde bulunmadılar. Netice itibariyle
başka memleketlerde bürokrasiye karşı bir muvazene unsuru olan mesleki teşekküller bizde
bürokrasinin demokrasi ile telifi mümkün olmayan kuvvet ve şefketini arttırmaktan başka bir şeye
hizmet edemediler. Mesleki teşekküller hakiki vazifelerine taban tabana zıt bir rol oynayarak bürokrasi
saltanatını desteklemek gibi gayretkeşlikte bulundular.

Şimdi artık yeni demokrasi zihniyeti sayesinde memlekette serbest iktisat aleminde mesleki şuur
ve mesleki vicdan uyanmış bulunuyor. Bu yeni vaziyet karşısında devletçiliğin rolü bu teşekkülleri kendi
vesayeti altında tutmak değil onları büsbütün azat edip, büsbütün serbest bir şekilde inkişaf etmelerine
yardım etmekten ibaret olmalıdır.

Hakikati tamamiyle ifade etmiş olmak için şunu ilave etmeliyiz ki bu hususta kullandığımız
yardım tabiri yerine masruf bir tabir değildir. Devletin serbest mesleki teşekküllere ifa edeceği yardım
unilateral yani tek taraflı değil bilatteral yani çift taraflıdır. Mesleki teşekküler devletin yardımına ne
kadar muhtaç ise devlet dahi mesleki teşekkülerin iş birliğine o derece muhtaçtır. Devlet iktisadi sahada
uhdesine terettüp eden vazifelerin hüsnü ifası hususuda mesleki teşekkülerin tenvir ve irşat edici, bilgi
ve ihtisaslarından hiç bir aman müstağni kalamaz. Bu itibarla mesleki teşekküller ne derece kuvvetli
olursa devletin mesleki teşekküllerden istifadesi o derece büyük ve müessir olur.

Devletin mesleki teşekküllerle ve mesleki teşekküllere mensup iş adamlarının iktisadi sahada
işbirliği dünyanın her tarafında iktisadi kalkınma hususunda pek mühim bir amil rolünü oynamaktadır.

Ezcümle milletler arası iktisadi münasebetlerin tanziminde devlet memurları hiç bir zaman yalnız
başlarına iş görmezler. Her zaman işadamlarının kıymetli müzaheretinin temine çalışırlar.

Bu itibarla diyebiliriz ki yeni devletçiliğin mühim bir umdesi, iktisadi sahada mesleki teşekküllere
yardımdan ziyade bunları destekleyip iktisadi sahada devlete ait vazifelerin hüsnü ifası için hususi
teşebbüs erbabının fert ve topluluk itibarile yardımını ve bu suretle iktisadi kalkınma yolunda devlet ve
milletin iş birliğinden azami randımanı temin etmekten ibarettir.
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11- Türkiye'de İktisadi Devletçilik Problemlerine Toplu Bir Bakış
ve Devlet İşletmeciliği Hizmetinde Barem Sistem ve Zihniyeti

PROF.DR. AHMET ALİ ÖZEKEN

Türkiyede iktisadi devletçilik, son 20-25 yıl esnasında, teşvik, himaye, mürakabe -derece
derece- müdahale yanında, devlet sermaye ve sevk ve idaresiyle teşebbüs kurma yolunda da, gittikçe
geniş ve ehemmiyeti bir mevki almıştır. (1)

Sanayiimiz, bir taraftan endüstri hayatında bir çeyrek asırdanberi müşahede edilen inkişafları,
diğer taraftan da hükümetçe alınmış olan tedbirleri göz önünde bulundurmak suretiyle, toplu bir tahlile
tabi tutulduğu zaman, bilhassa şu noktalar üzerinde durmak ihtiyacı duyulmaktadır:

1- Türkiyede, dünya ekonomisi şartlarına tedricen intibak kudreti gösterebilecek bir sanayi
yaratmak yolunda terbiyevi bir himaye siyaseti güdülememiş, ezcümle, ithal yasakları, himayeci gümrük
tarifeleri, muafiyetler, sanayi işletmelerinin bünyece kuvvetlenmeleri için geçmesi icap eden zaman
ölçüsüne göre kademelendirilmemiştir.

Geçen asırda başlıbaşına bir kudret teşkil eden İngiliz endüstrisinin (*) Arkasından, sanayileşme
davası gütmüş olan orta ve Batı Avrupa memleketleri ile Balkan devletlerinde, tatbik edilen sanayii
teşvik ve himaye sistemlerinde bilakis tedrici, kademeli bir ölçü ile yürünmüştür. Yani, başlangıçta
kuvvetli bir yardım ve himayeye muhtaç bulunduğu kabul edilen genç sanayi işletmelerinin, bütün
ömürlerince ancak koltuk değneği ile yürüyebilecek sakat bir durumda kalmamaları için bu şekilde
terbiyevi tedbirlerin alınması hususuna fevkalade dikkat edilmiştir.

Memleketimize gelince: 1926 dan itibaren 15 yıl esnasında tatbik edilen himaye ve teşvik rejimi,
hiç bir suretle terbiyevi bir karakter arzetmediği gibi, 1948 tarihli sanayii himaye ve teşvik kanunu
tasarısı da böyle bir ruh ve gaye taşımamaktadır.

2- Devletçilikte himaye, teşvik,mürakabe ve müdahale ile ilgili kanunların, talimatnamelerini,
dayandıkları prensipler, bilhassa tatbikat şekilleri, hususi teşebbüsleri bir müsavat ve istikrar havası
içinde yaşatacak, kendilerine huzur ve emniyet temin edecek bir ruh taşımalıdır.

Devlet işletmeleriyle ayni branşta yanyana faaliyete bulunan hususi teşebbüslerin müzaheret ve
himayede, müsavi şartlar altında bulunmaları ehemmiyetlidir.

Devlet, inhisar kurmadığı sahalarda, müsavatsızlık yaratmaktan çekinmeli, bilakis rekabetin
aksamasına, topallamasına karşı uyanık ve tedbirli bulunmalıdır.

Türkiyede, devletçilik ölçüleriyle tatbikat şekilleri, teşvik ve müdahalede olduğu kadar işletmecilik
sahasında da, bütün bu prensipleri gözönünde bulunduracak bir revizyona muhtaçtır.

3- Memleketimizde devlet işletmeciliğinin hudutları, sarahat ve kat'iyetle tesbit edilmemiştir. Bu
istikamette, ifade edilen prensipler, ilan edilen planlar ve programlar, ve bilhassa devletçe yeniden
işletme kurulması veya mevcut hususi teşebbüslerin, bazan da bütün bir branşın, devletleştirilmesi
yolundaki tatbikatın tecelli şekilleri, hususi sermayeyi çok defa tereddüt ve emniyetsizlik içinde
bırakmıştır.

Hükümet, sanayileşme hareketinin bidayetinde, ağır endüstri, ve istihsal vasıtaları sanayii
yanında yine bizzat kurduğu istihlak eşyası fabrikalarını, o zamanlar derpiş ve ifade edilmiş olduğu gibi
henüz hususi sermayedarlara devretmemiştir. Bu sahada, bir çok bakımlardan şayanı terviç olan
"muhtelit teşebbüs" formülünden de faydalanılmamıştır.

(1) Türkiye'de yıllık sanayi geliri 1.5 milyar lira olarak tahmin ve hesap edilmektedir. İnhisarlar idaresine ait sınai
teşebbüsler de hesaba katılmak şartiyle, devlet endüstrisinin hissesi %53 tür. Devlet sermayesiyle kurulmuş
işletmelerin, hususi teşebbüslerle yanyana çalıştıkları şubelerde, hususi endüstrinin topyekün sınai gelirlerdeki
hissesi yüzde 65,5 tur.

Memleketimizde 1933 ile 1940 arasında, sınai teçhizata yatırılmış olan 190 milyon liranın 135 milyonu devlet
işletmelerinde yapılan envestismanlardan mürekkeptir. 1941 de, sanayi teşvik kanunundan faydalanan
teşebbüslerde çalışmış olan işçi ve memurların yüzde 49,6 sı devlet işletmelerinde istihdam edilen emek erbabından
müteşekkildir.

Maden ve metalurji sanayiinde: Kükürt istihsalinin yüzde 42 si, krom cevherinin yüzde 44 ü, linyitin yüzde 69 u,
maden kömürü, bakır ve demirin yüzde 100 ü, devlet endüstrisi sektörü içinde kalmaktadır.

İmalat endüstrisinde çimentonun yüzde 30 u, yünlü ve pamuklu mensucatın yüzde 42 si, mamul derilerin yüzde
40 ı, şeker ve sellülozun, yüzde 100’ü İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyet çerçevesi içinde istihsal edilmektedir.
(*) Bu fýkradan itibaren arasýra görülecek olan siyah harflerle basýlý ibareler - esas noktalarýna asýl metinde temas edilmiþ
hususlara ait bazý tafsilat ve ilaveleri teþkil etmektedir. Böyle olduðu halde teknik bir yanlýþlýk eseri olarak nazarý dikkati daha
calip hurufatla bastýrýlmýþtýr.
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4- Hususi sanayide, nazarı dikkatimizi celbeden en zayıf nokta, bu sahada yer alan
teşebbüslerin, tesisat, teçhizat ve istihsal prosedolerinde modern teknik icaplarını yerine getirmedikleri
ve her halde, devlet işletmelerine nazaran geri bir vaziyette bulunduklarıdır.

Sosyal tesisler bakımından da ayni vaziyet müşahede edilir.

Bilakis, bu bakımlardan nisbeten mücehhez ve ileri bir durumda bulunan devlet işletmelerimizin
sermaye yatırımlarında ve istihsal faaliyetlerinde münhasıran teknokrat bir zihniyet ve ölçü ile hareket
ettikleri görülmektedir.

İktisadi devlet teşekküllerimizde, bir maliyet politikası güdüldüğü iddia edilemez; bu
teşebbüslerin sevk ve idarelerinde rasyonellik icapları -hemen münhasıran- istihsal miktariyle teknik
randımanları yükseltebilecek vasıtalarla gerçekleştirilmeğe çalışılmıştır. Neticeler ve mesuliyetler de
yine münhasıran, bu ölçülerle takip ve tenkit edilmektedir.

Halbuki, rantabilitenin -kar temin edilmekle imkan ve lüzum olduğu hal ve şartlarda- devlet
işletmeleri için tıpkı prodüktivite gibi başarılması gereken bir fonksyon ve ayni zamanda bir rasyonellik
barometresi teşkil ettiği muhakkaktır.

Devletçe kurulan fabrikalardan bazılarının tesis yerlerinin seçiminde, tesis zamanının ve
sırasının tespitinde düşülmüş olan hataların sebeplerini de rantabilite ve maliyet çok geri planda
bırakılmış olmasında aramak kabildir.

5- Birçok devlet işletmelerinin, kar şöyle dursun, hesap yıllarını büyük zararlarla kapattıkları
müşahede edilmiştir.

Netice itibariyle, rantabl çalışamıyan devlet işletmelerini mali yükü, vergi ile mükellefe inikas
etmektedir.

Diğer taraftan, sanayi tesisleri vücuda getirmek için baş vurulan dahili istikraz tahvillerinin, para
emisyonlariyle beraber, enflasyona da yol açabileceğini göz önünden uzak tutmamak gerektir.

Her iki neticenin de, hayat pahalılığı üzerinde kuvvetle müessir olabilecek sebeplerin başında
geldiğine şüphe yoktur.

İktisadi devletçiliği, bir defa bu sistemin ve rejimin bünyesini zaruret şartlarını tetkik ve
münakaşa etmek: sahaları, ölçüleri, vasıtaları üzerinde durmak suretiyle mütalaa etmek kabildir.

Bizde devletçilik hangi tarihi ve iktisadi şartlar altında zaruri bir hal almıştır? Devletçiliğimiz,
himaye, teşvik ve mürakabe sahasında mı kalmalı? Müdahalelerde nereye kadar gitmeli? Bu hususta
hangi vasıtalara baş vurmalı? Bizzat işletmecilik yapmalı mı? Yapmamalı mı? İkinci takdirde devlete
milli ekonomi bakımından hangi şartlara cevap veren branşlarda, veya ne gibi şartların tahakkukuna
kadar, "müteşebbis-sermayedar" sıfatiyle yer vermek icap eder?

Devlet işletmeleri ile, ayni branşta çalışan hususi iktisat işletmeleri arasında milli ekonomi ve
işbirliği bakımından kartel formülünde bazı anlaşmalar kurulmasına lüzum ve imkan var mı? İlah...

Kongremize verilen tebliğler ve raporlarda, şüphesiz ki, dava bu cepheden etraflı bir şekilde
tetkik edilecek, ve komisyon çalışmaları bu prensip noktaları üzerinde duracaktır. Fakat biz devletçiliği
ve tahsisen devlet işletmeciliğini, bir de, büsbütün başka bir zaviyeden mütalaa etmek istiyoruz.

Devletin, filan veya falan sahalarda, şu veya bu ölçüde, kendi sermaye ve vasıtalarile
işletmeciliğe girişmiş olmasını, bir muta, tahlil ve münakaşa haricinde bıraktığımız bir vakıa ve her
halde bazı branşlarda, daha bir hayli zaman muhafazası zaruri bir realite olarak ele alıyoruz.

Bu takdirde, bu işletmeler niçin; mamul ve mahsulleri çok pahalıya mal ediyorlar? Ne için ayni
branşlarda, kar edebilen hususi iktisat işletmelerinin elde ettikleri neticeye erişemiyor ve çok defa ziyan
ediyorlar?

Gerçi maliyetlerimiz, yalnız devlet işletmelerinde değil, bütün sanayiimizde yüksektir.
Maliyetlerimizi pahalılaştıran umumi sebepler arasında, işletmelerde istihsal ünitelerinin küçüklüğü,(*)

(*) Ezcümle, Sümerbankın iplik tesislerinde bir işçi yevmiyesine isabet eden iş miktarının 100-400 iğ arasında
temevvüç etmesine karşılık, aynı randıman, bir Japon mensucat fabrikasında 1280 iğ olarak tesbit edilmiştir.

Divrik’te bir işçinin 8 saatlik mesaisine isabet eden istihraç edilmiş demir cevheri, muhtelif yıllarda 1800 kilo ile
3500 kilo arasında temevvüç etmiştir. İsveç demir madenlerinde, istihraç randımanı, aynı ölçü ile 2700 ila 6000 kilo
arasındadır.

Ereğli kömür havzasında umumi ve ortalama randıman harpten evvel 600 kilo civarında idi. Harp yıllarında 500,
hatta 400 den aşağı düşmüş, ve şimdi yine eski seviyesine erişmiştir. Buna mukabil Almanyada Rhur havzasında -
1935 te- ortalama randıman, 1804, Hollanda devlet kömür işletmelerine 1902, Polonyada yukarı Silezya
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istihsal randımanlarının düşüklüğü transport ücretleriyle faiz haddinin yüksekliği, bazı kuruluş yerlerinin
rasyonel bir şekilde seçilmiş olmaması, bir de sanayi işçiliğini kendine serbestçe ve biricik meslek
olarak seçmiş, kalifiye ve yüksek randımanlı bir işçi sınıfının mevcut olmaması gibi hususlara işaret
etmek lazımdır.

Filhakika, Türkiyede, -mutlak manasiyle- işçi fıkdanı değil, sanayi işçiliğini, kendisine serbestçe
ve biricik geçim vasıtası olarak seçmiş, daimi, ve kalifiye işçi kıtlığı göze çarpmaktadır. Umumiyetle
daimi olmıyan işçiler bu itibarla kalifiye olamadıkları gibi, fabrikalara, maden ocaklarına bağlı kaldıkları
pek kısa müddetler zarfında da devamsızdırlar. Bu itibarla işletmeler tam iştigal derecesiyle
çalışamamakta ve her iki sebepten dolayı randımanlar düşmektedir. İşçi buhranı, fevkalade hallerde,
bazı devlet sanayii branşlarında, iş mükellefiyeti rejimlerinin tatbikine yol açmıştır. İmparatorluk
devrinde olduğu gibi, Cumhuriyet devrinde de ve 1940-1945 senelerinde, maden kömürü havzasında
fevkalade zururetlerle tatbik edilen iş mükellefliği, mecburi sayin, en iptidai ve kalifiye olmıyan emek
erbabının verimleri üzerinde ne kadar menfi bir tesiri olduğunu bir defa daha göstermiş, ve sanayi
hayatı için, serbest, kalifiye, daimi bir işçi kütlesinin hayati ehemmiyetini meydana koymuştur.

Nihayet, sanayi işçilerinin, daimi, tam manasiyle, profesyonel ve kalifiye olmamaları, istihsal
randımanlarını yükseltebilecek diğer tedbirlerin alınmasına da ezcümle, teknik rasyonalizasyonun ileri
bir dereceye götürülmesine ve işçinin çalışma gayretini kamçılayacak ücret sistemlerinin tatbikine mani
olmaktadır.

Devlet işletmelerinde maliyetlerin daha yüksek olmasını meydana çıkaran hususi sebepler
arasında ise, ayrıca şu noktalara işaret etmek lazımdır:

Devlet işletmelerinde bir maliyet politikası güdülmemektedir. Sevk ve idarenin bütün
mertebelerinde, muvaffakıyet ve mesuliyet bilançosu, teknokrat bir zihniyetle, hemen münhasıran,
teknik randıman ölçüleriyle tanzim edilmektedir.

İşletme sevk ve idaresinin başına bulunanlar, sanayi için - bilhassa fevkalade şartlar altında
hayati olan -tedarik işlerini,- ticari bir basiret ve sürat dairesinde - başarmak, imkan ve salahiyetlerinde
tamamiyle sahip değildirler.

İkinci cihan harbi arifesinde, teçhizatın yenilenmesi, tesislerin tamiri ve genişletilmesi, malzeme
ve yedek parça tedariki hususunda vaki gecikmeler, harp yıllarında çoğu devlet işletmelerin tam
kapasite ile çalışamamaları, istihsalin yer yer yavaşlaması, duraklaması hatta, kömür havzasında
görüldüğü veçhile, bir aralık tamamiyle durması gibi neticeler vermiştir; böyle bir faaliyet temposunun,
randımanlar, ve netice itibariyle maliyetler üzerinde yıkıcı bir tesir yapmış olduğu meydandadır.

Nihayet, fabrikalarda, madenlerde, teknik iktisadi sevk ve idare ile mürakabeyi ellerinde tutan
elemanlar için, kabiliyete, gayrete, müsbet neticeye kıymet veren bir personel ve maaş politikasının
güdülememiş olması, devlete sanayi işletmelerinde randıman düşüklüğü ve maliyet yüksekliğini izah
eden başlıca sebepler arasında gelmektedir.

İşte, tahsisen bu sonuncu nokta üzerinde, Türkiye devlet işletmeciliğinin en tipik, iktisadilik
bakımından en zayıf noktalarından biri sıfatiyle durmak istiyoruz.

Bürokrat ve teknokrat bir zihniyetin, maliyet ve rantabilite mülahaza ve mesuliyetine yer
vermiyen bir işletme siyasetinin, umumi masraflarda hesapsız bir gidişin, tedarik mevzularını basiret ve
süratle başarmağa imkan bırakmıyan bir sistemin, gayreti, çalışma şevkini ve mesuliyet duygusunu
beslemiyen, teşvik etmiyen bir maaş ve personel politikasının, sanayi hayatını sürüklemesi mukadder
bütün menfi neticelerin, devlet işletmelerinde randımanları düşürmek ve maliyetleri yükseltmek
hususunda ne suretle amil olduklarını, rakamla, elle tutulabilecek, gözle görülebilecek bir şekilde ortaya
kaymak istiyoruz.

Bu mevzuu en karakteristik ve zengin bir misal sıfatiyle müşaheme ve tahlillerimizi kömür sanayii
üzerinde teksif etmek suretiyle mütalaa edebiliriz.

Kömür havzasının yakın zamanlarda teşkilat ve faaliyet tarihçesi, bir taraftan işletmelerde
personel ve maaş politikası, sevk ve idare zihniyeti, diğer taraftan istihsal verimi arasındaki sıkı
münasebeteleri göstermek bakımından cidden dikkate değer safhalardan geçmiştir.

Son 15 yıllık inkişafları bu bakımdan muhtelif devrelere taksim etmek suretiyle mütalaa edelim:

1- 1937 den evvelki safha:

Havzada devlet sermaye ve tesebbüsüyle kurulmuş tek işletme yoktur. Fransız Ereğli şirketi,
mühi miki İtalyan işletmesi, bir de, milli sermaye ile kurulmuş hükümetin teşvik müzaheretleriyle, milli

madenlerinde -1936 da- 2703 kilo olarak tesbit edilmiştir. U.S.A.’da maden kömürü işletmelerinde, umumi istihraç
randımanı, -1936 da- 2790 kilo arasında temeyyüç etmiştir.
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ekonomi menfaatlerine uygun bir işletme politikası takip eden, İş Bankası şirketleri, ön planda yer
almaktadır.

Bu işletmelerde, çalışan, ocak mühendislerinin, tayininde, terfiinde, ve emeklerinin
kıymetlendirilmesinde, likayat, gayret, müsbet netice başlıca ölçüyü teşkil etmiştir. Kendilerine maaşları
haricinde, ocağın randımanına göre prim ve yıl sonunda işletmenin kazancına göre ikramiye
verilmektedir.

1935 te İş Bankası şirketlerinde, genç bir ocak mühendisinin maaşı 100 ile 120 lira arasında idi.
Fakat buna ilaveten idare ettiği ocağın istihsal ve randımanına göre tertip edilmiş bir basit skala
üzerinden prim alıyordu. Sevk ve idarede, mürakabede, titizliği, çalışma gayreti ve şevki kamçılayan bu
mükafat şeklindeki ücret zammı, maaşın % şu kadarını geçemez şeklinde bir tahdide tabi
bulunmuyordu.

Maaş harici kazançlar, ezcümle, 120 lira maaş alan bir mühendis için bilfiil 40 ile 100 lira
arasında temevvüç etmekte idi.

Havzanın umumi randımanı bu devrede ezcümle 1934 te 615 ti. Yani bütün yıl boyunca bir
işçinin 8-9 saatlik mesaisine isabet eden istihraç edilmiş kömür miktarı ortalama olarak 615 kilodan
ibaret bulunuyordu. Bu umumi ortalamaya mukabil İtalyan şirketinde randıman 807, İş Bankası
müessesesi olan Türkiş şirketinde 870 kiloya yükselmiş bulunuyordu.

II- İkinci safha 1937 Mayısından 1936 Eylülüne kadar:

1937 mayısında Etibank Ereğli müessesesi havzada eski Fransız şirketi ocaklarında faaliyete
geçince, hususi iktisat teşebbüslerin yanında, sevk ve idare bakımından büsbütün başka bir zihniyet ve
sistemin mümessili olan bir işletmenin yer aldığı derhal duyulmağa başlıyor. Bu müesseye henüz
barem kanunu girmemiştir. Maaş seviyesi yüksekçedir. Fakat, bu maaşların anında, istihsal miktar ve
randımanına malzeme istihlakındaki tarifeye göre ayarlanmış her hangi bir prime yer verilmemiştir.

Mühendis, memur sayısı bu yıldan itibaren muntazaman artmıştır. Etibank mühendisleri gittikçe
bir yarı memurdan tam memur tipine doğru istihale etmekte devam etmiştir. İki sistemin verdiği
neticelere bakalım:

1938 de kömür havzasının umumi randımanı 1935 teki 635 kilodan 595 kiloya düşmüştür. Ayni
yılda Etibank işletmesinin randıman vasatisi ancak 572, halbuki İş Bankası müesseselerinden Türkişin
874 idi. Bir yıl sonra da Etibank randımanı 551 e düşecektir.

Randımanlarda şüphesiz ki, yalnız ocak mühendislerinin, teşvik ile kamçılanan, alaka ve
gayretlerinden, mürakabede gösterdikleri titizlikten başka birçok amiller mevcuttur. Fakat başta, işçi
faktör olmak üzere, diğer birçok faktörlerdeki elverişsizlik derecesi bütün işletmelerde ayni kalmaktadır.
Diğer mühim bir amil de ocakların jeolojik bünyesidir.

İş Bankasınca işletilen bir ocağın randımanlariyle, -tamamiyle ayni jeolojik bir bünye arzeden ve
bu devirde Etibanka geçmiş bulunan bir diğer ocağın randımanlarını mukayese edelim:

İş Bankası Ocağında Eti Bank Ocağında
831 700 Etibanka geçmeden evvel
847 572 Etibanka geçtkten sonra
871 551 Etibank İşletmeleri barem kanununa tabi olduktan

sonra

Maliyetler Fransız şirketi zamanında, 1936 da ton başına tesbit edilen 451 kuruştan, Etibank
işletmesinde 1938 yılında 574 kuruşa, 1939 senesinde 625 kuruşa kadar yükselmiştir.

Bu rakamlar, iki sistemin, sanayi hayatında verdiği müsbet neticeleri ayrıca hiç bir izah ve tefsire
ihtiyaç bırakmıyacak bir aşikarlıkla ortaya koymaktadır.

Etibank faaliyetlerinin, füzyona kadar devam eden bir bilançosunu yapacak olursak görürüz ki,
bu bilançonun aktifinde, bilhassa milli ekonomi bakımından israflara meydan veren hoyratça bir istihraç
sistemine nihayet verilmesi, bu bakımdan ehemmiyetli olan ihzari ameliyelere germi verilmesi, kalın
damarların yanıda ince damarların da işlenmesi, teknik, ve içtimai tesisat vücuda getirilmesi gibi
başarılar mevcuttur, Bilançonun menfii tarafına ise, randımanların düşmesi, maliyetlerin yükselmesi,
istihsali arttırma yolunda çizilmiş olan program hudutlarına yaklaşılamaması gibi, hususları kaydetmek
icap eder.

Bu muhtasar bilanço, devlet işletmeciliğimizin, kuvvetli ve zayıf taraflarını, en karakteristik bir
şekilde ifade edebilmektedir.

III- 3 üncü safha: 1939 Eylül'ünden füzyona kadar.
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İkinci cihan harbinin patladığı gün, meriyete giren bir kanunla(*) iktisadi devlet teşekkülerinde -
tam manasiyle- bir devlet dairesi ruh ve sisteminin yerleşmesine doğru yol alınmağa başlanmıştır.

Böylelikle barem sistemine bağlanan, Ereğli kömürleri işletmesi mühendisleri de, bir hamlede
devlet memuru vaziyetine sokulmuş oluyorlardı.

Ocak mühendisi, maden işletmelerinde istihsalin miktarı, kalitesi ve randımanında amil olan, en
ehemmiyetli sevk ve idare elemanlarından biridir.

Ocak mühendisinin maaşı bareme intibak ettirilmiş, terfileri senelerin geçmesine bağlanmış,
kendilerine yalnız maaşın % 20 si nisbetinde “bir maden zammı” ödenmiştir.

Hiç bir müteharrik teşvik elemanını ihtiva etmiyen bu ücret sisteminin tatbikinden itibaren,
randımanların bir kat daha düştüğü görülmüştür.

Böylece, 1940 yılı ilk 11 ayı için randımanların umum havzada 574, bir İş Bankası şirketinde 822
kilo olarak tesbit edilmesine mukabil, Etibank İşletmesinde ancak 505 kilo olarak hesaplanmıştır.

IV.- Dördüncü devre:

1940 kanunuevvelinden 1943 temmuzuna kadar.

1940 Aralık ayında füzyon teşkilatı Ereğli kömürleri İşletmesi adı altında havza idaresini eline
alınca, otomatik olarak bütün kömür ekonomisinde barem kanunu tatbik edilmeğe başlanmıştır.

Bu dönüm noktasına takip eden 2-3 yıl 3500 ü mütecaviz memur 2500-3000 işçi çalıştıran, ve bu
itibarla Türkiyenin en büyük sanayi işletmesi vaziyetine gelen bu teşebbüsün teşkilatınına, yeni şartlara
intibak etme, işçi ve direk tedarikindeki güçlüklerle uğraşmak yıpranmış ve vaktinde yenilenmemiş,
teçhizat ve tesisatla iş görmeğe çalışmak hususunda sevk ve idarenin başında bulunanların cidden
büyük, gayretler sarfettikleri bir devirdir.

Randıman barometresi bu defa da sanayi hayatında barem sistemi ile bürokratik gidişi, mahkum
etmeğe kafi neticeler kaydetmiştir:

Füzyondan evvel gelen, son ayda, havza umum randıman 574, Ereğli işletmesininki 505, ve
Türkiş şirketinin de 822 kilogram olarak tesbit edilmişti.

Füzyondan sonra 1941 senesinde havza umum randımanı ilk ayda, 505 kiloya, daha sonra 490,
daha doğru bir hesapla (*) 380 kiloya düşmüştür.

Görülüyor ki, ikinci cihan harbi yıllarında kömür ekonomisinin düştüğü güç durumu yaratan
sebepler arasında teçhizat, direk ve işçi faktörleri yanında, füzyon idaresiyle beraber bütün havzada
yerleşmiş bulunan, tamamiyle gayri iktisadi bir personel ve maaş sisteminin mesuliyetine de, birinci
planda bir yer ayırmak icap eder.

İşletme sevk ve idaresi kadar alakadar hükümet makamlarınca da takdir edilen bu durum
karşısında barem kanununu rasyonel sevk ve idare icaplariyle barıştırmak yolunda bir nevi devamlı
telifçilik gayretleri sarfedilmiştir.

Sakat olduğu bilinen bir nizam, sonsuz tefsirler, ilaveler kendi kendini aldatırcasına tadiller ile
muhafaza edilmeğe çalışılmıştır.

Tam bir hüsnü niyet fakat sophistique bir zihniyetle girişilen bütün bu gayretler beklenen neticeyi
vermemiştir.

Bütün bu gayretlerle, neticelerini 6 merhalede toplıyarak mütalaa etmek kabildir:

(*) Bakanların ve devlet müesseseleri memurları aylıklarının teadül ve tahvili dair 3659 no’lu Kanun.
(*) 1941 yılında bu rakam 491 e inmiştir. 491 kilo hakikatte 388 kilo demektir. Çünkü ocaklardan çıkan kömürün
kalitesi düşmüş kül derecesi artmış ve hesaplarda bu nokta bir müddet nazarı dikkate alınmamağa başlanmıştır.
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Birinci Merhale:

Yeni ve büyük işletme teşkilatlandırıldığı zaman had bir mühendis buhranıyle karşılaşılmıştır. Bu
buhranı kısmen bertaraf edebilmek için, sevki idarenin yüksek mevkilerini işgal edecek olanlarla, bir
nevi "kurmay teşkilatı" mevkiinde bulunan etüd grubu mühendislerine, barem harici ücretler verebilmek
üzere, bir hususi "muvakkat liste" tertip edilmiştir.

Diğer taraftan, fiilen, istihsal cehhesinin ileri karakollarında çalışan ocak mühendisleriyle, bölge
baş mühendisleri, tamamiyle barem sistmene bağlı kalmışlardır.

İki buçuk yıl kadar devam eden bu teşkilatlanma devresinde her, ihtiyaç veya aksakılık karşında,
filan veya falan vazife makamına da, muhvakkat listeye ithal etmek veyahut, teşvike layık bir bölge baş
mühendsini, vekalet maaşı ile taltif ve tatmin etmek gibi yarı tedbirlere baş vurulmuştur.

Bu gibi müracaatlar, bittabi merkezi makamlarla uzun muhavereleri, hatta karşı karşıya temasa
gelerek, uzun uzun münakaşaları, sonsuz vakit ve eneji ziyamı icap ettirmiştir.

İkinci Merhale:

Muvakkat liste, 7 temmuz 1944 tarih ve 4621 numaralı bir kanunla kat'i şeklini almıştır.

Arada geçen zaman zarfında işletme 1942 buhranını atlatmış, istihsal ve randımanlarını, harpten
evvelki seviyesine yakın bir mertebeye yükseltmiştir.

Fakat 1944 sonundan itibaren, havza istihsalatının ilk 15 sene zarfında 2 misline, randımanların
da, 3 misline yükseltilmesini istihdaf eden yeni "amenajman" planını, tatbik bahis mevzuudur. Böyle bir
kalkınma eşiğinde, maaş politikasında yeniden bazı tadiller yapılması lüzumlu görülmüştür.

Üçüncü Merhale:

Ezcümle, eylül 1939 da, % 20 olarak tesbit edilmiş olan maden zamları, yeni bir ek kanunla %
50 ye çıkarılmış, ocak içinde geçen bir yıllık hizmet, baremde terfi bakımından bir buçuk yıl olarak
sayılmıştır.

Ne bütün bu tadiller, ne de bazı vazifeler için yüksek maaşlar verilmesi, devlet sanayi
işletmelerine verimli bir ücret politikasının temel taşı olan teşvik şartını getirememiştir.

Dördüncü Merhale:

Nihayet, 1943 başında neşredilen bir Vekiller Heyeti karariyle, memurlara "prim" dağıtma
prensibi kabul edilmiştir.

İlk bakışta, devlet işletmeciliğimizde, anlayışlı bir yeniliğin müjdecisi gibi telakki edilen bu kararın
tatbikinde, radikal bir şekilde hareket edilemediğinden, istihdaf edilen neticelere varılamamıştır.

Filhakika, hazırlanan talimatname mucibince, hiç te basit olmıyan hesaplara müsteniden
dağıtılacak olan primler, maaş tutarının % 25 ini tecavüz edemiyecekti. Prim almağa hak iddia
edebilecekleri kabul edilen ocak mühendislerinin, umumiyetle, 100 lira etrafında maaşlarla çalışan -
tamamiyle bareme tabi- elemanlardan mürekkep olması ödenebilecek aylık prim tutarını, fiilen 15-20
liraya inhisar ettirmiş oluyordu.

Netice cidden enteresandır:

Bu yeni tahdidi takip eden ilk aylardan sonra, istihkak edilen gayri safi prim miktarının gittikçe
düştüğü, ocak mühendislerinin, mutat ölçüyü aşan dikkat ve gayretlerini, asli maaşları dahilinde
alabilecekleri prim plafonlarına göre -adeta- otomatik bir gidişle, ayarladıkları görülmüştür.

Ezcümle, ilk aylarda bazı mühendislerin, 300 ila 350 lira prime hak kazandıkları ve buna mukabil
maaşların % 25 i ile tahdit edilerek 25 ila 30 lira aldıkları görülüyordu. İşte bundan sonra, dikkat ve
gayretlerinde, ancak, 100 ila 140 lira gayri safi prime hak kazandıracak şekilde gevşediği müşahede
edilmiştir.

Bu tecelliler karşısında, klasik -liberal iktisatçıların, "Homo- Econommicus" fiksyonlarını
hatırlamamak kabil mi?

Beşinci Merhale:

1946 sonunda, bilcümle maaşlara, ikinci bir zam yapıldığı zaman, evvelce, İktisat Vekaletine,
iktisadi devlet teşekküleri mensuplarına prim dağıtmak hususunda bahşedilen salahiyet geri alınmıştır.
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Altıncı Merhale:

8-9 aylık bir fasıladan sonra teşvik unsurunu gayret, dikkat, ve itinaya göre ayarlanan platfonlu
bir prim siyasetinin, maaş ve ücret sisteminde yeniden yer almasına ihtiyaç hissedilmiş ve bu sistem
1948 den itibaren tatbik edilmeğe başlamıştır.

1948 de yeniden tesis edilen prim sisteminin iade edileceği hakkında 1947 ortalarında
gazetelerde Anadolu Ajansı vasıtasiyle intişar eden şu ifade, -prim sisteminin iktisadi hayat ve
faaliyetlerde müsbet neticeler verebilmesini temin edecek bir zihniyet ve şekil dairesinde tatbik
edilmediğini kabul etmesi itibariyle- cidden şayanı dikkattir:

 "Evvelce devlet müsseseleri memurlarına verilmekte iken geçenlerde durdurulan primlerin
tekrar iadesi uygun görülmüştür. Ancak prime hak kazanmanın şartları yakında toplanacak bir
komisyon tarafından tesbit edilecektir. Evvelce istihsali artırmak ve rasyonel çalışmağı sağlamak
maksadiyle konulan prim sistemi tatbikatta, bir nevi, maaş zammı mahiyetini aldığı görülmüştür."

Hülasa: Barem kanunu ve sistemine bağlı personel politikası kömür sanayiinde olduğu gibi
bütün sanayi işletmelerinde çok fena bir imtihan geçirmiştir. Ne muvakkat listeler, ne % 25 ten % 50 ye
çıkarılan maden zamları, ne vekaletten alınan munzan maaşlar ne de sözde prim sistemleri sanayi
hayatı için çok elverişsiz randıman bakımdan yıkıcı olan bürokratik personel politikasını ruhunu ve
neticelerini değiştirmiş değildir.

Büyük Alman sanayici ve teşkilatçısı Hügo-Stinnes der ki “Bir sanayi tesisi kuracak iken
kendinize şu iki suali sorununuz ve müsbet cevap alınayınca zinhar işe başlamayınız”.

1- Bu sanayi işletmesi için kafi miktarda kalifiye işçi tedarik edilebilecek mi?
2- Sanayi müessesesini sevk ve idare edecek hakiki şefler mevcut mu?"

Filhakika, sanayi bir cemiyet içinde seçkinler arasında kollektif bir deha yaratarak kurulabilir:

Basirette, gayrette, dikkat ve itanada icat ve ihtirada, deha; adam seçmede, adam çalıştırmada,
devamlı ve bilgili mürakabede deha.

Böyle bir kollektif dehaya dayanacak modern sanayi hayatında insan unsuru cephesinde, yani
bir tarafta işçi saflarında, diğer taraftan da teknik ve iktisadi sevk ve idareyi elinde tutan personel
saflarında devlet işletmelerimizde mevcut şartların tamamiyle haricine çıkmak lazımdır.

Filhakika, bütün sanayi işletmelerimizi için daimi ve kalfiye işçilerden mürekkep profesyonel bir
kütleye ihtiyaç vardır. Madencilik gibi pek büyük sayıda işçi kütlelerine muhtaç olan branşlarda bir an
evvel, ziraat ve köy hayatiyle, iktisadi ve psikalojik alakaları kesilmiş -bunun için de- sanayi işletmesi
civarında aileleriyle beraber yerleştirilmiş daimi bir amele nüvesi kurmak zorundayız.

Devlet sanayi işletmelerinin başına mesuliyetlerinin ağırlığı kadar salahiyetleri de geniş tutulmuş
seçkin iş adamı ruhu taşıyan şefler getirmek lazımdır. Mesuliyet ve hesap vermede - derece, derece
siyasi ve idari makamların, sık sık sordukları sualler, verdikleri direktifler, yaptıkları müdahalelerle devlet
işletmelerimizde bilfiil yerleşmiş olan gündelik irat sistemi yerine anonim şirketlerde olduğu gibi, her yıl
sonunda bir defa hesap verme sistemini ikame etmek zaruridir. Devlet işletmelerine maliyet
politikasının, ve sevk ve idarenin her sahasına maliyet zihniyetinin mutlaka yerleşmesi lazımdır.

"Hususi hukuk hükümlerine tabi olmak, ve ticari usullerle idare edilmek üzere…" tesis edildikleri
kuruluş kanunlarında ifade edilmiş olan Sümerbank ve Etibank manzumesi işletmelerinin faaliyetlerinde
hakikaten böyle bir ruh ile çalışmaları, çalışabilme imkanlarına sahip kılınmaları ehemmiyetlidir.

Devlet işletmeciliğinin milli iktisat fonksyonlarını hakkiyle başarabilmeleri, kanaatimizce liyakate,
gayrete ve bilhassa müsbet neticeye kıymet veren bir personel ve maaş politikasının yerleşmesine
bağlıdır.

12. Orman İşletmeciliğinde Devletçilik Problemi ve Ormancılık
Politikamızın Ana Davaları

PROF. DR. ŞEREF NURİ İLKMEN

Devlet Orman İşletmeciliği ile özel ormanların devletleştirilmesi meseleleri 3116 ve 4785 sayılı
kanunlarla halledilmiş iken, bugün yine bu noktalara dönülmekte ve bunların leh ve aleyhinde fikirler
yürütülmekte ve mütalaalar serdedilmektedir. Bu itibarla Devlet Orman İşletmeliği ile özel ormanların
devletleştirilmesi hala bir problem olmaktan çıkmış değildirler. Memleketimizin iktisadi meselelerini ilmin
ışığı altında çözmek üzere toplanmış olan "Türkiye İktisat Kongresinde" devletçilik ve devlet müdahalesi
mevzuları incelenirken, yurdumuzun en önemli bir servet kaynağı olan ormanların devlet tarafından
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işletilmesindeki ekonomik sebepleri ve özel ormanların devletleştirilmesindeki zaruretleri belirtmemek
ve bugünkü ormancılık politikamızın ana hedefini tayin etmemek cidden bir noksanlık olur.

Bilindiği üzere her memleketin ekonomik bünyesi endüstri, ziraat, ticaret, taşıma ve ulaştırma,
madencilik, hayvancılık ve ormancılık gibi türlü türlü iktisadi şubelerden meydana gelmekte ve bu
şubelerden her birisi de devletin eknomi sahasında güttüğü genel politikaya tabi bulunmaktadır. Tam bir
liberalizm esasına bağlı bir memleket ekonomisinde her şey az çok bir farklılıkla "Bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler" prensibine göre ayarlanır ve ekonomik faaliyetler iktisadi kanunların tesirine
terkolunurken, koyu bir sosyalizme bürünmüş ekonomi nizamında ise özel teşebbüslerin faaliyetlerine
son verilerek, her şeyi merkeziyetleştirilir ve böylece memleketin ekonomik mukadderatı iktidarı elinde
tutan muayyen şahısların arzu ve düşüncelerine bırakılır. Millet ekonomilerine damgalarını vuran bu iki
zıd ekonomi sisteminin ortasında, mahiyeti itibariyle müstakil bir sistem karakterini taşımayan devletçilik
vardır. Burada mülkiyet prensibinin masun tutulduğu ve fert hürriyetinin garanti altında bulundurulduğu
görülmekte ve aynı zamanda hususi ekonomi sektörünün hakimiyeti tanınmaktadır. Bununla beraber
ferd enerjisinin ve faaliyetinin yeter derecede bulunmadığı sahalarda devletin teşebbüse geçmesinin
doğru olacağı da kabul edilmektedir. Devlet bu müdahalesinde bazen ferdi teşebbüse el uzatır, bazan
da onu türlü yollar ve kanallardan teşvik eder. Ancak bu müdahaleye hudut tayininin zor olması ve bu
tayin işinin de doğrudan doğruya devletin takdirine ait bulunması, devlet teşebbüslerinin zaman zaman
dozunu kaçırttırır ve ferdin ekonomik faaliyetlerini daralttırır.

Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasasının ikinci maddesinde devletçilik prensibi kabul edilmiş olmakla,
memleketimizin ekonomi politikasında bu üçüncü yol seçilmiş demektir. Ancak bu yol seçilirken,
ekonomik doktrinler değil, memleketin hayati ihtiyaçları ve gerçek icapları gözönünde tutulmuş
bulunmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğundan sermayesi kıt, teşkilatı
düzensiz ve tekniği bozuk bir iktisadi bünye tevarüz etmiştir. Bunu kalkındırmak için sadece özel
teşebbüslerin faaliyetine güvenilemezdi. Gerçekten bütün bir tarih boyunca sürüp giden
kapitilasyonların ve içtimai bünyedeki bozuklukların tesiriyle memlekette ne bir sermaye teraküm
edebilmiş ve ne de becerikli usta müteşebbisler yetişmiş bulunuyordu. Halbuki buna mukabil endüstri,
münakale, bayındırlık, madencilik, ziraat, ormancılık ve hayvancılık gibi türlü türlü istihsal şubelerinde
başarılması icabeden sayısız işler vardı. İşte böyle bir durumda, inkilabın eşiğinde bulunan Türkiye
devletinin ilk yapacağı iş hiç şüphe yokki, milli ekonominin bu nefluç vaziyeti karşısında pasif
kalmamaktı. Nitekim devlet milli ekonomiyi taazzuv ettirmek için bir taraftan hususi teşebbüsleri
ilgilendiren ticaret ve sanayi odalarını, tarım kredi ve satış kooperatiflerini, toprak mahsulleri ofisini,
sulama tesisatını, tohum ıslah istasyonlarını, köy enstitülerini, teknik ziraat ve bahçıvanlık okullarını,
zirai donatım kurumunu, nebat hastalıkları ile mücadele istasyonlarını meydana getirmiştir. Diğer
taraftan da endüstri, tarım, ulaştırma, madencilik, bayındırlık ve ticaret sahalarında fiilen teşebbüse
girişmiştir. Bugün devletçiliğin hudutları o kadar genişlemiş vaziyettedir ki, endüstri işletmeleriyle maden
işletmelerinin büyük bır kısmı devletin elinde olduğu gibi, kara, deniz, hava taşıt işleri de hemen hemen
devlet işletmeciliği içerisinde yer almıştır. Kredi teşkilatına gelince, bankaların büyük bir kısmı yine
devlete ait bulunmakta ve iç ticaretle dış ticaret sahasında devletin en geniş şekildeki müdahalesi
görülüp sezilmektedir. Kambiyo kontrolü, lisans sistemi; devletin ithalat ve ihracatı bakımlarından
yaptığı kontrol, hububatın devlet tarafından alınıp satılması, çay, kahve, kibrit ve içkilerin tekele tabi
oluşu, kömürün devlet eliyle satılması hep bu meyanda gösterilir. Bütün bunlara rağmen devletin
ormancılık politikasındaki müdahale siyaseti ve devlet işletmeciliği ile ormanların devletleştirilmesi işi
çok yakın zamanlara kadar tahakkuk ettirilmiş değildi. Halbuki ormanların düzenli bir şekilde
işlettirilmesi işiyle yalnız devletçilik politikasını güden devletler değil, bizzat liberal tandanslı devletler
meşgul bulunmaktadırlar, çünkü orman öyle bir servettir ki, onun yapı işlerinde, yakacak madde
temininde her türlü taşıt vasıtalarının yapılmasında, sellüloz endüstrisinde, doğramacılıkta,
kaplamacılıkta, anbalaj işlerinde, oyuncak imalatında, marangozlukta, kibrit ve kurşun kalemi
sanayiinde, baston ve şemsiye yapılmasında, maden sütununda, kauçuk, reçina, mantar ve sepi
maddelerinin istihsalatında ve daha buna benzer nice nice işlerde bir ham madde kaynağı olarak yer
alır. Fakat ormanın gördüğü iş bu kadarla bitmiş olmaz. O aynı zamanda memleket ikliminin düzelmesi,
yurdun yeşillenip güzelleşmesi ve yer altı sularının denkleşmesi üzerinde de tesir yaparak, insanların
sıhatli ve neşeli olmalarına, ziraatın verimli hale gelmesine de ayrıca hizmet eder. Bu itibarla ormanın
yokluğu öyle her hangi bir servetin yokluğuna pek benzemez. O tek ihtiyacı gideren bir servet değil,
türlü ihtiyaçları gideren bir servetler yekunudur. İşte bu böyle olunca devletlerin de kendi ormanları ile
ilgilenmemelerine imkan yoktur. 1856 yılında ise genel islahat projesine uyularak memleket
ormanlarının durumu tetkik ettirilmek üzere Avrupadan mütehassıs bir heyet getirtilmiş ve bu heyetin
tavsiyesine göre de İstanbulda bir orman mektebi kurulmuştu.

İşte Türkiyede ormancılığa karşı devletin ilk müdahalesi böyle başlamış ve fakat bütün diğer
sahalarda olduğu gibi burada da hakiki manada bir düzenleme tahakkuk ettirilememişti. Esasen
müdahalenin böyle bir maksat ve iddiası da yoktu, çünkü devlet ormanlardan sadece gelir temin etmeyi
düşünüyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra milli ekonominin düzenlendirilmesi yoluna girilince, devletin
ormancılığa karşı alakası da biraz fazlalaştı. 1924 yılında çıkartılan "Türkiyede mevcut bilumum
ormanların fenni usulü idare ve işletilmeleri hakkındaki kanunun birinci maddesi ile bütün ormanların
işletilmesi amenajman… planlarına bağlanmış ve bu maksatla da bir takım amenajman grupları teşkil
olunmuştu. Bu hareket oldukça esaslı bir müdahale mahiyetinde idi, çünkü bu suretle ormanlar artık
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serbest bir servet olmaktan çıkıyor ve ekonomik bir hüviyet kazanıyorlardı. Gerçekten ormanların
amenajman planına bağlanması gelişi güzel bir idare tarzından kurtulup düzenli işletmeye geçilmesi
demektir. Zira amenajmanın gayesi ormandaki devamlılığı esas tutarak hasılatı zaman ve mekan
bakımından tertiplemektir. Bu maksatla teşkil edilmiş olan amenajman grupları da bu prensip dahilinde
hareket ederek, memleket ormanlarının taksasyonunu yapmağa başlamış ve bir çok ormanların
amenajman planlarını da hazırlamış bulunuyordu. Yalnız buradaki sakat olan nokta devletin sadece
amenajman planlarıyla iktifa edip, ormanları şu ve bu müteahhidin elinde bırakmış olması idi. Fakat bu
mahzur 1937 yılında duyulmuş ve çıkarılan 3116 sayılı orman kanununun 31 inci maddesine "Devlet
ormanları Devlet tarafından işlettirilir" hükmü konulmuştu. Bu hüküm ormancılık politikamızın bir dönüm
noktasını ifade ediyordu, çünkü bu prensibin konuluşu ormancılık politikamızla milli ekonomi siyasetimiz
arasındaki tezadın kaldırılması demekti. Gerçekten devlet milli ekonomimizin her çeşit faaliyetini
düzenler ve fiilen buralarda teşebbüslere girişirken, ormancılık sahasındaki pasif durumu ve alakasızlığı
izah olunamıyordu. Zira mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle devletin alakasını çekecek ve devlet
işletmeciliğini icabettirtecek ekonomi faaliyetlerinin en başında ormancılık gelmektedir. Ormancılık
sahasında olduğu kadar hiç bir istihsal faaliyetinde özel menfaatla kamu menfaati bir birbirine zıt
değildir. Ticarette endüstride, ziraatte hatta madencilikte hususi teşebbüslere ve hususi işletmelere yer
verilmesi ne kadar doğru ve isabetli ise, ormancılıkta da o kadar kötü ve o kadar mahzurludur. Burada
ancak tam bir devlet müdahalesine, tam bir devlet işletmeciliği organizasyonuna lüzum vardır ve bu
lüzum doğrudan doğruya orman işletmelerinin hususi karakterlerinden ileri gelmektedir.

1- Bilindiği üzere her memleketin ekonomik alanındaki faaliyetler işletme denilen teknik ve
ekonomik karakterdeki organizasyonlar içerisinde cereyan ederler. Her ne kadar bu işletmeler milli
ekonomi yapısının birer hücreleri mahiyetinde iseler de, gaye ve maksat bakımından birbirlerinden
farlıdırlar. Bunlardan bazıları sadece para şeklinde kazancı hedef tuttukları halde, diğer bazıları da para
ile ölçülmesi hemen hemen kabil olmayan sosyal ve kültürel gayeleri istihdaf ederler. Ekseriyetle her
ileri devlet kendi kapasitesi dahilinde ormancılığı düzenlemek üzere bir taraftan ormancılığa ait
mevzuatı sistemlendirirken, diğer taraftan da başta ilim müesseseleri olduğu halde, çeşitli
organizasyonları vücuda getirmiş bulunmaktadır. Yabancı devletlerde ormancılığa karşı yakın bir alaka
görülürken Osmanlı İmparatorluğunun çözülüş devrinde de bunun tam aksine bir politikanın hüküm
sürdüğü anlaşılmaktadır, çünkü bu devirde ormanlara serbest bir servet gözü ile bakılıyordu. Osmanlı
İmparatorluğunun uzun zaman devam edip giden bu yanlış görüşüne karşı ilk kıpırdanma hareketi
saltanatın son devrinde vukua gelmiştir. 1940 da ormanlardan kesilecek odun ile yapılacak kömür ve
keresteden alınacak rüsum ile müteferruatı hakkında ilk irade çıkartılmış ve 1851 de orman özel
teşebbüsler birinci kategorideki işletmeleri ele alıp, diğerlerine hiç iltifat etmezler. Yalnız bu hususta
vakıf müesseseleriyle tesis namı altındaki müesseselere ait işletmeler hariç tutulabilir, çünkü bunlar her
ne kadar hususi teşebbüslerin meydana getirdiği teşekküller ise de, takip ettikleri gayeler dini, ilmi ve
insani mahiyettedirler. Orman işletmesine gelince, bu emteanın zaman ve mekan bakımından
müstehliklere arzedilmesi işini üzerine almış bulunan bir ticaret işletmesi veyahut ham maddelerin
mamul hale getirilmesiyle uğraşan bir endüstri veya zanaat işletmesinden çok farklıdır. Bunlar para
şeklindeki kazancı ve bilhassa spekülatif mahiyetteki muameleleri ön planda tuttukları halde, orman
işletmelerinde durum böyle değildir. Orman işletmesinin maksat ve gayesini tayin eden, işletme
sahibinin arzu ve iradesi olmayıp, daha ziyade ormanın mevkii ve kuruluşu vaziyetidir. Esasen orman
işletme planı yapılırken, ormanın haiz olduğu bütün özellikler gözönünde tutulur ve buna göre orman
işletmesine bir yön verilir. Mesela orman bir muhafaza ormanı karakterinde ise, artık burada hakim olan
unsurlar ekonomik olmaktan çıkarak, meta ekonomik bir karakter alırlar. Böyle olduğu içindir ki,
İsviçre’nin 1902, Turingen eyaletinin 1931, İtalya’nın 1877, Yunanistan’ın 1929, Fransa’nın 1882,
Avusturya’nın 1884, Çarlık Rusyasının 1888, Macaristan’ın 1879, Yugoslavya’nın 1930 tarihli orman
kanunları muhafaza ormanı karakterinde bulunan ormanları kamu işletmeleri için elverişli görerek,
bunların kamulaştırılması hususunda lüzumlu hükümleri koymuş bulunmaktadırlar. Bunun böyle oluşu
hiçte sebepsiz değildir. Eğer bu nevi ormanları hususi ekonomi işletmelerine terk edecek olursak,
ormanı gayesinden ve göreceği hizmetlerden tamamen uzaklaştırmış oluruz, çünkü hususi ekonomiye
tabi işletmenin esas gayesini rentabilite prensibi teşkil etmektedir. Bu itibarla işletme sahibi ormanın
memleket iklimine ve halkın sıhatine yapacağı tesirleri hiç hesaba katamaz, o yalnız işletmeye koyduğu
kapitalin faizini en kolay ve en yüksek şekilde çıkartmağa bakar, Bu da ancak ormandan mümkün
olduğu kadar yüksek bir kesim yapmak suretiyle gerçekleşebilir.

2- Orman işletmelerinin diğer bir hususiyeti, onların diğer işletme nevilerine nazaran toprağa ve
iklime daha sıkı bir şekilde bağlı bulunuşlarıdır. Toprak orman yetiştirilmesinde diğer işletmelerde
olduğu gibi, sadece bir kuruluş yeri olmayıp, aynı zamanda onun bünyesine dahil olan bir unsurdur.
Bilindiği üzere toprak kıttır ve bu kıtlık ormanların da kıtlaşmasına sebep olmaktadır. Ormanların
yetişmesinde müessir olan iklim ise her yerde elverişli değildir. Bu da ormanların kıt oluşu üzerinde
ayrıca rol oynar. Nitekim Finlandiya ile İspanyayı karşılaştırırsak, bunun böyle olduğunu açık şekilde
görürüz. Finlandiyada ormanın toprak yüzeyine nisbeti %73.5 iken İspanyada bu miktar %9.9’dur. Gerçi
İspanyada bu azlık ormanların tahrip edilmesiyle de alakalıdır. Fakat buna rağmen yetişme imkan ve
şartları birincisinde daha elverişlidir. Türkiyeye gelince ormanlık bölgeler daha ziyade sahip
mıntıkalarına inhisar etmektedir. Bu sahil şeritlerinin genişliği Karadeniz kıyılarında 80-100, Ege
denizinde 300-400, Akdenizde ise 60-100 kilometredir. Kıyılardan içerilere doğru gidilince ormanların
kayboldukları ve bunların yerine çıplak ve boş sahaların kaim olduğu görülür. Orman bakımından orta
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Anadolu ile doğu Anadolu çok müşkül durumdadırlar. Buradaki ormansızlığın en önemli sebebi
yağışların az oluşu ile topoğrafik durumdur. Orta Anadoludaki 200-350 milimetrelik yağış ve suhunet
ekstremleri ormanlık bölgelerin teşekkülüne mani olmaktadır. Doğu Anadoluda ise çok yüksek dağların
bulunuşu suhuneti azaltmaktadır. Suhunetin azlığı ve bilhassa devamlı olmayışı da ormanların
yetişmesine imkan verdirtmemektedir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Türkiyede ormanların yetiştirilmesi
çok zor ve çok masraflıdır. Bu itibarla Türkiyede orman kıtlığı hadisesi tabiat şartlarının meydana
getirdiği bir vakıadır. Ormanların her tarafta her istenildiği yerde ve arzu edildiği miktarda
yetiştirilememesi orman mahsullerindeki rekabet serbestisini daraltır ve belki de bir monopol hadisesini
meydana getirir. Ormanların idare ve işletilmeleri özel teşebbüslere bırakılırsa, tıpkı taşıma ve ulaştırma
işlerinde olduğu gibi, burada da işletme sahipleri kendi aralarında birleşirler ve ormann mahsullerini
yüksek fiatlarla satmağa kalkışırlar. Halbuki orman mahsulleri birçok işletmelerin ham maddelerini teşkil
ettiğinden ve aynı zamanda memleketimizde esaslı bir ısıtma vasıtası olduğundan, bunların yüksek
monopol fiatları ile satılması asla doğru değildir. Bilhassa bu nevi mallara karşı talep elastikiyetinin
asgari bir derecede olduğu da gözönünde bulundurulursa, alıcıların çok kötü bir duruma düşecekleri
açıkça görülür. Bundan başka ham maddesini odundan alan sayısız mamulatın da maliyetleri
yükseleceğinden, kısmi bir hayat pahalılığına da kapı açılmış olur. Bunu önlemek için yapılacak tek iş,
tıpkı serbest rekabetin imkansız olduğundan ötürü kamu müesseselerine terkedilen işletmeler gibi,
orman işletmelerini de devlete bırakmaktır. Halbuki memleketimizde son günlere kadar bunun tamamen
tersine giden bir yol tutulmuş bulunmakta idi.

3- Değil özel ormanlar, devletin kendi malı ve kendi mülkü bulunan ormanlar bile hususi
teşebbüslere, hususi kapitallere terkolunmuş vaziyette idi. Halbuki her servetin kendi sahibi tarafından
işlettirilmesi bunun kira ile veyahut imtiyazla işlettirilmesinden çok faydalı ve çok verimlidir. Nasıl ki
ziraat sahasında ortakçılık, yarıcılık ve kira ile işletmenin zararları varsa, ormancılık işletmesinde de
ihale veya imtiyaz usullerinin büyük mahzurları vardır. Bunun canlı misallerini ve acı delillerini
memleketimizin tahrip edilmiş olan ormanlarında görmek kabildir. Gerçekten devlet ormancılık
politikasında ihale metodunu takip etmekle, bütün bir tarih boyunca hep zengin ormanlarını
müteahhitlere vermiş, bakımsız ve verimsiz ormanlarına da müşteri bulamamıştır. Bu gayet tabiidir,
çünkü kaide olarak özel kapital daima en karlı ve faizi en bol yerlere doğru kayar. Bu böyle olunca da,
ormanı işletmek için üzerine almış olan müteahhit pek haklı olarak rentabilite hesaplarından hareket
ederek, yüksek karlar peşinde koşar. Halbuki bakımsız ve verimsiz ormanlar kar mevzuu
olamayacağından, bunlara iltifat etmez. Bunun neticesinde de verimli ormanlar hususi kapitalin
çarkından geçerek, nasipsiz birer varlık halinde bakımsızlar ve verimsizlerin yanına girerler.

İşte Türkiye ormanlarının bugünkü acınacak durumunu doğurmuş olan faktörlerden birisi ve belki
de en birincisi budur. Gerçi işletilmek üzere ihale olunmuş olan ormanların, 405 sayılı kanunun 6’ncı
maddesinde "İşletme esnasında orman müteahhit veya müteneffileri veyahut mutasarrıfları tarafından
kat’i ve muvakkat planlar tatbik edilmediği, veya tahribat ika edildiği indelkeşf heyeti fenniyece tahakkuk
ederse, bu suretle kat’iyat icra edilen veya tahrip olunan aksamı arazi eshabına teşcir ettirildikten
başka, tahribatın derecesine göre ceza hükmolunur ve müteahhitlerin mukavelesi münfesih telakki
edilir" denilmekte ise de, tatbikatta ya anlaşamamazlık ortaya çıkmaz, çıksa da mahkemeye kadar
götürülmez, götürülse de ihtilaf bir dava mevzuu olarak uzayıp giderdi. Hiç şüphe yok ki bütün bunların
hesabı da orman varlığından ödenirdi. Nitekim memleketimizde ihale politikası devam ettiği müddetçe
bu hep böyle olmuştur, çünkü devlet bakımsız ormanların ıslahına kalkışmış olsaydı, bu takdirde
lüzumlu masrafları ancak vergilerle karşılayabilecekti. Ormanlar bir taraftan müteahhitlerin gelir kaynağı
haline getirilirken, diğer taraftan da orman ıslahatı ve ormanların bakımı için vatandaşlardan vergi
almak düpe düz bir haksızlık ve adaletsizlik olmaz mı idi? Devlet sırf bu adaletsizliğe düşmemek için ne
vergi almış ve ne de ormanlarına bakabilmiştir. Halbuki ormanlar devlet tarafından işlettirilmiş olsaydı,
değil bakımsız ormanların ıslahı, belki yeniden ağaçlandırma bile kabil olurdu.

4- Bütün bunlardan başka orman işletmelerinin diğer bir hususiyeti iş ve kapitale nazaran -
bilhassa tabii ormanlarda- tabiatın ön planda gelmesidir. Bu böyle olunca da, orman işletmelerindeki
işçi miktarı endüstri, maden, münakale ve ticaret işletmelerine nazaran az olacak, kontrol ve mürakabe
de o nisbette kolay yapılacaktır. Devlet işletmeciliğinin mahzurları bu suretle bertaraf edilebilecek ve
devlet orman işletmeleri de bakımlı ve verimli hale gelecektir. İkinci cihan harbinden önce ileri bir
durumda olan Alman ormancılığında devlet işletmelerinin ekonomik durumu özel orman işletmelerine
nazaran çok üstün bir vaziyette idi. Elimizde bulunan 1927 yılı istatistiklerine göre devlet ormanlarındaki
yıllık hasılat miktarı hektarda 5.1 metreküp iken, vakıf ormanlarında 3.8, komün ormanlarında 4.4,
kooperatif ormanlarında 3.2, özel orman işletmelerinde de 2.4 metreküp idi. Bu devlet ormanlarının
diğerlerine nazaran daha çok bakımlı bulunduğunu göstermektedir. Devlet ormanlarının bu durumunu
sağlayan en mühim faktör devletin ormanı sadece bir gelir kaynağı şeklinde telakki etmemesi ve kat’iyat
işlerinde istical göstermemesidir. Halbuki özel müteşebbisler ne kadar mümkünse, o kadar süratle
ağacın para şekline girmesini isterler. İşte bu zihniyet ayrılığından ötürü de devlet ormanı, daima hususi
ormana nazaran, verimlilik bakımından üstün gelmektedir.

Bütün bu açık hakikatlere rağmen, Türkiyede devlet orman işletmesi sistemi ancak 1937 de
çıkartılan 3116 sayılı kanunla kabul edilmiş, bununla beraber bu kanunun üçüncü maddesinde devlet
ormanı mülkiyeti yanında hususi orman mülkiyetinin de kabul edilmiş olması hususi orman
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işletmelerinin devamına da imkan bıraktırmıştı. Halbuki bu da hatalı idi, çünkü devlet orman işletmeciliği
esası kabul edilince, bunun tabii bir neticesi olarak hususi ormanların da devletleştirilmesi icap
ediyordu. Ancak 3116 sayılı kanun devlet ormanlarına bitişik bulunan özel ormanların istimlakine cevaz
vermekte idi. Bunun sebebi işletme bütünlüğünü ve işletme birliğini emniyet altına almaktı. Gerçekten
aynı tabiat ve ekonomik şartlar altında bulunan bitişik orman parselleri bir bütündür. Böyle bir halde
parsellerden bir kısmının devlete ve bir kısmının da hususi şahıslara ait oluşu onların tek işletme
planına sokulmasına imkan verdirmez. Bunları tek mülkiyet altında bulundurmak için, hususi ormanların
istimlaki, icap eder. Yalnız 3116 sayılı orman kanunu istimlaki sadece bu ve 1000 hektardan yukarı olan
orman sahalarına inhisar ettirdiğinden, yine açık bir kapı bırakmış bulunuyordu. Fakat 9/3/1945
tarihinde kabul edilen "orman kanununa bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde
değişiklikler yapılmasına dair 4785 sayılı kanunla bu açık kapatılmıştır." Bu kanunun birinci maddesinde
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte var olan gerçek veya tüzel özel kişilere, vakıflara, belediye, özel
idare kamu tüzel kişiliklerine ilişkin bütün ormanlar bu kanun gereğince devletleştirilmiştir." Bu suretle
şahıslara ait %2.9 nisbetindeki ormanlarla vakıfların %1.4, köy, belediye ve hususi idarelerin %0.7
nisbetindeki ormanları devletleştirilmiştir. Ancak, orman kanunumuzun tayin ettiği esaslar dahilinde
ekim veya dikim yolu ile emek harcanıp yetiştirilmiş olan ormanlarla sahipli fıstık çamı, palamut meşesi
ve aşısız kestane ormanları, aynı zamanda devlet ormanlarına bitişik olmayan topraklarda ekim ve
dikim yolu ile özel emekle yetiştirilmiş kavak, söğüt, kızılçam, akasya, okaliptus, servi ormanları ile
devlet ormanlarına bitişik olmayan ve fakat bulunduğu muhiti güzelleştiren köy, belediye, özel idare
kamu tüzel kişiliklerine ait ormanlar da bu devletleştirme işinden hariç bırakılmıştır.

Devletin özel ormanları devletleştirmesi asla bir doktrin icabı olmayıp, doğrudan doğruya Türkiye
orman işletmeciliğinin zaruri bir neticesidir, çünkü ormanlarımızı iyi muhafaza edebilmek, muntazam bir
bakıma tabi tutabilmek ve asla kar zihniyetine tahammül edemiyen bir işletme prensibine bağlayabilmek
için buna lüzum vardır. Aksi halde hususi ormanları sıkı bir bakım ve işletme disiplini içine almağa
imkan kalmaz. Her ne kadar 3116 sayılı kanunda hususi ormanların işlettirilmesi, sahipleri tarafından
yaptırılıp orman idaresince tasdik olunacak amenajman planlarına bağlanmış ise de, bu planların
tanziminde yine günlük menfaatin ön planda geldiği ve orman sahibinin ormanın bekasını ve ormana
vermeği değil, daima ormandan almağı düşündüğünü unutmamak lazımdır. Halbuki memleketimizin
ormanları gerek kuruluş mevkileri ve gerek sahaya olan nisbetleri itibarile, mutlak bir işletme
ormanından ziyade, muhafaza ormanı karakterini taşımaktadırlar, çünkü memleketimizin çok arızalı
olması ve ormanların da ekseriyetle dağ mailelerinde bulunup, husule gelecek sellere ve toprak
kaymalarına karşı bir mania teşkil etmeleri bunlara muhafaza ormanı karakterini verdirtmiş
bulunmaktadır. Bundan başka ormanın sahaya nisbeti itibarile bir müvazene nisbeti olarak kabul edilen
%30 nisbeti memleketimizin ancak pek mahdut yerlerinde mevcut, bulunmaktadır. Gerçekten Ali Kemal
Yiğitoğlunun verdiği rakamlara göre bu nisbet Kırklarelinde %43.6, Zonguldakta %40.6, Rize ve
Çoruhta %31.1, Tokatta %30.6, Burdurda %32.1, olduğu halde Trabzon %29.5, Bolu %27.6, İstanbul
%25.2, Kocaeli %24.4, Kastamonu %23, Sinop %23.5, Ordu %20.3, Balıkesir %24.4, Bursa %21,
Çanakkale %20, Denizli %23, Muğla %21.9, Giresun %13.7, Gümüşhane %13.2, Samsun %10.1,
Çankırı %11.5, Amasya %9.5, Çorum %8.2, Kütahya %11.6, Aydın %18.2, İzmir %9.8, Manisa %8.2,
İçel %19.6, Antalya %17.4, Seyhan %16.5 dur. Buna göre memleketimizin hemen hemen ekseri
sahalarında ormanlar normal orman bütçesinin çok aşağısındadırlar. Bu nisbetleri yükseltmek için
büyük bir hassasiyetle iç bakıma önem vermek ve aynı zamanda orman içi boş sahalarla mutlak orman
toprakları içerisine giren orman dışı yerleri süratle ağaçlandırmak lazımdır. Halbuki bu nevi işler büyük
masraflara ve geniş bir teşkilata ihtiyaç göstereceğinden, hususi orman sahiplerine bu nevi
mükellefiyetleri tahmil etmek hem zor ve hem de imkansızdır. Esasen 3/2/1937 tarihli 3116 sayılı
kanunla da devlet ormanlarının ağaçlı veyahut ormandan açılmış çıplak yerlerindeki yaylak, kışlak,
otlak v esulama gibi her nevi haklarla binalar ve hizarlar ve her nevi malların ve aynı zamanda mülkiyeti
devletten başkasına ait olan ormanların muhafaza ormanı olarak ayrılması icabederse, bu ormanlarla
alelumum muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen yerlerin de
Bakanlar Kurulu kararile istimlak olunabileceği kabul edilmiş bulunmakta idi. Türkiye ormanlarının
büyük bir kısmı muhafaza ormanı olduklarından, hususi ormanların da, belki mühim bir kısmı bu
karakteri taşıyacak ve bu yüzden istimlak edilmeleri lazım gelecekti. Şu halde hususi ormanların
istimlaki prensibi muayyen şartlara bağlı olmak üzere, esasen 3116 sayılı kanunla kabul edilmişti.
Ancak 4785 sayılı kanun hususi bir ormanın muhafaza ormanı olup olmadığı hakkında çıkacak her
hangi bir anlaşamamazlığı önlemek için, hususi ormanların topyekün devşetleştirilmesini uygun
görmüştü. Bu devletleştirme işi asla hususi mülkiyete vurulan bir darbe mahiyetinde değildir. Esasen
kamu menfaati bakımından hususi mülkiyete müdahale bugünkü hukuk telakkisine de uygun
görülmektedir, çünkü Roma hukukundaki bir şeyin hüsnü istimali veya suistimalini ifade eden mutlak
mülkiyet telakkisi bugünkü görüşe uymamaktadır. Bugün mülkiyet nizamı ile ekonomik ve sosyal hayat
arasında sıkı bir interdependance mevcuttur. Nasıl hürriyete bir hudut tayin edilmişse, mülkiyet de
kanuni sınırlar içerisine alınmıştır. Bütün bunlardan gözetilen gaye memleket servetlerinin irrasyonel
şekilde kullanılmasının önüne geçmek ve topluluğu zarardan kurtarmaktır, çünkü şahıs kendi mülkiyeti
içerisindeki serveti makul ve ekonomik şekilde kullanmazsa, zararı sadece ona değil, aynı zamanda
milli ekonomiye de dokunur. Hele mülkiyet, çoğaltılması maddeten mümkün olmayan toprağa ve onun
mütemmim cüzüleri halinde bulunan maden ve orman gibi servetlere de taallük ederse, mesele
büsbütün ehemmiyet kesbeder. Tarihin en eski devirlerinden beri birçok ilim ve devlet adamları hep
toprak, orman ve maden mülkiyeti üzerinde durarak, bunları kamunun yararına uyacak şekilde
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düzenlemeye çalışmışlardır. Toprak reformları hep bu zihniyetin mahsulü olan bir harekettir. Nasıl ki
servet sahibi bir adamın binlerce kişiyi yedirip içirip atıl tutması doğru değilse, geniş toprakları elinde
bulunduran bir kimsenin de, keyfi istiyor diye bunları boş bırakmağa ve milli istihsali azaltmağa hakkı
yoktur.

Bütün bunlardan başka memleketimizdeki hususi ormanlar daha ziyade haksız iktisabın
mahsulüdürler. Gerçekten özel ormanların meydana gelmesindeki amil arazi mülkiyetindeki dönüme
değil, hududa itibar edilmiş olmasıdır. Elinde tapusu olan her hangi bir kimse bu tapunun içerisinde
birkaç dönümlük saha gösterildiği halde, hududa itibar edilmesi yüzünden, binlerce hektarlık orman
sahaları üzerinde mülkiyet iddia eder ve hatta bunu mahkeme ilamları ile tevsike kalkışırdı. Bu suretle
kamu mülkiyetindeki ormanların bir kısmı böylece özelleşmiş bulunuyordu. 1907 tarihli istatistiğe göre
Türkiye ormanlarının hususi şahıslara ait olan kısmı %1.1 iken 1936 de nisbet %2.9 a çıkmış
bulunmaktadır.

Millet ekonomisinin en önemli bir serveti olan ormanların düzenli bir tarzda ve memleketin
menfaatine uyar bir şekilde idare edilebilmesi için, yapılacak tek şey ormanlarda devlet mülkiyetini ve
devlet işletmeciliğini tanımaktır. Bununla beraber ormanların ıslahı, bakımı ve genişliklerinin
arttırılmasını sağlayacak daha bir takım işler vardır. Bunlar ormancılık politikamızın en kısa zamanda
halle mecbur olduğu meselelerdir.

1- Orman ve ormancılık hakkındaki zihniyetin değiştirilmesi. Ormandan serbestçe faydalanmak
arzusu cibali mubaha telakkisinden ileri gelmektedir. Halbuki orman hakiki manada ekonomik bir
servettir. Nasıl maden kömüründen serbestçe faydalanmak kabil değilse, ormandan da serbestçe ve
istenildiği şekilde faydalanmak mümkün değildir. Kaldı ki madenlerin istismarı ormanların istismarı
derecesinde bir tehlike yaratmaz, çünkü ormanların tahribi ve istismarı milletin sağlığını, ülkenin
zenginliğini, vatanın şenliğini tehlikeye koyar. Ormana karşı olan bu geri zihniyetin kaldırılması lazım
geldiği gibi, ormancılık hakkındaki görüşlerin de değiştirilmesi icap eder. Ormancılık müsbet ilimlere
dayanan ve tamamen teknik ve ekonomik bir hüviyete sahip olan bir meslek ve bir ihtisas işidir. Orman
ve ormancılığın milli ekonomimizdeki mevkii ve değerini göstermek üzere, her çeşit propaganda
vasıtalarından faydalanma imkanını aramak ve bilhassa orta tedrisat programlarına ormancılık dersinin
konulmasına önem vermek lazımdır.

2- Odunu yakıt vasıtalığından çıkararak yerine maden kömürü veya linyitin ikamesi. Türkiye
ormanları artık ne odun ve ne de odun kömürü ihtiyacını tam şekilde karşılama imkanına sahip değildir.
Gerçekten yapılan hesaplara göre yılda tahmini olarak 10 milyon metreküpü aşan bir istihlak miktarı,
ormanlarımızın takatleri üstündedir. Bu itibarla maden kömürü istihsalatını çoğaltmakla beraber,
memleketin muhtelif yerlerinde mevcut linyit madenlerinin derhal işletilmesine ve aynı zamanda bu nevi
maddeleri yakmağa mahsus ucuz fiatlı sobaların imali işine girişilip, odunu yakıt vasıtası olmaktan bir
an evvel kurtarmak lazımdır. Bu suretle memlekette mevcut baltalıkların, hiç değilse mürekkep
baltalıkların koruya tahvili imkanı da temin edilmiş olur.

3- Hayvan otlatma ve orman münasebetleri. Türkiyede ormanlarla hayvan otlama yerleri
birbirlerine çok karışmış vaziyettedir. Orman içinde ve kenarlarında kurulmuş olan köylerin hayvanları
bulundukları orman sahalarında otladıkları gibi, uzak yerlerden mevsim mevsim getirilip ormanlara
sokulan sürüler de ormanın ağaçsız çayırlıklarında otlarlar. Bundan başka bilhassa yaylalara çıkan
sürüler ormanın içerisinden geçerler. Karadeniz sahillerile Karadeniz dağlarının ardında oturanlar
Karadeniz dağlarına çıktıkları gibi, Akdenizde oturanlar Toroslara çıkarlar. Topraklar esas itibarile ziraat
toprakları, mera toprakları ve orman toprakları diye ayrılmıştır. Orman toprağı ziraat için elverişli
olmadığı gibi, iyi bir mera toprağı da değildir. Kaldı ki ormanlar mera girift bir halde bulundukça, hayvan
ormanlık sahalarda otladıkça ormanın ıslahı ve bakımı ve yeni neslin yetiştirilmesi asla kabil olamaz. Bu
itibarla hayvan otlatma işini ormanı zarara sokmayacak şekilde sınırlamak ve otlayacak hayvan
nevilerini tayin etmek ve otlama şartlarını planlaştırmak ve bütün bunların üzerinde kıskançlıkla durmak
lüzumlu bir iştir.

4- Memleketin ihtiyacı olan orman mahsullerini hariçten elverişli gümrük şartları altında
memlekete ithal etmek. Ormanlarımız düşük takatte olduklarından, odunu ham madde olarak kullanan
endüstrinin ihtiyacını kapatamadığı gibi, maden ocaklarının ve inşaatın ihtiyacını da tamamen
karşılayamamaktadır. Bu itibarla kereste, kağıt ve sellüloz fabrikalarının odun ihtiyaçları ile, ambalaj ve
inşaatta kullanılacak kerestelerin ve maden direklerinin, hariçten getirtilmesi için lüzumlu ticari
anlaşmaların yapılması ormancılık politikamız için bir zarurettir. Ancak bu suretle ormanlarımızın
yükünü hafifletmek imkanı hasıl olur. Çünkü bir ihtiyaç bertaraf edilmedikten sonra, ormanlardaki
kat’yatı durdurmağa kalkışmak muhal ile uğraşmak demektir. Dövizimizi lüks eşyaya tahsis ederek israf
yoluna gitmektense, orman mahsullerine yatırmak daha akıllı işidir. Hiç olmazsa bu suretle hem
lüzumlu ve mübrem ihtiyaçlarımız kapatılmış ve hem de ormanlarımız istismar edilmekten kurtulmuş
olur.

5- Orman suçlarına karşı cezaların şiddetlendirilmesi. Suçlarını önüne geçecek faktörlerden biri
o suçun yapılmasına maddeten imkan bıraktırtmamaktır. Bu da alınacak tedbirlerle kurulacak teşkilat
sayesinde kabil olur. Bunun için orman işletmelerimizin muhafaza teşkilatını en makul tarzda
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düzenlemek ve genişletmek lazımdır. Bununla beraber suçu önleyecek tedbirlerden birisi de
müeyyidelerdir. Eğer kanuni müeyyideler zayıf bulunacak olursa, muhafaza teşkilatının bütün
düzgünlüğüne rağmen yine suçun önüne geçilemez. 3116 sayılı orman kanununun hükümlerine aykırı
hareket edenlere karşı yine aynı kanunun 103-124 üncü maddelerinde cezai müeyyideler vardır. Fakat
bu müeyyideler orman suçlarının önüne geçecek derecede kuvvetli değildirler. Bulundukları mevki ve
vaziyet ve haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin sıhhat, selamet ve menfaatine yarayacak
ağaçlıkları, orman idaresinden izin almadan kesenlere verilecek ceza Türk Ceza kanununun 516 ncı
maddesinde belirtilmiştir. Halbuki bu maddede tahribi bahis konusu olan menkul ve gayri menkul mallar
her hangi bir şahsa ait olan mallardır. Görülüyor ki memleketin selametine taallük eden ağaçlık ile her
hangi bir şahsa ait olan malın tahribi aynı miktardaki cezalarla cezalandırılmıştır. Ormanlarda
nizamnamelere aykırı hareket ederek ateş yakanlarla ormanlar içerisine sigara atanlara 20 liraya kadar
hafif para cezası veya 20 güne kadar hafif hapis cezası verilir. Halbuki orman yangınları, kasdi olanlar
hariç ekseriyetle ormanda ateş yakmak veyahut ta sigara atmak suretiyle meydana gelmektedir. Bu
nevi tedbirsizliğe mani olmak için cezayı arttırmağa lüzum vardır, çünkü bu suretle asıl yangına
sebebiyet veren fiilin önüne geçilmiş olunur. Aksi halde ateş yakmak ve sigara içmek fiilleri sık sık
vukua geleceğinden, ormanda yangının çıkma ihtimali de o kadar fazlalaşır. Gerçi yangın çıktıktan
sonra verilecek ceza hiç şüphe yok ki daha ağırdır. Fakat mesele yangını çıkarttırmamaktadır. Bu böyle
olmakla beraber tedbirsizlik, dikkatsizlik... veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi olarak bir
yangına sebebiyet verenler de Türk Ceza kanununun 383 üncü maddesine göre 30 aya kadar hapse ve
100 liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler. Fakat aynı kanunun 15 inci maddesinde hapis
cezası 3 günden ve 19 uncu maddesinde de ağır para cezası bir liradan başladığına ve bu cezanın en
aşağısını da vermenin kabil bulunduğuna göre verilecek cezanın ehemmiyeti yok demektir.

Bundan başka 3116 sayılı orman kanununda kabul edilen zaman aşımı da çok kısadır, çünkü
kanun orman suçlarında dava zaman aşımı için bir, ceza zaman aşımı için de iki yıllık müddet kabul
etmiştir. Bu takdirde ya ceza vermemek veyahut verildiği takdirde de tatbik olunamamak ihtimali bahis
mevzuu oluyor. Bu itibarla müeyyideleri ağırlaştırmak ve orman suçlarına ait yargılama usullerini islah
etmek ormanların korunması bakımından lüzumlu bir iştir.

6- Ormandaki köylerin elverişli yerlere nakledilmesi. Memleketimizde çeşitli sebepler altında
köyler ya orman içerisine veyahut ta orman kenarlarına yerleştirilmiş vaziyettedirler. Bu durum hem
köylerin gelişmemesine ve hem de ormanların devamlı şekilde harap olmalarına sebep olmaktadır,
çünkü orman toprakları bünye itibariyle düşük topraklar olduğundan, ziraate elverişli değildir. Ziraate
elverişli olmayınca, köylü kendi yiyeceğini tedarik etmek için devamlı surette açmalara baş vurmak
zorundadır. Gerçekten bir çok ormanlar gezildiği takdirde bu nevi açmalara sık sık rastlamamak kabil
değildir. Yeni açmalar birbirini takip ettikçe, ormanlık sahalar da yerlerini devamlı olarak çıplak sahalara
terketmektedirler. Bu itibarla iç iskan politikasına baş vurarak, köyü ormandan ayırmak ve ziraat
topraklarıyla orman topraklarını birbirinden tefrik etmek hem ormancılık politikası ve hem de ziraat
politikası için lüzumlu bir tedbirdir, çünkü orman içinde ve kenarında yerleşmiş bulunan köylüler kendi
yıllık ihtiyaçlarından pek azını bu topraklardan temin edebilmektedirler. Karadeniz mailesindeki
köylülerin acınacak durumu onların mutlak orman toprakları üzerinde yerleşmiş olmalarından ve
ihtiyaçlarını bu verimsiz topraklardan temine kalkışmalarından ileri gelmektedir. Ormandaki açmalar
birkaç senelik fasılalarla birbirlerini takip ederler ve bu suretle ağaçlar adeta insanların yetişemeyeceği
yerlere çekilip sığınmış vaziyettedirler. Trabzon’da Değirmendere vadisini takip edenler her iki tarafın,
bilhassa yolun geçtiği sırtların tamamen çıplak olduklarını görürler. Ancak dere kenarlarında kızılağaç,
söğüt, yamaçlarda gürgen, yabani fındık ve tepelerde de parça parça ladinlere rastlarlar. Maçka ilçe
merkezindeki iki derenin birleştiği yer tamamen kayalık ve çalılıktır. Halbuki burası yüksek ormanlarla
örtülü idi. Şimdi orman daha 10-15 kilometre içerlere doğru kaçmış bulunmaktadır.

Bütün Karadeniz bölgesi hububat ziraatine elverişli olmadığı gibi, hayvancılığa da müsait
değildir. Tarlanın samanı hayvana yetmediğinden, meşe yapraklarına, meşe bulunmazsa ıhlamur ve
karaağaç yapraklarına baş vurulur. Rize’nin Çaybaşı bucağında bu yapraklar kaynatılıp, deniz suyu ile
karıştırıldıktan sonra ineklere verilir. Ağaç yaprakları demetler halinde hayvan yemi olarak pazarlarda
satılır. Bütün bunlar bu bölgenin ziraate elverişli olmadığının canlı birer delilleridir. Aynı vakıayı bütün
orman bölgelerinde az ve çok birfarklılıkla da müşahade etmek kabildir. Verimsiz topraklar içerisinde
yerleşmiş olan köylüleri hayat şartları daha müsait topraklara nakletmek hem bir ziraat politikası, hem
bir iskan politikası ve hem de bir ormancılık politikası mevzuudur. 3116 sayılı kanun "Sınırlanmış devlet
ormanları içinde veya dışında bulunan köylerin ve dağınık evlerin ve açılmış tarlaların ormanlara ziyanı
dokunduğu anlaşılır veya halkın, memleketin, sıhhat, selamet ve menfaati icabı orman olmayan
muayyen bir sahada orman yetiştirmek icap ederse, burada oturanlar Vekiller kararıyla başka yerlere
kaldırılabilir." demekle orman içindeki köylerin başka yerlere iskanını da esas itibariyle kabul etmiş
bulunmaktadır. Bir taraftan 2510 sayılı iskan kanunu diğer taraftan 15/6/1945 tarihli çiftçiyi
topraklandırma kanunundan faydalanılarak bu köylerin kaldırılmasını programlı şekilde ele alıp
düzenlemekte kat’i bir zaruret vardır. Ancak bu suretle ormancılık politikamızın hakiki yarası kapatılmış
olabilir. Zira bütün fenalıkların ve bütün tehlikelerin mihrakı hep bu noktadadır:



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 204

Açma vardır, çünkü köy orman içindedir, hayvan otlatması vardır, çünkü köy orman içindedir.
Orman yangını vardır, çünkü köy orman içindedir. Kaçakçılık vardır, çünkü köy orman içindedir. O halde
orman suçlarının neticelerini kökünden bertaraf edebilmek için, sebebi kaldırmak lazımdır.

7- Orman nisbetini %30 a çıkarmak üzere ağaçlandırma işini süratle ele almak. Bir memleketin
ormanca fakir veya zengin oluşu, o memleketin orman varlığının sahaya olan nisbeti ile ölçülür, çünkü
orman sadece bir yakacak vasıtası ve sadece bir ham madde değildir. O yurt varlığının muhtelif
bakımlardan bekçisidir. Bu bekçiliği yapabilmek için muayyen bir bollukta olması lazımdır. Bu da %30
diye kabul edilir. Halbuki Türkiyede bunu %10 diye kabul ederler. Fakat bu nisbet te çok şüphelidir,
çünkü Türkiye ormanlarının vüs’ati 8-10 milyon hektar olduğu takdirde bu böyledir. Bugün Türkiyede
hakiki manadaki orman varlığının 2-3 milyon hektarı geçmiyeceği tahmin edilmektedir. Kelimenin açık
manasıyla Türkiyede var olan orman değil, orman yokluğudur. O halde yapılacak şey bütün varlığımız
ve yoğumuzla ağaçlandırma işine başlayıp, bunu en kısa zamanda hızlandırmaktır. Orman Genel
Müdürlüğü 13-14 milyonluk bütçesiyle bu muazzam ve büyük çaptaki işi başaracak vaziyette değildir.
Bu itibarla umumi müvazeneden her yıl orman genel müdürlüğü bütçesine mümkün olduğu kadar
yüksek miktarlarda, sırf bu işi başarmak için para vermek lazımdır. Nasıl ki yol, liman, maarif, sıhhat için
para veriyorsak, memleketin orman nisbetini %10 dan yukarıya çıkarmak için de para vermemiz lazım,
çünkü Türkiyede orman meselesi bütün bunları topyekün içerisine alan memleket varlığı davasıdır.
Orman Genel Müdürlüğünün bugünkü esas işi ağaçlandırma işidir. Bu işe başlamadıkça hakiki
vazifesini ve fonksiyonunu gerçekleştirmiş olmaz. Fakat esefle kaydedelim ki, bugün değil umumi
müvazeneden orman genel müdürlüğü bütçesine para vermek, tamamen tersine olarak ondan
alınmaktadır. Nitekim 1947 yılında 200 bin ve 1948 yılında da 250 bin lira hazineye para verilmiştir.
Acaba Orman Genel Müdürlüğü bu tarihlerde ağaçlandırma işini tamamlamış ve Türkiye orman varlığı
bütçesini %30 nisbetine çıkartmış ve geriye fazla bir miktar para kalmışta mı bunu hazineye
terketmiştir. Bu cidden yerinde bir sualdir. Kanaatimizce Orman Genel Müdürlüğü işlerinin en başında
ve en önünde ağaçlandırma gelmektedir. Hatta bunu açıkça ilan edebilmek için Orman Genel
Müdürlüğünün ismini değiştirerek, bu müesseseye Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü demenin psikolojik
faydası bile vardır.

Hülasa olarak ormanlarımızın ekonomik sebep ve zaruretlerden ötürü ancak devlet tarafından
işletilebileceğini ve bu hususta hiç bir müsamahanın yapılmaması lazım geldiğini ve devletleştirilmiş
olan ormanların da, bir politika cereyanına kapılıp hususi şahıslara tekrardan terkedilmesinin mahzurlu
olacağını kaydeder ve ormancılık politikamızda köylerin ormandan çıkartılarak elverişli yerlere
nakledilmesi işinin, ağaçlandırma meselesiyle, orman suçlarına verilecek cezaların arttırılması, orman
mahsullerinin hariçten kolaylıkla getirtilmesi, hayvan otlatma ve mer’a münasebetlerinin
düzenlendirilmesi, odunun yakıt vasıtalığından çıkartılması ve ormanla ormancılığa karşı beslenen geri
zihniyetin kökünden silinmesi için lüzumlu gayretin gösterilmesi hususlarının biran önce ele alınmasını
teklif ederiz.

13. Türkiye’de Devletin İktisada Müdahalesine Dair

KEMAL TOSUN

İktisat Fakültesinde Asistan

Her iktisadi rejim, cemiyeti refah ve saadete en kısa yoldan, en az emekle kavuşturmanın bir
takım tavsiyeler ve kaideler halinde ifadesidir. Ferdi mülkiyet, serbest rekabete müstenit bir piyasa
mekanizması ve kar esaslarına dayanan (Liberalizm) ile, kollektif mülkiyet, planlı piyasa ve sosyal
adalet esaslarından hareket eden (Sosyalizm) arasındaki mücadele, eskidenberi devam etmiş ve,
denilebilir ki, bugün, en nazik bir safhaya ulaşmıştır. Bu itibarla, memleketimizde de, takip edilecek yol
hakkında kat’i bir karara varılması meselesi, gittikçe artan bir ehemmiyet kesbetmiştir. Pek uzun
münakaşalara sebep olan teferruata girişmeksizin, bu husustaki kanaatlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

Yapılan uzun tecrübelerin neticesi olarak, milletleri ve insanlığı refaha kavuşturacak rejim,
yirminci asrın medeniyet ve kültür seviyesine uygun bir liberalizmdir. Bunu, prensip olarak kabul
etmemizin iki sebebi vardır.

A) Sosyalizm mahiyeti itibariyle bir memleketin dahili iktisadi refahını temin edebilmekten
uzaktır. Zira:

a) Devlet kapitalizmi, plancılık, kollektivizm vs. gibi çeşitli isimlerle anılan devletçilik, kuvvetli bir
merkezi otoriteye ihtiyaç göstermekte ve neticede ferdi hak ve hürriyetlerin yok olduğu totaliter bir
rejime müncer olmaktadır.

b) Bürokrasi, memur diraktörlüğü ve büro ekonomisini tevlit etmektedir.

c) Kar ekonomisinin aksine olarak, büro ekonomisinde, maliyetlerin hesaplanması yani (iktisadi
hesap) mümkün olamamaktadır. Bu durum ise, deniz ortasında pusulasız seyreden bir geminin
durumunun aynidır.
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e) Böylece devlet, kötü işletmeci sıfatına hak kazanmakta, ve üstelik, kar zihniyeti ile beraber,
fertlerin iktisadi zihniyetini de dumura uğratmakta ve söndürmektedir.

f) Nihayet, bütün iktisat mekanizması (siyasetin) sultasına tabi olmaktadır. Siyasetin
ekonomiye yol göstermesi ise sonsuz felaketlere sebep teşkil eder.

B) Sosyalizm, plancılık, milletlerarası hayat, bilhassa, artık kendisini empoze eden (cihan
ekonomisi) bakımından da, refaha ulaştırabilmekten uzaktır. Zira, sosyalizm, otarsi dediğimiz, (kendi
yağıyla kavrulmak) politikasına sevkeder. Bu ise, milletlerin arasına demir perdeler germek, infirat ve
tecerrüt siyasetlerinin harplere götüren, korkunç labirentlerine sürüklenmektir. Medeniyeti doğuran
işbölümü ve ihtisaslaşmanın nimet ve menfaatlerinden milletleri mahrum etmektir. Beşeriyetin ulaştığı
teknik ve kültürel seviye, dünyayı küçültmüş, milletleri çok sıkı bağlarla bağlamış, mukadderatlarını
adeta birleştirmiştir. Daha ziyade, iktisadi mahiyette olan bu bağlar, nüfusu gittikçe artan milletlerin
hareket serbestilerini azaltmış ve hattı hareketlerini tayinde, birbirleriyle danışmak, kuvvetli bir iş birliği
yapmak mecburiyetinde bırakmıştır. Milletlerarası ticaret vs. gibi ekonomik münasebetler, milli
hakimiyet anlayışında önemli değişiklikler yapmış, gümrük duvarlarını kökünden sarsan ve ifadesini
cihan ekonomisi vakıasında bulan, (dünya efkarı umumiyesini) yaratmışlardır. İki taraflı mukaveleler,
yerlerini (çok taraflı anlaşmalara) yani geniş saha ekonomisine terketmişlerdir. Milli ekonomiler, bu
dünya ekonomisinin genel şartlarına uygun bir iç rejim kabul etmek hakikatile karşıkarşıyadırlar. Bu
itibarla, yirminci asır medeniyetinin milletlere empoze ettiği ve sür’atle, bir Dünya Federasyonuna doğru
ilerleyen (işbirliği) ne mani olan otarşiye götüren sosyalizmden uzaklaşmak ve zamanın şartlarıyla
bağdaşan bir liberalizm gütmek, insanlığın hürriyeti, refah ve saadeti için şarttır.

C) Milletlerin iç ve dış münasebetleri bakımından, neo-liberalizmin kabul edilmesi lazım geldiği
neticesine vasıl olduktan sonra, şimdi, memleketimizde, devletin müdahalesine cevaz verdiğimiz
sahalardan, en önemli telakki ettiğimiz iki tanesine kısaca temas edeceğiz.

a) Memleketimizde girişilen devletçiliğin muvaffak olamadığını inkar eden hemen yok gibidir.
Önce tarihi bir zaruret iken, sonradan yolunu şaşıran ve boyundan büyük (işletmecilik) gibi işlere girişip,
sefalet kaynağı halini alan devletçiliğimizin en büyük hatası, kanaatimizce, zamana uygun bir iktisadi
zihniyet yaratamamış olması, bilakis, doğmaya yakın iken onu yok etmesidir. Ferdi kapitalizm terbiyesi
ve kar zihniyeti mevcut olmayan memleketimizde, devlet, kapitalizm yapmış ve ağır sanayi kurmağa
kalkarak; sapan ekonomisi bu yüke tahammül edemez yani, (terazi bu sikleti çekmez) kabilinden,
yabancı iktisat mütahassıslarının istihzalarına muhatap olmuştur. Memleketimizin, seneler, hatta,
asırlardanberi geri kalmasının, hayat seviyesinin hala düzeltilemiyecek kadar bozuk olmasının en
mühim sebebi, kanaatimizce, menşei ne olursa olsun, hakim olan kötü iktisadi zihniyettedir. Ne ziraatçi,
ne sanayici ve ne tüccar, mesleğine uygun bir iktisat zihniyetine, maalesef, malik değildirler. Vücutça
sağlam, kafaca da pek dun olmayan köylü, şehre göç etmekte ve kapıcılık veya hademelik yaparak, kıt
kanaat biriktirdiği bir iki yüz lira ile köyüne dönmekte ve bunu kafi bir kazanç saymaktadır. Sepetinde bir
iki kilo leblebi veya beş on portakal ile, bütün gün, İstanbul sokaklarında avaz avaz bağıran köylünün
kazancı mübalağa edilmemelidir. Bu gibilerin içinde köyünde, tarlası, çifti, çubuğu olanların da
bulunması, meselenin ehemmiyetini bir kat daha artırmaktadır. İşte, memlekete hakiki hizmette
bulunacak iyi bir politika, yirminci asrın icap ettirdiği bir iktisadi zihniyet yaratmakla işe başlamalıdır.
Talebesine iktisat nosyonu aşılamağa çalışan bir profesör gibi, devlet, memlekette bu zihniyeti
yaratmağa çalışmalıdır. Bunu, sahnede işletmeci olarak görünmekten çok daha kıymetli telakki
etmelidir. İktisadi zihniyetten kasdimiz, soygunculuk ahlakı değil, hakaniyet ve adaletle mücehhez, ileri
görüşlülüğe, hesaba, iyi organizasyon, rasyonel çalışma, ve prodüktiviteye dayanan bir zihniyette.
Yoksa, (bir lokma bir hırka) ve (Allah kerim) zihniyeti, yirminci asrın iktisat zihniyeti ve bilhassa, hayat
seviyesi çok düşük olan bir memleketin iktisat politikasının parolası olamaz.

b) Devlet müdahalesine cevaz verdiğimiz başlıca noktalardan ikincisine gelince: Muasır devletin
neo-liberalist iktisat politikasını kabul ettiğimize göre; bunun bazı mahzurları olacaktır. İşsizlik ve sosyal
adalet problemleri başta gelenlerdendir. Sosyal siyaset tedbirleri, bu problemleri ancak sathi bir şekilde
ele almakta ve köklü bir hal çaresi bulamamaktadır. Halbuki, iki ideoloji arasındaki mücadelelerin
menşei bu noktadır denebilir. Liberal kapitalizmin eseri olan büyük ve ağır sanayi, muazzam (colossal),
dev işletmelerin yarattığı proletarya, yedek sanayi ordusu vs. gibi, bayrak olarakk kullandıkları
kelimelerle sosyalistler, sınıf tezadının demagojisini yapmaktadırlar. Öyleyse, meseleyi kökünden
halledecek tedbirler, proletarya denilen sınıfın teşekkülüne imkan bırakmıyan tedbirlerdir. Bunların
başında, büyük-dev işletme denilen teknik-ekonomik organizasyonun meydana çıkmasına, teşekkül
etmesine meydan bırakmayan bir politika gelir. Orta ve küçük işletme cesametleri, büyük işletmelerin
hemen bütün fonksiyonlarını başarabilmektedirler. Bazı faydalarından vazgeçmek, yukarıda
zikrettiğimiz büyük mahzuru yok etmek gibi çok daha kıymetli neticeler temin eder. Garp kapitalist
memleketlerinin, henüz sanayileşmeğe başlayan memleketler için, baha biçilmez ders verici birer
kaynak olduklarını unutmamak lazımdır. Aksi halde bizzat bu tecrübeleri yaşamağa kalkmak, daha
asırlarca, huzur ve refaha kavuşmaktan vazgeçmek demektir. Hülasa: Liberal kapitalizm tarihinden
alacağımız, ilk ders, meselenin siklet merkezini teşkil eden proletaryanın ortaya çıkmasına sebep olan
büyük-dev işletme organizasyonun teşekkülüne mani olmak ve yerini küçük ve orta işletmelere
bırakmaktır. Bu, yirminci asırda devletin en meşru müdahale sahalarından birincisi telakki edilmelidir.
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Dahilde refah ve saadet, milletlerarasında sulh ve sükun amili olacak Türk neo-liberalizminin
temas ettiğimiz bu bir ikisile birlikte, bütün esaslarını tespit etmek, şüphesiz ki, Büyük Millet Meclisine
bağlı, müstakil ve mütehassıs bir İktisat Şurasının vazifesidir.

14. Devletçilik ve Devlet Müdahaleciliği

İstanbul Tüccar Derneğinin tebliği

İstanbul Tüccar Derneği, ilk kurulduğu gündenberi devletçilik mevzuu üzerinde derin ve devamlı
incelemeler ve araştırmalar yapmaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı meselelerden çoğu ve
bunların başında memleketimizin istihsal kifayetsizliği, tatbik etmekte olduğumuz devletçilik sistemine
az çok bağlı sebepler yüzünden doğmaktadır. Devletin iktisadi hayata şu veya bu şekilde müdahalesini
reddetmeğe bugün için imkan yoktur. Devrin şartlarına göre bu müdahale her memlekette
yapılmaktadır. Memleketimizde kurulmuş ve gelişmiş olan devlet işletmeciliği, yahut devletin
sermayedar ve müteşebbis yerine geçmesi, yani devlet kapitalizmi ise yine, esas itibariyle, kendimize
ait zaruretlerin neticesidir. Şu halde devletin iktisadi hayatta iki fonksiyonu vardır: 1) devletin muhtelif
sebeplerle iktisadi hayata müdahalesi ve bir takım kararlar ve tedbirler alıp bunları tatbik etmesi veya
ettirmesi şeklinde olan ve çeşitli ölçüler ve sistemler altında her memlekette tatbik olunan devlet
müdahaleciliği: 2) devletin bilfiil sermayedar yerine geçmesi şeklinde ifade edilen devlet işletmeciliği ve
devlet kapitalizmi. Bunlardan birincisini daha ziyade dünya şartları, ikincisini ise kendi şartlarımız
zaruret haline koymuştur.

Bu zarureti ve kökünden devletçiliği ve devlet müdahaleciliğini reddetmek imkanı olmadığına
göre ancak devletçiliğimizin yayılma hududunu, prensiplerini ve bunların tatbik şeklini beyenmemek ve
biraz evvel belirttiğimiz gibi, sebepleri devletçiliğe bağlanan sıkıntıları ve istihsal kifayetsizliğini bununla
izah etmek icap eder.

Derneğimizin 15 Nisan 1947 tarihinde yaptığı birinci aylık toplantısında bir rapor kabul edilmiştir.
Bu raporun devletçiliğe taalluk eden kısmında şöyle denmektedir.

"Devletçiliğimizin hududunu çizen en büyük zaruret ferdin yapamıyacağı işi devletin yapmasıydı.
Bu ölçü tam bir anlayış içinde tatbik edilemedi. Bir takım işlerde ferdi ve hususi teşebbüsler lüzumu
olmadığı halde baltalandı.

"Devletçilik, ferdin yapamayacağı işleri yapmak ve ferdi o işleri başarabilecek hale getirmekti.
Halbuki ilk teşebbüs hamleleri fertlerden gelmiş bazı işler bile ki onlar tamamen fertler tarafından
yapılabilirdi, devletleştirildi. Ticari ve iktisadi hayatın düzenlenmesi zarureti karşısında bu düzeni
kendiliğinden yapması mümkün olan hür ve serbest mesleki organların meydana gelmesinden çekinildi
ve bunlarla alelumum ferdi teşebbüs ve faaliyet, devletçilikle tezat gibi mütalaa edildi. Biraz evvel
belirtilen zaruret çerçevesi içinde memleketimizde hükümet işletmeciliği şeklinde geçici bir devre
yaşanması tabiiydi. Fakat bu devre hakikaten geçici olmalı ve devlet, iktisadi ve ticari hayatta ferdin
gelişmesini ve teşebbüs ve idare hamle ve enerjisini söndürmeyerek bilakis kuvvetlendirmeliydi.

"Biz devlete artık kendisine büyük külfetler yüklemek pahasına başarmağa mecbur kaldığı
işlerden çoğunu, iş hayatının yetişmiş ve hazırlanmış elemanlarına güvenle teslim ve tevdi
edebileceğine kaniiz. Devlet işletmeciliğinin ve müdahaleciliğinin bu günkü şartlar ve imkan hudutları
içinde asgari hadde inebileceğinin bir hakikat şeklinde belli olması gerek hükümetimiz ve gerek
halkımız için sonsuz neşe ve iman kaynağı olacaktır. Hükümetin amme menfaatlarını korumak
bakımından yaptığı ve hududunu geliştirmekte devam ettiği müdahalelerden kurtulması devleti ve
devletçiliğimizi kuvvetlendirecek başlıca yoldur. Her işe karışan ve her işi elinde tutan ve onları
tecrübesi ve bilgisi, iş hayatında yetişenlerden başka ve iş noktasından noksan olan memurları
vasıtasıyla idare eden devlet, her şekilde hücuma uğrar. En küçük sıkıntı ve fenalık dahi devletten
bilinir. Bu durum devlet otoritesini sarsar, veya bu otoritenin muhafazası hesabına sükut ve tahammül
bir zaruret halini alır.

"Devletçilik prensibimizin "ferdin yapamaycağını devlete yaptırmak ve ferdi de onları yapacak
hale getirmek" şeklinde anlaşılması lazım geldiğini söylemiştik. Müsaadenizle buna bir kayıt daha
eklemek isteriz. O da, bu prensibin ayni zamanda "Devletin yapamayacağı işlere karışmaması"dır. Bu
noktadan gerek idare ve işletme, gerek rantablite ve basiret gibi bakımlardan devleti iyi yapamadığı
işlerden ve dertlerden kurtarmak lazımdır. Devletçiliğin bir memur işletmesi ve devlet kapitalizmi halinde
inkişafına bizi tarihi zaruret sürükledi; fakat şimdi bu zaruretler hiç olmazsa mühim ölçüde kalmamış,
artık evlatları yetişip olgunlaşmıştır."

İlk kuruluş günlerinden itibaren bu fikirler derneğimizin bütün faaliyetlerinde esas olmuştur.
Üniversite profesörlerinden iktisadçılardan, iş adamlarından müteşekkil kurduğumuz Devletçilik
Komisyonu devletçiliğimizin ve devlet müdahaleciliğinin şekil alması ve ne ölçüde tatbik edilmesi lazım
geldiği meselesini uzun uzadıya incelemiş, bir seneyi geçen çalışma sonunda bazı etüdler meydana
gelmiş, bunlar Derneğin yayın organında neşredilmiştir. Fakat mevzuun akademik ve ideolojik
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münakaşalara çok müsait olması yüzünden devletçilik komisyonumuz umumi bir rapor tanzim
edememiştir.

Buna rağmen İstanbul Tüccar Derneği aylık toplantılarında kabul edilen diğer raporlarla yukarıda
bir parçasını aynen naklettiğimiz 15 Nisan 1947 tarihli rapordaki prensiplere ilave edilecek şu görüşleri
kendine mal etmiştir:

1- Bir araştırma ve bir karar merkezinin kurulması:

Hangi teşebbüsleri devlet idare eder, hangilerine karışamaz ve nasıl bir devletçilik tatbik etmek
lazım gelir gibi suallerin cevabını ancak yaşanan şartlar ve zaruretler tayin eder. Bu hem araştırma ve
etüd işidir, hem de milletin topluca arzu ve iradesine bağlıdır. Şimdi topluca böyle bir araştırma yapan
organ yoktur; kararı da siyasi iktidar vermekte, ve plansız, gelişi güzel bir devletçilik tatbik edilmektedir.
Bunun için bir araştırma ve plan organiyle bunun yapacağı teklifleri tetkik ve kabul edecek bir ekonomi
Genel Meclisi kurulması lazımdır.

Derneğin Ekonomik Genel Meclisi hakkındaki 8 Nisan 1943 tarihli raporu 22 Nisan 1948 tarihli 9
uncu aylık toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Bu raporda hükümetçe teşkili düşünülen Ekonomi
Genel Meclisi hakkındaki Derneğin görüşleri belirtilmiştir. Dernek, araştırmalarda bulunacak ve gerekli
raporlar ve planlar hazırlayacak ayrı ve müstakil bir etüd ve plan dairesiyle, hür meslek ve ihtisas
teşeklüllerinden seçimlerle yollanmış üyelerden ve hükümet mümessillerinden müteşekkil bir Ekonomi
Genel Meclisinin teşkil edilmesini teklif etmektedir.

2. Müstakil ve muhtar işletmelerin kurulması:

İstanbul Tüccar Derneği, devlet işletmeciliğinin ancak amme mülahazasiyle kurulan ve idare
edilen işlere hasredilmesi ve bu gibi müesselerin de doğrudan doğruya devlet tarafından idare
edilmeyip müstakil ve muhtar işletmeler haline konması tezini kendine mal etmiş bulunuyor. Dernek
muhtar işletmecilik prensibinin çeşitli şekilleri üzerinde durmayarak sadece bunlardan biri olan İstanbul
Limanının muhtar idaresi hakkında bir teklif yapmıştır. Limanla alakalı teşekküllerin murahhaslarından
ve diğer ihtisas adamlarından müteşekkil olarak kurduğumuz bir komisyon İstanbul limanında mevcut
güçlüklerin nasıl önlenebileceği ve limanın en ideal şekilde nasıl idare edilmesi lazım geldiği meselesini
uzun boylu incelemiş ve bu hususta bir rapor hazırlamıştır. 23 Nisan 1948 tarihini taşıyan mezkur rapor
11 Haziran tarihli on birinci aylık toplantıda görüşülmüş ve kabul olunmuştur. İstanbul limanı bu gün
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğüne bağlı bir devlet işletmesidir. Bu Umum Müdürlük Ulaştırma
Bakanlığının emri altındadır. Bu suretle İstanbul limanının istiklali ve muhtariyeti şöyle dursun,
Denizyollarının bile hareket serbestisi yoktur. Bir mavnacı tayin etmek için bile Bakanlığın müsaadesine
ihtiyaç vardır. Liman işleri şehrin, tüccarın, vapurcuların, nakliyecilerin işi olduğu halde Hükümetin
bunlardan hiç birisine ehemmiyet vermiyerek ve hiç birisiyle hatta danıştaya lüzum görmiyerek İstanbul
limanını kendi memurlariyle idare etmekte devam etmesinin memlekete, ticarete, İstanbul şehrine ve
limanına ne büyük zararlar verdiğini herkes görmekte ve bilmektedir. Yirmi üç senedenberi devlet elinde
olan bu limana yirmi üç metre rıhtım yapılmadığı halde teşkilatın durmadan büyüdüğü, büroların ticaret
hanlarına bile sığmadığı ve işlerin son derece yavaş ve bozuk gitmekte olduğu, tarifelerin ise hiç bir
yerle mukayesesi mümkün olamıyacak kadar yüksek bulunduğu da malumdur. Bütün bunların tek
sebebi, Hükümetin lüzumsuz bir vesayette devam ederek İstanbul gibi aydın bir şehrimizde liman
hizmetlerinde kendilerinden istifade edilecek bu kadar çok eleman var ki, bunlardan hiç birisinden
faydalanmayarak işleri merkeziyet ve bürokrasi usulü ile ve kendi memurlariyle görmekte devam
etmesidir.

İstanbul liman işini, muhterem kongrenize, hem muhtar ve müstakil işletme sisteminin ilk
kurulabileceği bir saha olarak, hem de dış ticaretimizin mühim bir kapısındaki aksaklığın bütün
memleketi müteessir etmesi dolayısiyle bunun bir an evvel düzelmesinin başlıca dava olması
bakımından teklif etmekteyiz. İstanbul limanı, kendi istiklaline sahip olmalı ve limanın idaresi bu işin asıl
sahibi olanlara geçmelidir. Bunların başında İstanbul Belediyesiyle İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
gelir. Bu iki teşekküle limanla alakalı diğer mesleki teşekküller de eklenmelidir. Derneğimiz bu
teşekküllerin serbest seçimlerle tayin edecekleri temsilcilerle hükümet mümessillerinden müteşekkil bir
liman meclisi kurulmasını, işletme ve idarenin müstakil bir hüviyet almasını ve bu meclise bağlanmasını
teklif etmektedir. Bu sistem diğer limanlarımızda, çeşitli farklarla hemen bütün devlet işletmelerinde
tatbik edilebilir kanaatindeyiz.

3- Mesleki teşekküllerin hür ve müstakil olması:

Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Birlikler, Esnaf Cemiyetleri ve diğer her türlü mesleki
teşekküllerin tamamen hür ve müstakil olması prensibi de Derneğimize mal olmuştur. Hükümet, bu
teşekkülleri korumak maksadiyle kanunların verdiği salahiyete dayanarak vesayette bulunmakta,
onların bütçelerine, kadrolarına, memurlarına ve idaresine karışmaktadır. Tecrübeler göstermiştir ki
Hükümetin bu müdahalesi altında, kanuni hüviyetleri ne kadar müstakil olursa olsun, serbest mesleki
teşekküller olamamakta ve yaşamamaktadır. Serbest meslek erbabı bu tarz teşekküllere bir hükümet
emri olarak girilen ve aidatları da vergi mükellefiyet şeklinde ödenmesi icap eden müesseseler gözü ile



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 208

bakmaktadır. Buralara kayıtlı üyelerin, teşekküllerini daima yabancı bir müessese gibi tanımaları sebebi
bizce budur. Bu itibarla İstanbul Tüccar Derneği şu prensipleri müdafaa etmektedir:

a) Ticaret Odaları da dahil olduğu halde bütün mesleki teşekküllere girmek ve çıkmak meslek
erbabının ihtiyarına bırakılmalı ve bu teşekküllerin idaresi tamamen üyelerinin hür ve serbest iradesine
bağlı olmalıdır.

b) Ancak meslek teşekküllerinin kanunlarla tayin edilmiş bir takım vazife ve mesuliyetleri olmalı
ve bu gün doğrudan doğruya devletçe yapılan veya amme mülahazasiyle yapılması icap eden bir kısım
işler bu teşekküller tarafından görülmelidir.

Derneğimiz Hükümetçe yeni hazırlanmakta olan Esnaf Odaları kanunu münasabetiyle, bu
prensipler dahilinde mütalaasını bildirmiş ve mecburi kayıt mükellefiyeti olan ve aidat borçları İcra
marifetiyle tahsil olunan Odalar sistemine tamamen aleyhtar olduğunu yolladığı raporda arz etmiştir.
Ayni noktai nazarı yeni Odalar kanunu projesi için de belirtmiş bulunuyoruz.

Odaların ve bu mahiyetteki teşekküllerin kayıt mükellefiyetinden ve icra kuvvetinden
faydalandıklarına ve bu sayede kuvvetlendiklerine şüphe yoktur. Bu bakımdan bu kuvvetten mahrum
kalacak Odaların yaşayamıyacağı, bunun da meslek erbabının umumi menfaatlerine aykırı düşeceği
ileri sürülerek bu imtiyazların kalkması, fakat Odalara hükümetçe müdahale edilmiyerek bunların
tamamen serbest ve müstakil olması tezi üzerinde durulmaktadır. Bizce bu mütalaada açık bir tezat
vardır. Hem odalara kanun yolu ile bir takım imtiyazlar vermek ve bunları vergi tahsil eden müesseseler
haline koymak, hem de bunları hususi müesseseler gibi serbest bırakmak hukuk nazariyelerine uymaz.
Hükümetin meslek teşekkülleri üzerindeki vesayeti, bu teşekküllerin kanunen kurularak vergi tahsil
eden, İcra Dairelerini bu tahsil için kullanabilen müesseler olmasının tabii bir neticesidir. Bu itibarla ya
imtiyazlardan yahut serbestiden vaz geçmekten başka çare yoktur. Derneğimiz serbestiyi tercih etmiştir.

Mesleki teşekküllerin hür ve serbest olmaları halinde bunların zayıflayacağı ve yaşamayacağı
iddiasına iştirak etmiyoruz. Eğer hayatlarını yalnız kanun himayesinde ve vergi tahsil etmek suretile
devam ettirebilen mesleki teşekküller varsa bunların kapanmasını bilhassa istemeliyiz. Bizim
kanaatimizce kanun yolu ile bir takım vazifeler ve mesuliyetler yüklenmek ve idareleri tamamen meslek
erbabının elinde olmak şartiyle, bir ihtiyaca tekabül ettikleri ve üyelerine faydalı oldukları takdirde, bu
teşekküllerin bilakis kuvvetleneceği merkezindedir.

4- Dış ticareti tanzim ve idare organının serbest tüccar teşekkülü elinde
olması:

Dış ticaret işlerinin, her memlekette olduğu gibi, bizde de bir tanzim organına ihtiyacı
şüphesizdir. Şimdiye kadar bu sahadaki bütün işler hükümet ve onun memurları tarafından
yapılmaktaydı. Derneğimiz (ayrıca dış ticaret mevzuuna dair hazırladığı tebliğde belittiği gibi) bu işin
mühim kısmını artık bilfiil dış ticareti idare eden tüccarın kuracağı organizasyona bırakmanın mümkün
olduğu fikrindedir. Bu husustaki teklifimiz sözü geçen raporumuzda tafsilatiyle belirtilmiştir.

HÜLASA:

İstanbul Tüccar Derneğinin devletçilik mevzuunda şimdiye kadar vardığı neticeler bunlardan
ibarettir. Derneğimiz ancak ihtisas komisyonlarında incelenerek raporları hazırlanmış ve aylık
toplantılarından geçmiş olan fikirleri kendine mal edebilir. Bu itibarla devletçilik mevzuunda prensiplere
bağlanarak yukarıda belirttiğimiz noktalar etrafında yüksek Kongrenin bir karara varmasını rica ederiz.
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15. Devletçilik ve Devlet Müdahalesi

TAHSİN DEMİRAY

A- Milli ve Siyasi Bünyemiz Bakımından Devletçiliğimiz

Kongremiz

Kongremizin esas gayesi, çalışma programının 4’üncü maddesinde yazıldığı üzere: “Türkiye’nin
iktisadi kalkınması ve istihsalinin gelişmesi için ne gibi tedbirler alınması lazım geldiği”dir.

Fakat, milletimiz için ölüm, kalım davası haline gelmiş olan bu davayı bütün genişliği ve şümulile
bu ilk kongrede ele almanın mahzurlarını ve hatta imkansızlıklarını takdir eden kongre komitesi bu
büyük davanın sadece:

a) Devletçilik, b) Dış ticaret rejimi, c)Vergi reformu; bakımından incelenmesi ve şimdilik bununla
yetinilmesini uygun görmüştür. Bunda da büyük isabet göstermiştir.

İsabet göstermiştir. Çünkü: Çeyrek asrı dolduran Türkiye iktisadi oluşları ve çekilip  çevrilmeleri
hengamesinde iş, ticaret, sanayi erbabı hesaba katılmadıklarından konuşmağı unutmuşlar ve zamanla
memleket iktisadiyatı üzerinde tertipli ve metotlu düşünmekten uzaklaşıp kendilerini sadece günlük
işlerine hasr ve tahsis etmek  zorunda kalmışlardır. İktisat  ilmile  uğraşan gerçek değerler ise söz
anlatmanın imkansızlığı uzun yıllar denedikten sonra nihayet yorulup sükuta varmışlardır.

İşte bu kongre, o değerli elemanlar, o mümtaz ilim adamlarımız için yeni bir hareket noktası
olacak ve kültürlü bir hareket-milletin talihi yardım  ederse-devam edecek ve ancak gelecek kongrede,
asıl engin mevzua hakkiyle girilebilecektir.

Ben (Devletçilik ve  müdaheleleri) konusuna ancak böyle bir ihtiyat kaydi ile girebiliyorum.

İktisat ve içtimai bünye

Kongremizin ele almış olduğu (Devletçilik), şüphesiz iktisadi devletçiliktir. Fakat, iktisadi
mevzular daha teknik, daha hususi ve daha teferruata  ait kısımlardan çıkıp, devlet gibi bir ana köke
vardığı, daha doğrusu hepsi toparlanıp devlet konusu haline geldiği zaman birden içtimai bir manzara
halini alır. Esasen iktisadi meseleler içtimai meselelerin bir cephesi veya bir parçasıdır. İktisat, millet
uzviyetinin çeşitli organlarından,  onun hayatiyet cümlelerinden, sistemlerinden biridir.

Türkiye’ninbugünkü iktisadiyatı, adiyle ve özüyle koyu devletçi olduğundan, onu devletçiliğimizin
bütünü içinde, yani siyasi ve içtimai payımızla birlikte, hiç değilse bunların yanı sıra mütalea etmek
zorundayız. Bu bakımdan, velevki pek kısa olsa, devletçiliğimizin tamamına bir göz atacak ve
iktisadiyatımızı milli ve siyasi bünyemiz, idare mekanizmamız bakımından mütalea etmeğe çalışacağız.

Toplum yapılarına kısa bir bakış

Toplum bilim henüz pek genç ilimler arasındadır. Bununla beraber yüz yıldanberi araştırma
metodları bir hayli geliştirilmiştir. Zamanımızda sosyoloji ekolleri arasında metot bakımından enziyade
ileriye giden Science Sociale olmuştur.

Bu ekolün  yüz yılı bulan araştırmaları  neticesinde millet bünyelerinin içtimai yapıların;
kuruluşları ve tezahürleri bakımından iki büyük gruba ayrıldıkları görülmüştür.

Bunlardan birinde içtimai heyet toplum ferde hakimdir. Fert kendine dayanmaktan çıkmış,
ailesine, kabilesine, fıkrasına, cemaate, devlete dayanır olmuştur. Bu gibi bünye teşekküllerine
(teşekkülü tecemmüi) diyoruz. Bu cemiyetler zayıf cemiyetlerdir. Merkeziyet, bürokrasi, totaliterlik bu
bünyelerde gelişir.

Diğerlerinde ise cemaatten, sahabetten, vesayetten sıyrılmış ve kendine dayanır hale gelmiştir,
ki buna da (teşekkülü infiradi) diyoruz. Bu tip cemiyetler, içtimai bünyeler bir piramidin normal oturuşu
manzarasını arzeder. Angio Sakson ve Amerikan içtimai bünyelerinde olduğu gibi.

Tarih içinde bünyemiz

Bizim bünyemize  gelince; bugün ilk bakışta bariz bir şekilde, kuvayi umumiyesi alabildiğine
genişlemiş  büyük bir bürokrasi  manzarası göstermektedir. Fakat hemen ilave edeyim ki, bu manzara,
bizim milli karakterimizle, derin ve köklü istidadımızla, mizacımızla tezat halindedir. Milletimiz zorla yığın
haline getirilmiş ve kuvayi  umumiyeye bendedilmiştir.

Bu nasıl olmuş, bir  millet asli tamamen zıt ve makus bir duruma nasıl gelmiştir? Bu ıstıraplı
macerayı tarih içinde görelim:
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Türk tarihinin bugünden geriye doğru 27 asırlık kısmı az çok karanlıktan kurtulmağa başlamış ve
bu tarih içinde Türk toplum yapısı sezilebilir bir hale gelmiştir.

Cumhuriyetten önce imparatorluk, İmparatorluğu kuran Osmanlı Beyliği, daha gerilere doğru sıra
ile İlhanlılar, Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular, Mangıtlar, Astarhanlılar, Şıbanlılar, Temürlüler,
Çağataylar, Büyük Kaanlar, Karahıtaylar, Karahanlılar, Dokuz Oğuz-On Uygurlar, Gök Türkler, Aparlar,
Siyenpiler, Kunlar ve nihayet Milattan önce 8’inci asra kadar çıkan Sakalar... Bunlar, herşeyden önce
milletimizin istiklal  bayrağını birbirlerine devretmek suretiyle düşürmeden, aralıksız olarak
dalgalandırmışlardır. Millet bünyemizin birinci vasfı budur:

İstiklal.

Arkadaşlar, herşeyden önce şunu iyi bilmeliyiz ki, bu harikulade hayatiyeti gösterebilen, terihin
tek milleti Türk’tür. Bugün bilinebilen tarih içinde, yalnız Türk milletidir ki, oturduğu topraklar değişmiş,
zirvedeki taç, çatıdaki Kaan ailesi değişmiş, rejimleri değişmiş, fakat o asli değerlerini karakterini daima
muhafaza edebilmiştir.

Bu 2700 yıl içinde müstakil olan sadece devletimiz değildir. Yukarıda saydığımız devletleri kuran
millet de, beyleri, boyları, aileleri ve fertleri ile en geniş hürriyete sahipti. Müteşebbis, müstakil karakterli
cevval, atılgan, zeki, becerikli ve mert insanlardan mürekkep bir topluluktular. Bilhassa, şimdilik en eski
Türkler olarak tanıdığımız, Saka Türklerinin  içtimai  yapıları ve fertleri üzerinde meydana çıkarılan öyle
hakikatler vardır ki, tarihimiz ve milletimiz için mesnet ve ümit kaynağı olacaktır.

Türk içtimai bünyesi: büyük ordularına, imparatorluklarına rağmen Kaancı değildi. Devletin
yapısı bir piramidin kaidesi üzerinde yükselişi şeklinde ve Kaan onun son taşı olarak oturmuş bir taçtı.
Esir toprak kulu yoktu. Her fert malına, evine, toprağına dilediği gibi sahipti ve başkasına dayanmazdı.

Bu güzel bünye yapısı son asırlara kadar muhafaza edilmişken Osman Oğulları ona
kıymışlardır. Hakanları için Sur kabul etmiyen, onların paralı köle askerler beslemelerine asla müsaade
etmiyen Türk an’anesini Yeniçeri Ocağını kurmak suretiyle Osman Oğulları bozmuşlardır. Bu an’anenin
yıkılışını Fatihin Bizans tahtına oturması takip etmiştir.

Bizansın surları içine girişimiz gerçi şaşaalar tarihi için eşsiz bir hadise olmuştur; fakat hakikatte
Türk milleti için büyük felaketlerin başlangıcını teşkil etmiştir. Büyük bir imparatorluk kurulmuş, fakat
Türkün ananevi siyasi hürriyeti elden gitmiştir. Bizans üzerinde kurulmağa başlıyan Osmanlı
İmpatorluğu ile birlikte bir bürokrasi makinesi kurulmağa başlamış ve bu bürokrasi, .üyşük merkezi
idare durmadan genişlemiş ve şişmiştir.

Türk milleti, kendi ananesi, mizacı, karakteri ile taban tabana zıt bu idare ile uyuşmasına imkan
olmadığından, ona karşı dikilmiş, ayaklanmalar kanlı bastırmalar, kıtalleri yeni kıyamlar takip etmiş,
Oğuz Türkleri asırlarca hürriyeti için merkezi büyük bürokrasi ile dövüşmüş, Anadolu asırlarca kana
boyanmıştır.

Yine tarihte hiçbir millet yoktur ki fertleri Anadolu Türkü kadar hürriyeti için baskıcılarla o kadar
uzun döğüşmüş olsun...

Nihayet Anadolu Türkü, İmparatorluğun sonsuz kuvveti karşısında siyasi ve idari hürriyetini ve
haklarına kaybetmiş milletin bütün varlığıartık  büyük bir bürokrasi makinesine bağlanmıştı.

Merkeziyetçi Devlet

Milletin bu büyük bürokrasiye karşı aldığı tavır onun saf dilinde  bugün dahi bulup anlamak
mümkündür. Bilhassa (Beylik) ve (Kapı) kelimeleri bakımından son derece vecizdir.

Geçme beyler köprüsünden ko aparsın su seni Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni
derken atılgan, kalın enseli kurdun ruhunu ve otoritenin tuzakçı durumuna erkekçe bakışını görüyoruz.

Beyler çeşmeden su içme !

Beyin kapısına varma !

Öğütleri, merkezi siyasi kuvvetlerin lutfunun neticede, hür insanı köleleştirmesi karşısında en
sağlam tedbiri belirtmektedir.

Anadolu Türkünün bu (Bey) den kasdi kendi varlığına zıt otorite padişah ve devlettir. (Kapı) ile
de gene onu ve bilhassa onun hükümetini kasteder. Kendisinin iştirak etmediği bu hükümete onun
kapısına karşı nefret duyar. O kapıda erkekliği rencide edilmiş ve oradan her ne gelirse fena ve haince
gelmiştir. Bilhassa kapıların en zorlusu ve en büyüğü olan (Babıali)’den... Türk için, onun milli karakteri
için (Kurb-us Sultan, ateş- isuzan) dır.
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Anadolu Türkü bu senbolik kelimeleri  bugün dahi kullanmaktadır. İkinci dünya savaşında da
onun atlarını ve buğdaylarını (Beylik aldı) !..

Devleti yenileme ihtiyacı

Osmanlı devleti kendi öz milletini kırıp geçirmiş ve kudret kaynağını eliyle körletmiştir. Fakat pek
az sonra bu yanlış hareketin aksi tesirleri görülmeğe başlamış, muazzambürokrasi makinesi
çatırdamağa başlamış, Osmanlı devletinin kuvayı umumiyesi yeis ve ıstırap uçurumuna yuvarlanmıştı.
Padişahın şahsında düğümlenen devlet, korkunç mukadderatını değiştirmek, idari ve siyasi
merkeziyetçiliğin kuruluşuyla başlıyan idari ve siyasi buhranları bertaraf etmek için duyduğu ihtiyaç
nihayet bazı yenilik tatbikatına yol açmıştır.

İlk yenilik tatbikatı (Seyfiye) sınıfında  yapılmak istendi. (Asakiri cedide) ihdas edildi. Fakat bu
hareketi mağşuş devlet muhiti ve geri (İlmiye sınıfı) baltaladı. Teceddütçü Üçüncü Selim, genç
Osmanın akibetine uğradı.

Merkeziyetçi devletin öz milleti ile kanlı boğuşmaları neticesinde millet fakir reçper haline
gelmişken 19 uncu asırda buharın iktisadi sahada meydana getirdiği muazzam inkilap Osmanlı devletini
bu bakımdan sür’atle çökertmekte en büyük amil oldu. Devlet bilfiil çökmüşken, üç kıtaya yayılı
bulunması dolayısıyle ortadan kalkmasının dünya devletleri muvazenesini de bir anda altüst etmesi
endişesi onun (tamamiyeti mülkiyesi) düsturunu ortaya çıkarmıştır. O artık (hasta adam) dı. daha bir
asır böyle yaşıyacaktı. (Tanzimatı Hayriye), (Islahat), (Meşrutiyetler) onu kurtaramıyacaktı. Çünkü
yalnızdı, beraberinde bir millet yoktu, sadece bir köhne bürokrasi makinesinden ibaret kalmıştı. Makine
tamir kabul etmiyor, etse de beklenen işi çıkaramıyordu.

Nihayet mukadder akibet gelip çattı. Birinci dünya savaşının muazzam sarsıntısı bu
merkeziyetçi,büyük bürokrat devleti bir enkaz halinde yerlere serdi.

Son çeyrek asır

Kurtuluş savaşında Cumhuriyete tekaddüm eden Kuvayı Milliye devresinde akla durgunluk
veren, bütün hesapların altını üstüne getiren başarılan milletten o harikulade Türklük cevherinden
geldiğini sonradan çabucak unuttuk ve o harikaları dehaya maletmeğe çalıştık. Daha doğrusu Osmanlı
devletinin bürokratları bir (Kapı) ya olan ihtiyaçları dolayısıyle bir baş yarattılar.

Böylece yeni bir devlet kurma çabalarımız, yeni bir  bürokrasi ve yeni bir şef devresi başlangıcı
oldu. Devlet yeniden küçük çapta bir mekeziyetçi devlet olarak kuruldu. Hem bu defa idari
merkeziyetçiliğe ve koyu siyasi devletçiliğe ilave olarak iktisadi devletçilik katıldı ve toplum yapısı (total)
hale geldi.

Bizi mağlup eden demokrat devletler dünyasından örnek ve feyiz almak lüzumunu idrak
edebilmek şöyle dursun ona taasupla sırtımızı çevirmistik. Rus ihtilali, yeni devletçiler için ümitli
görünüyor, saltanatını yıkan Rusya ile saltanatı yıkılan Türkiye arasında mukadderat ortaklığı var
sanılıyordu.

Bizim gibi mağlup düşmüş olan İtalyanın yükselen faşizmi ve onun duçe’si pek şaşaalı
görünüyor ve en sonra beliren, fakat hepsini gölgede bırakan Hitlerizm, izim’lerin en rasini sayılıyordu.

İşte böyle bir hava içinde 10 uncu yılı idrak ettik ve bizim izim’i 6 okla belirli hale getirdik.
Memlekete ve millete halkevlerinin 9 penceresinden bakmağa başladık. Kremlin meydanına bakan
tribünden, duçenin saray balkonundan daha yüksek tribünler inşa eyledik. Onun  altında
(yekpareleşmek ve kitleleşmek) emrine uyarak saflar bağladık.

Eskiden kalabilmiş halk teşkilatı, millet organizması olarak ne varsa veyahut yeniden bir halkçı
bünye olarak ne yapılmak istenirse sür’atle tuzbuz ediliyor ve yığın haline getirilen millete diktatoranın
geri dönmez emriyle yeni şekiller veriliyordu. Esnaf için İtalya korporasyonları, gençliğin
yetiştirilmesinde Alman gençlik teşkilatı örnek tutuluyor, ekonomide Rusya taklit ediliyordu.

Bu herçümerç sırasındaki zihniyet 1935 yazında başkentte toplnan  kongrelerde pek canlı olarak
belirmiştir. O yıl 6 oku siyasi bünyemize resmen maletmek kararı tatbik mevkine çıkıyordu. Totaliter
rejimin büyük başlarından biri o zaman partinin genel sekreteri olarak büyük faaliyet gösteriyor, gidişin
prensiplerini tesbit ile bunları  program haline getirmeğe ve aynı zamanda sür’atle yaymağa çalışıyordu.
Bu cümleden olarak memleketin bütün kalem erbabı da hususi surette onun davetlisi olarak köşkünün
karşısındaki küçük parti kahvesinde ihzar edildi. O gün adedi iki yüze yaklaşan bu memleketin
güzideleri önünde genel sekreterin sadece takınmış olduğu tavırdan eza duyarak sırf o zatı biraz iğzap
için açtığım münakaşa 6 okun ikisi üzerinde milliyetçilik ve devletçilik okları üzerinde dört saat devam
etmiş ve o münakaşa o tarihte iş başında bulunanların zihniyetini, milliyetçilik ve devletçilik anlayışlarını
hazin bir şekilde ortayı koymuştu.
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İktisat kongremizde o günün dört saatini dolduran münakaşalarından sadece bir noktayı
zikretmeden geçemiyeçeğim.

O gün, genel sekreter; devletçiliğin hudut ve şümulü sorulduğu zaman cevap vermekte güçlük
çekiyor ve iş hayatını devletleştirmenin nerelere kadar ineceğini ve  uzanacağını hem kestiremiyor ve
hem böyle bir tahdit düşüncesini layüs’el’e karşı-onun ifadesince - (acharne) bir davranış sayıyor ve
bunu tok tok söylemekten asla çekinmiyor en münevver bir zümre önünde baskıcı tavrını terketmiyordu.

O günlerde üç asırlık yolu bir hızda katettiğimizi haykırıyor ve geceleri gördüğümüz renkli
rüyalara ertesi gün hakikat gözüyle bakıyor, rakamların işimize gelenlerini kullanıyor, gelmiyenlerini yok
farzedebiliyorduk. Fakat o hay ve huy, o baş döndürücü, gürültülü günler, yığınlarla gösteri sonunda
bize ne getirdi? Layüs’el otorite bize ne temin etti?

Bu neticeyi ikinci Dünya savaşının krizleri sahillerimize çarpınca acı acı öğrendik. Bilhassa
iktisadi kudretimiz bakımından derin hayal kırıklığına uğradık. Yıkılan diktatörlükler, şeflikler,
totaliterliklerle birlikte güzel rüyalarımız perişan oldu. Bünyemizin bilhassa ekonomik olan zaafı
tamamen ortaya çıktı.

Böyle bir anda onbir yıl evvel devlete her bakımdan hudutsuz hak ve salahiyet tanıyan zat iş
başına geldiği zaman kendi makinesi başında acze düştü ve kocaman bir ağaç gövdesi gibi devrildi.
Onu bekliyen mukadder de böyle tecelli etti.

Günümüze kadar gelen 25 yılın içtimai, siyasi ve iktisadi hikayesi de budur. İstikbale bakarken
bugün diktatoradan daha zorlu olarak bürokrasi heyulası karşımıza dikiliyor.

Son çeyrek asır içinde kurulan bürokrasi makinemiz, evvelce üç kıtaya yayılmış olan ve gene
bürokrat olan Osmanlı İmparatorluğunun idare makinesinden daha hacimli bir hale gelmiştir.

1938 yılında maaşlı ve ücretli memurlar yekunu 134.800 iken, bu miktar altı yıl sonra 222.160’a
yükselmiş ve 1947’de yapılan diğer bir takım hesaplara göre 300 bini aşmıştır.

Bu memur miktarını aileleriyle birlikte hesapladığımız zaman 1,5 milyonluk bir kitle ile
karşılaşırız, ki bu miktar şehirler ve kasabalar nüfusumuzun yarısını bile aşacak bir miktardır.

Bu ağır durumu siyasi yapımızda daha düşündürücü bir şekilde görüyoruz. Memurlar gün
geçtikce memleket mukadderatına daha hakim bir duruma giriyorlar.

Tevhidi kuva esasına  dayanan siyasi payımızın bel kemiği olan Büyük Millet Meclisimizde; Çifçi,
sanayici, madenci, tüccar, gazeteci ve sair bütün serbest meslekler erbabı 98 kişi olmasına mukabil
memurların adedi 384’tür.

Kongremiz bir iktisat kongresi olduğundan bu noktada durmağı uygun görüyorum. Yalnız sizleri
biraz daha düşündürmek için iki devletin parlamentosunda mesleklerin temsil nisbetini veriyorum.

İngiltere  Fransa
     Memurlar            47        110
     Ordu ve donanma     66         12
     Serbest meslekler  107        250
     Papas 00          3
     Tüccar             100         18
     San’at endüstri    131         24
     Çiftçi             132  30

583        447

Bu levha, İngiliz bünyesinin kudretini ve Fransanın zaafını pek güzel göstermektedir. Fransa
meclisinde memurlarla serbest meslekler grubunda olan müstehlik, lafçı politikacılar gürültülü bir hava
yaratmaktan başka bir işe yaramamaktadırlar.

Bize gelince:Kıyaslamağı yukarıda verdiğim rakamlarla varın siz yapınız, ben sükut edeyim.

Türkiye iktisadiyatının neden devletçi olduğu ve nedenöyle kolay kolay bu devletçilikten,
bürokrasiden, merkeziyetçilikten kurtulamıyacağı ve bu devletçiliğin neden müdahaleci olduğu ve bu
müdahalenin daralmak şöyle dursun daha da genişliyeceği kolayca anlaşılır.

İstikbalimize gelince: Bu, okullarda, liselerde, üniversitelerde hazırlanmaktadır. Bu istikbali
geliniz bu kısımda görelim.
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B- Milli Eğitim ve Kültürümüz Bakımından İktisadi Devletçiliğimiz

Muazzam bürokrasi makinesini terketmek şöyle dursun, istikbal bakımından daha koyusuna
hazırlanmaktayız. Bu gidişin çok kötü neticelerini sıkı bir direksiyon kırmasıyle bugünden belki biraz
daha zayıflatabiliriz. Fakat her ne yaparsak yapalım, istikbal bugünkünden daha kötü olacak. Türkiye
büyük bir münevverler, yarım münevverler kriziyle, büyük bir memur sınıfı kriziyle karşılaşacaktır.

Şimdi müsadenizle bunun rakamlarını vereyim.

İngiliz Avam Kamarasında 1947’nin son ayında sorulan bir saile verilen resmi cevap. British
Council’in Türkçe neşridilen (İngiliz pedagoji bülteni)’nde çıkmıştır. Buradaki resmi rakamlara göre
harbin arifesinde 1938-39 ders yılında İngiliz üniversiteleri ve yüksek okulları talebeleri istatistiği
şöyledir:

22.512 Edebiyat, hukuk, ilahiyat, müzik, iktisat ve pedagoji

7.767 Fen fakülteleri
13.636 Tıp fakülteleri
5.288 Teknoloji fakülteleri
1.043 Ziraat
3.107 Tıp Fakültesi 1947-48
50.246 Yekun

Şimdi bir de bizim durumumuzu görelim :

İstanbul Üniversitesi :
2.433 Edebiyat Fakültesi 1947 - 48
3.290 Hukuk Fakültesi
807 Fen fakültesi 1946 - 47
1.335 İktisat fakültesi 1947 - 48
3.107 Tıp Fakültesi 1947-48
10.975 Yekun
1.218 İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 - 48
599 Güzel Sanatlar Akademisi 1947 - 48
455 Yüksek Teknik Okulu 1946 -47
210 Yüksek Denizcilik Okulu 1947 - 48
1.300 Yüksek Ticaret Okulu 1947 - 48
14.754 İstanbul Yekunu

ANKARA

1.101 Dil,tarih, çoğrafya fakültesi 1947 - 48
200 Fen fakültesi 1947 - 48
2.850 Hukuk fakültesi 1947 - 48
212 Tıp fakültesi 1947 - 48

4.363 Yekun

1.113 Yüksek Ziraat Enstitüsü 1947 - 48
498 Siyasal Bilgiler Okulu 1947 - 48
139 Devlet Konservatuvarı 1946 -47
6.113 Ankara Yekunu

20.867 Umumi Yekun

Bu yekune dahil olmıyan  diğer bir iki yüksek okulu ve enstitüyü de kendimiz hesaba katarsak bu
miktarı, askeri okullar hariç, 22 bin olarak kabul edebiliriz.

Türkiye’nin nüfusu 19 milyondur; bizim yüksek okullar talebemiz bu nüfusla kıyaslanınca: Her
863 kişide 1 kişinin yüksek tahsilde bulunduğu anlaşılır.

İngiltere’nin 1941 sayımına göre nüfusu 47.895.000’dir. Bu nufüs yüksek okullar talebesiyle
kıyaslanınca: Her 1046 kişide 1 yüksek tahsil yaptığı görülür.
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Her iki memleket arasındaki vaziyet şöyledir :

Nüfusu Yüksek tahsili talebesi Bir talebe için
19.000.000             22.000 863 Türkiye
47.895.000             50.246             1046 İngiltere

Bu levhayagöre, İngiltere’ye nisbetle yüksek tahsil talebemiz nüfusumuza nazaran binde iki yüz
fazladır. Hem şu noktayı de hesaba katmak icap eder, ki İngiltere levhasındaki bu talebe sadece nefsi
İngiltere’nin talebesi de olmayıp dominyonlarından gelen talebe de bu yekuna dahil bulunmaktadır.

Böyle bir neticeyi politikacılar avuçları patlayıncaya kadar alkışlar. Biz ise, yukarıdan beri izah
ettiğimiz sebepler dolayısıyle, derin bir yeis ve endişe duymaktayız. Neden bu derece endişe
duyduğumuz ilerde (Vergi reformu) bahsinde açıklayacağız.

İngiltere ile aramızda rakamlar bakımından bizim lehimize örülen yüksek öğrencileri ile bir de
yetişmekte oldukları mesleklere göre kıyaslanmakta fayda vardır.

Müspet ilimler, istihsalci Edebiyat, hukuk ve saire

          65      +      35        :     100 Türkiye
          44      +      56        :     100 Türkiye

Yüksek tahsil talebelerimiz sadece yekun bakımından değil, fakülteleri bakımından da ayrı bir
endişe mevzuudur. Bu talebenin yüzde 65 gibi büyük çoğunluğu partileri dolduracak olan politikacılar
namzedir. Diğer yüzde 35 fencilerin çoğu yine devlet hizmetine gireceklerdir.

Her yıl 4-5 bin yüksek okul mezunu hükümet kapılarını zorlayacak ve yirmi yıl sonra karşımıza
bugünkü mevcuda ilave olarak daha 100 bin memur tipi insan hak isteyecek, bir şeyler yapacaktır.
İktisadi hayatımızın üzerine böyle bir müstehlik ordusu peşinde aileleriyle birlikte yürüyecektir. Bu
mukadder akibetten nasıl korunulacağını, nasıl sakınılabileceğini bana kim söyliyecektir?

Komşu Bulgaristan yetiştirdiği nüfusuna nisbetle fazla, yüksek tahsilli adam bütün Bulgaristanı
kana boyadığını unutmamak için bir tarafa kaydetmek pek iyi olur.

Bizim yüksek tahsilimizde her bakımdan görülen bu nispet korkunçluğu olmasa bile, bu
müesseselerin kuruluşlarını icap ettiren zaruretler ve tarihi gelişmeleri bakımından her iki gruba da
memur yetiştirmektedir. Bu okullardan yetişenler bizim ekonomi ve endüstri sahalarımız için kat’iyyen
elverişli değildirler.

İş hayatı, iktisadi hayat teşebbüs hayatı hususiye bakımından milli kültürümüz tamamen akim bir
hale gelmiştir. İkisadi işlerimizi düzenleme işinde, ona ilmin ışığı altında gerekli istikameti verme işinde
milli kültür müesseselerimizi beklediğimiz, muhtaç olduğumuz elemanları verebilecek şekle sokmak,
daha doğrusu yepyeni mektepler açmak bir amri zarurettir.

Basım ve Yayın Kültürü bakımından

Kendi saham bakımından  kısaca kaydedeyim, ki bugün adedi 10 bini aşan basım  endüstrimizin
bütün elemanları hudayi nabit yetişmiştir. Devri Hamidide bile Sanayi mekteplerinde mürettip, makinist
ve harf dökümü kısımları varken 25 yıllık Cumhuriyette bütün ısrarlarımıza rağmen bu endüstrinin
gerektirdiği elemanı yetiştirmek için ciddi bir tüşebbüse geçilmemiştir.

Saltanatın İnhisarlar idaresine o kadar kurşun attıktan sonra Tekel’i vatanda milli iktisadın
bağrında geliştirdik. Tuzla, tütünle balıkla yetinmedik kitabı da bunlar haline getirdik. Okul kitabını
tekele almakla kalmadık kitabın, mecmuanın kağıdına da musallat olduk. Kağıdımızın üzerinde hala
eller. Bakanlar Kurulu karaları vardır.

Milli kültür yolunda harcadığımız paralar yekunu nihayet yılda 160 milyonu buldu. Bununla
beraber Türkiye’de 20 yıldan beri kitap baskısı adedi şöyledir:

1928-1938 Yılları 16.063
1939 2.513
1940 2.144
1941 2.115
1942 1.911
1943 2.630
1944 2.904
1945 2.463
1946 2.600
1947 2.282

37.625
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İlk 10 yılın yıllık ortalamıs 1.606 son on yılın yıllık ortalaması 2.156’dır. Her ikisi arasında yüzde
25 bir artış görülmekte ise de 1928 den 1947 ye kadar nüfusumuzda 5 milyondan fazla artmış
bulunmaktadır. Artan kitap miktarı adet olarak 550 olduğuna göre 5 milyon fazla nüfus için parlak bir
netice!... Yapmış olduğumuz hesaplara göre yayınımız, basım endüstrimiz nüfus artışımızla kıyaslanınca,
gerilenmiş olarak görülmektedir.

25 yıldan beri iktisadiyatımıza  sadece kendi sahasında müdahaleler yapılmıştır. Neşriyata ise
hem iktisadi bakımdan ve hem politik ve sosyal bakımdan müdahaleler yapılarak her taraftan clız bir
halde bırakılmıştır. Halbuki Halkevleri salonunda: “Bir milletin medeniyet seviyesi kitaplariyle ölçülür”
levhası sallanmaktadır.

Amerika’da demokrasi kurulurken kongre kütüphanesi de hemen ardından 1800 yılında
kurulmuştur. Bugün bu kütüphanenin 8 milyon kitabı vardır. Biz ise hazır olmasına rağmen Milli
Kütüphaneyi 25 yıl kuramadık. Nihayet geçen Ağustos ayında, Saraçoğlu mahallesine  gazino binası
olarak 1 milyon liraya yaptırılan bina hemen hemen zorla alınmış, kitaplar buraya taşınmış ve
kütüphane açılmıştır. Kütüphanenin yüz bin kitaptan henüz 10 bini tasnif edilmiştir. Çünkü henüz
kütüphanenin bir tek kendi elemanı yoktur.

Devletçilik konusunu kaparken

Tarihimiz, milli bünyemiz, kültürümüz ve milli eğitimimiz bakımından devletçi yapımıza kısaca bir
bakış bu kadar uzadı. Beni dinleyenleri ve okuyanları bir hayli yormuş oldum. Bununla beraber iktisadi
konuları bir de toplum bilim bakımından gözden geçirmenin lüzumunu ve faydasını belirtebildimse
kendimi bahtiyar sayarım. Bence esas mesele bu lüzumu kabul etmektedir. Mevzuun bu bakımdan
daha iyi ve daha esaslı şekilde ele alınmasını gelecek kongreden bekliyebiliriz.

Benim bu mevzuda son sözüm şudur:

Devletimiz her manasıyla devletçidir. İdarede merkeziyetçi-dir. Siyasi teşkilatıyle tevhidi
kuvacıdır. Kuvayi umumiyesi alabildiğine, çatlıyacak kadar şişmiştir. İktisadi bakımdan müdahalecilik ne
kelime, iktisadiyatımız bizzat devletten ibarettir; o kadar ki, bir adım ötesi şimal komşumuzdur.

Bu gidiş ıslah edilemez;  felaket uçurumuna yuvarlanmamak için ters yüzü geri dönmekten
başka çare yoktur. Geri  dönmemiz, Osmanoğullarının bu millete getirdikleri kötü yoldan dönmemiz
demektir. Milletimiz dünyanın en iyi insani vasıflarına malik, bu evsafı uzun tarihinde binlerce vesile ile
belirtmiş, geliştirmiş eşsiz bir millettir. Vasiye  muhtaç değildir; hiçbir gün vasiye muhtaç olmamıştır.

Bu milletten olanlar bu millete haklarını geri vermelidirler. Bunu yapabilecek devlet adamları Türk
milletine en büyük iyiliği yapmış olacaklardır. Memleketimiz büyük sarsıntılara uğramadan bu
yapılmalıdır. Eğer biz yanılıyorsak yanıldığımız noktalar mutlaka bize gösterilmeli ve ispat edilmelidir.
İleri sürdüğümüz rakamların ve iddiaların aksi ispat edilemediği halde gidişte ısrar edenleri bu
memlekete karşı ne sayacağız? Bu son kelimeyi söylemiyorum.

16. Devletçilik ve Mali Mevzuatımız

AHMET ZİYA HAZNEDAR

İlk önce şunu  arzedelim ki; bu yazımızla hiç bir kimseyi tenkit ve itham etmek emelini
gütmüyoruz. Maksadımız sadece memleketi büyük zararlara maruz bırakan ağır hataların, hiç değilse
bundan sonra, tekrar edilmemesini hatırlatmaktan ibarettir. Esasen varlığımızı ilgilendiren bu mühim
davaların tenkidini yapmak, bu beceriksiz kalemin yapabileceği bir iş değildir. Hiç bir kimse darılmasın,
gücenmesin. Bu kaba dilimizle açık konuşacağız. “Hastayı seven ve tedavisini arzu eden kimsenin,
hastalığın en mahrem taraflarını dahi açığa vurması, hastaya karşı sevgisini ifade eder. Hastalık bütün
şiddeti ile hüküm sürdüğü ve tehlikeli bir hale geldiği halde, hastalığı inkar etmek, veyahut
ehemmiyetsiz gibi göstermek, o hastaya karşı sevgi ve samimiyet ifade eden bir hareket sayılamaz.”
İşte biz  hastalığın biran evvel tedavisini candan arzu ettiğimizi açık konuşmakla ispat edeceğiz.

Devletçilik

Gaye değil, bir vasıtadan ibarettir. Gaye olan, memleket iktisadiyatının yükselmesi ve memleket
halkının refah ve saadetle yaşayabilmek imkanını elde edebilmesidir. Gayeyi vasıta için feda etmek
sadece memleketi felakete götürür.

Devletçiliği  mezhep ittihaz edenler, bunun türlü çeşit meziyetlerini ve bu sistemin umumi
menfaate en elverişli bir idare şekli olduğunu yaşadıkları müddetce istedikleri kadar sayıp döksünler.
Fi’li neticeleri milletçe görülüp mahiyeti tamamile anlaşıldıktan ve bu nazariyelerin temelsiz çürük bir
iddiadan ibaret bulunduğu, dünyaca da; kabul olunduktan sonra kendilerine inanacak kimseler
bulabilmeleri çok müşküldür.
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Devletçilik sisteminin, geri kalmış bir milletin, sanayileşmesini teşvik için, muvakkat bir vasıta
olarak, tatbik edilmesi caiz görülebilir. Teşvik edici bir vasıta olarak kullanıldığı müddetçe memlekete
faydalı olabilir.

Şahsi teşebbüse ait iş sahasını durmadan inhisarı altına alan ve bu suretle vatandaşları, yetişen
gençliği, maişet temininden mahrum bırakarak devlet kapısına muhtaç eden, henüz el atmadığı daracık
iş sahasında  çalışan vatandaşların her hareketine müdahale eden ve bu vatandaşlara, canlarından
usandıracak kadar, zorluklar çıkaran, hudutsuz kırtasi usullerle ve fuzuli müdahalelerle ticari ve sınai
sahada zaman ve enerjiyi yüzde doksan nisbetinde israfa uğratan, şahsi teşebbüsle yaşamak
imkanından mahrum bırakılmış insanlardan müteşekkil bir memur ordusu yetiştiren, kendi iştigal sahası
içine aldığı her menbaın verimini gün geçtikçe azaltan, fi’li bilgiye ve ihtisasa kıymet vermediği için
istihsal maliyetini yükselten, inhisarı altına aldığı ticari ve sınai işlerde murakebe ve serbest rekabetten
azade kalarak halkın muhtaç olduğu zaruri ihtiyaç maddelerini ağır bir vergi vasıtası yapan bir idare
şeklinin, umumi menfaate yararlı olduğu nasıl kabul edilebilir? Ve nasıl iddia edilebilir?

Böyle bir idare şekli ile bir memleketin iktisadi vaziyeti yükselemez, bilakis; bünyesinde tedavi
kabul etmez hastalıklar zuhur eder.

Memleketimizin iktisadi vaziyeti, mefluç bir hale gelmekle beraber, henüz tamamile
çökmemesindeki hikmeti Türk milletinin yüksek tahammül kabiliyetinde aramak lazımdır. Herhangi bir
millet bu şartlar altında bırakılmış olsa idi muhakkak ki çoktan iflas ederdi.

Devletçilik mevzuunda hülasa olarak söyliyeceklerimiz şunlardır:

Devletçiliği, sözle olduğu gibi fiilen de ferdin yapamıyacağı ve ileride de yapabilmesine imkan
olamıyacağı işlere hasretmek, şahsi teşebbüse yüzde yüz emniyet ve itimat verici geniş bir iş sahası
bırakmak ve devletçiliğe kat’i olarak bir hudut tayin ve tesbit etmek, şahsi teşebbüsü esas gaye
devletçiliği sadece bir vasıta addetmek. İşte o zaman memleket iktisadiyatını süratle inkişaf ettirmek
imkanını elde etmiş olacağız.

Mali Mevzuatımız

Hiç şüphe yok ki, dünyanın en verimsiz, adaletsiz, acaib bir yargı sistemi varsa o da bugün
memleketimizde cari olan mali mevzuattır.

Yalnız bu mevzua dair ciltler dolusu yazı yazılsa bunun aksaklıklarını ve memlekete ettiği
fenalıkları tamamı ile izah etmek mümkün olamaz.

Mer’iyete konuldukları gündenberi sakatlıkları görülen ve zaman zaman birçok  ekler yapılan
iktisadi vaziyetimizi günden güne perişan bir hale getiren, sanayiimizi parçalıyarak inkişaf etmesine
mani olan, şerefli ticaret mesleğini kaptıkaçtı bir hale getiren, ticari ahlakı temelinden sarsan ve bu
sahada emniyet ve itimadı ortadan kaldıran, eğri yolu açık, doğru yolu kapalı tutan ve dürüst çalışmak
ve yaşamak isteyen vatandaşlara yaşama hakkı bırakmayan, bir kısım vatandaşlara  tahammülün
fevkinde ağır yükler yüklerken bir kısım vatandaşları serbest bırakan nisbetsizliği ve içtimai adaletsizliği
yüzünden iyi niyetli vatandaşları dahi mevcudiyetlerini muhafaza etmek endişesi ve doğru yolda
yürümek imkansızlığı yüzünden çok müşkül bir duruma sokan, adeta hareketlerinde hüsnüniyet
gösterenlere düşman, kötü niyetlilere himaye vazifesi gören, ihtiyaca kifayetsizliği ve tatbik kabiliyetinin
eksikliği yüzünden tatbikatta dahi sayısız aksaklıklar gösteren hülasa hangi cephesinden bakılacak
olursa olsun tutacak sağlam bir tarafı bulunmayan mali ve iktisadi  mevzuatımızın topyekun
değiştirilmesi, memleketimize, ihitiyacımıza ve bünyemizie uygun bir hale getirilmesi memleketimizin
kalkınması ve milletimizin refah ve saadete kavuşabilmesi için bir saniye vakit kaybetmeden sür’atle
yapılması lazım gelen işlerimizin başında gelmektedir. Fakat evvela şunu arz edelim ki yapılacak bu
esaslı tadilatın, fiiliyat sahasının içyüzüne ve vatandaşların haleti ruhiyesine  nufüz edememiş olan ve
memleketin bugünkü iktisadi vaziyetinden haberdar olmayan nazari bilgi sahipleri tarafından değil,
salahiyet sahibi, mütehassıs hakiki iş adamları tarafından yapılması lazımdır.(Hastalarını muayene
ederek teşhis koymadan gelişi güzel ilaç veren bir doktorun tedavi ettiği hastaların sağ kalabileceğine
inanmak safdillik olur.)

Kanunlar, Hükümet tarafından bedeli mukabilinde halkın sırtına giydirilen elbise
mahiyetindedirler. Bedelini vererek elbiseyi giyecek kimselerin, giyecekleri elbiselerin kumaşını, biçimini
intihab etmeleri ve ödeyecekleri bedeli önceden bilmeleri ve muvafakat etmeleri lazım değil midir? Buna
karşı denilebilir ki “Milletin intihab ettiği Vekiller var, onların muvafakatı alınıyor” Biz bunu kafi
görmüyoruz. Evet, Millet Vekilleri Milletin umumi vekaletini haizdirler, Millet namına her davaya
girebilirler. Fakat şöyle düşünmek lazımdır ki: Sizi temsil ve müdafaa edecek olan  Vekilinize her
davanız için ayrı ayrı izahat vermeniz lazımdır. Vekiliniz kehanet sahibi değildir ki size sormadan
davanız hakkında malumat edinebilsin. Onun vazifesi, kendisine izahat verip tevdi ettiğiniz davayı takip
ederek hukukunuzu müdafaa ve lehinize neticelendirmeğe çalışmaktan ibarettir.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 217

Dertlerimize çare bulmak için halimizi sayıp döküyoruz, kimseyi mes’ul tutmak niyetinde değiliz.
Zaten böyle şeylerle zayi edilecek vaktimiz de yoktur. O halde ne yapalım?

Öyle anlaşılıyor ki; maliyecilerimizin ve hükümetin bütün ümitleri tasarı halinde bulunan gelir
vergisine bağlanmış bulunmaktadır. Gelir vergisi mer’iyet mevkiine konuldu mu bütün işler düzelecek,
Devlet varidatı şayanı hayret derecede artacak, memlekette vergi adaleti temin edimiş olacak,
iktisadiyatımız umulmayacak derecede inkişaflar gösterecek hülasa her taraf gül gülistan olacak ...

Böyle düşünenlerin bizi mazur görmelerini rica ederek söyliyelim ki, bütün bunlar boş birer
hayalden ibarettir.

İptidai bir kazanç vergisini layıkı  ile tatbik edebilmekten henüz çok uzakta bulunduğumuzu
görmiyerek, bu memleketin bünyesini, iktisadi ve ticari vaziyetini, halkın haleti ruhiyesini göz önünde
tutmayarak memleketimiz hakkında çok az malumatı olan yabancı bir profesörün akıl hocalığı ile
sanayii ticareti yüzde yüz, halkının elinde bulunan ve makine korkunç ile kazanan sermayedar, ileri
memleketlere ait bir vergi sistemini memleketimizde tatbik etmeğe kalkışmak, memleketi korkonç bir
uçuruma yuvarlamaktan başka bir şey değildir.

Kimseye sormadan danışmadan masa başında yapılan işlerin neticeleri ortadadır. Hiç değilse,
bundan sonra olsun, biraz da hayatta bilfiil çalışan münevver iş adamlarının düşüncelerini tertibe
edelim. Zararlı değil, herhalde çok karlı çıkarız.

Bu mevzu  hakkındaki düşüncelerimizi arz edelim : İsmi kazanç vergisi veyahut gelir vergisi
olsun ismin ehemmiyeti yoktur. Gelir vergisi yerine kaim olmak üzere Tüccar Derneğinin teşebbüsü ile
teşekkül eden tecrübeli vukuf ehli ihtisas komisyonu tarafından meydana getirilen bizce pek çok
kıymetli raporun bir tek kelimesi dahi tadile uğratılmadan kabul edilir ve kanuniyet kesbederse iktisadi
ve mali dertlerimizin devası keşf edilmiş olacak, memleket bu sahada büyük inkişaflar gösterecek ve
memlekete en büyük iyilik yapılmış olacaktır. Bittabi iş yalnız bununla bitmiyor. Memleketin sırtında ağır
bir yük ve sanayimizin yolunda yüksek bir mani teşkil eden, büyük masraf ve külfetlerle tahsil edilen ve
Devlet Hazinesine varidatın ancak bir kısmının girmesine mukabil hayatı en az yüzde yirmibeş
nisbetinde pahalandıran Muamele Vergisi Kanununun da mutahassıs iş adamlarımızın kafasından
çıkmak şartı ile derhal tadil edilmesi zaruridir.

Maliyecilerimiz zannediyorlar ki, vergi  nisbeti yüksek olursa varidat miktarı çoğalır. Ve şimdiye
kadar da bu düşünce ile hareket ettiler. Bunlar çok yanlış nazariyelerdir. Ve iktisad ilmine aykırı
düşüncelerdir. Değişmez bir hakikattır ki vergi nisbeti çoğaldıkca varidat yekunu günbegün azalır. Ağır
vergi iktisadiyatın düşmanıdır. Halkdan kudretinin üstünde bir vergi istemek ve bunu zor ile tahsil
etmek, meyvesini toplamak için ağaçı kökünden kesmeğe, balını almak için peteği parçalamağa
benzer.

Memleket iktisadiyatının ileri gitmesi ve bu suretle Devlet varidatının çoğalabilmesi için
mükellefin, ödeyeceği vergiyi, seve  seve ödemesi lazımdır. Bunun için de vergi nisbetlerinin mümkün
olduğu kadar düşük olması, dürüst hareket edenlerin takdir ve taltif görmesi, kötü niyetlilerin ağır
cezalara maruz bırakılması, aksi sabit oluncaya kadar her vatandaşa emniyet ve itimad gösterilmesi,
mükellefin emeği ile kazanarak Devlete ödediği paraların bir tek santiminin dahi israf edilmeyerek yüzde
yüz memleket ihtiyacına sarf edildiğine kat’i olarak inanması mükellefe ezilmesi lazım gelen bir düşman
muamelesi değil iş birliği yapılacak samimi bir dost ve vatandaş muamelesi yapılması ve herkese
bilaistisna nezaket  ve şefkat gösterilmesi, kanunlarda mükellef lehine konulan hükümlerden mükellefin
haberi olmasa bile kendisinin haberdar edilmesi ve bilhassa eski istibdat idareleri zamanından kalma
(menfaatı hazine) zihniyetinden kat’i olarak vaz geçilmesi ve bundan bulaşık bir hastalık mikrobu imiş
gibi korunulması, fiiliyatta Devlet Hukuku ile mükellef hukukunun müsavi tutulması hazine  menfaati
gözetilerek mükellef hukukunun ziyaa uğratılmaması dikkatle itina edilmesi en başta gelen
şartlardandır.

Sözlerimize burada nihayet verirken Yüksek Kongrenin memleketimiz hakında hayırlı ve başarılı
olmasını derin saygılarımızla candan temenni ederiz.

AHMET ZİYA HAZNEDAR

17. Devletçilik, Dış Ticaret ve Vergi Davamız

OSMAN ŞAKAR

İstanbulda 1948 Türkiye İktisat Kongresini toplamak şerefini üzerine almakla derneğimiz bu
günkü çetrefil iktisadi mesailin açıkca ortaya konmasını ve umumi şekilde münakaşasını  teşvik etmekle
muhakkak ki bu meselelerin bir an evvel bir düzene girmesini kolaylaştırmış addedilir.

Kongre mevzuu, meseleler hakkında şahsi görüşlerimi acizane arzederim:
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Devletçilik ve Devlet Müdahalesi :

Bu iş, fikrimce daha fazla iktisadi bir rejim meselesi olmakla beraber, bugünkü tatbik şekline
taraftar olmak güçtür. Memleketin iktisadi gelişmesinde devletin hayırlı müdahaleleri olabileceğine kani
isem’de bu müdahale mahiyetinin ancak iktisadi güçlükleri tanzim edici bir faaliyet tarzına münhasır
kalması mütalaasındayım.

Yoksa her hangi bir teşebbüse fiilen girişip de ticari manada devletin muvaffak olabileceğine
kani olmak güçtür. Çünkü ne kadar gayret edilirse edilsin hususi sermayenin ilk planda gözeteceği
maliyet meselesi devlet teşkilatı elinde, suni bir mahiyet arzetmezse, hususi teşebbüsün göz önünde
tutacağı maliyet unsurları üzerindeki titizliği ve imkanları ile hiç bir zaman kıyas edilemez.

Her hangi bir Devlet teşebbüsünün bu yolda bir incelemeye katiyyen tahammülü olmasa
gerektir. Kısaca Milli Savunma mevzuu haricinde devletin fiili teşebbüsleri hususi sermayeye
devretmesinin devlet gelirlerini azaltacağı fikrini dahi iştirak etmek ğüçtür.

Çünkü bu günkü devlet müessesatının bilançoları, hissiyata kapılmadan tanzim edilicek olursa,
faaliyet devrelerinin, geliri aynı sermaye ve şartlar altında, ödenecek müteaddit vergilerin temin edeceği
gelirlerle mukayese edilemez.

Hususi teşebbüs noktai nazarından zengin devletlerin bu günkü manzarası ile devlet
teşebbüsünün çoğunluk arzettiği memleketlerin bu günkü manzarasına bir göz atmakla hakikat derhal
tebellür etmiş olur.

Zaten, uzun bir faaliyet devresine rağmen, Tekel maddeleri haricinde beynelmilel  piyasa fiyatları
ile mukayeseye Devlet fabrikalarının imal ettiği hiç bir maddenin tahammülü yoktur. Diğer taraftan
devletin bu günkü müdahale şekillerinin dahi iktisadi gelişmemize sekte verdiğini zannederim.

Müsaade edilirse 2 misal zikredeceğim :

Harp senelerinde memleketimizde, epiyce gelişmiş olan ipek çoraplarımıza civar
memleketlerden ve bu meyanda İrandan talipler zuhur etmiş ve iyi fiyattan yüksek miktarlar satın
alınmak istenmişse de, devletin Ziraat Bankasında her çift çorapta 2,5 lira bir fon ayırması ve bu
çorapları değerinin üç misli olan 10 liradan aşağı satmamasında israr etmesi fuzuli devlet
müdahalesinin şaheser bir misalini teşkil eder. Halbu ki o senelerde başlıyacak bu teşebbüs sayesinde
ipek memleketi olan memleketimiz bu sanayi branşına mükemmel devamlı bir pazar temin edebilirdi.

Keza parfümeri bahsinde dahi Devlet yanlış düşüncelere saplanıp bu branşın gelişmesine engel
olmuştur.

Nitekim memleketimizde ve hatta Balkanlarda ve yakın şarkta ehemmiyetli bir mevki tutması
lazım olan itriyat sanayi maddelerine yine civar memleketlerden talep vaki olmuş ise de bunların dahi
ihracına terkiplerinde bazı ithal iptidai maddeleri bulunduğu iddiasile mani olunmuştur. Halbuki bunların
kavanozu yerli, ispirtosu yerli, ambalajı yerli, balmumu yerli, nişastası yerli, talk yerli ve işçiliği tamamen
yerli bulunmakta idi.

Aynı görüşle, mesela İsviçre saat ihraç etmemeli idi. Çünkü bu mamulun imalinde, kullanılan
bakır, çelik, altın tamamen İsviçrede bulunmayan ve bu memlekete hariçten hatta nim mamul olarak
ithal edilen mevaddan ibarettir. Sadece işçilik İsviçrenin olduğu halde bu hükümet yalnız saat yüzünden
ahalisini, dolayısıyle devleti zengin etmek yolunu tutmuştur. Bilirkişilerden mürekkep bir heyetin kararı
ile ve sırf memleketi iktisaden geliştirmek gayesile vaki olacak devlet müdahalesinin hayırlı neticeler
vermesi yolunda yapılacak tetebbülerin müsbet netice vermesi canı gönülden arzu edilir.

Dış Ticaret Rejimi :

Her şeyden evvel dış ticaretimizin taşradaki teşkilatından beklenilen faaliyet tarzı bazı teklifleri
tebellüğ edip merkeze bildirmekten ve umumi mahiyette mütalaalardan ibaret olmaması ve bu çalışma
tarzı yerine bihakkın ticari mesaili kavramış ve memleket malının sürümünü temin edecek mahiyette ve
dinamik bir çalışma tarzına kalbolması icap eder.

Ticaret ateşelerimizin yılmadan çalışmaları, kendi memleketimizin olduğu kadar bulunduğu
memleketin ticari ve iktisadi bünyesini tamamen anlıyarak memlekete iş ufukları açmasını temenni
etmek hakkımızdır.
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Serbest döviz temini meselesinde, ithalatçı ve ihracatçı tüccarların tabiati ile anlaşmaya
varabileceğini ve dış ticaret rejiminin serbest döviz esasına rücu etmesini muvafık bulmak yerinde olur.
Getirtmek istediği bir mal için ithalatçının ihracatçı ile iş birliği etmesi kadar ticareti teşvik edici ve
bünyemize uygun bir unsur tasavvur edilmez. Yeter ki bu işlere lüzumsuz formaliteler engel teşkil
etmesin ve her tüccar Merkez Bankasında muamelesini kayıt ettirdikten sonra başkaca kırtasiyeci
mahiyette muamelelerden kurtulmuş olsun.

İstatistik cihetine gelince, en doğru esasa müstenit malumatı yine ancak Merkez Bankası ile
Gümrük İdareleri ve Kambiyo dairesi doğrudan doğruya verebilir. Bu engellerden kurtulan tüccarın
rahatça çalışmasının devlete temin edeceği verim kolayca tahmin edilir. Ana prensibi süratli karar olan
ticaretin bu prensipten uzaklaşmamasını gaye edinmek elzemdir.

Vergi Reformu :

Bugün memura yüklenen vergi nisbetinin fahiş oluşu vatandaşın çektiği üzüntü cihetinden de
mühim bir yekun teşkil eden bu kitlenin, iştira kabiliyetinin azalması cihetinden de tüccarı müztarip eder. Her
şeyden evvel bu işin tanzimi cihetine gidilmelidir.

Ayrıca tüccarlar arasındaki kazanç vergisi nisbetlerinin bu günkü vaziyeti behemehal islah
edilmelidir. İthalatçı tüccarın yükü diğer tüccarlara nazaran ezicidir. Beyannameli veya beyannamesiz
vergi sistemlerinin tercihi meselesini bu işin mütehassıslarına terketmek lazımsa da, vergi işlerinde en
ileri giden Belçika bile beyanname usulünü tamamen terkedip vergileri doğrudan doğruya kategori farkı
ile ve bir çok  hususiyetleri göze alarak takarür ettirmekte olduğunu kaydetmek lazımdır.

Herhalde vergi bahsinde hazinenin nef’inin behemehal dürüst mükellefin nef’i olduğunu artık
anlamak icap eder. Vergi kaçakçılığının önlenmesi dürüst tüccarın en büyük arzusudur. Gayrı meşru
rekabete yol açan bu vaziyet karşısında bilhassa hüsnüniyet sahibi ithalatçı tüccar zarar görmekte
olduğu kadar kaçakçının çaldığı payı diğer mükelleflerin tamamlamak mecburiyetinde kaldıkları
hatırdan çıkarılmamalıdır.

Memleketimizde tatbik şekline göre muamele vergisi iktisadi bünyemizi baltalayıcı mahiyettedir.
Mükellefin faaliyeti sanki behemehal hudutlandırılması icap edermiş gibi tatbike konan bu verginin ya
büsbütün kaldırılması veya esaslı şekilde islahı lazımdır. Devletin bu yolda hareket geçmiş olmasını
görmek teselli bahştır.

Bu verginin bir çok vaziyetlerde mükerreren tahsil edildiği de varittir ki bu caziyet behemehal
önlenmelidir.

Bir tek misal bu son vaziyeti izaha kafidir.

Şişe imalinde kullanılan ve ithal edilen bir çok kimyevi mevad gümrükden girerken muameler
vergisi öder. Şişeyi imal eden fabrika yine satışın üzerinden bu vergiye tabidir.

Üçüncü olarak bu şişeye mesala kolonya dolduran  bir imalathane dahi satış fiyatının bir
unsurunu teşkil eden şişe tutarı üzerinden de yine muamele vergisi öder. Bu işin sakatlığı aşikardır.

Yine vergi bahsinde gümrülerde ödenecek gümrük resminden gayrı vergilerin peşin ödenmesi
çok güçlük doğurmaktadır. Zaten nakit tedarikinde sıkıntı çeken ve hatta alışverişin kısmı azamını
bonolara dönerken tüccarın  sermayesini tezyit etmeden mal bedeli ve gümrük resminden maada
mevcut ve ihdas edilecek diğer vergileri malını çekerken ödemesi iktisadi gelişmemize behemehal zarar
verir kanaatindeyim.

Maruzatının bundan ibaret olduğunu arz ile derin saygılarımı sunarım.

OSMAN ŞAKAR

18- Kalkınma Davasında Kooperatif

AKİL KOYUNCU

Sayın ve Sevgili Arkadaşlar;

Önce yerinde ve gerekli böyle faydalı bir kongreyi toplamak teşebbüsünü düşünüp
gerçekleştiren Tertip Heyetini, delegelerinden biri olmakla şeref duyduğum Türk Kooperatifçilik Derneği
adına içten kutlar, sonra bu toplantıda delege ve davetli olarak yer almakla bu kongreye önemi
ölçüsünde başarı sağlamakta doğrudan doğruya veya dolayısıyla rol almış bulunan hepinizi, yetkili ve
değerli vadandaşlarım, saygı ve sevgi ile selamlarım.

Kongrenin amacını gündeminin tek maddesinde deyimlenmiş görüyoruz:
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Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ve üretiminin gelişmesi için alınması gerekli tedbirlerin neler
olduğu davası.

Bu dava gerçekten o kadar büyük ve geniş, o kadar dallı budaklıdır ki, bir kongrenin beş altı gün
sürecek konuşma ve tartışmalarıyla onun bütününü ele alabilmesinin imkanı yoktur. Bunun için olacak
ki, Tertip Heyeti de, pek haklı olarak, davanın yalnız üç konusu ile yetinmek zorunda kalmıştır.

Sayın Tertip Heyeti, hazırladığı kongre programında, görüşme yöntemi hakkındaki maddelerin
başında, nazari iddialara ve dokterin tartışmalarına girişmemeyi tavsiye etmektedir. Bu yerinde
tavsiyeye olabildiği kadar uymaya çalışacağım.

Ancak kongre programının birinci maddesinde "1948 Türkiye İktisat Kongresi adı altında ilmi ve
mesleki bir kongre akdine karar verilmiştir" denilmekte olduğuna göre, ilmi ve mesleki bir görüşme
toplantısında ister istemez biraz nazariye ve doktrin tartışmaları olmak gerektir. İlmi ve mesleki bir
kurum olan Türk Kooperatifçilik Derneği'nin benim gibi en aciz bir üyesi için de olsa, yüksek ve değerli
huzurunuzda söylemek cür'etini bulduğum şu birkaç söze kooperatifçiliğin ilim ve doktrininden bir temel
yapmaya çalışmak önce sayın kongreye karşı bir saygı, sonra bağlısı olduğum kooperatif derneğine
karşı bir ödev ve nihayet kendi onuruma karşı bir borçtur.

Bu küçük başlangıçtan sonra gündem konusu üzerindeki düşüncelerimize girebiliriz. Fakat yine
önce şu noktaya işaret etmeliyim ki, bu sözlerim Kooperatif Derneği adına hazırlanmış bir tebliğ değil,
girdiği mescidden nafile de olsa iki rekat namaz eda etmeden çıkamıyan bir inanlının dinine kulluğunun
sadece bir göstergesidir. Buna göre de hoş görürlükle karşılanacağını umarım.

Konuya girerken şunu da belirtmek isterim ki, kongre gündeminin deyimlediği ana amaç
üzerinde, tertip heyetinden ve sayın delege ve yetkililerin belki de çoğunluğundan ayrı ve daha genişçe
bir görüşte olduğumu sanıyorum. Bize göre, böyle bir kongrenin asıl amacı, Türkiye'nin ekonomik
kalkınması değil, belki Türkiye'nin sadece kalkınması, yahut milletçe kalkınma, yani sosyal kalkınma
davasıdır.

Bu işaret, ilk bakışta bir söz oyunu, buna göre de, eski ve yaşlı bir öğretmeni hoş görmek
isteyebileceğiniz bir bilgiçlik gösterisi, bir ukalalık gibi görülebilir. Fakat gerçekte hiç te öyle değildir.

Bence bu bir prensip noktasıdır ki, üzerinde insan ve Türk olarak hepimizin birleşmiş
bulunmamız, meslek ve yönseme itibariyle yapabileceğimiz görüşme ve tartışmalarda ortaya
atabileceğimiz türlü türlü, başka, başka, yahut görünüşü aykırı, fakat gerçekte birbirine pek yakın
olabilecek düşünceleri yadırgamaktan, anlamamaktan veya anlamak istememekten bizi koruyacaktır.

Ekonomik kalkınma deniliyor. Bu terimin kapsadığı anlam ilim, teknik ve pratik bakımlarından
ekonomi ile ilgili birer teşebbüs şubesi üzerinde çalışanların verimli ve başarılı olmalarının saglanması
değil midir? Böyle ise, ekonomi bilginini ekonomik teşebbüs teknisyenini ve herhangi neviden bir
ekonomik işletme sahibini-bunların sayıları nekadar çok olursa olsun- yine toplumun yalnız bir kesimini
ilgilendiren özel bir alan olarak kalıyor demektir. Evet, ekonomimizin gelişmesinin hayırlı tepkilerini,
milletin bütün bireyleri, yani her birerlerimiz dolayısıyla duyacağız. Fakat milletin, doğrudan doğruya
bugünün sosyal ve demokrat anlayışıyla, kalkınmasını ilk amaç bilmeyen bir ekonominin gelişiminden
milletçe görülebilecek faydanın pek sınırlı kalacağını, hatta endüstrinin makineleşmesiyle meydan alan
büyük ekonomik devrimin, o endüstri memleketlerinde olduğu kadar bütün dünyada da sebep olduğu
sosyal felaketlerin tarihine şu son iki yüz yıllık yakin genel tarihe yabancı olmayanlar için, bu ekonomi
gelişiminin sosyal bakımdan yaptığı ve yapacağı kötülüklerin iyiliklerinden çok aşkın olacağını
düşünmek hiç de haksız olmaz.

Buna göre, bu çapta, bu nitelikte ve bu önemde bir kongrenin ilk ve ana amacı elbetteki yalnız
arı ekonomi (economie pure) değil, belki sosyal ekonomi olmak gerektir.

Bu düşünceyi böyle geliştirip üzerinde direnmekte olmamın bir dürtüsü de şudur ki, insanlar
ilimlerinde de insan olmaktan, yani tarafsız olamamaktan kurtulamıyorlar. Ekonomist de dünyanın
yalnız ekonomi için var olduğuna inanmak yönsemesini taşır. Halbuki insan ve insanlık hayatında
ekonomi bir amaç değil, bir araçtır. Asıl olan topluluk içinde, toplum halinde yaşamak zorunda olan
insanların teker teker insanlıklarını koruyup geliştirme olduğuna göre, bu topluluk içinde yapılacak her
şeyin, herşeyden önce sosyal olmasına dikkat etmek gereği ve ödevi kaşısındayız.

İşte bunun içindir ki, bu kongrenin Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınması olmaktan daha
geniş, daha genil bir amacı, Türkiye'nin sosyal kalkınması davası olduğunu söylerken en içli ve özlü bir
düşüncemi deyimlediğime inanıyorum.

Şimdi artık, hepimizin kamul dileğimiz olan bu milletçe kalkınma davasının en başlı, çözüm aracı
olarak bilip kabul ettiğimiz ekonominin ama dediğimiz gibi, sosyal ekonominin bir tanımını (tarifini)
yapmak gerekiyor.
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İşte burada, kongre programının kuram ve doktrin iddia ve tartışmalarına girmemek tavsiyesini
hatırlayarak, görüş açıllarına göre çeşitli adlar alan ekonomistlerin birbirini yıkan veya tamamlıyan
tarifleri üzerinde direnmeyi hiç de gerekli bulmadan diyeceğim ki, sosyal ekonomi demek, kooperatif
demektir.

Değerli Arkadaşlar;

Kooperatifi ekonominin bir kesimi olarak anlatan Dr.Fauquet gibi uluslararası çapta büyük
kooperatifçiler bulunduğuna göre, davayı bu şekilde ortaya atmakta, bazılarımızın hiç değilse,
çizmeden yukarı çıktığıma hüküm edeceklerini umuyorum. Umuyorum, dedim, çünkü bu hüküm, bir
bakıma haksız değildir. Bu bazılar, yine haklı olarak diyebilirler ki, realiteler ortadadır. En eski ve en ileri
kooperatifçilik memleketi olan İngiltere'de, yüz yıldan sonra bugün 10 milyon aile, yani nüfusun üçte
ikisi kooperatifçi olmakla beraber, kooperatif ekonomisi, memleket genel ekonomisinin belki de onda
biri kadar bile değildir. Hatta istatistiklerin verdiği bilgiler her yerde kooperatifin genel ekonomide aldığı
kesimin büyümesi ölçüsünde özel teşebbüs kesiminin de büyüdüğünü göstermektedir. İlk bakışta,
anormal gibi görünen bu olay, aslında çok tabii çok normaldir. Kooperatifin çevresinde sebep olduğu
sosyal kalkınmanın, bireylere sağladığı daha yüksek satınalma kuvvetinin büyük bir kısmı kooperatif
dışı özel ticaretin faydasına harcanmaktadır. Bu itibarla Kooperatif üyesine yaptırdığı tutumla, özel
ekonomi kesiminin dolayısıyla büyümesine, gelişmesine ayrı bir bereket sağlıyor. Bunun içindir ki yüz
yıllık realitelerin mesela İngiltere'de Kooperatifi genel ekonominin onda bir ölçüsüne çıkaramadığına
bakarak onun sosyal ekonomi olamıyacağını düşünmek, yüzlerce yüz yıllık dünya mimarisinin henüz
ilmi anlayışı da bir tek dikey (amut) yapamadığına bakarak hendese ilmini inkara kalkışmakla aynı şey
olur.

Bu bakımdan bu ilmi ekonomi kongresinin bir kooperatifçi üyesi olarak, uygulamada henüz
yeryer, küçük veya büyük bir ekonomi kesimi olan ve öyle olmakta devam edecek olan kooperatifi milli
kalkınmanın en başlı olaracı görmek isteyişimi haksız bulmayacağınıza inanıyorum.

Kalkınma, dil anlamiyle kendi kendine kalkmak demektir. Yatmakta olan bir insanın yattığı
yerden kalkmasının eylem haline gelmesi için önce kalkmak istemesi sonra bu isteğin kalkmakta araç
olan el, kol ve bacaklara bu eylemi yapmak emrini vermesi ve bunların da bu emri yerine getirebilecek
kuvveti kendilerinde bulmaları ve bu bir de, asıl bu kuvvetlerini, kalkma eylemini meydana getirecek
şekilde koordine edip kullanmaları gerekir.

İşte kooperatif budur; ve bir toplumun üyeleri arasında bu koordinasyonu kuracak kooperatif
bağlılık olmadıkça o toplumun kalkınması değil, hatta kımıldaması bile imkansızdır.

Şimdi bu kooperatif ruhunu nazariye ve doktirin alanında Türkiye toplumunun ekonomi alanına
rasyonel bir şekilde götürerek orada nasıl çalışmamız gerektiği konusuna geçiyorum.

Biliyoruz ki ekonomi alanında kooperatifin sosyal olan ön yapısı gereği olarak kurulmuş bir takım
prensipleri, kuralları vardır.

Bu prensip ve kurallar üzerinde burada ayrı ayrı durarak konuşmak gerekmez. Bunları az çok
hepimiz biliriz. Bu bilgi de bizi şu olayı görmeğe götürmektedir ki bizde kooperatifin henüz özü değil,
özentisi vardır. Şurada burada, hatta statüleri bakımından kooperatif prensiplerine uyan bir takım tek
başına kurumlar, aslında federatif olmaları gereken ve yarın belki bu nitelikle kurulabilecek olan
gerçekten kooperatif organizasyonunun ancak birer gerecidir ki, bugün için eylemsiz, etkisiz kalan birer
varlık olmaktan ileri gidemiyorlar.

Başka vesilelerle bir çok kereler söylediğimizi burada da tekrar etmekten çekinmiyerek, bu
hükmün içine, yugaltım, küçük sanat, yapı vesaire genel hükümlere bağlı kooperatiflerimiz gibi, özel
kanunları olan tarım kredi ve satış kooperatiflerini de koyabiliriz.

Demek istiyorum ki Türkiye'nin, yani Türk milletinin sosyal ve ekonomik kalkınması için yeni
baştan, fakat ilmi ve rasyonel bir kooperatifçiliğe, bir Türk kooperatifleştirme organizasyonuna ihtiyaç
vardır.

Amaç Türkiye'nin ve tabiatiyle önce Türk köyünün kalkınması olduğuna, halbuki köylerimizde
kendi kendine kalkınmanın gerektirdiği istek uyuşuk, kuvvet buruşuk bir durumda bulunduğuna göre, bu
kalkınmanın ilkin ancak bir kalkındırmayla, yani yardımla olabileceğini gözönüne almak zorundayız.

Bu yardım, hele bizim memleketimiz için, Devlet yardımı olmaktan başka türlü düşünülemez.
Bunun böyle olduğuna, hiç değilse böyle olabileceğine inanmanın kuvvetli bir deyimini yine kongre
gündeminin, kalkınma davasına ilk bakım olarak, Devletçiliği ve Devlet karışmasını koymasında
buluruz.
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İşte bizde burada konuyu Devletçilik ve Devletin kooperatifçiliğe karışması bakımlarından
incelemeğe çalışmakla yetineceğiz.

İlkin, gündem maddesindeki üretimin gelişmesi meselesi üzerinde de biraz durmanın faydasız
olmayacağını düşünüyoruz.

Üretim-istihsal terimi, tabiidir ki, tarım ve endüstri ürünlerini elde etmeyi anlatır. Bu halde de yine
ilk olarak düşünmemiz gereken üretim, köy üretimidir. Toprak ürünlerinin ve köy ev ve el endüstrisi
ürünlerinin üretimi. Kaldı ki asıl dava olan köy ve köylü kalkınması yine köyün tarım ve endüstri
ürünlerinin bir yandan çoğalması, öte yandan da değerlenmesi sonucu olacak değil midir?

Biri toprak ve tohum, öteki tezgah ve hammadde isteyen bu her iki üretimin kamul olarak, en
başlı ihtiyacı ise kredidir.

Kredi, bu en büyük, en başlı dert. Bu derdi şimdiye kadar düşündüğümüz ve uyguladığımız
çareler, hiçbir zaman derdi kaldırmanın, eyileştirmenin temel çareleri olmamış belki sancıyı uyuşturup
dayanılabilir bir dereceye indiren palyatif tedbirler olarak kalmıştır. Dert, her zaman köyün ve dolayısiyle
memleketin sosyal ve ekonomik yapısını için için kemirip çöktürmekte devam ediyor.

Kredi konusunda tuttuğumuz yol, görünüş ve gösteriş itibariyle şüphe yok ki, çoğu tarım
memleketlerinde olduğu gibi, Devletçilik niteliğindedir. Kredisini tarım kredi kooperatifleri dediğimiz
kurumlarla sağlıyoruz.

Ancak bu kooperatiflerde uyguladığımız yöntem (usül) köye krediyi gereği gibi faydalı olacak
şekilde götürmüş olmadığı gibi, kooperatiflerden asıl beklenen sosyal kalkınmaya yardım bakımından
hiç bir şey yapmamıştır. Bunun suçu bu kooperatifçiliğin Devletçilik prensibiyle yapılıyor olmasında
değil, bir yandan Devletçiliğin kraldan ziyade krallık taraftarlığı gösterilerek uygulanmakta, öte yandan
kooperatif adı altında ilmin dünyanın bildiği kooperatifle en uzak bir ilişiği olmayan bambaşka bir iş
yapılmakta olmasındadır.

Bizimki gibi ekonomisi oldukça iptidai kalmış, gelişmemiş bir memlekette dünyada acıklı tarihi
yaşamış ve bitirmiş bir liberalizimin yeniden canlanabileceğini düşünmek boş bir kuruntu olur. Laissez
faire laissez passer ekonomisinin tepkisi olan Maryisme'in bugünkü Bolşevik kominizmine
soysuzlaşması karşısında milli varlıkların kendilerini savunmaları gerektir. Bu savunma gereği Amerika
gibi kapitalizm, endividüalizmi en ileride olan bir memleketi bile Roosvelt'in New Deal'i kooperatifçiliğe
sokmuş bulunurken, bizim varlığı tokluğa eşit zavallı ekonomimizi liberalleştirmeye çalışmak aç kurda
ağıl kapısını açmaktan başka birşey olmaz.

Buna göre Devletçilik yapmak, yani milletin kamul savunmasını organize etmek zorundayız.
Milletin kamul savunmasını organize etmek demek asıl ve öz anlamiyle kooperatifçilik yapmak
demektir. Siyasi rejimi cumhuriyet ve demokrasi olan memleketimizin ekonomisi de cumhuriyet ve
demokrasi olmak gerekir. Ekonomide cumhuriyet kooperatifçiliktir.

Yine Birleşik Amerika gibi memleketin Devletçe kooperatifçiliğe girerken tuttuğu yolun Devletçilik
yolu olduğuna işaret etmek, onun mesela tarım bölgelerinin elektrik ve telefon işlerini
kooperatifleştirmek için, yani bu işleri bu işlerden doğrudan doğruya faydalanacakların kendi yönetim ve
denetine vermek için tuttuğu yolu görmek kooperatifçiliği Devletçe nasıl uygulamamız gerektiği
hakkında bir fikir vermeye yeter.

Mesela bir tarım bölgesinin yüzlerce ve hatta binlerce tarım işletmesini elektriklemek konusunda
bir akarsu başında elde edilebilecek enerji miktarını hesaplayıp buna bağlanabilecek çiftlik ve tarım
işletme sahiplerini toplayarak hazırlanan proje ve hesapları gösterip te bu işin kendilerine sağlayacağı
faydayı anlattıktan sonra aralarında bir kooperatif kurmayı, bu kooperatifi işletmeyi üzerlerine aldıkları
takdirde, fabrika ve tesisat için gerekli sermayeyi, fabrikanın işletilmesi için gerekli mühendis ve
uzmanları sağlayacağını, bu işe Devletçe yatırılacak paranın kooperatife uzun vadeli, bir borç verme
olacağını, Devletin bu borç ödendiği nisbette kooperatif üzerindeki sıkı denetinin gevşeyeceğini
bildiriyor.

İşte bu suretle şu son dokuz yıl içinde Amerika'da bu şekilde Devletin sıkı kontrolü altında
yüzlerce çiftçi telefon ve elektrik kooperatifleri çalışmakta bulunuyor. Amerika'da tarım alanında sosyal
ve ekonomik kalkınma için kooperatifçiliği araç olarak kullanan devletçilik bu şekilde yapılıyor.

Denilecek ki bizim memleketimizi Amerika ile karşılaştırmak ütopi yapmaktan başka birşey
değildir. Çok doğru fakat şu bakımdan doğru ki bizde bu kooperatif devletçiliği Amerika'daki gevşek
şekliyle ve bu kadar geçiçi olamaz. Bizde Amerikaya göre değişmesi gerekecek olan şey işin niteliği
(keyfiyeti) itibarile değil, belki niceliği (kemiyeti) itibariyle olmalıdır. Yani kooperatifçiliği kendi
prensipleriyle uygulamak üzere Devlet, kurduracağı organizasyonla da denetini daha etraflı ve sıkı,
öğretimini daha temelli ve sürekli yapmak zorundadır.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 223

Bunun da örneği yok değildir, hem çok yakınımızda, hem de Türklük geniş topluluğu arasında,
Kıbrıs'ta.

Kıbrıs Türk köylüsünün Türkiye köylüsünden başka yaradılışta olduğunu söyleyebilecek
durumda değiliz umarım. İngiliz hükümeti buranın kalkınmasına çalışmak gereğini görünce, ekonomisi
gelişmemiş dominiyonları için hazırladığı tip kanununun burada da yürürlüğe koyarak bir Registrarlık
kuruyor. Registrarlık kanun gereğince kooperatiflerin, birliklerinin ve kooperatifle ilgili bütün mali ve
ekonomik kurumlarının organizasyon merkezidir, tescil merkezidir, eğitim ve öğretim merkezidir ve
yegane mahkemesidir. Bizim ancak bir ilçemiz genişliğinde olan bu adada 600 köy kooperatifi vardır, ve
bu kredi kooperatiflerinin ortalama üye sayısı 35-40'dır. Yüz üyesi olan kredi kooperatifleri ancak iki üç
tanedir.

Evet Kıbrıs'ta kooperatifler, doğrudan doğruya bir Devlet Dairesi olup Devlet bütçesinden 30 bin
sterlin ödeneği olan Registrarlığın sıkı deneti, hükmü ve gereğinde direktifi altındadırlar. Fakat bir köy
kredi kooperatifinin yönetimi, sorumu tamamen köylü elindedir. Burada bir köy kooperatifi kurmak için
registrarlıktan bir kooperatif uzmanı köye gidip köylü ile görüşüyor, ona aşağı yukarı şunları söylüyor:

"Sizin üretim için krediye ihtiyacınız vardır. Bunu tefeciden, köy bakkalından pek ağır şartlarla ve
yine gereği kadar olmamak üzere elde etmek için yüz suyu döküyorsunuz. Halbuki bu krediyi kendi
kendinize kolayca sağlayabilirsiniz, bunun için kooperatif denilen bir dernek, bir klüp yapacaksınız. Bu
kooperatife giren üyeler bütün varlıklarıyla kooperatifin borçları için sorumlu olacaklardır. Yani bir üye
kooperatiften alacağı krediyi vaktinde ödemediği zaman öteki üyeler bu borcu elbirliğiyle
ödeyeceklerdir. Buna göre köyünüzde böyle bir kooperatife üye olacak kimselerin dürüst olmalarına,
aldıkları krediyi üretimde kullanmalarına göz kulak olacaklardır. Aranızda bu suretle bağlanacak ve her
biriniz küçük büyük varlığınıza göre haftada en az on beş kuruş olmak üzere muhtazam biriktirmeler
yaparak bunları kooperatifinize yatırmayı kabul edeceksiniz, bu suretle bu kooperatife girecek onbeş
yirmi kişinin toplam olarak gerçek ihtiyaçları olan krediyi şimdilik Devlet Ziraat Bankasından
sağlayacaksınız. Size bu işi nasıl yapacağınızı öğreteceğiz, birbirinize böyle bağlandığınız, birbirini
yakından tanıdığınız ve birbirinize güvendiğiniz için sonucunun ne olacağını çok geçmeden
göreceksiniz."

Ve onbeş yıl öncesine kadar Kıbrıs'ın Türkiye'den ayrıldığı sırada yüz binden fazla olan Türk
nüfusu sürekli göçlerle azala azala kırk bine inmesinden sonra bu kooperatifler sayesinde tutunmaya
başlamış ve bugün artık orada göç sözü edilmez olmuştur.

Onbeş yıl önce bizimkilerin bugünkü durumlarında olan Kıbrıs köylüleri kendi kooperatiflerinde
toplandıkları kendi varlıklariyle yalnız kendi üretim kredilerini sağlamakla kalmamışlar, yüzbinlerce
sterlin sermaye ve varlıklı özel bir kooperatif bankası olan belli başlı ürünlerinin hepsini satış kooperatif
ve birliklerinde düzenlemiş bulunan, bugün de kooperatif şarap fabrikası için dörtyüz bin sterlini bir
tahtada ortaya koyabilen bir duruma gelmişlerdir.

İşte kredi kooperatifçiliği ve kooperatifçiliğin Devletçi şekli budur. Fakat sanılmamalı ki, burada
kooperatifçilik yalnız kredi ve tarım üretim ve şatışıle ilgilenmekle kalmıştır. Köylünün makine, gübre,
araç ve gereç, tohum gibi üretim ihtiyaçlariyle birlikte yugaltım ihtiyaçları da ayni kanunla, aynı yol ve
aynı yöntemde düzenlenmiş, üretimin makinalaşması kadar toptancı birlikleriyle yugaltımın
kooperatifleştirilmesi de beraber yürümüştür.

Ve bu yöntem bize, Türkiye'ye yabancı olan birşey değildir. Bu yöntem Mithat Paşanın daha
1863'de uyguaya koyduğu menafii ve memleket sandıklarının adı değişen, tekniği evrimlenen, fakat öz
niteliğini saklayan Bulgaristana kooperatifçiliğin 1863'de başlamış olmak iddia ve kıvancını veren
yöntemdir. Bulgarlara Mithat Paşayı Bulgarlaştırmaya kadar gitmekten çekinmeyen yöntemdir. Onlar da
bugün komünizm ile ne hale geldiğini bilmediğimiz, fakat 1939'a kadar gelişmiş bir kooperatif ekonomisi
yaratarak evrimlenen Mithat Paşa yönetiminin bizde bugün izi bile kalmamış olması cidden acınacak
birşey değil midir? Bu yöntemin o zaman köylümüze yaptırdığı tutumun, yağma Hasanın böreği
tarzında heba edilmesinden sonra, artakalan 2.5 milyon altın işte bugün Ziraat Bankamızın hala
nominatif 100 milyon liralık sermayesinin bir türlü artırılmayan ilk ve biricik kaynağı değil midir?

Köylüye bu şekilde tutum yaptırarak ve kendi tutum ve mevduatını kendi başı altında kendi
yönetimine bırakmak üzere, onu kendi ihtiyacında nasıl kullanacağını öğrenmek, denetlemeyi suç
aramaktan ziyade aydınlatmak anlamiyle sık sık ve geniş yüreklilikle yapmak, köy üretiminin köylüye
bolluk ve refah verecek bir şekilde çoğalıp değerlenmesi için yine köylüyü çalıştırmanın, Kıbrısta olduğu
gibi yolunu göstermek, köylüyü devlet baba yardımının şimdiye kadar olduğu üzere, yalnız felaket
zamanlarında bağış tarzında olmayarak, belki kendi küçük kuvvetini benzerleriyle bir araya getirerek,
birbirine dayak ve destek yaparak, öz yardım ve dayanışma niteliğine sokmak, işte devletçilik ve devlet
kooperatifçiliği budur ve bunu artık yapmaya başlamamız gerektir.

O zaman düzensizlikten değerlenmeyen ürününün böylelikle değerinden her yıl bir kısmını varlık
yapabilecek olan köylünün kara sapanı yerine makineyi kolayca geçirmesini bekleyebiliriz, o zaman
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yıldan yıla üretim çoğalır, bu çoğalan ürünün toplanan değerleri yıldan yıla artanı ile gerçekten bir köy
kalkınması kendiliğinden gerçeklendiğini görebiliriz.

Bu sonuca erişmenin kısa yolu: çıkar yolun bu tarzda bir Devlet kooperatifçiliği olduğuna
devletçe olduğu kadar, devletlilerce de inanılmasıdır.

Bu inan bize kooperatifi ticaretten ayıran niteliğine uygun, kendine özel bir kanun bu kanunu
bütün önemiyle uygulamakla görevli İngiliz dominyon ve kolonileri kooperatif registrarlığına benzeyen
bağımsız bir merkez organizasyonu; ondan sonra sürekli; sistemli bir çalışma, bu çalışmada
kooperatifin üyeleriyle yaşayıp gelişebileceğine inanarak bunları kooperatifçi yapmayı en ön planda
tutmak, yani kooperatif öğretim ve eğitimini kurup genişletmek gerektir.

İşte bir kooperatifçisi gözü ile Türkiye'nin kalkınmasını biz bu şekilde bir sosyal kalkınma davası
olarak görüyoruz. Bu davayı demokrat dünya memleketlerin de bu şekilde ve bu anlamda
görmektedirler. Onun içindir ki bütün demokrat dünya memleketleri bu yolda devletçilik yapmaktan
başta çıkar yol olmadığına az çok, fakat mutlaka inanmışlardır.

Bizim kongrenin gündemindeki ekonomik kalkınma davasında alınacak tedbirlerin ancak bu
neviden bir devletçilik; yani devlet kooperatifçiliği olarak gördüğümüz bunun içindir.

Liberal ekonominin ana vatanı sayılan İngiltere ve Fransa, bu ekonominin şampiyonu kesilen
Birleşik Amerika bugün devletçi olarak güdüllü ekonomiye girmiş bulundukları bir sırada, bizim daha
doğacak ekonomimizin liberal olmasını isteyebilecek ekonomistimiz var mıdır, bilmem? Fakat ben kendi
hesabıma doğacak ekonomimizin sosyal adalet denilen yüksek ülkeye imkan verecek bir nitelik alması
dileğini bağırmaktan çekinmeyeceğim. Bunu da ne liberalizm, ne de komünizm sağlayamaz,
sağlayamadığına tarih tanıktır. Memleketimizin artık yıkıcı devrimlere dayanacak hali kalmamıştır. Ona
yapıcı bir evrim gerektir. Bunun da yolu kooperatifçiliktir.

19. Bugünkü Durumun Islahı Çareleri

HAMİT ATAÇ

Müteahhit

(Devletçilik komisyonuna havale edilen raporunun hülasasıdır.)

Harp bitmesine rağmen, sıkıntılarının bugüne kadar ıslah edilemeden devam etmesi sebebi,
harp esnasında yanlış tedbirler alınmasının neticesidir. Elkoyma usulleri, bir harp ekonomisi tatbik
olunamaması, zaruretlerle ticari hayata hükümetin yaptığı müdahalelerin kendi memurları vasıtasile
yapılması ve bu işlerde serbest iş adamlarından istifade edilememesi bunların sebebidir.

Fikrimce bugünkü durumun ıslahı çareleri şunlardır:

1- Hükümetçilik zihniyetinin tamamen kaldırılması,

2- Harp dolayısiyle iktisadi ve ticari sahaya konmuş formalitelerin ilgası,

3- Memleket istihsaline ait sıhhatli bir istatistik tutulması,

4- İhracatın bu istatistik malumatına dayanılarak tanzimi,

5- İthalat ve ihracat işlerimiz hakkında esaslı bir program yapılarak o programda memleket
ihtiyaçları hakiki surette derpiş edilerek karar verilmesi (elyevm memleket zararına bazı ithal malları
vardır ki hükümet bunun farkına varmadan senede milyonlar heder oluyor.)

6- Sümerbank fabrikalarının anonim şirketler haline konması,

7- Yerli mallar toptan satış müessesesinin lağviyle her tüccarın dilediği fabrikaya doğrudan
doğruya sipariş vermesi,

8- İstanbul, Ankara ve İzmir'de perakende satış için yerli mallar pazarlarının kurularak fiat
nazımlığı yapması,

9- Ticaret Ofisinin ıslahiyle fiat nazımlığı vasifesiyle ödevlendirilmesi,

10-Toprak Ofisinin teşkilatını asgari hadde indirmesi ve buna ait vazifelerin Ziraat Bankaları
şubeleri tarafından yapılması,

11-Devlet mubayaalarının programlaştırılması ve eksiltme ve arttırma kuvvetinin ihtiyaçlara
uygun şekilde tadili,
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12-Resmi dairelerin, mülhak bütçeli idarelerin ve devlet teşekküllerinin lüzumsuz mal stokları
bulundurmamaları,

13-Gıda maddeleri stok edenlerden beyannameler alınarak bunların kontrolü,

14-Deniz nakliyatının Tekelden idaresi usulünden vazgeçilerek bu sahanın müteşebbislere
açılması.

20. Ticaret Rejimi

ZEKİ KADİRBEYOĞLU

Gümüşhane Vilayeti Murahhası

Muhterem arkadaşlar,

Her birerlerimiz yurdun bir köşesinden buraya intihab edilerek geldik.

İhtiyacın doğurduğu gaye pek yüksek ve ulvidir. İçtimaımızın mevzuunu teşkil eden esbabı
mucibe hepinizce malumdur.

Bundan dolayı müteşebbislere teşekkür etmeği bir borç bilirim.

Yalnız bu malumu halletmek, bu müşküle ortadan kaldırarak iktisadi vaziyetimizi ıslaha matuf
yolların çarelerini arayarak temenni mahiyetinde Hükümetimize ricada bulunmaktan ibaret ise, senelerin
değil asırların vücuda getirdiği kötü bir zihniyet daha açıkçası iktisadi bünyemizin sandalyede yetişmiş
kırtasiyeci Başbuğların bizi idare ettikçe bu gibi toplantıların hiç bir neticei fi'liyesi görülemiyeceği bir çok
emsalile de sabittir.

Biz suyu dibekte döğeceğiz, yine su çıkacaktır.

Devletçilik nazariyesi bu şekilde devam ettikçe mali ve iktisadi vaziyetimiz gün be gün daha kötü
bir vaziyette tecelli etmektedir.

Devlet varidat menbaı aradıkça (MENABİİ TABİİYESİNDEN) istifade yollarına gitmiyecek halkın
ve tüccarın üzerine tahmil ettiği ağır vergilere müracaat etmek yolunu tutmuş, buna mukabil tüccar da
mal fiyatlarına zam yapmak mecburiyetinde kaldığından galayı es'ar halk üzerine bir afatı semaviye gibi
çökerek geçim derdi bir felaket olmuştur.

Bu yüzden paramız da arzu edilmeyen bir şekilde her gün birer derece sükut ederek (İKİNCİ BİR
7 EYLÜL) felaketile karşılayacağımız pek tabiidir.

Esas ticaret hükümet elindedir.

Bunları tadada lüzum yoktur. Hepinizce malumdur.

Arkadaşlar; hükümet ticareti kendi inhisarı altında bulundurdukça tam manasile ticaretimiz
mefluç bir vaziyette kalmağa mahkumdur.

Bir devletin mali, iktisadi vaziyeti halkın ve tüccarın iktisadi vaziyetile mukayese ediliyor.

Arkadaşlar; vekillerimiz, hükümetimizin şahsi itimadkerdesi olan siyasi birer şahsiyettir. Bu
demek değildir ki bunlar bu işin mütehassısı ve ehlidir. Bahusus bizde.

Müsteşar ve müdiranımız dahi ticari ve iktisadi kanallarımızı bütün inceliklerile kavrayacak
vaziyette olmadıkları, bugünki içtimaımızla da sabit demektir.

NETİCE

Kongremizin içtimaında herhangi bir temenni veya bir esasın mevkii müzakereye vaz'ından evvel
muhterem hey'etiniz muvafık görür ve tensib buyuracak olursa şöyle bir teklifte bulunacağım.

TEKLİF

Ticari ve iktisadi vaziyetimizi her iki vekalet nezdinde ticaret odalarınca hiç bir siyasi gaye
düşünülmiyerek, intihak edilecek (on) kişilik seçme mütehassıs bir hey'et daimi surette bulunarak, ticari,
iktisadi ve mali vaziyetler üzerinde hakim ve nazım rolünü ifa edecek bir temsil hey'etinin vekaletlerce
kabulü takdirinde istikbal için daha emin adımlarla yürümek kudretine malik olunacağı kanaatindeyim.
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Bu olmadığı takdirde verilecek layıhalar, projeler, gösterilecek yollar, alınacak kararlar, yine
bugünkü mevzuat içerisinde boş bir temenniden ibaret olacaktır.

Kat'i olarak biliyorum, her birerlerimiz, içinde bocaladığımız en iktisadi buhranın izalesi hakkında
bir çok kıymettar layıha ve projeler hazırlamışsınızdır.

Ne yazık ki senelerdenberi odalar ve erbabı ihtisas tarafından hazırlanıp vekaletlere takdim
edilen bu gibi binlerce yol gösterici layıha ve projeler iltifat görmemiş, her gelen vekil kendi
düşüncesine, kendi fikrine göre hareket ettiğinden sağlam bir esas kurulamadığı için ticaret ve iktisat
kanalımız bir istikrara malik olamamıştır.

21. Orta Anadolunun Kalkınma Davası

(Çorum İli Ticaret ve Sanayi Odasının Tebliği)

1- İktisadi kalkınma, istihsalin artması:

Bugüne kadar istihsalatın arttırılması için hükümetin aldığı tedbirler Adana, İzmir, Bursa,
İstanbul, Ankara gibi zaten tabiatın bol veriminden istifade eden mıntıkalara hasr ve tahsis edilmiş,
Anadolunun ilimiz gibi istihsalin fazla olmasını gökten inecek yağmur tanelerinden bekleyen yerlerinde
bir sulama teşkilatı bir sınai kalkınma eseri ve hatta hayvan islahı, zirai denemeler ihdası gibi bugünkü
bilgili ziraatı bize göstermemesi yüzünden istihsalat elli sene evvelki gibi basit ve iptidai şekilde
yapılmakta ve bittabi istihsalat ta hiç bir zaman artmamaktadır.

İlimizin bu seneki zirai rekoltesi, hava şartlarının müsaadesizliğine rağmen arpa, buğday ve
bakliyat 400.000 tonu geçmektedir. Bunlar karasapanla, dedelerimizden gördüğümüz şekilde zorluklarla
elde edilmektedir.

Zirai kombinaların getirdiği bir kaç pulluk ya bu muhitte işlemez cinsden veyahut ihtiyacın yüzde
birine tekabül etmiyecek kadar azdır. Hatta tüccarların şuradan buradan zorluklarla tedarik edip
piyasaya arz ettikleri aynı cins pullukların fiatlarından satış bedelleri fazladır. Bu pullukları daha ucuz
bedelle Donatım Kurumu gibi bir müesseseden peşin para ile köylü her zaman alamamaktadır. Ziraat
Bankası bunlardan, bazı illerde yapıldığı gibi, bol miktarda getirterek kefaleti müteselsile ile, pek uzun
olmayan vadeli taksitlerle köylüye satış yaparsa daha nafi neticeler elde edileceği kanaatindeyiz.

İlimiz hayvan yetiştirmeye en elverişli iklimi ihtiva etmektedir. Bir vakitler en güzel tiftiği
memleketimiz yetiştirmekte idi. Bugün tiftik ihracının durması tiftik fiatlarını kendir fiatından daha
aşağıya düşürmüştür. Bittabi bu verimli hayvancılığın heveskarları azalmış ve köylü bu istifadeden
mahrum kalmıştır. En güzel tiftik yetiştiren memleketimizin merinos koyunlarını da yetiştireceği
şüphesizdir.

İpekçilik, süni ipekçilik Bursa iline tahsis edilirken merinosculuk da Çorum ve muhiti gibi Orta
Anadolu illerinde inkişaf ettirilseydi, buradaki vatandaşlar da istifade eder, ticari durum da daha inkişaf
ederdi.

Orta Anadoluda bol miktarda yetişen keten mahsulü doğrudan doğruya yağ istihsalinde
kullanılmakta ve sapları tarlada terk edilmektedir. Hükümet kendir mevzuunu ele aldığı halde ondan çok
kıymetli olan bu meta üzerinde hiç bir teşebbüste bulunmamıştır.

Dış Ticaret Rejimi:

İstihsalin artması ihracatın kolaylıkla yapılmasile olacağından müstahsil elde ettiği malını sarf
edecek mahreç bulamadığından yeniden istihsale teşebbüs etmemektedir.

Dış ticaretin bütün kolaylıkla temini ve dış piyasanın daimi kontrollu ile, hiç olmazsa mübadele
esaslarını kolaylaştırılacağı mütalaasındayız.

Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.  Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak 
kullanılabilir.  Bu e-kitap,   adresindedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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1- Vergi Reformu

AHMET HAMDİ BAŞAR

Kongremizin Sayın Üyeleri,

1948 Türkiye İktisat Kongresi gündeminin üçüncü maddesi iktisadi
kalkınmamız ve istihsalimizin gelişmesi davası bakımından vergi reformudur. Bu
reformdan da Kazanç Vergisi, Muamele Vergisi kastedilmektedir. Onun için de kısa
tebliğimi Kazanç ve Muamele Vergileri bakımından reform mevzuuna hasrediyorum.
Esasen bu iki vergiden birincisi üzerinde reform kanunları Büyük Millet Meclisindedir,
ikincisi de Hükümetçe hazırlanmaktadır. Bu suretle esaslı bir vergi reformu
karşısında olduğumuz anlaşılıyor.

Bizde vergilerde reform hareketi bilhassa meşrutiyetten sonra başlamıştır. Bu
reformun ne gibi esaslara dayandığını ve kimler tarafından ve nasıl yapıldığını kısaca
gözönüne getirmek faydalı olacaktır:

Meşrutiyetten sonra vergi reformunun dayandığı esas Fransız vergi
sistemleridir ve bunu Mektebi Mülkiye-i Şahaneden çıktıktan sonra staj vesilesiyle
Fransayı görmüş olan genç maliye müfettişlerimiz memlekete getirmişler ve Fransız
vergilerini çeşit çeşit isimler altında, azçok değiştirerek tatbik etmeğe girişmişlerdir.

Bilindiği üzere ruhsat tezkeresi, yol vergisi, aşar gibi maktu veya hasılata bağlı
vergiler yerine kazanca ve muameleye göre vergi almak, araziyi kıymetine göre bir
vergiye tabi tutmak, şüphesiz modern vergicilik zihniyetine daha uygundu. Bu
bakımdan temettü, muamele, istihlak, arazi gibi isimler altında yeni yeni vergiler
kondu. Fakat Meşrutiyet reformcuları bu modern vergileri doğrudan doğruya alarak
tatbik etmenin ve bu esas dahilinde bir reform yapmanın imkansızlığını bilmiyor
değillerdi. Bunlar hasılata dayandığı için geri bir sistem olan aşarı kaldırmaya cesaret
edemediler. Baş vergi yine aşar'dı. Fakat modern vergiler de -şüphesiz bize
uydurulmak için azçok hüviyetlerini kaybetmek şartiyle- tatbik olunuyorlardı.

Aşarı kaldırarak garp usulü vergileri alıp tatbik etmek fırsat ve şerefi
Cumhuriyet devrine nasip olmuştur. 1924'de aşarın lağvından sonra, Fransızların
Patent vergisinin bir taklidi olarak temettü vergisi yerine, yine Fransızların gelir
vergilerini andıran Kazanç Vergisi kaim olmuştur. Aşar gibi bir baş verginin yerini
doldurabilmek için de çeşitli isimlerle yeni bir takım vergiler konmuş, bunlar zaman
zaman tatbik olunmuş, kaldırılmış, değiştirilmiş, baş vergi olması istenen kazanç
vergisi sık sık gördüğü tadillerle aslını ve hüviyetini tamamen değiştirdiği gibi ayni
vergi müteaddit isimlerle çeşitli zamlar gördükten mada nispetler mütemadiyen yeni
zamlarla değişmiş, hülasa Cumhuriyetten sonra başlayan vergi reformu, memlekette
vergilerde kararsızlığı, prensipsizliği, adaletsizliği ve haksızlığı ile dünya vergi tarihine
dikkata şayan ve orijinal tecrübeleri kaydetmeğe vesile vermiştir.

Cumhuriyetten sonraki vergi reformunda başlıca iki prensip vardı: Kazanç,
Muamele. Kazanç prensibi, sermayeden ve hasılattan vergi almak şeklinde olan eski
temettü vergisi ve aşar sistemi yerine kaim olacak yeni ve adil bir esastı. Tatbikatta
bunun dayandığı şey beyanname usulü idi, kazançların mükellefler tarafından
maliyeye bildirilmesi ve bunun üzerinden müterakki nispetler altında vergi alınması
Kazanç Vergisinin başlıca prensibini teşkil eder. Muamele vergisi prensibine gelince,
bu da makinenin ve ileri tekniğin doğurduğu fazla kıymetlerden devlet hissesi almak
davasının bir tatbik şeklidir. Filhakika bu vergi ilk konduğu zaman muayyen beygir
kuvvetinden üstün enerji kullanan imalathane ve fabrikalar için tatbik edilmiştir.
Devletçilik bahsindeki tebliğimde de bahsettiğim gibi, inorganik enerji kullanılarak
yapılan istihsal insan ve hayvan gibi organik enerji kullanılarak yapılan istihsale
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nazaran gittikçe yükselen bir fazla kıymet doğurur. İşte muamele vergisinin mevzuu
bu fazla kıymettir.

Şu halde prensip itibariyle, biri sermayenin, işin ve emeğin getirdiği kazancı,
diğeri de tekniğin ve inorganik enerjinin doğurduğu fazla kıymeti mevzu yapan
Cumhuriyetten sonraki vergi reformumuz dayandığı prensipler bakımından pek doğru
idi ve modern vergicilik görüşlerine uygundu.

Fakat...

Evet işin içinde ve hakikatta büyük bir fakat var. Çünkü modern vergileri
memlekete getirenler, bir az tahsil yapmış ve Avrupa görmüş dahi olsalar,
memlekete korkunç şekilde zarar vermiş olan taklitçi, Garba hayran ve oradan ne
bulurlarsa onları tenkitsiz ve münakaşasız hak diye kabul eden yarı münevverlerdi.
Bunlar memleketimizi ve onun realitelerini bilmezler. Onlar için belki içinde doğdukları
ve bazı defalar gezip gördükleri Türk köyü, yahut İstanbulun bir mahallesi, hatta
kendi evleri Paris bulvarlarından daha az tanınmakta ve sevilmektedir.

Bu modern vergileri tatbik edecekler ise, Avrupayı ancak resimlerde ve
haritalarda görmüş olan çekirdekten yetişmiş bürokrat maliyeciledir. Bunlar memleket
realitelerinin bir yüzünü çok iyi bilen insanlardır: Hazineye irat bulmak ve nalıncı
keseri gibi hep Hazine tarafına yontmak.... Jandarma ellerinde iken hiç bir şeyden
korkmazlar, göz yaşı dinlemezler, tavuğun altın yumurtladığının farkında değildirler,
tüylerini yolmak ve tavuğu kesmekten asla çekinmezler. Fakat bu işlerde mahir olan
bu tip de, memleketin hakiki realitesine, halkına, iktisadına, bünyesine tamamen
yabancıdır, ötekiler kadar korkunç bir cehalet içindedir.

Modern vergiyi getirenler ve tatbik edenler hangi sınıf namına hareket eden
insanlardır?

Bunlar (Kapı-kulu) (1) sınıfın adamlarıdır. Cumhuriyetten sonra Türkiyeyi yine,
Osmanlı imparatorluğu zamanında olduğu gibi kapı- kulu sınıfı -yani memur ve
muharip, fakat hepsi iktidarın ve devletin kapısına bağlı olan insanlar- idare
etmişlerdir. Şüphesiz her memleketi bir sınıf idare eder ve bundan dolayı o
memlekette tatbik edilen kanunlar ve vergi usulleri o sınıfın menfaatına uygun şekiller
alır. Hakim sınıfın şuuru, devrin hakim şuurudur. Fakat demokratik memleketlerde
sınıflar serbestçe teşkilat yaparlar, mücadele ederler, siyasi iktidari ellerine alır,
hakim sınıfı devirip tasfiye edebilirler. Nihayet demokrasi ve hürriyet nizamına
ulaşmış memleketlerde bu nizama geçmek için iki büyük engel olan iki sınıfın
hakimiyeti inkılaplarla tasfiye olunmuştur: 1) Asılzade 2) Kapı-kulu. Artık bu
memleketlerde siyasi iktidara dayanarak sınıf diktatörlüğü yapmak imkanı
kalmamıştır. Aynı zamanda bütün halk mecburi askerlik hizmetlerini ifa ettikleri ve
vatan müdafaası her vatandaşın vazifesi olduğu için, kapı-kulu sınıfının "seni
kurtaran benim, ben olmasam sen yaşayamazsın" gibi iddialarda bulunmasına da
imkan kalmamıştır.

Bundan dolayı, tarihi bünyeleri ve kaderleri itibariyle, asılzade veya kapı-kulu
tarafından idare edilen cemiyetlerde, gerçek manada hürriyet ve demokrasi teessüs
edemez. Bu memleketlerde zaman zaman, kışın bulutlar arasından görünen zayıf
güneş ışığı gibi, kısa süren hürriyet ve demokrasi devirleri bile siyasi iktidarın
müsamahası, müsaadesi veya arzusu üzerine olur. Onun için bu gibi memleketlerde
hürriyet veya istibdat yoktur, adalet veya zulüm vardır. Hakikatta da bu
memleketlerde adil bir istibdat, anarşik bir hürriyete her zaman tercih olunmuştur.

(1) Kapıkulu, bir sınıfı ifade eden tabir olup, hakiki manada kullukla alakası yoktur. Ve devlet kapısına bağlı insanlar
demektir.
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Vakıa kapı-kulu sınıfı tarafından idare olunan cemiyetlerde hürriyet
mücadeleleri de eksik değildir. Nitekim Tanzimattan sonra aramızda istibdatla
mücadele eden hürriyet mücahitleri, fedakarlar, kahramanlar yetişmiştir. Fakat dikkat
edilirse bütün bu kimseler hep kapı-kulu sınıfının arasındadır ve bütün davada fena
idare eden kapı-kulu yerine iyi idare edecek kapı-kulunun işe hakim olmasını
istemekten ibarettir. Dikkata şayandır ki istibdatla mücadele eden ve hürriyet inkılabi
yapan bu insanlar, iş başına geçtikten sonra, eskilere rahmet okutacak derecede
koyu müstebit olmuşlardır. Bu tarihi hadisenin, dün böyle olduğu gibi, yarın da ayni
şekilde devam etmesini gayet tabii bulurum. Çünkü henüz kapı-kulu sınıfı tarafından
idare edilen bir cemiyette siyasi hürriyet zararlıdır, yaşayamaz. Hakikatte kapı-kulu,
serbest iş adamlarına ve onların teşkilat kurmalarına karşı mukavemet ettikçe ve
düşmanlık besledikçe iktidarını devam ettirebilir. Onun için bu gibi memleketlerde
siyasi hürriyet herşeyden evvel iktisadi hürriyete, meslek ve ihtisas adamlarının
serbest topluluklar yapmalarına ve fikir hürriyetinin kurulmasına bağlıdır. Siyasi
davalarımız ve mücadelelerimizin dün olduğu gibi bugünde: "Bu şahıslar memleketi
fena idare ediyorlar, şu şahıslar ise namuslu ve fedakar olduklarından iyi idare
edeceklerdir" mefkuresinden ibaret bulunması, parti programlarının ve ideolojilerin bir
takım merasim ve teşrifat vasıtalarından addedilmesi ve mevcut olmayan fikirlerden
ziyade mevcut olan şahıslara bağlanmamızın sebebi bundan başka bir şey değildir.

Bu istitratı yapmaktaki maksadım, kapı-kulu tarafından idare olunan bir
cemiyette, hürriyet ve demokrasi nizamının hakim olduğu memleketlerde tatbik
olunduğu gibi, getirilip tatbik olunan modern vergilerin ne hale geleceğini anlatmaktır.
Kapı- kulu için vergi, herşeyden evvel geçim vasıtası olan maaşını sağlama yoludur.
Bunun mali lisanda ifadesi nef'i Hazine -yahut- Hazine menfaatıdır. Keserin memur,
Hazine tarafına daima yontmasının ve vergi usullerinde halkın ve mükellefin daima
ezilmesinin sebebi budur. Kapı-kulu devletinde vergicilikte şüphe esastır. Çünkü
vergiyi takdir, teklif ve tahsil için ayrılan memurların müşterek hisseden mükellefle
anlaşarak ve hile yoluna saparak aslan payı almaları mümkündür. Demokratik
hürriyetler ve tenkit kapı-kulu devletinin başlıca düşmanı olduğundan, suistimaller
işitilemez ve işitilmek korkusu olmadığından çok yayılabilir. Bu itibarla suistimalleri
önlemek için devlet, en yüksek kademede dahi bulunsa, hiç bir memuruna itimat
etmeyerek ve bütün vatandaşları kaçakçılık yapabilir addederek vergi kanunları ve
usulleri koyar.

Şu halde demokratik bünyeli memleketlere mahsus bir şey olan modern vergi,
mutlakiyet rejimi içinde yaşamağa mahkum olan bir kapı-kulu idaresi altında tek
taraflı Hazine menfaatı, şüphe ve güvensizlik prensipleri içinde, kendine göre garip
ve hazin şekillere bürünerek, tatbik olunur.

Bir memlekette modern vergilerin tatbik olunabilmesi için üç şart lazımdır: 1)
Modern iktisadi bünye, 2) Vergi prensiplerinde ve tatbikatta memleketin şartlarına ve
halkının mizacına göre gerekli değişiklikleri yapabilecek ve bunu tatbik edebilecek
yetişmiş elemanların mevcudiyeti ve ilmi, mali zihniyetin hakim olması, 3) demokratik
hürriyetlerin mevcudiyeti.

Bizde bu üç şartın da tam olarak mevcut olmadığı şimdiye kadarki devrimizde,
hakikatta hiç bir suretle modern vergi tatbik edilmemiş ve modern olarak
isimlendirilen, gerekçelerinde methüsena edilen, nazariyeciler tarafından
desteklenen bütün vergiler, yerlerine kaim oldukları eski ve iptidai vergilere rahmet
okutacak şekilde ve en randımansız, fakat en harap edici tarzda tatbik olunmuş,
şaşılacak derecede basit ve iptidai istihalelere uğramıştır. Bu gün Türkiyede kazanç
ve muamele vergilerinin iktisadi ve mali hayatı ne derecede çöküntülere maruz
bıraktığı meydandadır. Buna mukabil bu vergilerle Hazinenin elde ettiği hakiki hasılat
o kadar azdır ki, insan bu ufacık hayır için neden bu kadar kurbağanın ürkütüldüğünü
hayretle sormaktan kendini alamaz. Kazanç ve muamele vergilerinde devletin ve
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amme teşekküllerinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla ödedikleri tenzil edilirse,
geri kalacak hakiki hasılatın bütün vergi gelirlerimizin yüzde onunu bile teşkil
etmediğini görürüz. Fakat bunu tahsil etmek için devletin iktisadi hayata vurduğu
büyük darbeler dolayısiyle diğer vergi gelirlerinde hasıl olan ziyalardan ve halkın
vergi ahlakını bozmaktan ve diğer bir çok zararlarından sarfı nazar - devlet aşağı
yukarı aldığı kadarını sarfetmektedir. Bu realite karşısında bütçelerden mesela yüzde
10 tasarruf yapmak sayesinde modern diye içimize sokulan, fakat Türkiyenin modern
ekonomik bünyeye ulaşması imkanına set çeken bu vergileri tamamen kaldırmayı
teklif etmek belki en doğru yol olacaktır.

Türkiyede hele aşarın lağvından sonra getirilmiş, devam etmiş, her gün
sistemi, tatbikatı, nispetleri değişmiş, istikrarsızlık doğurmuş bir vergi reformu
hareketinin yüzde yüz iflasla neticelendiği hakkındaki iddiam yeni değildir. Ben
şahsen bu fikrimi 1930 senesi sonlarında, Atatürkün büyük yurt seyahatine,
kendilerinin iktisat müşaviri olarak, iştirak ettiğim sıralarda, huzurlarında açıkça ifade
etmiştim. Bu ifademi tevsik etmek üzere Atatürkle üç ay kitabımın 73 üncü sahifesini
okumanızı rica edeceğim. Bu toplantıda ben vergi hasılatımızın halkın
ödeyebileceğinden çok az olduğunu, fakat Fransayı taklit ederek sözde reform yapa
yapa memleketin vergi ödeme kabiliyetini tahrip ettiğimizi, vergi sistemlerimizin hele
modern diye getirilenlerin tamamen değişmesi lazım geldiğini söylemiştim. Atatürk bu
beyanatım üzerine bana bir rapor hazırlamamı emretti ve toplantının sonunu:-Hamdi
beyin raporunu bekliyoruz diye bitirdi.

Sayın arkadaşlar hemen şunu arz edeyim ki bu bekleme boşa gitmiştir. Çünkü
ben üç ay kendilerinin yanlarında bulunmama, emirleri mucibince raporumu
hazırlamış olmama rağmen Atatürke fikirlerimi bildiremedim, raporumu veremedim
ve okutamadım. Bu hikayenin tafsilatı Atatürke üç ay kitabımda mevcut olduğundan
bu hazin ve ibret verici hadise üzerinde durmayacağım.

Hazırladığım raporu dinletmek şöyle dursun okutmak dahi mümkün olamayınca
bunları 1931 Temmuzunda "İktisadi Devletçilik" adlı bir kitapla neşrettim ve şahsen
matbuat vasıtasiyle ve kitaplar ve makaleler yazarak mücadeleye başladım. Benim
için maddi bir çok belalara sebep olan bu mücadelelerimden memleketim hesabına
bir fayda sağlanamamış olması hala ıztırabımın en derin tarafıdır. Bahsettiğim
kitabımın 142 inci sahifesinden itibaren, sözde modern vergilerin memleketi nasıl
harap ettikleri anlatılmış ve tekliflerim ortaya atılmıştır.

Benim o zamanki teklifim çok radikaldi. Ben vasıtasız vergilerin, o tarihteki
hasılat yekununun 44 milyon liradan ibaret olmasına, yani bütçenin aşağı yukarı
dörtte birini bulmasına (1) rağmen, hepsinin kaldırılabileceği iddiasındaydım. Bu
suretle Türkiye sanki vergisiz bir memleket gibi olacak, bütün vergi ve maliye teşkilatı
kaldırılabilecekti. Şüphesiz ki bu mübalağalı teklifi sırf mevcut vergilerin randımansız,
fakat çok zararlı bir şey olduğunu ispat için ortaya atmıştım. Ayni zamanda bunların
çoğu sözde modern vergiler olduğundan, vergi reformlarının tamamen fiyasko ile
neticelendiğini göstermek niyetindeydim. Bu vergilerin kaldırılmalarına mukabil
devletin buğday alım ve satımını inhisarı altına almasını ve müstahsile idare edici bir
buğday fiyat politikası takip etmesini, fakat şehirlerde ekmeğin bir sene evvelki
fiyatlarla satılmasını ve aradaki farkın vergi hasılatı olarak alınmasını teklif
ediyordum. Buğday organizasyonu davasını ilk ortaya attığım zaman, fani hırsların
zebunu olanların fikrimi ve şahsımı çürütmek gayretleri arasında kaldım. İstanbul
Liman İnhasarı Umum Müdürü olmama rağmen, mücadelede devam ettim. Fakat
maalesef muvaffak olamadım. Memleketin bu yüzden uğradığı kayba gelince, bunun
Milli bir felaket olduğunu, tarihimizin en müstesna devrini biçare ihtiraslar yüzünden
boşuna harcadığımızı her zaman iddia ve ispata hazırım.

(1) Çünkü o tarihte bütçe yekünu 200 milyon liraydı.
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Şüphesiz ki yalnız vasıtalı vergilerle bir memlekette bütün vergi hasılatı
sağlanamaz ve yine şüphesiz ki modern vergicilik bakımından vasıtalı vergilerin
azalması ve gelirlere dayanan vasıtasız vergilerin çoğalması ve bütçenin daha çok
bu ikincilere sağlanması bir gayedir. Yaptığım teklifle bu gayeyi ihmal ettiğimin
farkındayım. Fakat ben kendi realitelerimizi bilmeyen taklitçi vergi reformcularımızın
memlekete ne büyük zararlar yüklediklerini, buna mukabil hazineye de bu milletin
vermesi mümkün olanı sağlayamadıklarını ispat etmek istiyordum. Aradan geçen 18
seneye rağmen bugün maalesef ayni durumdayız ve durmadan, memleketin
bünyesini, iktisadi ve ahlaki hayatını sonsuz çöküntülere ve zararlara sokarak vergi
reformları yapmaktayız. Her reform yaptıkça fena bularak hep şikayet ettiğimiz eski
vergiyi mübarek şey gibi rahmetle anıyor ve geçmiş günlerimizde ne diye bu
mübarek şeyi beyenmediğimizi kendi kendimize sorarak yeni reformu bir belai ilahi
gibi görüyoruz; fakat ondan da daha fenası gelir diye şikayete dilimiz varmıyor.
Bugün memlekette, vergilerin en fenası olduğuna hiç şüphe olmayan, aşar hasreti
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bir reforandum yapılsa aşarın kazanacağından
korkarım. Dünyanın en kötü ve en ibdidai vergisi haline sokulmuş olan Kazanç
vergisine şimdi herkes tahammül göstermektedir. Çünkü en ileri vergi diye
methedilerek Gelir Vergisi ismi altında yapılmak istenen bir reform tehlikesi hepimizi
uyandırmış ve susturmuştur. Şimdi şu iptidai ve zalim Kazanç Vergisine, denize
düşüp yılana sarılan insan gibi, ticaret aleminin taraftar olmasının sebebi budur.

Vergi reformundan, iptidai vergi sistemlerini yıkıp yerine modern ve adil vergiler
ikame etmek ve bu yolda inkılaplar yapmak gayretimizden herkes korku
duymaktadır. Bunun sebebi, yukarıda da belirttiğim gibi, reformu yapanlarla tatbik
edenlerin cemiyetin bünyesini tanımayan, iktisadi hayatın tamamen dışında kalan
kapı-kulu (memur) sınıfına mensup olmaları ve bu sınıfın şuur ve zihniyeti altında
modern sanılan vergileri kendimize göre evirip çevirip tatbik etmeleri ve hazine
menfaati bakımından ve dar bir görüşle beş alacak yerden bir dahi almadan, fakat
kimseyi de memnun etmeden kırıp döken ve memlekette modern ekonomi
bünyesinin kurulmasına ve yaşamasına imkan vermeyen bir vergi tatbik etmeleridir.

Herşeyden sarfı nazar, bugün tatbik edilen iki baş vergi, yani (Buhran,
Muvazene ve saire gibi isimler altındaki kostüm farklariyle birlikte topyekun) Kazanç
Vergisi, dönmüş dolaşmış eski Temettü vergisi haline gelmiş, muamele vergisi de
adeta sanayi üzerine konan bir aşar halini almıştır.

Kazanç Vergisinin 8000 küsur beyannameli mükelleften alınan kısmı ezicidir,
modern ticaretin ve ekonomik hayatın kurulmasına düşmandır; bunların hepsinden
sarfı nazar nihayet 500.000 mükelleften sadece 8000'i hakkında tatbik olunuyor.
Binaenaleyh bu küçük parçaya bakarak bunu gelirler ve kazançlar üzerine modern
vergicilik usulleri ve zihniyetleriyle konmuş bir vergi olarak telakki edemeyiz. Bu daha
ziyade devlet memurlarından, muntazam işletmelerde çalışan işçilerden alınan ücret
vergisiyle bir kaç yüz bin mükelleften alınan maktu temettü vergisinden başka bir şey
değildir. Yani Cumhuriyetten sonra geri bularak lağvettiğimiz temettü vergisi isim
değiştirerek, daha çok zarar vererek yaşamaktadır. (1 )

(1) Bu satırların muharriri bu günkü kazanç vergisini, gelir vergisi gerekçesinde yerin dibine batıran Maliye ile
tamamen hem fikirdir. Küçük bir kısım kazanç vergisi, büyük kısmı patçat ve ücret vergisi karışık bir sistem tatbik
ediyoruz. Maliye kolayca yakalayabildiğinden alıyor ve çok ağır alıyor; alması güç olanları da ya tamamen vergi dışı
bırakıyor, yahut bunlardan devede kulak kabilinden bir şey alıyor. Mesela Ziraat sahasında makine ile ziraat yapanlar
ve devletin himaye ettiği fiyat sayesinde yüzbinler kazananlar tamamen vergi dışındadır. Dahili ticarette, nakliyatta,
spekülasyon işlerinde çalışan binlerce çok para kazanan mükellef bir polis memuru kadar bile vergi ödememektedir.

Fakat kanunu bu hale koyan Maliye değil mi? Eğer buna mecbur olmuşsa, gelir vergisinde bu mecburiyete
düşmeyeceğini nasıl ispat edebilir? Yok, eğer bunu düzeltmek, kazanç kanunununu, mükellefiyet hududunu ve
beyannameyi, nisbetleri makul hallerde ayarlıyarak adil ve tatbik etmek kabilse niye bunu yapmıyor?

Yoksa bugünkü verginin hem vatandaş, hem de devlet bakımından ileri tutar yeri yoktur.
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Muamele vergisine gelince, bu verginin dayandığı iki prensip vardı: 1) İnorganik
enerjinin yarattığı fazla kıymetten devlet hissesi almak, 2) Mali zaruretlerle ithal
mallarına tamamlayıcı gümrük resimleri şeklinde konan muamele vergilerinin iç
sanayi eşyası fiyatlarında yarattığı fazla kıymetler, devlet hesabına toplamak.

Her iki prensip bakımından bu verginin ayrı tatbik şekilleri aranmalı, bulunmalı;
nihayet bunlar olmazsa bu suretle hasıl olan fazla kıymetleri, kazanç ve gelir vergileri
veya ham maddelere konacak vergiler gibi şekillerle toplamalıydı.

Bildiğimiz veçhile durum böyle olmamış ve modern prensiplere uygun
prensiplere dayanan muamele vergisi, hatta kazanç vergisinden daha ağır şekilde
memleketin modern ekonomik bünyeye ulaşmasına mani olmuş, fabrikalardan
makineleri söktürmüş, elektrik ve motör yerine insangücü çalıştırmağa zorlamış,
toplu fabrikasyon işini esnaflık işletmesi haline sokmuş, dağıtmıştır. Memleketin
sanayi inkılabi, makineleşmesi davasına, ki tek kurtuluş yolumuzdur, muamele
vergisi kadar zarar veren, mani olan hiç bir vergi veya tedbir düşünülemez,
bulunamaz. Vergi Türkiyenin modernleşmesine, makineleşmesine set çeken öyle
korkunç bir kara kuvvet halini almış ve bu hareketi öyle adım adım takip ederek
körleştirmiştir ki, bu verginin hazineye gelir sağlamak için değil, sırf bu gaye için
konduğu ve tatbik edildiği bile iddia ve ispat olunabilir.

Hakikatta bu gün muamele vergisi, ziraat sahasından kaldırılan aşarın daha
yıkıcı şekilde sanayie tatbikinden başka bir şey değildir.

Kazanç vergisinin de iptidai bir temettü vergisi karakteri bir tarafta,
beyannameliler hakkında tatbik edilen şekliyle de sermaye topluluğuna ve modern
ekonomik cihazlanmağa mani olan bariz karakteri öbür tarafta göz önüne getirilir ve
muamele vergisinin de en zararlı şekilde bir sanayi aşar vergisi olduğu düşünülürse,
yirmi beş senelik vergi reformu hareketlerimizin ne şekiller aldığını acı acı anlamış
oluruz.

Bu mütalaaya göre şimdi yapmağa mecbur olduğumuz vergi reformunun
esaslarını, bu kısa tebliğ çerçevesi içinde şemalamağa çalışacağım.

Evvela kazanç vergisi reformu:

Büyük millet meclisinde incelenmekte olan gelir vergisi kanun projeleri, bu
sahada yeni bir reform hareketine girişildiğini göstermektedir. Bu reformun başlıca
esası şudur: Her şahsın çeşitli kaynaklardan bir yıl içinde elde ettiği her türlü gelirler
toplanacak, bunların yekunu üzerinden beyanname ile vergisi alınacak: bu suretle
yüksek gelirlerden yüksek tarife altında vergi tahsil edilebilecektir. Ancak ziraat
sahası, yani Türkiyede milli gelirin yarısından fazlasını içine alan saha vergi dışında
bırakıldığından, yeni verginin de mevzuu, ufak farklarla, bugünkü kazanç vergisi
mevzuundan ibarettir.

Bu prensip altında yapılmak istenen yeni reform kanun projesi de, her reform
hareketimiz gibi gerekçe lahiyasında sosyal adalet ve ileri vergicilik bakımlarından
inandırıcı ve okşayıcı müdafaalarla takdim edilmiştir.

İstanbul tüccar derneği bu reform hareketinin şimdiye kadar giriştiğimiz ve her
biri iflasla neticelenmiş olan bütün reform hareketlerinin hepsinden fazla cüretkarane
olduğunu, zararlar ve tahripler doğrucağını, memleketi iktisadi, mali ve ahlaki
buhranlara sürükleyeceğini düşünerek derhal harekete geçmiş, mütehassıslardan
müteşekkül bir komisyon kurmuş, raporlar hazılatmış, aylık toplantılarında kararlar
almış, nihayet Büyük Millet Meclisi azalarına, matbuata ve bütün efkarı umumiyeye
hitap ederek içine düşülmek üzere hazırlanan tehlike çukuruna herkesin dikkat
gözünü çekmeğe muvaffak olmuştur. Derneğin son derece ikna edici ve ilmi delillere
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dayanmış olan mütalaaları ayrı rapor halinde neşredildiğinden, bunları tekrar edecek
değilim.

Bu seferki vergi reformcularımız, gözlerini Fransaya değil, şimdiye kadarkilerin
aksine olarak, Almanya, Amerika ve İngiltere gibi memleketlere dikmişlerdir. Kazanç
vergisi üzerinde yapılan reformun muvaffak olmamış bulunması, kabul edilen Fransız
sisteminin geriliğine atfedilerek en ileri vergi sistemini bulup onu kabul edersek o
zaman reform yapılmış olur, denmiştir. Gelir vergisi gerekçesi böyle söylenmesine
rağmen, teklif edilen proje "Hazine menfaatı"na göre hareket eden maliyeci zihniyetin
reform namiyle ne yapmak istediğini göstermektedir. Çünkü proje kanunlaşırsa
memlekette şu vaziyet tahakkuk edecektir.

1- Bu gün hemen her mahalleye abidevi binalar halinde yayılan maliye teşkilatı
en az dört misline çıkacak, memurları ve mütehassısları o nisbette çoğalacaktır.

2- Şimdi nihayet 8000 küsur mükellef hakkında ve o da onların sadece ticari
kazançları hakkında mevcut olan şüphe bütün vatandaşlara sirayet edecek ve
herkes maliyenin gözünde bir vergi kaçakçısı muamelesine tabi tutulabilecektir.

3- Hulasa gelir vergisi tatbik edildiği gün - eğer hakkiyle tatbik edilmek
istenirse- bu memlekette rahat nefes almak bile güçleşecek; yok idarei maslahat yolu
açık kalacaksa o zaman da mükellefi kaçakçılığa ve memuru da suistimale
sürükleme tehlikesinden süzülerek geçirilecek bir miktar hasılat hazineye girmiş, yine
bütçe açığı, yine mali güçlük, yine bir reform hareketi ve teşebbüsü devam etmiş
olacaktır.

Kanaatımca bu memleketin maliyesi, iktisadi ve ahlaki vergide reform ve inkılap
hareketlerinin kurbanı olmuştur. Gelir vergisi reformu ile bu kurbanlık mevcudiyet
artık son ve kat'i tehlikeye sürüklenmektedir.

Hakikatta maliyenin gelir vergisi reformiyle yapmak istediği şey bu günkü vergi
hasılatını en az iki misline çıkarmaktır. Bu gayeye erişmek mümkün mü, değil mi? Bu
ayrı meseledir. Bu gün kazanç vergisi kanunu ile hazinenin bir takım mükelleflerden
çok az vergi aldığı şüphesizdir. Yüzde 82 ye kadar vergiye tabi tutulmuş
müesseselerden bir kısmının da bunu ödeyenlerin yaşayamaması cihetiyle, vergi
kaçakçılığı ettikleri ve hakikatta maliyenin alabileceğinden de mahrum olduğu
muhakkaktır. Bütün bu mahzurlar kazanç vergisi kanununun dayandığı prensiplerde
değil, o prensipleri kanun ve talimat haline koyan ve tatbik edenlerin tek taraflı
oluşlarında ve vergiyi sınıf istismarı için vasıta gibi kullanmalarındadır. Bunlar gelir
vergisiyle değişecek mi? Değişecekse o zaman hiç olmazsa kazanç vergisi prensibi
yani iyi kötü alıştığımız bir şekil altında reform yapalım. Bu daha çok kolaydır ve
lazım olanı da budur. Eğer zihniyet değişmiyecekse o zaman da vergi reformundan
filan bahsetmeyerek düpe düz yapmak istediğimiz zamları ortaya koyup bunu
kanunlaştıralım. Bu ikinci şekil muhakkakki, dolambaçlı yoldan ve sözde reform
hareketinden çok daha az zararlıdır.

Maliye, gelir vergisi reformu ismi altında yapmak istediği zamları, bu tasarıların
ilk hamlede Meclisten çıkamaması ve iç yüzünün anlaşılmağa başlanması dolayısiyle
elde edemedi. Bunun üzerine şimdi, daha kestirme şekilde Meclise yeni bir kanun
projesi sunduğunu haber alıyoruz. Bu projeye göre iradı gayri safi üzerine maktu
vergiye tabi olanlara yüzde üç yüze yakın bir zam yapılacak ve ancak bunların
isterlerse beyannameye girebilecekleri kabul olunacak, sonra da yol vergisi sabit ve
asgari birer rakam olarak kalmayıp büyük gelirlerden 10 bin lirayı geçecek hadlere
kadar yükselebilen bir nisbet altında dereceli tarife ile tatbik edilecektir. İşte bu iki
zam, aşağı yukarı, gelir vergisi reformu ile maliyenin asıl elde etmek istediği
şeylerden ibaretti. Bütün nazariyeler, tarifelerin eksiltilmiş gibi gözükmesi vesaire hep
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bunun içindi. Şimdi Büyük Millet Meclisi hakiki çehresini görebildiği bu yeni reformu,
şüphesiz ki, devletin mali ihtiyaçlarını da göz önüne alarak tetkik edecektir. Gelir
vergisi reformunu reddetmesi şartiyle, Büyük Millet Meclisinin bu yeni zam vesilesiyle
topyekün Kazanç kanunu üzerinde bir reforma karar vermesini temenni ederiz.

Kazanç vergisi prensipleri dahilinde reformun manası kısaca şudur:

1- Alışılmış olan fena vergi, alışılacak en iyi vergiden daha hayırlıdır. Bu
vergicilikte şaşmıyan bir prensiptir. Yirmi küsur senedir tatbik edildiğinden mükellefi
de, memuru da kazanç vergisi prensiplerine alışmıştır. Kaldı ki gelir vergisi şeklindeki
sözde reformun vereceği zararlar gün gibi meydandadır.

2- Kazanç vergisiyle, tasarlanan gelir vergisi arasında sistem farkı şu noktaya
inhisar ediyor:

Birincisinde her gelir doğduğu yerde ve ayrı ayrı tarifeler ve esaslar altında
vergilenmektedir; ikincisinde, yani tasarlanan gelir vergisinde, bütün kazançlar
toplanarak yekünu bir tek tarife altında vergiye tabi tutulmaktadır. Bu bakımdan
şimdiki kazanç vergisi de -tatbikat şekli değil, fakat prensibi bakımından- bir gelir
vergisidir.

Bu tarz gelir vergilerine sedullere ayrılmış sistem denmekte, az veya çok
farklarla Fransa, İtalya, İngiltere, hatta Amerikada tatbik olunmaktadır. Bizde
tasarlanan gelir vergisi ise, bu vergilerin (unitaire) veya global denilen cinsidir ki daha
çok Alman vergi sistemine -yine prensibi bakımından- benzemektedir. Şu halde
modern vergicilikte kazanç vergisi ve gelir vergisi diye iki sistem yoktur, gelir
vergisinin ayrı iki tarzı vardır. Biz alışılmış olmasına ve bünyemize daha uygun
düşmesine göre birinci tarza taraftarız.

3- Gelirlerin doğduğu yerde vergilendirilmesi ayrı ayrı tarifeler tatbikine imkan
verir hem vergi adaletini ve hem de randımanın daha iyi, tahakkuk ve tahsilin daha
kolay olmasını sağlar. Mesela emekten doğan gelirler için, çoğu vergi dışı bırakılmak
şartiyle, düşük ve az müterakki bir nisbet, sermayeden doğan gelirler için orta ve
biraz daha müterakki bir nisbet, makinenin ve inorganik enerjinin kullanıldığı işlerden
doğan gelirlerde ise yüksek ve müterakki nisbetlerin tatbiki, ancak sedüllere ayrılmış
kazanç veya gelir vergisi sisteminde mümkündür. Ayni zamanda, sosyal, ekonomik
ve mali mülahazalarla her sedül içinde de farklı tarifeler tatbik olunabilir.

Bu mülahazalara dayanarak İstanbul Tüccar Derneği kazanç vergisi rejiminde
ne gibi bir reforma taraftar olduğunu raporunun teklifler kısmında hülasa etmiştir.
Ben buna yalnız bu vergi mevzuunun daha genişletilerek, bilhassa makine ve
inorganik enerji kullanılarak elde edilen zirai kazançları da içine almasını teklif
edeceğim.

Muamele vergisine gelince, bu verginin memlekette sanayiin büyümeğe,
toplanmağa ve ileri teknik vasıtalar kullanmağa doğru olan hareketliliğini tamamen
baltaladığı ve birçok zararlar doğurduğu şüphesizdir. İyi bir kazanç vergisi reformu
yapılırsa, sanayi üzerine konan bu aşar vergisinin tamamen kaldırılabileceğine
kaniim. Muamele vergisinin sağladığı hasılat, bugün müstehliklerin fiat kanalı ile ve
vergi şeklinde ödediklerinin küçük bir kısmıdır. Bugün birçok sanayici son derece
kaçakçılığa müsait olan bu vergiyi kendisi tahsil etmekte ve gizli yollarla kazancına
eklendiğinden bu miktarı kazanç vergisi matrahından da düşmektedir. Muamele
vergisinin tamamen kaldırılmasından doğacak açığın mühim bir kısmını kazanç
vergisindeki fazlalık tamamlıyacaktır. Gümrüklerde muamele vergisine tabi olan
maddeler karşılığı olarak bir takım sanayi ham maddelerinde, hatta bazı sanayi
mamullerinde bir istihlak vergisinin konması düşünülebilir. Bu nokta ayrı bir inceleme
mevzuudur. Prensip itibariyle bugün beş kişiden fazla adam çalıştıran terzi
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dükkanlarına, tamir atölyelerine kadar yayılmış olan bu tahrip edici ve iptidai vergiyi
esasından kaldırmak lazımdır.

Son söz olarak A dan Z ye kadar bozuk olan devlet teşkilatımız, devletciliğimiz
ve vergi sistemlerimiz üzerinde topyekün bir reformun hasretiyle tutuştuğumuzu
söylersem, hepimizin duygularına tercüman olacağımı umar ve beni dinlediğinizden
dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım, aziz arkadaşlarım.

2. Gelir Vergisinin Yurdumuza Sağlayacağı Faydalar Üzerine
Mütalaalar

İSMET ALKAN

İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Tedris Heyeti Üyesi ve İşletme Mecmuası Sahibi

I- Giriş

Memleketimizde bugün hali meriyette bulunan "Kazanç Vergisi Kanunu"nun
uzun yıllar yarattığı akisler, tatbikattaki durumu ve tesirleri ile bünyesi ve mahiyeti
hepimizce malumdur. Bu itibarla, bu hususta fazla bir şey söylemeden
memleketimizde de tatbiki için uzun bir zamandanberi üzerinde çalışılan ve halen de
ilgili Bakanlık ve Büyük Millet Meclisi organlarınca son tetkikleri yapılmakta olan
"Gelir Vergisi" mevzuuna 1948 Türkiye İktisat Kongresi vesilesiyle de, temas etmek
ve bu konuda beliren kanaatlerimizin muhassalasını sayın kongre umumi heyetine
arzetmek istiyoruz.

Gelir vergisi bütün heybet ve şümuliyle, memleketimizde bir vergi rejiminden
diğer bir vergi rejimine geçmenin sembolü ve amili olacaktır. Ve bu sebepledir ki, o
yurtta bir vergi inkılabı yapmak gibi büyük bir davanın esas meselesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu derece hayati bir yurt ve meslek davasının her bakımdan
ve en ince teferruatına kadar deşilmesi ve incelenmesinin, arzu edilen mutlu gayeye
ulaşılması bakımından da tam bir zaruret olduğuna inanıyoruz.

Kaldı ki, Gelir vergisi evvelce tatbik edildiği memleketlerde olduğu gibi yeniden
tatbik alanı bulacağı yerlerde de, lehinde ve aleyhinde hükümlere varılacak kanaatler
izhar edilecek, müzakere ve münakaşa olunacak derecede etraflı ve şümullü bir
konudur. Her ne kadar biz, şahsen kendi görüş ve düşünüşümüzün muhassalası
olan kanaatlerle, gelir vergisinin memleketimizde de tatbikini arzu edenler ve faydalı
bulanlar arasında bulunuyorsak da, fikir ve ilim hayatının prensip ve kaidelerine tam
manasiyle riayetkar ve hürmetkar kalarak, mevzuun her cepheden müzakereye ve
münakaşa edilerek, beliren, ilmi ve mantıki oldukları için de ekseriyetin tasvibine
mazhar olacak fikir ve kanaatlerin meydana çıkmasını da ayni derecede
istiyenlerdeniz. İşte, bu inançla, bu konu üzerindeki mütalaalarımızı önünüze
sereceğiz.

1948 Türkiye İktisat Kongresi münasebetiyle, memleketimizin böyle hayati bir
davasına el atılmış olmasını görmekten mütevellit bir memnuniyetle biz, gelir
vergisinin yurdda tatbik edildiği takdirde sağlayacağı faydalar üzerinde durmak ve bu
bakımdan bahis mevzuu olabilecek muhtelif noktaları belirtmek istiyoruz. Bu
tebliğimizin esas gayesini bu mütalaalar teşkil edecektir.

II- Gelir Vergisi Tatbikatının Sağlayacağı Faydalar Üzerinde Mütalaalar

A- Umumi Mülahazalar:

Bu husustaki düşüncelerimizi açıklamadan evvel hemen kaydedelim ki, her
yeni hareketin, hamlenin, teşebbüsün ve inkılabın iyi ve fena, mahzurlu ve faydalı
tarafları olduğunu kabul etmek lazımdır. Yüzde yüz bir fayda sağlayacak fakat hiç bir
mahzuru bulunmıyacak bir hareketin, bir teşebbüsün mevcudiyetine inanmak güç
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olsa gerektir. Bu itibarla, elbette, gelir vergisinin tatbikatında da, bilhassa ilk
zamanlarda, çeşitli müşküllerle karşılaşılacağını kabul etmek lazımdır. Fakat bu, gelir
vergisinin memleketimiz için faydalı taraflarını red veya inkar etmeğe bir sebep teşkil
edemez kanaatindeyiz. Her teşebbüste, her işde, her harekette, hele inkılap
mahiyetini haiz bir hamlede elbette çeşitli zorluklar, bir çok müşküller, kökleşmiş
itiyatları ortadan kaldırmak gibi hakikaten kolay olmıyan meseleler de bahis mevzuu
olabilir. Fakat, işin esas bünyesinden mütevellit faydalar melhuz ise, buna hemen
karar vererek harekete geçmek ve mahzurları, güçlükleri, alınacak en iyi ve süratli
tedbirlerle karşılamak, yok etmek, gidilecek en doğru yol olsa gerektir. Bu hususta
harekete geçip gerekli tedbirleri almak ise, tabiatiyle yakın ilgililerin en mühim
vazifesidir.

Memleketimizde muhtelif alanlarda şimdiye kadar başarılmış inkılaplarda da
müşahede edildiği veçhile esas ve en mühim mesele, iyi düşündükten ve ölçüp
biçtikten sonra, evvela bir prensip kararı vermektir. Vergi reformumuz bakımından da
en önemli nokta kanaatimizce, bu olsa gerektir. Verilecek böyle bir prensip kararı
neticesi gelir vergisi tatbikatına geçilirse, bu büyük hamle tahakkuk etmiş ve reform
başlamış bulunacak ve bundan sonra, bu bakımdan doğacak çeşitli müşkülleri birer
birer yenmek yolu tutulacaktır. Fakat, eğer bu hamle bugün ve bir an evvel yapılmaz
veya geciktirilirse, her zaman için yeniden başlamak mecburiyeti dolayısiyle yine ayni
zorluklarla mücadele zarureti hasıl olacaktır kanaatindeyiz. Takdir buyurulacaktır ki,
ilaç da içilirken zehir gibi acı olabilir, fakat, onu içmeğe başlamış olmak mevcut
hastalığı tedavi etmek demektir.

B- Gelir vergisinin memleketimiz için sağlayacağı esas faydalar:

Memleketimizde gelir vergisi rejimine geçişin sağlayacağı çeşitli faydalar vardır.
Bunların belli başlılarını, umumi bünyemiz iktisadi inkişafımızın icapları, makul ve
mantıki bir mülahazanın neticeleri halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1- Vergi rejimimizde bir inkılap yaratması,

2- Verginin adalet prensibi mucibince cibayeti imkanlarını vermesi,

3- Devlet gelirlerinin artmasını sağlaması,

4- Vergi kaçakçılığına mani olması,

5- Tüccara, geniş manasiyle, hesabını bilmek ve açıkça vermek hususunda
teşvikkar ve faydalı olması,

6- Geniş halk kütlelerinde hesap tutmak ve vermek zihniyetini yerleştirmesi
bakımından terbiyevi tesirlerde bulunması,

7- Yurdumuzun bu bakımdan da ileri memleketler arasına katılmasını
sağlaması,

8- Meslek alanında yetişenlere ve yetişeceklere iş sahalarının açılmasını temin
etmesi ve mesleki bir inkişafa sebep ve amil olması.

Gelir vergisinin memleketimizde de tatbiki halinde sağlayacağı faydaların en
mühimlerini bu suretle toplu bir halde meydana koyduktan sonra, bunların herbiri
üzerinde esas mahiyetlerini belirtmek maksadiyle kısaca durmak istiyoruz.

1- Vergi rejimimizde bir inkılaba ihtiyaç olduğu malum olan mucip sebepleriyle
bir vakıa olduğuna göre, gelir vergisinin yurtta tatbiki sayesinde bu inkılap tahakkuk
ettirilmiş ve bu suretle bu alanda da hayırlı bir inkişafa doğru gidilmiş olacaktır.
Bunun memleket ve iktisadi hayat için büyük bir önemi vardır.
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2- Kazanç vergisi kanununa istinat eden mevcut rejimden, bilhassa vergide
adalet prensibini tahakkuk ettiremediğinden uzun yıllar ve daimi surette herkes
şikayet etmiştir. Bu tam bir hakikattır. Buna göre, gelir vergisi, vergide adalet
prensibinin icaplarını yerine getirecek bir vasıta ve amil olacak, bu bakımdan da
büyük bir haksızlığı önliyecektir ki, bunun da ehemmiyeti pek büyüktür.

3- Gelir vergisi kendi bünyesinde mündemiç müsait imkanları ile, devlet
gelirinin artmasını temin edecektir. Ayrıca, bu faydanın başlı başına büyük tesirlerini,
mükelleflerin ödedikleri vergi hadlerinde de görmek mümkün olacaktır. Bu suretle her
iki yönden esaslı faydalar sağlanacaktır.

4- Gelir vergisinin, bir taraftan da, vergi kaçakçılığına mani oluş gibi müessir
varlığını unutmağa imkan olmasa gerektir. Bu husus da her bakımdan üzerinde
durulacak mahiyette önemli bir meseledir.

5- Gelir vergisinin tüccar ve iş adamları için bahis mevzuu olabilecek büyük bir
faydasını da, evvela bir mecburiyet ve mükellefiyet halinde bile olsa, hesabını iyice
bilmek, gittiği yolu tam manasiyle görebilmek, işletme bünyesini tetkik ve tahlil
ettirebilmek ve hesabını kolayca ve açıkça verebilmek gibi esaslı imkanları
sağlaması teşkil etmektedir. Bir tüccar, iş adamı ve işletmeci için bunların büyük
değer ve önemlere haiz oldukları aşikardır. Zamanla daha iyi anlaşılacak ve
görülecek olan bu esaslı faydaları sebebiyle, bir müddet sonra, faraza defter tutma
mükellefiyeti kaldırılmış olsa dahi, bundan hiç bir iş adamı vazgeçmek istemiyecektir.
Bu durum aynen diğer memleketlerin bu alandaki inkişaflarında da müşahade
olunmuştur. Nitekim, ilk anlarda defter tutmaya ve hesabını bilmeye karşı alınan
menfi cephe, zamanla ve temin ettiği mühim faydaları görüldükten sonra, tamamen
şeklini değiştirmiştir. Umumiyetle insanlar, göreneklerini, geleneklerini ve
alışkanlıklarını hiç bir yerde kolayca terketmemişlerdir. Fakat, iyiyi, faydalı olanı da
bizzat müşahede ettikten sonra da asla bırakmamışlardır. Bu itibarla, belki bugün için
böyle bir mükellefiyete karşı çeşitli mahzurlar mülahaza eden iş adamları bulunabilir,
bu mevzuda muhtelif menfi mütalaalar ileri sürülebilir. Hatta bunları söyliyenler
kanaatlerinde samimi olabilir ve bir an için inandırıcı sebepler de bulup zikredebilirler.
Fakat, bunların hiç biri bu alanda dünyaca denenmiş hakikatlerden, geçirilmiş
tecrübelerden kuvvetli ve değerli olamaz. Bu itibarladır ki, her şeye rağmen, gelir
vergisi, tüccar ve iş adamına bu bakımdan da faydalar sağlayacak bir bünye
arzetmektedir.

6- Gelir vergisinin geniş halk kütleleri üzerinde yapacağı terbiyevi tesiri de, bize
temin edeceği büyük faydalar arasında saymak yerinde olur kanaatindeyiz. Bilindiği
veçhile, muhtelif içtimai sebepler saikiyle halkımız, hesap ve bununla ilgili hususlar
bakımından henüz pek iptidai şartlar içinde bulunmaktadır. Umumi hayatında
muhtelif ödemeler karşılığı olarak (mesela, yol vergisi makbuzu, elektrik, su,
havagazı makbuzları, kira makbuzu ve hatta borç senetleri v.s.) aldığı vesikaları
saklamamak, buna bile ehemmiyet vermemek yüzünden birçok defalar mükerrer
tediyelerde bulunmak durumuna düşmektedir. Esasen bu hususta esaslı bir fikri de
yoktur. Halbuki, diğer ileri memleketlerde fertler kendilerine ve ev idarelerine ait
muntazam surette hesabi kayıtlar ve dosyalar tutmakta, bu hususu, hayat ve
yaşayışlarının tabii ve itiyat haline girmiş bir vazifesi olarak kabul etmekte ve hatta
bundan ayrı bir zevk bile duymaktadırlar. Bundan maada, bu vasıf, bugünkü cemiyet
hayatında, bir milletin ve onun fertlerinin olgunluk ve kültür seviyesinin miyarı
sayılacak bir mahiyet de arzetmektedir. Memleketimizde ferdin hayat ve seviyesinde
bu bakımdan da bir an evvel bir gelişme temin etmek her halde çok faydalı ve iyi
olacaktır. Hesabını tutmak ve bilmek, sırasında menfaatlerini bu suretle koruyabilmek
imkanı ve bilhassa bu zihniyetin geniş halk tabakalarına yayılmasını sağlamak
hususu, gelir vergisinin sosyal bünyemizde gerçekleştirilmesine amil olacak mühim
bir inkılap addedilmeğe layıktır kanaatindeyiz.
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7- İstiklal ve hürriyetini kurtuluş savaşları ve Lozan sulhu ile elde etmeğe
muvaffak olan yurdumuzda birçok önemli inkılaplarla ileri memleketler safına geçmiş
ve girmeğe çalışan memleketimiz, bu alandaki yeni hamlesiyle de ayni gayenin
tahakkukuna doğru gitmek yolunda mühim bir adım daha atmış olacaktır. Gelir
vergisinin ileri memleketlerde ve hatta bize komşu ülkelerde tatbik alanı bulmuş bir
vergi rejimi olduğunu hatırlamanın görüşümüze bu bakımdan da hak vermeğe kafi bir
sebep teşkil edebileceği mütalaasındayız.

8- Gelir vergisinin memleketimizde sağlayacağı büyük faydalardan biri de, hiç
şüphesiz ki, bu meslek alanında yetişenlere ve yetişeceklere, meslek okullarını
bitirerek iş hayatına atılacaklara iş sahaları açılmasını temin etmek bakımından
yaratacağı imkanlardır.

Bilhassa memleketimizde adetleri günden güne çoğalan ticaret okullarını
bitirenler, muhasebe ve hesap işlerinde çalışacak vazife alacak elemanlardır. Bugün
yurtta 25 ten fazla ticaret okulu mevcuttur. Genç nesil, meslek hayatına seneden
seneye büyüyen rakamlarla katılmaktadır. Bunlara genişleyen, her bakımdan inkişaf
kaydeden iş alemimizde vazife vermek, yarınki gelişmelerimiz için zaruridir. İş hayatı
dar çerçevesi içinde kaldıkça ve tutuldukça bu alanda mutlu bir inkişafa doğru
gidilmesine imkan yoktur. Birbiriyle çok yakından münasebettar olan bu meseleleri,
ayrı ayrı ve mücerret manalariyle düşünmeğe veya birbirinden ayırmağa ve bu
suretle mütalaaya imkan olamaz. Bu davada meslek hayatının faal unsuru olan
tüccara, iş adamına büyük vazifeler terettüp etmektedir. Fedakarlık da sayılsa,
evvela fuzuli masraf olarak da kabul edilse, bugün için lüzumsuz da addedilse, bu
bakımdan geniş görüşlü olmak ayni zamanda mesleki bir borçtur. Bugün, diğer ileri
memleketlerde yalnız muhasiplik değil, çeşitli bilanço tetkikleri, işletme
organizasyonları, rantabilite ve likidite hesapları, işletme planları ve istişareleri
yapmak suretiyle iş alemine her hususta geniş ve mühim yardımlarda bulunan bir
mesleki zümre mevcuttur ve ticaret mepsuplarına çok faydalı olmaktadır.

Bizde bu mevzuda ve bugün için dile dolanan: kafi muhasip var mı? İyi
muhasip nereden bulunacak? Şimdi böyle masraflara ne lüzum var? gibi ilk nazarda
kuvvetli gibi görünen mukabeleler, iş ve meslek hayatının beka davasiyle ilgili böyle
hayati bir meselede asla esaslı bir kıymet ifade edemez. Bu memlekette bugün bile
kafi muhasip vardı, yarın ise, bu yurt, her halde daha pek çoklarını yetiştirecek bir
bünye arzetmektedir. Halen iyi muhasip de hiç şüphesiz mevcuttur. Esasen o iyilik
vasfını iş hayatında perçinleşen ve takdir gören varlığiyle kazanacaktır. Bundan
başka, ona verilecek para da hiç bir zaman fuzuli bir masraf değildir, çünkü, bu
çalışmalarda yapılacak bu masrafın kat kat fazlasını karşılayacak faydalar bahis
mevzuudur. Diğer taraftan düşünmek mecburiyetindeyiz ki, her şeyden evvel
memleketin umumi bünyesi, iş ve meslek hayatının kanunları, prensipleri, icapları,
her ileri memlekette olduğu ve görüldüğü gibi bizde de bunu amir bulunmaktadır. Bu
sahada hizmet için yetişen vatan evlatlarını, kendi öz çocuklarımız gibi, işsizliğe
mahkum ve meslek faaliyetlerimizde onların mevcudiyetinden kendimizi mahrum
etmeğe hakkımız yoktur.

III- Netice

Gelir vergisinin memlekette tatbikini, yalnız ve yalnız onun esaslı ve özlü
faydalarını düşünerek ve bu fikirlerin mantıki bir sonucu olarak uygun buluyoruz.
Bizim kanaatlerimize veçhe veren başka bir mülahaza, hiç bir menfaat kaygusu veya
hissi görüş asla bahis mevzuu değildir. İlk zamanlarda tatbikatta doğacak çeşitli
müşkülleri birer birer ve azimle yenmek ve bu hususta titiz bir itina göstermek
şartiyle, gelir vergisi rejiminden sağlanacak faydaları milletçe ve fertçe bir an evvel
idrak etmemiz, en büyük emelimizi ve en samimi dileğimizi teşkil etmektedir.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 281

Maruzatıma bu suretle son verirken, sayın kongre azalarını hürmetle
selamlarım.

3. Vergi Reformu

TAHİR ATANSAY
Tüccar-İstanbul

Resmi ve hususi bütün kanaatler bugünkü vergi sistemimizin geri, gayri adil ve
zararlı olduğunda müttehittirler. Şu halde senelerdenberi bahsedilen vergi reformu
nihayet yapılmalıdır.

Bu reform şu gayeleri hedef tutabilir:

1- Devlete azami varidatı temin etmeli,

2- Fakat mükellefi de sarsmıyacak nisbetlerde, adil olarak tevzi edilmeli ve
mükellefe hayat ve inkişaf imkanı bırakmalı,

3- Mükellefe itimat gösterilmeli ve fena niyetten doğmıyan hatalar tecziye değil,
tashih edilmeli,

4- Tatbikatı kolay ve formalitesi imkan nisbetinde az olmalı,

5- Muhtelif isimdeki vergiler tevhit edilerek hesabı kolay bir şekil ve nisbete
ifrağ edilmeli,

6- Zarar eden müesseseden vergi alınmamalı.

Bu noktalar göz önünde tutulursa en doğru ve adil vergi sisteminin, mükellefin
vereceği doğru beyannameye istinat etmesi icap eder. Fakat iş hacmi ve teşkilatı
ufak mükellefler için de, herkes tarafından tutulabilecek basit bir muhasebe tarzı
tesbit edilmelidir.

Bu tarzda iyi ve pratik bir vergi sistemi kabul edilir ve mükelleflerin vergilerini,
maliye şubeleri hesabına bankalara yatırmalarına müsaade edilirse, mükellef
muayyen zamanlarda beyannamesini verir ve vergisini kendi tahakkuk ettirerek
muayyen zamanlarda maliyenin bankadaki hesabına yatırır. Maliye bu tahsilatı
beyannamelere ve banka hesaplarına istinaden kolayca takip ve kontrol eder.
Müstahdem vergiler de ayni şekilde hesap edilerek ödenebilirler.

MUAMELE VERGİSİ: Bazı ithalattan alınan muamele vergisine, devlete varidat
sağlamakla beraber iktisadi nizamsızlık yaratmadığı için bir şey denemez. Yalnız
hangi maddelerin gümrükte muamele vergisine tabi tutulmalarının daha faydalı
olacağının yeniden tetkiki doğru olur. Bugün mesela bütün makineler ve yedekleri bu
vergiye tabi olmadıkları halde bütün makinelerde yedek olan rulmanlar muamele
vergisine tabidirler. Kanaatimce aşağıdaki maddelerden muamele vergisinin alınması
isabetli olur:

1- Memleketin iktisadi kalkınması için doğrudan doğruya lüzumlu olan ve
halkın hayati ihtiyaçlarına taalluk eden zaruri maddelerden gayri ithalat maddeleri,

2- Memleketimizde inkişaf etmekte olan veya inkişafı arzu edulen sanayinin
imal ettiği neviden maddeler,

İMALATTAN ALINAN MUAMELE VERGİSİ ise memleketimizin iktisadiyatı ve
sanayii için her bakımdan kayıtsız ve şartsız zararlı ve inkişafa mani olucudur. Bu
verginin lehinde gösterilebilecek hiç bir şey yoktur. Zararları ise saymakla bitirilemez.
Vakıa devlet bu vergi ile bir miktar varidat temin etmektedir, fakat bu verginin
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mevcudiyeti dolayısiyle sanayii inkişaf edememesi yüzünden devletin kaybettiği
varidat çok daha büyüktür.

Memleketimizde bir taraftan sanayiin teessüs ve inkişafı arzu ve teşvik
edilirken, diğer taraftan muamele vergisi ile iptidailiğe ve el işçiliğine icbar
edilmektedir. Bugün artık kese kağıdı imali bile bir fabrikasyon işi olmuşken, kuvvei
muharrikesi çocuk oyuncağı ölçüsüne indirilen ve işçi adedi beş parmakla sayılan
sanayi tasavvur edilebilir mi? Bu hududu kıl kadar aştığı takdirde muamele vergisini
yükleneceğini bilen hangi küçük imalatçı işini tedricen fabrikasyon şekline sokmağa
cesaret edebilir? Bu şartlar altında imalatta kalite ıslahı ve randımanla çalışma bahis
mevzuu olabilir mi? Bu vergiye tabi olmıyan ufak imalatçılar karşısında muamele
vergisine tabi bir fabrikanın durumu ne kadar müşküldür.

Mesele hariçten ithal edilen bir marangoz makinesinden, bir eğeden gümrükte
muamele vergisi alınmaz, fakat bunları memlekette imal etmeğe teşebbüs ederseniz
muamele vergisine tabisiniz. Muamele vergisine tabi olarak imal edeceğiniz her
hangi bir maddeyi acaba ihraç etmek imkanı var mıdır?

Memleketin iktisadi selameti için imalattan alınan muamele vergisinin
lağvedilmesi zaruridir.

Vergi sistemi için umumi olarak denebilir ki, hayat hakkı tanımıyan veya hayat
standardını düşüren ve üstelik gayri adil bir şekilde tevzi edilen ve varidat teminini
ancak vergi nisbetlerini arttırmakla sağlamayı mümkün gören bir vergi sistemi,
varidat menbalarını yıkmak ve memleketin iktisadi bünyesini zaafa uğratmaktan
başka bir netice veremez. Fevkalade hallerde her millet şüphesiz ki her türlü
fedakarlıkla beraber en ağır nisbetlerde vergilere de katlanır. Fakat bu ancak
muvakkat bir zaman için olur, yoksa bu ağır ve yıkıcı fedakarlıklar bir vergi sisteminin
prensipleri haline gelmemelidirler.

Aziz millet ve memleketimizin iktisadi selametine matuf olarak burada izahına
çalıştığım kanaatlerimle sayın kongrenin dikkatini her hangi faydalı bir nokta üzerine
çekebilirsem kendimi bahtiyar sayarım.

4. Muamele Vergisi Kanunu Tadil Gerekçesi

İstanbul Bölge Sanayi Birliğinin Tebliği

1927 senesinde mer'iyete giren 1039 sayılı muamele vergisi kanunu velev cüz'i
de olsa sınai ameliye geçirmiş bulunan ithal mallariyle ayni mahiyetteki dahil imalatını
ve Bankalar muamelatını yüzde muayyen bir vergiyle mükellef kılmıştı.

Dünyada ancak mahdut memleketlerde benzeri bulunan bu vergi, o tarihte
devlet varidatının umumi masraflara kifayetsizliği dolayısiyle ihdas edilmişti. Kanunun
esbabı mucube layihasında, bu verginin sanayiin inkişafında az çok sui tesiri
bulunacağı zikredildiği gibi bu mahzur, layihanın meclisteki müzakereleri sırasında da
ehemmiyetle belirtilmişti.

Ayni tarihte mer'iyete giren 1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanununda muamele
vergisinin milli sanayiimizdeki gelişmeler üzerinde husule getireceği aksi tesirler
üzerinde durulmuş ve bu kötü tesirleri ortadan kaldırmak gayesiyle senelik ciroların
yüzde muayyen bir nisbet dahilinde prim vermesini amir hükümler konmak suretiyle
bu mahzurları giderebilmek yoluna gidilmişti.

Fakat tabikatın üçüncü senesinde, bu primler gitgide azaltılmak suretiyle
tamamen kaldırıldı. Vergi nisbeti artırıldı. Ve hatta bir aralık dahili muamelatın
seneliği 30 bin liradan fazlası ikinci bir muamele vergisiyle teklif edildi.
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Halen devletin fevkalade masraflarını önlemek gayesiyle olağanüstü durumun
devamı müddetince yüzde 18 nisbetinde alınmakta olan bu vergi istisna edilenlerle
vergiye tabi olan sanayi arasında husule gelen çetin rekabetler yüzünden vasıtalı
yani intikali bir vergi olmaktan çıkmış ancak bir kısım sanayii mükellef tutup, mahiyet
itibariyle ayni mamulatı vücuda getiren diğer bir kısmı muaf bulunduran munzam bir
kazanç vergisi hal ve mahiyetini almıştır. Gün geçtikçe bu tekliften kurtulmak
gayesiyle sanayiin süratle küçülmekte olduğu görülmektedir.

Bu durum mesela yünlü mensucat sahasında parçalanmış sanayi lehine beher
metre kumaşta üç lira gibi bir fiat farkı husule getirmiştir. Bu imkan da en modern
yünlü kumaş fabrikalarındaki ayni tesislere malik olan ve devlet yünlü kumaş
fabrikaları tezgahlarının heyeti umumiyesine muadil bulunan 400 tezgah gibi büyük
bir varlığın, kanunun bu müsaadesinden faydalanmak için ikişer tezgah halinde
parçalanması suretiyle dağılmasına sebebiyet vermiştir.

Yine bu sahada atkı masuracılığı, çözgücülük, boya ve aprecilik gibi kumaşın
dokunduğu yerde yapılması lazım gelen ihzar ve ikmal amaliyeleri de dağılmış ve
dünyanın hiç bir yerinde benzeri mevcut olmadığı gibi teknik bakımdan da mahzurlu
ve gayri iktisadi bulunan bir takım türedi sanatlar doğmuştur.

Pamuklu mensucatta da daha küçük mikyasta olmakla beraber aynen
yünlünün maruz kaldığı gayri tabiiliklerin benzerleri husule gelmektedir.

İpeklide, Bursa Flatür fabrikalarında imal edilen ipek ipliği ile istihsal edilen
koza ve memlekette bilfiil sarfedilen tabii ipek ipliği miktarları arasında farkların
bulunması bu sahada da bir aksaklığın mevcudiyetini göstermektedir. Dokumasında
ise mekanize tesisatın evlere intikali suretiyle gizlendiği, diğer lifi maddelerden,
karışık ipekli dokumalarda da yüzde 50 nin dununda ipek veya sun'i ipeğin karıştığı
yerlerde de aynen yünlüde vaki olduğu gibi sun'i küçülmeler meydana gelmektedir.

Birçok kolları vergiden muaf bulunan gıda sanayiinin şekerli maddeler kısmında
dahi, ancak yüzde 50 den az şekeri muhtevi bulunanlar vergiye tabi olduğundan
kalite ve nefaset aleyhinde olarak birçok maddelerin şeker muhtevası yüzde 50 nin
üstüne çıkarılmış bulunmaktadır.

Bu vergiden birinci derecede zarar gören tahta sanayiine gelince:

1927-28 ve hatta 1929 senelerinde (himaye primlerinin mevcut olduğu
sıralarda) İstanbulda kereste, doğrama ve mobilya fabrikası olarak elliye yakın
müessese mevcut olduğu halde bugün bunların hepsi dağılmış, mekanize tesisatları
kaldırılmış ve el işçiliği şeklinde ve birkaç amele ile işler atölyeler haline getirilmiş
bulunmaktadır.

Bu verginin madeni eşya sanayiinin inkişafına da tahta sanayiine yakın
derecelerde mani olduğu, bu sanayiin de dağılarak küçülmelere maruz kalmış
grupların başında bulunduğu meydandadır.

18 senedenberi bu sahada hemen hiç bir gelişmenin kaydedilmeyişi bilakis
müesseselerin mütemadiyen parçalanma yolunu tutmuş bulunmaları verginin husule
getirdiği sui tesirlerin bariz delilinden başka bir şey değildir.

Muafiyetler dolayısiyle nebati yağ ve sabun sanayiinin normal durumuna
mukabil, istisnasız olarak küçük, büyük, vergiye tabi plastik eşya imalatı anormal bir
şekilde sanayii beytiye derecesine düşmüş ve evlere kadar dağılmış bulunmaktadır.

Binnetice; 1927 senesinden evvel ekseriyetini değirmen teşkil etmek üzere,
memlekette mevcut küçük ve büyük 174 fabrikanın, sözü geçen tarihte mer'iyete
giren ve müteakip senelerde iyi tesirleri müşahede edilen Teşviki Sanayi Kanununun
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bahşettiği imkanlar dolayısiyle 1929 sonuna kadar geçen üç yıl gibi kısa bir müddet
içinde adedi iki bini aşmış bulunuyordu. Muamele vergisi ise ayni tarihte tedvin
edilmiş olmakla beraber Teşviki Sanayi Kanununun buna mukabil primleriyle
yukarıda arzedildiği veçhile tesirsiz bırakılmıştı. 1929 dan sonra primlerin kalkmasıyle
halen yurt içindeki fabrikaların adedi 1500 raddelerine inmiş bulunmaktadır. Bu
müddet zarfında bazı yeni tesisler de vücuda getirilmesine rağmen fabrikaların
adedinin artacağı yerde azalışı tatili faaliyetlerden neş'et etmeyip küçülme ve
parçalanmalardan ileri gelmiş bulunmaktadır. Bu suretle büyüyerek daha verimli
istihsale ulaşması beklenen sanayiin doğrudan doğruya muamele vergisinin husule
getirdiği inkişafa mani tesirler yüzünden el işçiliğine ve iptidailiğe sevkedildiği
aşikardır.

Muamele vergisi yarattığı müsavatsızlık bakımından ticari hayat psikolojisinde
bir takım zayıf ve gayri ahlaki tezahürlerin müsebbibi olmaktadır. En dürüst
sanayiciler dahi türlü etüdlerin ve binlerce cilt eserin hükümran olduğu sınai
maliyetlerin tesbiti sahasında mütemadiyen terüddütler içinde bocalamakta, her
işlerinden üstün ve titiz tuttukları muamele vergisi defterlerinin tanzim ve tertibi işini
tetkik ve teftişinden endişeye düştükleri huzursuz bir meşgale telakki etmektedirler.

Bütün bu arzedilen mucip sebepler dolayısiyledir ki milli sanayiimiz için muzır
olan muamele vergisinin bugünkü şekil ve tatbikatını behemehal değiştirerek vergiyi
bir nevi kazanç vergisi munzamı olmaktan kurtarıp mahiyet itibariyle ayni bulunan
mamullerin cümlesine teşkil suretiyle adaletli bir hale getirmek gerekmektedir.

Muamele vergisi ki, sanayide az çok bir sınai ameliye geçirmek suretiyle
kıymetlenmiş bir maldan -kıymetlenmesi sebebiyle ve o nisbette alınmış- bir devlet
hissesi şeklinde tarif olunabilir, bu verginin içtimai bünyemize en uygun bir halde
alınması için şu şekil mütalaa olunmuştur:

"Az çok sınai bir ameliye geçirmeden, mamul veya yarı mamul bir hale
getirilmeksizin istihlak sahasına intikal edemiyecek olan ham maddelerden, ileride
tabi olacağı imal safhaları sırasında iktisap edeceği munzam kıymetten alınacak
devlet hissesini, a. Peşinen, b. Bir defada almak gayesi bugünkünün ayni, fakat şekil
ve tatbiki Maliye ve mükellef için daha uygun ve elverişli görülen bu prensibin, bütün
aksaklıkları izale ederek bugünkü müşkülleri halledeceği ve sanayide küçülme ve
gizleme davaları gibi sakatlıklara nihayet vereceği mülahaza edilmiştir.

Ancak, miktar itibariyle devlet varidatının başında gelen bu verginin portresini
tamamen muhafaza etmek ve yukarıki prensibi müsbet ve müdellel olarak rakamlara
dayanmak suretiyle formule etmek gerekmektedir.

"Sanayiden alınan muamele vergisinin mamuller yerine ham maddeye
aksettirmek" suretiyle de ifade edilebilecek olan bu şeklin tatbikatına gelince:

Tasarının tatbik şekillerine göre ham maddeleri aşağıdaki gruplara ayırmak
icap edecektir:

A) Münhasıran ithal malı olan ham maddeler, ham kauçuk, kakao çekirdeği,
kobra gibi.

B) Yalnız dahilden temin edilen ham maddeler: Tomruk gibi.

C) Kısmen dahilden, kısmen ithal suretiyle hariçten temin edilen ham maddeler:
Pamuk ipliği, yün ipliği, pik ve muhtelif demir profiller, debağlanmış bilümum deriler
gibi...

A) Grubuna dahil maddelere verginin tatbiki aynen ithal malı mamulatı gibi
gümrüklerde, ithal sırasında olacaktır.
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B) Grubuna giren dahili ham maddeler, birer birer ele alarak hususiyetlerine
göre, verginin tatbik edileceği yer ve tatbik şeklini belirtmek suretiyle tadat
olunacaktır.

Bu sırada kanuni hükümlere muvazi olarak ittihaz edilecek bazı kararlara da
lüzum hasıl olacaktır.

Tahta sanayiinde, tomruğun satışa intikalinde veya ormandan kesilen
ağaçlardan, kereste imal ettikten sonra satışa arzedildiği sırada (ve bittabii bu iki
şekilden ayrı ayrı nisbetlerde) almak.

C) Kısmen dahilde yapılan kısmen ise hariçten getirilen ham maddelere
gelince: Hamlarda olduğu gibi yarı mamullerin ayni imal safhasını geçirmiş olanlarını
müsavaten vergiyle mükellef kılmak icap edecektir. Şu kadar ki ayni müessesede
müteakip imal safhalarını gören dahil menşeli yarı mamul maddelerin muamele
vergisiyle teklifleri o müessesede işlentilerinin son safhasından sonra ve satışları
sırasında olmalıdır. Bu gruba giren maddelerden ithal mallariyle dahil mamulleri
arasında işlenme derecelerindeki müsavata karşılık mükellefiyet derecelerinin de
ayni olması (Bazı kaçamaklara sebebiyet verilmemesi bakımından) pek mühim
olduğu içindir ki maddelerin ismi kadar işlenme dereceleri ve bilhassa işlentiden
sonra iktisap ettikleri evsafın tasrihi zaruri olacaktır.

İthal malı mamullerden alınacak muamele vergisi aynen bugünkü nisbetleri
muhafaza edeceğinden hangi maddelerin ham madde gibi intikal ettirilmiş vergiye
tabi tutulacak yarı mamullerden addi lazım geleceği mevzuu üzerinde ehemmiyetle
durulması ve bu hususta verilecek hükümlerin aynen mümasil, dahil yarı mamulleri
için de cari olması gerekecektir.

Pamuklu ve yünlü gibi mensucat sanayiinde, ithal sırasında bunların ipliklerini
ham madde addetmek gerekecek, bununla müvazi olarak dahili imalatta yalnız iplik
yapan fabrikalarla, yaptığı ipliğin bir kısmını satan kombine mensucat fabrikalarında
iplik satışlarından vergi alınması, dokumadaki kıymetlenme farkı ipliklere aksettirilmiş
olduğundan yalnız dokuması olan fabrikalar mamulatı vergiye tabi olmıyacaktır.
Ancak, kombinalar iplik veya kumaş olarak sattıkları her ne olursa olsun (bittabi iplik
ve kumaş, ayrı ayrı nisbetler) bugünkü tatbikatın ayni şekilde her nevi mamulleri
vergi ile mükellef bulunacaktır.

Vergi tamamen ham maddeye intikal etmiş bulunacağından dolayıdır ki
mensucat sanayiinin iplik ile kumaş arasındaki ihzar ve dokumayı müteakip boya,
apre ve ikmal ameliyeleri, bunları yapan tesislerin kullandıkları boya, asitler vesair
kimya maddeleri müntakil vergi ile teklif edilmiş olduklarından vergiye tabi
bulunmıyacaklardır. Katlama ve büküm gibi ameliyeler ise ipliğin müntakil vergisi
içinde mündemiç bulunduğundan keza vergi ile mükellef olmıyacaklardır.

Muamele vergisinin bugün tatbikinde görülen türlü güçlükleri ve sun'i
küçülmeleri izale eden bu prensibin ilk hamlede, başta dokuma sanayii gelmek üzere
yünlü, ipekli, pamuklu, her nevi trikotaj, jüt, kendir, keten gibi bilcümle mensucat ile
demir ve bilumum madeni sanayi deri ve mamulatı sanayii, tahta, kauçuk, çikolata,
sellüloz ve mamulatı gibi sanat şubelerinin başlıcalarına tatbiki neticesinde gayenin
büyük bir kısmı istihsal edilmiş olacaktır.

İşin yüzde 80 ni bu suretle halledildikten sonra vergi porteleri cüz'i bulunanlarla
tatbikatında müşkülat görülen şubeler ve diğer branşlara şümulü itibariyle tesirleri
bulunamıyacak olan sair sanat şubelerinin bu prensibe uyma hususunu bilahare ele
almak suretiyle her şubei sanatta verginin ham maddeye icraı tatbikatını zaman
itibariyle kademeli bir şekilde icranın faydalı olacağı neticesine varılmıştır.
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Her sanat şubesi ve bunların mamullerini, arzettiği hususiyetler bakımından
(halen vergi tekerrürüne mani olmak için mevaddı iptidaiye tenzilat paylarını gösterir
cetvellerde olduğu gibi) ve bu esasa göre tetkik gerekecektir.

Gaye, vergiyi ham maddeye irca olmakla beraber yukarıdaki bentlerde de
belirtildiği gibi her yerde ve her şubei sanatta bu, mümkün olamıyacağından sanat
şubelerini tadadi olarak mütalaa etmek zaruri olacaktır.

Cüz'i bir kısım sanayii (mahzur görülmiyeceği hususunda alakalılarla da
mutabık kalındıktan sonra) bugünkü tatbikat şeklinde bırakmak ta mümkündür.

Sayılan bu hususiyetlere göre sanayi branşları, muamele vergisi kanununun
tenzilat payı cetvellerindeki tasnife göre aşağıdaki şekilde mütalaa edilmiştir.
Mümasil ithalat maddelerine gelince; bunlar da ayni tasnif dahilinde gösterilmiştir.

Bunlardan:

1- Numaralı cetvelde, vergisi doğruca ham maddeye aksettirilmiş bulunan
sanayiin iptidai maddeleri.

2- Numaralı cetvelde, vergisi (iplik gibi) mamul ana ham maddelerden alınacak
olan sanayiin vergi ile teklif edilecek mamulatı.

3- Numaralı cetvelde ise, vergiyi bugün için ham maddesine aksettirmekle
fayda sağlanamıyacak, ancak bazı tedbirlerin ittihazından sonra ileride ele
alınabilecek olan sanayi şubeleri ve bunların mamulatı kaydedilmiş bulunmaktadır.

Halen muamele vergisine tabi olup -bu tasarının tatbikinden sonra vergisi ham
maddeye intikal ettiğinden- verginin şümulü dışında kalacak olan dahili sanayi
mamullerine gelince, bunlar da 4 numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Bu prensip, sanayi mamullerinin istihlake intikaline kadar geçireceği bilcümle
imalatı (müteaddit dahi olsa) bütün safhalarındaki kıymetlenmelerden bu vergiyi bir
defada almak gibi basitleştirici bir esasa dayanmaktadır. Bugün ise bütün mamuller
eb'at ve evsaf itibariyle standart olmadıkları gibi keza bütün fabrikaların iş ve işçilik
verimi ayni bulunmadığından iptidai maddeler tenzilat payı cetvelleri müteaddit
safhalı imalatta tam manasiyle tekerrüre mani olamamakta, gerektiği gibi adaleti
sağlayamamaktadır.

Vergi, bugün maddenin istihlake intikali sırasında alındığından matrahına
kazanç miktarı ve bunun içinde olarak kazanç vergisi de dahil bulunmaktadır.

Verginin ham maddeye ircaı takdirinde ise porte aynen elde edilmekle beraber
kazanç vergisi veya gelir vergisi gibi bunun yerine kaim olacak vergi, muamele
vergisinin içinde dahil bulunduğu miktarda artacaktır ki ileride bu miktarın tenzili
suretiyle umumi gelire halel vermemek üzere vergilerde indirmeler yapmak imkanı
dahi hasıl olabilecektir.

Bugün muamele vergisinde yapıldığı söylenen gizleme ve kaçırmalar ise, her
iki verginin yekdiğerlerine yukarıda izah edilen bağlılığı yüzünden kazanç vergisinin
de bu kaçakçılık nisbetinde ziyaına sebebiyet vermektedir ki verginin ham maddeye
aksi şeklindeki tadili ile bu mahzurlar da ortadan kaldırılmış olacaktır.

(Cetveller vergi komisyonuna verilmiştir.)

5. Muamele Vergisi Kanununun Heyeti Umumiyesine Teveccüh
Eden Tenkit ve Teklifleri

İzmir Bölgesi Sanayi Birliğinin Tebliği
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1- Birliğimiz, kanunun heyeti umumiyesine taalluk etmek üzere şu üç noktai
nazarı ileri sürmektedir:

A- Verginin kaldırılması,
B- Verginin iptidai maddeden alınması veya ilk imale ircaı,
C- Nisbetin hafifletilerek mükellefiyetin umumileştirilmesi.
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A- Verginin Kaldırılması Tezi:

Zümre ihtisas komitelerine mensup azanın çoğu muamele vergisinin büsbütün
kaldırılmasını istemekte ve şu mucip sebepleri ileri sürmektedirler:

1) Muamele vergisi sınai inkişafa mani olmaktadır.

Memleketimizde sınai hayat ve makineleşme henüz yeni başlamıştır. Sınai
hayatımızın bu ilk kritik safhasında mamullerimiz, muhtelif iktisadi sebeplerin tesirleri
altında yüksek maliyetlerle elde edilebilmektedir. Muamele vergisi, bir yandan iç
ekonomik şartlar, bir yandan dış piyasa fiatları karşısında zaten kabarık olan
maliyetleri büsbütün arttırmakta ve bu suretle memleket mamullerinin yurt
piyasasındaki sürümünü zorlaştırmaktadır.

İmalat muamele vergisi ise bugünkü nisbeti ile ne yerli mamullerimizi himaye
edebilmekte, ne de yerli ve yabancı mamulat arasında mükellefiyet eşitliğini
sağlayabilmektedir.

2) Muamele vergisi, milli gelirin artmasına da manidir. Sınai inkişafımıza yaptığı
menfi tesirler neticesi yurdumuz, yabancı memleket mamullerine geniş bir pazar
teşkil etmekte, zirai mahsullerden büyük müşkülatla temin ettiğimiz dövizlerin dış
piyasalara akmasına ve bu yüzden milli gelirin ziyaına sebep olmaktadır.

3) Muamele vergisi gayri adil ve antisosyal bir vergidir. Tesis ettiği mükellefiyet
sistemi ile yarattığı pahalılık bakımından daha ziyade fakir halk tabakasını tazyik
etmektedir. Verginin en son inikas merhalesi zaruri ihtiyaç maddeleriyle yakinen
alakadar bulunan fakir halk tabakasıdır. Bu vaziyet zengin ve fakir sınıfların vergi
ödemesinde müsavatsızlığı bozup müvazenesizlik doğurmaktadır.

4) Muamele vergisinde, nisbetin ağır oluşu, kaçakçılığı cazip bir hale
sokmaktadır. Bunun tabii neticesi vergi ahlakının bozulmasında görülmektedir. Diğer
taraftan muamele vergisi, kaçakçılık yapamıyanlar aleyhine gayri kanuni ve gayri
tabii bir rekabet unsuru olarak işlemektedir. Muamele vergisi kanunu bu haliyle
mer'iyet mevkiini muhafaza ettikçe kaçakçılık umumileşecek, rekabeti temin için
dürüst müesseseleri de bu yola sevkedecektir. Bu şartlar altında teşekkül eden
dalgalı fiatların, vergi kaçakçılığına tenezzül etmiyen veya bu yolda muvaffak
olamıyan müesseselerin vergiyi intikal ettirmelerine imkan bırakmıyacağı tabiidir.

5) Muamele vergisi antipatik bir vergidir. Şöyle ki:

a) Sınai hayat üzerindeki pakolojik menfi tesirleri yüzünden müteşebbislerin
yeni iş ve sanat hayatına atılmalarına engeldir.

b) Formalitelerin bıktırıcı, formalite esaslarının ağır oluşu müesseseleri bizar
etmektedir.

MALİ KAYBIN TELAFİSİ:

1946 bütçesinde, imalat muamele vergisi 114 milyon lira olarak tahmin
edilmiştir. Büyük bir gelir kaynağı oluşu ve bütçe içindeki mühim mevkii ileri sürülerek
bu vergiden sarfı nazar olunamıyacağı iddia edilmekte ise de aşağıdaki hususlar
nazara alındığı takdirde zahiri olan bu miktarın hakikatte 114 milyonun çok dununda
olduğu görülür.

Filhakika:
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1) Palamut öğütmesi, inşaat kerestesi muamele vergisinden istisna edilmekle
muhammenat zaten bir miktar tenezzül etmiştir.

2) Verginin mühim kısmı, ordu birlikleri ve resmi müessesat ihtiyacı dolayısiyle
esasen devletçe ödenmektedir. Bu sahadaki varidat kaybının akislerini, masraf
bütçesindeki tenezzülde görmek kabildir. Bu arada zaman ve mesainin heder
olmasına mahal kalmıyacaktır.

3) Muamele vergisi kaldırılmakla cibayet masraflarından da tasarruf edilecektir.

4) Gerek vergi tazyiki karşısında kapanan müesseselerin tekrar faaliyete
geçmesinden ve gerekse yeniden kurulacak sınai müesseseleri faaliyetlerinden
kazanç ve müstahdemin vergilerinde mühim bir artma olacaktır.

5) Sarfı nazar edilecek 114 milyonun bir kısmı, ithalat muamele vergisiyle
Banka ve Sigorta muamele vergilerine yapılacak zamlarla telafi olunabilecektir.

Bu suretle tahakkuk edecek varidat kaybının 114 milyon lira değil, bunun çok
dununda olduğu tezahür eder. Hususiyle muamele vergisinin kaldırılması şu müsbet
neticeleri sağlıyabilir.

a) Milli gelirde bir artış görülecektir.

b) Sınai hayat ferahlıyacaktır.

c) Vergi kalkmakla hayat ucuzlayacaktır. (Bilfarz ekmeğin kilosunda 4 kuruş
ucuzlama olacak ve bu hal diğer ihtiyaç maddelerine sirayet ederek hayat yüzde 10
nisbetinde ucuzlıyacaktır.)

d) Vergi ahlakı tekrar teessüs edecektir.

e) Piyasada müstakar ve kanuni rekabet imkanları tahakkuk edecektir.

Memleket iktisadiyatı için gaye sayılan bu şartların temini, asgari hadde inecek
olan varidat kaybına katlanmağa değer.

B- Verginin İptidai Maddeden Alınması veya İlk İmale İrcaı:

Muamele vergisinin bugün tatbik edilen toplu şeklinden sarfı nazar edilerek
iptidai maddeden alınması veya ilk imale ircaı halinde iktisadi faaliyetin muayyen bir
safhası vergiye tabi tutulmak suretiyle halen mer'i bulunan sistemdeki bütün
aksaklıkların ortadan kalkacağı, tatbik sahasının daralarak cibayetin kolaylaşacağı ve
binnetice büyük tasarruflar sağlayacağı ileri sürülmüştür.

Mevzuun münakaşası sırasında, muamele vergisinin büsbütün kaldırılmasına
imkan olmıyacağı mülahazasiyle teklif olunan bu rejimin filhakika cibayet şeklinde
temin edeceği tasarruf ve kolaylığa mukabil bazı mahzurların da ortaya çıkacağı
belirtilmiştir. Şöyle ki:

1) Tatbik sahası dar olan verginin temin edeceği varidat ta azalacaktır.

2) Geliri çoğaltmak için vergi nisbetini arttırmak icap edecektir.

3) İptidai maddeden alınacak vergi dolayısiyle sermayenin mühim bir kısmı
dondurulmuş olacaktır.

4) Bu usulün bütün sınai müesseselere tatbiki kabil olamıyacağından
mükellefiyet şeklinde, sınai müesseselerin hususiyetleri nazara alınarak birbirinden
ayrı esasların vazına lüzum hasıl olacaktır.
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5) İthalat muamele vergisi satış kıymetine, imalat muamele vergisi iptidai
madde kıymetine veya ilk imale istinat edeceğinden bu iki vergide eşitliğin
muhafazası mümkün olamıyacaktır.

6) Muamele vergisi kanununun bugünkü sistem içinde bazı sanat şubeleri için
derpiş etmekte olduğu himayeyi muhafazaya imkan kalmıyacaktır. (Kanundaki küçük
sanat müesseseleri muafiyeti ile 9-11 inci maddelerin vazettiği himaye şeklinden
ayrılınmış olacaktır.)

C- Nisbetin İndirilerek Mükellefiyetin Umumileştirilmesi:

İzmir sanayicileri, esas itibariyle verginin büsbütün kaldırılmasında ısrar
etmektedirler. Ancak, bütçe mülahazasiyle verginin tamamen kaldırılmasına imkan
görülemiyeceğinden iptidai maddeye veya ilk imale gidişteki zorlukları göz önünde
tutarak muamele vergisinin sanayi üzerindeki tazyikini hafifletmek maksadiyle (vergi
nisbetinin indirilerek mükellefiyetin umumileştirilmesini) ve bu suretle orta ve büyük
çaptaki sanayie kuvvetli bir rakip mahiyetini alan küçük sanat müessesesi
muafiyetinin kaldırılmasını iltizam etmektedirler.

Ayni noktai nazarla, bugünkü küçük sanat muafiyeti rejiminin ufak sanat
müesseselerinin teşekkülünü kolaylaştırdığı, buna mukabil bu müesseselerin
büyümelerine mani olduğu, sanayiin dağınık ve parçalanmış bir şekilde kalmasını
intaç ederek büyük istihsale set teşkil ettiği ve dolayısiyle sanayiin inkişafını
baltaladığı, istihsal ve gelirin azalmasında, maliyetin yükselmesinde, ticari ahlakın
bozulmasında başlıca amil olduğu, kalifiye işçi ve sanatkar yetişmesine imkan
bırakmadığı, küçük sanat muafiyeti sisteminin bizzat kendilerinin büyümesine mani
bulunduğu ve bu şartlarla büyük sınai müesseselerin kurulamıyacağı ileri
sürülmüştür.

Mükellefiyetin, küçük sanat müesseselerini de ihtiva edecek şekilde
şümullendirilmesi halinde, münhasıran el emeğine istinat eden el ve ev sanatlarının
ve bu arada 9 ve 10 uncu maddelerle tesis edilmiş muafiyetlerin yine mükellefiyet
dışında bırakılmasına devam olunarak alelumum sınai müesseselerin beyanname
esası üzerinden vergiye tabi tutulmaları icap edecektir. Şu kadar ki, muafiyetten
istifadeleri derpiş olunan el ve ev sanatlarının evvela umumi esaslar dairesinde
mahiyet ve hududu tayin olunarak her sanat şubesine göre hususiyetleri tesbit
edilmek lazım gelir.

Umumiyet prensibinin kabili tatbik olabilmesi için vergi nisbetinin mümkün
olduğu kadar düşük, formalitelerin az ve imkan nisbetinde basit olması başlıca şart
olarak teklif edilmektedir.

II- Kanunun Bazı Hükümlerine Müteveccih Tenkitler:

a) Ticari defter tutanlardan ayrıca imalat ve muamele defterleri aranmamalıdır.

b) Formaliteler basit değildir. Buna mukabil idare, en basit formalite hataları
üzerinde bile ısrarla durmaktadır.

c) Bir ayın teslimatına taalluk eden verginin, ertesi ayın 15 i yerine sonunda
yatırılmasına müsaade edilmelidir.

d) İptidai madde tenzilat nisbetlerinin sıhhati zaman zaman kontrola tabi
tutulmalıdır.

e) Formalite cezaları hafif ve hata derecesine uygun olmalıdır.
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f) İkmal vergilerinde tahsil kabiliyetinin muvazaa ve hile yollarile imkansız hale
sokulması daima mümkün olduğundan müeyyideler meyanında hürriyeti tahdit edeci
cezalara da yer verilmesi lazımdır.

g) Kanun metni, ödevlilerin de anlıyabileceği şekilde açık ve sarih olarak
kaleme alınmalıdır.

h) Kanunun her tadilinde alakalı mükelleflerin de mütalaaları sorulmalıdır.

III- Tatbikata Müteallik Tenkitler:

a) Kanunun tatbiki ile muvazzaf olan memurlar, mükelleflerin kanun çerçevesi
içindeki müracaatlarında veya karşılaştıkları güçlüklerde mümkün olan kolaylığı
göstermeli ve müzaheretleri emniyetle sağlanmalıdır.

b) Kanun hükmünün yanlış uygulanarak ödevlilerin mağduriyetini intaç eden
ahvalde de, hazine zararlarında olduğu gibi alakalılar için mesuliyet esasının kabul
edilmesi icap eder.

6- Kalkınma Davamızda Vergi Siyasetimiz

HÜSNÜ HİMMETOĞLU

İstanbul Sanayi Birliği Azasından

Memleketimiz asırlardanberi bir duraklama devri geçirmektedir. Bu duraklama
yalnız iktisadi sahada değildir. Diğer sahalarda da hemen aynidir. Bu durum
maalesef hepimizce de bilinen bir hakikattır. Binaenaleyh memleketimiz en kısa bir
zamanda ve çok süratle kalkınmaya tam manasile muhtaçtır.

Son 25 sene içinde bu duraklama büyük emek, yüksek fedakarlıklarla bir
tahrike uğramış, vaziyette kımıldama hareketleri görülmüştür. Fakat bu tahrik, hiç bir
zaman emin ve devamlı bir hız şeklini alamamıştır. Bizim durumumuz ise, kısa
zamanlarda devamlı bir hıza lüzum ve ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarladır ki
memleketin kalkınma işi, hepimiz için en ileri bir dava ve en ileri bir vazifedir. Bu
davanın Türkiye İktisat Kongresinde ortaya konulması, incelenmesi ve bir neticeye
bağlanması da lüzumludur ve yerindedir.

Duraklamanın sebepleri nelerdir? Devamlı hız neden verilemiyor:

Memleketi bu duraklamadan kurtarmak için üzerinde durulmamış değildir. Bu
meseleler üzerinde şimdiye kadar bir çok tetkikler yapılmış, kıymetli ve faideli fikir ve
mütalaalar ileri sürülmüş, bilhassa son zamanlarda fiili teşebbüslere geçilmiştir.
Fakat fikrimce alınan tedbir ve yapılan teşebbüslerle davanın köküne ve temeline
tam manasile nüfuz edilememiş, hakiki sebep ve dertler üzerinde durulmamıştır.
Bundan dolayıdır ki kalkınma ve hız verme işlerimizi ileri götürmek imkanları da halen
ve fiilen hasıl olamamıştır.

Bununla beraber geniş ve şümullü ve çok mühim olan bu davayı izah etmek,
ispat etmek, karara bağlamak, tatbikine geçmek, pek kolay bir iş de değildir.

Binaenaleyh böyle mühim bir mesele üzerinde fikir beyanını şahsımın çok
üstünde bulmakla beraber bir memleket çocuğu sıfatiyle hatalı dahi olsa görüşlerimi
arz ve izahtan müstağni kalmayı da muvafık telakki etmemekteyim.

Davayı bir iş adamı olarak ele almak istediğimiz zaman evvela kimin ve neyin
kalkınması lazımdır? Bunu bulup tespit etmemiz ve bilmemiz zaruridir. Çünkü
davanın ahalakı kökü ve temeli budur. Bu takdirde kimin ve neyin kalkınmasını
istiyoruz.
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Kalkınmasını isteyeceğimiz madde ve mesele iki esaslı unsuru ihtiva
etmektedir. Bunun biri Türk Milleti, diğeri de Türk yurdudur. O halde her şeyden
evvel bu iki mühim meseleyi evvela ayrı ayrı, ondan sonra da yekdiğerile olan alaka
ve münasebetleri bakımından tetkik ve tahlil ve binnetice temin edecekleri randımanı
dikkatle gözden geçirmek ve tedbirlerimizi de ona göre almak mecburiyeti vardır.

Evvela Türk yurdunu kısaca tetkik edelim.

TÜRK YURDU

Dağları, ovaları, ormanları, madenleri, suyu, sahili mevcut, toprak ve iklimi
muhtelif işlere müsaid; İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya'dan geniş (767.119)
kilometre murabbaında bir arazidir.

TÜRK MİLLETİNE GELİNCE

1- 18.790.174 insandan ibaret olan Türk milleti 767.119 kilometrelik bu Türk
yurdu üzerinde 63 adedi vilayet, 408 adedi kaza, 909 adedi nahiye ve 33.156 adedi
köy olmak üzere kendine 34.536 adet oturma yeri intihap etmiş ve bunları işgal
eylemiştir. Bu nüfusun % 75 i köylerde ve % 25 i şehirlerde yani vilayet ve kazalarda
oturmaktadır. % 50.27 si erkek, % 49.73 ü kadındır. Vilayet, kaza ve nahiyelerde
erkek adedi fazladır. Köylerde de 1.88 nisbetinde kadın adedi fazladır. Vasati diğer
bir hesapla 12.176 kilometreye bir köy isabet etmektedir.

2- Yurd içinde vasati bir hesapla beher kilometreye (24) insan düşmektedir. Bu
nispeti vilayet itibariyle mütalaa ettiğimiz takdirde bu miktar her vilayette 4 ile 200
insan arasında tehalüf etmektedir. Yalnız dört ile yirmidört insan düşen vilayet adedi
36 dır. Yani, 63 vilayetin % 57 sidir ve ekseriyeti teşkil eden addedilir.

3- 10 ile 100 arasında evi, 30 ile 500 arasında insanı olan köylerimizin adedi
25.432 dir. Yani 33.156 adetteki köyün % 76.85 idir.

4- Bütün nüfusumuzu ihtiva eden 18.790.174 insanın % 49.03 ü faal
insanlardır. % 50.97 si de gayri faal insanlardır. Yani nısfından fazlası gayri faaldir.

Türk milleti ile Türk yurdunun bu durumlarını önümüze koyar ve kuvvetli bir
tetkik ve tahlil çerçevesinden geçirecek olursak varacağımız neticeyi maalesef menfi
buluruz. Çünkü bu rakamlar bize gösteriyor ki Türk milleti ile Türk yurdu arasında
ahenkli bir tasnif ve ayarlama yoktur. Bu tasnif ve ayarlamanın insan adedi ile
takviyesi cihetine gidilmediği de görülmektedir. Durum plansız bir şehir, gelişi güzel
serpilmiş bir insan manzarası göstermektedir. Bu vaziyet bir iş adamına verim
kabiliyetinin noksanlığını, imkansızlığını daha ilk nazarda belirtmektedir.

Binaenaleyh gerek iktisadi ve gerekse içtimai kalkınmada nazarı dikkate
alacağımız ve başarılmasına çalışacağımız ilk ve mühim nokta ve adımın her şeyden
evvel iyi bir tasnif ve ayarlama, ayni zamanda da kuvvetli bir nüfus siyaseti olması
lazımdır. Bu iki siyaseti başta görmediğimiz ve şimdiye kadar alınmış veya alınacak
herhangi bir siyasete takdim ve tercih etmediğimiz takdirde asırlardanberi devam
eden duraklamanın maalesef daha bir çok zamanlar devam edeceğini kabul etmek
bir hakikat ve bir zarurettir.

Rakamların bize bildirdiği hakikatlar şunlardır: Bütün nüfusun % 75 ini teşkil
eden köylülerin % 76.85 i birbirine kilometrelerce uzak 10 ile 150 haneli köylerde
oturur, bu insanların adedi 30 ile 500 arasında bulunur ve ayni zamanda bu
insanların % 50.97 si yani nısfından fazlası gayri faal olarak bir tasfiyeye tabi
tutulursa, teknik elemanlardan da mahrum bulunan bu ekseriyetin ne kendini ve ne
de yurdunu kaldırabilmesi mümkün olamaz.
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Vaziyeti bir az ciddi ve samimi eyleyecek olursak 10 veya 150, 30 veya 500
insanlı yerlerde mektepler açmanın, yollar yapmanın, nakil vasıtalarını kağnı, merkep
ve esterden kurtarmanın, başarılı sıhhi tedbirler almanın, idari ve adli teşkilat
kurmanın, istihsal, ihracat, ithalat, istihlak durumlarını müspet ve faideli bir vaziyete
koymanın, hatta medeni hayatın öncülerini bile buralara kadar getirmenin güçlüğü,
imkansızlığı derhal tezahür eder. Bu kalkınma elemanlarını yerinde bulundurmak ve
kullanabilmek için köy nüfuslarının toplama ve takviye yollarile asgari üç bini
mütecaviz olması lazımdır. Bunun bariz misallerini yurt içi ve dışında görmekteyiz. Bu
işler, -hepsini faal uzuv dahi telakki etsek- ne 30 ile 500 insan tarafından başarılabilir
ve ne de ekalliyette kalanların yardımı ile temin edilebilir. Ekalliyetin yapacağı yardım
ezici ve tahammülü imkansız külfetlere mal olur ve ayni zamanda bu yardım geniş bir
havuza küçük bir taş atmaktan da ileri gidemez. Bunlar yapılmadığına göre
memleketin geniş insan ve topraklarını kalkınma başarısında müspet bir rol ve vazife
sahibi addedemeyiz. Ve buralarda da beklediğimiz herhangi bir kalkınmayı
düşünemeyiz.

Kalkınma davamızda, iktisadi, idari, siyasi, içtimai bakımlara uygun Türk milleti
ve Türk yurdu arasında ahenkli bir tasnif ve ayarlamanın yapılmasına ve bu
ayralamanın da bütün kuvvet ve imkanlar altında insan adedi ile takviye edilmesine,
şiddetle lüzum ve ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar kalkınma elemanı olarak
kullandığımız şimendifer siyaseti, yol, köprü, sulama, imar, şehir kurma siyasetleri,
hatta ticaret ve sanayi siyasetleri bile fikrimce bundan sonra gelir. Çünkü taşıyacak
insan ve eşyası miktarı kifayede olmayan bir demir yolu, üstünde yürüyecek insan ve
nakil vasıtaları mahdut bulunan bir kara yolu, bize tez ve 10 evli köylere varacak
kadar bir kalkınma temin edemez. Hatta bu siyasetlerde zararlı neticelerin
doğacağını mütalaa ve mülahaza etmek de mümkün olabilir. Nitekim saltanat
devrinde hükümet muhtelif demiryolları için 30 sene kilometre teminatı ödemeden
kendini kurtaramamıştır. Durumumuza göre hakiki kalkınmaya bu siyasetlerle
gidemeyiz. Bu siyasetleri bizim için ikinci ve üçüncü planda mütalaa etmek lazımdır.

Tasnif ve ayarlama ve takviye yolları

Ahenkli bir tasnif ve ayarlamaya sıklaşma ve toplanma yoliyle varabiliriz. Nüfus
siyasetinde de halen dört gözle ana yurda gelmek istiyen hariçteki Türk çocuklarını
bir an evvel getirmek bugünkü sıhhi durumları islah etmek ve korumak, doğumları
mani olan sebepleri kaldırarak çoğaltmak, evliliği bazı şartlar altında mecburi kılmak,
gayri meşru çocukları tanımak, çocuk düşürme ve alma teşebbüslerini
müeyyedelerile önlemek gibi tedbir ve teşebbüslerle temin edebiliriz.

Bu işlerin yüksek sermaye ve mesai ile başarılacağı inkar edilemez. Fakat
başarma masraf mesai ve emekeleri hem iktisadi teşebbüslere nazaran daha
yolunda ve yerinde olur ve hem de bu masrafları kısa bir zamanda insan çoğaltma,
ihtiyaç artma, iktisadi gelişmelerle menfaati karşılamak imkanları husul bulur.
Bundan dolayı geniş bir harici istikrazın akdini bu işin başarılmasında faideli buluruz.
Çünkü menfaat teminine hadim istikrazlar ilmin, mantığın, iş hayatının kabul ve
tavsiye ettiği başlıca usul ve kaidelerdendir.

Davamıza Göre Vergi Siyasetimiz

Millet ve yurd durumu bize vergi siyasetinde itidali tavsiye etmektedir. Çünkü bu
durum vergi mevzuunda umumileşmeden ziyade ekseriyetin kalkınması için
ekalliyetin maddi yüksek yardımına ihtiyaç göstermektedir. Binaenaleyh bu yardımı
bir tarafa yüklemek umumi durumu zayıflatmaktan başka bir netice vermez.
Vergilerde itidalden ayrılma memlekete senelere ve nesillere sari hastalıklar doğurur,
dermansızlık yaratır, umumi ahlaksızlık baş gösterir. Böyle bir vaziyetin meydana
gelmesinde de fayda değil zarar mevcuttur. Keza böyle bir yolun takibine de hiç
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kimse vazife ve salahiyetli değildir. Vergi mevzuu ve haddini hariç memleketlerle
kıyaslamak da bizim için katiyen doğru olmaz. Çünkü durumda benzerlik yoktur. Bu
kıyaslama, ancak tasnif ve ayarlama ve çoğunluğun temini gibi normal durumlara
girdikten yani durumlarımız müsavi şekle geldikten sonra ve tedrici mevzuu bahis
olabilir.

Son 25 sene içinde ele alınan vergi mevzularında maalesef durum ihmale
uğramış hadlerin çok üstüne çıkılmıştır ve çıkılmaktadır. Bugün memleketimizde
verem hastalığı almış yürümüş nispeti yüzde elliyi geçmiştir. Buna, başta hastalıklar
da inzimam etmektedir. Keza umumi ahlak gün geçtikçe genişliyen derin bir uçuruma
doğru gitmektedir. Memleketin kalkınması, telafisi imkansız bu gibi zararlı
fedakarlıklarla temin edilemez, edilse bile esasen bu fedakarlıklar da bizi kalkınmaya
ulaştıramaz. Takip ettiğimiz vergi yolu maalesef bizi karanlığa götürmektedir. Ve
götürecektir. Şurasını da unutmamak lazımdır -ki bize herşeyden evvel sağlam ve
kuvvetli bir Türk milleti lazımdır. Her işi sağlam ve kuvvetli bir millet yapar. Kongrede
vergi işlerimiz mevzuubahis olacaktır. Bu güne kadar üzerinde yürüdüğümüz
kıyaslama ve aykırı yolun yine takip edileceğinden endişeliyim. Bundan dolayı vergi
siyasetimizin mümkün olduğu kadar bünye ve durumumuza uygun olması üzerinde
durmanın başta geleceğine ve faideli olacağına kaniyim.

7- Vergi Mevzuatının İktisadi İhtiyaçlara Göre Ayarlanması
Lüzumu

AZİZ BALKANLI DR.ALFRED ISAAC

Mensucat Santral T.A.Ş. Tic. Müdürü İktisat Fakültesi Ord. Profesörü

I. Giriş

Birinci dünya harbine tekaddüm eden sulh devresinde bir problem teşkil
edeceği akıldan dahi geçmemiş olan "iktisat ve vergi" meselesi, sözü geçen harbi
müteakip gittikçe artan bir ehemmiyet kazanmıştır. Normal zamanlar diye
vasıflandırabileceğimiz bu sulh devresinde, iktisat alemi, malzeme kıtlığı veya harp
tahribatı gibi engellere maruz kalmadan çalışmak imkanlarına malikti. Diğer taraftan,
Devlet de bir harbin sevk ve idaresinin doğurduğu azim meseleler ve külfetlerle
karşılaşmış bulunmuyordu. Bu şartların tabii bir neticesi olarak, devletin sarfiyatı, bu
günkü duruma nazaran çok daha az olduğu gibi, muntazam bir iktisadın gelirleri de
mütevazin bir devlet bütçesine yetecek vergileri kolaylıkla temin edebiliyordu.

Bilindiği gibi, bütün bu elverişli şartlar birinci dünya harbinden sonra değişmişti.
Devletin karşılaştığı bir çok yeni vazifelerin başarılması için, sadece mevcut vergilerin
nisbetlerini yükseltmek kafi gelmiyor ve hatta yeni bir çok vergilerin ihdası icap
ediyordu. Yalnız muharip memleketlerin değil, bizim gibi harbe fiilen iştirak etmeyen
memleketlerin de iktisadi hayatını alt üst eden İkinci dünya harbi araya girmemiş
olsaydı. Belki de birinci dünya harbinin doğurduğu bu zorluklar ortadan
kalkabilecekti. Halbuki İkinci dünya harbi faciasının iktisadi ve sosyal hayatta açtığı
derin yaraları kapatabilmek maksadı ile gittikçe kabaran bütçelerin tevazününü temin
etmek için, kanun koyucu yeni gelir kaynakları aramak zorunda kaldı. Bu meyanda,
mevcut veya munzam vergilerin, bir iktisadi cüz'ütam olan işletmeleri zafa
düşürmemesi ve kendilerine yüklenen ağır vazifeleri ifaya kadir bir bünyeyi muhafaza
etmelerinin icap ettiği ön planda mütalaa edilmek lazım gelirdi. Zira, iktisadi
vazifelerini yapmak kudretini kaybeden işletmelerin, rantabilitesi azalacak ve bunun
tabii bir neticesi olarak da vergi ödeme kabiliyetleri eksilmiş bulunacaktır.

Yukarda işaret ettiğimiz müşküllerin yenilmesinin pek de kolay olamıyacağını,
bu meselelerle uzunca müddet iştigal etmiş olan mütehassıslar kolaylıkla takdir
ederler. Ancak bu problemlerin zaman zaman ele alınmasının büyük faydalar
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doğurabileceği de şüphesizdir. Yeter ki, devletin iktisadi menfaatları, iki zıt zaviyeden
değil de ahenkli bir menfaat birliğinin icap ettirdiği bir zihniyetle tetkik edilmiş olsun.

Almanyada bu mevzuda çok salahiyetli olan ve aynı zamanda büyük bir itibar
kazanmış bulunan meslekdaşımız Prof. Schmalenbach'ın bu sene intişar eden
"İktisat ve Vergi" adlı bir etüdünde şöyle bir prensibe rastlamaktayız. "Sermayenin
teşekkülüne hadim olmayan ve fakat sermayenin tahribi ile neticelenen bir vergi
sistemi, bir münasebetsizlikten başka bir şey değildir. Sermaye teşekkülü, verginin,
sermayenin teşekkül ettiği mahalde değil de sermayenin sarf edildiği mahalde tarh
edilmesini ister. Bir gelir vergisi sermaye teşekkülünü, bir masraf vergisi ise; sermaye
sarfiyatını vergiye tabi tutar. Bu yüzden, sermayenin teşekkülünü hayati bir mevzu
olarak tekalkki eden herkes, masraf vergilerini gelir ve kazanç vergilerine tercih
etmelidir."

Esas maksadımız, bu prensipten doğacak vergi problemlerini burada
incelemek değildir. Biz daha çok, kendi vergi mevzuatımızda rol oynayan bazı
problemleri tetkike koyulacağız. Kanaatimizce bu problemlerin halli yalnız
sanayiimizin kalkınmasına, diğer bir ifade ile industriel sermayenin teşekkülüne
hizmet etmekle kalmıyacak aynı zamanda devletin vergi ihtiyaçlarına da hizmet
edecektir.

II. Bilançolarda Kıymet Takdiri

Üzerinde ehemmiyetle durmak istediğimiz mevzulardan biri de bilançonun
tanzimi esnasında işletmelerin mevcudatını teşkil eden sabit sermaye ile mütedavil
sermayenin hangi prensiplere göre kıymetlendirilmesi lazım geldiğidir. Evvelemirde,
vergi mevzuatımızda tesbit edilen kıymet takdiri prensiplerine bir göz gezdirelim.
Kazanç vergisi kanunumuzda, bilançodaki maddi ve gayri maddi kıymetlerin "Maliyet
bedeli" diğer bir ifade ile mübayaa fiyatı üzerinden kıymetlendirileceği prensibi kabul
edilmiştir. Bu prensipten istisna edilen yegane kıymetler "Ticari yılın hitamından
evvelki son borsa fiyatı üzerinden kıymetlendirilecek" olan kasada veya cari
hesaplarda mevcut ecnebi paralar ile borsada kayıtlı esham ve tahvillerdir.

"Maliyet bedeli" (Mübayaa fiyatı) üzerinden kıymet takdiri prensibini neticenin
yani kar ve zararın hesaplanması üzerindeki tesirleri bakımından tetkike koyulacağız.

Evvela şu noktaya işaret edelim ki, mübayaa kıymeti üzerinden yapılacak bir
kıymet takdiri, sadece işletmeye yatırılan para miktarını göstermekten başka bir
pratik kıymet taşıyamaz. Bu maksat dışında kaldıkça böyle bir metod bütün manasını
kaybeder.

Halbuki takriben 30 seneden beri bilançonun vazifeleri üzerinde büyük
mikyasta iştigal edilmiş ve bilhassa bilançonun neticenin yani kar ve zararın
hesaplanmasına ne ölçüde bir hizmet ifa edebileceği imkanları araştırılmıştır.
"Dinamik bilanço" teorisinin yaratıcısı olan Schmalenbach'ın noktai nazarına göre de
bilançonun birinci vazifesi, kar veya zararın doğru olarak hesaplanmasına yardım
etmektir. Kar veya zararın doğru olarak elde edilebilmesi de, mübayaa fiyatı
üzerinden kıymet takdiri gibi mihaniki bir prensip ile mümkün olmayıp, iktisadi
temevvüçleri nazarı itibara alan bir prensip ile mümkün bulunmaktadır. İktisadi
temevvüçler fiat temevvüçlerinden, bu temevvüçler de para kıymeti temevvüçlerinden
doğar. İşletmelerdeki maddi ve gayri maddi kıymetler artık halihazıra uygun
bulunmayan mübayaa fiatları üzerinden bilançoya geçirilecek olursa, bilfarz bu günkü
kıymeti daha yüksek olduğu takdirde, hakiki olmayan bir kar elde edilmiş olacaktır.
Zira satışların, satış anında fiatlara göre yapılacağı tabiidir. Bir malın satış fiatının,
bilançoya geçirilen mübayaa fiatından yüksek olması yüzünden doğacak karlar,
sadece yüksek ve iktisaden haksız bir vergi matrahı teşkil etmekle kalmayacak aynı
zamanda enflasyona sebebiyet veren bir munzam ve haksız iştira kabiliyeti
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oluşturulmuş bulunacaktır. Bu suretle maliye ile sermayedarlar işletmeleri kemirmiş
olacaklar ve ilerde de izah edeceğimiz gibi işletmeler, en lüzumlu tecditleri dahi temin
etmek imkan ve kudretini kaybedeceklerdir. En nihayet işletmelerin vergi ödeme
kabiliyetinde de bir paralysie vuku bulacaktır. Böyle bir inkişaf hem işletmelerin hem
de umumu iktisadın menfaatleri bakımından azami derecede vahim telakki edilmek
icap eder.

O halde "Maliyet bedeli" üzerinden kıymet takdiri usulü terk edilmeli ve bunun
yerine iktisadi durum ile para kıymetindeki devaluation'u hesaba katan daha iktisadi
bir kıymet takdiri metodunun tatbikine doğru bir gayret sarfedilmelidir. Temas
etmekte olduğumuz bu mevzu bu günkü itkisadiyatın ana meselelerinden birini ve
hatta ana meselesini teşkil eder. İşletmelerin netice hesapları yani kar veya zararı,
iktisadi şartlara uygun bir kıymet takdiri usulü ile hesaplandığı takdirde umumi iktisat
üzerinde çok müsbet tesirler yaratılmış olur. Burada bu tesirleri etraflı bir surette izah
etmek mümkün olamayıcağından sadece ana hatlarını zikretmekle iktifa edeceğiz:

1) Sermayenin elde ettiği kazançlar, hakiki karları teşkil eder,

2) Bu suretle, hakikatta satın alma hakkı olmayan bir çok paraların kazanç
veya dividant kisvesi altında bir satın alma kuvveti olarak piyasaya dökülmesi
önlenmiş ve bu yolda enflasyonun inkişafına büyük mikyasta bir set çekilmiş olur.

3) Bunu müteakip, bir çok malların fiat seviyesinin lüzumundan fazla
yükselmesinin önüne geçilir.

4) İşletmedeki sermaye devrinin tabii seyrini muhafaza etmek ve icabında
tesisatı yenilemek için lüzumlu olan maddi imkanlar işletmede kalmış bulunur.

5) İktisadi hayatın daha sağlam olması sayesinde vergi hasılatı da müstakar ve
müemmen esaslara dayanmış olur.

Birinci Dünya harbinden evvel, kıymet takdiri meseleleri bu günkü kadar
ehemmiyetli bir rol oynamamakta idi. Zira satın alma piyasası ile satış piyasasındaki
fiatlar tamamı ile dar hudutlar içinde temevvüç ederdi. Bu hal, umumi iktisadi
mekanizmanın iyi bir surette fonksiyone etmesinden ileri gelirdi. Bu şartlar dahilinde,
mübayaaa fiatı üzerinden yapılan kıymet takdirini yanlış bir usul olarak
vasıflandırmamak icap eder. Halbuki, halen hemen de bütün dünyada para
kıymetinin mütemadi bozukluğu karşısında, yukarda da belirttiğimiz gibi, kıymet
takdiri meselesini ön planda mütalaa etmek ve halen cari olan yanlış usullerin umumi
iktisat üzerindeki tesirlerini küçümsememek icap eder.

Kazanç vergisi kanununda rastladığımız noksanlardan biri de; "borsada fiatı
olmayan ecnebi paralar ile borsada kayıtlı olmayan esham ve tahvillerin alış bedelleri
üzerinden" bilançoya kayıt edilmesine dair mevcut hükümlerdir. Bu hükümler, bilanço
tarihindeki hakiki kıymet ile önce vuku bulan alış bedeli arasındaki fark cüz'i olduğu
müddetçe zararsız telakki edilebilir. Ancak sözü geçen ecnebi paraların veya esham
ve tahvillerin "Ticari yılın hitamındaki" hakiki kıymeti, "alış bedelleri"nden yani
mübayaa fiatlarından çok daha aşağıya düşmüş ve hatta sıfıra kadar inmiş
bulunuyorsa işletmenin maruz kaldığı zarar gizlenmiş dolayısıyla sene sonundaki karı
hakikatten fazla gösterilmiş olacaktır. İşletmenin bu neviden mevcutları büyükçe
meblağlara baliğ olduğu takdirde bir fiyat sukutu haline maruz kaldığı zararlar da
mühim olacak ve fakat bu zararları bilançosunda gösterememesi yüzünden
mahzurlarını yukarda işaret ettiğimiz yanlış bir netice hesabı tanzim etmiş
bulunacaktır. Halbuki bu nevi kıymetli evrak her senenin hasılatı üzerinden
kıymetlendirilecek olursa doğru bir kıymet takdiri yapılmış olur.
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Esasen bu mevzu bir maddenin doğrudan doğruya zarar görmesi veya yok
olması meselesi ile çok yakından alakadar bulunmaktadır. Şimdiye kadar ele
aldığımız kıymet temevvüçlerinde, maddelerin azalması veya yok olması cihetine
temas etmemiş sadece kıymetlerinde vukubulan değişiklikleri tetkik etmiştik. Bilindiği
gibi bir malın kıymetinin yükselmesi iktisadi ehemmiyetinin arttığını, kıymetin düşmesi
de iktisadi ehemmiyetinin azaldığını ifade eder. En nihayet bir malın kıymeti sıfıra
müncer olursa, madde olarak baki kalsa dahi iktisadi ehemmiyetini kaybeder.

Malın bozulduğu veya hasara uğradığı bazı haller vardır ki, ilk kıymeti ne kadar
yüksek olursa olsun iktisadi faydası eksilmiş veya hiçe inmiştir. Ancak; maddede
vuku bulan böyle bir bozulmayı, eksilmeyi veya ziya vergi kanunlarımız gayetle dar
bir çerçeve içinde mütalaa etmektedir. Nitekim kazanç vergisi kanunumuzda
"Münhasıran yangın, zelzele, seylap gibi fevkalade hadiseler neticesi olarak
kıymetleri azalan veya çürüyüp bozulan sigortasız mallar için ekspertiz yapılmak
şartıyla kıymet azalması kabul edilir." denilmektedir. Halbuki bir malın bozulması
veya ziyana uğraması sadece kanunda zikredilen fevkalade hadiselere münhasır
kalmaz. Gıda maddeleri ve kimyevi maddeler başta gelmek üzere bir çok maddeler
zamanla bozulur ve kısmen veya tamamen kullanılmayacak bir hale girebilir
veyahutta önce zikrettiğimiz gibi, borsada kote olmayan ecnebi paralar veya esham
ve tahvillerin kıymetleri sıfıra düşebilir. Bunların kıymetlerinin yangın veya zelzele gibi
tabii afetlerde olduğu vechile bir eksper heyeti tarafından tesbiti cihetine gidilmek
lazım gelirken vergi kanunlarımızın bu gibi halleri nazarı itibara almaması yüzünden
mübayaa fiyatı üzerinden yapılmak zorunda kalınan kıymet takdiri, yine bir çok
zararların gizli kalmasına ve dolayısıyla haksız kazançların tahaddüsüne sebebiyet
vermekte ve bu gibi kazançlar yukarda işaret ettiğimiz iktisadi mahzurları
doğurmaktadır.
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III- Maliyet masraflarının hesaplanmasındaki kıymet takdirleri:

Maliyet masraflarının hesaplanmasında kullanılan bir çok elemanların
kıymetlerinin takdiri meselesi, bilançodaki kıymet takdiri meselesi ile sıkı bir surette
alakalıdır. Yine mevcut kanunlarımız, maliyet masraflarının hesaplanması ile ilgili
elemanların yani ham maddelerin yardımcı maddelerin ve sairenin mübayaa fiyatı
üzerinden kıymetlendirilmesini mecburi kılmaktadır. Halbuki, yukarda verdiğimiz
izahattan da mantıken istihraç edileceği vechile maliyet masrafları hesaplanırken,
ham ve yardımcı maddeler gibi elemanların, mamul emtianın satışı anındaki fiyatlara
göre kıymetlendirilmesi usulü, iktisadi bakımdan ideal telakki edilmek icap eder.

Takriben 25 sene evvel Alman işletme iktisatçısı Prof. Schmidt tarafından
müdafaa edilen bu prensip, senelerdenberi, Almanyada olduğu gibi diğer bir çok
memleketlerde, iktisat alemi ile maliyenin geniş bir hüsnü kabulü ile karşılanmıştır.
Bilhassa para kıymetinin temevvüçleri yüzünden fiatların daima yükselme meyli
gösterdiği bu günkü şartlar içinde, bu meseleye ön planda bir ehemmiyet vermek
icap eder. Zira bu mamul malın maliyeti hesaplanırken evvelce tedarik edilmiş olan
ham ve yardımcı maddeler kanunlarımıza uyulmak suretiyle mübayaa fiyatı
üzerinden kıymetlendirilecek ve mevcut kar hadlerinin ilavesiyle satılacak olursa,
elde edilen para ile, belki de bu malın ikame edilmesi mümkün olamayacak ve bu
yüzden işletmenin sermayesi eksilmiş dolayısıyla işletmenin müteakip istihsal
kabiliyeti zafa uğramış bulunacaktır. Diğer taraftan, maliyet masraflarının
hesaplanmasında, mübayaa fiatı prensibinin istisnasız tatbik edilmesi muhtelif
işletme branşlarında muhtelif tesirler yaratır. Nitekim, sermaye devri yavaş olan yani
mübayaa ettikleri malı ancak uzunca bir müddet sonra satabilen işletmeler ara yerde
vuku bulacak fiyat temevvüçleri yüzünden bu prensip dolayısıyla daha fazla zarar
görürler, halbuki sermaye devri süratli olan yani malını satın alır almaz satabilen
işletmeler aynı prensipten daha az müteessir olurlar. Kanun koyucu bunu kast
etmemiş olsa dahi, halen mevcut usulün tatbiki, işletmeler arasında bir adaletsizlik de
oluşturmaktadır. Halbuki maliyet masrafları, mübayaa fiatı üzerinden değilse malın
satışı anındaki piyasa kıymeti ile tesbit edilecek ve satış da bu yoldan elde edilecek
fiatla yapılacak olursa aynı malın yeniden ikame edilmesi mümkün olur. Yeter ki,
para kıymetinin temevvücü yüzünden doğacak bu gibi farklar bir kar telakki edilmeyip
hususi bir karşılık hesabına alınmış olsun ve bu suretle satılan malın ilerde daha
yüksek fiatla ikamesini mümkün kılacak paralar işletme dahilinde biriktirilmek yoluyla
işletmenin istihsal kabiliyeti idame ettirilmiş bulunsun.

Bu metodun, bilhassa kıymetlerin bariz temevvüçler gösterdiği zamanlarda
tatbiki işletmelerin bünyelerinde muhtelif buhranlara göğüs gerebilecek bir sağlamlık
yaratacak ve aynı zamanda umumi iktisadi tarsin yoluyla devletin gelir kaynaklarının
haleldar olmamasını mümkün kılacaktır.

IV. Tecdit Fonu

Modern sanayi işletmesinin istihsal kabiliyetinin imtidadı maliyet masraflarının
hesaplanmasında yalnız ham maddelerin, ücretlerin ve diğer işletme masraflarının
nazarı itibara alınması ile mümkün değildir. Bunun yanıbaşında, kullanılamayacak bir
hale gelir gelmez makinaları ve diğer tesisatı yenilemek bakımından hususi bir
ihtimam göstermek zorundadır. Hatta bir çok hallerde, sadece yenilemek kafi
gelmeyip, aşınmamış olsa dahi tesisatını modernleştirmeyi düşünmek
mecburiyetindedir.

Filhakika yalnız maliyet masraflarında yer almakla kalmayan, aynı zamanda
bilançoda amortisman karşılığı hesabında biriktirilen paralarla bu meselenin
halledilmiş olduğu iddia edilebilir. Hakikatta maalesef vaziyet bu kadar basit değildir.
Zira amortisman nisbetlerini tahdit eden vergi kanunları bir çok hallerde hakiki
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aşınmayı nazarı itibara almadığı gibi ne bir makinanın vaktinden evvel kullanılmaz bir
hale gelebileceğini, ne de bir makina kabili istimal olsa dahi, rekabet kabiliyetini
muhafaza edebilmek için bunu modernleştirmek ve hatta lüzumu halinde modern bir
makina tedarik etmek icap ettiğini hesaba katmamıştır. Bunun yanıbaşında, en
mühim bir nokta da vergi kanunlarımız gereğince mübayaa kıymeti üzerinden yapılan
amortismanlar yoluyla önce biriktirilmiş olan paraların, para kıymetinin mütemadi
değişikliği yüzünden, aşınan makinayı yeniden ikame etmeye kifayet edemiyeceğidir.
Bu şartlar karşısında sanayi işletmeleri, mali bakımdan büyük zorluklarla
karşılaşmakta ve istihsal kabiliyetlerini idame ettiremiyecek bir duruma girmiş
bulunmaktadırlar.

Kanun koyucu verginin kabul edebileceği amortisman hadlerini tesbit ederken
münferid, vak'aları gözönünde bulundurmak imkansızlığı karşısında kalmış olabilir.

Bu yüzdendir ki vergiden muaf tutulması gereken bazı karşılıkların tesisi
cihetine gitmek icap eder. Bu karşılıklar:

1- Kazanç vergisi kanununun tesbit ettiği hadlere göre yapılan
amortismanlardan maada hakiki aşınmaya uygun olarak amortismanları temine,

2- Muhtemel kıymet temevvüçlerini karşılayabilmeye,

3- Tesisatın, cebri çalışma, yeni icatlar ve teknik terakkiler gibi sebepler
yüzünden miadından evvel kullanılmaya elverişsiz bir duruma girmeleri halinde
bunları yenilemeye,

Yetecek paraları temin bakımından tesis edilebilir ki bunların heyeti
umumiyesine tecdit fonu da diyebiliriz.

Vergiden muaf tutulmak şartıyla, tesis edilecek tecdid fonunun sağlıyacağı
faydalar şunlardır:

1- İşletmenin, ilerideki faaliyeti esnasında muhtaç olacağı paralar; kazanç ve
vergi namı altında işletmenin dışına çıkmamış olur. Bunun tabii bir neticesi olarak da
taşkın kazançlar kisvesine bürünen ve munzam ve haksız bir iştira kuvveti keşfiyle
de paraların piyasaya dökülmesi önlenmiş ve dolayısıyla enflasyoner tandanslara da
kısmen bir sed çekilmiş olur.

2- Tecdid fonunun doğru olarak hesaplanması ve bunun yanı başında, çok
mühim bir nokta olarak bu paraların elverişli şartlar dahilinde plasmanı, yani lüzumu
halinde likid olarak elde bulunmasının düşünülmesi halinde işletmeler, yeniden
sermayeyi arttırmak veya borca girmek gibi çarelere baş vurmadan tesisatını
yenilemeye ve tahsihe ve yeni makinalar tedarikine muktedir bir duruma girmiş
bulunur.

3- Tecdit fonunun hemen istimale lüzumu olmayan kısımları, bankalara
yatırılmak veya esham ve tahvillere plase edilmek yoluyla, velevki muvakkat bir
zaman için olsun, mühim paralar iktisadın emrine amade tutulmuş ve dolayısıyla
diğer işletmeler üzerinde canlandırıcı bir rol oynayacak imkanlar yaratılmış olur.

Lüzumlu karşılıkların vergiden ne suretle muaf tutulacağını bu münasebetle
tatbiki bakımından da mütalaa etmemiz faydalı olacaktır. Bu mevzuda akla ilk gelen
nokta, vergiye tabi kazançların maskelenmesi ve gizlenmesi maksadıyla tecdit fonu
ve karşılıklar gibi vasıtalara baş vurulması olacaktır. Bu gibi suistimallere imkan
vermemek icap edeceği pek tabii mütalaa edilmek lazım gelmekle beraber, biz halen
mer'i olan bir sürü şekli hükümlerle vergi kaçakcılığının önüne geçilebilmekte
olduğuna kani değiliz. Bu suistimalleri önleyebilmek için, kanaatimizce, vergi
revizyonu, daha çok maddi bir zaviyeden yapılmalı, yani mükelleflerin kontrolünde
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iktisadi görüşlere uygun objektif bir zihniyet hakim bulunmalıdır. Bu da, ilerde daha
etraflı bir surette temas edeceğimiz veçhile, iktisadi ve bilhassa sanayi bilgilerle
mücehhez vergi revizörlerinin yetiştirilmesi ve bu revizörleri bir çok şekli hükümlerle
bağlayacak yerde bilgilerine ve kanaatlerine itimat edilerek kendilerine geniş bir
salahiyet verilmesi suretiyle mümkündür. Bunun yanıbaşında, her sanayi branşındaki
şartların birbirinden farklı olacağı da hesaba katılmalıdır. Nitekim diğerlerine nazaran
makinaları ve tesisatı daha çok aşınan sanayi branşları mevcut bulunduğu gibi, sabit
kıymetleri daha yavaş yıpranan branşlar da mevcuttur. Diğer taraftan bütün tesisat
bir defada tecdit edilmeyeceğine ve kaideten yalnız münferit kısımlar yenilenmeye
muhtaç bulunduğuna göre, tecdit fonunun, sabit sermayenin muayyen bir kısmını
geçmemesi lazım geleceği gözönünde bulundurulabilir. Tesisatın her hangi bir
kısmının, çalışmasına nihayet verildiği takdirde buna isabet eden tecdit fonu, kar ve
zarar hesabına nakledilmek suretiyle bu paralar da diğer karlar meyanında vergiye
tabi tutulmuş olur. Bütün bu imkanlara rağmen, şayet tecdit fonu ayırmak yoluyla
kazançların gizleneceği endişesi tamamen bertaraf edilmek isteniyorsa, tecdit
fonunun güttüğü gayeyi aynen güden ve fakat daha mihaniki olan diğer bir imkan
daha vardır ki o da amortismanların günün kıymeti üzerinden yapılmasıdır. Bu
metoda göre amortismanlar halen olduğu gibi defterdeki mübayaa kıymeti üzerinden
değilse de, sabit kıymetlerin ticari yılın hitamı tarihindeki değerleri üzerinden
hesaplanır. Diğer bir ifade ile, amortismanların hesaplanması, tesisatın, bilançonun
tanzim tarihindeki ikame kıymeti üzerinden yapılır.

Bu metod, bundan 25 sene evvel Almanyada Prof. Schmidt tarafından tavsiye
edilmiş ve kısa bir zaman sonra tatbik mevkiine konulmuştur. Takriben son 10
seneden beri vukubulan inkişaflar üzerine sözü geçen metod aktüel bir mahiyet
kazanmış ve üzerinde yeniden ehemmiyetle durulmuştur. Bu metodu ilk tavsiye ettiği
zaman Prof.Schmidt sanayicilerin itirazlarıyla karşılaşmıştır. Zira sanayiciler
defterlerde yazılı olan mübayaa kıymeti üzerinden yapılmakta olan basit hesaplar
yerine, ikame kıymetlerinin hesaplanmasının çok daha külfetli olacağını
zannetmişlerdir. Bu itirazların bugün için, artık varit olmaması icap eder. Çünkü,
halen mevcut (Endeks) metodlarından birinin yardımı ile defterlerde yazılı mübayaa
kıymetlerinden, bilanço tarihindeki ikame kıymetini hesaplamak gayette basit bir
hesap ameliyesile mümkündür. Bu hesaba en elverişli endeks, kanaatimizce toptan
eşya fiatları endeksidir. Bu usülü kısa bir misalle izah etmek mümkündür: 10 sene
evvel satın alınan bir makinanın defterdeki mübayaa kıymetinin 120.000 lira
olduğunu, %8 nisbetinde amorti edilmek lazım geldiğini farzedelim. Bilançonun
kapanış tarihinde toptan eşya fiatları endeksi de bilfarz 520 dir. Kazanç vergisindeki
hükümlere göre bu makina için yapılacak amortisman 9600 lira olmak icap eder.
Halbuki endekse göre makinanın ikame kıymeti:

5,2 x 120.000 = 624.000

lira olduğundan ayrılacak amortisman karşılığı, bilanço tarihindeki şartlara
göre, 49.920 liradır.

Bu yoldan gidilecek olursa yine mihaniki bir hesapla ve fakat hakikate en yakın
olmak kaydıyla gereken tecdit fonları ayrılmış ve dolayısıyla sanayimizdeki sabit
kıymetlerin vaktü zamanında yenilenmesi mümkün kılınmış olur. Ara yerde para
kıymetinde vukubulan değişiklikler yüzünden biriken tecdit fonunun ayarlanması ve
bu yoldan daha kat'i bir neticenin elde edilmesi cihetine gidilmek isteniyorsa, her
bilanço kapanışında bütün tecdit fonunun o tarihteki endekse göre yeniden
kıymetlendirilmesi lazım gelir. (Bu hususta fazla izahata, Prof.İsaac'ın 60 sayılı Türk
Ekonomisi Mecmuasın'daki yazısında rastlamak mümkündür.)

V. Kar Mefhumu
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Yukarıda izahatımızın da açık bir surette belirttiği gibi, bugünkü vergi
mevzuatımıza hakim olan "Kar mefhumu" telakkisinde iktisadi şartlara ve ihtiyaçlara
daha uygun bir zihniyetin inkişafına doğru gitmek ihtiyacındayız. Bu yüzden kar
mefhumunu evvelemirde iktisadi bir anlayışla mütalaa etmek ve devletin kara iştirak
hissesinin gittikçe artmakta olduğunu hesaba katarak bugünkü iktisadi şartları
mülahaza ve mütalaa eden bir "kar mefhumu" üzerinde mutabık kalmak icap eder.
Bu mevzuda mühim itirazlarla karşılaşmaklığımız mümkündür. Bilindiği gibi, iktisadi
gelişmenin seyri esnasında kar hakkında muhtelif görüşler ortaya atılmış ve hatta
sosyal ve dini mülahazaralar da bu görüşlere müessir olmuştur. Hatta hakiki kar
hakkında aynı devrede birbirinden farklı görüşlerin hakim olduğu ileri sürülerek bizim
burada hakiki kardan konuşmaklığımızın faydası olacağı iddia edilebilir. Biz böyle bir
kötümserliğe kapılmayarak, hakiki karın, ancak karı açık bir surette ifade etmekle
anlaşılması mümkün olacağı fikrindeyiz. Kanaatimizce, ister işletme iktisadı
zaviyesinden isterse umumi iktisat bakımından mütalaa edilsin, kar bir işletmenin
iktisadi ve rantabl çalışmasının bir ölçüsünü teşkil eder. Karın hakiki karakteri bu
suretle tavazzuh ettiği takdirde karın hesaplanmasında bahis mevzuu olan bilumum
faktörler kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

Umumi bir formüle irca etmek isteniyorsa, iktisadi bir cüzütam olarak telakki
ettiğimiz bir işletmenin karı veya zararı, o işletme ile ilgili bilumum sarfiyat ve gelirler
arasındaki müsbet veya menfi farktır. Burada karşılaştığımız bir mesele de karın
hesaplanmasında hangi faktörlerin nazarı itibare alınması lazım geldiğidir. Hakiki
karın hesaplanmasında asıl zorluk doğuran cihet, sarfiyat kısmıdır.

Bu itibarla, sarfiyatın hangi elemanlardan müteşekkil bulunması lazım geldiğini
tadada kovulmadan evvel sarfiyat mefhumunu tarif etmek faydalı olacaktır. Bilindiği
gibi sarfiyat, bir işletmenin hasılat elde edebilmesi için ihtiyar etmek zorunda kaldığı
külfetleridir. İleride zikredeceğimiz bu külfetler meyanında henüz sarfiyat haline
girmemiş ve fakat ticari sene zarfında yapılmış tediyeler mevcut bulunduğu gibi
bedelleri henüz ödenmemiş ve fakat ticari yıl zarfında vukubulmuş sarfiyat ta vardır.
Nasıl ki ticari sene zarfında satın aldığımız ve müteakip sene içinde kullanacağımız
bir malzeme henüz sarfiyat haline girmemiş ve fakat vukubulmuş bir tediye ise ticari
yıl içinde yapılması gereken ve fakat henüz yapılmamış bir tamirat ta bedeli de henüz
ödenmemiş ve fakat o sene içinde vukubulmuş bir sarfiyattır. Binaenaleyh kar ve
zarar hesabının sarfiyat kısmında böyle bir tamirat için ayrılmış olan bir karşılığı o yıl
zarfında vaki diğer işletme masraflarından farksız telakki etmek gerekir.

Bu izahattan sonra bir işletmenin hasılat elde edebilmesi için ne gibi külfetler
ihtiyar etmesi lazım geldiğine, diğer bir ifade ile sarfiyatın hangi unsurlardan terekküp
edebileceğine bir göz gezdirelim:

1) Direkt maliyet masrafları,
2) Umumi idare ve işletme masrafları,
3) Faizler ve finansmanla ilgili sair masraflar,
4) Bilumum amortismanlar da dahil olmak üzere bütün tecdit fonları,
5) Riziko primleri,
6) Sigorta primleri,
7) Öz sermayeye verilen faizler.

Yukarıda saydığımız masraf kategorilerinden ilk üçü, artık münakaşa kabul
etmeyecek bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim bunlar, kazanç vergisi
kanunumuzun derpiş ettiği masraflar meyanında da yer almaktadır. Amortismanlar ile
tecdit fonu hakkında da bundan önce bir hayli izahat vermiş ve bilhassa modern
sanayideki rollerini etraflı bir surette tebarüz ettirmiş bulunmaktayız. Ancak bu
masraf kategorilerinden riziko primi ile öz sermayeye verilecek faizler, uzun
münakaşalara mevzu teşkil edecek bir karakter taşımakta ve kazanç vergisi
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kanunumuzda derpiş edilmemek şöyle dursun öz sermayeye verilecek faizleri sözü
geçen kanunumuz kat'i bir ifade ile reddetmektedir. Bu itibarla bu iki masraf
kategorisi hakkında kısa bir izahat vermek cihetine gitmek zorundayız: Bilindiği gibi
her işletme kurulduğu tarihten tasfiyesinin sonuna kadar birçok rizikolara maruzdur.
Bu rizikolar işletmenin branşına, büyüklüğüne, sermaye devir süratine ve bunlardan
maada iktisadi vaziyete göre değişik bir mahiyet arzedilebilir. Bu rizikonun nevileri de
çok muhtelif olup bunların başında, yangın tehlikesi, hırsızlık imkanları, müşterilerin
borçlarını ödemeye gayri muktedir bir hale girmeleri, mamullerde ve ham
maddelerde fiat sukutları ve ham madde kıtlığı gibi haller gelir. Her işletme, bu nevi
rizikolara karşı ayrılacak primleri bir masraf faktörü olarak telakki etmek zorundadır.
Sigorta şirketleri yangın ve hırsızlık hariç olmak üzere iktisadi cereyanlardan doğan
diğer rizikoları sigorta etmediği cihetle işletmelerin bu rizikolara karşı kendi kendilerini
sigorta etmeleri lazımdır. Bu yüzden doğacak primler de "Riziko primleri" namı
altında diğer masraflar meyanında yer almalı ve bu meblağlar bilançonun pasifinde
bir karşılık veya ihtiyat hesabında toplanmalıdır. Kazanç vergisi kanunumuz ise bu
nevi karşılıkları veya ihtiyatları masraf olarak kabul etmemekte ve bunların tesisi
halinde vergiye tabi tutulmalarını istemektedir. Bir taraftan riziko primine iştirak etmek
istemeyen maliye, bilfarz bir fiat sukutu yüzünden zarara düçar olan veya daha az
kar eden bir işletmenin ödeyeceği vergiden mahrum kalmakta ve diğer taraftan
kazançlarına ortak bulunduğu işletmelerin muhtemel zararlara karşı mücehhez
olmalarına mani olmaktadır. İşletmeler vazifelerini ifa edebilmek için muayyen
fedakarlıklara katlanmak zorundadırlar. Bu fedakarlıklar işletmeleri muayyen külfetler
dolayısıyla birçok masraflar ihtiyar etmeye mecbur eder. Riziko primi de, muayyen
hadiselerin vukuu ihtimaline karşı alınmış bir tedbir olup her hangi bir zarar vukuunda
gereken tazminatı temin eder. Diğer bir ifade ile, işletme riziko primi yoluyla, iktisadi
kıymeti olan bir fedakarlığa katlanmış olur. Maliyenin de menfaati, vergiden mahrum
kalma veya noksan vergi tahsil etme tehlikesine karşı bu fedakarlığı paylaşmak ve
işletmenin bir zarara düçar olması halinde vergiden mahrum kalacak yerde, emre
amade olan tazminattan faydalanmaktır.

Öz sermayeye ödenmesi gereken faizlere gelince, bildiğimiz gibi tatbikatta faiz
sadece yabancı sermayeye verilmektedir. Halbuki öz sermaye, yabancı sermaye gibi
işletme dahilinde çalışmaktadır. Şayet işletmeye yatırılacak yerde bir bankaya
yatırılmış veya esham ve tahvillere plase edilmiş olsaydı muayyen bir faizden
faydalanmış bulunacaktı. Bu faizden mahrum kalmak yüzünden, sermaye bir
fedakarlığa katlanmış bulunmaktadır. Bu mülahazalara dayanarak bugünkü modern
görüşler öz sermayeye verilecek faizi bir masraf faktörü olarak telakki etmekte ve
bunlara diğer masraflar meyanında yer vermektedir.

İşletmenin gelirlerini de;

1) Satış bedelleri,
2) Alınan faizler,
3) İşletme ile ilgili sair hasılat,

teşkil etmektedir. Yapılan sarfiyat sözü geçen gelirlerden indirildiği takdirde
bittabi, vergiye matrah teşkil eden safi kar elde edilmiş olur. O halde modern iktisadi
görüşlere göre, safi kar, elde edilen bilumum gelirlerden bilfiil yapılan masraflarla
işletmenin bekasını temin için ileride yapılması icap eden, masrafların tenzilinden
sonra kalan bakiyedir.

VI. Netice

Bütün bu izahatımızın da belirttiği gibi, iktisat ile vergi arasındaki
münasebetlerin iktisadi görüşlere göre ayarlanması, sadece işletmelerin değil milli
iktisadımız kadar hazinenin de ana menfaatlerini alakadar eden bir problemdir.
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Birbirini takip eden iki dünya harbinin yarattığı büyük iktisadi zorluklar ve bunun
tabii bir neticesi olarak para kıymetinde vuku bulan azim değişiklikler bu mevzua bir
an evvel gereken ehemmiyetin verilmesini ve vergi mevzuatının süratle yeni
ihtiyaçlara ayak uydurmasını icap ettirmektedir. Nitekim bilhassa son yirmi seneden
beri ileri sanayi memleketlerinde iktisadi prensiplerden ilham alınarak vergi
mevzuatında büyük reformlar yapılmıştır. İkinci dünya harbinin hitamı akabinde de bir
çok garp memleketlerinde süratli kararlar alınmış, kıymet takdirine, netice
hesaplarının tanzimine, amortisman ve tecdit fonu meselelerine müteallik hükümler
yeni şartları ve ihtiyaçları cevaplandıracak bir şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki tetkiklerimiz ise memleketimizde halen cari olan hükümlerin ve
ölçülerin basiretli ve müdebbir bir sevk ve idareyi kolaylaştıracak yerde buna engel
olduğunu belirtmekte ve yalnız işletmelerin değil hazinenin menfaatlerinin de bu
hükümlerden zarar gördüğünü ifade etmektedir. Halbuki iktisadi kalkınmamız ve
sanayiimizin gelişmesi bu hükümlerin bir an evvel gözden geçirilmesini icap
ettirmektedir. Her geçen günün bugüne kadar birikmiş olan zararlara yeni bir zarar
katacağı göz önünde tutularak bütün vergi probleminin bir kül olduğu telakkisiyle bu
değişikliklerin gelir vergisi kanununun çıkmasına terkedilmesi yerine kazanç
vergisinde şimdiden gereken tashihatın yapılması tavsiyeye şayandır. Her ne kadar
henüz mevcut tasarılardan edindiğimiz malumata göre, gelir vergisi usulü kanu
uktasarısı daha iktisadi bir görüşle kaleme alınmışsa da yukarıda temas ettiğimiz
problemlere müteallik kazanç vergisi kanunundaki birçok hükümler hemen de ipka
edilmiştir. Tasarının mütemadi değişikliklere tabi tutulmakta olması dolayısıyla bu
mevzua tam bir salahiyetle temas etmekliğimiz mümkün değilse de elimizde mevcut
malumattan faydalanmak cihetine gideceğiz:

Usul kanunu tasarısına nazaran, amortisman nisbetleri, mer'iyet müddetleri 3
yıldan az olmamak kaydıyla ilgili bakanlıkların mütalaası alınarak Maliye
Bakanlığınca tesbit ve ilan olunacaktır. Bu nisbetler tesbit edilirken muayyen iş ve
sanat müesseseleri ayrı ayrı nazara alınacak ve amortismana tabi kıymetlerin
tecrübeye dayanan vasati ömürleri hesaba katılacaktır. Aynı zamanda yeni icatlar
dolayısıyla teknik kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale
gelen ve cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınmaya ve
yıpranmaya maruz kalan menkul ve gayri menkullerin amortismanında, müracaatları
üzerine Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı tayin
olunan fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nisbetleri tatbik olunacaktır.

Kazanç vergisi kanunundaki mutlak hükümlere mukabil gelir vergisi tasarısında
amortisman nisbetlerinin iktisadi şartları cevaplandırabilecek bir (Suples) ile mütalaa
edilmiş olması hakikaten memuniyet ve takdirle karşılanmak icap eder. Ancak bunun
yanı başında gayri menkullerin ve mamullerin maliyet bedelleri üzerinden, borsada
kayıtlı olmayan esham ve tahvillerin alış bedelleri üzerinden kıymetlendirileceğine ve
amortismanların da bu kıymetler üzerinden yapılacağına dair hükümler bugün
hazırlanmakta olan bir kanun icaplarına aykırı düşmekte ve 1934 yılında sadır olan
kazanç vergisi kanunundaki zihniyete bağlı kalınarak ara yerde iktisadi şartlarda ve
para kıymetinde vukubulan büyük değişiklikler nazarı itibare alınmamış
bulunmaktadır. Demin de işaret ettiğimiz gibi memleketimizin iktisadi durumu gelir
vergisi için tasarlanmış olan bu hükümlerin bu verginin bir kül halinde çıkması
beklenmeden hemen mer'iyete konulmasını ve tasarıda kıymet takdirine taalluk eden
ve iktisadi prensiplere uygun bulunmayan hükümlerin yeniden gözden geçirilmesini
ve bunların da süratle tatbik ettirilmesini icap ettirmektedir.

Bu münasebetle, memleketimizdeki vergi tahakkuk cihazına ve bu cihaza
hakim olması lazım gelen zihniyete de temas edeceğiz. Bir vergi kanunu iktisadi
ihtiyaçları en ileri bir görüşle cevaplandırabilecek bir tarzda tanzim edilmiş olsa dahi,
hakiki muvaffakiyeti, mükelleflerin hesaplarını tamamen ilmi ve objektif esaslar
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dahilinde inceleyebilecek çok kuvvetli bir vergi tahakkuk cihazının kurulmasına ve
işlemesine bağlıdır. Bu tahakkuk cihazına hakim olması gereken zihniyet, hazinenin,
her mükellefin gelirine iştirak eden sermayesiz bir ortak olduğu ve ana menfaatinin
"Ortağı" bulunduğu müessesenin çalışma takatinin ve rantabılitesinin devamlı
olmasına bağlı bulunduğudur. Diğer bir ifade ile "nef'i hazinenin hakiki ve devamlı
menfaati, yerini, tabir caizse, "nef'i iktisada" terketmesidir. Bu zihniyeti gerçekten
kavramış bulunan bir vergi tahakkuk cihazı sayesindedir ki hazine ile mükellefin
karşılıklı menfaatleri hakkıyla korunmuş ve telif edilmiş olacaktır.

Halen bu tahakkuk cihazını; hesap uzmanları ünvanını taşıyan "vergi revizörleri
ile maliye müfettişleri teşkil etmekte ve yukarıda ehemmiyetini belirttiğimiz nazik
vazife bunlara yüklenmiş bulunmaktadır. Bu revizörlerin seçim ve formasyonlarında
her hangi bir noksanlık yüzünden ya hazinenin hakiki menfaatleri ihmal edilmiş ve
yahut ta mükelleflere lüzumsuz külfetler yüklenmiş olur ki, bilhassa bu hal
memleketin iktisadi bünyesini de müteesir edecek neticeler doğurabilir.

Memleketimizdeki vergi revizörlerinin halen tabi tutuldukları seçim ve
formasyon şartları, -müstesna kabiliyetler mevzuumuz dışında bırakılmak kaydıyle-
kendilerinin şekli bir revizyonun çerçevesi dışına çıkmalarına imkan vermemektedir.
Bunun da başlıca sebebi bu revizörlerden mühim bir kısmının her hangi bir işletmede
hiç bir zaman fiilen çalışmış olmamaları ve esas vazifeleri bilançoların tetkiki olduğu
halde, bir işletmenin bilançosunu resen ve müteaddit defalar tanzim gibi bir faaliyet
sarfetmemek suretiyle pratik hayattan uzak kalmış bulunmalarıdır.

Kanunla mükellef arasında mütavassıt bir rol oynamakta bulunan ve muayyen
hadiseler karşısında adeta bir hakem gibi hareket etmesi gereken vergi revizörlerinin
seçiminde ve formasyonunda aşağıdaki esaslar gözetilmelidir:

a) İktisadi ve mali bilgilerle mücehhez bulunmak ve muhasebe ile revizyon
tekniğine hakim olmak (İktisat Fakültesi ile Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan
mezun olanlar tercih edilmelidir.)

b) Muayyen büyüklükteki bir işletmede muayyen bir müddet bilfiil muhasiplik
etmiş bulunmak (Muhasebecilik edenlerle bir büyük veya orta işletmenin
muhasebesini organize etmiş olanlar tercih edilmelidir.)

c) Yapılacak soruşturma neticesinde ahlaki kıymetlerinin üstünlüğü anlaşılmış
olmak.

d) Sadece fiili vazifelerinin icap ettirdiği bilgiler bakımından çetin bir imtihana
tabi tutulmak (bu imtihanda, bilhassa vergi revizörlüğüne müteallik tatbiki
problemlere, bilanço ve işletme tahliline, kıymet takdiri, maliyet ve amortisman.... bir
yer verilmelidir).

e) Sözü geçen imtihanda muvaffak olduktan sonra, bir hesap uzmanı yanında
muayyen bir müddet muavinlik etmiş olmak.

Vergi revizörlüğünü yapacak olan hesap uzmanları bu veya buna benzer şartlar
içinde seçilecek olursa, vergi tahakkuk cihazı çok daha kuvvetlenecek ve Gelir
Vergisinin bilhassa ilk intikal devresinde karşılaşılacak zorluklar bu sayede hem
hazine, hem de mükelleflerin menfaatine elverişli bir surette yenilmiş olacaktır.

Bütün bu tahlillerimizin hedefi memleketimiz iktisadiyatının işletmelerin iktisadi
olarak çalışmalarından büyük menfaatler temin edeceğini izah etmektir. Böyle bir
iktisadi çalışma da, burada zikretmediğimiz diğer icapların yanı başında, elde edilen
karların, iktisadi esaslara uygun hükümler gereğince vergiye tabi tutulmaları diğer bir
ifade ile vergi mevzuatının iktisadi ihtiyaçlara göre ayarlanması suretiyle mümkün



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 305

görülmektedir. Bu mevzuda esas itibariyle iki gayeye varmaklığımız icap etmektedir.
Bunlardan birincisi sermayenin teşekkülüne engel olmamak ve aynı zamanda
sermayeyi muhafaza etmek yani sermayenin kemirilmesine meydan vermemek,
ikincisi de ticari muamelerin cerayanını bozmamak ve normal seyrine mani
olmamaktır.

Bu yüksek gayelerin tahakkukuna yardım edecek bir vergi mevzuatının, iktisadi
kalkınmamıza faydalı yardımlar sağlayacağına ve iktisadi hayatımızda hayırlı bir çığır
açacağına şimdiden inanmaktayız.

KAYNAKLAR

Alfred İsane İşletme iktisadı (I ve II. ci cilt)
(Maliyet masrafları teorisi, kıymet takdiri, kar mefhumu.)

“ “ Muhasebe nazariyesi
(Kıymet takdiri, amortisman meseleleri.)

“ “ İşletme iktisadı mevzuu olarak faiz
(Prof. Fazıl Pelin’e Armağan’da).

“ “ Vergi Revizyonu
(Muhasebe ve Maliye Mecmuası’nda.)

Aziz Balkanlı Gelir Vergisinin Tatbikinde Hesap Uzmanlarının rolü.
(Muhasebe ve Maliye Mecmuası Sayı I.)

8. Tasarlanan Şekilde Gelir Vergisi Reformunun Tenkidi
(İstanbul Tüccar Derneğinin Tebliği)

Hükümetçe vergi reformunu temin maksadıyla Büyük Millet Meclisine ayrı dört
kanun tasarısı sunulmuştur. Bunlardan üçü, (yani gelir vergisi, işletme ve gezginci
işler vergisi, kurumlar vergisi) bugün yürürlükte olan kazanç vergisinin yerine kaim
olacaktır.

İstanbul Tüccar Derneği geçen sene Mayıs ayı başlarında bu mühim reform
tasarıları üzerinde incelemelerde bulunmuş tarafsız mütehassıslardan, iş
adamlarından müteşekkil bir komisyon kurmuştu. Komisyon uzun boylu yaptığı
incelemeler neticesinde, tasarlanan şekilde gelir vergisinin memleketimizin iktisadi,
içtimai ve mali bünyesine uymadığı kanaatini edindi. Komisyon bilhassa, isminin
konmasına rağmen, tasarıların bir gelir vergisi hüviyetini taşımadığı, bu vergi
sistemleri içinde global şeklin tercih olunduğu noktalarını tenkit etmekte idi.

Müteaddit aylık toplantılarımızda görüşülerek kabul edilen bu rapor, derneğin
kat'i noktai nazarı halini aldığından, yönetim kurulumuz memleketimizin en
salahayetli bir teşekkülü olan Türkiye İktisat Kongresine işbu raporu aynen sunmayı
ve görüş ve tekliflerinin incelenmesini rica eder.

BİRİNCİ FASIL

Tasarının Görçekleştirilmesindeki Nazari Esaslara Göre Tetkiki

A- İleri Sürülen Nazarı Esaslar

Çeşitli isimler altındaki kanunlarla ve ayrı vergiler şeklinde tatbik edilmekte olan
bu günkü Kazanç Vergisi usulünün memleketimize iktisadi, içtimai ve hatta ahlaki
bakımlardan birçok zararlar verdiği, vergi adaletini ve verimliliğini sağlayamadığı,
bugün artık herkesçe kabul edilmiş bir hakikattir. Bu sebeple hükümetin bir vergi
reformuna girişmeye teşebbüs etmesi, bir zaruretin neticesidir.

Bu reformun yapılabilmesi için -Gerekçede de yazıldığı veçhile- hükümet, iki
tezle karşılaşmıştır:



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 306

1) Kazanç Vergisini tadil ve ıslah etmek,

2) Kazanç Vergisini bir tarafa bırakıp Gelir Vergisi sistemine gitmek.

Maliye Bakanlığı, bu tezlerden ikincisini kabul ederek Gelir Vergisi sistemine
gitmiş ve tasarılarını bu esasa göre hazırlamıştır.

Gelir Vergisini tercih sebepleri:

Hükümetçe Gelir Vergisinin şu sebeplerden dolayı tercih edildiği gerekçeden
anlaşılmaktadır:

a) Mali Bakımdan: Devletin durmadan artan masraflarını "Kazanç vergisine
dayanan geri bir vergi sistemiyle devamlı olarak ve tabii bir surette karşılamaya" artık
imkan bulunamıyacağından, vergi sistemimizi, "verim kabiliyeti yüksek" ve milli gelirle
irtibatlı bir temel vergi olan Gelir Vergisine istinat ettirmek zaruri bulunmaktadır.

b) Sosyal Bakımdan: Gelir vergisi sistemi, sosyal bakımdan:

1- Verginin verim kabiliyeti yükseleceğinden ve bu sayede muamele ve istihlak
vergilerini indirerek bunların doğurduğu adaletsizliği gidermek,

2- Vergi karşısında eşitliği temin etmek,

3- Sermayeden, sermaye-emekten, ve sadece emekten doğan gelirlere
mütehalif nispetler tatbikini sağlayan (ayırma-Discrimination) kaidesine yer vermek,

4- Müterakki nispet tatbikini temin etmek,

5- En az geçim indiriminin ve aile durumunun gözönünde tutulabilmesini
mümkün kılmak,

Faydalarını sağlayacaktır.

c) Ekonomik Bakımdan: Verginin memleketin tabii ekonomik inkişafına mani
olmaması ve tarafsız olması lazımdır. Bu bakımdan Gelir Vergisi:

1- Mahiyeti icabı en umumi ve istisnasız olup aynı şartlar dahilinde gelir ve
sermaye teşekkülleri karşısısında en bitaraf kalan,

2- Verim kabiliyetinin yüksek olması dolayısıyla vergi tarifesinin makul ve
mutedil hadlerde kalmasını mümkün kılan,

3- En az devir ve inikas kabiliyetini haiz olmakla fiyatlara bindirilerek
müstehliklere inikas ettirilmesi güç bulunan,

Bir vergi sistemi olmak itibariyle, bu ekonomik gayeye çok uygundur.

Gelir Vergisinin tercih sebebi olarak Gerekçenin gösterdiği esaslar, mali
nazariyatın Gelir Vergisine atfeylediği ilmi ve umumi prensiplere uygundur. Bu
bakımdan Gerekçe, memleketimizde adeta ideal bir Gelir Vergisi sisteminin kabulü
lüzumunu müdafaa etmekte ve tasarının da bu esaslara uygun olarak hazırlandığı
zehabını vermektedir. Fakat tasarıların üzerinde bu esaslar karşısısında yapılacak bir
inceleme tasarı hükümleriyle nazariyatın telif edilemediğini gösterir.

B- Nazari Esaslarla Tasarı Arasındaki Tezat

I- Mali Bakımdan:

Mali bakımdan, Gelir Vergisi verim kabiliyeti yüksek, milli gelirle irtibatlı bir
temel vergi olmak lazımdır. Bu sebeple de:
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1- Verginin "umumi ve mümkün mertebe istisnasız ve yeknesak olması.

2- Milli Gelirin oldukça büyük bir kısmını kavraması.

3- Bütün vasıtasız vergileri içinde toplaması.

4- Gelir Vergisi sistemlerine uygun olarak memlekette tatbiki kabiliyetini haiz
bulunması,

icap eder.

Halbuki Tasarıda bu prensiplerin sağlanamadığı görülmektedir:

1- Umumilik: Gelir Vergisi prensiplerinin başında olan umumilik esası
bakımından tasarı incelendiği takdirde, bünyemize uymak zaruretiyle umumiyet
prensibinden inhiraf edildiği ve büyük istisnalara ve muafiyetlere yer verildiği görülür.
Nitekim zirai kazançlar, devlet tahvilleri faizleri ve esnaf, mükellefiyet dışı
bırakılmıştır.

Vakıa, Gelir Vergisi tatbik eden ileri memleketlerde de, zirai kazançlar ve
esnaflık hakkında bir takım istisnalar mevcut ise de, ekonT™kk ve sosyal bünyeleri
icabı oralarda bunlar, sistem ve nazariyata uygun istisna hududunu aşmaz. Filhakika
bu verginin tatbik olunduğu ileri sermaye memleketlerinde ziraat başlıca istihsal ve
gelir kaynağı olmadığı gibi, esasen gelir vergisi dışında kalan küçük ziraat mahdut ve
esnaflık ta, tarihi tekamül neticesi hemen hemen tasfiye edilmiş bulunmaktadır.
Bizde ise, milli gelirimizin esas temeli ziraat olduğu gibi ekonomik bünyemizde de
esnaflık henüz büyük bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan, bizde menkul sermaye
iradında, devlet tahvilleri faizlerinin mevkii de, çok mühimdir.

Bu vaziyet icabı mevzu bakımından, Gelir Vergisi tasarısıyla bu günkü Kazanç
Vergisi sistemimiz mukayese olunduğu takdirde, aralarında büyük bir fark olmadığı
görülür. Filhakika bu günkü Kazanç Vergisinin mükellefiyeti şümulüne dahil olmayıp
Gelir Vergisi tasarısında vergiye tabi tutulan mevzular, hemen hemen:

a) Tasarruf mevduatı faizleriyle,

b) Gayri menkul iratlarından,

ibaret bulunmaktadır. Halbuki memleketimizde tasarruf mevduatı faizlerinden
alınabilecek verginin pek cüz'i olduğu herkesçe malumdur. Gayrimenkullerden de bir
taraftan Milli Korunma ahkamı dolayısıyla kira arttırma imkansızlığı, diğer taraftan da
bina vergisinin, Gelir Vergisinden mahsubunun kabul edilmesi gibi sebeplerle, bu
matrahtan kayda şayan bir vergi geliri temin edilemiyeceği aşikardır. Bu vaziyete
göre, mevzu bakımından tasarı, ismi Gelir Vergisi olmakla beraber, bir Kazanç
Vergisi mahiyetinden ileri gidememiş bulunmaktadır.

2- Milli Gelire Bağlılık: Gelir Vergisinin istenildiği derecede verimli olabilmesi
için, milli gelirin oldukça mühim bir kısmını mükellefiyet şümulüne alması iktiza eder.
Ancak bu suretledir ki Gelir Vergisi devlet varidatı içinde mühim bir mevki tutabilir.
Nitekim İngilterede 1943 de devlet varidatının % 60'ını, Amerikada 1944 de % 80'ini,
Fransada 1939 da % 26'sını, Almanyada 1936 da % 30'unu, İtalyada 1938-1939 da
% 28'ini Gelir vergisi temin eylemiştir.

Bizde, yukarda belirttiğimiz gibi. Gelir Vergisi hemen hemen yalnız ticaret ve
sanayi kazançları üzerine mevzu bulunmakta, ve iktisadi ve sosyal bünyemiz
itibariyle bunların içinde mühim bir yer işgal eden esnaf da bizzarure Gelir Vergisine
tabi tutulmamakta bulunduğu cihetle, tasarlanan Gelir Vergisinin milli gelirin pek cüz'i
bir kısmını mükellefiyet altına alabileceği şüphesizdir. Diğer taraftan, devletçilik
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rejimimiz dolayısıyla, bizde milli gelir kaynaklarının mühim kısmı devletin elindedir.
Fertlere bağlı ticari ve sınai teşebbüslerin, Harp sonu güçlükleri içinde artması da
hayli güç mevzuların halline bağlıdır. Bu sebeple Gerekçede yazılı olduğu şekilde
"Milli gelire müsteniden Gelir Vergisinin de kendiliğinden ve devamlı olarak
artacağını" beklemek, fazla iyimserlik olur.

3- Vasıtasız vergileri bir araya toplaması: Gelir vergisinin en esaslı
prensiplerinden birisi de bütün vasıtasız vergileri bir araya toplaması ve yeknesak
olmasıdır. Gelir vergisini muvaffakiyetle tatbik eden memleketlerde, bazı mahalli
resimler hariç olarak, vasıtasız vergiler Gelir Vergisinin sinesinde toplanmaktadır.
Aksi takdirde yeknesaklık ve binnetice Gelir Vergisinin temin etmesi icap eden
mükellefiyette eşitlik, en az geçim indirimi, aile durumunun nazarı itibara alınabilmesi
gibi içtimai faydaların sağlanması güç olur. Gerek global ve gerek dualist sistemi
seçmiş olan memleketlerde bu kaideye dikkatle riayet olunur. Bizde, yine iktisadi ve
içtimai bünyemizin icabı olarak, bina, arazi ve hayvan vergileri umumi Gelir Vergisine
ithal edilememiştir. Esnaf için de ayrıca bir vergi ihdasına mecburiyet görülmektedir.
Bu bakımdan teklif edilen reformun vasıtasız vergileri bir araya topladığı da iddia
olunamaz.

4- Tatbik kabiliyeti: Yukarıda belirtildiği gibi, tasarı gerekçeye ve Gelir
Vergisinin umumi ve ilmi prensiplerine uygun olmayarak hazırlandığı ve mevzu
itibariyle bir Kazanç Vergisi olmaktan ileri gidemediği halde, global gelir vergilerinde
esas olan tarh ve tahakkuk usulleri aynen kabul edilmiştir. Bu sebeple, gerçek kişiler
her çeşit gelirlerini bir araya toplayarak ve bunlar için yaptıkları masrafları da
hesaptan indirerek Maliyeye beyanneme vereceklerdir. Maliyenin hem bu
beyannameleri, hem de mükellefiyet dışında başka ödevli kalıp kalmadığını anlamak
için, muaf ve müstesna olanların durumlarını incelemesi ve mükelleflerin ticari ve
hatta ailevi vaziyetlerini en ince noktasına kadar kontrol ve tetkik etmesi lazım
gelecektir.

Gelir Vergisi tatbik eden ileri memleketlerde muaflıklar ve istisnaların mahdut
ve her mükelleften üstüste alınacak vergilerin bize nazaran fazla olması, sermaye ve
gelir hareketlerinin modern ekonomi cihazları sayesinde -mazbut bulunması
dolayısıyla vergi kaçakçılığının daha güç olması, verginin icap ettirdiği kontrolun ora
maliyelerince icrasını kolaylaştıran amillerdendir. Buna rağmen o memleketler bile
verginin tarh ve tahsil usullerinde güçlükleri tamamen yenememişlerdir.

Hükümetin bizde bu büyük işi nasıl başarabileceğine dair Gerekçede esaslı bir
teminat verilmiş değildir. Vakıa, tetkik ve kontrol usulleri kalite ve kantite bakımından
eskisine nazaran farklıdır. Fakat Gelir Vergisinin icap ettirdiği dereceyi bulmaktan
henüz çok uzaktır. Bugün, tekniği daha basıt ve mükellefiyet hududu daha dar olan
Kazanç Vergisi sistemimizde bile, faraza 1944 yılında 505.663 mükelleften ancak
8.705 adedi beyanname usulüne tabi olduğu halde, tetkik ve kontrol kafi derecede
süratle ve emniyetle yapılamamaktadır. 1947 senesinde hala 1943 senesine ait tetkik
edilmemiş beyannamelerin mevcudiyeti bunun açık bir delilidir. Bu sebeple
maliyemizin geniş bir mükellef zümresinin vereceği ve daha muğlak bir tekniğe
dayanmış beyannameleri tetkik edebileceği yolundaki ümidini lüzumundan fazla
nikbin buluyoruz.

5- Verim kabiliyeti: Hükümeti, gelir vergisi usulüne sevk eden en mühim amil,
Gerekçede de açıkca belirtildiği gibi, Kazanç Vergisi sisteminin kendisinden umulan
varidatı verememesidir. Buna mukabil Gelir Vergisinin doğrudan doğruya milli gelirle
irtibatlı olmasından dolayı, Hazineye gittikçe fazlalaşan bir irat sağlayacağı beyan
olunmaktadır.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 309

Halbuki yukarıda işaretlediğimiz muaflıklar ve istisnalar altında tasarlanan Gelir
Vergisi, esasen milli gelirin mühimce bir kısmını kavramadığı ve hemen bütün yükü
Kazanç Vergisi mevzuuna giren mükelleflere yüklediği için bu mütalaanın varid
olamıyacağı meydandadır.

II- Sosyal Bakımdan

Gerekçede Gelir Vergisinin sosyal bakımdan müdafaası, bilhassa; vergi
karşısında eşitlik, en az geçim indirimi, aile durumunun vergide gözönüne alınması,
müterakkilik esası ve ayırma prensibi gibi noktalardan yapılmaktadır. Bu suretle
muamele ve istihlak vergilerinin az ve orta gelirler üzerine binen yüküne mukabil,
fazla gelirlilerin müterakki ölçüde yükselen bir vergi vermeleri suretiyle sosyal
adaletin korunacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda Gerekçe, randımanı çok olan
Gelir Vergisi sisteminin tatbik edilmesiyle muamele ve istihlak vergilerinde bir
indirmeye doğru gitmek, hatta bu vergileri büsbütün kaldırmak imkanı üzerinde de
durmaktadır.

1- Vergi Karşısında Eşitlik: Ancak umumilik prensibinin tatbik edilmesi halinde
bahse konu olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bizde tasarlanan Gelir Vergisi bunu
sağlamadığı için eşitlik kaidesinin nazari bir mahiyette kaldığı anlaşılır.

2- En Az Geçim İndirimi: Bu prensibin vergi usullerimize girmesine yol
açabilmesi bakımından Gelir Vergisinin oynayabileceği müsbet rol inkar edilemez.
Ancak gelirleri toplamı üzerinden değil fakat ayrı ayrı vergilendiren Kazanç Vergisi
sisteminde de bu hayırlı usulün tatbiki mümkündür. Nitekim teklif kısmımızda bu
nokta üzerinde durulmuştur.

Aile durumunun vergide gözönüne alınması noktasına gelince, maliyeyi bütün
mükelleflerin aile durumları hakkında vesikalı malumat toplamaya ve vatandaşları da
bunları sağlamaya zorlayacak ve birçok kontrol güçlükleri doğuracak olan bu usulün
mükelleflere bahşedeceği fayda, yapılacak masrafı bile karşılayamayacağından, bu
usulden vazgeçilmesinin doğru olacağı mütalaasındayız. Aynı şekilde bekar
mükellefler hakkında düşünülen zamdan da, çeşitli sebepler ve doğuracağı birçok
güçlükler dolayısıyla, vazgeçilmesinde fayda olacağı kanaatındeyiz.

3- Müterakkilik Prensibi: Gelir Vergisi sisteminin en kuvvetle müdafaa edilen
taraflarından biri olan bu prensibi, vergicilik bakımından, reddetmek imkanı yoktur.
Bu noktanın en iyi şekilde, bütün gelirleri bir araya toplayarak yekununu vergi
matrahı yapan Global Gelir Vergisi usulünde sağlanabileceği şüphesizdir. Ancak,
vergicilik ilminin ve tarihinin tetkikinden açıkca anlaşılacağı veçhile, müterakki
nispette vergi almak prensibi ileri sermayedar memleketlerde sanayiin ve
teşebbüslerin büyüyerek temerküzler yapması sayesinde imkan altına girmiş ve
büyük karlardan nispetleri müterakki vergiler almak, teknik ve sermayenin büyüdükçe
hendesi nisbetlere doğru artan gelirlilik vasfı dolayısıyla, ancak o cemiyetler için
mümkün olmuştur. Bu nokta hakkında ileride fikrimizi açıklayacağımız için, burada
sadece ağır olmamak şartıyla, müterakkilik prensibinin Kazanç Vergisi sisteminde de
kısmen tatbiki mümkün olduğunu kayıtla iktifa edeceğiz. Memleketimizde ekonomik
ve tarihi icaplar neticesi olarak sermaye kendiliğinden büyük temerküzler
yapmadığından ve istihsalde tekniğin üstün faktör olması bugün gerçekleşmemiş
olduğundan, gelirlerin toplamı üzerinden müterakki nisbet tatbiki usulünün, sermaye
topluluğunu önlemek gibi iktisadi, vergi kaçakçılığına yol açmak gibi şekillerle de mali
bir takım zararlar doğurmaktan başka bir netice temin etmeyeceği fikrindeyiz.

4- Ayırma Prensibi: Ayırma prensibinin, yani emekten doğan gelirlerin az,
emekle sermayeden doğanların orta, yalnız sermaye gelirlerinin ise daha yüksek bir
tarifeye tabi tutulması esasının Genel Gelir Vergisiyle de sağlanabileceği iddiası,
gerek nazari ve gerek tatbiki mülahazalarla, üzerinde tereddütle durmağa değer bir
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noktadır. Bilakis, ayırma prensibini en kifayetsiz ve tekniği en güç şekilde sağlayan
sistemin tasarılarda teklif edildiği şekilde, Global başka bir deyişle sentetik veya tek
vergili ünite sistem olduğuna şüphe yoktur. Çünkü bütün gelirleri, mahiyetleri ve
kaynakları ne olursa olsun, bir araya toplayarak aynı tarife altında vergiye tabi tutan
bu sistemde, gerçek manada bir ayırmaya maddeten imkan bulunamaz.

Terkibi esasa, yani sedullerin ayrı ayrı tarifelerle vergilendirilmesine dayanan
sistemlerle, alelümum Kazanç Vergisi gibi, objektif randıman vergilerinde her cins
gelirin ayrı ayrı tarifelere tabi tutulması, ayırma esasının gereği gibi tatbikine imkan
verir. Tasarlanan şekilde, miktarı reel ihtiyaçlara göre pek küçük olan ve sadece
hizmet erbabı için bahse mevzu bulunan asgari bir geçinme payı dışında, bütün
ücretler ve gelirler aynı tarifeye tabi tutulduğuna göre, ayırma prensibinin
tasarılarımızda gözönüna alınmadığı anlaşılmaktadır.

5- İstihlak ve Muamele Vergilerini Kaldırabilmek: Gelir Vergisini sosyal
bakımdan müdafaa için Gerekçede ileri sürülen, ve istihlak ve muamele vergilerinin
doğurduğu adaletsizlikleri düzeltmeye ve yavaş yavaş bu vergileri kaldırmaya veya
hafifletmeye imkan vereceğine ait olan mütalaa üzerinde de biraz durmak faydalı
olacaktır.

Sosyal adalet bakımından bu vergilerin, geliri az olan büyük halk kitlesine
yaptığı büyük tazyıkı hafifletmek bahse mevzu ise, o zaman gelirlerini tamamen
istihlak eşyasına harcamak zorunda olan vatandaşları top yekün Gelir Vergisi
mevzuunun dışında bırakmak lazımdır. Çünkü bu vatandaşları esasen mahdut olan
gelirlerinin, bu vergiler dolayısıyla, yüzde ellisinden fazlasını devlet hissesi olarak
ödemektedirler. Tasarıda ücretler ve yevmiyeler, ehemmiyetsiz bir geçim
indiriminden sonra, her türlü gelirler gibi aynı tarifede vergiye tabi olmasına göre, bu
yolla sosyal adaletin sağlanacağı da gerçekleşememiş bir temenniden ibaret
kalmıştır.

Gelir Vergisi hasılatının çoğalması ölçüsünde muamele ve istihlak vergilerinin
hafifletilmesi veya kaldırılması ise, umumiyetle vergi reformuna ve kalkınma
davamıza ait bir mesele olduğu için, ayrıca incelenmesi icap eder. Kaldı ki tasarlanan
vergi, milli gelirin küçük bir kısmına bağlı olduğundan, fazla hasılat sağlaması ve
gittikçe randımanın fazlalaşması ve bu sayede muamele ve istihlak vergilerinin
kaldırılabilmesi umulamaz.

III- Ekonomik Bakımdan

Gerekçenin 9 uncu sahifesindeki üçüncü paragrafta reformun ekonomik
sebepleri incelenmektedir. Bunun hülasası, "İleri bir Gelir Vergisi sistemi, memleketin
tabii ekonomik inkişafına mani olmayan, diğer bir deyişle, iktisadi hayatın gelişmesi
karşısında tarafsızlığını muhafaza edebilen bir mali sistemdir" şeklinde ifade
olunmuştur. Gerekçede bundan sonra 10 uncu sahifede, "verginin iktisadi hayat
üzerinde menfi tesiri olmaması" için şu şartların lazım olduğu belirtiliyor:

1- Vergi umumi ve mümkün mertebe istisnasız ve yeknesak olmalı; gelir ve
sermaye teşekkülleri üzerinde -iktisadi ahengi bozacak şekilde- farklı tesirler
yapmamalıdır;

2- Vergi tarifesi, teşebbüs fikrini baltalayacak, vergi mukavemetini artıracak
ağırlıkta olmamalıdır.

3- Vergi, bilfiil kazanç sahibi tarafından ödenmeli; yani fiyatlara bindirilmek
suretiyle başkalarına (müstehliklere) devir ve aksettirilmemelidir.
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Komisyonumuzca tamamen iştirak edilen bu prensiplerin tasarıda nasıl
sağlandığı izah edilmediği cihetle, bu nazari mütalaaların mesnetsiz kaldığı
görülmektedir. Meclise sunulan teklifin bu gayelerle tezat halinde olduğu bundan
sonraki faslımızda belirtilecektir.

İKİNCİ FASIL

Raporun ikinci faslı şu bahisleri ihtiva etmektedir:

Vergiler ve Cemiyetlerin bünyesi

A- Vergilerin tekamülü safhası
B- Gelir Vergisi ileri sermayedar cemiyetlere mahsus bir sistemdir.

1- Sermaye bakımından,
2- Teknik ve enerji üstünlüğü bakımından,
3- Sosyal bakımdan.

C- Muhtelif memleketlerdeki tecrübeler,
D- Gelir Vergisi ve memleketimizin bünyesi

1- Sermaye gücümüz bakımından,
2- Teknik gücümüz bakımından,
3- Sosyal bakımdan.

Bu fasıllar, İstanbul Tüccar Derneğinin yayın organı olan Türkiye İktisat
Mecmuasının ikinci ve üçüncü sayılarında aynen neşredildiğinden bu bültenimize
dercolunmamıştır. Alakalıların mezkur mecmua nüshalarına müracaat etmeleri
tavsiye olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Teklifler

A- Kazanç Vergisi Tistemine Göre Reform

Memleketimiz ekonomik ve sosyal bünyesinin, Gelir Vergisi sistemi için henüz
elverişli olmadığını ve bu sebeple de hükümetin Meclise sunduğu tasarısı da bu
sistemin nazari prensiplerinden inhiraflar yapmak zaruretiyle karşılaştığını, evvelki
fasıllarda, belirtmiştik.

Hükümet, Gelir Vergisi tasarısıyla bugünkü Kazanç Vergisi haricinde
ehemmiyetli bir mevzu genişlemesi yapmadığı halde Gelir Vergisinin, daha muğlak
ve tatbiki daha güç olan tarh tekniğini teklif etmiştir. Bu teklif kabul edildiği takdirde
devlete ve mükelleflere lüzumsuz ve zararlı bir takım külfetler yüklen|cekine şüphe
yoktur. Buna mukabil Gelir Vergisiyle, ticari ve sınai kazançlar haricindeki
kaynaklardan ehemmiyetli bir vergi hasılatı elde edilemeyecektir.

Bu sebeple, tarh tekniği daha basit olan ve bugün artık alışılmış bulunan
Kazanç Vergisi sistemine göre bir reform yapılmasının daha uygun olacağı
kanaatindeyiz. Kazanç Vergisinin kabahati, sisteminde değil onun tatbik şeklinde idi.
Beyanname mevzuu gittikçe daraltılmış ve sistem bir patent vergisi haline getirilmişti.
Makbul ve adil bir vergi politikası takip ederek mükellefleri beyannameye alıştırmak
lazımdı. Bu itibarla şimdi yapacağımız reform. Kazanç Vergisini hakiki manada tatbik
etmektir. Esasen bugünkü basit rejimden doğrudan doğruya Gelir Vergisi sistemine
geçmenin doğuracağı zorlukları ve zararları önleyebilmek için hakiki bir Kazanç
Vergisi devresinden de geçmemiz yerinde olur. Kazanç Vergisi sistemiyle de
beyanneme usulünün genişletilmesinden sonra Gelir Vergisi gerekçesinin bu vergiye
sağlamayı umduğu mali, ekonomik ve sosyal faydaların elde edilmesi imkan
dahilindedir. Böylece, gerçek kişilerin hakiki gelirlerini bir araya toplayarak tesbit
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eylemeğe lüzum kalmıyacak her gelirin ayrı ayrı ve kaynağında teklifi kabil
bulunduğundan, tarh ve tahakkuk usulleri çok daha kolay ve doğuracağı zorluk ve
zararlar daha az olacaktır.

Hükümet, Gerekçede, Kazanç Vergisini bırakarak niçin Gelir Vergisine geçmek
istediğini izah ederken, bu sebebi Kazanç Vergisi sisteminin geriliğine yüklemektedir.
Ancak, yine gerekçede, 1926 dan beri aradan yirmi bir sene geçmesine rağmen, o
tarihte memleketimize giren Kazanç Vergisi prensibinin hakkıyla tatbik edilmemiş
olduğu da belirtilmektedir. Bu itibarla henüz prensipleri yaşamamış olan bir vergi
sistemine hükümetçe ne gibi sebeplerle gerilik isnat olunduğu anlaşılamamıştır.

Hükümet Gerekçenin 19 uncu sahifesinde Gelir Vergisi reformuna karşı
yapılabilecek itirazların ancak beyannamenin teşmili hareketine yöneltilebileceğini
beyan etmekte ve gerekçede bu noktaya cevap vermeye çalışmaktadır. Gelir
Vergisinde, beyanname işinin Kazanç Vergisine nazaran çok daha güç olduğu bugün
ispata bile muhtaç olmayacak kadar açık bir hakikattir. Halbuki Kazanç Vergisini tam
tatbik edemeyişimizin sebebi, bilindiği üzere mükellefleri beyannameye tabi
tutmaktaki güçlükten doğmuştu. Filhakika 1926 da nazari prensiplere yakın bir
genişlikte beyanname esasına dayanan Kazanç Kanununun bünyemize ve
şartlarımıza uymadığı ilk tatbikatta anlaşılmış, ve bu sebeple beyanname usulü
daraltılarak Patent sistemine yaklaşılmıştır.

Kazanç Vergisi gibi yirmi sene tatbik edilmiş bir vergi usulünde, beyannameyi
genişletmeye fiilen muvaffak olamadığımız meydanda iken; yarın ne gibi şartlar
altında tatbik olunabileceği bilinmeyen daha ileri beyanname mekanizması ve tekniği
daha güç bir vergide bu usulü başarı ile tatbik edebileceğimize inanmak güçtür.

Mütalaamıza göre, memleketimiz, Kazanç Vergisinin tatbik edildiği son yirmi
sene zarfında sermayedarlık nizamında dikkate değer ilerlemeler kaydetmiş ve
ekonomik bakımından nisbeten inkişaflar göstermiştir. Ne ticaret kadromuz, ne
sanayiimiz ve yollarımız bakımından yirmi sene evvelle mukayese edilemeyiz. Şu
halde bugünkü dava, kanunla girmesine rağmen kendisini hayatımıza mal
edemediğimiz Kazanç Vergisi esası dahilinde bir reform yapmak olmalıdır. Tekniği
daha basit, mükellefiyet hududu bünyemize daha uygun tarh tahakkuk ve tahsil
külfeti daha az olan hakiki Kazanç Vergisi devresini geçirmeden, ve devlet
kapitalizminden ferdi kapitalizme doğru bir istihale yapmadan, Gelir Vergisi usulüne
sarsıntısız geçmeye, arzularımıza rağmen, muavaffak olabileceğimiz zannetmiyoruz.
Nitekim bu tecrübeye bizden daha evvel ve daha müsait şartlar altında girişmiş olan
Yunanistanda dahi durum böyle olmuş. Gelir Vergisi orada, otuz seneye yaklaşan
tatbikata rağmen, bugün bir patent vergisinden öteye geçememiştir.

Bu bakımdan Komisyonumuz, yapılacak vergi reformunda aşağıda kısalttığımız
prensiplerin gözönüne alınmasını teklif etmektedir.

B- Ana Prensipler

1- Vergini Mevzuu: Bugünkü Kazanç Vergisi prensipleri içinde kalınarak
mevzuun daha ziyade ticari ve sınai kazançlar ile mesleki fikri ve bedeni iş ve
hizmetlerden elde edilen gelirler etrafında toplanması lazımdır.

Ticari mahiyette olmayan gayri menkul ve menkul sermaye iratları ve bunların
değer artışları vergi mevzuu dışında kalmalıdır. Bundan başka, madenler gibi,
esasen istihsalleri üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan işler -hayvan ve arazi vergisi
ödenen ziraatte olduğu gibi- vergiden istisna olunmalıdır. Her teşebbüs ayrı ayrı
vergilendirilmeli ve milletlerarası vergi mükerrerliğine meydana verilmemelidir.
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2- Mükellefiyet Şekli. Yukarıda belirtilen şekilde mevzuun hudutlanması kaydı
ile, Gelir Vergisi tasarısıyla teklif edilen, beyanname usulünün genişletilmesini,
prensip itibariyle, pek lüzumlu ve doğru buluyoruz. Ancak beyanname veremiyecek
ve karine usulüne tabi tutulmaları icap edecek olanların, mesela esnafın, hudut ve
şümulü ve mükellefiyet şekli kati ve basit ölçülerle tayin edilmelidir. Esnaf muaflığı
için Meclise sunulan tasarıdaki umumi ve hususi şartlar, gerek mükellefleri ve gerek
Hazineyi birçok güçlüklere sokacağı ve geniş suistimallere ve baskılara yol
açabileceği mütalaasındayız.

Tasarıda teklif edildiği veçhile, basit defter tutanların da beyannameye tabi
olabilmesi usulü pek yerindedir. Ancak beyanname usulünün genişletilmesi ve
mükelleflerin kazançlarını maliyeden gizlemeye mecbur olmamaları vergi
reformumuzun baş davası olduğuna göre, bu noktayı sağlamak için, vergi
formalitelerinin basitleştirilmesi, külfetlerin ve cezaların hafifletilmesi, verginin
mükellefleri koruyucu adil usuller altında tatbiki lazımdır.

3- Çift Vergi Alınmaması: Aynı matrahtan ikinci defa vergi alınamıyacağı
prensibine riayet olunarak, yürürlükteki kanunda hususi şirketlerle iştirakler hakkında
mevcut adaletsizliğe ve bu gibi mükerrerliklere meydan verilmemelidir.

4- Asgari Geçim İndirimi: Kazançlarını istihlak eşyasına harcamak zorunda
olanlar, vasıtalı vergiler ve monopol fiyatları ve tarifelerle esasen ağır nisbette vergi
ödemekte olduklarından, yevmiyeli işçilerle hizmet erbabı için ihtiyaca uygun bir
asgari geçim haddi kabulü lazımdır.

Asgari geçim indiriminin bütün memleket için aynı olan ve değişmeyen bir
miktar üzerinde kanunla tesbit edilmesi prensibi yerine, para ve eşya fiatlarındaki
temevvüçlere ve memleketin muhtelif mıntıkalarına göre muayyen esaslar altında
değişebilmesi prensibinin kabulünü daha doğru bulmaktayız.

5- Aile Durumu: Aile durumuna göre asgari geçim indirimi hükümete birçok
lüzumsuz külfet ve masraf yükleyecek ve mükelleflere de esaslı bir fayda
sağlayamayacaktır. Onun için şimdilik vergide aile durumunun gözönüne
alınmamasını tercih ve teklif ediyoruz. Bekar mükellefler hakkında düşünülen zam
esasını da aynı sebepler altında doğru bulmuyoruz.

6- Masraf Kabulünde Genişlik: Ticari mahiyette oldukları halde vergi
bakımından kabul edilemeyen masraflar, vergi nisbetlerini ve yükünü çoğalttığından
ve vergi mukavemetini doğurarak güçlüklere yol açtığından masraf kabulünde ticari
icaplar gözönünde tutulmalıdır. (1)

7- İstihsalciliğin Korunması Prensibi: Memleketimizde istihsalciliğin korunması
ve sermayenin istihsale akması davası, vergi kanalı ile yardım görmelidir. Bunun için
sanayiden, madencilikten ve nakliyecilikten doğan gelirlerden istihsalin

(1) İSTANBULTÜCCAR DERNEĞİ, Komisyonun ileri sürdüğü bu prensip manasebetiyle bilhassa şu masrafların
kabul edilmesi lüzumu üzerinde dikkati çeker:

a) Seyahat ve yol masrafları için; İşin icabına göre yapılan her türlü seyehat ve yol masrafları (yeni tasarı, ecnebi
memleketlere yapılan seyahatlardan hükümet memurlarına verilen yol paraları ve tazminat miktarlarını geçmemek
gibi kayıtlar koymuştur. Bunların kaldırılması ve masraf miktarlarında bir ihtilaf olursa bunun mesleki kurumların
hakemliğine başvurularak halli doğru olur.)

b) Aidat ve teberrular: Mesleki derneklere ve diğer hayır cemiyetlerine verilen aidat ve yapılan teberruların tanımı.
c) Götürü Masraflar: Tevsiki mümkün olmayan çeşitli masraflar payı olarak işin mahiyetine göre makul ölçüler

altında aötürü bir masraf.
d) Tazminat ve cezalar: Ticari icaplara göre mukavelelerle ödenen tazminat ve cezalarla fiyat farkları.
e) Vergi ve cezaları: Ödenem asgari mükellefiyet vergileri ve mükellefin suiniyetine bağlı olmıyan vergi ve pul

cezaları.
f) Geçmiş sene zararları: Hiç olmazsa tahakkuk müruru zamanı ile kayıtlı olarak geçmiş senelere ait zararlar.
g) İhtiyaç akçesi: Tescil edilmiş sermayeler üzerinden ve yapılan işlerle ölçülü hadler altında kardan muayyen

nisbetlere kadar ihtiyat akçeleri.
-YÖNETİM KURULU-
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genişlemesine, rasyonelleşmesine ve kuvvetlenmesine ayrılan kısmı, muayyen
ölçüler ve şartlar altında masraf kabul edilmelidir. Bu nokta sanayide ve vapurculukta
bir amortisman genişliğiyle de hallolunabilir. Amortismanlar, eski kıymetler üzerinden
değil, tesisatın veya gemi gibi nakil vasıtalarının bugünkü değerlerine göre
yapılabilmelidir.

8- Sermayenin Korunması Prensibi: Memleketimizin şiddetle muhtaç olduğu
sermayenin korunması ve küçük sermayelerin birleşerek istihsal faaliyetlerine tahsis
edilmesi prensibi, vergi kanalı ile himaye edilmelidir.

Bunun başlıca yolu, sermaye şirketlerinin korunmasıdır. Ancak sermaye
şirketlerine, diğer mükelleflerden farklı bir vergi tarifesi tatbik etmek -gerçekçede
kullanılan tabirle- kanuni bir vergi kaçakçılığına yol açabilir. Diğer taraftan, bu
şirketleri ferdi teşebbüslerin tabi olduğu tarife üzerinden vergilendirmek, şirketlere
yatırılan küçük sermayeler aleyhine adaletsiz bir vergi tatbik etmek olur. d¹r akımdan
hem sermaye şirketleriyle diğer mükellefler arasında bir vergi tevazünü kurmak, hem
de küçük plasmanları korumak ve teşvik etmek maksadıyla komisyonumuz eshamlı
şirketler için aşağıdaki esaslar altında, hususi bir vergilendirme usulü tatbik edilmesini
teklif etmektedir:

a) Sermaye şirketlerinde vergi, öyle bir müterakkiliğe tabi olmalıdır ki bu
müterakkilik kazancın miktarına değil, fakat onunla sermaye arasındaki nisbete
dayanmalıdır. Bilfarz, karı ödenmiş sermayeye nisbetle yüzde 5 olan bir şirketle kar
nisbeti yüzde 25 olan diğer bir şirket, aynı miktarda kar da beyan etseler, vergileri
aynı olmamalıdır.

b) Sermaye şirketleri tarifesindeki en düşük ve en yukarı nisbetler, diğer
mükelleflerdekinin aynı olmalıdır. Bu ikisinin arasındaki nisbet basamakları,
umumiyetle ticari ve sınai teşebbüslerde sermayenin getirdiği karlar ve müteamel faiz
ve iskonto hadleri gözönüne alınarak, gayeyi sağlayacak ve sermaye şirketleriyle
diğer mükellefler arasında vergi müvazenesizliğine meydan vermeyecek şekilde,
hesap ve tesbit olunmalıdır. Sermayenin normal kar haddi devlet tahvillerine verilen
% 7 olarak kabul edilebileceğinden, bu hadde kadar olan kazançlarda tarifenin ilk
kademesinin tatbiki ve müterakkiliğin bundan sonra başlaması da gözönüne
alınmalıdır.

c) Devlet tahvilleri faizleri vergiden muaf olduğuna göre, milli şirketlerin de
çıkaracakları tahviller faizinin vergiden muaf olması lazımdır. (Esasen yürürlükteki
kanunda bu muafiyet mevcuttur.)

9- Emeğin Korunması Prensibi: Emeğin korunması, gerek ticari ve sınai
mükelleflerden daha düşük bir tarife tatbiki, gerek asgari geçim indirimi yolu ile
sağlanmalıdır. Bunlardan asgari geçim indirimi gündelikçi işçilerin hemen tamamını
ve ücretlerden, mesela ayda 200 liradan aşağı gelirlileri içine alacak tarzda, ve
yukarıda 4 üncü paragrafta işaret ettiğimiz şekilde, tesbiti mütalaasındayız. Fikri ve
bedii kazançların korunması bu prensip içinde mütalaa olunabilir.
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10- Vergi Tarifeleri ve Müterakkilik Prensibi: Vergi nisbetleri, kanunla ne kadar
yüksek tutulursa tutulsun, hakikatte mükelleflerin ödeme kabiliyetlerinden fazlası
alınamıyacağından veya bu hal gelir kaynaklarını kurutmak neticesini
doğurabileceğinden, vergi tarifelerinin gerçek ödeme gücüne uygun ve makul
hadlerde olması şarttır. (*)

Aynı zamanda, küçük ticaret ve sanayi erbabının tamamını içine alacak bir
hadde, mesela 6 bin liraya kadar, vergi tarifesinin mütenasip şekilde ilk kademede
kalması, müterakkiliğin bu hadden sonra başlayarak orta gelirlerde hafif ve ancak
büyük gelirlerde yüksek müterakkilliğin tatbik edilmesi fikrindeyiz. Bu suretle yeniden
beyannameye girecek olan birçok mükellefler, verginin yüksek nisbetleriyle
ürkütülmemiş olacağı gibi, esasen bu saha içindeki gelirlerde emeğin hissesi çok
olduğundan bu vergi adaletine ve prensiplerine de uygun olmuş olur.

11- Ayırma Prensibine Uygun Tarife Esası: Beyannameli ve bordrolu
mükellefler hakkında üç ayrı tarife tesbit ve tatbikini teklif etmekteyiz:

a) Ticari kazançlarda vergi % 10'dan başlayarak % 30'da durmalı ve fiili en
yüksek nisbet % 25'i geçmemelidir.

b) Sermaye şirketlerinde bu tarife 8 inci paragrafta izah edildiği veçhile kar
miktarına göre değil, fakat karın sermaye nisbetine göre tatbik edilmek üzere
derecelendirilmelidir.

c) Serbest mesleklerden elde edilenler de dahil olduğu halde, emek
gelirlerinde vergi % 5'den başlayarak son haddi % 20 de durmalı ve fiili nisbet % 15'i
geçmemelidir. Devlet ve hususi müesseselerde çalışan hizmet erbabı hakkında aynı
tarifenin tatbiki mütalaasındayız.

Vergi tarifeleri, muvakkat mahiyette dahi olsa, hiç bir fevkalade zam ile
başlatılmamalıdır. Bundan başka kanunun ve tarifelerin bütün mükellefler hakkında
aynı zamanda tatbiki icap eder.

12- Asgari Mükellefiyet Prensibi: Asgari mükellefiyetin beyanname sistemiyle
telifine imkan olmamakla beraber, bütçe mülahazası ile bunun tatbiki zaruri
görüldüğü takdirde, bu mükellefiyetin masrafa yazılabilmesi esası muhafaza
edilmelidir. Ancak asgari mükellefiyet, işletme vergisi tasarısında gösterildiği gibi
mübalağalı olmamalı, ve teklif edilen miktarlar hiç olmazsa yarı yarıya indirilmelidir.
Küçük ticaret erbabı için daha düşük hadli bir üçüncü sınıf ihdas olunması lazımdır.
Aynı zamanda bu verginin yalnız asgari miktarı değil, azami miktarı da adil ve makul
ölçülerle kanunda rakam olarak tesbit edilmelidir.

(*) İSTANBUL TÜCCAR DERNEĞİ, Komisyonun teklif ettiği tarifeler dahilinde alınacak vergi ile hazinenin ihtiyacının
sağlanamıyacağı şeklinde bir itiraza karşı, bu nokta üzerinde, biraz durmayı faydalı bulur:
   Bugün beyannameli mükelleflerde vergi, aşağı yukarı yüzde 40’tan başlayıp yüzde 80’de nihayet bulmaktadır.
Bortrolarda ise bu nispet devlet ödemelerinde yüzde 21.75, hususi müesseselerin ödemelerinde yüzde 27.24’ten
başlayıp, birincisinde yüzde 30.30, ikincisinde yüzde 30.81’de biter.
   Enerji ve teknikden doğan gelirleri pek mahdut olan memleketimizde dünyanın başka hiç bir yerinde tatbik
edilmeyen bu derece ağır nisbetlere rağmen, hazine inanılmayacak kadar az varidat elde etmektedir. Filhakika
hükümet gerekçesinin 4’üncü sahifesinde belirtildiği veçhile, 1944 yılına ait kazanç vergisi (KAZANÇ, BUHRAN,
MÜVAZENE, HAVA Kuvvetlerine Yardım Vergisi dahil) 226,4 milyon lira hasılat sağlamıştır. Bu miktarın yarıdan
fazlası, yani 124 milyon lirası bordrolulardan, 62.6 milyon lirası da beyannamelilerden alınmıştır.
   Bordrolulardan alınanlardan hemen yüzde 90’ı, beyannamelilerin ise mühim bir kısmını hakikatte devlet
ödemektedir. Yani devlet bir taraftan maaş veya masraf diye verir, öbür taraftan vergi diye alır. Hakiki bir vergi geliri
sayılmıyacak olan bu miktarlar çıkarılırsa, kazanç vergisinin en ağır nisbetli yükünü yüklenmiş olan bortrolu ve
beyannameli mükelleflerden hazinenin, yekün itibariyle, ne kadar az vergi hasılatı elde ettiği anlaşılır.
   Beyannameli ve bordrolu mükelleflerden bu vergiyi tahsil için yapılan masraflar ve külfetlerle bu verginin diğer
devlet varidatına verdiği zararlar gözönüne getirilirse -ekonomik, sosyal, psikolojik zararların da sarfınazar edilse bile-
sırf vergi randımanı bakımından en ağır nisbet tatbik etmenin tamamen menfii netice verdiği görülür.
   DERNEĞİMİZ, Komisyonun teklif ettiği tarife ve esaslar altında yapılacak bir reform ile vergi varidatının bilakis
fazlalaşacağını ayrıca izaha lüzüm görmemektedir.
-YÖNETİM KURULU-
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9- Gelir Vergisi

DR. A. MEMDUH YAŞA

Gündemin tertip tarzından anlaşılacağ üzere, 1948 iktisat kongresinin
müzakerelerinde bir gaye gözönünde bulundurulmuş ve bu gayenin tahakkuk
ettirilmesi için, üç faaliyet sahasının nasıl bir şekil alması lazım geldiği ortaya
atılmıştır. Gaye Türkiyenin kalkınması ve istihsalinin gelişmesi, bu gayeye göre
şekillendirilmesi arzu edilen faaliyet sahaları da devletçilik ve devlet müdahalesi, dış
ticaret rejimi ve vergi reformudur.

Tebliğimizde ilk iki saha üzerinde durmayarak, Türkiyenin iktisadi kalkınması ve
istihsalin gelişmesi mevzuunda yalnız vergi reformunu ele almakla iktifa etmiş
bulunuyoruz.

Türkiyede tasarlanan vergi reformunun "iktisadi kalkınma ve istihsalin
gelişmesi" bakımından tetkike tabi tutulması, karşımıza maliye ilminin çok çetrefil bir
meselesi olan "verginin gayeleri" mevzuunu çıkarmaktadır. Filhakika, Türk İktisat
Kongresi tertip komitesi, gündemi böyle tesbit etmekle esas gayenin tahakkuku yani
Türkiyenin iktisadi kalkınması ve istihsalin gelişmesi için vergi reformunun nasıl
başarılması lazım geldiğini ortaya atmış ve kanaatimce böylece vergiye, "Devlete
aidat temin etmekten ibaret olan esas mali gayesinden" ayrı ve hatta onun üstünde
iktisadi bir gaye tanıdığını ifade eylemiş olmaktadır.

Burada bir nokta üzerinde ehemmiyetle durmak mecburiyetini hissediyoruz.
Verginin gayesiyle onun hasılatını sarfeden devletin, bu saf ile tezahür eden,
gayelerini birbirinden kat’iyetle ayırmaya ihtiyaç vardır. Devletin gayeleri muhtelif
olabilir ve bunlar arasında iktisadi kalkınma ve istihsali geliştirme baş köşeyi alabilir.
Fakat yalnız başına verginin esas gayesi Devlete, tasarladığı gayelere varmak için,
muhtaç bulunduğu iktisadi vasıtaları temin etmekten ibarettir. Vergi, bir vasıta rolünü
oynamaktan ibaret olan bu fonksiyonunu ne kadar iyi bir şekilde ifa ederse,
kendisinin değil, fakat doğrudan doğruya devletin olmak lazım gelen iktisadi -mesela
kongremizin dava olarak ortaya attığı iktisadi kalkınma ve istihsali geliştirme gibi-
gayelerin tahakkukuna da o kadar yardım etmiş olur.

Hiç şüphesiz vergilere, bu sırf mali gayelerinden yada iktisadi, içtimai bir tek
kelime gayri mali, gayeler de izafe edilmekte ve hemen her memlekette muhtelif
derecelerde olmak üzere bunların tatbikatına tesadüf olunmaktadır. Bununlar
beraber, gittikçe daha büyük bir ehemmiyet kazanmalarına rağmen, verginin gayri
mali gayeleri "tali gayeler" olarak kalmaktadırlar. Bu şekil, yani verginin mali
gayesinin asli, gayri mali gayelerinin ise tali bulunması, amme hizmetlerinin bugünkü
ihtiyaçlarına daha uygun düşmektedir. Filhakika, bugünkü devlet, gitgide daha fazla
ve daha büyük vazifeler deruhte eylediği cihetle, masraf kapılarını mütemadiyen
fazlalaştırmakta, gittikçe daha çok varidat temin etmek ihtiyacını duymakta ve bu
yüzden yeni yeni menbalar aramak ve bulmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bu da
her şeyden evvel yüksek randımanlı bir vergi sisteminin mevcudiyetini istilzam eder.
Çünkü zamanımızda -fevkalade haller hariç- Devlet varidat menbalarının en
ehemmiyetlisi vergidir. Nitekim hemen bütün ileri memleketlerde yalnız başına vergi,
normal bütçelerin % 75 - % 95 sini temin eylemektedir. Bu itibarla iddia edebiliriz ki,
Devletin masrafları arttıkça -ki biz bir kanun olarak ifade edilen bu temayülün tersine
döneceğine ve Devletin liberallerin düşündüğü şekli alarak ihtiyaçlarını asgariye
indireceğine hem kani değiliz, hem taraftar değiliz- vergi ile takip edilen gayri mali
gayelerin, tali gayeler olarak kalması bir zaruret halini almaktadır. Çünkü bu
muazzam masrafları, ancak esas gayesinden fazla inhiraf etmeyen verimli bir vergi
sistemi temin edebilir.
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Şunu da ilave edelim ki, mümkün mertebe fazla varidat elde etmek zarureti
olmasa bile, vergi yolu ile takip edilen gayri mali gayelerin tahakkuk imkanları çok
mahduttur. Çünkü tecrübe göstermiştir ki, sadece bir kısım mükelleflere daha az
vergi verdirmek, vergi yolu ile takip edilen gayelere varmak için yeter bir teşvik
değildir. "Daha az tediye yerine" "daha çok elde etme" umumiyetle tercih edilir.
Binaenaleyh, mali gayeyi diğer gayelerin altında tutan bir vergi sistemi hem bu
gayeleri tahakkuk ettiremeyecek hem de, bu yüzden vergi randımanı çok azalacağı
için ayni gayelerin masraf kanaliyle başarılmasını da zorlaştıracaktır.

Bu durum, yani, devletin bugünkü geniş para ihtiyaçlarına uyma mecburiyeti,
vergi sisteminin verimli olma lüzumunu ortaya koymaktadır. Böylece verimlilik te,
vergi sisteminin gayesi değil, fakat vasfı olarak nazarı itibara alınmak icap
etmektedir. Gayeye varmak için vücudu şart bir vasıf. Fakat bu sistemin ayni
derecede lüzumlu bir vasfa daha ihtiyacı vardır. O da adil olma vasfıdır. Filhakika,
gayri adil bir vergi bu sefer aksi neticeye tevlit edecek yani ekonomik ve sosyal
sahalarda haksızlıklar, müsavatsızlıklar yaratacaktır. Bir cemiyet hayatında ekonomik
ve sosyal şartların çok mütenevvi olması yüzünden verginin bu şartlarda, evvelden
görülebilen veya görülemeyen, bir çok tesirler icra etmesi tamamiyle bertaraf
edilemese bile bu tesirlerin mümkün mertebe az olmasına, yani "tahsildar geçtikten
sonra" fertlerin sosyal ve ekonomik münasebetlerinde vaki olacak tahavvüllerin
asgaride kalmasına gayret edilebilir. Bunun için en iyi yol verginin, vasıtalı veya
vasıtasız olsun mükellefin vergi verme kabiliyetine göre ayarlanmasıdır. Bu vasfa
layık olduğu ehemmiyet verildiği takdirde, vergilerin sadece verimli olması lüzumuna
inanmak ve böylece vergi yükünü tahammül edilmez bir seviyeye ulaştırmak tehlikesi
de bertaraf edilmiş olur.

Buraya kadarki izahatımızla bugünkü realitelere uygun bir vergi sisteminin bir
esas gayesi ve iki vasfı olması lazım geldiğini tesbite çalıştık. Gaye, devletin para
ihtiyaçlarını karşılama, vasıflar ise verimli ve adil olmadır.

İşte bu gayeyi gözönünde bulunduran ve bu vasıfları taşıyan bir vergi sistemi,
devlet tarafından ön safta bulundurulacak her hangi bir içtimai veya iktisadi gayeye
de en iyi şekilde hizmet edebilme imkanlarını temin etmiş olur.

Memleketimizde devletin en önde gelen gayesi eğer "Türkiyenin iktisadi
kalkınması ve istihsalin gelişmesi" ise-ki böyle olması lazım geldiğine inanıyoruz- bu
gayenin tahakkuku bakımından vergi sistemimizin yukarıda bildirdiğimiz gaye ve
vasıflara göre inşası lazım ve kafidir. Yani, kalkınmamız bakımından; hem hazinenin
para ihtiyaçlarını mümkün mertebe karşılayan hem adalet telakkilerimize uygun
gelen bir vergi sistemine ihtiyacımız vardır.

Böyle bir vergi sistemi, vasıtasız vergiler arasında her şeyden evvel modern bir
gelir vergisinin ihdasını lüzumlu kılar. Bugünkü kazanç vergimizin kifayet ve adalet
bakımından tenkidi, gelir vergisinin hususiyetleri ve Türkiyede kabili tatbik olup
olmadığı hususlarında bu tebliğde uzun uzadıye tafsilat vermeyi lüzumsuz telakki
etmekteyiz. Sistemin eskiden beri lehinde ve aleyhinde olanlar bu mevzuları
makaleleriyle, broşürleriyle ve hatta kitaplarıyla didik didik etmiş bulunuyorlar. Biz
yalnız şunu söylemekle iktifa edeceğiz. Amme masraflarının artışı dolayısıyla bütün
medeni memleketler, bütçede o zamana kadar hakim bir yer tutan vasıtalı vergiler
yanında bir gelir vergisinin ihdasına mecbur olmuşlar ve böylece hem vasıtalı
vergilerin nisbi ehemmiyetlerini azaltmaya hem de hazinenin para ihtiyaçlarını daha
bol ve daha kolay olarak tedarik etmeye muvaffak olmuşlardır. Bu memleketlerin o
zamanki durumuna çoktan gelmiş bulunan Türkiyenin başka bir yol seçebileceğine
kani değiliz.
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Vasıtalı vergiler arasında da bilhassa muamele vergisinde bir reforma ihtiyaç
vardır. Ancak kazanç vergisinden farklı olarak, bu verginin tenkidi mucip tarafı ayni
zamanda verimsizliği değil, fakat sadece adaletsizliğidir. Memleketimizin arzettiği
imkanlara nazaran oldukça büyük bir varidat sağlayan bu vergi tamamiyle gayri adil
esaslara dayanmaktadır.

Vergi adaletini, ferdin vergi verme kabiliyetine intibakta bulduğumuz için,
muamele vergisinin adil olmasını da bu imkanı sağlaması altına bağlamaktayız. Yani
mükellefe muamele vergisine tabi maddiye istihlak ederken vergi verme kabiliyetine
uygun bir intihap yapma imkanını veren bir muamele vergisi şekli bizce adil
sayılabilir. Bunun için zaruri ihtiyaç maddelerinin muamele vergisinden tamamiyle
muaf tutması, buna mukabil vergiye tabi maddelerin zarurilik derecesi azaldığı vergi
nisbetinin yükseltilmesi lazımdır. Böyle bir tedbir vergi adaleti bakımından aynı
zamanda kafidir. Mevzuunun tayini, istisna ve muafiyetlerin tesbiti ve nisbetlerin
farklılaştırılması, vergiye tabi maddelere tekabül ettiği ihtiyaçların sınıfına göre
ayarlandığı takdirde, muamele vergisinin bugün sanayileşme davası bakımından
tenkit edilen mahzurlarıda ekseriyetle bertaraf edilir kanaatindeyiz. Bu esaslara göre
hazırlanacak bir muamele vergisi kanununa ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya
yarıyacak başka hükümler elbette ki konmalıdır. Bunların ne olması lazım geldiğini
tatbikatçılar tabiatiyle uzun uzadıya münakaşa edeceklerdir. Biz burada yalnız, bu
hükümlerle takip edilecek gayeleri muamele vergisinin ne verimliliğine ne de vergi
verme kabiliyetine uzama imkanlarına esaslı bir zarar vermemesi lüzumunu
belirtmekle iktisap edeceğiz.

10.Gelir Vergisi

NAFİZ TEKİNKAYA

Kısmi Siyasi ve İktisadi Lisanslı-Hukukçu

Hükümetin ve bugünkü Cumhuriyet maliyesi teşkilatının (Gelir Vergisi)
ünvanıyla yaptığı tekliften dolayı memlekette hasıl olan huzursuzluğun tesiriyle,
muhtelif teşekküllerin noktai nazarlarını birleştirmek üzere İstanbul Tüccar
Derneğinin toplandığı kongreyi tebcil ve müteşebbislerinin de cesareti
medeniyelerinden dolayı takdir edilmelerini teklif ederim.

İhtisas hatıra ve cesaretlerine, güvenen zevatın muhtelif tebliğlerini de
öğrendikten sonra seçilmesi gereken komisyonlara teklifimin de etüdden
geçirilmesini ümit ederek iddialarımı izaha başlıyabilirim.

Hükümetin Gelir Vergisinin müdafaa edecek olan (Maliye Bakanlığı) ve teşkilatı
çok hazırlıklı olduğu gibi, tasarısının mucip sebeplerini de sipariş üzerine (ilmi mali-de
müfti) olduğunu işitip bildiğimiz Kimselerden de (rapor) almış bulunmaktadır.

Binaenaleyh kongrenin temennilerini T.B.M.M. huzurunda müdafaa edecek
Tüccar Derneği raportörlerinin (bir heyet halinde) teşkil edilmesi icap edecektir.

Ümitsiz olmakla beraber, T.B.M.M. huzurunda (Dernek Oratörlerinin)
yapacakları (kampanya) nın neticelerini kıymetlendirmek gerektir.

Çünkü bugünkü neslimiz (kanaatlerini) okuyarak öğrenerek değil de (işiterek)
sahip olan zümre hakimiyetindeyiz.

I. Gelir Vergisi hakkındaki tavsiyeler:

Gelir vergisinin çıkabileceğini mütalaa ederek (vergi) de unutulan bazı
formüllerin müdafaasını teminen aşağıdaki teklifleri yapıyorum:

a) Vergi Dairesine Tüccarların sınıflandırılmalarını (Odalar) yapsın,
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Bu esası muhtelif kanunlarda misallendirebiliriz.

1- Avukatlık kanununa göre (Barolar) avukatı Vergi dairesine göre
sınıflandırmaktadırlar.

2- Bribba Odaları kanuna göre Vergi dairesine hekimleri (Odalar) sınıflar,

Şu hale göre (Gelir Vergisine nazaran) mükellef tüccarların, firmaların
Hazineye karşı sınıflandırılmalarını (Odalar) veya (Meslek teşekkülleri) yapsın.

Emsal gösterilen yerlerde olduğu gibi (Vergi Dairelerinin) itiraz hakkı kabul
edilebilir. Ancak sınıflandırma keyfiyetinin (Hazine) den alınması teklifini müdafaa
ediyorum.

b) Asgari geçim haddinin sınıflandırılmasını isterdik.

Vergilerde asgari geçim haddi diye bir ölçü vardır.

Bu ölçü mutlak olarak (Aylıkçılar) sınıfları hakkında tatbik edilir. Buna mukabil
bir (firma sahibi) için asgari geçim haddini tesbit eden bir barem olmadığı için
(tüccarın müşkülatı) giderilmemektedir. Asgari geçim haddini, şahsiyeti haiz
şirketlerde (hakkı huzur-ihtisas idare vs. ücretleri) adı altında görebiliyoruz.

Yine bazı firmaların (Ultra lüks büroları) olduğu halde perdelendiklerini ve
geçim hadlerini maskelediklerini de kaydedebiliyoruz.

Binaenaleyh (Asgari geçim haddinin) sınıflandırılmasını ve baremleştirilmesinin
(Odalara) terkedilmesi esaslarının konulmasını müdafaa edebiliriz.
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c) Hazineye gelir getirecek yerler göstermeliyiz.

Hükümetin bütçesindeki masrafları karşılamak maksadıyla (vergi) ünitelirini
çoğalttığını prensip itibariyle kabul edinci, Ticaretin selameti içinde hazineye
yardımda bulunabilecek bir (Daimi istişare ve mürakabe heyeti) teşkil edilmesini
araştırmalıyız.

Hükümetin bütçesinin ne olduğunu biliyoruz.

Kongreye yapılan tekliflerde (Memur) ve (Halk) olmak üzere sınıflandırılmış
olarak gösterenler de olabilir.

Bu keyfiyet ve bütçe işi nihayet (Anayasa) ve (T.B.M.M. İçtima devresi) siyaseti
işleridir. Ticareti siyasetten ayırmak icap ederse kongrenin böyle bir teklifi ve daimi
istişare heyetini intihap etmesini ve neşir yoluyla vatandaşları ve azaları haberdar
etmesini ve kongrelerin de toplanmasını temin eden prensipleri de statü halinde
koyabiliriz.

Kongre, İstanbul Tüccar Derneğinin teşebbüsüyle toplandığına veruzname
mahdut kaldığına göre de bu husustaki etüdlerimi bildirmek hakkını da muhafaza
ederim.

II- Tüccarların haklarını koruyacak tavsiyeler:

Ticari ihtilafların tetkikinde esas ittihaz edilmiş kanunlarımızın menşelerini
sıralıyorum:

1- İcra Kanunu İsviçre Kantonundan
2- Medeni Kanun İsviçrenin başka kantonundan
3- Borçlar Kanunu . İsviçrenin başka kantonundan
4- Ticaret Kanunu
5- Deniz Ticaret Kanunu Almanyadan
6- Ceza Kanunu İtalyadan

Görülüyorki muamelatı ticariyenin ayarlanabilmesi için hiç bir milyar bulmak
imkanı yoktur.

Ticaret; (İtimat-sürat-iskonto-emniyet-teminat vs.) demektir. Mevcut kanunlarda
bu esasları, ticari bir ihtilafin mahkemeye tevdiini takip eden (seneler) sonunda
alabiliyoruz.

Piyasayı, tüccar kariyerini bozan (parazitler) etiketli olarak dolaştıkça bunun
temini imkanı hükümetten ziyade (Tüccar kariyerine) düşmektedir.

Bu itibarla aşağıdaki esasların formüle edilmesini teklif ediyorum:

a) Bonoların ödenmesi emniyeti;

Ticari senetleri bono olarak mütalaa ediyorum.

Vadesinde ödenmemiş olan bonoların (tahsili ciheti) mevcut kanunlara göre
(ağır müşkülatı) mucip ve (zaman ve seneyi dolduran) takiplerle kabil olmaktadır.

Binaenaleyh (Ademi tediye protestosu) yapılmış olan borçlunun ağır ceza
suçlusu olarak (tevkifinin kanunlaştırılması) lazımdır. Bununla (Bonoların tedavülü)
temin edilmiş olduğu gibi, akıbeti de tespit edilmiş olacağından (önüne gelenin bono
imzası) yolu kapanır.

b) Tüccarlar arası ve Ticari ihtilafların tahkimi lazımdır.
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Tüccarın veya tüccarların ihtilafları mahkemeye düşünce Ticaret Mahkemesi
bakmaktadır. Mahkemeye düşenler bilirler ki herhangi bir ihtilafın mahkemeden
çıkabilmesi için (hasımın) adeta yardım etmesi icap eder. Kadro veya Prosedür
mülahazasıyla davalar senelerce uzamaktadır. Bunu önleyebilmek için yegane çare,
Zahire Borsası satışlarından hadis ihtilafların (hakem yoluyla halli) mukavele edilmiş
olduğu esası takip edildiğine nazaran da (müstakil bir kanunla) tüccarlararası
ihtilafların Tahkim yoluyla halli mecburiyetini müdafaa ve temin icap etmektedir.

Bu maksadı teminen de (Daimi hakem kurulu üyesi) veya komitesi seçilir.

c) İkametgahın tesbiti lazımdır.

Diğer meslek ve gruplarda ikametgah olmasına rağmen (Tüccarlar arası)
parazitlerin çoğalması ve mahkemelerin de içtihatleriyle (İkametgah) ın nüfus
kütüğünde yazılı olduğu yer olarak kabul edilmiş olması neticesi bir karışıklık
olmaktadır.

Bundan başka bazı parazitlerin (tücceten tüccar) olduklarını ve piyasayı adap
ve nizamdan çıkarttıklarını kaydedebildiğimize göre, avukat ve hekimlerde olduğu
gibi (ticari sicil ve ikametgahın) tesbit edilmesini teminen statüler yapmak icap
edecektir.

d) Tüccarların sınıflandırılması lazımdır.

Bu sınıflandırılmanın (Ticari kariyer) noktasından zaruri olduğunu iddia ederken
tüccarlar arasında (tasfiyeye tabi memurlar) ile (karanlık yollarla sermaye edinmiş ve
tüccar olarak karışmış) kimselerin de çokluğu noktasından tasfiyesi icap edeceğini
ve istiyenin istediği kadar çılgın işler göremeyeceği esasının da konulmasını teklif
ederiz.

Bu esasın formül edilmesi de her zaman için kabildir.

III- Gelir Vergisi etüdlerinin mevcudiyetine binaen (tebliğimi) ticari kariyer ihtiyacı olarak
hazırlanmış bulunuyorum.

Bu esasların formüle edilebilinmesini teminen fırsat ve söz vermenizi saygıyla
dilerim.

11- Vergi Reformu

Zonguldak Tic.ve San. Odasının Tebliğidir.

Tebliği Hazırlayanlar: NEJAT MUHSİNOĞLU, EMİN HARAÇÇI

İstanbul Tüccar Derneğinin yerinde ve isabetli olarak tertiplediği "1948 Türkiye
İktisat Kongresi," memleketimizde senelerden beri sırf bu mevzuda ilmi bir şura
bulunmaması dolayısıyla şiddetle hissedilen bir ihtiyaca cevap vermiş olacaktır.

Bu yönden gerek terbiyecileri, gerekse İstanbul Tüccar Derneğini tebrik eder,
Kongre azalarını selamlarız.

Türkiye İktisat Kongresi Yönetmeliğinin sınırlarını çizdiği gündeme göre, Ticaret
ve Sanayi Odamız da vergi reformu branşına giren bir mevzuu ve teferruatından
bazılarını huzurunuza getirmeyi muvafık bulmuştur.

Bütün bir Türkiye halkının tereddüt ve endişeyle beklediği Gelir Vergisi Kanun
Tasarısı, halen Büyük Millet Meclisinden çıkmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın
Büyük Millet Meclisini açış nutuklarında, bu sene içinde çıkacağını ümit ettiklerine
işaret buyurdukları Gelir Vergisi kanaatindeyiz. (Bu mevzuda Kongrenin Komisyon
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çalışmalarında esnanın, taazzuv halindeki durumundan bilistifade Tasarı üzerinde
lüzumlu tadillerin yapılması hususundaki görüşlerimizi açıklayacağız,

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki, vergi reformu mevzu bahis olunca, cari ve
mevcut tekalüfün hepsini birden kaplayan bir islahat yapılması gerektir. Halbuki
Hükümet, vergilerde reform yapacağını ilan edip Gelir Vergisini hazırlarken 3 mühim
noktada tenakuza düşmektedir:

1- Senelerden beri memleket iktisadiyatını boyunduruk altında tutan, maalesef
ekonomik bir kalkınmaya her zaman çelme atan ve tek kelime ile iktisadiyatımızı
mahveden muamele vergisinde en ufak bir tadilat cihetine gidilmemektedir.

2- Muvazene, iktisadi buhran gibi muvakkat olarak konmuş vergiler, Gelir
vergisinin meriyete girmesiyle daimi bir hal almaktadır. Reform mevzuubahis olunca,
vergi prensiplerine göre cari vergi nisbetinden fazla tekalüfün mükelleflerin sırtına
yüklenmemesi iktiza eder ki, Gelir vergisinde bu, tamamiyle aksine olarak tezahür
etmektedir.

3- Alakalılar ve salahiyetliler mütemadiyen vergilerde geniş islahatın
yapılacağını, yeni vergiler ihdas edilmeyeceğini, vergilere zammın asla mevzuubahis
olamıyacağını bildirmektedir. Halbuki yeni bir kararla şeker fiyatlarına zam yapılması
bilvasıta bir vergiyi artırmakla, Kazanç ve Yol vergilerine de yeni bindirmelerle,
geçinme indeksini asgariye indirmek gibi bir gayeyi istihdaf eden vergi reformu işi
tam ters manasıyla tatbik edilmektedir.

Bu üç tenakuz ve avakıbi hakkında tafsilata girişmeyi Kongrenin alakalı
komisyon toplantılarına bırakarak Gelir Vergisi tasarısında bizce üzerinde durulacak
en mühim noktalardan bir kaçına temas ediyoruz.

Bunlardan bir tanesi, Vergi Usul Kanununun 162 nci maddesi gereğince defter
tutma mecburiyetidir. Bu mecburiyet hakkındaki düşüncelerimizi biraz sonra izah
etmek üzere, birbirine girift ve alakalı maddeler münasebetiyle münakaşalı ve ihtilaflı
bir hususa dikkat nazarlarınızı çekeriz.

Vergi Usul Kanununun 163 ncü maddesi defter tutma mecburiyetin 9, 10 ve 11
inci maddeleriyle de bir kimsenin Gelir Vergisi karşısında esnafı ileri sürmektedir. Bu
madde delaletile Gelir Vergisi Tasarısının 9,10 ve 11 inci maddeleriyle de bir
kimsenin Gelir Vergisi karşısında esnaf olup olmadığı açıklanmaktadır ki, bu
maddelerdeki şartlar dahah doğrusu esnafın bir tarzı tarifi hiç te tatmin edici değildir.

Esasen üzerinde durmak istediğimiz mevzulardan biri de budur. Gerek Ticaret
Kanunumuzda, gerekse 655 ve 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunlarında
tam ve şümullü bir esnaf tarifi yapılmamıştır. Bu hususta gerek Gelir Vergisi
tatbikatında görülecek aksaklık, haksızlık ve müşkülatı önlemek için, gerekse Ticaret
ve Sanayi Odalarının zaman zaman karşılaştıkları güçlükleri bertaraf etmek
maksadiyle esaslı bir tarifin lüzumuna inanıyoruz.

Esnaf tabirinin hududunu çizerken sadece Gelir Vergisi tasarısında olduğu gibi
şartlar üzerinde değil, yegan yegan meslek zümreleri de sayılmasının ve hiç bir
tereddüde mahal bırakılmamasının doğru olacağı kanaatindeyiz. (Bu mevzuda
Kongrenin Komisyon çalışmalarında esnafın şümullü bir tarifinin yapılabileceği
kanaatinde bulunan Odamız, ayrıca bir sembolik tarifi ortaya atmaktan tevakki
eylemiştir.)

Esnafın tam ve şamil manasiyle tarifi lüzumu kanaatini belirttikten sonra
muaflık durumuna geçiyoruz.
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Gelir Vergisi Tasarısının ilk şekilde, esnaf muaflığının hususi şartları arasında
iş sahibinin bir yıl içinde tüccardan satın aldığı emtia tutarının 30.000 lirayı
geçmemesi, küçük sanat işlerinde de satın alınan iptidai madde ve yardımcı
malzeme tutarının 20.000 lirayı aşmaması lazım geldiği kaydı vardır.

Tasarının bilhassa bu maddesi üzerinde ısrarlı durulup, Ticaret ve Sanayi
Odalarının haklı ve yerinde itirazlarıyla muafiyetteki bu hadler son şekilde 60.000 ve
40.000 olarak tesbit edilmiştir.

Burada sadece Zonguldağı değil bütün memleketin ticari ve iktisadi bünyesini
de göz önünde tutarak bu hadlerinde tatminkar olmadığını belirtmek isteriz. Bugünkü
fiyat seviyelerine göre esnaf muaflığından istifade edilecek çok az tüccar mevcut
olacağı gibi geçim indeksinin çok yüksek fiyatlarla mal alınıp satılmasını intaç
ettirmektedir ki, bu durum 60.000 ve 400.000 hadlerinin tatminkar olmadığını açıkça
meydana koyar.

Bir misalle işi vuzuhlandırmak isteriz:

Gelir Vergisindeki senevi 60.000 liralık haddin aylık vasatisi 5000 liradır. Bugün
alım satımlardan en yüksek kar haddi % 15’dir. Böylelikle 5000 liralık bir ciroda kar
750 liradır. İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının son neşrettiği Ağustos 1948 İstanbul
geçinme indeksine göre 3 çocuklu bir ailenin geçinme masrafı 310 liradır. Bu miktar
orta halli bir geçinme olmakla beraber tam ve mücmel bir hüküm ifade etmemektedir.
İstanbuldaki bu 310 liralık geçime diğer vilayetlerde % de kaç ilave veya eksiltmek
icap ettiğini kesin olarak bildirememekle beraber, Zonguldaktaki rayiçlere göre % 25-
30 bir ilave yapmak mecburiyetindeyiz. Böylelikle üç çocuklu bir tüccarın geçinme
masrafı için 400 liraya ihtiyacı olduğu meydana çıkıyor. Geriye kalan 350 lira içinde
vergi, dükkan kirası, müstahdemin ücretleri, amortismanlar ve taneler dahil olmakla
beraber, ticaretin sırf ve illaki bir kar mevzuu olduğunu ve her metadan muhakkak
kar edildiğini iddia etmek gibi bir safdillik payı da dahildir.

Bu mevzuda başka bir mühim nokta da şudur: İstanbul, Ankara, İzmir gibi ticari
faaliyetlerin çok ve büyük tüccarların fazla olduğu muhitler, esasen defter tutmak
lüzumunu, hiç bir kanuni kaydın zebunu olmaksızın hissetmektedirler. İşlerini ve
personellerini ona göre tanzim etmişlerdir. Halbuki Zonguldak ve diğer taşra
vilayetlerinde bu usule pek o kadar iltifat edilmemektedir. Biran defter tutma
mükellefiyetini, misal olarak Zonguldaklı tüccarlara yüklediğimizi farzetsek bile, başlı
başına bir muhasebecinin mevcudiyetini istihdaf edecek böyle bir mecburiyetin
imkansızlığına da işaret etmek isteriz. Küçük tüccar ve esnaf bizde, senelerdenberi
babadan kalma bir usulün esiri olarak çekmeceye düşen parayı ve veresiye verdiği
şahsın hesabını kapakaplı defterine yazar ve bu kayıtlardan da kendisinden başka
kimse anlamaz. Kanuni bir mürakabenin baskısı altındaki bir defteri ise bu tüccar,
halile tutamayacak ve bir muhasebeci aramaya koyulacaktır.

Memleketimizde Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi ve Ticaret liseleri
mezunlarının ne kadar çoğalmasını arzu edersek edelim; böyle her tüccarın defterini
tutmaya yetebilecek muhasip bulmak bir meseledir. Beriyandan ise bunların kontrol,
teftiş ve murakabesini icra edecek mütehassıs muhasebe elemanlarını devlet
teşkilatının nereden bulacağı cayi sual ise de, bu kadar bol elemanı bulduğu
farzedildiği takdirde bile bunlara ödenecek ücretlerin, tahsil edilecek parayla nasıl bir
nisbet meydana getireceği ayrı bir münakaşa mevzuudur.

Diğer taraftan tüccarın defter tutması ve bunların Maliye elemanları tarafından
kontrolü bakımından Vergi Usul Kanunundaki bir iki madde, eleman bulmakta zorluk
çekeceğini tahmin eden hükümetin, tüccara daha ağır mükellefiyetler yüklemek
bahasına işi halletmeye çalışmasını göstermek yönünden tahlil ve tetkike değer.
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Vergi Usul Kanununun 239 ncu maddesi: "Bu kanuna göre defter tutmak
mecburiyetinde olanlar tuttukları defterlerle üçüncü kısmında yazılı vesikaları taallük
ettikleri yılı takip eden takvim yılından itibaren altı sene müddetle muhafaza etmeğe
mecburdurlar." Keza 240 ncı maddede: "Bu kanuna göre defter tutmak
mecburiyetinde olmayan esnaf, tüccardan satın aldığı mallara ait faturaları mübayaa
tarihi sırasıyla bir musannif veya zarf içinde, bunların tanzim tarihlerini takip eden
takvim yılından itibaren beş sene müddetle muhafaza etmeğe mecburdurlar."
denilmekte ve 242 nci maddeyle bu mükellefiyetin niçin yükletildiği zımnen izah
edilmektedir. 242 nci madde: "Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu
kısım mucibince muhafaza ettikleri her türlü defter, vesika ve karneleri muhafaza
müddeti içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve tetkike arzetmeye
mecburdurlar.

Bu maddeyle adeta denilmek istenmiştir ki: "Benim bu işlerden anlayan
elemanlarım pek o kadar çok değildir. Bunlar vergi mevzuuna girmiş veya
gireceklerin defterlerini öyle bir senede, üç senede, beş senede tetkike yetişemezler.
Binaenaleyh siz tüccarlar, bu defter ve faturaları beş altı sene müddetle
saklayacaksınız ve inşallah günün birinde bizde bunları onaylayacağız."

Burada hem tüccar, hem de maliye bakımından hemen beliriveren sakatlıkları
ve zorlukları uzun uzun tafsile lüzum görmüyoruz. Yalnız şu kadarını tebarüz ettirelim
ki, yeni defter tutmaya başlayan bir tüccar 6 sene müddetle hergün, geçmiş bir
senenin heyecanını çekecek ve acaba bir zühul veya hata mevcut mu idi; benim
gözümden kaçan bir nokta olmuş mu idi? gibi tereddütlere bir de defter, sıralaç,
dosya, fatura zarfları, dip koçanları, gibi mütenevvi ve mebzul kırtasiyeyi muhafaza
imkanlarını aramak keyfiyeti ilave olunacak ve mağazaların ardiye ve depolarından
gayri bir de mahzeni evrak teşkili icap edecektir.

Bu mevzuda da üç teklifi en kestirme çare olarak görmekte bulunduğumuzu
belirtmek isteriz:

1- Gelir Vergisi Kanununun meriyete girdiği tarihten itibaren ilk iki seneyi
intibak devresi saymak ve her ne şekil ve surette olursa olsun vergileri cezasız tahsil
etmek.

2- Vergi Usul Kanununda müddete taallük eden maddelerin ihtiva ettiği
müddetleri daha kısa bir devreye indirmek.

3- Gelir Vergisi mevzuunda Ticaret ve Sanayi Odalarını mütekamil ve
muntazam bir hale sokup cibayet ve tarh bakımından Odalarla, belediye, Vilayet ve
Maliyeden miktarı kafi seçilecek azalardan müteşekkil bir komisyon vazifelendirmek
ve mesul tutmak.

Kıymetli elemanları, Ticaret odaları sakafları altında toplamak ve bu vergi
mevzuunda yukarıda bahsedilen uzuvlardan müteşekkil, bir komisyonu tam
selahiyetle bu vergi hususunda harekete geçirmekle elde edilecek randıman, bir
senelik bir tecrübe neticesinde derhal meydana çıkacak ve bu teklifimizde ne kadar
haklı bulunduğumuzu gösterecektir.

Maliyenin tarh ve cibayet hususunda kaybedeceği zamanı böylelikle kazanarak
bunun yerine defter kontrolu ve diğer ödevleri yerine getirmesi; diğer taraftan da bir
iki mütehassısın bu komisyonunun işlerinde kontrolör olarak vazifelendirilmesiyle
vergi mekanizmasının muntazam işlemesi temin olunacaktır.

Türkiye İktisat Kongresinin verimli ve neticeli olması dileğiyle sözlerimizi
bitirirken gerek Hazine menfaati ve gerekse mükellefin menfaatini gözetir ve verginin
adilane olması prensibine uygun bir tarzda Büyük Millet Meclisine sunulmasını
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arzuladığımız Gelir Vergisi Tasarısı üzerinde hazırlıkların bir an evvel bitirilmesini ve
böylece umumi tereddüt ve endişeye bir nihayet verilmesini temenni ediyoruz.

12. Vergi Reformu

DR. F. NEUMARK

İktisat Fak. Ord. Proflarından

I- Esaslı bir vergi reformu icap ettiren hususlar

Vergi hasılatının bugün bütün ileri memleketlerde Devletin adi varidatının
takriben % 90 ını temin ettiğine göre, rasyonel bir vergi politikasının sağlam bir
maliyenin ana şartlarından birini teşkil ettiği söylenebilir.

"Rasyonel bir vergi politikası"ndan maksat nedir?

Bu suali layıkıv eçhile cevaplandırabilmek için ilkin, Hazinenin menfaatleriyle
mükelleflerin ve millet ekonomisinin menfaatleri arasında vergi bakımından devamlı
bir tezadın bulunmasına imkan olmadığı belirtilmelidir. Gerçekten, eğer Devlet
ekonomi süjelerinden, bunların vergi verme kabiliyetlerini aşan ölçüde veya millet
ekonomisinin esas şartlarıyla kabili telif olmayan şekillerde vergiler alırsa, böyle
elverişsiz bir vergi politikasının uyandıracağı yıkıcı tepkiler kendilerini ergeç amme
maliyesinde de hissettirecektir. Ve diğer taraftan, eğer mükelleflerinbüyük bir kısmı
Devlete, bunun muhtaç olduğu vergileri ödemeğe razı değilse, kendileri de, bu
suretle bütçede hasıl olacak açığın doğuracağı iktisadi-mali kargaşalıklardan zarar
göreceklerdir.

Bundan çıkarılacak netice şudur ki, rasyonel bir vergi politikası daima gerek
Hazinenin ve gerek mükelleflerin meşru menfaatlerini gözönünde bulundurarak
bunları birbirleriyle telafi etmeğe gayret etmelidir.

Bu umumi formülün ışığında bugünkü Türk vergi sistemine bir göz atılacak
olursa, bu sistemin hiç bir bakımdan tatminkar olmadığı bedihidir.

Hazine noktai nazarından, vergilerimiz yeter ölçüde verimli ve elastiki değildir.
Bu husus, her şeyden önce kazanç vergisi hakkında varittir. Bunu isbat etmek üzere,
sözü geçen verginin tarifeleri müteaddit defa ve önemli derecede arttırıldığı halde,
hiç değilse bu vergiye tabi ticari vs. kazançların hatta fiyat seviyesi yükselişi
ölçüsünde bile fazla vergi vermediğine işaret etmek kafidir. Bundan başka, kazanç
vergimiz, bünyesi icabı harp hadiseleri münasebetiyle doğan fevkalade karları teklif
etmeğe muktedir değildi. Şunu da ilave edelim ki, ekonomi, ulaştırma, sağlık, milli
eğitim politikasıyla sosyal politika sahalarında mühim terakkiler gerçekleştirmeğe
çalışan bir memleket için, büyük masraflar icap ettiren bu gayelerin tahakkukunu
imkansız kılan, noksan ve eskimiş bir vergi sistemi, kaldırılması kaçınılmaz bir
zaruret teşkil eden bir engeldir.

Mükellef bakımından incelenirse, vergi sistemimiz bilhassa şu mahzurları
arzetmektedir. Vergi yüklerinin tevziinde adalet prensibine riayet edilmemektedir.
Kazanç vergisinin noksanları ve vasıtaları vergilerin ağırlığı dolayısıyla, bazı
mükellefler, hakiki vergi verme kabiliyetlerine kıyasen gülünç denebilecek ölçüde
vergi verdikleri halde, diğer bazı zümreler pek aşırı derecede vergiye tabi
tutulmaktadırlar. Kezalık, sosyal noktai nazar vergilerimizde ya hiç veya gerekli
şekilde ve ölçüde gözönünde bulundurulmamaktadır. Nihayet, iktisadi terakkiyi
güçleştiren ve hatta imkansız kılan hükümler bazı vergi kanunlarımızda
görülmektedir.
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Bütün bunlara maliye teşkilatında bazı aksaklıkların bulunduğu da ilave edilirse
vergi sistemimizin esaslı bir reforma muhtaç olduğu keyfiyeti herkesçe kabul
edilmelidir.

II- Kazanç vergisinin ıslah edilebilip edilemeyeceği meselesi.

İhdas edildiği vakitten beri Kazanç vergisi hemen hemen her yıl az çok önemli
tadilata uğramıştır. Bu tadilat bilhassa vergi nisbetleriyle matrah şekillerine taallük
etmektedir. Asgari mükellefiyet, buhran, müvazene, hava kuvvetlerine yardım ve kira
vergilerinden başka bir de harp senelerinde kabul edilen çeşitli zamlar nazarı itibara
alınacak olursa, kazanç vergisinin çok çapraşık bir hale geldiği ve bu sebeple de -
esnasında bozuk mahiyetinden sarfı nazar - idarece tatmin edici bir tarzda tatbik
edilemediği inkar edilemez.

Bununla beraber, yapılacak bazı tadillerle sözü geçen verginin arzettiği belli
başlı mahzurların izale edilebileceği düşünülebilir. Şüphesiz, buna bir dereceye kadar
imkan vardır. Fakat -tekrar edelim- mahiyeti icabı bozuk, eskimiş, gayri adil olupda
modern ekonomi şartlarına uymayan bu vergi, ıslahına ne kadar gayret edilirse
edilsin, hiç bir zaman ilmi vergileme prensiplerine uygun bir hale getirilemez. Çünkü
bir defa kazanç vergisi, mükellefin vergi verme kabiliyetinin en doğru kıstası ve
ölçüsü olan gelirin bütününü değil, bunun unsurlarını ayrı ayrı teklif ettiği cihetle, ister
istemez daima bir takım adaletsizliklerle sebebiyet verecek ve müterakkilik, geçim
asgarisi gibi modern vergicilik müesseselerinin layıkı veçhile tatbikine müsaade
etmeyecektir. Bundan başka, çeşitli mükellefiyet şekillerinin yanyana bulunması
gerçek kazanç ve iratların gizlenmesini mümkün kılmaktadır Nihayet, kazanç
vergisiyle sıkı surette münasebettar olan karine usulü de -hele gayri safi iradın
matrah olarak kabulünün an’ane haline geldiği düşünülürse, kolayca
kaldırılmayacaktır. Kaldı ki, beyanname usulünü genişletmek imkanı kabul edilirse,
gelir vergisine karşı ileri sürülen en önemli itirazlardan biri zail olur.

III- Gelir vergisiyle kazanç vergisi arasındaki bellibaşlı farklar

Bilindiği üzere, Türk kazanç vergisine ancak ticari -endüstriyel kazançlarla
serbest meslek kazançları, hizmet erbabı kazançları ve bazı "sair" kazançlar tabi
tutulmaktadır. Demek oluyor ki, menkul ve gayri menkul kapitalden doğan iratlar ile
zirai kazançlar sözü geçen verginin dışında kalmaktadır.

Fakat kazanç vergimiz yanında arazi ve bina vergisinin bulunduğu
düşünülürse, yalnız faiz, dividant gibi menkul sermaye iratlarıyla ziraat erbabının elde
ettiği kazançların bir vasıtasız vergiyle teklif edilmediği görülmektedir. Eğer bu kabil
irat ve kazançlar da, kazanç vergisi dahilinde olsun, yeniden ihdas edilecek munzam
vergilerin kadrosunda olsun, vergilendirilecek olursa, bütün gelir unsurları şu veya bu
şekilde teklif edilmiş olacaktır.

Ancak bu takdirde bile, modern, ileri bir memleket ve cemiyetin icap ettiği
tarzda bir vergi politikasına imkan olmayacaktır. Zira çeşitli kazanç ve iratları ayrı ayrı
vergilendiren bir rejimle bunların heyeti mecmuasını teklif eden bir gelir vergisi
arasında önemli farklar mevcut bulunmaktadır. Esasen bu sebepledir ki, tam bir
randıman vergileri sistemini tatbik eden Fransa ve İtalya gibi memleketler dahi, bu
sisteme, tamamlayıcı mahiyette olan bir "global gelir vergisi" ni ilave etmek zaruretini
hissetmişlerdir.

Gelir vergisinin hususiyetlerini ve aynı zamanda bu vergiyi randıman
vergilerinden ayırt eden vasıfları belirtmek üzere, bir kaç müşahhas misal verelim:
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Mali, iktisadi ve sosyal bakımlardan uygun görülen bir vergide, müterakkilik
prensibiyle asgari geçim vs. için bazı şahsi indirmelerin derpiş edilmesi lüzumu
herkesçe kabul edilmektedir.

İmdi, kazanç ve iratları ayrı ayrı teklif eden randıman vergilerinde bu gibi
tedbirler tatbik etmeğe -daha doğrusu; bunları doğru ve dürüst bir şekilde tatbik
etmeğe- imkan yoktur.

İki tacir düşünelim: A adlı kimsenin sahip olduğu fabrikanın sağladığı 20000
liralık bir kazancı vardır; ayrıca bu zat, kendine ait bir apartımandan 5000 lira ve
çeşitli alacaklardan 3000 lira elde eder. B adlı tacirin geliri ise münhasıran ticari
kazançlardan mürekkeptir; bunların yekününün 28000 liraya baliğ olduğunu
farzedelim. Görülüyor ki, bu iki mükellef arasında, bunların hakiki vergi verme
kabiliyetini ifade eden gelir bakımından hiç bir fark yoktur, bu gelir her iki halde de
28000 liradan ibarettir. Şu kadar ki, gelir birinci şıkta bir kaç kaynaktan doğduğu
halde, ikinci şıkta bir tek kaynaktan ileri gelmektedir. Bununla beraber, kazanç
vergimiz gibi bir randıman vergileri sistemi tatbik edilirse, sözü geçen iki mükellefin
vergiye karşı durumu pek değişik olacaktır. Faraza şöyle bir tarifenin tatbik edildiğini
kabul edelim:

İlk 3000 TL. için % 5
Müteakip 5000 TL. için % 10
Müteakip 10000 TL. için %15
Müteakip 20000 TL. Için % 20

Bu takdirde, A adlı tacirin vergi borcu şu şekilde hesaplanacaktır:

Ticari kazanç bakımından;
İlk 3000 lira için (% 5 üzerinden)150 TL.
Müteakip 5000 lira için (%10 üzerinden)500 TL.
Müteakip 10000 lira için (%15 üzerinden)1500 TL.
Müteakip 2000 lira için (%20 üzerinden)400 TL.
Yani 20000 lira için ceman 2550 TL.
Apartıman iradı bakımından:
İlk 3000 lira için (% 5 üzerinden)150 TL.
Müteakip 2000 lira için (%10 üzerinden)200 TL.
Yani  5000   lira için ceman              350 TL.

Menkul kapital iradı bakımından:
3000 lira için (% 5 üzerinden) 150 TL.

Binaenaleyh, A adlı mükellef (2550+350+150=) 3050 lira vergi verecektir.
B adlı mükellef de şu şekilde vergiye tabi tutulacaktır.
İlk 3000 lira için (% 5 üzerinden)150 TL.
Müteakip 5000 lira için (%10 üzerinden)500 TL.
Müteakip 10000 lira için (%15 üzerinden)1500 TL.
Müteakip 10000 lira için (%20 üzerinden)2000 TL.
Yani 28000 lira için ceman 4150 TL.

Bundan anlaşılacağı üzere, A ile B arasındaki gelir miktarı bakımından hiç bir
fark mevcut olmamakla beraber, sadece müterakkiliğin bahis mevzuu vergi rejiminde
layıkı veçhile tatbik edilemeyeceği için A. 3050, B. ise 4150 lira vergi vermeğe
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mecbur olacaktır. Halbuki eğer, hakiki bir gelir vergisinde olduğu gibi, mükellefiyet
herkesin elde ettiği irat ve kazançların mecmuuna taallük etseydi, ödenmesi icap
eden vergi miktarları aynı olacaktı.

Geçim asgarisi vesair şahsi indirimler bakımından da durum aynıdır. Bu gibi
kolaylıklar ancak mükelleflerin bütün geliri belli olduğu takdirde uygun bir tarzda
kabili tatbiktir. (Çünkü mesela ticari kazan veya ücret gibi) Beher gelir unsuru için bir
indirim kabul edilirse, geliri çeşitli kaynaklardan doğan bir mükellef, geliri bir tek
kaynaktan doğan bir mükellefe nazaran daha müsait bir durumda bulunacaktı ki,
buna adalet namına müsaade verilemez.

Bundan başka şunu da nazarı itibara almak icap eder: Öyle masraflar vardır ki,
bunlar, muayyen bir kazanç veya varidata değil, kazanç ve iratların yekununa yani
gelire mütealliktir. Misal olarak, müstahsil olmayan gayeler uğrunda yapılan
borçlardan mütevellit faiz yüklerini düşünelim.

Nihayet, gelir üzerinden bir çok ayrı ayrı vergiler değil bir tek vergi alınırsa,
böyle bir rejim mükellefler tarafından daha adil addedilecek ve yeknasaklığı
dolayısıyla maliye idaresi bakımından daha kolay ve pürüzsüz surette tatbik
edilebilecektir.

IV. Tasarlanan Türk gelir vergisi hakkında düşünceler ve teklifler

A. Gerçek kişilere taallük eden asıl gelir vergisi.

1- Hakiki bir gelir vergisinin Türkiye gibi bir memlekette başarılı tarzda tatbik
edilebilmesi keyfiyeti, her şeyden önce şu iki şarta bağlıdır: "Bir taraftan vergi
tarifesinin fazla yüksek (aşırı) olmaması, diğer taraftan idarenin beyanname ve
mükelleflerce tutulması gereken defterleri tesirli surette kontrol edebilecek durumda
bulunması.

a) Tarife meselesine gelince, tasarlanan gelir vergisi nisbetleri herhalde iki
mükellef grupu için hali hazırdaki vaziyete nazaran önemli kolaylıklar -hafifletmeler-
sağlayacaktır. Bu gruplar da, bugün beyanname sınıfına dahil olanlarla tevkif
usulüne göre vergilendirilen hizmet erbabından ibarettir. Birinci grubun daha ziyade
memleket ekonomisinde mühim bir mevki işgal eden büyük tacir ve endüstrilerden
teşekkül ettiği, ikinci gruba girenlerin de, ekonomik ve sosyal bakımdan "zayıf" bir
zümre temsil etmekle beraber bugün dünyada misli görülmemiş bir ölçüde
vergilendirildiği düşünülürse, bu kabil mükelleflerin bundan sonra vermeğe mecbur
olacakları verginin bugünküne nazaran daha az olması keyfiyeti herhalde şayanı
takdir addedilmelidir.

Ancak öbür taraftan öyle mükellef grupları da vardır ki, bunlar, hali hazırda pek
az vergi vermekle iktifa edebildikleri halde, ileride daha ağır bir şekilde teklif edilmiş
olacaklardır. Bu kabil mükellefler, bilhassa, toptancılarla bazı perakendeciler ve
serbest meslek erbabı gibi kimselerden ibarettir. Bunları yepyeni bir vergi sistemine
alıştırmak üzere, esasen başka sebeplerle de şayanı arzu olmayan aşırı vergi
nisbetleri tatbik etmekten imtina etmek zarureti vardır.

Bazı kimseler tarafından, bir gelir vergisinin azami nisbetinin % 20 veya 25’ten
fazla olmaması lüzumu ileri sürülmüştür. Bir taraftan bugünkü kazanç vergimize göre
beyannameli tacirlerin % 80’e varan bir tarifeye, hizmet erbabının da % 35’i aşan bir
tarifeye tabi tutuldukları, diğer taraftan da İngiltere, Amerika B.D. ve Almanya gibi
memleketlerde gelir vergisinin azami nisbetinin hala % 80’den fazla olduğu
düşünülürse, bahis mevzuu iddianın olduğu gibi kabul edilemeyeceği aşikardır.
Karma komisyonunun tespit ettiği nisbetler, % 10 ile % 45 arasında bulunmaktadır.
Şu kadar ki, gerçek azami nisbet % 35’ten ibarettir. Bu sonuncu nisbet de 100.000
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lirayı aşan gelirlere tatbik edilecektir. Orta büyüklükte bulunan gelirler bakımından
derpiş edilen nisbetler dahi hiçte aşırı değildir. Buna karşılık, tarifenin en yüksek
nisbetinin % 40 olarak tespit ve fili azami nisbetin -yani % 35 nisbetinin- 100.000
değil, 150.000 lirayı aşan gelirlere tatbik edilmesiyle, en küçük -yani 5000 liradan
aşağı olan- gelirler üzerinden alınacak nisbetlerin daha fazla derecelendirilmesi bizce
şayanı arzudur.

Bir mükellefin fiilen vereceği vergi miktarı, vergi tarifesinden başka bir de kabul
edilen şahsi indirimlerin miktarına bağlıdır.

En az geçim indirimi olarak karma komisyonunca kabul edilen hadler,
mükelleflerin ailevi durumlarına göre değişik olmak üzere, 450 lira ile 1050 lira
(senede) arasında bulunmaktadır. Bu meblağlar, birçok kimseler tarafından bugünkü
hayat pahalılığı bakımından gayri kafi olarak telakki edilmiştir. Şüphesiz ki, sözü
geçen tutarlar, tam manasıyla bir geçim asgarisi temsil etmemektedir. Fakat şunu
gözönünde bulundurmak icap eder ki, gelir vergisinde kabul edilen geçim asgarisi
indirimiyle, herkese minimal bir hayat standardı sağlamak gayesi güdülmemekte,
daha doğrusu: güdülememektedir. Şimdiye kadar -yani kazanç vergimizde- kabul
edilen indirimin miktarı ve şümul sahasının kifayetsizliği ile mukayese edilir ve
bundan başka Hazinenin ihtiyaçları itibara alınırsa, teklif edilen indirim usulünün
önemli bir terakki teşkil ettiği teslim edilmelidir.

b) Reform eseri kabul edilecek olursa, beyannameli mükelleflerin sayısı -ki bu
sayının bugün ancak 8000 den ibaret olduğu bilinmektedir- belki dörtbeş misline
çıkacaktır. Her ne kadar reformdan sonra dahi ekseri ticaret erbabı (esnaf dahil)
karine usulüne göre vergilendirileceklerse de, bilhassa toptancılarla bir çok büyük
perakendeciler ve serbest meslek erbabı gibi kimselerin defter tutmağa ve gerçek
kazançlarını beyan etmeğe mecbur oldukları keyfiyetinden, bir taraftan mühim bir
vergi varidatı fazlası doğacak, diğer taraftan idare için munzam bir yük husule
gelecektir. Müfettiş ve bilhassa hesap uzmanlarının kadrolarının kifayetsizliği
yüzünden, geçmişte, sayısı çok daha mahdut mükelleflerin beyannameleri bile yeter
ölçüde ve zamanında kontrol edilememiştir. Bu durum karşısında gelecekte, idarenin
artan vazifelerini layıkı veçhile ifa edemeyeceği iddiası ileri sürülmüştür.

Reformun başarısı bakımından hayati bir ehemmiyeti haiz olan kontrol
meselesi, kontrol usullerine müteallik kanuni hükümlerle kontrol elemanlarının
sayısına, bilgilerine ve ahlak seviyesine bağlıdır.

Gelecekte ancak hakiki esnaf gelir vergisinden muaf ve fakat bütün toptancılar
bilaistisna bu vergiye tabi tutulacak olursa, bugün bir nevi "kanuni kaçakçılığa"
sebebiyet veren ve tesirli (karşılıklı) bir kontrolu hemen hemen imkansız kılan en
önemli noksanlar bertaraf edilmiş bulunacaktır.

Hesap uzmanları kadrosuna gelince, bu hususta son bir, iki yılda gerçi mühim
terakkiler tahakkuk ettirilmiştir; bununla beraber hali hazırdaki kadronun dahi yeni
vazifelerin ifası bakımından henüz kafi olmadığı kanaatindeyiz. Binaenaleyh, bu
kadro derhal, lazım gelen ölçüde genişletilmelidir. Bundan başka, açılacak kurslar
gibi vasıtalarla eski ve bilhassa yeni kontrol elemanlarının bilgilerini genişletmek ve
derinleştirmek zarureti vardır.

Nihayet, mükelleflerin gayri meşru isteklere maruz bırakılmamalarını temin
etmek üzere, bir taraftan vergiye karşı kanuni yolları mükemmelleştirmek, diğer
taraftan ahlak ve kanun kaidelerine mugayir bir tarzda hareket eden memurlara
tatbik edilecek gayet ağır cezalar derpiş etmek icap eder. Maliye memurları bundan
böyle, dürüst mükellefleri lüzumsuz şekilde rahatsız etmemeğe, bilakis bunları yanlış
tefsir ve hareketlerden korumak maksadıyla kendilerine yardım etmeğe, hilekarlığa
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mütemayil kimselerde de kaçakçılığı önlemeğe gayret etmelidirler. Maliye idaresi
böyle yeni bir zihniyetle hareket etmeyecek olursa, reformun başarısı hakkında
endişe duymamak mümkün değildir.

2- Objektif mükellefiyet bakımından hakiki bir gelir vergisi, esas itibariyle,
menşei ve miktarı ne olursa olsun bütün irat ve kazançların heyeti mecmuasına şamil
olmalıdır. Fakat bu kaideyi pratik veya sosyal sebeplerle az çok tahdit etmek yerinde
olur. Şu kadar ki, kabul edilen muaflık ve istisnalarla, gelir vergisi ana prensiplerine
halel getirilmemelidir.

a) Tasarlanan gelir vergisi bu bakımdan incelenirse; her şeyden önce, hala bir
ziraat memleketi olan Türkiyede çok önemli bir mevki işgal eden zirai kazançların
vergiden istisna edilmiş olduğu göze çarpmaktadır. Gerçi küçük, hatta orta çiftçilerin
-köylülerin- kazançları gelir vergisine tabi tutulamaz; zira bir taraftan bu kazançlar
ancak geçim asgarisine yakın düşük bir seviyede bulunmakta, diğer taraftan da
bunların tespiti kabil olmamakta, kabilse dahi hesabı kontrol edilememektedir. Buna
binaen, çoktanberi gelir vergisini tatbik eden ileri memleketlerde de köylünün
kazançları fiilen şu veya bu şekilde vergiden istisna edilmiş bulunmaktadır. Esasen
gelir vergisi ancak kapitalist denilebilecek defter tutma ve hesap metodlarına göre
kabili tespit kazanç ve iratlara teşmil edilebilir.

Maamafih, küçük zirai kazançların vergilendirilmesine karşı ileri sürülebilecek
itirazlar, "büyük" kazançlara aynen tatbik edilemez. Gerçekten, tamamen kapitalist
bir zihniyet ve usullerle işletilen büyük çiftliklerden doğan kazançlar vergiden istisna
edilirse, vergi yüklerinin dağıtılmasında hüküm sürmesi icap eden adaletle gelir
vergisinin dayandığı prensiplere mugayir bir tarzda hareket edilmiş olur. Binaenaleyh,
bu gibi kazançları vergiye tabi tutmak zarureti vardır. Tabiatıyla bir zirai işletmenin
"büyük" olup olmadığını tesbit etmek kolay bir iş değildir. Fakat bahis mevzuu
işletmelerin sayısı pek kabarık olmadığı cihetle, asli hükümet tasarısında olduğu
üzere, açık, muayyen kıstaslara istinat etmek suretiyle bu işletmelerin tayini gayri
kabil de addedilemez.

b) Menkul kapital iratlarına gelince, bu hususta şunu söylemek icap eder:

Gerçi bugün, hele amme istikrazlarından doğan faizler hukuki sebeplerle
istisna edilirse, faiz ve temettü gibi kapital iratlarını vergiye tabi tutmak suretiyle
sağlanacak vergi hasılatı pek önemli olmayacaktır. Bununla beraber adalet
prensibiyle ilerideki inkişaf imkanlarını gözönünde bulundurarak bütün faizlerin gelir
vergisinden istisna edilmesinin ne mali ve ne de sosyal bakımdan kabili müdafaa
olduğunu söylemek lazımdır. Şunu da ilave edelim ki, böyle bir verginin tasarruf
üzerine menfi bir tesir bırakacağı da iddia edilemez. Gerçekten % 15 gibi mutedil bir
nisbette kesilen bir vergi neticesinde, tasarruf eden kimsenin, faizinin % 6 olduğu
farzedilen 1000 liralık bir alacaktan eskiden olduğu üzere 60 değil, 51 lira (net olarak)
miktarında bir irat elde ederse, sırf bu sebep yüzünden tasarruftan vazgeçmeyeceği
tecrübelerle sabit olan bir gerçektir. Tasarruf isteği bakımından, -ehven bir gelir
vergisinden çok daha ehemmiyetli ve tesirli faktörler vardır; bu faktörler arasında
mesela, vergi sisteminin kifayetsizliği sebebiyle hasıl olan bir bütçe açığının
doğuracağı enflasyon tehlikesi, umumi bir emniyetsizlik havası vs. gibi hususlar
zikredilebilir. Bununla beraber, psikolojik bazı reaksiyonları gözönünde tutarak
menkul kapital iratlarından kaynakta tevkif edilen vergi nisbetini % 15 değil, % 10
olarak tespit etmenin yerinde olacağını sanıyoruz.

c) Apartmanlardan ileri gelen irat, bilindiği üzere, bugün oldukça yüksek bir
seviyeye varan bina vergisine tabidir. Bir taraftan bina vergisine yapılan çeşitli
zamları, diğer taraftan kira stopundan doğan haksızlıkları nazarı itibara alan kanun
tasarısı, bina vergisinin şimdilik gelir vergisinden mahsup edilmesini kabul etmiştir.
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Halbuki gelir vergisi yanında müstakil bir bina vergisi almakta olan hiç bir diğer
memlekette böyle bir hükme rastlanmamaktadır, ve gerçekten sözü geçen mahsup
muamelesi gelir vergisinin ana prensipleriyle kabili telif değildir. Böyle bir vergi
bakımından yapılması caiz olan yegane şey, bina vergisinin mahsup edilmesi değil,
bunun masraf olarak matrahtan indirilmesidir.

Apartman sahiplerinin bugünkü güç durumunu elbette gözönünde bulundurmak
zarureti vardır. Fakat bizce, yukarıda bahsedilen mahsup rejimine bina vergisinin
önemli derecede hafifletilmesi yolu müreccahtır. Hususi idarelerin bütçelerinde bu
sebeple hasıl olacak noksan, bu idarelere gelir vergisinin hasılatından ayrılabilecek
mali bir yardımla Devletçe telafi edilebilir.

3- Şahsi muaflıklara gelince, bu hususta en önemli hükümler, "esnaf
muaflığı"na taallük etmektedir. Bilindiği üzere, kanun tasarısında derpiş edilen bir
takım kıstaslara göre "esnaf" tan sayılacak kimseler, gelir vergisinden muaf ve buna
karşılık "esnaf vergisi"ne tabi tutulacaktır.

Kazanç vergisinde bugün "gayri safi irat" kıstasının önemli bir rol oynadığı ve
fakat bu kıstasın esasında çürük olup ta yalnız başına bir teşebbüsün karakteri
hakkında bir fikir edinmeğe kifayet etmediği malumdur. Bunun için esnaf muaflığında
bir taraftan "gayri safi irat"yerine iş yerinin hakiki kira bedeli ikame edilmiş, diğer
taraftan da bu bedelden başka hususlar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu
hususlardan en önemlisi, şüphesiz kısaca "ciro miktarı" olarak vasıflandırılabilen
tutarlardır. Bidayette bu hadlerin biraz yüksek tespit edilmesi, bir yandan defter
tutmağa gerçekten muktedir olmayan esnafın mutlak olarak gelir vergisinden
muafiyetini, öbür yandan maliyenin kontrol teşkilatının, bunun hali hazırdaki kudretini
aşan bir ölçüde iştigal edilmemesini sağlamak üzere, elzemdir. Esasen daima, gelir
vergisi gibi yeni ve modern bir verginin muvaffakiyetle tatbik edilebilmesi keyfiyetinin,
ancak zamanla gerçekleştirilebileceği düşünülmelidir.

B) Tüzel kişilerin tabi tutulacakları kurumlar vergisi.

Kapital şirketleri diye adlandırılan anonim ve limited şirketler gibi büyük hususi
firmalarla, ammeye ait iktisadi müesseselerin ayrı bir vergiye tabi tutulmaları lüzumu,
bugün hemen bütün ileri memleketlerde kabul edilmektedir. Gerçekten Amerika B.D.,
Almanya, İşviçre ve hatta bu metodu uzun zaman reddeden İngiltere bile, gelir
vergisi yanında kapital şirketlerine mahsus hususi bir vergi ihdas etmişlerdir.

Mesele Türkiyedeki şartlar bakımından incelenirse, henüz inkişaf etmekte olan
hususi kapital şirketlerinin gelişmelerine engel olmayan bir kurumlar vergisinin ihdas
edilmesine dikkat edilmelidir. Karma komisyonunca hususi şirketler için kabul edilen
nisbetin % 10 olduğuna nazaran, kapital şirketlerinin haiz oldukları büyük mali
kudretine ancak eşit olan bir mükellefiyetin derpiş edildiği kabul edilebilir.

Gerçi mesela, bir anonim şirketin elde ettiği karın tamamen aksiyon sahiplerine
dağıtılacağı farzedilirse, sözü geçen kar -dividantlar aksyonerlerin elinde gelir
vergisine tabi olduğu cihetle- kurumlar vergisi dışında kalan firmalarınkine kıyasen
daha ağır bir vergi yükü altında kalacaktır. Fakat bu yük fazlası azami olarak % 10
değil belki % 6,5’tan -hatta ekseri hallerde % 5 den aşağı bir miktardan- ibaret
olacaktır.

Bununla beraber şunu söylemek icap eder ki, şirket karının yalnız mutlak
miktarını nazarı itibara alan yani rantabilite derecesini ihmal eden bir vergi adil
addedilemez. Hakikati halde, her ikisinin safi karı 100.000 lira olan iki anonim
şirketten biri bir, öbürü iki milyonluk bir sermayeye sahip bulunuyorsa, bu iki şirketten
ayni ölçüde -mesela 10.000 lira miktarında vergi istemek haksızlık olur. Zira
rantabilite nisbeti % 10 olan birinci şirket, şüphesiz aynı nisbetin ancak % 5
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bulunduğu ikinci şirkete nazaran daha fazla vergi vermeğe muktedirler. Bunun için,
bilhassa İsviçre mevzuatında görüldüğü üzere, kurumlar vergisi tarifesinde rantabilite
derecesinin şu veya bu şekilde nazarı itibara alması yerinde olur.

İktisadi amme müesseseleri karlarının % 10 değil, % 35 gibi oldukça yüksek bir
vergiye tabi tutulması keyfiyeti, tamamen doğrudur. Zira bu kabil müesseselerin elde
ettikleri kazançlar, hususi şirketlerdeki vaziyetin aksine olarak, ususi fertlere
dağıtılmayarak gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, amme iktisadi müesseseleri
hususunda derpiş edilen istisnalar meyanında bir de Devlet Deniz Yollarının
inhisarındaki işlerden doğan kazançların istisna edilmesi, rekabet eşitliğini ve sözü
geçen işletmenin iktisadilik prensibine riayet etmesini sağlamak üzere kaldırılmalıdır.

C) Esnaf Vergisi

Muaflık şartlarına göre gelir vergisine tabi olmayan esnaf, matrahı iş yerinin
gerçek kirasından ibaret olan basit bir "esnaf vergisi" verecektir. Hükümetin
hazırladığı kanun tasarısında, vergi nisbeti tek olup bütün bu kabil mükellefler
bakımından % 100 dü. Karma komisyonun kabul ettiği esaslara nazaran esnaf
vergisi- bugünkü kazanç vergisinde olduğu gibi- bir taraftan nüfus miktarına, diğer
taraftan iştigal mevzuuna göre derecelendirilmiş olacaktır. Yine taadat usulüne
başvurulmasını gerektiren bu karar yerinde olmasa gerektir. Gerçek kazancı hiç bir
zaman tam aksettirmeyen kira, kar imkan ve ümitlerinin takribi ifadesi olarak kabul
edilebilir. Bu imkan ve ümitlere göre de, ödenen kiralar bir yerden diğerine ve bir
meslekten diğerine değişecek, yani mesela bir perakendeci bakımından küçük bir
ilçede 240, büyük bir merkezde ise 600 lira olacaktır. Hükümet projesine nazaran
esnaf vergisi kiraya eşit olacaktı; bahsettiğimiz iki halde karma komisyonun kararı
mucibince verilmesi icap eden vergi ise, birinci halde 144, ikinci halde 480 lira
olacaktır. Halbuki bu kadar önemli bir farkın gözetilmesine bizce hacet yoktur. % 100
gibi bir vergi nisbeti aşırı addedilirse, nisbet yeknesak olarak mesela % 80 e
indirilebilir ve böylece misalimizde bahis mevzuu iki perakendecinin verecekleri vergi
miktarı 192 ve 480 lira olacaktır ki, bu yeknesak bir vergi nisbetinin sağlayacağı
basitliği muhafaza etmekte beraber vergi yükünü yeter ölçüde derecelendiren bir
usul olsa gerektir.

Nihayet, şunu da zikredelim ki, gezginci esnafın ödeyeceği vergi takdir
olunacak gündelik kazancın 12 katı olarak tespit edilmiştir. Takdir usulü için derpiş
edilen yeni esasların, götürü kazancın gerçek kazanca bugünkünden daha yakın
olacağı ümit edilebilir. Fakat bu hususta da tesirli bir kontrol teşkilatının ne kadar
önemli olduğunu gözden kaçırmamalıdır.

D) Yol Vergisi

Halihazırdaki şekliyle bir nevi baş vergisinden başka bir şey olmayan yol
vergisinin esaslı bir reformunun tasarlandığı malumdur.

Ekseri memleketlerde, önemi gittiçe artan yol masraflarına tahsis edilen hususi
bazı vergiler alınmaktadır. Fakat bu vergilerin ihdasında, mükellefiyetlerin nevi ve
miktarıyla, yol masraflarını mucip olan hususlar arasında sıkı münasebetlerin mevcut
bulunduğuna dikkat edilmektedir. Buna binaen, hasılatı yolların yapılmasıyla tamir
edilmesinin icap ettiği masraflara tahsis edilen vergiler, otomobil vergisi, benzin
resimleri ve ruhsatname harçları gibi tekalliften ibarettir.

Buna karşılık ne bizde bugün alınan yol vergisi ve ne de tasarlanan yeni vergi
yok masrafları intaç eden hususlarla ilgilidir. Gerçekten, yol vergisin yeni şekli kazanç
veya gelir vergisine yapılan bir zamdan başka bir şey değildir.
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Böyle bir zam, hakiki bir yol vergisi bakımından kabili müdafaa olmadığı gibi,
yeni gelir vergisinin başarı şanslarını azaltacaktır. Bu şanslar, yukarıda da
belirttiğimiz veçhile, geniş ölçüde tarifenin mutedil olmasına bağlıdır. Asıl gelir vergisi
kanunun derpiş ettiği nisbetlere herhangi bir surette -geçici olsa da- zamlar yapılırsa,
mükelleflerde çok mahzurlu tepkiler husule gelecektir. Buna binaen, yol vergisine,
hükümetçe şimdi düşünülen şekli değil, böyle bir vergiyle güdülen gayelere uygun bir
şekil vermek icap ederim.

V. Muamele vergisi hakkında düşünce ve teklifler

Yüzyıldan fazla bir müddet zarfında tatbikine ara verildikten sonra Birinci Dünya
Harbinin sonlarına doğru dirilmiş olan umumi muamele vergisi, gerek ekonomik ve
gerek sosyal bakımdan bir çok mahzurlar arzetmektedir. Sözü geçen verginin -bu
mahzurlara rağmen- yeniden konmasına sebep olan yegane husus, mühim bir
varidat kaynağı teşkil etmesidir. Böylece muamele vergisi -gerçi geniş ölçüde
devamlı enflasyonun doğurduğu tepkiler neticesi-Fransız devlet vergileri hasılatının
takriben yarısını sağlamakta ve Türk muamele vergisi de, umum devlet vergi
hasılatının beşte biriyle dörtte biri arasında bulunan varidat temin etmek sureti ile
önemli bir mevki işgal etmektedir.

Bu durum karşısında şunu kabul etmek lazım gelir ki, yeni gelir vergisi lüzumlu
ölçüde fazla varidat getirinceye veya milletlerarası siyasi vaziyet amme masraflarının
azaltılmasına müsaade edinceye kadar, muamele vergisini büsbütün kaldırmak
imkanı yoktur. Buna binaen yapılması düşünülebilen şey ancak bahis mevzuu vergiyi
esaslı surette ıslah etmektir.

Bu hususta şu üç mesele akla gelebilir:

1- İlkin, vergi nisbetlerinin hafifletilmesi. Ekseri hallerde % 15 ve % 18 gibi
gayet yüksek nisbetler derpiş eden vergi, bir taraftan kaçakçılığı teşvik etmekte,
diğer taraftan -fiilen ödendiği nisbette hayat pahalılığına sebebiyet vermektedir.
Gerçekten, tam manasıyla bir "değer vergisi" (Kostensteuer) olan bu vergi, maliyete
ithal edilmek suretiyle kaçınılmaz bir şekilde fiyatları yükseltmektedir.

Bu sebeple, hiç değilse imalat vergisi bakımından bugün tatbik edilen nisbetleri
takriben yarısına indirmek yerinde olur. Her ne kadar böyle mühim bir tenzilattan
hazine için bir kayıp doğacaksa da, bu kaybın -hele kontrol usulleri
mükemmelleştirilecek olursa- tenzilat nisbetinin dununda kalacağı tahmin edilebilir.

2- İkinci bir nokta da, kanunun 12 nci maddesine taalluk eder. Bilindiği üzere,
sözü geçen maddede derpiş edilen muaflık, küçük atölyeleri vergi dışı bırakmak
suretiyle teknik terakkileri meneden ve rekabet şartlarının eşitliği prensibini ihlal eden
bir ikilik ihdas etmiştir. Fakat ekonomimizin bünyesiyle maliye kontrol teşkilatının
durumu nazarı itibara alınacak olursa, mevzubahis muaflığın intaç ettiği bu ikiliğin
kaldırılmasına imkan olmadığı teslim edilmelidir. Olsa olsa, kabul edilen kıstasların
değiştirilmesiyle, muaflığın modern ileri endüstri için doğurduğu mahzurların bir
dereceye kadar önüne geçilmesi düşünülebilir.

Bu durum karşısında, ancak esasa müteallik bir ıslahla, endüstrimizin gelişmesi
bakımından tehlikeli olan ve birçok hilelerin kullanılmasını davet eden bu rejim
kaldırılabilir.

Bilindiği üzere, umumi bir muamele vergisinin dört bellibaşlı şekli vardır. yani a-
istihsal vergisi, b- toptan muamele vergisi, c- perakende muamele vergisi ve d- bütün
bu safhalara şamil "yaylı" bir muamele vergisi. Memleketimiz bakımından bunlardan
ancak birinci ve ikincisinin kabili tatbik olduğu bedihidir. Bugün alınmakta olan
vergimiz birinci şıka tekabül etmektedir. Halbuki 1940 yılındanberi İngilterede tahsil
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edilen muamele vergisine benzer bir vergi ihdas edilirse, gerek yukarıda işaret edilen
muaflık ve ikilik kendiliğinden kalkacak ve gerek geçmişte bir çok güçlüklere ve
birbirini takip eden kanun tadilatına sebebiyet veren husus,yani memleketimizde
imalathanelerle toptancılar arasında bulunan sıkı rabıtalar vergi bakımından artık bir
ehemmiyeti haiz olmayacaktır.

Gerçekten, bilaistisna küçük büyük bütün toptancıları -Türkiyede imal edilen
maddelerin toptancılar tarafından teslimi, verginin mevzuu ve mükellefiyet doğurucu
vakıa olarak kabul edilmek suretiyle- mükellef tanıyan bir muamele vergisinde
sübjektif muaflıklara mahal kalmamış olacaktır. Toptancıların sayısı belki, sınai
müesselerin sayısından biraz fazla olacaktır. Fakat bu fazlanın, maliye idaresinin
vazifelerini hissedilir ölçüde güçleştirecek miktarda olmayacağı tahmin edilebilir.
Ancak, suistimalleri önlemek maksadıyla,sadece vergiye tabi malların değil, herhangi
bir malın satılmasıyla meşgul bütün toptancıların kaydedilmeleri icap edecektir.

Şunu da ilave edelim ki,bahsedilen yeni vergi rejimi kabul edilirse, toptan
fiyatlar imalat fiyatlarından yüksek olduğu cihetle vergi nisbetleri, diğer hususlar aynı
kalmak şartıyla, daha düşük olmalıdır.

3- Son olarak, şu mülahazada bulunalım:

Yeni bir "lüks vergisi"nin ihdas edilmesinin hükümetçe düşünüldüğü malumdur.
Böyle bir verginin sağlayacağı hasılat -bu resmin mahiyeti icabı- pek önemli
olmayacaktır. Kezalık "Lüks" mefhumunun muğlak ve rölativist karakteri dolayısıyla,
sözü geçen vergi, ne kadar itina ile hazırlanırsa hazırlansın, daima bazı haksızlıklar
doğuracaktır. Bu sebepledir ki, İngiltere gibi birçok memleketlerde görüldüğü üzere,
bağımsız bir "lüks vergisi" ihdas edecek yerde umumi muamele vergisi tarifesini
uygun bir tarzda derecelendirmek daha uygun olur. Binaenaleyh, zaten bugün dahi
üç farklı nisbet derpiş eden muamele vergisinin çerçevesi dahilinde, "lüks" mahiyette
olduğu farzedilen mahdut sayılı bazı emtea için dördüncü oldukça yüksek bir nisbet
derpiş edilecek olursa, istenilen netice kolayca elde edilebilir.

VI. Son bir kaç mülahaza

Yukarıdaki kısa mütalaalarımız, gelir vergisiyle muamele vergisine müteallik
bazı meselelere inhisar etmektedir. Bunun sebebi, sözü geçen iki verginin mali ve
ekonomik bakımlardan en önemli vergilerimiz olmalarıdır. Bununla beraber, diğer
bazı vergilerin de az çok esaslı bir ıslaha muhtaç olduğu söylenebilir. Bu meyanda,
mesela veraset ve intikal vergisi zikredilebilir.

Fakat rasyonel bir maliye politikası, sırf fazla varidat elde etmeğe matuf
tedbirlerle iktifa etmemelidir. Bilhassa Türkiye gibi bir memleket için hakiki bir denklik
arzeden bir bütçenin önemini inkar etmemekle beraber, bu gaye uğrunda vergi
politikası tedbirlerinden başka bir de idarenin rasyonelleştirilmesi ve israfa engel
olacak tedbirlerin ihdas edilmesi suretiyle mühim başarıların elde edilebileceğine
ehemmiyetle işaret edelim.

Bundan sarfı nazar, memleketimizde, gerçekleştirilecek herhangi bir vergi
reformunun ancak, mükelleflerin psikolojik durumunu dikkate alan ve ekonomik ve
sosyal noktai nazarları gözönünde bulunduran bir idare tarafından tatbik edildiği
takdirde muvaffak olacağını unutmamak icap eder. Memurlar böyle yeni bir zihniyetle
hareket edecek, vergi nisbetleri aşırı olmayan bir seviyede bulunacak, vergi cezaları
suçların ağırlığına uygun şekilde tespit ve mevzuatta bir istikrar temin edilecek
olursa, o vakit, ve fakat ancak o vakit gerek hazinenin ve gerek dürüst mükelleflerin
meşru menfaatlerini koruyan bir vergi sistemimiz ihdas ve tatbik edilmiş olacaktır.

13. Vergi Reformu
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TAHSİN DEMİRAY

Çok şey biliyor ve hemen her sahada bilhassa ekonomi sahasında güzel
kitaplar tercüme ediyor, mütalealar yürütüp eserler bastırıyoruz: amma hiç birimiz şu
Türkiyeden esaslı bir haber veremiyoruz. Memleketten bir işe yarar haber
veremediğimiz için memleketi tanıma yolunu bilmediğimiz, bilsek de hayli zahmetli ve
ıstırap verici gördüğümüz içindir ki, herhangi bir mevzuda sıkışınca soluğu Avrupa,
Amerika tetkik seyahatinde alıyoruz. Oradan dağarcığımızda hazır bilgilerle,
kolumuzun altında dört beş kitapla dönüyoruz.

Vergiler bahsinde de maalesef bu böyle olmuştu. Bugünde gene öyle oluyor,
gelir vergisi ilmi olarak kitabı olarak hazırlanıyor.

Ben, bu hazırlıkları ta başlangıçtan beri memleketimi az çok pratik olarak
tanıyan ve birazcık da metotlu olarak tanımağa çalışan bir adam sıfatıyla oldukça
büyük bir hayret ve ıstırapla takip ediyorum:

Muhallebi tabağına bir zamanlar istihlak bandrolu yapıştırtan, bir kuruşluk istida
pulu ibda eden ve bu parlak ibdaa sonradan kendileri de bir çare bulamayanlar şimdi
bütün memleket iktisadiyatına hakim, hatta içtimai hayatımızın altını üstüne
getirebilecek tesire malik bir silahı ısrarla meclisten istiyorlar. Memleket iktisadiyatını
vergicinin eline terkeden bir karardan daha vahimi tasavvur olunamaz.

Onlara evvelce bir yıl için verilen (Muvazene vergisini) yıllar ve yıllardır rahat
rahat halktan alıyorlar. Meclise kabul ettirdikleri bir muamele vergisi memleketin çırak
elemanını ve netice olarak kalifye işçi unsurunu kuruttu, çocuklar yalınayak
sokaklarda kaldılar. Aynı kanun memleket endüstrisini parçaladı, bodrumlara, tavan
aralarına dağıttı. Endüstri, belediye çavuşunun önünden kaçan işbortacıya döndü.

Milli gelirimiz hesaplarına kısa bir bakış

Değerli istatistikçimiz merhum Celal Aybar’ın bir heyetle birlikte tecrübi
mahiyette yapmış olduğu milli gelir etüdü hayli istifadelidir. Bu etüdün netice
levhasını aşağıda veriyoruz:

Gelir Çeşitleri 1942 1943 1944
Ziraat 3.710.024.000 4.433.999.000 3.451.287.000
Sanayi 558.300.000 1.403.426.000 1.520.445.000
Ticaret 1.652.416.000 2.008.766.000 2.301.355.000
Hizmet 318.908.000 313.491.000 365.493.000
Mesken 129.528.000 125.544.000 130.001.000
Musul Petrolleri 622.000 808.000 1.004.000
TOPLAM 6.369.798.000 8.286.034.000 7.769.585.000

Yüzde Nisbetleri
Gelir Çeşitleri 1942 1943 1944
Ziraat 58,30 53,51 44,42
Sanayi 8,30 16,94 10,57
Ticaret 25,90 24,24 20,62
Hizmet 5,00 3,78 4,71
Mesken 2,00 1,52 1,67
Musul Petrolleri 0,009 0,01 0,01
TOPLAM 100,00 100,00 100,00

Sayın Başbakan Hasan Saka da geçenlerde vergi münakaşaları sırasında 1,5
milyar vergi alındığını. Bunun umumi gelirimizin ancak yüzde 20 si demek olduğunu
ve Türkiye halkından alınan verginin iddia edildiği şekilde ağır olmadığını söylemişti.
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Bu bapta durumu bir de şöyle mütalea etmek pek yerinde olur sanırım:

1942, 43, 44 yılları umumi geliri toplamında ziraat geliri umumi gelirin yarısını
teşkil etmektedir; bu gelir yılda ortalama 3.866 milyardır. Bunu 16 milyon köylüye
taksim edersek adam başına yılda 241 lira ayda 20 lira düşer. Bu para ile kuru mısır
yemek suretiyle bir adam doyamaz ve tabii vergi de veremez. Buna rağmen ondan
hayvanlar vergisi, arazi vergisi pek güzel alınmaktadır.

Milli gelirin diğer yarısını ki 3.608 milyardır. geri kalan 3 milyon raddesinde olan
şehirler ve kasabalar halkına taksim ettiğimizde adam başına yılda 1203 lira, ayda
100 lira düşer. Hükümet 1.5 milyarlık vergiyi bunlardan almaktadır ki gelirin yüzde 50
sini teşkil eder. Acaba hesabı bu şekilde yapmakla bir hata mı yapıyorum? Sonra
umutmamak lazımdır ki şehirler halkı sadece umumi bütçeye 1.5 milyar vermekle
kalmamakta, ayrıca belediyelere ve vilayetler muhasebelerine büyükçe bir vergi daha
ödemektedirler.

Millet 3’e ayrılmış görünüyor.

Köylü ve reçper olan 16 milyon nüfusun meseleleri tamamen ayrı, bizim hesap
ve kitabımızla hiç bir alaka ve rabıtası yok gibidir.

Şehirlerde 3 milyon nüfusun, evvelce devlet tetkikinde gördüğümüz gibi 1.5
milyonu memur ve aileleridir. Bürokrasi makinesinin bu 1.5 milyonluk kitlesini diğer
1.5 milyon beslemek ve ayrıca onun keyfince devlet adına yapacağı masrafları
karşılamak ve yapacağı bütçenin diğer gözüne varını yoğunu koyup denk getirmek
zorundadır.

Tarihin hangi faslında acaba bu derece garip içtimai durum görülmüştür?

Vergi Reformu değil içtimai ve iktisadi kalkınma:

Elde bulunan bu 1.5 milyonluk milletin budeu müstehlik ve vergici karşısında bir
sıkımlık canı kalmıştır. Vergiciler ve bütçeciler hayale kapılmamalı bu verdiğim
rakamlara gözlüklerini takıp iyice bakmalıdırlar. Realite budur. Bu memleketten altın
sızdırılması hayalini kaldırıp 1.5 milyonu kalkındırmaya, memur kitlesi meselesini
kökünden halletmeğe ve nihayet davaların temeli olan köyü ve köylüyü ele almağa
bakmalıdır. Köylünün iktisadi vaziyeti taş kesilmiştir. Onun iki istihsaline, tanesine ve
hayvanına aşılmaz bir taş duvar çekilmiş ve 16 milyon bir kere daha ıstıraba
düşürülmüştür. Köylünün bu iki istihsal maddesi de 3 milyon şehirlinin menfaatine
daha doğrusu 1.5 milyonluk memur kitlesinin menfaatine kurban edilmiştir.

Gelir vergisinden önce bu 16 milyon adamın işini, bizim hakiki milletimizin işini,
tarihin o Oğuz Türklerinin işini bir yoluna koyalım. Bizim ekonomik fecrimiz orada,
Anadoludadır. 25 yıl bekledik. Memurlar bunu başaramaycaklarsa asıl bize onun
cevabını versinler, bu başarılmaz sanılan iş başarılabilir bir davadır. Bunu biz böylece
vaz ediyoruz.

Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.  Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak 
kullanılabilir.  Bu e-kitap,   adresindedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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1. Dış Ticaret Rejimi

İstanbul Tüccar Derneğinin Tebliği

İstanbul Tüccar Derneği şimdiye kadar dış ticaret işlerimiz mevzuu üzerinde
yaptığı incelemeler ve vardığı kararları işbu tebliğ çerçevesi içinde kısaltarak büyük
kongreye sunmaktadır.

Derneğin bu husustaki çalışmalarını Dış Ticaret Komisyonumuz idare etmiştir.
Komisyonun hazırladığı ilk rapor 11 Kasım 1947 tarihini taşımaktadır: "Dış Ticaret
Rejimimiz" başlıklıdır. Bastırılmış ve üyelerimize, diğer ihtisas adamlarına dağıtılmış,
derneğin 26 Aralık 1947 tarihinde yapılan altıncı aylık toplantısında görüşülerek kabul
edilmiştir. Bu raporda 7 Eylül kararlarından sonra dış ticaret politikamıza hakim olan
bir nevi serbest rejimin, içinde bulunduğumuz şartlara göre, gösterdiği tehlikelere
işaret edilerek, bu halin devam edemiyeceği ve dış ticaretimizi yeni esaslara göre
düzenlemek icap ettiği belirtilmişti. Mezkur raporda bilhassa üzerinde durulan nokta,
kuvvetli ve zayıf dövizler arasında fiilen mevcut olan farka rağmen bunların ayni
değerdeymiş gibi dış ticaret ödemelerinde Merkez Bankasınca muameleye tabi
tutulması yüzünden ihracatımızın zayıf para ve ithalatımızın ise kuvvetli para
etrafında toplanması hadisesiydi.

Sözü geçen raporun görüşüldüğü 11 Kasım tarihli toplantımızda Ticaret
Bakanlığı mümessili söz alarak Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığından
aldığı talimata istinaden şu suale Derneğin cevap vermesini istedi:

"İngiliz lirasıyla yaptığımız ticaretin ithalat ve ihracat fiyatlarımız ve dolayısıyla iç
pazar fiyat seviyesi üzerindeki menfi tesirleri nasıl önlenebilir?"

Bunun üzerine Dış Ticaret Komisyonumuzun hazırladığı 9 Şubat 1948 tarihli
birinci mufassal rapor, 18 Şubat tarihli yedinci aylık toplantıda görüşüldü ve mevzuun
bazı noktalardan derinleştirilmesi hakkında verilen karar üzerine Komisyonun İngiliz
lirası hakkında hazırladığı 5 Mart tarihli ikinci rapor, Derneğin 17 Mart tarihli sekizinci
aylık toplantısında görüşülerek kabul edildi. Bu iki rapor hem broşür halinde basılmış,
hem de Derneğin yayın organı olan "Türkiye İktisat Mecmuası"nda aynen
yayınlanmıştır.

İstanbul Tüccar Derneği bu raporlarında kesin şekilde şu fikri müdafaa etmiştir:

"Dış ödemelerde ayarı bir birinden farklı iki ölçü kullanıyoruz. Satarken aynı
malı okka ile, alırken ise kilo ile tartıyoruz. Kuvvetli ve zayıf paralar arasında mevcut
fiili farkı ihmal ederek hem İngiliz lirasına hem de dolara aynı resmi değeri verdiğimiz
müddetçe dış ticaretimizin büyük bir buhran içinde tıkanma tehlikesini hiç bir tedbirle
önleyemeyiz. Dava memleket iktisadiyatı, maliyesi ve ticareti bakımından çok
mühimdir. Hükümet durumun bu derece ehemmiyetli olduğunu anlamamış gibi
hareket ediyor. Yapılacak ilk iş ya dolara, yahut İngiliz lirasına bağlanmaktır.

Bu prensip etrafında Dernek tekliflerini şöyle kısaltmıştı: Paramızı doların resmi
rayici üzerinden fiilen tespit etmeli ve bunun haricindeki dövizler serbest piyasada
dolara nazaran ne değer buluyorlarsa fiiliyatta o fiyatla muamele görmelidir. Vakıa
dolara bağlanmak güçtür; çünkü bu takdirde hükümet Türk parasını fiilen koruyucu,
dahilde fiyat istikrarını ve bilhassa fiyatlarımızın dünya piyasalarına intibakını
sağlayıcı tedbirler almağa mecbur kalacaktır. Fakat hem paramızın istikrarı, hem de
iktisadi ve mali bünyemizin selameti için bunları yapmaktan başka çaremiz yoktur.
Eğer önümüzdeki istihsal devresinden evvel bu çok mühim olan mevzu üzerinde
derhal harekete geçerek gerekli tedbirleri almazsak o zaman bir kaç ay sonra, İngiliz
lirasına bağlanmak, bu suretle 7 Eylül kararlarından sonra yeni bir devaluasyonu
resmen de kabul etmek zarureti doğacaktır.
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İstanbul Tüccar Derneği yeni bir devaluasyona ve hayat pahalılığına katiyen
lüzum olmadığı kanaatında idi. Aynı zamanda bugünkü para rejimimiz muhafaza
edildiği takdirde ihracat mevsimimiz başladığı zaman İngiliz lirasını bile tutamamak
tehlikesi olacağı ve paramızın sterlinden daha zayıf dövizlere doğru teveccüh
edeceği ve takas sisteminin zaruri ve umumi bir hal alacağı mütalaa ve kanaatı
mezkur raporlarda uzun boylu izah edilmiş bulunuyordu.

İstanbul Tüccar Derneği tam vaktinde tehlikeyi büyük bir hüsnüniyet ve isabetle
haber verdiği ve tutulması gereken yollar üzerinde de tekliflerde bulunduğu halde
maalesef mevzua hükümetin yeter derecede ehemmiyet atfetmesini sağlamağa
muvaffak olamadı. Hayret ve dikkate şayan olan nokta, hükümet erkanının
tekliflerimize gazete beyanatı şeklinde cevap verilirken, bizim İngiliz lirasının
akıbetinden korkmakta ve bundan dolayı böyle bir teklifte bulunmakta olduğumuzu
ileri sürerek teklifimizi çürütmeğe çalışmalarıdır. Filhakika sterlinlerin son zamanlarda
nedred kesbetmesi ve fiyatlarının resmi rayici de aşarak bir prim yapması üzerine
güya vaktiyle gösterdiğimiz telaşın yersiz olduğu resmi ağızlardan ifade edilmiştir.
Hükümetin mevzuu karşılayış şekli ve bu kabil beyanat, teessürle itiraf etmek
lazımdır ki, hayatlarını piyasaya bağlamış olanlar üzerinde derin bir ümitsizlik
doğurmuş ve herkesin mevcut şartlar içinde başının çaresini araması ve ticareti
mehma imkan yürütmeğe çalışması zaruretine sürüklenmiştir. Memleket ticareti için
zararlı olduğuna şüphe bulunmayan takas usulünün gelişmesini bu zaruretin bir
neticesi olarak kabul etmek icap eder.

Dış ticaret mevzuunda derneğin dördüncü raporu Almanya ile ticaretimiz
davasına taalluk etmekteydi. 18 Mayıs 1948 tarihini taşıyan ve 28 Mayıs tarihli
onuncu aylık toplantımızda görüşülerek kabul olunan mezkur rapor, Alman işgal
makamlarıyla bir ticaret mukavelesi aktedmek üzere Frankfurt’a giden resmi
heyetimizin teminine muvaffak olduğu esaslar altında bir ticaret mukavelesi
akdetmenin zararlı olduğunu Ticaret Bakanlığına bildirmemiz üzerine ve Bakanlığın
isteğine binaen tanzim edilmiştir. Almanyada ticaret mukavelenamesi müzakerelerini
yapan heyetimiz Amerikan-İngiliz işgal makamlarıyla dolar esasına göre, yani her iki
tarafça hesabı dolarla tutulmak kaydıyla bir mukavele imzalamak için hükümetten
mezuniyet istemişlerdi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı Derneğimizle İstanbul, İzmir,
Ankara Ticaret Odaları ve Birlikler mümessillerini müstacelen Ankaraya davet ederek
1 Mayıs tarihinde bu mümessillerin huzuru ile Bakanın Başkanlığında bir toplantı
tertipledi. Bu toplantıda Derneğimiz murahasları tasarlanan şekilde bir ticaret
mukavelenamesi akdetmenin, bugün bazı şekillerde zayıf da olsa, Almanya ile ticaret
yapmak hususunda mevcut imkanı ortadan kaldıracağı ve fiili hiç bir netice
veremeyeceği mütalasıyla hazırlanan projenin imzalanmamasını teklif etti ve bu fikre
diğer mümessiller de iştirak ettiğinden hükümet mukavelenamenin imza edilmemesi
ve heyetin geri dönmesi emrini verdi. İşte İstanbul Tüccar Derneğinin (Almanya
piyasalarının ticaretimize açılması davası) hakkındaki 18 Mayıs 1948 tarihli raporu bu
olaylar zoru ile hazırlanmıştır.

Her raporumuz gibi bastırılan ve ayrıca yayın organımız olan Türkiye İktisat
Mecmuasında yayınlanan mezkur raporda kısaca şu tezler müdafaa edilmiştir:

Almanyanın ticaretimize açılması davası memleketimiz için hayati ehemmiyeti
haiz bir mevzu olduğundan bu mesele Frankfurttaki işgal makamlarıyla yapılacak
müzakerelerle değil, fakat daha evvel devletimizin Vaşington ve Londrada her türlü
vasıtalardan faydalanarak yapacağı teşebbüslerle halledilmeliydi. Bu bakımdan
davanın böyle ele alınması ve Birleşmiş Milletler Konseyinde de mevzuun Türk tezi
halide ortaya atılması, davanın Frankfurttan evvel Vaşington ve Londrada halli
lazımdır. Derneğin bu tez dahilinde yaptığı teşebbüsler neticesinde Türk ve yabancı
basında davasını ehemmiyetle ele alınması ve Hükümetimizin de efkarı umumiyenin
bu tezahüründen kuvvet alarak gerekli teşebbüslere girişmesinin az çok faydalı
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sonuçlar vermiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber Almanya ile ticaret
mukavelenamesi işi henüz halledilmiş değildir.

(Müracaatımız üzerine Dış İşleri Bakanlığı Derneğimize Hükümetimizce yapılan
ve yapılacak olan teşebbüsler hakkında aydınlatıcı malumatı havi bir yazı yollamak
nezaketinde bulunmuştur.)

Bu mevzuun konuşulduğu onuncu aylık toplantımızda Ticaret Bakanlığı Dış
Ticaret Dairesi Reisi ve Almanya ile müzakere yapan heyetimizin başkanı da resmen
hazır bulunmuş, gerekli izahatı vermiş, müzakerelere iştirak etmiştir.

Dış Ticaret Komisyonumuzun hazırladığı beşinci rapor (Dış Ticaretimiz Nasıl
Düzenlenebilir?) meselesini umumi hatları itibariyle izah etmektedir. 21 Mayıs 1948
tarihini taşıyan ve usulü veçhile yayınlanan mezkur rapor, 11 Haziran tarihinde
yapılan on birinci aylık toplantımızda müzakere ve kabul olunmuştur. Bu raporda dış
ticaretimizin içinde bulunduğu güç durum izah olunarak, bu ticareti düzenleme
organlarımızın kifayetsizliği ve alınan tedbirlerin realitelere aykırılıkları belirtilmiş ve
dış ticaret rejimimizin dayanması icap eden prensipler kısaca sıralanmıştır.

Ticaret mukavelenamelerimize de esas olan dış ticaret rejimimizde hakim olan
başlıca prensip:

a) Lisans sistemi,

b) Sterlin sahasına dahil memleketlerin dışında yapılacak ticaret
mukavelenamelerinde doların tediye akçesi olarak kabulü, şeklinde kısaltılabilir.
Yukarıda sözü geçen raporumuzda bu noktalardan bilhassa ikincisi üzerinde
durularak, hesap akçesi şeklinde dahi olsa, doların kıymet ölçüsü olamayacağı, bu
şekilde yapılmış ve yapılacak mukavelenamelerin realitede doğuracağı neticenin,
bilakis ticareti durdurmak olacağı izah olunmuştur. Dolar ancak bu parayı tediye
vasıtası olarak kullanan memleketlerle yapacağımız mübadelelerde bahis mevzuu
olabilir. Diğer memleketlerle kendi paraları ve Türk lirası üzerinden mukaveleler
yapmalı, fakat bu paralar hakikatin üstünde veya altında olan resmi rayiçlerle değil,
piyasalarda serbestçe taayyün edecek hakiki değerleriyle muamele görmelidir.
İstanbul Tüccar Derneğinin bu husustaki teklifi, İngiliz lirası mevzuu hakkındaki
raporlarla ortaya attığı fikrin bir neticesi ve devamı mahiyetindedir. Lisans sistemine
gelince, ithalat ve ihracatta mutlak bir serbestinin şimdilik bahis mevzuu
olamayacağına göre, memleketin iktisadi ve mali zaruretleri gözönüne alınarak, esas
itibariyle lisans sistemi doğrudur.Ancak bunun da bir takım prensiplere bağlanması
ve ilan edilmesi lazımdır. Yoksa, şimdi olduğu gibi, her şahıs için ayrı ayrı kararlar
alınması ve Bakanlığın takdir hakkının çeşitli ölçülerde kullanılması doğru değildir.

Ancak dış ticaret işlerimizi böyle sağlam prensipler üzerinde düzenleyebilmek
için, münasebette bulunduğumuz memleketlerdeki ve bizdeki dış ticarete müessir
hadiseleri ve durumu günü gününe takip etmek, bütün dünyada eşya, fiyat ve piyasa
hareketlerini, alınan ve alınması düşünülen tedbirleri tetkik eylemek, piyasanın ancak
bilfiil içinde bulunmuş tecrübeli elamanlarının duyacağı veya hissedeceği bilgileri
toplamak ve nihayet hadiselere tekaddüm ederek gerekli tedbirleri vaktinde almak işi,
bugünkü resmi ˜erkilatımızın başarabileceği bir şey olmadığı da raporda belirtilmiştir.
Bu bakımdan İstanbul Tüccar Derneği, dış ticaretle fiilen uğraşan ticaret hayatımızla
bunu tanzim ve idare eden resmi organlarımızın bu maksatla işbirliği yapmalarını
hedef tutan bir organlaşma zarureti üzerinde durmuştur. Bu mevzu Derneğin ayrı bir
ihtisas komisyonu tarafından işlenmiş, neticesi 20 Ekim 1948 tarihinde yapılan 12 nci
toplantımızda bir raporla sunulmuştur. Hususi komisyonumuz, İsviçredeki "Ticari
inkişaf Ofisi" şeklindeki bir organın kurulması ve buna hükümetin de murahhaslarıyla
iştiraki teklifindeydi. Aylık toplantımızda Hükümetin mümessiller yollamak suretiyle
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iştirak edeceği bir teşekkülün eninde sonunda resmi bir mahiyet alacağı ve
bürokratik organlarımıza yeni bir şey ilave etmiş bulunacağı mütalaasıyla, bunun
yerine doğrudan doğruya tüccarın idaresinde ve elinde olan bir organlaşmanın
lüzumu üzerinde durulmuş ve bu noktanın üyelerimizin umumi temayüllerine uygun
olduğu anlaşılmıştır. Filhakika tamamen serbest mahiyette olacak fakat bütün
Türkiyeye yaygın bulunacak bir mesleki organlaşmanın, dış ticaret işlerimizde çok
hayırlı ve faydalı vazifeler görebileceği, tecrübe ile de sabit olmuştur. İstanbul Tüccar
Derneği, henüz iki seneyi bulmayan ve bittabi ilk kuruluş devrelerinin bütün
güçlüklerine de maruz bulunan hayatında yalnız İstanbula mahsus bir teşkilat olduğu
ve üyelerinin kanuni aidatından mada hiç bir taraftan on para yardım görmediği ve
kabul etmediği halde mahdut vasıtaları ve teşkilatlarıyla, dış ticaret sahasında
serbest bir teşekkülün ne faydalı vazifeler ifa edebileceğine dair güzel bir misal
vermiştir. Eğer bu teşekkül bütün memleket tüccarını içine alabilecek bir genişlikte
olur ve dış ticaret işlerimizin inkaşafı ve düzenlenmesi için yapacağı hizmetler ve
teşkilat masraflarını karşılamak üzere Hükümet, Ticaret Odaları, Birlikler, diğer
mesleki teşekküller, ithalatçı ve ihracatçı büyük firmalar ayrıca tahsisat vererek para
yardımında bulunurlarsa o zaman artık başkaca bir organlaşmaya lüzum kalmamış
olacaktır.

İşte bu mülahazalarla İstanbul Tüccar Derneği, geniş bir anlayış zihniyeti içinde
Kongremizin bu prensip üzerinde müspet bir karara varmasını rica eder. Dış ticaret
sahasında bir organlaşma zaruri olduğuna göre, bunun belki hususi bir kanuna da
ihtiyaç gösterecek şekilde nimresmi bir organ mı olması, yoksa TÜRKİYE TÜCCAR
DERNEĞİ gibi tamamen serbest ve hür bir mesleki teşekkül tarafından yapılarak
Hükümetten ve alakalı teşekküllerden maddi yardım görmesi suretiyle mi olması
daha doğru olacağı noktasındaki kararınız bizim için pek kıymetli olacaktır.

Dış Ticaret Komisyonumuzun, bunlardan mada, bu sene içinde hazırladığı iki
rapor daha vardır. Biri (Komisyonun Altıncı Raporu) İtalya ile ne gibi esaslar altında
bir ticaret mukavelenamesi aktedilmesi hakkındadır. Bu hususta Ticaret Bakanlığı
Derneğimize 14 Temmuz 1948 tarihinde bir tezkere yazarak, İtalya ile ticaret
mukavelenamesi akdi için resmi müzakerelere başlanacağı cihetle Hükümetçe
düşünülen ve İtalya makamlarına da aksettirilen esaslar altında bir
mukavelenamenin akdi hakkındaki düşüncelerimiz sorulmuştur. Bu istek üzerine
hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmuş ve bu hususta müzakereye memur heyetimizin
başkanı İtalyaya hareketinden evvel Derneğimizi ziyaret ederek sunduğumuz rapor
esasları hakkında bizden tamamlayıcı malumat almıştır. 28 Temmuz 1948 tarihi
taşıyan mezkur raporda ve heyet başkanına verdiğimiz izahatta Hükümetçe doların
karşılıklı hesap akçesi olarak kabulü esası altında tasarlanan ticaret
mukavelenamesine kesin şekilde muhalefetimiz bildirilmiş ve İtalya ile de, Liret ve
Türk Lirası üzerine anlaşma yapılabileceği ve nihayet dolar yerine İngiliz Lirasının
esas alınabileceği ve doların ise ancak bütün dünyada dolar alınıp satılan mallar
hakkında bir ödeme vasıtası olarak kullanılabileceği izah olunmuştur.

Dış Ticaret Komisyonumuzun sonuncu ve yedinci raporuna gelince, bu da 20
Kasım 1948 tarihinde toplanan 12 nci aylık toplantımıza sunulmuş ve aynen kabul
edilmiştir. Bu raporda dış ödemelerde değerleri farklı dövizleri resmi rayiçleriyle ayni
değerdeymiş gibi muameleye tabi tutmamızdan doğan ve Dernekçe sekiz ay evvel
doğuracağı tehlikelerden acı acı bahsedilen hadiselerin maalesef gerçekleştiği ve
artık paramızı doların resmi rayicine göre ayarlamamız imkanının kaybolduğu, şimdi
İngiliz lirasının bile prim yapmağa başladığı belirtilmekte ve daha büyük tehlikeleri
önlemek üzere hemen İngiliz lirasına bağlanarak diğer üstte veya altta prim yapan
dövizleri hakiki rayiçlerine göre muameleye tabi tutacak bir sistemin tatbiki teklif
olunmaktadır.
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Dış ticaret mevzuu hakkında Derneğimizin şimdiye kadar yaptığı tetkikler ve
elde ettiği neticeler hulasaten yukarıda arzedilmiştir. İstanbul Tüccar Derneği,
tamamen demokratik esaslar altında çalışan bir mesleki teşekküldür. Dernek, bütün
üyelerinin iştirak edebileceği ve tam bir fikir hürriyeti ve vicdan serbestisi içinde
oylarını kullanabileceği aylık toplantılarında karar altına alınmamış olan hiç bir mevzu
hakkında fikir beyan etmeye ve teşebbüslerde bulunmaya salahiyetli değildir. Bu
bakımdan Derneğimizin yönetim kurulu adına büyük kongremize sunulan bu
tebliğdeki bütün mütalaalarımız ve tekliflerimiz, aylık toplantılarımızda kabul edilmiş,
Dernek topluluğunun malı olmuş fikirler ve temennilerden ibarettir. Dernek vardığı
neticelerin büyük Kongremiz önünde serbest ve açık bir imtihan geçirmesinin
memleket hesabına son derece faydalı olacağı kanaatindedir.

Dış ticaret mevzuunda Derneğimizin önemle üzerinde durduğu bir mesele de
dış memleketlerdeki hareketlerle alakadar olmak, olup bitenleri öğrenmek, dış ticareti
alakalandıran beynelmilel kongrelerde memleketimizin hakkıyla temsil edilmesini
sağlamak ve nihayet mahsullerimize yeni pazarlar açacak her türlü faaliyetlerde
bulunmaktadır. Bu iş geniş bir organizasyona ve mühim bir bütçeye ihtiyaç
göstermesine rağmen, Derneğimiz bu mevzuda ilk adımı mahiyetinde olmak üzere
içinde bulunduğumuz sene zarfında elinden gelen faaliyeti sarfetmekten geri
kalmamıştır. Bu cümleden olmak üzere memleketimize gelen ticaret heyetleriyle
temas ettiği gibi, bu sene biri Cenova’da, diğeri de Atina’da toplanan ve milletlerarası
mübadele işini görüşen iki beynelmilel kongreye murahhaslar yollamış ve oralarda
tezlerimiz ortaya atılarak müdafaa edilmiştir. Eğer dış ticaret işlerimizi bütün
memlekete şamil bir genişlikte ele almak imkanı bulunur ve düşündüğümüz şekilde
bir teşkilat kurulursa o zaman bu mühim sahada memleketimize ve ticaretimize
büyük hizmetler yapılabileceği kanaatindeyiz.

2- Dış Ticaret Siyasetimiz

PROF.DR. REFİİ ŞÜKRÜ SUVLA

I- Dış Ticaret meseleleri istihsal davasıyla beraber tetkik edilmelidir.

Ticaret, istihsali takip eden bir faaliyet şubesi, daha doğrusu istihsal
ameliyesinin tamamlayıcı safhasıdır. İstihsal olmadan ticaretten
bahsedilemeyeceğine göre, ticaret meselelerinin tetkikinde istihsal davasını gözden
uzak tutmamak icap eder.

Bir memleketin dış ticarete girişmekten maksadı, yaşayışı için lüzumlu
maddeleri yabancı memleketlerden ithal etmektir. İthalattan doğan borçları
ödeyebilmek için ihracat yapmak şarttır. Görülüyor ki dış ticaretin gayesi ithalat, bu
gayeye varmak için baş vurulan vasıta da ihracattır.

Memleketler, yaşama seviyesini yükseltmek için istihlaki arttırmak, bunun için
de milli istihsal hacmile beraber ithalatı da genişletmek zorundadırlar. Şu halde
ithalat, ihracat ve milli istihsal arasında çözülmez bağların mevcudiyeti açıkça
görülmekte ve dış ticaretin inkişafı arzu edildiği takdirde bunun mutlaka milli
istihsaldeki kalkınmaya muvazi olarak tahakkuk edebileceği anlaşılmaktadır.

II- İthalat, ihracat imkanlarına bağlıdır.

Bir memleketin ithalat imkanları onun ihracat kudretiyle mütenasiptir. Yabancı
piyasalardan elde edilen krediler sayesinde bir müddet fazla ithalat yapılabilmesi
yukarıdaki prensibi çürütemez; çünkü beynelmilel borçlar ergeç ihracat fazlasından
elde edilecek alacaklarla ödenir. Beynelmilel krediler istihlak eşyası ithaline tahsis
olunduğu takdirde memleketin istihlak imkanları istikbal aleyhine genişler; bu krediler
istihsal vasıtaları ithaline sarfolunursa istihsalin arttırılarak borçların ihracat fazlasıyla
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ödenmesi ve ayni zamanda milli istihlak imkanlarının tedricen çoğalması
mümkündür.

Bugün, geniş ihracat sayesinde tahditsiz ithalat rejimi takip edebilen
memleketler pek azdır. Bunlar, büyük istihsal kapasitesine sahip olan ve mallarını
dünya piyasasında kolayca sürebilen milletlerdir. Böyle kudretli bir iktisada sahip
memleketlerin başında Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır.

İhracatı, serbest ithalata (1) yetmeyen memleketler dış pazarlardan aldıkları
emtia miktarını mutlaka ayarlamak mecburiyetindedirler. İthalatın ihracata intibakı ya
kendiliğinden meydana gelir, yahut devlet müdahalesiyle tahakkuk eder. Otomatik
intibak derhal meydana gelmez ve mekanizma, döviz fiyatlarının yükselmesi yolile
enflasyon ve para sisteminin iflası gibi dolambaçlardan geçtiği için memleket
iktisadiyatını, uzun müddet tesirini gösteren sarsıntılara ve cemiyet içinde büyük
huzursuzluklara sebep olur. İthalatın kendiliğinden ihracata intibakının büyük
gailelere sebep olduğu müşahadelerle anlaşılmış olduğundan bugün hemen her
yerde devlet bu ayarlamaya bizzat baş vurmaktadır.

19 uncu asırda ve yirminci asrın 1 nci umumi harbe tekaddüm eden yıllarında
devletlerin, ticaret bilançosunun tevzini ile bugünkü kadar alakadar olmamalarını
neye hamletmelidir? Bu sualin cevabını o devirde bütün dünyada tatbik olunan altın
para rejiminde ve beynelmilel sermaye hareketlerinde aramak icap eder. Filhakika
altın para sistemi memleketler arası sermaye hareketleri ile beraber, ithalatın
ihracata intibakını fazla sarsıntılara yol açmadan başaracak kudrettedir. Beynelmilel
sermaye hareketleri ticaret bilançosu bakiyelerini sermaye bilançosu yolile tasfiye
eden mükemmel bir mekanizmadır. Bugün altın sistemi fiilen terkedildiğinden ve
sermaye -bilhassa emniyetsizlik yüzünden- yabancı piyasalara kolayca
akmadığından Birinci Cihan Harbinden evvelki tahditsiz dış ticaret siyasetine hemen
her yerde son verilmiştir.

III- Türkiyenin istihsal ve ihracatı, serbest ithalatı karşılayacak miktara
henüz ulaşamamıştır.

Türkiye, bünyesi itibariyle bir ziraat memleketidir. Ziraatimiz umumiyetle iptidai
bir ekstanisf işletme tarzına tabiidir. Bilindiği gibi bu çeşit ziraat istihsalde randıman
çok düşüktür. Böyle geri bir safhada kalmamızın başlıca sebepleri arasında bilhassa
sermayesizliği zikretmek lazımdır.

Türkiye, ziraat ve hayvan mahsulleriyle maden cevheri ihraç eden, buna
mukabil bilhassa sanayi mamulleri ithal eden bir memleketlerdendir. İhraç ettiğimiz
mahsuller dünya piyasasında devamlı ve bol sürüm bulan hububat, et, yağ, pamuk,
yün, kereste gibi mallardan ziyade tütün ve kuru meyva gibi sürümleri türlü şartlara
bağlı mahsullerdir. Ham ve yarı işlenmiş maden ihracatımız da henüz inkişaf
etmemiştir. Taş kömürü istihsalimiz, yerli ihtiyacı karşıladıktan sonra ticaret
bilançomuzda yer alacak seviyeye ulaşamamıştır. Maden istihsalimizin kısır
kalmasının sebebini de, ziraatte olduğu gibi, sermaye yatırımlarının ve rasyonel
çalışmanın kifayetsizliğinde aramak icap eder.

Ziraatimiz ve madenciliğimiz bol sermaye yatırımlarıyla teçhiz edilip rasyonel
usullerle istihsale giriştikleri zaman ihracatımızın ithalatı karşılamasına hiç bir mani
kalmayacaktır. Ziraatimizin, dünya piyasasına bugünkü gibi çerez kabilinden mallar
sürmekten ziyade hububat ve hayvan mahsulleri gibi harcıalem mallar dökmesi
lüzumuna da ayrıca işaret etmek lazımdır.

(1) Serbest ithalat tabirini “yüksek hami gümrük resimlerile tazyik edilmeyen ithalat” manasında değil “cins ve miktar
cihetinden takyid edilmeyen ve umumiyetle serbest dövize ödenen ithalat” manasında kullanıyoruz.
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IV- Memleketimizde 1930 dan önce tatbik olunan ve 1946 da tekrarlanan
tahditsiz ithalat tecrübeleri menfi netice vermiştir.

Türkiye 1930 yılına kadar serbest ithalat rejimi takip etmiş ve bu tarihe kadar
ticaret bilançosu büyük açıklarla kapanmıştır.

Memleketin 60,70 yıl gibi uzun bir devrede ticaret bilançosu açıklarına ne
pahasına mukavemet ettiğini hepimiz biliyoruz. Filhakika bu açıklar 1914 yılına kadar
yabancı memleketlere karşı büyük borç altına girmemiz suretiyle kapatılmış, devlet
istiklalile telif edilemeyecek şartlarla elde edilen krediler (bilhassa Osmanlı Düyunu
Umumiyesini teşkil eden istikrazlar) memleketin başına büyük gaileler açmış ve bizi
zaman zaman ağır fedakarlıklar kabulüne sürüklemiştir. 1918 ile 1930 arasındaki
ticaret bilançosu açıkları ise Devlet ve bankalar tarafından elde edilen krediler,
hariçteki Türk sermayesi yatırımlarının tasfiyesi ve altın ihracı gibi yollardan gidilerek
kapatılmıştır.

İthalatın ihracata intibakını sağlayan mekanizmanın -kağıt para sistemindeki-
mahzurlarını 1925 ile 1930 arasında şiddetle göstermesi ve Türk lirası dış kıymetinin
6, 7 sene içinde yarıya düşmesi ve bu durumun 1929 iktisadi buhranile büsbütün
müzminleşmesi üzerine Hükümet 1930 da döviz piyasasıyla yakından alakadar
olmağa ve ithalatı kısmağa mecbur olmuştur.

Bidayette kontenjantman, bilahare takas ve kliringe dayanan tahdit sistemimiz,
ikinci dünya harbinin ilk yıllarına kadar böylece devam etmiştir. Harp içinde, ithalatın
dünya şartları yüzünden fevkalade daralması ve ihraç mallarımıza yüksek fiyatla
müşteri bulunması sayesinde ticaret bilançomuz lehde bakiyelerle kapanmış ve döviz
stoku kuvvetlendiği için ithal tahditlerinin gevşetilmesine gidilmiştir.

Harp sona erdiği zaman Türkiye, kendine göre kuvvetli bir altın ve döviz stoku
temin etmiş bulunuyordu. Harbin doğurduğu fevkalade şartlar sayesinde ve
memleketimizde her türlü ithal malı stokunun tamamiyle tükenmesi pahasına elde
edilen bu altın ve döviz stoku 7 Eylül kararlarını alanların tatlı hayal beslemelerine
vesile olmuştur.

Memleketimiz istihsalinin artmasına değil harbin arızi şartlarına medyun
bulunduğumuz aktif bakiyeli ticaret bilançolarına, tahditsiz ithalatla sulh yıllarında da
devam edebileceğimize aldananlar Hükümeti, 7 Eylül 1946 da yersiz bir para
ayarlamasıyla beraber serbest ithal rejimine geçmeğe zorlamışlardır. Yanlış hesap
ve tahminlere dayanan bu politika, tatbikine geçildikten kısa bir müddet sonra iflas
etmiştir.

Hatırlardadır ki 7 Eylül kararları bir takım neticeler göstermekteydi. Bunların
başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür:

a) Türk parasının dış kıymetinin düşürülmesi yoluyla ihracatın teşvik ve tezyidi

b) İhraç malı müstahsillerinin -bu mallarda meydana gelecek fiyat yükselmesi
sayesinde- gelirlerinin arttırılması,

c) Artacak ihracat sayesinde tahditsiz bir ithalat rejiminin muvaffakiyetle
yürütülmesi,

d) Devalüasyon sayesinde paramızın iç ve dış kıymetlerinin bir hizaya getirilip
orada istikrara sevki,

7 Eylül kararlarıyla doğurdukları neticeleri "Devalüasyon ve Tatbikatı" adile
1946 yılı başlarında neşrettiğimiz ve rapora bağladığımız ayrı bir etüdde mufassal bir
tarzda tetkik ve tahlil ettiğimiz için burada yeniden incelemelere girişmeyeceğiz.
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Bununla beraber yeni dış ticaret ve ödeme siyasetinin, ağır fedakarlıklardan sonra
süratle çökmesinin sebeplerini bir, iki nokta etrafında toplamağa çalışacağız.

7 Eylül kararları hem mesnetsiz hem de mevsimsizdi; çünkü paramızın dış
kıymetinin düşürülmesiyle istihsal ve ihracatımızın artacağı tahmin olunmuştu.
Halbuki istihsal unsurlarında (bu arada bilhassa sermaye ve iş kuvvetinde) artma
olmadan veya mevcut istihsal unsurları daha rasyonel çalışacak bir tarzda
teşkilatlanmadan istihsalin arttırılamayacağı evvelden bilinmek iktiza ederdi. Sadece
para manipülasyonlarıyla ve yüksek fiyat cazibesiyle istihsal ve ihracatın
arttırılamadığı yabancı memleketlerdeki devalüasyon tecrübeleriyle çoktan anlaşılmış
bulunuyordu. Bundan başka bizim devalüasyon, dünya fiyatlarının yükseltme
safhasına tesadüf ettirildikten mevsimsizdi. 7 Eylül kararlarını alanlar bir taraftan
döviz fiyatlarını yükseltirken diğer taraftan ihraç malları fiyatlarının fırlamasını teshil
ederek bu gayri kabili telif tedbirlerle operasyonu daha işin başında akamete
mahkum etmişlerdir.

Türkiye istihsalinin ve bu yoldan ihracatının sadece para ayarlamalarile
arttırılamayacağını miktar bakımından tertip edilen ihracat istatistiklerimiz pek güzel
isbat etmektedir. Filhakika devalüasyonun akabindeki ihracat kalkınmasının bir talaş
alevi gibi parlayıp söndüğünü ve 1948’de ihracatımızın tekrar yarıya düştüğünü
aşağıdaki istatistiklerde açıkça görmek kabildir. İhracatımızın 1947 de harpten
evvelki yıllar miktarına bile erişemediği bilhassa dikkati çekmek icap eder.

Türkiyenin son on beş yıl ihracatı
(Bin ton hesabıyla)
1934 1690
1935 1520
1936 1410
1937 1380
1938 1460
1939 1140
1940  660
1941  430
1942  460
1943  330
1944  350
1945  310
1946  910
1947 1170
1948 (8 aylık) 470

7 Eylül 1946’da yapılan para ayarlaması ve buna muvazi olarak ithalatın
serbest bırakılması yüzünden uğradığımız zararları şöyle sıralayabiliriz:

Dış Ticaret

a) Devalüasyonla beraber iç fiyatlar süratle yükselmiş ve ekser gelirlerle fiyat
seviyesi arasındaki uçurum genişlemiş ve iktisadi yaşayışımızdaki müvazenesizlikler
ziyadeleşmiştir.

b) Beynelmilel mal mübadelesinde milli emtia ile yabancı mallar arasındaki
teadül nisbeti aleyhimize değişmiştir.

c) Harp yılları içinde türlü mahrumiyet pahasına toplayabildiğimiz altın ve döviz
stoku yarıdan aşağı düşmüş ve serbest ithalat bol istihlak eşyasına teveccüh
ettiğinden beynelmilel iştira kudretimizden istihsalimizin kalkınmasında gereği gibi
faydalanmak mümkün olmamıştır.
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d) Sterling stokumuzun elden çıkarılması için bütün gayretler saroflunmuş,
bunun neticesi bugün bu nevi döviz mevcudumuz da çok azalmış ve İngiliz lirası
tahsisleri kısıldığından Sterlingin kara pazar fiyatı dünya piyasası seviyesinden
yukarıya çıkmıştır.

7 Eylül kararları hem devalüasyon hem de ithalat tahditlerinin kaldırılması
cihetlerinden sakattır. Devalüasyondan sonra ithalat tahditleri ve iç piyasada fiyat
kontrolları kaldırılmasa idi hiç olmazsa ikinci cephedeki zararlar önlenirdi. 7 Eylül
kararlarının alınmasında bazı ticaret mahfillerinin Hükümet üzerindeki tesirleri de
büyük rol oynamıştır. Bol döviz ve altın stoku bulunduğu, ithalatın tahdit ve takyidine
artık mahal kalmadığı, normal zaman (?) avdet ettiği için tüccarın ve piyasanın
tazyikine hacet bulunmadığı hakkındaki müracaat, teşebbüs ve beyanatın bu
hususda rol oynamadığını iddia edemeyiz(1 ).

V- Dış Ticaret Siyasetimiz hakkında temenniler

1- İstihsal Politikası.

Dış ticaret meselesinin istihsal davasından ayrı olarak ele alınamayacağına
evvelce temas etmiştik. Bu sebeple dış ticaret işlerimizde hareket noktası olarak yine
istihsal davamızı göz önünde tutmak gerekir. Memleketimizde yirmi yıldanberi Devlet
eliyle sanayileşme hareketi görülmektedir. Sanayileşmekle yaşama seviyemizin
yükseleceği hakkındaki mütalaa esası itibariyle şayanı kabuldür. Fakat
sanayileşmekle bazı malları dahilden tedarik edebileceğimiz ileri sürülerek-
ithalatımızın daralacağı tarzındaki düşünceler doğru değildir; çünkü sanayileşen
ziraat memleketleri, bazı istihlak eşyasını (dokuma, cam eşya, kağıt vesaire) içeriden
temin etmekle ithalatı kıssalar bile istihsal malları ithalatı süratle artmakta bundan
başka yeni sanayi bazı ham maddelerini dışarıdan almak mecburiyeti karşısında
kalmaktadır. Bu gibi memleketlerde yaşama seviyesinin yükselmesi, kaliteli istihlak
mallarının ithalini de kamçılamaktadır. Müşahedeler göstermiştir ki ziraat
memleketlerinin sanayileşmesi bunların dış ticaret hacimlerini daraltmak şöyle
dursun bilakis genişletmektedir. Şu halde sanayileşen ziraat memleketleri bir taraftan
da ihracatı arttıracak tedbirlere baş vurmak zorundadırlar.

Anlaşılıyor ki bundan böyle -uzun müddet ihmal edilmiş olan- ziraate teveccüh
etmemiz ve bütün gayretimizle zirai istihsalimizi, dünya piyasalarından aranan
mallara göre çeşitlendirip, standartlayıp, arttırmamız ve ucuzlatmamız zaruridir. Daha
ileri sanayi merhalelerine geçmeden ziraatimizi kalkındırmak zorundayız. Ziraatin
yanında madencilik de ehemmiyetle ele alınıp takip edilmeli ve bilhassa kömür
istihsalimiz süratle arttırılarak ihracatımızda kendinden beklenen büyük rolü
oynamağa başlamalıdır.

Gerek ihtiyari (tasarruf), gerek cebri (vergi) yollardan sermaye tedariki
hususundaki kudretimiz mahduttur. Bizim gibi milli geliri zayıf, açıkçası fakir
memleketler süratle sermaye teraküm ettiremezler. Bu sebeple bir müddet
sanayiimizi vasıl olduğu merhalede tutarak milli sermayeyi ziraate ve madenciliğe
akıtmalıyız. Yabancı kaynaklardan elde edilecek kalkınma kredileri de mümkün
mertebe ziraat ve madenciliğe tahsis olunmalıdır.

2- İhracat politikası

İstihsalimizin artması ve bu yoldan ihracatımızın genişlemesi derhal tahakkuk
edecek davalar değildir. Lüzumlu tedbirlere baş vurulduktan bir müddet sonradır ki
bu sahalarda beklenen neticeler tedricen müşahede olunacaktır. İhracatın

(1) İstanbul İthalatçı ve İhracatçı Bilikleri Müşavir ve Murakıbı bulunduğumuz sıralarda, 1946 Temmuzunda Ticaret
Bakanlığına sunduğumuz bir raporda serbest ithalatın, memleketimiz bünyesine uymayacağını etraflı bir surette
belirtmiş ve tehlikelere işaret etmiştir.
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kalkınmasının beklemeye tahammülü yoksa -ki biz bu kanatteyiz- bazı maddelerde
istihlakimizi kısıp elde edilecek stokları dış pazarlara sürmeliyiz. İstihlaki kısıp ticaret
bilançosunu denkleştirmek hususunda İngilterenin takip ettiği makul ve uzağı gören
planlı siyaset, hiç olmazsa ana hatları itibariyle bize rehber olmalıdır. İstihlakin
kısılması, yüksek fiyat usulüyle değil -narh fiyatı üzerinden- tevzi usulile tahakkuk
ettirilirse bütün millet istenen fedakarlığa gönül rızasıyla katlanır.

3- Para politikası.

İktisadi yaşayışta paranın oynadığı rolün ehemmiyeti aşikardır. Fakat para
kendinden beklenen hizmetleri hakkıyla başarabilmek için her şeyden evvel kıymet
istikrarı arzetmelidir. Para kıymeti oynak bir halde ise ve bizde olduğu gibi durmadan
düşüşler kaydediyorsa istihsal ve ticaretin huzur ve sükun içinde gelişmesine imkan
kalmaz. Para kıymetinin düşmesi, yani fiyatların yükselmesi ihracat mallarımızın
sürümünü baltalar.

Yalnız dış ticaret için değil, cemiyetin huzuru için de para kıymetindeki sukutu
durdurmak ve bir istikrar havası yaratmak şatrttır. Bunun içinde yapılacak ilk iş
bütçede hakiki bir denklik meydana getirmektir. İstihsalimiz ve milli gelirimiz
artmadan veya vergi ıslahatı yapılmadan bütçemizin kabarması ve durmadan açık
vermesi memleketi fena akıbetlere sürükleyen bir yoldur. Döviz fiyatlarını tutmak yani
paramızın dış kıymetini tesbit etmek istiyorsak her şeyden evvel iç kıymette istikrarı
sağlamak şarttır. Yoksa bir taraftan içeride enflasyona devam edip diğer taraftan
döviz fiyatlarını muayyen seviyede tutmağa çalışmak, en hafif tabirle manasızdır.
Bugün paramızın dış kıymetinden ve döviz fiyatlarının tesbit edilmesi lazım gelen
seviyeden bahsedilmektedir. Bu sahada bir harekete girişmek için evvela paramızın
iç kıymetini yani fiyatları bir istikrara kavuşturmalıyız. Halbuki bugünkü bütçe
politikamız bizi aksi yola sevketmektedir. Açık bir bütçe ve açık bir hesaplar
bilançosu ile para ıslahatından bahsetmek abestir.

Bozuk maliye ve para politikası yürüten bir memlekete dışarıdan yabancı
sermaye gelmesini beklemek hayalperestliktir. Memleketimizden kaçmış ve
kaçmakta bulunan milli sermaye Amerika ve İsviçre bankalarında yatarken ve kendi
sermayemiz memleketimizde emniyet görmezken beynelmilel kredi
müesseselerinden borç istememiz ve bunlar tarafından müşkülat gösterilince muğber
olmamız hayretle karşılanacak bir hadisedir.

Para siyasetimiz hakkındaki mülahazalarımıza son verirken tedavül miktarının,
Merkez bankasının döviz alım ve satım muameleleriyle Maliyenin ihtiyaçlarına göre
değil, istikrarlı bir fiyat seviyesi hedefine göre ayarlanması lüzumuna da işaret etmeği
lüzumlu görüyoruz.

4- İthalat politikası.

İthalatımızın tahdidi kaçınılmaz bir keyfiyet olduğuna göre mesele tahdidin ne
suretle tesis ve tatbik edileceğine intikal etmektedir. İthalatımızın tahdidinde
1930’dan bugüne kadar muhtelif usuller takip edilmiş ve bunların aksak tarafları
hakkında az çok fikir edinilmiştir. Kanaatimizce bu sahada yeniden tecrübelere
girişmeğe lüzum ve mahal yoktur. Filhakika kontenjantman usulünün türlü şekilleri
(umumi, hususi, miktar bakımından, kıymet bakımından) kliringin muhtelif tarzları
(tam mal mübadelesi, ihracatın muayyen kısmının döviz olarak tahsili; sabit kambiyo,
üçüncü piyasa yardımıyla hesaplanan kambiyo; bakiyelerin deblokajı vesaire) takasın
türlü nevileri (ünilateral, bilateral; enterşanjabl; primli, primsiz vesaire) tecrübe
süzgeçinden geçmiştir.
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Dış ticarette en elverişli tediye usulünün serbest dövizle yapılanı olduğu göz
önünde tutulursa ithalat ve ihracatımızı mümkün mertebe bu usule bağlamaktaki
faydayı uzun boylu izaha hacet kalmaz.

Takas ve kliring, dış ticareti muayyen piyasalara inhisar ettiren ve ihraç ve ithal
malları fiyatlarını dünya piyasası seviyesinden, uzaklaştıran usullerdir. Bu sebeple
ithalatı, serbest döviz sisteminden ayrılmamak endişesiyle kontenjantman usulüyle
tahdit etmek akla munis gelmektedir. Ancak döviz darlığı çeken müşterilerimizle
kliring anlaşmaları akdetmenin kaçınılmaz bir keyfiyet olduğuna da kani bulunuyoruz.
Fakat bu anlaşmalar dahilinde yapılacak muamelelerde kambiyo milli paraların
dolara olan nisbetleriyle hesap edilirse mal fiyatları dünya piyasası seviyesinden
ayrılmamış olur. Takaslarda da mübadele olunacak mal miktarları bu malların
serbest döviz fiyatlarına göre tayin olunursa memleket piyasasının cihan piyasasiyle
irtibatı kesilmemiş ve günün birinde bütün ticaretimiz serbest dövizle yapılmak
gereğince büyük sarsıntılara yol açılmamış olur.

5- İthalatı tahdit ve mürakabe edecek teşkilat.

İthalat, 1931’den İkinci Dünya Harbinin ilk yıllarına kadar Devlet teşkilatı
tarafından tahdit ve mürakabe olunmuş sonradan harp içinde kurulan İthalatçı
Birlikleri tarafından idare olunmuştur. İthalatçı tacirlerin teşkil ettikleri birlikler muhtelif
emtianın ithal kontenjan veya plafonlarını tesbit etmişler siparişlere döviz tahsisi için
bunları fiyat, evsaf, tediye ve teslim şartları cihetinden tedkik etmişlerdir.Bundan
başka plafonu aşan ithal taleplerinin tüccar arasında tevzii, ithal emtiasının maliyet ve
azami satış fiyatlarının tesbiti de Birlikler tarafından başarılan hizmetler arasında idi.
Fakat Birliklerin kararları hakkında son söz yine Ticaret Bakanlığına ait bulunuyordu.
Bugün Birliklerin işi, bazı hususlar kaldırılarak -plafon tesbiti, maliyet ve satış
fiyatlarının hesabı vesaire- Ticaret Odalarına bırakılmıştır.

Kontenjan ve plafonların tayininin, fiyat, evsaf ve teslim şartlarının tesbitinin,
maliyet ve satış fiyatlarının hesabiyle tevzi işlerinin idaresinin sadece tüccar
tarafından idare olunan bir müesseseye terkinin -mesele tam bir amme hizmeti
olduğuna göre- imkan olmadığı kanaatindeyiz. Bununla beraber bu işlerde, Hükümet
mürakabesinden sıyrılmış Ticaret Ev Sanayi Odalarıyla ve Tüccar Dernekleriyle sıkı
ve devamlı işbirliği kurulmasının lüzumuna da kani bulunuyoruz. Bu teşekküllerle
yalnız kararların tatbikinde değil bunların alınmasında da istişarede bulunulmalıdır.

İthalat işlerini tanzim ve idare eden devlet teşkilatının, memleket ithalatının
büyük kısmını başaran İstanbul şehrine, geniş salahiyetle nakledilmesinde de zaruret
görenlerdeniz. Tahdit ve takyitler ticareti sıkan, bunaltan tedbirlerdir. Bu işler bir de
fazla kırtasiyeciliğe ve vakit kayıbına sebebiyet veren merkeziyetçiliğe dökülürse
ticaretin haklı itirazlarına devamli bir surette muhatap olmak mukadderdir.

6- Fiyat ve tevzi politikası.

İthalatın tahdidi, tahdide tabi maddelerin istihlakinin daralmasını intaç eder. Bol
olmayan maddelerden ihraç zarureti hasıl olunca gene dahili istihlakin kısılması icap
eder.

İstihlak, ya yüksek fiyat politikası yolu ile yahut da düşük narh fiyatı üzerinden
tevzi (rationnement) usulü ile daraltılır. Yüksek fiyat usulü basit, kolay fakat adaletsiz
bir sistemdir. Düşük gelirli halk kütleleri yüksek iştira kudretleri sınıflar lehine ezilmiş
olur.

Narh fiyatı üzerinden tevzi sistemi sosyal adalete uygun ve makul bir tarzsa da
iyi bir şekilde tatbiki, bizim gibi nüfusu dağınık, münakale şebekesi kifayetsiz bir
memlekette çok güçtür. Harp içinde ekmek, pamuklu dokuma, zeytinyağı, kahve ve
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çay gibi maddelerin tevzii muvaffakiyetle cereyan etmemiştir. 1948 yaz aylarında kısa
bir müddet tatbik edilen şeker tevziatı da türlü hoşnutsuzluklar yaratmıştır. Bundan
başka İthalatçı Birlikleri ve Vilayet Tevzi Komisyonları tarafından yapılan bazı ham ve
yarı mamul maddeler tevzii de ihtilaf ve itirazlara yol açmıştır.

Hükümet tevzi işlerinin güçlüğünden yıldığı için bu usulü, her fırsat zuhurunda
terke gitmiştir. Biz, bilakis güçlüklerden yılmadan memleketimizin bünyesine uygun
bir tevzi sistem ve şebekesinin kurulması taraftarıyız. Zaten böyle bir sistem, harp
ihtimalleri henüz tamamile zail olmadığına göre, her an bütün vüs’atile işlemeye
amade bir halde hazır bulunmalıdır.

3. Tütün Fiyatı ve Fiyat Teşekkülü

PROF.DR. NEŞAT NALBANTOĞLU

Türkiye'nin dış ticareti bahis mevzuu olduğu zaman, her şeyden evvel
memleketimizin iktisadi bünyesinin zirai olduğu ve bu hususiyetin dış ticaretimizin
karakteristiğini teşkil ettiği gözönünde tutulmalıdır.Diğer taraftan dış ticaret
rakamlarının biraz daha teferruatına girilecek olursa, gerek ithalatımızın, gerekse
ihracatımızın, iktisadi bünyesi zirai olan diğer memleketlerin ithalat ve ihracatına
nazaran mühim hususiyetler arzettiği görülür. Türkiye'nin bilhassa ihracatının sıklet
merkezi bir kaç kalem eşya üzerinde toplamaktadır. 1923 den beri 25 senelik ihracat
rakamlarını inceleyecek olursak, ihracatımızın kıymet itibariyle % 30 unun tütün, %
20 sinin kuru meyveler (üzüm, incir,fındık) % 15 şinin hayvan mahsulleri (başta tiftik
yapağı vesaire) olduğunu görürüz. Hububat, et, pamuk veya madenler bu üç kaleme
nazaran pek küçük birer nisbet ifade etmektedir. Bu durum ihracatımızın spesyalize
olduğu manasına gelir. Ancak bu ihtisaslaşma kendiliğinden meydana gelmiş ve tabir
caizse iptidailiğini muhafaza etmiştir. Modern bilgi ve istihsal tekniğine şuurlu bir
rasyonalizaysonu, mesela zamanınmızın en iptidai ihracat şartlarından olan
standardizasyona istinat etmemektedir. Eğer beynelminel pazar ötedenberi bazı
mallarımızın alıcısı bulunuyorsa, bu bizim meş'ur gayretlerimizden fazla, bir taraftan
tabiatın bu mahsullerimize bahşettiği nefasetin, diğer taraftan müstahsil kütlenin
vasatın altındaki hayat seviyesi dolayısiyle bu mallardaki nisbi ucuzluğun neticesidir.
Biz bilakis, kuvvetli bulunduğumuz tarafları daha fazla rasyonelize edip geliştirmeğe
çalışacağımıza, olmayacak inkişaflara gayret ederek gayri tabii ve gayri iktisadi
hareket etmişizdir. Eğer iktisadi bünyemizi tanısak ve onu tabii istikametinden inhiraf
ettirmeden, mevcut ve potansiyel kuvvetlerimizi müsbet bilgi ile ve normal yolunda
harekete getirsek, iktisadi refahımız mutlaka artacaktır. İşte baş ihrac maddemiz olan
ve iktisadi kuvvet kaynaklarımızın başında gelen tütünde bu zihniyetle ele alınmağa
muhtaç bir mevzudur. Halbuki tütünnün ağaçta yetiştiğini zannedecek kadar ileri
giden cehaletler bir tarafa, birçok selahiyetliler de, Türkiye'nin birinci sınıf iktisadi
meselesine dış ticaretimizin ise bel kemiğini teşkil eden bu mevzuun künhüne vakıf
değildir.

Tütünün Türk iktisadi hayatındaki ehemmiyetini takdir için aşağıda
zikredeceğimiz rakamlara bir göz atmak kafidir.

Tütün iç ticaret bakımından en az 300-350 milyon liralık bir servet kaynağı, dış
ticaret bakımından senede 50-60 milyon dolarlık bir döviz hazinesi ve bu arada
devlet için 150-200 milyon lira gayri safi varidat getiren bir inhisar metaıdır. Tütün dış
ticaretimizdeki hissesi kıymet itibariyle ihracatımızın % 30-35 ine kadar yükselir. Ekim
sahası 2-2,5 milyon dönümden aşağı değildir. Senelik tütün istihsalimiz 1947 de 100
milyon kiloyu aşmıştır. Bu mahsulün istihsali işiyle takriben 500 bin zürra ve ziraat
işçisi meşgul bulunmaktadır. Yani ailesi efradiyle birlikte bir milyonu aşan çiftçi
nüfusu tütünle alakalıdır. Yaprak tütünün işlenmesi ile iştigal edenve İzmir, İstanbul,
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Samsun gibi, başlıca tütün imalathanelerinin toplandığı şehirlerde bulunan takriben
50-60 bin tütün amelesi bundan hariçtir.

Dünya tütün istihsali yuvarlak adetlerle 3 milyar kilo civarındadır. Bizim
istihsalimizin 100 milyon kilo kabul edilirse dünya istihsalinin takriben % 3 ü eder.
Tütün yetiştiren memleketlerin başında 700-900 milyon kg. ile U.S.A. gelmektedir.
Arkadan Çin (500-600 milyon kg.) Hindistan (350-400 milyon kg.), Rusya (200-250
milyon Kg.), ileAmerika'yı takip etmektedir. Türkiye'nin halen Brezilya'yı takiben
miktar itibariyle altıncı, fakat kalite bakımından birinci geldiği söylenebilir. Zira
dünyaca meşhur ve şark tütünü (Türk tütünü) denilen tütünlerin, Yunanistan'ın
bugünkü istihsal durumu (1947 de 48 milyon kg.) ve esasen ehemmiyetsiz olan
Bulgaristan'ın (25-30 milyon kg.) piyasa dışı olması karşısında yegane ehemmiyetli
istihsal memleketi Türkiyedir. Bu sebebten son senelerde tütün rekoltemiz, bu
memleketlerin şark tününü sahasında bıraktıkları boşluğu doldurmak üzerer 60-70
milyon kilodan 100 milyon kiloya yükselmiş bulunmaktadır.

İç piyasamız, senelik tütün istihsalimizin ancak 20-25 milyon kilosunu istihlak
eder. Şu halde istihsalimizin dörtte üçünden fazlası ihraç metaıdır. Tütünlerimizin
başlıca müşterileri Amerika, harpten evvel Almanya, Avurturya, Mısır ve diğer Avrupa
memleketleridir. İngiltere 1914 harbindenberi iktisadi potansiyeli ile mütenasip büyük
bir alıcımız değildir.

Bu memleket birinici cihan harbi esnasında Türkiye ile alış verişi kesmiş
bulunduğu cihetle müstehlik kitle Amerika'nın Virjinya tütünlerine alışmış ve o
zamandan beri İngiltere piyasası tütünlerimiz için kaybedilmiştir. Ancak son
zamanlarda İngilterenin içinde bulunduğu dolar sıkıntısı dolasiyle, İngilizler tekrar
Türk tütünleriyle alakadar olmağa başlamışlardır. 1947 mahsulünden 4 milyon kilo
tütün satın alan İngiltere 1948 mahsulü için daha geniş mikyasta piyasaya iştirak
edecek görünmektedir.

Tütün davasının can noktası, tütünün ihraç edilmek üzere satılması,
tütüncülükte piyasa denilen fiyat teşekküldür. Bu meselede memleketin ve çiftçinin
menfaatlerine uygun hal çareleri bulmak için hersene ilgili makamlarca (Tütün
konusu ile alakalı üç Bakanlığımız Ziraat, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarıdır.)
büyük gayretler sarfedilmektedir. Fakat ne yolda tedbir alınırsa alınsın, ne gibi
çarelere baş vurulursa vurulsun aynı dertler tekerrür etmekte ve alınan tedbirler her
sene değişmektedir. Bunun sebebi tütün işinin çok dallı budaklı, girift ve hareketli
olmasıdır. Ayrıca mevzu layıkı veçhile kavranamamakta, muhtelif tesirlere, sebep ve
neticelere hakim olacak tedbirler alınamamaktadır. Mesela geçen seneye kadar
piyasa açılmadan Ticaret Bakanlığınca, mevki ve cinslere göre fiyatlar tesbit edilip
ilan edilirken, son sene fiyat tesbitinin yapılmıyacağı bildirilmiştir. Bu büyük bir
değişikliktir. Eyiye doğru mu, kötüye doğru mu bunu kimse kestiremez. Mevzuu
tanıyanlar için yalnız bu noktanın aydınlatılması bile uzun bir tetkik meczuu teşkil
edebilir. Bu itibarla bir çok eksik tarafları da olsa biz bu etüdde fiyat teşekkülünde ne
gibi hususiyetlerin mevcut bulunduğuna ve bu hususiyetler karşısında hal çarelerinin
ne olabileceğine işaret etmekle iktifa edeceğiz.

Hülasaten ve baştan söyliyelim ki tütün, serbest fiyat teşekkülüne müsait bir
zirai mahsül değildir. Keza, tütünde müdahaleli bir fiyat teşekkülü devamlı olarak
çıkar yol sayılamaz. Bu meselenin yegane hal çaresi tanzim edilmiş bir fiyat
teşekkülüdür.

Tütün serbest fiyat teşekkülüne müsait bir meta değildir. Çünki:

1- Tütün zirai bir mahsul olmak hasebiyle bir senede idrak edilir; fakat piyasası
açılınca üç beş günde, azami bir hafta on günde satılmak mecburiyetindedir. Misal
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olarak 1947 mahsulü Ege tütün piyasası 26 Ocak 1948'de açılmış, üç gün içinde 22
milyon kilo tütün satılmış, ondan sonra piyasa duraklamış, artık üç haftada değil,
ancak üç ayda bu miktar satış olmuştur. Ve en mühim tarafı ilk ve iyi fiyatlarla satış
olamamıştır. Bu vaziyette arz çok kısa bir zamana teksif edilmiş olduğundan satıcı
zürra arasında tehacüm ve panik husule gelmekte, bu da fiyatlar üzerine tazyik icra
etmektedir. Binaenaleyh tütün satışının zamanını tanzim etmek lazımdır. Serbet
bırakılması doğru olamaz.

2- Tütünün zürradan alıcısı, devlet (tekel idaresi, devletin ikinci elleri olan ve
müdahale müessesi adıyle anılan Türk Tütün Limited yerli ürünler), tüccar (miktarı
40-50'ye varan hususi firmalar), ve dış alıcılardır. Dış alıcılardan zürra ile doğrudan
doğruya temasa gelip alış veriş yapabilecek ve aldıklarını işletip muhafaza
edebilecek teşkilata sahip bulunanlar Di Amerikan, Glen Geri ve mümasili Amerikan
tütün kumpanyalarıdır.

Amerikalıların şark tütününü, bu arada Türk tütününü kendi tütünleriyle % 5-10
nisbetinde karıştırarak harmanlarının cinsini ıslah etmek kendi tütünlerinin renk, koku
ve yanma kabiliyeti bakımından ıslah ederek içilebilir bir hale sokmak için satın
aldıkları zannedilir. Bu zan yanlış hiç değilse eksiktir. Bir defa büyük bir Amerikan
kumpanyasının sigara fabrikalarını gezen ve Amerikan virjinya tütününün tabi
tutulduğu ameliyeleri gören kimse müşahede ederki burada tütün harmanları bir
takım kimyevi formüller ilaçlarla sarartılıp istenilen renge sokulmakta esanslar
püskürtülerek süni kokularla aromatize edilmekte ve elyafı yumuşatılmaktadır. Yani
tütün harmanlarının ıslahı cins tütün karıştırmakla değil fenni ve sün'i metodlarla
yapılmaktadır. Diğer taraftan Amerikalıların kendi tütünlerine şark tütününü ancak %
5-6 nisbetinde karıştırdıkları malumdur. Hiç bir tütünün ne kadar cins olursa olsun %
5 karıştırmakla % 95'i ıslah edemeyeceği meydandadır. O halde Amerikalılar
tütünlerimizi niçin alıyor? sualine gelince: bunun cevabı çok uzun olmakla beraber
kısaca şu kadarına işaret edelim.

Amerikan tütün kumpanyalarının sigara satışlarında ne nisbette olursa olsun
Türk tütününün adının geçmesi sadece reklam mahiyetinde bile ticari büyük bir
kıymet ifade etmektedir. Bu sebebten Lucky Strike Camel, Chesterfield gibi başlıca
Amerikan sigaralarının -ki bunlardan her biri mesela Lucky Strike senede 150 milyon
kilo tütünün sürüldüğü markadır- reklamlarında ve amblajlarında "en nefis Türk ve
yerli tütünlerinden yapıldığı (kumpanyasınca) garanti edilen" kaydı bulunmakta ve
ekseriya Kavala, İskeçe, Gavurköy, Akhisar, Samsun gibi Türk tütünlerinin dünyaca
meşhur eski ve yeni menşeleri tasrih edilmektedir. Yalnız bu ticari angajmanın
senede 700-800 milyon dolarlık satış yapan bir kumpanyayı 10-15 milyon dolarını
Türk tütünü satın almağa tahsise sevkedilebileceği aşikardır. Zira aynı kumpanya
senede bu meblağın bir kaç mislini sadece reklam için sarfetmektedir. Ayrıca bu
kumpanyalar arasında Amerikadaki sürüm sahasında şiddetli bir rekabet mevcut
olduğu için hiç biri harmanında Türk tütünü bulundurmak ve bunu ilan etmekten
feragat edemez durumdadır. Amerikan kumpanyalarının Türk tütününe ihtiyaçlarının
asıl sebebi budur.

Diğer dış alıcılar Avusturya, Çekoslovakya, Fransa rejileri gibi yarı resmi veya
tüccar gibi hususi müesseselerdir ki, senede bir iki defa birer heyet göndererek bu
vasıta ile, bazan da muhabere ile ihtiyaçları olan tütünü devlet müesseselerinden
veya tüccardan satın alırlar. Bunların zürra ile doğrudan doğruya temasları hemen
hemen yok gibidir. Harpten evvel Almanya, daha doğrusu Almanya'da tütün
istihlakinin % 90'ını kontrol eden Remtsma konserni Türk tüccarına doğrudan
doğruya, muayyen bir kar nisbeti ile siparişler vermek suretiyle tütün alırdı. Bu
şekilde alınan tütün miktarı bazı senelerde 20-25 milyon kiloya kadar yükselmiştir.
Almanyanın en mühim tütün müşterimiz olan Amerikadan farkı, aldığı tütünü başka
tütünlerle karıştırmaksızın istihlak etmesindedir. Bu sebepten mubayaa miktarı
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Amerika kadar, bazan ondan fazla yekünlere baliğ olmaktadır. Ayrıca Amerika yalnız
(Amerikan grad) denen birinci kalite tütünlerin müşterisi olduğu halde Almanya ve
diğer Avrupa memleketleri birinci nevilerin olduğu gibi daha düşük kalite tütünlerin de
müşterisidirler.

Bu izahattan anlaşılıyor ki her ne kılıkta ortaya çıkarsa çıksın tütün alıcısı
organizedir. Satıcı çiftci ise organize değildir. Bu demektir ki fiyat teşekkülü
bakımından alıcı avantajlı, satıcı kötü durumdadır. Bu hususi vaziyet fiyatın satıcı
aleyhine tecellisine sebep olmaktadır. Şu halde tütün satıcısı zürraın bir teşkilata
bağlanması zarureti vardır. Ancak bu teşekkül resmi devlet teşekkülü olmamalı,
mecburi olmamalı, alıcıyı küstürecek bir tavır takınmamalıdır. Bilakis alıcı ile satıcı
arasında mutavassıt bir teşkilat, hatta mümkünse müşterek bir teşkilat olmalıdır. Bir
çok tahminlerin, hilafına, dış alıcıların, hususi zürra teşekkülü olmak şartıyla böyle bir
teşkilatla çalışmağı kabul edecekleri söylenebilir. Bu suretle mesuliyetin dağılmasına
mani olunarak tütün alış verişindeki bir çok aksaklıkların da önüne geçilmiş olur,
binnetice piyasanın düzenlenmesi kolaylaşır.

3- Tütün zürraı kapital bakımından zayıftır, ekseriya borç yükü altında
ezilmektedir. Malını bir an evvel paraya tahvil etmeği düşünür. Halbuki alıcı bu
bakımdan da üstün durumdadır. Tütüne karşı müstağni değilse bile mübayaa işini
ağır alarak fiyatı dilediği yola sürükliyebilir. Bu yüzden tütünde serbest fiyat teşekkülü
demek, hemen hemen alıcının verdiği ve satıcının kabul etmek mecburiyetinde
bulunduğu dikte edilmiş fiyat demektir. Bu noktada alıcılar arasındaki rekabetten
fazla bir şey beklenemez. Zira, bu satıcının mikdarı o kadar çok ve tehalükü o derece
fazladır ki, böyle bir rekabetin müessir almasına mahal kalmaz. Nerede kaldı ki bu
rekabet alıcı organize olduğu için ekseri ahvalde anlaşmalarla, monopol şeklinde
değilse bile poligopol şekline girerek, zararsız bir hale sokulmaktadır.

Şu halde yapılacak iş zürraı, malını bir an evvel paraya tahvil etmek zorundan
ve açılan fiyatın günden güne, hatta saatten saate düşeceği korkusundan
kurtarmaktır. Burada ilk hatıra gelen şey kredidir. Fakat biraz dikkat edilecek olursa
bunun hakikatte, derdi ortadan kaldıracak yerde teşdit edici bir vasıta olduğunu
anlamak pek güç değildir. Asıl ve devamlı hal çaresi zürraın kendi gelirini rasyone
etmesi ve piyasa zamanında iktisaden az çok sağlam bulunması olabilir. Bundan ne
kastedildiği tanzim edilmiş fiyattan bahsedilirken daha iyi anlaşılacaktır ümidindeyiz.
Yalnız burada kredi için şu kadarına işaret etmek gerektir ki, tütün zürraının büyük bir
kısmı (tütün tüccarının hemen hepsi) her sene ödedikleri faiz mikdarını kendileri
kazanabilselerdi, vaziyet her halde başka türlü olurdu. Kredi bahis mevzuu olunca,
ödenen faiz mikdarının masraf vesaire ile birlikte % 10 gibi pek yüksek bir halde
bulunması kredi müessesesinden bu gibi hizmetler beklemeğe manidir.

İlk açılan fiyatların gün geçtikçe düşmesine gelince; bu bir vakıadır. Ancak
burada iki noktayı birbirinden ayırmak lazımdır.

A) Tütün tarlada aşağıdan yukarıya, dipten başlıyarak uca doğru çakılmak
suretiyle kırılır. Fakat tütün satışı bunun tam tersinedir. Yukarıdan aşağı doğru iner.
Piyasa açılınca evvela en yüksek kaliteler satılır, zaman geçtikçe birincilere, ikincilere
ve ilah. Aşağı doğru inilir. Böylece gün geçtikçe fiyatın da kaliteye tekabül eden
seviyeye inmesi, yani düşmesi gayet tabiidir.

B) Fakat bu esnada alış veriş psikolojisi bakımından şu cihet de müessir
olmağa başlar. Piyasa açıldıktan itibaren alış veriş ilerledikçe alıcının ihtiyacı
azalmakta, istiğnası çoğalmaktadır. Buna mukabil satıcının mukavemeti azalmakta,
teklif edilecek fiyata rıza gösterme kabiliyeti artmaktadır. Bu vaziyette gün geçtikçe
alıcı, tütünün kalitesine tekabül eden fiyattan daha düşük bir fiyat teklif etme
temayülünü, satıcı da daha düşük bir fiyatı kabul etme istidadını gösterir. Esasen her
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kaliteye hangi fiyatlar tekabül eder, daha aşağı kalitenin baş fiyata nazaran değeri ne
kadardır? Bu cihetler kesin olarak tayin edilemez. Neticede fiyatlar hakikaten ve
başlangıçta korkulduğu şekilde düşer. Bu hadise bilhassa mahsulün bol olduğu
senelerde bariz olarak görülür. Maamafih mahsulün pek kıt bulunduğu senelerde
aynı mekanizmanın bu defa ters istikamette işlediği de müşahede edilmiştir.
İhtiyacını kapayamayan, mübayaa ilerledikçe kapayamıyacağını anlayan alıcı, ikinci,
üçüncü kalitelere inildiği halde fiyatı ilk seviyede tutmak, hatta daha da yükseltmek
mecburiyetinde kalabilir.

Bu şartlar altında bir kısım zürra geçen sene tütününü ilk ağızda sattığına
pişman olurken, bu sene ilk günlerde satmadığına pişman olur. Ve neticede bu akıl
ermez hadiseler herkesce bir tek tarzda izah edilir. Tütün satışı bir talih işidir.

İşte tanzim edilmiş fiyat teşekkülünün vazifelerinden birisi tütün satışını piyango
gibi bir talih işi olmaktan çıkarmak olmalıdır.

4- Tütün istihlaki bütün dünyada az çok müstekardır. Normal olarak
beynelmilel tütün piyasasında, bir sene zarfında nerede, ne kadar ve hangi cinsten
tütün istihlak edileceği bilinir. Ayrıca istihlakin umumi temayülü, mesela artmakta
(nüfus çoğalması veya tütün tiryakiliğinin genişlemesi gibi sebeplerle), veya
eksilmekte olduğu, (şimdiye kadar kalite değiştirdiği görülmüş, fakat eksildiği
görülmemiştir) talebin daha yüksek ve daha düşük kalitelere yöneldiği (bilhassa
konjonktür dolayısiyle iştira kabiliyetinin artıp eksilmesinden) takip edilir. Halbuki
tütün istihsali müstekar değildir, olamaz da, zira tütün rekoltesi tabii şartlara bağlıdır.
Kuraklık, hastalık, ekimin azolması halinde istihsal az veya kalite itibariyle düşük olur.
Havaların müsait gitmesi, ekimin geniş tutulması, hastalık bulunmaması halinde
mahsul bol ve nefis olur. Demek ki tütün mevzuunda istikrarlı bir istihlak ve istikrarsız
bir istihsal karşı karşıyadır. Tütün ziraat mahsulü olmak hasebiyle, istihsal ile talep
arasında bir senelik zaman fasılası mevcuttur; binnetice fiyat tesiriyle tessüs edecek
müvazene mekanizması burada matluba muvafık bir tarzda işleyemez. Bu yüzden
yaprak tütün piyasasında büyük vayonlar gösteren fiyat temevvüçleri müşahade
edilir. Türkiye'de yaprak tütünün 380 kuruşa çıktığı görüldüğü gibi, 20 kuruşa
düştüğü de görülmüştür. Ayrıca fiyat inip çıkmaları, normal zamanlarda bizzat
fiyatların tesiriyle şiddetlenir. Zira kıt bir mahsul senesinde alıcı tehalük gösterir,
alıcılar arasında rekabet başlar, fiyatlar yükselir. Fiyatı yüksek bulan müstahsil
müteakip sene ekim sahasını genişletir, bol bir mahsulle karşılaşılır. Fakat bu defa
alıcı müstağnidir, mübayaa işini ağır alır, fiyatlar düşer.

Bu vaziyette istihsali istihlake göre ayarlıyacak, tütünün bol olduğu sene
mahsul fazlasını alıp, kıt olduğu senede eksiğini tamamlıyarak piyasanın daha
istikrarlı seyrine imkan verecek bir tanzim müessesesine, bir regülatöre ihtiyaç vardır.
İstihsaldeki bu kararsızlığı karşılamak için mukabil taraf, yani alıcı, daha doğrusu
bunlardan kapital bakımından kuvvetli olup rasyonel hareket etmek imkanına malik
olanlar stok bulundurmak cihetine gitmişlerdir. Bu stoklar bir iki senelik ihtiyacı
karşılayacak kadar büyük tutulmaktadır. Yani Amerikan kumpanyalarının satın
aldıkları mesela 1947 senesi mahsulü Amerikaya gidince, henüz 1944 veya 45
senesi mahsulü istihlak edilmekte, 1947, 46 bazen de 45 senesi mahsulleri
depolarda beklemektedir. Böyle bir ayarlamanın alıcı bakımından faydası büyük ve
çeşitlidir. Evvela istihsalin sürprizlerinden kurtulur. Her hangi bir arıza yüzünden
mahsul az olursa müşterilerini kaybetmemiş olur. Saniyen tütün depoda
bekletilmekle (tabii hususi bir bakımla) aromatize olur, rengi açılır, ipek gibi yumuşar,
kokusu güzelleşir, bir kelime ile kalitesi yükselir. Salisen ve en mühimi, alıcı
mahsulün hastalıklı bulunduğu, kıt ve fiyatın yüksek olduğu senede pek az
mübayaada bulunmak, hatta hiç piyasaya girmemek, buna mukabil mahsulün bol ve
nefis, fakat bolluktan dolayı fiyatın düşük olduğu senede, stoklarını kuvvetlendirmek
üzere fazla mübayaada bulunmak imkanını elde eder. Burada hatıra şöyle bir sual
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gelebilir. Bütün alıcılar aynı şekilde hareket ederse, mahsulün kıt bulunduğu senede
fiyatın yüksek, mahsulün bol olduğu senede düşük olması artık bahis mevzuu olabilir
mi? Fakat baştan alıcılardan ancak bir kısmının bu tarzda hareket ettiğini tasrih
etmek lazımdır. Ayrıca bu izahatla şu noktayı da az çok aydınlatmak mümkün olur.
Tütün piyasası hakkında bir çok zihinlerde müphem ve yanlış bir telakki hüküm
sürmekte ve sık sık şu sözler duyulmaktadır. "Amerikalıların tütünlerimize ihtiyaçları
var, almağa mecburlar. Ne olsa alacaklar. Hatırımız için almıyorlar, ihtiyaçları olduğu
için alıyorlar" ve ilah...

Amerikalıların şark tütününe, bu arada bilhassa Türk tütününe ihtiyaçları vardır.
Fakat bu ihtiyaç her mahsul senesi için bir zaruret sayılmamalıdır. Diğer bir ifade ile
Amerikan kumpanyalarından birisi veya hepsi birden, hesaplarına gelmezse, bir
rekoltenin satışına pekala iştirak etmiyebilirler. Stok mevcutları buna müsaittir. Fazla
sıkışırsa müteakip senenin piyasasına da iştirak etmeyebilirler. Zira tütün satışından
rakibimiz olan memleketlerdeki mübayaalarını daha geniş tutmak suretiyle bu
istiğnayı bir iki sene idame ettirebilirler. Bu vaziyet yukarıda bahzedilenin tam zıddı
olan bir telakkiye yol açmıştır. Tütün muhitinde "Amerikalılar tütünlerimizi isterlerse
alırlar, istemezlerse almazlar. Onların verdiği fiyatı kabul etmek mecburiyetindeyiz,
gibi yanlış mütalaalar serdedilir. Hakikat ne öyle, ne böyledir, her zaman olduğu gibi
bunların ortasındadır. Alıcı rekolte temevvüclerinin zebunu olmamak için tedbirler
almıştır. Dolayısıyle bir senelik, iki senelik müdahale mübayaasiyle onu istenilen
şekilde harekete mecbur etmenin imkanı yoktur. Netekim devlet bir sene (1946
rekoltesinde) Yerli ürünler eliyle ehemmiyetli bir mübayaada bulunmuş (25 milyon
kilo) fakat bu işin arkasını getirememiştir. Alınan tütünler hala devletin elinde
bulunmaktadır. Ve zamanın Ticaret Bakanı devletin 75 milyon lirasını tütünde bağlı
tutamıyacağını (yani ucuz pahalı bunları elinden çıkarmağa mecbur bulunduğunu)
ilan etmektedir.

Görülüyor ki alıcının hadisata hakim olmasına mukabil, satıcı zaviyesinden biz
hadisata hakim olmaktan henüz uzağız. Bilakis hadiseler bizim tedbirlerimize hakim
olmaktadır. Bu vaziyeti önlemek için mahsul senelerinin farklarını kompanse eden bir
regülatöre, alıcının sahip bulunduğu stok gibi bir satıcı tanzim müessesesine ihtiyaç
aşikardır.

5- Her malda olduğu gibi tütünde istikrarsız bir satış fiyatı maliyet fiyatı üzerine
şiddetle tesir eder. Bu sene tütün yüksek bir fiyatla satılırsa gelecek sene maliyeti
yükselir.

Serbest fiyat teşekkülünde mahsul bir sene fazla, ekseriya bu fazlalıktan dolayı
maliyet yüksek, fakat satış fiyatı mahsul bol olduğu için düşük; bilakis müteakip sene
rekolte az, maliyet fiyatı düşük, bu defa satış fiyatı yüksek olmaktadır. Kısaca tütün
bolsa fiyat düşük, fiyat yüksek olunca da tütün kıt olur. Ve zürrra bu iki nimete bir
arada pek nadir ahvalde nail olabilir. Halbuki bahsi geçen tanzim mekanizması
harekete geçer ve iyi işlerse, tütün satış fiyatlarını mühim miktarda yükseltmek ve
fiyatlara az çok bir istikrar vermek imkan dahiline girebilir. Filhakika alıcı için, aldığı
yaprak tütün fiyatı, sattığı mamul tütün fiyatı yanında % 10-15'i geçmeyen nisbeten
ehemmiyetsiz bir mikdar ifade eder. Yani yaprak tütün fiyat seviyesinin yükselebilme
marjı büyüktür. Netekim harp içinde Amerikan tütün kumpanyaları tütünün libresini
bir dolardan fazlaya maletmeği göze alırlarken, bu gün, Amerikada umumi fiyat
seviyesi %75 yükselmiş olmasına rağmen, halen aynı tütünü 45-50 sente
maletmektedirler. Görülüyor ki Amerikan müşterilerimiz için yaprak tütün fiyatı % 40-
50 değil, % 150 yükselmeğe müsaittir. Aynı netice iç alıcılar ve bu arada devlet için
de caridir. Elhasıl bir tanzim teşkilatiyle her sene elde edilen tütün miktarı rasyone
edilir. Ve arz arya edilerek piyasaya az çok tesir edilirse, satış fiyatları bilhassa orta
ve aşağı fiyatlar alıcının, işine ve karına büyük bir tesir icra etmeksizin, ehemmiyetli
miktarda ve baş fiyata doğru yükselebilir. Esasen Türk tütün müstahsilinin emek ve



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 358

mahareti bir dereceye kadar olsun ödenmek icap ederse, baş fiyatlar da dahil,
mevcut satış fiyatlarının yükselmesi zaruridir. Hali hazırda maliyet fiyatları ve pek
tabii olarak bundan müteessir olan satış fiyatları pek iptidai bir hayat seviyesine ve
ölesiye çalışma tarzında bir insan sıhhat ve kudretinin israfına istinat etmektedir.

Burada kısaca bir kaçını sayabildiğimiz bu hususiyetler ve mahzurlar yüzünden
yaprak tütün alış verişinde serbest fiyat teşekkülü iktisadi ve rasyonel olamaz. Böyle
bir serbestlik müstahsil kitleyi alıcıların (keyfine dememek için) hüsnü niyetine
terketmek demektir.

Diğer taraftan daha baştan işaret edildiği gibi tütün için müdahaleli bir fiyat
teşekkülü de çıkar yol değildir. Burada müdahaleli fiyat teşekkülünden maksat,
devletin mevki ve cinslere göre muayyen fiyatlar tespit edip ilan etmesi, icap ederse
bizzat mübayaada bulunarak diğer alıcıları bu fiyatları tutmağa icbar etmesidir. Bu
suretle ve devletin tütün piyasasına müdahalesiyle ortaya çıkan mahzurlar daha
çeşitlidir.

1- Dörtte üçünden fazlası ihraç metaı olan bir mal üzerinde devletin alış verişe
müdahalesi alıcılar için, bilhassa dış alıcılar için psikolojik bir çekingenlik havası
yaratır. Bazı seneler Amerikan kumpanyaları açılan piyasaya iştirak etmezler, sonra
iştirak ederler veya bir kenarda dururlar. Bu hususta alıcılarla devlet arasında bir fikir
ve haraket birliği temin etmek ve piyasaya mümkün mertebe çok alıcıyı iştirak
ettirebilmek gayretiyle, kongreler toplanır, tedbirler alınır. Fakat her sene alınan
tedbirler değişir, küskünlükler olur. Ya müstahsil, ya tüccar, yahut dış alıcı alınan
tedbirlerden memnun kalmaz. Herkezi birden memnun etmek ise mümkün değildir.
Bir defa tütün işinde iki çeşit ticari zihniyet karşılaşmaktadır. Devlet müdahale
zarureti karşısındadır. Tüccar ve Amerikalı alıcı ise serbest alış veriş havasında
alışmıştır. Tütünün sahibi olan çiftçi ile kendi arasında müdahale şöyle dursun,
mütevassıt bile görmek istemez. Onun için zürraın ayağına kadar gelmektedir. Kayıt
kuyut altında alış verişe istekli değildir. Hatta bu şartlar altında 250 kuruşa alınması
bahis mevzuu olan tütünü serbest olarak 300 kuruşa almağı tercih edebiler. Nitekim
çiftçiden 250 kuruş vasatı fiyatla aldığı tütünü %75 bir randıman ve işletme masrafı
ile 400 kuruşa maleder, fakat aynı tütünü işlenmiş olarak 360 kuruşa başkasından
almak istemez. Bu bir ticari zihniyet meselesidir ve alıcı zaviyesinden haksız da
görülemez. Zira onun da kendine mahsus bir mübayaa ve fiyat siyaseti,
manipülasyon tarzı, hatta ticari bir prestiji vardır. Bu böyle olmakla beraber dış ve iç
alıcılar tarafından, tütünün arzettiği hususiyetler gözönünde tutularak bu mevzuda
tamamen serbest bir fiyat teşekkülü talep etmek de insaf ve anlayış icabatından
değildir.

2- Devlet müdahaleye kendi arzusuyla tevessül etmez. Bilakis bu işi, tabir
caizse kerhen yapmaktadır. Her halde mütahaleye lüzum kalmayan satış senelerini
tercih eder. Tüccar ve dış alıcı da müdahaleye taraftar olmadığına göre, müdahaleyi
istiyen yegane alakalı tütün müstahsilidir. Müstahsilin devlet müdahalesini istediği
sene, bilhassa, rekoltenin alıcılar tarafından kaldırılmayacak kadar bol olduğuna
zahip olduğu veya hastalık dolayısı ile kalitenin düşük bulunduğu senedir. Müdahale
talebi, piyasada paniğe mani olunması, bunca emek ve masrafa mal olan malının
değerinden aşağı fiyatlarla elinden alınmasına müsaade edilmemesi, şahsi menfaat
peşinde koşan (sanki ticaret hayatında şahsi menfaat peşinde koşmayan kimse
mevcut olabilirmiş gibi) mütevassıtların, ikinci ellerin, hatta yerli tüccarın faaliyetlerine
set çekilmesi, Tekel veya diğer bir devlet müessesesinin piyasaya iştirak ederek
mahsulü değer fiyatlarla satın alması gibi sebepler istinat ettirilir. Bu talep çok geniş
bir müstahsil tabakayı alakalandırdığı cihetle, haklı veya haksız, her zaman devlet
için iktisadi olmaktan fazla siyasi bir lüzum ifade etmekten hali kalamaz. Gazete
havadislerine bakılırsa son sene Ankara'ya yağdırılan telgraflar arasında 7 bin imzalı
olanları vardır. Bu rakam bu vadide bir rekor teşkil etse gerektir. Bu rekorun her sene
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kırılması ihtimali çoktur. Bilhassa memleketimizde çok partili siyasi hayat başladıktan
sonra bu noktanın gittikçe daha fazla ehemmiyet kazanacağı aşikardır. Bu cihet
diğer bazı memleketlerde, bu arada mesela Amerikada buna benzer görünüşler
almaktan hali kalmamaktadır. Bu gibi tazyiklere dayanamıyarak Amerikan hükümeti
tarafından 1947 mahsulüne zürradan alınan tütün miktarının 350 milyon kg. olduğu
söylenmektedir.

Bu noktada şu ciheti ehemmiyetle belirtmeğe lüzum vardır ki, tütün işine siyasi
bir çeşni verilmemeli, bu işe hissiyat da karışmamalı, piyasaya tamamen iktisadi
lüzum ve hakikatler hakim olmalıdır. Aksi takdirde iş içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu
kaide devlet, tüccar ve dış alıcılar tarafından olduğu kadar bizzat müstahsil
tarafından da riayet edilmesi zaruri olan esaslı bir kaidedir. Halbuki müdahale ile bu
kaide daha baştan ihlal edilir. Devlet piyasadaki panik havasına mani olmak üzere
müdahaleye davet edilir. Halbuki zürraın malını satmak için tehalük göstermesi ve
bundan doğan panik, bir senede istihsal edilen milyonlarca kilo tütünün bir iki hafta
içinde, hatta iyi fiyatlarla ilk bir kaç gün içinde satılmak istemesinden ileri
gelmektedir. Devlet müdahalesile bunun önüne geçilemez. Daha garibi bu müdahale
ile piyasa açılış tarihi normal zamandan uzaklaştırıla uzaklaştırıla üç ay daha geriye,
ta Ocak ayı onlarına atılmıştır. Bu ilk açılan Ege tütün piyasasıdır. Marmara ve
Karadeniz tütün piyasaları daha sonralara kalmaktadır. Bu suretle tütün satışından
arz tehir edilip, daha dar bir zamana sıkıştırılarak, çiftçinin mukavemeti gittikçe eridiği
ve yeni tütün ekimi mevsimine girildiği için tehacüm ve panik sebepleri teşdit
edilmiştir. Keza devletten, müdahale ederek mahsulün değerinden aşağı fiyatlarla
satılmasına mani olması istenir. Fakat ortadaki mahsulün değer bahasını kimse
bilmez ve mevcut şartlar, değişmedikçe objektif olarak kimse bilemez. Her çiftçi için
malının değeri çok yüksektir. Alıcı ise, kendi kuvvetli pozisyonunu müdrik, bu değeri
pek alçak görür. Hakiki değer serbest bir piyasada arz ve talebin kaşılaşması
neticesinde meydana gelecek fiyat olabilir, desek, tütün için bunun böyle olmadığını
yukarıda bir kaçını hülasa ettiğimiz sebepler kafi derecede izah etmektedir. Neticede
tütünün kıymet takdirinde şahsi, indi görüşler, her görüş zaviyesine göre ayrı kıymet
takdirleri hüküm sürmektedir.

3- Bu karışıklık içinde objektif bir görüşe, iktisadi bir kıymet takdirine ve iktisadi
olduğu için herkesce kabule şayan bir fiyat teşekkülüne varabilmek için eldeki
mahsulün mikdarı gibi kalitesinin de hakiki şekilde tesbit edilmesi ilk şartı teşkil eder.
Hali hazırda her sene tütün mahsulünün büyük bir kısmının kalitesi alakadarlar
tarafından takdir ve tesbit edilmektedir. Ancak bu tesbit keyfiyeti, devlet de dahil
olmak üzere tüccar ve dış alacaklılardan piyasada kaç alıcı firma mevcut ise o kadar
çeşitlidir. Her firma alakadar olduğu bölgede mevcut tütünlerin mikdarını, kalitesini ve
kimlerin elinde bulunduğunu tesbit etmeğe çalışır ve bunun için on binlerce lira
masraf eder. Piyasada bu firmalar arasında ne de olsa bir rekabet mevcut olduğu
cihetle tesbit neticeleri ticari bir sırdır, biri diğerinden haberdar olamaz. Netice
itibariyle ortada müşterek, mütecanis bir kalite tesbiti mevcut değildir. Evvela bu
temin edilmelidir.

4- Müdahalenin doğurduğu en mühim mesele, devletin tütün mübayaası
suretiyle üzerine aldığı ticari mesuliyettir. Satın alınan tütünden devletçe kar elde
edilebilir. Fakat ekseriya zarar edilmesi ihtimali büyüktür ve miktar çoğaldıkça ikinci
ihtimal fazlalaşır. Ayrıca müdahale mübayaalarında devletten istenen şey çok kere
birbirine zıt olmak üzere iki cephelidir. Evvela yaprak tütün satışı esnasında
mübayaaya iştirak edip tütün satın almak, sonra işlenmiş tütün satışı zamanında
tütün satıcısı olarak ortaya çıkmamak, kısacası devletten tütün alması, fakat aldığı
tütünü satmaması talep edilir. Bu nokta iktisadi ve ticari mülahazalardan ne kadar
uzaklaşılabildiğini göstermek bakımından enterasandır.
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Hakikatte devletin mübayaa, depo, işletme ve ilah... teşkilatı gerek tesisat
bakımından, gerek personel bakımından geniş bir müdahale için kafi değildir. Bu
sebepten 1947 senesi mahsulünde yapılan müdahale pek çekingen olmuştur.
Esasen Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar Bakanlıkları neşrettikleri tebliğde (1946
senesinin aksine) 1947 senesinde satış fiyatlarını tesbit etmeyeceklerini bildirmekle
fiyat teşekkülünü serbest rekabete terketmişlerdir. Bunun neticelerinin ne derece
gayri iktisadi ve zararlı olduğuna başta işaret etmiştik.

Maamafih devletin ticari bakımdan başka türlü hareket etmesi güçtür. Tütün
piyasasına müdahale ile üzerine aldığı 70-80 milyon liralık yükü henüz tasfiye
etmeden, yeniden 70-80 milyon, hatta büyük bir rekolte karşısında belki 100-150
milyon liralık bir yük altına girmek için, işin atisi düşünülecek olursa pek kolay bir
teşebbüs sayılamaz. Netice olarak tütün piyasasına müdahalede devlet de tamamen
ticari zihniyetle hareket etmek mecburiyetindedir. Yoksa ticari olmayan, devlet
hazinesinden bir yardım şekli ne müstahsil için arzuya şayandır, ne de devlet için
devamlı olarak mümkün görülebilir.

Nihayat dış alıcılar karşısında devletin satış sansı pek yüksek değildir. Zira alıcı
firmaların müdahale mübayaalarından memnun olmıyacakları, devleti böyle bir
yükten kurtararak, gelecek sene yine müdahaleye teşvik etmek istemiyecekleri
aşikardır. Esasen tüccar dış alıcı karşısına devlet müesseselerine nazaran daha
müsait fiyat veya şartlarla çıkabilir. Mesela 1946 mahsulü için işlenmiş tütünü tüccar
400 kuruşa satmağa hazır olduğu halde % 10 daha yüksek fiyatlar devlet
müessesesi için şayanı kabul addedilmemiştir. Çünkü kendisinin maliyeti daha
yüksektir. Halbuki 1947 mahsuliyle işlenmiş tütün fiyatları % 25 düşmüş, bu defa
devlet müdahale müesseseleri bir sene evvel 430 kuruşa vermek istemedikleri tütünü
310-320 kuruşa satmak veya bir sene daha faiz yükü altında ezilmek durumuna
düşmüşlerdir, ki her senelik faiz % 10 fiyat düşüklüğü manasına gelir.

O halde devletin muayyen ahvalde tek çaresi elindeki malı zararına da olsa
elden çıkarmaktan ibaret kalmaktadır. Böyle bir alış verişin devamlı olarak idame
edilemiyeceği aşikardır.

5- Müdahalenin nazım mübayaa adı altında şimdiye kadar göstermiş olduğu
faaliyet, piyasa açıldıktan sonra teşekkül eden baş fiyatların yükseltilmesi
istikametinde gayretler sarfetmek şeklinde tecelli etmiştir. Bu tarz hareket bir hatadır.
Devlet müdahale müesseseleri nazım mübayaalarıyla 300 kuruş baş fiyata
satılmakta olan tütünlerin 325 kuruşa satılmasını temine gayret etmek, hatta bu
neticeyi sağlamakla vazifelerini yapmış olamazlar. Asıl vazife orta ve bilhassa
düşkün fiyatların, muayyen bir seviyeyi muhafaza edip, daha aşağı düşmemelerini
temindir. Zira baş fiyatlardan şikayetçi olan yoktur. Mesela vasati fiyatlarda, tütüncü
tabiriyle kaymededir. 25 senelik tütün satışlarından her hangi bir senenin veya
muayyen kalitelerin fiyat kaymesinin ne olduğunu en salahiyetli makamlarda dahi
bilen yoktur. Böyle bir hesap yapılmamıştır. Filhakika yukarıki zihniyetle hareket eden
bir nazım mübayaayı hiçe icra etmek pek kolaydır. Şöyle ki, alıcılar yüz binlerce
zürraın öne gelen bir kaç yüz tanesinin-ki her kabada beş on tane olmak üzere asıl
seslerini duyuran ve müdahale mekanizmasını harekete davet eden bunlardır-
mahsulünü yüksek fiyattan, ondan sonra seslerini duyurmayan on binlercesinin
mahsulünü o nisbette düşük fiyattan satın alırlar, bu suretle kaymeyi düşürürler.

Görülüyor ki şimdiye kadar tatbik edilen müdahale sistemi henüz hedefini tayin
edememiş ve netice itibariyle maksadı hasıl olmamıştır. Bu noktada orta ve aşağı
kalite tütünlerin fiyatlarında bir düşüklüğe mani olmak için asgari fiyat tayin etmek de
maksada hizmet edemez. Zira bu defa vasati fiyat asgari fiyata doğru indirilmiş olur.
Hülasaikelam müdahalenin fiyat tesbitleri ile, nazım mübayaa ile, takyidata varmak
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istediği gayeye ulaşması imkansızdır. Çünkü evvela varılmak istenen gayeye bir
sarahat verilmemiştir.

Şimdi yegane hal çaresi olarak muvaffakiyet vadeden düzenlenmiş fiyat
teşekkülünden ne anlaşılmak lazım geldiğini izah etmeğe çalışalım.

Tütün piyasasının düzenlenmesi demek, mutlaka tütünün ekilmesinden
başlanıp satılmasına ve ihracına kadar her safhasını kanuni kayıtlar altına almak
demek değildir. Memleketimizde bir çok kafalarda her işin bu hususta bir kanun
çıkarmakla halledilebileceği kanaati hüküm sürmektedir. Cemiyetimizde maalesef
iyice yayılmış olan bu görüş galat görüşlerimizden biridir. Kanunlarla bu gibi
meselelerin halli için ancak bir zemin hazırlanmış olabilir, fakat meseleler halledilmiş
olmaz. Bu itibarla tütün piyasasının düzenlenmesi yolunda alınacak tedbirlerle kanuni
tanzimden de istifade etmekle beraber, esas olarak serbest iktisadi ve ticari
temellere dayanan, herkesin kabulüne mazhar olduğu için, ticari örf ve adetler
halinde kendiliğinden cari olan kaideler meydana getirmege çalışılmalıdır. Tütün
piyasasında eskiye nazaran bu vadide terakkiler elde edildiği inkar edilemez. Fakat
şimdiye kadar kaydedilmiş terakkilerin adeta borsa teamülleri gibi, muayyen teamül
ve ticaret adabının hüküm sürdüğü bir ticaret sahası, bir kelime ile düzenli bir serbest
piyasa haline sokulması lazımgelir.

Son olarak tütün piyasasının bu şekilde düzenlenmesi için temin edilmesi şart
olan noktalara işaret edelim.

1- Tütün piyasasının açılış tarihi tesbit edilmeli; ve en fazla Kasım ayının
sonlarına düşecek şekilde öne alınmalıdır. Esasen bu tarihin üç beş senedenberi
olduğu gibi Ocak ayı nihayetlerine kadar geciktirilmesi hiç bir makul sebebe istinat
ettirilemez. Eğer kongreler toplamak, müzakereler yapmak, mümkün mertebe fazla
alıcı temin etmek bu gecikmenin sebebi olarak gösterilirse, bunlar daha evvel
yapılamaz şeyler değildir. Fakat maalesef kömürde, basmada olduğu gibi devlet
tedbiri kışın geleceğini yazdan, yazın geleceğini kıştan düşünmemektedir. Ticaret
Bakanlığı sonbaharda tütün piyasasının açılacağını daha yazdan düşünmeli,
tedbirlerini ona göre ayarlamalıdır.

Her türlü piyasa hazırlıklarının daha evvelden yapılması halinde fiyatların
açılması için erken bir tarihin seçilmesine, ciddi hiç bir mani bulunmadığı gibi böyle
hareket etmek için ortada çok mühim teknik ve iktisadi sebepler mevcuttur. Nitekim
tüccar da alıcılar da piyasanın daha evvel açılmasını istemektedirler. Müstahsile
gelince; çitfçinin en haklı isteklerinden birisi budur. Çünkü bu cihet her iki tarafında
menfaatleri icabıdır. Tütün mahsulünün normal olarak Eylül sonunda arkası alınır.
Balyalanması Ekim, azami Kasım ayında bitmiş olur ve satışa hazır vaziyete girer.
Halbuki çiftçi Eylülden itibaren yeni sene için hazırlık yapmak zaruretindedir. Tarla
tutmak, gübre taşımak, fide koymak, bir takım angajmanlara girmek gibi. Elindeki
mahsulün satılması ve piyasanın iyi veya kötü tecellisi çiftçinin yeni senede ne yolda
hareket hareket edeceğini tayin edecektir.

Tüccar ve alıcılar için de piyasanın bir an evvel açılmasında fayda vardır. Zira
Eylül ve Ekim aylarında tesbitlerini tamamlıyan firmalar artık mübayaalarını bir an
yapıp ihtiyaçlarını kapatmak, ve aldıkları tütünleri teslim alarak yaz gelmeden işlemek
isterler. Zira sıcaklara kalan tütün imalatı, yaprağın imalat esnasında kırılıp
ufalanması yüzünden fazla fire verir, yani zararlıdır.

Tütün piyasası tarihinin erkene alınması memleket için faydalıdır. Filhakika
piyasa tarihi çok gecikirs, bazı dış alıcıların ihtiyaçlarını başka memleketlerden
tedarik etmeleri ihtimali varid olur. Nitekim geçen senedeki satışlarda Amerikan Clen
Kumpanyası, açılış bir iki ay geciktiği için Türk tütün piyasasına iştirak edememiş,
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ihtiyacının mühim bir kısmını (7 milyon Kg.) Rusyanın" sohum tütünlerinden alarak
kapatmıştır.

Ayrıca, piyasa tarihinin evvele alınmasiyle tütün satış mevsiminin genişlemesi
yani Şubat, Mart gibi bir iki ay yerine, Aralık, Ocak, şubat, Mart gibi üç dört ay
uzaması fiyat teşekkülü üzerinde müstahsil lehine büyük bir tesir icra eder. Arzın
zaman itibariyle teksif edilerek acele olması mahzurunu bir dereceye kadar
hafifletmiş olur.

2- Tütünün balya haline getirilmeden satışına müsaade etmemelidir. Alıcının
daha evvelden avans vermek suretiyle çiftçiyi muayyen fiyattan kendisine bağlaması
da aynı şeydir. Filhakika birkaç seneden beri bazı mıntıkalarda daha Temmuz ve
Ağustos aylarında, tütünler henüz dizide iken (karaborsa) denen satışların yapıldığı
veya tütünler balyalandıktan sonra fakat piyasa açılmadan, çiftçi tarafından
mahsulünün bir kaç balyasının satıldığı görülmektedir. Bu türlü alış verişler tütün
hakkındaki mevzuata uygun değildir.

Umumiyetle alivre satışlar gibi, piyasa açılmadan evvel yapılan dizi veya balya
halindeki satışların müstahsil için zararlıolduğu muhakkaktır. Mamafih realist bir
görüşle bu gibi alışverişlerin bir ihtiyaca cevap verdiğini, çiftçinin açılacak piyasa
fiyatına nazaran gelecekte bir zararına mukabil, o günkü para ihtiyacını gidermek
bakımından peşin bir faydası bulunduğunu gözden kaçırmamalıdır. Bu suretle
malının küçük bir kısmını aşağı fiyattan satan züraa, kısmı küllisi için daha müsait bir
fiyata intizar kudretini kazanmakta, netice itibariyle arzın acele ve panik halinde
tecellisi hafiflemektedir. Mamafih bu gibi alış verişler halen ehemmiyetli bir miktarda
değildir; ve eğer bu usul sirayet edip genişlemezse tütünün balyalanmadan
satılamaması adeti tamamen diyebileceğimiz bir ekseriyetle tatbik edilmektedir,
denebilir.

3- Tütün piyasasında düzenli bir serbest fiyat teşekkülünün en müşkül tarafı,
tütünün miktarı gibi kalitesinin de tayini meselesidir. Her çiftçinin mahsulünün kalitesi,
şahsi, keyfi kıymet takdirlerinden kurtularak, mümkün mertebe objektif ve mütecanis
bir kalite derecelendirmesine tabi tutulmalıdır. Tütün ancak bu sayede az çok sabit
ticari bir kıymet iktisap eder. Halen mevcut tespit usulleri (tütün ticaretinde bu işe
tesbit denir.) Çeşitli ve bir diğerinden habersizdir. Her şeyden evvel tesbit usulleri
tevhit edilmeli,hiyerarşik bir derece takdiri organizasyonu vücude getirilmeli, yani bu
iş belli bir sisteme bağlanmalıdır. Mesela, tütün mıntıkasında (Türkiye başlıca dört
tütün mıntıkasına ayrılır: Ege, Marmara, Karadeniz, Şark) muayyen tipler için
(Akhisar, Kavurköy, Milas, Denizli tipleri gibi) muayyen kalite dereceleri (halen en cok
kullanılan 12, 15, 25, 35, 45, 65 ve ilah...) tesbit edilmelidir. Bu dereceleri tespit eden
eksperler hey'et halinde hareket etmeli ve alakalı dört tarafın (devlet, tüccar, dış alıcı,
zürra) mümessillerinden müteşekkil olmalıdır. Ayrıca daha üst, bölge merkez
heyetleri tesbit neticelerini itiraz vukuunda gözden geçirip tashih etmeli ve neticede
kat'ileştirmelidir. Kurulacak teşkilatın masrafı, alakalı her taraf için halen yapılmakta
olan tespit masraflarından fazla olamaz. Bu suretle her tütüncünün mahsulü,
nisbeten tarafsız ve işin mütehassısı bir hey'et tarafından kalitece derecelendirilmiş
ve yerine göre kendisine, muayyen hadler içinde sabit ticari bir kıymet verilmiş olur.
Binnetice 300 kuruşluk bir tütünün 150 kuruşa, 100 kuruşluk bir tütünün 200 kuruşa
satılmasının fiilen önüne geçilmiş olur. Ancak bundan sonradır ki bir mıntıkada
mahsulün değer pahasından aşağı alınmasına mani olmaktan bahsetmek bir mana
ifade eder.

4- Tütün piyasası açıldıktan sonra alıcılardan tüccar olma şartı aranmalıdır.
Aksi takdirde ve halen tatbikatta olduğu gibi her önüne gelen çiftçinin mahsulüne
alıcı çıkmakta, eline beş lira peyle bir makbuz vermekte, fakat tütünü teslim alıp
bedelini ödemek lazım geldiği zaman parasını verip malı teslim alamamaktadır. Bu
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gibi alıcıların maksadı, müsait fiyatlarla bir parti tütün yapıp bunu karlı bir fiyatla,
daha teslim almadan devretmek ve aradaki farkı kazanmaktır. Fakat daha yüksek
fiyat bulunamaz ve ekseriya olduğu gibi bu arada piyasa düşerse bu şahıslar tütünü
teslim alma zamanında ortadan kaybolmakta, bulunsalar bile dava, mahkeme ve
ilah... ile eline birşey geçmeyeceğini bilen çiftçiye daha aşağı, hatta ilk satış fiyatının
yarısına kadar inen fiyatlar eklif edip kendisini razı olmak mecburiyetinde
bırakmaktadırlar. Alış veriş geri kaldığı takdirde ise böyle sergüzeştçi bir alıcının
kaybı 5 liradan ibarettin. Fakat malı elinde kalan ve zamanında tütününü satamıyan
zürraın kaybı büyüktür.

Görülüyor ki tütün alış verişine ticari bir zaptırabt vermek, piyasayı bu gibi
yolsuzluklardan korumak zarureti vardır. Alış verişin ticari mesuliyetini, yani kar
ihtimali olduğu kadar zarar ihtimalini de üzerine alamıyacak kimseler piyasaya iştirak
ettirilmemelidir. bu hususta ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflarda ihtisaslı ve daha seri
bir muhakeme usulünün tatbik edilmesi ve mevcut cezaların şiddetlendirilmesi
temenniye şayandır.

5- Kanunen yasak olan ıskarta usulünün başka nam ve şekiller altında ortaya
çıkmasına mani olunmalıdır. Malumdur ki bu usulde mesela 1000 kilo tütünden 200
kilosu, kalitece düşük bulunarak yekunden intirilmekte, bu suretle verilen 200 kuruş
fiyat, hakikatte 160 kuruşa düşmektedir. Böyle bir hareketin haksızlık ve manasızlığı
meydandadır.

6- Tütün satışından sonra çiftçiye mahsulünün bedeli, malın tesliminde ve bir
defada verilecek yerde, dört müsavi taksitte verilmelidir.

Şöyle ki;

I. Tütün satış taksiti (Aralık, Ocak, Şubat ayları için,)
II. Tütün dikme taksiti (Mart, Nisan, Mayıs ayları için)
III.Tütünkırma taksiti (Haziran,Temmuz,Ağustosayları için)
IV. Tütün hazırlak taksiti (Eylül, Ekim, Kasım ayları için)

Bu tertip, düzenlenmiş serbest fiyat teşekkülünün salim bir şekilde işlemesine
çok yardım edecektir. Zira memleketimizde tütüncülüğün en zayıf tarafı burasıdır.
Tütün zirai bir mahsul olmak hesabiyle çiftçisi senede bir defa para yüzü görür. Bu
para diğer ziraat sahaları için normal sayılamayacak kadar büyük ve toplu bir
paradır. Ailenin 12 aylık geçim masrafı yanında, gelecek sene mühsulünün büyük
masrafları istilzam eden dikme, Kırma ve ilah... işleri de bu para ile başarılacaktır. Bu
vaziyette çiftçinin eline geçen meblağı evvela iptidai unsurlarına ayırıp karını, zararını
tespit etmesi, gelecek sene ona göre hareketini ayarlaması icap eder. Zürra bunu
yapamaz. En mühimi senelik gelirini (ki ancak bir kısmı kazancıdır, büyük kısmı
sermayesidir; fakat çiftçi kazancı, sermayeyi birbirinden ayıracak vaziyette değildir.)
12 aylık geçimi için ve gelecek mahsulün dikme, kırma, hazırlık masraflarını finanse
etmek üzere rasyone etmesi, gelecek seneye kadar parasını idare edip mahsulünü
meydana çıkarması lazım ve mümkündür. Çiftçinin % 95'i bunu yapmaktan acizdir.
Bugünkü kültür seviyesinde yapacağı da umulamaz. Hatta bir memur bile aylık
gelirini doğru dürüst rasyone edememekte, ay başında az çok zengin, ay sonunda
adeta fakir gibi davranmaktadır. Tütün züraai da tütününü kaça satarsa satsın,
maliyeti ne olursa olsun, eline geçen parayı tükenmiyecekmiş gibi harcamağa başlar.
Birkaç ay içinde (memurun ayın ilk haftasında yaptığı gibi) mühim kısmını lüzumlu
lüzumsuz masraflarla bitirir sonra tütün dikimi ve asıl çalışma ve para sarfetme ayları
gelir. Bu defa bankadan, kooperatiften borç alınır. Bir taraftan tütün meydana getirilir,
bir taraftan aile bu borçla geçinir. Bu teze karşı yapılacak bir itiraz vardır. Tütün
satışında zürra eline geçen parayı bankaya, kooperatife, devlete, şuraya buraya olan
borçlarına yatırır. Elinde para kalmaz ki hesaplı hesapsız harcaması bahis mevzuu
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olsun. Bu söz doğrudur. Ancak zürra o geçitten geçerek bu vaziyete gelmiştir. Ve
eğer, farzı muhal bugün borçlarının üzerinden bir sünger geçirip, mahsulünün bedeli
olduğu gibi eline verilse, seneye, seneye değilse öbür seneye aynı vaziyete
düşecektir.

O halde iddia edilebilir ki, tütün piyasası ne kadar müsait tecelli ederse etsin,
çiftçinin sarfiyatı rasyonalize edilmedikçe netice yine bugünkü vaziyet olacaktır. Zürra
tütününü 100 kuruşa da satsa, 400 kurusa da satsa senesine borç içindedir. Çiftçinin
bu çıkmazdan kendiliğinden çıkabilmesine imkan yoktur. Memur misalinde
münevverler bile bir ay için idareli olamazken, büyük kısmı itibariyle okuyup yazma
bilmeyen kimselerin, bir seneye şamil olmak üzere rasyonel prensibe uygun ve
iktisadi hareket etmeleri beklenemez. Zürra tütünü satılınca büyük bir satın alma
kabiliyeti elde etmekte, nazarında para biriminin haiz olduğu kıymet değiştiği cihetle
alıcısı olduğu malların fiyatı yükselmektedir. Filhakika zürraın senenin başında üç
beş bin lirası varken 100 liraya atfettiği kıymet 50 lira kadar bile değilken, yaz
ortasında tamamen parasız kalınca 100 liraya verdiği kıymet iki üç yüz lira
değerindedir. Nitekim tütün satışından sonra 700-800 liraya edinilen bir at ve araba,
Eylülden sonra 200 - 300 liraya düşmektedir.

Hersene tekerrür eden ve bir türlü ders alınamıyan bu derdin çaresi, çiftçiyi bir
defada ve büyük bir satın alma kamiliyetine garketmektense, malının bedelinin
tütünün yetiştirilmesi için zaruri olan muayyen vadelerle tediye etmek, bu suretle
senelik geliri hesapsız istihlakten kurtarıp, istihsale göre ayarlamaktır. Esasen
umumiyetle ziraatın iktisadi bakımdan zayıf noktalarından birisi, gelirin senede bir
defalık olmasıdır. Halbuki bu tedbir sayesinde bütün zürraının geliri nisbeten daha
devamlı bir hale gelecek, bundan büyük iktisadi faydalar doğacaktır.

Bu takdirde çiftçinin parasına mülkiyet haklarına müdahale edilmiş olacağı
meselesine gelince; tütün bankası dolayısiyle zürradan kesilen % 5 lerin, tütün
bedelinin senede dört taksitte verilmesine nazaran daha ağır bir mülkiyet müdahalesi
olduğunu hatırlatmakla iktifa edeceğiz. Nerede kaldı ki bu paralara faiz de tahakkuk
ettirilebilir. Esasen tütünün tabii icaplarına uyarak, tütün ziraatı için ikrazlarda
bulunan kredi müesseseleri (Ziraat Bankası, İş Bankası, Tütüncüler Borsası)
ikrazlarını bir defada yapmazlar. Martta tütünün dikilmesi için ilk taksit, Haziranda
kırılması için bir taksit, bazan Eylülde yeni sene mahsulüne hazırlık için bir taksit
olmak üzere kısım kısım para verirler. Bahis mevzuumuz olan mesele mali
müesseselerin yapmış olduğu taksitli tediyeleri zürraın kendi gelirine tatbik etmek ve
hiç olmazsa, senede ödediği faiz kadar kendisinin kazanmasını temin etmektir.

Tütün Bankası tütün zürraının kendi bankası olmak hasebiyle, tütün bedelinin
taksitle tediyesine vasıta olabileceği gibi buna karar verip tatbik de edebilir. Herkesin
kendi kendisinin mülkiyet haklarını tahdide salahiyeti vardır. Bu şekilde tütün bankası
uzun yıllar beklemeksizin büyük bir mali kurdete de sahip olur.

7. Alıcı tarafından tütün ambalajının iadesi kanuni teminat altına alınmalıdır.
Hali hazırda kısmen ve bazı seneler riayet edilmekte olan bu teamül müstahsil için
balya başına iki üç liralık, yani tütünbedelinin % 2'si kadar bir tasarruf ifade ettiği gibi
ayrıca ticari bir fayda sağlamaktadır. Filhakika alıcı ambalajını iade edeceği zürraın
tütününü bu senede satın almak ümidinde olabilir. Bilmukabele zürra da mahsülünü
yine o firmaya satmak ümidini besleyebilir. Eski alış verişin üzerinden 8-10 ay gibi
uzun bir zaman geçtiği halde, ambalajın iadesi adeti piyasanın açılması arifesinde
alıcı ve satıcının yeniden temasa gelmelerine ve birbirlerini alış veriş imkanı
bakımından yoklamalarına vesile teşkil eder. Her halde bu temasın ticari kıymetini
küçük görmemelidir.
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8. Tütün pisayasını düzenlemek için mahsulün bol olduğu senede fazlasını
satın alıp; kıt olduğu senede eksiğini tamamlıyarak piyasanın daha istikrarlı olmasını
temin edecek bir tanzim müessesesi kurulmalıdır. Tütün bankası bu vazifeyi görebilir,
fakat çok uzak bir istikbalde. Ayrıca bu müessese bir devlet müessesesi (mesela
Tekel) olmadığı gibi sadece züraaın müessesi olmamalıdır. Belki devlet, bankalar,
zürra ve tüccarın müşterek bir teşekkülü maksada daha uygun hareket edebilir.
Adeta bir regülatör vazifesini görecek olan bu teşebbüs, bütün dış ve iç satıcıları
muayyen kaliteleri için, muayyen fiyat seviyelerinden daha aşağı inmeğe
sevkedebilecek derecede kuvvetli olursa tesirini gösterebilir. Zira icap ederse bütün
rekolte fazlasını satın almak, bunu işletip depo edebilmek ve gelecek sene aynı
vaziyet karşısında kalırsa nefesi tükenmeden bu işi tekrar edebilmek mevkiinde
kalacaktır. bunun için mükemmel bir teşkilata, müdürleri, eksperleri, mübayaa
memurları ile ehliyetli bir personele, muayyen şehirlerde kafi miktarda depo, işletme
mağazaları ve ilah... tesisata, nihayet bunların hepsinden baskın 300-400 milyon
liralık, bizim ölçülerimize göre muazzam bir kapitale ihtiyaç vardır. Yoksa bugünkü
şartlar altında, Tekel idaresi de dahil olmak üzere her hangi bir tanzim müessemiz
30-40 milyon kiloluk bir mübadele mübayaasında bulunsa bu işin altında kalkamaz.
Ne tütünü işletebilir, ne de muhafaza edebilir. Nitekim 1946 senesi mahsulü için yerli
ürünler şirketi vasıtasıyla yapılan 25 milyon kiloluk mübayaa henüz tasfiye edilmeden
yeni mahsul senesi gelmiş ve piyasa açılmıştır. Netice itibariyle müdahale
müesseselerimizden biri bu suretle eli kolu bağlı, piyasaya giremiyecek bir durumda,
tabir caizse nakavt olmuş vaziyette bulunmuştur. Onun için bahis mevzuu tanzim
müessesesi icabında genişleyip daralabilecek elastiki bir teşkilata sahip ve her
şeyden evvel kapital bakımından uzun nefesli ve sağlam iktisadi bir teşekkül
olmalıdır. Tütün işinin umumiyetle büyük kapitallerle çevrilebilen bir iş olduğunu
anlatabilmek için yukarıda adı geçen Amerikan tütün kumpanyalarından her birinin
kapitalinin 700-800 milyon dolar olduğunu ve her birinin senelik satış tutarlarının
bizim paramızla 2 milyar lirayı aştığını kaydetmek kafidir. İki senedenberi müstahsilin
satışlarından % 5 kesmek suretiyle kurulmasına başlanan tütün bankası, bu minval
üzerine ancak 20-30 sene sonra bu vazifeyi yapabilecek bir tanzim müessesesi
haline gelebilir.

9. Tütün fiyat teşekkülü düzenlendiği gibi istihsali de serbest ekim dahilinde bir
düzen altına alınmalı ve düşük kaliteli tütün yetiştiren mıntıkalar hariçte bıkarılarak
ekim sahası tahdit edilmelidir. Yalnız bu esnada tütünün mikdarından
korkulmamalıdır. İyi tütün 120-130 milyon da olsa satılır ve iyi fiyatlarla satılır, bu
sene değilse gelecek sene satılır. Bu nokta 100 milyonu aşan 1947 senesi
mahsulünün bugün tamamen denecek derecede satılmış bulunmasiyle de sabittir.
Zira başta işaret ettiğimiz gibi, Yunanistanla Bulgaristanın istihsal durumları
zayıfladıktan sonra "Türk Tütünü" beynelmilel tütün piyasasında eskiden namıyla
sahip olduğu inhisar durumuna, bugün fiilen sahip olmak mevkiindedir.
Pozisyonumuzu idrak etmeli, ve bu servet kaynağımızı layık olduğu ehemmiyetle ve
bilgiye dayanan bir ihtimamla ele alıp inkişaf ettirmeliyiz.

4. Dış Ticaret Bakımından Hayvan İhracatı

ASLAN TUFAN YAZMAN

"İktisadi Yürüyüş Baş Yazarı"

İktisat Kongresinin değerli üyeleri,

Kıymetli dakikalarınızı israf etmiş olmamak için derhal mevzua giriyorum.

Hayvan ihracatının yüksek heyetinizi iki bakımdan alakadar edeceğini
zannediyorum.
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1- Hayvan ihracı yapılmalı mı? Yapılmamalı mı?

2- Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında ve dış ticaret muvazenesinde hayvan
ihracının rolü nedir ve ne olmalıdır?

Memleketimiz; bir ziraat memleketi olduğu kadar bir hayvan yetiştirme ülkesidir.
Bilhassa Orta Anadolu ve Şark yaylası şamil manasile hayvancılık yapmağa en
müsait toprak ve iklimlere maliktir. o kadar ki Avrupa kıtasında Macaristan, Hollanda
ve Danimarka'dan bu hususta daha müsait bir durumda bulunduğumuzu iddia
edecek sebepler ve amiller vardır.

Fakat buna rağmen biz daimi bir hayvan ihracatçısı olamadığımız gibi
memleket içinde ve bazı şehirlerde eti, sütü, yağı, peyniri ve diğer hayvan ürünlerini
pek pahalıya tedarik edebiliyor ve iyisini bulmakta da müşkülata uğruyoruz.

Evvela şu düğümü çözelim :
- Hayvan ihraç etmeli miyiz?

Ne zaman hükümet bir ihraç müsaadesi çıkarsa bilhassa İstanbul'da büyük bir
reaksiyon gösterilmekte, gazetelerimiz devamlı neşriyatla hayvan ihracının aleyhine
yürümekte, aleyhtarlık belirmektedir.

Bu reaksiyonun dayandığı temel, ihracat kararından sonra bir kaç büyük
şehrimizde ve bazan İstanbul'da et fiyatlarında görülen veya görülmesi muhtemel
olan yükselişlerdir.

Hayvan ihracı kararının İstanbul, İzmir gibi bir iki şehrimizde bazan et
fiyatlarının yükselmesine sebep oluyorsa da, bu artışlar olmasın diye hayvan ihracını
menetmek, adetleri milyonları geçen hayvan yetiştiricilerinin ve dolayısile dış ticaret
muvazenemizin aleyhine olmaktadır.

Bu sene hayvan ihracına dair korka korka verilen ihraç müsaadesi 300 bin
koyun ve 35 bin sığır içindi. Bu karardan sonra basında yine kıyametler koptu. Fakat
şehirlerde et fiyatları yükselmedi. Esasen ihraç kararı yüzünden fiyatların yükselmesi
keyfiyeti normal bir iktisadi temele dayanmayıp bir spekülasyon faaliyetinden ileri
gelmektedir.

Veteriner Genel Müdürlüğünün müşavir ve mütehassıslarının temin ettiğine
göre -değil 300 bin- her sene üst üste bir milyon baş koyun veya koyun eti ve 250 bin
baş sığır veya sığır eti ihraç olunabilir. Ve bu takdirde memleketin milli serveti demek
olan hayvan mikdarına hiç bir halel gelmiyeceği gibi, müştehlike ayrılan kısımlara da
tesir etmez. Çünkü her sene ve bütün ihmallere rağmen hayvan mevcudumuz
mütemadiyen artmaktadır. Sayım vergisine esas olmak üzere yapılmakta olan ve
ancak yüzde 15 hata ve kaçırma payı ayırabileceğimiz resmi istatistiklere göre son
on beş yılda hayvan mevcudumuz şu şekilde yükselmiştir:

Yıl Milyon baş

1933 28
1935 34,5
1937 38
1939 41,8
1940 42,5
1946 53,6
1948 55

Hayvan ve et ihracı mevzuunda en mühim olan koyun ve sığır artışı da
şöyledir:



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 367

Yıl Koyun (milyon) Sığır (milyon)

1933 11 5,0
1937 16,5 6,5
1939 19 7,5
1940 19 7,7
1945 22 9,0
1946 23,5 10,0
1948 25 11

Memleketin et ihtiyacını hayvan artışı miktarıyle şu şekilde mukayese etmek
yerinde olur:

1935 de nüfusumuz (16.158.018) iken 1945 de (18.860.222) dir. 13 yıl içinde
artış miktarı takriben (2.700.000)dir. Artış nisbeti yüzde (17) dir.

1935 de hayvan mevcudumuz 34.5 milyon baş iken 1948 de 55 milyon başa
çıkmıştır. Artış miktarı 20.5 milyon baştır. Artış nisbeti yüzde 60 dır.

Hayvan mevcudumuz takriben 34 milyon iken büyük bir et sıkıntımız yoktu.
Nüfusumuz yüzde 17 artmıştır. Fakat hayvan mevcudumuz yüzde 60 artmış iken
niçin bir et sıkıntısı çekmiş olalım, hayvan veya et ihracında niçin mütereddit
davranalım...

Bu mevzuu memleket ekonomisi için mühim saymış olduğumdan 1945, 1946,
1947 yıllarında yurdun hemen bütün hayvancılık bölgelerini dolaştım. Bursa'da
Karacabey harasında yerli, Montafon ve Plevne sığırları üzerinde tedkitler yaptım.
İngiliz, arap, yarım kan arap, yerli ve Nonius atları ile merinos koyunları ve bu harada
yeni gelişmeye başlayan ehli domuz yetiştiriciliği üzerinde etüdlerde bulundum.

Ayrıca Bandırma Merinos Çiftliğinde, Eskişehir'de Çifteler Harasında yerli kara
inekler, yerli koyunlar ve tiftik keçileri, Konya Harasında atçılık koyunculuk ve
sığırcılık mevzuularını, Çukurovada Ceyhan'da kain Mercimek harası ve aygır
depolarında cenup kırmızısı sığırları, atlar ve karayaka koyunları üzerinde,
Malatya'da Sultansuyu harasında saf kan arap atları üzerinde, Ankara'da Orman
Ciftliğinde karayaka koyunları üzerinde bir çok incelemeler ve etüdler yaptım.

Memleketin en güzide zooteknik mütehassıslarile yakından yapmış olduğum
temaslar, konuşmalar ve hesapları, şahsi tedkiklerimle karşılaştırıp vardığım
neticenin hülasasın -memleket menfaatına olarak- yüksek kongremizin ıttılaına
arzediyorum: Vardığım netice şudur: Memleketimizden her yıl bir milyon baş koyun
ve 250.000 baş sığır veya bunlara tekabül eden mikdarda et ihraç edebiliriz.

Bu sene ihracına karar verilmiş olan miktar (300) bini koyun ve (35) bini sığır, 5
bini manda olmak üzere (340) bin baştır. Halbuki biz her yıl bunun dört mislini hiç bir
sıkıntıya uğramadan ihraç edebilecek durumdayız.

Yılda 1.250.000 baş hayvan veya buna tekabül eden 33,5 milyon kilo koyun ve
sığır eti harice satılsa hayvan mevcudumuzda bir eksilme tehlikesi
başgöstermiyeceği gibi, şehirleri de et tedarik etmek hususunda bir sıkıntıya
düşürmez ve düşürmemelidir.

Bilakis böyle ve muntazam bir ihraç :

1- Memlekete yılda 75-100 milyon liralık bir döviz sağlar.

2- Mühim miktarda hayvan satışı yapabilen hayvan yetiştiricileri bundan
sonraki yıllarda hayvanlarını soğuktan ve yemsizlikten öldürmemek için barınak
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inşasına girişirler ve yem tedarik ederler. Hastalıklarla da daha iyi uğraşırlar. İhracat,
bu suretle hayvan artışını kamçılar ve bundan memleket içi istihlaki de faydalanır.

3- Yetiştiricilerin eline geçen paralar, onların satın alma kabiliyetlerini arttırır ve
bu hadise ithalat piyasalarına da müsbet tesirler yapar ve iç ticarette bir canlılık
husule getirir.

Çiftçinin ve köylünün kalkınması için yapılacak hamlelerin en mühimlerinden
biri de işte budur.

Hayvan ihracına müsaade etmediğimiz veya bu müsaadeyi miktar bakımından
kısa tuttuğumuz zamanlarda kaçakçılık suretiyle ve bilhassa Cenup hudutlarımızdan
mühim miktarlarda dışarıya hayvan kaçırıldığı herkesin bildiği bir şeydir.

Bu hususta şayanı dikkat bir misal de zikredebiliriz :

1945 yılında Tarım Bakanlığı, veteriner teşkilatının ilhamiyle ve Cenuptan
yapılan kaçakçılığı önlemek maksadiyle memleketimizden hayvan ihracına müsaade
edilmesi yolunda Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunur. Ticaret Bakanlığı keyfiyeti
Gümrük ve Tekel Bakanlığına sorar. Kaçakçılıkla mücadele vazifesile mükellef olan
ve Tekel'e bağlı bulunan muhafaza teşkilatı Ticaret Bakanlığına, Cenupta hiç bir
kaçakçılık yapılmadığını ve huduttan kuş uçurtmadıklarını cevaben bildirir. Ticaret
Bakanlığı bu cevabı Tarım Bakanlığına sunar.

Mahcup vaziyette kalan Tarım Bakanlığı, Hariciyemizin Suriye'deki
mümessillerine müracaat ederek Süriye'nin hayvan ihracına ait resmi rakamlarının
listesini ister. Oradan gelen cevapta Suriye'nin resmi rakamlarında yalnız 1945 de
Türkiye hududundan kaçak olarak girmiş 125.000 koyun görünmektedir. Belki
hudutlardan kuş uçurulmamış olabilir. Fakat mühim miktarda koyun sürülerinin
Suriye'ye geçmiş olduğu bu suretle ve resmen anlaşılmıştır.

Kaçak suretiyle yapılan ihracatta koyunlar yetiştiricinin elinden daha ucuza
alınmakta, devlet vergisinden kaçırılmakta ve bunu yapanlar da kaçakçılara büyük
menfaatler temin etmek mecburiyetinde olduklarından kendileri normal şekilde
kazanç sağlayamamaktadır.

Kaçakçılığın en büyük çaresi hudutlarda tertibat alınmakla beraber, hayvan ve
et ihracına müsaade etmektir. O zaman yetiştirici de malını değer fiyatla satabilecek,
tüccar da iyi kazançlar sağlayacak, devlet hazinesi yani milletin bütünü de bundan
hissesini alacaktır.

Canlı hayvan ihraç etmenin en büyük mahzuru olarak deri, yün gibi maddelerin
dışarıya gitmesi ve binaenaleyh bunun ticaretini yapanların bu varidat kaynağından
mahrum kalmaları meselesi ileriye sürülebilir. Bunun cevabı şudur : Bugün deri ve
yapak ticareti yapanlar, dahili istihlake harcanan hayvanların materyalini satmakla
geçinmektedir. İhracat yapmış olmamız istihlaki azaltamayacağı için bunlar da
işlerine devam edebilirler. Ve faaliyet sahalarını da hayvan ihracına doğru
kaydırabilirler. Buna karşılık denilecektir ki, canlı hayvan dışarıya derisi ve yünü ile
beraber gittiği için bunları satın alanlar bu ihtiyaçlarını sağlamış olacaklarından bizim
ihraç kaynaklarımız azalacaktır. Bu mütalaa doğrudur. Bunun çaresi de canlı hayvan
ihraç edecek yerde et ihraç etmektir. Et ihracı da bilhassa Erzurum, Konya, Elazığ ve
Diyarbakır gibi bölgelerde birer et kombinası kurmakla mümkün olabilir. Bu
kombinalarla müterafik olarak frigorifik vagonlar ve vapurlar tedarik etmek suretiyle
dışarıya canlı hayvan yerine soğutulmuş et sevkedilmelidir. Hatta bu tedbirle dahili
piyasaların et ihtiyacını da kökünden halletmiş oluruz.
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Bu ihtiyacı resmi makamlar da hissetmiş olacaklar ki 1947'de Ankara'da
Bakanlıklar arası bir komisyon Erzurumda ilk et kombinasının inşaasına başlanması
lazım geleceği neticesine varmıştır. Proje tedkik için Ekonomi Bakanlığına
sunulmuştur. Bir yıldanberi orada beklemektedir.

Bir et kombinasının kurulması için yukarıda ismi geçen komisyon, 10 milyon
liraya ihtiyaç olduğunu hesaplamıştır. Bunu kısmen devlet verecek, kısmen İstanbul
ve Erzurum belediyeleri temin edecek ve milli bankalar da derece derece sermayeye
iştirak ettirilecekti. İşin et kısmı ile de Ticaret Ofisi uğraşacaktır. Bakan değişti. Yeni
Bakan Cemil Sait BARLAS hayvan ihraç kararını cesaret ve isabetle vermiş, fakat
şehirlerin et işile uğraşmağı vazifesi dışında saymıştır. Aramızda bulunan Ekonomi
Bakanlığı temsilcilerinin Erzurum et kombinası projesinin akibeti hakında bizi kısaca
tenvir etmelerini temenniye şayan bulurum.

Buraya kadar dış ticaret bakımından hayvan ihracına temas etmiş
bulunuyorum.

Bu mevzuun bir de memleket ekonomisinin kalkınmasında hayvan davası
kısmı vardır ki bu mevzuu da bir kaç satırla arzedeceğim.

Memleketimizde 25 milyon baş koyun vardır. Bunlar yılda 16 milyon kuzu
doğururlar. İlmi esaslara göre bunun 8 milyonu erkek, 8 milyonu da dişi olmak
lazımdır.

Bu koyunların bir kısmını kurtlar kapar. Bir kısmını hastalıklar götürür. Bir kısmı
kış aylarında yemsizlikten ölürler. Mühim bir kısmı da soğuklardan telef olur. (1942
kışında yalnız Konya ovasında soğuktan ölen koyunların sayısı (350.000) baştır ki
üst üste beheri elli liradan 17.500.000 liralık bir kayıp demektir.) Doğan yeni
kuzuların ortalama olarak yüzde 16 sı damızlığa ayrılır.

Bu 16 milyonu yaşatabildiğimizifarzedersek 2.5 milyonunu damızlığa ayırmış
olacağız. Elde 13.5 milyon baş kalır. Türkiye mezbahalarında yılda 3.5 milyon baş
koyun kesildiğine göre (1) geriye 10 milyon baş koyun kalır. Bunları öldürmeyip
yaşatacak olsak ve bütün dünya piyasalarını alt üst etmek için beherini 30 liradan
satsak yılda 300 milyon Türk Lirası eder. Bu işi temin etmeye çalışsak bugünkü
vaziyetimizden çok daha farklı bir duruma gireceğimizi işte bu rakamlar
söylemektedir.

Doğan bütün hayvanları yaşatmak mümkün değilse bile alınacak tertiplerle
mümkün mertebe az zayiat vermek ve kurtarılanı kıymetlendirmek imkan
dahilindedir. Bunun için alınması gereken tedbirler şunlardır :

1- Yem meselesinin halli.
2- Barınak davasının halli.
3- Damızlığın temini.
4- Hayvan hastılaklarile mücadelenin takviyesi.
5- Hayvan ve tercihan et ihracının körüklenmesi.

Eğer hayvan yetiştiricisi yulaf, yonca, korunga ve diğer yemleri tedarik edebilir
ve hayvanına yedirmek imkan ve ananesini kurarsa, soğuklardan muhafaza için ahır
ve ağıl inşa edebilirse devlet yardımile damızlığını tedarik edebilirse veteriner
teşkilatının yardımı ile kendi bilgi ve vasıtalarını artırır ve hastalıklarla mücadele
ederse bize rakamların yılda şimdilik 300 milyon ve ileride bir milyar varidat
sağlayabileceği iddiası bir hakikat haline gelebilir.

(1) Mezbahalarımızda kesilen koyun, keçi ve kuzu sayısı şöyledir. 1941’de 2.976.777- 1943’de 2.278.881-1945’de
3.457.104- 1946’da 3.731.462
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Bunun ilk alınacak üç tedbiri vardır.

1- Hayvan ihracını artırmak.

2- Yem, barınak, damızlık ve mücadele işlerinin halli için Ziraat Bankasına en
az 60 milyon liralık bir ilave yapmak ve bunu münhasıran bu davaya tahsis etmek...

3- Doğuda et kombinalarının kurulmasına başlamak.

Hayvan ve et ihracına müsaade etmek ve bunu artırmak suretiyle yetiştiriciyi
mali bakımdan kalkındırmak mümkündür. Bu takdirde yem ve barınak meselesi
kısmen hal yoluna girer.

Ziraat Bankasına "hayvan davası fonu" için verilecek 60 milyonla barınak, yem
ve damızlık işinde yetiştiriciye kredi açmak ve Tarım Bakanlığı elindeki haraları,
inekhaneleri ve damızlık koyun üretme çiftliklerini büyütmek ve yenilerini kurmak
mümkün olur. Et kombinalarının inşaasına başlamakla da hem şehirlerin et işi
halledilmiş ve hem de harice soğuk et ihracat servisi kurulmuş olacaktır.

Hayvancılık işi, büyük tesislere, mütehassıslara, makinelere, teknik vasıtalara
ve uzun çalışmalara ihtiyaç olmadan gelişecek bir mevzuudur. Halkımızın yüzde 84'ü
köylü olduğuna ve hemen her çiftçinin hayvancılıkla ilgisi bulunduğuna göre bu
davanın emrinde fiilen çalışan en az 5 milyon vatandaş vardır. Elde 55 milyon hayvan
materyeli de hazırdır. 5 milyon insan ve 55 milyon canlı materyelle hangi dava
halledilemez ki...

Hayvandan verim almak için yıllarca beklemeye de lüzum yoktur. En az
yardımla, en çok ve en çabuk verim elde edilecek en büyük kalkınma davası olarak
hayvancılık önümüzde durmaktadır.

Bendeniz bu hususta hazırlamış olduğum bir açık planı 18 Mart 1947 tarihinde
zamanın Başbakanı Sayın Recep PEKER'e sunmuştum. Fakat henüz bir cevap
alamadım.

Bu mevzu hem teknik, hem de hususi çalışmaları icap ettiren bir mevzuudur.
Dış ticaretimizi çok yakından ilgilendirmesi dolayısile yüksek kongrenize bu konuda
iki teklifimiz vardır :

1- Kongrenin prensip itibarile hayvan ve et ihracına taraftar bulunduğunu ilan
etmisini...

2- Hayvan ve et ihracatı, şehirlerin et meselesi ve hayvan mahsulleri
ekonomisile ilgili kimselerle teknisyen ve yetiştiricilerin iştirak edeceği bir hayvancılık
kongresinin inikadına yüksek kongrenizin karar vermesini ve seçilecek daimi tertip
komisyonuna bu hususta vazife ve salahiyet verilmesini...

Teklif ediyoruz.

5- Dış Ticaret Prensibimiz Ne Olmalı?

DR. MUSTAFA ELMALI

1- Zayıf paralı bir memleket olarak Türkiye;

Memleketimiz için takip edilecek bir dış ticaret rejimini tayin etmek için evvela
Türkiye'nin zayıf paralı bir memleket olduğunu hatırdan çıkarmamak bu esasa göre
düşünmek lüzumludur. Filhakika, bir memleketin parası altın stoklariyle
kuvvetlenmez. Döviz stoklarının da ayni vazifeyi görebilmesi için bazı şartlar lazımdır.
Bu stokların daimi olarak beslenme ihtimali olmalı, ayrıca bunların mühim kısmını en



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 371

ziyade ithalat yaptığımız memleketin dövizi teşkil etmelidir. Bu iki şart tahakkuk
etmedikçe bir memleketin parası zayıf farzolunmalıdır.

Böyle bir durumda olan memleketin dış ticaret rejimine hakim olması ve
kendisinin ticaret partönerine herhangi bir teklifte bulunması güçleşir. Daha ziyade,
teklif edilen tediye ve mübadele usullerini kabul etmek temayülü hakim olmağa
başlar. Bizim durumumuz da başka türlü izah ve tefsir edilemez. Yani, Türkiye
şimdiki haliyle ticaret rejimi empoze edecek şartlardan hiç birine sahip değildir. Bu
cihat hatırda tutulursa, takas, kliring gibi mübadele sistemlerine gelişi güzel dil
uzatmanın doğru olmayacağı anlaşılır. Bu usuller zayıf ekonomili memleketlerin can
kurtaran vasıtaları, olup trampa esasını ihtiva ederler. Filhakika, hususi hayatımızda
bile kredisine güvenilmeyen dostumuzun satın alma teklifini ancak trampa ile
karşılayabileceğimizi kendisine söyleriz. Böylecek Türkiye'de serbest döviz esasına
dayanan rejimlerin kolay ihya edilemeyeceği meydana çıkar. Serbest dövizle
mübadele demek istendiği zamanda, istenilen memlekete kendi parasiyle tediye
yapabilmek demektir. Bu imkan bazan eldeki altın veya döviz stokları ile geçici olarak
sağlansa bile, idame ettirilmesi güçtür. Halbuki dış ticaret sistemleri, harp zamanları
hariç, devamlı olmak zorundadır. Esasen bizim ticaret teşkilatı ve tüccarlarımız da
devamlı ve eski şekilde (1914'den önceki) serbest ticaret sistemlerini denemek
istemektedir. Demek ki, bu sistem, yani serbest ticaret veya döviz sistemi bu şartlarla
ihya olunamaz.

2- Para veya tediye kuvveti nasıl sağlanmalıdır :

Bir memlekette dış ticaret rejimi üzerinde doğru bir hükme varabilmek için
bütün müstahsil ve müstehlik tabakalarının temsil edildiğibir cemiyete veya kongreye
ihtiyaç vardır. O zaman görülecektir ki, tüccarın, dış ticaretin tamamen serbest
olması üzerindeki tezi sanayicilerin himayeli bir gümrük tezi ile karşılaşacak, her iki
taraftaki aşırı fikirler ortadan kalkarak muvazeneli ve bütün cemiyetin nef'ine bir dış
ticaret siyaseti ortaya çıkacaktır.

Türkiye dış ticaret sistemini bir prensibe bağlamak isterken, her memlekette
olduğu gibi ilk hatıra gelen şey alacak verecek muvazenesidir. En basit mantık bile
fertlerde olduğu gibi milletlerde de alacağın verecekten fazla olması bir memleket
parasını kuvvetlendirir. Arada muvazene olması parayı istikrar halinde tutar;
vereceğin fazlası da parayı kıymetten düşürecek bir amildir. Böyle olunca, mesela
Türk müstehlikinin ihtiyacını gidermek gayreti, en aşağı, onun kadar ihracat yapmak
gayretine ihtiyaç gösterir. Eğer ithal malları mutlaka memlekete girmesi icabeden
cinsten ise, ihracattan fazla ithalat yapılmaması prensibi de ortadan kalkar. Fakat
(ithal mallarının hepsi zaruri cinsten değilse) müstehlike bazı fedakarlıklar yükletmek
daha muvafıktır. Bu şekilde bir kısım ithal malı listeden çıkarılır. En doğru yol olarak,
uzun vadelerle bir çok senelerin ithalatı istihsal mallarına hasredilerek evvelce ithal
edilen müstehlik malları bizzat imal edilmeye başlanır.

İşte bir memleketin ödeme kabiliyetinin normal olması bu şartların tahakkuk
etmesine bağlıdır. Bu fikirlerden uzaklaşan bir dış ticaret sistemi memleket sermaye
ve müstahsil kuvvetlerini kemirmeğe başlar. Filhakika, uzun müddet devam eden
ithal fazlaları tüccarın büyük menfaatlerine rağmen memleketi gittikçe fakirleştirir.
İthal fazlası görünüşte döviz ve altın stoklarından ödenirse de hakikatte mükellef
veya müstehlikten çıkar. İhraç fazlalıklarından sağlanan ödeme kuvvetiyle ithal
yapabilme imkanları, daimi ihraç fazlası ihtimali olmadığı zaman israf ve istismar
edilmemelidir.

3- Müstehlikin mahrumiyeti ve tediye müvazenesi :
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Hiç şüphe yok ki, serbest ticaret taraftarları, kendilerini değil müstehliki
düşündüklerini iddia ederek savunurlar. Fakat düşündükleri müstehlik gurubu,
yüksek gelirli aile veya koketlerdir. Bugün her memlekette ithal mallarının kıymetçe
mühim yekunu hep salon kadınları istihlakine arzedilen, miktarca az bir kimsenin
ihtiyacına cevap veren cinstendir. Eğer ithalat ödeme kabiliyetine göre ayarlanırsa bu
nevi müstehliklerin mahrumiyet duyacakları doğrudur. Fakat buradan tasarruf
edilecek dövizlerle kurulacak sınai tesislerin de bir çok orta tabaka müstehliklerinin
mahrumiyetini gidereceği acaba niçin düşünülmüyor? Şuna kanaat getirelim ki,
demokratik bünyedeki memleketlerde sınıf farkları ortadan tamamen
kalkmayabilmekle beraber, kitle ihtiyaçları ön safta tutulur. İçtimai siyasetin bir kısmı
olan bu telakki hakikatte kökünü dış ticaret meselesinden alır. Bugün İngiltere'de lüks
malları harice satılır, aşağı kaliteler dahilde istihlak edilir. Maksat standart bir
müstehlik tabakası ortaya çıkarmak, memlekete kıymetli döviz sağlamaktır. Türkiye
diğer memleketlerin siyaseetini taklitle mükellef olmamakla beraber, sosyal adalet
sağlayan sistemleri tatbik etmeğe her milletten ziyade mecburdur. Çünkü ortada
asgari maişet seviyesinden bile uzak işçi ve köylü sınıfları vardır. Bunlar standart
ayakkabı, pamuklu, şapka, gömlek, çorap, tuvalet malzemesinden mahrum, her
şeyin üstünde olarak da iyi gıdadan mahrumdurlar. Tücarların müstehlik mahrumiyeti
dedikleri hadise tamamen uydurmadır. Eğer yüksek memur tabakaları kendi aile ve
çocuklarını daha ucuz yaşatmağa çalışırsa tüccarın bu serbest ticaret isteğine karşı
koymak mümkün olabilir. Fakat lüks giyinmek isteyen devlet ve yüksek idare
adamları ve ailelerinin bu temayülü veya iptilalarından en ziyade büyük ithalat tacirleri
istifade etmek isteğindedirler, sanıyoruz.

4- Tabii kaynakların kıymetlendirilmesi ve dış ticaret :

İyi bir dış ticaret rejimi memleketin müstakbel mübadele hacminin geniş olması
için gereken tedbirleri çok önceden alabilmelidir. Bu bakımdan Türk dış ticaret
sistemi çok sakattır. Türkiye'nin şimdi ham olarak, bakır, krom, demir ve buna benzer
maddeleri bol bol ihraç etmesi yarın bu madenlerin mamul hale getirilmesi imkanları
belirdiği zaman ortada ham madde bulunmamasını intaç edebilir. Bu hal yumurtlayan
tavuğun kesilmesi gibi zararlı olduğu halde dış ticaret zimamdarları israfa karşı
lakaydiyi muhafaza etmektedir. Diğer taraftan tamamen aksine olarak memleketin
tabii kaynak sermayesini azaltmıyacak bir çok ihracat potansiyeli el
dokundurulmamış halde işlemek için eşref saat bekliyor. Bunların hepsi bir çok yerli
sanayi şubelerine ham madde olacak, daha çeşitli ihracat sağlıyacak mahiyette ham
madde kaynaklarıdır. Hayvancılık, ormancılık, deniz mahsulleri, gurubun başında
gelir. Bunlar istismar edildikçe gürbüzleşen, kıymetlenen kaynaklardır. Madeni ham
maddeler yerine bunlardan mamul ihracatta bulunmak memlekete büyük döviz
stokları sağlıyacaktır. Halbuki daha kolay istihraç ve ihraç edilebildiği için madeni
kaynaklara saldıran bir iktisat politikası karşısındayız. Bunlar yerine konamıyacak
sermayelerdir.

5- Fiyat meselesi üzerinde durulmamalıdır :

İhraç ve ithal mallarının fiyat meselesinde bir çok etüdlerde bulunulduğu ve
enerji sarfedildiği görülüyor. Bu mesele ikinci, hatta üçüncü derecede bir meseledir.
Filhakika, ihraç mahsulleri fiyatlarını, belki bazı partilerin çabuk sürümünü mucib olur.
Fakat bu malları alanlar da bugün içinde bulundukları ham ve gıda maddesi sıkıntısı
yüzünden almaktadır. Böyle kazançlar peşinde olmak memleketi uzun vadeli dış
ticaret siyaseti kurmasına engel olarak, ağızlara bir parmak bal vermektedir. Her
sene ortaya çıkan mahsul fiyatı ve döviz yokluğu nakaratı bütün yıl, sanki bunlardan
başka her şey halledilmişcesine, müstahsil ve tüccarı işgal edip durmakta, istihsal
düzeni hala asırlık usullerini muhafaza etmektedir. Bizde dış ticaret veya ticaret diye
bir dava olmaması, istihsal usul ve çeşitlerimizin kalkındırılması gerektiğini gene
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tekrarlarız. Eğer şimdiye kadar Ticaret Bakanlığı ve ticaret teşkilatına sarfedilen
paraların ve enerjinin istihsal usullerimize sarfı düşünülseydi, bugün ortada bir ticaret
meselesi olmazdı. İstihsal çeşitleri artmadıkça bu çeşitler sınaileşmedikçe elde, işe
yarar mallar olmadıkça ticaret meselesinin bütbütün muamma haline geleceği,
bugünkünden kestirilebilir. Bugünkü durumda dış ticaret meselesinde müşkülatın
devlet tarafından işin mahiyetini kavrıyamamak yüzünden, ortaya çıkarıldığını iddia
edebiliriz.

6- Diğer memleketlerdeki istihsal ve ticaret durgunluğunun tesirleri:

Fiyat meselesinin, dış ticaret münasebetlerinde bulunduğumuz
memleketlerdeki satın alma kuvveti noksanlığından ileri geldiği bir dereceye kadar
doğrudur; fakat paramızın milli kıymetiyle beynelmilel kıymeti arasındaki uçurumun,
bundan daha ziyade mesul olması lazım gelir. Bu uçurumu biz açtık. Fiyatlarımızı da
biz yükseltmiş oluyoruz. Eğer tedavüldeki para bu kadar artmasaydı, dolar ve sterlini
yükseltmek lüzumu da ortaya çıkmazdı. Bu yükseltmeye rağmen fiyatlarımızın
yüksek bulunması üzerinde çok düşünülecek bir meseledir. Bazı mallarımızın Avrupa
için lüks haline gelmesi, İngiltere ve Amerikaya da bu gibi emteanın hiç lüzumu
olmaması da ayrı mesele.

Bugün şarki Almanya'nın Rusya elinde bulunmasile diğer kısımların
Türkiye'den bu mıntıkanın evvelce temin ettiği zirai maddeleri alacağı yolunda ortaya
çıkan bazı haberler doğru olmakla beraber, siyasi hadiselere çok tabi olan böyle bir
memlekete harpten önce olduğu gibi bağlanmak bize gene pahalıya malolabilir.
Avrupa memleketleri kalkındığı zaman görülecek ki, zirai ve sınai mıntıkalar en
ziyade bu kıtada birbirini tamamlar. Almanya'nın harpten önce bize ticari bağlarla
bağlanması biraz da politik sebeplerden ileri geliyordu. Her ne kadar politikadan
tamamen tecrit edilmiş bir dış ticaret sistemi kurmak güç ise de, Türkiye'nin ki kadar
siyasete yönelmiş bir ticaret de daima karışıklık unsuru olmuştur. Avrupa
kalkınmasından yegane ümit Almanya ise, bu kalkınmaya da fazla güvenmemek,
ithalatı her zaman frenli yapmak, bir taraftan da ihracat ve ithal mallarına dahilde
iştira kuvvetini artırmak suretiyle piyasa aramak vazifemizin başında gelenidir. Bu
arada fiyat hususunda fazla müşkülpesent olmanın doğuracağı mahzurlar şimdiye
kadar etüt edilmiş olmakla beraber, ucuza satmanın ne gibi mahzurları olacağı bir
daha tetkike değer.

Fiyatları düşürmek meselesinde müstahsil ve tüccar menfaati:

Türkiye'de zirai müstahsilin şimdiye kadar kalkınmamasının başlıca sebebi:
mutavassıtların müstehlik ve ihracatçı ile sık teması, çiftçinin piyasa ile olan
alakasının azlığıdır. Eğer ihraç mallarımızın fiyatları düşerse, köylü bundan çok az
şey kaybeder. Buna mukabil mutavassıt ve ihracatçı fazla mutazarrır olur. Fakat bu
zararların sürekli olmaması için alınacak tedbirler vardır :

1- Zirai mahsullerin daha iyi cins ve aranır mallardan olmasının temini

2- Mutavassıt tüccarların sermayelerini sınai yatırımlara koymağa başlamaları.
Birinci tedbir daha iyi fiyatlarla satabileceğimiz malları sağlayacak, ikincisi de
mahsulleri satılamıyan çiftçilerin yavaş yavaş fabrika işçisi olmasını temin edecektir.
Bu arada satılabilen zirai mahsullerde de köylünün eline daha fazla para geçmesi için
kooperatiflerin geliştirilmesine büyük ehemmiyet verilmesi gerektiğine işaret edelim.
Bu memlekete komisyoncu, acenta ancak çok zaruri ithal mallarında lüzumlu olup
ihraç mallarında buna mümasaha edilmemesi lazımdır. Son zamanlarda bu
memlekete hem iktisadi, hem de içtimai bakımdan çok zararı dokunmuş olan bir
komisyoncu zümresi türemişse bunun sebebi piyasanın rabıtasız çalışmasında ve
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zavallı köylüyü istismar edici faaliyetinde aranmalıdır. Durumdan Ticaret Vekaleti
geniş ölçüde mesul bulunuyor.

Yapılacak İşler

Bu görüş zaviyesinden yapılacak işlerin memleket dış ticaretini düzenlemesi
için aşağıdaki karakteri haiz olması lazımdır :

1- Gerek sınai ve gerekse zirai sahada atılacak adımlar behemahal köylünün
satın alma kuvvetini kalkındırıcı mahiyette olmalıdır. Aksi takdirde bütün iktisat
siyaseti akamete uğrıyacaktır. Bugünkü istihsal sistemi kitle halinde istihlake dayanır.

2- Ticaret ve para kanalları fazla zorlanırsa müstehlik ve köylü büsbütün geçim
zorluğuna atılmış olur. Çünkü bu kanallar daima fiyatların suni surette yükselmesini
mucib olur. Dikkat edilirse bütün dünyada istihsalini kalkındırmayan milletler göz
boyamak için fiyat ve para manipülasyonları yapar, az zaman sonra bütçe ve
müstehlik açıkları başgösterir.

3- Piyasa ve fiyat kontrolü elden bırakılmamalı, zirai ve sınai piyasa yatırımları
da kontrollu olmalıdır.

Bu şartlar altında muhakkak bir düzene kavuşulacağını ummaktayız.

6. Dış Ticaretimiz

HALİL MİTHAT KARAGÜLLE

(Ankara, Türk Ekonomi Kurulu Üyesi)

Yukarıdaki düşünce ve mülahazaları hülasa edersek şu neciteye varılır :

Memleket ticaret ve tediye müvazeneleri bozuktur. Bu bozukluğu islah etmek
ve aktif bir vaziyet yaratmak için hükümete olduğu kadar fertlere ve teşekküllere de
taalluk eden mühim vazifeler ve hizmetler vardır. Fikrimce bu vazifeler şöylece telhis
edilebilir:

1- Memlekette istihsali kemiyet ve keyfiyetce kuvvetlendirecek olan ziraat
programını tahakkuk ettirmek.

2- İhracaat mallarının tipizasyon ve standardını mütehassıs eller vasıtasiyle
yapmak ve ambalaj işini de rakip memleketler derecesinde düzenlemek.

3- Mallarımızın maliyet fiyatlarını modern ziraat ve kooperatifçilik hareketlerinin
genişletilmesi suretlerile de mümkün mertebe indirmek ve bu sayede dış piyasalarda
ecnebi mallara rekabeti sağlamak.

4- Dış ticaretimize dair mühim kararlar alınırken alakalıların da fikir ve
mütalaalarını behemehal almak.

5- Dünya konjonktürünü dikkatle takip ederek dış piyasaların hareketlerine
göre vaziyet almak.

6- Bütçeyi denkleştirmek için mühim tasarruflarda bulunmak ve paramızın
sağlamlığını korumak, enfilasyonu önlemek.

7- İhracatımızı artırmak için mühim tedbirlere başvurmak. Muhtelif
memleketlerle yeniden ticaret anlaşmaları aktetmek, merkezde dış ticarete müteallik
formaliteleri azami derecede azaltmak. Ticaret alemine mümkün kolaylıkları yapmak,
ticaret maksadile harice gidecek tüccarlara da kolaylıklar göstermek, hariçteki ticaret
ve dışişleri teşkilatının faaliyetlerini ve alakalarını arttırmak, Ticaret Müşavirlik ve
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Ateşelikleri sayısını çoğaltmak ve bu vazifelere ehliyetli ve kabiliyetli kimseler tayin
etmek.

8- Harpten önce en çok ticaret mübadelelerinde bulunduğumuz Almanya
piyasasını olduğu gibi şimdiye kadar mallarımıza meçhul kalmış olan başka
piyasaları da elde etmek için her türlü çareye başvurmak, bu maksat için kuvvetli ve
kesif bir propagandaya tevessül etmek.

9- Ecnebi sermayesinin Türkiye'de çalışamadığını ve müşkülat gördüğü
yolunda hariçte uyandırılmış olan zehabı izale etmek, iyi niyetle Türkiye'de çalışmak
isteyecek echebi sermayesinin memlekete girmesini kolaylaştırmak.

10- Turizmin bir memleket ticaretinde bilhassa ödeme bilançosunda mühim
roller oynadığı daima gözönünde tutularak turizm endüstrisinin sözle değil filiyatla
inkişafınısağlamak. Turistik yollar yapılması, görülmeğe değer eski eserlerin
bulunduğu yerlerde ve turizm bakımından ehemiyet arzeden şehir ve
kasabalarımızda konforu temin edecek otel ve lokantalar inşaası, idari muhtariyeti
haizbir teşekkülün bu işler için vücude getirilmesi, memlekete gelecek ecnebilere
döviz bakımından da daha çok kolaylıklar gösterilmesi bu arada zikredilebilir.

11- Ulaştırma işlerinin haiz olduğu önem nisbetinde islahı, nakliye ücretlerinin
mümkün mertebe indirilmesi, deniz ve kara vasıtalarının seyir ve hareketi
kolaylaştıracak ve süratlendirecek surette çoğaltılması.

12- Hayat pahalılığının memleketin umumi iktisadi vaziyeti üzerindeki tesirleri
dolayısı ile hafifletilmesi çarelerine başvurulması ve bu maksatla ihtikarla mücadele
işine lüzumu halinde kuvvet verilmesi ve fiyat kontrolünün yeniden ciddi surette ele
alınması.

13- İhracatın icabı halinde primle de teşvik edilmesi ve ithalatın en lüzumlu ve
faydalı eşyaya hasredilerek imkanlarımızla ayarlanması.

14- İhracat istatistiklerinde henüz, az yer tutmuş olan maden kömürü ve krom
gibi yer altı mahsullerinin istihsalatı bir an evvel daha rasyonel bir hale ifrağ etmek ve
bunların ihracatını arttırmak.

15- Şahsi teşebbüsleri teşvik ederek sanayi ve ticaret alanlarında memlekete
faydalı olmak isteyenleri desteklemek, onlara kolaylık göstermek ve bu gibi şahsi
teşebbüs sahiplerinin yarına emniyetle bakmalarını temin etmek.

16- İhracat bahsinde ihmal edilmiyecek bir konu teşkil eden hayvancılığı da
ıslah için azami gayreti sarfetmek.

17- Dış ticaret mevzuunda İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi çok konuşulan
dillerde neşriyat yapmak ta dış ticaretin geliştirilmesi için lüzumlu sayılmaktadır.

18- Milletlerarası sergi ve fuarlara iştirakimizin ve milletlerarası İzmir fuarımıza
mümkün mertebe çok ecnebi firmasının iştirakinin temini suretile milli mahsüllerimizin
daha çok tanıttırılmasına ve böylece dış ticaretimizin inkişafına gayret etmekte icap
etmektedir.

Yukarıda hülasa edilen hususlardan başka şu mesele de vardır: İhracat
mallarımızın bazı yabancı alıcılar tarafından, döviz farklarından istifade makasdile
başka memleketlere satılması dolayısile ihracat ticaretimizin zarar gördüğü ihracat
tüccarlarımızın nahoş vaziyette kaldıkları iddiası olduğu gibi zayıf para ile yapılacak
ihracat bedellerinin kısmen kuvvetli dövizle tesviyesinin temini ve serbest dövizden
gayri tediye şekillerile yapılacak ihracatta dövizlerin hakiki kıymetleri üzerinden hesap
edilmesi lüzumu da bazı taraflardan ileri sürülmüş, paramızın kuvvetli bir dövize
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bağlanarak diğer dövizlerin piyasasını serbest bırakmanın faydalı olacağı da yine
bazılarınca temenni edilmiştir. Dış ticaretimizi yakından ilgilendirmekte olan mühim
tediye meseleleri dolayısiyle mevzuun bilhassa tatbikat bakımından esaslı surette
tetkikinin ve realitelere mutabık sonuçlara ve temennilere varılmasının uygun olacağı
mütalaasındayım.

7- Dış Ticaret Rejimi

TAHİR ATANSAY

Tüccar

Bu mevzuu ithalat ve ihracat bakımlarından ayrı ayrı tetkik etmek daha isabetli
olur sanırım.

İthalat ticaretini, memleketin ihtiyaçları ve istihlak kabiliyeti kendiliğinden tanzim
eder. Ancak muhtelif maddeleri en iyi şartlarla verebilecek daima yeni ve daha fazla
menbalar bulmak ithalatçı müesseselerin teşebbüs ve kabiliyetlerine bağlı olduğu
gibi hükümetin de bu gayretleri desteklemesi umumi menfaatlarımız icabıdır. Şunu
hatırlamak lazımdır ki, bize mal satan her yerli memleket, eğer satmasını bilirsek
ergeç, bizden mal da alacaktır. Dış ticaretin harp senelerinde tabi tutulduğu aşırı
mürakabe ve müdahalenin ve bunun neticesi olan içinden çıkılmaz formalitelerin
beklenen gayeleri sağlamakdıkları umumiyetle bilinmektedir. Bu tahdidat ve
formalitelerin çoğunun kalkmış olmaları şayanı şükran olmakla beraber bu sahada
daha bazı kolaylaştırıcı ve diğer taraftan iktisadi selametimiz için lüzumlu kararların
alınması mümkün ve zaruridir. Bugün bir döviz darlığı ve iktisadi sıkıntı içinde
bulunduğumuz meydandadır. Şu halde ithalatımızı bir zaman için ihtiyaç maddelerine
inhisar ettirmek zaruretindeyiz. Binaenaleyh derhal yapılması icabeden iş, hükümetin
lüks addedilen ve bir zaman için feragat edebileceğimiz maddeleri, sarih olarak
ismen tesbit ederek ilan etmesi ve bunların ithalini kat'i olarak yasak etmesidir.
Halkın ve tüccarın bunu açık olarak bilmesi lazımdır. Mesela İsveçte ve İngiltere'de
olduğu gibi.

İthali yasak edilenlerden başka bütün diğer maddelerin memlekete girmeleri
caiz olduğuna göre ithal müsaadesi lüzumu kendiliğinden ortadan kalkar. İthalatın
ödenmesi için icabeden dövizin tahsisi işi de şu şekilde halledilebilir, hükümet
gelecek bir sene için mevcut ve elde edilecek dövizlerinin faraza % 75 ini,
ithalatçıların muayyen esaslara göre, verecekleri beyannamelere istinaden
kendilerine toptan tevzi eder. Tüccar bir sene zarfında emrinde olan dövizler mukabili
memnu olmayan dilediği maddeleri ithal eder vs. sene sonunda gümrük ve banka
kayıtlarına dayanarak emrine verilmiş olan dövizlerin kambiyo mahsubunu yapar.
Hükümetin ihtiyat döviz olarak ayırdığı geri kalan % 25 ise arada zuhur edebilecek
munzam ve yeni talepleri karşılamağa tahsis edilebilir. Bu usulün başlıca faydaları
şunlardır :

1- Her parti mal için ithal müsaadesi ve döviz tahsisi taleplerinin icabettirdiği
bütün formaliteler ve kırtasi muamelelerden hem hükümet ve hem de tüccar
kurtulmuş olurlar.

2- İthalatçı bir senelik ticari programını evvelden yaparak teşebbüslerini
emniyetle ve vaktinde yapabilir ve bir sene ilerinisini nisbeten sarih olarak görebilir.
Ani olarak herhangi bir dövizin bitmesi gibi zarar verici sürprizlerden de korunur.

3- İthalatçının emrinde böyle bir döviz kontenjanının bulunması bir çok ahvalde
akreditif lüzumunu da oradan kaldırabilir sanırım. Bunu bilen birçok ecnebi firmaları,
ticari itibar ve morale istinaden hiç olmazsa siparişle birlikte akreditif talebinden sarfı
nazar ederler.



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 377

Bugün hatta öyle Amerikan firmaları vardır ki, kendilerine dolar verileceği kat'i
olarak temin edilirse, Türkiyedeki alıcılarına malın ithalindan sonra başlamak üzere
6-12 aylık kredi bile vermeğe hazırdırlar. Bunu elimde mevcut bir teklife istinaden
söylüyorum ve bahis mevzuu olan mal makinedir.

Diğer taraftan kıymetli dövizleri kıt olan bazı memleketlerle, Türk parası ile
ödenmek üzere ithalat ve ihracat ticareti yapılması mevzuu, kanaatımca ehemmiyetle
tetki ve tecrübe edilmeğe değer.

İhracat ticaretini yakınen bilmediğim için yalnız bir iki noktaya dikkati çekmekle
iktifa edeceğim.

1- Kendilerinin aflarına güvenerek ve memleketimizin menfaatları kaygusu ile,
ihracat ticaretimizin kafi derecede enerjik ve faal olmadığı kanatında olduğumu ifade
etmek isterim. Zannıma göre ekseri ihracatcılarımızın geniş dünya piyasaları ile
direkt ve geniş temasları yoktur. Bu hususta bize mal satan ecnebi firmaların çalışma
tarzları örnek olarak alınabilir.

Ecnebi memleketlerde ihracat mallarımızın reklamı hiç yapılmamaktadır.

2- Bir çok ihracat mallarımız bazı ameliyelerle kıymetlen-direrek ihraç
edilmezlermi ? Bu hususta hükümetin önderliği çok yerinde olabilir.

3- Memleketimizdeki fabrikaların mamulatının ihracına cevaz vermek ve hatta
bunu teşvik etmek muhakkak ki bir çok bakımlardan faydaları sağlayacaktır.

Aynı şekilde, ithal edilen malların ihracını da bir çok ahvalde faydalı
görmekteyim.

Hülasa, ticari bütün meşru hareketler imkan nisbetinde serbest bırakılmalıdırlar
kanaatındayım.

8- Umumi Bir Plan Zarureti

NECMİ GÜRDEMİREL

Medeni san'atkarlar kooperatifi mümessili

İkinci Dünya Harbi yüzünden iç ve dış ticaretimiz atıl ve meşkuk, aile
iktisadımız sıkıcı bir haldedir. İşsizlik, pahalılık, kararsızlık tahammül edilmez bir hale
gelmektedir. Bu elim vakıalar muvacehesinde davamızı en esaslı bir şekilde
halledebilmemiz için bizde kabili tatbik olabileceği düşünülen muhtelif iktisadi
sistemlerle tedbirlerin varacakları neticeleri tahlil etmek ve bu suretle memleketin
yüksek menfaatleri bakımından bünyemize en uygun istikrarlı iktisadi sistemimizi
vucude getirmek icap eder.

1- Klasik liberal sistem :

Ticareti tamamen serbest bırakmak, bu bakımdan bütün devlet takyidatını
kaldırmak, fiyatların ve ihtiyaçların tanzimi serbest rekabete tevdi etmek klasik liberal
sistemin emrettiği şeylerdir.

Acaba bu sistemin tatbik imkanı var mıdır?

a- Bu tarz bir iktisadın tatbik edilebilmesi için evvel emirde mübadelede
bulunduğumuz bütün dünya memleketlerinin de serbest ticaret sistemini kabul etmiş
olması icap eder. Halbuki Amerika hariç, henüz hiç bir devlet bu sistemi kabul
edemiyecek haldedir. Çünkü: İthalatı ile ihracatı arasındaki tediye muvazenesini
temin etmek, kendisine lüzumlu miktardaki istihlak maddelirini harice göndermemek,
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kendisine zararlı ithal maddelerini ithal etmemek mecburiyetinden dolayı hemen
bütün devletler milli iktisadını korumak için müdahale tedbirleri almaktadırlar.

b- Serbest ticaret sisteminden ancak bir tek devlet müstefit olabilir. Bu devvette
istihsalatını kendi ihtiyacından çok fazla ve fiyatlarını diğer memleket fiyatlarından
cazib olacak derecede ucuz bulundurmasile temin edendir. Bu bakımdan yalnız
Amerika şimdilik bu yoldadır.

c- Ziraatta ve sanayide maliyet fiyatlarımız diğer memleketler maliyet
fiyatlarından pahalı olduğundan serbeset mübadele bizi pazar harici bırakır: İthalat ile
ihracat arasındaki tediye muvazenemiz temin edilemez. İstihsalimizi yeter hale
getirecek iktisat planlı bir iktisadi düzenimiz olmazsa en azı milli sanayiimiz ile
ziraatimiz köylü ve işçi çoğunlumuz fakrı zaruret içinden kurutulamaz.

2- Mutedil telifci liberal sistem :

Fiyatları ucuzlatmak istihsali çoğaltmak, dar gelirlileri ve müstahsili korumak,
devlet varidatını çoğaltmak, döviz kaynaklarımızı genişletmek gibi muhtelif iktisadi ve
mali ihtiyaçların acilen temini düşüncesile zaman zaman bazı muvakkat tedbirler
alınmaktadır. Ancak bu tedbirler kifayetsizliği ve plansızlığı dolayısile davayı hal
edecek kudrette değildir. Çünkü bünyedekihastalıklar çok şumullüdür, esaslıdır.
Klasik tekrarlamaların kifayet etmiyeceğine kanaat getirmek icap eder. Bu karar ve
tedbirlerin köylü ve işci coğunluğumuz ile umumun huzur ve refahını kat'iyetle ve
devamlı olarak temin edeceğini kim taahhüt eder?

Bu dava içtimai mali ve iktisadi esaslı ıslahatı icap ettirmektedir. Davanın
icaplarına ve şumul derecesine göre bütünü ihtiva eden uzun vadeli bir iktisadi refah
planına ihtiyaç vardır. Bu plan, herkesin refahını devamlı olarak temin edecek esas
ve kuddrette olmalıdır.

Bence bütün davamız böyle bir plan yapmağa ve bunu ehliyetle tatbik etmeye
bağlıdır.

9. Genç Tüccar Nesil Yetiştirmeliyiz.

HİLMİ NAİLİ BARLO

Kongremizin gündeminde bulunan Dış Ticaret Rejimi mevzuu münasebetile
genç, tüccar neslinin yetişmesile alakadar bulunacağını ümid ettiğim bir teklifimi
yüksek tetkik ve tensibinize sunuyorum.

Tüccar müstahsil ile müstehlik arasındaki mübadelelerde sermayesi, bilgi ve
sayı ile tavassut hizmetini ihtisas mesleği edinmiş kimsedir. Buna nazaran bu
mübadelelerin dahilde veya hariçte veya her iki cihete şamil olması ticaret hizmetinin
esasını değil ancak ihtisas şubelerini değiştirmiş olabilir.

Bu ihtisas şubeleri ticarette muamele mevzuu olan eşya ve maddelere göre
birbirinden ayrılabilirse de bu ayrılışlarda tüccarın tavasuttaki hizmet ve vazifesi
prensipleri değişmez.

Rahmetli Büyük Atatürk'ün Türk tüccarı hakkındaki vecizeleri bize aynı
zamanda tüccarın vazifesine işaret teşkil eder. Ticari ehliyet, ahlaki seciye ve ilmi
terbiyeye, mesleki tecrübe ve vukufun inzimamile tamam olabilir.

Türk tüccarının en eski devirlenden beri ahlaki seciyesi bütün dünyaca takdir
olunmuş iftihar edeceğimiz şerefli milli bir vasfımızdır.
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Mesleki tedrisat için açılmış olan ticaret mekteplerinin sayıları gittikçe çoğaldığı
gibi ticaret tahsilinin üniversite derecelerine kadar yükseltilmiş olması da genç tüccar
nesli yetiştirmekte istikbal için bize güzel ümitler vermektedir.

Bu suretle mesleki tahsil görerek hayata atılmağa hazırlanmış yüksek seciyeli
genç müstakbel tüccar neslimizin mesleki tecrübe ve vukuf hasıl edebilmeleri
imkanları maatteessüf oldukça tesadüfe bırakılmıştır. Gençlerimiz tüccar alemimizin
kafi derecede alakasına mazhar olamadığı için müstakbel genç tüccar neslimizi tam
manasıyle yetiştiremiyoruz. Pek çok gençlerimizin Devlet memuriyetine baş vurmak
mecburiyetinde kalmalırının ve bazılarının pratik hayatta inkişaf ve terakki
edememelerinin vebali bizlere ait olduğunu itiraf etmek hakşınaslık olur zannındayım.

Ticari toplantılarda, ekonomik kongrelerde konuşup düşündüğümüz, güzel
şeraiti temin etsek bile bu bin mihnet ile hazırlayacağımız ideal dünyada bizim
başladığımız işleri devam ettirecek genç nesil yetişmemiş olduğu takdirde işlerimizi,
emeklerimizi kimlere bırakacağımızı bir an için düşünsek genç tüccar neslini
yetiştirmek hizmetinin bizlere düştüğünü anlamış oluruz. Bizim bu vazifeye layık
olduğu ehemmiyeti vermediğimizi görecek olan Hükümetimizin bizlere bu vazifeyi
kanuni bir mecburiyet olarak yaptırmasını beklemeden evvel şimdiden gençleri
stajiyer olarak onların tecrübeli ve vukuflu birer tüccar olarak yetişmelerini temin
etmeliyiz. Bu hususta gerek kendimiz gerekse bürolarımızdaki mesai arkadaşlarımız
hiç bir zahmeti esirgemiyerek gayret gösterirsek genç nesil yetişmiş ve istikbal için
ümidlerimiz canlamış olur. Bu hususta kongremizin bu meseleyi tetkik etmesini ve bir
karara bağlamasını teklif ediyorum.

Aramızda dikkat ve ihtimamımızla yetişen bu genç neslin memeket dışı ticareti
öğrenmesi ve dış memleketlerde yerleşerek harici ticaretimiz için bu gençleri dış
memleketlere yollamak ve onların günün birinde oralarda yerleşmelerini temin etmek
de ikinci vazifemizi teşkil eder.

İhraç mallarımızın yabancı eller vasıtasile cihan piyasalarında dolaşması yerine
kendi genç tüccarlarımızın gayretile satılması arasındaki farkların az zamanda
kendini göstereceğine şüphe yoktur.

Dış memleketlerde ihraç mallarımıza bilerek bilmeyerek yapılan fena
propaganlara her halde kendi gençlerimiz daha çabuk müdafaada bulacakları gibi
memleketimiz ticareti ve tüccarları hakkındaki teveccühün artmasına şüphesiz büyük
hizmeti olacaktır.

Bu hususta tüccarlarımız kendi hesaplarına genç elemanları dış memleketlerde
seyahat ettirmeğe, oralarda uzunca müddetler yerleşerek çalışmalarına imkan
vermelidirler.

Bunu yapmağa imkan bulacak tüccarlarımız kafigelemiyeceğinden buna
Hükümetimizin yardım etmesi elzem olacaktır.

Her sene yüz genç tüccarın seyahati ve bazılarının bir kaç sene dış
memleketlerde yerleşerek çalışabilmeleri için Hükümetin bütçeye tahsisat koymasına
bile lüzum kalmadan, ticari işler için memur yerine yetişmiş gençlerin bu
tahsisatlardan istifade etmeleri bu maksada atılmış mühim bir adım olur. Teklifimi
itmam eden bu ikinci kısım hakkında dahi lütfen tetkikatta bulunarak vereceğiniz
kararı tesbit buyurmanızı rica ederim.

Mevzuun çok geniş olmasına rağmen maruzatımın kısa olmasının ortaya
attığım bu düşünceler hakkında muhterem Heyetinizin kıymetli mütalaa ve irşatlarına
imkan vermek için olduğunu arz eder ve maruzatım hakkında icabında daha etraflı
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izahat takdimine hazır bulunduğumu beyan ederek Yüksek Heyetinizi saygı ve sevgi
ile selamlarım. HİLMİ NAİLİ BARLO

10. Dış Ticarette İki Ölçü Kullanmalıyız.

HÜSEYİN ŞAKAR

Muhterem Reis Bey, aziz kongre arkadaşlarım,

Vukufu müsellem bunca mütehassıs zevat arasında bendenizin akademik
mütalaada bulunmam çizmeden yukarı çıkmak kabilinden olur. Onun için yüksek
müsamahanıza sığınarak ancak bazı müteferri vak'alar hakkında ve dış ticaret rejimi
ile alakalı iki mevzu üzerinde konuşacağım:

A- Bakanlığın tüccara mesleği ile ilgili tam malumat vermesi ve,
B- İki ölçü tatbikiyle yapılagelen bazı dolambaçlı ithalatın zararları hakkında...

A- Acizane kanaatimce, kalkınmamızın başlıca şartlarından birini tüccarın
müracaatlarındaki bocalamaktan kurtarmak teşkil eder. Ticaret Bakanlığında
"tüccarla temas" için bir nev'i istihbarat ve yayın bürosu var mı bilmem. Ve bilmeme
deimkan yok; çünkü ayda bir gelen ve bayat haberleri ihtiva eden bültenden başka
neşriyat görmek şöyle dursun, yazdıklarımıza bile doğru dürst ve zamanında cevap
alamıyoruz. Böyle bir büronun-yoksa-ihdası,- varsa-artık ataletten kurtularak faaliyete
geçmesi elzemdir:

İthalatçı tüccar-af buyurun ben kendi branşımdan bahsedeceğim hangi
devletlerle ne gibi muahedeler akdedildiğini, bunların vadeleri, protokollar ve hususi
şartları, ek listelri hakkında, velhasıl çalışmak istediği her memleket için teferrüatlı
bilgi edinmek ister. Diyeceksiniz ki: ticaret odaları var; neşriyat organları var; takip
edin okuyunuz; gazeteler bildiriyor mecmualar yazıyor...Doğru; fakat bunun ne
dereceye kadar mümkün, müsmir ve istifadeli olduğunu gene takdirinize bırakıyorum.
Bir kelime ile Bakanlık tüccar zümresi hakkında pozitif düşünerek, onu memleket
iktisat mekanizmasını gıdalandıran başlıca unsur addetmeli ve tarzı hareketini ona
göre tanzim eylemelidir. Tüccar, bilhassa bu harptenberi bir üvey evlad muamelesi
görmekte ve ekseriya gözü kapalı, pratik ve kulaktan dolma yarım yamalak bilgi ile
hareket etmektedir. Bunun ise çok def'alar kendisi ve dolayısiyle memleket için
zararlı olduğunu unutmıyalım.

B- Gelelim ikinci mevzua... Kullanılan iki ölçüye ve dolambaçlı ithalat
meselelerine:

Madem ki Kongremizin hedefi iktisadi kalkınmadır; dertlerimizi
müzminleştirmek ve mikroplarını üreterek iktisadi bünyemizin kalpgahına kadar
sokmak istidadını gösteren bazı çıban başlarına dokunmak istiyorum. Ayni zamanda
zülfiyara da dokunmuş olursam beni hoş görmenizi rica edeceğim; patavatsızlığıma
verirsiniz.

Bir çok sahalarda olduğu gibi, harici ticaret işlerimizde de bazan iki ölçü
kullanılıyor..

Filan mal ithalat listesinde yok, fakat falan tarihte girebilecek. Bu evvelinden
bilinir mi, bilinmez mi ona müsaade edin de bendeniz değil Rufahiler karışsın. Derhal
telgraf, telefon resmi... ve gayri resmi mektuplar ... Mesela bir İsviçre malıdır. Eyi hoş
amma döviz? Oradan derhal proforma faturalar getirtilir-küçüçük bir kayıt ile-mesela
"Hollanda Acentemiz hesabına"... Bu da nesi? Bir az sabır rica ederim. Ankaradan
istimzac istenir. İsviçre frangı veya her hangi bir döviz çıkarmak mevzuu bahis değil.
E, Fabrikanın Hollandada stoku varmış veya İsviçredeki mal Hollanda Acentesine
aitmiş. Olamaz mı? Ankara tabii kabul eder. Mukabilinde istenilen mal ihraç
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edildikten sonra... Fransadan ruj, pudra ithal etmiyormuyuz sanki... Ya parası?.. Evet
ya parası? .. O da iki def'a gider... ne mantıksız iddia değilmi para iki def'a nasıl
gider... Bütün mesele bir püf noktada. İşte bal gibi böyle: malın bedeli, bu toplantı
yerine pek te uzak olmayan yerlerden, Hükümette bilir, siz de bilirsiniz, bendeniz de,
Kara borsadan... Daha tesrihe ne hacet... Kara borsadan tedarikle İsviçreye ulaştırır.
Fabrika- nesine lazım-emtaayı yükler, Hollandaya gönderir-hatta bazan buna dahi
hacet kalmaz,-doğruca gelebilir. Oradan da Türkiyeye sevkedilir, ve bir mahsulumuz
mükabili gümrükte arzı endam eder. Bu sefer parası, bir ikinci def'a ve resmen
Merkez Bankası vasıtasiyle gönderilmek şartıyle. Mal gümrüklenir ve bir de
bakarsınız ki ithal listesine henüz 15 gün evvel ithal edilmiş bu mala 15 gün sonra
Beyoğlu vitrinlerindedir... Ne olduğunu söylemiyeceğim, mütecessisseler alakadarlar
varsın araştırsınlar... Formalitelerin resmi cephesi mükemmel. Takası var, kambiyosu
var, istimzac ve lisansı var. Daha ne olsun?.. Bir de madalyonun tersi mi? Tersi
maalesef formalite evrakında yazılı değil.. ve oldukca da hazindir. Müsaade
buyurulursa numara tahtında sıralayıvereyim:

1- İsviçre malı kara borsa kurundan dolayı vasati % 40 fark etmiştir. Munzam
nakliye ve sair masrafla mal daha da pahalılaşmıştır.

2- Bir nesne için iki defa kıymetli döviz çıkmıştır.

3- Memleket maliyesi için bir afet olan Kara Borsa bu suretle gıdalanmıştır.

4- Müstehlik şu zavallı müstehlik, yani iştira kabiliyeti esasen normalden çok
dun olan efendimiz, vur abalıya kabilinden, malı fahiş fiatla almaktadır. Binnetice
hayat pahalılığı artmıştır.

Dolambaçlı yollardan çalışmak istemiyen kimselerin bu vaziyet karşısındaki
esef, tessür ve iğbirarı çok büyüktür... Şikayet mi? Adi rakip gammazlığı derler..
sineye çekmekten başka elden ne gelir? İşte böyle mühim bir kongre akdedilmeli de,
insan karşısında bir merci bulsun, içini döksün... ferahlasın...

HÜSEYİN ŞAKAR

Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.  Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak 
kullanılabilir.  Bu e-kitap,   adresindedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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VII. 1948 TÜRKİYE
İKTİSAT KONGRESİNDE

KABUL EDİLEN RAPOR VE KARARLAR
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1-1948 Türkiye İktisat Kongresinin Devletçilik Hakkındaki
Rapor ve Kararı

1- Devletin iktisadi siyaseti, hususi mülkiyete dayanan ferdin iktisadi
hürriyetlerini koruyan, iktisadiyat sahasında hususi teşebbüsü esas tutan ve milli
ekonomiye rehberlik eden ve içtimai adaleti ehemmiyetle ele alan bir sistem olmalıdır.

2- Cumhuriyet rejimi ile yeni bir siyaset takibine başlayan devlet, milli iktisat
tarihimizin kuruluş devresinde kurucu ve genişletici vazifesini ifa etmiş ve iktisadi binanın
temelini atabilmek için birçok sahalarda işletmeçiliğe girmiş ve bazı sahaları fiili veya
kanuni inhisarı altına almıştır.

Devlet iktisadi yapının temellerini bu suretle attıktan ve kurulan müesseseleri
yeter derecede işlettikten sonra, işletmecilik faaliyetlerini ancak birinci derecede amme
hizmetleri sayılan işlere ve asıl vazifesi olan ve iktisadi siyasetin işletmecilik dışında
kalan tetkik, tanzim ve murakabe sahalarına hasretmelidir. Devlet bu gibi hizmetler
dışında kalan, zirai, ticari ve sınai mahiyetteki işlerden peyderpey elini çekmeli ve
bilhassa hiçbir suretle serbest piyadaki teşebbüsler karşısında hem rakip hem de
murakip durumunda bulunmamalıdır.

3- Tabiatı iktizası inhisari mahiyette olan veya henüz hususi teşebbüsce ele
alınamıyacak bulunan ve rasyonel bir şekilde işletilmek şartiyle devlet elinde kalmasında
mahzur görülmeyen işletmelerden başlıcaları şunlardır :

1) Demir yolları,

2) Limanlar (İşletmesi muhtar idarelere bırakılmak üzere)

3) P.T.T.

4) Radyo

5) Milli istihsal ve istihlaki tağdiye ve tanzim eden mühim enerji işletmeleri.

6) Hususi teşebbüslerce orman bölgeleri haricinde kurulmuş ve yeniden
kurulacak olanlar haricindeki ormanlar

7) Müstahsil mahsulünün kıymetini koruyacak müesseseler.

8)İnhisar halinde olmamak şartiyle muntazam posta ve yolcu gemiciliği.

9) Devlet kredi müesseseleri (işletmesi muhtar idarelere bırakılmak üzere)

10) Her nevi örnek ve öğretim müesseseleri

11) Hususi sermayenin gidemiyeceği, durumları ekonomik kalkınmaya ihtiyacı
olan bölgelerde girişilecek sınai teşebbüsler.

4- Devlet bundan böyle amme mahiyetini haiz olmayan işletmelere devam
etmemeli ve yeni tesisler ve tevsiler yapmamalı ve mevcut işletmeleri peyderpey hususi
teşebbüslere ve kooperatiflere devretmek üzere esaslar hazırlamalıdır.

5- Devletin teşvik, murakabe ve müdahalesiyle ilgili mevzuat ve bilhassa tatbikat
şekilleri hususi işletmelerle devlet teşebbüslerini müsavi hukuki ve iktisadi şartlar altında
bulundurmalı ve hususi sermayeye emniyet telkin edecek bir istikrar arzetmelidir. Milli
ekonomimizin dünya ekonomi şartlarına tedricen intibak kudretini gösterebilecek bir
şekilde gelişebilmesi için iktisadi faaliyetlere engel olan veya bunları güçleştiren vergi ve
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resimleri esaslı bir şekilde tetkikten geçirilmesi, diğer taraftan da himaye politikasının
kademeli bir şekilde hafifletilmesi mevzuu üzerinde durulması muvafık olur.

Devlet tabiatı iktizası inhisar kurmadığı sahalara hususi teşebbüsün de katılasına
hiçbir suretle mani olmamalı, müsavatsızlık yaratmaktan çekinmeli ve serbest rekabete
fırsat vermelidir. Bu arada hususi teşebbüslerin küçük müstahsil ve müstehliki ezer
vaziyetteki inhisarın gelişmesine karşı da uyanık ve tedbirli bulunmalıdır.

6- Döviz ve sermaye kaynaklarımızın darlığı karşısında süratli bir iktisadi inkişafı
sağlamak maksadiyle ecnebi sermayenin anormal imtiyazlara malik olmamak şartiyle
Türk ekonomisine katılmasını ve bu maksatla gereken tedbir ve kararların alınmasını
lüzumlu görürüz.

7- Memleketimizin iktisadi bünye ve münasebetlerini tetkik etmek üzere ilmi
hüviyetleri veya iş hayatındaki başarılarıyle tanınmış bitaraf iktisatçılardan mürekkep bir
enstitünün kurulmasını lüzumlu görürüz. Hükümetin bu enstitü çalışma ve kararlarına
müdahale etmemesini dilerken, milli ekonomiyi ilgilendiren esas mevzular ve bilhassa
bundan böyle iktisadi sahada devletin rol alması lüzumlu görülen hususlar hakkında
yapılacak tetkiklerde bu enstitünün vazifelendirilmesini zaruri görürüz.

Umumi Heyet ve komisyonumuzda ilim ve iş adamlarımızın ve kongremize iştirak
eden delegelerin memleketin ihtiyaç ve temayülünü aksettiren değerli fikir ve mütalaları
basılmış ve basılacak olan broşürlerde yer almış bulunmaktadır.

Komisyonumuz ancak karar şekline inkilap eden esas prensipleri yukarıdaki
maddelerde telhis etmekle umumi kanaatları tebarüz ettirmeye çalışmıştır.

2- 1948 Türkiye İktisat Kongresinin Vergi Reformu Hakkındaki
Rapor ve Kararı

Giriş :

Komisyonumuzca seçilen faal üyeler 22 Kasım 1948 Pazartesi günü öğleden
sonra İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında toplanarak başkanlığa Hüsnü
Himmetoğlunu, başkan vekilliklerine Hamdi Başar ve Profesör Neumark'ı ve
raportörlüğe Osman Fikret Arkunu seçmiştir. Hamdi Başar diğer komisyonlarda da faal
vazife alaçağından itizar etmiştir.

Komisyon, yönetmelik gereğince diğer kongre üyelerinin iştirakiyle çalışmalarına
başlamıştır.

Komisyon :
1- Kazanç ve Gelir vergileri
2- Muamele vergisi

üzerinde çalışmağı kararlaştırmıştır.

Komisyonun ilk iki günlük mesaisi tamamiyle gelir ve kazanç vergileri etrafında
muhtelif fikir ve mütaaların izahına, üçüncü gün de bu izahlar neticesinde beliren esaslar
üzerinde münakaşa ve karar alınmasına tahsis edilmiştir. Son gün ise muamele vergisi
üzerinde görüşülmüş ve bu mevzu karara bağlanmıştır.

1- Gelir ve kazanç vergileri hakkındaki fikir ve mütaalar :

Bu mevzular üzerinde üç gün süren izahlar, fikir teatileri ve ünakaşalarda ilk
olarak halen meri bulunan kazanç vergisi kanunlarının bilhassa maktu vergiye (iradı
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gayri safi ve gündelik kazanç) tabi mükelleflere geniş ölçüde yer vermiş olması
hasebiyle adaleti temin etmediğinde ve esaslı bir vergi reformu yapılması noktasında
ittifak hasıl olmuştur.

Bu esas üzerinde mutabık kalındıktan sonra, yapılacak vergi reformunda ne gibi
ameli ve kolay usullerin kabulü lazım geldiği üzerinde görüşülmüştür. Bu müzakere ve
münaşakalarda yapılacak değişikliklerin mahiyeti ne olursa olsun fikirler şu esaslar
üzerinde birleşmiştir:

1) Beyanname sisteminin vergi adaletini temin edecek derecede ve makul had
dahilinde genişletilmesi.

2) Vergi nisbetlerinin mükellefi tazyik etmiyecek bir hadde indirilmesi,

3) Müterakkiyet prensibinin kabulu suretiyle, vergide fedakarlığın müsavi ve
mütenasip bir hale konulması,

4) Memleketimizin umumi geçim seviyesi nazarı itibare alınarak makul bir asgari
geçim indiriminin vergi dışında bırakılması.

Bu noktalar üzerinde mutabık kalındıktan sora memleket şartlarının nazarı itibare
alınması ve bugüne kadarki tecrübelerden istifade kaydıyla, bu esasların hangi vergi
şeklinde tanakkuk edeceği meseleleri üzerinde münakaşalar yapılmıştır.

Bu münakaşalarda bir kısım üyeler, verginin çeşitli kaynaklardan yani:

1- Ticaret ve sanayi kazançları
2- Serbest meslek kazançları
3- Üçretler,
4- Menkul iratları,
5- Gayri menkul iratları,

gibi muhtelif menbalardan beş ayrı beyanname verilmek ve bu gelirlerin her
birinin teker teker ele alınmak suretile vergiye tabi tutulmasının daha kolay olacağı fikrini
müdafaa etmişlerdir.

Aynı fikir sahipleri gelir kaynakları birleştirilmeden dahi mütarakkiyetin tatbikinin
ve asgari geçim indiriminin yapılmasının mümkün olacağı kanatında bulunmuşlardır.

Üyelerin diğer bir kısmı ise, kaynakların teker teker beyannameye tabi tutularak
vergilendirilmesinin beyanname sayısını arttıracağı ve tatbikatta müşkülat doğuracağı ve
ezcümle mükellefe beyanname verme külfetini birkaç defa tahmil edeceğini maliye ile
teması ve belki ihtilafları artıracağını, en az geçim indiriminin tatbikini ise tamamen
zorlaştıracağını ve gayri adil bir vaziyet almasını mucip olacağını, hulasa tatbik
kabiliyetinden mahrum bulunduğunu ve mükellefi izaç edeceğini beyan etmişlerdir.

Bu çeşitli muamelelerin tek bir beyannamede gösterilmesinin gerek mükellef ve
gerek maliye teşkilatı, bakımından daha kolay ve pratik olacağını ve ancak bu suretle
herkes tarafından arzulanan adil ve mükellefi tazyik etmiyen bir verginin tatbik edilmiş
olacağını tebarüz ettirmişlerdir.

Bu karşılıklı noktai nazarları dinliyen faal komisyon üyeleri ile müzakerelere
iştirak eden diğer kongre üyeleri her iki teklifin yukarıda belirtilen fayda ve mahzurlarını
incelemişler ve bu mevzular üzerinde inkişaf eden konuşmalar sonunda durumun
tevazzuh ettiğini ifade ederek reye müracaat olunmasına karar vermişlerdir.
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Reye müracaat neticesinde her gelirin kaynaklarında vergilendirilmesi hakkındaki
teklif kabul edilmeyerek gelirlerin tek bir beyannamede gösterilmesinin memleketimizin
şartlarına daha muvafık ve tatbikinin de daha kolay olduğu ve bu çerceve dahilinde basit
vergi alma usullerinin de teminine matuf esasların teklif edilmesi ekseriyet kazanmıştır.
Bunun üzerine komisyonun faal üyeleri komisyon umumi heyeti tarafından kararlaştırılan
bu umumi prensibe göre, hükümet tasarısını nazarı itibare almadan memleketin
bünyesine uyacak tedbirleri düşünerek yeni tatbik edilecek vergi usulünde göz önünde
tutulması gereken hususları aşağıdaki şekilde tesbit ederek raporu hazırlamışlardır.

A) Memleketimizin bünyesi ve köylümüzün içinde bulunduğu hayat şartları
nazarı itibare alınarak umumiyetle zirai kazançların vergiden istisnası.

B) Gayri menkul iratların 2500 liraya kadar olan kısmının vergiden istisnası ve
bina vergilerinin masraf kaydı mükellefin yükünü ağırlaştıracağından vergiden mahsubu.

C) Geniş ölçüde iş yapan tüccar ve sanayi erbabı dışında kalan mükelleflerden
iş hacmi nisbeten fazla olanların basit defter (bugünkü muamele vergisi defterlerinden
daha kolay) usulüne tabi tutulması, aşağıda gösterilen şartlar dahilinde bulunan esnaf
ve küçük sanat erbabının ise, bizzat işinin başında bulunmak ve iş yeri kirası 900 lirayı
geçmemek kaydıyla, beyanname ve defter usullerine tabi tutulmaması:

a- Esnaf. Toptan ticaretle uğraşmamak şartıyle senelik mubayaatı tutarı 70 bin
lirayı aşmıyanlar,

b- Küçük sanat erbabı. Mubayaatı 50 bin lirayı geçmiyenler,

(1948 senesi başındaki kiralar esnaf muaflığı bakımından esas tutulmalıdır. 1940
senesinden evvel yapılmış olan iş yerleri bakımından gerçek kiranın tesbiti mümkün
değilse matrah olarak gayri safi iradın iki misli kabul edilir.)

D) Kurumlar vergisi: Kurumlar vergisi muhafaza edilmekle beraber nisbet
sermaye şirketleri için % 10'dan % 5'e indirilir. Amme müesseseleri içinde % 30
olmalıdır.

E) Serbest meslek erbabı: (Bu hususla meşgul olunmamıştır.)

F) Ücretler : İşçi namı altında bulunan kimseler gelir vergisine tabi olanlar
yanında çalışsalar dahi karneli olmalıdırlar.

G) Asgari geçim indirimi: Çocuklu mükellef tabirinin kanuna girmesi lazımdır.

Geçinme endeksinde % 15'i mütecaviz bir değişme olduğu takdirde, Maliye
Bakanlığı bu hadleri değiştirmek hakkını haiz olmalıdır.

Bekar mükelleflerde senede 600 lira.

Çoçuksuz evlilerde senede 750 lira.

Çocuklu evlilerde senede 1000 lira.

H) Vergi Nisbetleri: Nisbetlerin % 10' dan başlatılması, azami fiili vergi nisbetinin
% 30'dan fazla olmaması üzerinde ittifak edilmiştir. Bu nisbetler ancak yukarıda izah
edilen esasların kül halinde kabulü ile kabili tadbiktir.Aksi takdirde nisbetlerin
yükseltilmesi mukadderdir.

İ) Usül meseleleri :



Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul, 22-27 Kasım 1948

 389

I- Değerlendirme :

a) Amortisman nisbetleri veriyet müddeletleri 3 yıldan az olmamak kaydıyla ilgili
bakanlıklarla Sanayi Birlikleri ve Ticaret Odaları mümessillerinin müşterek karariyle
tesbit ve ilan olunmalıdır.

b) Yangın zelzele, ve seylab gibi fevkalade hadiseler dışında tamamen bozulan
ve kıymeti sıfıra düşen maddeler ve kıymetler mahalli defterdarlığın tayin edeceği bir
eksper heyeti huzurunda tespit edildikten sonra aktif kıymetlerden ihraç edilmelidir.

II- Tecdit Fonu: İşletmeler sabit sermayelerinin % 25'ini geçmemek kaydıyla ve
ayrıldığı tarihten üç sene zarfında kullanılmak şartıyla tecdit fonu ayırabilirler. Bu
müddetin hitamında kullanılmayan tecdit fonları kar ve zarar hesabına nakledilir.

J) Zararın nakli: Zararın nakli için beş senelik müddet kabul edilmelidir.

Mühim Not:

Beyanname ve faturaların tertip ve tanziminde defterlerin tutulma usul ve
şekillerine ait cezai hükümler kasda ve hilafı hakikat beyanlara müstenit olmadıkça,
yapılacak kanun nesri tarihinden itibaren üç sene müddetle tatbik edilmemelidir.

2- Muamele Vergisi hakkında görüşmeler:

Komisyon imalat muamele vergisinin tamamen kaldırılmasını ve aynı zamanda
bu yönden noksanlaşacak devlet gelirlerinin başka bir yoldan ve münasip bir şekilde
telafisine çare aranmasına karar vermiştir. Bu yolun bulunması pek kolay bir mesele
olmadığı cihetle komisyon bu kararın üzerinde durulmak ve bir neticeye varılmak üzere
şeçilecek mütehassıs kimselerden müşekkil bir heyetin İstanbul Sanayi Birliği ile birlikte
bu işe memur edilmesine karar verilmesini rica ediyoruz.

Vaktin darlığından komisyonumuz gece yarınalarına kadar çalışarak ancak bu
esasları tespit edebilmiştir. Raporda gelir vergisinin esas ve mevzuları üzerinde tetkikat
yapılırken tatbik usüllerinin ehemmiyetli olanlarıda ele alınmış ve raporda arz edilmeye
çalışılmıştır. Ancak usüle ait noktalarının ayrılacak bir heyet tarafından bir defa daha
gözden geçirilmesini muvafık buluyor ve raporumuzu sayın kongrenin tasvibine arz
ediyoruz.

3- 1948 Türkiye İktisat Kongresinin Dış Ticaret Hakkındaki
Rapor ve Kararı

Dış ticaret konusu üzerinde gereken incelemeyi yapmak ve bu hususta vardığı
neticeleri kısaca belirtmek görevi ile Sayın Kongre tarafından seçilmiş bulunan
komisyonumuz çalışmalarını komisyonlar için ayrılan zaman içinde tamamlamış ve
aşağıdaki esasları Sayın Kongreye arza karar vermiştir:

Dış ticaret ithalat ve ihracat meselelerini kavrar, memleketimizin ticaret bilançosu
dışındaki beynelmilel gelir kaynakları yok denecek kadar kıt olduğundan, ithalat, ihracat
imkanlarına, ihracat da istihsal kapasitesine bağlıdır. Şu halde dış ticaret sahasındaki
düşüncelerimize istihsal işinden başlamak zaruridir.

Türkiyenin ihracatı zirai maddeler üzerinde toplanmakta ve bunun yanında ham
madenler nisbeten ufak bir yer işgal etmektedir.

Bu gün yurdumuzun ihracatı, ithalatı karşılamaya müsait olmadğından dış
ticaretimizde ilk ıslah tedbiri olarak, istihsali artırmak davasının ele alınması zaruridir.
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Bu husustaki tekliflerimiz şöyle hulasa edilebilir :

I- İstihsal

1- Halen ihraç etmekte olduğumuz mahsullerin miktar ve kalitesinin dünya
piyasalarının sürüm şartlarına göre ayarlanması ve istihsalimizin daha kolay şatış
imkanı arzeden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, her türlü nebati ve hayvani yağlar, bağ
ve bahçe ürünleri, pamuk, hayvan ve deniz mahsulleri gibi maddeler lehine gelişmesi
gerekmektedir.

Diğer taraftan maden istihsalimizin ve bu arada taş kömürümüzün ihracatta
ehemmiyetli rol oynıyacak miktara çıkarılması için acele harekete geçilmesi icab
emektedir.İhracatın kalkındırılması davasının tahakkuku için, ziraatin sanayi
hareketlerimize müvazi olarak bugünkünden daha dikkatli hedef alınması lazımdır.

2- Hem endüstrinin rasyonel esaslara dayanabilmesi,hem de geniş bir istihsal
programına gidilmesi her türlü enerji kaynaklarımızın gelişmesine bağlı bulunduğundan,
bu mevzudaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.

3- Zirai ihraç maddelerimizin mümkün olduğu kadar yarı mamül veya mamül
olarak ihracına gayret etmek suretiyle işçilik üçretlerinin memlekette kalmasının temini
lazımdır.

4- Zirai istihsalin memleket bünyesine uygun bir şekilde planlaşmasını sağlamak
maksadıyle hayvancılık, deniz mahsülleri ve ormancılık gibi bütün ziraati kucaklayan
yurda şamil bir ziraat ve istihsal kongresinin en yakın zamanda toplanması temenniye
şayan görülmüşür.

II- Maliye ve Para Politikası :

Yalnız dış ticaret ve istihsal davamız için değil, daha geniş mahiyette olarak
memleketin huzur içinde inkişafı yolunda salim bir para politikasına ihtiyaç aşikardır.
Sıhhatli bir para herşeyden evvel kıymet istikrarı arzetmelidir. Paranın iç kıymeti istikrarlı
bir hale getirilmeden, dış ticaretin en ehemmiyetli tarafı olan döviz fiyatları meselesini
maksada uygun bir tarzda ele almağa imkan yoktur.

Sadece dış ticaretimiz için değil, milletimizin iktisadi yaşayış ve selameti için
paramızın kıymetindeki sukutu durdurmak ve bu sahada, bir istikrar ve emniyet havası
yaratmak zaruridir. Böyle bir havanın vucudu için yapılacak ilk iş bütçede hakiki bir
denklik meydana getirmektir. Milli gelirimiz artmadan veya vergi randımanını artıracak
islahat yapılmadan bütçemizin kabarması ve zahiri muvazene altında büyük açıklar
arzetmesi memleketi fena akıbetlere sürükleyen bir yoldur. Döviz fiyatlarını tutmak, yani
paramızın dış kıymetini tespit etmek arzusunda isek heryeşden evvel iç kıymette istikrarı
sağlamamız şarttır. Yoksa bir taraftan bütçe açıklarile enflasyon yolunu açık tutup, diğer
taraftan döviz fiatlarını muayyen seviyede tespite çalışmak imkansızdır. Bu sahada işe
girişmenin ilk şartı,paramızın iç kıymetini istikrara kavuşturmaktır. Halbuki bugünkü
bütçe açığı, daha doğrusu görünüşte mütavazin bütçe politikası bizi aksi istikamete sevk
etmektedir. Açık bir bütçe ve açık bir hesap blançosu ile para ıslahatından bahsetmek
abestir. Bozuk maliye ve para siyaseti yürüten bir memlekete dışarıdan sermaye
gelmesini beklemek beyhudedir. Memleketimizden kaçmış ve kaçmakta bulunan milli
sermaye yabancı bankalarda yatarken ve sermayemiz memleketimizde emniyet
görmezken dışırıdan kredi beklememiz ve bu hususta müşkülat gösterilince muber
olmamız yersizdir.
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Para siyasetimiz hakkındaki mülahazalarımıza; tedavül miktarının Merkez
Bankasının döviz alım ve satım müameleleri ile, maliyenin ihtiyaçlarına göre değil,
istikrarlı bir fiyat seviyesi hedefine göre ayarlanması lüzumunu da katmak isteriz.

Bundan başka, yabancı paralar için tespit ettiğimiz fiyatların bunlar arasındaki
hakiki arbitraj raiçlerine uymadığına da işaret etmeyi lüzumlu bulmaktayız. Bu sebeble
bazı ihraç muamelelerimiz aslında dolarla yapıldığı halde başka bir para ile yapılmış gibi
gösterilmekte ve suretle hakiki pazarlar arasındaki münasebetler gayrı tabii yollara
dökülmektedir. Bu da dış ticaretimizi fuzulü dolambaçlara sevk etmekte ve
memleketimize sağlam döviz girmesine mani olmaktadır. Bu cihetle paramızın iç ve dış
kıymetlerinin istikrara sevki hususunda çalışmalarda bu mevzuunda ihmal edilmemesi
gerekir.

III- İhracat

1- İstihsal sahasında alınacak tedbirlerin ihracatımızdaki hayırlı akisleri derhal
görülemiyeceğinden ve neticeler ancak uzunca bir vadede tahakkuk edebileceğinden,
bugünkü ihracatımız asgari ithalat ihtiyacımızı karşılamayacak duruma düştüğü takdirde
içistihlakin aleyhine dahi olsa mevcut ihraç kudretimizin bir miktar yükseltilmesi
mümkündür.

İhracatımızı cins, miktar, kalite bakımından islah için tedbirler düşünülürken,
mevcut ihraç formalitelerinin imkan nisbetinde azaltılması da temennilerimiz
meyanındadır. İhracatın esas itibariyle serbest bırakılması, ancak yurt istihlakinin
gösterdiği ihtiyaçlarla mübadelede sürüm piyasalarının aldıkları tedbirler dolayısiyle
tanzimine gidilmesi muvafıktır.

2- İhracatçılarımızın mahreç piyasalarda rakip memleketlerle daha şuurlu bir
tarzda boy ölçüşebilmeleri için ihraç rejiminin rekoltenin idrakindenevvel açıklanması ve
yürürlükteki rejim makbul sebeblerle tadil edilirken orejim altında taahhüde girmiş
ihracatçıların akidlerini icraya imkan sağlanması icabeder.

3- Yukarıdaki prensibin ticaret ve tediye anlaşmaları aktinde mümkün olduğu
kadar gözönünde tutulması ve bunların akdinden sonra ticaret aleminin vakit
kaybedilmeden haberdar edilmesi doğru olur.

4- İhracat ve İthalat ticaretinin gelişmesi için dışarıya seyahat etmek zorunda
kalan tüccarlarımıza alakalı makamların kolaylık göstermesi temenni edilir.

IV- İthalat

Dış ticaret muvazenemizi denkleştirmek için bir tarafdan ihracatı arttırmağa
çalışırken diğer taraftan ithalatı azaltmağa çalışmakta zaruret hasıl olmuştur. Halen
ithalat, genel ithalat listeleriyle tahdit edilmektedir. Fakat mer'i olan bu listelerin rasyonel
ve matluba muvafık olduğu iddia olunamaz. Bundan maada pek geniş tutulduğundan
listeler tatbik de edilmemektedir. Bir çok müracaatların reddi zarureti hasıl olmakta, ani
surette döviz müsaadeleri durdurulmakta ve uzun zaman geçirilmektedir. Listeler
gümrük pozisyonlarına göre tanzim edilmiştir. Halbuki aynı pozisyonlara dahil olan
maddeler arasında memleketin ihtiyacı bakımından çok farklar vardır. Bunlar madde
madde tahlil edilip en luzümlü olanlarını ayırmak doğru olur.

Listelerde ihtiyaç derecesine göre bir tasnif de mevcut değildir. İthalat listesine
dahil maddeleri mesala birinci, ikinci, üçüncü derecede lüzumlu maddeler diye tasnif
etmek ve sıralamak zarureti aşikardır. Tahdide de en az lüzumlu maddelerden başlamak
ve tahdidi yaparken ithalatçılarla toptancı tüccarlar nezdinde müsbet esaslara dayanan
anketler tertip edilerek plafonları buna göre tesbit etmek lazımdır.
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Diğer taraftan ticaret anlaşmalarımıza ekli listelerin tanziminde tüccarla işbirliği
yapılmalıdır.

Bugünkü ithalat ticaretimizi düzensiz bir duruma sokan mühim bir amil de,
sistemlerin sık sık değişmesi buna göre ve bu arada hususi takasdan kleringe veya
aksine geçilmesidir.

Bu itibarla ithalat sistemimizin daha müsbet esaslara dayanması lazımdır. Bu
değişikliklerin bir zaruret olduğu hallerde tüccara yeni vaziyete intibak imkanı
verilmelidir. Ancak bu suretledir ki ithal malarını pahalılaştıran risk karşılığı ilaveleri
bertaraf edebiliriz.

Elde mevcut gümrük tarifesi birçok bakımlardan ihtiyaçlarımıza uygun değildir.
Birçok hükümlerin sarahatsızlığı ihtilafları mucip olmaktadır. İstanbul Ticaret ve Sanayi
Odasında müteşekkil gümrük eksper heyetine akseden ihtilaflı beyannamelerin çokluğu
bunu teyit etmektedir. 1948 yılında çıkan ihtilafların % 85'i tücar lehine neticelenmiştir.
Bu da mükellefin kötü niyetinden ziyade tarifedeki sarahatsızlığın mevcudiyetini isbat
eder. Ayrıca ihtilaflardan doğan zararların münhasıran mükellefe değil, haksız çıkacak
tarafa yüklenmesini mümkün kılacak hükümler kabul edilmelidir.

Gümrük tarifemizdeki madde numaraları da çokşumüllüdür. Aynı maddede lüks
telakki edilecek mallarla pek lüzumlu mallar bir arada toplanmış ve ayni tarife nisbetine
tabi tutulmuştur.Bazı mamul maddelere ait tarife nisbeti, bunlar memleketimizde imal
edilmediği için yarı mamullerine nazaran daha düşüktür. Bu gibi mallar memleketimizde
imal edilmeye başlanınca yarı mamullerin gümrüğünü kısa bir zamanda tenzil etmek
imkanını veren bir hükme acele ihtiyaç vardır. Birçok sınai teşebbüsler bu suretle
taazzuv edememektedir. Diğer taraftan tarife kanununun 9, 12, 16, 17 ve 30 uncu
maddeleri islah edilmeli ve mal gümrükten çekilmeden çıkan ihtilaflar halledildikten
sonra tetkik müdürlüğünce bilahara, itiraz halinde mükellefe rucu edilmemelidir.

V- Dış Ticaretin Organlaşması:

Dış ticaretin tanzimi meselesinde iş adamlarını ve iktisat erbabının bilgi ve
tecrübelerinden istifade edilmesi imkanlarını sağlamak zarureti aşikardır.

Bugün gerek ithalata, gerek ihracata müteallik çeşitli meselelerin tanzimi yalnız
idare mekanizmasının elinde bulunmaktadır. Ticari ve iktisadi sahalarda bilfiil çalışmak
itibariyle pratik bilgi ve tecrübe sahibi bulunan iş adamlarının seslerini layıkı vechile
duyurabilecek bir organ mevcut değildir.

Bu gibi organlar muhtelif namlar altında dünyanın her tarafında faaliyette
bulunmakta ve mensup oldukları memleketin iktisadiyatına pek mühim hizmetler ifa
etmektedirler. Memleketimizde iş adamlarından müteşekkil böyle bir ihtisas organının
bulunmamasının zarar ve mahzurlarına hergün şahit olmaktayız.

Ticaret odaları ile ihracatcı birlikleri ve diğer mesleki teşekküllerin bu husustaki
bilgi ve malumatlarından istifade edebilecek ve mesul makamlara karşı istişari mahiyette
hizmetlerde bulunabilecek ve aynı zamanda ithalat ve ihracata müteallik meseleler
hakkında alakadarları tenvir edebilecek bir ihtisas organı vucuda getirmek faydalı olur.

VI- Fiyat ve Tevzi Politikası

Halen istihsal ve ithalatımız, bazı maddeler müstesna, bugünkü fiat seviyesi
üzerinden istihlakimizi karşılamaya yeter miktardadır. Fakat ileride dış ticaretimizin
durumu icabı ithalatımızın yeniden ehemmiyetli nisbette tahdidi lazım gelir veya
istihlakimizin ihracat lehine kısılması zarureti hasıl olursa, piyasadaki mal miktarının
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yüksek talebe intibakının aşırı fiatla değil, sosyal adalete uygun bir fiat ve tevzi usulüyle
tahakkuk etmesine taraftarız. Memleketimizin bünyesine uygun bir fiat ve tevzi
teşkilatının ne gibi esaslara dayanması icap ettiği hususunda şimdiden etüdlerin
yapılması faydalı olacaktır.

Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.  Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak 
kullanılabilir.  Bu e-kitap,   adresindedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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