
> *" ^ - 4U 4* S' X3-

/ss-3 
//^ H^SGT] ,,7 .-

D0KCMATA5W. 
SERVİSİ 

2. Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
İhracat özel İhtisas Komisyonu 

“Nakliyat, Liman Hizmetleri 
Gümrük Meseleleri” 

TALÎ KOMİTESİ RAPORU 

Yayın No. 
DPT.286 - ÖİK.20 

1 DPT.292 - ÖİK.22 

sim m 



yapmak üzere Devlet Planlama Müstcş-rlıgmoj teşkil edilen 
komisyonlardan İhracat özel İhtisas Komisyonu tarafından te¬ 
rekküp tarzı ve gündemi hazırlanan MN kliyat, Liman Hizmet¬ 
leri, Gümrük İL-seleleri''V. *»lt Komitesi, 18#Ö.1965 günü Tür¬ 
kiye Odalar Dirliğinde toplanarak, 5.Çalışma Gurubuna ayrıl¬ 

mış, Guruplarc ; hızırlanun raporların müzakeresini 18*11.1965 
günü yaparak gerekli tadil ve Havalelerle işbu rapora İhracat 
özel İhtisas komisyonuna arzodilmek üzere nihai şeklini vermiş¬ 
tir. 
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I.::,. J..T ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

"Nakliyat, ".in '■ Hizmetleri, Gücırük Meseleleri" 

V. Alt Komitesinin 

18.11,1965 tarihinde y _ıl...n son 

toplantısına katılunlar 

listesi 

B*ŞKüN 

i>dı ve Soyadı 

K. EVLİ Yi» OĞLU 

Mensup olduğu 
kuruluş Görovi 

l.Ç-ılışına gu¬ 
rup Rapor- HERİ KOV^CI 
törü 

2,3»4 Çalışma 
Gurup Ra— YILdnZ BÎLSEV 
portörü 

5. Çalışma 
Gurup EROL TOLGü Y 
Raportörü 

OEM İL SEVİR 

IrtRlK 0.GÜVEN 
HöSaN DİNÇ 

ULUG İLELN 

İLIL*N GÜNDÜZ 

M.HAÎ# ŞENER 

. iı T IE tonguç 

NİIitıT TAYFUN 

Türkiyo Odalar Ticaret Müdürü 
Birliği 

İstanbul Ticaret 
Odası 

Türkiyo Odalar Ulaştırma Müşaviri 
Birliği 

Tie .rot Md. Mv. 

Ticaret Buka-afln— Dış Ti e a rot J iresi 
ğı Müşaviri 

n " Dış Tie-.D.Müşaviri 
Ulaştırma Bako Liman vo Deniz İş 

Dairesi Ulaştırma 
İş M d n 

Ulaştırma Bake Uzman 

11 ,? Sivil Havacılık 
Dairesi 

" " Karayolları U* 
Dairesi Başkan 

Yardımcısı 

Milliye Bakanı Kambiyo Mütehassısı 
Dz.Bdnkası T.n.Ori 

Liman İş. îarife Şefi 
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«idi vc Soyadı 
Mens ap cE duğu 

kuruluş G®revi 

nLÎ ÜL GEZEN Ez. Bankası T#L#0# Müşavir 

fÜESEL İKİNCİOĞLU Karayolları Gn.Md# Trafik İşletae 
Şefi 

LHMET TÜZÜN Türk Kav° Yolları 1.0# Uz nen 

lfU-3İT BlYDOG.iN DHMİ Gn.Kd. İşletae D.Bşk.H\ 
IIBLViHüT EK GÜL TCDD Gn#Md# Şube Md# 

LDN.iN QZ YILDIRIM v ” ’’Limanları Mütehassıs 

TEYEİK turly TCDD Gn. Md. Beynelnilol Şb# 
repartitür 

İRîYiN BİNDLL tt tt tt L i a# D# Şb #Md • 
NURETTİN BİNGÖL tt ti n 

İBR1HİM KENDSR İstanbul Tic.Od^sı Meclis Üyesi 
DR • OSMLN YOZG.NÇ n Sanayi " Sanayi D~iresi 

Md#Y# 

jMER OLE GEYİK tt n n Meclis Üyesi 
(UKEM.iL ÖZDEN İzair Ticaret n loM-slek Gurup 

Üyesi 
3,jR.iN *jK-jL Tl M Tt Etüd Servis Şefi 
3ELLL IKIN ;t 11 n 

5EYY.iT REND.j N M Tt 

?,İKİR TöZGE Ege Bölgesi San. Odası TJz nen 

ILSİH SSLÇLNOĞLU *ink°ra Sanayi Odası 
İHI T B.jŞLR.iN ^nıcara Ticaret v 

*iEET LLP.iSL.iN Lntalya Ticaret ve Sanayi Odası 
Lİ BEŞİR ^YDE'NİZ Mersin Ticaret n w « 

LS.jN Ç.jKIŞOĞLU Saasun « n n tt 

EYLET KDRSLI tt tr tt tt tt 

İY.İ ERİL I GEME Üznan Y-rdmcısı 

.İHRİ KIND 01 1st. İhrac-tçı Birliği 
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udi ve Soyadı 

NEJâT H.KOSuL 

FEHMİ ELBûYEûK 

ÇETİN PEBÇİN 

MUZuFFEE ÇOLPuN 

H İYİME DÜNPuE 

OBH.iN SESTE1 

M* El.it N TÖEEGİ 

İBEuHİÎvI KSNEEE 

Me ixO *.p oj. uugu 
kv.rr'luş 

Görevi 

İst, İhracatçı Birliği 

İznir İhracat&ı n 

n n w 

Türkiye Tütüncüler 
Fe der esyonu 

Ser tel N~kliygt Şti* 

tinker e Güneş Ua*Nak*.i*Ş* 

ûntelya Nakliyatı I**i*Ş* 

Balık İh»Bir* 
İdare Heyeti 

üye s i 

Türkiye Yaş 
Meyve ve Selese 
Mermileri Bir. 

Bşk* 

Müdür 



Ç«LIŞu,« G> İt iPL*,RININ 

terek::;d imrzî 

1. G U fi IJ P 

Başkanlık 

2. GURUP 

3 ,ş kanlık 

3. GURUP 

Başkanlık 

4. GURUP 

: İ s t _j n l ul T i o i rt Odd su. 
Ula^ırma Jd Jrjjıiıbı 
Denizcilik Bankası ...-0.Genel Müdürlüğü 
D.B. Deniz Nakliyat T,^.Ş.Genel Müdürlüğü 
Türk armatörleri Birliği 
İstanbul İhracatçılar Birliği 

/ 

DDY Genel Müdürlüğü 
Et ve Balık Kurumu 
Krom Müstahsilleri Komitesi 

Madenciler D rneği Başkanlığı 
Türkiye Odalar Birliği 

Türkiye Odalar Birliği 
Ulaştırma Bakanlığı 
DDY Genel Müdürlüğü 
Kron Müst hsilleri Komitesi 
Madenciler D rneği Başkanlığı 

• Türkiye Odalar Birliği 
İstanbul Ticaret Odası 
ı»nkura Ticaret Odası 
İhracatçı Birlikleri (İs t anbul-İzmir-Mersin) 
Gümrük ve Te-'rol Bakanlığı 
Sertel Nakliyat ve Tic.Şti. 
Elginler Koli.Şti. 
Umumi Mağazalar Te.*.Ş. 
Tuzcuoğlu Nakliyat• 
*»ntalya Nakliyat Şti. 
Güneş Nakliyat Çti. 

IGEtvIE 
Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık D.iresi) 
Türk Hava Yolları ...0. 
Türkiye Odalar Birliği 
İstanbul Ticaret Odası 
İzmir Ticaret Odası 

5. GURUP Od al ar Birliği 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
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t C İ a IE K İ L i R 

& ÜH UP 1 

S.ayfa Denizyolu ile ihrnct vo liman hizmetleri 

u) Envanter çalışması 

10-13   l.Denizyplu ile ihracatınızın genel ihracatınıza 
nisboti vc linahlar , yerli yabancı gcuiler 
itibarile dağılımı 

13-20     2. Ticaret filomuzun genel durunu ve gemileri¬ 
nizin kamu sektörü özel sektör arasında dağı¬ 
lım, özel tertibatlı gemiler duruau (Et ve 
Salık Kurunu gemileri) 

20-24    3* Dış sefer programlan, mevsimler ve limanlar 
itibarile yeterlilik durunu(Afrika vo yeni 
pazarlar) 

24-2 5   4. Yabancı gemilerin limanlarımız-’ uğrana durumu, 
kiralama imkanları, 

25-2 6   .. 5. Gemilerinizin dolu dönüş yapabilmeleri,ihraç 
sezonu dışında milletlerarası deniz ticare¬ 
tinde kullanılabilme imkanları, 

26-28 ,   6, Yükleme ve gemi kiralama usulleri,angajman¬ 
lara riayetsizlik halleri, sebepleri, sevkiy°t 
maliyetine tesirleri, yabancı vc yerli ge¬ 
milerle sevkiy tta leh vc aleyhteki faktör¬ 
ler 

28-29. .  7. Navlun tarifel '.rinin esasları, seviyesi, 
konferans ve rekabet durumu, 

29-30. .   8, Deniz nakliyatına devlet müdahalesi vo liman 
hi zmetie r in de te ko1 dur umu, 

30-3 1   9* Yolcu gemileri ile sovkiyat, acentası olmayan 
deniz vasıtaları ile sovkiyat durumu, 

31-32 .    10. Limanlarda ihraç malları birikimi, sezonlar 
itibarile durum, 
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32-46     11* Limonların tesis o t ve hiznot chip mm 
duranları, hususiyetiori,depo ve antrepolar 

46-72  12. Liman hizmet tarifeleri, lirnnlarin husu¬ 
siyetlerine ve ihraç nallarına göre frk- 
lılıkl r, tarifelerin ihraç »t1; tesirleri, 

72    13. İran Transit nakliyatı ve Trabzon ve İsken¬ 
derun limanlan 

7 3   14. Denizyolu ile nakliyat ve liman hizmet 
tarifeleri konusunda ne.-.ılekctinizin diğer 
no ılekctlcrlc, bahusuz benzer bünyedeki 
ne.deketlorlo mukayesesi, ihracatımızın, 
teveccüh ettiği nenleketler itibarile durun 

A 

73-76    15* Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Programlarında 
denizyolu ile nakliyat ve liman hiznetleri 
konusunda öngörülen tedbirler ve bunların 
tahakkuk dereceleri, 

76-79  *2) laiklik, aksaklık ve tıkanıklıklar,bunların 
giderilmesi, düzonlenaesi, geliştirilnesi için 
alınması gerekli tedbirler. 

tfDIMP. 2 & U E U P 2 
Demiryolu ile ihracat 

4) Envanterler çalışması 

8C-83   1* Demiryolu ile ihracatınızın genel ihracatı¬ 
nıza nisboti ve çıkış noktaları (batı,doğu, 
güney) itibarile dağılımı 

83-î_4   2. Toros Ekspresi Anlaşması, Bulgar is tan ânl-gnas: 

84-89   3» Türk—îran Transit Anlaşması ile Türkiye 
(İran ve Pakistan İşbirliği çerçevesinde 
Demiryolları ile ilgili hususlar 

88-9C 4. Intorfrigo müessesosi ile işbirliği,frigo¬ 
rifik vagonlarla sevkiyatm durumu,prog¬ 
ramla ş t ır ma çalış ma1ar1 
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91     5. Tronic sovkiyat yapılan ihr^ç morkezlerindo 

dop ola ma,yüiclcac luru.iu, sovkiyatta aktarma¬ 
lar 

91    ... 6. Yüklcno senetlerinin konşimentoya nazaran 
hukuki durunu 

91   7* Tren dış sefer tarifeleri, ihraç aorközle¬ 
rin de sevice dilecek anilerin bir ikini 

92    8. Seferlerde yük vagonlermin boklotilaesi 

92     ..»•« 9. Geçilen neni eke tier de çıkış ve girişlerde 
yapılan muayeneler, bekletnelcr 

92    10. DUY idaresinde rıovcut özol tertibatlı 
(mesela frigorifik) vagonlar 

92    İl* Yükleme, taşma boşaltma ücret tarifeleri 
ve trenle nakliyatın ihraç maddelerine göre 
deniz ve kara yoluna nazaran seviyesi 

93   12» Trenle limanlara kadar nakliyat 

93    13* Diğer memleketlerdeki durum 

94   14. Beş Yıllık Kalkınma Pl*nı ve Programlarda 
demiryolu ile nakliyat konusunda öngörülen 
tedbirler ve tahakkuk dereceleri 

95-97    B) îîfcsiklik, aksaklık ve tıkanıklıklar, bunların 
giderilmesi, .düzenlenmesi ve geliştirilmesi 
için alınması gerekli tedbirler 

GURUP 3 

Karayolu ile ihracat 

4) Envanter çalışmaları 

98-99     1. Karayolu ile ihracatımızın genel ihracatımıza 
nisboti, batı,doğu, güney doğu hudutlarınıza 
göre dağılımı, 

100-102     2* TIR hnlaşması esasları ve katılma çalışmala¬ 
rımız 
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102-109    3» ÎRAN Transiti il o Türkiye İren vo Peki s t an 
işbiriiyi çerçevesinde karayolları ilo 
nakliye t hnkkındaki hükümleri k ’rarlar 

110     4. Irak vo Suriye ile transit anlaşması teşeb¬ 
büsleri 

110-115     5. Frigorifik kanyon» truck-troilor işletme¬ 
lerinin clurucıu» rantabl, rasyonel, işletme 
şartları 

115     6» Diğer memleketlerden frigorifik vasıta ki¬ 
ralama yolu ile tatbikattan alınan neticeler 

116    7» Frigorifik vasıta ithali imkanları vo 
ithal maliyeti, gümrük resmi muafiyeti 
kanun tasarısı ve 474 sayılı kanun. 

116   8, Frigorifik vasıta durumu,sipariş fiatlan 
ve kredi 

117-118   9* Orta Avrupa no alo ketler i ile Ortadoğu 
me il o ketler ine bozulabilir gıda maddeleri 
sovkiyatının karayolundan frigorifik vası¬ 
talarla yapılmasının arzettigi avantajlar, 
Ar"’bn vapuru vc feribğt konusu 

113-119 *   10. Bozulabilocek yiyecek maddelerinin taşın¬ 
masına mahsus özel cihazlar vo bu cihaz¬ 
ların milletlerarası nakliyatta kullanıl¬ 
ması ilo ilgili Anlaşma esasları vo buna 
katılmamız lüzumu 

* 

119-122     ' 11. Boş Yıllık Kalkınma Pl*nı ve Programların¬ 
da icra yolu ile nakliyat konusunda öngö¬ 
rülen tedbirler ve tahakkuk dereceleri 

122-123   S) Eksiklik, aksaklık ve .tıkanıklıklar, bunların 
giderilmesi»,düzenlenmesi ve geliştirilmesi 
için alınması gerekli tedbirler 

GURUP 4 
Hava yolu ile ihracat 

L24-127 1. Avrupaya turfanda çilek vs. ihracı deneme¬ 
leri neticeleri ve müstakbel imkanlar 
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123-130 2» Kuveyt vo Ortadoğu mecılok.:: ilerine 

G'-ziantep 1 ten muntazam In vs soforlori 
ilo t'ze at vc gıda maddeleri ihracı 
için yapılan çalışmalar vc müstakbel 
imkanlar 

G U R U P 5 

L31     Gümrük meseleleri nuauno ihracı ile ilgili 
mevzuat vc ECS karneleri 

■“) inventor çalışmaları 

L32-134 1. İhracatla ilgili genel gümrük rejimi 
vc- formaliteler 

34-135   2* Limanlardaki vc gümrük kapılarındaki 
depo antrepo tartı vs. durumu 

35 

35 

36-137 

37-139 

39-140 

\0 

3» Meyve, sebze vs. bozulabilir gide 
maddelerinin yükleme mahallerinde 
(bahçelerde) muayenesi 

4. Gümrük fiat kontrolleri 

5. Geçici kabul yoluyla ambalaj maddesi 
ithali vo geçici ihracat 

6* Serbest Bölgeler tesisi çalışmaları, 
serbest bölge rejiminin erzettiği 
imkanlar 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Prog¬ 
ramlarında Gümrüklerle ilgili olarak 
öngörülen hususlar vc tahakkuk dere¬ 
celeri 

.B) Eksiklik, aksaklık ve tıkanıklıklar, 
bunların giderilmesi,düzenlenmesi ve geliş¬ 
tirilmesi için alınması gerekli tedbirler. 
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D E N I Z X < L U I 

T TT 'D n n ii it -i ^ +* x 

• Denizyolu ile ihrjestinizin Genel İhracatınıza Nisbeti ve Limanlar, 
Yorli-Yabancı Gemiler İtibarile Darılını 

Deniz yolu ile- ihracat, ihracatınızın aşağı yukarı tana,.una yakın 
ir kısamı teşkil etmektedir. Nisbotlor aşağıda gösterilmiştir* 

Deniz yolu ile 
ihraoat 

Genel İhracat 
tutarı 

N i s b o t 
(1/2) 

( Ton olarak) (Ton olarak) 
(1) (2) .. _ 

I960 2cl06o 911 2-158* 4 66 1° 97,6 
1961 2-022.003 2-053-392 " 98,4? 
1962 2.307.743 2.317.890 « 99,56 
1963 2.120o 715 2.130.998 " 99,52 
1964 2.583-425 2.619.898 " 98,60 

Kaynak: Dİ3 Yayınlar ı ve rakamları 

İhracatınızın, 1] man bölgeleri ve hudut giriş-çıkış kapıları (Ycşil- 
ijy dahil) aşağıda göstcrilmiştir: 

Limanlar Hudut -Giriş-çıkış 
kapıları YEKUN 

(Ton olarak) ( Ton olarak) (Tön olarak 

1960 2.106,.911 51-555 2.158.466 
1961 2.022,003 31.390 20053» 392 
1962 2«307«743 10-147 2o 317.890 
1963 2-120 >715 10.283 2.130.998 
1964 2o583o425 36o 473 2-019.898 

Liman Bölgeleri itibarile 
t hr -c;timız1000 Ton) 

redeniz li.ı nl rı 19 60 1961 1962 1963 1964 
iradeniz limanlan 163 196 196 195 240 . 
rmara " 452 392 542 492 515 
;q Limanları 807 734 652 468 558 
rdeniz limanları 685 700 917 966 L. 271 

Yekun 2.107 2.022 2. 307 2 ol 21 2o 584 
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Belli başlı Jim.ri L _ r' j p ' ■ ı-1 u ihracat 

( Bin tc.u o?l: - r _ k) 

LİM^NLaE İS 60 19 61 1962 19 63 19 64 
Trabzon 11 9 

a 

12 15 8 

Giresun 11 8 9 9 10 

Ordu 12 12 14 15 18 

Sanısun 13 21 45 54 61 

İnebolu 52 91 1109 87 96 

Zongul dak 47 45 
r _ -

11 36 

Ereğli . 6 5 2 
- -

3 

Haydarpaşa 1-35 54 33 24 4 

İstanbul 136 125 70 60 128 

Sirkoci 5 9 11 11 11 

İ zait 48 69 2848 215 135 

Mudanya 4 3 6 3 24 

Bandırma 89 62 62 46 45 

Tekirdağ 72 30 30 22 54 

İ zmir _ 523 497 468 409 490 

Güllük 8 15 8 8 9 

Bodrum     2     

Gökova 48 60 63 36 57 

Eethiye 57 63 72 51 89 

^ntalya 13 8' 12 14 19 

Mersin 237 237 497 693 908 

İskenderun 375 390 328 208 251 

Eiğer limanlar 301 207 216 141 163 

Yekun 2 .102 2.011 2 .307 2.120 2.609 

Kaynak : Devlet İstatistik 
yayınları 

Enstitüsü 

Not: Sirkeci Doniz Limanı 
olarak alınmamıştır 
yekuna dahil değildir* 
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İhrjo^tuızın, Türk ve yab_ı:cı >. .... liralı gemilerle nakli 
konusunda sarili istatistikler mevcut uofildir* Ancak# milletler-
arası deniz nakliyatıha ait istatictikl.r -on genel bir fikir edin¬ 
mek kabil ^olabilecektir. 

Milletlerarası Deniz nakliyatına ait istatistiklerin, büyük 
kısmı itibarile ihracatı kapsadığını nazarı itibare alarak, aşağı¬ 
da gösterilen rakamların gerçeğe çok yakın bir durumu -i-f a de ettik¬ 
leri kabul edilebilir. Bu rakamlarda, transit ve muvakkat ihraç 
rakamları da bulunmaktadır. Bakamların değerlendirilmesinde fcu hu¬ 
susu dikkat nazarına almak gerekmektedir. 

Milletlerarası Deniz nakliyatı 
Yükletilen Sşya (Ton olarak) 

Seneler Türk Gemisi Nisbe t Yabancı Gemi Nisbet 

1960 748.503 fi 34 1.468.251 fi 06 
1961 607.293 fi 29 1.409.478 fi 71 
1962 621.435 fi 25 1.894.98i fi 75 
1963 494.047 fi 23 1.650.153 fi 77 
1964 482.663 fi 14 2.144.200 fi 86 

Milletlerarası deniz taşımasında yerli ve yabancı gemile¬ 
re -ait yukarıda istatistiklerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 
yüklemelerde Türk gemilerinin hissesi 1961 senesinden itibaren de¬ 
vamlı olarak bir düşme temayülü içinde bulunmaktadır. Bu devre zar¬ 
fında deniz ticaret filomuzda bazı’azalmalara rağmen genel- olarak 
bir artış müşahade edildiğind göre, deniz taşımasında,Türk gemile¬ 
rinin hissesinin devamlı olarak düşüşü, ehemmiyetle ele -alınması 
gerekeh bir konudur- Bu duruma, diğer faktörlerle birlikte esas iti¬ 
barile, 1961 senesinde Navlun liberasyonunun tesir ettiğine şüphe 
yoktur. 

Deniz ticaretimizin geliştirilmesi, ihraç mallarımızın müm¬ 
kün olduğu kadar büyük kısmını içendi gemilerimizle nakletmekle bir¬ 
likte ayrıca dünya deniz tiearetine iştirak etmek üzere alınması 
gereken tedbirler incelenirken bu vakıa üzerinde ehemmiyetle dur¬ 
mak gerekecektir. 
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2. Tiw-<"‘o PilOmuzun .oik.I ' 'r au ve gemilerimizin kamu 
s..ktürü-özel sektör arjfciuöa duğıliaıj özel tertibatlı 
gemiler durumu (lit ve Balık Turumu Gemileri) 

îhraç ve ithal mallarınız, daha doğru bir ifade ile 
beynelmilel deniz taşımasında kullanılabilecek 150 gros -ton ve 
daha yvtkâ'rı tonajdaki gemilerimizin 1.10.1965 tarihindeki toplam 
gros tonilatosu 599.591 tondur. Bu tonaja yolcu gemileri de dahil¬ 
dir. Doğrudan doğruya yük gemileri, özel tertibatlı gemiler ve tan¬ 
kerler nazarı itibare alınacak olursa genel tonajın 496.628 ton ol¬ 
duğu görülür. Yolcu gemileri de- dahil olmak üzere 599.591 gros to¬ 
nilatoluk ticaret filomuzun sektörler itibarile dağılımı şöyledirî 

Gros Ton Oranı (%) 

Özel Sektör 322.470 1° 53,8 
Tamu sektörü 277.121 ” 46,2 

Yekun: 599.3-91 100,0 

İhracat ve deniz-taşımasında yük gemisinin nazarı itibare 
alınması zorunluğu ve yukarda gösterilen genel tonajda, kabotaj 
hatlarında kullanılan yolcu gemilerinin de dahil bulunduğu göz önün* 
de bulundurulursa (ki iç-hatlarda işletilen gemilerin ihracatla 
hiç bir ilgisi bulunmamaktadır), milletlerarası ticaret ve ihracat 
bakımından özel sektör filosunun önemi -daha da tebarüz edecektir. 
Zira, yolcu gemilerinin tamamı kamu sektörüne dahil bulunmaktadır. 
Tamu sektörü elinde bulunan yolcu gemilerinin tonaj toplamı 103*777 
dir. Bu gemiler içinde dış seferler yapan gemiler olduğu, bunlarla 
ihraç malı taşındığı ve frigorifik tesmsatlı ambarlarından ihra¬ 
catta yararlanıldığı unutulmamalıdır! ^ncak bu mi-^tarm, ihracatı¬ 
mızın toplam tutarına nisbetle ihmal edilebilecek seviyede olduğu 
rakamlardan anlaşılmaktadır ve esasen, deniz ticaret filomuz genel 
tonajından bu gemilerin toplam tonajının indirilmesi ou mülahaza ile 
yapılmıştır* 
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Denizyolları II un tu zan Pesta gemilerild 
Türk limanlarından ecnebi limanlara 

taşınan Yük (Ton olarak) 

Seneler iliktir Dönel İhracata 
(Ton) oranı ( fi ), 

I9 60 19.898 fi 0,92 
1961 31.952 " 1,55 
1962 31.994 " 1,38 
IS63 30.592 " 1,44 
1964 30,614 " 1,17 

Bakamlardan da, yolcu gemileri ile yapılan ihracatın genel 
ihracatın fi 1,5'uğunu aşmadığı anlaşılmaktadır. 

i 

Yolcu gemileri istisna edilirse, deniz ticaret filomuzun kuru 
ve tanker olarak dağılımı şeyledir: 

Yolcu gemileri : mded : 131 Tonaj : 366.766 
Tankerler : " : 24 " : 116.515 

Kuru yük taşıt-filosunun 240,815 gros tonluk kısmı özel sek¬ 
törün elinde bulunmaktadır ki nisbet fio 65,66 dır. Demek oluyor ki 
yük filosunun üçte ikisine özel sektör sahip bulunmaktadır. Tanker 
alanında ise özel sektörün hakimiyeti hemen hemen aynıdır. Gerçekten 
117 bin tonluk tanker filosunun 74.480 gros tonilatosu özel sektöre 
ait bulunmaktadır ki nisbet fi> 63»84 dür. 

Ticaret Dilommzun yaşlara ve 
 sektörlere göre dağılışı 

4 yaşına kadar olan gemiler 

Gemi- Adedi  Gros Tonilatosu 
özel sektör Kamu Sek. Toplam Özel Sev Kamu Sek Toplam 

15 9 24 45.231 49-474 94.705 

5-8 yaşma kadar gemiler 
Gemi a d e d i n .  , Gros T o n i 1 a t oşs u 
CzeS: Se^. Kamu sek. Toplam Özel Sen. Kamu Sek. Toplam  

7 4 11 10.346 22.231 32.577 ~ 
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9-12 yaşında gemiler 

Gemi adedi G o r s _____ Tonilfttsu 
özel Sek» Kamu Sel-, Toplam Czel Sek» Kamu 3r>, ^°£İam 

5 7 12 “29*788   30" 6. <2 60.420 

13 - 16 j[a şmda gem iler 

Gemi adedi G_ r o s T o_n i 1 ata 
Özel Se1^. Kamu Seke, Toplam. özel. _So1k*_ Kamu Sev, Toplam 

1 . 2 3 4» 786 İTİ 80 " 7.966 
17-20 yaşında gemilor 

Göe m i - a de di  G r o s Tonilato  
Özel Sek» Kamu Sek. Toplam Özel Soka Kamu Sek. Toplam 

11 8 19 55,060 39 o 95v 95.014 

21"- 25 yaşında gemiler 

Gemi adedi Groa Toni 1 a t o   
Özel Sev. Kamu Seke Toplam  Özel Sok» Kamu Sek- Toplam 

21 3 24 88 • 912 ” ~ 15 o 964 3.04 >876 

26 - 35 yaşında gem:i.ler_ 
Gemi adedi- G rlo s T o n i 1 a t o 
Özel Sev. Kamu Sek» Toplam. özel Sek- Kamu. Se'>. Toplam 

1 ' - 1 9»351 “ ' 9-351 

36 - 50 yaşında gemiler 
Gemi a de di   G r o s -To n i 1 a t o  
Özel Sek» Kamu Sek. Toplam 0zel Sek? Kamu Sek. Toplam 

22 1 “*23 47 o 5*9 8 ”1,138 48^73 6 

51 ve daha yukarı yaşta gemiler 

G e m i • a de dj. G__r _o s Ton 1 1 a t o  
Özel Sek» Kamu Sek. Toplam   Özel Sck^ Kamu Sek. Toplam 

32 — '32  ?i7ıee"  " 21,766 
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Mevcut ticaret filomuzun? yaşlarına göre tasnifinde çıkan 
sonuç şudur; 4 yaşma kadar gemilerin mecmu tonilato içindeki 
hissesi $ 19,6 dır. Bu duruma göre, deniz ticaret filomuzun beşte 
birini çok genç gemiler teşkil etmektedir. 94.705 tonluk en-genç 
filonun 49*083 tonu yani $ 5l.82Tsini tankerler teşkil etmektedir» 
Bu rakamda da üta (30.946 ton) ve Kaptan «sim aljjıak (l3°393 ton) 
büyük bir yer tutmaktadır. 5 ila 16 yaşındaki gemilerin mecmu toni¬ 
latosu ise 100.963 dür. Bu sınıfın filodaki hissesi $ 20,9 dur. 
Beniz Ticaret filomuzun en büyük-kısmını 17 yaşından yukarı gemiler 
teşkil etmektedir. 17 ve daha yukarı yaştaki gemilerin mecmu toni¬ 
latosu 279*743 tondur. Genel toplama orauı ise $ 57,9 dur. Bu duru- 
aa göre, ticaret filomuzun büyük kısmını takriben $ 60'mı yaşlı 
gemiler teşkil etmektedir. 1# yaşma kadar olan gemilerin sektör¬ 
ler itibarile dağılışında şu durum ile karşılaşıyoruz. 

Özel sektör; 90.151 Ton $ 46,1 
Kamu sektörü:105.5.'L7 $53,9 

Toplam; 195.668 $100,0 

17 ve daha yukarı yaştaki gemilerin sektörler itibarile dağı¬ 
lışına ait rakamlar aşağıdadır; 

Özel sektör; 222.687 $ 79,6 
Kamu sektörü; 57.056 $ 20,4 

Toplam s 279.743 $100,0 

17 ve daha yukarı yaştaki gemilerin sayısı özel sektörde 87, 
kamu sektöründe ise 12 dir. Kamu sektörünün elinde yirmi beş yaşın¬ 
dan büyük 1 tek gemi olduğu halde, özel sektörde- 55 gemi mevcut - 
bulunmaktadır. Gemi sayısı itibarile bu açık fjrka rağmen özel sek¬ 
tör elinde bulunan yaşlı gemilerin daha ziyade küçük motorlu tekne¬ 
ler olduğu düşünülürse, ihracat bakımından bu durumun büyük bir et¬ 
kisi olduğu söylenemez. 36 yaşından yukarı özel sektör gemilerinin 
vasatı tonajı 1305 dir. 50 ve d.ha yukarı tonajdaki özel sektör ge¬ 
milerinin ortalama tonajı ise 680 dir. Bununla beraber, denizciliğir 
ve deniz filosunun geliştirilmesi için takip edilecek politikanın 
tesbiti sırasında bu rakamlara dikkat etmek -ve armatörlerimize filo- 
lıarını yenilemek için gereken yardımı yapmak icab edecektir. 
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Deniz ticaret filomuzun özs-1 tertibatı 'haiz olma bakımından 
durumunun tatminkar olmaktan uzak olduğu bir hakikattir. Yalnız 
mayiat taşımağa mahsus olarak inşa edildiği için "özel tertibatı" 
haiz olan tankerler istisna edilirse, kuru yük gemilerimizde meka¬ 
nik bir vantilasyon teçhizatı bulunmamaktadır. Hele frigorifik tesi¬ 
sat münhasıran Denizcilik Bankası elindeki yolcu gemilerinde mev¬ 
cuttur «Ayrıca Et ve Balık Kurumuna ait gemilerde soğuk -ve dondurul¬ 
muş muhafaza tesisleri mevcut-bulunmaktadır. Denizcilik Bankası T.iu' 
yolcu gemilerindeki fiigorifik anbar kapasiteleri ve muhafaza sühu¬ 
netleri aşağıda gösterilmiştir: 

Geminin İsmi Metre Küp Isı derecesi 
aNKaRa 258 - 10/ - 12 
İSKENDERUN 250 - 20/' - 
samsun 250 - 20 
ORDU * 278 - 15 
GİRESUN 278 - 15 
TRaBZON 278 - 15 
İZMİR 220 - 20 
EGE 220 - 20 
MaHMaRa 2 20 - 20 
Kf» Ra DENİZ 327 - 20 
AKDENİZ 327 - 20 

r 

Toplam 2.906 Metre Küp 

ET VE BmLIK KURUMU elinde bulunan frigorifik gemilerin durumu: 

Et ve Balık Kurumu elinde KaR frigorifik gemisi ile CİHaN • 
■tipi 3 gemi. Dalga tipi 2 gemi ve bir de Dalyan motoru bulunmakta¬ 
dır. KaR gemisi 766 gros tonluk-olup balık anbar kapasitesi 1232 
Metre küptür. Dökme balık olarak 550 ila 600 ton sandıklı halde 400 
ton soğuk ve dondurulmuş muhafaza kapasitesi mevcuttur. Meyva nakli 
mevzubahis olduğu tavdirde, kapasite sandıklı olarak 350 tondur# Don¬ 
durulmuş et muhafaza ve nakil kapasitesi 325 tondur. Beheri2 ton 
kaldırma kapasiteli 6 aded elektrikli vinçle mücehhez olup sürati 
10 mildir# 

Beheri 176 gros tin ölbn^Cihan tipi 3 geminin mecmu anbar ka¬ 
pasitesi, 480 metre küptür. Dökme -balık kapasitesi 90-95 ton beheri 
olup mecmuu 270-285 tondur. Sandıklı balık kapasiteleri toplamı 
210-215 tondur. Meyva, sandıklı olarak beherinde 65 tondan,- 195 ton 
olarak muhafaza ve nakil edilebilir. Dondurulmuş et taşıt&a1 -kiap'aS'i'İTe— 
si beherinde 40 ton olmak üzere 120 tondur. Gemiler .0 mil süratin— 
dedir. 
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Dalga tipi iki geminin teknik evsafı şunlardjr: De heri-132 gros 
tondur. Horbirinin balık anbar kapasitesi 120 metre küp, dökme balı’ 
55-60 ton, sandıklı balık 35 ton, meyve sandıklı 30 ton, dondurulmuş 
et 26 tondur. Soğuk muhafaza derecesi Oihan tipi gemilerde olduğu gibi 
18 derecedir. Gemilerin sürati 10 mildir. 

Dalyan Motoru gros tonluk olup, balık anbar kapasitesi 80 metre 
küptür.- 18 soğuk muhafaza derecesinde dökme olarak 35-40 ton, sandıvi 
olarak 30 ton balık, sandıklı halde 28 ton meyve ve dondurulmuş ola(* 
rak 18 ton et muhafaza nakil imkanına sahiptir. Geminin sürati 9,75 
mildir. 

Bu duruma göre, Denizcil-ik Bankasının yolcu vapurlarındaki fri¬ 
gorifik tesisatıda dahil olmak üzere, özel tertibatlı gemilerimizin, 
ortalama- 18 derece donmuş muhafaza ısısında taşıma kapasitesi 4.938 
metre küptür.- Bu hacimin, tekabül ettiği tonaj taşınan yükün cinsine 
göre-değişmekle beraber, mecmu tonajın 1500 tonu aşmadığı söylenebilir 
Soğuk muhafaza ve donmuş muhafaza altında, yaş meyve, sebze, et vesai¬ 
re gibi gıda maddelerinin nakli bakımından, mevcut kapasitenin yeterli 
olmadığına şüphe yoktur. Bilhassa yolcu gemilerinin mevcut kapasitele¬ 
rinden istifadenin tam olarak gerçekleşmesi düşünülemez. Muntazam dış 
seferler yapan bu gemilerin, mevcut bir kaç yüz metre küp soğuk muhafa¬ 
za kapasitelerinden, ihracat mevsiminin bellj^ ay^&ıında -tam olarak is¬ 
tifade mümkün olup, diğer aylarda, kapasite atil kalacaktır, üyrıoa, 
ihracatçının, her istediği anda ve istediği hacimde soğuk muhafaza te¬ 
sisatını haiz gemi bulması imkansızdır. Bu sebeble, deniz yolu ile 
dondurulmuş ve soğutulmuş gıda maddeleri nakli meselesini yeni bir açı¬ 
dan ele almak ieab edecektir. Külliyetli miktarda soğuk muhafaza al¬ 
tında, et, balık, sebze ve meyve sevkiyatının, piyasalama (marketing) 
bakımından da çeşitli mahzurları göz önüne alınarak, mevzu tamamile 
ticari yönden ve dış piyasa şartları göz önünde bulundurularak incelen- 
melidir. Ticaret filomuzdaki özel tertibatlı gemilerin tespitinden 
başka, Denizyolu ile soğutulmuş veya dondurulmuş emtea nakli için bazı 
memleketlerde istifade edilen Container'ler düşünülebilir. -Bu çeşit 
Container'ler 20-25 tonluk olup gemi-anber ve güvertesine konulmak ve 
gemi ceryanı ile çalıştırılmak sureti ile soğutulmuş veya dondurulmuş 
emtea nakliyatında kullanılmaktadır. 
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'->) İhracatta büyük ihtiyaç duyulan süratli, azami 400 ton 
yüklsıue kapasitesi tonajında frigorifik gemi temini 2Z Temmuz 
günü yapılan hakanlar Özel Sektör toplantısında görüşülmüş ve Fri
gorifik gemi ithalini teminen ikinci altı aylık tahsieli ithal 
mallan listesinde 1 milyon dolarlık bir kota tefrik edilmiştir* 
Ayrıca memleketimizde küçük tonajlı gemi imalatını teşvik ve temin 
maksadı ile yine aynı listeye gemi inşaatı ve onanma için lüzum
lu maddeler ismi altında 2 milyon dolarlık bir kota ayrılmıştır# 

Yaş meyve ve sefaze ihracatında, Denizyolu ile memleketimiz
den yapılacak nakliyat programı hakkında IGEME’nin çalışmalarına, 
burada kısaca zikretmek faydalı olur, Şöylekij 

" Temmuz 20 den itibaren bir ay müddetle 1500-200 ton şeftal 
Ağustos 25 den itibaren onbeş gün müddetle 700 ton razakı üzümüf20 
Ağustos’tan itibaren yirmi gün müddetle GaziantepTten takriben 
1000 ton dımışki üzümü (Şayet Gaziantep projesi üzerinde çalışılır
sa iki sene sonraki hedef), 15 Ekimden itibaren onbeş gün müddet
le 500 ton satsuma mandarini (yalnız vantilasyon), 10 Ekimden itiba
ren beş ay müddetle 10-15.000 ton narenciye (yalnız vantilasyon)* 

Görülüyorki denizyolu nakliyatında ancak senenin iki ayı 
ölü devrebolarak kalmaktadır. Bu iki ayın diğer mahsullerle kapan
ması mümkündür. TCaldıki, gemilerin revizyonu için bu müddet elzem
dir. Ancak şeftali ve üzüm haricinde kalan narenciyenin büyük bir 
ekseriyeti soğutmaya ihtiyaç hissettirmeyebilir. Bu takdirde nav-
lun’u asgari 50 farkla hesap etmek gerekir. 

1964 yılında memleketimizden yedi gemi şeftali ve üzüm 
(rnzaki ve dımışki) ihraç edilmiştir. Dışardan kiralanan bu gemi
lere ödenen navlun 140.000 Dolar civarındadır. Bu kira bedeli ye
rine 400 ton mal alabilecek 5 yaşında bir frigorifik gemi satın 
alınması kabildir^ 

İlk hamlede Türkiye’nin,İhtiyacı olan gemi miktarı 3 adet 
olarak tahmin edilebilir. Bunlardan birine sahip olduğumuza göre 
daha iki gemiye ihtiyaç vardır." 



- 20 -

3» Dış sefer Programları, mevsimler ve limanlar itibar ile 
yeterlilik durumu (Afrika ve yeri Pazarlar) 

Mevcut deniz ticaret filomuzun dış seferlerini 3 kısımda 
A 

mütolaa etmek mümkündür. 
* 

1) Muntazam'seferler 
2) Tramp seferleri 

3) Akaryakıt yani tanker nakliyatı. 

Tanker nakliyatını, özel tir taşıma ve belirli bazı maddelerin 
nakliyatı olarak kabul edersek geriye muntazam seferler ge tramp 
seferleri kalmaktadır» 

Halen muntazam seferler a) Yolcu b) yük seferleri olmak üzere 
cereyan etmektedir» Muntazam dış yolcu seferleri, Denizcilik Bankası 
T.A.O.’nın gemilerile yapılmaktadır. Denizcilik Bankasının dış sefer¬ 
lerde kullandığı gemiler: Akdeniz, Karadeniz,İzmir,Marmara,Ege^İsken¬ 
derun, Samsun gemileridir» Ankara gemisi, halen kiralanmış durumda 
olduğundan, dış sefer programlarında yer almamaktadır. Yukarda,isim- 
leri ge^en, gemilerin zaman zaman iç hatlarda da kullanıldığı unut¬ 
mamak lazımdır» Halihazırda Denizcilik Bankasının elindeki faal fi¬ 
lonun (yolcu gemileri) gros tonajı 95o26l tondur» Dış sefer program¬ 
larında kullanılan 7 geminin (Ankara hariç) gros tonaj toplamı, 
49,491 tondur. Demek oluyor ki faal filonun takriben yarısı dış se¬ 
fer programlarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. (Dış sefer program¬ 
lan haricinde aynı gemiler kabotaj hatlarında da kullanılmaktadır). 
Akdeniz,Karadeniz gemileri 10 yaşında olup süratleri 18 mildir.Ege 
sınıfı gemiler (Ege ,Marıaara,İzmir) de 1955 yılında inşa edilmişf10 
yaşında gemilerdir ve süratleri 14 mildir. İskenderun ve Samsun ge¬ 
mileri 1950 de inşa edilmişlerdir. Binaenaleyh, 15 yaşında olup sür¬ 
atleri 18 mildir» Samsun ve İskenderun gemileri İstanbul-Hayfa—Bar¬ 
selona hattında, kış aylarında İstanbul'dan kalkıp, İzmir,Hsyfa,Na¬ 
poli, Cenova,Marsilya,Cenova,Napoli Hoyfa,İzmir İstanbul, Yaz ayla¬ 
rında ise İstanbul?dan kalkıp, İzmir,Eodos,Hayfa,Napoli,Marsilya, 
Barselonaya gitmekte ve dönüşte de aynı limanlara uğramaktadır. Se¬ 
fer sayısı ayda iki defadır. İzmir,Marmara ve Ege vapurları Adriyatik 
hattına tahsis edilmiş olup, gidişte, İstanbul’dan hareketle,İzmir, 
Trieste, Venedik(e uğramakta, dönüşte aynı limanlara uğradıktan son¬ 
ra, Karadeniz hattına kabotaj seferine çıkmaktadır» Sefer sayısı 
ayda iki defadır. Akdeniz ve Karadeniz gemileri tamamile dış hat¬ 
lara tahsis edilmiştir ve Kuzey ve Güney Akdeniz hattında çalışmak¬ 
tadır. Sefer sayısı ayda bir veya onbeş günde birdir. Uğradığı li¬ 
manlar, İstanbulyPire,Napoli,Marsilya,Barselona, dönüşte, Marsilya, 
Cenova,Napoli,İskenderiye,Beyrut, tekrar İskenderiye,Napoli Marsilya, 
Barseiıona,Marsilya, Cenova »Napoli,Pire üzerinden İstanbul’a dönmekle¬ 
dir . 
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edilirse, yolcu gemilerile taşınan yük tonajının 30-35 bin ton 
arasında taîıniüf ettiği görülmektedir. 

1964 yılında muntazam posta gemilerile taşman 30.614 ton¬ 
luk ilıraç mallarının, limanlar itibar ile dağılımı şöyle dir: 

Şimali Akdeniz Hattı: 
Pire : 362 Ton 
Venedik : 
Triyeste: 
Napoli : 
Genova : 
Marsilya î 
Barselona: 

1.028 " 
498 " 

6.137 " 
305 M 

A 
Yc kun: 8.330 Ton 

Cenubi ukdeniz Hattı» 

Venedik : 
Triye ste : 
Napoli : 
Gonova 5 
Marsilya s 
Barselona î 

12 Ton 

İskenderiye: 
Beyrut s 

Ye kun 

8 " 
450 « 

m 470 Ton 

«Âdri.yatik Hattı; 
Pire î 
Vene dik s 

Eriyeste: 

293 Ton 
4.511 " 

12.874 " 

Toplam 17.878 Ton 

Hayfa Hattı t 
Hayfa : 
Kıbrıs s 

2.796 
32 

Toplam 2.828 Ton 
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Marsilya-Ha,. fa._,>tti: 
Napoli : 22b Ton 
'23U07-' ; 213. ” 
Marsilya: 440 ” 
Barselona: 227 " 
Heyfa : -r- ” 

Toplam:     1.108 Ton 

4 dr i.y a t ik-K ayf a Hattı: 

Pire :   

Vo no dik :   
Troyesto:   
Hayfa :   

Toplam     

GDNEl T0PL4M:   «  30. 6\% 

Deniz Nakliyatı T.4.O., 32 şilep ile 4morika-Kontinant-*Akde- 
niz Adriyatik olmak üzere 4 hat üzerinde faaliyette bulunmaktadır* 
4yrıca mevcut 4 tanker ile de (biri asit sülfrik tankeridir) yurt 
içi ve dışı akaryakıt yahut buğday nakliyatı yapılmaktadır. 

Kontinant hattında dış sefer programlan, ihracat mevsiminde» 
konferans gemileri ile işbirliği yapılarak tanzim edilmektedir. 
4merika ve 4kdeniz ve 4driyatik hatlarında, 20-25 gün ara ile bir 
gemi bulundurulacak şekilde dış sefer programlan tanzim edilmek¬ 
tedir. Kontinaht ve 4merika hatları dönüş seferleri, Hamburg ve 
New York’da bulun(an mümessillikleri tarafından, tanzim edilmekte¬ 
dir. Deniz Nakliyatı T.4.0. memleketimizin■ihracat trafiği yakından 
izlenmek sure tile,mevsimler ve limanlar itibarile yeterli tedbir¬ 
leri zamanında almağa dikkat etmektedir. 4frika ülkeleri ve yeni 
pazarlar konusunda, bu ülkelerle kurulacak ticari ilişkilerin sey¬ 
rine, limanlar, emtea cinsleri ve herşoyden müh i cimi ticari emtea 
hacmi belli olduğu takdirde muntazam hatlar tesisi yoluna■gidecek 
etüd ve çalışmalara başlayacaktır• 

( - • )' •> 
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DI5 HATLAR MUNTAtAl. PCCTA NAKLİYATI 
( UMUMÎ ) TON 

Hatlar I960 1961 1962 1963 1964 
Şimalî .ukdeniz 17.320 
Cenubi Akdeniz 10.452 
«Adriyatik 19*776 
Hayfa 18.930 
Hayfa-Marsilya 12.144 
Adriyatik-Hayfa — 

26ol21 

13*438 
320755 
14.716 
10.621 

j 2« j i0 
l8» 851 
38.285 

9.675 
18.716 

27.315 
16.681 
34.444 
10.324 
20.862 
4.354 

21.347 
16.424 
37.498 
12.115 
19.012 

Toplam 78.662 97.651 117.876 113.980 1*06.396 
Deniz nakliyatı T.4.0. 'nm, 

ve Amerika limanlarına yapmış oldu 
yük miktarı son 3 senede şu seyri 

32 Şilep ve 
ğu muntazam 
göstermiştir 

4 tankerle 
seferlerle 
• 
• 

Konfcinabt 
taşıdığı 

1962 • 
♦ 1.252.738 Ton 

1963 « 
• 1.601.925 II 

1964 : 1.729.804 İt 

Deniz Nakliyatı I..i.O,'nın mevcut seferleri ile yılda taşı¬ 
yabileceği azami ton-mil miktarı, 1964 senesinde 4*252.513 bin ton 
mildir» Deniz Nakliyatı 1964 senesinde 2 tramp seferi yapmış Garzan 
Tankerini Time Charter suretile kullanmıştır. Demek oluyor ki* Mü¬ 
essese, 1964 yılındaki taşımasını esas itibarile, muntazam hatlar¬ 
la gerçekleştirmiş bulunmaktadır* Denizcilik Bankasının yolcu ve 
Deniz nakliyatı T.A.O.’nin yük dış seferleri yanında muntazam hat 
işleten Özel Sektör firması KOÇTUĞ- Denizcilik İşletmesidir* 

Koçtuğ Denizcilik İşletmesinin elinde beheri 4*458 Gros ton¬ 
luk, birbirinin aynı 4 gemi bulunmaktadır. Mecmu tonajı, 17832 ton¬ 
dur. Koçtuğ gemileri, İstanbul,Derince,İzmir,İskenderun,Mersin, 
Mudanya limanları ile Hamburg,Bremen,Dunkirk,Rotter dam, Antwerp, 
Malvik, Londra, Anvers, Rota, Cartagena, Alicante gibi Kontinant 
limanları arasında irtibat kurmaktadır. Koçtuğ işletmesinin munta¬ 
zam dış sefer programlan, ihracatın gereğine göre tanzim edilmek¬ 
tedir. Mesela narenciye ihraç mevsiminde, malın süratle mahalline 
uüıaşmssını sağlamak üzere, ilk uğrak olarak, narenciyenin gönderil¬ 
diği liman tesbit edilmektedir* Umumiyetle narenciyede, yükleme li¬ 
manı Mersin ve ilk uğrak limanı olarak da malın boşaltılacağı Ham¬ 
burg limanı seçilmektedir. 
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Yukarda bahsi geçen muntazam soferler^dışında, tramp sefer¬ 
ler i yapılmaktadır» 

Memleketimiz ile, bilhassa Afrika limanları ve yeni memleket¬ 
ler arasında muntazam seferler ihdası herşeyden evvel, ticari mik¬ 
tarda bir mal akımının teessüs etmesi gerekmektedir* Afrika*mn 
kuzey limanlarında, yük filomuzu besleyecek hacimde ticari emtea 
bulunmamaktadır, liman faaliyeti bakımından gelişmiş limanlara mun- 
taaam seferler ihdası düşünülebilirse de burada da ecnebi şirketle¬ 
rin yeni ve süratli gemileMle yaptığı rekabet, evsaf bakımından 
yetersiz ve süratsiz gemilerinizle nakliyatı imkansız kılmaktadır. 
Bu itibarla, herşeyden evvel deniz ticareti filomuzun modernleşti¬ 
rilmesi ve gençleştirilmesi ieab etmektedir. Bu konuya başka madde¬ 
lerde ayrıca temas edilecektir. 

4- Yabancı gemilerin Limanlarımıza Uğrama Burumu, Kiralama 
İmkanları 

Bcvlot Demiryolları tarafından işletilen aşağıdaki liman¬ 
lara giroıı yabancı gemilerin sayısı ve uğrayan Türk gemileri bir 
arada olmak üzere agağıda gösterilmiştir. 

Limanlar  Gemi D de tier i  Toplam 
Türk Yabancı Nisbet 

Mersin 315 320 ^50,4 635 
İskenderun 148 326 "68,8 474 

Derince 178 59 "24,9 237 
Samsun 402 30 " 6,9 432 

Haydarpaşa 73 137 "65,2 210 

İstanbul limanına boşaltılan (itlıal )eşyası) yüklerin bay¬ 
raklara isabet eden kısımları şöyledir: 

1964 Senesi Ocak-Haziran 
Devresi (Ton olarak) 

Türk gemisi Yabancı Gemi Toplam 
123.214 ’ 266.132 389.346 

Yine aynı devrede (Ocak-Haziran 1965) İstanbul Limanına 
367 yabancı bayraklı gemi girmiştir. İstanbul limanına bu devrede 
giren yerli gemilerin sayısı ise 88 dir. 
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Malum olduğu veçhile, deniz nakliyatı, KONZEB«îNS*larİ2 
düzenlenmektedir. Dünya deniz ticareti tamamen lidere bir ş-kil de 
faaliyette bulunduğundan işbu konferanslara dahil şirketler, dün¬ 
yanın muhtelif istikametlerindeki hatlarda serbestçe çalışmaktadır¬ 
lar. Bu sebeble, yabancı gemilerin kiralanması her zaman mümkün 
bolunmaktadır. 

havlun liberasyonundan sonra Türk gemileri ecnebi gemiler¬ 
le rekabet edememektedirler. Çünkü konferansa dahil olan gemiler 
dönün yükü için bazen gizlice anlaşarak $2O risturn vermektedirler. 
Denizcilik Bankası bu işi kısa bir zaman için yapmıştır. Bu duru¬ 
mun mezkur işletme tarafından yeniden incelenmesinde fayda vardır. 

5- Gemilerimizin dolu dönüş yapabilmeleri, ihraç sezonu 
dışında milletlerarası deniz ticaretinde kullanılobil- 

A 

neleri ink^nlnrı     

Gerek armatörler gerek kamu kuruluşları, deniz ticaret 
filomuzun gelişte değil, gidişte dolu gitmesini sağlayacak kadar 
yük bulamamaktan şikayet etmektedir. îthal eşyası bularak dönüşte 
dolu sefer yapan gemiler, daha ziyade gidişte yük bulamamaktadır. 
Gemilerimizin, ihraç sezonu dışında milletlerarası deniz nakliya¬ 
tında kullanılmaları daha ziy-de tramp seferleri için mevzubahis 
olabilir. Bunlar da yine konferanslarla düzenlenmiştir, iincak kon¬ 
ferans dışı gemilerin rekabetini göz önünde bulundurmak lazımdır. 
Esasen, milletlerarası deniz nakliyatında kullanılabilecek evsafta 
olan gemilerimiz, Kontinat ve ümerika seferlerinde tromp usulü çalış¬ 
makta ve ihracat sezonu dışındaki mevsimi değerlendirmeğe çalışmak¬ 
tadır. Şüphesiz deniz ticaret filomuz, ön plana, ihracat emteası- 
nm, zamanında ve elverişli şartlarla taşınması esasını ele almış¬ 
lardır. Ticaret filomuzun, milletlerarası deniz ticaretinde kulla¬ 
nılması, horşeyden evvel bir organizasyon işidir. Halen, gerek özel 
sektöre, gerekse kamu sektörüne ait nakliyat müesseselerimizinjbazı 
büyük limanlarda temsilcilikleri mevcut bulunmaktadır. Bu temsilci¬ 
liklerin verimli bir şekilde çalışmadığı anlaşılmaktadır. Belli 
başlı merkezlerde, armatörlerimizin ve deniz nakliyat kuruluşları¬ 
mızın bürolar açması ve bu bürolar vasi t asile yük ve navlun temini 
cihetine gidilmesi icab etmektedir. Navlun fiatlarının düşmesi kon¬ 
ferans içi vc konferans dışı gemilerin çeşitli şekildeki arteon re¬ 
kabeti karşısında, Türk nakliye şirketlerinin müessir bir organizas¬ 
yona girmesi ve milletlerarası rekabete kendilerini uydurmaları 
sere kelektedir. 
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Dcııis Hakliyatı T.*».O» bu şekilde Avrupa ve Amerika1 da 
vo bilhassa Dow berk’d- bir büro açmağı teşebbüs etaiş bulunmakta¬ 
dır* Diğer armatör vo şirketlerimizin do is tor münferiden isterse 
müştereken aynı yola girmeleri, deniz ticaret filomuzdan milletler¬ 
arası nakliyat alanında istifade etmek ve munzam döviz temin etmek 

* 

imkanları kazandıracaktır* 

6. Yükleme ve Geni Kiralama Usulleri, *ingsjmanlara ria¬ 
yetsizlik halleri, sebebleri, sevkiyot maliyetine 
tesirleri, yabancı ve yerli gemilerle sevkiyatta 
leyh ve aleyhteki faktörler;   __  

Yükleme ve gemi kiralama usulleri, milletlerarası 
anlaşmalar ve teamüllerle tesbit edilmiştir* Millet¬ 
lerarası deniz nakliyatı, Tip-Mukavele’lerin geniş 
ölçüde tatbik sahası bulduğu bir nakliye alanıdır* 
Gemi kiralama usulleri ve mukavelelerde yer alan 
şartlar, limanın ve malın özelliklerine göre ayrı 
formlar halinde tip mukavelelerde gösterilmiştir* 
Bugün milletlerarası deniz ticaretinde en fazla kul¬ 
lanılan gemi kiralama usulleri, Ghar ter -Party ve 
Tıfcme Ghar tor diye adlandırılan kiralama usulleridir. 
Yukarda da işaret edildiği üzere Charter-party’ler çok 
çeşitli olup her ha t’13 ve parti yüke veya geminin 
yük kapasitesine göre ( ağırlık ve hacim) göre ayrı 
formlar vardır. Muntazam sefer yapan gemiler için 
ise kiralama ’’kırkambar mukavelesi” şeklinde olur ki 
burada gemi çok sayıda yükleyicinin'hizmetindedir ve 
yük Konşimento ahkamına göre taşınır. Böyle gemiler 
bazen parti yük de alırlar ki bunlar İş, dia"booking 

m note” denilen karşılıklı anlaşmalarla taşınır* Mem¬ 
leketimizde "General Cargo" nakliyatında, müşteriler¬ 
le doğrudan doğruya veya acenteler aracılığı ile te¬ 
min edilen yükler Booking-Note tanzimi sure tile yapı¬ 
lan kısmı anlaşmalarla yüklenmektedir. 3ooking~note 
ve kırkambar mukavelesi gibi kısmı kiralama yanında 
tam kiralama usulleri de mevcuttur. Umumi olarak, 
beynelmilel deniz ticaretinde gemi kiralanması, tea¬ 
müllere, nakliyatın ve malın ve limanın özelliklerine 
göre hazırlanmış tip char ter—party’lerle yapılmakta, 
kiracı-armatör ilişkileri ise anlaşmaların özel şart¬ 
ları kısmında yer almaktadır. 
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Anga jmanlara riayetsizlik halleri anlaşma metinleri, deniz ticaret 
Kanunu ve teamüller göz önüne alınarak halledilir. Yük taşına hususun¬ 
da anlaşma ve angajmanlara riayetsizlik halleri şu ..şekilde ortaya 
çıkahilirs 

1) Geminin istenilen veya anlaşmada tesbit edilen 
tarihte limana varmaması veya biç gitmemesi; 

2) Nakliyecinin, mukavelede zikredilen evsafta gemi 
göndermemesi; 

3) Geminin sefere elverişli olmaması, 

Angajmanlara riayetsizlik halleri olarak yukarda 
tadat edilen hususlar, nakliyecinin kusurunu gösteren hallerdir» 
Bunlara «ilaveten, yük sahibinin de kusurundan mütevellit angajman¬ 
lara riayetsizlik halleri nevemt olabilir. Bunkar da s 

a) Malın, zamanında yüklemeye hazır bir şekilde 
bulundurulmaması veya hazırlanmaması. 

b) Yükleyicinin yanlış yük beyanında bulunması. 

Angajmanlara riayetsizlik halleri bir de gerek nakliye-
einin gerekse yük sahibinin, anlaşmalarla tesbit edilen diğer genel 
ve özel şartlara riayet etmemesi ve bunlara aykırı davranışlarda 
bulunması halinde tecahür edebilire 

Angajmanlara riayetsizlik, nakliyeci yönünden,mücbir 
sebeb-fors majör- halinde elde olmayan sebeblerden ileri gelebilir. 
Hava şartlan, teknik arızalar gibi maddi faktörler yanında grev 
gibi beşeri unsurlar da nakliyeciyi, istemediği,halde, taahhüdünü 
yerine getirememek dururıuna sokabilir. Angajmanlara riayetsizlik 
hallerinde (ister iradi ve kssdı isterse elde olmayan sebeblerden 
ileri gelsin), taşıma maliyetinde bir artış mevzuubahis olmamak lazım 
gelir. Angajmanlara riayetsizlik halleri yük sahibi ile nakliyeci 
arasındaki genel ve özel anlaşma hükümlerine göre her iki tarafa da 
bazı malı mükellefiyetler yükleyebilir. Nitekim tatbikatta bu gibi 
hallere rastlamaktadır. 
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Sovki, at maliyetine to sir easn i kttirler kısaca: 
* 

1- G-e minin iktisadı olup ola^mcı; 

2- Greninin kullandığı yakıtın fiatlan (kömür, akaryakıt 
ve hatta cıükleer yakıt gibi) 

3- liman masraflarının, hizmet ücretlerinin seviyesi ve 
limanlar arasındaki farklılıklar? 

4- İşletmenin rantabilitesi 
5- İşletme ve personel masrafları? 
6- Nakil vasıtalarının amortismanı 

7- Sair genel giderler. 

Navlun fiatlannm, konferanslarla ve beynelmilel anlaşma¬ 
larla tesbit edilerek yeknesaklığın sağlanmış olması karşısında 
(konferans içi rekabet ve outsider 1lerin rekabeti daima hatırlan¬ 
mak şartile ) yerli ve yabancı gemilerle sevkiyat nrasmda, mal 
sahibi bakımından bir fark mevcut değildir. Konferans içi ve dışı 
gemilerin açık veya gizli rekabetinin navlunlar üzerindeki tesiri 
karşısında, yük sahibini]?; kendisi bakımından on avantajlı nakli¬ 
yeciyi tercih etmek isteyeceğine şüphe yoktur. En ucuz taşıma zo 
runluğu karşısında, yük sahibi bakımından yerli veya yabancı gemi 
tefrikinin pratik bir önemi bulunmamaktadır. Buna mukabil, sevkiya- 
tın yerli veya yabancı gemi ile yapılması., şüphesiz memleket eko¬ 
nomisi bakımından leyhte beya aleyhte tesirler doğuracaktır. Şart¬ 
lar aynı olduğu takdirde ihraç ve ithal mallarımızı kendi gemile¬ 
rimizle taşımamız, memleket ekonomisi•bakımından leyhte bir faktör¬ 
dür. Esasen büjrün memleketlerde bu cihete verilen önem bunun açık 
bir delilidir. Yerli gemi ile nakliyat, memleketimizin tediye bilan¬ 
çosunda navlun giderlerini azaltacağından, tediye bilançosunda olum¬ 
lu sonuçlar doğurur. Yerli gemi ile nakliyatın, deniz ticaret filo¬ 
muzun gelişmesi bakımından da jheyhte bir faktör olduğuna şüphe 
yoktur. 

7. Navlun tarifelerinin esasları, seviyesi,konferans ve 
Bekabet durumu    
Navlun tarifelerinin esasları, Milletlerarası Konferans¬ 
larla tasbitedilmiştir. Kontinant seferlerinde 1E7G0N 
(Levant Continent Conference), N4CC (North Anatolian 
Coast Conference), GONEC (Continent Near East Conference) 
tarifeleri, Akdeniz ve Adriyatik seferlerinde 4METİLE 
(<Accordo Marei Tirreııo Levante) tarifesine görre navlun 
esasları tesbit edilmektedir, .»merika hattında ise, navlun 
tarifeleri, Konferans tarifeleri esas alınmak suretile 
düzenlenmekte dir. 



Lrmatör ve denis nakliyecileriniz bu süratle,Kontinent 
ve ,\kdeni.z--1 dr iya tik hatlarında k nforons navlun t arife¬ 
leri,ikrıoriko hattında ise, yine Konferans tarifeleri esasına 
göre düzenlenen navlun tarifeleri? âignr t ra ip ve charter 
yüklenelerdo navlun piyasası nazarı itibara alınarak tesbit 
edilen navlun ücretleri ile çalışmaktadırlar. 

Konferanslarla, navlun piyasasında yeknesaklığın temini ve 
rekabetin önlenmesi gayesi güdülmekle beraber? konferansa 
dahil olmayan şirketleri(outsider:ler) rekabeti yanında kon¬ 
ferans içi şj.rketlerin de gizli rekabetinin mevcut olduğu 
bir vakıadır* 

8. Deniz Nakliyatına Devlet Müdahalesi ve Liman Hizmetlerinde 
Tekel Dar umu    .  . 
Deniz ticaretine devletin müdahalesini iki manada anlamak 

mümkündür• 
a) Devletin? deniz münakalesine işletici olarak müdahalesi 
b) Devletin deniz ticaretine geliştirici olarak müdahalesi. 

Memleketimizde devletin deniz münakalesine müdahalesi mevzuu— 
bahis değildir? hncak amme hizmeti mülahazası ile devlet yolcu nak¬ 
liyatını deruhte etmiştir» Bu sahada da bir inhisar mevzuubahis ol¬ 
mayıp? münferid özol teşebbüsler de yolcu nakliyatı yapabilirler# 
Devletin deniz münakalesine müdahalesi ancak milli savunma mülahaza¬ 
ları ile ve fevkalade zamanlara (savaş? seferberlik gibi) münhasırdır. 

Devletin? işletici olarak deniz taşıması (yük ve yolcu)işle- 
rini yapması yanında liman tesis ve teçhizatını meydana getirmesi 
ve bunun sonucu olarak limanların işleticisi durucuma geçmesi hali 
de mevcuttur» Liman tesislerinin masraflı oluşu yanında yzun sürede 
rantabl olması, liman tesislerini mutlaka devlet tarafından vücuda 
getirilmesi zorunluğunu doğurmaktadır» Liman tesislerinin devlet ta¬ 
rafından yapılması yanında? işletmenin devlet tarafından deruhte edil¬ 
mesi hallerine batı memleketlerinde de rastlanmakta ise de, liman 
hizmetlerinin? rasyonel ve rantabl çalışan özel teşebbüs tarafından 
igası da çok rastiıanan bir haldir o 

Buna mukabil? haloiş memleketimizde devletin deniz ticaretini 
ve deniz ticaret filosunu geliştirmek yolunda müdahalesinden ziyade 
müdahalesizliği mevcuttur» 0 kadar ki, bugün Türkiye r de deniz tica¬ 
ret filosunun geliştirilmesi bakımından? münferid tedbirler hariç-ki 
bunlar sistemli bir politikanın tatbik vasıtaları olmak vasfından 
çok uzaktır-mütecanie bir devlet siyasetinin varlığından söz edilemez» 

A. 
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time sinese ti, devlet himayesinden mahrum bulunmaktadır a Un küçük 
bir seneyi tesisinin devletin çeşitli knnuhı ve fiili tedbirleri 
ile himaye gördüğü Türkiyefde deniz ticareti ve deniz filosu kendi 
haline terkedilmiş bir durumdadır. Deniz kredisi (Credit maritime), 
deniz sigortası, vergi muafiyeti, hurda primi verilmesi, kriz; primi, 
ve sair çeşitli sübvansyon ve teşvik tedbirleri, ancak planlı kal¬ 
kınma döneminde ele alınabilen konular olmuştur. Bütün bu konuların 
yanında bir de bayrak himayesi vardır. Hernekedar, bayrak himayesi¬ 
ne dayanan ayırıcı-diskriminatuar bir himaye politikası, bağlı ol¬ 
duğumuz anlaşmalara aykırı ise de, aynı anlaşmalara bağlı diğer de¬ 
nizci memleketler, çeşitli teşvik tedbirlerile birlikte bayrak hi¬ 
mayesi mahiyetinde de tedbirler “/Olmaktadır. Mesela memleketimize 
iktisadı yardımda bulunan menleketier, yardım çerçevesi dahilinde 
ithal edilecek malların muayyen bir nisbet dahilinde milli gemile- 
rilc naklini şart koşmaktadır» Mevcut ticaret filomuza yük ve nav¬ 
lun temin etmek bakımından, mevcut anlaşmalardaki imkanların kulla¬ 
nılması her zaman mümkündür kanısındayız. 

9o Yolcu Gemileri ile sevkiyatı, acentesi olmayan deniz 
vasıtaları ile ssvki.yat durumu; *  
Denizcilik Bankası hMOfnm 49e491 gres tonilatoluk 

modern, 14 ila 18 mil süratinde 15 ve daha küçük yaştaki yolcu ge- 
milerile Şimali ükdeniz, Cenubi ükdeniğ, idriyatik Hayfa, Marsilya*- 
Hayfp idriyatik-Hayfa muntazam*hatlarında naklettiği ihraç malı tu¬ 
tarı 1964 senesinde 30.614 ton olmuştur. 

Bu miktar:,n 17»878 tonu .idriyatik hatimdeki limanlara ve 
bu arada 12.874 tonu Triyesteye boşaltılmış, ayrıca, Şimali ikdeniz 
hattında 8»330 ton taşınmış, bunun 6,137 tonu Marsilya Limanına bo¬ 
şaltılmıştır. Diğer hatlarda yolcu vapurları ile taşman yük 4-5 
bin tonn geçmemektedir» 

Deantosi olmayan vo küçük vasıtalarla bu arada motorlarla 
taşman ihraç nalının hacmi hakkında herhangi bir malumat edilmek 
mümkün olamamıştır o J3u tip deniz vasıtasile yapılan ihracatın, çok 
cüz’ı ve kabili ihmal olduğuna şüphe yoktur. Milletlerarası deniz 
trafiğinde yükleme boşaltma ameliyeleri bakımından yabancı bandıralı 
gemilerin 86"ya ulaşması, 600 bin gros tona baliğ olan deniz ti¬ 
caret filomuza ise fo 14Jün isabet etmesi ve istatistiğe dahil yerli 
ve yabancı gemilerin mutlaka bir acenteye bağlı olması vakıası kar¬ 
şısında, acentosiz motorlarla yapılan ihracatın hiç mesabesinde ol¬ 
duğu söylenebilir, Esasen bu şekilde ihracat ancak çok yakın liman¬ 
lar arasında cereyan edebilir ki bu mahiyette büyük bir ticari mal 
akımına sahne olan komşu limanlar mevcut bulunmamaktadır.Bununla bera¬ 
ber Yunanlıların Eob esası üzerine motorla İstanbul1 dan balık olarak 
Yunanistan ve Bulgaristan’a taşıdıkları bir vakadır. 



*ıyr_.cg İzmir 1 inanın3 haftada 2 defa uğrayan İtalyan 
Bandırvlı San UrrkooSan Georgio Stolvia, Borniııa, Brenner o gelir 
yolcu gemileri ile İtalya, B.L1manya vo b% miktarda Fransa ve Fin¬ 
landiya'ya balık ihracatı yapılmaktadır« 

İZMİR LİK4NINDM T^ZL BbLIK İHRmCl 
(Ton olarak) 

1962„ 1963 1964 
İtalya 278 “ 438 475 
B»41manya 40 16 6 

Bu itibarla, ihraç nallarımızın tadanına yakın bir kıs¬ 
mının deniz yolu ile ihraç edildiğini ve bunların da acentelere bağ¬ 
lı gemilerle yapıldığını kabul etmek hatalı olmayacaktır» 

10c limanlarda İhraç Malları birikimi, sezonlar itibarile 
durum e   
İhraç mallarımızın mevsimlik olması ve ihracatın, büyük 

kısmı itibarile senenin belirli aylarına inhisar etmesine rağmen, 
limanlarımızda, nakliyat be- nakil vasıtası yokluğundan mütevellit 
bir birikime rastlanmamaktadır• Muntazam sefer yapan işletmeler, 
sefer programlarını, ihracat mevsimine ve ihraç mallarının hacmine 
göre tanzim etmekte, bu suretle limanlarda ihraç mallarının birik¬ 
mesine engel olmağa gayret etmektedirler» İhracatımızın, eskiden 
olduğu gibi birkaç limana inhisar etmesi yerine, memleketin her ta¬ 
rafından ihraç edilmeğe başlanması, ihraç mallarının birikrtesine 
mani olan on mühim bir unsur telakki e dilebilirj Memleketimizde li¬ 
man inşaatının bir plan ve program dahilinde yürütülmekte olması, 
ihraç mallarının, menşeine ve malın icaplarına gttre en müsait liman¬ 
dan yüklenmesi imkanlarını hazırlamıştır» 

Bu arada, faal bir liman olmaya namzet ve bilhassa 
meyve ve sebze istihsal eden bölgeler de ;„i -ki bunlar daha ziyade 
güney kıyılarımızdaki limanlardır bu limanların henüz tesisat ve 
teçhizat bakımından yeterli seviyeye gelmemiş olması, bu limanlar¬ 
dan yapılacak yüklemeyi etkileyen en önemli faktördür» Bu arada me¬ 
sela «ntalya zikredilebilir® Antalya limanının inşaası halinde,bu¬ 
günkü tıkanıklıkların giderilmesi mümkün olabilecektir. Bu tıkanık¬ 
lık, nakil vasıtasının yokluğundan ziyade, limanın inşa edilmemiş ve 
yeterli tesis ve vasıtalarla teçhiz edilmemesinden ileri gelmektedir, 
ğntalya limanının inşaatına 1963 de başlamıştır. Liman 180 metrelik 
şilep rıhtımı ile 335 metrelik küçük motor rıhtımını ihtiva edecek 
ve ayrıca gerekli vasıtalarla teçhiz edilecektir» Armatör de deniz 
nakliyatı ile iştigalğeden firmaların belirttiklerine göre, ihraç 
mallarının limanlarda birikmesi mevzuubahis değildir. Deniz ticaret 
filomuz, limanlarda birikimden ziyade, ticari bir yüklemeye elveriş¬ 
li mal miktarı bulamamaktan şikayet etmektedir. 
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Zirai karakterde olan mailarınızın ihracı muayyen zamana 
matuftur» Program dahilinde sefer yapan gemiler, ara zamanlarda 
yük bulamamaktadırlar. Raporda belirtildiği gibi gerek kamu kuru¬ 
luşları ve gerek armatörler gemilerin gelişte değil, gidişte yük 
bulamamalarından şikayetçidirler. Tatbikatta ise bazı aksaklıklar 
olmaktadır. Rekoltenin artması limanlarda bazı birikimlere yol aça¬ 
bilir. İzmir limanından 1964 senesinde ihraç edilecek 20.000 ton 
pamuğa gemi bulunmaması şikâyetlere sebeb olmuştur. Satışı yapılan 
bu malların zamanında alıcı'eline geçmesi lazım gelir. Bu itibarla 
ilk önce memleketimiz ihraç sezonunun iyi değerlendirilmesi âer&kr 

ljLdLihr*. 

11. limanların; tesisat ve hizmet ekipmanı durumları,hususi- 
.yetleri, depo ve antrepolar   

u. Genel bilgi 

Halen inşa halinde olan Antalya»Bandırma,Bartın ve Hopa 
limanları ile birlikte 15 liman vo 44 iskele 5 teşekkül tarafından 
işletilmektedir. Bunlar, Denizcilik Bankası T.»'».0., Devlet Demir¬ 
yolları, Ereğli Kömür İşletmeleri (Evvelce E.K.İ, tarafından işle- 
tolen Karadeniz Ereğlisi limanı, halen Ereğli demir Çelik İşletme¬ 
ler i’ne devredilmiştir. Bu takdirde 6 ayrı teşekkülün mevcudiyeti¬ 
ni kabul etmek lazımdır»), mahalli belediyeler ve Özel idarelerdir. 
Bir istisnaya burada işaret etmek lazımdır ki bu da Güllük iskele¬ 
sidir. Bu iskele Köy İdare Hey’eti tarafından işletilmektedir» Bü¬ 
yük limanlarda işletme, esas itibarile Denizcilik Bankası ile Devlet 
Demiryollarının elinde bulunmaktadır» Burada bir diğer özelliğe de 
işaret etmek gerekmektedir. Yukarda bahsi geçen 15 liman ve 44 iske¬ 
lede, işletme esas itibarile tek bir teşekkül tarafından deruhte 
edildiği halde İstanbul ve İzmit limanlan bu esasa bir istisna teş¬ 
kil etmektedir» İstanbul limanında Salıpazan Denizcilik Bankası, 
Haydarpaşa limanı ise 3 lü bir işletme mevcut bulunmaktadır. SEKit, 
Devlet Demiryolları ve Belediye kendilerine ait rıhtım ve iskeleleri 
işletmektedir. Liman hizmetleri kısmında bu durumun fayda ve mahzur¬ 
ları ele alınmıştır. 
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£ «Liman ye iskelelerin tesisat,ekipman»depo ve antrepo durumu^ 
I- Denizcilik Bankası T.A.O. tarafından işletilen limanları 

1- İSTANBUL LİMANI (Haydarpaşa Hariç) 

Rıhtım boyu 1730 metre, azami su derinliği 10 metre olup 
10 geminin yanaşmasına müsaittir. İşletmenin elinde mevcut deniz 
vasıtaları şunlardır: 3 aded 600 beygir gücünden büyük römorkör* 
39 aded 600 beygir gücünden küçük römorkör, 12 marinbot, 1 dalgıç 
motoru, 10 işçi ve servis motoru 3900 ton toplam kapasitede 13 saç 
Layter, 17160 ton kapasiteli 144 mavna, 12 kılavuz motoru,11 mav¬ 
na ve prizma, 9 aded özel su layteri veya gemisi. 

Ambarlama İş yerlerinde ve yükleme 
Boşaltma hizmetlerinde kullanılan kaldırma vasıtaları: 

Cinsi  Miktar (aded) Kapasitesi 
ElektriHıvinç 23 3 ila 5 ton 
Lastik tekerlekli vinç 26 3 »t 5 ton 
Paletli vinç 1 10 ton 
İstif makinesi 64 3 ton 
Çekici trakt&r 45 — — 

Römork 61 — — — 

Palet (tahta) 5810 — — — 

Prizman ve maçunalar 11 5 
A 

ila 60 ton 

Ambarlama yerleri 

Bulunduğu yer Kapalı ambar Açık sahalar 
  (Metre kare) (Metre Kare) 
E minö nü - 11.216 — _ — 

Karaköy(Galata) 5.153 _ _ — 

Salıpazarı 80.924 30.175 
Garnialtı 6.000 9.756 
Hasköy 15.677 16.857 
Kuruçeşme kömür parkı — * — — 21.000 

Toplam:   118.970 77.788 

Limanın günlük Yükleme 
kapasitesi 

—Boşaltma 

Aynı anda yükleme-boşaltma, ambarlama ve 
vasi talariyle: 

taşıtlar servisi 
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Salıpızan rıhtımında (f00 metre uzunluğunda) 4 büyük 
ve bir küçük gemi direkt ambarlama yerlerine, 

b) yaraköy (Galata) rıhtımında (52C metrelik saha) turist 
gemilerinin bu rıhtımda tıkanıklık meydaba getirmemeleri şartiyle 
bir gemi ve direkt ambarlama yerlerine iki gemi deniz vasıtalarına; 

c) Açıkta şamandıralarda 3 gemi deniz vasıtalarına yükleme 
boşaltma yapabilmektedir. Ticari emtianın günlük yükleme boşaltma 
kapasitesi 3500 tondur. Zaruret'halinde Ortaköydeki şamandıralar¬ 
da da yükleme-boşaltma yapılabilir. 

İstanbul limanın son 4 senelik faaliyeti aşağıda gösterilmiş¬ 
tir: (Ton olarak) 

Seneler Yükleme Boşaltma Toplam 
1961 203.950 562.877 766.827 
1962 158.427 535.895 694.322 
1963 143.136 651.843 794.979 
1964 178,103 579.365 757.468 

Son üç senede 10 ila 15 bin ton arasında değişen ticarî eşya 
aktarma faaliyetleri ihmal edilerek ve limanda 300 iş günü üzerin¬ 
den çalışıldığı kabul edilerek son 4 senenin ortalamasına göre 
günlük yükleme boşaltma faaliyetinin 2511 ton olduğu görülmektedir. 
Limanın günlük yükleme-boşaltma kapasitesi 3500 ton olduğuna göre, 
İstanbul limanının halihazır ve Birinci 5 yıllık plan dönem sonu 
senesi olan 1967 senesi için tahmin edilen 805 bin tonluk yükleme 
boşaltma ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu görülmektedir, 

Haydarpaşa ciheti de dahil olmak üzere Et ve Balık Kurumuna 
ait soğuk depolarının durumuna ait bilgiler aşağıdadır: (Beşiktaş 
ve Haydarpaşa Soğuk hava depoları birarada) 

Dondurma  Donmuş muhafaza Soğuk muhafaza 
 m£ Ton/Gün M2 M2 
209 80 1.242 3.223 

.ayrıca bahsi geçen iki tesisin 140 ton günde buz istihsal 
kapasitesi ve 304 Metre karelik buzlu muhafaza kapasitesi mevcut 
bulunmaktadır. Çift rojimli odalar, hem soğuk muhafaza hem de don¬ 
muş muhafaza olarak çalıştırılabilir. Metre kareye stok edilebile¬ 
cek mal ağırlıkları şöyle dir : 

Çift re.jimli 

M2 
4.426 
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alırlıkları 

Taze Balık : 
Taze et : 100 
Teneke ile umu¬ 
mi gıda Mad.: 1400 

Sebze ve meyve; 750 
Donmuş et ; 750 
Donmuş Balık :1000 

250 Kg/tvletre kare 

II 

II 

II 

II 

II 

I! 

II 

II 

İt 

II 

II 

II 

Beşiktaş ve Haydarpaşa soğuk hava depolan rıhtımları, gemilerin 
yanşşmasma müsait bulunmamaktadır. 

İstanbul Ticaret Bdasmca yapılan bir anket sonucuna göre 
(Kamu sektörü, özel sektör ve başka depoları dahil olup, mevcut 
depoların tam olarak tespit edilememesi sebebile, rakamlar ger¬ 
çeğin dununda olacaktır, imcak hata payının büyük olmadığına şüp¬ 
he yoktur. Zira büyük depolar, anketin şümülüne girmiş bulunmak¬ 
tadır.), soğuk hava depola#.,emtea depolarının bölünüşü şu şekil¬ 
de dir: 

Soğuk 
hava depo. 

Depo sayısı 
Kamu sek. Özel ^ek. 

15 

Kapasitesi 
Kamu sek. Özel sek. 

8.948 M; 
3.856 U‘ 

37.350 M 
12.134 Ton 

Sair depolar 

a) Mekanik 
.teçhizatı 

havi 

b) Teçhizatsız 

15 

58 

1.250 M 
268.500 Ton 

3 801.488 M 

57.600 Mp 
53.100 M 
42.220 Ton 
3.650 -
(Sandık) 
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2) İzmir L i m an m: 

Rıhtım boyu 4-229 metre ölüp azauüi su derinliği 10,5 metre¬ 
dir* 19 gemi yanaşabilecek kapasitedir* lîalga kıran veya mendirek 
boyu 1000 metredir* İşletme için mevcut deniz vasıtaları şunlardır» 
600 beygirden küçük güçte 11 Römorkör, 3 çıorinbot,l datgıç motoru,5 
işçi ve öervis motoru,ûecmu kapasitesi 1000 ton olan 2 saç layter, 
9150 ton kapasitede 61 mavna 1 mavna ve prizman, 3 aded özel su lay- 
teri veya gemi. 

Ambarlama işlerinde kullanılan 
vasıtaların mahiyeti miktar 
nerelerde çalıştıkları ve kapa¬ 

siteleri 

Vasıtanın cinsi Mik t ar (a de d) Kapasitesi Kerede çalıştığı 

Seyyar vinç 1 10 ton Alsancak Limanı 
n n 2 4 » II 1! 

II 11 1 4 " Eski limanda 
11 M 1 5 " Alsancak Limanı 
tl t! 1 5 " Eski Liman 
II II 1 2,5" Alaybey-tersahe. 
11 11 1 3,5" Alsancak limanı 
ıı ti 1 3,5" Eski limanda 

İstif vinci 9 2,5" Alsancak Limanı 
II 11 2 2,5" Eski limanda 
11 II 

\ 
1 7,5" Alsancak Limanı 

Havai Vinç 2 1 " Eski limanda 
11 • 11 2 0,750" Eski limanda 

Ray üzerinde müte¬ 
harrik portal vinç 4 3 Alsancak Limanı 
ıı ıı ıı 2 5 Alsancak Limanı 

Traktör 5 — — — _ _ _ 

Ambarlama Yerleri 
5ski limonda  Kapalı Ambar (m ) Açık Sahalar (M ) 
l.No.lu ambar 6.493 — — —, 

2. " " " lo747 — — — 

3» " " " 2.190 — — _ 

Yanıcı sşya ambarı 264 — — — 

Dahili ticaret ambarı 1.947 — _ _ 

Taş iskele ambarı 869 293 
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2 2 ^lsancak IB mı:  Kapalı hmbar (M ) gçık Sahalar (M ) 
1* No.lu Lahar 3*500 ( 
2.No.lu Ti mb ar 4.0CC ( 48,685 

Toplam : 21.010 ~ 48.978 

İçinde bulunduğumuz sene zarfında açık saha üzerinde inşa 
edilmekte olan 4.000 metre karo ye yeniden devralınarak hizmete 
akılacak 12.600 metre karelik kapalı saha ile birlikte 1965 senesi 
sonunda kapalı ambarlama sahasının 37.610 metre kareye ulaşacağı 
anlaşılmaktadır. 

İzmir limanının günlük Yükleme-Boşaltma 
Kapasitesi 

.aynı anda yükle me-boşaltma, ambarlama ve taşıtlar servisi 
vasıtaları ile : 

a) Tıls ancak limanı rıhtımında (1043,70 metre) 6 büyük ve 
1 küçük gemi direkt ambarlama yerlerine veya kara vasıtalarına 
boşaltılmakta veya gemi bordalarına kara vasıtaları ile getirilen 
eşya yükle tilmektedir. 

b) Eski limanda (910 metrelik ve 26 No.lu babaya kadar olan 
sahada) asgari 13 gemi kıçtan karaya bağlamak ve deniz vasıtası 
aracılığı ile-zaruret galinde yükleme-boşaltma yapılmaktadır. 

Kor iki limanın ticari eşya günlük yükleme-boşaltma kapasi¬ 
tesi 2000-2500 tondur. 

İzmir limanında son 4 sene zarfında yapılan yükleme-boşaltma 
ameliyesine ait rakamlar aşağıdadır: 

Seneler Yükleme .(Ton) Boşaltma (Ton) Toplam 

1961 514.981 179.592 694.483 
1962 509.083 204.121 713.204 
1963 472.398 201,986 674.384 
1964 521.066 194.894 715.Ş60 

Son 4 senelik ortalama 699.508 tondur. Senelik 300 iş günü 
itibarile her iş gününe 2332 ton yükleme-boşaltna ameliyesi tekabül 
etmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı devre sonu olan 1967 
senesinde öngörülen yükleme-boşaltma hacmi 670 bin ton olduğuna 
göre, mevcut 2500 tonluk kapasitenin ancak kafi geldiği görülmekte¬ 
dir. .incak, bilhassa yükleme yani ihracat senenin belirli ayiharına 
temerküz ettiğine göre, limanın yükleme boşaltma kapasitesinin yeter¬ 
li olmadığı düşünülebilir. Her halde İzmir Limanının, liman faaliyet 
ve hizmetleri bakımından geliştirilmesinin planda ele alınması 
gereken bir konu olduğunu kabul etmek lazımdır. 
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3) S. r b, b g o n Li r.~ a n is 

Pıhtın boyu 410 metre olup azami su deriulili 10 astro— 
dir» 3 geminin yençşaasıns müsaittir. 1230 astro uzunluğunda bir 
dalga kır an var dır« îşletao için lüzualu deniz vasıtaları şunlar¬ 
dır * 600 beygirden küçük bir sdo d römorkör.1 adet norinbot, 1 aded 
işçi ve sorvis rotoru, 4-000 ton toplam kapasitede 4 a de d saç layter. 

Mekanik tesisat ve teçhizat 
4 adet istif makinesi 2 şer tonluk 
2 M Traktör 6 ton cer 
6 it Irayİer 2 şer tonluk 
1 n lastik tekerlekli 

vinç 10 tonluk 
2 n lastik tekerlekli 

vinç 6 tonluk 
1 V Portal vinç 25 Tonluk 
1 n n it 5 Tonluk 
3 Tt Portal vinç ray 

üzerinde 3 Tonluk 
1 ÎT Kantar 30 Tonluk 

ûabsrlama yerleri 

Kapalı üçık sahalar 
.ûnbar 
2 2 
M   M 

1 No»lu ithalat Gabari 552 — — — 
Eski gümrük antreposu 365 - - - 
Eski 4mbar 817 — — — 
Dahili ticaret anbarı3»000 — — — 
Yeni gümrük antreporul.500   — 
^çık sahalar -•  112o763 

6.234 112.763 
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oynı anda yükleae—'boşaltma ve aı derleme vasıtaları ile 
Trabzon limanı rıhtımında orta büyüklükte 3 geni direkt ambarlama 
yerlerine veya kara vasıtalarına boşaltma veya aabar veyahut kara 
vasıtalarından yükletilebilaeitedir. Ticari eşy3 günlilk yükleae 
boşaltaa kapasitesi 1500-2000 tondur. 

4) Giresun limanı: 

Bıhtım boyu 653 metre nlup azami su derinliği. 8,5 met
re dir& Bıhtım 2 büyük geminin yansşuasına müsait bir iskele de mev
cuttur. 1200 metrelik bir mendirek vardır. İşletme için mevcut deniz 
vasıtaları şunlardır: 600 beygir gücünden küçük 1 römorkör, 1 norin-
bot, 300 ton kapasiteli 2 aded saç yük layteri. İşletme için mevcut 
mekanik cihazlar 6 tonluk 1 aded seyyar tekerli motorlu vinç1ten 
ibarettir. 

rx • 2 Giresun limanında kapalı ambarlama yerleri 1000 M 
2000 metre karesi beton bakiyesi toprak olmak üzere 21.000 M lik 
açık saha mevcut bulunmaktadır. 

Bynı anda yükleme—boşaltma ve ambarlama vasıtaları ile 
Giresun limanı rıhtımında 3 gemi direki ambarlama yerlerine veyahut 
kara vasıtalarından gemiye yükletilmekte olup, ticari eşya günlük 
yükleme-boşaltma kapasitesi 500 ila 800 tondur» 

Denizcilik Bankası il; ilgili 
iskeleler hakkında bilgiler 

İskelenin adı Boyu (M) Su derinliği (il) Yanaşabilecek 
  gemi  
Çanakkale 202 10 - - -
Gelibolu 484,5 1,5-9 14 
Karabffea 457 2,1-5,3 6 
Silivri 230 5,5 2 
Tekirdağ 5,4 4,9-7,3 6 

II- Devlet Demiryolları tarafından işletilen limanlar: 
1 )' Haydarpaşa—Ağmanı: 

Bıhtım boyu 1195 metre olup azami su derinliği 
10,5 metredir. Bıhtım 7 geminin yanaşmasına müsaittir» Dalga kıran 
boyu 1709 metredir. İşletme için mevcut deniz vasıtaları şunlardır! 
600 beygirden lraçük 2a<d^dn römorkör, 1 aded işçi ve servis motoru, 
100 ton kapasiteli 1 aded saç yük layteri. 
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Ambarlama iş yerlerinde ve yükleme-boşaltma ti metler inde 
kullanılan kaldırma vasıtaları şunlardır: 

o 

ve elektrikli 
Vint 8de di  

o 

1 
1 
5 

5 
1 

Kaldırma gücü 

6 Son 
25 Ton 
5 Ton 
3 Ton 
1,5 Ton 

Kaldırma gücü 

5 Ton 
18 Ton 

Haydarpaşa Jimanjnda »ıhtım üzerindeki mevcut 7 ambarın 
mecmu sahası 20,533 metre karedir* Limanın azami yıllık yükleme- 
boşaltma kapasitesi 3*246*000 tondur* İkisi DDY’na birisi Toprak 
Mahsulleri Ofisine ait olmak üzere mevcut hububat silolarının mec¬ 
mu kapasitesi 50.580 tondur* 1960«1964 devresi yıllık yüklemevboşalt- 
ma vasatisi 880.800 ton olduğuna göre* limanın yükleme-boşaltma ka¬ 
pasitesinin 27’sinin kullanılabildiği anlaşılmaktadır. 

2) Samsun Limanı: 

Rıhtım uzunluğu 956 metre olup azami su derinliği 10,5 
metredir. Rıhtıma 5 gemi yanaşabilir. Ayrıca mevcut 1 iskeleye de 
bir geminin yanaşması mümkündür. Dalga kıran boyu 5151 metredir. 
İşletme için mevcut deniz vasıtaları şunlardır: 600 beygir gücünden 
büyük 1 aded römorkör, 600 beygirden küçük 2 aded römorkör, 2 aded 
morinbot, 180 ton toplam kapasitede 4 aded mavna, 1 aded özel su 
layteri. 

Mevcut Mekanik cihazlar 

Aded 

Portal ve elektrik¬ 
li vinç 

ti II 11 

Mobil Vinci 
Paletli adedi 

5 

5 

2 

3 

Kaldırma gücü 
(Ton)  

5 Tonluk 

3 Tonluk 

2 ve 5 Ton 
8 Toh 
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Limanın yıllık kapasitesi 1.290*000 tondur. Son 5 yıllık 
yükleme-boşaltma vasatisi 447.. 600 ton olup., mevcut kapasitenin 
$37,7 sine tekabül etmektedir,. 

3) İskenderun Limanı.-: 

Rıhtım boyu Dış Limanda., 590 metre olup, 10 bin tonluk 
gemiler yanaşabilmektedir,. Su derinliği 9,9 metredir. 147 metre 
uzunluğunda ve 100 tonluk gemilerin yanaşabileceği bir akaryakıt 
iskelesi de mevcuttur.. Dış limandan ayrı olarak 300 metre uzunluğun- 
da bir mendirekle ve serbest bölge rıhtımı ile çevrili bir iç liman 
mevcuttur. İç limanda cem’an .450 metre uzunlukta., ortalama 2,5 metre 
du deiinliği oİ3n bir rıhtım vardır. Bu rıhtım küçük deniz vasıta¬ 
larının yanaşmasına müsaittir.» 

İşletme için mevcut deniz vasıtaları şunlardır: 600 beygir 
gücünden büyük 1 aded römorkör., 600 beygirden büyük 5 aded römorkör, 
4 aded işçi ve servis motoru, toplam kapasitesi 2100 ton olan 8 aded 
Saçtan yük layteri, mecmu kapasitesi 88,0 ton olan 15 a de t?e d 
mavna ve prizma, 2 aded özel su layteri» 

Yükle me-boşaltma işlerinde kullanılan mekanik teçhizat isej 

4 aded 6 ton kaldırma gücünde Portal ve elektrikli vinç,5 
aded 5’şer ton kapasiteli mobil vinç, 2 aded 7 ton kapasiteli mobil 
vinç,l aded 1,5 ton kapasiteli mobil .vinç, 11 aded kepçeli 8 ton 
kapasitede paletli vinç, 1 aded 30 ton kapasiteli paletli vinç ve 
1 ^ded 10 tonluk paletli vinç ve 1 aded 5 tonluk paletli vinç'den 
ibarettir. İskenderun limanındaki kapalı ambarlama sahası toplam 
olarak (serbest bölge dahil) 10,161 metre karedir. Ayrıca Toprak 
Mahsulleri Ofisine 20,000 tonluk bir silo ve Et Balık Kurumuna ait 
25 metre karelik dondurma (günde 10 ton dondurma kapasiteli) 425 
metre kare donmuş muhafaza, 397 metre karelik soğuk muhafaza ve 31 
metre karelik buzlu muhafaza kapasitesinde soğuk depolan mevcut 
bulunmaktadır. Limanın yıllık yükleme-boşaltma kapasitesi 1.700.000 
ton olup, son dört yılın ortalamasına göre bu kapasitenin, $57,6 ©ı 
kullanılmıştır• 

4) Mersin Limanıt 
Rıhtım ve iskelelerin yanaşma tulu 3508 metredir. Azami 

su derinliği 10,5 metre, tanker kanalında ise su derinliği 14 metre¬ 
dir , 
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Limonda mevcut denis vasıtaları» 600 beygir gücünden büyük 
5 aded römorkör vc 322 ton toplam kapasiteli 4 mavnadır. 

Yüklo mo-b oş al t ma vasıtaları! 

1 ^ded 6 ton kapasiteli Portal ve Elektrikli vinç 

1 T. 5 II II 11 11 11 11 

2 " 3 t! 11 11 II II 11 

4 aded 5 ton kapasiteli mobil vinç 

4 " 6 11 II II II 

1 " 2 Tl II n 11 

1 » 1 t! 11 ır 11 

1 " 8 ton kapasiteli paletli vinç 
1 " 60 ton kapasiteli yüzer vinç 

1 " 2, 5 ton kapasiteli yükleyici. 
A 

Mersin limanı güney ve batı rüzgarlarına karşı mendireklerle 
çevrelenmiştir. Her iki mendireğin uçları arasında ki açıklık 275 met¬ 
re olup bir giriş ve bir de çıkış ağzı vardır. 4ğzm batısmdankalsn 
mendirek yığma taş usulü ile inşa edilmiş olup 1539 metre, doğusun¬ 
daki güney m:şdireği ise beton bloklar halinde inşa edil&iş olup 

3933 metre uzunluğundadır. 

Mevcut ambarlama tesislerinin alanı cern'an 6720 metre karedir. 
Limanda Toprak Mahsulleri Ofisine ait ve 100 bin ton kapasiteli bir 
silo mevcuttur ■ dyrıca 4T4Ş rafinörisine ait bir akaryakıt yüklıeme 
boşaltma tesisi mevcuttur. Tesisin gemilerden alış kabiliyeti saatta 
1500 metre küç ham petrol ve denize veriş kabiliyeti ise saatta 1200 
metre küp mamul yakıttır. 

Limanın yıllık yükleme-boşaltma kapasitesi 2400 bin tondur. 

5 ) Itrince Limanı! 

Derince limanı rıhtım şeklinde inşa edilmiş bir iskeleden 
ibaret olup uzunluğu 388 'metredir. Su derinliği, 2 ile 7,35 metre 
arasında değişmektedir. Rıhtım 2 geminin yanaşmasına müsaittir. Derin¬ 
ce limanında mendirek veya dalga kıran gibi koruyucu tesisler mevcut 
değildir. İşletme için mevcut deniz vasıtaları 600 beygirden küçük 
1 aded römorkör, mecmu kapasitesi 33»5 ton olan 6 aded saç yük lay- 
teri vo cern’an yekun 57 ton kapasitede 6 aded mavnadan ibarettir. 
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Limanda mevcut yükle lig-boşaltma teçhizatı? 

1 ada d 6 ton kaldırma gücünde Portal vo elektrikli vinç 
^ !! 5 tl It II II tt II II 

2 ıı 2 " " ,f " " " *' 

3 a de d 5 ton kaldırma gücünde Mobil vinç 

2 adod 30 ton kapasiteli paletli vinç 

4 sded 8 ton kapasiteli paletli vinç 
1 aded 5 ton kaldırma gücünde paletli vinç. 

Derince limanındaki mevcut ambarların alanı 2368 metre kare¬ 
dir. Ayrıca 3 aded sundurma da mevcuttur. İskelenin gerisinde behe¬ 
ri 5000 ton kapasiteli ve Toprak Mahsulleri Ofisine ait iki adet 
silo vardır. Limanın yıllık yüklene-boşaltma kapasitesi 8l5 bin 
t on dur. 

3) Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilen: 

a) Karadeniz Ereğlisi Limanı (Edremite ait yeni liman 
dahil)   

Rıhtım boyu 1015 metre olup azami su detinliği 10 
metredir vo 5 geminin yanaşmasına müsait bulunmaktadır. Liman 2075 
Lietre uzunluğunda bir mendirek ile korunmuştur. 

İşletme için limanda mevcut deniz vasıtaları: 600 
beygirden büyük güçte bir aded römorkör, 600 beygirden küçük 1 
aded römorkör, 1 aded morinbot'tan ibarettir. Yükleme boşaltma 
da kullanılan mekanik cihazlar: 3 aded trayler, 2 elektrikli rıhsın 
vinci, 1 motorlu vinç, 4 forkİift,2 palet,l köprü vinci 2 konveyör- 
dür. Limanın yıllık yükleme-boşaltma kapasitesi 315 bin tondur.Ka¬ 
palı anbarlar 18600, açık sahalar 102.000 M ,dir. 

b) Zonguldak Limanı: 

Rıhtım boyu 1150 metre olup 870 metre uzunluğunda 
bir dalga kıranla korunmuştur. Rıhtımın azami su derinliği 10 met¬ 
re olup 6 geminin yanaşmasına müsaittir. 
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İşletme için mevcut deniz vasıtaları, 600 beygirden büyük; 
güçte 3 aded römorkör, 2 morinbot,l aded dalgıç motoru 3 aded kıla¬ 
vuz motorü, 1 aded özel su layteri, 330 ton mecmu kapasitede 7 aded 
mavnadan ibarettir, Mekanik teçhizat ise 2 aded Elektrikli rıhtım 
vinci,3 aded forklift, 2 aded köprü vinci, 3 aded konveöyrdür.Kapalı 
anbar sahası 1560,aÇık sahalar ise 52225 metre karedir. Limanın yimLixk 
yükleme boşaltma kapasitesi 260 bin tondur. 

İhracatta malın sevk edilmek üzere depo edilmesi bir çok 
hizmetlerden sdmra olmaktadır. 

İstanbul ve İzmir limanlarında ihraç mallan mavna ile depo¬ 
lara götürülmektedir. Mavnaların yüklenmesi, boşaltılması ve emtea- 
njn ihraç ambarına girmesi hep- ücretle olur ve ihracatçıya mali kül¬ 
fet yüklenir. 

İhracatımıza kolaylık temini limanlardaki manipilasyonun azal¬ 
tılması ve Mağazacılık şeklindeki depolama usulünün ihdası ile ola¬ 
caktır • 

I3u depolara girecek plan ham emteanın bütün işlem ve kontrolü 
depoda yapılarak ihraç için yüklenmeye hazır olacak şekilde formali¬ 
teleri bitirilmiş olur. DZ. Bankası tarafından ihraç mallarının depo¬ 
larda muayene edilmesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına duyurulmuştur. 
Bakanlık İstanbul limanı için hariçte böyle bir şey yapılacağını ve 
Salı pazarında ise yapılamıyacağmı bildirmiştir. Bu itibarla Liman 
hizmetlerinde Antrepoculuk, Sundurma v.s. işlemleri umumiyetle ithal 
malları için olmaktadır. İhraç malları için böyle bir şey yoktur. 



ET ve BALIK KURUMU SOĞUK DEPOLAR KAPASİTELERİ 

Tesisler Don dur ma 

M2 Ton/Gün 

Donmuş 
Muhal' jzo 

P 

So.ğuk 
Mühıft 

..2 
la 

Çift 
ıza Rejimi 

(2} 
M 

Buz, 
i Ton/ 

Gün 

Buz Mühaz 

2 
* M 

Ayvalık . 

L . , . 79 2 7 

Antalya (l) - - - 585 - 2 15 

Beşiktaş 107 60 1242 1454 3242 100 204 

Çanakkale - - - 38 — 12.5 47 

Çe şme - - - 38 - 12.5 47 

Ere ğli - - - 108 - 8* 6 45 

Gelibolu(l) - - - 54 - 2 7 

Giresun - - - 54 - 2 7 

Haydarpaşa 
1 

M O H 20 — 1769 1184 40 100 

İskenderun 25 10 425 397 - 15 31 

Marmara 12 ,5 68 60 - 25 77 

Mersin 46 4 - 1029 539 10 58 

Or au - — - 114 - 3 10 

Rize - - - 54 - 2 7 

Samsun 12 5 68 60 — 25 77 

Sinop 17 10 200 59 - 25 62 

Trabzon 28 10 213 190 - 25 . 35 

Zoşguldak - - — 186 — 6.5 10 

1) Mahali Belediyeler ile iştiraklı tesisler 
2) Çift rejimli Odalar, hem soğuk Muhafaza hemde donmuş Muhafaza olarak 

çalıştır ı3,ır • 
M yetolc_Bd±lebilece 1c mal ağırlıklarımı 

Taze halik : 250 Kg./tö2 
Taze Et : 100 w " 
Teneke ile umumi gıda : 1400 " " 
Sebze ve meyve j 750 " " 
Donmuş Et : 750 ” " 
Donmuş balık : 1000 " " 

Depolar rıhtımları itibariyle gemilerin yanaşmasına müsait değildir* 
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S.2. Liman Hizmet Tarifeleri, limanların hususiyetlerine ve ihraç 
mallar ine __£ö re. _ farklılıkları, tarif elerin ihr a çata te Birleri 
Bilindiği üzere, gerek Denizcilik Bankası T.A.C.’na ve ge¬ 

rekse Devlet Demiryollarına ait liman lıizaet tarifeleri 25 Araîıık 
0-963 tarihli Resmi Gazete !de yayınlanan ve 1955 tarihli tarifeleri 
tadil eden bir Karar ile 1.1.1964 tarihinden itibaren yürürlüğe gir¬ 
miştir. 

Mezkur tarifenin tetkikinde dünyada mevcut deniz nakliyatı 
tie ilgili EİOT-FİOS-LİHSR TERMS gibi teamüllerin tarifede nazarı 
itibare alınmamış olduğu görülecektir. Nitekim ithal mallarımızın 
gemilerden tahliyesi ve ihraç mallarımızın gemilere yüklenmesi mas¬ 
rafları bakımından önemli olan bu eksiklik hissedilerek 27 Mart 1965 
tarih ve 11964 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni durumu ile tas¬ 
hih edilmiş ise de bu yeni durum sadece Denizcilik Bankası limanları¬ 
na ait olup Devlet Demiryolları limanlarına teşmil edilmemiştir. 
1.1.1964 tarihinden itibaren yapılan tadilat ile liman hizmetleri 
tarifesi, eskiye nisbetle $ 75 ila % 100 munzam külfet ve ücret far¬ 
kı tahmil etmiştir. Hernekadar, yapılan zamma rağmen, liman tarife¬ 
leri ve hizmet ücretleri bir çok Avrupa limanlarının hizmet ve üc¬ 
ret tarifelerine kıyasla yine de düşüklük arzetmekte ise do tarife¬ 
lerde beynelmilel teamüller dışı tatbikat dolayısilc (EİOT-EİOS-LİNER 
TERMS') azası bulunduğumuz Konferanslar Avrupa navlunlarına $.0,50 ve 
Amerika Konferansları da % 5 zam yapmak yoluna gitmişlerdir. Bu su¬ 
retle, milletlerarası teamüllere uymayan liman hizmet ve ücret tari¬ 
feleri tatbikatı dolayısilc ihraç mallarımız navlunlarında Avrupa 
limanlarında ton başına 0,50 dolar, Amerika limanlarında İ<> 5 bir ar¬ 
tış meydana getirmiş olmaktadır. İhraç mallarımızın dış piyasayfiyat— 
1 arına intibakta zorluklarla ve beynelmilel piyasalarda şiddetli bir 
rekabetle bir sırada, navlun fiyatlarına bu şekilde inkişaf eden fark¬ 
ları gönül hoşluğu ile karşılamağa imkan yoktur. Denizcilik Bankası 
tarafından işletilen limanlara ait yapılan son tashihin, Devlet De¬ 
miryolları tarafından işletblen limanlara teşmil edilmemiş olması, 
liman tarifeleri bakımından bir ikilik yaratmış bulunmaktadır. 

1.1.1964 tarihinden itibaren, liman hizmet ve ücret tarife¬ 
lerinin tevhid ve yeknesak bir h°le ifrağı için s^rfcdilen gayretlere- 
rağmen, halen aynı liman sahası içinde Denizcilik Bankası ve Devlet 
Demiryolları tarafından işletilen iki ayrı limanda (Salıpazarı ve 
Haydarpaşa limanlan) ücret tarifeleri bakımından büyük farkhar mev¬ 
cuttur. Bu anda, mevcut liman hizmet ve ücret tarifelerinin tatbiki 
bakımından yerli ve yabancı gemi arasında bir tefrik yapılmadığına 
işaret etmek isteriz. Yabancı limanlarla mukayese edilerek fahiş ol¬ 
madığı ileri sürülen liman hizmet ve ücretlerindeki son artışın, genıi 
masraflarını ve işletme giderlerini yükseltmesi sebebile ihraecat ve 
ithalata olumsuz etkiler yaptığına şüphe yoktur. Tarifelerin zamlı 
kısıcılarını tekrar etüd edilerek makul bir seviyeye indirmek üzerinde 



- 47 -

cl me ul m. *-> x "fc "y o i^ — y ş y ıî n go x- üx,. / ^ i j u^e o -o ü^ u. l 1 i. * ü 1 . l ı. ti ;o 01 ı n e 3 
belediyeler ve mahalli idareler veya diğer ilgili teşekküller tara— 
fır d ° 11 işi til i a .1 .-kel 1: ■; do to lin-mil^r «rasında büyük ayk'xrxlxk- 
1 -i aovext bulunmaktadır* Mesela, Denizcilik Bankasına ait Giresun 
yolcu vapuru Al any 9 limanında 1,0 lira iş galiye rüsumu ödediği Ivıldo 
Antalya limanında 1:344 °2 liralık nir işgali/e riiauU öûeuekteâir• 
Bu durun, bazı hallerde ihraç emteasmın, normal linanx dxşxnda baş¬ 
ka bir limandan yüklenmesine yol açmakta bundan ise ihracat maliye¬ 
ti pahalılaşt,ığı için ihracat sarar görmektedir* lhracatçxlarxn, tah¬ 
mil ve tahliye bakxmxndan dalıa müsait şartlar ihtiva eden Saftsun, 
İzmit, Tekirdağ gibi liman ve iskeleler, İstanbul, İzmir gibi liman 
hizmetleri ücretleri yüksek olan limanlara tercih ettikleri görül¬ 
mektedir* 

5 237 sayxlx ve İt 7*1943 tarihli Belediye gelirleri kanununun 
âenİB nakil vasıtalarından alınacak resimler hakkxndaki madde 19 ujş 
(a) ve (B)) fıkraları liman vo iskelelere uğrayan her nevi deniz 
nakil vasxtalarxndan alxnacak vasıta ve işgaliye rüsum miktarlarını 
Belediye Meclisinin yetkisine bxrakxlmxştxr* Halbuki aynx Kanunun 
l8 inci maddesi kara nakil vasi talkının bu neviden alxnacak belediye 
resimlerini tespit etmiştir* Belediye meclisleri kara nakil vasıta¬ 
larından, Kanunda tasrih edilmiş miktarlar üzerinden resim aldıkla¬ 
rı halde deniz nakil vasxtalarxndan, belediye meclislerinin verdik¬ 
leri ve sxk sxk değiştirecek arttxrdxklarx esaslara göre yüksek 
miktarlarda resim almaktadırlar * ki. bu husus deniz nakil vasitalarx 
sahiplerini her zaman değişebilen masraflarx ile karşxlnşmalarına 
sebebiyet vermekte, bir istikrarsızlık yaratmaktadır* Bu bakımdan, 
5237 sayılı 1*7*1948 tarihli Belediye Gelirleri Kanununda tadilat 
yapılacak ihracat yapan gemilerimizden çok cüz7i bir paranın alın¬ 
ması cihetine gidilmelidir* 

İhrac-'t yönünden liman hizmet vo ücretlerinde, üzerinde 
önemle durulan husus, bu ücretlşrin azami vo kat?ı seviyesinin ön¬ 
ceden bilinmemesinden doğan gayrı muayyeniyetidir * İhracatçının, 
malını kaça yükleyeceği ve masraflarının kat’ı olarak ne olacağını 
önceden hesaplanmasına imkan olmadığı ileri sürülür* Bu arada, bazı 
nmefruzwhizmetier karşılığı olunan ücretlerin de ihracatçı bakımın- 
ien tam bir sürpriz teşkil ettiği belirtilmektedir. Uzun senelerden- 
bori gemiler liner Terms esasına müstenit kiralanmakta idi. Böylece 
gerek tahmil gerekse tahliyede yükleyici sadece gemi ile karşı kar¬ 
şıya kalır ve tahmil veya tahliye limanında liman idaresine karşı 
herhangi bir mos’uliyeti bulunmaz vo bir masrafa muhatap olmazdı. 
Bir kaç senodenberi kira mukaveleleri, Liner Terms yerine BİO şekli 
ile yapılmaktadır. Böylece ihracatçılar çok karışık ve girift olan 
liman masraf ve ücretlerine nulıatab olmaktadır. Deniz nakliye şir¬ 
ketlerimizin, bu arada Denizcilik Bankasının bu tutumu dolayısile 
ocnobı gemiler de Biner Terms esasını bir tarafa bırakarak BİO su- 
retile çalışmayı itiyad etmişlerdir. Bir ihracatçının, liman işlerinin 
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bütün teferrüitina vakıf olancmı beklemek hatadır. Deniz liman 
tarifelerinin çok muğlak olup basitleştirilmesi gerektiğine şüphe 
ypktur• 

Liman hiznetlerinde kullanılan işçilerin kifayetsizliği, 
yüklenelerin, hor mal kategorisine ait olmak üzere ihtiyaç göster¬ 
diği vasıfların farklı olnası sebebiyle, vasıfsız kinseler tarafın¬ 
dan yapılnası, nalın, yüklene anında ziyama sebeb olmaktadır* Bu 
duruna nani olaak için yük sahibi, nalını kendi vasıflı işçileri 
ile yüklese dahi linan işletmesine, bu işler için ayrıca ücret 
ödenektedir. Vapur linanda tan bordaya yanaştığı için kendi vinç¬ 
ler ile tahmil tahliye yaptığı halde, rıhtın seyyar vinçleri ile 
tahmil yapılması gibi ücretler alınmaktadır. Vinzi çalıştıran 
puantörün do ücreti ayrıca talep edilmektedir. Boş bekleme ücret¬ 
leri de bu kabil bir hizmet karşılığı olmadan alman ücretlere 
bir misal teşkil eder. Hava şartları sebebile tahnil-tahliye ya¬ 
pılamadığı günlerde, bu bekleme sanki ihracatçının kusuru iniş 
gibi, boş bekleme ücreti tahsil edilmektedir. İhracatta kar marjı 
çok düşük olduğu için bu kabil beklenmedik masraflar, ihracatçıyı 
bazen zarara iş görmek gibi iktisadı olmayan bir dururrla karşı 
karşıya bırakabilmektedir. Bütün bu'g^yrı müsait şartlara bir de 
nakliye şirketinin angajmanı olduğu halde, gemi de arıza var, tamir 
edilmektedir gibi bahanelerle tahsis ettiği gcraiyi başka bir sefe¬ 
re ayırması ve tek taraflı bir çok şartlan ihtiva eden kiralama 
mukavelelerinin bu imkanlarından f aydcolonar ak, daha yüksek navlunlu 
yükleri almak için mevcut anlaşmalarını çiğnemesi suretile ihracat¬ 
çıya gecikme tazminatı vesair zarar ziyan ödettirilmesi (zira ih¬ 
racatçı da yabancı alıcıya karşı bazı vecibeler yüklenmiştir) düşü¬ 
nülecek olursa, halen Türkiye'de ihracatın ne kadar müşkül şart¬ 
lar altında yapıldığı sarahatle ortaya çıkacaktır. İhracat bakımın¬ 
dan önemli olan bir diğer husus da şudur s Liman işçilerinin normal 
nesoir saatleri 08.00 den 17.00 ye kadardır. Yükleme bu süre için¬ 
de tamamlansa da gümrük formaliteleri ile limandan hareket fazla 
mesaiye kalmakta ve işletme masrafları artmaktadır. Römorkör ve 
kılavuz tarifelerinin normal mesai süresi olarak 07.00-19*00 olarak 
tesbiti ve aynı tarifenin Devlet Demiryolları limanlarında da tat¬ 
biki işletme masraflarını azaltacağından ihracata nüsbet yönde 
tesir edecektir. Bundan başka limanlara :rapılan sevkiyatta nakil 
vasıtalarının uzun bir süre bekletilmesinin önüne geçilmelidir. 
Bunun için de limanlarda mevcut açık sahalar ve sundurmalar, vapur 
gelmeden bir kaç gün evvel ihraç mallarının depolanmasında kulla¬ 
nılmalı ve liman işletmeleri bu sahaları tüccarı tatmin edici ma¬ 
kul ve ucuz bir fiyattan kiralamalıdır• İhraç mallarının gemilere 
süratle yüklenmesini sağlayacak tedbirler de alındığı takdirde, liman 
idareleri tarafından alman bekleme ücretleri ortadan kalkmış ola¬ 
caktır • 
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Limanlara yapılân sevk:’ millî, bir serve# olan n a İnliye 
vaSıttlarinln saaîlerce be kİ© t ilno s inin önüne geçilmelidir«İzmirTin 
Alsancak limanında mevcut olan depolara ihraca-e emtialarının vapur 
gelmeden 1-2 gün evvel depo edilmesi ve bunun tahakkuku içifado açik 
sundurma halindeki depoların liman idaresi tarafından tüccarı tat¬ 
min edici bir şekilde ucuz bir tarifenin tatbiki gerekir» Bu tahak¬ 
kuk ettiği takdirde gelen vapurların günlerce limanda kalmasının 
önüne geçilecektir» 

Ayrıca,gemilere süratle mal yükleme imkanı sağlanacak,liman 
idaresi tarafından alman bekleme ücretleri ortadan kalkmış olacak, 
gemilerin geç yüklenmesi sebebi ile ödenilen dövizden bir tasarruf 
sağlanacak, bu itibarla saatlerce bekleyen kara nakliye vasıtaları¬ 
nın da süratle boşaltılması imkan dahiline girecektir» 

Liman İşletmeleri Hizmet tarifeleri hakkında genel bilgi 

Liman hizmet tarifelerinin tatbiki bakımından eşya, ağırlık 
ve aded olmak üzere iki kategori dahilinde mütalaa edilmiştir. 

Ağırlık esası üzerinden ücrete tabi eşya (a) sınıfını teşkil 
eder» Bir parçasının ağırlığı 1000 kilogram ve daha az eşyalar,£•-1 > 
âH2, A-3, A-4, A-5 olmak üzere beş grup üzerinden ücret muamelesine 
tabi tutulurlar. Bir parçasının ağırlığı 1001 kilo ve daha fazla 
olan (a) sınıfı eşyalar ile tarifede zikri geçen diğer eşyalar (te¬ 
kerlekli ve paletli vasıtalar gibi) ağırlık esası üzerinden ücrete 
tabidirler• 

Adetleri üzerinden ücrete tabi canlı hayvanlar (B) sınıfı 
eşya olup bunlar da B-l, B-2, B-3, B-4? B-5 olmak üzere beş tali 
gruba ayrılmıştır. 

Tarife ücret cetvellerinde gösterilen ücret miktarları esas 
ücretlerdir. Tarife ana hükümleri ve her hizmetin ifası sırasında 
tatbik edilen hizmet tarzlarına göre tarifesinde mevcut hükümlerine 
nazaran evertine saatlerine göre yüklenen, boşaltılan malın arz et¬ 
tiği hususiyet nazarı dikkate alınarak her çeşit ilave ve indirimler 
esas ücretlere göre hesab edilir. İlave ve indirimler tarifelerin 
tatbik şartlarında zikredilmiş olup fa miktarları nazarı itibara 
alınmak suretiyle işlem yapılır. 
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-f açıkt^ dur -m veya kıyıya yanaşmış olan 
ganinin bordasına getiril niş veya sap»ulanmış eşyanı:: buradan alı¬ 
narak geni güvertesi veya ambarına konulması ve istif edilmeğidir. 

Boşnltma hizmeti, eşyanın açıkta duran voyn kıyıya yanaş- 
nı ş olan geninin güverte veya »aharlarından alınarak gemi bordasın¬ 
daki deniz veya kara vasıtasına veya rılıtm, iskele üzerine bırakıl¬ 
masıdır o 

Nakil hizaoti-Doniz taşınası, rıhtın veya iskeledeki yüklü 
deniz vasıtalarının geni bordasına götürüluesi, içindeki eşyanın 
sapanlannası veya geni bordasındaki deniz vasıtasına bırakılan eş¬ 
yanın istif edilmesi, deniz vasıtasının rıhtım iskeleye getirilme¬ 
sidir-

Bu hizmetlerin tatbik şekline ait şartlar ve diğer hususlar 
kendi tarifelerinde gösterilmiştir. 

Yükleno-Boşaltna-Nakil hizuetl-orine ait tarifeler iki esasa 
göre tertiplenmiştir s 

1- Beher paiçasmm ağırlığı 1000 kilogram ve daha az olan 
eşyalar için A-l ila A-5 grupları üzerinden 1,2,3 numaralı tarife¬ 
ler. 

2- Beher parçasının ağırlığı 1001 kilogramdan fazla olan 
eşyalar ile tarifede zikredilen diğer hususi tip eşyalar için grup¬ 
lan nazarı itibare alınmadan beher parçasının ağırlığına göre beh^r 
ton için alınacak ücret esasına göre tertip edilmiş tarifedir0. 

3- Adet üzerinden ücrete tabi olan hayvanlar için B-l ilâ 
B-5 grubu üzerinden 50-1000 kuruş nakil ücr ti alınır. Yükleme-hoşalt- 
ma ve nakil hizmetlerinin overtime de yapılması halinde yükleme bo¬ 
şaltma için ton başına 100 kuruş, nakil hizmeti için ton başına 300 
kuruş gemi kaptan veya acentesinden alınıro 

Vinçci hizmeti gemi vinçlerinin? işletme tarafından tefrik 
edilecek operatör tarafından çalıştırılmasıdır* Vinç hizmeti ise 
liman işletmesine ait rıhtım vinçlerinin çalıştırılmasıdır. Bu hiz¬ 
metler için tarifelerinde mevcut hükümler tatbik edilir. 

1— A sınıfı eşya için eşyanın cinsine ve grubuna bakılmadan 
beher ton başına 100 kuruş vinçci ücreti alınır. 

2- B sınıfı eşya için bütün sınıflar için adet başına 25 ilâ 
100 kuruş alınıro 
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3- B ıiı t ıra veya iskelelere yanaşmış (aborda olmuş) ge railerin 
yükleme—boşaltma hizmetleri içiıı kara vinçleri kullanılır ve vinç 
üoroti alınır. 

4- A sınıfı eşyada cins gözetilmekeİzin beher parçası 5000 
kiloya kadar oluıak üzere beher ton başına 500 kuruş, beher parçası 
5000 kilogramdan fazla olan eşya için belıor ton başına 600 kuruş 
B sınıfı ^ayvanlar için beher adedi başına 25 ila 100 kuruş alınır* 

Vinç ve vinçei ücretlerinin tahakkukunda umumî hükümler ve 
kendi tarifeleri tatbik şartlarındaki hükümler nazari’itibare alın¬ 
mak suretile işlem yapılır. 

Echize, ücreti olarak, gemilerin yükleme-boşaltma ve aktar¬ 
ma hizmetlerinde liman işletmesine ait eçh^te kullanılmakta olup ton 
başına 30 kuruş ücret alınır* 

Yük teslim şartlarına göre, yükleme,boşaltma,vinçei, vinç 
eçhize ücretlerinin sureti tahsili: liner Terms navlun mukavelesi 
esasına göre yükleme,boşaltma, vinç, vinçei ve eçhize ücretinin ^70'i 
gemi kaptanı veya acentasmdan, % 30’u eşya sahibinden alınır* PİO 
esasında ise bu hizmetlere ait ücretlerin tamamı eşyaya aittir* 

Kara hamaliyesi, kara nakil vasıtaları ile gelen veya kara 
nakil vasıtaları ile gidecek eşyanın sundurmaya nakil ve istif edil¬ 
mesi veya sundurmadaki eşyanın kara nakil vasıtalarına konulması, 
sundurmada bulunan bir eşyanın rıhtımda aborda vaziyette olan bir 
gemiye verilmek üzere gemi bordasına getirilmesi, sapanlanması ve 
vinç kancasına takılması, veya deniz vasıtasına konularak istif edil¬ 
mesi, yahut geminin bordasında bulunan eşyanın sapandan çözülmesi 
ve sundurmaya nakil ve istif edilmesi, kara nakil vasıtası ile rıh¬ 
tımda yatan bir geminin bordasına gelen eşyanın vasıtadan alınarak 
sapanlanması ve vinç kancasına takılması veyahut vinç ile rıhtıma 
indirilen eşyanın kancadan çıkarılması,, karo nakil vasıtasına konu¬ 
lup istif edilmesidir* 

Ambarlama yerleri ile rıhtıma aborda olmuş gemi arasındaki 
hammaliye hizmetlerinin overtime da yapılması halinde eşyanın grubu¬ 
na bakılmaksızın ton başına 300 kuruş gemi kaptanı veya acentesin¬ 
den alınır«Ücret, bu hizmete ait mevzuat ile umumi hükümler nazarı 
itibare alınarak tahakkuk ettirilir* 
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Ambloma, verier in do erliye ü or o tier ij 

Ardiye liizn.otle.ri için iki tarife mevcuttur* t 

1 — Birincisi ağırlık esasına müstenid vc A grubuna dahil 
eşyanın A-l don A-5 ’s kadar olan kısmının 1-30. 1-60, l£90, 1-121 
den fazla gün ardiyede kalması haline göre tespit edilmiş ücret 
tarifesidir* 

2- Adet üzerinden 1-30,1-60,1-90,1-121 den ziyade gün ardi¬ 
yede kalması halini ...göre (tekerlekli ve paletli vasıtalar ile hacim¬ 
li kazan ve benzeri eşya) i£in tespit edilmiş tarifedir* Ambarlama 
hizmetine ait ücretler umumi hükümler ve kendi tarifesindeki hüküm¬ 
ler nazarı itibare alınarak-işlem yapılır* 

Tarifeler hakkında bu genel açıklamalardan sonra ihraç ve 
transit eşya için muhtelif pozisyonlara göre alınacak ücretler hak¬ 
kında bilgi verilmesi de i<Sab etmektedir* 

1— Bir sayılı ve V sayılı cetveller hakkında izahat: 

Kara vasıtası ile gelen ihraç ve transit eşyanın ambarlama 
yerlerine alınması buradan rıhtım veya iskelelere aborda olmuş gemi¬ 
ye yükletilmesi veya transit eşya için mukabil ameliye! 

1-sayılı cetvel transit eşyası için, V sayılı cetvel ve ih¬ 
raç eşyası için tanzim olunmuştur! 

a) Hammaliye ücreti ihraç ve transit muameleleri halinde 
°Jo 25 tenzilatlıdır* 

b) Ardiye ücreti 15 günlük hesap edilmiştir.^Gorek ihraç 
ve gerekse transit eşyanın ambarlama yerlerinde azami 15 gün kalaca¬ 
ğı nazarı itibare alınmıştır). İhraç ve transit halinde ücret $ 50 
tenzilatlıdır. 

c) Ambarlardan gemi bordasına taşıma ücreti ihraç ve trahsite 
ait hükümlere göre ^ 25 tenzilatlıdır. 

d) Vinç ücreti rıhtıma aborda olmuş gemilerde karo vincinin 
kullanılması mecburiyetine binaen bunlara ait ton başına ve tenzilata 
tabi olmayan ücrettir. 
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©) Gemiye yükleme veya boşaltma ücreti ihraç ve transit 
hükümlerine göre f 70 gemi ambar hizmeti çıktıktan sonra geri 
kalan ücretten f° 40 tenzilat yapılıp gemi ambar »hizmeti üzretiyle 
birleştirilerek bulunan miktardır. Cetvellerde tespit edilen rakam¬ 
lar bu tenzilatlar nazarı itibare alınarak tertiplenmiştir. 

f ). Sçhize ücreti tenzilata tabi değildir. 

2- II ve VI sayılı cetveller hakkında izahat: 

Kura vasıtaları ile gelen ihraç ve transit eşyanın ambar¬ 
lama yerlerine bırakılmadan rıhtım veya iskelelere aborda olmuş ge¬ 
miye yükletilmesi veya transit eşya için, mukabil ameliye: 

2 sayılı cetvel transit eşya için VI sayılı cetvel ise ihraç 
eşyası için tanzim edilmiştir. 

a) Ha amal iye ücreti ilıraç ve transite ait muamelelerde ^25 
tenzilatlıdır• 

b) Vinş ücreti kara vinçlerine ait olup, tarife hükümlerine 
nazaran tenzilatsızdır. Yükleme ve boşaltma ücreti yukarıda izah 
edildiği üzer e/» 40 tenzilatlıdır. 

3- III ve VII sarılı cetveller hakkında izahat: 

Kara vasıtaları ile gelen ihraç ve transit eşyanın ambar¬ 
lama yerlerine alınması, buralardan açıkta bulunan gemilere yükle- 
tiimosi veya transit eşya için mukabili ameliye: 

a) Hanımeliye ücreti ihraç vo transite ait tarife hükümlerine 
nazaran f 25 tenzilatlıdır. 

b) Ardiye ücreti 15 günlük vo ihraç, transit hükümlerine 
göre f 50 tenzilatlıdır. Cetvelde 15 günlük ve tenzilatlar nazarı 
itibare alınarak işlem yapılmıştır. Ardiye için alınacak ücret,malın 
ardiyede kaldığı güne göre hesaplanır. 

c) Ambarlardan deniz vasıtasına taşıma ve istif ücreti ih¬ 
raç ve transite ait tarife hükümlerine göre f> 25 tenzilatlıdır. 

d) Denizde nakil, tarife hükümlerine göre deniz vasıtasına 
ait ücret olup, ihraç ve transit eşya için kabul edilmiş sabit ücret¬ 
tir. 

e) Vinçci ücreti, gemi vinçlerinin çalıştırılması için alı¬ 
nan ücret olup tenzilata tabi değildir. 
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f) Go raiye yükleme veya boşaltma ücreti ihraç ve transit 
hükümlerine gör o fi> 70 geni a ab ar hizmeti çıktıktan sonra geri 
kalan ücretten fi 40 tenzilât yapılır» Gemi ambar hizmeti ücretiyle 
birleştirilerek bulunan miktardır* 

g) Eçhize ücreti tc-nzilâts tabi değildir. 

4- IV ve VIII sayılı cetveller hakkında izahat s 

Eşyanın transit veya ibraç ambarlarına uğratılmadan, açıkta 
bulunan gemiye deniz vasıtası kullanarak yükletilmesi, veya tran¬ 
sit eşya için, mukabili ameliye: 

a) Hanımeliye ücreti ihraç ve transite ait tarife hükümleri¬ 
ne nazaran fi 25 tenzilâtlıdır* 

b) Denizde nakil tarife hükümlerine göre deniz vasıtasına 
ait. ücret olup ihraç ve transit eşya için kabul edilmiş sabit-Cfika) 
ücrettir. 

c) Vinçci ücreti^ geni vinçlerinin çalıştırılması için 
alınan ücret olup tenzilatla tabi değildir* 

d) Gemiye yükleme veya boşaltma ücreti ihraç ve trahsit 
hükümlerine göre fio 70 gemi ambar hizmeti çıktıktan sonra geri kalan 
ücretten fi 40 tenzilat yapılır* Gemi ambar ücretile birleştirilerek 
bulunan miktardır* 

e) Eçhize ücreti tenzilâta tabi değildir. 
5- Yükleme ve boşaltma vaziyetlerine göre tanzim kılınmış 

bulunan ücret tablolarının alt kısımlarında yük teslim şartlarına 
göre ayrıca gemiye ve yüke ait ücretler tefrik edilmiş ve tablolar 
halinde gösterilmiştir* 

6) Konşimento şartlarının Liner Terms olması halinde fi 70 
gemi ambar hizmeti, vinç, vinçci ve eçhize ücretlerinin de fio 70’i 
ile bu hizmetlere ait overtime ücretleri geni kaptanı veya acente- 
dine aittir* 

7) Konşimento şartlarının PİO olması halinde , yükleme, 
boşaltma, vinç, vinç ve eçhize ücretlerinin bütünü eşyaya aittir* 

Yukarıda verilen izahat eses itibarile Denizcilik Dankası 
tarafından tekel halinde işletilmekte olan limanlarda uygulanan 
ücret tarifesini göstermektedir* Devlet Demiryollarınca işletilmekte 
olan limanlarda tatbik edilen ücret tarifesi, ekli IX numaralı 
cetvelde gösterilmiştir* 
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Her iki tarife cetveli tetkik edildiğinde, Devlet D. .ir,yolla¬ 
rınca işletilen limanlarda, ihracat eşyasına tatbik edilen ücretler¬ 
de önemli farklar olduğu görülmektedir» Mesela iki işletmenin vinç 
ücreti aynı olup ton başına 500 kuruştur. Eçhize için alman ücret¬ 
ler de eşit olup ton başına 30 kuruştmr. Buna mukabil, hanmaliye vo 
yüklemede farklar vardır. Misal olarak A-l grubu eşyayı alalım.De¬ 
nizcilik Bankası tarifesine göre toplam ücret 742 kuruştur.Devlet 
Demiryolları tarifesinde ise 569 kuruştur. Ayrıca Demiryolları li¬ 
manlarında maktuen ve sabit olarak 5 grup ihraç malı için de 400 
kuruşluk bir indirim yapılmaktadır• Bu suretle mesela Denizcilik 
Bankası limanlarında A-l grubu için toplan olarak 2,72 lira alındığı 
halde Demiryolları limanlarında 739 kuruş alınmaktadır* İhraç entea- 
sınm dahil olduğu grubun sayısı yükseldikçe yani A-5 grubuna doğru 
aradaki fark da küçülmektedir. Denizcilik Bankası t ar if e s il e, De mij|l- 
yollan tarifesinde 2-5 grubu için fark, 247 kuruştur. Halbuki bu 
fark mesela A-2 grubu için 535 kuruştur. 

Liman hizmetlerinin layıkı veçhile görülebilmesi için bazı 
hususları kaydetmekte zaruret•görmekteyiz. Samsun, İnebolu, Derince, 
Mudanya, Baüdırma, Güllük, Gökova, Betiliye, Göçek, Mersin ve İsken¬ 
derun gibi büyük haci^ctoaz değerde maden cevheri gibi eşya yüklenen limanlarda ihtiyacç/î:9aar buldozer mevcut değildir. Buldozer olmaması 
sebebiyle iyi istif yapılamamakta vo ambarların istiab.hacmi kadar 
yük alınamamaktadır. Der in 6e.;! de ki iskele ancak iki geminin yanaşması¬ 
na müsaittir. Bu limana gelen gemiler ekseriye uzun zaman beklemek¬ 
tedir. Bunu önlemek için iskelenin hiç olmazsa dört gemi yanaşacak 
kadar uzatılması lazımdır. Dorinco limanı, tevsi edilip teçhiz edil¬ 
diği takdirde, yurt içine demiryolu vo kara yolu ile sevkedilecek eş*)- 
yanın İstanbul yerine Derinceye boşaltılması kabil olabilecektir. 
Böylece, hem yurt içi sevkiyatında 45 millik bir kısalma sağlanmış 
ol^oak hemde İstanbul Limanının yükü've sıkışıklığı hafifletilmiş 
olacaktır. Yanıcı, parlayıcı eşya için belediyelerce tanzim edilmiş 
esaslar ve tarifeler günün icaplarına uymamakta ve hala daha çok 
eskiden hazırlanmış tüzükler uygulanmaktadır. Bu yüzden gemiler evve¬ 
la liman dışına demirlemekte bu kabil yüklerini boşalttırtan sonra 
limana alınmaktadır. Bu suretle fuzulî olarak zaman kaybedilmekte 
ve masraf yapılmaktadır. Halbuki bu kabil yüklerin pek çoğu Kontinant 
limanlarında karışık eşya rıhtımlarından yüklenmekte ve bunda mahzur 
görülmemektedir. Bu sebeble belediyelerin eskiden yapılmış olan tari¬ 
felerinin ve mevzuatın, halihazır şartlara uygun düşecek şekilde ta¬ 
dili ve bu yapılmcıya kadar ileri memleket limanlarında karışık eş¬ 
ya yüklenen rıhtımlarından yüklenen buna mümasil yüklerin memleketi¬ 
miz limanlarında da aynı şartlarla tahmil vo tahliyesine müsaade 
edilmesi hem zaman kazandıracak hem de fuzuli masrafları bertaraf 
o de çektir• 
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Denizcilik Bankası limanlan ile Devlet demiryolları liman¬ 
ları arasında ücret tahsili bakımından da fark vardır» Eskiden 
(1963 senesine kadar) tahmil tahliye masraflarından $ 42 si gemi 
sahibinden ve 7° 587 o yük sahibinden alınma'kta iken halen bu nis- 
betler İ° 30 ve$7C dir» Demiryolları limanlarında ise eski. af» 42 ve 
İo 58 nisbetleri muhafaza edilmiştir» Navlunların düşük buna mukabil 
liman masraflarının son zamlarla yükselmiş olduğu bir devrede bu 
tertip gemi sahiplerinin işletme masraflarının da artmasına sebebi¬ 
yet -oermiştiro Dsnizciliğ Bankasının bu ücreti yük sahiplerinden 
almayıp gemi sahiplerine zimmet çıkarması da müşkilatı artırmakta¬ 
dır» Ayrıca Denizcilik Bankası liman işletmeleri "Eçhize " namı altın¬ 
da ton başına aldıkları 30 kuruşu tahmil ve tahliyede eçhize kullanıl¬ 
madığı zamlarda da almaktadır. Halbuki bu ücretin ancak tahmil tah¬ 
liyede teçhizat kullanılması halinde alması daha uygun olacaktır» 
Kılavuzluk ve Römorkör fcizmet ve ücretlerinin, diğer limanlarda ol¬ 
duğu gibi (yabancı limanlarda) güneşin doğuşundan batışına kadar 
geçen zaman normal mesai süresi olarak tesbit edilmelidir. Zira kı¬ 
lavuz ve römorkörcülükte riziko, gece karanlığı olduğundan, karanlık 
olmadığı halde, mesai saatinin 17.00 ile sınırlandırılmış olması 
sebebile, riziko olmamaama rağmen riziko payı tahsil edilmesi gifci 
izaiıı imkansız bir durum meydana getirmektedir. Bu-sebeble, bu hiz¬ 
metler için normal mesai süresinin güneş batana kadar olan devre 
olması icab etmektedir»' 

Bu vesile ile çok zaman kaybına sebebiyet veren eskiden 
kalmış gümrük formalitelerinden de bahsetmek yerinde olacaktır»Mem¬ 
leketimiz limanlan arasında seyredilirken hor Ittrk limanından kal¬ 
kışta ambarların mühürlenmesi ve ancak varılan ikinci bir Türk li¬ 
manında bu mühürlerin ma&allı gümrük memurları tarafından açılması 
seyir esnasında ambar temizlenmesine imkan bırakmamakta ve liman¬ 
larda fuzuli kalınarak hem zaman kaybedilmesine ve hem de esasen 
mahdut yanaşma yeri olan limanlarımızda yer işgaline sebebiyet ver¬ 
mektedir. Esasen daima gümrük kontrolü altında tahmil ve tahliye 
yapan ve manifesto harici bir parçanın bile taşınması mümkün olmayan 
gemilerin iki Türk limanı arasında bir de ambar mühürlenmesine tabi 
tutulmasının eskiden kalma ve zararlı bir usul olduğuna kani bulun¬ 
maktayız. Bundan başka ithal malı olan bir ambara ihraç malı konul¬ 
maması hususundaki gümrük kaydı da halihazır şartlara uymamakta, ve 
mesela İskenderun için yurt dışından yüklenmiş olan yüklerin bulun¬ 
duğu ambarın, İstanbul'dan İskenderun’a kadar boş bırakılması talep 
edilmektedir. Bütün bu konuların faydaları ve mahzurları ile bir 
arada tetkik edilip, deniz münakalesinin bugünkü şart ve ihtiyaçla¬ 
rına göre mevzuatın yeniden gözden geçirilmesinde zaruret mütalaa 
e tnekte.yiz. 
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300 not tonilatodan az go iniler içiıı tatbik edilen tarife¬ 
ler de de bazı, aksaklıklar mevcuttur» 

Denizcilik Bankasının kuruluşuna ait 5842 sayılı kanunun 
8 ci maddesine göre t Banka Türkiye Limanlarında ancak 300 net toni¬ 
latodan büyük gemilerin yükleme boşaltma ve aktarma işlerini yap¬ 
makla mükellef bulunduğu halde kanunda bir değişiklik yapılmadan 
kabul edilen bir tarife ile 300 net tonilatodan aşağı gemilerin 
de saat 08»- ila 17-- arasında mesai dahilinde yapacakları tahmil 
ve tahliyelerinde eşyanın cinsine göre beher tondan 4-5 lira bir 
ücret alınmaktadır o Gemilerin tahmil ve tahliyeleri yük sahipleri 
tarafından yapılmakta* Banka yalnızca bu ücrete karşılık rıhtım 
üzerinde yükün sapandan alınması hizmetini görmektedir* Bir veya 
iki kişi ile yaptırılan bu işin maliyeti işletmeye 70 kuruşa mal 
olmaktadır» (Trabzon Limanında) 

Yük sahibi tüccar* esnaf ve acenteleri pek çok mutazarrır 
eden bu tarifede esas ihtilaf! doğuran ve limanda gemilerin birik¬ 
mesine ve tıkanıklığa sebebiyet veren husus mesai ücretinde yapı¬ 
lan tahmil tahliyelerde yukarıda açıklanan ücrete ilave olunarak 
ton başına 50 zam alınmasıdır» Mesela saat 08.- den evvel veya 
17*- den sonra veya Cumartesi saat 12.- den sonra pazar've resmi 
tatil günleri bu zamlı ücret tatbik olunmaktadır» Esasen hiç bir , 
hizmet karşılığı olmadan alman ücret çok yüksek olduğundan yük 
sahipler:’ pek haklı olarak %50 zam vermemek için mesai haricinde 
motorları tahliye etmemektedirler a Bu süratle limanın günlük normal 
çalışma süresi öğle tatilleri de dikkate alınırsa 7 saata düşmekte¬ 
dir. Bunun neticesi olarak da limanın tıkanmasına, gemilerin gün¬ 
lerce beklemesine ve ulaştırma hizmetlerinin aksamasına sebebiyet 
verilmektedir* Mesai gerisinde zam vererek kimse tahmil ve tahliye¬ 
de bulunmadığına göre de bu işte İşletmenin de bir menfaati bulun¬ 
mamaktadır» 

Bu itibarla memleket menfaatiarı dikkate alınarak Trabzon 
limanında tahmil ve tahliyenin hiç bir aksaklığa meydan verilmeden 
sür’atle yapılabilmesi için bu zamlı tarifeden vaz geçilmeli ve 
300 ne. 11 tondan aşağı gemiler ton başına muayyen bir rıhtım taşıma 
ücreti karşılığnda günün 24 s a atında serbesçe tahmil ve tahliyele- 
riniyap malıdırlar o Bu süratle limanda daha çabuk iş görülecek ve 
dolayısiyle işletmenin geliri de çoğalacaktır* 
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Pırtına dolayısiyle Trabzon limanına sığınan hiç bir hizmet 
talebinde ve sahille irtibatta brlunmayan gemilerden işletme tarafında 
De mirle ae ve Klavuz paraları talep edilmekte, dolayısiyle gemi kaptan 
ve sahiplerini fuzuli yo2»6 >■ mağdur edilmektedir. 0 kadar ki hava muha¬ 
lefetinden limana sığınan ve bir az sonra limandan çıkan ve tekrar 
h vayı iyi göremiyerek limana giren gemilerden de ikinci defa olarak 
da üoret istemektedir. 

1.11.1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Harçlar kanunu¬ 
nun 98 nci maddesinin B fıkrasına göre mücbir sebeplerden dolayı lima¬ 
na uğrayan gemilerden Liman Başkanlıklarınca da her hangi bir harç 
alınmamaktadır. 

Karadenizde Hava muhalefetinden Batua'a sığınan motorlarımaz^- 
dan Rus Hükümeti hiçbir ücret almamaktadır* 

Bu itibarla Liman İşletmelerince de Limana Hava muhalefeti 
sebebile bannan/ge?ıılerden bir ücret alınmaması uygun olacaktır. 
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Eşya 
Grupları 

Hammaliye v 

TRABZON LİMANI TRANSİT EŞYA YÜKLEM&-BOŞALTML 
ÜCRET CETVELİ : CETVEL NC.I 

Kara vasıtaları ile gelen 3Transit eşyanın” ambarlama yerlerine alınması, 
buradan rıhtım veya iskelelere aborda olmuş gemiye yükletilmesi veya 
mukabili ameliye: 

(Ton başına krş.) 

Ardiye 15 günlük Ambardan gefck bordasına Vinç Yükleme 
taşıma 

Eçhize Toplam 

A I 300 525 413 500 457 30 
22. 2; 

A 2 319 600 450 5Q0C 598 30 24; 9 

A 3 333 750 488 500 739 30 m co CM 

A 4 357 838 „ 525 5CC 836 30 30 f 8 

A 5 375 1125 563 500 924 30 35,1 

(LİNER TERMS ESASINA GÖRE TON ŞAŞINA KRŞ .) 

Eşya grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam 

A 1 735 1490 22,25 
A 2 847 1650 24,97 
A 3 959 1881 28,40 
A 4 1036 2050 30,86 
A 5 lir 6 2411 35,17 

o t : 
İT Ardiye ücreti 15 günlük olarak hesaplanmıştır . 
2- Ardiye ücretleri günlük olarak A I ile A 5 ücretleri 35,40,50,62,5,75 kuruştur • 

3- Eşya grupları A I A 2, A 3, A 4, • A 5 clarak beşe ayrılım, ştır* 
4- Yük teslim şartlarının F^O olması halinde bütün ücretler (^oplam hanesindeki) yüke aittir. 



TRABZfeN LİMANI TRANSIT EŞYA YÜKLEME-BOŞALTMl 
ÜCRET CETVELİ: CETVEL NO:2 

■ Kara vasıtaları ile gelen transit eşyanın ambarlama yerlerine bırakılmadan 
rıhtım veya iskelelere abordo olmuş gemiye yükletilmesi veya mukabil ameliye: 

( Ton başına krş») 

Eşya grupları . Hammaliye Vinç Yükleme Eohize Toplam TL» 

A I 300 500 457 30 12,87 

A 2 219 5C9 598 30 -14,47 

A 3 333 500 739 30 16,02 

A 4 357 500 836 30 17,23 

A 5 375 500 924 30 18,29 

( LİNE TERMS ESASINA GÖRE TON BAŞINA KRŞ») 

grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam TLo 

A I 735 552 12,87 
A 2 847 600 14,47 

A 3 959 643 16,02 

A 4 1036 687 17,23 

A 5 1106 723 18,29 

Not: 
1- Eşya grupları A I-A 2- A 3- A 4- A 5 olarak beşe ayrılmıştır» 

2- Yük teslim şartlarının FIO olması halinde bütün ücretler (Toplam hanesindeki) yüke aittir» 
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TRABZON LİMANI TRANSİT EŞYA YÜKLEME-BOŞALTM. 
ÜCRET CETVELİ: CETVEL NO:III 

Kara vasıtalara, ile gelen transit eşyanın anbarlanan yerlerine alınması, 
buralardan açıkta bulunan gemilere yükletilmesi veya mukabili ameliyesi: 

( Ton başına kuruş) 

Eşya 
Grupları 

Hammaliye Ardiye 
(15 günlük) 

Anbarlardan taşınıra sı 
rıhtımdaki deniz vasi- 

-talarına istifi 

Denizde 
= Nakli 

Vinçci Yüklele Eçhi: 

A I 300 525 413 100 100 457 30 

A 2 319 600 450 125 100 598 30 

A 3 333 750 488 150 100 739 30 

A 4 357 838 525 175 100 836 30 

A 5 375 1125 563 200 100 924 30 

( LİNER.TERMS Esaslarına g re ton başına krş» 

Eşya grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam 

A I 455 1470 19,25 

A 2 567 1655 22,22 

A 3 679 1911 25,90 

A 4 756 2125 28,61 
- A 5 826 2491 33,17 

N 0 t: 
1- Ardiye ücreti 15 günlük hesaplanmıştır» l/l5 i bir günlük ücrettir* 
2- Ardiye ücreti günlük olarak ve eşyanın A I - A 5 ücretleri 35-40-50-62,5~75 kuruştur» 
3- Eşya grupları AI-A2-A3-A4-A5 olarak beşe ayrılmıştır» 
4- Yüke teslim şartlarının EİC olması halinde bütün ücretler (Toplam hanesindeki) yüke aittir# 
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TRABZON LİMANI TRANSİT EŞYA YÜKLEME-BOŞALTMA 
ÜCRET CETVELİ : CETVEL NO: IV 

Kara vasıtaları ile gelen transit eşyanın anbarlama yerlerine, 
bırakılmadan açıkta duran gemilere yükletilmesi veya mukabili ameliye: 

l grupları Hammaliye Nakil Vinçci Yükleme eçhize Toplam ! 

A I 300 100 100 457 30 9,87 

A 2 319 125 100 598 30 11,72 

A 3 333 150 100 739 30 13,52 

A 4 357 175 100 836 30 14,98 

A 5 375 200 100 924 30 İ6„29 

( LİNER TERÎİS Esasına göre ton başına kuruş) 

Eşya grupları Gemiye ait ücret Yüke ait üferet Toplam TL, 
A I 455 532 9,87 

A 2 567 605 11,72 

A 3 679 673 13,52 

A 4 756 742 14,98 

A 5 026 803 16,29 

1- Eşjra grupları A I- A 2- A 3“ A 4 - A 5 olarak beşe ayrılmıştır» 
2- Yük teslim şartlarının FİO olması halinde bütün ücretler (Toplam hanesindeki) yüke aittir» 
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LİMANLARDA İHRAÇ EŞYASI YÜKLEME ÜCRET CETVELİ 
CETVEL NO: V 

Kara vasıtası ile gelen (İhraç eşyasının) anbarlama yerlerine alınması, 
buralardan rıhtım veya iskelelere abordo olmuş gemiye yükletilme si: 

( Ton başına krş.) 

Eşya Hammaliye 'Ardiye 15 günlük Anbardan gemi bordasına vinç Yük. Eçhiz e 

Not: 
1- Ardiye ücreti 15 günlük olarak hesaplanıra, ştır. l/l5 i bir günlük ücret. 
2r Ardiye ücreti günlük A 1 ile A 5 ücretleri 25,40,50,62,5,75 kuruştur. 
3- Esva sruDİarı AI-A2-A3-A4-A‘5 olarak hose amlmstır. 

( LİNER TERMS esasına göre ton başına krş.) 

Esva grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam TL. 

A I 735 1475 22,10 

A 2 047 1630 04,77 

A 3 959 1856 28,15 

A 4 1036 2022 30,58 

A 5 1106 2360 34,86 

A I 300 525 413 500 442 .. . yş 

A 2 319 600 450 500 576 30 

A 3 333 750 488 500 714 30 

A 4 357 838 525 500 808 30 

A 5 375 1125 563 500 893 30 
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1İMANIARDA İHRAÇ EŞYASI YÜKLEME ÜCRET CETVELİ: 
CETVEL NO:VI 

Kara vasıtaları il© gelen ihraç eşyasının anbarlama yerlerine bırakılmadan 
rıhtım veya iskelelere abordo olmuş gemiye yükletilmesin (Ton başına kuruş) 

Eşya grupları Hammaliye Vjnc Yükleme Eçhizo Toplam TL. 

A I 300 500 442 30 12,72 

A 2 319 500 578 30 14,27 

A 3 333 500 714 30 15,77 

A 4 357 500 808 30 16,95 

A 5 375 500 893 30 17,98 

( LİNER-TERMS esasına göre ton başına kuruş) 

Eşya grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam TL* 

A 1 735 537 12,72 

A 2 847 o co lA 14,27 

A 3 959 618 15,77 

A 4 1036 659 16,95 

A 5 1106 692 17,98 

Not: 

1- Eşya grupları AI-A2-A3-A4-A5 flarak beşe ayrılmıştır* 
2- Yük teslim şartlarının PİO olması halinde bütün ücretler (Toplam hanesindeki) yüke aittir* 
3- İstanbul’da yükleme ile ilgili nakil hizmeti serbesttir* 
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LİMANLARDA. İHRAÇ EŞYA31 YÜKLEME ÜCRET CETVELİ 
CETVEL NO: VII 

Kara vasıtaları ile gelen ihraç eşyasının anbarlaraa yerlerine alınması, 
turalardan açıkta hulunan gemilere yükletilmesi. (Ton başına kuruş) 

grupları Hammaliye Ardiye 15 günlük Anbarlardan taşınması 
rıhtımdaki deniz vasıta¬ 
sına istifi 

Denizde 

nakil 

Vinççi Yük. Eçhize îopl 

A I 300 525 413 100 100 442 30 19/ 

A 2 319 600 450 125 100 578 30 22, 

A 3 333 750 488 150 100 714 30 25, 

A 4 357 838 525 175 100 808 30 28,. 

A 5 375 1125 563 200 100 893 30 32/ 

( LİNER TERMS esasına göre tan başına kuruş) 
Esva grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret Toplam ^L. 

A 1 455 14,55 19,10 

A 2 567 16,35 22,02 

A 3 679 18,86 25,65 

A 4 556 20,77 28,33 

A 5 826 24,60 32,86 

N o t 

1- Ardi.ye üoreti 15 günlük olarak hesaplanmıştır. l/l5’"i bir günlük ücrettir. 
2- Ardiye üoreti günlük olarak ve eşyanın A I ile A 5 ücretleri 35,40,50,62,5*75 kuruştur* 
3- Eşya grupları AI-A2-A3-A4-A5 olarak beşe aim ImiRtıi". 
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LİMANLARDA İHRAÇ EŞYASININ YÜKLEME ÜCRET CETVELİ 

Eşya grupları 

CETVEL NO:VIII 

Kara vasıtaları ile gelen ihraç eşyasının anbarlama yerlerine 
açıkta duran gemilere yükletilmesi. (ion başına kuruş) 

Hammaliye Nakil Vincci Yükleme 

bırakılmadan 

Echize Toplam İL. 

A I 300 100 100 442 30 9,72 

A 2 319 125 100 578 30 11,52 

A 3 333 150 100 ' 714 30 13,27 

A 4 357 175 100 808 30 14,70 

A 5 3$5 200 100 893 30 15,98 

(LİNER TERMS esasına göre ton başına kuruş) 

Esva grupları Gemiye ait ücret Yüke ait ücret îoplam iü. 

A I 455 517 $,72 

A 2 567 585 11,52 

A 3 679 648 13,27 

A 4 756 714 14,70 

A 5 826 772 15,98 

N_n, 
1- Eşya grupları Aı-A2rA3“A4-A5 olarak ayrılmıştır. 
2- Yük teslim şartlarının olması halinde tütün ücretler (Toplam hanesindeki) yüke aittir. 
3- İstanbul limanında yükleme ile ilgili nakil hizmeti serbesttir. 



- <57 -

Cetvel No: IX 

Devlet Demiryolları tarafından 
Lipanlarda ücret tarifesi 

işletilen 

t HB A, -,U A .T 

. Al a2 A3. AA A5 
1 Yükleme $ 50 520 269,20 680 382,80 840 496,40 950 574,50 1050 645,50 

9 Hammaliye % 25 400 300.- 425 310,75 450 337,50 475 356,25 500 375 

8 Vinç 500 500.- 500'.- 500.- I o o LC\ 500.-

500 kiloya 
kadar 

16 Murtariye % 60 100 40.- 150 60.-

I 

250 1001- 500 200»- 10.00 400.-

2 1 Eçhize 30.- 30.- 30,- 30.- 3 30.-

113139,g© 
400,-

nm, 55 
400,-

l;531463,S* 
400,-

161S$0,75 
400,-

1950,50 
400,-

730,20 891,55 1063,90 126*, 75 1550,50 

1 - Yükleme tarifesinin sapandan anbara geçen süre ve ameliye indirime tabi değil. 
Anbar içinde ameliye % 50 indirilir (Esas ücretlerin % 42 si aoenteye veya yükleyiciye ait.) 

2 - Vinç - iskele vinci çalışırsa 500 alınır. (Vapur vinci çalışırsa 100 kuruş alınır.) 

3 - Eçhize - Acenteye aittir.) Ancak anlaşma ve çarte» partiye göre. 
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EGE BÖLGESİ 1965 YAZ DEVRESİ YÜKLEME ve BCŞAIiBMA TARİFESİ 

Eşyanın adı  A gurubu B gurubu C gurubu  Anbar Hizmeti  Ağır Eşya Yolcu Y' 
A-l A-2 A-3 A-4 A-5 B-l B-2 b€3i: iC-2 C-3 C >-4 C-5 AS B.S 0-1 C-l C-3 C-4 0-5 

Edremit(+ )150 200 250 300 325 100 125 5 10 35 40 150 80 50 5 5 10 10 25 0,65 0,90 1,10 1,50 
Ayvalık 190 325 390 520 585 150 140 10 10 40 50 240 90 45 5 5 10 15 40 1,50 2 2,25 2,75 

?Ç6ŞU2B 250 300 350 400 450 300 250 10 20 50 100 300 60 100 5 10 15 20 55 1,50 1,75 2 2,50 
Kuşadası(+ )125 200 300 350 400 150 150 10 10 40 50 200 50 45 5 5 15 15 50 1 1,25 1,50 2 
Güllük 350 425 325 625 725 300 300 20 30 60 125 350 300 300 25 40 60 80 125 1,25 1,50 1,75 2 

Bodrum(+’)’ 275 375 475 550 650 200 200 20 25 60 75 300 300 300 25 40 50 60 150 1,25 1,50 1,75 2 
Marmaris 200 250 360 400 500 175 175 15 15 50 75 250 80 90 10 20 20 20 50 1,25 1,50 1,75 2 

Fethiye(+) 250 375 435 500 625 250 250 10 15 50 75 - 350 175 175 5 10 15 20 50 1,50 2 2,25 2,75 

Not: Kedi ve köpeklerden (25) kuruş alınır. Kuruş 

(+) Ecremit;Maden cevheri ihracında ton başına 35 
anbar hizmeti  .  

Tuz anbarı hizmeti ton başına ... 60 
Prina ton başına anbar hizmeti 75 

Zeytinyağı varilde,ihracından ton başına 
anbar hizmeti   160 

( + ) Kuşadası:İncir hurda   .. ...100 
İncir kuru *.....125 

(+) Bodrum: A - 4 gurubuna dahil yaprak tütün 
(presesiz) tonundan 650 kuruş 
A - 5 grubuna dahil mamul tütünün 
tonundan 925 kuruş 
Alınır. 

(+) Fethiye 

Tuz gemi karaya bağlı iken 

Her çeşit maden cevheri 

Gemi haraya ba ğlı iken 
Preseli yaprak tütün 
Boş tenekeler beher adedinden 
Boş fıçılar 

Beher tonundc 
alınan ücret 

115 

90 
375 

2,5 
15 
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MARMARA BÖLGESİ 1965 YAZ DEVRESİ YÜKLEME ve BOŞALTMA TARİFESİ 

Limanın adı 
A Grubu B Gurubu C gurubu Anbar Hizmeti 

A-l A-2 A-3 A-4 A-5 B-l B-2 c-ı C-2 C-3 C-4 C-5 AS B.S C-l «-1 C-3 C-4 C-5 Ağar eşya Yolcu 
JL- -J. 

İmroz 350 450 475 600 700 200 200 25 35 75 100 300 60 55 5 5 15 15 40 1 1,50 1,75 
Amasra 300 400 500 600 700 200 250 25 35 50 100 250 300 300 4 4 12 12 60 1 1,25 1,50 

Akçakooa 115 150 225 265 285 120 125 3 7 35 40 185 45 45 3 3 10 10 30 0,75 1 1,25 
Mudanya 150 200 250 275 300 100 125 5 10 20 25 50 60 50 1 1,1 1,2 1,5 1,5 1 1,25 1; 25 
Gelibolu 250 350 450 550 650 200 225 15 20 75 100 350 150 150 10 15 35 25 100 1,25 ır 50 2 
Gemlik 100 125 150 200 275 150 175 5 10 25 50 100 100 75 5 5 10 10 25 0,50 0,75 1 
K.D.Ereğlisi. 275 375 475 600 800 250 250 15 25 75 100 400 150 125 10 15 30 90 150 1,25 1,50 2 
Bozcaada(l) 175 250 400 450 500 150 150 10 10 90 75 200 40 35 2 2 7 7 25 1 1,25 1,50 

E o t i Kedi ve köpeklerden maktuen (25) kuruş alınır» 
(+) Bozcaada: Tekele ait maddelerde 
1 - A - 3 gurubuna dahil (Preseli) yaprak, tütün, kahve şarap (fıçı içinde) tpnundan 700 kuruş 
2 - A - 4 gurubuna dahil (Presesiz) tütün yaprak, şarap (şişe ve sandık) ve kasaların tonundan 000 kuruş 
3 - A - 5 ^urubuna dahil çay, sigara, kibrit kutu ve boş kasaların tonundan 1000 kuruş 

Alınır. 
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AKDENİZ BÖLGESİ 1965 YILI YAZ DEVRESİ YÜKLE ME ve BOŞALTMA TARİFELERİ 
A Şurubu B Şurubu t Gurubu Anbar Hizmeti 

Limanın adı A-l A-2 A-3 A-4 A-5 B-l B-2 C-l C-2 0-3 0-4 C-5 AS. BS. C-l C-l C-3 C-4 C-5 Ağır Eşya Yol< 

Taş ucu ( v 
Antalya 250 400 450 500 550 350 275 15 25 75 100 400 

150 
200 

125 
250 

10 
10 

10 
20 

20 
30 

30 
30 

100 

100 250 2,75 3 3, 
Alanya 200 275 350 400 500 150 175 10 15 50 70 250 100 75 5 10 15 20 75 1 1,25 1,50 

Anamur 325 400 500 600 750 250 275 15 20 60 90 300 120 100 10 15 25 35 100 1 1 1,10 1. 
Finike 400 450 500 650 700 250 275 15 20 75 90 350 150 125 10 15 25 35 100 1,50 2 2,25 2, 
Kaş 375 475 550 650 800 300 375 20 30 75 100 400 150 150 10 10 25 40 100 1,50 2 2,25 2, 

Not: Kedi ve köpekten maktuen (25) kuruş alınır. 

(+) Antalya:B 

Beher tonundan alınacak 
1000 kilodan aşağı anbalâjsız makine ve trakt .r ve  Ü»ret (Kuruş) 
benzeri vasıtaların beherinden 1250 
Değirmen taşlarının çiftinden •••••••••••.•••••••• 1250 
Boş tenekelerin beherinden 3 
Alelumum madenlerin anbar hizmeti tırmık dahil ton başına ..... 125 
Anbalâj içinde 200 kg. ve daha yukarı ağırlıktaki kamyon 
makine ve aletlerinden ve parçalarından anbar hizmeti ücreti 
beher tonu 300 
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KARADENİZ BÖLGESİ 1965 YILI YAZ DEVRESİ YÜKLEME ve BOŞALTMA TARİFELERİ 

A Gurubu B Gurubu C Gurubu Anbar Hiziheti 
Limanın Adı A-l A-2 A-3 A-4 A-5 B-l B-2 C-l C-2 6-3 6-4 0-5 A. S BS c-ı 0-1 C-3 0-4 0-5 Ağır eşya Yolcu 

Hopa 500 675 200 900 1000 350 400 30 50 75 150 450 225 150 15 20 25 35 luO 2 2, 25 3,50 3,75 
Pazar(+) 550 600 700 800 950 275 350 20 20 75 100 350 200 150 10 10 15 20 73 1, 75 2,30 2,80 H 
Rize (+) 600 700 800 900 1000 300 400 30 50 75 150 500 300 200 10 20 25 30 5C 2 2,25 2,50 3 

Sürmene 500 600 750 800 850 3C00 400 20 25 60 65 250 250 200 15 20 25 25 75 1 1,50 1,75 2,30 
Vakfıkebir 600 700 800 900 1000 350 450 30 50 75 150 500 250 200 15 20 25 35 100 1,75 2 2; 50 2,75 
Tirebolu 400 450 600 750 900 175 175 10 10 50 50 300 120 100 5 5 25 25 50 1 1, 25 1, 50 2 

(rdu 600 700 800 900 1000 350 350 30 40 75 150 500 250 200 10 15 25 25 75 1,75 2,50 2,73 > 
Ünye 500 600 750 800 950 300 300 20 25 75 110 600 300 150 10 10 25 30 75 1,50 2 2,75 'l 

.J 

Fatsa 450 550 650 800 900 250 300 30 50 75 150 400 230 175 20 20 25 30 85 1 lr 20 1,50 1,75 
Gerze 350 450 600 700 C800 250 250 20 30 60 140 350 150 100 10 10 20 25 75 1,50 2 2,50 2,7^ 

Sinop 600 500 650 750 900 300 275 25 40 75 150 350 200 150 15 20 25 30 100 1,75 2 2,25 2,75 
Ayancık (+) 600 700 800 900 100 300 300 25 50 75 150 500 300 200 15 20 25 30 75 1,50 2 2,25 2,75 
İnebolu 400 500 600 700 800 250 300 15 30 70 100 350 200 150 10 10 15 20 95 1 1,25 1,75 2,25 
Cide 350 450 500 600 700 250 300 20 30 75 140 300 150 150 10 10 15 20 75 1,25 2 2,50 3 
Görele 350 500 550 750 850 275 275 25 30 75 150 400 200 100 10 15 20 25 70 1,50 2 2,25 t, 75 

Not: 
Kedi ve kepeklerden '25) kuruş alınır. 
(+) A-5 Gurubuna dahil çayın tonundan 12,- lira alınır. (Rize ve Pazar limanlarında) 
(++) Sökülmüş veya içiçe geçmiş veya sökülmemiş boş sandıkların tonundan 5,90 lira alınır. 
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13. İran_ Trabsit j\—kliyatı ve Trabzon ve İskenderun Limanları; 
Trabzon ve İskenderun lire mlari, transii ticaretine 

A 

iştirak sure j menle ko timize munzam dc viz kazandıran ımkani 
sağlayan iki lin~uımızdır. Trabzon liaanı, İran transit nakliyatı 
bakırımdan, İskenderun liaanı yine İran vo fakat bu arada Irak 
bakımından önen taşımaktadır* 

Trabzon ve İskenderun limanından son 5 yıl zarfında İran’la yapı¬ 
lan transit nakliyatına ait rakamlar aşağıda gösterilmiştir• 

T R j B Z 0 N İ S K E H ZER U N 

Trabzon Limanından Dz*Nakliyat 
Gemileri ile boşaltılıp İran’a ! 
sevk adilen transit eşya 

Yıl Karışık Eşya (Ton olarak) . Yıl Karışık Eşya (Ton olarak) 
1957 67 
1958 
1959 33 
1960 64 
1961 Senelerinde 
1962 transit eşya geçmemiştir* 
1963 
1964 

1961 123 
1962 33 
1963 502 
1964 — 

1965 1.125 

Son zaiâanlarda Irak, hububat ihracatını kısmen İsken¬ 
derun limanından transit olarak yapmakta ise de bu hacmin daha da 
arttırılması için lüzumlu tedbirleri almak gerekmektedir* Bunun 
dışında, Irak’m ithalatının da transit olarak İsken-derun limanın¬ 
dan yapılması halinde munzam bir döviz kaynağı sağlanmış olacaktır* 
Irak transiti konusunda rakip limanlar olarak karşımıza Lazklye ve 
Beyrut limanları çıkmaktadır* İskenderun limanının, Irak transiti için 
için kullanılmasında bilhassa bu iki limanın tarife tatbikatının 
tetkik edilmesi ve İskenderun limanının tarifelerinin, bu liman¬ 
larla rekabet edebilecek bir bünyeye kavuşturulması icap etmekte¬ 
dir • 



rı 14.D; nizyolu ile nakliyat vo linen hizmet tarifel 
konusunda memleketimizin diğer momlekotlerlo bahusus 
benzer bünyedoki memleketlerle mukayesesi, îhr ece tı¬ 
nazın teveccüh ettiği noaloko tier itibar il e duruçı 

1964 senesi başından itibaren liman hizmet ve ücret tari¬ 
felerine yapılmış olan zamların ağırlığı üzerinde bilhassa ihracat¬ 
çıların İsrarla durmalarına rağmen, Kontinant limanları ile mukayese 
edildiği takdirde, bu zamlara rağmen, memleketimizde liman hizmetle¬ 
rinin bazı yabancı limanların dununda ise de bazı Avrupa limanlarının 
fevkinde olduğu görülecektir. 

Bugünkü liman hizmet tarifeleri, Yunanistanm Pire limanı 
ile mukayese edildiği takdirde % 12,50 nisbetinde düşük bulunmaktadır. 

General cargo-kanşık yük mahiyetinde, hacimli eşya da 
dahil olmak üzere rıhtımdan veya rıhtım üzerindeki kara nakil vasıta¬ 
sından veya deniz vasıtasından eşyanın alınarak ambara koymak ve 
istiflemek şeklindeki yükleme masrafları ile liman masrafları, bazı 
Avrupa limanları için mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir: 

Limanlar liman masrafları Yükle me 
Masrafları 

Toplan 
fop»^ 

Anvers 
Bremen 
Hamburg 
Londra 

İstanbul 

0.38 
3-01 
3,87 
$,09 

8,13 

3,30 
3,80 
4,40 
6,55 

2,92 

3,68 
6,81 
8,27 

14,64 

11,05 

Yuk-’rdaki rakamlar, umumi tarifeye göre hesaplanmıştır. 
İhracat eşyası bakımından limanlarımızda 1° 50 nisbetinde indirin 
tatbik edildiğinden, ihraç eşyasının tahmil ve tahliyesi daha elve¬ 
rişli şartlara bağlanmış olmaktadır. 

15. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Programlarında Denizyolu 
ile Nakliyat ve Liman Hizmetleri konusunda öngörülen 
tedbirler ve bunların tahakuku dereceleri  
Birinci Baş Yıllık Kalkınma Planı,he def olarak,daha 

modern ve genç gemilerle dış ticaret mallarımızın en az yarısını ta¬ 
şımayı ve uluslararası sularda yabancı bandıralı gemilerle rekabet 
edebilir bir deniz ticaret .filosu yaratmayı öngörmüş bulunmaktadır. 
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Bu lie defe ul aşılat ilmesinde 'birinci derecede rolü olan 
ticaret filomuza dahil yük gemilerinin tonajı, çeşitli seboblerle 
günden güne düşmekte ve yerlerine yenileri ikame edilememektedir* 

Birinci (Pündem maddesindeki rakamlar tetkik edildiğinde, 
Beş Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü, ihraç ve ithal mallarımızın 
en az yansının kendi gemilerimizle nakli gayesinin aksine olarak, 
Türk gemilerinin taşıma nisbeti her yıl biraz daha gerilemektedir. 
Ve bu gerileme 1961 senesinden beri devam etmektedir* 

Bu duruma müessir çeşitli faktörler mevcuttur. Taşıma 
kapasitesinin yeterliliği hesaplanırken, yalnız tonaj nazarı dikkate 
alınmış, gemilerin teknik durumları, yaş, rantabilite vesaire gibi 
vakıflar üzerinde yeterlikadar durulmamıştır* Beniz ticaret filomusun 
en büyük kısmını 17 yaşından yukarı gemiler teşkil etmektedir. Bu ge¬ 
milerin, mecmu tonajı nisbeti fi 58 dir. Demek oluyor ki, ticaret filo¬ 
muzun yarısından fazlasını yaşla gemiler teşkil etmektedir. Be.niz nak¬ 
liyatındaki faaliyetimizin, yalnız kendi yüklerimizin nakli olarak 
düşünülmemesi, ecnebi limanlar arasında nakliyata büyük nisbette iş¬ 
tirak ederek döviz kazançlarımızın arttırılmasına çalışmak esas gayo- 
mi# olmalıdır. Tediye bilançolarının denkleştirilmesinde navlun gelir¬ 
lerinden büyük istifadeler sağlayan memleketlerin mevcudiyeti düşü¬ 
nülecek olursa, deniz nakliyatında politikamızın, hem ihraç ve ithal 
emteamızain mümküh mertebe büyük oranını ve fi 50 nisbetinden aşağı 
olmamak üzere kendi gemilerimizle taşımak homde, milletlerarası nakli¬ 
yata iştirak ederek, bu yoldan döviz gelirlerimizi artırmak olmalıdır. 
Bunun için de mevcut ticaret filomuzun yaşlı, süratsiz ve rantabilite- 
sini kaybetmiş gemilerini süratle elden çıkarmak ve yerlerine modern 
ve süratli tekneleri ikame etmek ve tonajı arttırmak icab etmektedir. 

İthal ve ihraç mallarımızın en az fi> 50'sini taşıyabile¬ 
cek hale getirilmesi öngörülen deniz ticaret filomuzun geliştirilme- 
sile ilgili tedbirlerin on önemlisi bulunan ve Kalkıhma Planı ve Yıl¬ 
lık Programlarda yer alan gemi inşaatı kredi fonunun bugüne kadar 
teessüs edememiş olması, bu alanda bir ilerleme kaydedilmesine imkan 
vermemiştir. Bu bakımdan istenilen şekilde yeni gemi inşaatına geçi¬ 
lememiş ve bilhassa kuru yük gemisi tonajı günden güne düşmeye devam 
etmiştir. Nitekim 1963 yılı sonunda, 300 ve daha yukarı gros tonila¬ 
toluk kuru yük gemilerimizin tonajı 591 bin ton iken 1964 yılı sonun¬ 
da bu tonaj 576 bin tona düşmüştür. Gerekli tedbirler alınmadığı tak¬ 
dirde, bu düşüş daha da devam edecektir. Çünkü bilhassa özel sektöre 
i'it gemilerin ekserisi artık rantabilitesini kaybetmiş bulunmaktadır. 
(l).inci Maddede verilen rakamları tekrar hatırlayıp: 17 ve daha yukarı 
raştaki gemilerin sayısı 99, mecmu tonilâtosu ise,, 279, 833 dür* Mevcut 
)9 geminin 87 si özel sektöre ait bulunmaktadır ki nisbeti fi 87,9 dur. 
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Özel sett tür ün elinde 36 ve daha b Utan yaşta -5o gemi mevcuttur* Bun¬ 
ların mecmu tonaja, 70»502 olup, genel tonajdaki hissesi f* 11,7 dir* 
Bu kategori gemilerin hemen tamamına yakın kısmını özel sektöre ait 
gemiler teşkil etmektedir o Bu seheble lıerşe/den önce, özel sektör 
filosunu modernize edecek bir devlet himaye ve teşvik siyasetine ih¬ 
tiyaç bulunduğu aşikar dır o filomuzu bir taraf iuid.i modernize etmeye 
çalışırken, diğer taraftan, yabancı devletlerin kendi filolarına 
uyguladıkları çeşitli yardım ve himaye tedbirlerini de almakta zaru— 
ret vardır» 

Malum olduğu üzere, gemi ve nakliyat işletmeleri büyük 
sermayelere ihtiyaç göstermekte iro Bu işletmelerin yaşamaları ve 
gelişmeleri, diğer memleketlerde olduğu gibi devlet himaye ve teşvi¬ 
kine ihtiyaç göstermektedir» Bu sebeble memleketimiz de de deniz krel- 
disi müessesesine paralel olarak diğer himaye tedbirleri üzerinde de 
durulması icab etmektedir» Bu tedbirlerin başında vergi muafiyeti,az 
faizli kredi, amortisman, sübvansyon, diğer yardımca primler gelmek¬ 
tedir* Vergi ve rüsumlardan muafiyet şeklindeki himaye hemen her mem¬ 
lekette kabul ve tatbik edilen bir usuldür» Prim ve sübvansyonlar 
da çeşitli şekillerde tecelli eder* Hurda primi, kiiz primi, inşaat 
primi, sürat primi vs,» gibi primler devletin deniz ticaret filosunu 
moderleştirme maksadile tatbik ettiği sübvansyon ve prim sistemleridir. 

Süratsiz ve eski gemilerden müteşekkil olan Türk Beniz 
Ticaret filosunun modernize edilmesi, muhakkak ki, Devletin bilhassa 
özel sektöre yapacağı sübvansyonlar ve primler şeklindeki müdahalesi 
ile kabil olabilecektir» 

Diğer taraftan, Beş Yıllık Kalkınma Planının, taşıt onarım 
ve imalat sanayii ile gemi inşa sanayiinde, ticaret filomuzun yük taşı¬ 
ma kapasitesinin 1967 yılına kadar taşınacak yüke nazaran fazla olduğu 
[kapasite yanında teknik vasıflar, sürat rantanilite gibi evsafa dik¬ 
tat edilmediği yukarda belirtilmişti) tersanelerimizin teknik bakım¬ 
dan yeterli bulunması maliyetlerinin düşüklüğü ve gemi ithalatının 
jîüyük ölçüde dış ödemeyi gerektirmesi bakımlarından ihtiyacımız olan 
:emilerin yurt içinde yapılmasının uygun olacağının belirtilmiş olma¬ 
lı sonucu olarak Plan gereğince gemi ithalatının durdurulmuş olması, 
963 yılı programında yer alan ve tersaneler için konulmuş bulunan 
atırınılarm tamamen tahakkuk etmeyişi ve keza armatörlere yurt için- 
e yapılacak gemileri satmalmaları için inşaattan başlamak üzere 
redi sağlayacak mekanizmanın kuruluşunun gecikmesi, 1964 yılı prog- 
’cıında da yer alan aynı mahiyetteki yatırımlarla, kredi müessesesi 
ırulması hakkındaki tedbirin tahakkuk derecesinin ve tatbikatının 
ireceği neticelerin şimdiden kesin olarak bilinmemesi, bizi ticaret 
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filomuzun geleceği bakımından haklı bir endişeye şevketmcktedir» 
Yukarda kısaca ar ze dilen sebebler muvacehesinde, 1966 yılı prog¬ 
ramı gemi inşaat veya deniz ulaştırması bölümünde, bir tedbir ola¬ 
rak, "deniz ticaret filomuzun geliştirilmesini ve ithal ve ihraç 
mallarımızın en az c/° 50lsini taşıyabilecek hale getirilmesini sağla¬ 
mak gayesile, Kredi Meritim müessesesi kurulması hususundaki çalış¬ 
malara paralel olarak, diğer himaye tedbirleri üzerinde de çalışma¬ 
lar yapılacaktır" şeklinde bir Ikıeoın yer alması uygun olacaktır» 

Ayrıca bu tedbirler, tahakkuk »afhasma girinceye kadar 
ticaret filomuzu bu gün içinde bulunduğu müşkül durumdafc kurtarmak 
için, Beş Yıllık Plan gereğince durdurulmuş bfclunan gemi ithalatına 
müsaade edilmesinin uygun olacağı kanısındayız^ Bu suretle, artık 
rantabilitesini tamamen kaybetmiş gemilerin hurda olarak satılması 
ve bir miktar para ekleyerek müstamel ve fakat daha genç gemileri 
filomuza katmanın imkan dahiline sokulması lüzumuna inanmaktayız* 
Ayrıca, yeni gemi inşasını teşvik için de çeşitli tedbirlerin alın¬ 
maması icab etmekteoir» 

Bu arada, yurt içinde gemi inşası ve mevcut gemilerin onarım 
ve işletme malzemesine kavuşturulması için bir Kararname ile k&rul- 
nıuş olan "Gemi Koordinasyon Komisyonu"nun, resmi ve özel sektöre 
dahil armatörlerimizin, gemi, tamir ve mevcut teçhizatının yenilen¬ 
mesinde gerekli aksam ve ayrıca yurt içinde imali mümkün olmayan 
makine teçhizat ve malzemesinin ithalini tominen can kotalardan 
bu Komisyon emrine verilmiş bulunan tahsisten gereken döviz tahsis¬ 
lerinin yapılmakta olduğunu, armatörlerimizin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere de Maliye Bakanlığınca tahsis olunan 5 milyon li¬ 
ralık Pon'un ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmek üzere hazırlıklar 
yapıldığını belirtmekte faide görmekteyiz. 

Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda öngörülen tedbirler 
ve himaye tedbirleri, memleketimiz bünye ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde ve zamanında tahakkuk ettirilemediği takdirde, ekserisi yaş¬ 
lı ve işletme masrafları yüksek bulunan ticaret filomuzu bugün için¬ 
de bulunduğu müşkül halden kurtarmağa, yenilemeğe ve hatta halihazır¬ 
daki durumunu dahi muhafaza etmeğe imkan olamıyacaktır♦ 

B- Alınması gerekli tedbirler neyanında şunlar bilhassa belirt 
mekte faide görmekteyiz: 

I-} Karışık olan Beniz Ticaret Politikasının ihracat yönün¬ 
den iyi bir şekilde tespiti; 

2Benizcilik Kredisinin işler bir duruma getirilmesi 
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& Yani yapılan veya sipariş edilen gemilere, muayyen bir 
süre için vergi muafiyeti tanınması? 

4) Y^şlı gemilerin hurdaya satılmasının serbest bırakılması# 

5) Eski olan gemilerin hurdaya çıkanılması halinde yenilemek 
üzere hurda primi verilmesi? 

6) Hariçten gemi mübayaasına ve gemi yaptırılmasına müsaade 
e dilmesi; 

7) Kriz priminin ihdas edilmesi, 
8) İhracatta büyük ihtiyaç duyulan süratli, küçük tonajda, 

frigorifik tesisatla mücehhez,frigorifik gemi teminini için gerek 
yurt içinde imif gerekse hariçten mubayaa şeklinde gerekli tedbir¬ 
lerin alınması? yapılan hesaplara göre, memleketimizin 3 aded fri¬ 
gorifik gemiye ihtiyacı vardır. Et vc Balık Kuruüıu elinde bir adet 
frigorifik gemi olduğuna göre daha 2 gemi almak icab eder. 

9) Bz.Bankası T.A.O. ve BB Beniz Nakliyat ihraç sezonu için 
zamana göre program yaptığı halde ziiaı karakterde olan ihraç malla¬ 
rımızda rekoltenin artması sebebi ile bazı hallerde gemi bulunama¬ 
maktadır. (İzmir'de pamuk, Karadeniz'de fındık ihracı için) bu iti¬ 
barla deniz nakliyatı işletmeleri tarafından ihraç sezonunun iyi 
değerlendirilmesi, 

10) Konferanslara dahil yabancı gemilerin yaptığı gibi, Bz. 
Bankası tarafından konferanslara dahil olunduğu halde kısa bir zaman 
için ihracatçıya navlunlarda % 20 risturn verildiği bir vakıadır. 
Türk gemilerinin yabancı gemilerle rekabet edebilmesi için bu durumun 
incelenmesi, 

Berince limanındaki iskele iki geminin yanaşmasına müsaittir» 
Limana gelen gemiler ekseriye uzun zaman beklemektedir. Limanın as¬ 
gari dört gemi yanaşacak kadar tevsi ve teçhiz edilmesi ile Anadolu'¬ 
dan gelip İstanbul'dan sevk edilecek mallar için 45 millik bir kısalma 
sağlanmış olacaktır. 

İl) 1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı Belefliye gelirleri kanunu¬ 
nun deniz vasıtalarından alınacak resimler hakkmdaki Madde 19 A ve 
B fıkralannin değiştirilmesi, İhracat yapan gemilerden çok az bir 
ücret alınması veya kaldırılması cihetine gidilmesi, 
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12) İhracatçıya malı külfetler yükliyen liman manipülesyonu- 
nun azaltılması, Î-- tanbul ye İzmir limanlarındaki mavnacılığın kal¬ 
dır ılması s 

Denizyolu ilo ihracatımızda naöipülasyon azaltılması için 
mnadolu’dan gelen nalların her türlü işlen kontrollerinin yapılarak 
nhtından doğrudan doğruya gemilere yüklenmesini sağlıyacak tesisle¬ 
rin Haydarpaşada yeni yapılacak liman içerisinde yapılarak münasip 
ücretle ihracatçıya kiralanması, 

TCDD İşletmesinin silolarda 15 gün bekleme üuafiyeti gibi 
tüccara bahşoylodiği kolaylıkların Denizyolları İşletmeleri tarafın¬ 
dan da gösterilmesi, (biç olmazsa 5 günlük muafiyet tanınması), 

13) İhraç mallan için liman sahalarında mağazacılık şeklinde 
depolama tesislerinin kurulması, 

14) Deniz yolu ile yapılacak ihracatta, bazı memleketlerde 
kullanılan soğuk hava tertibatlı Container'lcrden istifade etme 
İmkanlarının araştırılması, 

15) İhraç edilecek maden cevherinin gemi ambarlarında iyi ve 
kolay istif edilmesi için buldozer olmıyan limanlara ve iskelelere 
buldozer temini, 

16) 'Yurt limanlarliarasm/ seyredilirken her Türk limanından 
kalkışta ambarların mühürlenmesi ve ancak varılan limanda açılması, 
gemi ambar temizlenmesine JSLmkan bırakmamakta ve limanlarda fuzuli 
kalınmaktadır. İhraç malı yükleyecek gemilere tatbik edilen ü*. eski 
gümrük formalitelerinin değiştirilmesi, 

17) Depolama ve gümrük muamelelerinin lüzumsuz formaliteleri 
ile 30-40 sene evvel İran transit merkezi olan İstanbul limanından 
malların çekilmesine mani olacak tedbirlerin alınması, 

t ' 

18) İhraç mallarımıza dünya piyasasında rekabet imkanı sağla¬ 
mak için yüksek olan Deniz ve Demiryolu nakliye ücretlerinin komşu 
tiemlGketlerin tarifeleri ile mukayese edilerek indirilmesi, 

19) Linan tarifelerinde ihraç mallarına götürü tarifede $ 50 
tenzilat kabul edilmiştir, fakat tarifeye vinç ücreti dahil değildir. 
Vinç ücreti ton başına 500 krş. ve normal mesai haricinde 750 kuruş- 
;ur. Bu ücretler ilavesi ile yükleme büyük yekûna baliğ olur. 

Yüklemede £©rs major sebeblerden ileri gelen (yağmur,fırtına) 
ekleme masrafları ihracatçıya yüklenmektedir. Bu gibi masrafların 
nlenmosi, 
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. 20) Dz* Binicisi limanlarında* 30C net tonilatodan küçük 
motorların yükleme vo boşaltan işlemleri motorlar tarafından yapıldı
ğı halde, a*1iyeti liman işletmesine çok az bir paraya mal ol^n 
rıhtın üzerindeki yükün sapandan alınma ameliyesi için fazla ücret 
alınmaktadır* (Normal mesai saatlerinde eşyanın cinsine göre 4-5 
T*L. gibi). 

Liman İşletmelerine yapılan işe göre çok az bir paraya mâl 
olan bu ücretin indirilmesi ve 300 net tondan aşağı gemilere ton 
başına muayyen bir rıhtım flaşıma ücreti karşılığında 24 saat ser
best tahmil tahliye’ye imkan verilmesi, 

21) 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Harçlar 
kanununun 98 ci maddesinin B fıkrasmna göre mücbir sebeblerden 
limanlara uğrayan gemilerden Liman Başkanlıklarınca herhangi bir 
harç alınmamaktadır. Liman İşletmelerince hava muhalefeti sebebi 
ile limanlara barınan küçük gemilerden bir ücret alınmaması. 
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2» ÇALIŞMA GURUBU 

DEMİRYOLU İLE İHRACAT 

1» Doair.yolu ils ihracatınızın genel ihracatınıza nisbeti 
ye Çıkış noktalan (Doğu, Batı, Günoy) itibarı İle dağılım 

Demiryolu ile ihracatınızın genel ihracatınıza nisbeti 
ve taşma sektörlerine göre durunu ilişikte gösterilmiştir» 

Çıkış noktalan itibarı ile dağılım tespit edilememiş¬ 
tir* 
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1930-1964 Yılları İhracatımızın Taşıma 
Çeşitlerine Göre Miktar ve Kıymet 

Itibarile Dağılımı ve % ni sbetleri 

(Kaynak :Devlet î st?_ti stik Ens" 

Deniz yolu 
Demir ” 

Karr. T’ 
Kava 

TOPLAM 

1960 Ocak-Ağustos 

TL. 

395.255.387 
33*275.952 
2.,673„332 

'X?* 310 

502.032.580 
20.211.046 
2,897.376 
1,171.062 

1960 Eylül-Aralık 
Kg. TL. 

701.929.468 
3.516.552 

15.760.693 
41.641 

1.139.219.828 
30.307.381 
21,964.432 

3.364.140 

1960 

■ü» 

2,097.184.855 305.877.331 
42,792.504 10,585,717 
18.434.025 3.475.269 

55,157 792,029 

1^437.24.8^137 526.312.064 721.248.354 1,19 4,855,781 2.158.466,541 320.730.346 100,0 

1961 

Deniz yolu .. 011, 623;, 943 
Demir ” 11.»: 0.319 
Kara 32.OG2_.G-31 
Kava 101,33 6 

2.958.236.986 
107,332.155 

50.073.099 
4.966.531 

Mik.% 19 61_ 

98 ,0 
0 , 6 
1,4 

95,0 
3,4 
1.6 

K BJU 1962 TL, 

2.295,620.905 
12.773.128 

3.332,574 
4.113.741 

1960 

97,2 
2,0 
0,8 

268.245,733 
126.818.933 
40.333.105 

5.379.404 

Mik.% 

99,1 
0 , 6 
0,1 
0 , 2 

Kıy.% 

95,4 
3, 3 
1.1 
0 , 2 

100,0 

1962 

95,0 

Kıy.'' 

95, C 
3,7 
1»3 
o , ı 

toplam 

D on i z yo ' u 
De:.;' r 
Kr.iT' 
Hava ” 

TOPLAM 

2.053.392*429 3.120.658,771 

1363 

JL*. 
.105. : Lü.816 3-, 125.328.907 

1' .. 11.81-2 4L28.612.047 
10. i.. 441 50.939.838 

.31^3.23 7.900.617 

i.-13a,9<)3 392 3U-312.781.409 

100,0 

Hik.‘ 
98 

0, 6 
0 , 5 

100,0 

1968 

100,0 

X ıy.% 
94,3 

3,0 
1,5 
0, 3 

100 ,0 

2.317.390,348 3,430.777.175 100,0 

1964 
X 

2.545.180.442 3.463.710,157 
33.025.275 140.485.003 
40.002,869 79.330.040 
1,518.399 13.416.641 

Mik.% 
97,1 

1,3 
1,5 
0,1 

2.619.906.985 3.696.941.841, 100,0 

1964 

100,S 

JİLjLî 
93, 

» 

100 , 
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1964 yılı 11 lolları Genci Müdürlügüne git 1inanlardan yapılan 
ihracat ve Denir yolu ile yapılan taşma, 

Denizyolu iio ihracat ve liman hizmetleri olarak şu şekilde¬ 
dir : 

Türkiye'nin 1964 yılı umumi ihracat miktarı Devlet İstatistik 
Enstitüsü bültenine göre 2*619*907 tondur. *îynı yılda TCDD İşletme¬ 
si Limanlarından 1,400,000 ton civarında ihracat yapılmıştır. Bu du¬ 
rumda TCDD İşletmesi Limanlarından yapılan ihracat mikdan itibariyi 
le umumi ihracatımızın takriben İ° 50 sinin üstünde bulunmaktadır* 

1964 Yılında TCDD İşletmesi Limanlarından yapılan ihracatın 
Limanlar itibariyle dağılımı 

Limanlar 

Mersin 
İskenderun 
Derince 
Samsun 
Haydarpaşa 

1964 İhracat 
  Lira 

999.856 
253*453 
107*J92 

60.502 
66.136 

tonu 

İhraç mallarının limanlar itibariyle dağılımı aşağıda göste¬ 
rilmiştir* Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere ihraç bakımın¬ 
dan Mersin ve İskenderun limanları başta gelmekte bunları Serince, 
Samsun ve Playdarpaşa limanlan takip etmektedir. Portrafik aylarında 
(Temmuz,4ğustos) birikme ve ihracat artmaktadır. 

Başlıca ihraç malları 

Haydarpaşa  
Zahire 
Meyve,sebze 
Yün ve tiftik 
Kereste 

Derince 
Muhtelif 
Madenler 
Borasit 

Samsun 
Hububat unları 
Kuru meyve 
Bakliyat 
Şeker 
Krom ve diğet 
madenler 
Tütün 
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 Me r s in  
Arpa 
Çavdar 
Bakliyat 
N grenciye 
Pamuk 
Yün yapağı Tiftik 
Darı 
Akaryakıt 
Kr ün 
Panuk Ç. 

Mersin  
Harnup 
Yer fıstığı 
Kepek 
Şe ker 
Making aksam 
Karışık 

Demiryolu ile ihracat belli başlı İstanbul,Nusaybin,Meydan=b- 
ekber,Mhuryan’dan yapılmakladır. 

2) Toros ekspcesi anlaşması Bulgaristan tarife anlaşması» 

a) Toros Ekspresi anlaşması, Türkiye,Suriye,Lübnan ve 
Irak arasındaki eşya ve yolcu nakli hususundaki hükümleri ihtiva 
eder. 

22*2-1.3*1965 tarihleri arasında Bağdat’la yapılan 
toplantı da alman kararlara istinaden Suriye Demiryollarının 
hazırladığı yeni bir "Doğru trafik ve tarife anlaşması" projesi 
1.9-12.9.1965 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan konferansla 
müzakere edilmiş ve 1 Ocak 1966’da yürürlüğe konulmak üzere hazır¬ 
lık yapılması karar altına alınmıştır* 

Bu anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Orta Şark’dan 
Avrupa’ya ve ksrşüj.J.kklı doğrudan doğruya nakliyat yapılabilecek¬ 
tir. , 

Bu günü Ortaşark memleketlerinden Sirkeci’ye kadar bir 
nakil evrakile gelen eşya İstanbul’da ikinci bir evrak düzenlemek 
suretiyle ve kesintili bir şekilde nakledilmektedir. 

Bu anlaşma dört idarenin (X) CİT,HİY, CİM ve GİY ve üye 
olması ile gerçekleşecektir. 

(E) anlaşma izahı için Demiryolu Tedbirleri 
sonuna bk* 

Hububat 
Krom 

Kurşun 
Çinko 
Manganez 
Bakır 
P omuk 
Küspe 
Karışık 
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Halen Türkiye CİT üyesi olup, İstanbul'a kadar olan Avrupa kısmı 
hatları ile de RİV'ye CİM ve CİV dahildir. 

Diğer mealeket İdareleri ve beynelmilel anlaşmalara girdikleri 
takdirde 1.1.1966 tarihinden itibaren bazı istasyonlar Beynelmilel 
nakliyata açılacak ve doğru trafik sağlanacaktır. 

b) Bulgar anlaşmasına gelince, Bulgar tarife toplantısına, Türkiye» 
, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye iştirak etmiştir. Bulgaristan.'- 

T' u ' m Ortaşark memleketler ile yaptığı ticaret anlaşması bu zarureti 
doğurmuştur• 

Halen Bulgaristan ile İdaremiz arasında bir tarife mevcuttur. An¬ 
cak bu iki me itle ket arasında ve Yunanistan ve Bulgaristan'a transit 
geçen taşımalara uygulanmaktadır. 

Ortaşark memleketlerinden memleketimizi transit geşecek nakliyat 
için bir anlaşma mevcut değildir. 

Bu toplantıda bu husustaki tedbirler görüşülmüş Jerant İdare vm. *■- 
jLggristan’ın hazırlandığı tarife tasarısına son şekil verilmiştir. Hazır¬ 

lıklar bittiği takdirde 1.3*1966 tarihinde yürürlüğe konulacaktır. 

Bu t rife de transit eşya ücretlerine tenzilat tanınmıştır. Tarife 
yürürlüğe girdiği takdirde me inle şetimiz bu trahsit taşımadan mührü 
döviz sağlama imkanına sahip olacaktır. 

3.) Türk-İran Transit Anlaşması ile Türkiye, İran ve 
Pakistan İşbirliği çerçevesinde Demiryolları ile 
İlgili hususlar, 

Türk-İran Transit Anlaşması 

Hükümetimizin ve Odalar Birliğinin gayreti ile 35 sahifelik 
1949 Transit Anlaşması feshedilerek, 1964 senesi Ocak ayında Tahran.*da 
toplantısı yapılan ve 1 Şubat 1964 tarihinde imzalanan protokol ve 
yazışmalar hariç 15 maddelik anlaşma metni ile 3 sahifeye indirilmiş¬ 
tir. Yeni anlaşmada taraflara transit nakliyatın geliştirilmesi için 
bir çok kolaylıklar sağlanmış hudud kapılarında gümrüklerce aranan 
teminat miktarı indirilmiştir. Bu anlaşmadan önce vasıtanın kendisi 
ve bütün yükü teminat mevzuu oluyor ve bu teminat nakten ve konvertabl 
döviz olarak talep ediliyordu. 



Yeni anlaşmaya göre taraflarca tezkiye olunan nnkliyo mües¬ 
sese ve şirketleri gümrük teminatı olarak akit idaresi adına hor 
lıudud giriş kapısı için 12.000 Amerikan dolarını kendi Lier.il e ketin¬ 

de tedavülde bulunan para karşılığını nakden yatırabilecek veya ban¬ 
ka âoktubu olarak garanti edilebilecektir. 

Yeni Anlaşmaya ek Gümrük Formalitelerinin kolaylı ştınlması 
hakkında Protokol*de yer alan ve yukarıda bahsi geçen tezkiyeli şir¬ 
ketlerin hangi makam tarafından ve ne şekilde tezkiye edileceklerinin 
tesbiti için ilgili Bakanlıklar ve Odalar Birliği temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda bu yetki Odalar Birliğine verilmiştir. 

Odalar Birliğince İran*a Transit Nakliyatı yapmakta veya 
yapacak olan Türk şirketlerinin ticari itibarları, mali kudretleri 
ve iş yapma kabiliyetleri esas alınarak mahalli Odaların ve tanınmış 
büyük Bankalar vasıtası ile tahkikat yapılmakta ve toplanan malumat 
Odalar Birliğince incelenerek tatminkar görülen firmalarımız tezki¬ 
ye edilerek isimleri Türk İran Transit Anlaşmasının merkezi merci 
olan Dışişleri Bakanlığına bildirilmektedir. 

t* 

Dışişleri Bakanlığı Odalar Birliğince tezkiye edilen fir¬ 
malarımızı gümrük kolaylıklarından faydalanmak üzere Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ile İran ilgili Makamlarına bildirilmektedir. Şkiii 
ayma kadar 23 firma Odalar Birliğinoe tezkiye edilmiştir ve her 
geçen gün yeni müracaatlar olmaktadır. Bu da transit nakliyoyo nak¬ 
liye şirketlerine verilen ehemmiyeti gösterir. 

Karadeniz bölgesi Türk-İran transit nakliyatında önemli rol 
oynar, Trahzon-Erzurum Gürbulak yolunun Tüfek sının içerisindeki 
kısmı iyidir. Türkiye ile İran arasında halen mevcut yolun İran hu- 
dudları içinde kısmen arızalı ve kışın seyahat imkansızlığı sebebi 
ile yeni bir karayolu tasarısı uygulanmaktadır* 

Bu yol Şivolan’dan başlıyarak İran'da Eizayeh ile birleşe¬ 
cektir. Ayrıca GENT0Tnun A,B,D, ’don sağladığı 1.340.000 dolar de¬ 
ğerindeki yol inşaat teçhizatı halen Türk-İran hududundaki Bezergana 
kadar olan kısmında kullanılmaktadır. 

Güneydoğu Türkiye’de Cizre’de başlıyarak Şivelan'a varan 
yol inşaatı devam etmektedir. 

TÜRKİYE ile İRAN arasında- Transit Anlaşmasına ek protokol 
(l) de Transit yolları tespijs edilmiştir. Şöyle ki, 
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Türkiye ve İran arasında bugün imzalanan Transit **nl a şahsı¬ 
nın 2 nei rr dfesine a t fon, iki Hükunet karşılıklı kolaylık sağlsmk 
üzere başlıca transit yollarını aş- ğıGaki şekilde tesbit etmişlerdir* 
Bu yollardan nakl.dilecek nallar î^rafl'rm göstereceği gümrük kapı¬ 
larından geç .çektir. 

a) İran hududları dahilinde bulunan transit yolları: 

1* Bezerğah-Tebriz—Tahran—Anul-Sari-Şaposond—Bechurd- 
Meşhed-Tayyibat-Kal Kalc-gfganistan hududu. 

2. Bezergah-Tebriz-Tahran-İsfehan-Yezd-Kernan-Zahedan- 
Mircave-Pakistar: hudüdu. 

b) Türk hududları dahilinde bulunan transit yolları: 

1. Gürbulak-Erzurun~Trabzon 

2• Gürbula k-Er zur un—İeko n da r un 

3. Gür b ul a k-Er zurun-Si va s n k a r a -İ s t a nb ul -E d i r n e -B ul gn - 
ristan veya Yunanistan hududları. 

4 • Gür b ul a k-E r zur u n-S i v '■ s -.4 n k a r a -İ s t a nb ul -Te ki r d a ğ- 
İpsala-Yunanistan hududu* 
A n 

Bunlara ilave ten, İmlaşnonın o nci naddesinde sözü geçen Karna 
Konisyonda varılacak anlaşna üzerine diğer yolların tosbiti de dün¬ 
kün dür • 

İki nenleketin trafiğe açık bütün yolları iki nenlekot uyruk¬ 
larının gidiş gelişleri için serbest vo aynı şekilde deniryolları ta¬ 
rafından yolcularının ve transit eşyanın istifadesine de açık olacak¬ 
tır • 

c) .ikit taraflar Tebriz-Kotur ve Van deniryolları inşaatının 
tamamlanması ve iki nenlekot deniryolları şebekesinin bağ¬ 
lanması için lazın gelen teşebbüslerde bulunacaklardır. 

d) Mezkur demiryollarının işletmeye açılmasından altı ay 
önce bu anlaşmanın 8 inci naddesinde sözü geçen Komisyon 
hor iki cıenleket deniryolları yetkili temsilcilerinin 
iştiraki ile toplanacak vo iki memleket arasında transit 
trenlerinin ve emtiasının geçişi ve bununla ilgili diğer 
meselelere müteallik gereken kararları alacaktır. 
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1 Çub s t 1964 tgrihli Türkiye-İran Transit mini aş ı--sının resmen 
meriyete konulacağı tarihe kadar, geçici tatbikat devresindeki nakli¬ 
ye şirketlerinin ğikayetlerini tespit e took gayesi ile 19*8*1965 günü 
Odalar Jbirlifinde tezkiye edilen nakliye şirketlerinin iştiraki ile 
toplantı yapılmış ve Gümrük kolaylıkları ve bazı yol güze r0 alıl arının 
değiştirilmesi hususunda kİ teklifler tespit edilmiştir* 

Şöyleki s 

1) Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından İran’a yapılacak 
nakliyatta kamyon üzerindeki eski çelik .kasalara ve kasasız olarak 
tente ile yapılan nakliyata müsaade edilmesi 

2) Dahilde transit eşya gösteren Türk nakliyecilerinden her 
gümrük kapısı için ayrı teminat alınması 

3) Erzurum-Sivas-Malatya yolu yerine Kayseri-Malatya yolun¬ 
dan geçilmesi 

4) Yol ekşitme parası olarak bir ücret alınması 

Toplantıda tespit edilen hususlar Dışişleri Bakanlığı tara¬ 
fından ilgililere duyurulacak ve gerekli tedbirler alınmaya gayret 
e dile çektir• 

TODD İşletmesi transit nakliyatın en iyi şartlarla yapılması 
için gerekli bütün tedbirleri almıştır* Dahili ücretlerde bu maksat¬ 
la İran transit eşyasına fo 15 indirim yapmaktadır* 

Şöyleki, anlaşmanın 5 nci maddesi gereğince transit olarak 
geçen yolcu eşyası, ticari ve taşıtlardan hizmet karşılığı ücretler¬ 
den başka hiç bir vergi ve resim alınmamaktadır* 

Bu durumda İran menşeli kamyonlar hiç bir ücret ödemeksizin 
yollarımızın yıpranması pahasına ^vrupaya transit-geç obileceklerdir. 

Kamyon hiç bir ücret ödemeden geçtiği için demiryolu da tercih 
e dilmemek te dir. 

Bölgesel Kalkınma İşbirliği Teşkilâtının (eCD) 1965 yılı Mart 
ayında Pakistan’ın Islamabab şehrinde yaptığı toplantıda Demiryolu 
ile ilgili kararlar şöyle dir: 



Karar Do: 5Cs Konsey şu tavsiyelerde bulunur» 

(a) Türk yo İran Hükümetleri bor iki ülkeyi birbirine bağlayan de¬ 
miryolu bağlantısına büyük önen ver no yo devan e tmelidirl er o 

(b) İran-P-üristan demiryolu bağlantısının geri kalan kıs;anın iknalini 
A 1 

tenin maksadiyle Iran Hükümeti bu sahada meseha çalışmalarına en kısa 
zamanda başlamalıdır» 

51» Hor üç ülke arasında inşa edilen yol ve demiryolları üzerinde, 
gerek inşa esnasında ve gerekse tamamlanmasından'sonra doğan teknik 
ve işletme mahzurları üzerinde etüdlerde bulunan bölgesel ne..dekct- 
lerin Karayolları ve Demiryolları mühendislerinin yapmış oldukları 
hazırlık çalışması Bölgesel Planlama Konseyi tarafından müşahade 
edilmiş ve şu hususlarda tavsiyelerde bulunulmuştur: 

(ii) İran ve Türk Demiryolları mühendislerinden müteşekkil bir uzman¬ 
lar grubu aşağıda belirtilen hususları incelemek üzere en yakın zaman¬ 
da toplanmalıdır» 

(a) Demiryolları Trafiği her iki memleket arasında uygulanmasını sağ¬ 
layacak usuller-

(b) Sınırlarda gümrük kontrolü tatbikatına ait usuller- 
(c) Demiryolu taşıtlarının her iki taraf arasında, mübadelesine ait 
usul ler-

(d) Tarafların birbirlerinin demiryollarında tren işletmek hususunda 
kullanacakları yetkiler, 

(e) Tarafların Demiryolları İşletmeleri arasında uygulanacak ve vagon 
mübadelesi sistemi ve her iki ülke arasında sefer yapan vagonların 
kira ücretlerinin tespiti, 

(f) tarafların istasyonlarından birbirlerinin trenlerine yolcu ve 
yük alma usulleri, vs. 

52» Bölgesel Planlama Konseyi, Pakistan ve Türkiye Delegasyonlarının 
kendi memleketlerinin katar ve vagon imal etme güçlerine ait yaptık^ 
ları açıklamaları nazarı itibare alarak İran Hükümetinin bu konya 
ait çalışmalarını bitirmesini rica etmiştir» Bu hususta her üç memle¬ 
kete ait ihtiyaçların yapılan çalışmalar Müşterek Gayeli Teşebbüsler 
Komitesi tarafından dikkate alınmalıdır» 



69 

5 3* Bölgsles Planlama Konseyi Pakistan Kükuaetinin aş ıgıuaki husus¬ 
larda ileriye o''r lüğü teklifleri takdirle ali şaha de otaiştir • 

(a) Z ahi d en-Ko r man do airy olu bağlantısı ile ilgili olarak bu saha¬ 
da İran Hükümetinin yapnakta olduğu aesalıa çalışmalarına sürveyan- 
lar ve nühondisler vererek mezkur devlete yar dia etmek* 
(b) Lahor, Paltondaki Demiryolu Personeli Eğitin Merkezinde ki ele- 
nan yetiştirno tesislerinin arttırılması, halen İran ve Türk Demir¬ 
yolları oeaurlarına bu tesislerden faydalanma imkanları sağlanmıştır< 
Bölgesel Planlama Konseyi trafik idaresinde uygulanan beynelmilel 
kaidelerine■riayet hususunda Türk Demiryollarının hvrupa ayarında 
mükemmel ve tecrübeli olduğunu müşahede e^ niş, TürkiyeTnin İran De¬ 
miryolları Personelini Beynelmilel Demiryolları Trafik sistemi,ye¬ 
tiş t irecek durumda olduğunu görmüştür* 

5 4* Konsey, Teknik Yardım Komitesinin 53* paragraftaki teklif edilen 
hususları 1965 Teknik Yardım Programına dahil etmesini tavsiye eder* 

55* R.P.C*’nin gelecek toplantısından evvel yollar ve Demiryolları 
Komitesinin muntazaman toplanmasına lüzum olmayacağını Bölgesel 
Planlama Komitesi ileri sürmüştür* 

4) İnterfrigo Müessesosi ile işbirliği,frigorifik vagonlar¬ 
la sevki.vatın durumu, programlaştırma çalışmaları* 

TCDD İşletmesi ile İnterfrigo şirketi arasında bir anlaş¬ 
ma mevcut olup İşletme 1956 senesinde bu şirkete aza olmuştur. Bunun 
neticesi olarak 77 adet izotormik v°gon bu şirketin emrine verilmiş 
trafiğin f^zla olduğu ve kendi vagonlarımızla nakliyatın karşılana¬ 
madığı hallerde vagon yardımı yapılması hususunda İnterfrigo şirke¬ 
tinin yardımı sağlanmıştır* 

İşletmenin İnterfrigo emrine vermiş olduğu 77 aaot izo- 
termik vagon münhasıran balık nakliyatında kullanılmakta olup sebze 
ve meyve nakliyatında İnterfrigo şirketinden vagon talep edilmekte¬ 
dir* İnterfrigo vagonları ile ihracat bu seneye kadar sadece İstan¬ 
bul’dan yapılmakta iken ihracat taleplerinin artması sebebiyle İzmir 
ilimizden de bu nakliyata başlanılmıştır* İzmir’den şimdilik İnter¬ 
frigo vagonları ile sadece şeftali nakledilmekte olup üzüm ve naren¬ 
ciye zamanı da bu nakliyatın devam edeceği kuvvetle muhtemeldir* 
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İstanbul1 dm 
1956 senesinden 1965 senesinin Ağustoı ;os ayı sonuna kadar 

1 İm ve 1956 sonosi Temmuz vs Ağustos iyi arında İ ::ıir fdon 
İıltorfrioO v Oonl n ilo yapılan nakliyatın miktarı aşağıda gösteril* 
niş olup dış memleketlere ihracat yapan firmalar ilo müşterek çalış- 
■nl;r neticesi no kİ iyot m artması için gerekli tedbirler ol maskta 
vo sovkiyatın bir programa bağlanmasına çalışılmaktadır. 

1956 ila 1965 Ağustos yılları 
arasında İstanbul’dan yapılan nakliyatın 

durunu 

( Kaynak TCDD Gn.Md.) 

BALIK ŞEETALÎ * ÜZÜM NİRENGİYE KARIŞIK 
Yıllar TCDD Vs. Yab. Vg. 

Vg. ad. Vs. ad. Vs. ad. Vg. ad, Vg. ad. Vfi. ad 

1956 383 309 101 

1957 322 894 39 101 - — 

1958 121 623 135 77 — 1 
1959 151 36 225 120 7 — 

I960 371 58 88 21 5 — 

1961 368 17 7 92 13 — 

1962 184 - — 35 8 21 19 
1963 261 - - 282 102 44 
1964 168 - 23 146 37 35 
1965 Ağustos * 

2 32 2 2 1 ) " 2 

YEKUN2551 1937 439 1299 185 101 

1965 Yılı Haziran vc ağustos aylarında 
İzmir'den yapılan nakliyat 

Haziran — 
A ğustos - 
YEKUN 

3 
2 

TCDD Genel Müdürlüğünde SirkeciTde soğuk hava tertibatlı 
bir frigorifik anbar tesisi için hazırlıklar yapılmaktadır* Bu 
konuda İstanbul Belediyesi ile muhabere edilmektedir* Ancak muh¬ 
telif müracaatlara rağmen İstanbul Belediyesi bu konuya gerekli 
önen vermemek, alaka göstermemekte İsrar etmektedir* 
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5 *) Tronic sevkiyat yyil n ihrag oerkozlcrindo dopolam;., 
yükle no durunu» savkiyatto aktarmalar 

Halen TODD Limanlarında ve istasyonlar me' ihtiyaca 
cevap verecek kadar depolama yerleri mevcuttur» Yüklemedeki duruna 
gelince, İvrupa'ya yapılan nakliyatta vagon yapılarının HlVtalimat- 
naaesi hükümlerine uyması gerekmekte olup İstanbul'dan yapılan nak¬ 
liyatta ekseriyetle yabancı idarelere ait olupta İstanbul'a gelmiş 
ve boş olarak iadesi gereken vagonlardan istifade edilmekte, Anadolu 
hatlarımızdan yapılan nakliyatta ise mezkur talimatname hükümlerine 
uygun TCDD vagonları ile sağlanmaktadır» Bu takdirde Haydarpaşa- 
Sirkeci arasında muntazam feribot seferleri bulunduğundan aktarmaya 
lüzum kalmamaktadır» Irak ve Suriye ile yapılan nakliyatta ise bir 
aktarma söz konusu olmayıp vagon seferleri muntazam sağlanmaktadır» 

6 ) Yükleme (Hamule) senetlerinin konşimentoya nazaran 
hukuki durumu 

Beynelmilel nakliyatta, CİM anlaşmasının 6 ncı madde¬ 
sinde şekil ve şartları belirtilmiş humule senetleri kullanılmakta¬ 
dır • 

Bu hamule senetleriî 
NO. 1 Hamule senedi 
NO. 2 Yolvarakası 
NO» 3 Varış bülteni 
NO. 4 Hamule senedi ikinci nüshası 
NO.5 İrsaliye koçanı 

olmak üzere 5 yapraklıdır» 

Bahis konusu hamule senetleri konişnentelar gibi kıy¬ 
metli evrak niteliğini haiz değildir. Bu senetler emre yazılmak su- 
retile ciro edilemezler, .încak bir teslim ilmühaberi veya bir ispat 
vesikası mahiyetini taşırlar • 

7)Tron dış sefer tarifeleri, ihraç merkezlerinde şevke- 
dilecek malların birikimi. 

iivrupa hatlarına yapılan ihracatta Sirkeci-Pythion 
arasında 6 NO.lu trenden istifade edilmekte olup trafiğin fazla oldu¬ 
ğu zamanlarda uzunköprü-Pythion arasında kurs treni temin edilmek 
suretiyle vagonlar ilerletilmektedir. 

Suriye ve l'rak'a 1872,1862,1804,i860,1870,l8l8 NO.lu 
trenlerle Rusya'ya iso 1926 NO.lu trenle vagonlar sevkedilmektedir. 
İhracat merkezlerimizde sevkedilecek nalların birikimi için TCLL 
elinde yeteri kndar yer ve depolama tesisleri mevcuttur. 
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8) Seferlerde yük vagonlarının 'bekletilmesi 

TCDD İdaresince yük vagonlarının şevklerinde go o ik no ye 
meydan verilmemesi için her türlü .tedbir alınmıştır. 

9) G-o ç il on Meale ketlerin çıkış ve girişlerde yapılan 
r.ıua.ycnelor, bekletmeler» 

Geçilen memleketlerin çıkış ve giriş garlarında bil¬ 
hassa Suriye ve Irak1a yapılan nakliyatta gümrük muayenesi sebebile 
vagonların uzun müddet bekletilmesi konusu 22 Şubat, r Mart tarih¬ 
leri arasında Bağdat’ta 1-12.9.1965 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 
Toros Ekspresi Konferanslarında ele alınmış ve her İdarenin kendi 
gümrük müesseseleri ile temasa geçerek tehirlerin azaltılması husu¬ 
sunda gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. 

âncak, memleketimiz gümrük İdaresi de bütün müracaatla¬ 
rımıza rağmen, bu konuda kolaylık göstermemektedir. Gümrük İdaresin¬ 
ce bu kolaylığın sağlanması faydalı olacaktır. 

Mamafih Avrupa’ya yapılan nakliyatta böyle bir gecikme 
bahis mevzuu değildir. 

10)Bevlet Demiryolları İdaresinde iaevcut özel tertibatlı 
(mesela frigorifik vagonlar) 

frigorifik vagonların dışında özel tertibatlı vagon¬ 
larla ihracat yapılmamaktadır. 

İşletmemizde 77 adet soğuk, havalı vagon olup bu vagon-)- 
lar sadece balık nakliyatında kullanılmaktadır. Sebze ve meyve ihra¬ 
catında İnterfrigo Şirketinden vagon talep edilmektedir. 

Ayrıca TCDD İşletmesi elinde sarnıçlı vagon mevcuttur. 
.Hususi tertibatlı hayvan vagonu yoktur. Bu nakliyatta yük vagonları 
kul 1 a n ıl ma k t a dır • 

11) Yükleme, taşıma, boşaltma ücret tarifeleri ve 
trenle nakliyatın ihraç maddelerine göre deniz ve kara yoluna nazaran 
seviyesi 

İlgili demiryolu İdareleri sık sık ücret.değiştirdiklerin¬ 
den belli bir ücret verilmesi mümkün değildir. 

1.3*1966 tarihinde yürürlüğe girecek Bulgar Tarifesinde 
Bulgaristan ve Yugoslavya parkurlarında İ° 15 e kadar bir indirim sağ¬ 
lanmış bulunmaktadır. 
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Muayyen aiktar toplu nakliyat yaptıracaklara bu ücret¬ 
lerde daha da tenzilat yapılabileceği hüsne un la göz iç "'-i.. 

12)Treni-aro lininlere kadar nakliyat 

TCDD Genel Müdürlük tarafından trenle limanlara normal 
şartlarla nakliyat yapılmaktadır» 

13) Diğer no nl e keti er deki dururı 
Demiryolculuğumuz eski bir sisteme dayanır ve 55 kn/sant 

sürat üzerine ray döşenmiştir* Yurt içerisindeki yol ve kurplorda 100 
km» flik süratin tatbik edildiği yerler mahduttur» Demiryolu fabrikala¬ 
rında imal edilen vagonlarda saatte 120 km» süratte yapacak konstrük— 
siyona sahiptir» 

Son yıllarda Gvrupa'da hız saatte 160 km»'ye yükselmiş¬ 
tir» ve taşıtlar da ona uygun şekilde inşa edilmektedir. Türkiye’de 
UIC yo dahil olduğundan bundan böyle iivrupa hattında çalışacak vagon¬ 
larımızdan da 160 km/saat hız istenecektir* Bugün zaman mefhumunun ne 
kadar büyük rol oynadığı düşünülürse Branşa Demiryollarının son sene¬ 
lerle k^yıt ettiği ilerlemeler bize eski Demiryolculuğumuzun çok ısla¬ 
ha muhtaç olduğu kanaatini belirtir. 

Birinci 5 yıllık planda öngörülen vsrryant çalışmalarına 
.nm yapılarak memleket ar-az is: 

de sur'ati arttırmak başlıca gaye olmalıdır» 
daha fazla yatırım yapılarak memleket arazisinin imkan verdiği şekil— 

(SeN^Cofh) Societe Nationals dos Chenins de-Eer»Branç ais 
(SNGF)'in Elektrikli lokomotiflerle yaptığı günlük 100 km/saat ve üze¬ 
rindeki süratle katedilen mesafeleri (X) 

1956 38.500 km. 
1957 40.000 " 
1959 51.000 " 
1960 79*300 ” (Bunun 6800 ]£n»120 km/saat üze. 
196ı 84.100 ” (7000 km 120/saat sürat üzerinde 
1962 95.300 « (9100 «un » " ) 
1963 105.700 « (10900 " » " " ) 
1964 109s020 ” (Bunun il3160 kn»120 km/saat” ) 

Bugün S.N.C.E. elinde 140-150 km/saat süratinde yolcu 
taşıması yapacak lokomotifler ve bu lokomotiflerin sürat yapabileceği 
ray döşenmiştir. 

(X) Kaynak; Hcndelsblatt Mayıs 1965 sayısı 
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.dot;ı made • reninim düz ol ;aması sebeoile yalnız 
Muş-!>tvan yolunan 80-90 km./saat sür t yapılabilir ve ^r^zinin in¬ 
le-n verdiği yerlerde, kısmi olarak bir sürat yapıl . ’• i 

14) Boş Yıllık v Ikum Pl*nı Pr ogramler mda denir yolu 
ilo nakliyat konusunda öngörülen tedbirler ve tahakkuk dereceleri 

1963 Yılı Program Tedbirleri Demiryolu 

l) Demiryollarında tekniğe uygun düzeltmeleri ile 
standartlar yükseltilecek ve demiryolu yapımında yalnız yapımın eko¬ 
nomik olması değil, işletmenin ihtisadiliği de göz önünde tutulacak¬ 
tır. 

2") 'Türkiye için t^ış-irk^iktano^ie-î-es-as-lafını ve sınır¬ 
larını tespit etmek üzere çalışmalara başlanacaktır. Örneğin,Demir¬ 
yolu taşıması uzun mesafede ve yüksek trafik yoğunluğunun bulunduğu 
h 'ti arda verimli olduğu için, bu hadi arda vorimld olduğu için, bu 
hatlarda daha çok demiryolu taşıması teşvik etmek gerektir, ûyrıca 
taşıma sistemleri arasında mallara göre de ayırım yapılmasını sağla¬ 
yacak tedbiri r uygulanacaktır. 

3) Demiryollarında tekniğe uygun varyant düzeltmeleriy¬ 
le standartlar yükseltilecek ve demiryolu yapımında yalnız yapımın 
ekonomik olması değil, işletmenin ihtisadiliği de gözönünde tutula¬ 
caktır . 

4) Demiryollarında yollar yurdun ihtiyaçlarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

1964 yılı tedbirleri yoktur. 1963 yılı tedbirleri devam 
o tmekte d ir. 

Memleket nakliyatının çeşitli vasıtalar arasında adil 
bir şekilde tevzi ve tevziini, yıkıcı rekabetin ortadan kaldırılma¬ 
sı için 5 yıllık kalkınma planında öngörülen tedbirlerin hiç birisi 
yürürlüğe girmemiştir* 

A 

.ıncak, yatırım konusunda plansa öngörülen işler temin 
edilen ödenekler oranında fasılasız uygulanmaktadır. 

Bununla beraber ödeneklerin planda tesbit edilen mik¬ 
tarlarda temin edilmemesi dış ülkelerden getirilmesi gereken malzeme¬ 
lerin Reşitli sebeplerden gecikmesi gibi aksatıcı unsurların bertaraf 
o dil me s i ge r e kme k te-dir • 



B) Eksiklik aksaklık ve tıkanıklıklar bunlqriR gide¬ 
rilmesi düzenlenmesi vo geliştirilmesi için alınması ger: 'all tedbir¬ 
ler  

1) Suriye ye Irak’a yapılan nakliyatta vagonların uzun 
süre bekletilmesi 22 Şubat 1 Mart 1965 tarihlerinde Bağdat’ta re 
1—12*9o1965 tarihlerinde İstanbul’da yapılan lores Ekspresi konferans¬ 
larında ele »lmnıış koaşu rıe.il eke tier in bu konuda kolaylık gösterme¬ 
lerine rağaen Mealekctiniz Gümrük İdaresince de bu kolaylık gösteril¬ 
me : ıo k te dir • Te mini * 

2) Interfrigo vagonu kullanacak ihracatçıların vagon 
taleplerini Sirkeci j»arkı yapılana kadar 15-20 gün evvel bildirmele¬ 
ri ve bir program dahilinde TCDD İdaresine müracaat etmelerinin te¬ 
mini • 

3) Sirkeci’de soğuk hava tertibatlı ambar tesisi için 
İstanbul Belediyesinin anlayış göstermesinin tenini* 

4) TÜRK - İRSE transit anlaşmasının geçici tatbikat 
devresinde yollarımızı yıprandıran İran kamyonlarından, anlaşmanın 
5 ci maddesi gereğince hiçbir ücret alınmamaktadır* Kamyonların bir 
ücret ödememesi sebebile Demiryolu tercih edilmemektedir. Bir ücret 
tahakkuku ile deniryoluyla yük taşınmasına imkan verilmesi. 

5)- Demiryolu (İnterfrigc) ile vaki ihracatımızı Cenup 
vilayetlerine de indirme çaresinin temini* 

6) Demiryollarımızda varyant çalışmalara daha fazla 
hız verilmesinin temini. 

7) Demiryolları için dış ülkelerden getirilmesi gereken 
malzemenin çeşitli sebeplerden gecikmesi gibi aksatıcı unsurların ber¬ 
taraf edilmesi, 

8) Canlı hayvan ihracı için hususi vagonlar temini* 
9) De miryoll arımız maden cevheri kömür, kütle gibi 

kıymeti az olan yüklerle yetinmek zorunda kalmaktadır. Uzun mesafe¬ 
lerden ihraç edilmek üzere limanlara taşınması lüzumlu olan bu yük¬ 
ler için kademeli tarifeden ziyade, yükün fazlalığı dikkate alına¬ 
rak bir indirim yapılmasının temini 

1C) Yol üzerinde rakip memleketlerin vagonlarımızı 
bekletmelerinin önlenmesi. 
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2 *> ifadelideki OiS.BIV, PİM» GİY terimlerinin izahı 

GİT; Demiryolları ile Beynelmilel Nakliyat Komitesi 
demektir. GİY ve CÎM'nin tatbikatı ile ilgili çeşitli dokümanları 
hazırlayıp neşreden bir kuruluştur o GİY ve CİM mukavelesinin yeknesat 
mütemmin hükümlerine (DCU) deniE ve buna iltihak etmiş bulunan Demir¬ 
yolu İdareleri arası bir teşekküldür. Daha ziyade Avrupa demiryolla¬ 
rı bu teşekkülün azasıdır. İsviçre Demiryolları mümessil İdaresir.Te- 
şekkülün bir komitesi mevcut olup, karar alma yetkisi bu komiteye 
aittir. Bu kararlardan bir kısmı bizde Ulaştırma Vekilinin tasdikin¬ 
den sonra yürürlüğe girer. 

GİY 

(Demiryolları ile yolcu ve bagaj nakline müteallik Bey¬ 
nelmilel Mukavele) demektir.) 

539 NO.lı kararla 1.1.1965 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu mukavele kendi bünyesindeki esasları ihtiva ettiğin¬ 
den, buna iştirak eden aza Devletlerin parlementolarınm tastikinden 
geçtikten sonra bizde de bu mukavele T.B.M.M.*ce kabul edilmek sure- 
tile Kamuniyet kesbetmiştiro 

Bu mukavelenin kışpnları kısaca şunlardır: 

1 - Mukavelenin mevzuu ve şumulü, 
2 - Nakil mukavelesi, 
3 - Mesuliyet ve Na.mukavelesinden doğan davalar, 
4 - Müteferrik - İstisnai ve Nihai hükümlerdir. 

CİM 

(Demiryolları ile yapılan Eşya Nakliyatına ait Beynel¬ 
milel Mukavele) 

Bu mukavelede kendi bünyesindeki esâsları ihtiva etti¬ 
ğinden aza devletlerin Parlemantolannca, bizde de T.B.M.M.ce kabul 
edildikten sonra kanunlaşmıştır. Bu mukavelede 539 NO.lu kararla 
1.1.1965 de yürürlüğe girmiştir. 
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Mukavelenin kısımları: 

1- Mukavelenin mevzuu ve şunulü, 
2- Nakil mukavelesi. 
3- Mesuliyet vs Nakil mukavelesinden doğan davalar, 
4~ Mütsferrik-Nihai ve İstisnai hükümlerdir# 

HIV 

EIV-’BİNLİĞİ,STATÜLERİ VE MİLLETLSRARASI SERVİSTE 
YÜK VAGONLARININ KARŞILIKLI KULLANILMASINA DAİR 

TALİMATNAME 

Birlik» Statüleri ve talimatname hakkında genel açıklama: 

Milletlerarası .Yük Vagonları Birliğime üye olan adları aşağıda 
yazılı demiryolu idarelerince, yük vagonları, yükleme cihazları, 
konteyner ve paletlerin karşılıklı olarak kullanılmalarını dü¬ 
zenlemek üzere kabul edilmiş bulunan talimatnameye "Milletier- 
arası _seryi_ste Yük Vagonlarıhm Karşılıklı Kullanılmasına dair 
Talimstname-RIV Talimatnamesidenir. 

RIV-Birliğine üye olan idareler aşağıdadır: 

1- Batı Almanya, 
2- Doğu Almanya 
3- Avusturya, 
4- Belçika, 
5- Bulgaristan, 
6- Büyük Biritanya, 
7~ Çekoslovakya, 
8- Danimarka, 
9- Fransa, 

10— Hollanda 
11— İsveç, 
12— İsviçre, 
13— İtalya}. 
14— Lüksenburg, 
15 — Macaristan, 
16- Nor^eçr 
17- Polanya, 
18- Türkiye, 
19- İspanya, 
20- Yugoslavya, 
21- Yunanistan, 
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3. ÇALIŞMA GURUBU 

KâR* YOLU İLE İHfUC^T 

l) Karayolu ile ihracatımızın genel ihracatımıza 
nisbeti, batı, doğu» gijney doğu hududlarımıza göre dağılımı 

Karayolu ile ihracatımızın genel ihracatımıza 
nisbeti vc taşıma sektörlerine göre durumu ilişikte gösterilmiş¬ 
tir* Çıkış noktaları ile dağılımı tespit edilememiştir* 
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I960- 1964 Yılları İhraoatımızın Taşıma 
Çeşitlerine G..re Miktar we Kıymet 

İtibarile Dağılımı ve % nisbetleri 
(Kaynak: Devlet îstati 

Enst.) 

Deniz yolu 
I960 Ocak-Ağustos 

Kg. TL. Kg. 
i960 Eylül-Aralık 

TL. 
I960 

Kg. Mik.% 
1960 

Deniz yolu 
Demir 
Kara 
Hava 

TOPLAM 

ît 

n 

TT 

1.395*255.387 
39.275.952 

2,673.332 
13.516 

1,437.218.137 
1961 

Kg. 

502.032.580 
20.211.046 

2.897.376 
1.171.062 

526.312.064 

TL. 

701.929.468 
3.516.552 

15.760.693 
41.64i 

721.248.354 
1961 

IKVİ 

1.139.219.828 
30.307.381 
21.964.432 

3.364.140 

1.194.855.781 

Kıy.% 

2.097.184.855 
42.792.504 
18.434.025 

55.157 

2.158.466.541 
1962 

305.877.331 97,2 
10.585.717 2,0 
3.47352099 0,8 

792.029 

320.730.346 100,0 
1962 

Kxy.% 

95.4 
3,3 
1,1 
0,2 

100,0 

% 

Deniz yolu 2.011.628.943 2.958.236.986 98,0 95,0 2.295.620.905 268.245.733 99,1 95,0 
Demir ÎT 11.600.319 107.382.155 0,6 3,4 12.773.128 126.818.933 0,6 3,7 
Kara TT 30.061.831 50.073.099 1,4 1,6 3.382.574 40.333.105 0,1 1,2 

Hava İT 101.336 4.966.531 — — 4.113.741 5.379.404 0,2 0,1 

TOPLAM 2.053.392.429 3.120.658.771 100,0 100,0 2.317.890.348 3.43(7*?77o378 100,0 100,0 

1963 1963 1964 1964 
. Kg.  TL. Mik.% Kıy.% Kg. TL. Mik.% Kıy.% 

Deniz Yolu 2.105.520.816 3.125.328.907 98,8 94,3 2.545.180.442 3.463.710.157 97,1 93,7 
Demir TT 12.214.812 128.612.047 ■ 0,6 3,9 33.025.275 140.485.003 1,3 3,8 
Kara Tl 12.981.441 50.939.838 0,6 1,5 44.082.869 79.330.040 1,5 2,1 
Hava Tl 281.323 7.900.617^ - 0,3 1.618.399 i3.4l6.64i 0,1 0,4 
TOPLAM 2.130.998.392 3.312.781.409 100,0 100,0 2.619.9G6.935 3.696.941.841 100,0 100,0 
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2) TIH dpi a ^ ma s 3, esasları ve katlim^ c-lı ~ 
T IH KÖHNESİ HÎMd YESİNDE &UI VE EŞY.» 
îhıKLİ YdTINd DdİB G-ÜIvIHİTK dNLdŞMdSI 

15 Ocak 1953 tarihinde imzalanan TIH karçesi himayesin- 
de ^tuuyjfcüğşyginaiiliiyatına dair Gümrük Anlaşması 7 Ocak I960 tarihin¬ 
de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır» dplaşmaya fru güne kadar imza ve 
tasdik formalitelerini tamamlayarak taraf teşkil olan milletler şun¬ 
lardır î 

A 

d vusturya, Bulgar is t an, Danimarka, Ispanya, fini an diya, 
Er ansa, Yunanistan »Macar is t an »Norveç ,Hollanda,Polonya, 3a 11 • ,»1 manya, 
İngiltere, İsveç, İsviçre# Yugoslavya. 

Belçika, İtalya ve Lüksenburg afili geçen anlaşmayı imza¬ 
lamış fakat henüz tasdik muamelelerini tekemmül ettirmemişlerdir. 

federal dlmanya TIE anlaşmasının Berlin topraklan üze¬ 
rinde de mer’i bulunacağını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
tebliğ etmiş bulunmaktadır. 

Transit nakliyatı büyük faydalar temin eden bu anlaşmaya 
girmemiz için Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalan 
Birliği çok fazla gayret senetmiş, sözleşme metnini tercüme ettirerek 
ilgili Bakanlıklara göndermiş toplantılar tertip etmiş kefil teşekkül 
olmayı deruhte etmiştir. 

9 Haziran 1965 günü Dışişleri Bakanlığında yapılan top¬ 
lantıda prensip olarak anlaşmaya bir an evvel katılmamız kararlaştı¬ 
rılmış Gümrük Tekel Bakanlığının hudutsuz teminat istemesi Odalar 
Birliğince reddedilmiş ve mesele İktisadı Kurula aksettirilmek isten¬ 
miştir. 

Diğer taraftan kefil teşekkül olan Birliğimiz sözleşmeye - 
katılmamız ve gerekli formaliteleri yerine getirmek üzere merkezi İsviçaje1 
de bulunan IHU’ya (International Hoad Transport Union) üye olmak için 
müracaatta bulunmuştur. 

Sözleşmeye girmemiz birkaç aylık zamana uütevakkıftır• 

Sözleşmenin tahakktaku nakliyecilerimize büyük kolaylık¬ 
lar temin edebileceği gibi, çabuk bozulabilecek maddelcrinihracatında 
çok faydalı olacaktır. 

Son olarak Gümrük Tekel Bakanlığı ilo dnlaşmaya varılmış 
ve Dışişleri Bakanlığı gerekli formaliteleri ikmal ettirmeye başlamış¬ 
tır. 
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Odalar Birliğinde Bakanlıklar ve Odal r t.. . İlcileri 
ile yapılan görüşmelerde Tir anlaşmasına katılmak ve bu elet ııi 
i;1 :t 10k için yapılacak işler şöyleco sıralanabilire 

1) Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sek¬ 
reterliğine anlaşmaya katılmamız için müracaat edecektir* (Bunun için 
kaydı ihtirazı konusu önceden kararlaştırılmalıdır*) 

2) Anlaşmaya girmemiz Bakanlar kurulunun 24*8.1965 
gün ve 6/5191 sayılı karan ile resmen kabul edilmiş fakat resmi 
gazetede Ekim başına kadar yayınlanmamıştır• 

3) Kararname ile kefil teşekkül tayin edilecek ve bu 
kefalete bir sigorta şirketi (Milli Reassürans)nin iştiraki mümkün 
kılınacaktır* Kefil teşekkül Odalar ve Borsalar Birliği olduğu tak¬ 
dirde bu yetkiyi başlıca Ticaret Odaları eliyle kullanabileceğine 
yor verilecektir* 

4) Taşıt ve Conta iner uygunluk belgelerinin Gümrük¬ 
lerce mi, kara yollarınca mı verilcooği kararlaştırılacaktır»for¬ 
mülerler bastırılacaktır* 

5) Gümrükler (Karayolları) ve kefil teşekkülce kulla¬ 
nılacak mühür örnekleri diğer akid memleketlere bildirilecektir* 

6) TIR nakliyatının yapılacağı yollar, komşu memleket¬ 
lerde do istişare edilerek tesbit edilecek bu yollardaki gümrük ida¬ 
releri mesai saatleri diğer akid memleketlere bildirilecektir. 

7) TIR plâkları hazırlattırılacaktır• 
8) Kefil teşekkül IRU'ya İOOC ES (2G5C E.) giriş aidatı, 

2400 ES (4920 Tl) yıllık aidat ödeyip üye olacaktır* 

9) İlgili Bakanlık bir Genelge nenrederek sistemin ana 
hususlarını düzenleyecektir. 

10)Kofil teşekkül bir Ek Genelge veya Yönetmelik ile 
Karnelerin veriliş ve kullanış esas ve usullerini belirtecektir* 

İl) Kefil teşekkül ayrıca sistem hakkında bir izahname 
rehber hazırlayacaktır* 

12) Maliye Bakanlığı 17 sayılı Karar Görünmez Giderler 
Tebliğini revize edecektir* 



-102-

13) Kefil teşekkül IRU taahhütnamesini inz Yayıp 
gönderecektir» 

14) Kefil teşekkül çoğunluğu 14 yapraklı 300-500 adet 
karneyi IRU'y^ sipariş edecek beheri için 6,50-7,50 fS (1-3-15 TL) 
ödeve çektir o (takriben 3000 TL) 

15) Diğer akil memleketlerde ödeme konusu olabilecek 
vergi, resin ve cezaları önceden bilmek için kefil teşekkül diğer 
kefil teşekküllerle temasa geçecek hukuken mücehhez olacaktır» 

16) Karnelere Türkçe ve geçilecek memleketler dahilim¬ 
de ekler bastırılacaktır» 

17) Kefil teşekkül Gümrükler Genel Müdürlüğüne bir 
kofaletname-tanhhütnaae vere çektir» 

Bunun için Karne başına taahhüt edilecek meblağın 
kararlaştırılması gerekir» 

Kefil teşekkül olan Odalar Birliğince 17» madde halin¬ 
deki başlıca işlerden bir çoğu yapılmıştır. 

3« IRüN Transiti ile Türkiye İran ve Pakistan İşbir¬ 
liği çerçevesinde karayolları ile nakliyat hakkmdaki hükümleri- 
kararlan 

IR3N TE3KSİT .1NL.4SM.İSI 
A 

Odalar Birliğinin ve Hükümetimizin gayreti ile 35 sahi- 
felik 1949 Tnnsit Anlaşması feshedilerek, 1964 senesi Ocak ayında 
Tahran'da toplantısı yapılan ve 1 Şubat 1964 tarihinde imzalanan 
protokol ve yazışmalar hariç 15 maddelik anlaşması metni ile 3 sahi— 
feye indirilmiştir» Yeni anlaşmada taraflara transit nakliyatın ge¬ 
liştirilmesi için bir çok kolaylıklar sağlanmış hudut kapılarında 
gümrüklerce aranan teminat miktarı indirilmiştir» Bu anlaşmadan ön— 
oe vasıtanın kendisi ve bütün yükü teminat mevzuu oluyor ve bu te¬ 
minat nakten ve konvertabl döviz olarak talep ediliyordu. 

Yeni anlaşmaya göre taraflarca tezkiye olunan nakliye 
müessese ve şirketleri gümrük teminatı oladsk diğer akit idaresi 
sima her hudud giriş kapısı için 12.000 Amerikan dolarını kendi 
memleketinde tedavülde bulunan para karşılığını nakden yatırabile¬ 
cek veya banka mektubu olarak garanti edilebilecektir» 
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Yeni anlaşmaya ok ’’Gümrük Formalitelerinin kolaylaş¬ 
tırılması hakkında Protokol Mo /or alan vo yukarıda o J o ... 3 -n 
tozkiyol.i şirke tlorin lıangi makam tarafından ve ne şekilde tezkiye 
o dile c.. florinin tesbiti için ilgili Bakanlıklar ve Odalar Birliği 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda bu yetki Odalar Birliğine ve¬ 
rilmiştir o 

Odalar Birliğince İran’a Transit Nakliyatı yapmakta 
veya yapacak olan Türk şirkotierinin ticari itibarları, mali kudret¬ 
leri ve iş yapma kabiliyetleri esas alınarak mahalli Odaların ve 
tanınmış Büyük Bankalar vasıtası ile tahkikat yapılmakta ve topla¬ 
nan malumat Odalar Odalar Birliğince incelenerek tatminkar görülen 
firmalarımız tezkiye edilerek isimleri Türk İran Transit■Anlaşmasının 
merkezi merci olan Dışişleri Bakanlığına bildirilmektedir» 

Dışişleri Bakanlığı Odalar Birliğince tezkiye edilen 
firmalarımızı gümrük kolaylıklarından faydalanmak üzere Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ile İran ilgili Makamlarına bildirilmektedir» Ekim 
ayma kadar 42 firma Odalar Birliğince tezkiye edilmiştir ve her 
geçen gün yeni müracatlar olmaktadır* Bu da transit nakliyoye nakli- 
yot şirketlerine verilen ehemmiyeti gösteriro 

Karadeniz bölgesi Türk-İran transit nakliyatında önemli 
rol oynar o Trabzon—Erzurun Gürbulak yolunun Türk sınırı içerisindeki 
kısmı iyidir0 Türkiye ile İran arasında halen mevcut yolun İran hu- 
duclları içinde kısmen arızalı vc kışın seyahat imkansızlığı sebebi 
ile yeni bir karayolu t^s^nsı uygulanmaktadır• 

Bu yol Şivolan’dan b.°şl~y^rak İran’da Bizayeh ile 
birleşecektir» Ayrıca GENTO’nun A»B*D*’den sağladığı 1*340.000 dolar 
değerindeki yol inşaat teçhizatı halen Türk-İran hududundaki bazerganâ 
kadar olan kısmında kullanılmaktadır» 

Güneydoğu Türkiye’de Cizre’de başlıyarak Şivelan’a varan 
yol inşaatı devam etmektedir» 

TÜRKİYE ile İRAN arasında Transit Anlaşmasına ok pro¬ 
tokol (l) de Transit yollan tespit edilmiştir Şöyle ki, 
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Türkiye yo İran - -asında bugün imzalanan Transit 
anlaşmasının 2. nci maddesine grfon? iki hüknnet karşılı. iı kol ay- 
lık sağlamak üze^a taşlıca transit yollarını aşağıdaki şekilde 
tesbit etmişlerdir o Bû yollardan nakledilecek nallar Tarafların 
göstereceği feünrük kapıl ar m dar-, geçecektir- 

a i İran hududlar:-. dahilinde bulunan transit yolları: 

1 o Bezorgoh—Tcbriz—fahran—«inul-Sari—Şapposend— 
Be ohur d-Mo şhe d-Tayyib a ■’•-Kal Kale- Afganistan hududu» 

2c Bezorgak-'Tebriz-Tahran- -İsfehan-Yezd-Korman- 
Zahodan— Mircave—Pakistan hududuo 

b ) Türk hududlar - dahilinde bulunan transit yolları: 

1 o Gür b u 1 a k-Er zıır un—Tr a t z on 
2 o Gürb ul s k- Er zur un—İ s ke n de r un 
3 * Gürbulak—Er zur un—Siva s—1nkara—İstanbul—Edirne— 

Bulgaristan veya Yunansiten hududlarif-

4 4- Gür tul a k-Er zuru. ivas-dnkar a—İs tanbul—Te kir dağ 
İp s ala—Yunanis tan hududu- 

Bunlara ilaveten, «ijşl aş nanen 8 nci maddesinde sözü 
geçen K^rna Komisyonda varılacak aniaşna üzerine diğer yolların 
t e s b i t i de nüakündür o 

İki nenioke tin trafiğe açık bütün yolları iki nenleket 
uyruklarının gidiş gelişleri İçin serbest ve aynı şekilde demiryol¬ 
ları tarafından yolcularının ve transit eşyasının istifadesine de 
açık olacaktır* 

c) ikit taraflar Tebriz-Kotur ve Van demiryolları 
inş,: atının t ana al an ması ve iki memleket de mir yol- 
•—> ■. Jl. . * ŞG O ic.G n-lı in bağlanması için lazım gelen te¬ 
şci bü si er d e b uluna c a kİ ar dır » 

d,; mezkur denir yel lirinin : iletmeye açılmasından altı 
ay önce bu anlaşmanın 8 inci maddesinde sözü geçen 
Komisyon iıer iki memleket demiryolları yetkili 
temsilçilerinin iştiraki ile toplanacak ve iki 
memleket arasında transit trenlerinin vc emtiası¬ 
na n geçişi ve bununla ilgili diğer meselelere 
müteallik gereken kararları alacaktır* 
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1 Şubat 1964 tar-hii Türkiyo-İran Transit «'ml?.. 
sının r ?smon mor ±yote konulacağı t?.iiho kad-r, geçici tatbike i, 
dcvror in keki nakliye şirketlerinin şiksyotlerini tespit etmek ga¬ 
yesi ile 19«0*1365 günü Odalar birliğinde tezkiye edilen nakliye 
şirketlerinin iştiraki ile toplantı yapılmış ve Gümrük kolaylık¬ 
ları ve bazı yol güzergahlarının değiştirilmesi hususunda ki tek¬ 
lifler tespit edilmiştir* 

Şöyleki i 

1) Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından İran’a yapıla- 
ook nakliyatta kamyon üzerindeki eski çelik kasalar ve kasasız ola¬ 
rak tente ile yapılan nakliyata müsaade edilmesi 

2) Dahilde transit eşya gösteren Türk nakliyecilerin¬ 
den her gümrük kapısı için ayrı teminat alınmaması 

3) Srzurum-Sivas-Malatya yolu yerine Kayser i*4Mal a tya 
yolundan geçilmesi 

4) Yol eskitme parası olarak bir ücret alınması 

Toplantıda tespit edilen hususlar Dışişleri Bakanlığı 
tarafından ilgililere duyurulacak ve gerekli yodbirler alınmaya 
gayret edilecektir» 

Bölgesel Kalkınma İşbirliği Teşkilatının (RCD) 1$65 
yılı Mart ayında Pakistan’ın Islamabad şehrinde yaptığı toplantıda 
karayolu ile ilgili kararlar şöyle dirî 

46*47- Bölgesel Planlama Konseyi, Karayolları ve Demiryolları Komi¬ 
tesinin hazırlamış olduğu rappru, yol irtibat noktaları mevzuu ile 
ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlarda memnuniyet verici müşa¬ 
hedelerde bulunmuştur © 

(l) Karachi—quetta kısmının inşasında elde edilen cesaret verici 
ve bu yolun 1968’e kadar tamamlanmasını temin maksadiyle Pakistan 
hükümetinin üçüncü planında bu hususta derpiş edilen hüküm, 

(ii) Quotta-Miryavek kısmına ait teknik etüdlerin kısa zamanda 
yapılacağının taahhüt edilmesi ve ayrıca Pakistan Hükümetinin bu 
yolun inşaası gayesiyle, 
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3* Sayılı plan dahilinde tahsis ettiği fonlar, 

(iii) Mirjawah—Zahiden—Kornan kısamın 1966 '< kader asgarî vasıfla 
her lig vs i.ı . eçit veren yol olarak tekrar inşası aaks adiyle, bu kıs¬ 
mın detaylı mesaha ve teknik etüdlerinin İran Hükümeti tarafından 
y ■"■pil a cağının taahhüt edilmesi, 

IV- Kerman—Naein kısmına tesbit edilen tarihte tamamlanmasını temin 
maksadiyle bu kısımda İran Hükümeti tarafından sağlanan cesaret 
verici ilerlemeler- r, 

V - Pakistan—Tebriz—Bazargan kısmında bitirilmemiş olan işin tesbit 
edilen tarihte tamamlanacağı— 

VI - Samsun—Trabzon tarikiyle açılmakta olan Karadeniz sahil yolunun 
1967’ye kadar tanamlanazağınm Türk Delegasyonu tarafından beyanı— 

VII- Sivas’dan İran’a uzanan direkt yolun İslahı için gösterilen 
gayretlere Türk Hükümeti tarafından devam edileceği- 

48. Bölgesâl Planlama Konseyi, Karachi—Tahran-Mnkara karayolunun 
mevcut olmayan vc muayyen seviyeden düşük olan kısımlarının tesbit 
edilen 1968 tarihine kadar tamamlanması hususunda gösterdikleri gay¬ 
retlere devam etmelerini üye memleketlere tavsiye eder» 

49» Konsey ayrıca Türk—İran demiryolu bağlantısında ekae odilen ce¬ 
saret verici ilerlemeyi müşahede etmiş bulunmaktadır. 

51. Hor üç ülke arasında inşa edilen yol ve demiryolları üzerinde, 
gerek inşa esnasında ve gerekse tamamlanmasından sonra doğan teknik 
ve işletme mahzurları üzerinde etüdlerde bulunan bölgesel memleket¬ 
lerin Karayolları ve Demiryolları mühendislerinin yapmış oldukları 
hazırlık çalışma/Bolgesel Planlama Konseyi tarafından müşahede 
edilliş ve şu hususlarda tavsiyelerde bulunulmuştur8 

(i) Raporların taraflarca birbirine teatisinden sonra her üç ülke¬ 
nin Karayolları, Mühendislerinden müteşekkil bir uzmanlar grubu 
aşağıda belirtilen hususlarda incelemelerde bulunmak üzere bir ora¬ 
ya gelmelidirler* 

(a) Karaçi-T^hran-.ıhkara Karayolu için Geometric Standart Tespitleri 
vc genel Spesifikasyonlar— 

(b) Dingil mukavemeti hesapları vc yollarla, köprülere ait model 
tesbitinde takip edilecek kıstaslar, 
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( o) Yol trafik ibretleri, Sinyaller yo joful i, -zerine çizilen işaret¬ 
ler, 

(d) Yardımcı Servislerin kurulması ve yol şeritlerinin tekamül ettiril¬ 
me s i-

(e) İşin safhalara ayrılması 
(f) Çalışmalardaki ilerlemeyi belirten ön faaliyet raporları, harita¬ 
lar, planlar ve şamalarda dahil tetkik edilmesi. 

(9) Taşıtların hududlardan giriş ve çıkışları dahil olmak üzere, motor¬ 
lu taşıtların ortayı çıkardıkları işletme meseleleri, taşıdığı yük 
ve yolcuya şamil olarak taşıtlara yapılan trafik sigortaları yükleme 
talimatnameleri,vs, 

(h) Sınır çizgilerinin tanzimi (Pakistan-İran) 
(i) Başka her türlü neseleler- 

Her üç ülkenin ilgili makamları karşılığı muhaberatla işi yürütebi¬ 
lirler. 

IComite Başkanı üye devletlerle, B.P.C.*nin gelecek toplantısına sunul¬ 
mak üzere faaliyet raporunu hazırlarken istişarelerde bulunmalıdır. 

lüzum görülürse, Başkan Komitenin bir toplantı yapmasını sağlayabi¬ 
lir. 



TÜBHÎYE ODALAR BİRLİ ĞİNOE 1965 YILI .: İII \YJNA KADAR 
TÜRK-İRAN TRANSİT NAKLİYESİ İÇİN M. ETİ YE EĞİLEN 

NAKLİ YE ÇİLER 

1) Umumi L a ja z a 1 ar T. A • Ş. 
Inkera 

2) IRANSHAN 00, Koll.Şti. 
Karanıustafapaşa Oad. 83/1 
Palata-İs tanbul 

3) ERGİYE'S Tİ Om RE T ^td. Şti. 
Tersane Cad. 188 
Pala t a-İ s t anbul 

4) SaYARLAR Koll.Şti, 
Palas Dükkanları 16 
Yozgat 

5) İBRAHİM NAKKAŞ YE ŞS 1*1011.Şti. 
Mareşal Çakmak Cad. İO/A 
İsken de run 

6) KEMAL KEPELİ ve KARDEŞLERİ 
Koli oŞti. 
Belediye Meydanı 
Trabzon 

7) NAZMİ KALAPATOPLU 
İskele Oad. 
Trabzon 

8) ULUSüY Koli,Şti. 
Meydan Oad. 
Trabzon 

9) MEHMET ALİ TUZCUOGLU 
Gazi Bulvarı 46 
İ zcılr 

10)Hasan PEHMİ TUZOUOĞLU 
ve Kardeşleri Koll.Şti. 
Gazi Bulvarı 12 
İzmir 

11)CENTRAL EAST TRANSPORTATION Go. 
Merkezi Şark Nakliyat 
Ticaret Ltd.Şti. 
İstiklal Oad. 390 
İstanbul 

12) S.'JNOEL NAKLİYAT VE' TİC. 
■ Ltd. Şti. 

Maraşel Çakmak Oad.20 
İ s ke n de r un 

13) MANİSA UMUMİ NAKLİYAT 
AHBABI Koll.Şti. 
Rüzgarlı Sokak 25 
Ankara 

14) ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT 
T * A ♦ Ş , 
Antalya Han 
Sirkeci-İstanbul 

15) ANKARA GÜNEŞ NAKLİYAT 
AoŞ, Rüzgarlı Sokak 4 

Ankara 

16) ANADOLU-TRANSPORT ve 
TURİZM Ltd.Şti. 
Atatürk Bulvarı 87/8 
Ankara 

17) ANTUAN EoMAKZUKE 
Vapur Acenteliği 
P.K.51(Mareşal Çakmak 
Od, 17) 
İskenderun 

18) URALLAR TİCARET ve SANAYİ 
Koll.Şti. 
Yaşar Ural 
Nöbethane Oad.Esentepe Han 

14 
Sirke ci-İstanbul 

19) GENÇTÜRK INTERNATIONAL 
NAKLİYAT 
Bekir Çelenk 
Laleli,Gençtürk Gad. 54/A 
İstanbul 
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20) NEVZAT PZH133 
N^KLİYE Müteahhidi 
ıSâüL- 

21) NUHTHiiNS Koll.Şti. 
International Transport 
Turgut ülpay-Mahmut Nehir 
Baysal Saray? Yeniçeriler 
Cad. 77Al 
Çarşıkspı-İstanbul 

22) CVBBLbNB Co.LTD. 
In t o r n a t i on al Tr ansp or t 
Yeni Post a hane Cad. 
Yan Sokak Banka Han İS 
İstanbul 

23) Oto Erzurua Nakliyat ve 
Tie.Ltd.Şti. 
Sirkeci-Esentepe han 
13 
İstanbul 
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4• İrruc ve Suriye transit İni ., 

Irak ve Suriye ile memlekoti:.is arasında transit anlaş¬ 
ması akdi hususunda bir süredenberi yapılmakta olan çalışma ve temas¬ 
lar neticesinde, böyle bir anlaşmanın bir an evvel gerçekleştirilme¬ 
sinde karşılıklı faydalar olduğu ve özellikle ihraç maddelerimizin 
karayolundan Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu pazarlarına 
tezelden ulaşmasının sağlanabileceği anlaşılmıştır* 

Bu itibarla adı geçen iki komşumuzla en kısa zaman içinde 
transit anlaşması müzakerelerine başlanması öngörülmektedir* 

«ini aş ma için Türkiye-İran Transit «inlaşması metninin ge¬ 
rekli değişikliklerle esas alınması düşünüldüğü cihetle 3 cü maddeda 
izah edilen Tür-İran Transit .inlaşmasının geçici tetkikatma ait 
aksaklıkların göz önüne alınması lazım gelir. 

5. frigorifik kamyon, truck-trailer işletmelerinin durumu, 
rantabl, rasyonel işletme şartlan 

Türkiye'de bugün frigorifik Kanyon veya Trailer işlet¬ 
meciliği ancak pek küçük çapta ve tecrübe mahiyetinde yapılmaktadır o 
Bu işletmelerin gelişip yaşayabilmeleri ve adetlerinin çoğalması için 
aşağıda yazılı hususların tahakkuku elzemdir* Şöyleki: 

1- TIR *m3ıaşmasmın derhal yürürlüğe girebilmesi için ge¬ 
rekenin yapılması 

2- Türkiye 1 nakliye piyasasında, yani dahili nakliyatta, 
frigorifik vasıtaların kullanılmasını yaratacak ortacım hazırlanması. 
Zira bu husus frigorifik vasıtaların artmasını sağlayacak ve dolaya sn 
ile ihracat piyasası içinde ileride lazım olacak filonun temelini 
teşkil edecektir* 

3- İstihsal merkezlerinde, frigorifik nakliyat için elzem 
olan "pel-cooling” ön soğutma için soğuk hava depolarının tesisi, 
(ufak fakat adeden &ok) 

4- Kara Yollan Tüzüğünün semi-trailer nakliyatını ön gören 
bir şekilde muhakkak surette tadili. Yani bütün dünyanın kabul etmiş 
olduğu modern nakliye sistemine doğru gidilmesini temin edebilecek 
yeni bir Kara Yolları Tüzüğünün derhal yürürlüğe konması. 



Ill-

Bu arada, Türkiye'nin istihlak p:i -'Salarından on aşağı 3000 km. gifei 
Dir mesafede bulunması vo bundan dol yi on ekonomik bir şekilde nak¬ 
liye yajemak zaruretinde olduğu, ancak iner'i tüzüğün bu duruma kat’i- 
yon imkan vermediğini de bilha-ssa zikretmek isteriz. 

5- Frigo ekipmanda muhakkak sprotte standart malzemeye 
gidilmesinin temini® 

6- Frigo nakliyat ve dolayısile bu tip ihracat için gerekli 
ambalaj malzemesinin temini. 

7- Frigorifik vasıtaların temini hususunda düşük faiz ve 
uzun vadeli kredi sağlanması. 

8- Frigorifik vasıtaların çekicileri hariç, trailer ve soğu¬ 
tucu ünitelerden hiç bir şekilde gümrük alınmamasının tenini. 

9- İthal kotalarında bu iş için bulunan tahsislerin, tahsi¬ 
si olan kimseler tarafından muhakkak surette bu işe yatırırı yapmış 
olmasını tenin ve kontrol etmek® 

10- Frigorifik nakliyata ihtiyaç gösterecek ihracatın hükü¬ 
metçe teşvik edilmesi, bu ürünlerimizin dış piyasalara girebilmesi 
için, ihracata prim, kredi v®s. kolaylık unsurlarının muhakkak surette 
yaratılması. 

Bütün bu faktörler temin edildikten sonra Türkiye’de Frigori¬ 
fik kamyon ve trailer işletmelerinin kurulabileceği ve dolayısı ile 
ancak o zaman rantablo vo rasyonel bir işletme düşünülebileceği muhak¬ 
kaktır® 

TÜRKİYE’NİN FRİGORİFİK K.iMYCN 
İHTİYACI 

I® Frigorifik Nakliyata Konu Teşkil Eden Mail arınız: 

Frigorifik nakliyata konu teşkil eden mallar, çabuk 
bozulabilir mallardır® Türkiye’nin yaş meyve, sebze ve balık ihracatı 
bu kategoriye girmektedir® En fazla ihracatı yapılan bozulabilir mal¬ 
larımız üzüm, şeftali, yaş sebze ve balıktır. 
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Bu dört kategori mala ai 
0ö sterilniştir» 

istihsal durumlarını tabloda 

M1DBELEB 1950 I 9 6 0 1 9 6 1 19 6 2 19 6 3 

Üzüm (Ton) 3*22,545 2.775.200 3.189.300 3.382.270 2.692.870 

Şeftali (Ton) 83*195 57»600 93.100 7Ş. 210 63.270 

T'-zo sebze 

(1000 ton) 3-213 3»288 3.43i 3*529 3.857 

Balık (Ton) 78,758 88,854 81.694 

İstihsali yukarıda gösterilen bu maddcle 
ihraç edilebilmektedir, hşağıda bu maddelere ait 
gösterilmiştir» 

;rdcn pek az miktarı. 
ihraç rakkanlarimiz 

M/jDEELSR 
(ton olarak) 1959 I 9 6 0 1 9 6 1 19 6 2 19 6 3 

Üzün 2,036 806 4.226 6.258 6.415 

Şeftali 451 971 

T~ze sobZ--. 1.803 718 941 2.553 

B-lık 4» 423 10.230 10.188 6.762 6.037 

Bu fiili ihraç rakkanlarının gösterdiği durun, pek parlak 
değildir» Oysaki kalkınm plini bu konuyu iyimser bir görüşle ele 
al-rak boş yıl içinde yapılmışı öngürülon ihracata ait aşağıda gös~ 
terilen şu rakkanlan tahmin eylemiştir s 
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rUD.OSLER 
ton olarak 
IL. 

19 6 3 19 6 4 19 6 5 1 9 6 o 19 6 7 

Ü nüm 3-000 6.000 9 o 000 12.000 15-00. 

Şeftali 10.000 15.000 20.000 

T-ze sebze 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 

B lık 6*000 10.000 24-000 3*000 35 . 000 

Geçmiş yıllarla bu tablo bir arada incelendiği zaman, ön¬ 
görülen bu rakkamların gerçekleşeceğini beklenok biraz hayali ol ıak- 
t"dır» Üzüm ihracatın, plana bir jtygunluk gösterdiği görülmektedir© 
üalık ilk bakışta 1963 yılında, planda öngörülen rakaam bile tlütünc 
çıkaış görünaokle beraber, her yıl ihraç-tmm azalması dolayısile 
plndaki rakamların gerçekleşoaiyccoği söylenebilir. Şeftali ve taz 
sebzeye ait plan rakanları ise ancak büyük bir iyiaserlik sonucu 
kabul edilebilir. Me.ileket nüfusunun yılda jo 2,9 oranında artnası 
ve istihsalin bu niktar bir artrıayı sağlaynnayışı. ilorki yıllarda 
istihsalden ihracatı ayrılan payı azaltacak, mahsulün şimdiye göre 
daha büyük bir kısmı iç piyasada tüketilecektir© 

Frigorifik kamyon ihtiyacının adet olarak tesbiti için, no 
kadar ihracat yapılabileceğimizi bilmek zorunluğu vardır» T •••rina 
bağlı bir ihracat kolunda önceden tahmin yapmanın zorluğunu kabul 
etmekle birlikte, mezkur mecburiyet karşısında, planda öngörülen 
rakamların yarısı oranında bir ihracat yapabileceğimizi, kaba bir 
tahmin olarak, söyleyebiliriz. 

II- Frigorifik kamyon kapasitemiz! 

Halen Türkiye'de özel sektörün elinde 20 '-•det frigorifik 
kamyon olduğu ilgililerce ifade edilmektedir o Bu kamyonların pek çoğu 
13-15 ton arasında değişmektedir. Frigorifik nakliyat yapanlar, 20 
tonluk kanyon işletmenin rasyonel ve iktisadı olmadığını ve 13-15 
tonluk km.iyonl-'rla ihracatın daha ekonomik yapılabileceğini ifade 
etmektedirler« Bu fikrin gerekçesi olarak da, depolama fonksiyonunun 
azlığı sobebilo, 20 tonluk bir kamyonu dolduracak bir p-'-rti malın 
hemen bulunamıyacağı veya tedarik edilomiyeceği ileri sürülmektedir© 
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H-’lcn Türkiye'nin ihracat kapasitesi, 20 kanyonan devamlı 
olarak çalışmasını gerektirdiği tnlde, kamyonlar pek çok zaman 'hoş 
ol r'*k beklemektedir. 

Bu durum ise frigorifik n-’kliyatı baltalamaktadır» 

Mezkur durunun başlıca iki sebobi vardır s 

1 • Yabancı nenşeli (Bulgar»Avusturya,Yunan) kanyonların reka- 
bc ti 

2* Organizasyon bozukluğu» 

Birinci husus TIS Anlaşmasına girmek, înterfrigo'nun rokabc- 
tino dayanacak bir fiat seviyesi meydana getirmek ve geçiş anlaşmalar t 
yapmak suretile ortadan kaldırılabilir» 

III- Frigorifik kamyon ihtiyacımız» 

Soğuk nakliyeye konu teşkil eden ihraç mallarımız mevsim 
itibarile birbirini takip etmektedir» Şeftali Teuuuz-Eylül, üzüm 
Eylül—Kasım ayları arasında, sebze ve balık da her zaman ihraç edile1-"’ 
lir» Bundan dolayı frigorifik kamyon ihtiyacının bütün bir yıl levam 
edeceği söylenebilir. 

Io P'-’ragrafta yaptığımız hesaba göre 1965 yılında 25.000, 
1966 yılında, 35»CG0, 1967 yılında 45.000 tonluk bir ihracat kapasi¬ 
temizin varolacağı söylenebilir» 

Bir frigorifik kamyon ayda azamî 3 ve yılda 36 sefer yapabilin 
şu halde 20 tonluk bir kamyonun bir #ılda azami taşıma kapasitesi 
36X20= 720 tondur» 

Buna göre, 20 tonluk kamyon ihtiyacı 1965 yılında 35,1966 
yılıbda 50 ve 1967 yılında 63 adet olac°ktır. 

t ^ 
Bütün kamyonların 20 tonluk olmasının iktisadı olmadığı II» 

paragrafta açıklanmıştı* Bundan dolayı kamyonların 20,13 ve tonluk 
olarak tesbitinde fayda vardır» Aşağıda gösterilen hesabı yaparken, 
halen özel sektörün elinde bulunan 20 tonluk kamyon kapasitesi de 
gözönüne alınmış ve bu kamyonlar hesabımızın dışında bırakılmıştır. 



Üç yıllı': lir devrede -yon i iti./ ciniz şöyle taholn 
olunabilirî 

Kanyon 
tonajı 19 6 5 19 6 6 19 6 7 

20 ton 10 adet 15 adet 20 adet 
• 

13 ton 15 adet 20 adet 
'.T 

30 adet 

7 ton 12 adet 30 adet 36 adet 

Toplan 37 a de t 65 adet 86 adet 

Kanyonların or talana maliyeti, adet başına 35*000 dolar 
civarındadır* 

Üç yıllık: finanstıan (1965-66-67) ihtiyacı toplan olarak 
3*000.000 dolar civarındadır» 

Yıllık finansnan ihtiyacı iso şöyle öngörülmektedir: 
1965 yılında 1*300.000 dolar, 1966 yılında 980.000 dolar, 1967 
yılında 750.000 dolar. 

Bu rakanlar ortalana üaliyete göre hesaplarmış olup aşağı yuknr 
kosin bir fikir verecek nahiye t te dir. 

6 ) Diğer nenleke tier den frigorifik vasıta kiralama .yolu  
ile tatbikattan alman neticeler 

Bugünkü Türkiye'deki/şartlar altında nenleke tinizin diğer 
nenleketierden frigorifik vasıta kiralanası, az da olsa nezkur ihtiya¬ 
cınızı tahakkuk ettirebilmek için yapılabilecek en doğru iştir» ^nenk 
bu vasıtalardan diğer bütün Avrupa memleketlerinde olduğu gibi "yol 
geçiş" ücreti muhakkak surette alınmalıdır * 
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7) Frigorifik vasıta it^li ink*nl~n vc ithal maliyeti, 
gümrük muafiyeti kanan tnsnrı:;'T V.Ç.^'Z^~P '"/gTı kanun 

8) Frigorifik v-°sıta j ıal*tı dur n ıu sipariş fiatlar ve 
kredi 
1    A. 

Memleketimizde imal edil ıo s ine çalışılan frigorifik 
troller gorok malzeme, gerek kalite gerek hacim ve gerekse teknik 
evsaf ve işçilik bakımından gerekli ideal ölçülerden çok uzak olup 
dondurulmuş madde nakliyatında kullanılamaz Yaş Meyve ve Sebze ih¬ 
racatımızı geliştirmek k* nusunda Ticaret Bakanlığında 1962 yılı 
Mayıs ayında yapılan toplantılarda 

a) Frigorifik knmyon ve truck-trailer ithali için kotalara 
tahsisat konulması 

b) Bunların ithalini teşvik için gümrük resimlerinin in¬ 
dirilmesi 

o) Müsait şartlarla özel bir lero i fonu ihdası kararlaş¬ 
tırılmış idi. 

Konu Odalar Birliği tarafından 22 Temmuz 1963 tarihinde 
yapılan ilgili Bakanlar Özel Sektör toplantısına alınmış ve key¬ 
fiyetin iktisadi kurulca İncelenmekte olduğu ifade edilmişti. 

Muafiyet vc gümrük indirimi konusunda henüz bir netice 
alınmamış iso do IX. Jcotnya frigorifik kamyon ve trailerlo ithali 
için 200.000.- ^ 12 vc 13 cü kotalara 150.000- dolar 14 cü kotaya 
75.000 15 ci kotaya ise sadece çekiciler için 50.000 $ konması 
sağlanmıştır. Kotalar Ticaret Bakanlığı emrinde olup 25 Eylül 1963 
tarihli Besni Gazetede noşir edilen bar sirkülere göre it&al etmek 
isteyenler Türkiye Odalar Birliğine müracaat edeceklerdir. 

Memleketimizde yerli sanayiin imal edebileceği ve imal 
etmekte olduğu frigorifik kamyonların ithale konu olan lüzumlu 
soğutma cihazları ile sair akşamın gümrük vergisinden muaf tutulması 
sağlanmış vo bu hususi.-ki h r^rnamo 17 Temmuz 1965 tarihli resmi 
gazetede yayınlanmıştır o 17 Temmuz 1965 tarihli 6/4909 sayılı bu 
karar 14.5.1965 tarihli ve 474 sayılı kanunun 2 ci maddesine g*£ro, 
Bakanlar kurulunca 2<-.7.1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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9 ) Crta livrup -t go lL . ’1la r i ilo Cr t a 1 oğu ao^l e k■:■ tier ine 
boaulabjlir gifla end'olori sou i:/ntj.:gn k- r \yrlun dan frigorifik  
vasıtalarla yapıl,nsr.m.n nrzc etiği ‘montajlar, âraba vnpuru vo 
feribot konusu _ 

Kk’r^yclu ilo yapılacak sovkiyntin no. Jokc-tiriiz şartları 
bakırımdan hoa avantaj vc ho a do dez'-’Vinta jlarn vardır. Bu vasıtala¬ 
rın toplama uerkezlorinc kadar gelebilmesi vo ithalatçı memleket¬ 
lerde toptancı haline veya alıcının orzu ottiği yerde yükünü boşal- 
tabılneleri yani yüklcae vo boşaltmanın tek bir defada yapılması, 
kanyonlara yüklone ilo derhal soğutmanın başlanası, böyleco bilhas¬ 
sa ön soğutmanın yapılamadığı ho tile ketinizde büyük bir ihtiyacın 
karşılanması, diğer vasıtalara nazaran çok kısa bir zananda pazar¬ 
lara gidebil. 10si (sevk zamanının kısalığı) gibi büyük avantajları 
vardır. Buna aukabil az nal taşınması, no.ılekotinizde ve diğer 
transit olarak geçeceği ne il o ketler de mükemmel karayolunnri1 bulun- 
nayışı, bazı ne ıleketl rin rjuayycn bir tonajdan fazla vasıtalara geçiş 
müsaadesi vernonesi, navlunun yüksek olnası gibi dezanvantajlan 
vardır. 

T-ze neyve ve sebze sevkiyatmı düzeniiyebilnek için ilk 
partide 50 -'det frigorifik ronorklu kanyona ihtiyaç olduğu tahnin 
e dilmekte dir o Halen ne. ile ketinizde bu tip kanyonlardan enaz 13-15 adet 
mevcuttur. Bu vasıtaları rantable olarak işletebilmeğiz, aynı aauan- 
da TIR Teşkilatına üye ölmenizi-' kabildir o hksi takdirde ödenen nav¬ 
lun ihracatın r ~ntabilitosini ortadan kaldırmakta dır. 

frigo kanyon ilo nakliyat havayolu nakliyatından sonra 
navlun yüksekliği bakımından ikinci durumdadır» 

Marmara böl0osinden yapılacak biv frigorifik kanyon sev- 
kiyatmda ton başına 85 - 95 .Dolar navlun bedeli ödennefsi gerekmek-» 
toflir <* Bu sebeple bu tip nakil vasıtasının istimali de ancak mahdut 
mahsule inhisar etmekte, ue.ufciy o t turfanda ve turfandaya yakın meyve 
ve sebze ihracında düşünül ekilmektedir» Memleket mahsullerini gözö- 
nüne alırsak kamyonla sevkiyata ihtiyaç hissedilenler, 

Tarsus beyazı (üzüm) yılda 5C0 ton ihraç kapasitesi 
Mıritenni) 
-rs . t \ Ş3I ÜÖ.JL.1. .mJU " ** Dıxy~red ) 
Golden jubilee) şeftali (Bursadan) 

Satsuma (Rize mandarinası) (İzmir : den) 500 ton w ».&■ 



r.ı-3— 

Tarsus üzümünün ihraç süresi 15 gün olup Temmuzun ilk iki 
haftası zarfında ihracı goreknok+adir• Lüzumlu kanyon miktarı en 
fazla 5C adettir# (lir kanyonun j.5 günde bir sefer yapacağı esasına 
gö rs- 

İİ k: turfanda şeftalilerin ilıraç süresi 20-25 gün olup 
1 Temmuz ila 20 - 25 Taonuz arasında ihracı gerekmekte"ir . Binaenaleyh 
30 kanyona ihtiyaç vardır» (Bir kanyonun 11 günrlo 1 sefer yapacağı 
esasına göre). 

Satsuma, ihraç süresi 15 Ekin - 1 K>sm olup ihraç süresi 
onbeş gündür# Bol-yısile 50 kanyona ihtiyaç vardır# (Bir kanyonun 
ihraç süresinde ancak bir sefer yapabileceği esasına göre.) 

Kanyonların kullanılna nevsinlerinin birbirine tekabül et- 
nerıesi sebebiyle ve yukarıdaki hesaba istinaden ne al e ketinizin hakiki 
frigorifik kanyon ihtiyacının 50 adet civarında olduğu anlaşılmakta¬ 
dır# 

Halen yurdunuzda 13 15 "det frigorifik kanyon bulunnakta-
dır# Frigorifik kmıyon inal eden şirket, yılda 30-35 kanyon yapabil0- 
coğini ifade otnoktodir. Yalnız f ir ran, işlotne sermayesi sıkıntısı 
içinde bulunduğunu beyanla bu tip nakil vasıtası sipariş edenlerin 
bir bankaya borçlmdırılnalarmı ve bu suretle siparişlerin hepsini 
cevaplandırabiloçeklerini ifado otncktodirlcr# Bu maksatla nüossos 
fonlardan fay dnlapma ink&naıyar a t ıl nal 1 vo kısa zamanda vuku bulacak 
talebe göro ihtiyaç karşılanmalıdır• 

Orta hvrup^’ya yapılacak olan ihracatta başta sürat vo dola— 
yısı ile yüksok fiatla satış tenini, sovkiyatın icabına ufak partiler 
halinde yapılabilmesi, dopolnmayı asgariye indirmek, ambalajda bir 
miktar tasarruf v->s. gibi avantajları vardır» 

Nakliye de süratin tenini için gerekli tedbirlerin alınması 
lüzumludur. Bu itibarla Merkez Bankası formalitelerinin kolaylaştı¬ 
rılması, araba vapuru gelişlerinde bu vasıtaların beklotilmemeleri 
gibi. 

10) Bozulabilocok .yiyecek Hadislerinin taşınmasına nahsus 
özel cih.azl-r vo bu cihazların milletlorarası nakliyatta kullanılması 
İle ilgili İnlvgaa esasları ve buna katılmanız lüzumu 

Cenevre’de 15 Ocak 1962 de tanzim olunan bozulabilecek 
yiyecek maddelerinin taşınmasına nahsus özel cihazlar ve bu cihaz¬ 
ların adı geçen yiyecek maddelerinden bazılarının Milletlerarası 
Nakliyatta kullanılması ile ilgili anlaşmaya Türkiye Odalar Birliği, 
katılma talebinde bulunmuş vo anlaşma metni tercüme ve tab ettirile¬ 
rek alakalılara tevzi edilmiştir. 



oo yo kadar itlimi "tın Jiprük in dirini ve kredi kolaylıkları ile teş
vikinin f ay'"1 lı olacağı düşünül.-ıo klo boreler noticodo soğu tag ünite
leri ithalatına gümrük muafiyeti tanınarak yerli imletin teşviki 
uy-jun gö rül.ıüştür © 

Mezkur onlnşaa, bozulabilocek yiyecek mİ elerinin nakliyat 
esnasında ve ezcümle nille tier arası nüb o del e ler i sırasında evsafını 
nuhafazoyn müteallik şartları genel sağlığı korumak şanacıyla, ıslah 
otnok gayesi ile aeydana gelmiştira 

ânlaşmnın başlıca konuları şöylcdlr? 

ÖZEL TLŞIT CİHüZL.İRI, ÖZEL TAŞIT CİHAZLARININ BOZUL İLİLECEK 
YİYECEK MiDDELEE İNDEN BAZILARININ MİLLETLERARASI NAKLİYATINDA KULLA0 
KILMIŞI; MUHTELİE VE NİHAİ HÜKÜMLER, Bozulabilecek maddelerinin taşın-
masına mahsus özel cihazların tarifeleri ve normları (LAHİKA 1 de) °, 
sabit ısılı (ISOTHEEME)? SOĞUTUCU (REFRIGERANT) çok soğutucu 
(FRİGORİEİQUE) ve ısıtıcı (C«ıLIRIEİQUE) cihazları normlara uygunluk 
derecesinin kontrol ve muayenesine ait hükümler (LAHİKA 1 ek 1 de)P 
bozulabilocck yiyecek maddelerinin nakliyatında kullanılacak cihaz
ların soğutma ve ısıtma tertibatının (iSCTHERMJE) ve tesir derecesi
nin hesap ve tespitinde uygulanacak usuller '.LAHİKA 1 ek 2 de); Bo
zul ab ile cok yiyecek maddelerinin milletlerarası kara nakliyatında 
kullanılacak sabit ısılı? soğutucu? çok soğutucu ve ısıtıcı cihazlar 
için verilecek kanaat raporu formülü (LAHİKA 1 Ek .3 do); Özel cihaz
lara konulacak alameti farikalar (LAHİKA 1 Ek 4 de) § Çok dondurulmuş 
(SURGELE) veya DONDURULMUŞ (Cengele) yiyecek maddelerinin tarifi ile 
ısı şartlan (LAHİKA 2 de)? No dondurulmuş no do çok dondurulmuş 
halde olmayan bazı yiyecek maddelerinin nakliyat sırasında devamlı 
olarak bulundurulacağı ısı şartlan (LAHİKA 3 do) 

İhrao timizi geliştirmek ve ticari mübadelelerimizi arttır
mak için bu kabil anlaşmalara girmek ve memleket kara nakliyat filo
sunu modernize etmek ihracat politikamız bakımından faydalı olur<> 

B1) Boş ffm.ll.ik Kalkınma Bl*nı ve ffmsgrarılarında karayolu 
ile nakliyat konusunda öngörülen tedbirler ve tahakkuk dereceleri" 

1963 yılı Br ogr a mı Kan.yolu T;, dbirlori 

l) Ulaştırma Bakanlığı bütün taşına politikasını yürütecek 
şc ki 1 de te şkil a tl an a c a k t ır * 

Ulaştırma Bakanlığınca uygulanmn eğitim progranları taşıma 
ekonomisi uzmanlan yetiştirecek şekilde ayarlanacaktır* 
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2) T-şım? işlerini koordinnsyon komitesi süratle teşkil Geli¬ 
lecek vo işleri yürütecektir. UI ç tır ne Bakanlığı bu yüksok seviyeli 
komitenin sekreterliğini yapacaktır» 

3) Karayolları vo demiryollarında bir yük akışı vo trafik 
etüdü yapılacak. bütün ulaştırma sektöründe vnçtır.nla^, özellikle 
trafikle ilgili araştırm-l-ra hız verilecektin 

a) Bütün yurt için yüklerin nereden nereye ve ne miktarda 
taşındığı, 

b) Yılın çeşitli sananlarında yollardaki trafik ve nevsinlik 
trafik dalgalananları tespit edilecektir» 

c) Yoll-rm durumlara göre kapasiteleri tespit edilecektir. 

ç) İlgili dairelerce taşıma sistemlerinde çeşitli mesafeler 
için sosyal maliyetler vo bu maliyetlerin mesafelerle değişimleri 
tespit edilecektirc 

d) Taşıma politikası ile tutarlı bir vergi düzoni kurulacak¬ 
tır. Karayolundan yararlananların karayolu şebekesinin bakım vo gider¬ 
leri ile amortismanına makul bir cr°nda katılmaları benimsenecektir» 

e) K'nyollar ı G-onol Müdürlüğü il? köy ve orman yollarının 
yapımıyla daha çok ilgilenmelidir» 

i) Karayolları yavaş ynvaş il ve köy yollarının yapımını 
üzerine -lack için gerekli çnlışaal-r- başlamalıdır» 

iii) İller eo yapılacak y-rd.ım belirli şar ti-ra bağlanmalı¬ 
dır. 

iıi) K-rayoll-rında bulunabilecek fazla kapasiteden daima 
il ve köy yollarında f1 ydal anıl malıdır. 

4) K rayo.larında yatırımlar t •-'lob in gelişmesine uy^un yönde 
ve standartta yapılacaktır» Kar-yolarımızın standartta yapılacaktır» 
K-royoilarımızın standartlan kötü, geometrik standartlan ise ihti¬ 
yaçtan yüksektir' Fiziki standartlar yükseltilecek ve geometrik stan¬ 
dartlar da yurt ihtiyaçlarına göre tayin edilecektir» 

5) Herhangi bir ulaştırma sistemine bağlanmamış olan kasaba¬ 
lar verimli trafik yoğunluğu bulunsun bulunmasın yola kavuşturulacak¬ 
tır . 



6) X>rnyolu t «şııtinl nr ıtıı düzeni ey». n yönetmelik tiizük vo 
yasalın uygulamakla sorumlu kuruluşlar çek çoşi tlidir* Bu günkü 
hükümleri daha etkin ol ink uygulamak vo gl mu gerektirdiği ulaş¬ 
tırıl politikasını gerçekleştirn<!k üzorc bir k- rnyolu taşını idarosi 
kurul :çıktır o 

7) Iğ-rayolu nakliyobilerini birleştir no ğo tevsik edici 
malı ve idari tedbirler araştırılacaktıro 

8) Meolekot şartlarına en uyjun taşıt tiplerinin ithalini 
snğlanak ve taşıt tip sayısını azaltmak konusundaki çalışanlar 1963 
de sonuçlandırılacaktıro 

1964 YILI PROGRAMI 
K,, R*XfOLU_ TS DB İ RLER İ 

1) 1963 yıla, programında derpiş edilen ve karayolları Genel 
Müdürlüğünün il, köy re ana orman yollarının yapın vo bakını ile da¬ 
ha çok ilgilenaosini derpiş elen hükün önenlc tatbik edilecek ve yıl 
sonunda il ve köy yollan ile ana oraan yollarının yapın ve bikininin 
bu günkü durunda kalaasma vo karayolları Genel Müdürlüğünce yapılma¬ 
sına karar verilecektin 

2) Karayolu taşıtlarından, diğer sistonlordon alman nakliye 
vergisi üibi bir vergi nmaaşı işi ele alınacaktır-» 

3) Karayolları şebekesi üzerinde kurulmakta olan petrol 
ürünleri dağıtımı istasyonlarının yol gtizor*ahlarında dengoli ve 
düzgün bir dağılın elde edilmesi vo standartlarının ve hizmetleri¬ 
nin düzeltilmesi için müsaadeye tabi olması imkanlara üzerinde duru¬ 
lacak vo bununla ilgili mevzu at sürati», hazırlanacaktır-» 

1965 YILI PROGR/ıMI 
 TYP3İRLGRİ 

- »X a r ay olu- ■ • 

1) Karayolları trafik kontrolünün tok elde toplanması için 
ilgili dairelerce gerekli çalışmalar yapılacaktır o 

2) Şehirler ar ası yolcu ve yük taşıması il o şehir içinde dol¬ 
muş ve taksi işlotno lisans-, bağlan »çaktıro 
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3) k>r oyollnr mm şolıi v v- kss--d;a geçişlerine ivlialli ida¬ 
relerin iştiraki sağlan erktir- 

Gereken tedbirler alcımad ığmelen gerek yolcu ve gerekse 
yük taşımda Karayolları Beş Yıllık Plin çalışmalın sırnsmdn 
öngörülün hedeflerden çek üstüne üleşniştir» Karayolu ile yolcu 
taşıma toplam taşımanın yüzde 84 üne. yük taşıma ise toplan taşı¬ 
nanın yüzde 35 ine ulaşmıştıro Karayolu Taşıma İdaresinin kurulna- 
msi, lisans sisteminin uygulanmaması, kar-yolu taşıyıcılarının 
bütün ulaştırma sister.ılerinc eşit mükellefiyet yükleyecek şekilde 
vergilendirilmeaolori karayolu yolcu ve yük taşımasında görülen bu 
aşırı artışın başlıca sebeplerindendir* 

5 yıllık kalkınma planı ve programl rında karayolu ile 
nakliyat konusunda öngörülen tedbirler daha ziyade yurt içi için 
alınmıştır* 

2) üksiklik aksaklık ve tıkanıklıklar bunların giderilmesi* 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi için alınması gerekli tedbirler 

Karayolu ile ihracatımızın gelişmesi için alınması 
gerekli tedbirlor: 

1) TIH anlaşmasının tahakkuku 
2) Karayolları çıkış gümrüklerinin düzenli bir hale ge¬ 

tirilmesi için bina ve tesislerinin iyi*bir şekilde yapılması vo 
onarılması, Otopark, modern dinlenme vo ambarlama tesisi temini. 

§) 3) ÎEiNû yapılacak nakliyatta eski çelik kasalara müsa 
do edilmesi 

4) Memleketimizden transit geçecek yabancı vasıtalardan 
mütekabiliyet esasına göre geçit ücrojri alınması veya yol üstündeki 
memleketlerin vasıtalarımızdan geçit hakkı almamalarının sağlanması 

5) (Bütün dünyanın kabul etmiş olduğu modern nakliye 
sistemine doğru gidilmesini temin edebilecek yeni bir Karayolları 
Tüzüğünün yürürlüğe konması) ezcümle Semi*, trailer ile nakliyata im¬ 
kan verilmedi 
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6) Mo “il o ket içinde bozulabilir gıda ıınd ''elerinin nakliya¬ 
tında Frigorifik vasıtaların kuilanılnasra imk"’n vererek ortanın 
hazırlanması,., Zira bu husus Frigorifik vas: talaren nrtaasını sağla¬ 
yacak ve dol^yısa ile ihracat piyasası içinde ileride lazım olacak 
filonun temelini teşkil edecektir3 

7) frigorifik kanyonlara plaka verilaosi işinde eski bir 
anlaşnaya dayanılarak dingil adali ve dingil açıklığı nazarı itiba- 
re alınmak sureti ile zorluklar çıkarılaoktadır<- Bu itibarla,Kara¬ 
yolları Trafik Tüzüğünün beyneİnilel teamüllere uyulmak sureti ile 
bu bakımdan tashihi cihetine gidilmesi» 

8) Frigorifik ekinpanda standardizasyona gidilmesi için 
bu konudaki Milletlerarası anlaşmaya memleketimizinde katılması , 

9) İthal kotalarında frigorifik vasıta ve ekipman ithali 
için konulan tahsislerin, kullanılabilmesi için gerekli kredi kolay¬ 
lıklarının sağlanması ve gümrük resimlerinin indirilmesi , 

10) frigorifik nakliyatın rasyonel surette yapılabilmesi 
için evvelemirde yaş meyve vc sebze ihracatımızın geliştirilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması, 

İl) Yerli frigorifik vasıta imalatının gelişebilmesi için 
kredi kolaylıkları sağlanması r 

12) Türkiye’de remork imal eden mücsseselerin rornork imali 
için ithali gerekli malzemenin yeterli surette ithaline imkan veril¬ 
mesi 7 

13) İhraç main, yüklü olarak Anadolulun Avrupa ‘ya geçecek- 
kamyohların araba vapurlarında sıra bekletilmeden tercihan geçiril¬ 
melerinin temin edilmesi, 

14) Yurt dışına çıkacak kamyon şoförlerinin vize muamele¬ 
lerinde öncelik tanıncast.na çalışılması, 



4o ÇALIŞIL» GURUBU 
İL, VB YOLU İir İHBAJAT 

1) Avrupa'ya turfanda çilok VoS» ihracı denemeleri netice¬ 
leri ve aüetakbol iakanlar» 

2) Kuveyt ve Ortadoğu no nleko tlarîr.c Gaziantep ' ten ı:ıun- 
tazan hava seferleri ile taze ot tozai.etgıda nal içleri ihracı için 
yapılan çalışaalar ve müstakbel imkanlar} 

1) İstihsal nerkezlerinizden Orta Avrupa şehirlerine uçak¬ 
la nal nakliyatında» uçaklar Charter Kargo kiralandığı takdirde 
nakliye ücretlori kiloda yasati 5o5C-6»— lira tutmaktadır» 

Dış satışlarda elde edilecek fietlerdan navlun ve diğer 
oif ve komisyon masrafları düşüldükten sonra elde kalacak miktar 
iç satış fiatlarmın dununda olduğu takdirde, ihracatımız hava yolu 
ile turfanda meyve ve sebze nakliyatına itibar etmemektedir. 

Bunun misali 1963 yılında yapılan çilek ihracatında anla¬ 
şılmış bulunmaktadır» 

Esasen turfanda meyve ve sebzelerimizin iç piyasa fintlany 
lo Avrupa'daki satış fiatları gözönüne alındığında, bunların istih¬ 
salinin az olduğu, kalitelerinin dış p-ızar isteklerine uymadığı, 
fiatlanmızm ve nakliye ücretlerinin yüksek olduğu.» bu arada iç 
istihlakin de yüksek bulunduğur Avrupa pazarlarına gönderilebile¬ 
cek hemen hemen hiçbir meyve ve sebze mevcut olmadığı» yukarıda 
zikredilen sebepler dolayışiyie uçakla mal nakline imkan bulunma¬ 
dığı anlaşılmaktadır» 

Bununla beraber yalnız turfanda çileklerimizin ihraç şansı 
bulunduğu da görülmekte olup Antalya ve TarsusJta yetiştirilmekte 
olan Almanya menşeli turfanda çileklerimiz Avrupa pazarlarında müş¬ 
teri bulabilmektedirc 

Yetişme devresi 15 Mert-la 1 Mayıs arası olan bu mahsulün 
dış piyasalara sevkedilebilmosi için hava yolu nakliy tanda bekle¬ 
nilen hususlar aşağıya dereolunmuştur» 
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diziantep" ton Euveyt vo v’rta Do^u me J.ok 'tlorino t~ze et vc 
sair gıda mad .eleri ihraç o task üzoro honüz organize odilaiş bir 
firua oovcut değildir» Ayrıca Gaziantep Hava dianı da muayyen aylar 
dışında inişe müsait değildir o 

Bunlara il Avot3n? Crta Doğu memleketlerinde bu aaddelerin 
müstakar alıcılarının bulunmaması ciddi tekliflerin mevcut olmaması 
ve müteşebbislerimizin'bu pazarları yakından tanımamaları da Gaziantep’ 
ton Orta Doğu pazarlarına hava yolu ile ihracata mani olan sebepler 
arasında bulunmaktadır» 
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PİŞ PİY^S.) ÇİLl'K Fİ.ıTlitEI (K -DM Olarak) 
M Ü N 0 II 3 N 

1 Mart 1965 İsrail 12- 

15 Mart 1965 USM 12,5 İsrail 13-14, İtalya 18 

1 Nisan 1965 Kaliforniya 10-12,5, Hollanda 12,Yunanistan 8-9 

15 Nisan 1965 İtalya 10-12, Kaliforniya 12-12,5, Hollanda 
15-18 Yunanistan 7-8 

1 iYyia 1965 
1 Mayıs 1965 İtalya 1,8-3, Yunanistanl,4-2,2, Macaristan 

1, 8-2,6 

15 Mayıs 1965 İtalya 1,8-2,6, Yunanistan 1,8-2,2,Macaristan 
2, 4-2, 6 Ronamya 2-2,2 Bulgaristan 2-2,1 

1 Haziran 1965 İtalya 1,7-2, Yunanistan 1,6-1,8, Romanya 
1,3-1,8 

V İ Y 4 N A 

1 Mayıs 1965 İtalya Net 4 Kg. 120-150 

İQ BİYİS4 BİLİLİR! 

Martta Piyasada novcudu yoktur. 

1-15 Nisan 1 Kg. 20.00-25,000TB. 

16-30 Nisan” » 16.00-20.00 Tl. 

1-7 Mayıs ” ” 10.00-14.00 TL. 
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2) Crt 10u ülkcl rin uç “kin ot, taze meyve vo sebze 
sovkiy-’tı il o il. ili olarak? güney komşul rınızın çabuk bozulabilir 
nad'.olor ithalatı hakkında istatistikı bilgi toplanmış, bu ^rada bu 
ülkol rdoki Tie uıct Müşavirliklerinden alman malumattan eh yararla¬ 
nacak aşağı daki hususi «ir tosbit o dil iliştir* 

İncelemeler ncticosindo Ürdün,Lübnan,Suriye,Suudi âr^bistvan, 
İrak yo havalisi ülkelerin, memleketimizin taze ot, sobze vo mcyvele- 
ri için büyük alıcı olabilecekleri neticesine varılnıştır• 

*îdı geçen bu ülkelerf. sebze vo meyve ihtiyaçlarını büyük 
miktarda dış pazarlardan karşılamaktadırlar* Bu maddelerden konumuzla 
ilgili olan, yani çabuk bozulabilir ve scvkiystmın uçakla yapılması¬ 
nı gerektirenler hakkında elde edilen istatistik rakamlar aşağıya 
çıkartılmıştır* 

Memleketler itibariyle ithalat rakamları (Bin 4BD»dolan 
olarak 

ÜRDÜN LÜBNdN SURİYE S.gRdBİSTûN IR4K 
Ma d eler 1962 1963 1962 1963 1962 1,963 1962 1963 1962 19 

Et(taze,dondu¬ 
rulmuş veya 
soğutulmuş) 580 130 850 . 200 150 50 

Et(tuzlanmış, 
k ur utulmuş) 523 381 819 - 627 6 452 - 239 147 

Kümes hayv°n- 
1 nrıl taze, 
dond.,söğütül¬ 
müş) 2 8 198 97 

Balık(taze 
dond.»soğu¬ 
tulmuş) 177 318 2,500 

Süt vo kaymak722 812 2,431 - 1, ■ 032 402 2*306 - 1 .909 1. 718 

Tereyağı 71 170 2.583 - 457 747 433 — 33 34 

Peynir 4-97 533 2.297 - 493 611 1.67 8 - 434 547 

Yumurta 251 
Portakal man d 85 3 
limon 412 
T-’zo ütüm 123 
Dona ta s 138 

275 
700 
265 
309 
321 

159 

- 3* 002 3 
492 
16 

.265 
820 

33 

541 
1*513 

199 — 

204 

6 

244 
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Bazı ülkelerdeki 196?. yılı ithalat rakamları tam olarak 
ol do o dilme liginden.- yalnız 1962 yılı itlr-latiae dayamr *k ol do o di¬ 
len topl mılar iso şöyledir* 

İthal maddeleri __ _   Yekun (lOOC dolar) 
131 (taze, dondurulmuş veya _ r n 

soğutulmuş) 
Ut (tuzlanmış,kurutulmuş) 2*670 
ICümes hayvanları 

(taze,dondurulmuş veya soğutulmuş) 297 
Balık 2.677 

Süt ve kaymak 8.400 
Toreyağ 3.577 

Peynir 5.449 

Yumurta 792 

Port kal, mandalina 5.368 

Limon 1.1C8 

Taze üzüm 497 

32.365 

Hayli eksik olan verilere dayanarak çıkarılan bu rakam¬ 
ların yanı sıra, Ürdün’ün 1962 yılında süt, süt mamulleri ve yumurta 
için 1.500.00ı dolarlık, taze -meyve v&çin 2->7C0o00C, t-<zr ve kuru 
sebze için 3.100.000 dolarlık, Lübnan’ın aynı yıl et ve et prepares— 
yonları için 2.400.000, süt mamulleri vo yumurta için 8.500.C0C,taze 
meyve için 4«300.000, taze ve kuru sebze için 11.900.000 dolarlık 
yekun ithalatta bulunduğu da tesbit edilmiştir. 

Gerekli kolaylıkların ve gayretlerin gösterilmesi sure- 
t&le bu ülkelerin yukarıdaki maddeler ithalatının bir kısmını memle¬ 
ketimiz üzerine çekmek kabildir. 

Orta Doğu ülkelerine günü gününe, uçakla taze et, sebze ve 
meyve temini gibi büyük koîıaylık sağlanabildiği takdirde, bu memle¬ 
ketlerin mezkur madde ithalatçılarını Türkiye’den temin cihetine git¬ 
memeleri için hiç bir sebep düşünülemez. 



IKS'ISM'Ol *§*0*a £A IDHIHJ 

amimw 4 iinnrnf) 

naaas VHSitrS *5 

- iet -
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Gümrük Mc sel?. 1eri, numune ilır^cı 
vo BCS K -meleri 

I) İ lir t e -iti a ilgili genel ( ünrük reji li v 
Mo lil o ketinizde gümrük işleri, ambalajlarıyla 53Ö3 

snyılı gümrük konunu hükünlcrino göre tedbir nlırı ıakta lir. 

K-nun gereğince, ihracatı ihroç edeceği mallar için, 
gümrüklere aşağıdaki malumat* muhtevi iki nüsha beyann •3 i .10 V 0 T İ !T • 
Bu be ye mı o no 1 o r do i 

lerindc pmıra getirilerek satılır* Tescil için no so i saatinin bcklc- 

si kolaylık olmnktır• 

Konunun ilgili and’.eleri, gümrük idarelerine eşyanın 
muayenesi ile beyanların sıhhatinin^denetlenmesi görevini verniş 
ol.ıokİ" beraber, bu denetleme görevi diğer bazı kanunlarla) dıştionrot 
rejini ve ihracat yöne t mel iğiyle genişletilmiş ve gümrüklerin aşağı¬ 
da gösterilen denetlemeleri de yapmaları derpiş olunmuştur» 

A 

- İhracatçının adı, ticaretgah "drosi, 

- Eşyanın yüklüno00ği taşıtın bayrağı vo alı, 
- Eşyanın gidocoği memleket, 

- Kapların sayısı, ııov’i, marka ve numarası, 
- Eşyanın oinsi, nev’i, miktarı vo kıymeti, 
- İstatistik için gerekli sair bilgiler 

belirtilir. (G.K. MI. 118) 

İhraç eşyası gümrüklerce muayene edilerek beyanların 
sıhhati denetlenir. (G.K* Md.120) 

İhrac-’t, gümrük beyannamesinin tescili ile mümkündür» 

nilmesi zamin kaybına sebep olmaktadır. Gümrüğün nez retinde balık 
buzla birlikle yüklenildikten sonra ioscil muamelesinin yapılabilme- 
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a) İhracat Tescil lor i ve Lisans Ih. ntr 1:U 

Gümrük İdareleri, ihracı lisansa veya tescile 
l ':blı ilır-ç ju sadelerinde, süresi, som er .10 ıiş lisene voyn tescil 
L o j e mı o mo lor inin ilgililer tarafından kendilerine veril .e e i voyc 
tu . ar çilerin lisans ve ye tescil t .rih ve numar ~-l-rını ihtiva o "en 
bir telle lisans voyc tescil beyannamelerindeki bütün bilgileri bil¬ 
dirmeleri üzerine, ihracata aüsa-do ederler* 

Gümrük İdareleri, muamelelerin bitiaini takip eden 
ilk iş günü içinde, üç nüsha lisans veya tescil beyannamesinin bir 
nüshasını, gümrük çıkış beyannamelerinin gümrükte kalacak nüsh^l ri¬ 
na eklerler? ikinci nüshasını gümrük satış beyannamelerinin bir sure¬ 
ti ile birlikte ilgili bankaya, üçüncü nüshasını da fiili ihracata 
ait kıymet ve miktar meşruhatı vermek suretiyle, tescili yapmış bulu¬ 
nan mercie gönderirler* İhracat lisans veya tescil beyannamelerinin 
telle bildirilmesi üzerine yapıldığı takdirde, Gümrük İdarelerince 
bu tellerden yeteri kadar suret çıkartılmak üzere muamele yapılır. 
(İhr* Yön* Mel*8) 

b) Gümrük Fiat Kontrolleri 

( 3u konuya ilgili bölümde temas edilecektir*) 

c) Standart ve Kalite Kontrolleri 
1705 sayılı Tie rette Tağşişin Men’i ve İhracatın 

Murakobosi ve Korunması hakkındaki Kanunun 1. maddesinin Hükuneto 
vordiji yetkiyle mecburi standardı arı yürürlüğe konulmuş maddelerin 
ihracında, ihraç partisinin standordİar a uygunluğu ve standardİarı 
tasbit edil-10miş mallar için do malın satış aktini ve nü.-nineye uygun¬ 
luğunu gösterir belgeler Gümrük İdarelerinoo aranmaktadır* 

d) Nebat Sağlık Sertifikası ve İhraç İzin Belgesi 
6968 sayılı Zirai Mücadele ve Ziraî Karantina 

Kanununa müsteniden 2 Eylül 1964 tarih ve 11796 sayılı Rosrıî Gazete’de 
neşredilen Tüjjükgereğince, mu-yono edilen bitkilerin alıcı ne ılçkot 
mevzuatı gerektirdiği veya ihrsc-tçı istediği takdirde, karantina 
teşkilatı tarafından menşe ve sağlık sertifikası ve menşe sağlık 
sertifikası gerekmeyen hallerde de, muayenenin yapıldığına ve karan¬ 
tina bakımından ihracında bir sakınca bulunmadığına dair karantina 
teşkilatınca ihraç isin belgesi verilmesi ve bu belgelerin ihraç 
sırasında Gümrük İdarelerince aranması gerekmektedir* 
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- 0 zül antrepolar s P rlayıcı vc patl-yı aı veya lir 
arada bulundu kİ n eşya için te&1ileli olgu vs ye 
muhafazaları hususi tortip vo tesisleri lüzum gös- 
tören maddelerin auhafaz sı için kurul on antrepo- 

, lnrdıro 

- Piktif antrepoları Gümrüğün donctloacsi altında 
bulunmak ve teminata bağlanmak şartiyle yükte ağır 
veya hacimli eşya ile Bakanlığın uy-_,un göreceği 
sair maddelerin konulması için Gümrük Bakanlığı¬ 
nın müsaadesiyle mal sahiplerince temin edilen 
mahal ve dep ol ar dır • 

Liman vo demiryolu istasyonlarındaki depo ve antre¬ 
poların, Denizcilik Bankası ve D#D#Y.nm inhisarında olması,ihra¬ 
catta yükleme vo boşaltma aksaklıklarına fazla tahribata ve tarife 
yüksekliğine sebebiyet vermektedir* 

Bu sahalarda özel sektöre do depolama,yükleme ve 
boşaltma tesisleri kurma imkanlarının verilmesi hususu etüd edilme¬ 
dir • 

3) M- yvo-sebze v.s. bozulabilir gıda maddelerinin _ 
yükleme mahallerinde (bahçelerde)"muayenesi 

Ege Bölgesinden yapılan yaş meyve ve sebze ihra¬ 
catında gümrük muayenelerinin bahçelerde yapılması hususu temin 
olunmuş ve büyük kolaylık sağlanmıştır# 

frigorifik vagonl rm Güney ve Güneydoğu Bölgesine 
de indirilmesi hususu temin olunmalıdır* 

4) Gümrük Biat Kontrolleri 
Güney ve Güneydoğu Bölgesinde yapılan ihracatta 

fiatların düşmesi üzerine Gümrük İdareleri, Gümrük Kanunun 120* 
maddesindeki, "İhraç eşyası da gümrüklerce muayene edilerek beyan¬ 
ların sıhhati denetleni" şeklindeki ifadeden istifade ederek, ibraç 
fiatlarmın, yabancı piyasalara uygun olup olmadığını denetlemek¬ 
tedirler. 

Bu kontroller lıalon, Güney vo Güneydoğu Bölgesin¬ 
de ,id~n ', Mersin, intakya Bor s -l rınm 15 günde bir müştereken tesbit 
ettikleri ortalama fiatlar esas alınarak yapılmakta ve Borsalarca 
tescil bölgelerine fiat uygunluğu hususunda kaşe vurulmak suretiyle 
ihracatta gümrüklerce müsaade edilmektedir* Gümrük fifreleri tarafın¬ 
dan yapılan fiat kontrollerini, ihracat ruhsatnameleri veriliş şart¬ 
larının bir esasa bağlandıktan sonra son verilmesi gereken geçici 
bir tatbikat olarak mütalaa etmek yerinde olacaktır# 
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Bu husustaki müracaat, ocno.. x imalatçı l'ir.x ile 
yapılar, mukavelenin aslı vo tasdikli torcü.ıosi eklenmek s ur o t iyi o 
ve hm zırlan -iş bulunan foraülorc uyjun sakille Tie .-et B k nlığmn 
yapılır* V-kİ nüracaat Bakanlıkça ineolonorok müsaade verilir o Müsaa¬ 
deler dört nüsha olarak düzenlenir* Bunların bir nüshası jhracatm 
yapılacağı günrük idaresine, ikinci nüshası Merkez Bankasına, üçün- 
ciisü ilgili kaubiyo murakabe ncrciine, dördüncüsü de ihracatçı fir- 
aaya gönderilir. 

Geçici olarak ihracına rrüsaado edilen maddelerin 6 
ay içinde ihraç edilmeleri vo imal edilecek Haddelerin ihraç tarihin¬ 
den itibaren 6 ay içinde yurda gotirilmolcri esastır» Bu süreler 
Bakanlık tarafından uzatılabilir* 

Yönetmelikten istifade ile geçici olarak ihraç edile¬ 
bilecek maddeler, muhtelif madenlerin cevher, konsantre, cüruf ve 
artıkları olup, külçe ve levha olarak ithal edilmektedirler * 

A 

Bu listeye yoninbir madde ilavesi, Ticaro t /Maliye, 
Sanayi 3 ; kani ıklan ile T.Odal-r Birliği ve IGEME temsilcilerinden 
kurulu bir "Komitece karara bağlanır* 

6 ) Serbest Bölge t asisi çalı ş mal an vo sc r best 
bölgelerin nrzottiği imkanlar 

Transit ticaretin gelişmesini sağlayabilecek her 
türlü imkanlara malik olan memleketimizde Serbest Bölge kurulması 
yolundaki çalışmalar ve incelemelere İstanbul limanı için 1926 ve 
İskenderun limanı için 1939 yıllarında başlanmıştır* 

22 H ziran 1926 tarihli ve 1132 sayılı kanunla İstan¬ 
bul’da Tophane’de Serbest Bölge tefrik edilerek Bord Fabrikası kurul¬ 
muş ve kısa bir zaman sonra kaldırılmıştır o Nihayet 21 •âr'âlık 1953 
do 6209 sayılı kanunla Serbest Bölge Kanunu değiştirilmiştir * 

Bun rağmen bu kanunla yalnız İskenderun bölgesin¬ 
de bir serbest liman kurulmuş, fakat Serbest Bölge nçnak için bile 
müracaat olmamıştır* 15*7*1957 de işletmeye açılan Serbest Bölgeye 
hiç mal (bir iki p-'rça eşya hariç) getiren olmamıştır* 

Bunun sebebi gark 6209 say.ılı Serbest Bölge Kanu¬ 
nunda vo gerekse bu Kanuna dayanılarak hazırlanıp 3»8*1956 tarih vo 
4/7713 sayılı Bakanlar Kurulu K rarı ile yürürlüğe konulan tüzükte 
gümrüğe vo mali mükellefiyete müteallik ahkamın komşu me ılcketlorde 
tesis edil ıiş olan Serbest Bölgede bu gün uygulanan mevzuata nazaran 
ok muhafazakar ve takyit edici olmasıdır© 
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Gel-il nr Birli ği scrbost bölge lor tooi: i,lurl.it poznr- 
lari kaim .Im -si tr meit nakliyat gibi konuların Dışişleri b ’k nlığı 
patronajınla topi mııp totkik ve knrmrlnştırılımasının clnLn faydalı 
ol ıc':jı (jörüşünlo ir» 

fcio.ilck timizde sorbost bölgeler tosisi için hazırlanan 
t'isermııı bir nn ovvol kanunlaşması vo scrbost bölge tosis cdileook 
yerlerin tcsbiti gor: kmc kto dir • 

Ayrıca, sınır komşusu. ne.ilekotlcrlo sınır inki bölge¬ 
leriniz arasında mahalli ihtiynçlnrın karşılıklı tenini için hudut 
pnznrlnrı kurulrınsı uygun olnerktir» 

7) Nümuno gönderil: 10si vo E.O.S. Karneleri 

17 sayılı Türk P resmin Kıymetini Koruna Krırarna— 
nesi tebliğlerine göre niktnrı tionrı tenaüllcre uygun nuaunelorin 
bedelsiz ihrncı aüukündür• 

D- ğori 100u TL.no kodor olon nüaunolerin ihracına 
Gümrük İcl~roleri vo PTT Gümrüklerince izin verilir. P zlosı için 
taleplerin is1 afi Kambiyo mercileri müsaadesine tabidir. 

PTT ve Gümrükler nümüne değerinin 1000 L. içindo 
olduğunun Ticaret Odalarından alınacak belgelerle tevsikini istemek¬ 
tedirler. (Kalite Kontrol tüzüğü ve nümune gönderilmesi yeniden for¬ 
malitelere bağlanmış olup izahat ilgili bahistedir.) 

İade edilmek kaydiylc her kıymette numunelerin I2CS 
Karneleri sisteminden istifade edilerek gönderilmesi de mümkündür• 

Bilindiği üzere ticari numunelerin vo reklam malze¬ 
mesinin ith^l vo ihracını kolaylaştırmak ma ks a dil o 1 Mr-rt 1956 do 
Brüksoldc yapılan Gümrük Anlaşmasına Odalar Birliğinin teşebbüsü ve 
kefalet vazifesini tekeffülü üzerine memleketimiz 1959 da katılmış 
bulanmaktadır» 

Bu Anlaşmaya Batı Almanya, Avusturya,Belçika,D-mıinark' 
İspanya,Pransn,Yunanistan, İrlanda, İtalya, Norveç, Pakistan,Hollanda, 
Portekiz, İngiltere, İsviçre vo İsveç üyedir. 
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A A 

LJS knrnclcri ile bilhr:ssri smnı meallerimizin 
ninuno olurak 'bu mo. ılo ketlere gönderilmesi, toşhir ot bir il ıosi, 
bn sur tlo sipariş İm ıusı mümkün olup faydalı noticol r- alınabile¬ 
ceği t oiidir. 

Bu sistenle çokarılıcak nununelorin 6 oy zarfında yurda 
getiril nesi şarttır» 

ânloşrn metni, talimatname U.S. bir broşür halinde 
Ochlır Biri ilince bastırılarak ilgililere tevzi e dil niş bulunmak¬ 
tadır» 

Bu kolaylıktan» memleketiniz© nününo gönderen yaban¬ 
cı firmaların istifade otnolcrino mukabil,yerli ihracatçılarınızın 
nüıuno ihracında E.C.S. K-’melerini fazlaca kullannaSıkları nü şaha ~ 
do edil ıoktodir. 

G-öndorilon nünunclerin tekrar iadesi keyfiyeti, ek¬ 
se’i ihraç maddelerinizin zirai menşeli istihlak maddeleri olnası 
ve geri gotirilnelorindeki güçlük dolayısiyle ihracatçılarınızın 
bu yola rağbet etnedikleri müşahade olunmaktadır. 

Te dbirlor i 

1- Balık ihracatında tescil muanclesinin yüklene don 
soıra yapılabilnesinin tenini; 

2- İhracatta yapılan muhtelif kontrollerin, bir 
doladı ve aynı ekip tarafından yapılma sınıfa, tenini , 

3- Gümrük İdarelerinin kadrolarının takviyesi, 
4- Depolama, yükleme ve boşaltma tesisleri kurulması 

korusunda Resmi Sektör inhisarına son verilerek özel sektöre de 
imkan tanınması 

5- frigorifik v-gonl-rın Güney ve Güneydoğu bölge¬ 
sine do inmelerinin tenini, 

6- Güney ve Güneydoğu bölgesinden yapılan ihracat¬ 
taki fia t kontrollerine, ihracat ruhsatnamelerinin veriliş şart¬ 
larının bir esasa bağlanması suretiyle son verilmesi, 

7- Gümrük İdarelerince, malların çıkışı sırasında 
Borsalarc-’ bedelsiz olarak yapılan ihracat satış tescillerinin 
araması, 
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8— CrOÇİGİ kabul 
deki Jiçluklor sobobiylo güurük 
nisb ainc indirilerek, kannviço 
yoluyla yapılımsı, 

9“ Mc :1gkatinizdo 
h-sırlan an t 'Sarının bir an önco 
tosis edilecek yGrlcrin tosbiti, 

A 

yoluyla yapılan ithalatın en ki. 
rasinlerinin bugünkünüu l/5 i 
vo çuval ithalatının k^t’i kal 

sorbost böl gel ,r tosi. i iyin 
kanuni a şan sı ve soruest bölge 

-■il¬ 

mi 

10- Sınır koaşusu noalokctlorle sınır bölgeleriniz 
nrnsıncln nahnllı ihtiyaçların karşılıklı toaini için hudut pazar¬ 
ları kur ul:ıa sı 
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