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İHRACAT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

GİRİŞ : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızı ve Yıllık Program¬ 
ları hazırlama çalışmalarında, ihtisaslarıyle ilgili konularda 

araştırma yapmak, "bilgi toplamak, işlemek ve tavsiyelerde bu¬ 
lunmak suretiyle Devlet Plânlama Teşkilâtına yardımcı olmak 
üzere teşkil olunan "İhracat Özel İhtisas Komisyonu" yürlendiği 
görevi amaca uygün bir şekilde başarmak için azami çabayı 
sarfetmiş ve ana hatları aşağıda açıklanan metod ve çalışma 

programı dahilinde vazifesini sonuçlandırmıştır. 

ÇALIŞMA PROGRAMI VE I.ÎETOD : 

Komisyonumuz çalışma programını, Kalkınma Plânımızın he¬ 

def ve stratejisinin ana ilkesi olan, demokrasi ve karma eko¬ 
nomi düzeni içinde hızlı kalkınmaya bağlı kalarak ve Birinci 

Beş Yıllık Plânda yer alan değişmez ekonomik ve sosyal amaç¬ 
ları var sayarak hazırlamıştır. 

Komisyonumuz ihracatımızın ana meselelerini beş grupta 

mütalâa ederek 5 Alt Komite teşkil etmiştir. 

Teşkil olunan Alt Komitelerin gündemleri ve bu gündem¬ 

lerin maliyetleri ile yapılan çalışmaların ana hatları aşağıda 
açıklanmaktadır. 

1. I Numaralı Alt Komite "Dünya Dışticareti Konjonk¬ 

türü, İthal Temayülleri, Milletlerarası Ekonomik Topluluk¬ 
larda alıcıların ve rakiplerimizin durumları" konusunda ça¬ 

lışmalar yapmıştır. 
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İhracatımızda plânlı gelişmenin büyük çapta Dünya 
Ticaret Konjonktürüne bağlı bulunduğu, alınacak tedbirlerin 

dış pazarların şartları, imkân ve temayülleri nisbetinde ta¬ 
hakkuk edebileceği kabul edilerek bu konuda özel bir Alt 

Komite teşkil olunmuştur. 

Alt Komite gündemini 4 bölümde incelemiştir. 

Birinci bölümde, dünye ticaretindeki son geliş¬ 
meler başlığında, dünya dışticaret hacmi, fiyat konjonktürü, 

madde hareketleri ve dünya ticaretini etkileyen olaylar, 

tedbirler incelenmiştir. 

İkinci bölümde, GATT, OECD, EEG, EFTA, LAFTA, RCD, 
Arap Memleketleri ve Afrika memleketleri gibi başlıca dünya 
ekonomik topluluklarının durumları ve bu topluluklarla Tür¬ 

kiye’nin ilişkileri incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, ana ihraç mallarımızın dünya pa¬ 
zarlarında üretim ve dış ticaret ile bu maddeler ihracatının 

geliştirilmesi yolunda aldıkları tedbirler yönünden tetkik¬ 

ler yapılmıştır. 

Dördüncü bölümde ise, ihracatımızdaki bünye de¬ 
ğişikliği ile yeni ihraç maddelerinin ortaya çıkartılması 
konusu incelenmiştir. 

2. Komisyonumuz, ihracatımızın bünyevi ana mesele¬ 

lerinden biri olan ihracatla ilgili, kredi, faiz, vergi, 
kambiyo ve sigorta konularını incelemek üzere II numaralı 

Alt Komiteyi kurmuştur. 
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II numaralı Alt Komite, kredi, vergi, ihracat 

kredisi sigortası ile ihracatla ilgili kambiyo mevzuatını 

4 bölümde incelemiştir. Bu Komite, çalışmalarında, daha ziyade 

tatbikatta rastlanılan güçlükleri gözden geçirmiş ve zaman 
zaman dış ülkeler tatbikatına da değinerek alınacak tedbir¬ 

ler hakkında muhtelif teşekküllerin görüş ve temennilerini 
tesbit etmiştir, 

3. Komisyonumuz, ihracatın organizasyonu ile ihraç 

mallarımızın pazarlanması konusundaki sorunları incelemek 
üzere de, III numaralı Alt Komite gündemi 5 bölümde mütalâa 
edilmiştir. 

Birinci bölümde, ihracatla ilgilenen başlıca kuru¬ 

luşların statüleri, görevieîri, teşkilât ve bugünkü çalışma 
durumları tesbit ve tetkik edilmiştir, 

İkinci bölümde iç ve dış piyasa araştırmaları ile 

ihraç mallarının pazarlanması, teşkilât, çalışma metodu ile 
özel sektör faaliyetleri tetkik ve tahlil olunmuştur. 

Üçüncü bölümde, iç ve dış haberleşme işlerinin 
durumu ile bugünkü dünya tioareti şartlarına uygun haber¬ 
leşme sisteminin yurdumuzda kuruluşunun imkân ve şartları 
araştırılmıştır. 

Dördüncü bölümde, ihraç mallarımızın tanıtılması 
ve tanıtmada organizasyon konusu incelenmiştir. 
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Beşinci bölümde, Kalkınma Plânımızın esasen önemle 

ele aldığı standardizasyon konusundaki tetbikat, çalışma prog¬ 
ramları ile standart kontrolü konuları incelenmiştir. 

4. Komisyonumuzun teşkil ettiği 4 numaralı Alt.Komite, 
İhracat Rejimimizi, ve ihracatımızda himaye ve teşvik tedbir¬ 
lerini ele almıştır. IV numaralı Alt Komite gündemi üç bölümde 

incelenmiştir. 

Birinci A bölümü envanter bölümüdür. 1962-1965 dö¬ 

nemindeki İhracat Rejimimiz, fiili ihracat, üretim ve stok 
durumlarını doküman ve istatistiklerle tesbit etmektedir. Bi¬ 

rinci bölümün son kısımları, dünya ekonomik topluluklarının 

mevzuat ve çalışmalarını tetkiki öngörmüştür. 

IV numaralı Alt Komite gündeminin B bölümünde, ih¬ 

racat Rejimimizin hukuki yapısı dış memleketlerle mukayeseli 
olarak İncelenmektedir, 

Ayrıca, ihracatçılık sıfatı, ihracat şekilleri ve 
ihracatta ambalajlama konusu da tetkik olunmaktadır. 

IV numaralı Alt Komite gündeminin C bölümünde, ih¬ 

racata vergi iadesi, ihracat için ithalât, teçhizat malzemesi 

temini ve nihayet ihracatta sübvansiyon konuları İncelenmek¬ 

tedir. 

5. Komisyonumuzun teşkil ettiği V numaralı Alt Komite, 
ihracatın gelişmesinde önemli bir fonksiyonu olan nakliyat 
konusunu incelemekle görevlendirilmiştir. 



- 5 -

V numaralı Alt Komite, nakliyat konusunu, deniz 

yolu ile ihracat, demir yolu ve kara yolu ile ihracat, hava 

yolu ile ihracat ve gümrük meseleleri olarak 5 holümde tet¬ 
kik etmiştir. 

Nakliyat konusunda geniş bir çalışma yapan V numa¬ 
ralı Alt Komite, her cins nakliyat için, bugünkü durumu tesbit 

eden bir envanter çalışması yapmış, durumu tahlil etmiş ve 
nihayet alınacak tedbirlere değinmiştir. 

KOMİSYON RAPORUNUN YAPISI : 

Çalışma konuları yukarıda ana hatları ile açıklanan Ko¬ 
misyonumuz Alt Komitelerinin, istatistik, envanter ve ince¬ 
leme çalışmaları sonuçları, etraflı bilgileri muhtevi bulun¬ 
maktadır. 

Alt komiteler çalışmalarında incelenen konular, Alt Ko¬ 

miteler toplantılarında görüşülmüş, Komite üyeleri her konudaki 

görüş ve tekliflerini belirtmişlerdir. 

Alt Komiteler müzakerelerinde üyeler bazı konularda muta¬ 

bakata varmışlar ise de, bazı konularda değişik görüşler orta¬ 

ya çıkmıştır. 

Komisyonumuz, çok geniş olan Alt Komiteler raporlarını 

tek bir ana raporda birleştirmenin imkânsız olacağına inanarak, 
işbu Komisyon Raporunu pratik ve olumlu bir görüşle tanzim et¬ 

miştir. 
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İhracat Özel İhtisas Komisyonu Raporu, teşkil olunan V 

alt Komitenin gündemlerini sıra dahilinde inceleyen, konular 
hakkında ana görüşleri belirten ve değişik görüşlere de yer ve¬ 

rerek alınması gerekli tedbirleri açıklayan rapor özetlerinin 

bir bütünüdür. 

Bu itibarla,, bu raporda yer alan konular, açıklanan görüş¬ 

ler hakkında daha geniş bilgiler edinilebilmesi için, Alt Ko¬ 
mite raporlarına müracaat edilmesi faydalı olacaktır. Esasen 
bu raporda sık sık Alt Komite raporlarına atıflar yapılmak¬ 
tadır. 

Komisyonumuz, yaptığı çalışmalar ve gösterdiği gayretle¬ 
rin bir sonucu olan İhracat özel İhtisas Komisyonu raporunun, 
plânlı kalkınmamıza katkisı nisbetinde faydali alabileceğini 
inanmaktadır 



BİRİNCİ KISIM 

Dünya dış ticaret konjonktürü, ithal temayülleri, millet- 

lerarası ekonomik topluluklar, alıcı ve rakiplerin durumu. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DÜNYA DIŞ TİCARETİNDE SON GELİŞMELER s 

Bu bölüm sadece dokümanter bilgileri ihtiva etmektedir. 

Yapılmış olan envanter çalışmaları, Alt Komite raporunda geniş 

surette yer almış bulunmaktadır. (Sayfa 1-32). 

İKİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK SAHADA MİLLETLERARASI KURULUŞLAR VE ÇALIŞMALARI: 

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI (GATT) 

GAAT, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeleri bünyesinde topla¬ 

yan, milletlerarası ticaretin gelişmesine yardımcı olan ve 

Akit Taraflara karşılıklı haklar tanıyıp, vecibeler yükleyen 
çok taraflı bir anlaşmadır. 

Dört Ana Prensibe Dayanmaktadır s 

1. Ticarî mübadeleler hiçbir diskriminasycna tabi 

olmaksızın yapılmalıdır, özellikle ithalât ve ihracatta uygu¬ 
lanan vergi ve resimlerin tatbikinde bütün âkit taraflar, en 

ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesiyle bağlıdırlar. 
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2. Millî sanayi, bütün diğer ticarî tedbirlerin dı¬ 

şında yalnız gümrük tarifeleri ile korunmalıdır. İthalât hi¬ 
mayeci gayelerle kontenjana başlanmamalıdır. Kontenjan baş¬ 

lanmamalıdır. Kontenjan usulünün diğer gayelerle kullanılma¬ 

sında sarahaten belirtilmiş şartlarda ve belirli devreler 

itibariyle istişare kaidelerine uyulmak kaydiyle müsaade 
edilir. 

3. Akit Taraflar ticarî çıkarlarına mani bütün engel¬ 

lerin kaldırılması maksadıyle istişarelerde bulunurlar. 

4. Ticaretin gelişmesini teminen, gümrük vergileri¬ 

nin indirilmesi veya di yer engellerin bertaraf edilmesi için 

müzakereler yapılır. 

GLPbl AKLA2MA’KIN İHRACAT YÖNÜNDEN TÜRKİYE’YE VERDİĞİ 
İMKANLAR ; 

1. Türkiye GATT çevresinde yaptığı iki taraflı ta¬ 
rife müzakereleri için elde etmiş olduğu tarife imkânların¬ 
dan istifade etnektedir. Diğer taraftan Türkiye, söz konosu 

müzakerelerle birçok üye ülkelere çeşitli ithal maddeleri 

için tarife tavizleri vermiştir. Ancak kalkınması için zaruri 
olan sanayi kollarını korumak maksadiyle, Türkiye zaman 

zamanan en ziyade müsaadeye mazhar millet listesinde deği¬ 

şiklikler yapmış ve taviz.hadlerinin yükseltilmesini sağla¬ 

mıştır. Halen bu konuda Cenevre'de müzakereler yapılmakta¬ 
dır. 



2. Diğer taraftan "Kennedy Round" müzakereleriyle de, 

memleketimiz için önem arzeden ihraç maddelerimizin dış pa¬ 
zarlara sürümü imkânlarının arttırılmasının sağlanacağı da 
tabiidir, 

3. Üye ülkelerce ihracatımıza karşı gerek tarife 

gerek miktar tahdidi alanında tedbirler alındığı takdirde, 

banları DATT’a götürüp müzakere yolu ile hal çarelerini ara¬ 

mak ve bir neticeye varmak mümkün bulunmaktadır. 

4. "Ticaret ve Kalkınma Komitesi"nce hazırlanacak 

listelerdeki maddeler için gelişmiş ülkelerin az gelişmiş 

ülkeler lehine alacakları tedbirlerden memleketimiz de fayda¬ 
lanacaktır. 

5. Hilletlerarası ziraî maddeler ticareti problemle¬ 

riyle uğraşan İkinci Komite çalışmalarından memleketimizin de 
f ay d alanmas1 gerekme kt e di r. 

6. Pamuklu Kensucat Komitesi, pamuklu mensucat ithal 

eden ülkelerin, pazarlarının bozulmaması kaydiyle miktar tah¬ 
ditlerini tedricen kaldırmalarını ve bu suretle az gelişmiş 

ülkelerin, bu maddeler ihracatının gelişmesini hedef tutan 

bir anlaşma hazırlamıştır. Memleketimizde bu anlaşmaya üye¬ 
dir. 

7. "Milletlerarası Ticaret Merkezi"nin başlıca görev¬ 

leri arasında, az gelişmiş ülkelerin ihracatlarının arttırıl¬ 
ması için ihraç pazarları hakkında malûmat temini, teknik 
yardım bulunmaktadır, Merkezin bu konudaki faaliyet ve ince¬ 

lemelerinden geniş ölçüde yararlanmamız zarurî görülmektedir. 
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8, Şubat 1965 tarihinde GATT'a eklenen IV. Bölümde, 
gelişmiş Akit Taraflarca yüklenildiği belirtilen taahhütler 
gelişme halindeki ülkemizin İktisadî kalkınma çabalarını 
kolaylaştıracaktır. (Sayfa 33-44) 

GATT Anlaşması’nın az gelişmiş ülkeler aleyhine 
işlemekte oluşu hakkında Cenevre’de yapılan son toplantılarda 

belirtilen şikâyetler üzerine girişileceği aûlaşılan ktadil 

çalışmalarına memleketimizce gereken önemden bir delegas¬ 

yonla iştirâk edilmelidir. 

Ancak, halihazır durumu ile dahi GATT çerçevesinde 

birçok memleketin başardığı ihracatı teşcik tedbirleri mem¬ 

leketimizde maalesef tatbik sahası bulamamıştır. 

Şöyle ki 

a. Tarımsal üretimi teşvik için birçok memle¬ 
ketler müstahsili; destekleme alımları, asgarî fiat veya 

prim yoluyla destekledikleri ve bu destekleme külfetini 

açıkça tekabbül ettikleri halde bizde 1962 mahsulü tütün¬ 

ler, 1964 mahsulü fındıklar için uygulandığı gibi yüksek hi¬ 

maye fiyatları ihracat piyasası içinde kompanse edilmek is¬ 

tenmekte, dolayısiyle ihracat bilâkis gücleştirilmektedir. 

b. Sınaî mamuller ihracını teşcik için çıkarıl¬ 

mış oİAn f6l sayılı kanun şümullü olmasına rağmen, 3071 sayılı 
kararname ile gayet dar sahada tatbikata konulmuş olduğundan 

matlup netice alınamamıştır- 
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Tarımsal ürünler için tatbik edilen pre- 

ferans sistemi, az gelişmiş ülkelerin aleyhinedir, GATT*m 

tarife mevzuatı hakkında yapılan müzakerelerde tek taraflı 

ve keyfî davranışlarda bulunulmaktadır. GATT müzakerelerine 
Türkiye Odalar Birliği de iştirâk ettirilmelidir. 

Dünya piyasalarına girebilmek için daha 

fazla vergi iadesine gidilmeli ve Vergi İadesi Kanunu prim 
verme şeklinde işlemelidir. Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde 
maliyetler ayrı ayrı kompartmanlar halinde teşekkül ettiğin¬ 

den, genel bir sistem altında vergi iadesi tatbikatında fark 

müstahsilin omuzlarına yüklenecektir. Bu sebeple maliyet un¬ 

suruna sübvansiyon verilmesi gereklidir. 

Maliyetlerin tesbitinde İVİK’in belli bir 
formül ortaya koyması ve bu suretle vergi iadesi nisbetle- 

lerinin kesin olarak bulunmesinin temini lüzumlu görülmek¬ 

tedir. 

GATT Anlaşmasına dünya ülkeleri riayet et¬ 
memektedir. Ayrıca demirperde ülkeleri de daha ucuza ihraç 
suretiyle bizi müşkül duruma sokmaktadır (Sayfa 51-52), 



İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI (OECD) 

Teşkilâtın Gayeleri Şu Şekilde özetlenebilir : 

1. Üye Ülkelerde, malî dengeyi devam ettirerek en 
yüksek İktisadî gelişmeye, istihdama ve hayat standardına 

erişmek, bu suretle dünya ekonomisinin gelişmesine yardım 
etmek, 

2. Kalkınma halindeki üye ülkelerin olduğu kadar, 

üye olmayan ülkelerin de ekonomik gelişmelerine yardım 

etmek, 

OECD Bakanlar Konseyi’nin 1962 yılındaki toplan¬ 

tısında az gelişmiş ülkeler lehine alman kararların uygu¬ 

lanması görevi Ticaret (Mübadeleler) Komitesi'ne verilmiş¬ 
tir. 

Komite son yıllarda şu konular üzerinde dikkatle 

durmaktadır s 

- İthalât usullarinin standardizasyonu ve basit¬ 
leştirilmesi, 

- İthal lisanslarının dağıtımı usulleri, 
- Gümrük formalitelerinin basitleştirilmesi usul¬ 

leri, 

- İthal tahditlerinin gevşetilmesi, 
- Anti-Damping usullerinin mukayeseli tetkiki, 

- İhracat kredisi ve ihracat garantisi. 



Kontenjanlar ve tarifeler dışında milletlerarası 

ticareti engelleyici her türlü problemle uğraşan ve gayesi 

bu yolla dünya ticaretini geliştirmek ve gelişen ülkelere 

yardım etmek olan bu komiteye, ihracatımızda karşılaşılan 

müşkülleri götürmek, tavsiyelerde bulunmasını istemek, diğer 

devletler tarafından’ yapılan fark gözetici muamelelerin kal¬ 

dırılmasını talep etmek, ihracatı geliştirici tedbirlerin üye¬ 
lerce tatbikini teklif etmek daima mümkündür. 

Dünya ticaret ve Kalkınma Konseyi de müşkülleri¬ 

mizi götürebileceğimiz bir yerdir. 

Tarım ürünleri ihracatçısı olarak memleketimizce, 

teknik bir komite olan Tarım Komitesi tarafından gerek ta¬ 

rım ürünleri, gerekse bunların ambalajlanması için kabul edi¬ 

len standartların izlenmesi ve mümkün olduğu nisbette tatbi¬ 

kine çalışılması çok faydalı olacaktır. (Sayfa 53-55) 

OECD'ye dahil 21 ülkeden 16 sı tam gelişmiş sanayi 
ülkeleri olup, bunların çalışmaları, kendi yaptıkları malla¬ 
rın savunmasına inhisar etmektedir. Çalışmaları daha ziyade 

ithalâtı genişletmek ve binnetice, mallarına mahreç bulmak 
gayesine matuftur. 

OECD standardını tatbik eden ülkelerin ihracatı li- 

bere edilmiş olacaktır. OECD ülkeleri, ihracat garantisi ve 

ihracat sigortası sistemini ihdas etmek suretiyle ve beş yıl 
vade ile kredi vererek çok çeşitli mal ihraç etme imkânına 
da sahip bulunmaktadırlar. 
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Ticaret Bakanlığı'nm Mübadeleler Komitesinde 

temsilci bulundurduğu Hükümet dışı, ayrı bir komite mev¬ 

cuttur. Promlemlerimizi oraya götürmemiz mümkündür. 

OECD Mübadeleler Komitesi ve diğer komitelerde 

memleketimiz uzun süre gereği gibi temsil edilmemiştir. Bu 

komitelerin tetkikine önem verilmeli çalışmalarına özel 

sektör de iştirak ettirilmelidir. 

OECD çerçevesinde yapılan çalışmaları takip ve 

değerlendirmek, bu çalışmalara muhatap olmak ve memleke¬ 

timiz açısından koordinasyonu sağlamak üzere, özel sektörün de 

temsil edileceği bir Millî Komite teşkili faydalı görülmek¬ 
tedir. 

OECD konusunda da müşterek bir pazar bahiskonu- 

sudur. Buna katılabilmek için önce, işe kendi borsa ve hal¬ 

lerimizin ıslâhı ile başlamak lâzımdır. 

OECD ülkelerinin pazar çalışmalarına katılmamız 

ve yapmış oldukları pazar araştırmalarından faydalanmamız 

gerekmektedir. (Sayfa 56-57) 

AVRUPA ÖKONOMİK TOPLULUĞU (EEC) 

Topluluk ile memleketimiz arasında tesis edilen ortak¬ 

lığın hedefi bir taraftan aramızda gümrük birliği kurmak, 
diğer taraftan iktisadı entegrasyona gitmektir. Bu ortaklık 

üç dönemde gerçekleşecektir: 



- Hazırlık dönemi, 

- Gümrük Birliğine geçiş dönemi, 
- Son dönem, 

Bu üç dönemin süreleri, bu dönemlerdeki hakları¬ 

mız ve taahhütlerimiz Alt Komite raporunda etraflı şekilde 
yer almaktadır.(Sayfa 5&-62) 

Ortak Pazar Konusundaki Meselelerimiz; 

a. Kontenjanların arttırılması, 

b. Kontenjana narenciye, mamul ve yarı mamûl 
mensucat, zeytinyağı gibi maddelerin ilâvesi, 

c. Ortak Pazar ülkelerinin, bazı ülkelere ara¬ 

larındaki anlaşmalar gereğince tanıdıkları hakların bizde de 

teşmilinin istenmesi, 

d. Özellikle Yunanistan’a tanınan hakların, b 
bizde de teşmilinin temini, 

e. Malî yardımın arttırılması ve bir kısmının 

ihracatı yapan işletmeye verilmesi, 

f. Ziraatte tek pazar konusunun de nezere alın¬ 

ması suretiyle ziraî politikanın yakından izlenmesi ve gele¬ 

ceğimizin ona göre tayini şeklinde özetlenebilir. (Sayfa 63-65) 

Ortak Pazar, haiz olduğu önem dolayısıyla 

bütün veçheleriyle ayrı bir özel İhtisas Komisyonunda tetkik 
edildiğinden, burada yalnız ihracatla ilgili meselelere kısaca 

temas edilmekle iktifa olunmuştur. 
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AVRUPA SERBEST MÜBADELE BİRLİĞİ (EFTA) 

Üye ülkeler arasında malların gümrüksüz ve kontejansız 
olarak mübadelesini sağlamak suretiyle tek bir pazar kurma 

hedefini gütmektedir. 

Ziraî maddeler, EFTA Anlaşması dışında tutulmuş olduğu 

için Birliğin ihracatımıza menfi yönden bir etkide bulunacağı 

düşünülemez. (Sayfa 66) 

Ortak Pazar üyesi olmakla beraber bu bölge ile olan tica¬ 

retimizin de geliştirilmesi icabetmektedir. (Sayfa 67) 

LÂTİN AMERİKA ÜLKELERİ (LAFTA) 

Alt komite üyeleri, fayda mülâhaza etmediklerinden bu 
konuda bir çalışma yapılmamıştır. 

KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI (RCD) 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında, mevcut imkânlardan 
faydalanılarak, ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda daha 

geniş bir işbirliğine gidilmesi amacıyla kurulmuş olan teş¬ 

kilâtın organları : 

T Komiteler, 

- Bölgesel Plânlama Konseyi, 
- Bakanlar Konseyi’nden müteşekkildir. (Sayfa 69-70) 
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Bu Konudaki Görüş ve Temennilere Gelince : 

Fuarlara ortak katılma, müşterek fiyat ve marketing için 
zararlı olabilir. 

Hudut pazarları konusunda halledilmesi gereken husus para 

meselesidir. Zira döviz alınmakta, mahalli para kaçakçılığa 

yol açmaktadır. Gümrük mevzuatında daha yumuşak hareket edil¬ 
mesi lâzım gelmektedir. 

Türkiye sınaî alanda İran ve Pakistandan ileridir. Bu 

bakımdan mamul madde ihraç etmemiz mümkün görülmektedir. 

Üç ülke arasında bazı verimli çalışmalar yapılması müm¬ 
kündür, gelen teklifler bunu göstermektedir. Bu bakımdan RCD 

çalışmalarına Türkiye-İran Transit Anlaşması konusu da eklen¬ 
meli, Pakistan'ın iştiraki sağlanmalıdır. Ayrıca İran ile Pa¬ 
kistan'ın TIR Anlaşmasına katılmağa ikna edilmeleri lüzumlu 
görülmektedir. (Sayfa 71-72) 

(x) RCD çalışmaları çeşitli yönlerden geniş teşkilâtlanma 
ve işbirliği konusu olmakta devam etmektedir. 

Bu arada, RCD Müşterek ticaret odası faaliyete olup ça¬ 

lışmalarına geliştirebilmesi için, Türkiye Odalar Birliğinde 

kurulacak olan ayrı bir RCD Müşterek Ticaret ^dası Türkiye 
Milli Komitesinin müstahsil serisi' halinde faaliyete geçiril¬ 

mesi, hızlandırıcı ve faydalı mütalâa edilmektedir. 
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ARAP ÜLKELERİ 

Arap birliğine dalıil ülkeleri kalkındırma gayesine matuf 
gayretleri organize etmek üzere, "Arap Birliği Ekonomik Konseyi", 

bir "“rap Ortak Pazarı tesisine karar vermiştir. 

- Şahıs ve sermayelerin mübadele serbestisi, 

- Mallar, milli ve yabancı mamuller mübadele serbestisi, 

- İkamet, çalışma, kullanma ve ekonomik faaliyet serbes¬ 
tisi, 

- Nakliye ve transit serbestisi ile liman, hava meydan¬ 
larının serbestisi 

Şeklindeki dört ana prensibin İşığı altında bazı esaslar tes- 

bit etmiştir. (Sayfa 73-76) 

İyi bir teşkilât kurar ve engelleri aşacak tedbirler 
alabilirsek Arap Ülkeleriyle ticarî ilişkilerimizin gelişmesi 
mümkün olabilir. Yalnız bunun, temini için muntazam bir ulaş¬ 

tırma şebekesi kurulması lüzumludur. (Sayfa 76) 

AFRİKA ÜLKELERİ 

Afrika ülkelerinin ekonomik durumu, diğer memleketlerin 

bu ülkelerle olan ticarî ilişkilerini arttırmak için aldıkları 
tedbirler ve memleketimiz bakımından alınması gerekli tedbir¬ 

ler, raporda (Sayfa 77-83) yer almış bulunmaktadır. 
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Afrika ülkeleri konusunda İ G-SME * c e tertiplenen toplan

tıda alman sonuçlar aşağıya alınmıştır: 

1. İktisadî, siyasi ve kültürel alanlarda Afrika 
Devletlerinin yüksek kademeleri ile temaslarda bulunulması 

ve bu temaslara özel sektörün de katılmasının sağlanması, 

2. Bu ülkelerle yapılacak ticaret anlaşmaları ile 

mübadelelerimizin geliştirilmesine zemin hazırlanması, 

3. Deniz nakliyatı A.O. tarafından Kuzey Afrika hattı 

tesisi ve Amerikan hattında çalışan gemilerin Kuzey Afrika 

limanlarına da uğramalarının temini, 

4. Afrika ülkelerine mamul ihracatının geliştitiri-

lebilmesi için bazı tedbirlerin alınması, 

5. Afrika ülkelerinde gerektiği kadar Ataşelik, mü

messillik ve irtibat ofisleri kurulması, 

6. Bakanlıklarda ve diğer ilgili kuruluşlarda Afrika 
masaları teşkili 

Hususlarının Ticaret Bakanlığınca ilgili teşekküllere tav

siye edilmesi. (Sayfa 84) 

(x) Bu masanın Türkiye Odalar Birliğinde kurulduğu 
ve başka Ticaret ve Sanayi Odalarına da tavsiye olunduğu 

anlaşılmıştır. 
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Afrika ülkelerine mümkün olan pamuk ihracatında 

nakliye güçlüğü baş rolü oynamaktadır. Bu sebeple bir veya 

iki gemi tahsisi temenni edilmektedir. (Sayfa 86) 

DOĞU BLOKU ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADÎ BİRLİK (KOMEKON) 

KOMEKON, demirperde ülkeleri arasındaki mübadeleyi art¬ 

tırmak ve diğer ülkelerin de iştirakini sağlamak gayeleriyle 

kurulmuş bir teşekküldür. 

KOMEKON ülkeleri, ikili anlaşmalı memleketlerle mal 

mübadelesinde bulunmaktadırlar. Vaki olacak ihracat karşılı¬ 

ğında yine aynı memleketten ithalâtta bulunulması icabetmek- 
tedir. Bunun yerine aynı memleketten mal almak zorunda kal¬ 
madan ihracatta bulunmamızı mümkün kılacak bir formül bulun¬ 

ması hem ihracatımızı arttıracak hem de hakikî ihtiyacımız 
olan malları memleketimize getirmemizi mümkün kılacaktır. 

(Sayfa 87-88) 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI 
(unctad) 

Birleşmiş Milletler tarafından devamlı bir müessese 

olarak kurulmuştur. Gayesi, Milletlerarası işbirliği vası- 

tasiyle başta az gelişmiş memleketlerin ticaret ve kalkınma 

meselelerine hal çaresi aramaktır. 

Kararları tavsiye mahiyetindedir. Karşılaştığımız prob¬ 

lemlerin, dünya kamu oyuna duyurulması ve psikolojik müsbet 

bir etki temini yönlerinden UNCTAD’a götürülmesinde fayda 

mülâhaza edilebilir. (Sayfa 89) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçilen maddelerin istihsali ve dış ticareti, rakip 

ve alıcı memleketlerin durumu ve ihracatı geliştirme ted¬ 
birleri: 

Etüdü yapılan maddelere ait dokümanter bilgiler, Alt 

Komite raporunda geniş ölçüde yer almış bulunmaktadır. 

(Sayfa 90-298) Bu maddelere aik teklif ve temenniler ise 

aşağıda özetlenmiştir. 

PAMUK : 

Pamuk ihracatının artmasında tek unsur, istihsalinin 

artmasıdır. İstihsal ise ancak yeterli sulama, gübrelene, 
ilaçlama, ziraî makineler ve traktör ile mümkün olabilir. 

Kredi faizi ve masrafları 4 ü bulmaktadır, bu 9 u 

geçmemelidir. Mücadele ilâçları ve gübre fiyatları da daha 
ehven hale getirilmelidir. Eirliklere verilen aidatlar, tah¬ 

mil tahliyede ödenen yüksek tarifeler, faizlere ödenen gi¬ 

der vergileri gibi maliyet yükseltici unsurlardan kaçınıl¬ 
malıdır. 

Dünya pamuk borsalarındaki usuller tetkik edilerek ay¬ 

nısı bizde de sağlanmalıdır. 

Ortak Pazar dışında* İspanya, Portekiz, İskandinav ve 
Demirperde Ülkeleri gibi yeni pazarlar aranmalı ve pamuk 
ihracat politikası Ticaret Bakanlığınca yürütülmelidir. 

(Sayfa 93-94) 
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Sentetik maddelerin pamuğa rekabet etmeleri sebebiyle, 

pamuk pazarları üzerinde esaslı incelemeler yapılması gerek¬ 

mekte dir. 

Bu kıymetli malımızın mümkün mertebe kliring yolu ile 

ihracına müsaade edilmemeli sadece serbest dövizli ihracata 

tahsis olunmalıdır. Aynı zamanda ham pamuk yerine pamuklu ma¬ 

mul ihracına yönelinmelidir. 

Kontrollerde tek balya sistemine gitmeli ve dış arbitraj¬ 

larda mümessil bulundurmalıdır. Dahilî mübayaa esnasında esa¬ 

sen preseli balyalarda denetime tabi tutulan pamuklar, ihraç 

esnasında yeniden kontrol edilmemelidir, * 

İç ve dış borsalara gönderilen standart tipi örnekle¬ 
rinin mahallen hazırlanması sağlanmalıdır. 

Pamuğun ihraç mahallerinde yüklenmeden önce korunabil¬ 

mesi için, aJo 8 nem ve 200-220 derece sıcaklıkta depolar kurul¬ 
malıdır. 

Pamuk arbitrajlarının Türk Borsalarında yapılması için 

gerekli çaba gösterilmeli ve pamuk bölgelerinde sürveyans 

şirketleri teşkil edilmelidir. 

İkili anlaşmalı demirperde ülkelerine yapılacak ihra¬ 
cata ait kontenjanların zamanında tesbit ve ilân, ayrıca 

Afrika ülkelerine ihraç imkânlarının geliştirilmesine matuf 
teşebbüsler üzerinde önemli durulmalıdır. 
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Güney bölgesinde pamuk üretiminin hudutsuz şekilde artı¬ 

rılması yerine meyve ve sebze üretiminin geliştirilmesi de 

sağlanmalıdır. 

Alt Komite üyelerinden bir kısmı İhracatçı Birliklerince 

yapılan tescilinin lüzumlu, diğer bir kısım ise lüzumsuz ol¬ 

duğu ‘görüşündedir. (Sayfa 99-101) 

FINDIK ; 

Fındık için-, ihracat finansmanı ve stok finansmanı temini 
aynı zamanda finansman faizlerinin makul bir hadde indirilmesi 

uygun görülmektedir. Sigortanın Türkiye’de yapılması imkân¬ 
ları aranmalıdır. 

Fındık ihracat rejiminde açıklık,, süreklilik olmalı, Hü¬ 

kümetçe içte alınan tedbirlere bağlı olmaksızın, ihracat, pi¬ 
yasalara göre yapılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. 

Teslim tesellüm konusunda sık sık çıkan anlaşmazlıkların 

halli için hakem müessesesi kararlarının katiyet ifade etmesi 
sağlanmalıdır. 

Fındık ihracatı memleketin borsaları ahkâmına göre ya¬ 

pılmalı, ihtilaflarda yine memleketimiz borsaları Hakem mü¬ 

essesesi tarafından karara bağlanmalıdır. 

Bakım modernleştirilerek üretim arttırılmalı, fındık 

kurduyla mücadele konusu önemle ele alınmalı, iç fındık de¬ 

poları beton olarak inşa edilmelidir. 
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Fındık, fiyatları, ilgili înesleki teşekküllerle Piskobir- 

lik tarafından ortak olarak kararlaştırılmalı, Hükümetrejimi 

ilân ederken makabline şamil kararlar almamalıdır. 

Müstahsile, gübreleme, imâl, harmanlama için kontrollü 
kredi ve idrakten sonra da sürüm kredisi verilmeli, faizin dü¬ 

şük olması sağlanmalıdır. 

İhracat rejiminde, alivre satışlara ve kredili satışlara 
yer verilmelidir. Fındık, Dış ticaret Rejimindeki, lisansa tabi- 

mallar listesinden çıka.riılarak ihracatı engellenmemeli ve 

taban fiyatı tatbikatı kaldırılmalıdır. 

Ziraî karantina ve gümrük formaliteleri basitleştirilmeli, 
özel Sektör'ün dış ülkelerde mümessillik kurması kolaylaştı- 
rılmalıdır. 

Fındık nakliyatını:! kendi gemilerimizle yapılmasını temin 
etmek üzere; 

- Tarife uygunluğu, 

- Daha küçül: tonajlı gemilerle daha sık sefer ihdası, 
- Denizyollarının Kontinan1 a direkt seferler yapması, 

hususları üzerinde durulmalıdır. 

Fındık tüketimini<arttırmak için geniş propaganda faali¬ 
yetine geçmeli, özellikle Almanya'da Noel kuru yemiş paket¬ 

lerine fındık da konulmasının teminine çalışılmalı, Ortak 

Pazar fındık tarife kontenjanlarının arttırılması için teşeb¬ 

büse geçilmelidir üapönya da iyi bir pazar olabilir, (Sayfa 
107-109) 
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Fiyatları yüksek seviyede tutabilmek için düşünülen,, 

üretimin tahdidi, tatbik imkânı olmayan lüzumsuz bir tedbir¬ 

dir. (Sayfa 113) 

Tanıtma faaliyetlerini, ihracat tescil harçları yerine 

alınacak reklâm payları ile finanse etmek ve önemli piya¬ 

salarda reklâm işlerini bu sahada, tanınmış mütehassıs fir¬ 
malara yaptırmak uygun olacaktır. (Sayfa 117) 

Çuval ithali gümrük resiminden muaf tutulmalıdır. 

(Sayfa 113) 

Fındık üretim ve ihracatını bir millî politika ahengi 

içinde geliştirmek üzere bir komite veya çalışma grubu teş¬ 

kil edilmelidir. (Sayfa 119) 

KURU ÜZÜM i 

Türkiye’de natürel "Thompson" tipi üzüm üretimi sağ¬ 

lanmalıdır. 

Gediz vadisi işinde yeniden kurulacak bağlarda çekir¬ 
deksiz, bunun dışındaki alanlarda ise sofralık üzüm çeşit¬ 

lerine gidilmelidir. Flokseralı bölgelere Amerikan asma çe¬ 

liği, diğer bölgelere ise yerli asma çeliği dikilmesi öngö¬ 

rülmelidir. 

Üzümlerimizin temiz olarak hazırlanmasını teminen, bun¬ 
ların, beton., sergi kâğıdı, kanaviçe, bez, portatif tahta 
tepsi ve tahte çerçeveli tel tepsiler üzerinde kurukulması 

sağlanmalıdır. 
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Bir partiyi teşkil eden kutular arasında standardizazyon 

nizamnamesinin aradığı tecanüste, bir tolerans tanınmalıdır. 

İç tüketimi arttırmak için teşvik edici tedbirler alın¬ 
malıdır. Gerek elde mevcut pazarlarda, gerekse girmek istedi¬ 

ğimiz yeni pazarlarda geniş reklâm faaliyetine girişilmeli- 
dir. (Sayfa 129) 

Kuzey ülkeleri ve Japon pazarları kazanılmaya çalışılmalı, 

demirperde ülkelerine, diğer ülkelere reeksport yaptıkların¬ 

dan dolayı, ihtiyaçları nisbetinde mal verilmelidir. (Sayfa 
128) 

İstihsal maliyetini düşürmek için çiftçiye ehven şartlarda 
kredi, ucuz gübre sağlanmalı, ihracat kredilerinde de asgarî 
faiz nisbeti uygulanmalıdır. (Sayfa 127) 

Üzümçülüğümüzün bir milli politika dahilinde geliştiril¬ 
mek üzere, bir "Milli Üzüm İstişare Komitesi" kurulması fay¬ 
dalı görülmektedir. 

KURU İNCİR ; 

Diğer ihraç fiyatlarına nazaran incir fiatlarının düşük 

olması bahçelerin sökülmesine sebep olmaktadır. Bunu önlemek 
için incir ihraç fiyatlarının gerilemesine mani olunmalı¬ 

dır. (Sayfa 134) 

İncir ve incir ezmelerimiz, yabancı ülkeler standart- 
v 

lan göz önünde tutulmak üzere standarize edilmelidir ve bu 

standardize011"-'1'1 teri.adan başlamalıdır. 
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İnciröiliğimiz bir millî politika dahilinde gelişti¬ 
rilmek üzere, bir "Milli İncir İstişare Komitesi" kurulma¬ 
lıdır. (Sayfa 135) 

ZEYTİN YAĞI; 

İhracatımızın arttırılabilmesi için büyük depolar in¬ 
şası, istihsalin arttırılması lâzım gelmektedir, İstihsalin 
arttırılması için ise ormanlardaki delicelerin aşılanması 

icabetmektedir, 

Zeytin yetiştirme hususu büyük sermayeye ihtiyaç gös¬ 

termektedir. Bu itibarla, kooperatifler teşkili suretiyle 

geniş plântasyonlara imkân verilmeli, müstahsile maddî ko¬ 
laylıklar sağlanmalıdır. 

Manipülâsyon konusunda, rafine fabrikaları çoğaltılmalı, 
filitraj imkânları arttırılmalı, müteşebbise uzun vadeli ve 
asgarî faizli kredi sağlanmalıdır. Lüzumlu makinelerin it¬ 
halâtında teşvik edici gümrük tarifelerinin tatbiki ve ko¬ 

laylıkla döviz tahsisi sağlanmalı, ambalaj için lüzumlu 

ithalâtı, serbest dövizle yapılabilmelidir. Ayrıca ihracatçı 

tüccara da kredi ve vergi kolaylıkları sağlanmalıdır. 

Müstahsil ve ihracatçıyı aydınlatabilmek için gerekli 
haberleşmenin yapılabilmesi için, Beynelmilel Zeytincilik 

Federasyonuna üye olunmalıdır. 

İstihsalin bol olduğu yıllarda stok yapmak üzere, Hü¬ 
kümetçe bir f'on tesis edilmeli ve bunu tek elden idare ede¬ 

cek bir teşekkül kurulmalıdır. (Sayfa 143-144) 
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Sun'i gübre ve ilâç fiyatlarının ucuzlatılması maliyete 
müsbet etkide bulunacaktır. (Sayfa 141) 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde reklâm, halkın 

zeytinyağına alıştırılması için yapılacak propaganda, Türk 

Ticaret filosuna sarnıçlı gemilerin alınması ihracatı arttı¬ 

racaktır. (Sayfa 142) 
• 

Yeni zeytinlikler yetiştirilirken 10 yıl süreyle hiç bir 

gelir sağlanamamaktadır. Bu sebeple bu maddeye ait Ziraî Gelir 

Vergisine 10 yıllık bir muafiyet tanınmalıdır. (Sayfa 144) 

Ortak Pazar nezdinde zeytinyağı ihracatımız için tarife 

kontenjanı koydurmağa çalışılmalıdır. 

Zeytinyağı icra komitesinin 30.11.1965 tarihinde İhracatı 
Geliştirme Etüd Merkezinde yapmış olduğu toplantıya ait tuta¬ 

nağın, bu mevzu ile ilgili kısmı aynen aşağıya alınmıştır. 

1. Zeytinlik sahalarını geliştirmek üzere; Orman sa¬ 

halarındaki delice zeytinliklerini ehil müstahsile maletmek, 

Tarım Bakanlığınca yapılan fidan tevziatını ve aşılama faali¬ 

yetini arttırmak, zeytin-orman münasebetlerinin had safhada 

bulunduğu bölgelerde 663 sayılı kanunun ivedilikle uygulanma¬ 

sını sağlamak, 

2. Zeytinliklerde verimi arttırmak üzere; gübreleme, 

ilâçlama, v.s. bakım işlerini ziraat tekniğine uygun surette 

yapmak, gübre ve ilâç ihtiyacını yeterli ve ucuz surette kar¬ 
şılamak, 
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3. Zeytinyağı istihsal metodlarını geliştirmek, yağ 

randımanını arttırmak üzere yeni tesisler kurulmasını, mevcut 

tesisleri modernize etmeyi, kredi ve vergi kolaylık ve muafi¬ 

yetleriyle teşvik etmek, icabında gümrük resmi muafiyeti ve¬ 

ya tenzilâtı sağlamak, 

4. Ziraî kredileri ihtiyacı karşılar hale getirmek, 
piyasayı beklemeye imkân vermek üzere müstahsile ucuz sürüm- 

satış kredileri vermek, 

5. Stok tutmaya imkân verecek depolama ve terminal 

tesisleri kurulması için müstahsile, tüccara ve kooperatiflere 

düşük faizli uzun vadeli kredi kolaylıkları sağlamak, 

6. Dış piyasa fiyatları ve maliyet unsurları nazarı 
itibara alınarak Odalar Birliği, Ticaret Bakanlığı, Tarım 

Bakanlığı, Tarım ve Ziraat Odaları Birliği temsilcilerin¬ 

den bir heyet tarafından tespit edilecek tarım fiyatları ile 

tanzim mübayaalarına sezon sonuna kadar Tariş tarafından de¬ 

vam edilmek, bu suretle fiyatların barem fiyatlarının aşağı¬ 

sına düşmeyeceği hususunda müstahsile emniyet vermek, bu ba¬ 

kımdan Tariş'in ortak olmayan müstahsilden mübayaada buluna¬ 

bilmesini sağlamak ve Tarişi buna göre teçhiz etmek, bu muba¬ 

yaalardan tevellüt edecek zararları surplüs maddelerinden k 

karşılamak ve ihracatta vergi iadesinden de ihracatçılara 
imkân sağlamak, 

7. Zeytinyağı istihlâkini teşvik edici faaliyetler 
göstermek, fizyolojik etkileri üzerinde incelemeler yaparak 

neşretmek, 
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8. Nebatî yağ açığını kapatmak üzere ayçiçeği gibi 
yağlı tohumlar istihsalini arttırmak için gereken tedbirleri 

hızla almak ve istihsal artırıncaya kadar zeytinyağı fiyat¬ 

larının müstehlik ve ihracat aleyhine fırlamasına, sebep ol¬ 

mayacak ölçüde nebatî yağ ve tercihan yağlı tohum ithal et¬ 
mek, 

9. Yağ açığını kapatmak üzere ithal edilecek nebatî 

ve hayvani yağlar fiyatlarını zeytinyağı istihsâlini gerilet¬ 
meyecek ve yağlı tohum, zeytinyağı istihsaline menfi tesirleri 

olmayacak seviyelerde tesbit etmek, 

10. ABD ile surplüs maddeler anlaşmasını ihracatta 

hiç bir tahdit tanımamak şartiyle yenilemek ve soya yağı it¬ 

halini yağ açığımızı kapatacak miktarlara inhisar ettirmek, 

sabun sanayii ihtiyacı, donyağı ithaline aynen devam etmek, 

11. Zeytinyağı stoklarından 1.1.1966 tarihinde iç 

piyasada ve ihracatta mecburi yürürlüğe koymak, tagsis kont¬ 

rollerini müessir hale getirmek, 

12. Milletlerarası zeytinyağı konseyinde teklif olu¬ 
nan mübadele sisteminin tatbikatında teenni ile hareket et¬ 

mek, 

13. Müşterek Pazar nezdinde zeytinyağı ihracımız için 

tarife kontenjanı koydurmaya çalışmak, İtalya'da zeytinyağı 
ithalâtında tatbik edilen mütelâfi gümrük resmi'nin kaldırıl¬ 

ması hususunda çalışmaya devam etmek, 
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14. Zeytinyağ icra komitesini nebati yağ politika¬ 

mızın tesbitinde ve yürütülmesinde istişare ve koordinas¬ 

yon uzun olarak muntazam bir mesai göstermek surette hukuki 

statüye bağlamak, ayrı bir icraî organ tesisine gitmemek. 

15. FlO’ya Türkiye Ziraat ^daları Birliğinin de aza 
olmasının temenniye şayan olduğu ilgili mercilere duyurmak, 

YAŞ MEYVE Y3 SEBZ5 : 

Yaş meyve ve sebze ihracatında s 

- Üretimi arttırmak için köylü teşvik edilmelidir, 
- Kaliteli mal yetiştirilmesi için lüzumlu teşvik yapıl¬ 

malı, ve bilgi verilmelidir, 

- Üretim bölgelerinde mallar zamanında ilâçlandırılma- 
lıdır, 

- Üretim bölgelerinde malların toplanması için eleman 
yetiştirilmelidir, 

- Malların korunması için lüzumlu depolar inşa edilme¬ 
lidir, 

- Üretim bölgeleri yolları onarılmalı, toz ve sarsıntı 
husulüne mani olunmalıdır, 

- îstifçi ameleye, lüzumlu bilgiler seminerler yoluyla 
sağlanmalıdır, 

- D.D.Y. nca temiz vagonlar zamanında ihracatçıya veril¬ 

melidir, 

- Kamyon ve gemi satın alacaklara kredi ve vergi kolay¬ 

lıkları sağlanmalıdır, 

- İhracat sade ve kolay bir şekle getirilmelidir, 



- İhraca salip cinsler yetiştiren ziraat işçileri ver¬ 
giden muaf tutulmalıdır, 

- Dış rekabete uyabilmek için ihracat primi tatbik 

edilmelidir, 
- İhracatı yakından ilgilendiren hususlarda ihracatçıya, 

dolayısiyle memlekete yararlı olacak bir büro kurulmalıdır, 

- Sebze ihracatı yapılabilmesi için dış piyasalarda ara¬ 

nan cinslerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır, 
- Turfanda ser ziraati tesis edilmelidir, 

- Yaş meyve ve sebze ihracatı gelişinceye kadar kurutma 

ve konserve sanayiine önem verilmelidir. (Sayfa 150-152) 

Dahilde yaş meyve ve sebze müstahsil ve ihracatçılarının 

organize çalışmalarının temin edilmesi, hariçte ise gerekli 

reklâm ve tanıtma işlerinin yapılması ihracatı arttırmaya 
yararlı olacaktır. 

Frigorifik kamyon, vagon ve gemiler temin edilmelidir. 

İlâç, gübre, ambalaj maddesi fiyatları ucuzlatılarak 
maliyet düşürülmelidir. 

Müstahsil ve ihracatçılar daha ucuz kredilerle teçhiz 

edilmeli, risk fonundan faydalanma imkânları genişletil¬ 
melidir. 

Alım-Satım işlerinin teleksle donatılmış modern hallerde 

yapılması temenni edilmektedir. 

Gaye Batı Avrupa olmakla beraber satılamıyan meyve ve 

sebzeler için Doğu Avrupa ülkeleri de mhraç olarak düşünü¬ 
lebilir. (Sayfa 162-163) 
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Bol, kaliteli mal temini ve emeğin karşılığını bizzat 

alması bakımandan, müstahsillerin, ihracatçı kooperatif veya 
şirketler kurmalarını yahut müstahsil birliklerin ihracatçı 

teşekküllerle koordine çalışmalarını sağlamak gerekmektedir. 

Yaş meyve ve sebze ihracatıyla ilgili bütün işlerin yü¬ 

rütülmesini sağlayacak bir teşekküle ihtiyaç vardır. İGEME, 

takviye ve organize delir, iç ve dış merkezlerle sıkı teması 

sağlanırsa bu görevleri de yerine getirebilir. (Sayfa 164-174) 

Ayrıca, yaş meyve ve sebze istihsal ve ihracatın 

geliştirebilmek için bir yaş meyve ve sebze Milli İstişare 
Komitesi teşkil edilmelidir. 

İGEME’nin hazırlamış olduğu "Narenciye Raporu"nda; yük¬ 
sek kaliteli meyve üretimi, maddenin ticaretine ait özellik¬ 

ler, tasnif ve ambalaj, propaganda ve reklam, dış pazar araş¬ 

tırmaları, Avrupa'da temsilci bulundurma, ihracatın finans¬ 

manı, istatistiki bilgi toplanması ve değerlendirilmesi, 

turunçgil ürününün diğer şekillerde değerlendirilmesi, "Türk 

Turunçgil İhracat Komitesi" kurulması gibi konularda tavsi¬ 
yeler yer almış bulunmaktadır. (Sayfa 191-200) 

İhracat maksadıyla yüklenmiş olan vasıtalara, trafikte 
geçiş önceliği tanınmaktadır. 

İhracatçının, dış memleketlere sevketmek üzere hazırla¬ 
dığı fakat türlü sebeplerle ihraç edemediği meyve ve sebze¬ 

lerin, hallerde açılacak satış yerlerinde satış sağlanarak, 
zararın daha da artması önlenmelidir. 
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Başlıca alıcı ülkelerin en elverişli piyasa devreleri, 

yurdumuzun yaş meyve ve sebze rekolteleri, bölgeleri araş¬ 

tırılıp, istatistik ve haritalar tertiplenmelidir. 

AID kredi fonunda bazı değişiklikler yapılmalıdır. 

(Sayfa 212-213) 

Avrupa ülkelerine, Mersin’den yapılan narenciye ihraca¬ 
tında uygulanan ödeme usulünün, diğer taze meyve ve sebze¬ 

lerde de Türkiye çapında tatbiki sağlanmalıdır. (Sayfa 214) 

İhraç mevsimlerinde küçük . tonajlı frigorifik vantilâs- 
yonlu gemilere ihtiyaç vardır. 

Yaş meyve ve sebze ihracatı genellikle konsinye olarak 

yapıldığından ihracatçıya ehven şartlı kredi ve risk fonun¬ 

dan faydalanma imkânları sağlanmalıdır, (Sayfa 217) 

(xx) Meyve ve sebze pazarlama işlerini geliştirmek 
üzere, Gemlik için hazırlanan pilot istasyonunun bir an önce 

tahakkuk ettirilmesi ve benzerlerinin diğer önemli istihsal 

merkezlerinde tahakkukuna çalışılması sağlanmalıdır. 

BAKLİYAT : 

Bakliyat konusunda : 

- Dış pazarların aradığı ciste tohumların sağlanması, 

- Köylünün aydınlatılması, 
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- Toprak ve tohumların fennî şekilde İslahı, 
- Nakliye masraflarının düşürülmesi, 

- Kalibraj, triyaj vesair hizmetlerin yapılabilmesi 

için, başlıca ihraç limanlarında depolar yapılması veya mev¬ 

cut depolar yapılması veya mevcut depoların bu işe tahsisi, 

- Haşaret ve yabancı maddelerin temizlenmesi için, to¬ 

hum, ekim ve istihsal safhalarında alınması gereken tedbir¬ 

lere paralel olarak, depolarda da böceklenme ve ambar zarar¬ 

lılarına mani olmak üzere dezenfeksiyon ve fümigasyon yol¬ 

larının temini, 

- Bazı alıcı ülkelerde mevcut sağlık nizamnamelerinin 
de nazara alınması. 

- Organizasyon konusunda; Ticaret, Maliye, Tarım Bakan¬ 
lıkları, İGEME, ihracatçı birlikleri, ^dalar Birliği ve Zi¬ 
raat ^daları Birliği gibi Kamu ve Özel Sektör temsilcileri¬ 
nin bir arada kararlar alabileceği bir istişarî Bakliyat Milli 
İhtisas Komitesi teşkil edilmelidir. 

Kalibraj makineleri ithalinde gümrük muafiyeti- ve kredi 

kolaylığı, standardizasyon tatbik edilebilmesi için lüzumlu 

tesislerin kurulmasında da ucuz kredi sağlanması gerekmekte¬ 

dir (Sayfa 218-239) 

MADENLER : 

Maden ihracını kolaşlaştırmak üzere yollar islâh edil¬ 
meli, demiryollarında vagon tahsisleri geciktirilmeden yapıl¬ 

malı, navlun, ardiye, indirme bindirme tarifelerinde indi¬ 

rimler yapılmalıdır. 
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Maden kredisi sağlıyacak, yetkili ve yeterli şekilde or¬ 

ganize edilmiş bir bankanın kurulması şarttır. 

Madenlerin tabi olduğu vergiler azaltılmalıdır. 

Gayeye hizmet etmeyen, maden işçisi sigorta primleri 
rejimi incelenerek, ya işçinin faydelenmesı sağlanmalı veya 

bu kabil gel geç işçilere uygulanacak özel bir rejim ihdas 
edilmelidir. 

Maden ihracı konusunda, her talibe mal satma cihetine 

gidilmeli, serbest döviz ödeyen ülkeler ihmal edilmemelidir. 

Önümüzdeki devrede madenlerin yarı mamul halde ihracı 
konusu ele alınmalıdır. 

İnfilâk maddeleri çok pahalı olduğu için maliyetleri art¬ 
tırmaktadır. Bunun giderme çareleri aranmalıdır. (Sayfa 240- 
274) 

KONSERVE ; 

Sebze ve meyvelerin üretim devrelerinin uzatılması, ka¬ 

liteli ürün almak için tohumların İslahı lüzumludur. 

Konserve ham maddesi ve mamul konserve standartlarının 

biran evvel tesbiti gerekmektedir. 

Konservelerimizin yabancı ülkelerde gereği gibi tanıtıl¬ 

ması sağlanmalıdır. 
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Maliyetin düşürülmesi için ; 

- Ambalaj malzemesini ucuzlatmak, 
- Tarım kooperatifleri kurarak ve meyve, sebze toptancı 

halleri kamu tasesinin bir an önce kamulaştırarak ham madde 

fiyatlarını makul ve dengeli tutmak, 

- Dahilde temini mümkün olmayan ham ve yardımcı maddelerle 

ambalaj malzemelerinin muvakkat ithaline izin vermek, 

- Şeker ihraç fiyatının tesbitinde inversiyon nisbetini 

gözönünde tutmak gerekmektedir. 

Konserve sanayicisine uzun vadeli ucuz kredi sağlanmalıdır, 

ihracatta vergi iadesinin günün şartlarına uygun ve ye¬ 

terli olması lâzımdır. Ayrıca mal kırşılığı kredi verilmesi 
faydalı olacaktır. 

Konserve sanayiinde kullanılan işçilerin daimî ve geçici 
olarak ikiya ayrılması ve iş kanunun buna göre tatbik edilmesi 

lâzımdır. 

Maddenin tabi olduğu ihracat rejiminin basitleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Dış satışların akreditifle yapılması en uygun hareket 
tarzı olacaktır. 
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Konservecilerin teknik konularda başvurabileceği İlmî 
kuruluşlar faydalı olabilir, Ayrıca belli bölgelerde "Bölge 

laboratuarları" kurulması cihetine gidilebilir. 

Konservecininiyi ve bol mahsul alabilmesi için tarım¬ 

cıyı desteklemek gerekmektedir. Keza, büyük talepleri karşı¬ 

layabilmek için depolar kurulmalı, aynı zamanda yi bir pazar¬ 

lama politikası güdülmelidir. 

Balık mevsiminde artan istihsal dolayısiyle, muhtelif 

cins balık denize geri dökülmektedir. Bunların dondurulmak 

suretiyle muhafazası imkânları aranmalıdır. 

Yaş meyve ve sebze zayiatını azalttabilmek için meyve 

suyu ve konsantrelerini de kapsayan bir konserve sanayii 

geliştirilmelidir. Ayrıca konserveciliğimizin dondurulmuş 

şekle yöneltilmesi çareleri aranmalıdır. 

Konserve sanayiini beslenebilmesi için pazar konusu 

halledilmelidir. (Sayfa 275-293) 

CANLI HAYVAN VE ET ; 

Yurdumuzda hayvancılığın gelişimini sağlamak üzere; 

- Mevcutlar seleksiyona tabi tutulmalı ve bunlar kül¬ 

tür ırklarıyla, melezlenmerek verim kabiliyetleri arttırıl¬ 

malıdır. 

- Bölgelerde hayvan ıslâhı istasyonları açılmalıdır. 
- Hastalıkla mücadele için gerekli sistem ve müeyye- 

deler tesbit olunmalı, ayrıca veteriner teşkilâtında hayvan 
üreticilerine yardım yapılması sağlanmalıdır. 
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- Et ve Balık Kurumu'nun Bölgelerde tesbit olunan asgarî 

fiyat politikasında, nazım rol oynaması sağlanmalıdır. 

- Bölgelerde yapağı ve ona ait el sanatlarıyla deri ve 

süt sanayii teşvik edilmelidir. 

- İyi bir pazar olan Sovyet Rusya ile, büyük ve küçük 
baş hayvan ihracını artırmak üzere anlaşmaya varılması sağ
lanmalıdır. 

- Et konusunda kümes hayvanları da ele alınmalı, özel

likle, çok talep edilen kaz üretimine önem verilmelidir. 

- Beslenme için ucuz yem sanayii kurulmalı, tabii mer'a-

lar ihya edilmelidir. 

- Mevsimsiz kuzu kesimi yasaklanmalıdır. 

- Hudutlardan canlı hayvan kaçakçılığını önlemek için, 

Borsalarm tesbit edeceği fiyattan aşağı olmamak kaydiyle 

hayvan ihracatı serbest bırakılmalıdır. 

- Kontrollü ziraî kredi sağlanmalıdır. 

- Alıcı ve satıcıyı karşılaştıracak hayvan borsaları 

kurulmalı çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YENİ MADDE İHRAÇ İMKÂNLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI : 

Bugün ihracı yapılan maileler dışında kabil olanlar ve 

halen çok az ihraç edilmekte olur da ihracı önemli surette 

arttırılabilecek olan maddeler Alt Komite Raporunda liste 

halinde gösterilmiştir. (Sayfa 299-314) 

Ormanlardaki bazı ağaçlar meyve vermekte, bazı ağaçla¬ 

rın da tohumlarından yağ çıkarılmaktadır. En iyi menba su¬ 

larımız ormanlardadır, yine ormanlık bölgelerde çok alabalık 

bulunmaktadır. 6831 sayılı kanun tâdil edilip ormanlara 
girme konusunda bir kolaylık sağlanırsa bütün bu ürünleri¬ 

mizin ihracı mümkün olabilir. Aynı zamanda ormanlık bölge¬ 

lerde yaşayan fakir halk, bu kıymetlerden faydalanırsa, or¬ 

manı tahripten de vazgeçecektir. (Sayfa 315) 
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İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YERCİ KONUSUNDAKİ TEKLİFLER : 

1. Bir taraftan formaliteleri diğer taraftan maliyeti 

artırıoı mükerrer muamelelerin ifasına sebebiyet verdiği ci¬ 

hetle ; 

2. İhracatta vergi iadesinin istihsal maliyetinde 

teressüp eden vergileri içine alması ihraç maliyetine kadar 

biriken vergilerin iade şumulü dışında bulunması sebebiyle 

münhasıran ihracatla iştigal eden şirketlerin kurumlar ver¬ 

gisinde ve diğer bilçümle vergi ve resim ve harçlardan muaf 

kılınması, bu mümkün olmadığı takdirde kurumlar vergisi nis- 

betinin % 10 a indirilmesi zaruridir. 

3. İhracatın realize edilebilmesi için diğer artırıcı 
nihai ameliyeleri ifa edecek lüzumlu tesisat ve malzemeden 

gümrük vesair vergilerin alınmaması gereklidir. 

4. İhracatta büyük bir kolaylık sağlanması sebebiyle 
Tuz Kanununda mevcut alamura mamullerin ihracında 5/6 nis- 
betindeki prim uygulamasının yeni tasarıda da muhafaza edil¬ 

mesi lâzımdır. 

5. Merkezleri dışında bulunan bazı yabancı şirketle¬ 
rin prefinansman yoluyla ucuz faizli krediler temin etmeleri 

ve bunun neticesi Türk ihracatçılarının zarar görmeleri se¬ 

bebiyle; prefinansman konusunun tetkiki ile mahzurlarının 

giderilmesi gerekir. 



Bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanlığının 

görüşü şöyledir; 

261 sayılı kanunun getirdiği sistem içinde ihraç 

malının bünyesinde "fiskal şarj" olarak hiç bir unsur bıra- 

kılmamasına çalışılmaktadır. Bu kanunun tatbikatı sadece 

"sınai mamul" anlayışı içinde değil ihtiyaca cevap verebi¬ 

lecek bir espri içinde yürütülmektedir. Salyangoz, deniz kap¬ 

lumbağası, dondurulmuş yumurta ve konsantre halde olmayan 

metaller için bile, ihraçta vergi iadesi yapılması bunu 

açıkça göstermektedir. 

Esasen bu husus 2 No.lu çalışma grubu başkanı 

tarafından tanzim olunan raporda daha teknik olarak belir¬ 

tilmiştir. 

Bu tibarla bunun dışındaki vergi fedakârlıkları 
ile ilgili talepler ihracatın teşviki çerçevesini aşan bir 

nitelikte olup bunların yerine getirilmesi, rasyonel bir 

vergi politikasının prensipleri ile bağdaştırılamaz. 

Maliye Bakanlığı Amme Sektörü için de bu konuda 

kendine düşen ödevi yaptığına kanidir. 

Diğer konularla birlikte prefinansman konusunda da 

ilgili dokümanlarla beraber vergiler reformu komisyonuna 

intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 



*Sr ' 

Prefinansmanın önlenmesi talepleri ilk nazarda 

ileri sürülen esbabı mucibe karşısında haklı görünmekle be¬ 

raber, yabancı sermayeye duyulan ihtiyacın bu gün için ka¬ 

çınılmaz 'bir realite olması muvacehesinde; konunun çok yanlı 

bir prespektiv içinde mütalâasında büyük bir isabet olacağı 
düşünülmektedir. Bu itibarla 4-5 seneden beri tetkik edilmekte 

olan bu konuyu vergiler Reform Komisyonunun ileri teknik ve 

ilmi görüşlerle ele alarak en uygun hal tarzına bağlıyacağına 

inanmaktayız, 

İKİNCİ BÖLÜM 

İHRACAT KDBDİLBRİ KONUSUNDAKİ TEKLİFLER ; 

1. İhracatta kullanılacak orta ve uzun vadeli kredi¬ 

ler kifayetsiz olduğu için bu gibi kredilerin kaynaklarının 
arttırılması lâzımdır. 

2. İhracattKredilerinin faizleri ile, reeskont kre¬ 
dilerinin reeskont haddi diğer bir çok memleketlere nisbetle 

yüksek olduğundan bu nisbetlerin makul seviyelere indiril¬ 

mesi zaruridir* 

3. Paiz dışındaki masraflar da mühim bir yekünc 

baliğ bulunup faiz nisbetini çok kabartmakta olduğundan, 

bunların da azaltılması icap etmektedir. 
i»' 

4. İhracatçının kredi ihtiyacı, ihracat anında doğ- 
mamaktadır. Bu tibarla tütünde olduğu gibi ihracat kredile¬ 

rinin mahsulün idrakinden itibaren uygulanması daha doğru 
olacaktır. 



5. Firma limiti ve rehin şartlarının ihracat kredi¬ 
lerini kullanmayı zorlaştırması sebebiyle firma limiti ve 

rehin şartı aranmaksızın mutavassıt Bankalar tarafından 

getirilen muameleleri T.C. Merkez Bankasının finanse etmesi 

s ağlanmalıdır. 

6. İhracat kredilerinin gayri menkul ipoteği karşı¬ 
lığı verilmesi, ihracatçının bir kısım sermayesinin gayri- 
menkullere yatırılmasına sebebiyet verdiğinden, bu gibi kre¬ 

diler gayrimenkul ipoteği karşılığı verilmemeli, kontrollü 

olarak işe verilmelidir. 

7. Bankalarca ihracat emtiasının tercihli olarak 

avansa kabul edilmesi için Medeni Kanunun menkul rehine 

müteallik hükümleri kifayetsiz bulunduğundan ya bu hüküm¬ 

lerde değişiklik yapılmalı yahut özel mevzuat ihdas edil¬ 
melidir. 

8. İhracat kredilerinin münhasıran bu sahada kulla¬ 

nılmasını sağlamak amacıyla ihracatta selektif kredi pren¬ 

sibi benimsenmeli ve krediler bir priorite esasına göre 

dağıtılmalıdır. 

9. İhraç mahsullerimizin idrakinden sonra ve kat'i 
satışa tekaddüm eden devrede de iç piyasayı takviye etmek, 

ihracatçıların finansman imkânlarını genişletmek gayesiyle 
maddelerin hususiyetlerine göre azami üçer aylık devreler 

için ihracatçıya düşük faizli krediler sağlanmalıdır. 

10. Her ne sebeple olursa olsun alman krediler ih¬ 

racatta kullanılamadığı ahvalde ihracat kredileri normal 

faizli kredilere çevrilmektedir. 
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Halbuki raiicbir sebeplerle ihracatın yapılmaması 

halinde verilmiş bulunan düşük faizli krediler normal faizli 

krediler mahiyetine sokulmamalıdır. 

11. İhracatçıların kendi mutavassıt bankaları nezdin- 
deki kredi limitleri müsait olsa bile bankaların likidite du- 

rumu müsait olmadığı takdirde kredi alamamaktadır.* Bu mahzuru 

bertaraf etmek için, ihracatçının kredi limiti müsait olupta 

bankanın likidite durumu müsait bulunmadığı ahvalde ihracat¬ 

çının kredi ihtiyacını karşılamak çareleri araştırılmalıdır. 

12. Yalnız tarımsal ürünler ihraç eden bir memleket ol¬ 

maktan çıkıp sınai mamuller de ihraç eden bir memleket olabil¬ 

memiz amacıyla, sınai mamuller ihracatımızın geliştirilmesi ve 

dış piyasalarda rekabet edebilmesi için kdekili ihracata yer 

verilmesi gerekmektedir. 

13. T.C. Merkez Bankası APA ve serbest döviz sahasına 

ihracat yapıldığında, ihracat bedelinin muhabir bankaca tah¬ 

sil edildiğine muttali olduğunda, transferi beklemeden krediyi 

yenileyebilmekte ancak iki taraflı anlaşmalı memleketlere ya¬ 

pılan ihracatta bunu yapmaktadır. 

Bu farklı işlemi bertaraf etmek için serbest dö¬ 
viz ve APA sahası ülkelerine yapılan ihracatta da Merkez Ban¬ 

kası krediyi yenilemeli veya ihracatçıyı finanse edebilme¬ 
lidir. 

14. T.C. Merkez Bankası tarafından -tütünde mahsulün 

idrakinden itibaren indirimli reeskont haddi tatbik-etmekte 

diğer maddelerde bu sistemi uygulamamaktadır. 
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Halbuki, T.C. Merkez Bankasınca tütüne uygulanan 

indirimli reeskont:haddi diğer emtiaya da bidayetten itibaren 

uygulanmalıdır, 

15. İhracat f inansmanınm geliştirilmesi çıkış liman 
lar’ı ve önemli ulaştırma merketlerindeki banka şubelerinin 
ihracata tavassut ve diğer bilumum dış muameleleri yapmaya 

yetkili kılınmalarına bağlı bulunmakta ve liman bulmakta müş¬ 

külât çekilmektedir. 

Devlet baremine tabi iktisadı Devlet Teşekkülü 

bankaların dış muameleler servislerinde çalışan elemanlara 

tatminkâr ücret tediyesine cevaz veren bir ücret sisteminin 

ihdas olunması zaruridir. 

s 

16. T.C. Ziraat lankası nezdindeki Yaş Meyve ve Sebze 

Fonu, Canlı Hayvan Besleme ve Pazarlamasının geliştirilmesi 

Fonu, Balıkçılık Endüstrisini Kalkındi-rma Fonu kifayetsiz ol¬ 

duklarından bu fonların yeterli seviyelere yükseltilmesi ge¬ 

rekmektedir. 

17. T.C. Ziraat Bankasında tesis edilen Yaş Meyve ve 

Sebze Fonuna dair anlaşma gereğince ihracat muamelesine sa¬ 

dece Ziraat Bankası tavassut ederse kredi verebilmektedir. 

Diğer yetkili bankaların tavassutuyla ihracat 

yapılırsa aynı şekilde ihracatçının bu krediden istifadesi 

s ağlanmalıdır. 



18. İhracatımızda önemli bir yer işgal eden ambalaj, 
tasnif, kalibraj ve fümigasyon tesisleri kurup işletecekle¬ 

rin uzun vadeli kredi ihtiyacını sağlamak mümkün olamadığından 

yukarıda sayılan tesisleri kurup işletecek olanların uzun va¬ 

deli kredi ihtiyacını sağlamak üzere karşılık paralardan özel 
bir fon tesis edilmelidir. 

19. Kredi kaynaklarının maliyetinin oldukça yüksek bu¬ 

lunduğu; bunun da bankalarımızın bir şehrin her semtinde şube 

açma yoluna gitmeleri, banka ikramiyelerinin miktarının çok 

kabarık olması, reklam, propaganda, neşriyat, hediye dağıtı¬ 

mına pek yüksek meblağlar harcanması, bazı vadeli mevduata 

çok yüksek faiz verilmesi gibi sebeplerden neş’et ettiği 

nazara alınarak kredi kaynaklarının maliyetinin ucuzlatılması 

yoluna gidilmelidir. 

Bu konularla, ilgili olarak Iialiye Bakanlığının gö¬ 

rüşü şöyledirs 

a. İki tarafın anlaşmalı memleketlere yapılan 
ihracatta mal bedelleri alıcı tarafından o memleketteki mili 

bankaya yatırıldıktan sonra bu banka T.C. Merkez Bankasına 

tediye emri göndermekte bu alacak anlaşma hesabına geçmek¬ 

tedir, Bu ihracat bedelinin Türkiye'deki ihracatçıya ödene¬ 

bilmesi için anlaşma hesabından T.C. Merkez Bankasındaki di¬ 

ğer bir hesaba nakil edilmesi gerekmektedir. Bu ikinci hesaba 

nakil yapılabilmesi için anlaşmadaki kredi marjının dolmamış 

olması şarttır. 
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Bu durum muvacehesinde iki taraflı anlaşmalı 

memleketlere .yapılacak ihracatla ihracat bedelinin alıcı tara¬ 

fından hariçteki bankaya yatırılmasını müteakip T.C. Merkez 

Bankasının Türkiye’deki ihracatçıya yeniden finansman kredisi 

açması mümkün olmıyacağı gibi } ihracat bedeli karşılığını 
tediye etmesi dahi imkânsızdır. 

b. Amerikan Karşılık Paralar Fonundan temin edi¬ 

len meblağlar eskiden olduğu gibi hibe yoluyla değil ancak ib¬ 

raz suretiyle temin edilebilmektedir. 

Bu yolla temin edilen meblağlar tamamin istis¬ 

naî mahiyette kaynaklar olup bunların ne şekilde ve ne zamana 

kadar devam edeceği kat'i olarak bilinmemektedir. 

Mevcut fonların artırılması mümkün olmadığı 

bir sırada yeni fonların tesisi haklarındaki tekliflerin ta¬ 

hakkukuna imkân görülmemektedir. 

Esasen bu gibi kaynaklardan temini melhuz 

meblağlarla uzun vadeli programlara girişilmesi uygun görülme¬ 
mektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHRACAT KREDİLERİ SİGORTASI BAKICINDAKİ TEKLİFLER; 

Memleketimizde icrai faaliyet eden sigorta şirketleri 

normal riskler dışında ihraç mallarımızın tesliminden önceki 

ve sonraki ticari ve politik riskleri sigorta etmemektedir. 

Halbuki Branşa'da COFACE, İtalya’da SIAC, İsviçra’de G-ERG, 
Almanya’da HBRMES ve Birleşik Amerika'da PCIA gibi müesseseler 

bu nevi sigorta işlemlerini ifa etmekte, gerek yukarıda zikri 

geçen gerekse diğer bir çok memleketlerde bu maksatla kurulmuş 

teşekküller Bern Ünyonu’na daiıil bulunmaktadır. 

Bu kuruluşlar İngiltere, İsveç veBBelçikada birer Devlet 
Teşekkülü, B. Amerika, Branşa ve Almanya’da ise Anonim Ortak¬ 

lıklar şeklindedir. Her iki şekilde de bu kuruluşlara Devlet 

yardım etmektedir. 

Memleketimizde de ihraç mallarının tesliminden önceki ve 

sonraki ticarî ve politik riskleri sigorta edebilecek bir ih¬ 
racat kredisi sigortası müessesesenin kurulması zaruridir. 

Bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanlığının görüşü 

şöyledir. 

Bakanlığımız son derecede mühim olan bu konu üzedinde ö- 

nemle durularak gereken esaslı incelemelerin yapılmasını müte¬ 

akip maksadı sağlıyacak bir teşükkül bulunamadığı ve yeni bir 

kuruluşa gidilmesi icap ettiği takdirde bu yola gidilmesine 

taraftar bulunmaktadır. 
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Ancak bu günün bütçe imkânları da göz önünde bulundurula¬ 
rak bütçeye büyüle mali külfetler yükletilmeksizin Devlet ve 

özel Sektör tarafından müştereken bu işin tahakkuku cihetine 
gidilmesinin ve 440 sayılı kanun hükümlerinin de gözönünde 

tutulmasının uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAMBİYB İIDVZUATI HARKINDAKİ TDKLİBL5R : 

1. Kolaylıkla bozulabilir malların kat'i satış sure¬ 

tiyle ihraç edilip alıcı tarafından ihtilâf sebebiyle çekil¬ 
memiş olması halinde ortaya büyük zorluklar çıktığından bu ha¬ 

lin tevsik edilmesi şartiyle bidayette kat'i satış suretiyle 

giden bu nevi mallar doğrudan doğruya ihraçatçı birliklerince 

konsinyasyona çevrilmelidir. 

2. Gerek ihracatçılar gerekse ihracata tavassuta yet¬ 

kili bankalar için, kara yoluyla yapılan ihracatta (K) baş¬ 

lıklı mektup tanzim edilmesit büyük zorluklar doğurmaktadır. 

Eu zorlukları bertaraf etmek için Kara yoluyla yapılan ihra¬ 

catta (K) başlıklı mektup alınması mecburiyeti kaldırılmalıdır. 

3. İhracat belgelerinin kısmen yapılacak tediyeler 

karşılığında veya bilâbedel teslim edilebilmesi T.Cb Merkez 
Bankası Genel Müdürlüğünün müsaadesine bağlı olması işleri 

geciktirdiğinden adı geçen banka genel müdürlüğünce şube¬ 

lerine yetki verilmelidir. 
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4. Küçük çapta ihracata başlıyan ihracatçılarımızın 

iş seyahatlerine imkân vermek üzere 10.000 dolarlık ihracat 

yapmış olmak şartı 5.000 dolara indirilmelidir, 

5. Yaş Meyve ve Sebze ihraç edenler genellikle küçük 
teşebbüsler olduğundan yaş meyve ve sebze ihracatında ihra¬ 

catçının malını götüren vasıta ile yurt dışına çıkabilmesi, 

cüz'i miktarda döviz alabilmesi ve Dış Seyahat Harcamaları 

vergisinden muaf tutulması uygun görülmektedir. 

Bu konularla ilgili olarak ilahiye Bakanlığının gö¬ 

rüşü şöyledir: 

a. Eonsinye ihracata Ticaret Bakanlığınca müsaade 

edildiğine göre, konsinyasyon suretiyle ihraç edilebilir mallar 

listesinde olu^p da bidayette kat'i satış suretiyle yapılan bir 

ihracatın konsinyasyona çevrilmesi yetkisini bu Bakanlık kendi¬ 

sine bağlı bir teşekkül olan ihracatçı birliklerine tevdi ede¬ 

bilir, 

b. Beli ani iğimiz, mal mukabili ve kredili ihracat 

şekillerine taraftar değildir. Esasen bunun neticesidir ki, 

Seri II, No. 2 İhracat Tebliğimizde ihracatın bu şekilleri yer 
almamış bulunmaktadır. 

c. Ticaret, Ulaştırma, Maliye Bakanlıkları ile 

T.C. Merkez Bankası arasında (K) başlıklı mektubun kaldırıl¬ 
ması konusunda müştereken çalışmalar yapılmaktadır. 



Malın mülkiyetini temsile yarayan konşimento, 

hamile senedi, nakliye kaimesi v.s. gibi vesaikin yüklemeyi 

müteakip mutavassıt bankaya, tevdiinde bir güçlük bulunmadığı¬ 
nın tesbiti halinde (K) başlıklı mektubun tamamen kaldırılması 
mümkün olabilecektir. 

d. İhracat vesaikinin kısmî tediye veya bilâbedel 

teslimi içinj T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü şubelerine 

yetki verebilir. 

e. Ticari seyahat dövizlerinin büyük çapta ihra¬ 

cat yapanlara verilmesi şarttır. Ancak yeni işe başlıyanlara 

da bu döviz verilebilmektedir. 

f. Türkiye’den bir şahsın döviz almadan dışarı 

çıkması mümkün olamıyacağma göre yaş meyve ve sebze ihracat¬ 

çısının da malıyla birlikte yurt dışına çıkabilmesi için seya¬ 

hat dövizi alması ve binnetice Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 

ödemesi şarttır. 



47 -

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İHRACATLA İLGİLİ KJRULUr.IAR ; 

İhracatla ilgili Bakanlık ve Kuruluşların bugünkü durum-, 

lan, çalışmaları ve sorumlulukları ile alâkali hususlar, Alt 
Komite raporunda etraflı bir şekilde incelenmiş bulunmaktadır. 

(Sahife 1-14) 

Bunlarla ilgili görüş ve temenniler ise aşağıya alın¬ 

mıştır : 

1• İÇ KURULUŞLAR : 

İhracatı Çeliştirme Stüd Merkezi : 

İGBME’nin görevleri daha müsmir ve olumlu bir şekilde 
yapabilmesi için, bünyesinin bugünkü ihtiyaçlarına göre değiş¬ 

tirilmesini öngören ve halen Bakanlıkların tetkik ve mütalâa¬ 

larına sunulmuş bulunan, yeni kanun tasarısının bir an evvel 
Meclis'ten geçirilerek imkân ve kadrolarının takviyesinin sağ¬ 
lanması gerekmektedir. 

İhracatçı Birlikleri s 

Görevlerini daha olumlu şekilde ifa edebilmeleri 

için, İhracatçılar Birliği yeni kanun tasarısı ile bu kanu¬ 
nun kanuniyet kesbetmesi içir gerekli çalışmalar yapılmış bu¬ 
lunmaktadır. 
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Türkiye Krom Müstahsilleri Komitesi ° 

İhracatın geliştirilmesi için yeni kuruluşlara git¬ 
me yerine, ihracata olumsuz etkide bulunan iç ve dış faktörle¬ 

rin incelenip, gerekli tedbirlerin süratle alınması arzu edil¬ 

mektedir. 

Türkiye Madenciler Derneği s 

İhracatın geliştirilmesi konusunda Türkiye Krom 

Müstahsilleri Komitesi ile aynı görüşü taşımaktadır. 

Türkiye Tütüncüler Federasyonu, Alt Komite'nin ken¬ 

dilerinden istemiş olduğu malûmatı göndermediğinden, bu kuru¬ 
luş hakkında, bilgi verilememiştir. 

Türkiye Odalar 'Birli _,i ile Ticaret ve Sanayi 

Odaları s 

Özel sektörün teşkilâtlanması konusu, özel sektör 
tarafından ele alınmış olup gerek 5590 sayılı kanun, gerek 

diğer meslekî teşekküllerle ilgili mevzuatın günün şartla¬ 
rına göre yeniden hazırlanması çalışmalarına girişilmiştir. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri : 

İhracatı G-eliştirme Konusunda; 
- Avrupanın büyük tüketim kooperatifleri ile temasa 

geçmiş ve ihracat yapmıştır. 

- Birleşik Amerika ve İspanya'da teşvik edici fiyat 
politikası tatbik etmiş yeni ambalaj tipleri üzerinde çalışma¬ 

lar yapmıştır. 



Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşları hakkında, iste¬ 

nen malûmat gönderilmediğinden bilgi verilememektedir. 

Ticaret Bakanlığı Dış Kuruluşları : 

İhracatla ilgili olmaları bakımından Dışticaret 
Dairesi ile Standardizasyon Müdürlüğü ayrı ayrı ele alınmış¬ 
tır. 

Bu iki dairenin görevlerinin daha etken bir şekilde 

yapılabilmesi için 1939 yılının ihtiyaçlarına göre tedvin edil¬ 

miş bulunan Teşkilât Kanununun bugünkü ihtiyaçlara göre değiş¬ 
tirilmesi ve kadrolarının takviyesi gerekmektedir. 

İhracatla ilgili kuruluşların çalışmaları, görev 
sınırları, mükerrer çalışmaları önemle ve koordinasyon, yeter¬ 

lik derecesi, yeni kuruluşlara girme ihtiyaoı, belli başlı pa¬ 
zarlarda temsilcilikler bulundurulması konularında bazı Bakan¬ 

lık ve Kuruluşların görüşleri ; 

Memleketimizden ihraç edilen başlıca maddelerin 

ihracı ile uğraşan çeşitli kooperatif ve birliklerin her bi¬ 

rinin faaliyetleri kendi menfaatleri açısından olduğu için 

bunlar arasında işbirliği sağlıyacak ve konuyu memleket şumul 

bir açıdan ele alacak koordinatör bu merkez bulunması zaruri¬ 

dir. Bu kuruluşu İITühl temsil edebilir. 

Dış kuruluşlarda görevli kimseler, birer büro me¬ 

muru olmaktan çıkartıp, bulundukları memleketleri, ülkemiz 

için bir pazar yapma faaliyeti içine sokmak gerekmektedir. Dış 

kuruluşları olan ve bu konu ile ilgili bulunan Bakanlık kuru¬ 

luşları elemanlarının dış stajlarında etüd konularının marke- 

ting üzerinde olması faydalı görülmektedir. 
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Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına ilişkin görev¬ 

ler bugün dağınık bir durum arzetmekte, bu konuda kurulmuş 

olan Devlet Teşekkülleri ayrı ayrı Bakanlıklara bağlı bu¬ 

lunmaktadır. Memleket çıkarlarıyla yakından ilgili olan bu 

önemli görevlerin Tarım Bakanlığı bünyesinde yüksek seviyede 

bir merkezi birimde toplanması gerekmektedir. 

İhracatla ilgili olarak çeşitli madde veya madde 
gruplarına ait kuruluşlar Milli Komiteler yoluyla koordinas¬ 

yona gitmelidirler. 

Ziraî Araştırma Teşekküllerinin ihracat ihtiyacına 
da cevap verecek surette yeterli hale getirmelidir. 

Müstahsil kooperatiflerinin, üreticiye yararlı 

gerçek fonksiyonlarını geliştirebilmeleri için Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunları de¬ 

ğiştiriliri i , birleştirilmeleri yoluna gidilmelidir. 

Dış piyasalardaki temsilcilik ve bürolar bizzat 

İhracatçılar tarafından açılmalıdır. 

İhracatçı Birlikleri tescilden başka bir iş gör¬ 
memektedir. Ticaret Odaları, onların görevlerini yapabilecek 

durumdadır. Kanunî kuruluşlar azaltılmalıdır. 

İGrEME'nin faaliyetleri tamamen bilimsel ve isti- 

şarî olmalı, yönetsel alana karışmamalıdır. Ticaret Bakan¬ 
lığı bütçesine konulacak tahsisatla finanse edilmeli bu su¬ 

retle Ticaret Bakanlığının denetleme yetkisi de arttırılma¬ 

lıdır. 
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Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik kongrelere katılırken, 
özel sektörden müşavir bir delegasyon götürmelidir. 

Tarım satış kooperatifleri birlikleri Özel Hukuk hü¬ 

kümlerine göre kurulius olduklarından, iç kuruluşlar manzumesin de 
mütalâa edilmemelidir. 

Mevcut kuruluşların bünyelerinde İslâhat yapılırsa, 
yeni kuruluşlara ihtiyaç kalmayacaktır. 

Gümrük ve limanlardaki kontroller meslekîbilgiye sa¬ 

hip olmayan kimseler tarafından yapılmaktadır. Eu teşekkülle¬ 
rin İGELE ile Odalar Eirliği tarafından takviyesi ve elemanları¬ 
nın yetiştirilmesi uygun görülmektedir. 

ihracat yaptığımız dış ülkelerdeki Ticaret Odaları, 

İhracatçı Birlikleri gibi kuruluşlarla, özel sektörün daha yakın 
temasını sağlamak için Odalar Eirliği oralara temsilciler gön¬ 

dermelidir. (Eğe Eölgesi Sanayi Odası Sayfa-19) 

Türkiye Krom müstahsilleri Komitesi ile Türkiye Maden¬ 

ciler Derneği'nin teknik ve teknolojik görüşleri alındıktan 

sonra Bakanlıklar ve Kuruluşlararası çalışmalar sağlanmalıdır. 

Bu koordinasyon Ticaret Bakanlığı Dışticaret Dairesi'nin başkan¬ 

lığı altında kurulmalıdır. (Sayfa - 19) 

Türkiye madenciler Derneği'nin yine eskisi gibi, 

maden ihraç fiyatlarının tesciliyle görevli kılınması lâzım¬ 

dır. (Sayfa 20) Kromlarla ilgili konularda da yetki, Türkiye 
Krom Müstahsili c - T<romitesi'nin olmalıdır. 
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İhracatçı Birliklerinin, statüsü, değişmeli ve Umumî 
hatiflerin veto hakkı kaldırılmalıdır, 

İhracat davasının tümünü ele alacak bir koordinasyon 

tümünü ele alacak bir koordinasyon teşekkülü olabilmesi için 

İGKEME .yeni kanun tasarısının bir an önce kanuniyet kesbetmesi 
gerekmektedir. (Sahife 15-21) 

İKİNCİ BOLUM 

Piyasa araştırmaları, yapılan ve yapılacak işler, yapılan 

çalışmaların bir merkezde toplanması ve ilgililerin istifade¬ 

sine arzı, özel sektörün pazar araştırmalarına yardımı konu¬ 

larında ileri sürülen görüşler : 

Piyasa araştırmaları konusunda, dış kuruluşlardan geniş 

ölçüde faydalanma imkânları araştırılmalıdır» Bulundukları 

ülkenin basını ve kamu oyuyla yakın ilgisi olan basın ataşe- 
İ 

lerinden fiyasa eğilimleri hakkında malumat istenebilir. İh¬ 

raç imkânı görülen ülkelere iş adamlarından kurulu heyetler 
gönderilip, iş çevreleriyle temasa geçmeleri sağlanabilir. 

Üretim, tüketim tahminlerinin hazırlanmışı, buna iait 
derleme ve yayınlama işleri, iç ve dış fiyat hareketleri ile 

fiyatları etkileyen faktörleri inceleme görevleri Tarım Bakan¬ 

lığınca yürütülmelidir. 

Devletin +icarî mahiyet arzetmeyen, araştırma ve teşvik 
vazifesi görecek örnek tesisler kurması, özel sektörü teşvik 
maksadiyle teknik yardımlar yapılması ve malî imkânlar sağ¬ 
lanması gerekmektedir, 
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Piyasa araştırmaları konusunda İG3ME yararlı çalışmalar 
yapmaktadır. Daha verimli ve hızlı çalışması sağlanmalıdır. 

Yapılan çalışmalar derlenen bilgiler burada toplanarak süratle 

ilgililerin istifadesine sunulmalıdır. 

Özel Sektör ihraç edeceği malı en iyi şekilde hazırlama
lıdır. Aynı zamanda dış pazarlarda mamullerini tanıtmak, tüc

carlarla doğrudan doğruya temaslar kurmak üzere, bağlı bulun

dukları odalar yardımiyle bazı ortak birlikler kurmalıdırlar. 

İlerde, Ortak Pazar'ın koşulları gereğince, gümrük duvarları 
kalkacağından pek büyük bir önem kazanacak olan pazar etüdleri 

ve temaslara şimdiden gereken önem verilmelidir. 

İç ve dış piyasa daima irtibatlı tutulmalı, iç piyasa
nın dış piyasayı besleyip besleyemeyeceği tesbit edilmelidir. 

İç ve dış piyasada malları tüketmene dengeli fiyatlarla 
intikal ettirebilmek için büyük pazarlar ve dev hallere ihti

yaç vardır. (Sayfa 22-25) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HABERLEŞME İSLERİNİN İSLAHI : 

İhracatımızın geliştirilmesi bakımından iç ve dış piya
salar arasında tesisi gerekli haberleşme sisteminin İslahı ve 

ihracat tekniğinin icabettirdiği seviyeye çıkarılması için 

şimdilik belli başlı ihraç merkezlerinde kurulmuş olan teleks 
cihazı yanında İĞİME ile Bursa ve Gaziantep Ticaret ve Sanayi 
Odalarında da teleks cihazı kurulması gereklidir. 
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İhracatımızın geliştirilmesi bakımından iç ve dış piya¬ 
salar arasında tesisi gerekli haberleşme sisteminin İslahı ve 

ihracat tekniğinin icabettirdiği seviyeye çıkarılması için 

şimdilik belli başlı ihraç merkezlerinde kurulmuş olan teleks 

cihazı yanında İGSME ile Bursa ve Gaziantep Ticaret ve Sanayi 

Odalarında da teleks cihazı kurulması gereklidir. 

Dış pazarlarla irtibat, OECD nin Atina’daki merkezi vası¬ 

tasıyla sağlanacaktır. Ancak Avrupa'daki alıcı ülkelerle di¬ 

rekt teleks haberleşmesinin temini, hususu ayrıca PTT ce etüd 

edilecektir. (Sayfa 26-27) 

Kestel, Alifuatpaşa, İznik gibi yaş meyve ve sebze ihraç 
bölgelerinde postahanelerin saat 24 e kadar çalışmaları sağ¬ 
lanmalıdır. 

Telefon konuşmalarında, bekleme süresi kısaltılmalıdır. 

Pazarlarla ilgili hususların günü gününe ilgililere du¬ 

yurulması sağlanmalıdır. (Sayfa 26-28) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TANITMA ; 

Alt Komite'ce görevlendirilmiş Çalışma Grubu'nun, tanıtma 
konusunda tesbit ettiği hususlar Alt Komite raporlarında be¬ 

lirtilmiştir. (Sayfa 29-30) 

Tanıtma konusundaki organizasyonluk yüzünden birçok fır¬ 

satlar kaçırılmaktadır. 
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İhraç maddelerimizin ne nisbette tanıtmaya ihtiyaç gös¬ 

terdiği, maddeler itibariyle tespit edilmelidir. Eu yolda orga¬ 
nizasyon ve finansmana önem verilmelidir. 

Katıldığımız fuarlardan satış izni olanlarında* mutlaka 
malların satışa arz edilmesi gerekir. 

Dış fuarlara istenilen malları götürmemiş ve kaliteye 

önem vermemiz gerekmektedir. Alıcılar, el işine önem verdikle¬ 

rinden, ziyaretçilerin elişi mamullerimizi yapmak mükemmel 
bir reklâm vasıtası olacaktır. 

Fuarlara hangi mallarla katılacağımızın önceden tesbiti 

ve hazırlanması lâzımdır, bunun için özel bir teşkilât kurul¬ 
malıdır. 

Dış ülkelerde ihraç mallarımızın tanıtılması için daimî 
ve seyyar satış yerleri açılmasında fayda mülahaza edilmek¬ 

tedir. 

Tanıtma konusunda broşürler, afişler basılması, filimler 

hazırlanması, dış ülkelerde yayınlanan yüksek tirajlı gazete 
ve dergilerde reklâm ilânları yayınlanması, tanıtma kervanları, 

hattâ gemileri gönderilmesi, yabancı firmaların yetkili temsil¬ 
cilerinin memleketimize davet edilmesi gibi etkenliklerin olum¬ 

lu sonuçlar vereceğine inanılmaktadır. 

Fuarlara gönderilen elemanların bu konuda özel olarak ye¬ 

tişmiş kimseler olmasına dikkat edilmelidir. 

Dış fuarlara özel sektörde1-1 de temsilci • iştirak ettirilme¬ 
lidir. 
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İhraç mallarımızın dış piyasalarda tanıtılması, bu sahada 
ihtisas sahibi büyük reklâm firmalarına yaptırılmalı, reklâm 
masrafları da ihraç temsilleri için tohlanmış harçlar veya mes- 

lekîkuruluşlara ödenen aidatlar veya ihracattan alınacak reklâm 
paylarıyla karşılanmalıdır. 

fuarlara katılan kuruluşların çeşitli bakımlardan, özellikle 

teşhir edilen malların ülke kamu oyundaki etkeleri yönünden, 

dış temsilciliklerimiz tarafından aydınlatılmaları lâzımdır. 

Mallarımızın her türlü teknik özelliklerini gösteren bro¬ 

şürler, elçiliklerimizde bulunmalı ve arzu edenlere verilerek 

daha fazla bilgi edinmeleri sağlammalıdır. 

Yurt içinde, turistlere tenzilâtlı satış yapan mağazalar 
kurulmalıdır. Bu suretle tanıtma işi daha az masraflı olacak¬ 

tır. 

İzmir fuarında olduğu gibi diğer (Samsun, Ealıkesir, De'~ 

nizli, Antalya) sergi ve fuarlarımızda da ihraç mallarımızın 
daha geniş şekilde tanıtılmasına ve turistlere ucuz satışlar 

yapılmasına çalışılmalıdır. 

Daha etkili bir tanıtma faaliyetinde bulunabilmek için 

icabında uluslararası kuruluşlardan da yararlanılmalıdır. 

fuarlarda elişlerimiz, mücevherlerimiz ve özellikle sınaî 
mamullerimizin de tanıtılmasına önem verilmelidir. (S.31-34) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Standardizasyon; yapılan ve yapılması programlaştırılan 

işler, ihracatta kalite ve Standard kontrolü ambalajların İs¬ 

lahı ı 

Yapılan ve yapılması programlaştırılan işler Alt Komite 

raporunda belirtilmiştir. (Sayfa 35-37) 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde ortalama her yıla sekiz 
Standard yani sekiz yeni kontrol maddesi düşmektedir. Bu iti¬ 

barla, kontrol teşkilâtının en az 16 elemanla takviyesi gerek¬ 
mektedir. Bunun için de her yıl takrisen 200.000 liralık ilâve 

tahsisata ihtiyaç hasıl olacaktır. 

• 

Bunun dışında, Pamuk tüzüğünün tatbikinde 1967 den itiba¬ 

ren tek balya kontrol sistemine geçilecektir.ki bu uygulama 

toplam olarak 2.664-000 liralık bir ek tahsisatı gerektir¬ 

mektedir. (Sayfa 37) 

Kontrol işlerinin gerektireceği kadro ve tahsisat yükünü 

hafifletmek bakımından, ilgili Bakanlık ve Teşekküllerle iş¬ 

birliği yapılması faydalı olacaktır. 

Tahta Ambalaj Konusunda ı 

- Ambalaj imalâthane ve fabrikaları lüzumlu modern tesis¬ 

lerle donatılmalıdır, 

Bunu sağlamak için önce; kamu sektörünün, özel sektöre 

rakip olmayacağının garanti edilmesi ve uzun vadeli yatırım 

kredisi temini gereklidir. 



- Ambalajİlk kerestelerin satış ve nakil meselesi halle¬ 

dilmeli dir. 

Bunun işin; Orman Genel müdürlüğünün ambalajlık kereste 
satış usulü dahfe. mütekâmil bir hale getirilmelidir. Ambalajlık 
kereste nakliyatını Orman Genel Müdürlüğü yapmalıdır. 

Ambalaj tesislerinin, kereste istihsal bölgelerinde 

kurulmasının, kerestenin nakline nazaran daha İktisadî olup 

olmayacağının ayrıca tetkik edilmesi lâzımdır. 

- Ambalajın ucuza sağlanması gerekmektedir. 

Bunun için, Orman Genel Müdürlüğünün, ambalajlık kereste 

fiyatlarını, muvakkat kabul yoluyla ithal edilerek ambalajlar¬ 

dan daha pahalı olmayacak şekilde ayarlanması ve ambalaj san¬ 

dığı imalâtçılarının da maliyeti asgarî seviyede tutmaları ge¬ 
rekmektedir. (Sayfa 30-39) 

İhracatımız için şart olan çuval ve kanavişenin, memle¬ 
ketimize gümrüksüz olarak ithal edilmesinin • ğlanması veya 

muvakkat kabul usulünün çok kolaylıkla tatbiki lüzumlu görül¬ 

mektedir. Ambalajlamada kullanılan mukavva, kâğıt, selefon ve 

naylon gibi maddeler için de aynı görüş ileri sürülebilir. 
(Sayfa 39-40) 

Standard tesbit edilirken, iç ve dış pazarlardaki tüket¬ 
menin arzusu, Ortak Pazar standartları ve memleketimizin bün¬ 

yesiyle, vatandaşlarımızın anlayışları gözönün de bulundurul¬ 
malıdır. 
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Standardların hazırlanması ve uygulanması için TSE ve 

Standardizasyon Müdürlüğü malî yönden desteklenmelidir. 

Standardizasyonun tarladan başlaması icabetmektedir. Onun 

için yetiştirme konusuyla Tarım Bakanlığı, satış ve ihraç ko¬ 

nularıyla da Ticaret Bakanlığı uğraşmalıdır. 

Standardizasyon çalışmalarında, memleket ekonomisi için 

önemli olan ürünlere (Domates, taze fasulye, kuru soğan, pata¬ 
tes ve bazı taze meyve ve sebzeler) öncelik tanınmalıdır. 

Standartların aksamadan tatbiki için üretici ve ihra¬ 

catçıya teknik yardım yapılmalıdır. 

Hazırlanan standardların mecburî veya ihtiyarî olarak 
uygulanması hususunda tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

İhracatçı halen ziraî karantina ve Standard kontrolü 
olmak üzere iki ayrı teşkilâta kontrol yaptırmaktadır. Mali¬ 

yetleri itibariyle çok yakın olan bu iki kontrol, ihraçatçıya 

külfet olmakta, malın zedelenmesine yolaçmaktadır. Bu iki kont¬ 

rol tek elden yapılmalıdır. Bir görüşe göre bu görev Tarım 

Bakanlığınca, diğer görüşe göre de İhracat Kontrolörlüklerince 
yapılmalıdır. 

Pamuk standardında, tek balya kontrol sistemine gidil¬ 

me su zarurî görülmektedir. 

Milletlerarası Fındık Standardı tesbitinde cinslere göre 

değil, ticarî tip kıstasına göre sınıflama uygun olacaktır. 
(Sayfa 43) 
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Yaş meyve ve sebzeler çabuk bozulan maddeler olduğundan, 

frigorifik kamyonlarla yapılacak bu madde ihracatında Standard 

ve ziraî karantina kontrolleri mutlak surette vasıtaya yüklen¬ 

meden önce bahçelerde yapılmalı ve gümrük muameleleri kolaylaş- 

tırılmalıdır. (Sayfa 4-1-44) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İHRACAT REJİMİ VE DİĞER TEŞVİK HİMAYE TEDBİRLERİ; 

Bu başlık adı altında yapılan çalışmalar Komisyonumuzca 

kurulan IV numaralı Alt Komite’nin görevini teşkil etmiştir. 

IV numaralı Alt Komitenin gündemi sırası dahilinde ihra¬ 

catımız ve ihraç rejimimizle ilgili konularda yapılan çalış¬ 

malar aşağıda incelenmiştir. 

1* Envanter Çalışmaları ; 

a. 1962-1965 devresi ihracat Kararname ve Yönet¬ 

melikleri 1962, 1963, 1964, 1955 yıllarının 4 Ocak ve 4 Tem¬ 
muz tarihlerinde her altı ayda bir Resmî Gazete’de yayınlanan 

Dış ticaret rejimi hakkında karar’a ek yönetmelikler şeklinde 

yürürlüğe konulmuşlardır. 

1962-1965 devresi ihracat yönetmelikleri Alt 

Komite envanter dokümanı olarak rapor ekinde yer almıştır. 
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b. 1962-1965 devresi ihracat Rakkamları, 

Iıez kur devredeki, caddeler memleketler ve sa¬ 

tış şekilleri itibariyle ihracatımızla ilgili istatistiki bil¬ 

giler İGELIET ve Devlet İstatistik Enstitünde hazırlanmıştır. 
İstatistiki bilgiler özel ciltler şeklinde raporun ekini teş¬ 
kil etmektedir. 

Komisyonumuzun 1 numaralı Alt Komitesi günde- 

mende belli başlı ihraç maddelerimiz, ihracatının geliştiril¬ 

mesi yolunda alınması gerekli tedbirlerle ilgili görüşler be¬ 

lirtilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında ve ic¬ 
ra plânlarında istatistiklerden faydalanılacağı tabiidir. Ancak 
plânda yer alacak ihracat projeksiyonlarının tayininde fiili 

ihracatımızın seyri göz önünde tutulurken ihraç maddelerimizle 

ilgili teşekküllerin de görüşlerinin alınması faydalı olacak¬ 
tır. 

c. 1962-1965 devresi ihraç maddelerimizin is¬ 

tihsal ve stok rakamları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarım 

Bakanlığı ve Odalar Birliğince imkân nisbetinde derlenmiş ve 
rapor ekinde yer almıştır. 

d. Birinci Beş Yıllık Plân ve 1963? 1964 ve 1965 
programlarının ihracat rejimleri ile ilgili kısımları bunlar¬ 

dan hangi tedbirlerin ne nisbette tatbik edilebildiği, 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve İcra 
Plânlarında ihraç rejimi ile ilgili olarak sadece "İhracat 

Rejimi, uygulanması Basitleştirilecek,, gerekli işleri yapan 

mercilerin sayısı elverdiği kadar azaltılacaktır. Lisans 

dağıtma işi hızlandırılacak, gereken değişiklikler ihracat m 

mevsimi Başında tesBit edilecektir" hükmü yer almaktadır. 

Bu konuda yapılan çalışmalar ve plân dönemi 

içindeki tatbikat Komite gündeminin B Bölümünde etraflıca 
açıklanacağından, Bu konu üzerinde burada ayrıca durulmamıştır. 

e. Müşterek Pazar mevzuatı, kotalar, rakipler. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 

tarihinde imzalanıp 1 Aralık tarihinden Beri yürürlükte Bu¬ 

lunan ortaklık anlaşmamız topluluk ile memleketimiz arasında 

bir ortaklık Bağı tesis etmiştir. 

Ortaklığın hedefi, bir taraftan topluluk ile 

Türkiye arasında bir Gümrük Birliği kurmak, diğer taraftan 
Türkiye’nin ticarî, malî, ziraî ve münakale politikalarını 
topluluğunkine yaklaştırarak Ortak Pazarla Türkiye arasında 

İktisadî birleşmeye gitmektir. 

Ortaklik Üç Dönemde Gerçekleştirilecektir. 

(1) Hazırlı.1: Dönemi, 

(2) Gümrük Birliğine geçiş dönemi, 

(3) Son Dönem. 
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iîalen hazırlık döneninde bulunan memleketimi¬ 

zin topluluğa müteveccih ihracatında ğ 40 nisbetinde önemli bir 

yer tutan 4 ihraç maddemiz (tütün, kuru üzüm, kuru incir ve 
fındık) tefrikçi tarife indiriminden faydalanmaktadır. 

Ekonomimizin geleceği bakımından büyük önem 

taşıyan Ortak Pazar üyeliği konusunun ayrı bir İhtisas Komis¬ 
yonunda İncelenmekte olması sebebiyle Komisyonumuz Alt Komi¬ 

teleri Ortak Pazarın ihracatımız yönünden genel bir tetkikini 

yaparak görüşleri tesbit etmiştir. 

2. Tarife indiriminden faydalanan ihraç maddelerimi¬ 

zin ihraç konte fanlarının realizasyonunu sağlayacak tedbirle¬ 

rin araştırılması. 

3. Tarife indiriminden faydalanan maddelerimizden tü¬ 

tün5 ün Ortak Pazar ülkelerinden Fransa ve İtalya5da sitila- 
madığı bir gerçektir. Tütün kontenjanlarının tahakkukuna çalı¬ 

şılması zaruri görülmektedir. 

4. Türkiye5nin hazırlık dönemi içinde ortak pazara ya¬ 

pacağa. ihracatı programlaştırmak, Ortak Pazarın ziraî ürünler 
politikasına uygun olarak ihracat projeksiyonlarını tanzim 
etmek. 

f. CiATT mevzuatı ve verdiği imkânlar, 

g. OECD mevzuatı ve verdiği imkânlar, 
h. Dünya Ticaret Konferansı Kararları, 

i. Ekonomik Entegrasyonlar. 
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Yukarıdaki bölümlerde yer alan konular Ko¬ 

misyonumuzun 1 numaralı Alt Kornetesi gündemi içinde mütalâa 
edildikleri cihetle bu konularda munzam görüşlere burada yer 

verilmemi ştir. 

Ancak genel olarak, ihracatımızın mezkûr ko¬ 
nularla ilgisinin ayrı ayrı tesbit edilmesi ve bu yönden ge¬ 

rekli araştırmaların ilgili teşekküllerce yapılması zaruri 

ve faydalı görülmektedir. 

TETKİK VE KARARA BAĞLANMASI 3-EREKLİ MESELELER % 

1* Rejimin hukukî durumu ve yapısı, dış memleketler 
tatbikatı, 

2. Lisans, tescil ve behzeri kontroller, 

3. İhracatçılık sıfatı, 

4. İhracat şekilleri, dış memleketler tatbikatı, 

5. lenellikle rejimden doğan güçlükler tatbikatı, 

6. İhracat için gerekli ambalaj malzemesi temini 
konusu. 

Dışticaret Rejimimizin hukukî durumu ve tatbikatı 
ile ilgili görüşleri belirmeden önce Ekonomik Sosyal ve İda¬ 
ri bünyeleri değişik dış ülkelerden örnekler alarak, bu memle¬ 

ketlerin yapılarını ana hatları ile belirtmek faydalı görül¬ 

müştür. 
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Yukarıda yer alan hususların olumlu bir şekilde 
tetkikini temiııen, bir taraftan yurt içindeki cari tatbi¬ 

katın tesbiti ve müstakbel durum iıakkmdaki görüşlerin der¬ 

lenmesi için ilgili milli teşekküllerle işbirliği suretiyle 
t) 

bir anket yapılmış ve diğer taraftan da Ticaret bakanlığı 

dış temsilciliklerinden alınan malûmat dahilinde muhtelif 
memleketlerdeki tatbikat ana hatlariyle incelenmiştir. 

Dış Memleketler ; 

Eelçika-Lüksenburg : 

Belçika-Lüksenburg Ekonomik Birliği Dişticaret Re¬ 

jimi 25-10.1962 tarihli bir kanuna istinad etmekte olup, umu¬ 

miyetle serbesti rejimine dayanmaktadır. Bununla beraber, 

bazı maddelerin (statejik, gıda sağlığı, kontenjanlı v.s.) 
ihraç ve ithali ile muhtelif memleketlere (Bılateral An¬ 

laşmalı Memleketler) müteveccih ihracat ve bu memleketlerden 
yapılan ithalat lisansa tabi bulunmaktadır. İtiıal ve ihraç 
lisansları resmî mercilerce verilmekte, ithal ve ihracı li¬ 
sansları resmî mercilerce verilmekte, ithal ve ihracı lisansa 

ve kontenjana tâbi bulunan maddeler zaman zaman ilân edilmek¬ 
tedir . 

ithalât ve ihracatta tediyeler serbest döviz, 
konvertibl para ve kliring hisabmdan ödeme gibi değişiklik¬ 

ler arzetmektedir. İhracat, dünya ticaretinde genellikle 
tatbik olunan, akreditifli, mal ve vesaik makabili, kredili, 

konsinye gibi muhtelif şekillerde yapılmaktadır. 
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Federal Almanya s 

Federal Almanya'da dış ticaret mevzuatı, Diştica- 

ret Kanun ve bu kanuna ekli ithal . listeleri ile Dış ticaret 

Kararnamesi ve bu Kararnameye bağlı ihracat listelerinden mü¬ 

teşekkilidir. t 

iler'i Dişti caret Kanunu 28.4.1961 tarihli olup, bu 
sektördeki münasebetleri tanzim edecek esasları ihtiva etmekte 

ve aynı zamanda ithalât listelerini muhtevi bulunmaktadır. 

İhracat listelerini ihtiva eden 22.8.1961 tarihli 

Dışticaret Kararnamesi 31.8.1961 tarihli Resmi Gazete'de ya¬ 
yınlanmıştır. Karar'a ek ihraç listesinin birinci kısmında 

gösterilen maddeler daha ziyade ambargo mevzuuna girenlerdir. 

Bunlar, silâh, mühimmat gibi askeri malzeme ve araçlar ile 
bunların imaline yarayan maddelerdir. İkinci kısımda ise, ih¬ 

raçları müsaadeye tâbi mallar tadat edilmiştir. 

Federal Almanya Dışticaret Kanununa esas itibariyle 

serbesti prensibi hakim olmakla beraber, aşağıda belirtilen 

ve mezkûr kanunun diğer bazı maddelerinde sikredilen haller 

bu prensibin birer istisnasını teşkil etmekte ve bu gibi hal¬ 

lerde tahdit tedbirlerine gidilmektedir. Kısaca ithalât ve 
ihracattta, memleketlere, maddenin mahiyet ve özellikine (Gı¬ 
da sağlığı, stratejik maddeler, bilâteral anlaşmalar, milli 

ekonomiyi koruyucu mahiyetteki tedbirlerle Müşterek Pazar Mev¬ 

zuatı v.s.) göre çeşitli tahdit ve kontrol usulleri tatbik 
olunmaktadır. 
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Yukarıda Müşterek Pazar memleketlerinden Benelüx 

ve Federal Almanya’nın Dışticaret Rejimlerinin ana hatlarına 

temas edilmiştir. Diğer Müşterek Pazar Azası memleketlerden 

Fransa, İtalya ve Hollanda da durum aynı mahiyettedir. 

Müşterek pazar ve diğer ekonomileri gelişmiş mem¬ 

leketlerde genellikle herhangi bir şalısın ve tüccarın ihracat 

yapabilmesi ve ihracatçı olabilmek için resmî makamlardan hu¬ 
susi bir izin veya müsaade alınmasının zaruri bulunmadığı an¬ 

laşılmaktadır. Ancak bu memleketlerde ticaret yapabilmek ve 

ihracatçı olabilmek için bir şahsın veya teşekkülün muayyen 

şartları ve evsafı haiz olması ekonomik ve hukuki yönlerden 
zaruri bulunmaktadır. 

Ekonomileri azgelişmiş kalkınma çabası içinde bulu¬ 

nan memleketlere gelince s 

İspanya* 

Ispanya’da dış ticaret işleri* idare şekli ve re¬ 

jim icabı kanun, kararname ve sirkülerle yürütülmektedir. 1959 

yılına kadar İspanya *da ithalât umumiyetye lisansa tabi iken 
bu devreden sonra ekonomideki gelişme ve istikrar liberasyon 

nisbetini arttırmış ';l 75-80’e kadar çıkarmıştır, ithalât, li¬ 
berasyon, global kota, anlaşmalı ve fuarlar, muvakkat ve be¬ 

delsiz ithalât şeklinde değişiklikler arzetmektedir. 

İhracatta global lisans ve ferdi lisans sistem¬ 
leri tatbik edilmektedir. Ispanya'dan yapılan bütün ihracat 

lisans ve malı kontrole tâbidir. 
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Bir kısım maddelerin iiıraç fiyatları Hükümetçe tes- 

bit olunmakta, ihraç lisanslarının verilişinde fiyat knotralu 
yapılmaktadır. Ispanya'da ihraç lisanslarının verilişinde fiyat 

kontrolü yapılmaktadır. İspanya'da ihracatçılar bütün maddeler 
için ruhsatname almak zorundadır. 

İmalâtçı ve müstahsiller hariç, bir ferdin veya 
şirketin ihracatçı olabilmesi için memleket dahilinde evvelce 

ticaretle iştigal etmiş olması gerekmektedir. İhracatçı olmak 
isteyen şahıs veya müessese vergi ödeneğihe dair bir belge ile 

ödenen gelir vergisinin 5’ nisbetinde bir meblağı hâzineye 
yatırmış bulunduğunu belirten bir vesikacı bağlı bulunduğu Ti¬ 
caret ^dasma ibraz etmek zorundadır. Ticaret Odası formüler 

şeklindeki bir müracaatnameyi Ticaret Bakanlığına intikal et¬ 

tirmektedir. Çeşitli maddelerin ihracatı ile iştigal etmek is¬ 
teyenler °/t 5 yerine 46.000 peseta ödemek zorundadır. İhracatçı¬ 
lar ihracat Sendikelerina aza olmak mecburiyetindedir, 

Yunanistan. 

Yunanistan'da ihracat, Ticaret ve Sanayi Odalarına 

ihracatçı olarak tescil olunmuş şaiııs ve firmalar tarafından 

yapılmaktadır. 

Yunanistan'dan mal ihracı için ihraç müsadesi is¬ 

tihsali gerekli bulunmaktadır. İhraç müsaadeleri prensip ola¬ 
rak Ticaret Bakanlığınca verilir. Ancak bu Bakanlık söz konusu 

yetkiyi muayyen maddeler ve haller hariç Merkez Bankasına dev¬ 

retmiştir. Halen ihraç müsaadeleri genellikle Merkez Bankasınca 
verilmektedir. 
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Genellikle he i* memlekette olauğu gibi stratejik 
maddeler, ihracı kısıtlı mallar mevcut olup, anlaşmalı memle¬ 

ketlere de kontenjanlar dahilinde ihracat yapılabilmektedir. 

Yunanistan'da ihraçmüsaadesi alınabilmesi için ihracatçının 

1.000.- doları aşan satışlarda Ticaret ve Sanayi Odasınca tas¬ 

dik edilmiş bir faturayı ibraz etmesi zaruridir. Vize edilmiş 

bir fatutadaki fiyatın tashihi değişikliği (ihraç fiyatlarını 
Kontrol Komitesi)nce yapılır. 

İhracat beynelmilel şekillerde (akreditifli, mal ve 
vesaik mukabili, kredili, konsinye V.s.) yapılmaktadır. İhra¬ 

catta navlun fark ve değişiklikleri, komisyon, sigorta primi 

v.s. ödemeleri Merkez Bankasınca yapılır. Değişiklikler vize 
mercilerince tashih olunur. 

Yunanistan*da liberasyona tâbi olmayan mallar* "Â" 

listesi adı altında tesbit edilmiş olup, bu mallarin ithalâtı 
Ticaret Bakanlığından ithal müsaadesi alınmak suretiyle yapıl¬ 
maktadır i 

Liberasyon malları ise, ekonomik ihtiyaç ve önem 

derecesine göre beş liste içinde mütalâa olunmuştur: 

Birleşik Arap Cumhuriyeti ; 

Birleşik Arap Cumhuriyetinde (Mısır) mevcut sosya¬ 

list rejim icabı dışticaret umumiyetle devlet şirketleri va- 
sıtasile icra olunmaktadır. 
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İthalât genellikle resmî sektör tarafından yönetil¬ 
mektedir. İhracat B.A.C. İktisat Vekaletinde teessüs etmiş 
bulunan ihracat Genel Müdürlüğü vasıtasiyle yürütülmektedir. 

İhracat muameleleri 1959 tarih ve 203 sayılı kanun ile bu ka¬ 

nunun tatbikine dair 727 sayılı kararname hükümleri dahilinde 

yapılmaktadır. Bir kısım malların ihracı yasak, bir kısım 

malların ihracı on müsaadeye, lisanöa tabi bulunmaktadır. İh¬ 
raç lisansları üç ay için muteberdir* 

özel kişiler ve hükmi şahısların ihracatla iştigal 
edebilmeleri için, muayyen evsafı haiz olmaları zaruridir. 

Özel şahısların ihracatçılar siciline kaydmdaj iyi ahlak sa¬ 
hibi olmak, gümrük, kambiyo Ve dışticaret mevzuatı ile ilgili 

suç işlememiş bulunmak, 30.000 liranın üzerinde sermaye ve 
krediye sahip olmak gibi Şartlar mevcuttur» Muayyen evsaf ve 

kapasiteyi haiz müstahsil ve sanayici de ihracatçı olabilir. 

Hükmî şahıslarda da muhtelif evsaf aranmakta ise de, en önemli 
olan husus, şirketin, Mısır tabaalı imza selahiyetini haiz 

asgarî bir müdüre sahip olmasıdır, 

İran s 

İran'ın dış ticaret rejimi hakkmdaki en son Ka¬ 

rarname, bu memleketin takvim yılı başı olan 21,3.1965 tari¬ 
hinde yürürlüğe girmiş olup, üçüncü beş yıllık plânın tatbi¬ 

kat devresi sonuna kadar yani takriben 2,5 sene müddetle cari 
olacaktır. 

İran'ın dış ticaret rejimi hakkmdaki kararın ana 
hatları şu şekilde özetlenebilir: 
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Daimî ve zaruri ithal maddelerini liberasyon su¬ 

retiyle ithal etmek, zaruri sayılmayan maddelerin ithalatında 

mütekabiliyeti prensiplerini gözönünde tutmak, Yani ihraç nis- 

betinde ithalât yapmak. Milli Sanayii teşvik edici tedbirler 
almak, mamul madde ihracatını geliştirmek* İhracıtı geliştir¬ 
mek için ihracatı kolaylaştırıcı çeşitli tedbirlere başvur¬ 

mak. İhracatı geliştirmek yolunda kontrollü olarak bağlı mua¬ 
melelere ve tekasa yer vermek. Hudut ticaretinde ticareti ge¬ 

liştirici özel hükümler ihdas etmek. Vergi iadesi tatbikatı 

ve diğer ihracatı teşvik edici her türlü tedbiri almak. 

Birleşik Amerika, 

Birleşik Amerikanda ihracat ve ithalât genellekle 
serbesti rejimine tâbidir. 

Bununla beraber, B.Amerika'da ithalât ve ihracat 

çeşitli yönlerden geniş bir kontrol mevzuatına tabi bulunmak¬ 
tadır. 

Birleşik Amirika'da ihracatta tatbik edilen kont¬ 

rol, Export Control Act adlı bir kanunun (1949) çerçevesi da¬ 
hilinde yapılmaktadır. Bu kanun zaman zaman İktisadî ve poli¬ 
tik şartlara uygun olarak tâdil edilmektedir. 

Birleşik Amerika'da ihracatın kontrolü üç ana se¬ 

bebe istinat etmektedir, 

a. Dış memleketlerin yüksek hacmindeki ithal 

talepleri neticesi millî ekonomide mal darlığına meydan ver¬ 
memek. 
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b. Birleşik Amerika’nın dış politikasında millet¬ 

lerarası taahhütlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 

c. Birleşik Amerika’nın millî güvenliği yönünden 

ihracat konusunda uyanık bulunmak. 

Birleşik Amerika'da ihracatın kontrollü tica¬ 

ret nezareti Dışticaret dairesi tarafından yönetilir. Bu kont¬ 

rol iki tip olup, bunlar da"Short Süpply" ile "Security" emni¬ 
yet ihracat kontrollarıdır. 

Birleşik Amerika'da geniş hacmindeki mal ve 

mal gruplarının ihracatı devamlı kontrola ve lisansa tabidir. 

Lisansa tabi mallar "Commodity Control List’1 adı altında bir 

listede toplanmış bulunmaktadır. Bu listedeki mallar III gruba 

ayrılmıştır. 

b. Birleşik Âhierlka*nın dış politikasında millet¬ 
lerarası taahhütlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak. 

c. Birleşik Amerika’nın millî güvenliği yönünden 
ihracat konusunda uyanık bulunmak. 

Birleşik Amerika’da ihracatın kontrolü Ticaret 

Nezareti Dışticaret Dairesi tarafından yönetilir. Bu kontrol 

iki tip olup, bunlar da "Short Supply" ile "Security" emniyet 

ihracat kontrollarıdır. 

Birleşik Amerika’da geniş hacimdeki mal ve 

mal gruplarının ihracatı devamlı kontrola ve lisansa tabidir. 

Lisansa tabi mallar "Commodity Control" adı altında bir liste 

toplanmış bulunmaktadır. Bu listedeki mallar III gruba ayrıl¬ 

mıştır . 
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I- Kadana lıariç bütün dünya memleketlerine 

ihracı lisansa tâbi olan mallar, 

II- Batı dünyası dışında kalan memleketlere 

ihracı lisansa tâbi bulunan mallar, 

III- Küba, Sino-Sovyet Blok ve Honkkonk ile 

Macao'ya ihracı lisansa tâbi bulunan mallar. 

Birleşik Amerika'dan Doğu Avrupa memleket

lerine, Komünist Bloka dahil bütün'memleketlere yapılan ihra

cat emniyet "Security" yönünden sıkı bir kontrola tâbidir. 

Mahdut istihsal !,Short Supply" yönünden ih

racı kontrol altına alman maddeler başlıca, cevüz kütüğü ve 

biçilmiş kerestedir. 

A.B.D.den yapılacak ticarî mahiyetteki ihra

cat için, muayyen bazı muafiyetler hariç olmak üzere, Ticaret 

Nezaretince verilen validated lisansa veya genel lisansa ih

tiyaç vardır. Ticaret Nezareti tarafından ihracatçıya verilen 

genel lisans resmî bir doküman mahiyetinde olup, belirli li

mitler içindeki malların ihracına müsaade tanır. 

Ticaret Nezareti ihracatçılar tarafından ya

pılan ihraç taleplerini inceledikten sonra ihraç lisansı ve

rir. Umumi lisans ise, gene Ticaret Nezareti tarafından ve

rilip ihracatçıya belirli şartlar altında herhangi bir ta

lepte bulunmaksızın malların ihracına müsaade etmektedir. 

Umumi lisans, herhangi bir talep ile lisans alınması mükel

lefiyeti yüklemez. 
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Halihazırda A.B.D. Ticaret Nezareti tarafın¬ 

dan emniyet ve dış politika mülahaza!ariyie kontrolü yapılan 

pozitif mallar listesinin hazırlanmasında çok itina gösteril¬ 

miş olup, bu listede de ne gibi malların hangi memleketlere 

ihracında, validated lisans arandığı belirtilmiş bulunmakta¬ 
dır. 

Polonya ve Romanya’ya yapılan ihracatlarda, 

bütün pozitif liste mallarından başka diğer bazı mallar için de 

validated lisans şartı konulmuştur. Yugoslavya'ya yapılan ih¬ 

racatta ise, sadece pozitif liste malları için lisans vran- 
malc tadır. 

Polonya, Romanya ve Yugoslavya'dan gayri di¬ 

ğer bütün Doğu Avrupa memleketleri ile Sovyet Rusya 'ya yapı¬ 

lacak pozitif ve pozitif olmayan mallar listelerindeki madde¬ 

lerin ihracı için validated lisans şartı bulunmaktadır. Bu 

şart aynı zamanda K.Çin Kuzey Kore ile Komünizm kontrolü al¬ 

tındaki Uzak Doğu memleketleriyle Küba, ile Hong-Kong ve Ma- 

kao'ya da uygulanmaktadır. 

A.B.D.'ne dost olan memleketlere ziraî mad¬ 

deler ihracına cevaz veren 480 sayılı kanun "Sürplü" maddeler 
ihracatına ait kontrol esasları ihtiva etmektedir. 

Dış ülkelerin Dışticaret Rejimleri ve tatbi¬ 

katı ile ilgili yukardaki bilgilerden şu sonuçlar elde edile¬ 
bilir. 
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(1) Ekonomileri gelişmiş ülkelerde Dıştıca- 

ret Rejimleri genellikle özel bir kanuna istinat etmektedir. 

İhracat libere ihracatçılık müessesesi ekonomik bünyeye uygun 
bir nizama müstenittir. İhracatta daha ziyade dış politika ile 

ilgili kontrol ve tahditler mevcuttur. 

(2) Az gelişmiş ülkeler ihracatta kontrol 
ve tahditmed yapmaktadır. İhracati geliştirmek için memleket 
ekonomik bünyesinin imkân verdiği nisbette kontrolün kaldırıl¬ 

masına çalışılmaktadır. 

İhracat Rejimimizin hukuki yapısı ve 
rejim tatbikatı ile ilgili olarak Alt Komitenin düzenlediği 

anket ve Komite toplantıları sonunda ortaya çıkan görüşler 

ana hatları ile şöyledir* 

(a) Birçok memleketlerde yapıldığı 
ve memleketimizde Türk Parası Kıymetini Koruma Tatbikatında 

görüldüğü gibi, bir Dişticaret Kanunu çıkartılmak suretiyle 

Dışticaret Rejimlerinin bu Kanuna istinat ettirilmesi, 

(b) Dışticaretimizle ilgili mevzuat 

ve yürütücü kuruluşlar çeşitlilik arzetmektedir. Maliye, Güm¬ 

rük ve Tekel Bakanlıkları, Türk Parası kıymetini Koruma mevzu¬ 

atı gibi dışticaret kanunu, dağınık yetkileri bir ana kanunda 

birleştireceği nisbette faydalı olabilecektir. Aksi takdirde, 

böyle bir kanun eksik yetkide tekerrür yaratıcı ve müdahaleyi 

arttırıcı bir karektere sahip olabilir. 
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(c) Dişticaret rejimi mevzuatının 
hazırlanmasında Ticaret Bakanlığının, iıalen yapılmakta olduğu 

gibi, diğer ilgili teşekküllerin görüşlerini alması ve koordi¬ 

natör almaya çalışması, 

(d) İhracat formalitelerinin azal¬ 

tılması, kalite, karantina ve standart kontrollerinin tek el¬ 

den yapılması, 

(e) Serbest ve konvertibl döviz 

sahasına yapılan ihracatta iç ve dış piyasa düzeni kurulmuş, 

borsada muamele gören standart malların ihracatında lisans ve 

tescil"e başvurmaktan kaçınılması, Tescillerin ilgili birlik- 

lerce yapılması ihraç muamelelerinin basitleştirilmesi, kolay¬ 

laştırılması , 

(f) î.ıer’i dişticaret rejimimiz bu¬ 

gün dünya ticeretinde kullanılan gakas, kredili ihracat, reeks- 
port ve Switch gibi bazı satış usullerine yer vermemiştir. 

Komisyonumuz üyelerinin ekseri- 

yetince kabul edilen görüşe uygun olarak, ihracatımızın artı¬ 

rılması, yeni pazarlara girilebilmesi için serbest döviz saha¬ 

sına yapılacak ihracatta münhasıran ihraç stoku bırakan dirkt 

sübvansiyonlar verilmemesi sebebiyle ihracatı gelişemeyen mad¬ 

deleri teşvik etmek, ihracat gelirlerini artırmak amacı ile 

bu satış usullerine de yer verilmesi, 

(g) ihracat için gerekli ham ve yar¬ 
dımcı ile ambalaj malzemesi ithalenae her türlü kolaylık sağ¬ 

lanması , 
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(h) İhracatçılık sıfatının ekonomik 

realitelere uygun şekilde tarifi ve ihracat ruhsatlarının ve¬ 

rilişinin düzenlenmesi, 

(ı) İhraç ürünlerinin üretimini 

teşvik edici zirai kredilerin geliştirilmesi, ihracatçıların 

kredi güçlüklerinin giderilmesi, 
«ı 

(i) Olumsuz devrelerde ihracatın 

teşviki için ihracatçılara muayyen nisbette prim verilmesi, 
ihracatçının ham madde, ambalaj ve ekipman ihtiyacının karşı¬ 

laması imkânının arttırılarak sağlanması* 

(j) Dış pazarlarla rekabeti temin 
edebilmek ihracatlmısı geliştirebilmek için ihracatta sübvan¬ 
siyonlara gidelmelidir. Sübvansiyonların mahiyetleri, ihraç 

malının cinsine dış pazarlarda fiyat ve rekabet derecesi, 

G-ATT’m hükümleri, diğer memleketler tatbikatı gözönünde tutu¬ 

larak tayin edilmelidir. İhracatta tatbik edilecek sübvansi¬ 

yonlar vergi iadesinde olduğu gibi, ihracatın gelişmesine di¬ 
rekt olumlu tesir icra edecektir. 

(3) Diğer teşvik ve himayeler. 

(1) Vergi İadesi. 

27.6.1963 tarihli Resmî Gazete¬ 

de yayınlanmış bulunan "İhracatı geliştirmek amacıyla vergiler¬ 
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair” 261 sayılı 

Kanun ile İhracatta Vergi İadesi Rejimi memleketimizde şumüllü 
ve yepyeni bir anlayış ile uygulama alanına girmiştir. 



-78-

İhracatta vergi iadesi, mamûlle- 

rimizin ‘bünyelerine girmiş bulunan vergi, resim, harç ve ben¬ 

zeri tesisler icra eden sair mükellefiyetlerin, bu mamullerin 

ihracı halinde ilgililere ödenmesidir. 

261 sayılı kanundan önce de bazı 

ihraç konularında muayyen vergilerin iadesini sağlayan 6747 ve 
6802 sayılı kanunlar vardı* Ancak bu kanunların sadece istih¬ 

sal veya istihlâk vergilerinin iadesini derpiş etmesi ve asıl 
önemlisi, vergi iadesinin beyana ve bu beyanın kontroluna bağ¬ 

lı bulunması söz konusu kanunlarla ihdas olunan sistemin ge¬ 

reği gibi işleyişine imkân vermemiş ve 261 sayılı kanunla bu¬ 
günkü sistem meydana getirilmiştir. 

TATBİKAT ; 

261 sayılı kanunun uygulama salanına girmesini sağlayan 

ilk kararname olan 6)2453 sayılı kararname 16.12.1963 de ya¬ 

yınlanmış ve Merkez Bankasınca bu Rejime istinad.en ilk iadeler 

Mart 1964 ayında yapılmaya başlamıştır. 

6/2453 sayılı kararname vergi iadelerinde spesifik sis¬ 

temi esen aldığından, vergi iade rejiminin başarı şansını azalt¬ 

mış, uygulamada aksaklıklar meydana getirmiş ve bu mahzurları 

bertaraf etmek üsere de iadelerde advalorem esası benimseyen 

6/3071 sayılı kararname 26.5-1964 tarihinde yürürlüğe konmuş¬ 
tur. 
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Vergi iadesinin uygulanışında değişiklik yapan diğer bir 

kararname 6/3455 sayılı kararnamedir. Bu kararname ile, tes- 
bit ve ilân olunacak nisbetlerde mamullerin c/o 5 kârlı maliyet¬ 

leri yerine bunların FOB ihraç fiyatlarının esas alınması 

s ağ'l anmak t adı r. 

Bu son kararname, ihracatta vergi iadesi rejimine geniş 

bir uygulama alanı sağlamış °jo 5 kârlı maliyete göre tesbit 
olunan nisbetlerde ihracat imkânına kavuşamamış birçok mamule 

ihraç imkânı sağlamış veya ihraç imkânlarını geniş ölçüde art¬ 
tırmıştır. 

İhraçları halinde / 10 götürü vergi iadesinden faydalan- 
ı 

maları kabul olunaıi mamullerin sayısı 1964 de 34 tür. Bunlara 
ilâveten 1965 ve 1966 yıllirında 40 mamulün götürü iadeden 
istifadeleri kabul olunmuştur. 

Vergi iadesi tatbikatının ilk iki senesinde alman neti¬ 

celer, bu rejimin ihracatımısa olumlu etkiler yaptığını gös¬ 
termektedir. 

1964 yılında vergi iadesinden faydalanan mamûl ihracatı 

karşılığı 11.524.908 /’lık, 1965 yılında gerek madde adedinin 
ve gerek ihraç- hacminin artması neticesi iade konusu ihracat 

33.719.803 dolara yükselmiştir. Artış nisbeti ortalaması 
/ 192,5 'u bulmuştur. 
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İhracattta ver_i iadesi sayesinde üzüm kutusu, balık unu, 

dondurulmuş et, katod bakırı, tahta parke, siliko ferrokrom, 

matkap ucu, döküm piki, havlu ve bornoz, meyve ve sebze kon¬ 

serveleri, cam eşya, trikotaj, ziraî mücadele ilâcı gibi mamul¬ 
ler ihracat kalemlerimiz arasına girmiştir. Ayrıca pamuklu ve 

yünlü dokumalar, işlemeli terlik, lületaşı mamulleri, balık 

yağı, maden konsantreleri gibi mamullerin ihracatında da büyük 

ölçüde artışlar sağlanmıştır. 

Vergi iadesi yoluyla yapılan ihracatla ihracatçılarımıza 

Merkez Bankasınca yapılan iade miktarları 1934 yılında 12..32. 

512 lira ve 1965 yılında ise 29.323.368 liradır. 

Buna göre, 1965 senesi vergi iadelerindeki artış ortala¬ 

ması 1964 senesine nazaran fi 141,7 dir. Aynı devrelerde vergi 
iadesinden yararlanan mamul ihracatındaki artış oranı ise fio 192,5 
dur. 

Yapılan hesaplara göre, 1964 senesinde yapılmış bulunan 

normal mumûl ihracatı için ödenen 12.132.512 liralık vergi 

iadesi ile beher dolar 10.05 liraya, 1965 de ise 29.323.368 
liralık vergi iadesi ile beiıer dolar memleketimize 9,87 liraya 

mal olmuştur. 

Yapılan vergi iadelerinden bir kısmı fi 10 götürü vergi 

iadelerine taallûk etmektedir. Kat’i vergi iade nisbetleri 

tesbit ve ilân edildikten sonra dolar değerinde munzam azalış 
meydana gelecektir. 
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Yabancı memleketlerde çalışan işçilerimizin dövizleri 

için beher dolara 11.40 lira ödendiği gözönünde tutulursa, 

ihracatta vergi ianesi rejimi ile gelen dövizler çok daha mü¬ 

sait imkân ve şartlarla sağlanıyor demektir. Bu konuda diğer 
önemli bir nokta, da, ver0i iadesi namı altında ihracatçılara 

yapılan tediyelerden mühim bir kısmının gelir ve hatta kurum¬ 

lar vergisi yolu ile tekrar Hâzineye dönmesi ve dolayısiyle 

dolar maliyetinin daha da düşmesidir. 

Raporda vergi iadesinin mahiyeti ve tatbikatı hakkında 

geniş bilgi verilmekten gaye vergi iadesinin ihracâtımıza 

yaptığı olumlu etkileri belirtmek içindir. 

Vergi iadesi hakkında Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış 

etraflı bilgi ve dokümanlar mevcuttur. Bunların bir kısmı 

rapor ekinde yer almaktadır. 

Vergi iadesinin tetkikinde ve Alt Komite toplantılarında 

dana ziyade tatbikat ve tatbikatta rastlanılan güçlükler üze¬ 

rinde durulmuştur. 

Vergi iadesi tatbikatında rastlanılan güçlükler ve bu 

güçlüklerle ilgili olarak alınması gereken ana tedbirler şu 
şekilde özetlenmektedir. 

İhracatta vergi iadesi nisbetlerinin tesbit ve ilânı ça¬ 
lışmalarında üç safha vardır: 
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1. Tetkik vs İnceleme Safhası, 

2. İVİK Kararı Safhası, 

3. Kararname Safhası, 

a. Sistemin geç ve güç netice vermesi esas iti¬ 

bariyle birinci safhadaki tetkiklerin uzamasından ileri gelmek¬ 

tedir. Tetkiklerin uzaması da, bu tetkikleri yapacak elemanla¬ 

rın teminindeki zorluk yanında, ilgili ihracatçı veya sanayi¬ 

cilerin tetkikat için lüzumlu bilgi ve doneleri zamanında veya 

hiç vermemelerinden doğmaktadır. 

Bunu önlemek üzere aşağıdaki tedbirlerin alın¬ 

ması zarurî görülmektedir. 

(1) İlgili Bakanlık ve kuruluşların, vergi 

iadesi tatbikatında çalışmak üzere Ticaret Bakanlığı emrine 

ve muayyen bir kontenjan içerisinde eleman tefrik etmeleri ve 

bu elemanlarını, Bakanlığın muvafakati temin olunmadan geri 

almamaları gereklidir. 

(2) Vergi iadesi ile ilgili çalışmalar için 
lüzumlu bilgi ve dokümanları, kararnameye göre vermeğe mecbur 

olan özel kişiler ve kuruluşların bu bilgi ve dokümanları za¬ 

manında ve yeterli olarak vermelerini temin etmek gerekmekte¬ 

dir. 
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(3) Kamu ve özel kuruluşlardan sağlanan 
bilgi ve dokümanların sıhhatma IVİK’ce kanaat getirildiği 
takdirde, ayrıca mahallinde tetkikata lüzum kalmaksızın bu b 

bilgi ve donelere istinaden bir karar alınabilmektedir. 

b. İVİK’ce bir karara, varılmasındaki gecikme de, 

nisbetlerin KOD fiyatlara göre ilanındaki güçlükten ileri gel¬ 
mektedir. 

Mamûl ihracatında yeni bir memleket olmaklı¬ 

ğımız aolayisiyle bu mamullerin büyük ekseriyetinih realite 
edilmiş FOB fiyatları yoktur. Realize edilmiş FOB fiyatların 

bulunmasını beklemek ise, memleketimizin daha uzun niüddet 
mamûl ihracatına yönelmemesi demektir1. 

Bu safhadaki gecikmeyi önlemek üzere alın¬ 

ması gerekli görülen tedbirler de şunlardır: 

(1) Realize edilmiş birden fazla FOB fiyat 
varsa bunların ortalaması alınmalıdır. 

(2) Realize edilmiş tek FOB fiyat varsa 
bu fiyatın esas alınması zaruridir. 

(3) Yurt içinde realize edilmiş FOB fi¬ 
yat yoksa, dünya pazarlarındaki benzeri mamullerin ortalama 

FOB fiyatları yapılacak tesbite esas olabilmelidir. 



(4) Dünya pazarlarında FOB fiyat temin 
olunmadığı takdirde de, mamulün istilısal maliyetinden, hu ma¬ 

liyet içindeki vergi yükü düşüldükten sonra kalan meblağ FOB 

fiyat gibi mütalâa edilip nisbetler buna göre tesbit olunabil- 

meli ve bu şekil.,e bulunacak nisbetler için ayrıca bir düzeltme 
faktörü kullanılmalıdır. 

c. Kararname safhasında husule gelen gecikme, 

bir bankanın bazı hallerde bir kararnameyi imzalamaktan istin- 

kaf etmesinden, istihsal olunan kararnamelerin Resmî Gazetede 
zamanında neşredilmemesinden ileri gelmektedir. 

(1) İlgili Bakanlıkların İVİK'te temsil¬ 
cileri bulunmakta ve alınan kanarlara, bazı hallerde bir Ba¬ 

kanlık üyesi muhalif kalmaktadır. Karara muhalif kalan üye 

kendi Bakanlığını bu yönden ikaz ederek o konuyu müteallik 

kararnamenin imzalanmasına mani olmakta ve böylece İVİK ça¬ 
lışmalarında bir nevi "vetol' makanizması cereyan etmektedir. 

İVİK bir komisyon olduğuna ve bir ko¬ 

misyonda kararlar icabında ekseriyetle de alınabileceğine gö¬ 

re, alınan kararların muteber olması ve veto mekanizmasının 

cereyan etmemesi gerekir. Bu sebeple İVÎK'ce alınan kararlar, 
ekseriyetle de alınmış bulunsa, bu kararların hüküm ifade et¬ 
mesi ve buna istinaden lüzumlu Bakanlar Kurulu Kararının is¬ 

tihsali, çalışmaların aksamadan yürüyebilmesi bakımından zaruri 

bulunmaktadır. 

(2) İhracattta vergi iadesi konusunda, Ba¬ 
kanlar Kurulundan istihsal olunan Kararnamelerin Resmî Gaze¬ 

te 'de öncelikle neşrini sağlayacak tedbirlerin alınması uygun 

görülmektedir. 
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(3) İiıraç edilecek maddelerin bünyesindeki 
ithal mallarının temini, 

İhraç edilecek mamûl maddelerin bünye¬ 
sindeki ithal mallarının temini konusu, yurt içinde iş saha¬ 

larının genişlemesi, ihracatımızın geliştirilmesi ve döviz ge¬ 

lirlerinin artırılmalı bakımlarından büyük önem taşımaktadır. 

Yurdumuzda sanayiin gelişmekte oluşu, 

el emeğinin bol ve fiyatının düşük bulunuşu, içerde temin edil¬ 

meyen bir kısım ham ve mamûl maddenin ithali suretiyle memle¬ 

ket içinde imalât yapılmasını ve mamûl maddeler ihracatının ge¬ 
liştirilmesini sağlıyacak niteliktedir. 

Bu görüşten hareketle, 1964 yılı içinde 

"ihraç Mevzuu Mamuller için Lüzumlu Ham ve Yardımcı Maddelerle 

Ambalaj Maddelerine Döviz Tahsisi Esaslarına Dair Yönetmelik" 

Ticaret Bakanlığınca yayınlanmıştır. 

Dışticaret Rejimine Dair Karar ile bir¬ 

likte neşredilen bu yönetmelik 1965 yılı başından itibaren mü¬ 

essir bir şekilde tatbike başlanmıştır. 

Bu yönetmeliğe göre ithal müsaadeleri 

iki şekilde verilmektedir0» 

(a) Mamûl ihraç edildikten sonra bu 
mamûllerle ilgili ham ve yardımcı madde tahsisi talebinde bulu¬ 
nulmak . 
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(b) İhraç edilecek bir mamulde 
kullanılmak üzere yardımcı madde ithali için tahsis talebinde 

bulunulmak, 

Mezkûr Yönetmeliğin 1965 yılı 

içindeki tatbikatı ile ilgili olarak verilen ithal müsaade¬ 

leri yekûnu 243.977,30 doları bulmuştur. Bu şekildeki itha¬ 
lât çeşitli mamul maddeler ihracatını teşvik etmiştir. Kalay, 

plastik levha, boru, civata ve rondela, kirli merinos, siyah 

saç gibi ham ve yardımcı maddeler ithal edilmiş ve bu ithalât 
neticesi çalnara, kauçuk mensucat, yünlü kumaş, trikotaj eş¬ 

yası, ayakkabı, terlik, döner vinç, gibi çeşitli sanayi ma¬ 

mulleri ihraç edilmiştir. Ayrıca bu yolla dikiş makınaları ih¬ 

racı da sağlanacaktır. Bu şekildeki tatbikatın genişletilmesi 

ihracatımızı geliştirecek niteliktedir. 

Memleketimizde sanayiin kalkın¬ 

ması alış gücü mahdut iç piyasa yanında ihracat için üretim 

yapmakla mümkündür. Üretimdeki artış üretim maliyetini düşü¬ 
rerek iç piyasa fiyatlarında istikrara yardımcı olacağı gibi, 

ihraç fiyatlarını da düşürerek dış piyasalarda rekabete imkân 
verecektir. Ayrıca üretim ve talepteki artış iş sahasının 

genişlemesini gerektirecek, işçi istihdamını çoğaltacaktır. 

Bu itibarla, îkinci Beş Yıllık 
Plânda, ihracat için ithalâta daha çok kolaylıklar sağlıya- 
cak tedbirlerin artırılması gerekmektedir* 
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İiıracat işin yapılacak ithalât¬ 

taki artış yolu ile ihracatın geliştirilmesi, ithalaâtta sağla¬ 
nan kolaylıkların çeşitli tanıtma organları ile müteşebbislere 

duyurulmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu tanıtma yurt içinde olduğu 

gibi yurt dışında da gerektiği şekilde yapıldığı takdirde, ge¬ 

lişmiş ekonomiler, yatın pazarlar (Ortak Pazar) el emeği ucuz 
bulunan memleketimizde bir kısım mamulleri üretme yoluna 

başvuracaklardır. 

(c) Teçhizat ve tesisin yenilenmesi 

veya tevsiinin ihracatla ilişkilendirilmesi. 

ihracatçı firmaların ihracat¬ 

çısı oldukları mahsul ve mamullerle ilgili teçhizat ve tesis¬ 

lerin yenilenmesini veya genişletilmesini kolaylıkla yapılabil¬ 

melerini sağlamak üzeres münhasıran sözü geçen hususlarda kul¬ 

lanılmak şartiyle kendilerine öncelikle döviz tahsisi ve di¬ 

ğer kolaylıkların gösterilmesi faydalı görülmektedir. 

Kalkınma plânımız, gerek yatırım¬ 
larda ve gerek yabancı sermaye tatbikatında kuruluşların ihraca 

yönelmeleri niteliğine önem vermekte ise de, yurt içinde mevcut 

tesisler ihracat için üretim yaptıkları hallerde bu tesislerin 

yenilenmesi, genişletilmesi ve modernleştirilmesi amacı ile 

yapılacat ithalâtta bu müesseselere öncelik tanınması ve bu 

hususun dışticaret rejiminde yer alacak özel bir hükümle belir¬ 

tilmesi ihracatımızda bilimli ve kontrollü bir artış sağlanması 

yönünden faydalı mütalâa edilmektedir. 
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(d) Sübvansiyonlar ; 

İhracatımızın geliştirilmesi yö¬ 
nünden sübvansiyon konusu önem taşımaktadır. Ekonomik bünyemiz 

direkt sübvansiyonların tatbikine imkân vermemektedir. İhra¬ 

catta vergi iadesi tatbikatında, görüldüğü üzere endirkt süb¬ 

vansiyonlar müsbet etkiler yaratmaktadır. 

Plânlı kalkınmamızda, ham madde 
ve sanayi mamulleri ihracatını artırmak amacı ile her ihraç 

maddesinin üretim ve ihraç potansiyelinin tetkik edilerek alı¬ 

nacak genel tedbirler yanında özel madde sübvansiyonları prog¬ 

ramının hazırlanması zaruri ve faydalı olacaktır. 

BE,İNCİ KISIM 

NAKLİYAT, IİI1AN ± j Z1.İETLERİ , GÜMRÜK ItESELELE' ;İ ; 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ihracat özel İhtisas Ko¬ 
misyonu "Nakliyat, Liman Hizmetleri, Gümrük Meseleleri" 5 nolu 

Tali Komitesi raporu, 5 Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış 

Tali Komitesi topluca meseleler incelendikten sonra, aksaklık¬ 

ların giderilmesi için alınması gerekli tedbirler, kararlaş¬ 

tırılmıştır . 

1. Grup "Denizyolu İle İhracat" 

Son 5 senelik fiilî ihracat rakamları incelendiğin¬ 
de (Rapor salıife 10) yurt ihracatının y 98 inin Denizyolu ile 
yapıldığı görülmektedir. 
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Yerli ve yalancı gemilerle yapılan denizyolu ile 

ihracatımız tetkik edildiğinde (Rapor sahife 12) 1961 senesin¬ 

den itibaren yerli gemilere düsen taşıman hissesinin devamlı 

olarak azaldığı görül sektedir. Euııun sebebi 1961 senesinde nav¬ 

lun liberasyonunun çıkması ile rekabet imkânlarının azalması 
ve bu günün şartlarına uyan gemilerin iticaret filomuzdaki ye¬ 

rinin azlığından ileri gelmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, hedef olarak, da¬ 

ha modern ve genç gemilerle, ihraç mallarımızın en az yarısını 

taşımayı ve uluslararası sularda yabancı bandıralı gemilerle 

rekabet edebilir bir deniz ticaret filosu yaratmayı öngörmüş 

bulunmaktadır. (Rapor sahife 73-74-75) 

Bu duruma müessir çeşitli faktörler mevcuttur. Taşı¬ 

ma kapasitesinin yeterliliği hisaplanırken, yalnız tonaj nazarı 

dikkate alınmış, gemilerin teknik durumları, yaş, rantabilite 

v.s. gibi vasıfları üzerinde durulmamıştır. Deniz Ticaret Fi¬ 

lomuzun 1o 58 ini 17 yaşından büyük gemiler teşkil etmektedir. 

2.ci Dünya Harbinin hitamında istikrarlı bir deniz 

Ticaret Politikasına sahip olunmadığından 19 adet 200.000 DW 

tonluk yaşlı gemi alınmıştır. Demek oluyor ku ticaret filomu¬ 

zun yarısından fazlasını yaşlı gemiler teşkil etmektedir. 

Büyük yatırımları icap ettiren bu işletmelere Hü¬ 

kümetçe yapılacak yardım (prim, sübvansiyon, hurda primi v.s.) 
ile filomozun kalkınacağı kanaatine varılmıştır. 
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Denizyolu ile yapılacak ihracatta, ihracatımızın 

büyük bir kısmının kendi yenlilerimizle yapılması mı iyi olur, 

yoksa Filomozun beynelmilel deniz nakliyatı ile yurda döviz 

getirmesi mi iyi olur tarsmdaki kanaatleri komisyonumuz ince¬ 

lememiş ve bu günkü durumu tespit etmekle yetinmiştir. 

Bu itibarla Komisyon evvelâ teknik yönden yerli ge¬ 

milerimizin ihracat bakımından durumunu tetkik ile, teknik ak¬ 

saklıklara ilâveten malî, hukukî ve İdarî yönden zuhur eden 
tıkanıklıkları tespit ederek alınması gerekli tedbirleri der¬ 

lemiştir. 

Milletlerarası deniz taşımasında yerli ve yabancı 

gemilere ait rapordaki istitistiklerin tetkikinden anlaşılaca¬ 

ğı, üzere, yüklemelerde Türk gemilerinih hissesi 1961 senesin¬ 

den itibaren devamlı bir düşme temayülü içindedir. (Rapor sahi- 
fe 12 prag. 3) Türk gemilerinin taşıma hissesinin devamlı ola¬ 
rak artırılması önemle ele alınması gereken bir konudur, bu iti¬ 

barla; 

a. Karışık olan Deniz Ticaret politikasının ih¬ 

racat bakımından gerekli yönden de iyi bir şekilde tespiti. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma 71ânı, hedef ola¬ 
rak daha modern ve genç gemilerle ihraç mallarımızın en az ya¬ 

rısını taşımayı ve uluslararası sularda yabancı bandıralı ge¬ 
milerle rekabet edebilir bir deniz ticaret filosu yaratmayı 

öngörmüş bulunmaktadır. (Rapor sahife 73-74-75) 
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Ticaret filomuzun yo 58 ini yaşlı ve süretsiz gemi¬ 

ler teşkil etmektedir, demi nakliyat işletmeleri büyük serma¬ 
yelere ihtiyaç göstermektedir. 

Bu işletmelerin yaşamaları ve gelişmeleri, diğer 

memleketlerde olduğu gibi devlet himaye ve teşvikine ihtiyaç 

göstermektedir. Bu da (Rapor saiıife 73-74-75) 

a. Denizcilik kredisinin işler bir duruma geti¬ 

rilmesi 

b. Yeni yapılan veya sipariş edilen gemilere, 

muayen bir süre için vergi muafiyeti tanınması, 

c. Yaşlı gemilerin hurdaya satılmasının serbest 

bırakılması (29-30) 

d* Eski olan gemilerin hurdaya çıkarılması ha¬ 

linde yenilmek üzere hurda primi verilmesi (29-30) 

e. Hariçten gemi mübayaasma v_ yabancı tezgâh¬ 

larda gemi yaptırılmasına müsaade edilmesi (23-30) 

f. Kriz priminin ihdas edilmesi (saiıife 29-30) 

1954 yılında memleketimizden yedi gemi ile 

şeftali ve üzüm (razakı ve damışkı) ihraç edilmiştir. Dışa¬ 
rıdan kiralanan bu gemilere ödenen navlun 140.000 dolar civa- 

rındadırl Bu kira bedeli yerine 400 ton mal alabilecek 5 ya¬ 

şında frigorifik gemi satın alınması kabildir. (Rapor sahife 19) 
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İlk hamlede Türkiye’nin ihtiyacı olan Frigo- 
rofik gemi miktarı asgarî 3 adet olarak tahmin edilebilir. Bun¬ 
lardan birine sahip olduğumuza göre daha iki gemiye ihtiyaç 

vardır. 

g. İhracatta büyük ihtiyaç duyulan küçük tonajda 

frigorifik tesişatlı mücehhez 2 adet gemi alınması veya yapıl¬ 

ması da şarttır* (Salıife 19) 

Ziraî karakterde olan mallarımızın ihraca 

muayyen zamana matuftur. Program dahilinde sefer yapan gemi¬ 

ler ara zamanlabda yük bulamamaktadırlar. Raporda belirtildiği 
gibigerek kamu kurulaşlan ve gerek armatörler gemilerin ge¬ 

lişte değil, gidişte yük bulamamalarından şikâyetçidirler. Taı- 
bikatta ise bazı aksaklıklar olmaktadır* Rekoltenin artması 

limanlarda bazı birikimlere yol açabilir. İzmir limanından 
1964 senesinde ihraç edilecek 20.00 ton pamuğa gemi bulunama¬ 
ması şikâyetlere sebep olmuştur. (Rapor sahife 32) 

h. Denizcilik Bankası T.A.O. ve Denizcilik Ban¬ 

kası Deniz Nakliyat ihraç sezonu için zamana göre program yap¬ 

tığı halde ziraî karakterde olan ihraç mallarımızda rekoltenin 
artması sebebi ile bazı hallerde gemi' bulunamamaktadır. (İz- 

mirde pamuk, Karadenizde fındık ihracı için) bu itibarla deniz 

nakliyatı işletmeleri tarafından sefer tarifelerinin ihraç 

sezonundaki ihtiyacı karşılayacak surette tanzimi 



- 93 -

Malûm olduğu veçhile, deniz nakliyatı, konfe
ranslarla düzenlenmektedir. Dünya deniz ticareti tamamen libere 

bir şekilde faaliyette olduğundan* işbu konferanslara dahil 

şirketler, dünyanın muhtelif istikametlerindeki hatlarda ser

bestçe çalışmaktadırlar. Bu sebeple, yabancı gemilerin kira
lanması her zaman mümkün bulunmaktadır. 

Navlun liberasyonundan sonra Türk gemileri 

ecnebi gemilerle rekabet edememektedirler. Çünkü konferansa 
dahil olan gemiler dönüş yükü için bazı gizlice anlaşarak 

c/o 20 risturn vermektedir ; 

ı. Konferanslara dahil yabancı gemilerin yaptığı 

gibi, Denizcilik Dankası tarafından konferanslara dahil olun

duğu. halde kısa bir zaman için ihracatçıya navlunlarda y 20 

risturn verildiği bir vak’adır. Türk gemilerinin yabancı ge

milerle rekabet edebilmesi için bu durumun incelenmesi önemi 
haizdir. 

i. Derince limannmdaki iskele iki geminin ya

naşmasına müsaittir. Limana gelen gemiler ekseriya uzun zaman 

beklemektedir. Limanın asgarî dört gemi yanaşaçak kadar tevsi 
ve teçhiz edilmesi ile Anadolu'dan gelip İstanbul'dan sevk 

edilecek mallar için 45 millik bir kısaltma sağlanmış olacaktır 

5237 sayılı ve 1.7.1948 tarihli Belediye Ge

lirleri Kanunun Madde 19 a ve b fıkraları, liman ve iskelelere 

uğrayan her nevi deniz nakil vasıtalarından alınacak vasıta ve 

işgaliye rusum muktarlarını Belediye Meclisinin yetkisine bı

rakmıştır. Halbuki aynı Kanunun 18 nci maddesinde kara nakil 

vasıtalarından alınacak miktarlar tasrih edilmiştir. Hal beyle 

olunca aynı gemi için değişik limanlarda farklı vergiler tahak

kuk ettirilmektedir. (Rapor sahife 47) 
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j . 1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı belediye gelir¬ 
leri kanunun deniz vasıtalarından alınacak resimler hakkındaki 

madde 19 a ve b fıkralarının değiştirilmesi ihracat yapan gemi¬ 

lerden çok as bir ücret alınması veya kaldırılması cihetine 

gidilmesi uygun olur. 

İhracatta malın sevk edilmek üzere depo edil¬ 

mesi birçok hizmetlerden sonra olmaktadır. 

İstanbul ve İzmir limanlarında ihraç malları 
mavna ile depolara götürülmektedir. Mavnaların yüklenmesi bo¬ 

şaltılması ve emteanm ihraç ambarına girmesi hep ücretle olur 

ve ihracatçıya malî külfet yüklenir. (Rapor sahile 44) 
i 
İ 

k« (l) İhracatçıya mali külfetler yükleyen 
liman manipülasyonunun azaltılması, İstanbul ve İzmir limanla¬ 
rındaki manvacılığm kaldırılması 

(2) Denizyolu ile ihracatta manipülasyon 

azaltılması için Anadolu’dan gelen malların her türlü işlem 

kontrollarının yapılarak matımdan doğrudan doğruya gemilere 

yüklenmesini sağlıyacak tesislerin Haydarpaşa'da yeni yapıla¬ 

cak liman içerisinde yapılarak münasip ücretle ihracatçıya ki¬ 
ralanması 

(3) TCDD İşletmesinin silolarda 15 gün 

bekleme muafiyeti gibi tüccara bahşeylidiği kolaylıkların 

Denizyolları İşletmeleri tarafından da gösterilmesi, (hiç ol¬ 
mazsa 5 günlük muafiyet tanınması) 



1. İhraç malları için liman sahalarında mağaza¬ 
cılık şeklinde depolama tesislerinin kurulması uygun görülmüş¬ 
tür. 

Denizyolu ili soğutulmuş veya dondurulmuş em- 

tea nakil için bazı memleketlerde istifade edilen Cûntainer- 

ler düşünülebilir. Bu çeşit Container'ler 20-25 tonluk olup ge¬ 
mi -ambar ve güvertesine konulmak ve gemi ceryanı iie çalıştırıl¬ 
mak sureti ile soğutulmuş veya dondurulmuş emtea nakliyatında 
kullanılmaktadır * (Rapor sahil*e 18) 

m* Deniz yolu ile yapılacak ihracatta, bazı memle¬ 

ketlerde kullanılan soğuk hava tertibatlı Container’lerden is¬ 

tifade etme imkânlarının araştırılması faydalı olacaktır. 

İthal malı yüklü memleketimiz limanları ara¬ 
sında seyreden Türk gemilerinin her Türk limanından bu mühür¬ 

lerin mahalli gümrük memurları tarafından açılması, seyir es¬ 

nasında ambar temizlemesine imkân bırakmamakta ve limanlarda 

fuzulî kalınarak nem saman kayıp edilmesine hem de küçük olan 
limanlarda yer işgaline sebebiyet vermektedir, (Rapor sahife 56) 

n, (1) İhraç malı yükleyecek gemilere tatbik 

edilen bu eski gümrük formalitelerinin değiştirilmesi, 

(2) Depolama ve gümrük muamelelerinin lü¬ 
zumsuz formaliteleri ile 30-40 sene evvel İran transit merkezi 

olan İstanbul limanından malların çekilmesine mani olacak ted- 
« 

birlerin alınması, gerekir. 



1964 senesi başından itibaren liman hizmet ve ücret- 

tarifeleriııe yapılmış olan zamanların ağırlığı üzerinde bilhas¬ 

sa ihracatçıların ısrarlı durmalarına rağmen, kontinant li¬ 

manları ile mukayese edildiği takdirde, bu tzamlara rağmen, 

memleketimiz lirnen hizmet ücretleri tarifesinin bazı yab: ıcı 

limanların tarifelerinin dununda bazılarının ise fe/kinde 

olduğu görülecektir. (Rapor sahife 73) 

o. (l) İhraç mallarımıza dünya piyasasında 
rekabet imkânı sağlamak için yüksek olan Deniz ve Demiryolu 

nakliye ücretlerinin komşu memleketlerin tarifeleri ile muka¬ 

yese edilerek indirilmesi, 

(2) Liman tarifelerinde iiıraç mallarına 
götürü tarifede $ 50 tenzilât kabul edilmiştir. Fakat tarifeye 
vinç ücreti dahil değildir. Vinç ücreti ton başına 500 krş ve 

normal mesai haricinde 750 kuruştur. Bu ücretlerin ilâvesi ile 
yükleme büyük yekûna baliğ olur. (Sahife 49-56) Bu durumun dü¬ 
zeltilmesi , 

(3) Yüklemede fors majör sebeplerden ileri 

gelen (yağmur, fırtına) bekleme masrafları ihracatçıya yüklen¬ 
mektedir. Bu gibi masrafların önlenmesi (Rapor sahife 48) uy¬ 

gun görülmüştür. 

(4) Denizcilik Bankası limanlarında, 300 

net toniletodan küçük motorların yükleme ve boşaltma işlem¬ 

leri motorlar tarafından yapıldığı halde, maliyeti liman işlet¬ 

mesine çok az bir paraya mal olan rıhtım üzerindeki yükün sa¬ 

pandan alınan amil ey es i için fa.zia ücret alınmaktadır. (Normal 
l 

mesai saatlerinde eşyanın cinsine göre 4-5 TL, gibi (Rapor sa¬ 
bite 57) 
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liman işletmelerine yapılan işe göre 

çok az bir paraya mal olan bu ücretin indirilmesi ve 300 net 

tondan aşağı gemilere ton başına muayyen bir rıhtım taşıma üc¬ 

reti karşılığında 24 saat serbest tahmil tahliye'ye imkân veril¬ 
mesi zarureti vardır, 

Fırtına dolayısı ile Trabzon limanına 

sığınan hiç bir hizmet talebinde ve sahille irtibatta bulunma¬ 

yan gemilerden işletme tarafından demirleme ve klavuz paraları 

talep edilmektey dolayısiyle gemi kaptanı ve sahipleri fuzuli 

yere mağdur edilmektedir. (Rapor sanife 58) 

m. 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sa¬ 
yılı Harçlar Kanununun 98 ci maddesinin b fıkrasına göre müc¬ 
bir sebeplerden limanlara uğrayan gemilerden liman Başkanlık¬ 

larınca herhangi bir harç alınmamaktadır. Liman İşletmelerince 
de hava muhalefeti sebebi ile limanlara barınan küçük gemiler¬ 

den bir ücret alınmaması uygundur. 

2. GRUP "DELIİRYOLU İLE İHRACAT" 

1960-1964 ihracat rakkamları incelendiğinde (rapor sahife 

81) Demiryolu ile yapılan ihracatımızın geliştirilmesi için 
D.D. Yolları i,eletmesince gayret sarf edilmiş ve ihracatta ko¬ 

laylıklar sağlayabilecek CİT, RİVğ CİM, CIV gibi (rapor sahife 96) 
anlaşmalara girilmiştir. 

Ancak yurt içi demiryolu şebekesi eski bir tekniğe da¬ 

yandığı için, taşıma süratli yapılamamaktadır. 
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Demiryollarında evvelce vasıtalar ve kurslar saatte 100 

km.ye göre ayarlanmıştır. Bununla beraber bu hızın tatbik edil¬ 

diği yerler mahduttur. Demiryolu Fabrikalarında imâl edilen 
vagonlar saatte 120 km. sürat yapacak bir konstrüksiyona sa¬ 

hiptir. Son yıllarda Avrupa'da hız saatte ISO km.ye yüksel¬ 

miştir ve taşıtlarda ona uygun şekilde inşa edilmektedir. 

Türkiye TJIC ye dahil olduğundan bundan böyle Avrupa hattında 

çalışacak vagonlarımızdan saatte 160 km. hız istenecektir. 

D.D4 Yolları işletmesi yol şebekesini bu günkü sürate 
ayarlamak için ellerindeki mali imkân nisbetinde varyant ça¬ 

lışmaları yapmaktadır. Bununla beraber vagonların yarısından 

fazlası amortisman zamanını geçirmiş bulunmaktadır. 

K»misyon teknik aksaklıklar üzerinde fazla durmayarak 

vaki ihracatımızın geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için 

mali, huk\j.kî ve İdarî yönlerden tespit etmiş olduğu tıkanık¬ 
lıkları inceliyerek alınması gerekli tedbirleri aşağıda be¬ 

lirtmiştir. 

Geçilen memleketlerin çıkış ve giriş garlarında bilhassa 

Suriye ve Irak'a yapılan nakliyatta gümrük muayenesi sebebi 

ile vagonların uzun müddet bekletilmesi konusu 22 Şubat, 1 Mart 

1965 tarihleri arasında Bağdat'ta 1,12,1965 Eylül tarihlerinde 

İstanbul'da yapılan Toros Ekspresi konferanslarında ele alın¬ 
mış ve her idarenin kendi gümrük müesseseleri ile temasa geçe¬ 

rek tehirlerin azaltılması hususunda gerekli tedbirlerin alın¬ 

ması sağlanmıştır, (Rapor sahife 92) 
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1. Komşu memleketlerin bu konuda kolaylık gösterme¬ 

lerine rağmen memleketimiz gümrük idaresince de bu kolaylık 

gösterilmemektedir, bu husus sağlanmalıdır. 

Interfrigo vagonları ile yapılacak ihracatta vagon 

temini zamana mütevakkıf olduğundan, 

2. Interfri-.o vagon kullanacak ihraca.tçıların vagon 

taleplerini Sirkeci Parkı yapılana kadar 15-20 gün evvel bil¬ 

dirmeleri ve bir program dahilinde TCDD İdaresine müracaat 
etmelerinin temini gerekir. 

Demiryolu ile ihraç edilecek bozulabilecek gıda 

maddeleri için Sirkecide soğuk hava tertibatlı ambar tesisi 

için hazırlıklar yapılmaktadır. TCDD Tşietmesince, İstanbul Be¬ 
lediyesine yapılan müracaatlara rağmen Belediye bu konuya önem 

vermemiştir. (Rapor sahife 90) 

3. Sirkecide soğuk hava tertibatlı ambar tesisi için 
İstanbul Eelediyesinin anlayış göstermesinin temini, 

4. Türk-İran Transit Anlaşmasının geçeci tatbikat dev¬ 
resinde yollarımızı yıprandıran Iran, kamyonlarından anlaşmanın 

5 ci maddesi gereğince hiçbir ücret alınmamaktadır. Kamyonla¬ 

rın bir ücret ödemesi sebebi ile demiryolu tercih edilmemekte¬ 

dir. Bir ücret tahakkuku ile demiryolu yük taşımasına imkân 

verilmesi gerekir. 
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Interfrigo ile vaki ihracatımız yalnız İstanbul ve 
İzmir’den mümkün olmaktadır. 

5. Demiryolu (interfrigo) ile vaki ihracatımızı cenup 

vilâyetlerine ele indirme çaresinin temini, 

6. Eski bir sürat tekniğine dayanarak inşa edilmiş 

yol şebekesinin (Rapor sayfa 33) bu günün icaplarına uçularak 
varyant çalışmalarına lıız verilerek iyi bir şekle konulması, 

7. Demiryolu İşletmesince, hariçten ithali lüzumlu 
olan yedek parça ve malzemenin ithali formaliteleri uzun zaman 
sİrmektedir. 

Demiryolları için dış ülkelerden getirilmesi gere¬ 

ken malzemenin çeşitli sebeplerden gecikmesi gibi aksatıcı 

unsurların bertaraf edilmesi, 

8. Memleketimizden demiryolu ile yapılan hayvan ihra¬ 

catı normal yük vagonları ile yapılmaktadır, hayvan ihracatının 

hususi vagonlarla yapılmasının tenini veya meocut atelyelerde 

bu kabil vagon imal edilmesi, 

9. DeuiiryoHarımız maden cevheri kömür, kütle gibi 

kıymeti az olan yüklerle yetinmek zorunda kalmaktadır. Uzun 

mesafelerden ihraç edilmek üzere limanlara taşınması lüzumlu 

olan bu yükler için kademeli tarifeden ziyade, yükün fazlalığı 

dikkate alınarak bir indirim yapılaşanın temini, 
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10. Yol üzerinde rakip memleketlerin vagonlarımızı bek¬ 

letmelerinin önlenmesi gerekmektedir. 

3. GRUP "KARAYOLU İLY İHRACAT'1 

Karayolu ile ihracatının ekserisini teşkil eden zirai ürün¬ 

lerimizi kapsamaktadır. Yıllık mahsul ve nakliye imkânları yö¬ 
nünden karayolu ihracatı derişik miktarlarda olmakta (Rapor sa- 

hife 99i > 0? 1~1>5) ancak vasıta adetlerinin 1963 yılında 
'1962 ye nazaran 15 artış göstermesi ile ihracat miktarında 

artma görülmektedir. 

Komisyonumuz daha ziyade, yaş meyve sebze ve bozulabilir 

gıda maddelerinin karayolu ila ihrecat problemleri üzerinde 

durarak, vaki ihracatımızın gelişmesi hususunda teknik, mali, 

hukuki ve idari aksaklıkları incelemiş ve aksaklıkların gide¬ 

rilmesi için alınması gerekli tedbirleri belirtmiştir. 

a. TIR Anlaşmasının Tahakkuku (Sahife 100-114) 

(TIR karnesi himayesinde ıal ve Bşya Nakli Söz¬ 
leşmesinin memleketimizde tatbik edilmesi için Birleşmiş Millet¬ 

ler Genel Sekreterliğine müracaat edilmiş, Sözleşme 22 ^ralık 

1965 tarih ve 12183 sayılı resmî gazetede neşir edilmiştir. 

Gerekli hazırlık çalışmaları bittikten ve kesil teşekkül karar¬ 

namesi neşir edildikten sonra sistem Türkiye'de işleyecektir.) 

b. Karayolları çıkış gümrüklerinin düzenli bir 

Iıale getirilmesi için bina ve tesislerinin iyi bir şekilde ya¬ 

pılması ve onarılması, otopark, modern dinlenme ve ambarlama 

temini, 
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c. İran’a yanılacak nakliyatta eski çelik kasa¬ 
lara müsaade edilmesi (Sahile 102-107) 

d. Memleketimizden transit geçecek yabancı vası¬ 

talardan mütekabiliyet esasına göre geçit ücreti alınması veya 

yol üstündeki memleketlerin vasıtalarımızdan geçit hakkı al¬ 

mamalarının sağlanması (Rapor saiıiı'e 115.) 

e. kütün dünyanın kabul etmiş olduğu modern nak¬ 

liye sistemine doğru gidilmesini temin edebilecek yeni bir ka¬ 

rayolları tüzüğünün yürürlüğe konulması ezcümle Seri-trailer 

ile nakliyatta imkân verilmesi (Sahife 110) uygun görülmüştür. 

f. Memleket içinde bozulabilir gıda maddelerinin 

nakliyatında frigorifik vasıtaların kullanılmasına imkân vere¬ 

cek ortamın hazırlanması, zira bu husus frigorifik vasıtala¬ 

rın artmasını sağlayacak ve doloyısiyle ihracat piyasası içinde 

ileride lâzım olacak filonun temelini teşkil edecektir. (Sa¬ 

hife 110) 

g. Frigorifik kamyonlara plâka verilmesi içinde 

eski bir anlaşmaya dayanılarak dingil adedi ve dingil açık¬ 

lığı nazarı itibara alınmak suretiyle zorluklar çıkarılmak¬ 

tadır. Bu itibarla, Karayolları Trafik Tüzüğünün beynelmilel 

teamüllere uyulmak suretiyle bu bakımdan tashihi cihetine gi¬ 

dilmesi , 

h. Frigorifik ekipmanda standardizasyona gidilme¬ 

si için bu konudaki Milletlerarası Anlaşmaya memleketimizin de 

katılması, 
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ı, İtiıal kotalarında frigorifik vasıta ve ekip¬ 

man ithali için konulan tansislerin, kullanılabilmesi için ge¬ 

rekli kredi kolaylıklarının sağlanması ve gümrük resimlerinin 

indirilmesi (Sahife 116) 

i. Frigorifik nakliyatın rasyonel surette yapı¬ 

labilmesi için evvelemirde yaş meyve ve sebze ihracatımızın 
geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

j. Yerli frigorifik vasıta imalâtının gelişe¬ 
bilmesi için kredi kolaylıklarının sağlanması (Sahife 116) 

k. Türkiye'de nromork imal eden müesseselerin 

romork imali için ithali gerekli malzemenin yeterli surette 

ithaline imkân verilmesi (Sahife 116) 

1. İhraç mali yüklü olarak Anadolu'dan Avrupa'ya 
geçecek kamyonların araba vapurlarında sıra bekletilmeden ter¬ 

cihan geçirilmelerinin temin edilmesi, 

m. Yurt dışına çıkacak kamyon şoförlerinin 
vize muamelelerinde öncelik tanınmasına çalışılması, gerekli 

görülmüştür. 

. 4. GrRU? "HAVA Y0Iİ İLY İHYACA T" 

Hava yolu ile ihracat 5 yıllık fiili ihracat rakamları¬ 

nın tetkikinden de anlaşılacağı üzere miktar olarak o,1-0,2 

gibi çok azdır. (Rapor sahife 99) 
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Komisyonumuz hava yolu ile ihracatı Avrupa ve Ortadoğu 

memleketlerine olmak üzere iki yönden incelemiş, havayolu ile 

turfanda yaş meyve ve sebze ihracının nakliye ücretlerinin 

pahalı olmasından, mümkün olmıyacağı kanaatine varmıştır. El¬ 

deki mevcut küçük kapasiteli yük uçaklarından yüksek navlun 
ücretleri sebebi ile istifade edilemediğinden, Ortadoğu mem¬ 
leketlerine Gaziantep1 ten taze et, diğer yaş meyve ve sebze 

ihraç mevzuları bütün yönleri ile incelenerek, mevcut aksak¬ 

lıkların giderilmesi içiıı aşağıda belirtilen tedbirlerin 

alınması lâzım geldiği sonuca varılmıştır. 

1. TürkHava kolları uçaklarının bugünkü durumu, mev¬ 

zuat ve nakliye fiyatları ürünlerimizi rântablı bir şekilde 

nakledecek durumda olmadığı, derhal beynelmilel standardlara 

uygun (beher uçak 10-15 ton mal alacak kapasitede) asgarî 3 
adetlik bir kargo uçak filosu tesisi lâzım geldiği, 

2. Bu uçaklar geldiği takdirde, maliyet fiyatları yine 

yüksek olursa, bu farkın tesis edilecek bir fondan karşılan¬ 
ması icap ettiği, 

3. Ulaştırma Bakanlığı başkanlığında devamlı bir "Milli 

Nakliyat Komitesi" kurularak bunun kara, deniz ve hava olmak 

üzere üç Alt Komiteye bölenine s i lâzımgeldiği f 

4. Gaziantep'ten yapılması düşünülen taze et ihraca¬ 

tının da şimdilik ridana ve Diyarbakır Hava Alanlarından icra¬ 

sının uygun olacağı ve işin inkişafına göre bilahare Gazian- 

te.j’te de hava alanı inşası düşünülebileceği, .kanaatina varıl¬ 

mıştır. 
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5. grubu :,ou:.i :üı: kusululurİ, nuhuik 
KARNELERİ :ı 

5. Grubu ihraç mamullerinde tatbik olunan Gümrük Kanunu 

ve Yönetmeliğinin yarattığı güçlükleri tesbit ederek, 

1. İhracat Gümrük Beyannamelerinin tescili ile mümkün 

olmaktadır. Eu hal özelliği dolayısiyle balık ihracatında müş¬ 

külât doğurmaktadır. Gece tutulan ve sabahın erken saatlerinde 

satışa arzedilen balıkların buzla birlikte yüklemeden sonra 

tescil muamelesinin yapımasmın temini, 

2. Gümrük İdarelerine, Gümrük Kanunu yanında diğer 

kanun ve mevzuatta önemli görevler verilmiş bulunmaktadır. 

Bunların başlıcalarıj 

a. İhracat tescilleri ve lisas kontrolü, 
b. Gümrük fiyat kontrolü 

c. Standart ve kalite kontrolü 

d. Nebat Sağlık Sertifikası ve ihraç izin belgesi 

kontrolü ayrı ayrı zamanda ve ekiplerce yapılmaktadır. Bütün 

bu kontrollerin bir defada ve aynı ekip tarafından yapılası- 

nın temini, 

3. Gümrük İdalelerinin çeşitli ve teferruatlı muamele¬ 

lerle uğraşması karşısında kadrınun kifayetsizliği yüzünden 

ihraç muamelesi süretle bitirileraeinektedir. Gümrük muamelele¬ 

rinde içabeden sürat ve kolaylığın sağlanmasının temini maksa- 

diyle Gümrük İdareleri Kadrolarının gereği kadar takviyesinin 

temini, 
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4. Depolama, yükleme ve boşaltma işleri D.D.Y. ve Liman 
İşletmeli, D. Hava meydanları tekelinde bulunmaktadır. Depolama 
yükleme ve boşaltma tesislerinin kurulmasında kamu sektörü teke¬ 

line son verilmerek özel sektöre de imkân verilmesinin temini, 

5. Yaş meyve sebze ihracatında gümrük muamelelerinin 

bahçelerde yükleme sırasında yıpılması hususu Lge Bölgesi için 

teinin edilmiştir. Bu kolaylığın Güney ve Güneydoğu bölgele¬ 

rinde tatbiki ile frigorifik vasıtaların bu bölgelere inmele¬ 

rinin temini, 

6. Güney ve lüneydoğu bölgesinde Adana, Mersin, Antakya 

Borsalarmca 15 günde bir tesbit olunun Bölge Ortalama fiyat¬ 
larına göre yasılan fiyat kontrolüne, ihraca.t ruhsatnamelerinin 

verilişi şartlarının bir esesa bağlanması suretiyle son veril¬ 

mesi, Gümrük tderelerince, Malların çıkışı sırasında Borsa- 
larca bedelsiz olarak yapılan ihracat satış tescillerinin 

ar aıımas mın t e mi ni, 

7. Ambalaj maddesi olarak kullanılması zaruri bulunan 

jüt, çuval ve teneke gibi maddelerin gümrük resimlerinin yüksek 

bulunmasından bu maddeler ithalâtının 3/4 geçici kabul yoluyla 
yapılması neticesi, bu maddelin gümrüklerce tatbiki büyük müş¬ 

külât arzetmektedir. -^mbalaj maddelerinin gümrüklerce takibi bü¬ 

yük müşkülât arzetmektedir. Ambalaj meddelerinin ihracattaki öne¬ 
mi ve ithalâtın takibindeki güçlükler sebebiyle gümrük resimleri¬ 
nin bugünkünün 1/5 i nisbetinde indirilerek sayılan maddeler it¬ 

halâtının kat'i kabul yoluyla yapılmasının temini, 
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8. Transit ticaretin, gelişmesinde büyük önemi olan 
serbest bölgelerin tesisi için hazırlanan tasarının önemle ele 

alınması, serbest bölge tesis edilecek yerlerin tesbiti ve ta¬ 

sarının süratle kanunlaşmasının temini, 

9. Komşu memleketlerle ticaretemisin gelişmesinin te¬ 

mini maksadıyla sınır bölgelerindeki halkın mahalli ihtiyaç¬ 

larını karşılıklı olarak serbestçe karşılayabilmeleri için hu¬ 

dut pazarları kurulmasının temini, 

Hususlarındaki tedbirlerin alınmasını gerekli bulmaktadır. 
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