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ÖNSÖZ 

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren baş¬ 
layan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içi¬ 
ne alan 20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 
19-08194 sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şe¬ 
kilde başlatılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları dana önceki yıllardan 
beri sürdürülen V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle 
ciddi bir tecrübe birikimi ile girilmiş olmaktadır. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı 
olduğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tari¬ 
hinde İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin ka¬ 
tıldığı 2. Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası için¬ 
de makro perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı böylece bu perspektifin ışığı altında ve 1980'den beri uygulanan 
ve başarıları her vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının 
zemini üzerinde hazırlanma imkânını bulacaktır. 

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin «merkezi planla- 
ma»yı benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak 
kalkınmayı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa 
olarak görmediği herkesçe bilinmektedir. 

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev¬ 
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kal¬ 
kınma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörü¬ 
ne ağırlıklı bir yer verilmektedir. Öte yandan her nevi kaynağın hare¬ 
kete geçirilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol 
oynadığından her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edil¬ 
mesi gerekmektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü 
sonuna kadar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün 
harekete getirilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz ol¬ 
maktadır. Kalkınma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma 
ekonominin esas alınmasını bu temel espri ile açıklamalıyız. 

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilâtının sınırlı kadrolarının inhisarına bı- 
rakıîmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışma¬ 
ları ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutul¬ 
muş, böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları 
karşılama yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer alması- 
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na çalışılmıştır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise 
bu hususa özel bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek iste¬ 
rim. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere eko 
neminin bütün sektörlerini ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip 
plana aktarılacak ilke, politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, ka¬ 
mu temsilcilerinin yanında ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve 
tüccarlardan oluşan yaklaşık 5000 kişinin katıldığı 103 Özel İhtisas 
Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz¬ 
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt¬ 
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluş¬ 
ların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal¬ 
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkân sağlanmıştır. 

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
Özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne 
Devlet Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu 
ve özel sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. 
Buna rağmen Özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlan¬ 
masında temel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirt¬ 
meliyiz. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, ko¬ 
misyonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha 
önceki plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon baş- 
kanlarmm genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka 
kişiler arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının 
da raportörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir. 

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin 
uzun süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı olarak bu çalışmalara katılan ÖÎK baş- 
kanlarına, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama 
Teşkilatının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarını kolaylaştı¬ 
ran, çoğu zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuru¬ 
luşlara, eserin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gay¬ 
ret gösteren elemanlara ve emeği geçen bütün pardımcı personele 
teşekkürü zevkle yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addet¬ 
mekteyim. 

Yıldırtın AKTÜRK 
Müsteşar 
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GİRİŞ 

Ekonomik Kalkınmada Yararlı ve Gerekli Bir Sektör Olarak 

Küçük Teşebbüslerin Yeri 

Küçük Teşebbüsler, «Hür Teşebbüsler» olarak her ülkenin ekono¬ 
misinde , çok kerre önemi bilinmeyen, gereği gibi üzerinde durulma¬ 
yan ekonomik ve sosyal, hatta siyasal açıdan son derece önemli rol 
oynamaktadırlar. 

Gerek büyük işletmelerin, gerekse yurttaşların ihtiyaçlarının önem¬ 
li bir bölümü.küçük teşebbüslerce karşılanmaktadır. Bu ekonomik faa¬ 
liyetler, büyük işletmelerin tersine, kısıtlı sermaye kullanarak, güç ça¬ 
lışma şartları ile mücadele ederek, insan çalışma ve yaratma gücünü 
seferber ederek, sonuçta da sınırlı bir kazançla yetinilerek yürütülür. 
Teknik, ekonomik ve sosyal şartlar, bazı mal ve hizmetlerin dinamik 
küçük işletmelerce üretilmesinin daha verimli olmasını sağlamaktadır. 
Böylece küçük teşebbüsler ekonomik ve sosyal yapının başlıca unsur¬ 
larından biri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu gözlem ülkemiz açısın¬ 
dan özellikle geçerlidir. Hür ve müteşebbis insanlardan oluşan çalış¬ 
kan bir kitlenin, millî gelişmenin itici gücü olarak varlığını sürdürebil¬ 
mesi için, çabalarının izlenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. 

Ülkeler bugünkü teknik üstünlüğe teşebbüs ruhunun gelişmesi, ki¬ 
şisel çabaların çoğalması ile varmışlardır. Milletleri güçlü kılan, hür 
teşebbüsün en sağlam kesimini oluşturan küçük teşebbüslerdir. Çünkü 
bu teşebbüsler, ekonomik faaliyetin motor gücünü teşkil eden, sorum¬ 
luluk duygusunun, tasarruf ve teşebbüs ruhunun, sanat şuurunun ser¬ 
bestçe gelişebildiği birer «Sosyal Birim» dirler. 

Bugün küçük teşebbüslerin sanayileşmiş ülkelerdeki varlıklarını 
sürdürebilmelerinin sebebi, bu teşebbüslerin yeni ekonomik şartlara 
uyabilmeleridir. Bütün kurumlar, aynı amaç için kurulmuşlardır : 
İnsanların saadet ve refahını temin. İnsanın bütün beceri ve kabiliyeti¬ 
nin özünü oluşturan «sanat», artık bazılarının imtiyazında ve tekelinde 
değildir. Bugün zevke hitap eden, ekonomik, estetik, hatta eğitici yön- 
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leri ile kaliteli mallara talep giderek artmaktadır. Yaratıcı çalışmanın 
bütün kollarında estetiğe önem verilmektedir. Yeni buluşlar, sanat 
eserleri, nadir çalışma ürünleri, hergün biraz daha fazla aranmaktadır. 

Küçük müteşebbis, sosyal gelişmenin de önemli bir unsurudur. 
Onun sayesinde çok dar ve sıkı bir ihtisaslaşmanın teşebbüs ruhunu 
öldürmesi önlenmiş olur. İnsan, zekâsıyla, yaratıcı gücü ile modern 
dünyanın ana unsuru olarak kalmalıdır. İnsanoğlunun «İnsanî vasıfla¬ 
rına» hitap eden, bu vasıfları değerlendiren küçük teşebbüslerin, mo¬ 
dern çağın geliştirilmesinde mümtaz bir yeri ve görevi olabilir. 

Küçük teşebbüs ekonomisi esas itibariyle, ferdiyetçi bir ekonomi 
olup, aynı zamanda sanayileşmenin damgasını vurduğu bir dünyada 
tamamlayıcı bir görev yapar. 

Scnayüeşme Sorunu 

Gelişmekte olan ülkelerin «sanayileşme sorunu» son yılların üze¬ 
rinde en çok sözü edilen ve ilgi toplayan konusu olmuştur. 

Küçük sanayici ve sanatkârların organik şekilde genişletilerek sa¬ 
nayi şekline dönüştürülmesi, ülkelerin geleceğini ilgilendiren başlıca 
sorun haline gelmiştir. 

Ekonomik gelişmenin amacı, millî gelirden nüfus başına isabet 
eden miktarın devamlı arttırılması olduğuna göre, bu da ancak sanayi 
üretiminin modernleştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle, 
gelişme arzusunu sanayileşme arzusu olarak ele almak ve yürütmek 
gerekecektir. 

Sanayileşme hareketi ne suretle gerçekleşebilecektir? Bu konuda 
çeşitli ülkelerde şimdiye kadar ileri sürülen görüşler ve yürütülen poli¬ 
tikalar başlıca iki görüş etrafında toplanmaktadır. 

Bir görüşe göre, ekonomik gelişme «hızlı bir sanayileşme» hamlesi 
ile gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple büyük sanayiin teşviki için tedbir¬ 
ler getirilmelidir. 

Bunun karşısında olan görüşe göre, hızlı sanayileşme hareketi hem 
zor ve hem de yıkıcı olur. Gelişmekte olan ülkelerde, sanayileşme ha¬ 
reketi ele alınırken üzerinde önemle durulması gereken konu, «küçük 
teşebbüslerin teşkilatlanmalarıdır.» Millî sanayileşmenin temelini 
küçük sanayiin gelişmesi teşkil etmelidir. 
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Birbirine zıt gibi görünen bu iki görüş ve politika, aslında birbiri 
ile uzlaşması kolay, ülke ve millet menfaati açısından olumlu sonuçlar 
elde edilebilecek düşünceleri ifade etmektedir. 

Büyük sanayiin oluşması için ekonomik ve sosyal şartları önceden 
hazırlamakta (tarıma dayalı bir millî ekonomik yapıdan sanayie dayalı 
bir ekonomik yapıya geçişte doğabilecek sarsıntıları önlemek, insanla 
teknikler arasında yeni dengeler kurmak, insanın ruh ve fikrî eğitimini 
hazırlamak, netice olarak büyük sanayii tamamlamak gibi) çok önemli 
fonksiyonları olan küçük sanayiin ihmali düşünülemez. 

Aranan ehliyet ve istenen malî imkânlara sahip olmayan ve bu se¬ 
beple de şanslarını tehlikeye atan pek çok sayıda kimsenin yığılmasiy- 
le, bazı sanat ve küçük teşebbüs kesimlerinin tıkandığı bilinmektedir. 

Bu durum,.fiyat açısından olumsuz etkiler yaparak bir taraftan 
sağlıklı teşebbüslerin kârlılığının düşmesine sebep olurken, diğer taraf¬ 
tan rantabilite yetersizliği yüzünden tesislerini yenilemek için gerekli 
sermayeyi oluşturamayan pek çok sanatkâr ve küçük teşebbüslerin 
makina kullanımında geç kalmalarına neden olmaktadır. 

Netice olarak, rantabl (Kârlı) olmayan teşebbüslerin yavaş yavaş 
ortadan kaybolması, millî varlığın bir parçasını beraberinde alıp gö¬ 
türmektedir. 

Bunun yanında «ticarî kabiliyet» ya da «önsezi» veya «beceri» ile 
giderilmesi güç olan, bir de ehliyet ve eğitim noksanlığı gözlenmektedir. 

Bir yandan hudutsuz bir yığılma ile tabandan, diğer yandan büyük 
teşebbüsler yönünden yukarıdan gelen bu çifte baskı sebebiyledir ki 
bazı koruma tedbirlerinin alınması şart olmuştur. 

Doğrudan alınması gerekli bu koruma tedbirlerinin birisi esnaf, 
sanatkâr ve küçük sanayici sicilinin ihdası, diğeri de meslekî formas¬ 
yonun geliştirilmesidir. 

Kârlı, verimli ve düzenli bir meslekî faaliyetin icrasına birinci en¬ 
gel gayrimeşru rekabettir. Bu sebeple, küçük sanat ve küçük teşebbüs¬ 
lerin geliştirilmesi yolunda yapılacak ilk iş, bağımsız küçük müteşeb¬ 
bisi her türlü gayrimeşru rekabetten korumaktır. 

Küçük Sanat ve esnaf siciline dair mevzuatın biran önce çıkarıl¬ 
ması gayrimeşru rekabete vurulacak en etkili darbe olacaktır. Bu Ka¬ 
nunun çıkarılması, küçük teşebbüslerin gelişmesi için kesin bir çözüm 
volu olmamakla beraber, gerekli ve ilk merhaledir. 
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Bundan sonra, küçük teşebbüslerin gelişmesi sorunu, esas itibariy¬ 
le bir (meslekî formasyon) sorunu olarak görülecektir. Bu sebeple de, 
bu formasyonun geliştirilmesi üzerine her şeyden önce eğilmek gerek¬ 
lidir. 

Meslekî bir formasyonun gerçekten verimli olabilmesi, ilgilileri ta¬ 
rafından gönüllü olarak izlenmesine bağlıdır. Bu yüzden, önce, meslekî 
formasyonun kişisel gayret yönü teşvik edilmelidir. 

Küçük sanat ve teşebbüs alanında faaliyet göstereceklere iyi bir 
genel formasyon sağlanması arzu edilir. Bu formasyonun sağlam te¬ 
meller üzerinde inşası, çırak, kalfa ve ustalık eğitim sisteminin gerçek 
ihtiyaç ve eğilimlere dayalı olarak geliştirilmesi ile sıkı sıkıya ilişkilidir. 

Ülkemiz kalkınması düşünülürken ve bir takım tedbirler getirilir¬ 
ken, küçük ve büyük sanayiin millî ekonomimiz üzerinde aynı yönde 
etkinlikleri olan iki vazgeçilmez sek+ör olduklarını, varılacak hedefler 
ve uygulanacak politikalar açısından birbirlerine paralel ve birbirlerini 
destekleyen ve tamamlayan kesimler olarak düşünülmesi gerektiğini, 
bilhassa belirtmek gerekir. 

Burada vurgulamak istenilen husus, ülke ihtiyaçları gözönünde tu¬ 
tulduğunda işletmelerin kurulacakları yerlere ve üretim konularına gö¬ 
re, hangi ölçüler içinde, ne çeşit işletmelerin kurularak ekonomik kal¬ 
kınma çabalarına yararlı olabileceğinin tayin edilebilmesidir. 

İşte, bu çok önemli olan «tamamlayıcı» fonksiyon her çağda ve 
gelişmenin her safhasında gerekli ve şarttır. Çünkü insan yalnız para 
kazanmak arzusu ile faaliyet göstermez, «yaratmak», «ortaya eser koy¬ 
mak», «övünebileceği bir eser meydana getirmek» için de çaba gösterir. 
İşte bu vasıflarıdır ki o insanın övünç kaynağı olan kişiliğini simgeler. 
Bu her zaman böyle olduğu gibi, gelecekte —otomasyon devrinde— de 
böyle olacaktır. 

Uygarlık, düzenlenişi ve işleyişi ile bizzat insana bağlı bir ekono¬ 
mik şekle ihtiyaç duymaktadır. Küçük teşebbüsler ekonomisi, toplu¬ 
lukların sınırlı ihtiyaçlarına uygunluk arzeden bir ekonomidir. Burada, 
«ademi merkeziyetçilik», bir «kişisel» sorumluluk ve «özerklik» söz 
konusudur. 

Bugün, her zamandan daha çok Devletin ve toplumun sağlam bir' 
orta sınıfa ihtiyacı vardır. Sosyal ve inşanî açıdan verimli olan herşe- 
yin ekonomik yönden de verimli olduğu gerçeği artık kabul edilmek¬ 
tedir. 
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Ana Hedefler ve Politikalar 

1 — îVIesleki Formasyonun Geliştirilmesi 

Bir çok Avrupa Ülkesinde, mesleğe girişte ehliyet ve liyakat soru¬ 
nu halâ gündemdedir. Bu konu, ülkemiz içinde önemlidir. 

Teşebbüs hürriyeti, bu hususta en etkili ve temel ilkelerden birini 
teşkil etmektedir. Ekonomik kalkınmaya Avrupa Ülkeleri bu teşebbüs 
hürriyeti ile ulaşmışlardır. Teşebbüs hürriyeti iledir ki, küçük teşeb¬ 
büsler sınai inkilâbma rağmen tutunabilmişler ve yaşayabilmişlerdir. 
Orta sınıfları karekterize eden çalışma arzusunun ve inisiyatif ruhunun 
devamlılığı için bu hürriyet vazgeçilmez şartı oluşturmaktadır. Bunun¬ 
la beraber, hiç kimse çok aşırı bir hürriyetin sebep olacağı tehlikeleri 
de inkâr edemez. 

2 — İşsizliğin Azaltılması 

Ekonomi politikasının temel hedeflerinden birisi, tam çalıştırma¬ 
nın (istihdamın) gerçekleştirilmesi ve bunun sürdürülmesidir. Gizle¬ 
meğe gerek yoktur ki, tam istihdamın gerçekleştirilmesi, modern eko¬ 
nomilerde geçmişte kullanılmış vasıtalardan farklı, yeni politikalara 
ihtiyaç göstermektedir. Geçmişte geniş çapta işgücü kulanan sektörler, 
bugün büyük sermaye kuruluşları arasına katılmışlardır. Büyük sana¬ 
yi ünitelerinin eskiden olduğu kadar el emeğine ihtiyaçları kalmamış¬ 
tır. Buna karşılık, küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin bulunduğu ke¬ 
simlerde gelişme bugün daha büyük oranda işgücü istihdamına yol 
açmaktadır. 

İstihdamı arttırıcı etkisi yüksek olan bir büyüme sağlamak ama¬ 
cıyla, e[ emeğinin yoğun olarak kullanılmasına dayanan küçük imalât 
ve el sanatları teşebbüslerinin geliştirilmesi üzerine dikkatle eğilmek 
gerekmektedir. 

3 — Küçük Teşebbüs Yatırımlarının Teşviki 

Ülke genelinde ele alındığında özel yatırımların tatmin edici oldu¬ 
ğunu ileri sürmek pek mümkün görülmemektedir. Bunun yanında, bir 
takım uygun tedbirlerle, bilhassa büyük sanayie yan faaliyetler ve ta¬ 
mamlayıcı hizmetler sunan, küçük ve orta ölçekli yatırımların teşviki 
mümkün görülmektedir. Bu alanda alınacak teşvik tedbirlerinin bu 
nev’i teşebbüslerin niteliğine uygun olması gereklidir. Özellikle, verilen 
imkânların gerçek kullanımını sağlamak açısından meslekî kuruluşla- 
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rm da yardımları ile yürütülecek teknik, malî ve İdarî danışmanlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Ayrıca, faaliyette bulunan küçük teşebbüslerde verimliliği arttır¬ 
mayı hedef alan, ancak doğrudan doğruya sabit sermayeye veya stok¬ 
ların yatırım mahiyeti taşımayan programlarının finansman yönünden 
desteklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede şu 
masrafların birer programa bağlı olarak desteklenmesi uygun olacaktır; 

a) Teşebbüslerde imalât, idare, ticaret alanlarında yeni ve modern 
metodlarm kullanılması için etüd masrafları, reorganizasyon ve tedilât 
harcamaları, 

b) Çalışma şartlarının (havalandırma, ısıtma, aydınlatma v.b.) 
iyileştirilmesi harcamaları, 

c) Teşebbüsün sosyal ortamını geliştirmek için yapılacak mas¬ 
raflar. 

Bu amaçla bir «Verimliliği Arttırma Fonu» ihdası düşünülebilir. 

4 — Dış Ticarete Yönlendirme 

işsizliğin sermaye darlığı ile bir arada var olduğu ekonomilerde 
emek-yoğun sektörlerin ürünleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında 
da nisbî fiyat üstünlüğüne sahip olurlar. Bu durum, emek-yoğuıı küçük 
sanayiler için hem kendilerine hem de ekonomiye yararlı olma fırsat¬ 
ları yaratabilir. Ancak küçük teşebbüslerin ihracat pazarlarına ulaşa¬ 
bilmeleri ve bu ihracatın sağladığı imkânlardan azami ölçüde yararla¬ 
nabilmeleri için Devlet eliyle yönlendirici ve düzenleyici tedbirler alın¬ 
malıdır. 

Dış ticaret imkânlarım arttırma yolunda tedbirler alınırken, müm¬ 
kün olduğu kadar fazla sayıda küçük teşebbüsün de bu konuda yapa¬ 
bilecekleri olduğu gözönünde tutularak, öngörülecek bir danışmanlık 
hizmeti ile bu teşebbüsler ihracata doğru yönlendirilmelidir. 

Küçük teşebbüsler için en iyi teşvik yolu, azami ölçüde dışa açılma 
yolunda düzenlemeler getiren bir ekonomik ortamdır. Bunun için de, 
küçük teşebbüsün içinde üretimin ve istihdamın genişletilmesinden zi¬ 
yade, bu teşebbüslerin çoğunun orta ve büyük işletmeler haline dönüş¬ 
mesi gayretleri desteklenmelidir. 
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— SUNUŞ — 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Hazırlık Çalışmaları 91 Sayılı 
Kanuna göre 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 
Tüzük hükümleri uyarınca Özel İhtisas Komisyonlarının kurulması ile 
başlamıştır. Başbakanlığın bu konuda yayınladığı 3.6.1982 gün ve 
1982/48 sayılı genelgede çizilen çerçeveye göre «Esnaf, Sanatkâr ve 
Küçük Sanayi Özel İhtisas Komisyonu» kurulmuştur. 

Komisyon, 14 ve 23 Aralık 1982 tarihlerinde yaptığı iki toplantıda 
Başkan ve Raportörleri seçmiş, konunun ele almışına esas olacak dis- 
pozisyonu kesinleştirdikten sonra, üç alt komisyon ve üyelerini tesbit 
etmiştir. Bu üç alt komisyon şunlardır : 

I. Tanım, ve Yasal Düzenlemeler Alt Komisyonu, 

II. Küçük Sanayici ve Sanatkârları Destekleme Politikaları Alt 
Komisyonu. 

III. Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri ve Finansman 
Alt Komisyonu : 

Alt Komisyonlar 23 Aralık 1982 - 14 Şubat 1983 tarihleri arasında, 
dispozisyonda belirtilen konularda raporlar hazırlamak üzere çalışma 
grupları oluşturmuşlardır. Grup raporlarının bütünleştirilmesi ile üç 
ali komisyon raporu ortaya çıkmış ve bu raporlar 14 Şubat 1983 günü 
yapılan Komisyon toplantısında incelenmiştir. Dile getirilen görüşlere 
Komisyonun raporunda yer verilmesi konusunda, bir Redaksiyon Ko¬ 
mitesine yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Kurulan Redaksiyon Komi¬ 
tesi şekil ve muhteva bakımlarından gerekli düzeltmeleri yaparak ra¬ 
pora son şeklini vermiştir. 



BEŞÎNCÎ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESNAF, SANATKÂR 

VE KÜÇÜK SANAYİCİ ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU KATILANLAR LİSTESİ 

KOMİSYONDAKİ 
GÖREVİ ADI ve SOYADI KURULUŞU 

Başkan Harun PASTANOGLU T. Halk Bankası 

Raportör Sabahattin AFACAN D.P.T. 

Tanım ve Yasal Düzenlemeler Alt Komisyonu 

Başkan Hüseyin CAHİT YILMAZ T. Es. ve San. Konfederasyonu 

Raportör İsmail Hakkı TUNCA T. Es. ve San. Konfederasyonu 

Üye Ahmet BULDAM D.P.T. 

Üye Hüsnü ÇINA R T. Es. ve San. Konfederasyonu 

Üye Turgut ERGÜN Ankara Ticaret Odası 

Üye Burhan GÖBELEZ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Üye Ergün ÖZER Ticaret Bakanlığı 

Üye Ahmet ŞENKAL İstanbul Ticaret Odası 

Üye Serdar TÜRKOĞLU Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Üye A. Memduh ÜREYEN T. Es. ve San. Konfederasyonu 
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Küçük Sanayici ve Sanatkârları Destekleme Politikaları Alt Komisyonu 

Başkan Cemal TERCAN T. Es. ve San. Konfederasyonu 

Raportör Ahmet BULDAM DP.T. 

Üye Sabahattin AFACAN D.P.T. 
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Devlet Esnaf ve Sanatkârları Koruyucu ve Destekleyici Tedbirleri 
Alır. 

T.C. Anayasası Madde 173 
I 

I. TANIM VE YASAL DÜZENLEMELER 

— Tanım 

I 

— Yasal Düzenlemeler 

1) Teşkilâtlanma 

2) Vergilendirme 

3) Sosyal Güvenlik 





I. TANIM YE YASAL DÜZENLEMELER 

1.1. ESNAF, SANATKÂR VE KÜÇÜK SANAYİCİ TANIMI : 

Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayi Sektörünün, konu, takip edil
mekte bulunan politikalar ve bu politikaların Beşinci Beş Yıllık Plan
da yer almasını lüzumlu hatta zarurî gördüğiim-üz hususların, tesbiti-
nin, belirgin bir tanım yapılmak suretiyle mümkün olacağından hare
ket eden alt komisyon, halen çeşitli kanunlarla yapılmış tanımları şöy-
lece belirlemiştir. 

507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun kapsam baş
lıklı 2 nci maddesi; 

«İster gezici olsun, ister bir dükkân veya bir sokağın belli yerinde 
sabit bulunsunlar, ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına 
dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini 
kazanmasını icabettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan 
ticaret sicili ve dolayısiyle ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmi-
yen, aynı niteliğe (sermaye unsuru olsun - olmasın) sahip olmakla be
raber ayrıca çalıştığı san'at, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve 
ihtisasını değerlendiren hizmet, meslek ve küçük san'at sahipleriyle 
bunların yanlarında çalışanların ve geçimini sınırlı olarak kamyoncu
luk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimseleri» 
dernek suretiyle Esnaf ve Sanatkârın tanımını birleşik bir şekilde ver
miştir. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesi; 
«İster gezici olsunlar, ister bir dükkânda veya bir sokağın muay

yen yerlerinde sabit bulunsunlar, İktisadî faaliyeti nakdî sermayesin
den ziyade bedenî çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağ
lamaya yetecek derecede olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildir.» 
demek suretiyle kimlerin tacir sayılamıyacağmı belirlemektedir. 

Türk Ticaret Kanunu 9 Temmuz 1956’da yürürlüğe girmiş bulun
duğu dikkate alınırsa, 4.8.1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2. maddesi ile getirilen tanımın, 
Türk Ticaret Kanununun tacir olmadıkları belirlenen sanat ve meslek 
erbabının 507 Sayılı Kanunla Esnaf ve Küçük Sanatkâr olarak kabul 
edildiği açıkça görülür. 



Türk Ticaret Kanununun 1463 ncü maddesi ile de «Yıllık gayrisafi 
geliri kararnamede gösterilecek miktardan aşağı olan sanat ve ticaret 
erbabının, İktisadî faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedenî çalış¬ 
masına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derece¬ 
de az olan sanat ve ticaret erbabı sayılması için kararnameler çıkar¬ 
maya icra Vekilleri Heyeti selâhiyetlidir. Böylece kararnamelerin çıka¬ 
rılması halinde onlarda gösterilen miktardan aşağı gayrisafi geliri bu¬ 
lunan sanat ve ticaret erbabından başka bir kimse Kanunun 17 nci 
maddesinde tarif edilen esnaftan sayılamaz.» 

denilerek Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinin esnaf saydı¬ 
ğı kimselerin icra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) çıkaracağı 
kararnameler ile beirleneceği düzenlemesini getirmiştir. 

Ancak, uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen bu madde uyarınca, 
icra Vekilleri Kararnamesi çıkmamıştır. 

Esnafın belirlenmesini temine çalışan bu hükümlerin, sanatkârı da 
birlikte tanımladığını kabul etmek mümkün değildir. 

Küçük Sanayiin tanımını yapabilmek için tek kaynak 6948 Sayılı 
Sanayi Sicili Kanunudur. Kanun 24 Nisan 1957 tarihinde yürürlüğe gir¬ 
miştir. 1 nci maddesi ile «Sanayi işletmeleri ve Sanayi işlerine» tanım 
getirilmiştir. 

İkinci fıkra «El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu Kanuna 
tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilât, imal ve istihsal nevi ve miktarı 
bakımından bu Kanuna tabi olacakları iktisat ve ticaret vekaleti tayin 
ve ilân edebilir.» hükmünden hareketle, 1980 yılı icra Plânının 212 sa¬ 
yılı tedbir hükmü gereği D.P.T. ve T. Halk Bankasının da görüşü alına¬ 
rak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Küçük Sanayiciye bir tanım 
getirilmiştir. 

Bu tanımla «En çok 25 kişi çalıştıran bilânço değeri 20 milyon 
liraya kadar makina parkına sahip olup üretim yöntemleri kısmen 
teknik, kısmen deneye dayanan işletmeler» küçük sanayi işletmeleri 
olarak belirlenmiştir. 

Yukarıda izah olunan tanımlar dışında 193 sayılı Gelir Vergisi Ka¬ 
nununun «Esnaf Muaflığı» başlığı altındaki muaflık şartlarının ve gö¬ 
türü vergiyi düzenliyen 47 ve 48 nci maddelerinin açıkça esnaf, sanat-, 
kâr ve küçük sanayiciyi tanımladığı söylenemez. 



1.2. YASAL DÜZENLEMELER 

Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicilerin teşkilâtlanmasını düzenle¬ 
yen, Cumhuriyet döneminde çıkarılan Kanunlar sırası ile; 

1.2.1 — Ticaret - Sanayi Odaları Kanunu : 

1924 yılında 655 sayı ile yürürlüğe giren bu Kanun, «Bilumum es¬ 
naf ve dükkânı bulunan sanatkârları ve küçük tacirleri» Ticaret Sici- 
li'ne kayıtla yükümlü kılmıştır. (Madde 4) Aynı Kanunun 10 ncu mad¬ 
desiyle «bilûmum esnaf cemiyetleri» Ticaret Bakanlığına bağlanmış, 
daha önce «bu cemiyetler hakkmdaki 24 Mart 1338 tarihli talimatname 
ile şehremaneti ile belediyelere verilmiş olan vezaif ve selâhiyetler» 
Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Odaları’na verilmiştir. 

Bu iki maddeden, esnaf ve sanatkârların teşkilâtlanma ve hukuk 
yönünden dernekler rejimine bağlı kılındıkları anlaşılmaktadır. Bu 
bağlılık onların teşkilâtlanma, yönetim ve işleyişi, aralarındaki ilişkile¬ 
ri, hak ve yükümlülükleri tayin ve tesbit edilirken 10 uncu madde ile 
derneklerin Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlar olduğu ifade edil¬ 
mektedir. 

Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Ticaret ve Sanayi Odalarınca Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Sicilinin tutulacağı başka bir maddeyle hükme 
bağlanmıştır. 

Böylece özel hukuk rejimi yanında, kamu hukuku kuralları da uy¬ 
gulanmaya çalışılmış, loncalar sistemi demekler aracılığıyla modem 
üretim organizasyonu ile bir arada yaşatılmak istenmiştir. 

1.2.2 — Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Bor- 
saları Kanunu : 

1943 yılında yürürlüğe giren 4355 sayılı bu kanunla, serbest rejim¬ 
le idari vesayetin bir arada yürütüldüğü düzen terkedilmiş, onun yeri¬ 
ne esnaf odaları rejimi getirilmiştir. 

Kanunun 1 nci maddesinde esnaf odalarının kuruluş amacının 
meslek hizmetleri görmek olduğu belirtilmektedir. Bu tür odaların 
Ticaret Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kumlan tüzel kişiliğe 
sahip kuruluşlar oldu,ğu bildirilmiştir. Kanunda, söz konusu odaların 
bazı kamu yetkilerine sahip olmaları da öngörülmüştür. 
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Odaların nasıl kurulacağı ve ne gibi organları bulunacağı Kanunda 
açık biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca Ticaret Bakanlığınca atanan 
«Umumî Kâtip», Bakanlığın temsilciliğini, itiraz mercii olarak kararla¬ 
rın uygulanmasını durdurması ve mensup oldukları teşekküllerin me¬ 
mur ve müstahdemlerinin âmiri olmak gibi üstün yetki ve görevlerle 
donatılmıştır. Meslekî hizmetleri görmek amacıyla kurulan bu kuruluş¬ 
lar teklif ve temennilerde bulunmak ve işleriyle ilgili konularda resmi 
makamlara bilgi vermek, ilgili Bakanların verecekleri görevleri yap¬ 
makla da yükümlü tutulmuşlardır. (Madde 10) Ancak, bu hükümler 
odaları kuruluş amacı olarak belirtilen asıl görevlerinden saptırmak¬ 
tadır. 

Kanunun 7 yıla yakın uygulamasında şu sakıncalar görülmüştür : 

— Ticaret ve Sanayi Odalarıyla Esnaf Odalarının birbirlerini ta¬ 
mamlayıcı değil de, karşı iki kuruluş gibi çalışmaları, 

— Esnaf Odalarının bulunmadığı yerlerde öteki kanuna tabi es¬ 
naf derneklerinin yine Ticaret Bakanlığına bağlı olarak gö¬ 
revlerini sürdürmeleri, böylece İdarî bütünlüğün sağlanama¬ 
ması, 

— Kanunun esnaf arasında dayanışmaya ilişkin kuralları kapsa¬ 
mamış olması, 

— Esnaf Odalarının İdarî ve malî yönden yeterince desteklenme¬ 
meleri. 

1.2.3 — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu : 

Yedi yıllık bir uygulamadan sonra 1949 yılında Hükümet kontro¬ 
lünün daha azaldığı ve daha liberal karakterli olan 5373 sayılı Esnaf 
Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu ile dernekler sistemine geçilmiş¬ 
tir. Kanunla esnaf ve sanatkârların tanımı yapılmak istenmiş, kapsa¬ 
mının çizilmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca demeklerin amacı belirtil¬ 
miştir. 

Kanunun 1 nci maddesi esnaf ile bunların yanında çalışanların ay¬ 
nı esnaf demeklerine kaydolabilecekleri hükmünü getirmiştir. Bu su¬ 
retle esnaf ve sanatkârların yanında çalışan usta, kalfa, çırak ve öteki 
yardımcı elemanların aynı çatı altında toplanmaları sağlanmıştır. 

Kanunda derneklerin «meslekî, İktisadî ve İçtimaî ihtiyaçları gider¬ 
mek, mesleklerinde ilerlemelerini temin etmek, meslekî ahlâk ve tesa- 
nüdü korumak, müşterek, verimli, ahenkli çalışmayı sağlamak» amaç 
larma uygun olarak kurulacakları belirtilmiştir. 
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Ancak dernekleri bu amaçlara ulaştıracak imkân ve fonksiyonların 
neler olabileceği iyice ve yeterince düşünülmemiş, dernekler mevcuı 
yetki ve görevlerle bu amaçlan gerçekleştiremeyince yeni bir kanun 
düzenlemesi yoluna gidilmiştir. 

1.2.4 — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu : 

4.8.1964 tarihinde Resmî Gazete'de münteşir 507 Sayılı Kanun, ha¬ 
len esnaf ve sanatkârların teşkilât kanunu olup, 19 yıllık bir tatbikat 
geçirmiştir. 

Hızla gelişen sanayileşme ve neticeten toplum bünyesindeki geli¬ 
şim ve değişmeler, her geçen gün bu kanunun yetersizliğini ve ihtiya¬ 
ca cevap vermekten uzak olduğunu göstermiştir. 

Hazırlanan tadil tasarıları T.B.M.M. ilgili komisyonlarına kadar 
gelmiş ancak kanunlaşması sağlanamamıştır. 

12 Eylül hareketinden sonra, Konfederasyon ile Ticaret Bakanlı¬ 
ğının müştereken hazırladıkları ve Başbakanlığa arzedilen taslakta, 
Anayasamızın kabulü ile getirilen yeni düzenlemelere uygunluk sağla¬ 
mak maksadı ile Ticaret Bakanlığınca geri alınmıştır. 

1.2.5 — Vergilendirme : 

Esnaf ve Sanatkârların vergilendirilmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunları ile düzenlenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesi ile vergiden muaf esnaf belir¬ 
lenmiştir. Muafiyet dışında kalan esnaf ve sanatkârların büyük bir ke¬ 
simi götürü olarak vergilendirilmektedir. 

Götürü vergilendirme şartları Genel ve Özel olarak, Kanunun 47 ve 
48 inci maddelerinde belirtilmiştir. Genel şartları haiz mükelleflerin 
özel şartlara uydukları hallerde, götürü usulle vergilendirilmektedirler. 

Götürü usulde vergilendirilme dışında kalan mükellefler ise gerçek 
usulde vergilendirilmektedirler. 

1.2.6 — Sosyal Güvenlik : 

Türkiye’de sosyal güvenlik konusu 1923 yılında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından önemle ele alınmıştır. Buna rağmen 
geniş kapsamlı bir şekilde ilk ciddi teşkilâtlanma 1946 yılında «îşçi Si¬ 
gortaları Kurumu» kurulmasıyla başlamış bunu 1950 yılında T.C. 
Emekli Sandığı 1965 yılında da îşçi Sigortaları Kurumunuıı yerini alan 
«Sosyal Sigortalar Kurumu» takip etmiştir. 

7 



Böylece işçi ve memurlar sosyal güvenlik çatısı altına alınmış ol¬ 
makla beraber Devlet için bir vazife, vatandaş için bir hak olan sosyal 
güvenlik, gerekli olduğu yaygınlığa kavuşamamıştır. Oysa «herkesin 
sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu» bir Anayasa hükmüdür. 

1972 yılma kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında top¬ 
lumun orta direği diye vasıflandırılan ve vazgeçilmez bir unsur olarak 
görülen esnaf sanatkâr ve bağımsız çalışanlar yarınlarına güvenle bak¬ 
malarını sağlıyacak Devlet teminatından yoksun olarak yer almakta 
idiler. 

Türkiye toplumunda ekonomik, siyasî ve kültürel yönden önemi 
inkâr edilemeyen esnaf ve sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanların ge¬ 
leceklerinin teminatı Bağ-Kur; 2.9.1971 tarih ve 1479 Sayılı Kanunla 
sosyal güvenlik çatısında yerini almıştır. 

1.10.1972 tarihinde kademesiz olarak bütün yurtta hizmete girmiş 
olan Bağ-Kur, kapsamına aldığı sigortalılarına uzun vadeli sigorta kol¬ 
larından malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası uygulamaktadır. Bu kol¬ 
lara ilâveten iş kazası ve meslek hastalığı da sigorta kapsamına alın¬ 
mıştır. 

1.10.1972 tarihinden geriye bakıldığında esnaf ve sanatkâr ve diğer 
bağımsız çalışanların modern anlamda sosyal güvenliğinin bulunmama¬ 
sına rağmen Türk an'ane ve dînî görüş ve anlayışının bu boşluğu bü¬ 
yük ölçüde doldurduğu görülmektedir. Toplumumuzun hızla gelişmesi, 
şartların da değişmesine sebep olmaktadır. Bugün fertler daha çabuk 
haberleşmekte, çevreleriyle daha fazla ilgilenmekte, bunun neticesi 
daha iyi ve güvenli yaşamak istemektedirler. Böylece sosyal güvenli¬ 
ğe güven ve istek artmakta bunun bir hak olduğu düşüncesi hızla ya¬ 
yılmaktadır. Bu durum esnaf, sanatkâr ve küçük sanayici kesiminde 
de aynı seyri takip etmektedir. Bu kesimin sosyal güvenliğe alâkası, 
geçen 10 yıl zarfında devamlı olarak artmış, uzun vadeli sigorta kolla¬ 
rının yanısıra kısa vadeli sigorta kollarından yararlanma istekleri 
belirmiştir. 

Toplumumuzun diğer kesimlerine nazaran oldukça değişik bir ge¬ 
lir yelpazesine sahip olan esnaf ve sanatkâr ve küçük sanayici toplulu¬ 
ğunun sosyal güvenliğinin organize edilmesi ve standardizasyonu ol¬ 
dukça zor olmuştur. Diğer kurumlarda mevcut olan Devlet veya işve¬ 
ren katkısı mevcut değildir, gelirler çok çeşitli ve belirli olmayan sü¬ 
relerde, hatta devamlı değildir, çalışma alanları iç içe girmiş, sosyal 
güvenliğe esas almacak veriler tam belirgin değildir. Bu ve benzeri di¬ 
ğer zorluklara rağmen kuruluşundan bir yıl sonra 771.000 aktif sigor- 
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talisi olan bir sosyal güvenlik kuruluşuna sahip olunması bu kesimin 
potansiyelini rahatça ortaya koymaktadır. Ekli tabloda da görüldüğü 
gibi bu gün 1.9 milyona yakın esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalışan 
Bağ-Kur Kanununun kapsamına girmektedir. Bunların 1.400.000'inin 
kayıt ve tescili yapılmıştır. 

10 sene önce hiç bir s osyal güvenliğe sahip olmayan bu kesimin 
bugün sahip olduğu sosyal güvenlik seviyesi ıküçümsenmemekle bera¬ 
ber diğer sosyal güvenlik kuruluşlarıyla kıyaslandığında kısa vadeli 
sikortalarmm bilhassa sağlık sigortasının eksikliği iyice hissedilmekte 
ve talebedilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üzerinde çalışılmakta olan sağlık si¬ 
gortasının kanunlaşmasıyla sosyal güvenlik alanında önemli bir adım 
daha atılmış olacaktır. 

Sigortalıların 34 katsayıya göre ödedikleri primlerle ortalama ay¬ 
lıkların basamaklara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Basamak Prim Aylık 
1 1.292 5.523 
2 1.496 6.236 

3 1.700 6.950 

4 1.904 7.664 
5 2.176 8.616 

6 2.448 9.568 

7 2.720 10.520 
8 2.992 11.472 

9 3.264 12.426 

10 3.536 13.376 

11 3.808 14.328 
12 4.080 15.280 

On sene önce hiç bir dayanağı olmayan esnaf ve sanatkâr ve 
küçük sanayicinin bugün büyük bir kısmı ileri yaşta ve muhtaç olmak 
üzere 200.000 kişisi Bağ-Kur’dan aylık almaktadır. Bu aylıklar daha 
önce sabit iken bugün memur maaş katsayısına bağlı olarak artmakta 
ve günün şartlarına mümkün olduğu kadar yaklaştırılmaktadır. 

Sağlık sigortasmm kapsamına alınamamış olması, noksanlık ola: 
rak görülmektedir. 
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1.3. ÖNERİLER 

Tanım : 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayiciyi günün şartları ve çağdaş an¬ 
lamda, benzeri batı ülkelerindeki tanımları da dikkate alarak, aşağı¬ 
daki şekilde tanımlamaları uygun olacaktır. 

Esnaf : İster gezici olsunlar, ister sabit bulunsunlar yıllık gayri sa¬ 
fi gelirleri, tacir niteliğini kazandırmayacak miktarda olanlar ile yine 
yıllık gelirleri sınırlı olan ve geçimini taşıt çalıştırmak, şoför ve sürü¬ 
cülük yapmak suretiyle temin eden, bu vasıfları nedeniyle Esnaf ve 
Sanatkâr Siciline kayıtlı gerçek kişilere «Esnaf» denir. 

«Sanatkâr : Sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihti¬ 
sasını değerlendiren, yıllık gayrisafi gelirleri sanayici niteliğini kazan¬ 
dırmayacak miktarda bulunan ve bu vasıfları nedeniyle Esnaf ve Sa¬ 
natkâr Siciline kayıtlı gerçek kişilere «sanatkâr» denir. 

Küçük Sanayici : Makina parkı değeri kuruluş kanunu ile kurula¬ 
cak koordinasyon Kurulunca tesbit edilecek azami değerinin altında 
kalan, en az 5 en çok 25 işçi çalıştıran ve bu vasfı nedeniyle, Esnaf, 
Sanatkâr ve Küçük Sanayici Siciline kayıtlı kişilere «Küçük Sanayici» 
denir. 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayici siciline kaydı gerekmiyen yuka¬ 
rıdaki özellikleri haiz hükmî şahıslarda küçük sanayici addolunur. 

Teşkilât Kanunu ve Yasal Düzenlemeler : 

Yeni Teşkilât Kanunu düzenlemesinde Anayasamıza tam bir uyum 
sağlanmalı ayrıca; 

a) Kamu Kurumu Niteliğindeki bu Meslekî Kuruluşların 1630 
Sayılı Kanunla kurulan Derneklerle ayrıcalıklarının açık seçik belirlen¬ 
mesi maksadıyla, Meslek Odaları tarzında teşkilâtlandırılmalı, 
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b) Anayasa doğrultusunda mensuplarının yükümlülükleri, birbir¬ 
leri ile ve halkla olan ilişkileri tesbit olunmalı, 

c) Mesleğin icrasında dürüstlüğü ve güveni hakim kılmalı, mes¬ 
lek disiplin ve ahlâkını korumayı amaçlamalı, 

d) Bu amaçların tahakkuku ve etkin bir meslek disiplinini tesis, 
ayrıca Ticarî İşletme Rehni Kanunu, Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Ka¬ 
nunlarının atıf yaptığı «Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayiciler Sicil»inin 
düzenlenmesi suretiyle bu kanunlara işlerlik kazandırılarak teşkilât¬ 
lanma bütünleştirilmelidir. 

Teşkilât Kanununun düzenlenmesini takiben kuruluşların amaçla¬ 
rı gereği; diğer yasal düzenlemelere süratle geçilmelidir. 

Vergilendirme : 

Vergilendirme ile ilgili, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun götürü 
vergiyi düzenliyen 47. ve 48. maddeleri ve Vergi Usul Kanunundaki 
kriterlerin, kısa sürelerde günün şartlarına uymamasının getirdiği so¬ 
nuçlan bertaraf edici ve müstakar bir vergi düzenlemesine gidilmesi 
kaçınılmaz biir gerçek olarak belirlenmiştir. 

Sosyal Güvenlik : 

Bu günkü basamak sayısı hitabedilen kesimin gelir ve ihtiyaç dü¬ 
zeyine maksimum ve minumum seviyelerde yeterli derecede cevap ver¬ 
memektedir. Bu itibarla basamak sayısını arttırarak en yüksek basa¬ 
mağı 1. derecede Devlet Memurunun maaşıyla eşit hale getirilmesi ve 
primlerini ödemede güçlük çeken gerçekten muhtaç sigortalılara da 
Devlet yardımının sağlanması düşünülmelidir. 

Bu itibarla toplumumuzda henüz yeteri kadar yer etmemiş sosyal 
güvenlik kavramının topluma daha iyi anlatılması ve benimsetilmesi 
için, okulların ders programlarında sosyal güvenlik konularına ağırlık 
veren dersler konulması faydalı olacaktır. 

Büyük bir noksanlık olarak görülen, sağlık sigortasının kapsama 
alınması veya genel sağlık sigortasının bir an önce gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
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II. KÜÇÜK SANAYİCİ VE SANATKÂRLARI DESTEKLEME 
POLİTİKALARI 

— Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilâtı (KÜSGET) 

— Küçük Sanat Kooperatifleri ve Temin Tedarik Kooperatif¬ 
leri 

— Küçük Sanayi Siteleri v 

— Toplu İşyerleri 

— Kalite Kontrol 

— El Sanatları 

— Eğitim 
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II. KÜÇÜK SANAYİCİ VE 'SANATKÂRLARI DESTEKLEME 
POLİTİKALARI 

2.1. KÜÇÜK SANAYİ GELİŞTİRME TEŞKİLATI (KÜSGET) 

2.1.1 — Amaç : 

Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilâtı (KÜSGET) projesinin amaçlan, 
projenin dayanağı olan, T.C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkın¬ 
ma Programı (BMKP) arasındaki Milletlerarası Andlaşmaya ekli dokü¬ 
manda (29.9.1980 gün ve 8/1655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onay¬ 
lanan, 30.12.1980 günlü Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 
DP/TUR/80/010 sayılı Proje Dokümanı) ana çizgileriyle belirtilmiştir. 

Proje, küçük ölçekli sanayi işletmelerini, modern birer işletme ha¬ 
line getirmeyi hedef almıştır. Proje Dokümanında {Bölüm II-D) küçük 
sanayi işletmelerinin iki yönden yardıma ihtiyaç duydukları görüşü 
belirtilmektedir : (a) Geniş kapsamlı bir yayım ve eğitim hizmeti ka¬ 
nalı ile teknik yardım, (b) Yeni teknolojilerin satın alınması, işlet¬ 
me sermayesi tahsisatı ve sanayi siteleri kanalı ile arsa ve binaların 
sağlanması için malî yardım. 

Projenin şu alanlarda kalkınma hedeflerine katkılarda bulunması 
beklenmektedir : 

— İstihdam yaratma, 
— Sermayenin ve meslekî becerilerin hareketlendirilmesi, 

— Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, 

— Gelir {özellikle ihracat geliri) yaratma. 
Böylelikle projede, hedef alınan kesimi geliştirmenin yanısıra iki özel 
ağırlık belirtilmiş olmaktadır : Gerice yöreler için sağlanacak yararlar 
ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi. 

2.1.2 — Kurumlaşma : 

Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yeni bir kurumlaşmaya 
gidilecektir. Bu kurum, KÜSGET adıyla anılacak bir merkezî kuruluş 
ile buna bağlı çalışacak olan, bölge ve işkolu itibariyle uzmanlaşmış 
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Bölgesel Geliştirme Merkezlerinden meydana gelecektir. KÜSGET’in 
çalışma ilkeleri, yüksek bir istişarî organ olan Küçük Sanayi Geliştir¬ 
me Kurulu tarafından çizilecektir. 

KÜSGET Ankara’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mn gözetimin¬ 
de (revize proje onaylanırsa Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir 
yönetim kurulunun yönetiminde) çalışacaktır. Teşkilât şu faaliyetleri 
yürütecektir : (Bölüm II-F) 

(a) Küçük Sanayii teşkilâtlandırma şekli olan sanayi kooperatif¬ 
leri/derneklerinin verimliliğini araştırmak; girdilerinin, üre¬ 
timlerinin ve pazarlama imkânlarının daha verimli bütünleş- 
tirilmeleri; ve tüm imalâtçıların kooperatif şeklinde ilgili sek¬ 
törlerde teşkilâtlandırılmaları. 

(b) KÜSGET ve Bölgesel Merkezlerin tüm personeline görevlerini 
daha etkin yapabilmeleri için uygun eğitim programları dü¬ 
zenlemek. 

(c) Yeni bir üretim dalma yatırım yapan veya mevcut üretimleri¬ 
ni genişleten küçük sanayicilere model planlar, proje rapor¬ 
ları ve diğer teknik bilgiyi hazırlamak. 

İhracat potansiyeli olan ürünleri ve hali hazırda üretimde 
bulunan veya üretim kapasitesini arttırabilecek olan işletme¬ 
leri belirleyerek ihracatın geliştirilmesi için bir strateji hazır¬ 
lamak. 

(e) Küçük ölçekli sanayi ve (küçük) sanayi sitelerinin gelişmele¬ 
rini etkileyen hukukî, ekonomik, malî ve teknik problemleri 
incelemek ve uygun politika ve programları teklif etmek. 

KÜSGET’in teşkilâtlandırma, kurum içi eğitim, teknik belgeleme 
(Dokümantasyon), Uluslararası piyasalar ile bağ kurulması, küçük sa¬ 
nayinin sorunlarının izlenmesi ve incelenmesi gibi merkezî fonksiyon¬ 
ları yürütmesi öngörülmüştür. Merkezde bu amaçla ilk yıl 42 profes¬ 
yonel eleman çalıştırılacak, bu personelin gerektiğinde yurt dışında 
eğitilmeleri BMKP’mn vereceği burslarla sağlanacaktır. 

Bölgesel Geliştirme Merkezlerinde ise, KÜSGET'in desteği ile, şu 
faaliyetler yürütülecektir : 

(a) Küçük ölçekli işletmelerin müteşebbislerine/sahiplerine mü¬ 
hendislik, işletme, pazarlama v.b. konularda danışmanlık hiz¬ 
metleri sağlamak. 
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(b) Yarım gün veya akşam kurslarıyla atelye pratiği, ürün tasarı¬ 
mı, teknik resim okuma, ticaret pratiği v.b. gibi teknik ve ti¬ 
caretle ilgili eğitim kurslarının düzenlenmesinde öncülük 
etmek. 

ı (c) Üretim, pazarlama, finansman, maliyet kontrolü, v.b. gibi ko¬ 
nularda işletmecilik eğitim kurslarının düzenlenmesine öncü¬ 
lük etmek. 

(d) Küçük ölçekli sanayiciye malî planlama yoluyla finansman 
temininde yardımcı olmak ve -kredi alabilmesi için gereken 
bilgileri vermek. 

(e) Türkiye’de ve yurt dışında pazar potansiyeli bulunan ürünler 
hakkında bilgi toplama ve bu ürünlerin koordinasyonlu yar¬ 
dımla, mevcut ünitelerde imalini teşvik etmek. 

(f) Eski yerlerinden organize sanayi bölgelerindeki (küçük sana¬ 
yi sitelerindeki) yeni fabrikalarına taşman -küçük ölçekli sa¬ 
nayilere özellikle aktif sanayi geliştirme yayım hizmetlerini 
sağlamak. 

Gaziantep Bölge Merkezi, KÜSGEM Pilot Projesinin devamıdır. Fu 
merkez, madenî eşya işkolundaki küçük -sanayicilere hizmet götürecek¬ 
tir. Merkezde 37 personel, 36 teknik eleman ve yeterli İdarî eleman ça¬ 
lıştırılacaktır. BMKP, 17 ay süre ile çalışacak olan, takım imalâtı ve ' 
tasarımında uzman bir makina mühendisi ile kısa süreli özel danış¬ 
manlar sağlayacaktır. 8/1655 sayılı kararnameye ekli bütçeye göre Ga¬ 
ziantep Bölge Merkezinde Hükümetimizce taahhüt edilen katkı : 
223.419.000,— TL. -dır. Proje ve bütçe revizyonu onaylanır ise bu mik¬ 
tar % 158 oranında bir artışla 577 milyon TL. na yükselecektir. Gazi¬ 
antep Bölge Merkezi Örnek Sanayi Sitesi tevsi ve onarım işleri için, 
Bakanlığın 1983 yılı yatırım bütçesine 20 milyon TL. konmuştur. 

Ankara Bölge Merkezi dökümcülük işkolundaki küçük sanayicile¬ 
re götürülecek hizmetlerde uzmanlaşacaktır. Merkezde 34 profesyonel 
ve 38 teknik elemanın istihdam edilmesi Bakanlıkça sağlanacaktır. 
BMKP 20 ay süre ile çalışacak olan bir -döküm işleri uzmanı ile kısa 
süreli özel danışmanlar sağlayacaktır. Ankara Bölge Merkezine mevcut 
kararnameye göre tahsis edilmesi taahhüt edilen miktar 234.571.000,— 
TL. dır. Bütçe revizyon taslağına göre bu miktarın % 18 oranında ar¬ 
tarak 278 milyon TL. na yükselmesi öngörülmüştür. Ankara Bölge Mer¬ 
kezi bina yapım işleri için 1983 yılında Bakanlık bütçesine 20 milyon 
TL. ödenek konmuştur . 
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Ankara Bölge Merkezine bağlı olarak çalışacak olan dökümcülük 
genel kolaylık atelyesinin makina-teçhizat ihtiyacı için ise 1983 yılında 
Bakanlık bütçesinde (proje toplamı 25 milyon TL. olmak üzere) 15 mil¬ 
yon TL. lık bir ödenek bulunmaktadır. 

Küçük Sanayi Geliştirme Bölge Merkezlerinin sayısının önümüz¬ 
deki yıllarda giderek artması ve 14’e ulaşması öngörülmektedir. (Bö¬ 
lüm II-A) bu çalışmalara bir başlangıç olması amacıyla, küçük sanayi 
işletmelerinin % 33 ünün yoğunlaştığı İstanbul, Bursa ve İzmir illerin¬ 
de Bölge Merkezleri açılması için ön etüdler yapılmasını sağlamak 
üzere 1982 ve 1983 yılı programlarına ödenek konmuştur. 

Bölge merkezlerinin yer ve konu seçiminde iki yol izlenebilir : 
(a) Öncelikle bölge seçimi yaparak bu bölgeye uygun teknik ve malî 
danışmanlık hizmetlerini belirlemek, (b) Öncelikle konu seçimi yapa¬ 
rak belirlenen işkolunun geliştirilmesi açışımdan en uygun bölgeyi 
belirlemek. 

Birinci alternatif, en kısa sürede en çok sayıda küçük sanayiciye 
ulaşmak, veya hizmeti gerice yörelerde yoğunlaştırmak gibi tercihlere 
daha uygundur, ikinci alternatif ise, hizmetlere en çok gerek duyulan 
işkollarına yönelmek, ya da çeşitli ekonomik politikalar açısından ön¬ 
celikli sayılan işkollarında hizmetleri yoğunlaştırmak gibi politika ter¬ 
cihlerine uygun bir yoldur. 

Proje dokümanı bu konuda açık bir tercih taşımamakta, her iki 
yaklaşıma da yer vermektedir. Geliştirme merkezlerinin yer seçımleri- 
n'n konu seçimlerine göre öncelik taşıdığı durumlarda bile, işkolu ba¬ 
zında yapılacak değerlendirmeler önem -taşıyacaklardır. Bu nedenle 
küçük sanayi geliştirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı işkollarının 
belirlenmesine öncelik verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Götürü¬ 
lecek hizmetler ve bu hizmetlerin gerektireceği kurumlaşmanın biçimi, 
coğrafî dağılımı gibi konularda yapılacak tercihler bu temel karara 
dayandırılmahdır. 

2.1.3 — Sorunlar : 

Küçük Sanayi Geliştirme kuruluşlarının ülkemizdeki uygulama¬ 
sında karşılaşılan sorunlar iki bölümde incelenebilir : (a) KÜSGEM 
Gaziantep Pilot Projesinin uygulamasında karşılaşılan sorunlar; (b) 
KLSGET Projesinin uygulamasında karşılaşılan sorunlar. 
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(a) KÜSGBM Gaziantep Pilot Projesi ile ilgili Sorunlar : 
— Öngörülen Küçük Sanayi Sitesi ve Örnek Sanayi Sitesinin ya¬ 

pımı çok yavaş ilerlemiştir. 

— Sitelerdeki işyerlerine ilişkin mülkiyetin statüsü iyi belirlene¬ 
memiş, bu da kooperatif üyeleri üzerinde caydırıcı bir etki yaratmıştır. 

— Sitelerin planlanmasında hatalar yapılmıştır. 
— Yukarıda belirtilen faktörlerin etkileriyle KÜSGEM küçük sa¬ 

nayicilerle arzu edilen snkı ilişkiyi kuramamış, bazı alanlarda sınırlı bir 
mesafe katedilebilmiştir. 

KÜSGEM Gaziantep Pilot Projesinin on yıllık çalışmalarının ciddi 
bir değerlendirmesinin yapılması, başarı ve başarısızlıkları doğuran 
faktörlerin anlaşılması açısından çok yararlı olacaktır. 

■(b) KÜSGET Projesi ile İlgili Sorunlar : 
— KÜSGET Projesi için ihtiyaç duyulan profesyonel ve teknik 

elemanlar, Kuruluşun 8/1655 sayılı kararname ile getirilen statüsü çer¬ 
çevesinde sağlanamamıştır. 

— Personel sıkıntısı -yanında finansman yetersizliği de projenin 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

8/1655 Sayılı Kararname ile getirilen statü, 657 sayılı Devlet Me¬ 
murları Kanunu hükümleri yanında, kamu kuruluşlarının tabi olduk¬ 
ları diğer mevzuat hükümlerine dayalı bir statüdür. (1050 ve 2490 sa¬ 
yılı kanunlar, Bütçe Kanunları, v.b.) Onaya sunulmuş olan proje reviz¬ 
yonunda, KÜSGET'in anılan kanunlardan muaf tutulması, bu mevzu¬ 
atın yerine Küçük Sanayi Geliştirme Kurulu ve KÜSGET Yönetim Ku¬ 
rulu tarafından belirlenecek ilkelerin geçmesi öngörülmektedir. 

2.1.4 — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Dönemi İçin ilkeler : 
Proje Dokümanının II-A Bölümünde : «Küçük sanayi geliştirilme¬ 

si için seçilecek sektörler Ulusal Kalkınma Plânında belirtilen öncelik¬ 
li gereksinimleri karşılayacak nitelikte olacaktır» denmektedir. Bu ne¬ 
denle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (V. BYKP), küçük sanayii 
geliştirmede sektönel önceliklerin belirlenmesine yol gösterecek ilkele¬ 
rin yer alması yararlı olacaktır. 

Ayrıca V. BYKP’nda, küçük sanayicilere götürülecek geliştirme 
hizmetlerinin, bu hizmetleri götüren kuramların süreklilik taşıdıkları, 
bir deneme niteliğinde olmadıkları açıkça belirtilmelidir. Proje Dökü- 
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maninin II-A ve II-C Bölümlerinde proje ile başlayan çalışmaların pro¬ 
je süresinin ötesine uzayacağı anlamını taşıyan ifadeler vardır. Ancak, 
hizmetlerin ve özellikle de kurumlarm süreklilik taşıdığının plan gü¬ 
vencesine alınması, kurumlarm saygınlığı açısından ve V. BYKP döne¬ 
minde bu alanda ihtiyaç duyulabilecek hukukî ve İdarî kararlara bir 
dayanak sağlamak yönünden olumlu olacaktır. 

KÜSGET ve bağlı bölgesel merkezlerin hizmet •verebilecekleri alan¬ 
lar şöyle sıralanabilir : 

o) Genel Araştırma ve Dokümantasyon Çalışmaları : 

Küçük sanayi işletmeleri ve küçük sanayi politikaları ile ilgili eko¬ 
nomik, teknik, hukukî v.b. bilgilerin derlenmesi, dokümantasyonu ve 
değerlendirilmesi. Sektörü ilgilendiren konularda Küçük Sanayi Geliş¬ 
tirme Kurulu’na raporlar hazırlanması. Sektör ve Bölge bazında potan¬ 
siyel araştırmalarının yürütülmesi. 

Çırak, kalfa ve ustalık eğitimi ihtiyacı hissedilen iş kolları ve böl¬ 
geler hakkında raporlar hazırlayarak Merkez Çıraklık Kurulu’na 
sunmak. 

Prototip ürün geliştirme ve araştırma çalışmaları yürütmek, bu 
amaçla Üniversiteler ve TÜBİTAK ile işbirliği yapmak. 

b) Finansman Sorunlarına Yönelik Çalışmalar : 

1 — Küçük sanayicilerin kamu veya özel bankalardan tesis veya 
işletme kredisi talep ettikleri durumlarda, krediyi tahsis edecek olan 
kuruluşu girişim ve girişimci hakkında aydınlatmak, bu yolla küçük 
sanayicilere destek olmak. 

2 — Finansman kaynağı bulmakta güçlük çeken girişimcileri çe¬ 
şitli kredi kaynakları konusunda aydınlatmak, finansman planlarına 
yardımcı olmak, kredi alabilmek için gerekli belgeleri düzenlemelerine 
yardımcı olmak. 

cj Hammadde ve Malzeme Temini Sorunlarına Yönelik Çalışmalar: 

Küçük sanayicilerin ucuz ve uygun nitelikte hammadde ve malze¬ 
me sağlamalarına yardımcı olmak. Bu amaçla işkollarının özellikleri¬ 
ne göre aşağıdaki hizmetlerin bir veya birkaçını sunmak : 

1 — Hammadde ve malzemelerin iç veya dış piyasalardaki tip, 
standart ve özellikleri hakkında bilgi vermek, gerektiğinde teknik de- 
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ğerlendirmeler yaparak girişimciye hangi özellikte hammadde ve mal¬ 
zeme gerektiğini belirlemek. 

2 — Hammadde ve malzemelerin fiyatları hakkında bilgi vermek. 
3 — Hammadde ve malzemelerin kalite kontrolünü yapmak. 
4 — Kalıp yapımında olduğu gibi, gerekli durumlarda bazı özel 

üretim girdilerini üretmek veya hazırlamak. 
5 — Hammadde ve malzeme temin-tedarik kooperatifleri kurul¬ 

ması için danışmanlık yapmak, mevcut kooperatifleri elde bulunan 
araçlarla teşvik etmek, desteklemek. 

d) Teknik Sorunlara Yönelik Çalışmalar : 

Küçük sanayicilere üretim teknolojileri hakkında danışmanlık 
yapmak. Bu amaçla, çalışılan işkollarında belirlenecek ihtiyaca göre 
alternatif modern teknolojiler, atelye yerleşim plânı, kaliteyi yükseltici 
ve verimliliği arttırıcı üretim teknikleri gibi konularda girişimcileri 
aydınlatmak, mevcut sorunlar -için çözüm yolları aramak ve bunların 
çözümünde öncülülç etmek. 

e) Mamul Kalite Kontrolü Sorunlarına Yönelik Çalışmalar : 

Mamullerin kalite kontrolundan geçirilmeleri konusunda küçük 
sanayicilere yardımcı olmak veya kalite kontrolünü bizzat yapmak. Bu 
amaçla ülke çapında, hatta Uluslararası piyasalarda geçerli sayılacak 
kalite belgesi vermek, veya bu konuda Türk Standartları Enstitüsüne 
yardımcı olmak üzere düzenlemelere gitmek. 

f) Pazarlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar : 

1 —- Girişimcilere ürünlerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki pi¬ 
yasaları hakkında bilgi vermek. Bu piyasalarda bilgi alma, teklif ver¬ 
me, sözleşme, taşıma ve ödeme konularında teknik, malî, ticarî ve hu¬ 
kukî danışmanlık hizmetleri sunmak. 

2 — İlgili dallarda açılan ihalelerden haberdar olarak küçük sa¬ 
nayicilere duyurmak. Büyük sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla kurulabi¬ 
lecek toplu, düzenli ve sürekli alt sözleşme (Tali mukavele) ilişkilerini 
araştırmak, duyurmak ve özendirmek. 

Yukarıda sıralanan çalışmaları gerçekleştirmek üzere : 

— Girişimciler ve çalışanlar için kurs, seminer, konferans, v.b. 
programlar düzenlemek. Çırak, kalfa ve ustalık eğitimine ek uzmanlık 
kursları açarak belge vermek. 
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— Programlı veya istek üzerine yapılacak işyeri ziyaretleri yoluyla 
sorunlar hakkında yerinde bilgi edinme ve bilgilendirme çalışmaları 
yapmak. 

— Bülten ve broşürler yayınlayarak tanıtma, duyurma, aydınlat¬ 
ma ve bilgilendirme faaliyeti yürütmek. 

— Genel kolaylık, test v.b. atölyeler çalıştırmak. 

2.1.5 — Öneriler : 

Yukarıda sıralanan faaliyetler, iKÜSGET’in el atabileceği potansi¬ 
yel alanları belirtmektedir. Ancak, KÜSGET çerçevesinde yürütülecek 
çalışmaların ciddi araştırmalara dayalı olarak, zaman içinde kademeli 
biçimde ve sağlam temeller üzerinde geliştirilmesi gerekli görülmek¬ 
tedir. 

Bölgesel küçük sanayi geliştirme merkezleri ve bu merkezlerin yü¬ 
rütecekleri görevler, işıkolları ve bölgeler bazındaki araştırmalarla açı¬ 
ğa çıkarılacak gerçek ihtiyaçlara dayanmalıdır. Gerekli personelin be¬ 
lirlenmesine, seçimine ve eğitimine önem ve öncelik verilmelidir. 

KÜSGET çerçevesinde sunulacak hizmetlerin gerek yurt çapında 
yaygınlaşmasında, gerekse çeşitlendirilerek geliştirilmesinde, küçük 
sanayinin dinamik ve esnek yapısını da dikkate alan teşkilâtlanma ve 
yaygınlaşma programı izlenmelidir. Sabit yatırımı yüksek bölge mer¬ 
kezleri yanında, sabit yatırımı az, gezici ekiplerle veya çok sayıda 
Küçük Sanayi Sitelerinde yaygın olarak çalıştırılacak şubelerde yürü¬ 
tülecek yayım hizmetleri de düşünülmelidir. 

Küçük sanayi siteleri, KÜSGET çerçevesinde geliştirme faaliyetle¬ 
rinin verimli olarak yürütülebileceği yoğun ve birbirleriyle ilişkili iş¬ 
letme toplulukları meydana getirmektedir. Bu sitelere tahsis edilen ka¬ 
mu kaynaklı kredilerin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ol¬ 
ması, bu iki faaliyetin koordine edilebilmesi açısından ciddi bir kolay¬ 
lıktır. Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri ve Küçük Sanayi Siteleri 
Kredileri, birbirlerine büyük ölçüde yardımcı olacak iki yönlendirme 
politikası olarak ele alınmalıdırlar. 



2.2. KÜÇÜK SANAT KOOPERATİFLERİ VE TEMİN TEDARİK 
KOOPERATİFLERİ 

2.2.1 — Giriş : 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmalarında Esnaf, 
Sanatkâr ve Küçük Sanayi Sektörü için oluşturulan özel ihtisas komisr 
yonunun Küçük Sanat Kooperatifleri ve Temin Tedarik Kooperatifleri 
Grubu çalışmalarını tamamlamıştır. 

Hazırlanan raporda, kooperatifin tanımından hareket edilerek 
küçük sanat kooperatifleri tanımlanmış, esnaf ve sanatkâr ile küçük 
sanayici tarafından oluşturulan veya bu kişilerin de üye olduğu köy 
kalkınma ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile temin tevzi, temin teda
rik kooperatiflerine de değinilmiştir. 

İncelemelerimizde, önce mevcut durum ele alınmış, küçük sanat 
kooperatifleri ve konu ile ilgili diğer kooperatifler hakkında istatistik! 
bilgiler derlenmiş, yıllara göre ve bölgelere göre gelişme durumu tesbit 
edilmeye çalışılmıştır. 

Kanımızca, küçük sanayinin gelişmesinde, orta ve büyük sanayie 
yan sanayi olabilmesinde veya geçebilmesinde küçük sanat kooperatif
leri önemli bir basamak niteliğindedir. Bu nedenle çalışmalarımızda 
bu güne kadar, küçük sanat kooperatiflerine kamu kuruluşlarınca ya
pılan yardım ve yönlendirmelerin neler olduğu belirlenmiş ve uygula
malarda amaca ne kadar ulaşıldığı ve aksayan hususların neler olduğu 
tesbit edilmeye çalışılmıştır. 

Sorunların tesbit edilmesinden sonra çözüm ve öneriler bölümün
de, önümüzdeki Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde bu konuda alın
ması önerilen hususlar sıralanmıştır. 

2.2.2 — Tanım : 

Halen yürürlükte bulunan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
1 inci maddesinde kooperatifler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

«Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik men
faatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı 
yardım dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak lamacıyla 
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gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemi¬ 
yetler ve dernekler tarafından ıkurulan değişir ortaklı ve değişir serma¬ 
yeli teşekküllere KOOPERATİF denir. 

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 115 nci maddesinde 
belirlenen iş kollarında bilfiil üretim yapan ve esnaf ve sanatkârlar 
derneğine kayıtlı olan kişilerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa uy¬ 
gun olarak kurdukları kooperatiflere ise «KÜÇÜK SANAT KOOPE¬ 
RATİFİ» denmektedir. 

Küçük sanat kooperatifleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ha¬ 
zırladığı tip anasözleşmeye uygun olarak, ilçe veya daha büyük yerle¬ 
şim merkezlerinde kurulmaktadır. Kuruluş işlemleri, Ticaret Bakanlı¬ 
ğınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da uygun görüşü alınarak ger¬ 
çekleştirilir. 

Kırsal kesime hizmet götürmek amacıyla kurulan üyelerinin 
80’i kırsal alanda çalışan ve üretici olan yine 1163 Sayılı Kanun 

esaslarına göre ilçeden daha küçük yerleşim merkezlerinde kurulan 
KÖY KALKINMA VE TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF Ter Köy İş¬ 
leri ve Kooperatifler Bakanlığının hazırladığı tip Anasözleşmeye göre 
kurulur. Kuruluş işlemleri de Bakanlıkça gerçekleştirilir. 

Bazı esnaf ve meslek gruplarının meslekî ihtiyaçları ile gerekli 
araç ve gereçlerini temin ve tevzi etmek, ana sözleşmelerinde belirtilen 
işleri yürütmek amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa uygun 
olarak TEMİN, TEDARİK ve PAZARLAMA KOOPERATİFLERİ ile 
TEMİN, TEVZİ KOOPERATİFLERİ adı altında Ticaret Bakanlığının 
uygun görüşü ile kurulan kooperatiflerde küçük sanayici ve esnaf ve 
sanatkâra yönelik hizmetler yapmaktadır. 

2.2.3 —■ Mevcut Durum : 

(a) Küçük Sanat Kooperatifleri : 
Küçük sanat kooperatiflerinin tarihi ülkemizde Cumhuriyetle baş¬ 

lamaktadır. İlk kurulan kooperatif İstanbul Umum Ayakkabıcılar Koo¬ 
peratifi olup bunu 22.2.1926 tarihli ve 1744/281 sayılı İcra Vekilleri 
Heyeti kararı ile kurulan İstanbul Umum Saraç Sanatkârları Koopera¬ 
tifi izlemiştir. (*) Giderek sayıları artan kooperatifler daha ziyade 

(*) Küçük Sanat Kooperatifleri : notlar . mevzu Hükümler - Genelgeler Ka¬ 
rarlar,, Muzaffer UYGUNER 1956 _ ANKARA 
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Burdur, Bursa, Denizli, Gaziantep, Istanbul bölgelerinde toplanmakta 
ve daha ziyade hammadde temin eden kooperatifler olarak çalışmak¬ 
ta idi. 

Kooperatiflerce yapılan çalışmaları düzenlemek aksaklıkları orta¬ 
dan kaldırmak amacıyla Millî Koruma Kanununa dayanılarak K/513 
Sayılı Karar çıkarılmıştır. Bu karar ve eki ana sözleşme 19.4.1944 tari¬ 
hinde yürürlüğe girmiş, Kooperatifler genel kurullarını toplayarak ana 
sözleşmelerini buna göre değiştirmişlerdir. 

1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile koope¬ 
ratiflerin kurulma ve çalışma esasları yeniden düzenlenmiştir. Halen 
bu kanun yürürlüktedir. 

Küçük sanat kooperatiflerinin çalışmaları 1163 Sayılı Kanunun 
90 ve 91 inci maddeleri uyarınca Ticaret Bakanlığınca izlenmekte ve 
denetlenmektedir. 

Küçük sanat kooperatiflerinin son üç yıl sonu itibariyle sayısal 
durumu şöyledir. 

Yıl K.S.K. Adet Küçük Sanat Kooperatifi Birliği 

1980 630 3 

1981 648 4 

1982 659 5 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı verileri 

Kuruluş İzni : 

Küçük sanat kooperatifi kurulmak istenmesi halinde ilk müracaat 
bir dilekçe ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Bakan¬ 
lık, Ticaret Bakanlığıyla müşterek çalışarak başvurularda verilmek 
üzere, bir örnekliği sağlamak ve küçük sanat kooperatiflerinden bek¬ 
lenen hizmetin daha iyi belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla «Sı¬ 
nırlı Sorumlu Küçük Sanat Kooperatifleri Ana Sözleşmesi» adı altında 
tip ana sözleşme hazırlanmıştır. Bu ana sözleşmeler ücretsiz olarak 
verilmektedir. 
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1980 - 1982 yıllarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan ku¬ 
ruluş başvuruları ve uygun görülen küçük sanat kooperatiflerinin du¬ 
rumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ana Sözleşme Talebi 
Kuruluşu İçin Uygun Görüş 
Verilen KSK. Adedi 

1980 34 21 

1981 29 20 

1982 21 10 

Toplam 84 51 

Kayndk : S. T. B. Verileri 

1980 - 1982 yıllarında kuruluşu için uygun görüş verilen küçük sa¬ 
nat kooperatiflerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle olmuştur. 

İş Kolları Adedi 

Madenî İşler 12 

Ağaç İşleri 19 

Halıcılık 3 

Dokumacılık 6 

Deri Konfeksiyon — 

Ayakkabı — 

İp-SicimjUrgan 1 

Cam-Ayna-Gözlük 1 

Diğerleri 9 
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Önceki yıllarda kurulmuş olan ıküçük sanat kooperatiflerinin iş 
kollarına göre dağılımı ve ortak sayıları ise aşağıdaki tabloda veril¬ 
miştir. 

İş Kolları Kooperatif Sayısı Üye Sayısı 

1 — Madenî İşler 43 7070 
2 — Ağaç İşleri 35 1653 
3 

4 
— İnşaat Sanatkârları 
— Giyim Mensucat - Halıcılık 

3 107 

5 ■ 
Ayakkabı Deri İşleme 

— Fotoğraf Cam Kâğıt Seramik 
62 9249 

Plastik 15 678 

6 
7 

— Boyama Temizleme 
— Tamircilik Sanatları 

1 87 

Otomativ Yan Sanayi Metal Ofset 11 1791 
8 -— Ip Sicim Urgan 2 418 

TOPLAM 172 21053 

Ancak bu kooperatiflerde halen çalışmakta olanların sayısı aşağı 
daki gibidir. 

İş Kolları Kooperatif Sayısı Üye Sayısı 
1 — Madeni İşler 31 3120 

2 — Ağaç İşleri 24 2046 
3 — İnşaat Sanatkârları 5 322 
4 — Giyim Mensucat Halıcılık 

Ayakkabı Deri İşleme 44 6129 

5 — Fotoğraf Cam Kâğıt 
Seramik Plastik 7 654 

6 — Tamirat Metal Ofset 

Otomativ Yan Sanayi 3 856 

7 — Ip Sicim Urgan 3 455 
8 — Matbaacılık ve Diğer 3 309 

TOPLAM 120 13.871 

Tablolardan da görüleceği gibi küçük sanat kooperatiflerinin ku¬ 
ruluşunda ağırlıklı iş kolları madeni işler, ağaç işleri, halıcılık, doku- 
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macılıık sanatları olmaktadır. Bu iş kollarında kooperatifleşme daha 
yaygın olmaktadır. 

Küçük sanat kooperatiflerine üye olunabilmesi için Ana sözleşme¬ 
nin 7 inci maddesinde belirtilen ortaklık şartlarının yerine getirilmiş 
olması gerekmektedir. 

Çalışma konusunun 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununda 
belirtilen iş kollarında olması ve üretime dönük çalışmalarda bulunul¬ 
ması, küçük sanat kooperatiflerinin kuruluşunda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca dikkat edilen hususlardandır. 

(b) Temin Tedarik ve Temin Tevzi Kooperatifleri : 
Bazı Esnaf ve Sanatkârlar ve Meslek Gruplarının mesleki ihtiyaç¬ 

ları ile gerekli araç ve gereçlerinin temini ve dağıtımını ve pazarlanma- 
sını sağlamak üzere kurulan temin tedarik pazarlama ve temin tevzi 
kooperatiflerinin yıllara göre dağılımı kümülatif olarak şöyle olmuştur. 

Yıllar 
Temin Tedarik 

Pazarlama Kooperatifleri 
Temin ve Tevzi 
Kooperatifleri 

1979 33 84 
1980 35 105 

1981 36 115 
1982 36 118 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı 

(c) Köy Kalkınma Ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler : 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının uygun görüşüyle ve ha¬ 

zırlamış olduğu tip anasözleşmeye göre ve kırsal kesime hizmet götür¬ 
mek amacıyla kurulan Köy Kalkınma ve Tarımsal amaçlı kooperatifle¬ 
rin üyeleri arasında el sanatları ve küçük sanatlarla uğraşanlarda bu¬ 
lunmaktadır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Köy Kalkınma ve Tarımsal 
amaçlı kooperatifleri düşük faizli kredi ile desteklemektedir. Bu kredi¬ 
ler Devlet Plânlama Teşkilâtının vize ettiği yatırım projeleri için Ba¬ 
kanlığın yatırım programında ve Maliye Bakanlığınca bütçeye ayrılan 
kaynak kullanılarak (transfer programından) İşletme Kredisi şeklinde 
olmaktadır. Her iki kredinin de faiz oranı % 2 dir. Kırsal kesime hiz¬ 
met götürüldüğü gerekçesi ile faiz oranları düşük tutulmaktadır. 
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Köy (kalkınma kooperatifleri ve birliklerinin yıllara göre dağılımı : 

Kooperatif Türü 1967-1979 1980 1981 1982 (*) Toplam 

Köy Kalkınma (Koop.) 5861 301 220 64 6446 

Köy Kalkınma (Birlik) 77 2 1 — 80 

(*) 1.9.1982 tarihi itibariyle 
Kaynak : Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

Proje uygulanan kooperatiflerin sektörlere göre dağılımı . 

Sektör 

İşletmesi 
İşletmede Durmuş 

Uygulaması 
Devam Eden 

Uygulaması 
Durmuş Toplam 

Tarım 157 133 99 218 607 
Gıda 173 74 75 59 381 

Doku-Giyim 53 24 32 31 146 
Orman Ur. 15 6 12 8 41 

Deri Kösele — 1 2 2 5 
Pişmiş Kil — 1 1 1 3 
Madencilik 1 2 2 1 6 

Diğer 2 — 5 1 8 

Toplam 401 241 228 321 1197 

Kaynak : Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı verileri 

2.2.4 — Kamu Kuruluşlarınca Kooperatiflere Yapılan Yardımlar: 

(a) Kredi Yardımı : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca küçük sanat kooperatiflerine, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca ise köy kalkınma kooperatif¬ 
lerine düşük faizli kredi yardımı yapılmaktadır. 

Küçük sanat kooperatifi olup da Köy İşleri ve Kooperatifler Ba¬ 
kanlığının kredi desteğinden yararlanan kooperatifler de bulunmakta¬ 
dır. Bunların projeye dayalı yatırımlar olması gerekmektedir. 
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Küçük sanat .kooperatiflerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
Bakanlık bütçesinde yer alan «Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştir¬ 
me Fontundan ödemesiz dönemi olmayan 2 veya 3 yıl vade ile tesis ve 
işletme kredisi verilmektedir. Tesis Kredisi % 3,5, işletme kredisi ise 
% 6 faizle verilmektedir. 

1980-1981 yılları ve 1982 yılı ilk 6 ayında Bakanlıkça kredi tahsis 
edilen kooperatiflerin iş kollarına göre dağılımı aşağıdaki şekilde 
olmuştur. 

İş Kolları Adet 
Toplam 
Ortak 
Sayısı 

Ödenmiş 
Sermaye 
(1000 TL.) 

Talep 
Edilen 

Kredi 
(1000 TL.) 

Tahsis 

Edilen 
Kredi 

(1000 TL.) 

Madeni İşler 22 2647 51.100 122.900 58.300 

Ağaç İşleri 16 1193 24.800 60.900 31.300 

Giyim-Dokuma 5 514 4.700 6.400 6.700 

Halı-Kilim 3 216 1.400 4.800 2.200 

Ayakkabı-Deri İşleri 1 27 200 3.000 500 

Kâğıt-Defter İmali 2 113 2.900 12.000 4.200 

İp.Sicim-Urgan 2 418 3.500 — 500 

Fotoğraf-Cam-Gözlük 3 446 5.600 12.500 5.800 

Elektrik Elektronik 1 920 13.400 20.000 10.000 

Diğer 1 187 300 4.500 1.500 

Toplam 56 6681 107.900 247.000 121.000 

Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri. 

Tesis kredisi, yeni kurulan, işletmesini yenilemek veya geliştirmek 
isteyen kooperatifi yatırım harcamalarında öz kaynaklarıyla karşılana¬ 
mayan tesis veya makina teçhizat harcamalarını finanse etmek amacıy¬ 
la verilmektedir. Tesis kredisi müracaatlarında alınmasa düşünülen 
makina teçhizatınm proforma faturası veya tesis için yapılması düşü¬ 
nülen harcamaları belgeleyen bilgilerin Bakanlığa verilmesi gerekmek¬ 
tedir. 
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İşletme kredisi kooperatifin kuruluşunu gerçekleştirip çalışmaya 
başlamasından sonra işletme malzemesinin temininde karşılaştığı öz 
kaynak yetersizliği sorununun giderilmesi veya pazarlama veya koope¬ 
ratifin ihracata yönelmesi için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere 
verilmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde transfer harcamaları 
bölümündeki küçük sanat Kooperatiflerini geliştirme fonu 1977-1982 
bütçe rakamları aşağıdaki gibidir. 

1977 35.000.000 

1978 70.000.000 

1979 142.500.000 

1980 160.000.000 

1981 — 

1982 — 

Görüldüğü gibi son iki yılda küçük sanat kooperatifleri için büt¬ 
çeden ödenek ayrılmamıştır. Önceki yıllardan ayrılan paranın kullanı¬ 
ma açılma durumu ise 1982 yılı için aşağıdaki gibi olmuştur. (31.8.1982 
itibariyle) 

Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu : 

Maliye Bakanlığı Emanette toplam 203.906.603,— TL. 

» » Serbest bırakılan 10.000.000,— TL. 

» » Kalan 193.906.603,— TL. 

S.T.B. Teklifi (1983) 300.000.000,— TL. 

Bakanlıkça yapılan 1983 teklifi de kabul edilmemiş ve bu yıl için 
bütçeden ödenek ayrılmamıştır. Ayrıca mevcut fon Maliye Bakanlığı 
tarafından istenen oranda ve zamanında serbest bırakılmadığı için ra¬ 
hat kullanılmamakta ve fondan yeteri kadar yararlanılamamaktadır. 
Eldeki kısıtlı ödenek ve geri dönen kredilerle oluşan fonun mümkün 
olduğu kadar fazla kooperatife bölünmek durumunda kalınması, mik¬ 
tarın küçülmesine neden olmakta bu da günümüz ekonomik şartların¬ 
da kooperatiflere beklenen yararı ve gelişmeyi verememektedir. 
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1974-1981 yılları arasında Bakanlığın K.S.K. Geliştirme Fonundan 
kredi kullanan kooperatiflerin yıllara göre dağılımı ve kooperatif başı¬ 
na ortalama kredi miktarı aşağıdaki gibi olmuştur. (Tabloya birden 
fazla kredi kullananlar da dahil edilmiştir.) 

Yıl Adet Miktar (Bin TL.) Ortalama Miktar (Bin TL.) 

1974 30 5.200,— 173 
1975 30 8.500,— 283 

1976 28 8.900,— 317 
1977 4 1.900,— 475 

1978 40 17.200,— 430 

1979 15 8.400,— 560 
1980 13 17.000,— 1.307 

1981 26 47.600,— 1.830 

1982 (İlk 6 ay) 15 59.000,— 3.933 

1980-1982 yılları arasında yapılan kredi müracaatları 
aşağıdaki gibi olmuştur. 

ve dağıtımı ise 

TALEP EDİLEN VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN REDDEDİLEN 
Yıl Adet Miktar 

(M TL.) 
Ort. Adet Miktar 

(M TL.) 
(ort) Adet Miktar (ort) 

(M TL.) 

1980 26 60.4 2.3 13 17 1.3 13 42.4 3.2 

1981 36 19.50 5.4 26 47.6 1.8 10 147.4 14.7 

1982 (*) 46 324.4 7.0 15 58.8 3.9 — — — 

(*) Kredi dağıtımı 6 aylık devreler halinde de Temmuz ve Ocak aylarında 
yapılmaktadır. Bu nedenle 1982 yılı değerleri ilk 6 ay için olup 2. dönem 
listesi henüz kesinleşmediği için reddedilenler hanesi boş bırakılmıştır. 

Her ne kadar 1980 yılından itibaren kredi miktarlarında bir artış 
görünüyorsa da bu artış, sürekli enflasyon maliyet giderlerini yükselt¬ 
tiğinden artan talep miktarı karşısında yetersiz kalmaktadır. 



BÖLGELER İTİBARİYLE KÜÇÜK SANAT KOOPERATİFLERİNE 
1964-1982 YILLAR ARASINDA DAĞITILAN KREDİLER 

Sıra No. Bölgeler Kooperatif Tesis Kredisi İşletme Kredisi Toplam Krediler 

1 Marmara Bölgesi 29 1.125.000 — 34.492.500,— 35.617.500,— 

2 Karadeniz Bölgesi 11 2.080.000,— 14.217.500,— 16.297.500,— 

3 Doğuanadolu Bölgesi 5 1.720.000,— 1.810.000,— 3.530.000,— 

4 Güneydoğu Anadolu Böl. 6 2.049.500,— 5.955.000,— 8.004.500,— 

5 İç Anadolu Bölgesi 34 8.055.000,— 42.187.500,— 50.242.500,— 

6 Ege Bölgesi 22 10.676.000,— 13.768.620,— 24.444.620,— 

7 Akdeniz Bölgesi 13 1.065.000,— 10.787.500,— 11.852.500,— 

GENEL TOPLAM 120 26.770.500,— 123.218.620,— 149.989.120,— 



Ayrıca fondaki paranın sınırlı obuası ve Maliye Bakanlığı tarafın¬ 
dan zamanında serbest bırakılmaması nedeniyle kooperatiflere verile¬ 
cek krediler bekletilmekte öncelik sırasına göre guruplanarak altışar 
aylık devreler halinde dağıtım yapılabilmektedir. Bu da bazı hallerde 
6 ayı da aşan zaman -kaybına ve zaten kısıtlı olan kredinin zaman aşı¬ 
mına uğrayarak işe yararlılığının büyük oranda düşmesine neden 
olmaktadır. 

Küçük sanat -kooperatiflerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesi 
sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır. 

1 — Kooperatifin küçük sanat Kooperatifi olması. 

2 — Müracaat tarihinden bir önceki yılın genel kurul toplantısını 
yapmış olması ve tutanaklarını Bakanlığa göndermiş olması. 

Genel Kurul tutanaklarında aşağıdaki bilgilerin olması gerekir. 

—• Yönetim kurulu raporu 

— Denetçi raporu 

— Yıl sonu itibariyle kesin bilanço ve kâr-zarar cetveli 
— Mazurun cetveli ve üye -katılma payları 

—■ Ticaret Bakanlığı yetkilisinin raporu 

— Kooperatifin çalışmaları ile ilgili diğer bilgiler 

3 — Kooperatifin sermayesi kâr-zarar durumu 
4 — Kooperatife kayıtlı üye sayısı 

5 — Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonundan kredi kul¬ 
lanma durumu. 

6 — Kooperatifin çalışma durumu, Bakanlıkla ilişkileri, fuarlara 
katılma durumu. 

7 — Kooperatifin ihracat durumu (Gerçekleşen ihracat varsa, bir 
önceki yıl gerçekleştirilen -ihracat -kadar kredi verilebilir.) 

Yukarıda sıralanan hususlar ve kooperatifin talep ettiği miktar ve 
cinsi dikkate alınarak müracaatlar incelenir ve fon imkânları çerçeve¬ 
sinde verilmesi uygun görülen kredi kooperatife tahsis edilerek öden¬ 
mesi konusu T. Halk Bankası A.Ş. ne bildirilir. T. Halk Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü, kredinin geri dönüşünün vade ve taksitleri tesbit 
eder ve sonucu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile -kooperatife bildirir. 
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Kredinin geri ödenmesinde Bankacılık açısından gerekli güvence Sana¬ 
yi ve Teknoloji Bakanlığının bilgisi dahilinde T. Halk Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğünce alınarak kredi kooperatife verilir. 

Kooperatifin belirtilen vadelerde krediyi ödeme durumu Bakanlık 
ve T. Halk Bankası A.Ş. tarafından izlenir. Ödenmemesi halinde borç 
miktarı, faiz ve diğer vergi ve harçlarla birlikte, kooperatiften yasal 
yollarla tahsil edilir. 

(b) Döviz Tahsisi : 

Küçük sanat kooperatiflerinin yatırım ve işletme aşamasında ihti¬ 
yaç duydukları yatırım malı, ara mamul, mamul, yarı mamul ve ham 
maddelerden yurt içinde üretilmesi mümkün olmayan veya yeterli üre¬ 
tim olmayanların yurt dışından getirilebilmesi için yürürlükteki ithalât 
rejimi esasları çerçevesinde ithal izni verilmekte döviz tahsisi yapıl¬ 
maktadır. 

(c) Yurt İçinden İkmal Yardımı : 

Küçük sanat kooperatiflerinin ihtiyacı olan ve yurt içinden temini 
mümkün olan malzeme ve makina teçhizatın öncelikle kooperatiflere 
tahsis edilmesi konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ku¬ 
ruluşlar ve İktisadî Devlet Teşekkülleri nezdinde, yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde girişimde bulunulmaktadır. 

(d) Pazarlama ve İhracat Konusunda Yardım : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katıldığı yurt içi ve yurt dışın¬ 
daki fuarlarımızda küçük sanat kooperatiflerinin mamullerinin de ser¬ 
gilenmesi sağlanmakta, kooperatife pazarlama ve ihracat bağlantıları 
imkânları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

(e) Diğer Yardımlar : 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, projeye dayalı yatırımları 
için Köy Kalkınma Kooperatiflerine ve küçük sanat kooperatiflerine, 
kredi tahsis etmektedir. Ayrıca Bakanlığın katıldığı veya düzenlediği 
fuar ve sergilerde kooperatiflerin ürünleri sergilenmekte ve pazarlama 
ve ihracat imkânları sağlanmaktadır. 

2.2.5 — Küçük Sanat Kooperatiflerinin Sorunları : 
Küçük sanat kooperatiflerinin faaliyetleri 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununun 90 ve 91 inci maddeleri uyarınca Ticaret Bakanlığınca ve 
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gerekli hallerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca izlenmekte ve denet¬ 
lenmektedir. 

Kurulan kooperatiflerin sayıca fazla olmasına karşılık ciddî ölçü¬ 
lerde çalışmalarını sürdüren ve bir hamle yapabilen kooperatif sayısı 
azdır. 

Bunun sebeplerini ve kooperatiflerin karşılaştıkları sorunları şöyle 
sıralamak mümkündür. 

(a) Küçük sanat kooperatiflerinden üyelerin aynı iş kolunda üre- 
im yapıyor olmaları gerekir. Bıazı bölgelerimizde iş kollarında üye s' 
yıları yeterince fazla olmamakta, yürürlükteki kooperatifler yasasının 
sermaye ile ilgili hükümleri nedeniyle de sermayeleri sınırlı kalmak¬ 
tadır. Bu nedenle yeterince gelişememektedirler. 

(b) Küçük sanat kooperatiflerinin kuruluş yeri ve çalışma bölge¬ 
lerinin coğrafî bakımından gelişmeye elverişli olmaması, kooperatifin 
üretimi için malzeme temin veya mamullerinin pazarlanmasında güç¬ 
lüklerle karşılaşmaların a sebep olmaktadır. 

te) Küçük sanat kooperatiflerinde; yönetimde bulunan kişilerin 
bilfiil üretimde bulunan kişiler olması, kendi işlerinden dolayı koope¬ 
ratifçilik ile ilgili mevzuat ve genel teknolojik gelişimleri yakından iz- 
leyememelerine neden olmakta, yönetim kadrosunun ihtisaslaşmasına 
imkân bulamamaktadır. 

(d) Küçük sanat kooperatiflerinde de muhasebe gibi hayatî de¬ 
ğer taşıyan bir konuda diğer kooperatiflerde olduğu gibi ihmal edil¬ 
mekte ve gereği gibi üzerinde durulmamaktadır. 

Muhasebesi sağlam esaslara bağlı olmayan kooperatiflerin, çeşitli 
ilişkilerinde, ve bilhassa kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde gerek¬ 
siz zaman kaybına ve yazışmalara neden olmaktadır. 

(e) Kooperatiflerin özkaynakları yeterli olmamakta, ihtiyaçları 
olan kredileri temin edemediklerinden çalışmalarında yeterli aşamayı 
ya pamamaktadırlar. 

(f) Kredi finansmanı temin edemediklerinden küçük sanat koo¬ 
peratifleri ihtiyaç duydukları malzemelerini ve makina teçhizatı zama¬ 
nında alamamakta üretimlerinde yeterli düzeye ulaşamamaktadırlar. 

(g) Umulan hizmetlerin kooperatif ortaklarına verilmemesi nedeniy¬ 
le kooperatif ve kooperatifçiliğe karşı güvensizlik ortaya çıkmakta ve 
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lerine haiz kampus şeklinde küçük sanayi siteleri inşaa etmek ve yar¬ 
dımcı olmak görevi diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Devlet 
tarafından eie alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının denetimi ve 
kontrolü altında sürdürülmektedir. Bu görev çerçevesinde küçük sana¬ 
yicileri, bir sanayi sitesinde bir araya getirerek onların tedarik, üretim, 
pazarlama, kalite kontrolü gibi ekonomik sorunları yanında eğitim, 
sosyal dayanışma, teşkilâtlanma gibi diğer sorunlarını çözmek de Sa¬ 
nayi Siteleri inşaatı ile müştereken düşünülmesi zorunlu konular olup 
Bakanlığın üzerinde hassasiyetle durarak çözümlemeye çalıştığı ana 
problemlerdendir. 

Her geçen gün hız kazanan sanayileşme hamlemizde küçük ve orta 
çaptaki sınaî işletmeler çok önemli bir yere sahiptirler. Bu tür işletme¬ 
ler büyük sanayinin gelişmesine başlangıç teşkil etmekte özel beceri ve 
teknik isteyen bazı üretim mallarını üretmede kolayca ihtisaslaşma, 
tali mukavele yolu ile de büyük sanayi kuruluşlarına yardımcı olmak¬ 
tadırlar. 

Bütün bunların yanında, küçük sanayi sektörünün hakim karak¬ 
teri emek yoğun üretim tarzı, memleketimizin istihdam meselesini 
sanayileşme süreci içinde kolaylıkla çözmemize yardım edecek çok 
önemli bir avantajdır. Bu sektörün geliştirilmesi ile birlikte kuvvetli 
bir orta sınıf yaratılması ve onun da yardımı ile istikrarlı, sağlam ve 
bölgeler açısından dengeli bir kalkınma gerçekleşebilecektir. 

Ağır, büyük ve orta sanayinin nüvesini teşkil eden küçük sanayi 
kuruluşları için, sıhhî şartlara haiz, teknik ve ekonomik yönden günün 
icaplarına uygun şehircilik prensipleri dahilinde ve şehir imar planında 
gösterilen bölgelerde küçük sanayi siteleri inşa edilmesi halinde, bun¬ 
ların bir araya gelmelerine, aralarında etkin işbirliği ve iş bölümü yap¬ 
malarına böylece kalite ve verimlerini yükselterek, dışa bağlılığı ve 
maliyeti azaltacağı gibi hem montaj sanayii imalât sanayiine dönüştü¬ 
rülmüş olacak, hem sosyal, teknik ve ekonomik bakımlardan daha mü¬ 
sait vaziyete gelmelerine hem de tamirattan imalâta, imalâttan seri 
imalâta, dolayısiyle tamircilikten küçük sanayiye buradan da orta ve 
büyük sanayiye geçişlerine yardım edilmiş olacaktır. 

Bu amaçla, 1964-1976 (1976 dahil) yılları arasında «Küçük Sanayi 
Site ve Çarşılarına Kredi Yardımı Fonu» 1977 yılından itibaren de «Or¬ 
ganize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve İşletme Gi 
derleri Fonu» adı altında tablo (I) da görüldüğü gibi Sanayi ve Tekno¬ 
loji Bakanlığı emrine fonlar tahsisi edilmiştir. Adı geçen fonlar ara¬ 
cılık ve bankacılık hizmeti yapan T. Halk Bankasında teşekkül etmiş¬ 
tir. Fondan Küçük Sanayi Sitesi inşa edilecek mahaldeki yürütücü 



kuruluş olan Belediye veya Kooperatiflere, şu safhaların tamamlanma¬ 
sından sıonra kredi tahsisi yapılmaktadır. 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tanzim edilen Sınırlı 
Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesinin 4. 
maddesinde küçük sanayicinin bir tarifi getirilmiştir. Bu tarife uyan 
küçük sanayiciler topluluğuna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kısmî 
desteğiyle Küçük Sanayi Siteleri inşaat kredisi verilmektedir. Adı ge¬ 
çen Anasözleşmede küçük sanayicinin tarihi şu şekilde verilmiştir : 

«Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş ve (D) bendinde 
kayıtlı küçük sanayi kollarındaki derneklere veya Ticaret ve Sanayi 
Odasına kayıtlı, küçük sanayici vasfmâ haiz olmak.» (İşyerinde bina ve 
arsa bedeli hariç makina, ekipman ve sabit sermaye yatırımının topla¬ 
mı bugün için 10.000.000,— TL. yi geçmeyen sanayi ünitesi küçük sa¬ 
nayici olarak tanımlanmaktadır.) 

Bu tarife göre, işletme sermayesi hariç arazi, bina ve teçhizat gibi 
sabit kıymetlere yapılan yatırımlar, halen gelişmekte olan bütün mem¬ 
leketlerde, işletmenin seviyesini ve sanayinin hacmim tayin edebilecek 
yeterli bir ölçü olarak görülmüştür. 

Ülkemizde bilhassa sanayileşmenin yoğunluk kazandığı 1950 yılından 
bu yana ekonomide önemli bir yere sahip olan, Devletçe gelişmesine 
imkân verilmesi halinde yurt kalkınmasına büyük ölçüde yardımcı ola¬ 
cağına inandığımız, kuvvetli ve istikrarlı bir zümre teşkil eden ve nüfu¬ 
sumuzun % 25’ini meydana getiren «esnaf-sanatkâr ve küçük sanayici» 
kesiminin içinde bulunduğu ana sorunlar şöyle sıralanabilir : 

a — Modern işyeri 

b — Geliştirici finansman 

c — Eğitim 
d — Pazarlama vb. 

Bunların arasında öncelikle sanatkâr ve küçük sanayiciler için 
«modern işyeri» sorununun çözümlenmesi halinde diğer sorunlar daha 
kolay çözebilir duruma getirilmiş olurlar. İşte bu sebeple, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kuruluş Kanununun kendisine tanıdığı yetkiler 
çerçevesinde 1962 yılından itibaren ele alınarak küçük sanayi siteleri 
kurma programını uygulamaya girişmiştir. 

Küçük sanayinin gelişmesi demek diğer bir manada modernize ve 
mekanize edilmesi demektir. Bu ise belirli bir sermaye yatırımını icap 
ettirir. Türkiye’de küçük sanayinin tanımı arazi ve bina bedeli hariç 



makina, ekipman ve sabit sermaye miktarı yılın rayiçleri üzerinden 
alınmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ıtesbit edilmiştir. 
Küçük Sanayi Sitelerinin yapıldığı ilk yıllarda önce 1,5 milyon TL. son¬ 
ra 2,5 milyon TL. daha sonra 5,0 milyon TL. en son olarak ta 29.7.1970 
tarihinden itibaren 10.000.000,—• TL. kabul edilmiş olup, halen bu uy¬ 
gulama devam etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında ve anasözleşmedeki tarifin 
kapsamına giren ve küçük sanayiciler tarafından yürütülen iş .kolları 
aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. 

(a) İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayi : 
— Makina imalâtı ile uğraşanlar 
— Elektrik Makina ve aletleri ile uğraşanlar 
— Tarım Makina ve aletleri ile uğraşanlar 
t— Madeni eşya imalâtı ile uğraşanlar 
— Plastik sanayii ile uğraşanlar 
— Lastik sanayii ile uğraşanlar 
— Deri ve kösele ile uğraşanlar 
— Kereste imalâtçıları (hızarcılar) 
— Doğramacı ve marangozlar 
— Mobilyacılar 
— Ambalaj sanayicileri 
— Akü plaka imalatçıları 
— Oto karoseri imalatçıları 
— Sabun ve deterjan imalatçıları 
— Tornacı ve tesviyeciler 
— Dökümcüler 

— Atlı araba imalatçıları 
— Demirciler (sıcak, soğuk) 
— Presçiler 
— Bakır ve alüminyum imalatçıları 
— Kromajcılar 
—- Nikelajcılar 

(b) Tamiratla Uğraşan Küçük Sanayi : 
—• Motor tamircileri 
— Kaportacılar 
— Oto elektrikçileri 
— Oto boyacıları 
— Oto lastik kaplamacıları 
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— Oto döşemecileri 
— Ziraî alet ve rnakina tamircileri 
— Elektrik makina ve cihaz tamircileri 

Bu sayılanlar dışında kalan ıkiiçük sanayiciler Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca tanımlanır. 

2.3.2 — Küçük Sanayi Sitesi Yapılabilmesi İçin Gerekli Ön Şartlar ve 
Uygulanan Sistemler : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrinde bulunan «Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonundan» 
yararlanmak suretiyle küçük sanayi siteleri yapımına karar verilmeden 
önce o mahal için aranan ön şartlar ve uygulanan sistemleri şöyle 
özetleyebiliriz. 

2.3.2.1 — Ön Şartlar : 

■(a) Bünyesinde bir «küçük sanayi sitesi» inşaa edilecek olan şe¬ 
hir ve kasabanın hali hazır nüfusu en az 8 bin ilâ 10 bin civarında ola¬ 
caktır. 

■(b) Şehir veya kasabada gelişmiş veya gelişmeye müsait küçük sa¬ 
nayi potansiyeli mevcut olmalıdır. 

Statünün 4. maddesindeki şartları haiz olan ve mahallinde imalât 
ve tamiratla iştigal -eden asgari 50 tane küçük sanayici ve sanatkârın 
bulunması şarttır. (Yurt dışında çalışanlar dikkate alınmaz.) 

(c) Site kurulacak mahalde esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerin 
507 Sayılı Kanuna göre derneklerinin bulunması esastır. Bunun neticesi 
olarak sitede yer alacak sanatkâr ve küçük sanayici adedi ve gücü hak- « 
kında ilk hareket noktası olarak metal sanayii ve ahşap sanayii dalla¬ 
rında ayrı ayrı, olmadığı takdirde karma bir derneğin faaliyette bulun¬ 
ması gereklidir. 

2.3.2.2 — Uygulanan Sistemler : 

o) Anket Araştırma ; 

Site kurulacak mahalde küçük sanayi potansiyeli, site kurulması 
ile ilgili teknik ve ekonomik durum hakkında ön bilgi almak üzere, 
mahallî mülkî âmirliğe iki nüsha anket araştırma formu gönderilir. 
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Anketler, mahalli mülkî âmir tarafından diğer ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapıldıktan sonra eksiksiz cevaplandırılıp tasdik edilerek bir 
nüshası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. 

Anket cevaplarına göre Bakanlıkta yapılan değerlendirmenin müs- 
bet olması, müteakip işlemlerin devamı için esastır. 

b) Mahalli Etüd ve Site Yeri Seçimi : 

Anket araştırma formunda verilen cevapların değerlendirilmesi 
müsbet olan yerlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, imar ve iskân 
Bakanlığı ve mahallin özelliğine göre diğer ilgili kuruluşlardan bir ve¬ 
ya ikişer kişilik temsilciler tarafından gerekli çalışmalar yapılır. 

Mahallinde yapılan etüdlerin de müsbet olması halinde, önceden 
şehir imar planında «küçük sanayi sitesi alanı» olarak ayrılmış bir 
alanın mevcut olup olmadığı, araştırılır. 

1 — Ayrılmış bir alan olduğu takdirde : 
a — Halihazırdaki ihtiyaç dışında % 75 rezerv alan bulunuyor, 

b — Tarım ve turistik alanlar dışında kalıyor, 

c — Alt yapı ve ulaşım kolaylığı sağlıyor, 
d — Topoğrafik yapısı uygun görülüyor ise, 

bu yerde küçük sanayi sitesi kurma çalışmalarına devam edilir. 

2 — Şehir imar planında ayrılmış bir alan mevcut değilse : 

Mahallinde incelemeler yapan teknik uzmanlar heyeti, yukarıda 
bahsedilen kriterlere uygun başka alternatif alanlar tesbit eder. En 
müsait ve uygun olanı bir rapor halinde ilgili kuruluşlara bildirilir. 
Böylece küçük sanayi sitesi yapılacak yer seçilmiş ve kesinlik kazanmış 
olur. Seçimi yapılan yerin başka bir yere ve yöne kaydırılmaması için 
alman tedbirlerle birlikte diğer çalışmalar burası için devam ettirilir. 
Ancak, yatırımı devam eden ve bitmiş küçük sanayi siteleri incelendi¬ 
ğinde kırsal alan niteliği taşıyan yerleşim yerlerinde iş yeri sayısı çok 
az olan küçük sanayi sitelerinin yapıldığı görülmektedir. Müteşebbis 
kooperatifin müracaatı üzerine bir anket araştırması yapılması hiç bir 
olumlu netice vermemekte ve önceliği olan bir potansiyeli ortaya ko¬ 
yamamaktadır. Küçük sanayi siteleri, istenilen ekonomik faaliyet alan¬ 
larına yönlendirilecek şekilde programlanamamaktadır. Küçük sanayi, 
çeşitli faaliyet kolları ile birbirini tamamlıyan ve organik bağlılık içinde 

45 



olan bir bütünlük arzeden faaliyet alanları sınırlı faaliyet kolları çeşit 
itibariyle az olan bir küçük sanayinin bulunduğu kırsal alan niteliğin¬ 
deki yerlerde küçük sanayi sitesi yapmak bu alandaki beklenen geliş¬ 
meyi olumsuz etkilemektedir. 

Potansiyel tesibiti ve ekonomik alanlara yönlendirme konusunda 
özellikle serbest bölge oluşumu da dikkate alınarak DPT'nin koordina¬ 
törlüğünde başta T. Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu olmak üze¬ 
re ilgili kuruluşların katıldığı bir komisyon çalışması başlatılmalıdır. 

c) Yürütücü Kuruluşun Tesbiti : 

Yapılması düşünülen küçük sanayi sitesinin ilgili Kanun, kararna¬ 
me ve yönetmeliklere göre inşaatın yürütülmesi bakımından Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına karşı sorumluluğunu üstlenecek mahallî bir yü¬ 
rütücü kuruluşun Belediye veya Kooperatif olarak tesbiti gerekmek¬ 
tedir. 

1 — Belediye olması halinde : 

Belediye yetkili organlarınca sitedeki işyerlerinin inşaatın bitimini 
müteakip noterce çekilecek kura sonucu hiç bir kâr gayesi gütmeden 
maliyet bedeli üzerinden kooperatif üyesi sanatkârlara devredeceğine 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir taahhütname verir. 

2 — Kooperatif olması halinde : 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tanzim edilen «Sınırlı 

Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi» koope¬ 
ratif yetkililerince gerektiği şekilde doldurulup noterlikçe tasdikini 
müteakip Ticaret Bakanlığına müracaat eder. 

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı kooperatif kuruluşunun yararlı 
olup, olmayacağı hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş 
ve mütalâa ister. Müsbet görüş verilmesi halinde kooperatifi tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilerek kuruluşu gerçekleşmiş 
olur. Bu konuda işlem gören belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı¬ 
na ibrazı gerekir. 

dj Arsa; Alımı ve Alt Yapı Tesisi : 

Teknik uzmanlar heyeti tarafından tesbit edilen küçük sanayi site¬ 
si yerinin şehir imar planı veya mücavir saha planına alınmasına dair 
Belediye Meclisince karar alınması ve bu kararını îmar ve İskân Ba¬ 
kanlığına intikal ettirilip, aynı Bakanlık tarafından şehir imar planı 
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tasdik edildikten sonra yürütücü kuruluş tarafından arsa alımına ge
çilir. Satın alınan yerin tapu ve çaplan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na gönderilir. 

Genelde arsa alımı ve alt yapı tesisleri için kredi verilmez. 
Küçük sanayi sitesinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon ve haberleş

me gibi) alt yapı tesisleri yürütücü kuruluş (Belediye veya kooperatif)in 
kendi imkânları ile veyahut müştereken yaptırılacağına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına noter tasdikli taahhütte bulunur. 

e) Projelerin Hazırlanması : 

Yürütücü kuruluş tarafından site fiziki yerleşme (vaziyet) planı, 
mimarî, statik, elektrik, kalorifer ve sıhhî tesisat projeleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının belirttiği kriterlere göre, ekip çalışması yapan 
mimarî bürolar tarafından avan ve tatbikat projeleri olmak üzere iki 
safhada hazırlanır. 

1 — Avan Projeler : 

Proje öncesi, kooperatife üye olan yurt içi ortaklar, 

a) 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş 
küçük sanayi kollarındaki derneklere kayıtlı olduğunu gösteren dernek 
ve kooperatif yetkilileri tarafından tasdikli belge, 

b) Site kurulacak mahaldeki Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 
olduğunu gösteren Oda ve Kooperatif yetkilileri tarafından tasdikli 
belge, 

c) Yurt dışında çalışan üyelerin de, yurda kesin dönüşlerinde 
faaliyet gösterecekleri meslek kolları ile ilgili, bulunduğu Ülke Konso
losluğundan alacağı tasdikli taahhütnameleri yürütücü kuruluşa ibraz 
ederler. Yürütücü kuruluş bu taahhütnamelerden birer suret Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına göndermek zorundadır. 

Bu taahhütnamelere göre, değişik metal ve ahşap sanayi kolları 
sayısı ve (M2) 1er şeklinde işyeri tipleri tesıbit edilir. 

Sitenin inkişafı gözönünde tutularak gelişme sahaları gösterilir ve 
çizim farkı ile rezerv alanlar belirtilir. 

İşyerleri : Her değişik tip içinde asgari 50 M2, azami 300 M2’lik ka
palı alan, büro veya başka maksatla kullanılmak üzere değişik M2'lerde 
asma kat ile her işyerinde asgari birer tane WC-Lavabo, duş ve soyun-
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ma hacimleri şeklinde planlanır. Ayrıca her işyeri önünde açık çalışma 
alanları ayrılır. 

Sosyal Hizmet Tesisleri : 

Küçük Sanayi Sitesinde işyeri dışında kalan, sitede çalışanların 
her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı hedef tutan ve umumî hizmet tesis¬ 
leri adı verilen başlıca şu tesisler bulunur. 

İdare Binası : En az danışma, vestiyer, kadın - erkek W.C. 1er ser¬ 
gi salonu, konferans salonu, ilk yardım istasyonu, eğitim odaları (ders¬ 
hane, laboratuvar, kütüphane vb.) ihtiyaca göre dernek odaları ve 
kooperatif idare odalarını ihtiva eder. 

Diğer Binalar : Genellikle tek ıkatlı olup, PTT, Banka Şubesi, Cami, 
Lokanta, Bakkal, Berber, Kahveci, Manav, Umumi W.C. gibi binalarla 
yedek parçacılar, nalburlar, hurdacılar, camcılar, sıhhî ve elektrik tesi¬ 
sat malzemesi satış dükkânlarından müteşekkildir. 

Bu binaların ebad ve miktarı ile bunların dışında kalabilecek di¬ 
ğer binaların tesbitine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 

Yol, Otopark ve Yeşil Alanlar : 

Ana yollar 14 mt. tali yollarda 12 mt. az olmayacak şekilde yol öl¬ 
çüleri işyerlerinin özeliğine ve açık çalışma alanlarının büyüklüğüne 
bağlı olarak arttırılır. 

Sitenin genel alanı içinde yeteri kadar otopark, yeşil alanlar ve 
açık spor alanları ayrılır. 

2 — Tatbikat Projeleri : 

Site yerleşme (Vaziyet) planı ve diğer mimarî avan projeler Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülüp tasdik edildikten sonra bun¬ 
lara bağlı kalarak tüm tatbikat projeleri hazırlanır. Her iki safhada da 
muayyen aralıklarda Bakanlığa tetkik ve kontrol ettirilir. Proje yaptır¬ 
ma masrafı için kredi verilmez. 

f) Kredi Tahsisi Esasları : 

Tahsis edilecek kredi miktarı ve kredinin tahsis edileceği yıllar 
için yürütücü kuruluşça hazırlanan ve Bakanlıkça tasvip ve tasdik 
edilen site projeleri, keşif özetleri ve yatırım planlaması ile ilgili kuru¬ 
luşun bütçe veya yatırım planlamasına uygun olarak ortaklardan ya¬ 
pacağı tahsilâtı gösterir taahhütnamelerin Bakanlığa ibrazı esastır. 
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Bu cümleden olmak üzere; 

1) Proje ve keşiflere istinaden tanzim edilecek yatırım planlama¬ 
sında site inşaatının kaç yılda bitirilmesinin ön görüldüğü, inşaat sü¬ 
resince her yıl yatırılması düşünülen üst yapı maliyeti, bu maliyetten 
Bakanlık ve yürütücü kuruluş hissesine düşen meblağlar tesbit edilir. 

2) Yürütücü kuruluşun Belediye olması halinde Bakanlık hissesi¬ 
ne düşen yıllık kredilerin tahsisi için, Belediye bütçesinde kredi hisse¬ 
sine düşen yatırım miktarının mevcut bulunması şarttır. 

3) Yürütücü kuruluşun kooperatif olması halinde her tip iş yeri¬ 
ne ait kooperatif hissesine düşen meblâğlar için yıl ve aylara göre tan¬ 
zim edilmiş tahsilat taahhütnamelerinin ortaklardan alınması ile topla¬ 
mının Bakanlığa ibrazı şarttır. 

g) Kredi ve Faiz Oranları : 

1 — Kredi Oranı : 

Site üst yapıları için bölgelerin ekonomik özelliklerine göre ilk yıl¬ 
larda % 40 ilâ % 60 kredi verilmekte idi. Bilâhare yine bölgelerin duru¬ 
muna göre % 70 - % 8 5- % 90 ve % 100 nisbetinde 4’lü oran şeklinde 
kredi verilmeye başlanmıştır.' Bakanlık fonlar yönetim kurulu 1.6.1982 
tarihinden itibaren gelişmiş bölgelere % 70, diğerlerine % 80 olmak 
üzere ikili oran şeklinde kredilendirilmesini kararlaştırmıştır. 

2 — Faiz Oranı : 

Yürütücü kuruluşlara verilen krediler karşılığında yine bölgelerin 
ekonomik durumlarına göre ilk yıllarda, 

a —• Gelişmiş bölgelerde % 5 faiz, 
b — Diğer bölgelerde % 3 faiz, inşaat bitim tarihinden sonra bir 

yıl ödemesiz devre, olmak üzere 10 yıl vade uygulanmakta iken, 
Para Kredi Kurulunca alman bir kararla 1.3.1981 tarihinden 

itibaren; 

a — Gelişmiş bölgelerde % 15 

b — Diğer bölgelerde % 12 oranında faiz, ödemesiz devre bütün 
bölgeler için aynı kalmak şartıyla 10 yıl vade uygulamasına geçilmiş¬ 
tir. inşaat bitim tarihine kadar yıllar itibariyle yapılabilecek imalât 
miktarları iş programı ve mukavelede belirtilen ödenek dilimleri dahi- 
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linde kredi tahsis, edilir. Tahsis edilen krediler karşılığında T. Halk 
Bankası aracılığı ile yürütücü kuruluşun uhdesinde bulunan site alanı 
1 nci dereceden ipotek edilir. 

Yürütücü kuruluş yöneticilerinin müteselsilen imzaladıkları borç 
taahhütnamesinden bir isurette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gön¬ 
derilir. 

h) İhale Safhası ; 

Yürütücü kuruluş tarafından tanzim edilen ihale dosyası ve ekleri¬ 
nin uygunluğu kabul edildikten sonra 1. keşif bedeli üzerinden ve 2490 
Sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmaksızın Sanayi ve Tek¬ 
noloji Bakanlığınca ıtesbit edilen esaslara uygun yapılması şartı aranır. 

i) Mukavele Safhası ; 

ihale sonucu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandıktan son¬ 
ra mukavele dosyası ve eklerinin noterlikçe tasdikinden sonra bir su¬ 
reti Bakanlıkça muhafaza edilir. 

j) İnşaat İmalât Safhası : 

Yapılan imalatlar karşılığı, yürütücü kuruluş kontrol mühendisi 
tarafından usulüne uygun olarak tanzim edilen hakediş raporları Ma¬ 
hallî İl Bayındırlık Müdürlüğü veya Sanayi ve Teknoloji İl veya Bölge 
Müdürlüğünce doğruluğu tasdik edildikten sonra Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilir. Buradaki nihayi tetkikten sonra hakediş mik¬ 
tarı ödenmek üzere T. Halk Bankasına talimat verilir. 

Hakediş raporları ve eklerinden birer sıuret Bakanlıkta muhafaza 
edilir. 

Ayrıca; 

1) Site inşaatı süresince yürütücü kuruluş kifayetli miktarda 
kontrol mühendisi ve sürveyan istihdam etmeye, bunlarla yapılan an¬ 
laşmayı Bakanlığa ibraza mecburdur. 

2) Yürütücü kuruluş tarafından her ay örneğine uygun olarak 
tanzim edilen inşaat durum raporu Bakanlığa gönderilir. 

3) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı inşaatı her safhada kontrola, 
gerektiğinde gerekli tedbirleri almaya, inşaatı durdurmaya yetkilidir. 
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4) Bakanlıkça tasdik edilmiş projelerde Bakanlığın müsaadesi ol¬ 
madan değişiklik yapılamaz. 

5) İnşaat hitamında muvakkat ve kati kabullerde Sanayi ve Tek¬ 
noloji Bakanlığına bilgi vermesi ve imkânlar nisbetinde Bakanlık ele¬ 
manlarının kabul heyetine iştiraki sağlanır. 

k) Kur’a Çekim; ; 

Site inşaatı bitiminden ve geçici kabulün yapılmasından sonra iş¬ 
yerlerinin kur'a çekimi ve ortaklara tevzii Sanayi ve Teknoloji Bakan¬ 
lığının müsaadesi ile ve statünün 46 ıncı maddesinde belirtilen usullere 
uyularak noter huzurunda yapılır. 

Sitede çalışanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı hedef alan 
umumi hizmet (sosyal) tesisler kooperatifin malı olup, bunların hiç bir 
şekilde devri veya satışı yapılamaz. Kuruluş tarafından işletilir veya 
kiraya verilir. Elde edilen gelirin % 50’si yedek akçeye, (Yedek akçe 
5072 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince tamamen Devlet Tahville¬ 
rine yatırılır.) % 49’u umumi hizmet fonu adı altında sitenin lüzumlu 
görülen yerlerini ağaçlandırma, çimlendirme v.b. genel bakım ve tamiri 
ile sosyal hizmetler, usta, kalfalara harcanır. Diğer % l'i de eğitme ve 
tanıtma fonu olarak Ticaret Bakanlığına verilir. 

1 — İtfa Şekli : 

İnşaatın tamamlanmasından azami bir yıl sonra başlamak üzere, 
verilen toplam kredi miktarı ile faiz miktarları 6’şar aylık taksitler ha¬ 
linde 10 yıl içinde T. Halk Bankasınca tahsil edilir. Tahsil edilen meb¬ 
lâğlar mezkûr fon hesabına aktarılır. 

Küçük sanayi sitesi yapılan şehir ve kasabada sel, yangın, kurak¬ 
lık, zelzele v.b. tabii afetler gibi mücbir sebeplerin vukuunda ve talep 
edilmesi halinde ödeme vadesi uzatılabilir. 

2.3.3. Küçük Sanayi Sitelerinin Genel Durumu : 

2.3.3.1 — Kredi Fonları : 

Ülkemizde Küçük Sanayi Sitelerinin yapımını teşvik etmek ve yar¬ 
dımcı olmak görevi Devlet tarafından ele alınmıştır. Bu amaçla ilk de¬ 
fa 1964 yılında «Küçük Sanayi Çarşısı ve Siteleri Kredi ve Yardım 
Fonu» 10 milyon TL. ile teşekkül ettirilmiştir. 1976 malî yılı sonuna 
kadar her yıl genel mali bütçelerden ayrılan fonlar miktarlarından top- 
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lam 856.0 milyon TL. serbest bırakılmış olup, fona dönen 35.7 milyon 
TL. ile birlikte toplam 891,7 milyon TL. fiilî harcama yapılmıştır. 
1976-1977 yıllan arasında Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi 
Siteleri için ayrı ayrı verilen fonlar, 19/7 yılından itibaren, «Organize 
Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri inşaatı ve işletme Giderleri 
Fonu» adı altında birleştirilerek verilmeye devam edilmiştir. 

1977 - 1982 yılları arası genel malî bütçeden ayrılan fonlar ile, 1983 
yılı bütçesinden inşaatı devam eden ve yeni başlanacak olanlar için ay¬ 
rılan 10.948 milyar TL. nin Maliye Bakanlığınca serbest bırakılıp kul¬ 
lanılması halinde, 39.469.8 milyar TL. olacaktır. Böylece, 1964 yılından 
itibaren Küçük Sanayi Siteleri inşaatları için kullanılan fonlar toplamı 
görüldüğü gibi 40.361,5 milyar TL. ye ulaşmış olacaktır. (Yukarıdaki 
rakamlar cari fiyatları göstermektedir.) 

2.3.3.2 — Hizmete Giren Küçük Sanayi Siteleri : 

Mezkûr fonlarla bugüne kadar sosyal hizmet binalarını ihtiva eden 
tesislerle birlikte (77) adet küçük sanayi sitesi hizmete girmiş bulun¬ 
maktadır. Bunların toplam işyeri sayısı 21.300 adettir. Bu işyerlerinde 
küçük sanayici ve sanatkâra daha müsait şartlarda çalışma imkânları 
sağlanırken aynı zamanda belirli bir oranda istihdam yaratılmıştır. 

2.3.3.3 — inşaatı Devam Eden Küçük Sanayi Siteleri : 
Halen yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde fiilen inşaatı devam 

eden (60) adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlardan 5002 iş¬ 
yeri ile sosyal hizmet tesislerini ihtiva eden (18) adet küçük sanayi si¬ 
tesi 1983 yılı içinde hizmete girebilecek duruma gelmiştir. 

2.3.3.4 — Diğer Çalışmalar : 

Yurdumuzun çeşitli il ve ilçe merkezlerinde Küçük sanayi siteleri 
kurmak amacıyla 1982 sonu itibariyle (400) adet teşekkül etmiş koope¬ 
ratif bulunmaktadır. Bunlardan pek çoğunun ön hazırlık çalışmaları 
sürdürülmekte olup, 

20 adet tatbikat projesi, 
25 adet avan projesi, 
37 adet arazi âlımı 
50 adet mahalli etüd ve arazi seçimi 

85 adet anket araştırma olmak üzere 207 adet değişik safhalarda 
yer almaktadır. Her geçen gün sayıları daha çok artmaktadır. 
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2.3.4 — Diğer Sorunlar ve Tedbirler : 

2.3.4. 1—Arsıa: Şehir imar planları hazırlanırken bölgenin bütün sa¬ 
nayi potansiyeli gözönünde bulundurulmalı ve yer seçimlerinde mutla¬ 
ka ilgili kamu ve meslek kuruluşları ile müşterek hareket edilmelidir. 
Mevcut ihtiyacın dışında, ilerki yıllarda duyulacak ihtiyacı karşılayabi¬ 
lecek kadar gelişme alanları da ayrılmalıdır. Site alanı çevresi bilhassa 
konut ve başka maksatlar için tahsis edilmemelidir. Aksi halde, inkişal 
imkânı bulamadığı için başka bir yerde 2 nci bir küçük sanayi sitesi 
kurmak zorunda kalınıyor. 

Küçük sanayi sitesi kurulacak arazinin satın alınmasında özellikle 
kooperatifler büyük ölçüde zorluk çekmektedir. Kooperatiflerin istim¬ 
lâk yetkisi olmadığı için arsa sahipleri ile anlaşamamakta veya çok pa¬ 
ra ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bazı mahallî Belediyeler arsayı is¬ 
timlâk edip kooperatiflere devretmekte, bazı Belediyeler bu işe hiç gir¬ 
memektedirler. 

İmar ve İskân Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan istimlâklerde ise % 10 veya daha fazla kâr almaktadır. Bunun 
daha makul bir orana indirilmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, küçük sanayi sitesi yaptırmak maksadıyla, yürütücü kuru¬ 
luş tarafından alman arsalar için, ferdi münasebete geçinceye kadar 
arsa alım vergisi vb. vergi harçlardan muaf tutulmalıdır. 

2.3.4. 2 — Alt Yapı Tesisleri : Genel olarak küçük sanayi siteleri¬ 
nin yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. ,alt yapı tesisleri gerek Mahallin 
Belediyesince gerek yürütücü kuruluşun kendi imkânları ile veya her 
ikisinin müşterek işbirliği halinde yaptırılmakta ise de, pek çoğunun 
çeşitli nedenlerle yaptırılmadığından hizmete girmesi gecikmektedir. 

Halen hizmete giren ve inşaatı devam eden küçük sanayi siteleri¬ 
nin bazılarının daha fazla sürüncemede kalmaması için Mahallin sos- 
yo-ekonomik duruma göre alt yapı tesislerinin ya bir kısmına veya ta¬ 
mamına kredi verilmek suretiyle yaptırılmıştır. İnşaatı devam eden 
küçük sanayi sitelerinin pek çoğunun alt yapı sorunları çözüm bekle¬ 
mektedir. 

Bu konuda kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda 
küçük sanayi siteleri alt yapılarının ilgili kamu kuruluşlarınca yaptırıl¬ 
ması bir politika olarak kabul edilmelidir. 
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2.3.4. 3 — Kredi Faiz Oranları : 

a) Kredi oranı : Küçük sanayi sitelerinin yapımına başlandığı ilk 
yıllarda bölgeler itibariyle % 40 ilâ % 60 kredi verilmekte iken daha 
sonraki yıllarda % 70 - % 80 - % 90 ve % 100 gibi değişik oranlarda 
kredi verilmiştir. 1.6.1982 tarihinden itibaren gelişmekte olan bölgele¬ 
re % 80, diğerlerine % 70 olmak üzere ikili oran şekline getirilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanan krediler karşılığında 
T. Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile alınan ipotek hizmetleri karşılığı yü¬ 
rütücü kuruluşlardan alman % 1,5 komisyon ücreti alınmaktadır. Açı¬ 
lan krediler karşılığında alman bu komisyon ücreti küçümsenmeyecek 
meblâğlar tutmaktadır. Sanatkâr ve küçük sanayicilerin bu mağduri¬ 
yetlerinin önlenmesi için komisyon ücretinin düşürülmesi gerekmek¬ 
tedir. 

b) Faiz Oranı : Yine bölgeler itibariyle % 3 ilâ % 5 faiz alınmakta 
iken 1.3.1981 tarihinden itibaren Para-Kredi Kuruluşunun almış oldu¬ 
ğu bir kararla, gelişmekte olan bölgelerden % 12, diğerlerinden % 15 
faiz alınmaya başlanmıştır. 

Kredi faiz oranlarının birdenbire % 300 - 400 gibi büyük artışlar 
getirilmesi karşısında maddî açıdan mağdur olmuşlardır. Devletin, sa¬ 
natkâr ve küçük sanayici teşebbüsünü desteklemede hiç değilse uygu¬ 
ladığı faiz oranının gelişmekte olan bölgelerde % 6, diğer bölgelerde 
ise % 10’u geçmeyecek şekilde yeniden değerlendirilmelidir. 

2.3.4. 4 — Vaziyet (Yerleşme) Plânı : 
a) Şehir imar planlarında veya mücavir alanlarda küçük sanayi 

sitesi bölgesi alanı olarak ayrılan yerlerin İmar ve İskân Bakanlığınca 
sadece sınırları belirtilmelidir. Site fiziki yerleşme planı Sanayi ve Tek¬ 
noloji Bakanlığının tesıbit ettiği kriterler doğrultusunda ve site içinde 
yer alacak üniteler gözönünde tutularak yürütücü kuruluşlarca hazır- 
latılmalıdır. 

Aksi halde, iki kamu kuruluşu arasında görüş ayrılığı nedeniyle 
vaziyet planı değişikliğine gidildiği için hem mesai ve hem de zaman 
kaybı olmaktadır. Bu mahzuru ortadan kaldırmak için, her iki kuruluş 
aralarında bir protokal yapılabilir. 

b) Küçük sanayicilerin zaman zaman ihtiyaç duydukları fakat 
satın alamadıkları makina ve ekipmanları ihtiva edecek, küçük sana¬ 
yici pratik eğitimini yapabilecek ayrıca küçük sanayiciye kalıp ve bağ¬ 
lama elemanları imal edecek kolaylık atelye ve depoların sitelerde yer 
alması diğer sorunların önemli bir kısmını da çözümleyecektir. 
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c) Usta, ıkalfa ve çırak eğitimi için sosyal hizmet binaları içinde 
yer alan derslikler daha geniş hacim ve manada ele alınarak planlan¬ 
malıdır. Ayrıca sitede çalışanların boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla imkânlar ölçüsünde açık ve kapalı spor tesisleri de ayrıl¬ 
malıdır. 

2.3.4. 5 — Tahsisat, Maliyet, İhtiyaç ve Program : 

a) Tahsisat ve Maliyet : 

Her yıl genel bütçe kanunları ile «Organize Sanayi Bölgeleri ve 
Küçük Sanayi Siteleri înşaatı ve İşletme Giderleri Fonu» adı altında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrine verilen tahsislerin çok üstünde 
bir harcamayı gerektirecek ve oldukça yaygın bir küçük sanayi sitesi 
inşaatı başlatılmıştır. 

Bu sebeple inşaatlar planlanan süre ve hedefler içerisinde bitirile¬ 
mediği gibi, yılların getirmiş olduğu ekonomik şartlar doğrultusunda 
mali külfeti de beraberinde getirmiş olmakta ve site maliyetleri de bü¬ 
yük ölçüde artmaktadır. Ayrıca maliyetlerle ilgili dikkat çekici geliş¬ 
meler şöyledir. 

1982 sonu itibariyle inşaat halinde 60 adet Küçük Sanayi Sitesi 
bulunmaktadır. Bunlardan üst yapı maliyeti tesbit olunabilen 39 ade¬ 
dinin 1982 fiyatıyla proje tutarı 42,2 milyar TL. olup bu miktarın 33,0 
milyar TL. sı fondan karşılanmıştır. Toplam ;iş yeri sayısı 11745 adet 
olduğundan bu durumda bir iş yerinin ortalama üst yapı maliyetinin 
3,6 milyon TL. ye ulaştığı görülmektedir. Bu rakam Bayındırlık Ba¬ 
kanlığının aynı yıl için tesbit ettiği birim maliyetlerinin çok üstünde 
olmaktadır. 1982 sonu itibariyle Bayındırlık Bakanlığının tesbit ettiği 
çok katlı betonarme karkas konutlarda m2 maliyet 30 bin TL. dir. 
Küçük sanayi siteleri ise tek katlı olup birim maliyetler bu 30 bin TL. 
nin çok üstündedir. 

Ayrıca da : 

Tek katlı olan bu iş yerlerinde «temel» ve «zemin inşa» maliyetleri 
düşüktür. Dış duvarlar müşterek ve iç duvarları yoktur. 

İnce inşaat ve kapı pencere masrafları ile ısıtma ve diğer tesisat 
giderleri ya hiç yoktur veya çok düşüktür. 

Alt yapı ve arsa payı yukarıdaki maliyetlere dahil edilmemiştir. 
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b) ihtiyaç : 
Yapımına 1964 yılında başlanmış olan Küçük Sanayi Sitelerinin 

1982 sonu itibariyle (18 yılda) bitirilenlerinin sayısı yılda yaklaşık 1151 
ortalama iş yeri ile 21 bini bulmaktadır. 1980 yılı sanayi sayımına göre 
ise 171 bin olan küçük sanayicinin 150 bini küçük sanayi sitesi dışında 
kalmaktadır. Küçük sanayi sitesi yapımında aynı termin programın 
uygulanması ve yeni taleplerin de bu hesaba dahil edilmemesi halinde 
bile mevcut stokun eritilmesi için 130 yıldan fazla bir zamana gerek 
duyulduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen mevcut stokun eritilmesi durumunda millî 
ekonomiye gelecek finansman yükünün ise 1982 fiyatı ve bir iş yerinin 
ortalama maliyeti ile 150.000 X 3.600.000,— TL. = 540 milyar TL. ye 
ulaşacağı görülebilmektedir. (Bu rakama alt yapı ve arsa maliyeti ek¬ 
lendiğinde daha çok büyüyecektir.) 

c) Program : 

Yukarıda belirtilen gelişme periyodu ve şartların aynı kalmasa ha¬ 
linde Beşinci Beş Yıllık Plan ve perspektif dönem için bir yatırım ter¬ 
mini yapmak ekonomik, sosyal ve mali yönden geçerli ve rantabl bir 
yol olamayacağı gibi millî ekonomi açısından ise olumsuz etki meyda¬ 
na getirecek ve hatta büyük bir israf yaratacak nitelikte görünmek¬ 
tedir. 

Acil Tedbir Olarak : 

inşaat sektöründe görülen yıllık fiyat artışlarının çok üzerinde 
seyreden küçük sanayi sitesi yatırım maliyetlerinin DPT’nin koordina¬ 
törlüğünde ilgili kuruluşlardan oluşacak bir uzman heyeti tarafından 
gerektiğinde yerinde de inceleme yapmak suretiyle araştırılarak neden¬ 
lerinin ortaya konması ilk ve önemli tedbir olarak görünmektedir, 
böyîece fiyatların gerçek düzeye düşürülmesi ve ona göre DPT'nin Be¬ 
şinci Beş Yıllık Plan için yatırım termini yapmasa gerekmektedir. 

2.3.4. 6 — Belediyelerin Tutumu : 

Küçük sanayi siteleri hizmete girdikten sonra Site Mahalli Beledi¬ 
ye hudutları ve mücavir alanlar içinde bulunmasına rağmen bazı Ma¬ 
halli Belediyelerce gereken hizmet gitmediği gibi, proje harici gayri 
nizami yapılar oluşmasına dahi mani olunmamaktadır. Ayrıca yürütü¬ 
cü kuruluş olarak Belediye tarafından yaptırılan ıkiiçük sanayi siteleri 
içindeki sosyal tesislere ait bazı işyerleri veya arazinin bir kısmı Bele- 
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diyeye kâr sağlamak gayesiyle ya kiraya verilmekte veyahutta satışı 
yapılmaktadır. 

Küçiik sanayi sitesi olarak tahsis edilen alanların amacı dışında 
kullanılmasına sebebiyet veren daha çok Belediyeler olmaktadır. Bu 
sebeple, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Belediyelerin yürütücü kuru¬ 
luş olarak kabul edilmemesi uygun olacaktır. 

2.3.4. 7 — Statü Değişikliği : 
a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'kısmî kredi desteği ile, yürü¬ 

tücü kuruluş (Belediye veya Kooperatif) lerin sorumluluğu altında 
küçük sanayi sitelerinin kuruluşuna imkân veren Yapı Kooperatifleri 
Statüsünün 4. maddesine istinaden kaydedilen üyeler arasında sanat¬ 
kâr ve küçük sanayici olmayan kimselerin bulunmalarını önlemek 
maksadıyla, Başbakanlığın talimatı gereği, Ticaret Bakanlığının koor¬ 
dinatörlüğünde ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan heyetçe, 1982 yılı 
Ocak-Şubat aylarında yapılan çalışmalar sonucu, 1163 Sayılı Koopera¬ 
tifler Kanunu ile buna bağlı olan bütün Yapı Kooperatifi statülerinde¬ 
ki aksayan yönler itesbit edilmiş olup, bu konuda öngörülen hususların 
biran önce giderilmesi, 

b) Halen mer’iyette bulunan statüde, sanatkâr ve küçük sanayici¬ 
nin işyerinde bina ve arsa bedeli hariç makina, ekipman ve sabit ser¬ 
maye yatırımının toplamı 10,0 milyon TL. yi göstermektedir. Toplam 
yatırım miktarının yılın rayiçleri üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlı¬ 
ğınca yeniden tesbit edilmesi, 

c) Yukarıdan beri sıralanan sorun ve tedbirlere yönelik faaliyet¬ 
lere imkân verecek tarzda yeniden düzenlenmelidir. 

2.3.4. 8 — Site Hizmete Girdikten Sonra Görülen Sorunlar : 

Site içinde yer alan sanatkâr ve sanayicilerin hammadde temini, 
finansman, pazarlama ve eğitim gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
Bunlardan; 

a) Ham Madde Temini : 

Ham madde abırunda küçük sanayicilerin kütle alışı yapabilecek 
güçleri olmadığından, büyük işletmelerin sahip olabildikleri ıskonto¬ 
dan yararlanamazlar. 

Küçük ve orta dereceli sanayicilerin ucuz ve kaliteli ham madde 
temin edebilmeleri için Devletçe bir takım gümrük, kota tahsisi gibi 
konularda daha çok yardım görmeleri esastır. 
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Sınaî potansiyelin çok olduğu bölgelerde merkezî yerlerde genel 
kolaylık sağlayacak atelyelerin yanında ham maddenin ve üretilen mal¬ 
ların kalitesini ölçebilecek ortak laboratuvarlarm kurulması, plânlan- 
ması, desteklenmesi ve etkili biçimde işletilmesi Küsget veya meslekî 
üst kuruluşlarca kontrol edilmelidir. 

b) Finansman : 

Küçük ve orta sanayide finansman yönünden büyük zorluklar vardır. 
Bu işyerleri sahipleri işletmelerin harcamalarını karşılamada yeni ma- 
kina ve tezgâh, ham madde satın almada güçlüklerle karşılaşırlar. 

Memleket ekonomisine büyük katkıları bulunabilecek küçük sana¬ 
yicilerimize uygun süreli, düşük faizli krediler verilmesini temin etmek 
için kurulan banka ve diğer kurumların güçleri arttırılmalı ve işletme 
mekanizması kolaylaştırılmalıdır. 

T. Halk Bankası dışındaki diğer bankalar tarafından da düşük fa¬ 
izle tesis ve işletme kredileri verilmelidir. 

c) Pazarlama : 

Küçük ve orta sanayiciler mallarını pazarlamada ve satmada ço¬ 
ğunlukla bir aracının yardımına bağlıdırlar. Genellikle reklam yapabil¬ 
me gücünden yoksundurlar. Üretim örneklerinin teşhis ve sergilenme¬ 
sinde zorluk duyarlar. Müşterilerin değişen zevk ve ihtiyaçlarını takip 
edebilecek ve üretimlerini buna göre değiştirebilecek bilgi ve imkân¬ 
lardan yoksundurlar. Bu konuda en önemli güçlük standart hususunda 
ortaya çıkmaktadır. 

Küçük ve orta sanayicilerin bu güçlüklerini yok etmek için Devlet 
yardımı ile kurulmuş kuramlar veya kooperatiflerce pazarlama kolay¬ 
lıkları sağlanmalı, küçük sanayicilerin pazarlık yapabilme gücü arttı¬ 
rılmalı ve özellikle standartlar konusunda cesaret verici teşviklerle 
durumları yükseltmelidir. 

d) Eğitim : 
Site işyerleri ile birlikte hizmete giren sosyal hizmet tesisleri için¬ 

deki derslik, konferans salonu, kütüphane vb. hacimler çoğu zaman 
atıl bir durumda kalmaktadır. 

Bilgili, yetişmiş, arzulu ve kabiliyetli teknik eleman ve okul sıkın¬ 
tısı çeken ülkemiz sanayiini kalkındırmak için, bu üniteleri değerlen¬ 
dirmek suretiyle gençlerin bilinçli olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. 
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GENEL MALI BÜTÇEDEN 1977 - 1983 YILLAR ARASINDA 
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE AYRILAN FON'LAR VE 

HARCAMA DURUMU : (Milyar TL.) 

Yıllar 

Tefrik 
Edilen 

Fon 

Serbest 
Bırakılan 

Fon 

Fon’a 

Dönenler 

Yıl : 

Biten 

(A) 

içinde fiili harcama 
Dev. Ed. Toplam 

(B) (A + B) 

(1975-1976) 
1977 1.200 1.150 85 719,3 663,0 1382,3 
1978 2.200 2.000 110 521,5 968,0 1489,5 
1979 2.750 2.663 155 452,0 1266,0 1718,0 
1980 3.408 3.340 192 543,5 4549,0 5092,5 
1980 /EK 2.500 2.500 — — 

— — 

1981 6.027 6.000 230 375,0 7058,5 7433,5 
1981 /EK 3.128 3.128 — — — — 

1982 14.000 14.000 270 — 11406,0 11406,0 
1983 18.206 18.206 — 

'— 10948,0 10948,0 

53.419 52.987 1042 2611,3 36858,5 39469,8 

FONLAR VE FlİLl HARCAMALARA AİT ÎCMAL TABLOSU 

Tefrik Yıl içinde fiili harcama 
Edilen Serbest Fon’a Biten Dev. Ed. Toplam 

Yıllar Fon Bırakılan Dönen (A) (B) (A+B) 

1964.1976 1058,0 856,0 35,7 759,8 131,9 891,7 

1977-1983 53419,0 52987,0 1042,0 2611,3 36858,5 39469,8 

Genel Toplam 54477,0 53843,0 1077,7 3371,1 36990,4 40361,5 

Not : — 1983 bütçesi dahil edilmiştir. 

— 1977 - 1983 yılları arasında Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan 
52987,0 Milyon TL. ile fon'a dönen 1042,0 Milyon TL. toplamı olan 
(54029) TL. den 14.6 Milyar TL. si O.S.B. yatırımları için kullanılmıştır. 
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2.4 — toplu İşyerleri 

2.4.1 — Tanım : 

Küçük sanayi siteleri dışında düşünülmekle birlikte, onların ta- 
mamlayıcısı durumunda olarak şehirlerin merkezinde, bir tek yapı içe¬ 
risinde inşa edilen ve mülkiyeti esnaf, • sanatkâr ve küçük sanayicilere 
ait olan işyerleri topluluğuna TOPLU İŞYERİ denilir. 

Toplu işyerleri büyük şehirlerin yakınlarında oluşacak yeni yerle¬ 
şim alanlarında bilhassa tüketim mallarını satan dükkânlar ile PTT 
Merkezi ve Banka gibi iş yerlerini de ihtiva eden alış veriş merkezleri 
olarak da inşa edilebilir. 

2.4.2 — Şehirlerin Merkezlerinde İnşa Edilecek Toplu İşyerlerinde 
Atelye ve Dükkân Sahibi Olacaklar : 

Toplu işyerleri, -kadın ve erkek ayakkabı imalâtçıları, deri konfek¬ 
siyoncuları, konfeksiyoncular, trikotajcılar, deri eşya imalatçıları, yor¬ 
gancılar, kuyumcu sanatkârları, buz dolabı ve çamaşır makinası bakım 
ve onarımcıları, büro makinaları bakım ve onarımcıları, radyo ve tele¬ 
vizyon tamircileri, üretim ve onarım faaliyeti süresince ihtiyaç duyulan 
yarı mamül ve mamülleri satan işyerlerini ihtiva edebilir. 

2.4.3 — Toplu İşyerlerinin Günümüzdeki Durumu : 

Halen, bilhassa büyük şehirlerimizde ata yadigarı kapalı çarşı, be¬ 
desten, han, kervansaray ve hatta kale içleri gibi tarihi anıt mahiyetin¬ 
deki yapılarda toplu işyeri olarak kullanılmaktadır. 

Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
T.C. Emekli Sandığı, Belediyeler, Özel İdareler, İller Bankası, Ban¬ 
kalar ve gerçek kişiler ile şirketler de -toplu işyeri mahiyetinde iş hanı 
inşa etmekteler ise de, küçük sermayeleri, bilgi ve becerileri ile mal ve 
hizmet üreten esnaf, sanatkâr ve küçük sanayiciler malî imkânlarının 
kısıtlılığı nedeniyle yüksek kira ödeyemediklerinden buralarda dükkân 
veya atölye edinememektedirler. Bu iş hanlarındaki iş yerlerinin mül¬ 
kiyeti esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere ait olmadığından Toplu İş¬ 
ven olarak kabul edilememektedir. Bu itibarla bu kurumlarca yapılan 
bu çeşit işyerleri -ile ilgili faaliyet bu rapor -kapsamı dışında tutul¬ 
muştur. 
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2.4.4 — Toplu İşyeri İnşaatı İçin Tahsis Olunan Bağ-Kur Fonları 
İle Kredi Uygulaması : 

Kurumun başlıca amacı, sigortalılarına malûliyet, yaşlılık ve ölüm 
sigortası yardımları sağlamaktır. Bu nurda beraber Kurum, Kuruluş 
Kanununun 16. maddesinin (d) bendi hükmüne göre sigortalılarına 
toplu işyeri kredisi de vermektedir. 

Toplu işyeri kredisi sigortalılara T. Halk Bankası kanaliyle veril¬ 
mektedir. Bu maksatla, adı geçen Banka ile; 

a) 30.5.1975 tarihinde toplu işyeri kredisinin, tahsis ve uygulama 
esaslarını teslbit eden protokol imzalanarak kredi tesisine başlanmıştır. 

Kurumun, toplu işyeri kredileri karşılığında aldığı faiz, yıllık 
% 5'tir. 

1.2.1978 tarihine kadar sigortalı başına tahsis edilen toplu işyeri 
kredisi azami 120 bin lira iken, bu tarihte 175 bin, Ekim 1979 da 275 
bin ve Nisan 1980 de de 375 bin liraya yükseltilmiştir. 

Toplu işyeri kredisi 4.10.1979 gün ve 16774 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan «Bağ-Kur Üyelerine Verilecek Konut ve Toplu İşyeri Kredi¬ 
lerine İlişkin Yönetmelik» hükümlerine göre verilmektedir. 

Verilen kredilerin üç yıllık ödemesiz dönemi bulunmaktadır. Koo¬ 
peratifler kredilerini bu süre içinde kullanmak zorundadırlar. Aksi 
takdirde, kredinin kalan kısmını kullanma hakkını kaybetmektedirler. 
Geçtiğimiz yıllarda birçok kooperatif çeşitli sebeplerle üç yıllık süre 
zaıfmda kredilerini kullanmamışlar ve maddî güçlüklerle karşı karşıya 
kalmışlardır. Bu durumdaki kooperatiflere yardımcı olabilmek ama¬ 
cımla 4.6.1980 tarih ve 17007 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan bir yö¬ 
netmelikle konu ile ilgili yönetmeliğe bir geçici madde eklemek sure¬ 
tiyle; üç yıllık ödemesiz dönemi sona erip te, tahsis edilen kredilerini 
alamayan toplu işyeri kooperatiflerine, bazı kayıt ve şartlarla kredileri¬ 
nin kullanılmayan bölümlerini de 31.12.1981 tarihine kadar kullanabil¬ 
meleri imkânı tanınmıştır. Uzatmaya rağmen istihkaklarını alamayan 
kooperatiflerin bulunduğu dikkate alınarak 11.8.1982 tarih ve 17779 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan bir yönetmelikle 31.12.1983 tarihine 
kadar ikinci bir uzatma daha yapılmıştır. 

Halen 45 toplu işyeri kooperatifinin 3.748 ortağı için 427.884.000,— 
lira kredi açılmış olup, bunun 265.595.212,09 lirası istihkak olarak, 
Kurumca T. Halk Bankasına yatırılan paralardan ödenmiştir. 

Kurumun kredi açmış olduğu 3.748 ortaklı 45 toplu işyeri koope¬ 
ratifinden 513 ortaklı 9 kooperatifi; iskân ruhsatını alarak işyerlerine 
kavuşmuşlardır. 
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Geriye ıkalan 3.235 ortaklı 36 toplu işyeri kooperatifinin inşaatları¬ 
nın ortalama % 60 seviyesinin üzerinde tamamlandığı ödenen istihkak¬ 
lardan anlaşılmaktadır. 

Talep safhasındaki kooperatif sayısı : 
Kuruma müracaatta bulunmuş olmakla beraber henüz kredi tah¬ 

sisi yapılamamış, 124 ortaklı 2 toplu işyeri [kooperatifi bulunmaktadır. 
Ayrıca, 285 ortaklı 3 toplu işyeri de işlem noksanlık! arını tamamlama¬ 
ya çalışmaktadır. 

Gerekli Kredi Miktarı : 

Kurumun kredi açmış olduğu halde inşaat fiyatlarındaki artışların 
da tesiri ile inşaatlarının tamamlanamadığı yukarıda belirtilen koope¬ 
ratifler ile müracaat ettikleri halde kredi açılamayan toplu işyeri koo¬ 
peratiflerinin inşaatlarının süratle tamamlanması için, cari inşaat bi¬ 
rim maliyet fiyatları dikkate alındığı takdirde takriben bir milyar lira¬ 
ya ihtiyaç vardır. Bu miktar kurumun önemli ölçüdeki toplu işyeri 
kredisi ve diğer ana görevleri dikkate alındığında önemlidir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 16. maddesinin toplu işyeri kredisi 
açılması ile ilgili hükümlerinin işlerliğini muhafaza edip etmediği ko¬ 
nusunu da şöyle tetkik etmek mümkündür. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 16. maddesinin ilk şekilde; açıla¬ 
cak kredilerin kaynağı olarak «Kurumun her sigorta kolu için ayıraca¬ 
ğı karşılıklar» gösterilmiştir. Ancak, bu maddede 19.4.1979 günlü 2229 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, açılacak kredilerin kaynağı «1479 
sayılı Kanunun 74. maddesine göre kurumun ayıracağı ödenmiş prim¬ 
ler karşılıkları» olarak [sınırlandırılmıştır. 

Kurumun malî ve aktuaryal dengesini ortaya koyan 1977 yılı faali¬ 
yet raporu ve bilançosu 10.4.1980 günü, 1978 yılı faaliyet raporu ve 
bilançosu 29.7.1981 günü, çıkarılabilmiştir. 1980 yılı faaliyet raporu ve 
bilançosu ise 30.3.1982 tarihinde düzenlenebikniştir. Bütün bu yıllara 
ait bilançoların çıkarılmasından sonradır ki, Kurumun gerçek durumu 
görülebilmiştir. Ödenmiş primler karşılığının Bağ-Kur Kanununun 74. 
maddesinde yer alan tarifi dolayısiyle, kurumun ödenmiş primler kar¬ 
şılığı ayırmasına imkân bulunamıyacağı bilanço neticeleri ile anlaşıl¬ 
mıştır. Bu hukukî yorum ve Yüksek Denetleme Kurulunun tesbitleri 
dolayısiyle, Kurumun yeniden kredi açma imkânı araştırılmakta olup, 
gereken yasal imkânın sağlanmasına çalışılacaktır. 
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Bağ-Kur’ca 

,a) Kredi ödeme süreleri kısaltılarak, daha çok toplu işyeri koo¬ 
peratifine kredi tahsis imkânının sağlanması, 

b) Halen çok düşük bir seviyede bulunan faizin artırılması, 
e) Tahsisi yapılan toplu işyeri kredi limitlerinin istihkakları öde¬ 

meyi, işlemleri süratle takip etmeyi ve inşaat üretiminde ihtisası olan 
bir Banka aracılığı ile hizmetin yürütülmesi 

düşünülmektedir. 

Bağ-Kur'ca toplu işyeri kooperatiflerinin tamamlanan işyerleri ile 
ödenen istihkaka ve inşaatları devam eden işyerleri ile ödenen istihkak 
miktarları ekli tablodadır. 

2.4.5 — Önerileri : 

1 — Küçük sanayi sitelerine intikali gerekmeyen esnaf, sanatkâr 
ve küçük sanayicilerin mesleklerini kira ödemeden sağlığa uygun bir 
ortam ve büyüklükte işyerlerinde icra edebilmelerini temin maksadıy¬ 
la toplu işyeri yapımı zorunluluk haline gelmiştir. 

2 —■ Yurt sathında toplu işyeri ihtiyacı tesbit edilmelidir. Bu ihti¬ 
yacın tesbiti için başta Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü olmak 
üzere diğer ilgili kuruluşlar görevlendirilmelidir. 

3 — Toplu işyeri yapımının asıl görevi sosyal sigortacılık olan 
Bağ-Kurün kısıtlı imkânları ile sürdürülmesinin imkânsızlığı nedeniy¬ 
le, toplu işyeri yapı kooperatifleri Devlet, Bağ-Kur, Belediyeler ve 
Özel İdareler bütçeleri ile tesis olunacak fon'dan uzun vadeli, taksitli 
ödemeli ve ucuz faizli kredi ile finanse edilmelidir. 

BAĞ-KUR 
TOPLU İŞYERİ KREDİSİ TABLOSU 

/ /1983 

KOOPERATİF 
ADEDİ 

İŞYERİ 
MİKTARI 

ÖDENEN İSTİHKAK 
(TL.) İZAHAT 

9 513 61.927.042,— Bitmiştir. 

36 3235 203.667.570,— Devam etmek¬ 
tedir. 
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2.5 — KALİTE KONTROL 

2.5.1 — Giriş : 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları sırasında, esnaf, 
sanatkâr ve küçük sanayi sektörü için destekleme politikalarını belirle¬ 
mek amacıyla oluşturulan Özel İhtisas Komisyonunun Kalite Kontrol 
Grubu, küçük sanayici ve sanatkârların üretimlerinde kalite kontrolü 
ile ilgili mevcut durumu incelemiş, sorunları tartışmış ve çözüm öne¬ 
rilerini belirlemiştir. 

Sermaye, teknoloji, meslekî bilgi ve görgü bakımından genellikle 
sınırlı imkânlara sahip küçük sanayici ve sanatkârın desteklenmesi ko¬ 
nusunda politika oluştururken kaliteli üretime yöneltilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Gerçekten hem üretim maliyetinin düşürülmesi, 
hem bir parçası olduğu ülke ekonomisine katkısının arttırılması ve ay¬ 
nı zamanda malzeme ve emek israfını önlemesi hem de üretim tekno¬ 

lojilerinin sürekli gelişmesi karşısında geleceğinin güvence altına alın¬ 
ması bakımından bu kesime böyle bir desteğin ihmal edilmemesi ge¬ 
reklidir. 

Çalışmalarımız, küçük sanayici ve sanatkârın desteklenmesi açı¬ 
sından bu sektörde kalite sorununun çözümüne hasredilmiştir. Grubu¬ 
muz, küçük sanayici ve sanatkâr kesiminde yerleşik kalite anlayışın¬ 
dan hareket ederek, bugünkü yapısı içinde imkânları, imkânsızlıkları 
incelemiştir. 

Bu safhada kalite denetimi konusunun uygulanabilirliği tereddütlü 
görüldüğünden, yalnızca tanımı verilerek çalışma kapsamı içine alın¬ 
mıştır. 

2.5.2 — Tanımlar : 

Kalite : Bir ürün sınıfının, toplulukların istek potansiyellerine uy¬ 
gunluk derecesidir. 

Kalite Kontrolü : Bir üreticinin (Proje hazırlamasından satış ve 
kullanıma sunma dönemine kadar geçen dönemlerde, amaçladığı kali¬ 
teye erişmek için göstermiş olduğu iş ve fonksiyonların tümüdür. 
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Kalite Denetimi : Ürünün beyan edilen ya da öngörülen kaliteye 
uygun olup olmadığını tüketici adına tesbit etmek amacıyla yapılan in¬ 
celeme ve değerlendirme işlemidir. 

2.5.3 — Tarihî Gelişme ve Mevcut Durum : 

Küçük sanayinin ülkemizde köklü bir geçmişi olduğu bilinmekte¬ 
dir. Osmanlılar döneminde küçük sanayinin kendine özgü esnaf teşki¬ 
lâtı, lonca düzeni vardı. 

13 üncü yüzyıldan 18 inci yüzyıla kadar «Ahilik», o tarihten 20 inci 
yüzyıl başlarına kadar «Gedik» yani lonca teşkilâtı çok yönlü bir yapı¬ 
ya sahipti. Şöyle ki; 

— Belli bir süre bir kademede kalarak yetişen yamak - çırak - 
kalfa - usta hiyerarşisi kurulur, bu kademeler arasındaki ilişkileri en 
iyi düzeyde tutarak, sanat, sağlam ahlakî ve meslekî temellere otur- 
tulurdu. 

îkinci imkân esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir sorun olan üretici - 
tüketici menfaat ve ilişkileri bahirleri ile bir sürtüşmeye düşmeyecek 
biçimde ayarlanmaya çalışılırdı 

Üçüncüsü, şehirlerden köyk ülkenin en ücra köşelerine, dağ 
başlarına kadar yayılan genişli ğe, toplantı ve konak evleri kurularak 
büyük bir sosyal fonksiyon yerine getirilmeye çalışılırdı. 

Ahilik ve lonca teşkilâtlarında, sanat ya da meslekleri için gerekli 
olan hammaddelerin tedarikinden onun işlenişine ve satışına kadar her 
husus inceden inceye kurala bağlanmıştı. Bu durum hem meslek er¬ 
babı arasındaki hem de üretici - tüketici arasındaki ilişkilerde rekabet, 
haset ve kavga gibi sürtüşmeleri ortadan kaldırmıştır. Bu kurallar son¬ 
radan şehir ve kasabaların belediye hizmetleri ve bu hizmetlerin kont¬ 
rolleri için örnek alınmış, narh nizamnameleri ya da kararnameleri 
şeklinde resmileştirilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Ticaret ve Sanayi Oda¬ 
ları Kanunu çıkarılmış, esnaf odalarının kurulmasına başlanmıştır. 
1943 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Esnaf Odaları ve Ticaret Borsa- 
ları Kanunu yürürlüğe girmiş, 1949 yılında 5373 sayılı Esnaf Dernek¬ 
leri ve Esnaf Birlikleri Kanunu ile birlikler ve dernekler sistemi baş¬ 
latılmış, 1964’te yürürlüğe giren 507 sayılı Kanun ile bu günkü düzeye 
gelinmiştir. 
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Küçük sanayi işletmeleri genellikle az sermaye, buna karşılık daha 
çok el emeği ile faaliyette bulunurlar. Bu kesim Türkiye’de sayı, istih¬ 
dam ve üretim bakımından sanayinin önemli bir bölümünü teşkil et¬ 
mektedir. 

1970 Sanayi ve İşyerleri Sayımı’na göre 10 ve daha az işçi çalıştı¬ 
ran imalât Sanayi işyerlerinin durumu aşağıdaki gibi olmuştur. 

İşyeri Ücretle 
Çalışan 
Yıllık 

Ortalama 

Çalışan 
yıllık 
Ortalama 

Ödenen 
yıllık 
maaş, 
ücret 

(1000 TL) 

Yıl sonunda 

çevirici güç 
kapasitesi 

(BG) 

10 dan az işçi 170 479 99 981 327 028 600 371 549 894 

10 ve daîıa 
fazla işçi 4 820 504 054 510 437 7 388 913 2 851 543 

Kaynak : Türkiye İstatistik Cep Yıllığı — 1982 

Görüldüğü gibi işyeri açısından küçük sanayi işletmeleri sayısı 
170 479 olmaktadır. Bu kesimde çalışanların yıllık ortalama sayısı 
327 028 iken, ücretle çalışanların yıllık ortalaması 99 981 olmaktadır. 
Küçük sanayi işletmelerinin, gerek sayı, gerekse istihdam gücü açısın¬ 
dan varlığını büyük ölçüde duyurduğu imalat sanayi sektöründeki pa¬ 
yı giderek artış göstermektedir. 

Ancak, küçük sanayi işletmeleri ve sanatkârların işyerleri, bu kesi¬ 
min gerek ekonomik gerekse teknolojik imkânları açısından yetersiz¬ 
dir ve bunun sonucu olarak, yerleşim merkezlerinde, dağınık olarak 
çalışmaktadırlar. Uygun teknolojiyi seçmiş ve gerekli donanıma sahip, 
seri imalat yapabilen küçük sanayi işletmelerinde üretimin kalitesi be¬ 
lirli bir düzeyde tutturulabilmekte ise de, sanatkârın ve diğer küçük 
atelyeler halinde çalışan sanayide üretimin kalite kontrolü ve standart¬ 
lara uygunluğunun sağlanması mümkün olamamaktadır. 

Bunun nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür : 
— Kalite Bilincinin Oluşmamış Olması : Tüketici kaliteli malı ar¬ 

zu etmekle birlikte tercihlerini çoğunlukla satın alacağı ürünün fiyatı 
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belirlemektedir. Üreticiye pazardan kaliteyi geliştirici bir zorlama gel
memektedir. 

— Kalite Kontrolünün Gerekliliğinin Bilinmemesi : Bu tür işlet
melerde işletmenin yöneticisi çoğunlukla işletmenin her türlü işlerini 
yürütme durumundadır. Çözümlemek durumunda olduğu diğer sorun
ların yanında maliyeti arttıran bir unsur olan kalite kontrolüne ayıra
cak zaman bulamamakta ya da pazardan bir zorlama gelmediği için 
konuya gereken önemi vermemektedir. 

— Finansman Sorunları : Bu işletmeler genellikle finansman so
runu ile karşı karşıya bulunduklarından kalite kontrolünün gerektir
diği makina, teçhizat ve laboratuvar malzemesini temin için kaynak 
ayıramamaktadırlar. 

— Kaliteli Malzeme Temininde Karşılaşılan Güçlükler : İşletme 
sermayesinin yetersizliği, ürünü ucuza imal etme zorunluluğu, imalât 
konusunun gerektirdiği hammaddenin satın alınmasını güçleştirmekte 
ya da üreticiyi daha düşük nitelikli malzeme kullanmaya zorlamak
tadır. 

— Teknolojik İmkânsızlıklar : Küçük sanayici ve sanatkârlar, ge
nellikle teknolojik gelişmeleri izleme imkânından yoksun bulunmak
tadır. Bunların ilgi konusu olan ürünlerin, imalat teknikleri, gözetile
cek kalite faktörleri hakkında bilgi edinebilecekleri bir kaynakları 
bulunmamaktadır. 

—- Üretim Biçimleri : Küçük sanayi işletmelerinde ya da sanatkâr
ların işyerlerinde genellikle seri üretim yerine emek-yoğun üretim söz 
konusu olduğundaıi kalite kontrolü mümkün olamamaktadır. 

— Standartlar Hakkında Yeterince ve Zamanında Bilgi Edinile
memesi : Üretim konusu mamulün standardının bulunduğu ya da 
standardının oluşturulmakta olduğu konusunda genellikle bilgileri bu
lunmamakta, diğer ülkelerdeki çalışmalar izlenememektedir. Bu ne
denle kaliteyi geliştirici herhangi bir bilinçli geliştirmede bulunula
mamaktadır. 

Planlı dönem ve daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında, küçük 
sanayici ve sanatkârlar yönünden kalite konusunda bir gerileme oldu-
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ğu gözlenmektedir. Bunun oluşumunda, nüfusun artışına paralel ola¬ 
rak tüketici ve üretici arasındaki yakın kişisel ilişkilerin kaçınılmaz 
bir biçimde azalmış olması, sanatkârları daha kaliteli üretime yönel¬ 
ten, üretimiyle kişiliği arasındaki bütünleşme duygusunun giderek yi¬ 
tirilmesi, gerek küçük sanayici gerekse sanatkârların kalite için üçüncü 
şahıslardan kaynaklandığını öne sürebileceği nedenleri kolaylıkla ve 
biraz da haklı olarak bulabilmesi gösterilebilir. 

Bir başka deyişle geçen yıllarla birlikte, kaliteden ya da daha doğ¬ 
ru bir deyimle kalite düşüklüğünden kimin sorumlu olduğu belirlene- 
mez olmuştur. Oysa, üretimin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası hiz¬ 
metler de dahil tüm dönemlerdeki etkinliklerde doğrudan ya da dolaylı 
görev almış herkesin kalitenin gerçekleştirilmesinde sorumluluğu ol¬ 
duğu kabul edilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerleşik ka¬ 
lite anlayışı, şöyle ya da böyle bir faaliyetin yerine getirilmesi biçimin¬ 
dedir. Halbuki söz konusu faaliyet yerine getirilirken, tüketicinin ihti¬ 
yaçlarının uzun dönemli olarak karşılanması, kullananların ruh ve be¬ 
den sağlıklarının (korunması, kısıtlı kaynakların bilinçli kullanılması, 
ekonomik kayıpların en alt düzeye indirilmesi, çevre düzeni ve sağlığı¬ 
nın bozulmaması gibi çağdaş kalite anlayışının belirleyici unsurlarının 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

2.5.4 — Çözüm Önerileri : 

Bugün için uygulanabilirliği şüpheli olan kalite denetimi konusu¬ 
nu dikkate almak gereksiz görülmektedir. Buna karşılık önümüzdeki 
planlı dönemlerde yaşama şansı olan iş kollarında yapısal düzenleme¬ 
lere giderek Kalite kontrol uygulamasının yoğunlaştırılması ve eğitim¬ 
le desteklenmesinin, bunun mümkün olamıyacağı konularda da emeğin 
yaratıcı yetenekli ahenkli bir uyumu sağlanarak gerçek değerini bul¬ 
masının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Çözüm Önerileri Aşağıdaki Maddelerde Sıralanmıştır : 

1. Çeşitli kitle irtibat araçlarından yararlanarak tüketicide ve 
üreticide kalite bilinci oluşması sağlanmalı, gelecek kuşakların kalite 
kontrolü ve standardlar konularında daha bilinçli yetişmeleri için ilk 
okuldan başlayarak bu konuların eğitim programına alınması sağlan¬ 
malıdır. 
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2. Gelecekteki ekonomik şartlarda yaşama şansı olan iş kolların¬ 
da çalışan küçük sanayici ve sanatkârın küçük sanat kooperatifleri 
şeklinde üretim kooperatifleri oluşturmaları teşvik edilmeli diğerleri¬ 
nin ise birikim ve becerilerini daha üst düzeyde değerlendirebilecekleri 
üretim konularına (mesela kunduracının ortopedik ayakkabı yapımına 
yöneltilmesi gibi) kaymaları sağlanmalı ve yönlendirilmelidir. 

3. Üretimde standartlara uygun girdilerin kullanımı teşvik edil¬ 
meli, haksız rekabet avantajını önlemek için buna uyumun, meslek 
kuruluşları aracılığıyla kovuşturulması sağlanmalıdır. 

4. Küçük sanayi sitelerinin yaygınlaştırılması sağlanmalı, bu site¬ 
lerde kalite kontrolüne yönelik laboratuvarlarm kurulması teşvik edil¬ 
meli ve bölge laboratuv,arlarının kurulması sağlanmalıdır. 

5. Küçük sanayici ve sanatkârların daha kaliteli üretim yapmala¬ 
rını sağlamak amacıyla kamu kuruluşları tarafından seçilmiş konular¬ 
dan başlayarak giderek yoğunlaşan eğitim programları uygulanmalı 
bunlar bölgesel seminer ve konferanslarla desteklenmelidir. 

6. Yapısal düzenlemeye giderek, uygulanabilir alanlarda küçük 
sanayici ve sanatkârların, yan sanayi olarak çalışma imkânına kavuş¬ 
turulmaları ve kaçınılmaz olarak kalite kontrolünün gözetileceği seri 
üretim yapma imkânına kavuşturulmaları sağlanmalıdır. 

7. Kalite kontrolü faaliyetlerinin özendirilmesi ve başlangıç saf¬ 
hasında yükün hafifletilmesi amacıyla, küçük sanat kooperatifleri ve 
diğer üretim kooperatifleri için Türk Standartları Enstitüsü gibi bu 
tür deneyleri yapan kuruluşlarca düşük ücret alınması sağlanmalıdır. 

8. Türk Standartları Enstitüsü, küçük sanayici ve sanatkârlar 
arasında, üretim konuları ile ilgili standart ve dokümanlar hakkında 
teknoloji aktarılması niteliğindeki bilgi temini için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

9. Yukarıda 1., 4., 5. ve 8. maddelerde belirtilen hizmetlerin KÜS- 
GET Projesi içinde sağlanması mümkündür. 

10. Kalite denetiminin, ihracat sırasında esnaf, sanatkâr ve küçük 
sanayinin üst kuruluşlarınca yapılması sağlanmalıdır. 
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2.6 — EL SANATLARI 

i 2.6.1 —-Giriş: 

Elsanatlarmm başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 
bu alandaki faaliyetlerin insanlığın var oluşu ile birlikte başladığı söy¬ 
lenebilir. İlk insanlar hayatî ihtiyaçlarını elsanatları yoluyla karşıla¬ 
mışlardır. Bu sayede yalnızca fayda mülahazasıyla ’meydana getirilen 
eserler, daha sonraları bediî zevklerin de tatminine yönelik sanat tür¬ 
lerini de meydana getirmeye başlamışlardır. 

Türk elsanatları faaliyetlerinin milletimizin kültür yapısı içinde 
önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Türk Medeniyetinin dolayısiyle 
de Türk Kültürünün dünyadaki çeşitli medeniyetler içinde son derece 
seçkin ve önemli bir yer tuttuğu, tarihî bir gerçektir. 

Elsanatları bakımından çok zengin ve köklü bir geçmişe sahip 
olan ülkemizde; her bölge, hattâ her yerleşme birimindeki elsanatları 
bölgeye bölge halkının istek ve zevkleri ile desen, renk ve kullanılan 
malzemeye göre çeşitlilik göstermekle beraber genel karakteri itibariy¬ 
le bir bütün arzetmektedir. 

Milletimizin elsanatlarmdaki teknik üstünlüğü, dünyadaki ticaret 
yollarının değişmesine ve Avrupa’da başlayan büyük sanayi ve otomas¬ 
yon hareketlerine kadar devam etmiştir. 

Zamanla elsanatlarıyla uğraşan köy nüfusu büyük şehirlere göç et¬ 
meye başlamış, ıköyde kalan kişiler ise yapımı çok zaman alan ve ken¬ 
dilerine az gelir getiren bu işi yapmak istememişlerdir. Böylece elsa- 
natları da unutulmaya yüz tutmuştur. 

Bütün bu değişmelere rağmen, yurdumuzun birçok bölgelerinde 
bazı elsanatlanmızm üretimine halen devam edilmektedir. 

2.6.2 — Amaç : 
M, . 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ön hazırlık çalışmaları çerçeve¬ 
sinde olmak üzere elsanatları konusundaki amacı şöyle belirleyebiliriz. 

1. Elsanatlarmm kültürel özelliklerini muhafaza etmek suretiyle, 
bu alandaki faaliyetleri ekonomik geçerliliği olacak yönde geliştirmek, 
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2.6.4 — Elsanatlarımn Tanımı : 

El sanatları bugüne kadar çok değişik şekillerde tanımlanmıştır. 
Bu alanda bugüne kadar yapılan en geçerli tanım 1973 İcra Planı 
104. Tedbir Maddesi gereğince 

— Millî Eğitim Bakanlığı 

— Tarım Bakanlığı 

—- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

— Orman Bakanlığı 

temsilcilerinden oluşan bir kurulca yapılan çeşitli tanımlardır. Bu 
tanımlar aynen aşağıya alınmıştır. 

Elsanatları fertlerin, gerek ferdi ve gerekse kurmuş olduğu örgüt¬ 
ler vasıtasiyle, geçimlerini sağlamak veya geçimleri için gerekli yan 
gelir sağlamak maksadıyla; 

Basit aletler kullanılan ve daha çok el emeğine, bilgi ve beceriye 
dayanarak, evde veya atölyelerde, başka işlerden artan zamanlarında 
veya bütün gün çalışarak yaptıkları, geleneksel ve bölgesel özellikler 
taşıyan sanat faaliyetleridir, 

Elsanatlarımn aşağıdaki şekillerde olduğu gibi de tanımını yapmak 
mümkündür. 

— Elsanatlarımn Genel Tanımı : 

Elsanatları ferdin bilgi ve becerisine dayanan, makine gücüne da¬ 
ha az ihtiyaç gösteren, geleneksel sanat özellikleri taşıyan veya ihtiyaç¬ 
larından doğan üretime dönük faaliyetlerdir. 

— Köy Elsanatları : 

Köylülerin gerek ferdî, gerekse ailesi efradı ile birlikte tarımsal 
veya diğer faaliyetlerden artan boş zamanlarında kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak veya dk gelir sağlamak amacı ile işletmesinin artıklarını 
değerlendirmek veya çevresinden ucuza temin edebileceği hammadde¬ 
leri kullanmak suretiyle el emeği bilgi ve beceriye dayanarak evlerinde 
veya işliklerinde yaptıkları daha ziyade geleneksel olan sanatlardır. 
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2. Potansiyel bölgelerde yaygınlaşmasını sağlamak, 
3. İstihdama müsbet etki temin etmek, 

4. Temel amaçlara yönelik hizmetler arasında koordinasyonu 
sağlayarak, hizmetlerin etkinliğini arttırmak. 

2.6.3 — Önemi ve Faydaları : 
Elsanatlarmın asıl önemli fonksiyonlarını iki grupta toplıyabiliriz. 
— Sosyal fonksiyonu : (Sanat, tarih ve kültür alanlarında..) Elsa- 

natlarmm bu fonksiyonu bir milletin ana çizgilerle karakterini ortaya 
koyan kültür yapısını meydana getirir. 

— Ekonomik fonksiyonu : (Üretim, pazarlama ve gelir gibi..) El- 
sanailarınm bu alandaki fonksiyonu ise günümüz şartları içinde çok 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu fonksiyonların ülkeye kazandırdığı faydaları ise şöyle sırala¬ 
yabiliriz. 

— Sosyo-ekonomik faydalar. 
— Sosyo-kül türel faydalar. 
— Millî ekonomi açısından faydalar. 

— Sosyo-Ekonomik Faydalar1 : 

1. Fertlerin esas meşgalelerinin dışında elsanatları ile de uğraş¬ 
maları, ekonomilerine (katkı sağladığı gibi boş zamanların değerlendi¬ 
rilmesini, psikolojik sorunların bir ölçüde halledilmesini ve iyi alışkan¬ 
lıkların kazanılmasını sağlar. 

2. İstihdama sınırlı da olsa müsbet etki yaptığı gibi düzensiz gö¬ 
çün ve düzensiz şehirleşmenin daha düzenli hale gelmesine yardımcı 
olur. 

— Sosyo-Kültürel Faydalar : 

1. Kültürün korunması ve devamı ile çağın getirdiği sanat anla¬ 
yışına devamlı ve özlü kaynak sağlanabilir. 

2. Milletin töre ve geleneklerinin korunmasına yardımcı olunabilir. 

— Millî Ekonomi Açısından Faydalar : 

Elsanatları yoluyla üretim artışı ve döviz geliri sağlama imkânı 
doğabilir. 
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— Köy Ev Sanatları : 

Köylülerin gerek ferdî gerekse ailesi efradı ile birlikte tarımsal ve¬ 
ya diğer faaliyetlerden artan boş zamanlarında kendi ihtiyaçlarını kar¬ 
şılamak maksadıyla, işletmesinin artıklarını değerlendirmek veya çev¬ 
resinden ucuza temin edebileceği hammaddeleri kullanmak suretiyle 
el emeği, bilgi ve beceriye dayanarak evlerinde yaptıkları geleneksel 
olan sanatlardır. 

— Kuruluşların Tanımları : 

Köy İşleri Bakanlığı : Elsanatları fertlerin, gerek ferdî, gerekse 
kurmuş oldukları örgütler vasıtasıyla ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
ya da geçinmek veya geçimleri için gerekli ek geliri sağlamak amacıy¬ 
la, daha çok basit aletler kullanarak, el emeği, bilgi ve beceriye dayan¬ 
mak suretiyle evde veya iş yerlerinde başka işlerden artan zamanların¬ 
da veya bütün gün uğraştıkları geleneksel ve bölgesel özellikleri de 
olan sanatlardır. 

Tarım Bakanlığı : (Köy Elsanatları) : Ziraî faaliyetlerin yanında 
ziıaate müsait olmayan hava şartlarında ve tarla işlerinin az olduğu 
uzun ıkış aylarında boşta kalan iş gücünün ve ziraî artıkların değerlen¬ 
dirilmesi yönünde yapılan çalışma kolu olup aile içinde ek bir gelir 
kaynağıdır. 

Orman Bakanlığı : (Köy el ve ev sanatları) : Köylülerin boş zaman¬ 
larının değerlendirilmesi suretiyle yan gelir sağlayacak olan sermaye¬ 
lerden çok el emeğinin aştığı ve sahibinin üretime doğrudan doğruya 
katıldığı sanat dalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı : (Halk Eğt. Gn. Müdürlüğü) : (Elsanatları); 
boş vatandaşları çeşitli sıanat dallarında eğitmek, meslek sahibi yapıp 
kendi ailesini geçindirmek, üretici ve satıcı hale gelerek ekonomiye 
katkıda bulunmaktır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : (Elsanatları), enerji ve güç ile mü¬ 
teharrik makinelerin mamuldeki katma değeri az olup, insan maharet 
ve gücüne geniş ölçüde yer verilen sahibinin üretime doğrudan doğru¬ 
ya katıldığı, gerekli iş gücünü aile fertlerinden sağlayan, gerektiğinde 
dış iş gücünden de yararlanabilen, estetik değerler içinde geleneksel 
sanatkâr kollarında veya hediyelik ve turistik süs eşyası yapımında 
faaliyet gösteren sanat koludur. 

75 



2.6.5 — Elsanatlarmm Sınırlandırılması : 

Ham Maddesi Hayvansal Olanlar : 

a) Yün, ıkıl, tiftik, ipek, deniz hayvanları ve kabukları (Sünger, 
istiridye vs.) boynuz, deri ve kürkler v.s. 

b) Yapılan Mamüller : 

Halı, kilim, heybe, cicim, sili, kumaş ve aba dokuma, battani¬ 
ye, keçe, çorap, eldiven, hırka, kuşak, kese, mutaf işleri, va¬ 
liz, çanta, şapka, ayakkabı, terlik, yakalık, etol, kemer, ince 
ve kaba saraciye, tarak, saç tokası, iğne, düğme, kolye ve 
oyuncak v.s. 

Ham Maddesi Bitkisel Olanlar : 

Kullanılan Ham Maddeler : 

a) Pamuk, keten, kenevir, hububat sapları, mısır kapçıkları, saz, 
kargı, muz, palmiye, hurma ve ağaç lifleri, çam, kestane, fın¬ 
dık, meşe ağaçlarından yarma suretiyle elde edilen şeritler, 
söğüt çubukları, kontraplak kat artıkları, kaplama artıkları, 
yosunlar, rafya v.s. 

Yapılan Mamüller : 

b) Yazma, mendil, havlu, çevre, çeşitli düz desenli dokumalar, 
ip, urgan, oya, dantel, nakış, çanta, şapka çeşitli kullanma ve 
süs eşyaları. 

Ham Maddesi Toprak Olanlar 

a) Kullanılan Ham Maddeler 

Kil, kaolen, 



b) Yapılan Mamüller : 

Çini, seramik, karo, porselen tekniği ile işlenen çeşitli kullan¬ 
ma ve siis eşyaları, çanak, çömlek, testi, kiremit, tuğlalar ve 
biblolar. 

Ham Maddesi Taş ©lanlar : 

a) Kullanılan Ham Maddeler : 

Lüle taşı, mermer, onyx, oltu taşı, alçı taşı vs. 

b) Yapılan Mamüller : 

Pipo, ağızlık, bilezik, iküpe, kolye, kol düğmesi, fincan, vazo, 
sigara tablası vs. gibi çeşitli kullanma ve süs eşyaları. 

Ham Maddesi Maden Olanlar : 

a) Kullanılan Ham Maddeler : 

Altın, gümüş, bakır, pirinç, cam, demir vs. 

b) Yapılan Mamüller : 

Çeşitli kullanma ve sıüs eşyaları. 

Ham Maddesi Sentetik Olanlar : 

a) Kullanılan Ham Maddeler : 

Naylon, perlon, orlon, suni ipek vs. 

b) Yapılan Mamüller : 

Çeşitli kullanma ve süs eşyaları ile giyecekler. 
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ÜLKEMİZDE EKONOMİK AMAÇ ESAS ALINARAK YAPILMIŞ 
OLAN ÖRNEK BİR PUANLAMA TABLOSU GÖRÜLMEKTEDİR. 

ELSANATI KONULARI -» Ham madde temini koiav olanlar. 
Ol 

İş gücü yetiştirme ve bulunmasında S zorluk olmayan. ^ İç pazarlarda satış imkanı olanlar. g Dış pazarlarda satış imkanı olanlar. Yeni büyük teknolojiyi | o gerektirmeyenler. Yaygın biçimde yapılan ya da S yaygınlaştırılması mümkün olanlar. 
- (Puan) (Puan) (Puan) (Puan) (Puan) (Puan; 

E İd oku ma halıcılığı 10 15 15 20 20 15 95 

Kilim, Cicim 10 15 10 15 20 15 85 

Heybe, Kolan 10 15 5 5 10 15 60 

Battaniye 10 15 10 15 20 10 80 

Çorap, Eldiven, Başlık 10 15 10 15 20 10 80 

Keçe 10 10 5 — 20 5 50 

ip, Urgan 10 10 10 — 20   50 

Dokuma 15 15 10 10 20 10 80 

Yazma, Yemeni, Çevre 15 10 10 10 20 10 75 

Mendil, Havlu 15 10 10 — 20 5 60 

Oya, Dantel, Nakış 15 15 10 10 20 10 80 

Sedefçilik — 

— — 
— 20 — 20 

Ahşap oymacılığı 15 5 10 10 20 5 65 

Ahşap örgü işleri 15 5 10 10 20 5 65 

Deri Giyim Eşyaları 10 5 10 20 15 5 65 

ince ve Kaba saraciye 15 5 5 — 20 5 50 

Çömlekçilik 15 10 10 — 20 10 65 

Seramik 10 5 10 — 15 5 45 

Çini 15 5 10 20 20 5 75 

Lüle Taşı işlemeciliği 10 5 5 20 20 5 65 
Oltu » » 10 5 10 15 20 5 65 

Mermer Taşı » 15 5 10 20 10 10 70 

Alçı Taşı » 15 5 5 -— 20 5 50 

Boncuk ve Boncuk Eşya 10 5 10 20 20 10 75 

Bakır işlemeciliği 10 5 10 20 20 10 75 

Altın » .—. — 10 20 15 — 45 

Gümüş » — i— 10 20 15 — 45 

Çeşitli Süs Eşyaları 15 5 10 20 20 10 80 

NOT: Puanlamada ekonomik amaç esas alınmıştır. 
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Öncelikli Teşvik Tablosu 

1 nci öncelikle ele alınmasında 
ve yaygınlaştırılmasında yarar umu¬ 
lan konular. 

2 nci öncelikle ele alınmasında ve 
teşvikinde varar umulan konular. 

3 ncü öncelikle teşvikinde varar 
umulan konular. 

El dokuma halıcılığı, Kilim, Cicim, 
Dokuma, Oya, Dantel, Nakış. Batta¬ 

niye, Çorap, Eldiven, Başlık, çeşitli 
süs eşyaları. 

Yazma. Yemeni, Çevre, Çömlekçilik, 
Mermer işlemeciliği. Boncuk ve 
Boncuk eşya. Bakır işlemeciliği, 

'Ahşap oymacılık, ahşap örgü işleri, 
deri giyim eşyaları, cini, lüle tası iş¬ 
lemeciliği, oltu taşı işlemeciliği. 

Bu tablo ekonomik amaç esas alınarak yapılan puanlamaya göre 
düzenlenmiştir. Burada yer almayan konuların teşviki gerekse bile ya 
yaygınlaştırılması mümkün olmadığından ya da büyük sermaye ve tek¬ 
noloji gerektirdiğinden tabloya alınmamışlardır. Bu hususlara bir de 
ustalık ihtiyacını eklemekte yarar vardır. Bu nedenle Türk Elsanatları 
içinde önemli bir yeri olan sedefçilik altın ve gümüş işlemeciliği vs. gi¬ 
bi ,konularda seramik konusu teşvik tablosu dışında bırakılmıştır. 

Örnek bir «puanlama tablosu» ve bu tablo ile irtibatlı örnek bir 
«öncelikli teşvik tablosu» yukarıda verilmiştir. Bu örnekten hareketle 
benzer nitelikteki tabloların günün şartlarına göre yeniden düzenlene¬ 
rek ele alınması konusunun el sanatları faaliyetlerinin desteklenmesi 
açısından önemi vurgulanmıştır. Ayrıca bütün bu türdeki döküm ve 
tasniflerin yapılabilmesi için bu konuda iyi bir tanımlama yapmanın 
önem ve gereği ide ortaya çıkmaktadır. 

2.6.6 — El Sanatları Konusunda Hizmet Veren Kamu Kuruluşları: 

2.6.6.1. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı : 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı kurulduğu 1963 yılından beri 
elsanatları konusunda hizmet getirmektedir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Kuruluş Kanunu ile verilmiş olan 
elsanatlarını geliştirme görevi, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı ku¬ 
rulduktan sonra iki Bakanlık arasında düzenlenen bir protokolle pay¬ 
laşılmış ve köylerdeki elsanatlarını geliştirme görevi Köyişleri ve Koo¬ 
peratifler Bakanlığına devredilmiştir. Bu safhada bir kısım personel de 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına devredilmiş ve söz konusu hiz¬ 
met için ayrılmış ödenekler de paylaşılmıştır. 

Bu dönemde hazırlanan programlar eğitim amacına yönelik olmak¬ 
la birlikte açılan kursları başarı ile bitirenlerden üretime geçmek is¬ 
teyenlere istekleri halinde araç-gereç verilmiştir. Önceleri taksitle ve¬ 
rilen araç-gereç daha sonraları taksitlerin tahsilindeki güçlük nedeni 
ile düşük fiata ve peşin bedelle verilmeye devam edilmiştir. Eğitim 
ağırlıklı bu uygulama 1973 yılma kadar devam etmiş ve bu yıl yapılan 
bir hizmet değerlendirmesiyle hizmet politikalarında bir takım düzelt¬ 
meler yapılmıştır. 

Halk Eğitim Müdürlüğünün Millî Eğitim Bakanlığına başlanması 
ile Elsanatları Dairesi, bugün Kooperatifler Genel Müdürlüğü olan ve 
o zaman yeni kurulmuş bulunan Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Mü¬ 
dürlüğüne bağlanmış ancak hizmet, ilke ve politikaları yukarıda belir¬ 
tildiği gibi 1973 yılma kadar değişikliğe uğramadan devam etmiştir. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığında elsanatları hizmetlerini 
üstlenen Kooperatifler Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına kısaca 
değinmekte de yarar umulmaktadır. 

Genel Müdürlük Merkezde; Plan-Program ve Araştırma Projelen¬ 
dirme Proje uygulaması ve Teknoloji, Kooperatiflerin Yatırım Projele¬ 
rinin Finansmanını Sağlayan Tahsisler Daireleri ile kooperatiflerin 
kuruluş ve işleyişini izleyen Teşkilâtlanma Dairesi, Kooperatiflerin eği¬ 
tim ihtiyaçlarını karşılayıcı Eğitim ve Elsanatları Daireleri şeklinde 
hizmet fonksiyonlarına göre teşkilâtlanmıştır. Taşra kuruluşları ise; 
67 İl Müdürlüğü 18 Bölge Müdürlüğü, 8 Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 
Elsanatları Araştırma ve Model Geliştirme Enstitüsünden meydana gel¬ 
miştir. 
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ACILAN KURS VE MEZUN SAYISI 

YILLAR 

HALİ 

Açılan 
Kurs Mezun 

KİLİM 
Açılan 
Kurs Mezun 

Açılan 
Kurs 

DOKUMA 

Mezun 

TRİKO 
Açılan 
Kurs Mezun 

HUB. 

Açıian 
Kurs 

SAPI 

Mezun 

ÇORAP 
Açılan 
Kurs Mezun 

1964 7 134 2 25 
1965 8 140 — 

— 1 20 .—_ 
  

         

1966 104 1701 — — 10 114 9 159 5 101 19 329 

1957 134 2154 — 
— 14 205 17 289 7 91 18 425 

1968 194 2903 —. — 6 89 50 742 10 125 18 378 
1969 221 3519 4 60 3 94 62 1062 5 66 1 29 
1970 70 1103 19 247 —   65 1041 4 91 1 20 

1971 114 1726 1 11 6 141 48 858 21 346     

1972 89 1591 — 
— 8 275 16 316 5 91     

1973 68 1280 — .—. 6 146 8 137 1 18   
— 

1974 64 1060 — — — — 13 185 1 17   
  

1975 63 1091 —       6 85   
  r   

1976 87 1462 —.     
— 7 150     

■ 

  

1977 85 1318 —     
— 8 126 1 11     

1978 76 1399 1 4   
  7 119         

1979 81 1951 — 
  — —     .       

1980 64 994 1 42 — 
      - .   -   

1981 

1982 

140 2640 2 25 — — — — — —   — 

oo 

1669 27572 28 389 56 1109 316 5269 60 357 57 1182 



NİYE 

ı/lezun 

46 

190 

64 

219 

180 

341 
214 

149 

93 

16 

36 

1548 

İP. BÜK. BOY TOPRAK İŞL. SİM SIRMA AĞAÇ İŞU. NAKIŞ 
Açl. Açl. Açl. Açl. Açl. 
Kurs Mezun Kurs Mezun Kurs Mezun Kurs Mezun Kurs Mezun 

1 42 3 37 4 75 — — 1 7 

3 55 3 65   54 — 
    

— 

10 146 4 43 9 147 1 10     

3 61   — 14 272 7 94     

      — 15 273 8 79   .— 

1 12 
— — 

9 

1 

2 

208 

28 

60 

1 9 

— — 

— 

— MI! — 

1 

1 

4 

15 

20 

65 

— — — — 

— 
— — — 

1 9 

— 
— 1 18 

18 316 10 145 64 1226 17 192 2 25 



1964-1982 YILLARI ARASINDA EĞİTİM MERKEZLERİNDEN 
MEZUN OLAN KURSİYERLER 

Öğretim Yılı Tuzla Bilecik Sivas İsparta Muş Ağın Diyarbakır Kastamonu Ş. Karaağaç Kars Toplam 

1964-65 345 345 

1965-66 278 — 
— 

— — — — — — 
— 278 

1966-67 154 43 34 — — — — — — — 231 

1967-68 103 16 11 — — — — — — 130 

1968-69 98 35 47 — 98 — — — — — 278 

1969-70 Kapandı 66 40 69 92 — — — — — 267 

1970-71 — 31 55 52 40 46 — 
— — — 224 

1971-72   46 37 72 149 50 — — — — 354 

1972-73   98 81 48 76 50 60 — 
— 

— 411 

1973-74   84 71 67 73 50 70 — 
— 

— 415 

1974-75 — 96 79 58 83 49 43 — — — 408 

1975-76   90 58 40 38 50 — — — 144 276 

1976-77   99 62 41 105 50 71 71 — — 499 

1977-78   83 50 80 82 50 28 64 — .— 437 

1978-79   99 49 Kapandı 73 41 Kapandı 38 26 — 326 

1979-80   77 50 — 71 49 — 78 18 — 343 

1980-81   78 26 — 58 40 — 72 14 — 288 

1981-82 — 102 26 — 92 57 — 89 100 554 

TOPLAM 978 1143 26 525 1130 576 272 412 158 144 6064 



a) Tezgâh Dağıtımı : 
1975 yılma kadar piyasada yaptırılarak dağıtılan tezgahlar, bu ta¬ 

rihten sonra kurulan Düzce Eğitim Merkezindeki atelyede imal edil¬ 
meye başlanmıştır. Ayrıca Kastamonu ve Bilecik Eğitim Merkezlerinde 
de gerek eğitim sırasında gerekse eğitimden artan zamanlarda tezgah 
üretimi yapılmaktadır. Ancak belli bir hedef tesbit edilmediğinden üre¬ 
tim konusunda ayrıntılı bilgi verilmemektedir. 

1964-1970 yılları arasında halı - kilim - battaniye dokuma çorap 
makinası ve sim sırma kasnakları dağıtılmıştır. 1970 yılından sonra ise 
dağıtılan üretim araç ve gereçleri halı, battaniye ve dokumadır. Bunla¬ 
rın miktarı ise şöyledir : HALI 7085, BATTANİYE 543, DOKUMA 842. 

Düzce Eğitim Merkezi Tezgah Üretimi : 
Yıllar 1. Tip 

Halı Tezgahı 
2. Tip 
Halı Tezgahı 

3. Tip 
Halı Tezgahı 

1975 30     

1976 126 47 62 

1977 177 75 7 

1978 89 100 328 
1979 156 150 110 
1980 135 100 10 

1981 80 83 194 

1982 yılında ise Eğitim Merkezlerinde 650 halı tezgahı üretilmiştir. 
Üretilen hah tezgahlan birçok kooperatiflere elsanatı ile uğraşan özel 
idarelere ve kamu kesimine satılmaktadır. 

b) Model Geliştirme Hizmetleri : 
Model geliştirme faaliyeti, halı ve kilim desenleri ile ağaç ve taş 

işleri modellerini kapsamaktadır. Geliştirilen halı desenlerinden 10 
adet desen ofset baskı ile çoğaltılarak üretimde bulunan kooperatifle¬ 
re ve kamu kuruluşlarına satılmaktadır. 

Ağaç ve Taş işleri konusunda geliştirilen modeler Eğitim Merkez¬ 
lerindeki eğitimi yönlendirmekten ileri götürülememiştir. Bu konuda, 
faaliyet gösterecek kooperatiflere ileride pazar şansı yüksek modelerin 
aktarılması imkânı sağlanabilecektir. 

c) Tahsis Edilen Ödenekler ve Kullanımı : 
1963 yılında kurulan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının, 1964 

yılından itibaren yürüttüğü elsanatları çalışmaları için aldığı toplam 
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ödenekleri ve harcamaları tam olarak teshil etmek mümkün olama¬ 
maktadır. Bu nedenle söz konusu çalışmalar için almış olduğu ödenek¬ 
ler ve yapılan harcamaları, 1972 yılından haşlamak üzere son on yıllık 
dönem esas alınarak tablolaştırılmıştır. 

Tabloların incelenmesi sırasında alınan ödeneklerin tamamının 
kullanılmadığı sonucuna varmamak için uygulama konusunda kısa bir 
açıklama yapmak yararlı olacaktır. Bütçe ile alınan ödenekler fon yö¬ 
netmeliği esasları içinde kullanılmak üzere T. Halk Bankasına aktarıl¬ 
maktadır. Fon yönetmeliğine göre yılı içinde kullanılamayan ödenek¬ 
leri gelecek yıl kullanma imkânı doğmaktadır. Fon gelirlerini de; Büt¬ 
çe ile alman ödenekler, faizler {1978 yılma kadar verilmekte idi) tez¬ 
gah ve desen satışından sağlanan gelirler ve eğitim sırasında üretilen¬ 
lerin satışından sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Yılı içinde kullanı¬ 
lamayan veya faaliyet sonucu elde edilen paralar dikkate alınarak bir 
sonraki yıl bütçesi hazırlanmaktadır. Bu nedenle; her yıl görünen bir 
bakiye meblağ söz konusu olabilmektedir. 

Üretimi amaçlamakla birlikte götürülen hizmetin niteliği eğitim¬ 
dir. Bu bakımdan eğitim yılı ile malî yılı çakıştırmak mümkün değil¬ 
dir. Eğitim, Eylül ve bir sonraki yılın Haziran ayları arasında yoğun¬ 
laştığından 1 Mart tarihi itibariyle ödenekler konusunda hazırlanacak 
dokümanda bakiye meblağın görülmesi de tabii olmaktadır. 

Bu açıklamanın ışığında aşağıda verilen tabloların incelenmesinde 
yarar vardır. 

T. HALK BANKASINA NET OLARAK AKTARILAN PARALÂRI 
GÖSTERİR LİSTE 

Alınan ve Bankaya Aktarılan 
Yıllar Net Ödenek Hazırlanan Ödenek Kalan Ödenek 

1972 4.226.000 2.062.065 3.660.820 

1973 7.424.933 3.564.342 7.707.272 

1974 10.057.186 4.091.131 14.716.112 

1975 15.878.350 5.537.657 24.082.553 
1976 18.510.240 9.925.814 35.845.110 
1977 15.408.000 13.828.100 37.608.134 

1978 6.255.000 19.156.762 24.818.989 

1979 13.150.000 25.688.394 11.208.139 
1980 16.850.000 14.448.530 2.401.470 

1981 106.890.000 69.180.951 44.502.218 

1982 169.299.800 • 138.205.659 31.094.151 

Toplam : 383.949.509 305.679.305 78.270.204 
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Tabloda alman ödenekler Bütçe rakamları olmayıp kesintiler ya¬ 
pıldıktan sonra bankaya aktarılan miktarları ihtiva etmektedir. 

Yapılan toplam harcamaların merkez (Genel Müdürlük) Eğitim 
Merkezleri ve Bölge ve İller (gezici kurslar) itibariyle ve yıllara göre 
dağılımı da aşağıda belirtildiği gibidir. 

Mali 

Yılı 
Toplam 
Harcama Merkez 

Eğitim 
Merkezleri 

Bölge ve 
İller 

1972 2.062.065 (*)     — 

1973 3.564.342 965.955 2.230.164 368.223 

1974 4.091.131 962.555 2.826.726 301.850 

1975 5.537.657 640.134 3.931.413 966.110 
1976 9.925.814 2.562.360 5.647.637 1.715.817 

1977 13.828.100 1.491.966 9.283.930 3.052.204 

1978 19.156.762 3.961.264 11.081.240 4.114.258 
1979 25.688.394 6.054.334 12.719.766 6.914.294 

1980 14.448.530 1.223.081 10.798.490 2.426.959 

1981 69.170.851 2.747.684 54.314.529 12.108.638 
1982 138.205.659 7.421.859 91.339.500 39.444.300 

305.679.305 28.031.192 204.173.395 71.412.653 

(*) 1972 yılı ödeneğinin fon yönetmeliğinin 1972 yılından sonra yürürlüğe 
girmesi sonucu yönetmelik uygulamasının dışında tutulmuş genel toplam¬ 
da gösterilmesine rağmen yan yekûnler toplamında dikkate alınmamıştır. 

Yapılan toplam harcamalar içinde önemli bazı faaliyetlere göre 
yapılan toplam harcamalar da aşağıda belirtilmiştir. 

Temrirılik Malzeme Tezgah İmali ve Model Geliştirme 
Yıllar Atımları Atımları çalışmaları (TL) 

1973 475.684 295.296 151.804 

1974 910.338 268.159 140.726 

1975 397.118 423.944 299.629 
1976 1.485.452 1.361.195 593.815 

1977 3.985.528 399.494 573.196 

1978 4.346.404 1.912.725 822.353 
1979 4.725.743 2.697.750 1.707.061 

1980 2.027.754 — — 

1981 18.860.760 2.595.226 725.990 
1982 36.915.000 8.695.000 5.438.463 

TOPLAM 74.130.281 18.648.789 10.453.037 
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2.6.6.2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 30.6.1957 tarihinde yürürlüğe giren 

6973 sayılı Kanunla Sanayi Vekaleti adı altında kurulmuş olup 
3.12.1971 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı altında 
görev yapmaktadır. 

Görev ve yetkilerinden birisi de; 
Küçük Sanatlara, El Sanatlarına ve imalatçı esnafa müteallik işle¬ 

ri mevzuat hükümleri dairesinde tanzim ve murakabe eder şeklindedir. 
Halka bir geçim vasıtası sağlamak, boş iş gücünü değerlendirmek, 

gelir gücünü arttırmak, Türk el sanatlarını geliştirmek, kaybolmak 
üzere olanları yeniden canlandırmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde 
el sanatlarını öğreten ve geliştiren kurslar açılmaktadır. Mahallî 
Özel Yönetimlerin ve Belediyelerin ortaklaşa açtıkları halı okullarına 
atanan kurs ustalarının aylıkları ödenilerek yardımcı olunmaktadır. 

Ayrıca, Yetiştirme Yurtları ve Ortopedik Özürlüler Okullarındaki 
gençlere bir meslek edindirmek amacıyla da kurslar açılmaktadır. 

Kurslardan mezun olanlara öğrendikleri sanatın devamlılığını sağ¬ 
lamak ve geçim aracı olması için uygun şartlar ve taksitlerle makina 
ve tezgah dağıtımı yapılmaktadır. 

El sanatları ile uğraşanların kredi sorunlarını çözmek, onları 
müşterek üretime yöneltmek, pazarlama kolaylıkları sağlamak bakı¬ 
mından kooperatiflerin de birleştirilmesi özendirilmekte, bu tür koope¬ 
ratiflere düşük faizli kredi verilmektedir. Ürettikleri el sanatı ürünleri 
yurt içi ve yurt dışı sergi, fuarlarda sergilenmektedir. 

Yurdumuzun tarıma elverişsiz veya az elverişli bölgelerindeki hal¬ 
ka asıl veya yardımcı gelir kaynağı sağlamak, geleneksel Türk Elsa- 
natlarmı yaşatmak kaybolmaya başlayanları canlandırmak amacı ile 
uygun kullanma alanları içinde üretimi arttırmak üretilen el ve ev sa¬ 
natı mamüllerine ve kooperatiflere iç ve dış pazarlar bulmak amacı ile; 
Sanayi ye Teknoloji Bakanlığı 1965 yılından bu yana; 

a. Halıcılık, trikotaj, sim-sırma, el dokuma ve Siirt Battaniye 
dallarında il ve ilçe merkezlerinde kurslar açmaktadır. 

1965-1982 yılları arasında toplam 734 kurs açılmış ve kurslardan 
mezun olan 13282 öğrenciden 2282’sine tezgah ve makina yardımı ya¬ 
pılmıştır. 

b. Halı, ikilim, sim-sırma modelleri satın alınmak suretiyle imkân¬ 
lar ölçüsünde bu konularda desen araştırması ve çizimi yapılarak kurs¬ 
larımızda tatbik edilmektedir. 

c. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilerde el ve ev sanatlarımı ve 
kooperatif mamullerini tanıtmak ve pazarlamak amacı ile çalışmalar 
yapılmaktadır. 
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oo 
oo SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NCA YÜRÜTÜLEN EL SANATLARI KURSLARI 

(1865 — 1982 YILLAR! ARASI) 

KURSLARDAN MEZUN OLAN 

ÖĞRENCİ SAYISI 
AÇILAN KURS 

SAYISI 

DAĞITILAN TEZGAH 
SAYISI 

YIL 
O. 
o 

o 
o 

« 
© 
2T 
c 
o 

1° «5 Sû Dokuma 
D 

E 
«5 
i 
OT Halı 

! 
■c 
t-

Toplam Ol 
E 
O 
O Siirt Battaniyesi | 

o 

0 

1 
OT 

k 
OT Halı 

B 
o 

i- j Toplam Çorap Siirt Battaniyesi Dokuma 
o 

E 
OT 

OT 
O 
2 

a 

o 
£ 
I— Toplam 

1965 48 55 13 — 221 121 458 2 3 2 — 14 5 26 — 7 12 — 37 — 5 

1966 224 102 71 — 730 205 1332 11 8 5 — 51 8 83 — 26 36 — 115 — 17 

1967 244 71 71 — 643 419 1448 13 4 5 — 48 20 90 — 55 62 — 178 — 29 

1968 197 87 94 — 640 432 1350 15 7 7 — 36 20 85 — 5 8 — 126 — 13 

1969 125 68 151 — 651 484 1479 3 6 22 — 38 6 75 — 24 178 — 150 — 35 

1970 113 92 109 — 254 350 918 18 4 6 — 17 4 49 — 54 105 — 210 — 36 

1971 49 67 37 — 125 485 753 3 3 23 — 11 3 43 — 13 37 — 65 — 11 

1972 123 60 40 — 104 447 874 3 2 5 — 5 15 30 — 40 80 — 73 — 19 

1973 81 85 54 • — 204 418 842 3 4 3 — 7 18 35 — — 
— 

— 143 — 14 

1974 55 87 80 — 95 393 710 3 4 5 — 6 17 35 — — — — 83 48 13 

1975 43 46 55 21 11 251 427 2 3 5 1 2 10 23 — — — — 75 — 7 

1976 : — 33 37 — 26 175 271 — 2 3 — 2 8 15 — — — — __ 25 2 

1877 11 14 64 147 57 233 526 1 1 6 9 5 12 34 — 

— 
— — 16 — 1 

1978     42 38 — 158 238 — _ 3 3 — 9 15 — — — — — 116 11 

1979 . — 40 33 53 45 193 364 — 2 2 3 5 3 20 — — — — 9 71 8 

1980  ' 10 19 . 112 175 169 4S5 ‘  1 1 6 15 11 34 

1981   97   49 85 188 420 — 3 — 3 8 11 25 — — 

1982   49 10 30 127 171 387 — 3 1 2 13 8 27 

Top. 1313 1063 980 450 4194 5292 13292 77 60 104 27 283 1 S3 744 - 224 518 — 1230 260 22 i 



67.321.0001 NO’LU SANAT MODELLERİ SATIN ALINMASI VE 
DAĞITILMASI FONUNDAN FUARLAR İÇİN 
HARCANAN MİKTARLAR : 

1 — 1980 yılı İzmir Enternasyonal Fuarı 686.740 

2 -— 1981 yılı Kocaeli Sanayi Fuarı 730.000 
3 — 1981 yılı Tatvan Fuarı 100.0001 
4 — 1981 yılı İzmir Enternasyonal Fuarı 2.671.829 
5 — 1982 yılı Frankfurt - Kahire 150.000 

6 — 1982 yılı Kocaeli Fuarı 345.000 
7 — 1982 yılı İzmir Fuarı 2.665.901 

SANAT MODELLERİ SATIN ALINMASI DAĞITILMASI 

YATIRIM KALEMİNİN HARCAMA LİSTESİ 

Öğreticilere ödenen 
Ücretler 

Kurslara yapılan 
Giderler 

Tamir-bakım 

onarım giderleri 

1977 7.686.389 — 473.120,— 71.000,— 

1978 9.679.490,— 19.025,— 86.000,— 

1979 11.049.788,— 17.900,— 102.000,— 

1980 15.438.178,— 83.922,— 115.000,— 

1981 21.114.648,— 528.530,— 137.000,— 

1982 28.502.632,— 732.813,— 250.000,— 

1965 - 1979 yılları arasında alınan toplam 
sanat modelleri tutarı = 2.260.300 

1982 yılında alman toplam sanat modelleri 
(Kahire + Frankfurt) tutarı = 530.000,— 

89 



2.6.6.3. Millî Eğitim Bakanlığı : 

Millî Eğitim Bakanlığı, el sanatları konusunda, etkin faaliyet gös¬ 
teren bir kuruluşumuzdur. Küçük sanatkârlardan ayrı bir faaliyet dalı 
olarak el sanatları eğitimi Kız Teknik Eğitim Okullarında örgün ve 
yaygın eğitim düzeyinde, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 
da köylere kadar giden kurslarla yürütülmektedir. 

Küçük sanat niteliğine bürünen Erkek Teknik Eğitim Okullarında¬ 
ki faaliyetler burada incelenmeye alınmamıştır. 

Kız Teknik Örgün ve Yaygın Eğitim Kuramlarında el sanatları 
eğilimi, kuruluşundan itibaren gelişmeler göstererek sürdürülmektedir. 

1 — Örgüra Eğitim Düzeyinde El Sanatları Eğitimi : 

a. Kız Meslek Liselerinde yaygın olarak uygulanan elsanatlan 
programları. 

b. 10 Kız Meslek Lisesinde uygulanan dekoratif sanatlar deneme 
pıogramı. 

a. Kız Meslek Liselerinde yaygın olarak uygulanan el sanatları 
programlarıyla yetişen öğrencilere elsanatlan konularında teknik bilgi, 
beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılarak gerektiğinde mezunların işye¬ 
ri açabilecek, ya da bu tür işyerlerinde çalışabilecek yeterliliğe kavuş¬ 
maları amaçlanmaktadır. Ayrıca mezunlar istedikleri takdirde üst öğ¬ 
retim kuramlarına da devam edebilmektedirler. 

Kız Meslek Liselerinde elsanatlan bölümünün XI. sınıf program¬ 
larında öğrencilerin; iş alanlarını yakından izlemelerine okuldaki dö¬ 
ner sermaye ile çalışan üretim atelyelerinde çalışmalarına böylece eği¬ 
tim içerisinde üretime yönlendirilmelerine ağırlıkla yer verilmektedir. 

b. 10 okulda deneme niteliğinde uygulamaya konulan dekoratif 
sanatlar programı; 

Ortaokula dayalı ve 3 yıl süreli dekoratif sanatlar programının Kız 
Meslek Liselerinde yaygın olarak uygulanan elsanatlan programların¬ 
dan farklılıkları; 

— Program hazırlama yöntemindeki farklılıklar, 

— Atelye ve meslek derslerine ayrılan ders saatlerinin fazlalığı, 
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— Bölgedeki elsanatlarma ağırlık vermesi yanında IX. ve X. sınıf¬ 
larda öğrencilere temel tekniklerin verilmesi ve son sınıf öğrencilerine 
iç dekorasyon ve giyim süslemeleri özel alanlarından ‘birisinde derin¬ 
leşme ve üretim yapma imkânının sağlanmış olmasıdır. 

2 — Yaygın Eğitim Düzeyinde Elsanatlan Eğitimi : 

a. Pratik Kız Sanat Okullarında uygulanan elsanatlan programları. 
b. Olgunlaşma Enstitülerinde yapılan elsanatlan eğitimi ve üretimi 

çalışmaları olmak üzere gruplandırmak mümkündür. 

a. Pratik Kız Sanat Okullarında uygulanan elsanatlan programları: 

Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde bağımlı ve ba¬ 
ğımsız olarak faaliyet gösteren 452 Pratik Kız Sanat Okulları ile 12-70 
yaş arasında, değişik eğitim düzeyindeki 92670 genç kız ve kadına eği¬ 
tim ve öğretim hizmeti götürülmektedir. 

Pratik Kız Sanat Okul programları kademeli ve birbirine dayalı 
kurslar halinde düzenlenmiştir. Ayrıca Pratik Kız Sanat Okullarında 
bölgesel hammaddeleri ve bölgesel elsanatlannı değerlendirmeye, yö¬ 
redeki iş alanlarının ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücünü yetiştir¬ 
meye yönelik bölgesel programların uygulanmasına özen gösterilmek¬ 
tedir. 

Organize sanayi bölgelerindeki iş alanlarına yönelik programlar, 
işbirliği protoıkollarma dayalı olarak ortaklaşa yürütülmektedir. 

Bu programlar : 
— Halıcılık 

— Seramik 

— Gravür vb. programlar yanında 

Bölgesel olarak 

— Yorgancılık 
— Kuyumculuk 
— Telkazi 

— Maraş işi 

91 



— Bartın işi 

İğneoyası vb. programlar uygulanmaktadır. 

b. Olgunlaşma Enstitülerinde elsanatları eğitimi ve üretim 
çalışmaları : 

Değişik bölgelerdeki 6 ilimizde faaliyet gösteren Olgunlaşma Ens¬ 
titüleri Tiirk Giyim ve Elsanatlarımızı modern bir anlayış içerisinde 
araştırmak, değerlendirmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuş 2 yıl 
süreli ve döner sermaye ile çalışan kurumlardır. Olgunlaşma Enstitü¬ 
lerinde belli düzeyde meslek eğitimi alan genç kız ve kadınlarımızın 
eğicim aldıkları alanlarda üretim işinde görgü, bilgi ve becerileri arttı¬ 
rılmakta ve kazanç sağlamaları sağlanmaktadır. 

Olgunlaşma Enstitülerinde değişik üretim atelyelerinde siparişe 
yönelik üretimin yanında satış için hazırlanan ürünler yapılan sergi ve 
defilelerle tanıtılmakta ve satışa sunulmaktadır. 

2 yıl süreli Olgunlaşma Enstitülerinin Araştırma, Geliştirme ve 
Üretim Merkezleri olarak teşkilâtlandırma çalışmaları sürdürülmek¬ 
tedir. 

Halen Kız Teknik Eğitim Okullarında üretilen modernize edilmiş 
Türk Giyim ve Elsanatlarma yönelik ürünlerin yurt içinde pazarlama¬ 
sını sağlamak amacıyla ilk etapta üç büyük yerleşim merkezlerinde sa¬ 
tış merkezleri açılmış olup bu merkezlerin yerleşim planlarına göre 
düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Kız Teknik Eğitim Okullarında üretilen çeşitli ürünlerin yurt dı¬ 
şında da pazarlamasını sağlamak amacıyla Uluslararası fuar ve sergi¬ 
lere iştirak edilmekte, ileriye yönelik ihracat bağlantıları içinde plan¬ 
lamalar yapılmaktadır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIZ TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA UYGULANAN 
ELSANATLARİ DALI İLE İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER 

(1927 — 1982) 

ELSANATLARİ MESLEK DALI SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI 

YILLAR K. M. L. Û!g. Ens. P. K. S. 0. G. K. K. K. Toplam K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. 0 G. K. K. K. Toplam 

1927-1928 2        2 456      456 

1928-1929 3   3 .— 6 413   177 — 590 

1929-1930 4   3 — 7 423   325 .— 748 

1930-1931 4   3 — 7 423   219 — 642 

1931-1932 4   

-— 4 513   — 513 

1932-1933 5 — 5 729   
  729 

1933-1934 5 _ 

— 5 596     596 

1934-1935 5   
— 5 910   

  910 

1935-1936 5   
— 5 1192  ^ 

— 1192 

1936-1937 7   
— 7 1603   — 1603 

1937-1938 10   
— 10 1737   — 1737 



YILLAR K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. 0. G. K. K. K. Toplam K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. 0. G. K. K. K. Toplam 

1938-1939 11 — 1 12 1.900 — 45 1.945 

1939-1940 14 — 1 15 2.135   75 2 210 

1940-1941 15 — 27 12 54 2.275   

6.907 
320 9.502 

1941-1942 20 — 12 32 2.668   284 2.952 

1942-1943 27 — 31 58 3.471   1.185 4.656 

1943-1944 33 — 87 140 4.133   3.611 7.744 

1944-1945 35 — 111 146 5.157     220 5.377 

1945-1946 37 151 189 6.262 149 3.450 9.861 

1946-1947 40 1 215 256 7.389 160 4.263 11.812 

1947-1948 43 253 297 8.200 165 5.610 13 975 

1948-1949 44 1 284 329 8.308 200 5.631 14.139 

1949-1950 47 1 379 427 8.529 252 8.161 16.942 

1950-1951 48 1 94 419 562 8.387 265 21.045 10.898 40.595 

1951-1952 52 1 
421 474 8.391 10.052 18 443 

1952-1953 55 1 473 529 8.513 11.080 19.593 

1953-1954 56 1 513 570 8..343 11.502 19.845 



YILLAR K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. O G. K. K. K. Toplam K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. O G. K. K. K. Toplam 

1954-1955 60 1 528 589 8.765 12.083 20.848 

1955-1956 72 1 582 655 9.713 13.432 23 145 

1956-1957 76 1 587 664 11.975 13.393 24.368 

1957-1958 82 1 612 695 12.292 12.670 24.962 

1958-1959 85 2 635 722 13.997 14.989 28.986 

1959-1960 98 4 649 751 11.836 15.895 27.731 

1960-1961 102 5 182 654 943 10.243 659 20 302 15.171 46.375 

1961-1962 105 5 187 704 1.001 8.155 712 39.198 15.186 63.251 

1962-1863 106 5 194 705 1.010 8.234 697 39.449 15.500 63.880 

1963-1964 109 5 202 768 1.084 8.966 145 39.449 17.748 66.308 

1964-1965 32 5 214 768 1.019 263 293 43.884 17.231 61.671 

1965-1966 21 5 227 795 1.021 166 253 48.927 17.863 67.209 

1966-1967 39 5 250 810 1.104 292 923 52.901 17.917 72.033 

1967-1968 33 5 274 817 1,131 821 836 56.086 21.670 79.413 

1968-1969 38 5 297 1.167 1.507 284 868 60.730 27.675 89 557 
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YILLAR K. M. L. Oig. Ens. P. K. S. 0. G. K. K. K. Toplam K. M. L. Olg. Ens. P. K. S. 0. G. K. K. K. Toplam 

1969-1970 39 5 325 İ.517 1.886 260 869 67.238 32.300 100.667 

1970-1971 67 5 358 1.547 1.977 1.056 846 72.895 36.800 111.597 

1971-1972 84 6 380 1.578 2,048 866 931 79.431 39.305 120.533 

1972-1973 102 6 410 co ,1s-* r— 2.296 1.094 947 76.499 40.058 118 598 

1973-1974 114 6 413 1.978 4.733 2,088 1.009 77.000 40.700 120.797 

1974-1975 114 6 421 2.178 2.719 2.745 893 74.824 45.610 124.072 

1975-1976 121 6 420 2.378 2925 3.676 899 70.335 47.236 122.146 

1976-1977 107 6 432 2,528 3.073 4.478 778 73.500 49.035 127.791 

1977-1978 160 6 438   604 7.065 792 75.265   83.122 

1978-1979 143 6 440 — 589 3.701 786 71.950   76.437 

1979-1980 111 6 443   560 6.640 706 75.793   83.139 

1930-1981 302 6 445   753 6.689 846 80.684   88.219 

1981-1982 318 6 451   1.528 8.002 916 97.275   106.193 

Toplam — — 

-— — — 256.418 177.995 1.422.288 655.854 2.352.355 



AÇIKLAYICI BİLGİLER : 

— Kısaltılmış okul adları 

— K.M.L. : Kız Meslek Lisesi 

— OLG. ENS. : Olgunlaşma Enstitüsü 

— P.K.S.O. : Pratik Kız Sanat Okulu 

— G.K.K.K. : Gezici Köy Kadın Kursları 

— Kız Enstitüleri 1963-1964 ders yılında 3 yıla çıkarılmış ve meslek 
dallarına ayrılmış, 1974-1975 ders yılında Kız Meslek Lisesi adını 
almıştır. 

— Olgunlaşma Enstitüleri ilk olarak 1945 yılında İstanbul’da açılmış 
bunu sırasıyla, 
1958 yılında Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, 
1959 yılında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 
1960 yılında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 

1961 yılında İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 
1972 yılında Adana Olgunlaşma Enstitüsü takip etmiştir. 

— P.K.S. Okulları 1928-1929 ders yılında Akşam Sanat Okulları adı ile 
ilk olarak İstanbul’da açılmıştır. 1967-1968 öğretim yılından itiba¬ 
ren büyük çoğunluğu gündüz faaliyet gösterdiklerinden adı Pratik 
Kız Sanat Okulu olmuştur. 

— G.K.K. Kursları 1977-1978 ders yılından itibaren Millî Eğitim Ba¬ 
kanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

— G.K.K. Kurslarının bir kısmı 1964-1965 ders yılından itibaren 3 yıl 
süre ile Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YILLARA GÖRE YAPILAN 

ELSANATLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
(1973 — 1982) 

1973 — . 1974 1974 _ 1975 1975 _ 1976 

Kursun Adı 
Kurs 

Sayısı 
Kursiyer 

Sayısı Kurs Adı 
Kurs 

Sayısı 
Kursiyer 

Sayısı Kurs Adı 
Kurs 

Sayısı 
Kursiyer 
Sayısı 

— Çiçek 93 2333 
** 

— Çiçek 159 3327 — Trikotaj 111 1748 
— E| Nakışı 128 3132 — El Sanatları 128 2808 — Dekoratif Res. 12 164 
-1- Halıcılık 46 980 — E| Nakışı 223 5044 — Sim Sırma 18 456 
— Trikotaj 63 1159 — Sim Sırma 20 403 — El Sanatları 119 2604 
— Dekoratif Resim 11 204 — Pano 16 278 — Çiçek 244 5145 
— Pano 14 310 — Dekoratif Resim 18 402 — Pano 13 137 
— Çorap Örücülüğü 15 117 — Hububat — Halıcılık 65 1076 
— El Örücülüğü 18 111 Sapları Örücülüğü 10 182 — El ile 
— Boncuk Örücülüğü 13 374 — Battaniye 11 124 Örücülük 18 279 
— Hububat — Turistik Eşya Yapımı 13 139 — El Nakışı 312 6840 

Sapları Örücülüğü 12 250 — Örücülük 14 183 
— Yakma 16 107 — E| ile Örücülük 18 399 
— Battaniye 14 199 — Yakma 18 198 

— Turistik Eşya Yapımı 17 190 — Halıcılık 99 1809 
— Sim Sırma 13 273 
— El Sanatları 38 849 
— Motifçilik 11 118 

— Süs Eşyası 13 166 

TOPLAM 536 10672 747 15296 912 18449 



1976— 1977 1977 — 1978 1978 (6 Aylık) 

— Dekoratif Resim 16 217 — Trikotaj 110 1793 — Trikotaj 61 968 

— Sim Sırma 15 321 — Ciltlçilik 16 253 — Ei Nakışı 342 5032 
— Ei Sanatları 143 3230 — El Nakışı •453 9538 — Halıcılık 35 757 
— El Nakışı 416 8853 — Halıcılık 88 1745 — Çiçek 205 3994 

— E| ile Örücülük 13 248 — Çiçek 368 6950 — Dekoratif Resim 18 236 
— Halıcılık 65 1179 — Pano 22 261 — Pano 13 139 
— Pano 11 166 — Dekoratif Resim 19 319 — El Sanatları 120 2411 
— Yakma 12 155 — El Sanatları 156 3336 — Sim Sırma 16 234 
— Çiçek 309 5750 — Sim Sırma 15 281 
— Trikotaj 126 2102 

TOPLAM 1126 22221 1247 24476 810 13771 

1978 — 1979 1979 — 1980 1980 -- 1981 

— Trikotaj 109 1880 — El Sanatları 248 4175 — E| Nakışı 328 6641 
— Çiçek 299 6266 — Sim Sırma 15 175 — El Sanatları 136 2865 
— Halıcılık 75 1267 — Dekoratif Resim 12 136 — Ciltçilik 11 133 

— El Nakışı 494 11100 — Halıcılık 105 2154 — Dekoratif Res. 10 161 
— El Sanatları 225 5267 — Çiçek 196 4409 — Battaniye 9 125 

— Dekoratif Resim 14 193 — El Nakışı 351 — — Trikotaj 76 1258 
— Sim Sırma 9 175 — Ciltçilik 12 225 — Yorgancılık 10 250 

— Trikotaj 75 1255 — Halıcılık 118 2061 
— Çiçek 283 5848 

TOPLAM 1225 26148 1014 19762 981 19342 
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1981 — 1982 

— Çiçek 316 6089 
— E| ile Örücülük 25 172 
— Sim Sırma 22 106 

— Hasır Örücülüğü 11 93 

— İğne Oyası 24 371 

— Turistik Eşya 
Yapımı 10 86 

— Oymacılık 14 145 

— Trikotaj 178 2341 

— Battaniye 114 250 
— Çorapçılık 9 94 

— Dekoratif Resim 12 140 
— Dokumacılık 18 125 

— El Nakışı 401 7906 

— Halıcılık 199 3507 
— Yorgancılık 16 376 
— El Sanatları 154 2831 

— Ciltçilik 15 273 

TOPLAM 1538 24905 

2.6.6.3. Tarım ve Orman Bakanlığı : 

1 — Köy El Sanatları : 

Köy El Sanatları Laboratuvarı, köy sanatlarının gelişmesini sağla¬ 
mak üzere Millî Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğine 
dayanılarak 17.5.1959 tarihinde kurulmuş, bazı nedenlerle verimli çalı¬ 
şanınmış, Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 12.1960 günlü teklifi ve Makamın 7.12.1960 günlü onayı ile Ziraat İş¬ 
leri Genel Müdürlüğüne bağlı müstakil bir Müdürlük haline gelmiştir. 

Amaç, çeşitli iklimleri ihtiva eden yurdumuzda tarım yolu ile üre¬ 
tilen çeşitli hammaddelerle birlikte, köylerde tabii kaynaklar halinde 
bulunan hammaddelerin köy sanatları yolu ile değerlendirilmesini ve 
bu suretle köylünün, bilhassa kışın boş geçen zamanlarını değerlendi¬ 
rerek el becerilerim arttırmak ve geliştirmek, gelirin yükselmesini 
sağlıyarak köy ekonomisini ve aile refahının gelişmesini temin ederek 
köyden şehire akmı önlemektir. 
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2 — ÖRKÖY Daire Başkanlığının 
Köy El ve Ev Sanatları Faaliyetleri : 

Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi 
hedeflerine ulaşılmasını sağlamaık için, ormanların içinde veya bitişi¬ 
ğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiy¬ 
le, bunların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıy¬ 
la, 1970 yılında kurulan Orman Köy İlişkileri (ORKÖY) Teşkilâtı, 
1970-1974 yılları arasında, orman köylerine götürülecek hizmetlerle il¬ 
gili, plan ve proje tekniklerinin geliştirilmesi konusunda faaliyet gös¬ 
termiştir. 

ORKÖY Orman Köylüleri Kalkınma Fon’unun tesis edildiği 1975 
yılından itibaren tanzim edilen orman köyleri îlçe Kalkınma Plânları 
önerileri doğrultusunda, diğer ekonomik faaliyetler yanında, orman 
köylüleri için büyük önem arz eden Köy El ve Ev Sanatları, özellikle 
halıcılık konusunda da, proje uygulamalarında bulunmuş ve her yıl 
bütçe imkânları ölçüsünde uygulamalar devam etmektedir. 

El Sanatları Müdürlüğünün görevleri şu şekilde sıralanabilir. 

a. Mahallî sanatlara dayalı incelemeler yapmak, çiftçinin bilhas¬ 
sa kışın boş geçen zamanlarını kıymetlendirmek, 

b. İş gücünü değerlendirmek, 

c. Ekonomik sosyal değeri olan köy sanatları konusunda memle¬ 
ket çapında etüdler yapmak, 

d. Antika mahiyetindeki eski mamulleri toplayarak incelemek, 

e. Ev Ekonomisi Teknisyenlerini eğitmek, 

f. Kırsal kesimdeki halkı eğitmek. 

3 — Yapıları Çalışmalar : 

a. Hizmetiçi eğitim çalışmaları, 

b. Köy çalışmaları, 

c. Daire çalışmaları, 

d. Araştırma çalışmaları, 
e. Orköy kredi çalışmaları 
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a) Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları : 

İl Teknik Ziraat Müdürlüğü ile, İlçe Ziraat Mühendislikleri görev¬ 
li, köye hizmet götüren Ziraat Yüksek Mühendisi ile Ev Ekonomisi 
Teknisyenlerine, yılm belli sürelerinde, belli yörelerde seminer düzen¬ 
leyerek, el sanatları konusunda eğitim verilmektedir. 

Yıllar İtibariyle Düzenlenen Hiznıetiçi Eğitimleri : 

Çalışan İl Açılan Kurs İştirak Eden 
Yıllar Miktarı Sayısı Kursiyerler 

1962 4 5 200 
1963 5 33 778 

1964 7 71 1274 

1965 6 46 1615 
1967 10 50 957 

1968 13 61 2796 

1969 9 54 1243 
1970 10 53 2353 
1971 7 166 3865 
1972 5 181 3042 
1973 6 118 2227 

1974 5 92 1576 

1975 5 95 1650 
1976 3 53 1112 
1977 1 42 1080 

1978 2 2 50 
1979 5 5 150 
1980 5 5 100 
1981 1 1 30 

1982 1 1 30 

b) Köy Çalışmaları : 

Amaç : El sanatları konusunda Ankara çevresindeki köy hanımla¬ 
rına katkıda bulunmak, Ankara civar köylerine gidilerek köylü ha¬ 
nımlarına el sanatlarım Öğretmektir. 
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Yılı 
Çalışılan Köy 

Sayısı 
Yetiştirilen 
Kadın Sayısı 

1960 

1961 

1962 

1963 

2 

2 

4 

3 

60 

60 

120 

85 

1982 yılma kadar iki köy seçilerek çalışmalara devam edilmiş, ha¬ 
len bir köyde çalışmalar devam etmektedir. 

c) Daire Çalışmalar'! : 

Köyde çalışılan konular halka öğretilmeden önce gerektiğinde de¬ 
nenmektedir. 

Dairedeki elemanlar yenilikleri takip ederek gerektiği zamanlarda 
Olgunlaşma Enstitüsüne ve Ziraat Fakültesine vb. ilgili yerlere giderek 
el sanatları konusundaki el hünerlerini geliştirmektedirler. 

Meselâ bu yıl tezyini bitkisel örücülük konusunda 2 eleman A.Ü. 
Ziraat Fakültesinin ilgili birimine 15 gün süreyle gönderilerek sepet 
örücülüğünü öğrenmişler, sonra dairedeki elemanlara öğretilmiş ve 
teşkilâttaki elemanlara hizmetiçi eğitim ile aktarılmıştır. 

Ayrıca, eski el sanatlarından olan kolon ve çarşaf bağlamacılığı gi¬ 
bi buna benzer konular dairede denenmektedir. 

Araştırma çalışmalarından elde edilen neticeler broşürler halinde 
hazırlanarak bastırılmış ve köylere dağıtılmıştır. 

Hazırlanıp Bastırılan Broşürler : 
Yayım Tarihi 

Hububat sapı örücülüğü 
Bataklık sazlarının değerlendirilmesi 
Elalı dokumacılığı 
Mısır kapçıklarının değerlendirilmesi 
Tabii rafyanın değerlendirilmesi 
Makrame düğüm ile desen çalışmaları 

1966 
1973 

1973 
1968 

1973 
1973 

d) Araştırma Çalışmaları ; 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar : 
a) Bataklık sazı değerlendirme, 
b) Hububat sapı (çavdar, buğday, çeltik) örücülüğü, 
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c) Mısır koza kapçığının değerlendirilmesi, 
d) Bitkisel boyacılık, 
e) Muz kütüğü, 
f) Makrome örgü, 

g) Tavşan tüylerinin değerlendirilmesi, 
h) El tezgahlarında dokuma, 
i) Yün işleri, tığ işi, 
j) Deniz ürünlerinin değerlendirilmesi, 

k) Hamur çiçek, 
1) Lif nebatları örme ve dokuma (keten, kenevir, tüy), 

m) Rafya çalışmaları, 
n) Söğüt çubuğu örücülüğü. 

e) Orköy Kredi Çalışmaları : 

ORKÖY'ce; Köy El ve Ev Sanatları konusunda yapılan projeli 
kredi yardımları aşağıda gösterilmiştir. 

KONUSU YILI ÜNİTE SAYISI (**) 

Halıcılık ve Dokumacılık 1975 42 
» » » 1976 114 
» » » 1977 636 
» » » 1978 476 
» » » 1979 615 
» » » 1980 113 
» » » 1981 300 

(**) Her üniteye 1 veya 2 adet tezgah verilmektedir. El sanatları, bilhassa 
Halıcılık kredi uygulaması yapılacak köylerde gerekli eğitim, Köy İşleri 
Bakanlığı ve gezici halk eğitim kurslarından istifade ile yapılmakta, 
kredi verilecek kişinin kurs görmüş olması ve belgesinin bulunması şartı 
aranmaktadır. 

Ahşaba dayalı Köy El ve Ev Sanatları konusunda ise, merkezde bir 
El Sanatları Model Geliştirme Merkezi 1973 yılında tesis edilmiş olup, 
faaliyetine halen devam etmektedir. Taşra kuruluşlarından talep vaki 
olduğundan, (15-20) günlük kurslar merkez elemanları tarafından ve¬ 
rilmektedir. 

«Model Geliştirme Merkezimin imal ettiği, örgü ve oyma ahşap el 
sanatları, yurt içinde açılan sergi ve fuarlarda sergilenmektedir. 
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2.6.6.3. Adalet Bakanlığı : 

Çağdaş ceza anlayışının temelini oluşturan «suçluyu İslah ve top¬ 
luma kazandırma» amacına ulaşılmasında, «eğitim» ne derece önem 
taşıyorsa; Ceza înfaz Kuramlarındaki tutuklu ve hükümlülerin boş za¬ 
manlarının değerlendirilmesi ve onların çalıştırılarak bir iş veya sanatı 
yeterince öğrenmelerine fırsat yaratılması da belirtilen amacın tahak¬ 
kukunda aynı derecede önem taşımaktadır. 

Türk Ceza Kanunlarının mânâ ve varlığında ifadesini bulan «suç¬ 
luyu ıslah» amacı, bu bakımdan cezaevlerimizdeki eğitim çalışmaları¬ 
nın yanı sıra «iş - çalışma» faktörünün yaratılmasının da dayanağını 
teşkil etmiştir. 

Ceza İnfaz Kuramlarının büyük çoğunluğunun bina itibariyle eski 
ve yetersiz oluşunun yanı sıra, istiaplarının çok üzerinde hükümlü 
barındırmalarının yarattığı zorunluluk karşısında, iş yurtlarında eko¬ 
nomik, sosyal ve kültürel yönden daha yararlı sonuçların daha kısa va¬ 
dede elde edilebileceği, el sanatlarına öncelik tanınmış bulunmaktadır. 

Bunların başında el dokuma halıcılığı gelmekte ve 40 ceza evinde 
hah atelyesi faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca, yeni ceza evi binaları hizmete sokuldukça, atelye mahalli 
olarak tefrik edilen mahalde küçük sanayi alanında da eğitici ve öğre¬ 
tici nitelikteki çalışmalarda bulunulmaktadır. Mevcut hah atelyeleri 
hakkında doküman ekli tabloda gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Sıra 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ADALET BAKANLIĞI 
CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞ 

YURTLARINDAKİ EL DOKUMA HALICILIĞI • 

Kasım 1982 İtibariyle 
Cezaevi Adı 1980 Yılı İçinde Dokunan 1981 Yılı İçinde Dokunan Yılı İçinde Dokunan 

Metrekare Net Gelir TL. Metrekare Net Gelir TL. Metrekare Net Gelir TL. 

Bursa Kapalı Cezaevi 50,81 112,800,— 150.97,90 841.120 40,34 548.620  
Kastamonu » » 50,55 Zarar 65.50,96 336.330 51,37 307.573,— 
Konya » » 15,33 Zarar 21.16,00 Zarar 134,62 339.949,— 
Sinop » » 295,72 610.000  502.29,50 2.288.946 139,58 631.655  

Giresun Yarı Açık » 272,05 2.777.437  311.88 00 575.587 214,30 1.177.467,— 
İstanbul Kapalı » 346,27 1.980.500,— 418.19,00 2.998.007 220,94 957.675,— 
Burdur Yarı Açık » 108,68 85.500,— 211.82,00 350.786 231,56 220.999  
Kayseri » » 449,06 Zarar 628.04,00 Zarar 301,48 Zarar 

Niğde Kapalı » 12,45 495.910,— Kapat I d ı   

Çankırı » D 85,31 336.190  69.92,00 398.880 50,50 1.044.569, _ 

Kırşehir » 17,80 210.683  137.09,00 529.715 80 57 1.114.335,— 
Çorum Yarı Açık » 33,36 685.350'  167.05,00 412.677 138,85 Zarar 

Mardin Kapalı » 32,70 20.63,08 Zarar 49,76 Zarar 

Yozgat » » 53,35 î.015.500  93.58,00 .002.086 118,56 310.293  

Uşak » » 2,55 Zarar 52.02,00 868.645 51,54 Zarar 

Ordu Yarı Açık » 84,38 Zarar 132.06 00 1.522.085 58,52 Zarar 

Kocaeli Kapalı 9 136,29 609.100  94.00,00 1.401.852 61,96 1.151.865  
Sivas » » 98,30 285.100  131.97,89 829.938 64,28 549.173  

Van » » 5,73 98.700  30.09,40 272.391 40 87 195.861  

Sakarya » » 85,27 510.600,— 130.56,27 3.207.655 153,95 Zarar 

İskilip Yarı Açık » 45,39 805.190,— 50.67,00 408.105 72,03 Zarar 

Bitlis Kapalı » 6,47 90.207  24.57,00 356.276 6,51 19.991  
Elâzığ » » 99,81 Zarar 79.72,90 757.3-93 95,30 90.000,— 



24 Aksaray » » 191,42 565.600,— 

25 Urfa Yarı Açık » 165,10 318.100,— 

26 Samsun Kapalı » 53,98 Zarar 

27 Muş » » 56,95 Zarar 

28 Bolvadin » » 28,34 631.100,— 

29 Adıyaman » D 47,06 1678.912 98 

30 Emirdağ » » 10,49 96.270,— 

31 Erzurum Yarı Açık » 51,45 22.100  

32 İsparta » » 924,89 971.011,97 

33 Sivas » 1210,50 3500.000,— 

34 Foça Açık » 447,20 967.500,— 

25 Niğde Açık » 85,18 507.957,— 

36 Gökçeada Açık » 79,43 383.715,— 

37 Zile Kapalı » 1983 Matli yılın 

38 Trabzon » » Henüz faaliyete geçirilmedi 

39 Ağrı » » Henüz faaliyete geçirilmedi 

o 
--a 

TOPLAM 5.977,17 20.381.030 

156.17,50 584.974 353,98 229.617  

68.08,00 2052.203 64,46 674.571,— 

104.11,00 1.091.998 179,31 162.972 — 

80.83,00 Zarar 95,35 161.950,— 

39.21,00 535,013 19,76 305.830  

76.88,00 693.618 71,28 811.042,— 

K a p a t i I d i 

95,24,78 Zarar 153,49 148.796  

934.40,00 770.388 2049,50 531.723  

972,23,88 973.016 655,53 Zarar 

618,08,54 2644.971 111,73 680.039,— 

119.42,00 392.177 119,12 1.334.113,— 

78.36,00 77.594 125,09 Za ra r 

laljyote geçirildi 8,79 —.  

6.867,85 29.246,443 6.194,58 13.639.693 



2.6.6.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı : 

2.7.1963 tarih ve 265 Sayılı «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu¬ 
numun (10.12.1981 gün ye 17540 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 
24.11.1981 gün ve 1/1-14100 sayılı Başbakanlık yazısı ve 25.11.1981 gün 
ve 4-901 sayılı Devlet Başkanlığı onayı ile birleştirilen Kültür Bakanlığı 
adı Kültür ve Turizm Bakanlığı adım almıştır.) 31. maddesine göre; 

«Her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleriyle afişler, turistik ve 
tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğ¬ 
raf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, 
özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller dü¬ 
zenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı müesseselerle ortak¬ 
lıklar kurmak,» üzere ve Bakanlığa bağlı olarak döner sermayeli işlet¬ 
meler kurulması ve bu sayede de turizm konularında yurt içinde ve 
yurt dışında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak suretiy¬ 
le turizmin ve turizm endüstrisinin gelişmesine yardımcı olunması 
düşünülmüştür. 

Ayrıca, adı geçen kanunun ilgili maddesi hakkındaki uygulamaya 
açıklık getirmesi açısından çıkartılan yönetmelikte 17.3.1964 tarih ve 
11658 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmeliğin 3. maddesinin (a) fıkrasıyla amacının her türlü 
baskı, dağıtım ve reklâm işleri, afişler, turistik ve tanıtıcı yayımlar 
yapmak, bunlarla ilgili işletme ve tesisler kurmak olduğu belirtilmiştir. 

Aynı yönetmeliğin 12. maddesiyle de özellikle üretime yönelik ça¬ 
lışmalarla yurt içi ve yurt dışındaki hizmetlerin yürütülmesinde kolay¬ 
lıklar sağlayabilecek ortaklıklar kurma veya kurulacak ortaklıklara ka¬ 
tılmak imkânlarının kullanılması yönünden imkânlar sağlanmıştır. 

Ancak, Kültür ve Turizm, Köyişleri ve Kooperatifler, Ticaret, Ada¬ 
let, Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları 
gibi resmî kuruluşlarının yanında bazı ihtisas sahipleriyle özel kuru¬ 
luşların el sanatlarımız üzerinde araştırma, koruma, tanıtma, yayım ve 
destekleme gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmalarına rağmen bu çalışma¬ 
lar iş ve güç birliği halinde organize edilememiştir. 

Kaldı ki, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu iş için ayrılan sermaye 
limiti de bugünün şartlarına göre yeterli değildir. (Beş milyon) Bu se¬ 
beple de adı geçen Bakanlık el sanatları alanında yeterli faaliyet gös¬ 
terememiştir. 
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2.6.7 — Elsanatları ile ilgili Hizmet İlkeleri : 
1. Elsanatlarının istihdam yaratıcı özelliği gözönünde bulunduru

larak işsizlik ya da gizli işsizlik sorunlarının ağır olduğu bölgelerde ça
lışmalar yoğunlaştırılır. 

2. Elsanatlarının geleneksel olarak yapıldığı bölgelerde ya da baş
lıca ekonomik çalışma olarak yapılan bölgelerde üreticilerin koopera
tifleşmesine öncelik verilir. 

3. Üretimi teşvik ve kaliteli üretimi sürdürmek amacıyla, kültür 
ve sanat değeri yüksek olan hatıra turistik eşyalarla ilgili model, tip 
ve desenler geliştirilerek sosyo-ekonomik ve Sosyo-kültürel yapıya uy
gun bölgelerde yaygınlaştırıcı çalışmalar yapılır. 

4. Bir sanat türünün mahalli ya da millî seviyede yaygınlaştırıl
ması programları, iç ve dış isteğe, sanatın yaygınlaştırılacağı bölgele
rin sosyo-ekonomik yapısına ve bölge nüfusunun eğilimlerine dayalı 
olarak hazırlanır. 

5. Elsanatlarının potansiyel olan bölgelerde yaygınlaştırılması 
için örgün ve yaygın eğitimden yararlanılır. 

6. Eğitimden yararlanan ya da ferdî üretimde bulunanların ortak 
üretim yapacağı yönde kooperatifleşmelerini sağlayıcı çalışmalar 
yapılır. 

7. Elsanatları konularında üretim yapmak amacıyla teşkilâtlan
mış olanlarla, eğitimden yararlananların üretimlerini sürdürmek için, 
kredi, teknik yardım, rehberlik vb. gibi özendirici imkânlardan önce
likle yararlandırılır. 

8. Elsanatları ile ilgili çalışmaların tüm safhalardan kooperatif, 
köy, ilçe, il idaresi ve kamu kuruluşlarıyle işbirliği ve koordinasyon 
içinde olmak hizmetin temel yaklaşımıdır. 

2.6.8 •— Elsanatları Konusunda Alınacak Tedbirler ve 
Kamu Kuruluşlarına Düşen Görevler : 

1. Ekonomik, tarihî ve turistik yönden geliştirilmesinde ve yay
gınlaştırılmasında yarar görülen elsanatları konularının, potansiyel 
bölgelerini sanat tiplerini ve modelleri araştırmak. 

2. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, iç ve dış talep eğilimine 
uygun model tip ve desenleri estetik ve sanat değeri açısından da kül
türel değerleri dikkate alarak hazırlamak yeni model, tip ve desenler 
geliştirmek, yaymak ve üreticilerin yararlanmasını sağlamak. 
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3. Üreticilerin çalışma ve ekonomik şartlarını iyileştirecek yön¬ 
de yasal İdarî, malî, teknik çalışmalar yapmak, üretim ve pazarlama 
konularındaki güçlükleri giderecek tedbirleri almak. 

4. Üreticilerin teşkilâtlanması ve projeli faaliyetleri için teknik 
yardım ve rehberlik hizmetlerini karşılamak, Proje hazırlanması ve 
uygulanmasında yardımcı olmak, aynî ve nakdî yardımda bulunmak, 
üretime ve üretimin belli standartların üzerinde sürdürülmesini teşvik 
etmek, desteklemek. 

5. Üreticilerin ve kooperatif teşkilâtlarının tüm ihtiyaçlarını kar¬ 
şılayacak yönde eğitim programları hazırlamak ve bu programların ör¬ 
gün ve yaygm eğitim şeklinde uygulanmasını sağlamak. 

6. ’ Elsanatları konusunda bilgi, belge ve dokümanları derlemek ve 
faydalanılır hale getirmek. 

2.6.9 — Sorunlar ve Öneriler : 

Türk folklorünün en önemli bir kolu olan elsanatları konusunda, 
bugüne kadar gerek uzun vadeli, gerekse kısa vadeli bir politikanın 
geliştirilememiş olması, bu alanda önemli darboğazların belirmesine 
sebep olmuştur. 

Söz konusu darboğazlar ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır. 
1. Çeşitli kamu kuruluşlarında mükerrer ve cılız bir şekilde de¬ 

vam ettirilen elsanatları faaliyetlerinin dağınıklıktan kurtarılarak etki¬ 
li vç verimli bir çalışma düzenine kavuşturulmasıi için Devlet Planlama 
Teşkilâtının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşların katılmasıyla bir 
merkezî teşkilâtın kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. 

2. Türk elsanatlarmm tanıtımına ilk ve orta öğretim müfredat 
programlarında yer verilmeli, meslekî ve teknik eğitim programların¬ 
da ise, bölgesel elsanatlarımız araştırılarak, yeni meslek dalarının açıl¬ 
masına özen gösterilmelidir. 

3. Kültürel ve sanat değeri yüksek olan elsanatları ürünlerinin 
kaliteli bir şekilde üretimlerini teşvik amacıyla itip ve desenler gelişti¬ 
rilerek yurt içinde yaygmlaştırılmalıdır. 

4. Elsanatları ile uğraşanların üretim ve pazarlama konusunda 
ihtiyaç duydukları finansman uygun şartlarla temin edilmelidir. 

5. Elsanatları alanında üretim ve pazarlama faaliyetinde bulu¬ 
nanları kooperatif ve diğer şirketler halinde örgütleyerek bu örgüt 
içinde çeşitli malî teknik ve pazarlama imkânları sağlanmalıdır. 
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2.7. EĞÎTÎM 

2.7.1. Giriş 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin fert ve toplum! arm hayatını - 
önemli ölçüde etkilediği; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda köklü 
değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji ve sanayi, toplumlarm 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gelişmeler insanın herzamankin- 
den daha ;iyi yöntem ve sistemlerle iş hayatına hazırlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Bu durum karşısında; bütün toplumlar eğitim sistemlerinde deği¬ 
şiklikler yaparak meslekî ve teknik eğitime ağırlık vermişlerdir. 

Kalkınmada en önemli husus üretimin arttırılarak kalitenin yük¬ 
seltilmesidir. Üretimin arttırılarak kalitenin yükseltilmesi ise nitelikli 
insangücüne bağlıdır. Nitelikli insangücünün yetiştirilmesi tüm eğitim 
sistemimizin görevi olmakla beraber, bu konuda en büyük sorumluluk 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Sistemine düşmektedir. 

Ülkelerin gelişmesini etkileyen en önemli hususların başında top¬ 
rak ve tabii kaynaklar ile nitelikli insangücü gelmektedir. 

Meslek eğitimi, insan kaynağını faydalı sosyal amaçlar için değer¬ 
lendirme ve geliştirme yoluyla kültürel ve ekonomik gelişmeye hizmet 
etmektedir. 

Ülkemizde sanayinin gelişip işyerlerinin ülke sathına yayılması, 
okula dayalı meslekî ve teknik eğitimin yanında çıraklık eğitiminin de 
geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. 

Yapılan araştırmalar, ekonomik ilerlemelerde % 80 oranında eği¬ 
timin rol oynadığı, buna karşılık fizikî yatırım ile kapital'in eğitimden 
sonra geldiğini ortaya koymuştur. 
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2.7.2. Meslekî ve Teknik Eğitimle İlgili Bazı Tanımlar 
— Meslek Eğitimi : 

Toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve ferdin hayatının sağlanması 
amacıyla kişiye belirli bir meslek alanına ilişkin bilgi, beceri ve davra¬ 
nış kazandırma ve yeteneklerini geliştirerek çağdaş topluma uyumunu 
sağlama sürecidir. 

İş öncesi (meslek öncesi) Eğicimi : 
Henüz bir meslekte nitelik kazanmamış kişilere çalışacağı meslek 

ile ilgili alet ve gereçlerin kullanılmasının öğretilmesi ile basit beceri¬ 
lerin kazandırılması amacıyla uygulanan eğitimdir. 

— Temel Meslek Eğitimi : 

Bir meslek dalında işev girebilmek ve iş içerisinde gelişmelere 
uyum sağlayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kişide ge¬ 
liştirmeyi amaçlayan eğitimdir. 

— İntibak Eğitimi : 

İşe yeni alman personelin işyerine uyumunu sağlamayı amaçlayan 
eğitimdir. 

— Geliştirme Eğitimi : 

Mesleğinde çalışan personelin iş verimini yükseltmek için yenilik 
ve gelişmelere uyumunu sağlayan eğitimdir. 

— İleri Meslek Eğitimi : 
Temel meslek eğitiminden sonra ileri seviyede meslekî uzmanlık ve¬ 

ren eğitimdir. Temel meslekî eğitimin, meslekler ile ilgili geniş bir alanda 
başlangıç seviyesinde bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirme amaçla¬ 
rına karşılık, ileri meslek eğitimi ferdî sınırlı bir alanda uzmanlaşma¬ 
ya götürür, (uzmanlık, bilgileri yenileme, geliştirme eğitimi gibi) 

— Teknik Eğitim : 

İleri seviyede fen ve matematik bilgisi ile uygulamalı teknik yete¬ 
nekleri gerektiren, becerili işçi (usta) ile mühendis arasındaki meslek 
kademesindeki bir görev için gerekli olan bilgi, beceri ve iş alışkanlık¬ 
larını geliştirmeyi amaçlayan eğitimdir. 
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— Çıraklık Eğitimi : 
Yetkili otoriteleroe kabul edilmiş Çıraklık Sözleşmesi esaslarına 

ve belirli standartlara göre hazırlanmış eğitim programlarında gösteri¬ 
len meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını prensip olarak iş 
içerisinde geliştirmeyi amaçlayan bir meslekî eğitim türüdür. 

2.7.3. Meslek ve Teknik Eğitim Sistemi ve Gelişimi 

Bütün dünya ülkelerinde meslekî ve teknik eğitim genel olarak şu 
üç sistemle uygulanmaktadır. 

1 — Okul Sistemi 

2 — Çıraklık Eğitimi Sistemi 

3 — Hem Okul, hem de Çıraklık Eğitimi »Sistemi 

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Meslekî ve Teknik 
Eğitime yön veren yöneticiler o dönem şartlarına göre şunları amaç¬ 
lamışlardır. 

a. Vatan savunması için gerekli elemanları yetiştirmek, 

b. Türklerin, azınlıklar elinde bulunan mesleklere girmesini sağ¬ 
lamak, 

c. Devlet tarafından kurulacak fabrikalara eleman yetiştirmek, 

d. Küçük sanayie yeni bilgi ve beceriler götürmek suretiyle lider¬ 
lik yapmak. 

Birinci dünya ve Kurtuluş savaşında karşılaşılan güçlükler mes¬ 
lekî eğitimin önemini ortaya koymuştur. 

Cumhuriyet döneminde meslekî ve teknik eğitimindeki gelişmeler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

— Cumhuriyet dönemine; Edirne, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, 
Sivas, Kastamonu, Konya ve Bolu Sanat Okulları intikal ettirilmiş. 

— Eğitim Sistemine yön vermek üzere yurdumuza davet edilen 
(1924-1930) yabancı uzmanların hazırladıkları raporlar değerlendiril¬ 
dikten sonra yeni Genel Müdürlükler -kuruldu ve bazı düzenlemeler 
yapıldı. 

— Sanat okularının masrafları illerce karşılanmak üzere diğer so¬ 
rumlulukları Millî Eğitim Bakanlığına verildi. (1927). 
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— O zamana kadar ilkokul üzerine 3-4 yıl öğretim yapan meslek 
okulları, 2’si hazırlık 3’ü meslek olmak üzere 5 yıllık oku] haline geti¬ 
rildi. 

— Kız enstitülerine ortaokul mezunları devam ettirildi. Ticaret 
okulları 4 yıla çıkarıldı ve akşam ticaret okulları açıldı. (1935) 

— Meslek öğretmeni ihtiyacını gidermek üzere yurt dışına 133 
bayan ve erkek, öğrenim için gönderildi (1927-1939). 

— Çeşitli meslek dallarında öğretmen ihtiyacını karşılamak ve 
meslek dallarını geliştirmek üzere yurt dışından 65 öğretmen getirildi 
(1927-1938). 

— Okulların iaşe ve öğretmen giderlerini karşılamak üzere genel 
bütçeden ödenek ayrıldı (1929). 

— İller 9 bölgeye ayrılarak sanat okulları bölge sanat okulları ha¬ 
line getirildi. Her bölgeye 1 bölge sanat okulu verildi (1931). 

— Meslekî ve teknik öğretimin geliştirilmesi amacıyla Meslekî ve 
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kuruldu (1933). 

—• Okulların masrafları Devlet tarafından karşılanmaya başlandı 
(1935). 

— Millî Eğitim. Bakanlığının Teklifi ve Başbakanlığın onayı ile 
1934 yılında Bayındırlık, Tarım, Ekonomi, Millî Savunma Bakanlıkları 
île Genel Kurmay Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon 
oluşturuldu. Komisyonun 1936 yılında hazırladığı rapora göre; çırak 
okulları, akşam sanat okulları, gezici ve geçici kurslar, orta meslek 
okulları, tekniker okulları ile mühendis okullarının açılması önerildi. 

Bu çalışmalardan alman sonuçlara göre 1941 yılında yeni düzen¬ 
lemelere gidildi. Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı kuruldu. Da¬ 
nışma, karar, yürütme yönünden kendi işlerini özelikleri içerisinde 
yapan ve malî yönden de destek gören bu dönemde büyük atılımlar 
yapıldı. Meslekî ve Teknik Öğretimin gelişmesini sağlamak amacıyla 
1942 ve 1950 yıllarında uzun vadede harcanmak üzere Kanunlarla öde¬ 
nek ayrıldı. 

— Cumhuriyet döneminde iş hayatı ile ilgili olarak çıkarılan çe¬ 
şitli yasalarda işyerlerinde yapılacak meslekî eğitime ilişkin hükümler 
yer almaktadır. Bunlar; 

a. 8 Mayıs 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanununda; Çıraklık 
sözleşmesi ile çırakların eğitimiyle ilgili madde bulunmaktadır. 
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b. 3 Haziran 1933 tarih ve 2762 sayılı Sümerbank'm Kuruluş Ka¬ 
nununda «Memlekete ve fabrikalarına lüzumlu olan usta ve işçileri ye¬ 
tiştirmek üzere okular açmak» şeklinde maddeler bulunmaktadır. 

c. 17 Haziran 1938 tarih ve 3457 sayılı Sanayi Müesıseselerinde ve 
Maden Ocaklarında Meslek Kursları Açılmasına Dair Kanun da meslek 
kurslarının açılması öngörülmektedir. 

Bu Kanunla; bir yılda ortalama 100 işçiden fazla işçi çalıştıran iş 
yerleri meslekî kurslar açmakla, görevli kılınmışlardır. Kurslar çırak, 
kalfa ve ustalar için açılacaktır. 

— Sistem arayışı çalışmaları sürerken 1957 yılında toplanan 
6. Millî Eğitim Şûrasında, ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN YASAL ESASLA¬ 
RA BAĞLANMASI hususu benimsenmiştir. Daha sonraki yıllarda, 
programlarda çıraklık eğitimiyle ilgili Kanunun çıkarılması yer almış 
ve bununla ilgili çalışmalar hızlanmıştır. 

Sonuç olarak, Cumhuriyet dönemindeki meslekî ve teknik eğitimle 
ilgili gelişmeler 5 bölüme ayrılabilir. 

1. 1923 - 1940 : Yılları arası millî meslekî eğitim sisteminin 
kuruluş dönemi. 

2. 1940 - 1960 : Yılları arası hızlı bir yayılma ve gelişme 
dönemi. 

3. 1960 ve Sonrası: Sisteme millî bir nitelik kazandırma, eğitimin 
bütünü içinde gereken önemi kazandırma, ge¬ 
lişen ülke şartlarına göre yeniden düzenleme. 

Bu raporda, meslekî ve teknik eğitimin omurgası durumunda ve 
kendi sistemi içinde bir tür örgün eğitim olan ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 
önemi ve «küçük sanayici ve sanatkârları» doğrudan ilgilendirmesi ne¬ 
deniyle geniş bir şekilde üzerinde durulacaktır. 

2.7.4. Çıraklık Eğitimi ve Gelişimi : 

En eski meslekî eğitim yaklaşımından biri olan çıraklık sistemi 
sanayi devrimine kadar becerili insangücünün yetiştirilmesinde etkin 
olmuştur. 

Türk toplumunda 12. Yüzyılda AHÎLİK teşkilâtıyla kendine özgü 
gelişen çıraklık sistemi etkinliğini uzun yıllar sürdürmüştür. 
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Yardımlaşma temeli üzerine kurulmuş ve büyük bir birlik olan 
AHİLÎK düzeni, zamanına göre sağlam ve tutarlı ilkeler koymuştur. 
Bunlardan bazıları; 

— Çıraklığa giriş ve eğitim süresi 

— Çırağa ödenecek ücret tesbiıti 

— Sürtüşmelere meydana vermiyecek Çırak-İşyeri ilişkilerinin ge¬ 
liştirilmesi 

— Meslekî yeterliğe önem verilmesi 

— Kalfa ve ustalığa yükselişin belli kurallara bağlanması. 

Daha sonra GEDİK teşkilâtıyla sürdürülen çıraklık sistemi; İMPA¬ 
RATORLUĞUN son yıllarında yabancılara verilen EKONOMİK İMTİ¬ 
YAZLAR, küçük üretim birimlerinin ve sistemin zayıflaması ve çökü¬ 
şüne neden olmuştur. Üretim sisteminin bu şekilde zayıflaması impa¬ 
ratorluğun çöküşünü de hızlandırmıştır. 

Ahi teşkilâtında ustalığa yükselme törenlerinde yapılan öğütler 
yüzyılımızda geçerliliğini korumakta üzerinde ibretle durulmaya ve 
ders almaya değer bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki şartlar ise (sanayinin olmaması 
nedeniyle) okula dayalı meslekî ve teknik öğretim sisteminin geliştiril¬ 
mesini sağlamıştır. 

Cumhuriyet dönemindeki çıraklık eğitimiyle ilgili gelişmeler şöyle 
açıklanabilir. 

1. İzmir’de toplanan 1. iktisat kongresinde çırak okullarının açıl¬ 
ması önerilmiştir. 

2. 1934 yılında Başbakanlığın onayı ile kurulan ve Bayındırlık, 
Tarım, Ekonomi, Millî Savunma ile Genel Kurmay Başkanlığı yetkilile¬ 
rinden oluşan komisyonun hazırladığı raporda açılması önerilen okul¬ 
lar başında çırak okulları gelmektedir. 

3. Daha sonra toplanan Millî Eğitim Şûraları ile «Meslekî ve Tek¬ 
nik Öğretim ile sanayi ilişkileri» sempozyumunda ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 
sisteminin yasal esaslara bağlanması istenmiştir. 

4. 1962 yılından sonraki planlı dönemlerde ise programlarda ve 
icra planlarında da ÇIRAK, KALFA ve USTALIK KANUNU’nun çıka¬ 
rılması emredilmiştir. 
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1974 Yılı Program ve icra Planında «Çırak, kala ve ustaların çalış¬ 
ma şartları ve eğitim durumlarını düzenleyecek kanun tasarısı, D.P.T. 
mn koordinatörlüğünde Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafın¬ 
dan hazırlanarak TBMM ne sunulacaktır.» 

tedbiri yer almıştır. 

Bu nedenle yeniden yoğunluk kazanan çalışmalar sonunda 20.6.İ977 
tarih ve 2089 Sayılı ÇIRAK, KALFA ve USTALIK KANUNU kabul edi¬ 
lip 5.7.1977 tarih ve 15987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Çırak, Kalka ve Ustalık Kanunu 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanununa tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
meslekî kuruluşlara kayıtlı işyerlerinde çalıştırılan ÇIRAK, KALFA ve 
USTALARA uygulanmaktadır. 

Bu Kanunun çıkarılmasıyla en eski meslekî eğitim sistemlerinden 
biri olan ÇIRAKLIK EĞİTİMİ sistemi Ülkemizde de başlamış olmak¬ 
tadır. 

Öğrenim çağında bulunan 13-18 yaş grubundaki gençlerimizin % 50 
den fazlasının öğretim dışında olduğu bilinmektedir. Bu gençlerin bü¬ 
yük bir bölümü sanayi ve çeşitli iş yerlerinde çalışarak geleceklerini 
kurmağa çalışmaktadırlar. 

Sayıları milyonlarla ifade edilen bu gençlerin gelecekte birer usta, 
işyeri sahibi ve en önemlisi birer üretici olacakları düşünülürse mesle¬ 
kî ve teknik bilgilerle donatılmaları gerekli bulunmaktadır. Bu geniş 
kitlenin eğitimden yoksun bırakılmaması ve meslekî eğitim hizmet¬ 
lerinin götürülmesi Devletin görevi bulunmaktadır. 

Sanayileşmekte ve gelişmekte olan Ülkemizde çırak denilen genç¬ 
lerin ufuklarını genişletmek, dünya görüşlerini zenginleştirmek, ilerle¬ 
yen bilim ve teknolojiye ayak uydurmalarını kolaylaştırmak kaçınıl¬ 
maz bir görevdir. Bunun yolu; ÇAĞDAŞ, DÜZENLİ BİR ÇIRAKLIK 
EĞİTİMİ SİSTEMÎ’nden geçer. 

4. Beş Yıllık Plânı ile 1981, 1982 Programlarında aşağıdaki tedbir¬ 
ler yer almıştır. 

Çırakların hakları etkin biçimde korunacaktır ve çıraklık eğitimi 
örgün eğitimle bağlantılı olarak düzenlenip denetlenecektir. Öylelikle 
çırakların eğitimde ve iş hayatında ilerleyebiimeleri güvence altına 
alınacaktır. 

işbaşında eğitim ve çıraklık eğitimi, örgün eğitimle bağlantılı ola¬ 
rak, Devlet gözetimi altında düzenlenip yaygınlaştırılacaktır. 
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1983 Yılı Programı tedbirler bölümünde : Çıraklık eğitimini dü¬ 
zenleyen 2089 sayılı Çıraklık Kanunu; Ülkenin çalışma hayatı, sosyal 
güvenlik esasları ve bu sahalardaki imkânları dikkate alınarak yeni¬ 
den düzenlenecektir. 

Çıraklık okullarının, gerekli yerlerde pratik sanat okulları ile bir¬ 
leştirilerek, sabahları okulda, öğleden sonraları işyerinde olmak üzere 
programlanmaları; diploma ve statü durumlarının pratik sanat okulla¬ 
rı statüsüne getirilmesi ve hazırlıklarının Beşinci Beş yıllık planda yer 
almak üzere süratlendirilmesi sağlanacaktır. 

Çıraklık eğitimini düzenleyen 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık 
Kanununa göre bazı unvanların tanımları : 

— Çırak : 

Bu Kanuna tabi bir sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve 
pratik öğretim programlarına göre, o iş yerinde öğrenmek amacı ile 
bir çıraklık sözleşmesi ile işyeri sahibinin hizmetine giren kimseye 
denir. 

— Kalfa : 

Belli bir düzeyde eğitim gördükten sonra kalfalık sınavını ba¬ 
şaran, kendi sanatının gerektirdiği becerileri yeterlik ve güvenlikle uy¬ 
gulayabilen, sanatında kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri ile bun¬ 
ların işletilme ve kullanılmasına ait gerekli bilgilere sahip olan usıta 
adayına denir. 

— Usta : 

Sanatının gerektirdiği bilgi ve gecerileri kazanarak bunları ye¬ 
terlik ve güvenlikle yalnız başına uygulayabilen ayrıca yönetim ve eği¬ 
tim becerisine sahip olan kimsedir. 

— Eğitici Usta : 

Ustalık belgesi yanında, EĞİTİCİ USTALIK BELGESİ'ne de sa¬ 
hip olup sanatını çırak öğrencilere öğretmekle görevli bulunan kim¬ 
sedir. 

2.7.5. 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunun Temel İlkeleri 
Kurumlararası niteliği nedeni ile çıraklık eğitimi sistemi ilgili 

kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı KURUL VE KOMİTELER- 
CE yönetilir. 
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1. En üst karar organı sekiz üyeli ÇIRAKLIK KURULU’dur. Ku¬ 
rulda M.E.B. dan iki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Ticaret 
Bakanlıklarından birer temsilci bulunur. Diğer üç temsilci Türkiye Es¬ 
naf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret ve Sanayi Oda¬ 
ları ve Borsaları Birliği ve en çok işçiyi temsil eden Konfederasyon 
temsilcileridir. 

2. İrierdeki en yetkili organ ise MAHALLİ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 
KOMİTELERÎ'dir. Yedi kişiden oluşan bu komitelerde; iki M.E.B., 
dört Esnaf ve Sanatkârlar ile bir Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi 
bulunur. 

3. KALFALIK VE USTALIK sınav kurullarında da aynı yapı 
mevcuttur. Böylece çeşitli kurum ve kuruluşlar Kanunun yürütülme¬ 
sinde ve uygulanmasında görev almışlardır. 

4. Çırak öğrencilerin eğitiminde işyeri ile okulun işbirliği esastır. 
Çırak öğrenci esas olarak pratik eğitimi işyerinde ustası ile birlikte ça¬ 
lışarak kazanacaktır. Ayrıca haftada 8 saati geçmemek üzere mesleği 
ile ilgili teorik meslek ve teknik bilgileri öğrenmek üzere Okula devam 
edecektir. Teorik öğretim ile pratik eğitimin bir paralelliği bulunmak¬ 
tadır. Okul ile işyerleri arasında uyumlu istekli sıkı bir işbirliği bulu¬ 
nacaktır. 

5. Çırak öğrenci ile işyeri sahibi, şekli, Çıraklık Kurulunca belir¬ 
lenmiş olan bir sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalayacaklardır. Bu söz¬ 
leşmede tarafların görev ve yükümlülükleri ile gerekli diğer hususlar 
yer almaktadır. Sözleşme ile bir işyeri sahibinin hizmetine giren çırak. 
Kanuna göre bir öğrencidir. Seçtiği meslek dalı ile ilgili öğretim prog¬ 
ramına göre işyerinde ve okulda 2-4 yıllık bir eğitim görmektedir. 

6. Çırak öğrencilerin eğitime devam zorunluluğu vardır. Eğitim 
süresi sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara KALFALIK BEL¬ 
GESİ verilir. Bu belgeye sahip bulunmayanların kalfa unvanı ile çalış¬ 
maları yasaktır. 

7. Kalfalık unvanını kazananlar belli programa göre 3 yıl çalışma 
yaparak açılacak kurslara katılmak ve başarmak zorundadır. Bu süre 
sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara USTALIK BELGESİ veri¬ 
lir. Ancak bu belgeye sahip olanlar müstakil bir ÎŞYERİ AÇABİLİR, 
USTA UNVANI ile çalışabilir. 

8. Çıraklık eğitimi ilkokula (5. Sınıf) dayalı 5-7 yıl süreli düzenli 
ve organizeli bir öğretim olup öğrenciler sosyal güvencelere kavuştu¬ 
rulmuştur. 
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2.7.6. Çıraklıık Eğitiminin Amacı : 
Çıraklık eğitimi ile şu hususların sağlanması amaçlanmaktadır. 

a. İş hayatında çalışma disiplini sağlanacaktır : 
Çıraklar bir sözleşme ile bir işyerine girecek ve belli programa 

göre meslek öğrenecektir. Gelişi güzel işyeri değiştirmek zararına ola¬ 
bilecek, işveren de geçerli bir neden olmadan çırak öğrenciyi işyerin¬ 
den çıkarmayacaktır. 

b. Çırak öğrenciler sosyal güvenlik sistemine alınacaktır : 

Çırak öğrencilere belli bir ücret ödenmekte; işkazaları, hasta¬ 
lık ve meslek hastalıklarına karşı sigorta olanağı sağlanmıştır. 

c. Çıraklık ve Kalfalık için ülkede denklik sağlanacaktır : 
Her meslek dalı için çıraklık ve kalfalık süreleri ayrı ayrı Çı¬ 

raklık Kurulunca tesbit edilecektir. Böylece bir mesleğin öğrenilmesi 
öğretim programlarının tamamlanması için gerekli süre toplamı 
olacaktır. 

d. Yapılan işin kalitesi yükselecektir : 

Çırak öğrenciler ile kalfalar meslek ve teknik eğitime tabi tu¬ 
tulacaklarından daha iyi yetişmiş olacaklardır. İyi yetişmiş ve iş tecrü¬ 
besine sahip kalfa ve ustaların yapacakları işlerin kalitesinde yüksele¬ 
cek ve ülke ekonomisine yarar sağlanacaktır. Üretimin tüketici tarafın¬ 
dan takdiri sağlanmış olacaktır. Ayrıca Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
tamircilikten imalatçılığa, imalatçılıktan seri imalata yöneltileceklerdir. 

e. İnsan gücünün sosyal statüsü yükselecektir : 
îşhayatma girişin bir disiplin altına alınması, yapılan işin ka¬ 

litesinin yükselmesi, beceri düzeyinde ÇIRAK, KALFA ve USTA olarak 
ayrılması bu sıfatı taşımanın belli bir yetişkinlik düzeyi istemesi men¬ 
suplarının toplumda saygınlığım artıracaktır. 

f. Düzenli bir eğitim getirecektir : 

Yaşıtları Devletin her türlü imkânlarından yararlanırken çeşitli 
nedenlerle öğrenim dışı kalarak üretim içinde yurt ekonomisine katkı¬ 
da bulunan çırak denilen gençlere DEVLET SAHÎP ÇIKACAK, onlara 
meslekî eğitim imkânı verilecektir. 
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Bununla bir ölçüde fırsat eşitliği gerçekleşecektir. 

g. İşyeri açma belli bir düzene kavuşturulacaktır : 
Ancak USTALIK BELGESİ'ne sahip olanlar müstakilen iş yap¬ 

mak üzere işyeri açacaklarından işyeri açmak bir düzene kavuşturula¬ 
caktır. Böylece haksız rekabet önlenecek, toplumun sanatkâra güveni 
artacaktır. 

2.7.7. Çıraklık Eğitim Kurumlan : 

Çıraklık eğitimi yapılacak kurumlar aşağıda açıklanmıştır. Ancak, 
yem bina yapımının uzun zaman alacağından ilke olarak eğitime elve¬ 
rişli her yer bir eğitim kurumu görevini yerine getirecektir. Sanayi si¬ 
teleri, organize sanayi bölgeleri ve işyerlerinin yoğun olduğu bölgeler¬ 
de esnaf ve sanatkâr kuruluşları ile mahalli yönetimlerce tahsis edile¬ 
cek binalarda eğitim yapılabilecektir. 

a. Çıraklık Eğitimi Merkezleri 

Millî Eğitim Temel Kanunu ile Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 
temel ilkelerine uygun olarak çıraklık eğitimi hizmetlerini yürütmek 
üzere gerekli görülen yerlerde M.E. Bakanlığınca açılan eğitim ve öğre¬ 
tim kurumlandır. 

Sözleşme yaparak bir işyeri sahibinin hizmetine giren çırak öğren¬ 
cilere teorik meslek ve ıtjknik bilgiler bu merkezlerde kazandırılacaktır. 

Eğitimin çalışanlara yakın yerlere götürülmesi benimsendiğinden 
esnaf ve sanatkâr ikurulaşları, diğer özel ve kamu kuramlarının tahsis 
edecekleri eğitim yaymaya elverişli her yer bir Çıraklık Eğitimi Merke¬ 
zi olacaktır. 

Çıraklık Eğitimi Merkezlerinin Amaçları Şunlardır : 

1. Çırak adaylarının meslek seçmelerine yardımcı olmak için 
araç ve yöntemleri bulmak ve geliştirmek. 

2. Çırak olmak isteyenlerin seçtikleri meslek dalının gerektirdiği 
kabiliyet ve temel bilgilere sahip olup olmadıklarını tespit etmek. Ka¬ 
biliyet ve (temel bilgileri çırak olmak istedikleri meslek dalı için yeter¬ 
li olmayanların çırak öğrenci olabilecekleri meslek dallarını belirle¬ 
mek ve bu yönde çırak adaylarına rehberlik yapmak. 

3. Çıraklar için teorik, meslek ve teknik bilgi eğitim programla¬ 
rını düzenlemek. 
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4. Girdikleri kalfalık sınavında başarısız olan, bir özrü nedeniyle 
sınava girmeyen fakat sınava girme hakkı bulunan çıraklar için yoğun¬ 
laştırılmış yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamak. 

5. Kalfalar için geliştirme kursları düzenlemek, isteyenlere Mes¬ 
lek Lisesi formasyonu kazandırıcı kursların açılabilmesi için diğer eği¬ 
tim kurumlan ile işbirliği yapmak. 

6. Çırağa mesleğim öğretmekle görevli ustaların yapacakları öğ¬ 
retimin usiil ve tekniğini öğrenmelerini sağlamak için EĞİTİCİ USTA 
kurslarını açmak. 

7. Çıraklık sistemini geliştirme ve yaygınlaştırma amacına yöne¬ 
lik inceleme, araştırma ve program geliştirme çalışmaları yapmak. 

8. Kamu ile özel kuruluşların taleplerine göre MONİTÖR yetiştir¬ 
me ve geliştirme kurslarını düzenlemek. 

9. Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinin sekreterlik ve arşiv işle¬ 
rim yürütmek. 

10. Çırak, Kalfa ve Ustanın eğitimini doğrudan doğruya ilgilendi¬ 
ren konulardan; inceleme, araştırma yapmak ve çözüm teklifleri geliş¬ 
tirmek amacıyla Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesince kurulacak mes¬ 
lek ve uzmanlık komitelerinin çalışmalarına yardımcı olmak. 

b. Çırak Okulları : Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 1. Madde¬ 
sine göre Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlete bağlı kurumlarca açılacak 
2-3 yıl süreli eğitim öğretim kurumlandır. 

Çırak Okullarının başlıca amaçları şunlardır : 

1 — Öğrenim Çağındaki Gençleri; 
(a) Anayasamızın başlangıç metninde ifadesini bulan Ata¬ 

türk’ün belirlediği Tiirk Milliyetçiliği ve ilkelerine bağlı, 
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen çalışkan ve becerili yurttaşlar olarak yetiştirmek. 

(b) Beden, zihin ve ruh bakımından dengeli, özgür düşünme 
ve geniş dünya görüşüne sahip yaratıcı yapıcı kişiler ola¬ 
rak yetiştirmek. 

'(c) İlgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
olumlu davranışlar ile birlikte işgörme alışkanlığı kazan¬ 
dırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendileri¬ 
ni mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bu- 
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lunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece 
Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı yaratıcı seçkin 
bir ortağı yapmak. 

2 —• Kalkınma Plânları hedeflerine uygun bilgili ve becerili insan 
gücünü yetiştirmek. 

3 —• İşyerlerinin yetişkin çırak ihtiyacını karşılamak. 
4 —■ Çıraklık Eğitimine devam eden çırak öğrencilere işyerlerinde 

kazandırılamıyan becerileri kazandırmak. 
5 — İşöncesi meslek kursları ile işyerinde çalışan kalifiye işçi ve 

ustalara tamamlama ve geliştirme mesleki eğitim kurslarını düzenle¬ 
mek, 

6 — Çırak olcularına alınacak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine 
uygun meslek dallarına girebilmelerini sağlamak için gerekli yönlen¬ 
dirme ve rehberlik hizmetlerini yapmak. 

7 — Başarılı olanlardan Meslek Lisesi formasyonu kazanarak üst 
öğrenime gitmek isteyenler için tamamlama (denkleştirme) programla¬ 
rını uygulamak. 

c. Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu : 

Geleneksel örgün eğitim sisteminden hiçbir şekilde yararlanama¬ 
mış ya da bu eğitim sisteminin herhangi bir kademesinden ayrılmış 
bireylere kalkınmanın gerekleri doğrultusunda, uzaktan öğretimle bilgi 
ve beceri kazandırarak, onların meslek edinmelerini amaçlayan bir eği¬ 
tim öğretim kurumudur. 

Bütün dünyada bu tür eğitim kuramlarına ihtiyaç giderek artmak¬ 
tadır. Sistem, eğitim imkânlarının hızla yayılmasını gerektiren durum¬ 
larda daha çabuk, daha etkin ekonomik olmaktadır. Bilim ve teknolo¬ 
jideki hızlı gelişmeler eğitim ihtiyacını sürekli kılmaktadır. Sistemin; 
ön yetişmişlik yaş, statü vb. koşullar herkese açık olması eğitimde fır¬ 
sat eşitliğini genişletmektedir. 

Açıköğretimle sanayi kuramlarında hizmet içi eğitimi yapılarak 
verimliliği arttırmak amacı da güdülmektedir. 

Halen bu okulda şu programlar uygulanmaktadır. 

1 — I, II, III. Sınıf Yetkili Elektrikçilik Kursları 

2 — Daktilografi Kursları 
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3 — Teknik Resim Kursları 

4 —■ TV. Onarım kursları 

5 — Radyo Onarımı kursları 
6 — Besin beslenme kursları 

Bu kurslara İlkokul çıkışlılar dahil, çeşitli düzeydeki kişiler ka¬ 
yıtlarını yaptırabilmektedirler. 

2.7.8. Çıraklık Eğitiminde Uygulanan Eğitim Türleri 

a. Çırak Öğrencilerin Eğitimi : 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre yapılan en önemli eğitim¬ 

dir. Kanunun 25. maddesinde; 

«Çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek 
kursları düzenleniri Bu sürenin yarısı iş saatlerinde yarısı da iş saatle¬ 
ri dışında uygulanır.» 

denilmektedir. 

işyeri sahibi ile sözleşme yaparak çırak öğrenci vasfını kazananlar 
eğitime alınacaklardır. Bu şekilde çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sür- 
düremeyip küçük yaşta üretime ve aile ekonomisine katkıda bulunan 
çırak denilen gençlerin teorik eğitimi ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZ¬ 
LERİNDE Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır. Çırak öğrencilerin 
pratik eğitimi ise model sözleşmeyi yaptıkları işyerlerinde yapılmakta¬ 
dır. Kısaca, çıraklık eğitimi okul-işyeri arasında uygulanan ortak bir 
meslekî eğitim sistemidir. 

Çıraklık eğitiminde eğitim süresinin ne olacağı hakkında Çıraklık 
Kurulunun mütâlâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edil¬ 
mektedir. Mesleklere bağlı olarak bu süre genel olarak 2-4 yıl arasında 
alınmaktadır. 

Çıraklık eğitiminde, kişiyi bir ustalığa götüren bağımsız olarak iş 
yapabilme yeteneği gerektiren mesleklerde eğitimin yapılması ilke ola¬ 
rak alınmıştır. Bir ıkaç haftalık kısa süreli kurslarla öğrenilebilecek 
bilgi ve beceriler çıraklık eğitimi dışında düşünülecektir. 

Çıraklık eğitimini, tamamlayan çırak öğrenciler açılacak ilk kalfa¬ 
lık sınavlarına girmek zorundadırlar. Kalfalık sınavları; M.E. Bakanlı¬ 
ğı ile Esnaf ve Sanatkârlar temsilcilerinden oluşacak 5 kişilik komis¬ 
yonlarca yapılacaktır. Yapılacak teorik ve pratik sınavlarda başarılı 
olan çırak öğrencilere KALFALIK BELGESİ verilmektedir. 
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Bu belgeye sahip olmayanların kendi mesleğinde Kalfa iinvam ile 
çalışmaları yasaktır. 

b. Kalfaların Eğitimi : 

Kalfalık süresi Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 33. maddesine 
göre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Kalfalık dönemindeki eğitimle usta 
adaylarının, mesleğinin gerektirdiği bütün maharet ve işlemleri tam 
bir yeterlilikle bağımsız yürütme gücüne ve mesleği ile ilgili olan teo¬ 
rik meslek bilgilerine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Kalfalık döne¬ 
minde meslek bilgileri yanında kurslar şeklinde şu konularda da bilgi¬ 
ler verilmektedir. 

1. Muhasebe ve defter tutma 

2. Ekonomi 

3. İş ve insan ilişkileri 
4. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
5. Hukuk (İş ve ticaret) 
6. Sigorta ve vergi mevzuatı 
7. İşletme bilgisi 

Kalfa olarak en az 3 yıl çalışmış olup ve bu sürede açılan eğitim 
programları ile kurslara devam ederek başarılı olanlar ustalık sınavla¬ 
rına girebilirler. 

Ustalık sınavlarında başarılı olan kalfalara USTALIK BELGESİ 
verilecektir. 

Ustalık belgesi : sahip olanın bağımsız bir işyeri açabileceği ve us¬ 
ta ünvam ile çalışabileceğini gösteren bir belgedir. 

Kalfalık döneminde «Kalite ve standart kavramlarımın tanıtılma¬ 
sı ve üretimde kalite bilincinin oluşturulması için KALİTE VE STAN¬ 
DART dersi konulması gerekli olarak görülmektedir. 

c. Eğitici Usta Kursları (Ustaların Eğitimi) : 

İşyerlerinde çıraklara mesleği öğretmekle görevli ustalara uygula¬ 
nan bir eğitim türüdür. Bu eğitimle, ustaların çıraklarına yapacakları 
eğitim ve öğretimin usul ve tekniğini öğrenmelerini kolaylaştırmak 
amacı güdülür. 
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Eğitici usta ikursları 18 saat sıüreli olup kurs sonunda yapılacak 
smavda başarılı olan ustalara EĞİTİCİ USTA BELGESİ verilmektedir. 
Bu kurslarda öğretilecek konular aşağıda verilmiştir. 

Konu S acıt 

1. Kanun ve yönetmeliğin tanıtılması 
2. Sanayide eğitim 
3. İş ve insan ilişkileri 
4. Öğretimin plânlanması 
5. İşçi sağlığı ve işgüvenliği 
6. Öğretim teknikleri 
7. Öğtimde ölçme ve değerlendirme 
8. Kursun değerlendirilmesi 

4 

3 
1 
3 

1 

3 

2 
1 

+ 

Toplam 18 saat 

d. Meslekî Kurslar : 

Çıraklık Eğitimi Merkezleri, Çırak Okulları ve Meslekî ve Teknik 
Açıköğretim Okulunca şu kurslar yapılmaktadır. 

1. İş piyasası analizlerinden elde edilecek bilgilere veya mahallen 
yapılacak anket sonuçlarına göre gerekli meslek dallarında iş öncesi 
eğitimi kursları. 

2. Sanayinin gelişmesi ile ortadan kalkan meslek dallarında çalı¬ 
şanların yeni meslek edinme kursları. 

3. Yetkili elektrikçi yetiştirme kursları. 

4. İşyerlerinde çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirme kursları, 
5. Çeşitli konularda (Muhasebe-Teknik Resıim vb.) esnaf ve sanat¬ 

kârı bilgili kılma kursları. 

e. Monitör Kursları : 

Kaliteli üretimle yüksek verimin sağlanması çalışanların sürekli 
olarak eğitilmelerini gerektirmektedir. Bilgi ve becerileri çalışanlara 
aktaracak kendi mesleğinde bilgili becerili elemanlardan yararlanıl¬ 
maktadır. Bu şekilde; işbaşında kendi işini yaparken mahiyetinde ça¬ 
lışan işçilerin işlerini daha iyi yapabilmelerini sağlamak amacı ile ye- 
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teri kadar bilgi ve beceriyi verebilecek öğreticilik formasyonuna sahip 
kimseye MONİTÖR (önder işçi) denir. 

Monitör kursların?, katılacakların usta Unvanına sahip olması 
esastır. Devlet Plânlama Teşkilâtında 29 Mart 1963 tarihinde Millî Eği¬ 
tim, Çalışma ve Sanayi Teknoloji Bakanlıkları temsilcileri ile işçi ve 
işveren temsilcilerinin de (katıldığı bir toplantıda; «İşçi eğitiminin iş¬ 
başında öğreticilik formasyonu verilmiş (Monitör) elemanlarca yapıl¬ 
ması» görüşü benimsenmiştir. 

İlk monitör semineri 15 Nisan 1963 tarihinde düzenlenmiştir. Se¬ 
miner süresi 1965 yılında 111 saat ve 1967 yılında ise 68 saat olarak 
tespit edilmiştir. 19 Şubat 1968 tarihinden itibaren ise seminer süresi 
63 saat olarak belirlenmiştir. 

1969 yılı icra plânında Monitörlerin niteliklerinin geliştirilmesi 
öngörüldüğünden 21.5.1969 tarihinde yetkili kuruluşların temsilcileri¬ 
nin katıldığı bir toplantıda 63 saat süreli Monitör geliştirme seminer¬ 
lerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Her iki seminer de 2 hafta süre içinde uygulanmaktadır. 

Ancak Monitör geliştirme programına 2 saat süreli KALİTE KONT¬ 
ROLÜ konusunun eklenmesi yararlı olacaktır. 

Seminerlerle ilgili program aşağıda verilmiştir. 

Monitör Yetiştirme Programı 

Konular Saat 

1. Sanayide eğitim ve monitör 6 

2. Haberleşme tekniği ve etken haberleşme 6 

3. İş öğretimi 15 

4. İş münasebetleri 15 

5. İş usullerinin geliştirilmesi 12 

6. İş güvenliği 6 

7. Değerlendirme ve test 3 

+ 

Toplam 63 saat 
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Monitör Geliştirme Programı 
Konular Saat:8 

1. Sanayide uygulanan eğitim programları ile 
özellikleri 6 

2. Meslek ve iş analizi, eğitim programlarının 
hazırlanması 15 

3. Eğitim yardımcı araçları 3 
4. Öğretim metodları ve uygulanması 18 
5. İş münasebetleri (İşveren ve işçi 

münasebetleri) 6 

6. İş güvenliği 6 
7. İşletme ekonomi bilgisi 3 
8. Değerlendirme kavramları ve test 6 

+ 

Toplam 63 saat 

1972 yılı icra planının 243 nolu tedbirinde, «Sanayide monitör eği¬ 
timi ve monitör geliştirme programları günün ihtiyaçlarına göre ilgili 
Bakanlıkların ortak planlama faaliyetleriyle yeniden düzenlenecektir.» 
Emri yer almasına rağmen bir çalışma yapılmamıştır. 

2.7.9. Eğitim Programları 

Başarı ve İlerlemelerin tesadüflerden çok mantığı kullanmaya bağ¬ 
lı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle program hazırlıkları meslek ve iş 
analizlerine göre yapılması gerekli bulunmaktadır. Meslek analizi şu 
şekilde tanımlanabilir. 

Meslek Analizi : O meslekte kişilerin bilmesi gerekli olan şeylerin 
nasıl yapılacağını ve meslekî bilgiye sahip olunması gerekli olan iş, iş¬ 
lem ve konuların ayrıntılı ve sınırlı olarak bir liste düzeni içinde tam 
olarak belirtilmesine denir. Diğer bir deyimle, meslek analizi; mesleğe 
yem başlayan bir kimseye öğretilmesi gerekli beceri ve gerçeklerin 
tam bir listesidir. 

Eğitim programları alan uzmanlarca hazırlandıktan sonra esnaf ve 
sanatkâr kuruluşları ile Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitelerinin görüş¬ 
leri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Çıraklık Ku¬ 
rulu görüşüne sunulmaktadır. Çıraklık Kurulunun uygun görüşünden 
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sonra incelenmek ve Millî Eğitim Bakanlığı onayına sunulmak üzere 
Talim ve Terbiye Başkanlığına gönderilmektedir. 

Programlarda Şunlar Amaçlanmaktadır : 

1. Çıraklara iyi bir vatandaştan beklenen davranışların kazandı
rılması. 

2. Çırağın mesleğinde gelişmesi ve ilerlemesi için gereken bilgi 
ve becerilerin kazandırılması, 

3. Kalfalık için lüzumlu meslekî bilgi ve becerilerin kazandırıl
ması. 

4. Ustalar için gerekli bilgi ve beceriler ile yönetim bilgilerinin 
kazandırılması. 

Program hazırlamada aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. . 

1. Programların yararlı olabilmesi için fertlerin ihtiyaç ve yete
neklerine uygun bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde özel olarak 
düzenlenmelidir. 

2. Programlar, her meslek dalı için ülke çapında belirlenen stan
dartlar esas alınarak hazırlanmalı, öğretimin uygulanmasında çevre 
özellikleri de dikkate alınmalıdır. 

3. Programlar meslek ve iş analizlerine dayalı olarak eğitim ihti
yaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

4. Programların hazırlanmasında; eğitimci işçi işveren temsilcile
rinin görüşleri alınmalı, bunların program hazırlama çalışmalarına 
katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. 

5. Programlar en verimli, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına 
uygun çalışmayı sağlıyacak şekilde olmalıdır. 

Eğitim programlarında meslek dalının :iş analizine dayalı tanımı, 
çıraklık ve kalfalık süreleri, çıraklığa giriş şartları, çırak çalıştırılacak 
bir işyerinde bulunmasa gereken alet ve makinalarm listesi, derslerin 
haftalık dağılımı, derslerin konuları, lamacı öğretim yöntemi ve sınav 
ilkeleri yer almaktadır. 

Bu şekilde şimdiye kadar 24 Çıraklık Eğitimi programı hazırlana
rak uygulamaya konulmuştur. 
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2089 SAYILI ÇIRAK, KALFA VE USTALIK KANUNU’NA GÖRE 

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANAN USTALIK ALANLARI 

Sıra 

No. 
Ustalık Alanı 
(Programlar) 

Kod No. 
Çıraklık 
Süresi 

(Yıl) 

Çıraklığa 
Giriş Yaşı 

Kalfalık 

Süresi 

(YU) 

1 Tesviyecilik 7-50.10 4 12 3 

2 Tornacılık 7-50.40 3 12 3 
3 Frezecilik 7-50.50 e 12 3 
4 Vargel-Plânyacılık 7-50.60 3 12 3 
5 Taşlama ve Alet Bileme 7-50.70 4 12 3 
6 Soğuk Demircilik 7-34.25 3 12 3 
7 Kaynakçılık 7-56 3 12 3 

8 Saç İşleri / 7-57.35 \ 3 12 3 
\ 7-57.36 ) 

9 Dökümcülük 7-35.80 3 13 3 

10 Elektrik Tesisatçılığı / 7-61.10 \ 4 12 3 
l 7-61.15 t 

11 Bobinajcılık 8-59 3 12 3 

12 Bakım ve Onarım Elektrikçiliği 7-61.40 4 12 3 
13 Radyo-TV. Tamirciliği 7-63.10 4 12 3 

14 Mobilyacılık 7-72 4 12 3 

15 Mobilya Döşemeciliği 7-14.20 3 12 3 

16 Sıhhî Tesisatçılık 7-55 4 13 3 

17 Oto Elektrikçiliği / 7-62.55 \ 3 12 3 
\ 7-61 30 t 

18 Oto Boyacılığı 7-82.31 3 12 3 

1? Motor Yenileştirmeciliği 7-53.10 4 12 3 

20 Benzin Motorları Tamirciliği 7-53 50 4 12 3 

21 Dizel Motorları Tamirciliği 7-53.75 4 12 3 

22 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve 
Enjektör Ayarcılığı 3 12 3 

23 Otomatik Transmisyon Tamirciliği 3 12 3 

24 Kaporta Tamirciliği 7-54.15 4 12 3 

NOT: Kod No Türk Meslekler Sözlüğünden alınmıştır. 
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2.7.10. Çıraklık Eğitiminde Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri 
Millî Eğitim Bakanlığı; 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanu¬ 

nunda kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, 

Bu Amaçla 

1. Çırak, Kalfa ve Ustaların eğitimini düzenler. 
2. Kanun gereği çıkartılması gerdken yönetmeliklerin onaylanma¬ 

sını sağlar. Uygulamaya koyar ve işleyişini takip eder. 
3. Ekonomik, Teknolojik gelişmeleri gözönünde tutarak, esnafla¬ 

rın ve sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki becerili işgününün iyi 
yetişmesi ve mevcut işgücü kalitesinin yükseltilmesi için gerekli ön¬ 
lemleri alır. 

4. Ülkenin gelişmesine uygun düşen Çıraklık, Kalfalık eğitimi ya¬ 
pılacak meslek dallarını, bunların öğretim sürelerini ve programlarını 
tesbit ve hazırlık çalışmalarım yapar. 

5. Çıraklık Eğitiminin tüm ülkeye yaygınlaştırılması için gerekli 
önlemleri alır. 

6. Becerili işgücünün toplumdaki statüsünü yükseltmek, iş haya¬ 
tında disiplinli çalışma alışkanlıklarının yayılmasını sağlamak için ça¬ 
ba harcar. 

7. Denklik ilkelerini saptayarak geçişleri düzenler. 

8. Çıraklık Kurulunun aldığı kararlan uygular. 

9. Kanun gereğince hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili Ba¬ 
kanlık ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapar. 

10. Kanun kapsamına alınan illerde ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MER- 
KEZLERİ’ni kurarak gerekli personel atamasını yapar. 

Yukardaki görevlerin yerine getirilmesi yanında aşağıdaki işlerin 
planlanarak yürütülmesi çıraklık eğitimini etkinleştirecektir. 

— Konuya gönül vermiş yetenekli yönetici ve öğretmen bulmak, 

— Uygun yerlerde eğitime elverişli bina, eğitim _ merkezleri bul¬ 
mak ve geleceğin ihtiyacına cevap verebilecek hacimde eğitim merkez¬ 
leri yapmak, 
mseu-

— Eğitim merkezlerinin personel kadrosunu kurmak, donatmak, 
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— Eğitim merkezlerini, şehir dışındaki işyeri ile ilişkisini sürdü¬ 
rebilecek vasıtalara kavuşturmak, 

—■ Çıraklık eğitiminde istihdam şartlarını iyileştirmek, 
-r Merkez kadrosunu güçlendirmek ve yeni ustalık programları¬ 

nın hazırlanmasını sağlamak, 

— Etkili ve yetiştirici bir denetim sistemi kurmak, 
— Bütün il ve ilçeleri çıraklık eğitimi sisteminin uygulama alanı 

içme dahil etmek, 
— Gelecekte ihtiyaç duyulan öğretmenleri yetiştirmek, 

— Yurt çapında çıraklık eğitiminin önemini ve çalışmaları kamu¬ 
ya yansıtmak, ı j : - j.: ■ 

— Çıraklık eğitimine özel kesimin de katkısını sağlamak, 

— Ülkemizdeki geçerli mesleklerin analizlerinin yapılmasını, iş ve 
işlem yapraklarının hazırlanmasını gerçekleştirmek, 

— Çıraklık eğitimine elverişli kitapları hazırlattırmak, 
— Hizmet İçi Eğitimi ve dış ülke araştırmaları ile personel yetiş¬ 

tirmek, 

— Eğitim dışında kalarak çıraklık sistemine girmiş fertlere üst eği¬ 
tim imkânı yaratmak. 

2.7.11. Çırak Kalfa ve Ustalık Kanunuyla İlgili, Millî Eğitim 
Bakanlığına Yapılan Önemli İşler 

2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 20.6.1977 tarihinde ka¬ 
bul edilerek 5.7.1977 tarih ve 15987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlana¬ 
rak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, Kanunun illerde uygulanması Çıraklık Kurulu Kararlarını 
gerektirmektedir. Bu kararlar Millî Eğitim Bakanlığınca ilân edildik¬ 
ten sonra uygulamaya geçilmektedir. 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan önemli işler şu şekilde sıralanabilir. 

1 —• Kanunun 44. maddesine göre Çıraklık Kurulunun sekreterlik 
işlerini yapmak ve çıraklık eğitimi hizmetlerim Kanuna uygun olarak 
yerine getirmek üzere 14.8.1978 tarihinde ÇIRAKLIK EGlTİMÎ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuştur. 
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 2 Kanunun 10, 27, 31, 39, ve 51. maddelerine göre Çırak, Kalfa 
vc Ustaların Eğitimi Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 2.12.1978 ta¬ 
rih ve 16477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3 — ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ hazırlana¬ 
rak 7 Haziran 1980 tarih ve 17010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlan¬ 
mıştır. 

4 — Kanunun 13. maddesine göre Çırakların Sigorta primlerini 
düzenleyen yöneıme! jin Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılması sağ¬ 
lanmıştır. Bu yönetmelik 6 Şubat 1979 tarih ve 16542 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

5 — Kanunun 36. maddesine uygun olarak Kalfalık ve Ustalık bel¬ 
gelerinin şekli Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile işbir¬ 
liği halinde tesbit edilmiştir. Belgelerden ilk defa Şubat 1982 ayında 
280 bin adet basılmıştır. 

6 — 1979 yılında A. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Araştırmaları Mer¬ 
kezince bir ön proje hazır!attırılmıştır. Proje yürütücülerinin önerileri¬ 
ne uygun olarak seçilen pilot diler Çıraklık Kurulu kararıyla 2089 sa¬ 
yılı Kanun Kapsamına alınarak 13.3.1979 tarihinde uygulamalara baş¬ 
lanmıştır. 

7 — Iş ve İşçi Bulma Kurumunca sağlanan kaynaklara dayana¬ 
rak Çıraklık Eğitimi yapılmasında öncelik verilebilecek 40 kadar mes¬ 
lek tesbit edilmiş mesleklerin tanımları yapılmış Çıraklık ve Kalfalık 
standartlarına uygun 15 eğitim programı uzman kurullarca 1979 yılın¬ 
da hazırlanmıştır. Bilahare program sayısı 24 e çıkarılmıştır. 

8 — Bakanlık ve Kurumlar arası işbirliğinin ilkeleri Çıraklık Ku¬ 
rulunda tesbit edilmiş ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarla yapılacak işbir¬ 
liği protûkolları hazırlığı tamamlanmıştır. 

9 — Devlete bağlı kurumlarca (K.İ.T. leroe) açılacak ÇIRAK 
OKULLARI yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır. 

10 — 1981-1982 program tedbirlerine dayanılarak, 2089 sayılı Çı¬ 
rak, Kalfa ve Ustalık Kanununu iyileştirme ve yeniden düzenleme ça¬ 
lışmaları tamamlanarak TASLAK Başbakanlığa sunulmuştur. 

11 — Kanunun 50. maddesine göre Mahallî Çıraklık Eğitimi Komi¬ 
teleri ile sınav Kurullarında görev alacaklara (Memur olmayan) öde¬ 
necek huzur hakkını belirleyen PROTOKOL Maliye Bakanlığı ile işbir¬ 
liği yapılarak 3.7.1979 tarihinde hazırlanmış, değişen şartlara göre 
1.6.1981 tarihinde yenilenmiştir. 
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12 — Çıraklık Sözleşmesi dosyası ile iş ve işlem defteri hazırlan¬ 
mıştır. (Kanun Madde 10) 

13 — 1979 yılında seçilen pilot illere 1.12.1979 tarihinde Konya, 
6.6.1981 tarihinde Adana, Bursa, Çankırı, Gaziantep, Samsun, Trabzon, 
28.1.1982 tarihinde Antalya, Aydın, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, 
Manisa, 22.5.1982 tarihinde İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, 
22.8.1982 tarihinde İsparta, 10.10.1982 tarihinde ise Kırşehir ili ilâve 
edilmiştir. 

Bu illerde uygulama tarihinden itibaren Kanunun 47. maddesine 
uygun olarak ildeki uygulamalardan sorumlu olacak Mahallî Çıraklık 
Eğitimi Komiteleri Millî Eğitim Bakanlığınca 6 ay içinde kurulmuştur. 

Bu şekilde Çıraklıık Eğitimi uygulamalarının yapıldığı il sayısı 25’e 
çıkarılmıştır. 

14 — Kanunun geçici 1, 3 ve 4. maddeleri uygulamalarına başlan¬ 
mıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 1982 Şubat - Mart ve Ağustos 
Eylül aylarında KALFALIK ve USTALIK sınavları yapılmıştır. 

15 — Kanunun 10. maddesine göre yanına çırak öğrenci alabile¬ 
cek ve mesleğini çırak öğrencilere öğretecek Ustalar EĞİTİCİLİK kurs¬ 
larına alınmıştır. Bunlardan 1982 yılı sonu itibariyle 17828 kişiye EGİ- 
TÎCl USTA BELGESİ VERİLMİŞTİR. 

16 — Yine 1982 yılı sonu itibariyle 2859 çırak öğrenci öğrenimlerini 
sürdürmektedir. 

17 — Küçük Sanayi Siteleri ile işyerlerine yakın yerlerde mahallî 
imkânlarla eğitim yeri sağlanması için uyumlu ve istekli işbirliği çalış¬ 
maları sürekli devam etmektedir. 

18 — Kanun kapsamına alman 25 ilde bağımsız bina temin edile- 
mıyen yerlerde hizmetlerin yürütülme görevi Millî Eğitim Bakanlığınca 
Endüstri Meslek Liselerine verilmekte, uygun bina sağlandığında ise 
bağımsız ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİ kurulmaktadır. Bağımlı 
ve bağımsız Merkezlere öğretmen ve yönetici atamaları yapılmıştır. 

19 — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 43. maddesine göre Çı¬ 
raklık Kurulu 22.1.1979 tarihinden İl.9.1982 tarihine kadar 12 kez top¬ 
lanmıştır. Çıraklık Kurulu uygulamayla ilgili çeşitli kararlar almış ve 
görüş geliştirmiştir. 

20 — Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamalarla ilgili açıklamalar dı¬ 
şında; Çıraklık Eğitimi uygulamaları, eğitimin yaygınlaştırılması ko- 
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nularında 1 genelge, 1 direktif ile yine Kanunun 37. madde hükmünün 
(İşyeri açma) uygulanması hakkında 1 genelge yayımlanmıştır. 

21 — Eğitimin yapılabileceği meslek dallarının tesbiti ile Kurum ve 
Kuruluşlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla 13-15 
Ekim 1982 tarihlerinde; 

a) M.E.B. Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
b) » »> » Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

c) » » » Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
d) » » » Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü 

e) » » » Meslekî Teknik Etüd ve Programlama Dairesi Baş¬ 
kanlığı 

f) Devlet Bakanlığı Devlet Personel Dairesi 

g) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yetkililerinin 

katıldığı toplantı düzenlenmiştir. 

Bu toplantıda şu meslekler tesbit edilmiştir. 

A) Tesviyecilik 
1 — Tornacılık 
2 — Frezecilik 

3 — Vargel Planyacılık 
4 — Taşlama ve alet bilemeciliği 
5 —■ Tesviyecilik - talaşlı imalat (Genel Program) 
6 — Kalıpçılık 

B) Metal İşleri 
1 — Soğuk demircilik 
2 — Kaynakçılık (Oksijen elektrik) 
3 — Saç işleri 
4 — Sıcak Demircilik 

5 — Döğme bakırcılık 
6 — Bakır ve alüminyum sıvamacılığı 
7 — Kazan imalatçılığı 
8 — Kalaycılık 
9 — Alüminyum doğrama 

10 — Metal İşleri (Genel Program) 
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C) Ağaç İşleri 
1 —■ Mobilyacılık 
2 — Mobilya döşemeciliği 
3 — Cila, boya, lake ve polyestercilik 
4 — Oymacılık (kakmacılık 
5 — Doğramacılık (Marangozluk) 
6 — Kasa ve karoser imalatçılığı 
7 — Mobilya iskeletçiliği 
8 — Ağaç işleri tornacılığı 

D) Tesisatçılık 

1 — Sıhhi Tesisatçılık 
2 —■ Kalorifercilik 
3 — Isı Santral bakımcısı 

E) Elektrikçilik 

1 — Bobinajcılık 
2 — Bakım ve onarım elektrikçiliği 
3 — Elektrik tesisatçılığı 
4 ■— Asansörciilük 
5 — Broliircülük 
6 — Pano tablo kaplajcılığı 
7 — Yüksek gerilim 
8 — Jeneratörcülük 
9 — Gemi elektrik tesisat ve onarımcısı 

10 — Otomatik kumanda 

F) Motorculuk 

1 —• Oto elektrikçiliği ve akümlatörcülük 
2 — Oto boyacılığı 
3 ■— Kaporta tamirciliği 
4 — Motor yenileştirmeciliği 
5 — Benzin motorları tamirciliği 
6 — Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı 
7 — Otomatik transmisyon tamirciliği 
8 — Dizel motorları tamirciliği 
9 — Oto döşemeciliği 

10 — Oto makas ve şasi 
11 — Öndüzen ayarcılığı 
12 — Oto radyotörcülüğü 
13 — Oto eksoz yapım ve tamirciliği 
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G) Yapıcılık 
1 — Duvarcılık 

2 — Taşçılık 
3 — Sıvacılık 

4 — Betonarme demirciliği 
5 — Betonun beton kalıpçılığı 
6 — Dülgerlik 
7 — Boya badana ve duvar kağıdı kaplamacılığı 
8 — Döşeme ve duvar kaplamacılığı 
9 — Yapı yalıtımcılığı (izoleci) 

10 — İnşaat Tenekeciliği 
11 — Camcılık 

H) Elektronik 

1 — Radyo - televizyon tamirciliği 
2 — Endüstriyel elektronik bakım ve tamirciliği 
3 — Telefon ve telekominikasyon tesisat tamirciliği 

I) Matbaacılık 

1 — Dizgi 
2 — Fotografik klişe 
3 — Tipo baskı 
4 — Ofset baskı 
5 — Ciltçilik 
6 — Matbaacılık (genel programı) 

J) Tekstil 

1 — İplikçilik 
2 — Dokumacılık 
3 — Boya apre (Baskı desen) 
4 — Örmecilik 1 

K) Kuaförlük 

1 — Erkek berberi 

2 — Kadın berberi 

3 — Manikür - pedikür 
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L) Terzilik 

1 — Erkek terziliği 
2 — Kadın terziliği 
3 — Deri konfeksiyon 

M) Diğer Meslekler 

1 — Gemi Makinaları, İşletim, bakım ve onarımı 
2 —, Ziraat Makina ve aletleri yapnn, bakım ve onarımı 
3 — İş Makinaları bakım ve onarımı 
4 — Dökümcülük 
5 — Modelcilik (Makina modelciliği) 
6 — Endüstriyel boya ve dekorasyon 
7 — Büro Makinaları bakım ve onarımı 
8 — Buzdolabı ve Çamaşır Makinası bakım ve onarımı 
9 — Fotoğraf Makinası ve kamera bakım ve onarımı 

10 — Saat tamirciliği 
11 — Kuyumculuk ve telıkâri 
12 — Fotoğrafçılık 
13 — Süsleme taşçılığı (Taş tornacılığı) 
14 :—• Seramikçilik 
15 —• Çilingircilik 
16 — Tabelacılık 

17 — Halıcılık 

18 — Yorgancılık 
19 — Elbise temizleme ve boyacılığı 
20 — Deri eşya imalciliği 
21 — Hasır örücülüğü 
22 — Müzik aletleri yapımcısı 
23 — Debbağlar '(deri işleyenler) 
24 — Ayakkabıcılık (İmalciliği ve tamirciliği) 
25 — Otelcilik (Resepsiyon - Servis) 
26 — Aşçılık 
27 — Kasaplık 
28 — Fırıncılık 

29 — Mandıracılık 

30 — Pastacılık ve tatlıcılık 
31 — Sucuk - Pastırma imalciliği 
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2.7.12. Çıraklık Eğitiminin Önemi 

Kalkınmanın temel unsurlarından olan Teknik ve Teknolojik alan¬ 
da gelişmek ve ilerlemek Meslekî ve Teknik Eğitim Kuramlarının ge¬ 
liştirilmesi ile yakından ilgili bulunmaktadır. 

Ülkemizin sanayileşmeyi sağlayarak kalkınması zorunludur. Bu 
nedenle sanayileşme de önemli unsur olan beceri, bilgi ve iş alışkanlık¬ 
larına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek insangücünün eğitilmesi 
gerekmektedir. Sanayinin gelişmesinde bir alt yapı yatırımı olan Mes¬ 
leki ve Teknik Eğitime gereken gerçek değerin verilerek sistemin et¬ 
kinliğinin artırılması zorunludur. 

Bu nedenle yurdumuzda da okula dayalı (Tam zamanlı) Meslekî ve 
Teknik eğitim kuramları yanında Sistemin değişik bir uygulama şekli 
olan ÇIRAKLIK EĞİTİMİ’ne yer verilme ihtiyacı doğmuştur. Özellikle 
Sanayiye bilgili ve becerili dnsangücü yetiştirmekle görevli bulunan 
Meslek Liselerinin giderek genel liselere benzetilme çabaları bu yeni 
uygulamayı kaçınılmaz kılmıştır. 

Çıraklık Eğitimi uygulaması 20.6.1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanunuyla yasal hale getirilmiştir. 

Çıraklık Eğitimi Sisteminde; işhayatınm becerili insangücü ihtiya¬ 
cını karşılamak amacı ile OKUL, İŞYERİ ve SANAYİNİN ortaklaşa 
yetki ve sorumluluk alacakları bir meslekî eğitim öngörülmektedir. 

Ayrıca ÜRETİM İÇİNDE BULUNAN OKUL ÇAĞINDAKİ GENÇ¬ 
LERİN EĞİTİMLERİ SONUCU BİR İSTİHDAM SORUNU DA ORTA¬ 

YA ÇIKMAYACAK; bunların belirli ölçüde Sosyal Güvenlik Sistemine 
alınmaları çalışma barışı sağlayarak iş verimini de olumlu yönde etki¬ 
leyecektir. 
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MESLEK LİSELERİNDE GENEL VE MESLEK 

DERSLERİNE AYRILAN ZAMAN 

(% OLARAK) 

YILLAR 
Meslek 

Dersleri 
Genel Bilgi 

Dersleri 

1950 74 26 

1960 55 45 

1970 51 49 

1976 60 40 

1981 (Şura) 45 55 

Ayrıca Okullaşma plan hedeflerine uygun olarak meslekî ve teknik 
öğı etime ağırlık verilememiştir. Son 5 yılda Meslekî ve Teknik Öğre- 
tiındeki öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir. 

OKULLAR 

YILLAR 

77.78 78-79 79-80 80-81 81-82 

Örgün Erkek Tek. Ok. 113320 117.080 129.982 116.192 155.237 

Yaygın » » » 5.128 4.718 7.475 2.724 2.162 

Örgün Kız Tek. Ok. 57.093 57.410 61.223 61.880 60.317 

Yaygın » » » 76.046 72.121 72.930 83.451 90.629 

Tie. Turizm Okulları 106.541 106.422 107.313 100.018 94.708 

TOPLAM 358.128 357.751 369.923 364.265 363.053 

Öğrenim çağındaki nüfusun durumu aşağıda da gösterilmiştir. Her 
yıl İlkokul mezunlarından 500 000, Ortaokul mezunlarından ise 100 000 
kadarı bir üst öğrenime gidememektedir. 

140 



ÖĞRENİM ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN DURUMU 
(1981 — 1982 ÖĞRETİM YILI) 

Yaş Grubu Çağ Nüfusu Eğitim Kurumiarı Eğitimde 
Eğitim 
Dışında 

13-15 3.089.248 
Orta Okullarda Mes 

ve Tek. Orta 

Okullarda 

1.065.490 

177.470 

1.846.288 

16-18 3.209.468 
Genel Liselerde 

Mes. ve Tek. Lise 
460.095 

370.000 
2.379.373 

19-22 3.158.265 Yüksek Öğretimde 238.337 2.919.928 

TOPLAM 9.456.981 2.311.392 7.145.589 

Eğitim dışındaki nüfusun 500.000 nin askerlik görevinde, 250.000 in 
yurt dışında, birkaç milyonun ise eğitimden yoksun olarak birer mes¬ 
lek edinmek için bir iş yerine girerek çalışmaktadırlar. 

Bu durumda ülkenin ihtiyacı bulunan becerili insangücünün yetiş¬ 
tirilmesinde okula dayalı Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumlan yanın¬ 
da Çıraklık Eğitimi Kuramlarının da geliştirilmesi zorunlu bulunmak¬ 
tadır. GENÇLİK SORUNLARI açısından da konunun üzerinde önemle 
durmak gerekli bulunmaktadır. 

Ayrıca. Sistemin ucuzluğu da gözönüne alınacak olursa önemi daha 
da artmaktadır. Sistemin ucuzluğu aşağıdaki maddelerle açıklanabilir. 
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1. Eğitim Yeri Yönünden : 

Çıraklık Eğitiminin, uygulama alanı bakımından Sanayi ve işyerle¬ 
rine yakın yerlerde uygulanması yararlı ve gerekli görülmektedir. Kü¬ 
çük Sanayi Sitelerinde yapılmış ve yapılacak sosyal tesislerdeki eğiti¬ 
me ayrılmış yerlerin değerlendirilmesi yeni eğitim yatırımlarının yapıl¬ 
masını azaltacaktır. Pratik eğitimin iş yerlerinde yapılması Eğitim 
Merkezlerinde geniş hacimli atölyelerin yapılmasını gerektirmeyecektir. 

2. Dersliklerin Kullanılması Yönünden : 

Tam zamanlı eğitim kuramlarında bir dersliği genel olarak 1 şube 
(ortalama 30 öğrenci) hafta boyunca kullanmaktadır. Halbuki çırak 
öğrencilerin pratik eğitimlerinin işyerlerinde yapıldığından Çıraklık 
Eğitiminde 1 dersliğin en az 5 şube (ortalama 5x30=150 öğrenci) kul¬ 
lanmaktadır. Eğitimin bir kısmının mesai dışı yapılması bu sayıyı da¬ 
ha da yükseltebilir. 

3. Öğretmen Yönünden : 

Bir öğretmenin haftada 32 saat ders okutabileceği düşüncesiyle, 
Haftada 8 saat teorik eğitime gelen 32:8=4 çırak öğrenci şubesini 

biı öğretmen okutabilir demektir. Halbuki diğer meslekî ve teknik öğ¬ 
retim kurumlarında 1 öğretmen ancak 1 şubeyi okutabilmektedir. 

Sonuç olarak Çıraklık Eğitimi yoluyla becerili insangücü yetiştir¬ 
mek Devlete 3/4 ölçüsünde ucuza mal olmaktadır. Bunun yanında pra¬ 
tik eğitimin işyerlerinde yapılması makina ve avadanlığa ihtiyaç bu¬ 
lunmaması Devlet bütçesine yükü daha da azaltmaktadır. 

Çıraklık Eğitimi, 

1. Çırakları haftada bir kaç saat sınıfa alarak ders vermek ve so¬ 
nunda bir belge verme olayı olarak anlaşılmamalı. 

2. Çalışma hayatında el becerilerine dayalı Meslekleri belli bir 
disiplin çerçevesinde tanımlamak ve düzenlemek. 

3. Bu mesleklerin herbirinde sağlıklı bir kademeleşmeyi gerçek¬ 
leştirecek, kademeler arası geçiş için Ülkenin heryerinde geçerli olacak 
standartları koymak. 
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4. Bu standartlara uygun her türlü ders araçları ile zenginleşti¬ 
rilmiş sağlıklı bir meslekî eğitim yapmak. 

5. Bu eğitimden geçmiş başarılı gençlere üst eğitim fırsatı sağ¬ 
lamak. 

6. Kalfalık ve Ustalık unvanlarının ancak belirlenen standartlara 
erişmiş kimselere verilmesini sağlayacak değerlendirme ve belgelen¬ 
dirme, 

faaliyetlerinin tümü olarak anlaşılması sistemin boyutunu daha 
açık ifade etmektedir. 

2.7.13. Konunun Uygulaması ve Karar Organı 

2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun yürütme görevi 
BAKANLAR KURULUNA verilmiştir. 

Uygulamada ise; kapsama alınacak İller -ile meslek dalları hakkın¬ 
da Çıraklık Kurulu karar verebilmekte, bu karar Millî Eğitim Bakan¬ 
lığınca yayımlandıktan sonra uygulamaya başlanmaktadır. En üst ka¬ 
rar organı durumunda olan Çıraklık Kurulunda şu kurum ve kuruluş¬ 
lar temsil edilmektedir. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Kurul Başkanı) 

2. M.E.B. Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

4. Çalışma Bakanlığı 

5. Ticaret Bakanlığı 

6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 

7. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor- 
saları Birliği 

8. En çok işçiyi Temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 

2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 46. maddesinde 
Çıraklık Kurulunun görevleri şu şekilde belirtilmiştir. 

a) Gerek bu Kanun gerekse bu Kanuna göre çıkarılacak olan yö¬ 
netmelikler hükümlerinin uygulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve 
bu amaçla diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla işbirliği sağlamak. 
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b) Çırağın, Kalfanın ve Ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının ya- , 
pılması, imtihan komisyonlarının kurulması ve çalışmasını gösteren 
yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak. 

c) Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve uzun süreli ihtisas 
komisyonları kurmak ve onların çalışmalarını değerlendirmek. 

d) Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak. 

e) Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve 
usullerini tespit etmek. 

f) Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli diğer iş¬ 
leri yapmak. 

Görüldüğü gibi Çıraklık Eğitiminin yaygın ve etkinlikle uygulan¬ 
masında ÇIRAKLIK KURULUNA büyük görev düşmektedir. 

Konunun önemi ve hitap edeceği geniş kitle nedeniyle, 

a. Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. Devlet Planlama Teşkilâtı 

Çıraklık Kurulunda temsil edilmesi karar ve işlerlik nedeniyle ya¬ 
rarlı olacaktır. 

2.7.14. İl ve mesleklerin Kapsama Alınma Çalışmaları 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu uygulama bakımından alışageldi¬ 
ğimiz diğer Kanunlardan farklı bulunmaktadır. Kanun 5.7.1977 tarih 
ve 15987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ancak 
uygulanması Çıraklık Kurulu kararlarına bırakılmıştır. 

Kanunun kademeli olarak 11 ve Mesleklerde uygulanması Kanunun 
özünde bulunmaktadır. Tüm Ülkede bir anda uygulanması tartışma gö¬ 
türebilir. Sistemin tutarlı bir şekilde uygulanması; gerekli ve doğru 
tanıtım, bina yatırımları ile sistem ve hizmete gönül vermiş kadronun 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Eğitim yapılacak İl’ler ile meslek dallarının belirlenmesinde genel 
olarak şu ilkeler gözönüne alınmaktadır. 
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2089 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN 
İLLER VE USTALIK ALANLARI 



İllerin Seçim İlkeleri : 
a. İl'in gelişme ve büyüme hızı 
b. Mevcut ve yakın gelecekteki işgücü sayısı 
c. İlgililerin işbirliğine yatkınlıkları 
d. İl’in imkânları 

Mesleklerin Seçim İlkeleri : 
a. İşgücü talebi (İş ve Hizmet alanlarındaki eleman ihtiyacı) 
b. Kalkınma alanının ana hedeflerine uyum 
c. Mesleğin yapısı (gelecek vadetmesi) 
d. Öğretim imkânları 
e. İl’in Özellikleri. 

Yukarıda sıralanan ilkeler ışığı altında Millî Eğitim Bakanlığı yet 
kililerinin yerinde yaptığı inceleme ve araştırmalar ile il yönetici ve 
yetkililerinin de görüşleri dikkate alınarak Çıraklık Kurulu kararıyla 
Çıraklık Eğitimi uygulamaları 25 İl’de 6 ile 19 meslek dalında sürdü¬ 
rülmektedir. (21.1.1983 tarihinde toplanan Çıraklık kurulu 2 ili daha 
kanun kapsamına almayı kararlaştırmıştır.) 

Çıraklık Eğitimi sisteminin kurum ve kuruluşlarca işbirliği halin¬ 
de KURULLARCA yürütülmesi sistemin yavaş işlemesi sonucunu do¬ 
ğurmaktadır. Bir İl’in kapsama alınma kararının ilânından itibaren ya¬ 
pılacak çalışmalar şu şekilde sıralanabilir. 

1. İlgili Valiliğe Kararın Millî Eğitim Bakanlığınca bildirilmesi. 
2. Bağımsız bina sağlanmışsa okul yöneticilerinin atanması, aksi 

halde görevin meslekî ve Teknik Eğitimle ilgili bir orta eğitim 
kurumuna Bakanlıkça gerekli görevlendirmenin yapılarak 
verilmesi. 

3. îl’de eğitim faaliyetlerine başlanması için en geç 6 ay içinde 
Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinin kurulması 

4. Komitenin kurulmasından sonra Kanunun geçici 3 ve 4. mad¬ 
delerine göre mevcut ustaların tesbiti. 

5. Tesbit edilen ustalara usulüne göre Kanuna uygun USTALIK 
BELGELERİNİN verilmesi. 

6. Ustaların çıraklarla sözleşme yaparak eğitime gönderebilmeleri 
için kısa süreli EĞİTİCİ USTA KURSLARI’na tabi tutulması. 

İllerin 1979 yılından itibaren Kanun kapsamına alınarak eğitim 
çalışmalarının başlamasından bu yana olan gelişmeler ve sayısal bilgi- 
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ler bir îl’de çırakların sınıfa alınma safhasında gelinmesinin uzun za¬ 
man aldığı açıkça gösterilmektedir. (TABLO : 6) 

2G89 SAYiLI ÇIRAK, KALFA VE USTALIK KANUNU KAPSAMINA 
ALINAN İLLERDE EĞİTİCİ USTA KURSLARINI GÖREN USTALAR 
İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇIRAK ÖĞRENCİLERİN 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI GÖSTERİR TABLO 

ilin Adı 

i EĞİTİCİ USTA KURSU GÖRENLERİN 
SAYISI 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME DEVAM 
EDEN ÇIRAK SAYISI 

1979-1980 1980-1981 1981-1982 
1982 

Sonu 
Toplam 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

1982 

Sonu 

Ankara 1143 2295 1360 235 5033 11 36 108 216 

Denizli 36 698 491 1225 30 181 488 

Eskişehir 117 714 793 1624 36 56 270 510 

İzmir 283 269 253 58 869 101 165 

Kayseri 579 491 167 1237 51 278 451 

. Tekirdağ 50 57 424 531 

2242 

— 

Konya 443 1492 280 24 145 231 426 

Adana 311 137 448 
... 

■ 

210 

Bursa 1014 1014 

Çankırı 153 153 58 

Gaziantep 2031 2031 120 

Samsun 315 325 640 215 

Trabzon 253 50 303 

Antalya 459 459 

Aydın 

Erzurum I 

Kars 

Kocaeli 

Malatya 

Manisa 

İstanbul 
  

K. Maraş 19 19 

Sakarya 

İsparta 

Kırşehir 

Toplam 2660 6016 7845 1307 17828 47 318 1169 2859 
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2.7.15. Çırak Öğrencilerin Ücret ve Sigorta Primleri 

2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu’nun 13. maddesi aynen 
şu şekildedir. 

«İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itibaren İş Kanunu ge¬ 
reğince tesbit edilen asgari ücretin % 30 undan aşağı olmamak üzere 
ücret ödemekle yükümlüdür. 

Bu ücret, her altı ayda bir çırağın ücretinin % 5 inden az olma¬ 
mak üzere kademeli olarak artırılır. Çıraklara verilen ücretler, her tür¬ 
lü vergiden muaftır. 

Çıraklar hakkında çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları 
hükümleri uygulanır. 

Bu ücretlere ait primlerin hesabı Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara¬ 
fından hazırlanacak yönetmelikle saptanır.» 

Çırakların yukardaki maddede açıklanan sosyal güvencelerini da¬ 
ha da açıklamak amacıyla rakamsal birkaç örnek vermekte yarar 
görülmektedir. 

A. Ücret : 

1. 1983 yılından önce uygulanan asgari ücret, «Asgari Ücret Tes¬ 
bit Komisyonu'nun 10.4.1981 tarih ve 1981/1 sayılı kararıyla tesbit 
edilmiştir. Bu karar 16 Nisan 1981 tarih ve 17312 sayılı Resmî Gazete’- 
de yayımlanmıştır. 

Buna göre; 

a. 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma 
karşılığı, asgari ücretlerinin günlük 223 ve aylık 6690 TL. 

b. 16 yaşından büyük işçilerin bir günlük normal çalışma karşılı¬ 
ğı, asgari ücretlerinin günlük 333.33 ve aylık 10.000 TL. 

2. 1983 yılı başından itibaren uygulamaya konulan asgari ücretler 
ise, «Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun 15.12.1982 tarih ve 1982/1 sa¬ 
yılı kararıyla tesbit edilmiştir. Bu karar 24 Aralık 1982 tarih ve 17908 
saydı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Buna göre; 

a. 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma 
karşılığı, asgari ücretlerinin günlük 370 ve aylık 11100 TL. 

b. 16 yaşından büyük işçilerin bir günlük normal çalışma karşı
lığı, asgari ücretlerinin günlük 540 ve aylık 16200 TL. dır. 

Bu durumda, yaş grubuna göre asgari ücret ve çıraklık sözleşmesi
nin Kanunun belirlediği asgari had üzerinden yapılması halinde söz
leşmeli çırak öğrenciye ödenecek ücret aşağıda belirtilmiştir. 

YILLAR Çırak Öğrenci 
Yaşı 

ÖDENECEK ÜCRET 

Girişte 6 Ay Sonra 1 Yıl Sonra 

1982 

16 dan küçük 2.007 2.107 2.212 

16 dan büyük 3.000 3.150 3.308 

1983 

16 dan küçük 3.330 3.497 3.672 

16 dan büyük 4.860 5.103 5.358 

B) Sigorta Primleri 

Çıraklık Eğitimi Sisteminin işleyişiyle ilgili bulunan, çoğu kez sis
temi olumsuz yönde etkileyen sigorta primleri konusu üzerinde geniş 
durulmasında yarar görülmektedir. 

Yukarda açıklanan İlgili Kanun maddesine göre çırak öğrenciler 
için iki tür sigorta primi ödenmektedir. 

1. İşkazaları ile Meslek Hastalıkları sigorta primi 
2. Hastalık sigortasa primi 

Bu durumda çırak öğrencilerin sigortalılığı bir emeklilik sigortası 
niteliğinde bulunmamaktadır. 
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8 Mayıs 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanununda da (318, 330 
maddeleri gibi) Çıraklıktan sözedilmişse de, çıraklar 2089 sayılı Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanunuyla sosyal güvencelere kavuşturulmuştur. 

Çırakların sigorta primlerini belirleyen yönetmelik Sosyal Güven¬ 
lik Bakanlığınca çıkarılarak 6 Şubat 1979 tarih ve 16542 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bilahare; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesini 
değiştiren ve 1.4.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2422 sayılı Kanunla 
Sigorta primlerinin hesaplanmasında asgari ücret sistemi yerine gös¬ 
terge ve katsayı esasının getirilmesi üzerine anılan yönetmeliğin 2. 
maddesi bu yönde değiştirilerek 7 Haziran 1982 tarih ve 17717 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin uygulanmasında, 
özetle; 

1. Sigorta primlerinin hesaplanmasında çırağa ödenen ücret esıas 
alınmakta 

2. Çırağa ödenen ücretin gösterge tablosundaki en düşük değerle 
kat sayı çarpımı sonucu bulunan değerden düşük olması halin¬ 
de sigorta primleri gösterge tablosu ile kat sayı esasına göre 
bulunan en düşük değer üzerinden hesaplanmakta, çırağın ka¬ 
zancı ile en düşük değer arasındaki farka ait sigorta primleri¬ 
nin tümü işveren tarafından ödenmekte, 

3. îş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta primi 506 sayılı ka¬ 
nunun 73/A maddesine göre hazırlanan tarifede tesbit edilen 
nisbet üzerinden hesaplanmakta ve primin tamamı işverence 
ödenmekte, (İş kazaları ile Meslek hastalıkları sigorta prim 
tarifesi 31.3.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmî Gazete’de yayım¬ 
lanan 18.3.1981 tarih ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu kararıy¬ 
la yeniden düzenlenmiştir.) 

4. Hastalık sigortası primi çırağın kazancının % 4 ü olarak % 2 si 
sigortalı % 2 si işveren hissesi olarak ödenmekte, 

5. 1982 yılında uygulanan gösterge tablosu 2422 sayılı Kanunim 
17. maddesi ile eklenen ek madde 1 le getirilen tablonun 15 
Aralık 1981 tarih ve 17545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
2564 sayılı Kanımla getirilen tablo olup, katsayı ise her yıl Ge¬ 
nel Bütçe Kanunu ile tesbit edilen ve Devlet Memurları aylık¬ 
larına uygulanan katsayıdır. 

Ancak, bu gösterge tablosu 29 Ocak 1983 tarih ve 17943 sayılı Res¬ 
mî Gazete'de yayımlanan 2795 sayılı kanuna göre değiştirilmiş olup, 
en düşük gösterge rakamı 420 den 480’e çıkarılmıştır. 
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Sigorta Primlerinin hesaplanmasını daha iyi anlamak için aşağıda 
iki örnek problem ve çözümü verilmiştir. 

Örnek Problem 1 : 

Soğuk Demircilik Mesleğinde çalışan 15 yaşındaki bir çırak 1983 
yılında % 30 oranında ücretle sözleşme yaparak çalışmaktadır. Bu çı¬ 
rak öğrenci için ödenecek aylık sigorta primleri miktarı nedir? 

Çözüm : 

a. Veriler : 

— Çırağın aylık ücreti 11100 X % 30 = 3330 TL. 
— Soğuk demircilik tehlike sınıfı prim oram % 3,50 

— Gösterge tablosuna göre en düşük günlük ve aylık ücret 
(480 X 34) : 30 = 544 Günlük kazanç 

544 X 30=16320 Aylıık kazanç 

b. ÎŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA PRİMİ 
16320 X % 3,5 = 571.20 TL (İşveren hissesi) 

c. HASTALIK SİGORTASI PRİMİ. 
3330 x % 2 = 66.60 TL. (Sigortalı hissesi) 

16320 x % 2 = 326.40 TL. (İşveren hissesi) 
(FARK) (16320 — 3330) x % 2 = 25S.80 TL. (işveren hissesi) 

+ 

652.80 TL. 

Sonuç olarak : 

15 yaşındaki Soğuk Demirci çırağı için : 
571.20 TL. İşkazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi 
652.80 TL. Hastalık sigortası primi olmak üzere 
+ 

1224.00 TL. Toplam prim ödenecektir. 

(Bunun 66.60 TL. Çırak öğrenci hissesi, 1157.40 TL. ise işveren hissesi 
olarak ödenecektir.) 
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Örnek Problem 2 : 

17 yaşındaki bir mobilya döşemeci çırağı asgari ücretin % 30 ora¬ 
nındaki bir ücretle işyerinde çalışarak öğrenimini sürdürmektedir. 
1983 yılı değerlerine göre ödenecek sigorta primleri miktarı nedir? 

Çözüm : 

a. Veriler : 

— Çırağın aylık ücreti 16200 X % 30 = 4860 TL. 

— Mobilya döşemeciliği tehlike sınıfı prim oranı % 1,5 

b. ÎŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA PRİMİ 
16320 X % 1,5 — 244.80 TL. (İşveren hissesi) 

c. HASTALIK SİGORTASI PRİMİ 

4860 X % 2 = 97.20 TL. (Sigortalı hissesi) 
16320 x % 2 = 326.40 TL. '(İşveren hissesi) 

(FARK) (16320 —• 4860) X % 2 = 229.20 TL (İşveren hissesi) 
+ 

652.80 TL. 

Sonuç olarak : 

17 yaşındaki mobilya döşemeci çırağı için : 
244.80 TL. İşkazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası primi 
652.80 TL. Hastalık sigortası primi olmak üzere 

+ 

897.60 TL. Toplam prim ödenecektir. 

(Bunun 97.20 TL. sigortalı hissesi 800.40 TL. ise işveren hissesi ola¬ 
rak ödenecektir.) 

Aynı problem % 3,5 prim oranlı tehlike sınıfına dahil tornacı çıra¬ 
ğı için hesaplanmış olsaydı yine 97.20; sigortalı ve 1126.80 TL. işveren 
hissesi olmak üzere toplam 1224.00 TL. aylık sigorta primi ödenmesi 
gerekecektir. 

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Sisteminin yeterli şekilde yaygmlaştı- 
rılmaması çırakların sigorta ettirilmesine etki etmektedir. Yanında çı¬ 
rak çalıştıranlar genel olarak sigorta konusunda yakınmaktadırlar. 
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Uygulamanın yapıldığı tl'lerde çırak sayısının istenilen seviyede 
olmamasının en önemli nedenlerinden biri olarak SİGORTA konusu gös¬ 
terilebilir. Sigorta uygulamasının devamında tüm yetkililer ile Esnaf 
ve Sanatkâr kuruluşları yetkililerinin hem fikir oldukları gözlenmiştir. 
Ancak uygulama ve sigorta primlerinin ödenmesi 'konusunda değişik 
bir uygulamanın getirilmesi sürekli olarak işverenlerce istenmiştir. 
Bunun nedeni olarak ta çırağın aylık sigorta primlerinin ödenebilmesi 
için en az sıigorta primi kadar bir ücrette muhasebe ücreti olarak 
ödendiği yeni mevzuatın işgücü kaybına neden olduğu gösterilmek¬ 
tedir. 

Bu durum esnaf ve sanatkârların çırakları sigorta ettirerek eğitime 
göndermelerinde isteksizlik yaratmıştır. 

Soruna çözüm olarak aşağıdaki teşvik, tedbirleri önerilebilir. Bun¬ 
lardan bir veya birkaçının uygulamaya konulması çıraklık eğitimi sis¬ 
teminin gelişmesini olumlu yönde etkileyebilecektir. 

— Sözleşme yaparak eğitime devam eden çırak öğrencilerin 
sigorta primlerinin tamamının Devletçe ödenmesi. 

— Çırak öğrenciler için yapılan giderlerin vergi matrahından in¬ 
dirilmesi 

— Çırak öğrenci çalıştıranlara Halk Bankası kredilerinde öncelik 
tanınması. 

— Çırak öğrenci başına belirli miktarda vergi muafiyeti. 
— Çırak öğrenci çalıştıranların kredi faizlerinden belirli ölçüde 

puan indirimi. 

2.7.16. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu, başlangıçta uygulanması güç ve 
karmaşık görünmektedir. Ancak taraflar arasında uyumlu - istekli bir 
işbirliği kurulduğu takdirde uygulamada sorunlar en aza indirilmiş 
olunacaktır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki Bakanlık ve Kuru¬ 
luşlarında Kanuna sahip çıkarak iyi bir işbirliği ve Koordinasyonla 
uygulamada etkinlik sağlanabilecektir. 

Uygulamada karşılaşdan başlıca sorunlar şu şekilde sıralanabilir. 
1. Kanundan Kaynaklanan Sorunlar : 
Çokça eleştiriye uğramış bulunan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Usta¬ 

lık Kanununda bazı eksiklik ve yetersizlikler bulunmaktadır. Kanun 
hazırlama tekniği bakımından da bazı hatalar bulunmaktadır. 
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Bu nedenle 1981, 1982, 1983 programlarında «Çıraklık Eğitimini 
düzenleyen 2089 sayılı Çıraklık Kanunu; Ülkenin çalışma hayatı, sos¬ 
yal güvenlik esasları ve bu sahalardaki imkânları dikkate alınarak ye¬ 
niden düzenlenecektir.» Tedbiri yer almaktadır. 

Bu tedbire uyularak Millî Eğitim Bakanlığında ilgili Bakanlık ve 
kuruluş temsilcilerinin katıldığı komisyonca yeni bir KANUN TASLA¬ 
ĞI düzenlenmiştir. Taslak 21.12.1981 tarihinde Başbakanlığa 26.12.1982 
tarihinde ise Danışma Meclisine sunulmuştur. 

Hazırlanmış bulunan taslakta şu konulara çözüm getirilmesi ya¬ 
rarlı görülmektedir. 

a. Sigorta primlerinin yatırılma şekli ve teşvik tedbirleri 

b. Geçici maddelerle belge verileceklerden İlkokul bitirme şartı 
yerine OKUR YAZARLIK şartınım aranması. 

c. İl Merkezi dışında yapılacak eğitim ile sınav şekillerine açıklık 
getirilmelidir. 

2. Sistem özelliğinden kaynaklanan sorunlar : 
Çıraklık Eğitimi sistem olarak okul ve işyerinde sürdürülmektedir. 

Çırak üretim 'içinde bir rolü üstlenen bir kişidir. Eğitimin iş hayatı 
içinde yer alması ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK Bakanlıklarının 
da konuyla yakından ilgilenmelerini gerektirmektedir. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Ticaret ve Sa¬ 
nayi Odaları ve Borsalan Birliğinin de ilgileri bulunmaktadır. Bu sa¬ 
yılan kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkilerin kurulması gereklidir. 

3. Eğitim Öğretim ve Yönetim Sorunları : 
Genel olarak çıraklık eğitiminin ilk başlangıcında, İllerde Endüstri 

Meslek Liseleri görevlendirilmektedir. Kendi okullarındaki sorunları 
çözmeye, çalışırken bir de Çıraklık Eğitimiyle ilgilenmek zorunluluğu 
doğmaktadır. Mesai ve Okul dışı çalışmayı gerektiren Çıraklık Eğitimi 
sorunlarını çözmek ve sistemi oturtmak güçleşmektedir. Yeni bir kad¬ 
ronun kurularak hizmetin yürütülmesi zaman almaktadır. Hizmette 
sürekliliği sağlıyacak hizmet anlayışını ön plânda tutacak ve uzun süre 
görev yapdcak bir kadro kurmak zorunluluğu vardır. Çıraklık Eğiti¬ 
minde görevlendirileceklerin iş hayatının özelliklerini bilen rehberlik 
yapabilecek meslek alanında yetişmiş tecrübeli elemanlar olması ge¬ 
rekmektedir. Çıraklık Eğitimi sisteminin farklılığı ve iş yerleriyle iş¬ 
birliği halinde yürütülme zorunluluğu nedeniyle görev alanlara ayrı bir 
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ücret ödeme şeklinin getirilmesini gerektirmektedir. Ders dışı görev¬ 
lerde ve iş yerlerinde rehberlik görevini yürütecek ÇIRAKLIK KOOR¬ 
DİNATÖRÜ (Okul - İşyeri işbirliği Uzmanı) sınıfa bağlı olmadan ders 
ücretlerini alabilmelidir. 

İllerde hizmetin yürütülmesiyle sorumlu bulunan Mahallî Çıraklık 
Eğitimi Komitelerine Millî Eğitim Müdürleri Başkanlık etmektedirler. 
Ancak hizmetlerin çokluğu nedeniyle bu görevi genel olarak bir Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı yürütmektedir. 

Geldikleri yerlerdeki maddî imkânlarını kaybetmeden Meslekî ve 
Teknik Öğretmenlerin Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini üst¬ 
lenmeleri Çıraklık Eğitimi hizmetlerinin yürütülmesinde etkin olacaktır. 

4. Yatırım Sorunları : 

Kanun kapsamına alman İl’lerde Millî Eğitim Bakanlığınca ÇI¬ 
RAKLIK EĞİTİMÎ MERKEZLERİ kurulmaktadır. Eğitimin Çırakların 
ve Ustaların yakınına götürülmesi hedef olarak seçildiğinden; Sanayi 
Sitelerinde, Organize Sanayi Bölgelerinde ve İşyerlerinin yoğun olduğu 
bölgelerde Çıraklık Eğitimi Merkezleri ve Çırak Okullarının kurulma 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

Çıraklık Eğitimi Yalnız Millî Eğitim Bakanlığınca yapılabilecek 
bir eğitim değildir. Bu eğitimde ORTAKLAŞA EĞİTİM ESASI bulun¬ 
maktadır. 

Yeni Çıraklık Eğitim Merkezleri kuruluncaya kadar İllerin her 
türlü imkânlarından ve genellikle Endüstri Meslek Liselerinin boş ka¬ 
pasitelerinden yararlanılmaktadır. Esnaf ve Sanatkâr Kuruluşlarımız¬ 
da Sanayi Sitelerinde ve işyerlerinde eğitim yerleri temin etme çabası¬ 
na girmişlerdir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli ilgi ve anlayışı göstererek 
sanayi sitelerinde ayrılan eğitim yerlerinin ihtiyacı karşılayacak ve ge¬ 
reğinde bağımsız eğitim yerleri olacak şekilde projelendirme safhasın¬ 
da zorunlu hale getirmesi gerekli görülmektedir. Bu konuda Millî Eği¬ 
tim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sürdürülen 
işbirliği çalışmaların geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

5. Yanlış değer yargıları ve Tanıtım : 
Çeşitli nedenlerle eğitim dışı kalmış ve ■ geleceğini çıraklıkla sağla¬ 

mağa çalışan çırak denilen gençlerin ayak işlerini gören olarak değil 
geleceğin USTALARI ve ÜRETİCÎLERt olarak görülmektedir. Çıraklık 
Eğitimi geniş boyutlu bir Meslekî eğitim olarak değerlendirilmelidir. 

155 

Dokümantasyon ve Kütüphane Şb* 



Çıraklık çaresizlik sonucu kabul edilebilir bir meslekî eğitimi olarak 
görülmemelidir. 

Yayın organlarıyla gerekli ve doğru tanıtım yapılmalıdır. Uygula¬ 
ma bakımından değişik özelliğe sahip çıraklık eğitiminin tanıtımının 
televizyonda yapılması kitlelere büyük etki yapacaktır. Televizyonda 
ve radyoda «Altın Bilezik» saatinde yapılan programlar çok yararlı ol¬ 
muştur. 

Toplumda yerleşmiş yanlış değer yargılarının değiştirilmesi ancak 
doğru tanıtımla olabilecektir. Ustalık ünvanmm kolayca erişilebilecek 
bir unvan olmadığı bilinmelidir. Çırakların eğitime gönderilmelerinin 
bir vatandaşlık görevi olduğu işverenlere benimsetil mel idir. 

6. Çıraklık Eğitimi sisteminin Türk Millî Eğitim sistemindeki 
yeri 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun, Millî Eğitim Temel Kanunun¬ 
dan sonra çıkarılması nedeniyle Çıraklık Eğitimi Sisteminin uygulama 
bakımından ÖRGÜN veya YAYGIN sistemlerinden hangisi olduğu ve 
Türk Millî Eğitim Sistemindeki yeri konusunda değişik görüşler ileri 
sürülmektedir. Bu durum sistemin işleyişini ve gelişimini olumsuz et¬ 
kilemektedir. 

Kanun’a göre çırakların öğrenci sayılmaları, belli bir eğitim kade¬ 
mesinden sonra çıraklık eğitimine girilmesi, eğitim faaliyetlerinin dü¬ 
zenli ve 5-7 yıl sürmesi, kalfalık ve ustalığa yükselişin belirli kurallara 
bağlanması ve uygulama şekli nedeniyle Çıraklık Eğitimi bir yaygın 
eğitim faaliyeti olmayıp bir ÖRGÜN eğitim faaliyetidir. 

Çıraklık eğitimi sisteminin, tam zamanlı (okula dayalı) Meslekî ve 
Teknik Eğitim sistemi yanında gelişerek örgün şekilde uygulanan bir 
meslekî eğitim faaliyeti olarak düşünülmesi ve bu şekilde Türk Millî 
Eğitim Sistemindeki yerini alması sistemin gereği bulunmaktadır. 

7. Ustalık alanlarının belirlenmesi : 

Ülkemizde çalışma hayatının hangi işlerinin ustalık, hangilerinin 
operatif işler olduğu belirlenmemiş durumdadır. Ustalık alanlarının 
belirlcnmeyişi eğitim programlarının hazırlanmasını güçleştirmektedir. 

Meslek analizlerine dayalı olarak ustalık alanları belirlenmediğin¬ 
den çeşitli eğitim kuramlarındaki aynı meslek dalları değişik isimlerle 
söylenmekte veya iş hayatındaki ustalık alanları ile eğitim kurumların- 
dakiler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
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Çalışma, unvan ve Ustalık alanları kargaşasının önlenmesi için 
analizler sonuçlarına göre ustalık alanlarının tesbit edilmesi gerekli 
görülmektedir.. 

Meslek ve Iş analizlerinin; Çalışma Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, Devlet Personel Dairesi, M.E.B. Meslekî ve Teknik Öğretim 
Daireleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca birlikte 
tespit edilmesi yararlı görülmektedir. 

SONUÇ OLARAK 

Gelişmiş ülkelerde 50 yıldanberi, gelişmekte olan ülkelerde ise 25 
yıldan beri uygulanmakta olan Çıraklık eğitim sisteminin ülkemizde 
geç uygulanması bir talihsizliktir. e 

Çırak çalıştıranlar ile çalıştırmayanlar arasında bir ayrım yapıla¬ 
rak bazı teşvik edici tedbirlerin getirilmesiyle çıraklık eğitimi geniş 
kitlelere yayılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim sistemi içinde Çıraklık Eğitimine gerekli 
değer verilerek büyük gençlik grubuna eğitim imkânı sağlanarak top¬ 
lumun ekonomik ve teknolojik gelişmesi hızlanmış olacaktır. Uygula¬ 
ma farklılığı nedeniyle bazı düzenlemelerde hareket ve karar esnekli¬ 
ğine kavuşturulmalıdır. 

Sanayinin yoğun olduğu İllerde Müstakil Çıraklık Eğitimi Merkez¬ 
lerinin kurularak gerekli kadrolaşmadan sonra yukarda sayılan sorun¬ 
ların en aza indirilmesiyle de ÇIRAKLIK EĞİTİMİ daha etkin ve yay¬ 
gın bir şekilde uygulanacaktır. 

Bunun yolu iyi planlanmış, yaygınlıkla uygulanan bir çağdaş Çı¬ 
raklık Eğitimi düzeninin kurulmasından geçer. 

Böylece DEVLET ÇIRAKLARA SAHİP ÇIKMIŞ OLACAKTIR. 

2.7.17. Tedbirler : 

1. Bütün iller program dönemi sonuna kadar Çırak, Kalfa ve Ustalık 
Kanunu kapsamına alınmalıdır. 

2. Çıraklık Eğitimi Gelişme Planında belirtilen hedeflere ulaşılabil¬ 
mesi için gerekli imkânlar sağlanmalıdır. 

3. Herhangi bir Meslekî ve Teknik Öğretim kurumuna ek görev ola¬ 
rak verilen Çıraklık Eğitimi hizmetleri bağımsız merkezler kuru¬ 
larak daha etkin duruma getirilmelidir. 
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4. Çıraklık Eğitimi gençler için özendirici duruma getirilmelidir. 
Bunun için yetenekli ve istekli olanların fark programlara devam 
edip Meslekî ve Teknik ortaöğretim kurumlan düzeyine çıkarak 
alanlarında yüksek öğretime geçişleri sağlanmalıdır. 

5. Çıraklık eğitiminde tecrübeli öğretmen istihdamı bakımından ge¬ 
rekli önlemler alınmalı gerekirse hizmet içi eğitim yoluyla ihtiyaç 
duyulan alanlarda öğretmen yetiştirilmelidir. 

6. Organize sanayi bölgeleriyle işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerde 
özel ve kamu kuramlarının çırak okulları açmaları teşvik edilerek, 
kurum ve işyerlerinin yetişmiş çırak ve kalfa ihtiyacı bu okullar¬ 
dan karşılanmalıdır. 

7. Çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması ve sağlıklı yürütülmesi ba¬ 
kımından Devletin imkânları yanında işveren ve işçi kuruluşları¬ 
nın imkânlarından yararlanmaya çalışılmalıdır. 

8. İlgili kurumlarca yaşayan mesleklerin tanımları ve analizleri so¬ 
nucu meslekler tespit edilmeli eğitim programları analiz sonuçla¬ 
rına göre düzenlenmelidir. 

9. Çıraklık eğitiminin işyerlerine yakın yerlerde yapılmasını sağla¬ 
mak amacıyla küçük sanayi sitelerinde yeterli eğitim yeri ayrıl¬ 
ması sağlanmalıdır. 

10. Çıraklık eğitimine program ve ders kitabı hazırlanması amacıyla 
bir proje düzenlenmelidir. 

11. Çıraklık eğitiminden diğer eğitim kuramlarına geçişte denklik il¬ 
kesi esas alınmalı ve Devlet Memurluğunda çıraklık eğitiminin de¬ 
ğerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

12. Toplumda yerleşmiş bulunan yanlış değer yargılarının değiştiril¬ 
mesi bakımından tanıtım faaliyetlerine önem verilerek çıraklık 
eğitimi sisteminin toplumca benimsenmesi sağlanmalıdır. 

13. Çeşitli Kurum ve Bakanlıklarca yapılacak Mesılekî Eğitim ve kurs¬ 
ların programları ÇIRAK, KALFA VE USTALIK KANUNU ilkeleri 
gözönüne alınarak hazırlanmahdır. Bu eğitim ve kursların Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanununa göre değerlendirme esasları ilgili ku¬ 
rum veya Bakanlığında görüşü alınıp ÇIRAKLIK KURULUNCA 
tespit edilerek eğitim faaliyetlerinde kurum ve Bakanlıklar ara¬ 
sındaki uygulama farklılıkları giderilmelidir. 
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2.7.18. Ekler 

E Çıraklık eğitimiyle ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin yayımlandığı 
Resmî Gazeteler 

2. 1982 yılı sonu itibariyle Çıraklık Eğitimi etkinliklerini gösterir 
tablo. 

3. Yıllara göre Çıraklık Eğitimi hizmetlerine ayrılan ödeneklerin 
bütçedeki durumu. 

4. 1983 yılında hazırlanması plânlanan çıraklık ve kalfalık eğitimi 
programları. 

5. 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu kapsamını genişletme 
Plânı. 

6. Çıraklık Eğitimi gelişme plânı. 
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİYLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERİN 
YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETELER 

EK: 1 

Sıra 

Yayımlandığı Resmi 
Gazeteler 

No. 
A D i 

Tarihi 
Kalfalık 

Süresi 

1 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 5/7/1977 15987 

2 Çıraklık Eğitimi Merkezi yönetmeliği 7/6/1980 17010 

3 Çırak, Kalfa ve Ustaların eğitimli hakkında yönet¬ 
melik 

2/12/1978 16477 

4 Çırak, Kalfa ve Ustaların eğitimi hakkında yönet¬ 
melik düzeltmeleri 

11/2/1979 16547 

5 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 
13. maddesine göre hazırlanan çıraklara ait prim¬ 
lerin hesaplanması usullerine ilişkin yönetmelik. 

6/2/1979 16542 

6 Çırak, Kalfa ve Ustaların eğitimi hakkında yönet- 
ımeltiğin 49. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
yönetmelik 

13/6/1982 17723 

7 Çıraklara ait primlerin hesaplanma usullerine 
ilişkin yönetmeliğin 2. maddesinin değiştirilmesine 
dair yönetmelik 

7/6/1982 17717 
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1982 YILI SONU İTİBARİYLE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ 
GÖSTERİR TABLO 

EK: 2 

o YAPILAN EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 
I L î Eğitime Devam Eden Belge Alan 

Eğ. Usta 
Monitör Mes v® Tek¬ 

Toplam 
OT Çırak Kalfa Kalfa Usta Yet. Geliş. nik Kurs 

1 Ankara 
(Çıraklık Eğ. Merkezi) 

216 52 77 5.033 1.458 853 7.689 

Ankara 
(Mes. Tek. A. öğ. Okulu) 

13.336 13.336 

2 Denizli 488 77 78 63 1.225 1.930 

3 Eskişehir 510 34 198 223 1.624 2.589 

4 İzmir 165 _ 78 869 1.112 

5 Kayseri' 451 30 30 24 1.237 1.772 

6 Tekirdağ — _ 57 531 588 

7 Konya 426 45 45 96 2.242 2.854 

8 Adana 210 125 448 783 

9 Bursa 1.014 1.014 

10 Çankırı 58 — 17 153 228 

11 Gaziantep 120 2.356 2.476 

12 Samsun 215 19 315 549 

13 Trabzon 303 303 

14 Antalya 459 459 

15 Aydın 

16 Erzurum 

17 Kars 

18 KocaeH 

19 Malatya 

20 Manisa 

21 İstanbul 
(Allbeyköy) 

İstanbul 
(Kartal) 

İstanbul 
(Gültepe) 

İstanbul 
(Şİ9İ0 

22 Kahramanmaraş 171 19 190 

23 Sakarya 

24 İsparta 

25 Kırşehir 

TOPLAM 2.853 186 638 654 17.828 1.458 14.183 37.872 
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ HİZMETLERİNE AYRILAN BÜTÇE 

Çıraklık Eğitimi 
Bütçesinin 

Yıllar 

DEVLET 

BÜTÇESİ 
1 

M. E. B. Iı. 
ğına ayrı, 
lan Bütçs 
% Olarak 

Mesleki ve Teknik Eği¬ 
tim Kurumlarına ayrılan 
bütçenin M. E. B. büt¬ 

çesindeki oranı 
% Olarak 

Çıraklık Eğitimi hizmet¬ 
lerine ayrılan Bütçe 
Miktarı Cari + Yatırım 

M. E. B. lığı 
Bütçesi 
içindeki 

oranı 

Mesleki ve 

Teknik Eği¬ 
tim kurum-

larına ayrı¬ 
lan bütçe 
içindeki 

oranı 

1978 276.148.529.000 9,8 28,0 58.080.150 % 0,2 % 0,8 

1979 409.430.671.000 11,2 27,8 67.272.000 % 0,14 % 0,6 

1980 756.600.000.000 11.7 22,4 163.820.720 % 0,2 %. 0,9 

1981 1.540.965.037.000 9,5 16,5 415.425.000 % 0,3 % 1,7 

1982 1.780.640.059.000 10,5 15,8 233.915.000 % 0,13 % 0,8 

1983 2.558.902.500.000 11,0 311.928.000 % 0,1 





1983 YILINDA HAZIRLANACAK ÇIRAKLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARI 

1 — Halıcılık 

2 — Sıcak Demircilik 

3 — Kalıpçılık 

4 — Cila, boya, lake, polyestercilik 

5 — Doğramacılık 
6 — Kalorifercilik 

7 — Asansörcülük 

8 — Oto Döşemeciliği 

9 — Ön Düzen Ayarcılığı 
10 — Duvarcılık 

11 — Taşçılık 
12 — Matbaacılık 

13 — Otelcilik (Servis - Resepsiyon) 

14 — Erkek Terziliği 

15 — Kadın Berberi 

16 — Aşçılık 
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EK: 5 

2089 SAYILI ÇIRAK KALFA VE USTALIK KANUNU 
KAPSAMINI GENİŞLETME PLANI 

YILLAR KAPSAMA ALINACAK İLLER 

1978-1982 1982 yılı sonu itibariyle 25 il Kanun kapsamına 
alınmış bulunmaktadır. 

1983 Kastamonu, Urfa, 
İçel, Elazığ, 
Balıkesir, Van. 
Diyarbakır, 

1S84 Bolu, Zonguldak, 
Niğde, Kütahya, 
Erzincan Edirne, 

Hatay, Giresun, 
Nevşehir, Afyonkarahisar. 

1985 Ordu, Sivas 
Tokat, Ağrı, 
Uşak, Bingöl 
Çorum, Bitlis, 
Rize, Muğla. 

1986 Amasya, Muş, 
Adıyaman, Burdur, 
Siirt, Mardin, 
Çanakkale Sinop, 

1987 Kırklareli, Artvin, 
Yozgat, Gümüşhane, 
Hakkari, Tunceli. 

Bilecik, 

OT: inceleme ve araştırma sonuçlarına göre illerin kapsama alınma sırasında deği¬ 
şiktik yapılabilir. 
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o 
00 

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ GELİŞME PLANI 

YILI Kapsama Alınan İl 
Bağımsız Merkez Bağımlı Merkez Toplam Merkez Sayısı Çırak Okulu 1 Sayısı Öğretmen Sayısı Ustalık Alanı Çırak Sayısı Kalfa j Sayısı Usta Sayısı Açıköğretim Okulu Meslek Kursları Öğr. Sayısı 

Çıraklık Eğitimi Merkezi Yatırım 

Ödeneği (1000)TL. 
Kursiyer 
Sayısı 

Monitör 

Sayısı 

1582 25 5 22 27 - 101 24 1500 300 16000 15186 163 279 20.000 

1983 32 10 25 35 - 150 40 8000 1000 24000. 16485 232 399 100.000 

1984 42 14 34 48 1 200 46 18000 2200 ■ 34000 17705 269 549 378.728 

1985 52 18 42 60 2 ■ 250 52 31500 4700 45260 18760 356 660 495.028 

1986 60 22 49 71 3 350 58 53000 12700 55800 19610 441 780 342.314 

1987 67 26 55 81 4 500 64 88000 24700 76800 21105 476 901 327.528 

1988 - 30 55 85 5 700 76 128000 41200 98000 23250 581 1013 503.724 

1989 - 35 54 89 7 '850 78 178000 66700 102700 24170 641 1300 509.428 

1990 - 40 60 100 9 1000 86 238000 106700 161800 25600 866 1450 534.199 

1991 - 45 61 106 11 1100 96 . 313000 152700 213000 26670 1036 1553 573.128 

1992 - 50 60 110 13 1200 108 403000 209700 253400 27545 1138 1728 585.599 

1993 
- 55 61 116 15 1500 120 513000 277700 310360 29320 1286 1904 601.342 

Not: 1. Sayısal değerler (yatırım ödeneği hariç) katlamalı olarak alınmıştır. 
2. Yatırım ödeneği 1982 yılı fiyatlarına göre hesaplanmıştır. 



III. ESNAF VE SANATKÂRLAR KEFALET KOOPERATİFLERİ VE 

FİNANSMAN 

— Genel Durum 

— Finansman Sorunu 

— Türkiye Halk Bankasınca Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayi
ciye Verilen Krediler 

— Ekonomik ve İdarî Teşkilâtlanma 

— Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri ve Üst Kuruluşla
rı Teşkilâtlanma Esasları, 1163 Sayılı Kanunla Bağlantılar 
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III. ESNAF VE SANATKÂRLAR KEFALET 
KOOPERATİFLERİ VE FİNANSMAN 

3.1 — Genel Durum : 

Esnaf ve Sanatkârların, küçük ve orta teşebbüslerin karşılaştıkları 
ve çözümlemek zorunda bulundukları sorunlardan bir kısmı bunların 
kendi niteliklerinden ortaya çıkan ve hemen her zaman söz konusu 
edilen sorunlar, bir kısmı da bugünkü ekonomik duruma bağlı olan 
sorunlardır. 

Bu sorunları genelde şöyle toplamak mümkündür : 

1 — Yönetim sorunları, 

2 — Vergi ve Finansman sorunları, 
3 — Hammadde tedarik sorunları, 

4 — Pazarlama ve rekabet sorunları, 

Bu sorunlara cevap vermek için, bir küçük işletmenin başında bu¬ 
lunan kişi, ya kendi teşebbüsü ile yalnız başına, ya da aynı sorunlarla 
karşılaşan başka işletme sahipleri ile müşterek hareket etmek zorun¬ 
dadır. 

Eğer bir küçük işletme, büyük bir işletmeden daha çok elastikî 
ise, zamanın ihtiyaçlarına daha süratle intibak edebilir ve yararlı de¬ 
ğişiklikler de bir yönetim kurulunun ya da karışık kademelerin kararı¬ 
na değil, sadece teşebbüs sahibinin kararma tâbi olur. 

Uzun yılların ortaya çıkardığı sonuca göre, küçük teşebbüslerin bir 
numaralı sorunu YÖNETİM’dir. 

Bununla beraber, yönetim sorunu ile pazarlama ve rekabet şartla¬ 
rının ortaya çıkardığı sorunlar her ne kadar genel nitelikte ve birer 
teşkilâtlanma ve girişimcinin becerisine bağlı sorunlar ise de, FİNANS¬ 
MAN'dan doğan sorunlar, özellikle günümüzde vergilendirmeden do¬ 
ğan sorunlar, —ki ağır biçimde faaliyetleri etkileyen sorunlardır— hal¬ 
ledilmesi çok daha güç ve önemli meselelerdir, çünkü bunlar yalnız te¬ 
şebbüse bağlı olan sorunlar değildirler; fakat bunlar hükümetlerin ge- 
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nel ekonomik politikalarına ve aldığı tedbirlere sakı sıkıya bağlı so¬ 
runlardır. 

Burada finansman ve teşkilâtlanma sorunları ele alınacaktır. 

3.2 — Finansman Sorunu : 

Küçük sanatlar, küçük ve orta teşebbüsler, çoğunluk itibariyle, 
başlangıç sermayelerini, kişisel ve özel tasarruf kaynaklarından sağlar¬ 
lar. Ülkemizde bu teşebbüslerin bankalardan sağladıkları imkânlar, 
genel kredilendirme hacmi içinde % 4u geçmez. Fakat bu sağlanan 
imkânlar da yeterli olmaktan çok uzaktır. Bilhassa kredi darlığı oldu¬ 
ğu dönemlerde küçük teşebbüslerin uzun vadeli yatırımlarını finanse 
elmek için ihtiyacını duydukları kredileri elde etmeleri çok güçtür. Bu 
açıdan, küçük teşebbüslerin bilhassa uzun vadeli kredilere ihtiyaçları 
vardır ve bu sebeple de, bu teşebbüslerin, ekonomik güçlükler dönem¬ 
lerinde kredi kaynaklarının birdenbire kurumayacağından emin olmak 
zorundadırlar. Ve de, küçük teşebbüslerin finansmanını kolaylaştırma¬ 
ya matuf alman bütün tedbirlerin normal zamanlar ve cari istihsal için 
alınmış olması gereklidir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde esnaf, sanatkâr, küçük ve orta teşeb¬ 
büslerin tek finansman kurumu Türkiye Halk Bankasıdır. 

Banka, «meslekî krediler» adı altında vermekte olduğu «küçük 
kredilerin» büyük bir bölümünü esnaf ve sanatkârlar kefalet koopera¬ 
tiflerinin kefaleti altında dağıtmaktadır. 

Kefalet Kooperatifleri sistemi, Türkiye’de gerçek kooperatif ilke¬ 
lerinin uygulanmakta olduğu bir kesimi teşkil etmekte ise de, bu koo¬ 
peratiflerin kendilerine özgü çeşitli sorunları halâ tam manasiyle çö¬ 
zümlenmiş değildir. Sermaye teminine mütedair meseleler bunların en 
önemlisini oluşturmaktadır. Yeni teşebbüslerin kurulması için gereken 
malî kaynakların temini bir yana, mevcutların piyasada tutunabilmele- 
ri, varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişen şartlara uyarak yer kazana¬ 
bilmeleri için finansmanı yönünden desteklenmeleri acil bir durum ka¬ 
zanmıştır. Finansman kurumu olan banka, yeni kurulacak teşebbüsler 
için programına «İşyeri kredisi»ni almış değildir. Yeni faaliyetler için 
başlangıç sermayesinin kaynağı, müteşebbisin kendi tasarruflarıdır. 
Sermaye piyasası, küçük teşebbüslerin başlangıçtaki finansmanına hiç 
katılmamaktadır. 

Elde edilen kârların teşebbüste alıkonulması ve sermayeye eklen¬ 
mesi, büyük teşebbüsler için son derece ehemmiyet arzediyorsa da bu 
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keyfiyet (küçük teşebbüsler için ne emin, ne de tatmin edici bir serma¬ 
ye kaynağı değildir. 

Küçük teşebbüslerin kredi bulmakta güçlük çekmelerinin başlıca 
sebeplerini şöyle özetlemek mümkündür : 

a) Müstakar olmayan bir idari yapı, 

b) Sınırlı bir çerçeve (büyüklük) 
c) Yetersiz bir dayanışma (hemen hemen hiç yok) 
d) Malî kurumlar karşısında (çok kere) zayıf bir durum 
Bunun neticesi olarak küçük teşebbüsler için şu elverişsiz dunun 

ortaya çıkmaktadır : 

1 — Malî kurumlardan uzun vadeli sermaye sağlamada güçlükler¬ 
le karşılaşılması, 

2 — Borçlu için müsait olmayan şartların ortaya konulması (mik¬ 
tar, vade, faiz haddi, teminat yönünden) 

3 — Küçük teşebbüslerin ekonomik ve parasal hareketlere (dal¬ 
galanmalara) (karşı hassas olması, (krediyi almaktan vazgeçme, kredinin 
miktarının azaltılması, ya da faizlerin yükseltilmesi vs. gibi) 

3.3 — Türkiye Halk Bankasınca Esnaf, Sanatkâr ve 
Küçük Sanayiciye Verilen Krediler : 

Bankanın esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere vermekte olduğu 
ve «meslekî krediler» adı altında topladığı krediler başlıca şu bölümler¬ 
den oluşmaktadır. 

A) Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle verdi¬ 
ği krediler, 

B) Doğrudan verdiği krediler, 
Bunlar da, 

\ 

— Küçük Sanayi kredileri, 
— Fon kredileridir. 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi kesimi, hizmetler, ticaret ve ima¬ 
lat dallarında çalışan küçük ölçekli ve genellikle emek yoğun özel iş¬ 
yerlerini kapsamakta ve büyük girişimler ile rekabetin hüküm sürdüğü 
alanlarda piyasa hareketlerinden kolaylıkla eti ilenen, büyük bir orta 
tabaka oluşturmaktadır. 
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1982 yılı programında; «esnaf grubu» ticaret ve diğer hizmet dal¬ 
larında çalışanlar, «sanatkâr grubu» imalât alanında el emeğine dayalı 
ara teknoloji kullanan iş sahipleri ve yanlarında usta, kalfa, çırak iliş¬ 
kisi içinde çalışanlar, «küçük sanayi grubu» bir ölçüde mekanize ol¬ 
muş küçük imalâthaneler, şeklinde belirtilmekte ve sanatkâr grubu 
içinde ayrıca kırsal bölgelerde köy sanatları, evlerde ev sanatları şek¬ 
linde aile emeğine dayalı el sanatları grubu da bulunduğu ifade edil¬ 
mektedir. 

Bugün için 3200 u geçkin esnaf ve sanatkâr derneğine üye 2 mil¬ 
yona yakın esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu kesim aileleriyle bir¬ 
likte 10-12 milyon kişi gibi nüfusun yaklaşık % 25'ini oluşturmaktadır. 
Yine son genel sanayi ve işyerleri sayımı geçici verilerine göre 1-9 işçi 
çalıştıran 172-200 küçük sanayi işletmesi olduğu bilinmektedir. 

Türkiye Halk Bankası, bu kesime malî imkân sağlayan ülkemizde 
tek ihtisas bankası durumundadır. Banka özellikle, planlı dönemle 
birlikte, 1963 yıllarından sonra büyüme, yaygınlaşma ve güçlenme poli¬ 
tikası güderek söz konusu kesimin kredilendirilmesinde her geçen yıl 
daha etkin olma çabası içine girmiştir. 

Nitekim; 1960 yılma kadar 100 milyon lira sermaye 148 milyon 
lira toplam kaynakla çalışan Türkiye Halk Bankasının, 

1970 yılında itibarî sermayesi 1 Milyar TL. toplam kaynakları 2 
Milyar TL. 

1980 yılında itibarî sermayesi 5 milyar TL. toplam kaynakları 
40,7 milyar TL, 

1982 yılının ilk yarısında ise itibarî sermayesi 30 milyar TL. top¬ 
lam kaynakları 134 milyar TL. olmuştur. 

Bankanın esnaf ve sanatkârlarla sanayicilere açmış olduğu ihtisas 
kredilerinin 1979 yılından bu yana gelişimi ve Türkiye’nin kredi hacmi 
içindeki oransal yeri aşağıdaki gibidir : 

197 9 1980 
(Milyar 

1981 
TL.) 

1982 Ağustos 

Türkiye Toplam kredi hacmi 462.9 855.1 1.483.6 1.667.7 
T. Halk Bankası Kredileri 23.0 37.2 62.9 82.4 

T. Halk Bankası Kredilerinin 
toplam kredi içindeki payı % 4.9 4.4 4.2 4.9 

Kredilendirilen Es. San. 

Küçük Sanayici sayısı 460.574 475.554 504.268 550.000 
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Bu tablonun tetkikinden elde edilen ilk sonuç : 

2 milyonu aştığı bilinen esnaf ve sanatkârlarla küçük sanayicilerin 
ülke kredi hacmi içinde çok yetersiz bir oranda kredi aldıklarıdır. Ban¬ 
kanın bu kredilerden istifade ettirdiği esnaf, sanatkâr, sayısı da bu 
plasman imkânları karşısında 550.000 olabilmiştir. 

Türkiye Halk Bankasının yalnız esnaf, sanatkârlar ile küçük sanayi¬ 
cilere açmış olduğu krediler daha farklı bir görünüm verir. Yukardaki 
tablo bir «İhtisas Kredileri» ya da genel deyimi ile «meslek kredileri» 
ni içermektedir. Fon kredilerinden yalnız küçük sanayi siteleri kredi¬ 
lerini, sanayi kredilerinden küçük sanayi kredilerini, ticarî kredilerden 
yalnız küçük esnaf ve sanatkârlar ile küçük teşebbüs sahiplerine veri¬ 
len kısa vadeli krediler ile kefalet kooperatifleri aracılığı ile esnaf ve 
sanatkârlara verilen kredileri gözönüne alıp da tabloyu yeniden düzen¬ 
lediğimizde, esnaf-sanatkâr ve küçük sanayicilere verilmiş olan kredi¬ 
lerin, Türkiye genel kredi hacmi içinde ne denli küçük bir pay aldığım 
gerçekçi bir yaklaşımla daha iyi anlamak mümkündür. 

3.3.1 — Yalnız Esnaf Sanatkâr ve Küçük Sanayiciye Dönük Krediler: 

Milyo n TL. 
31.12.1982 1983 Program 

Kooperatif Kredileri 29.000 43.000 

K. Sanayi Kredileri 16.400 23.375 
Fon Kredileri 23.900 32.810 
Ticarî Krediler 2.300 3.000 

TOPLAM 71.600 102.185 

24.12.1982 tarihli rakamlara göre Türkiye genelinde tüm banka 
kredileri 1 trilyon 852 milyon liradır. Türkiye Halk Bankasınca esnaf, 
sanatkâr ve küçük müteşebbise verilmiş olan çeşitli kaynaklı kredile¬ 
rin toplamı 1982 yılı sonunda 71 milyar 600 milyondur. Bunun genel 
kredi hacmi içindeki payı ise % 3.9 dan fazla değildir. 

Diğer taraftan, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerin finansmanı 
için T.C. Merkez Bankasınca açılan reeskont kredilerinin de Merkez 
Bankasının diğer bankalara açtığı kredilere göre yetersiz olduğu anla¬ 
şılmaktadır. 
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Merkez Bankası Reeskont Kredileri (Milyar TL.) 

Ekim 1982 % Dağılım 

Kamu Bankaları 87.1 23.1 
Özel Bankalar 133.0 35.3 

Kal. ve Yatırım Bankaları 64.7 17.1 

Ziraat Bankası Tarım Finansmanı 77.9 20.7 

T. Halk Bankası 
Esnaf Sanatkârların finansmanı 14.5 3.8 

TOPLAM : 377.2 100.0 

Bu tablodan da T.C. Merkez Bankasınca bankalara sağlanan 377 
milyar liralık kaynaktan, esnaf ve sanatkârların finansmanı için Tür¬ 
kiye Halk Bankasına yeterli bir fon ayrılmadığı, özel mevduat banka¬ 
larına 133 milyar lira, tarımın finansmanı için Ziraat Bankasına 78 
milyar lira reeskont kredisi kullandırılırken, esnaf ve sanatkârlar için 
15 milyar liralık (% 3.8 oranında) bir kaynak tefrik edildiği müşahade 
edilmektedir. 

Diğer bir müşahade ise, bir kısım kamu fonlarının ve resmî mev¬ 
duatın bankalar arasında dengeli dağılmamış olmasıdır. 

31.12.1981 tarihli verilere göre bankalardaki resmî mevduat 157.3 
milyar liradır. Bu mevduatın % 55’i (87 milyar lira) T.C. Ziraat Banka¬ 
sında, % 8’i Türkiye Halk Bankasında ve % 37'si diğer kamu ve özel 
bankalarda bulunmaktadır. % 8’lik bir pay almış görülen Türkiye Halk 
Bankasındaki 12 milyar liralık resmî mevduatın 7 milyar lirası Bağ - 
Kur’a ait, % 50 oranında faiz alan vadeli mevduattır. Bu ise, ucuz kay¬ 
nak temin ederek, ucuz kredi vermesi gereken bir ihtisas bankası için 
diğer önemli bir etken olmaktadır. 

Buna bağımlı Bankanın dağıtmakta olduğu ihtisas kredilerinde 
uygulanan faiz oranları ile bu kredilerin müşteriye mal olma fiyatını 
incelediğimizde, Türkiye Halk Bankasının bir «ihtisas Bankası» hüvi¬ 
yeti içinde nasıl çalıştığını ve bu açıdan kaynaklarının resmî kanallar¬ 
dan desteklenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 
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Bankanın esnaf, sanatkâr ve kiiçük sanayicilere açmakta olduğu 
kredilerde birinci sırayı teşkil eden kooperatif kredilerinde durum 
şöyledir : 

Bankaca kullandırılan kooperatif kredileri iki ana grupta toplan¬ 
maktadır. 

a) Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullan¬ 
dırılan krediler, 

b) Doğrudan doğruya bankaca kullandırılan krediler, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kooperatif 

kredilerimizden yararlanmak isteyen müşterinin; 
— Kooperatif ortağı olması, 

— Mesleği ile ilgili bir derneğe kayıtlı olması, 

— Kredi taleplerinin kooperatif kanalıyla Bankaya intikal ettiril¬ 
miş olması gerekir. Ayrıca Banka, Kooperatif kefaleti alınmadan diğer 
şartları haiz olan müşteriye doğrudan doğruya kredi kullandırabil- 
mektedir. 

Kredilerde Vade ve Faiz Oranları : 

Esnaf Kefalet Kooperatifi kefaletiyle açılan krediler için; 

— Kısa vadeli (2 yıla kadar) kredilerde faiz oranı % 20, 
— Orta vadeli (2-5 yıla kadar) kredilerde faiz oranı % 22’dir. 

Bankaca doğrudan açılan kooperatif kredilerinde ise; 

— Kısa vadeli (2 yıla kadar) kredilerde faiz oranı % 23 

— Orta vadeli (2-5 yıla kadar) kredilerin faiz oranı ise % 25’tir. 

Banka, T.C. Merkez Bankasına başvurmadan reeskont dışında kendi 
Kaynaklarından açtığı bu krediler için T.C. Merkez Bankasından % 10 
faiz farkı almaktadır. 

Gerek doğrudan, gerekse kooperatif kanalıyla kullandırılan koope¬ 
ratif kredilerimizde ödemesiz dönem bulunmamaktadır. 

Bu tür kredilerin limitleri 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında 
değişmektedir. 

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırı¬ 
lan kredilerin müşteriye maliyeti şöyledir : 



Koop. masraf 
Faiz Karşılığı Müşteriye maliyet 

Kısa vadeli kredilerde % 20 % 3 % 23 

Orta vadeli kredilerde % 22 % 3 % 25 

Bankaca doğrudan verilen kredilerin maliyeti ise; 

Faiz 
Gider 

Vergisi 
Faiz İade 

Gider. Ver. (*) 
Müşteriye 
Maliyet 

Kısa vadeli kredilerde % 23 % 3.45 % 1.50 % 27.95 

Orta vadeli krediler.de % 25 % 3.75 % 1.50 % 30.25 

Küçük Sanayi Tesis ve İşletme Kredileri : 
Sanatkâr ve küçük sanayici niteliğini taşıyan ve Bankaca destek¬ 

lenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin makin a, araç, gereç ve 
hammadde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankanın kendi kaynak¬ 
larından verilen kredi türüdür. 

Vctde ve Faiz Oranları : 

Vade 

Faiz Oranı 

Orta vadeli (2 yıl - 5 yıl dahil) kredilerde % 25 

Uzun vadeli (5 yıldan fazla) kredilerde % 28’dir. 

Bu krediler için, Bankanın Merkez Bankasından aldığı faiz farkı 
oram, gene % 10'dur. 

Küçük sanayi tesis ve işletme kredilerinde de ödemesiz dönem bu¬ 
lunmayıp, limiti 20 milyon liradır. 

Küçük Sanayi Tesis ve İşletme Kredileri, kredi talep edene nakit 
olarak ödenmemektedir. Krediler, fatura karşılığı, makina ve hammad¬ 
denin satın alındığı firmalara ödenmekte ve işyerinde yapılan kontrol¬ 
lerde makinanm veya hammaddenin atelyeye girip girmediği tesbit 
edilmektedir. Gene, bu kredilerden yararlanan küçük sanayi teşebbüs- 

(*) Bankaca T.C. Merkez Bankasından alman faiz farkına ait gider vergisi. 

178 



lerinin işlerinin gelişip gelişmediği, makinalarm çalışıp çalışmadığı 
teknik elemanlar tarafından devrevî olarak kontrol edilmektedir. 

Orta vadeli kredilerde : Küçük sanayi tesis ve işletme kredilerinin 
müşteriye maliyeti şöyledir : 
Faiz Komisyon Gider Vergisi Faiz İade Gider Ver. Müşteriye Maliyet 

% 25 % 2 % 4.05 % 1.50 % 32.55 

Uzun vadeli kredilerde 

Faiz Komisyon Gider Vergisi Faiz İade Gider Ver. Toplam 

% 28 % 2 % 4.50 % 1.50 % 36 

Diğer taraftan, Türkiye Halk Bankası özellikle son yıllarda, bir 
kalkınma bankası anlayışı içinde, küçük ve orta büyüklükteki sanayi 
işletmelerinin ekonomimizdeki etkinliğini arttırıcı ve kesimin bir ara 
ve yan sanayi sektörü durumunda gelişimini ve zamanla büyük sana¬ 
yie geçişini sağlayıcı yönde hizmetlerini arttırmıştır. Bu amaçla, Ban¬ 
kanın teknik ve idari kadrolarında uzman personel istihdam edilmeye 
başlanmış ve kontrollü sanayi kredi uygulamalarıyla orta ve uzun va¬ 
deli yatırım ve işletme kredileri uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca, Banka 
içinde oluşturulan sanayi kredileri ve istihbarat birimlerinde kredi ön¬ 
cesi ve sonrası danışmanlık hizmeti yapılmaktadır. 

Bankanın son 5 yıldaki sanayi kredilerindeki gelişimi şöyledir : 

Yıllar (Milyon TL.) 

1977 1.844 

1978 2.412 

1979 6.318 
1980 11.611 

1981 19.867 

1982/Program 29.000 

1980 ve 1981 yılı programlarında «Türkiye Halk Bankası optimum 
ölçek sermayesinin etkili kullanımı, teknolojik gelişmeler ve ekonomi¬ 
deki değişimleri gözeterek küçük sanayi işletmelerinin şirketleşmesini 
sağlamak üzere, program hedefleri ile uyumlu olarak hazırlanacak ve 
yürütülecek projelerin kredilendirilmesi için yeterli kaynak ayıracaktır» 
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denilmiş ise de, gerek 1981’de ve gerekse 1982’de küçük sanayi işletme¬ 
lerinin şirketleşmesini sağlayıcı diğer teşvik kararlarının alınamamış, 
tanımlardaki belirsizliklerinin giderilememiş olması sebebiyle, prog¬ 
ramda yer alan tedbirler uygulama alanı bulamamıştır. 

Türkiye Halik Bankası, Bakanlıklar ve Kamu kuruluşlarından te¬ 
min edilen iç, yabancı teşekküllerden sağlanan dış kaynaklı fonlarla 
ilgili kredi işlemlerini de yürütmektedir. 

Protokol ve anlaşmalarla yürütülen söz konusu fonların durumu 
şöyledir : 

3.3.2 — İç Kaynaklı Fonlar : 
A) Sanayi Bakanlığı Fonları 

1 — Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı 
ve İşletme Giderleri Fonu 

2 — Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu 

B) Bağ-Kur Fonları : 
1 — Konut Kredileri 

2 — Toplu İşyeri Kredileri 

C) Yabancı Kaynaklı Fonlar : 
1 —■ Türk - Alman Fonu 

2 — Hollanda Fonu 

A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fonları : 

1. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve 
İşletme Giderleri Fonunun amacı, küçük sanayici ve sanatkârın teknik 
ve ekonomik şartlardan yoksun ve sağlıklı olmayan işyerlerinden -kur¬ 
tarılarak, dağınık işyerlerini bir araya toplayarak iş bölümü ve ihtisas¬ 
laşmaya imkân verecek, verimi arttıracak modern işyerlerine sahip ol¬ 
malarını sağlamak, tamirattan imalata, küçük sanayie ve orta sanayie 
geçişe yardımcı olmaktır. 

Ağır sanayi ve kompleksleri dışında, tüm imal sanayi tiplerinin 
belirli bir plân dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için sınır¬ 
ları tasdikli çıplak arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle 
(parselasyon, yolların inşaatı, drenaj ve kanalizasyon yapımı, su ve 
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elektrik temini v.s.) ve ihtiyaçlara göre tayin edilecek sosyal kuramlar¬ 
la (PTT. itfaiye, sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri v.s.) donatıldıktan 
sonra planlı bir şekilde ve belirli standartlar dahilinde sanayi için tah¬ 
sis edilebilir ve işletilebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde bulunan «Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Küçük Sanat siteleri inşaat ve işletme giderleri Fonum¬ 
dan, Belediye ve Kooperatiflerce yaptırılan küçük sanayi sitelerine in¬ 
şaat kredisi verilmektedir. 

Sanatkâr ve küçük sanayicilere verilen inşaat kredilerinin vadesi, 
inşaatın tamamlanmasından bir yıl sonra başlamak üzere, vadesi 10 yıl 
ve faiz oranı : 

— Kalkınmış bölgelerde % 5 

— Diğer bölgelerde % 3 

olarak uygulanmakta iken, Para ve Kredi kurulunun almış olduğu 
bir kararla 1.3.1981 tarihinden itibaren, vadede bir değişiklik yapıl¬ 
mamasına rağmen, faiz oranları; 

— Kalkınmış bölgelerde % 15’e 

— Diğer bölgelerde % 12’ye 
çıkarılmıştır. 

Faiz oranlarında kaydedilen bu % 200-300 oranında artışlar, sanat¬ 
kâr ve küçük sanayicilere önemli ölçüde mali külfet yüklemiştir. Bu 
sebeple Devlet destek ve himayesinin daha belirgin olabilmesi için, söz 
konusu külfetin hafifletilmesinin yerinde olacağı mütalâa edilmektedir. 

2. Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu : 

Küçük sanat kooperatiflerine verilen kredilerde güdülen amaç; 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tâbi kooperatiflerin : 

a) Ortakların meslekî faaliyetlerine gerekli her türlü hammad¬ 
deleri temin etmek, 

b) Ortakları tarafından üretilen mallan satmak ve pazarlar 
açmak, 

c) Ortakların teslim ettikleri mal nisbetinde avans vermek, 

d) Üretimin kalitesini yükseltmek, standardizasyonunu temin et¬ 
mek, ambalaj ve sevk usullerim İslah etmek, 
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e) İhtiyaç duyulan müşterek tesis ve imalathane veya yardımcı 
atelyeler açmak, 

B) Bağ-Kur Fonları : 

1479 sayılı yasa ile bu yasada değişiklikler yapan 2229 sayılı yasa 
gereğince; Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Banka nezdinde oluşturduğu 
Fonlar, Bağ-Kur ortaklarının kurduğu yapı kooperatiflerine belirli li¬ 
mitler dahilinde kredi olarak verilerek ortaklarının birer konut veya 
işyeri sahibi yapmaları sağlanmaktadır. 

C) Yabancı Kaynaklı Fonlar : 

1 — Türk - Alman Özel Fonu : 

Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın¬ 
da 1972 yılında imzalanan ancak, 1976 yılında uygulamaya konulabilen 
anlaşma gereğince; Federal Almanya'da çalışan işçilerimizin dönüşle¬ 
rinde yurt ekonomisine intibaklarını temin için tesis ve işletme kredi¬ 
leri verilmesini amaçlamaktadır. 

2 — Hollanda Kredisi Fonu : 

Hükümetimiz ile Hollanda Hükümeti arasında imzalanan anlaşma 
gereğince yurt dışında bulunan Türk işçilerinin tasarruflarının yatırı¬ 
ma dönüştürülmesi ve istihdam yaratıcı projelerin gerçekleştirilmesini 
sağlama amacına yönelik olup Hollanda Hükümetinin yıllık hibelerin¬ 
den oluşmaktadır. 

Bankanın 1983 Yılı Program Hedefleri 

1983 yılında Türkiye Halk Bankasının kredilerinde ulaşmayı plan¬ 
lamış olduğu hedefleri kısaca belirtmek istersek, şunu görüyoruz : 

Meslekî Krediler 

Koop. Kredileri 43 Milyar TL. 
Sanayi Kredileri 40 Milyar TL. 
Fon Kredileri 48 Müyar TL. 
TOPLAM 131 Milyar TL. olacaktır. 
Ticari Krediler 35 Milyar TL. olacaktır. 
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Bir önceki yıla (1982’ye) göre artışlar : 

Koop. Kredilerinde 

Sanayi Kredileri 
Fon Kredilerinde 

14 Milyar % 48.3 
11 Milyar % 37.9 

16 Milyar % 50.0 

Ticari Kredilerde 

Mesleki Kredilerde 41 Milyar % 45.6 

11 Milyar % 45.8 

3.3.3 — Bankanın Kaynakları : 

Esnaf, Sanatkâr ve küçük sanayi işletmelerinin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışan bankanın gelir kaynakları çok sınırlı bulunmakta¬ 
dır. Banka, bir ihtisas bankasıdır. Özel kanunla, özel görevler veril¬ 
miştir. Bu görevlerin hakkıyle yerine getirilebilmesi, geniş ölçüde gene 
özel kaynakların varlığına bağlıdır. Bankanın, diğer ticaret bankaları 
gibi rekabet piyasasında kaynak bulması ve bu kaynakları özel görevin 
ifasına çalışması çok güçtür. 

Bankanın görev alanına giren esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi ke¬ 
simi ekonomimizde ve sanayileşme hareketi içinde özellikle istihdam 
yaratma açısından etkinlikleriyle ve sayısal durumlariyle büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Öte yandan, kalkınma çabası içinde bulunan ülkemizde küçük ve 
orta ölçekli bu işletmelerin, sermayenin emekle bütünleşerek daha 
ucuz hizmet ve mal üretebilme avantajı kredi ve para politikalarının 
daha sıkı uygulandığı günümüzde geçerliliğini halâ korumaktadır. Ge¬ 
lişmekte olan pek çok ülkede ve gelişmiş Avrupa Ülkelerinde 'küçük 
sanayinin bu avantajı gözetilerek çeşitli malî ve İdarî ayrıcalıklarla ko¬ 
runduğu da bilinmektedir. 

Bankanın, belli başlı kaynakları : 

— Sermaye, 
—• Reeskont kredisi, 

— ve mevduattan 

teşekkül etmektedir. 
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Mevduat pahalı kaynaktır. Üstlenmiş olduğu görevin niteliği gere¬ 
ği, bankanın kaynak maliyetinin düşük olması şarttır. Bu sebeple, ser¬ 
maye ve T.C. Merkez Bankası imkânları banka için büyük önem taşı¬ 
maktadır. 

8/4531 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 30 milyar liraya yükselti¬ 
len Banka nominal sermayesinin bir bölümünün bankaya verilmiş 
olan hizmetlerin ifası için, Devlet bütçesinden ayrılacak imkânlarla 
kısa sürede ödenmesi zarurî görülmektedir. 

Bankanın yabancı kaynakları larasmda önemli bir imkânı da T.C. 
Merkez Bankası reeskont kredileridir. n 

Esnaf Kefalet Kooperatifi ortaklarına verilen kredilerin desteği, 
bu kooperatiflerin imzaladığı senetlerin karşılığı olarak, Merkez Ban¬ 
kasından alman reeskont kredisidir. Ancak, bu alanda sağlanan imkân¬ 
lar yeterli düzeyde değildir. 

1982 yılı için 20 milyar lira olarak programlanmış olan bu reeskont 
kredisi 1982 yılında ancak 18 milyara çıkarılmış fakat 15 milyar kul¬ 
landırılmıştır. 

1983 yılı için 6 milyarlık bir artışla 24 milyar olarak düşünül¬ 
müştür. 

Bu 24 milyarlık reeskont kredisi imkânı tamamen gerçekleşse bile, 
1983 yılı için öngörülen 131 milyarlık meslekî plâsmanlarm ancak 
% 18.3’ünü, 45 milyarlık kooperatif plasmanlarımızın % 53.3 ünü teş¬ 
kil edecektir. 

1982 yılı rakamlarına bakıldığında genel kaynaklar toplamı içinde; 
— Öz kaynakların payı % 6.68 
— Yabancı kaynakların payı % 93.32 dir. 

Bu oranların 1983 yılında şöyle olacağı beklenmektedir. 

—■ Öz kaynaklar % 4.22 
— Yabancı kaynakların payı % 93.32 dir. 

Görülüyor ki, bankanın yabancı kaynakları, yani pahalı kaynakla¬ 
rı giderek çoğalmaktadır. 



Bunun anlamı, ucuz ve yeterli kredi ile desteklenmesi gerekli olan 
esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere karşı bankanın görevini yerine 
getirmesi imkânları güçleşmektedir. 

Bu sebeple, bu sorunun müspet bir neticeye bağlanması gerekli 
görülmektedir. 

3.3.4 — Tedbirler : 

Bir çok kalkınmakta olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de sa¬ 
nayi kesiminde çalışanların büyük çoğunluğunu temsil eden ve ulusal 
üretime büyük ölçüde katkıda bulunan küçük ve orta teşebbüslerin 
(esnaf ve sanatkârlar dahil) ekonomik kalkınma ve sosyal dengenin te¬ 
sisindeki rollerini hakkıyle ifa etmelerinde finansman sorunlarının 
hallinde öngördüğümüz tedbirleri şöylece sıralamak mümkündür : 

1 — Küçük ve orta teşebbüslerin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışan Türkiye Halk Bankasının çok sınırlı olan kaynaklarının süratle 
takviye edilmesi şarttır. Bir ihtisas bankası niteliğinde olan bankaya 
özel bir kanunla verilmiş olan çok önemli görevlerin yerine getirile¬ 
bilmesi, geniş ölçüde gene özel kaynakların varlığına bağlıdır. Banka¬ 
nın rekabet piyasasından kaynak bulması ve bu çok pahalı kaynakları 
özel görevin ifasına tahsis etmesi mümkün değildir. 

O itibarla ödenmiş sermayesi 5 milyar, fakat nominal sermayesi 
30 milyar olan Türkiye Halk Bankasının sermayesinin henüz ödenme¬ 
yen bölümünün kısa süre içinde ödenmesi gereklidir. 

2 —■ Bankanın yabancı kaynakları arasında, özel görevlerinin yeri¬ 
ne getirilmesinde en büyük destek T.C. Merkez Bankası reeskont kre¬ 
disi imkânıdır. Şimdiye kadar çok yetersiz bir düzeyde kalmış olan bu 
desteğin arttırılarak esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerin kredilendi- 
rilmesinde tatminkâr bir düzeye çıkarılmalıdır. 

3 — Bir kısım kamu fonlarının bankaya kaydırılması kaçınılmaz 
bir koşul olarak görülmektedir. 

4 — Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin sayısal yönden az, fakat ortak 
yönünden çok ve güçlü bir teşkilât oluşturmaları zorunluluğu getiril¬ 
melidir. 
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5 — Türkiye Halk Bankası, mevcut teşkilâtı içinde oluşturduğu 
ihtisas birimlerinde uzman, İdarî ve teknik personel istihdam etmek 
suretiyle küçük sanayicilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Ancak 
Bankanın mevcut statüsü içinde teknik ve İdarî kadrolara yeterli sayı¬ 
da eleman alamaması, bu hizmetin dar bir çerçeve içinde ve yalnız kre¬ 
di müşterilerini kapsar şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bu 
yüzden, Türkiye Halk Bankasına, küçük sanayinin gelişmesini ve bu 
kesimin sorumluluğunu yüklenecek bir kalkınma bankası niteliğinde 
yeni bir organizasyona gitmesini temin edici yeni bir statü kazandır¬ 
mak için, Bankanın yeni kuruluş kanunu kısa zamanda çıkarılmalıdır. 

6 — Türkiye Halk Bankasının kredilendirdiği 'kuruluşlardan bir 
kısmı, bugün için yatırım veya işletme sermayesi yetersizliği yahutta 
yönetim bilgi noksanlığı sebebiyle tam kapasitede çalışamamaktadır. 
Bu açıdan, Türkiye Halk Bankasının kuruluş kanununda veya bağımsız 
olarak getirilecek yasal bir hükümle bu tür kuruluşlara iştirak etmek 
yoluyla onlara destek olması, gerekli görülmektedir. 

7 — Kooperatiflerin ortaklarının şahıs başı limitleri, paranın satın 
alma gücü nazarı it ibare alınarak, ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. 

8 — Kefalet Kooperatiflerinin banka ile olan işlemleri, mümkün 
olduğu ölçüde sadeleştirilmelidir. 

9 — Kısa vadeli krediler, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerin 
malî ve ekonomik bünyeleri gözönünde tutularak bir yıla kadar uzatı- 
labilmelidir. 

10 — Kredi türleri, Kooperatif ortaklarının ekonomik yapıları göz¬ 
önünde tutularak azaltılmalıdır. 

11 — Esnaf, sanatkâr ve küçük teşebbüslerin ticarî faaliyetlerin¬ 
den doğan finansman ihtiyaçları öncelikle karşılanmalıdır. 

12 — Kefalet Kooperatiflerinin bir kısım idare masrafları ile kre¬ 
dilere verdikleri kefaletten dolayı üslenmiş oldukları risklerden doğan 
kayıplarının belli bir kısmının Kefalet Kooperatifleri Merkez Birlıiğin- 
ce yapılacak tasvip ve tasdik işlemi üzerine Devletçe karşılanmalıdır, 

13 — Türkiye Halk Bankasın m kaynaklarının çok sınırlı olması 
sebebiyle diğer bankaların ekonomisinin temelini oluşturan küçük te¬ 
şebbüslerin kalkınmalarına katkılarını sağlamak üzere, kefalet koope- 
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ra lifleri tarafından ortakları lehine imzalanan kefaleti natık borç se¬ 
netleri söz konusu bankalar tarafından da işlemler kabul edilmelidir. 

14 — İmalât sanayi içinde önemli bir yere sahip olan küçük ve or¬ 
ta teşebbüslerin kredi ihtiyaçlarının, hizmet erbabından ayrı bir düzen 
içinde ele alınarak karşılanmasını teminen yalnız küçük ve orta teşeb¬ 
büslere kullandırılmak üzere T.C. Merkez Bankası tarafından «özel 
küçük sanayi reeskont kredisi» açılmalıdır. 

15 — Küçük sanayi siteleri inşaat kredileri için uygulanan faiz 
oranları, bir yıl ödemesiz dönem ve 10 yıl vadeli, kalkınmış bölgelerde 
% 10, diğer bölgelerde % 7 olarak uygulanması yararlı görülmektedir. 

T. HALK BANKASI 

KAYNAK GELİŞİM TABLOSU 

(1.000 TL.) 

Mevduat Reeskont Sermaye Toplam 

1972 1.630.546 399.123 286.294 2.315.963 

1973 2.211.536 420.482 319.519 2.951.537 

1974 3.311.592 340.754 339.519 3.991.865 

1975 4.734.775 443.393 414.019 5.592.187 

1976 6.149.710 1.201.799 516.519 7.868.028 

1977 8.701.132 2.350.608 688.721 11.740.461 

1978 12.343.143 3.583.793 695.776 16.622.712 

1979 19.803.189 5.308.057 1.000.000 26.111.246 

1980 30.699.898 7.381.220 2.681.367 40.762.485 

1981 59.504.402 12.520.098 4.879.917 76.904.417 

1982 (T) 111.000.000 18.000.000 5.000.000 134.000.000 

1983 (prog) 130.000.000 22.000.000 5.000.000 157.000.000 
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Yıllar 

1938 

1939 

1940 
1941 

1942 
1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 
1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

TABLO : II 

TÜRKİYE HALK BANKASINCA KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR 
KULLANDIRILAN KREDİLERİN DURUMU 

Kooperatif Ortak İştirak Mesleki Kredi 
Adedi Adedi Sermayesi Kalıntısı Tahsis 

— —   

— — —— 

486.286— 
— 

—   935.760— 
— — 1.185.183  
—   2.292.999— 
— 

   — 1.174.136  
  .— —■_ 2,166.557  
— 

  3.393.548— 
—   3.766.495— 
      5,019.624  

E. S. K. K. 1 78 22.100— 6.259.000— 97.000— 
11 2.346 482.350  9.528.000— 2.475.000— 
31 9.266 2.398.059— 21.051.000— 12.025.000— 
52 18.009 5.154.427  36.045.000— 25.275.000— 
76 28.222 8.351.084— 56.623.000  40.625.000— 
91 34.237 10.333.820— 63.837.000— 51.060.000  

106 40.960 13.074.960— 80.544.000 — 62.780.000— 

127 46.277 15.411.340— 92.256.000— 69.315.000.— 
130 50.315 17.196.685  103.626.000 — 81.710.000.— 
141 58.591 21.052.395— 120.088.000— 102.970.000  
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1951 147 73.289 27.559.038  
1962 156 81.713 30.731.385  
1963 183 86.142 34.691.790— 
1964 210 87.898 38,709.275  

1965xx 263 99.718 46,817.135  

1966 311 114.641 57,719.110  
1967 355 135.953 72.721.165  
1963 403 161.991 90.825.170  
1969 439 132.912 104.755.855  

1970 465 198.599 119.637.815  
1971 486 211.588 135.049.115  
1872 500 228.728 150.288.045  

1973 523 246 290 190.261.915.— 
1974 539 264.275 231.330.470  

1975 587 303.415 341.452.300— 
1976 600 333.175 436.263.000  
1977 628 370 723 587.972.000  
1978 682 401.955 773.481.000— 
1979 735 441.177 1.131.203.000— 

1980 756 442,067 1.673.479.000  
1981 766 471.558 2.513.303.000— 
1982 770 525.000x 3.400.000.000  

NOT; a X Kesin sonuç alınamamıştır. 

b) XX 1938-1965 yılına kadar E, K. K. dahil bütün mesleki kredi 

158.651.000— 

183.165.000  

202.500.000— 

246.675.000.— 

270.332.000.—xx 
351.016.000.— 
467.404.000— 

608.076.000— 
723.712 000— 

821.254.000— 

947.921.000— 
1.130.617.000.— 
1.372.526.000— 

1.716.253.000.— 

2.544.959.000— 
3.718.017.000— 
5.193 230.000— 

6.713.405.000— 
9.735.240.000.— 

14.146.385.000— 
21.484.510.000 — 

29.000.000.000—x 

157.300.000. 
179.900.000. 
203.294.352. 

233.586.000. 
288.297.000. 
371.159.000. 
489.950.000. 
652.839.000. 

769.375.800. 
901.758.900. 

1.038.736.900.. 
1.241.110.900. 
1.550.330.200. 
1.973.290.200. 
2.700.000.200. 
4.004.990.000. 
5.532.034.000. 
7.226.777.000. 

10.577.265.000.. 
15.217.660.000.-
23.000.000.000.. 
31.633.481.000. 

7.290,000 
10.219.000 
15.764.000 
23.102.000. 
32.927.000 
34.571.000. 
39.613.000 

45.510.000. 
49.806.000 
53.249.000 
62.249.000 

72.619 000. 
' 81.054,000. 

88.967.000 
133.949.000. 
382.893.000 
764.000.000. 

kalıntıları bir gösterilmiştir. 



3.4 — Ekonomik ve İdarî Teşkilâtlanma : 

«Gelişmekte olan ülkeler» adı verilen memleketlerin hemen hemen 
hepsinde bir tarafta, yaşam şekli ile ve çalışma yöntemleriyle ileri ül- 
kelerinkine benzeyen bir «modem sektör» ile nüfusun büyük bir kıs¬ 
mım kuşatan ve tablonun pek iç açıcı olmayan bir başka sektörü yan 
yana yaşamaktadır. 

Bu geleneksel sektörü yavaş yavaş absorbe edebilmesi için modern 
sektörün hızlı geliştirilmesi yolundaki düşünceler, hemen hemen her 
tarafta değerini kaybetmiştir. Gerçekten, ikinci sektörün ihmal edildiği 
yerlerde, birbirine karşı iki gelişim doğmuş ve bunun sonucu olarak 
da, ikinci sektörün sakinlerinin kitle halinde göçler meydana getirerek 
«gecekondu şehirlerin» oluşmasına, dolayısiyle müreffeh bölgeleri teh¬ 
dit eder duruma gelmelerine sebep olmuştur. 

Binaenaleyh, genel vasıfları yalnız ekonomik yönden çok zayıf ol¬ 
mak değil, fakat bir ölçüde «ümitsiz» likle de tavsif edilebilecek olan 
bugün nüfusun büyük bir bölümünü teşkil eden kitleler arasında, eğeı 
çağdaş gelişme şartları yaratılmayacak olunursa, bundan zarar görecek 
olan bütün bir ülke ekonomisi olacaktır. 

Teknoloji İhtiyacı : 

Küçük ve orta teşebbüslerde (esnaf ve sanatkârlar dahil) sermaye 
noksanlığı üretim seviyesinde düşüklüğe sebep olursa da, çalışma ve 
teşkilâtlanma yokluğuna neden teşkil etmez. 

Bir teşebbüsü iyi sevk ve idare etmek, hem nazariyeden ve aynı 
zamanda hem de tatbikattan güç alan bir teknik işidir. 

Bu sebeple, bir teşebbüsün idaresini elinde tutan müteşebbisin; 

— Piyasanın gelişimine, sosyal hayatm ve tekniğin icaplarına ve 
hukukî düzenlemelere süratle uymayı, 

— Bahis konusu olan ekonomik ve sosyal bütün etkenleri (faktör 
leri) tahlil ederek gerekli tedbirleri almayı, 

— Genelde hadiselerin gelişimini izlemeyi, 

— Ve devamlı olarak kendisini yenilemeyi, 
bilmesi gerekli ve şarttır 
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Görevin Niteliği 
En Çok İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek 

Büyük teşebbüslerin (dışında, küçük ve orta teşebbüslere —nüfu¬ 
sun büyük bir çoğunluğunu temsil eden bir kesime— ekonomik hayatı 
sağlığa kavuşturmak için nasıl yardım edilmelidir? 

Önce, İdarî teşkilâtlanmadan bahsetmeyi yerinde buluyoruz. İdare¬ 
nin vazifesi, yönetmektir. Başka bir deyişle, ıküçük müteşebbis, «icra 
eden» olmaktan önce «düşünür» olması gereklidir. 

Hazırlamak, teşkilât kurmak ve denetlemek ona aittir. O, aynı za¬ 
manda çalışanların heyecanını teşvik etmek durumundadır. 

Şüphe yok ki, bütün teşebbüslere uyan bir «tip-teşkilât» biçimi 
mevcut değildir. Fakat riayet edilmesi gerekli bir kaç temel kaide vardır. 

Bir kere plânlaşmak istenen hedefler tayin edildi mi, bu hedeflere 
onlarla ulaşılması öngörülen çeşitli yönetim politikalarını incelemek 
yerinde olur. 

Böylece, müteşebbis, yapıları planlarla uyum teşkil edecek olan 
hareket ve faaliyet şekil ve ilkelerini tayin edecek ve ulaşılmak istenen 
hedeflerle mütenasip olarak elde edilecek sonuçları kontrol edecektir. 

Sonra, teşebbüsün çeşitli faaliyetlerini gösteren bir «teşkilât şe¬ 
ması »nı hazırlamak söz konusu olacaktır. 

Bu, personel arasında görevlerin gereğine uygun biçimde dağıtıl¬ 
masını sağlayacağı gibi, göreve alınacak yeni personelin de isabetle 
alınmasını temin edecektir. 

Bu, aynı zamanda herkese ne yapması ve neyi yapmaması gereke¬ 
ceğini gösterecektir. 

Böyle bir idari teşkilât biçiminin en önemli yönü de, kontrol ola¬ 
caktır. Başka bir deyişle, müştereken izlenen amacın gerçekleştirilme¬ 
sinde herkese düşen işin denetimi şöylece icra edilecektir. 

— Hem kemimi ve hem de keyfi (gualitatif) yönden, işin ve elde 
edilen sonucun (ürünün) kontrolü, 

— Sermayeye ilişkin mali kontrol, 

— Maliyet hesaplariyle, masrafların kontrolü. 

Bu son iki nokta bütçe tekniği ile ilgili hususlardır. Bu da, istenen 
sonuçlarla ilgili plânları yapmak ve fiilen gerçekleşen ile planlar ara¬ 
sında zaman zaman mukayeseler yapmaktan ibarettir. 
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Bunu böylece belirttikten sonra, ekonomik teşkilâtlanma bahsine 
geçebiliriz. 

Küçük teşebbüsler ekonomik teşkilâtlanmaya giderken, genelde 
üretimin arttırılması temel ilkesini uygulamak ve önde tutmak zorun¬ 
dadırlar. Bu nokta, maalesef çok defa nazari alanda kalmaktadır. 

Bu konuda alınması gerekli tedbirleri şöyle sıralamak mümkündür: 

3.4.1 — Tedbirler : 

1 — Küçük ve orta teşebbüslerin (esnaf kefalet kooperatifleri or¬ 
takları dahil) faaliyet gösterdikleri çeşitli kesimlerde, bunların birinci 
planda ihtiyacını duydukları ham ve yarı mamul maddelerin üretimi 
için şirketleşme kolaylaş tırılmalıdır. Bu vadide, ilk tedbir olarak, ku¬ 
ruluş hazırlıkları için yapılacak yasal giderler ucuzlatılmak yani, «şir¬ 
ketleşmenin maliyeti» düşürülmelidir. 

2 — Şirketleşmede, ihtiyaç duyulan ve önemli bir unsur olan baş¬ 
langıç sermayesinin temininde Türkiye Halk Bankasının mutlak katkısı 
aranmalıdır. 

Bu keyfiyet, şirketleşmeye olan güveni —resmî bir finansman ku- 
rumunun bulunması sebebiyle— arttıracağı gibi, şirket yönetiminin 
sağlamlaştırılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. 

3 — Bu şirketlere dahil olacak kefalet kooperatifi ortaklarının 
«esnaflık» vasfının kalktığı ileri sürülerek, şirkete açılacak kredilerin 
faizleri yüksek tutulmamalı, konunun önemi ve özeliği gözönüne alına¬ 
rak, sözkonusu şirketlerin düşük faizli kredilerden yararlandırılması¬ 
na devam edilmelidir. 

4 — Kullanılacak üretim metodları —kalifiye eleman ihtiyaçlarını 
azaltacak tarzda— nisbeten basitleş tirilmelidir. Bu husus, bütün üre¬ 
tim safhalarında olduğu gibi, organizasyon, iptidai madde temini, pa¬ 
zarlama ve finansman konularında da gözönünde tutulmalıdır. 

5 — Üretim belli maddelerin kullanılmasına ve belli tüketime tah¬ 
sis edilmelidir. 

7 — Bu faaliyetler, vergi muafiyetlerinden, ya da indirimlerinden 
istifade edebilmelidir. 

8 — Modern teşebbüsler büyük oranda sermayenin varlığı üzerine 
kumlu olduğundan ve de, ancak parası çok olanlara has bir teknoloji 
kullanıldığından küçük teşebbüslerin ekonomik teşkilâtlanmasının teş¬ 
viki konusunda, Köy Kalkınma Kooperatiflerine, Köy İşleri Bakanlı- 
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ğmca yapılan bağışlar gibi, esnaf ve sanatkârların şirketleşmelerinde 
belli koşularda, ilgili Bakanlık bütçelerinden bağış yoluyla yardım ya¬ 
pılması öngörülmelidir. 

— İdare ve Hukuk, Ticarî Muhasebe, mübayaa üzerinde öneriler¬ 
de bulunacak, danışmanlık hizmeti görecek, Teknik konularda bilgi 
verecek, gerektiğinde eğitim yapacak, kalite kontrolü, piyasıa araştır¬ 
ması reklâm ve mamul madde hakkında olduğu kadar, finansman loı- 
rumlanndan kredi temininde yardımcı olabilecek bir «küçük sanatkâr 
merkezi» kurulması önerilebilir. 

Bu merkezin göreceği hizmetler parasız olacaktır. 
Ve kuruluş, esnaf ve sanatkârların -kendi teşebbüsleri olmalıdır. 

3.5 — Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri ve 
Üst Kuruluşları Teşkilâtlanma Esasları, 
1183 Sayılı Kanunla Bağlantılar : 

«Teşkilâtlanma, kişilerin tek başına yapamadıkları veyahut birle- 
şilerek yapılmasında fayda umdukları işlerin görülmesini sağlamak 
için yaptıkları hareketin adıdır. «Bir araya gelme», birlikte çalışma, iş 
ve hizmet birliği sağlamaya da teşkilâtlanma denebilir. 

Yakın tarihimizi tetkik edersıek, esnaf teşkilâtının kurulma çalış¬ 
malarının, 1927 yılında başlatıldığını görürüz. Demek oluyor ki, esnafın 
teşkilâtlanma çalışmaları ve -bir araya gelme faaliyetleri başlayalı 55 yıl 
oluyor. Bu çalışmalar ilk yıllarda Cemiyet "kurma halinde olmuş, daha 
sonraları Esnaf Odaları haline inkilâp etmiştir. 

Esnaf Odaları ihtiyacı karşılamayınca, 5373 sayılı kanun çıkarıl¬ 
mış, evvelce de başlatılan teşkilâtlanma çalışmaları, kurulması ve üye 
olunması ihtiyari olan, demekler ve birlikler haline dönüştürülmüştür. 
Zaman ile 5373 sayılı Kanun günün ihtiyaçlarını karşılamamış, 1964 
yılında da 507 sayılı Kanun çıkartılarak, esnaf ve sanatkârın teşkilât¬ 
lanması yeni esaslara bağlanmıştır. 

Kooperatifçilik kesimine gelince; 1935 yılında çıkarılan ve tarım 
sektörü ile alâkalı olan «2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu 
ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunlarından» başka, mev¬ 
zuat bulunmadığından, esnaf ve sanatkârın kooperatifleşme hareketi 
bir hayli gecikmiştir. 

İlk Esnaf Kefalet Kooperatifi 1951 yılında Ankara’da kurulmuştur. 
O zamanlar bu konuda kooperatif kurulması, 513 sayılı koordinasyon 
heyeti kararı ve Bakanlar Kurulu iznine tabi bulunuyordu. Bundan 
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sonra Türk Ticaret Kanununun kooperatiflere ait altıncı faslını teşkil 
eden, 485 inci maddesi ile 502 nci maddelerine eklenen (17 maddede) 
kooperatif kuruluşları Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketler hükmü 
içinde yer almıştır. 1163 sayılı Özel Kooperatifler Kanunu 1969 yılında, 
yürürlüğe girince Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri Kanunları 
ile kurulan kooperatiflerin dışındaki; kooperatiflerin tamamı bu ka¬ 
nuna tabi olmuştur. 

Esnaf Kefalet Kooperatifleri; yeni çıkan kooperatifler kanununa 
iki yıl içinde değişik ana sözleşmelerle intibak etmişler, bundan sonra 
kurulan kooperatiflerde, bu kanuna göre kuruluş muameleleri yapmış¬ 
lardır. 

İlk kefalet kooperatifi 1951 yılında kurulduktan sonra, esnaf ve 
sanatkârlar bu tip kooperatifleri hemen benimsemişler, bu teşekküller 
yurdun her tarafında hızla kurulmaya ve yayılmaya başlamıştır. 

Kooperatifler, Türkiye Halk Bankasının, esnaf ve sanatkârlara ver¬ 
diği kredilere kefil olmak suretiyle fonksiyon ifa ederler. 

Yıllara göre gelişmeye bakarsak; şöyle bir tablo görürüz : 

1960 yılında 141 Kefalet Kooperatifi, 57 Halk Bankası Şubesi; 

1970 yılında 465 Kefalet Kooperatifi ve 202 Halk Bankası Şubesi; 
1980 yılında 756 Kefalet Kooperatifi ve 601 Halk Bankası Şubesi bu¬ 
gün; kuruluş halinde olanlarla birlikte, kooperatif adedi 800’e yaklaş¬ 
mış, 25 Bölge Birliği ve zirve kuruluş olarak bir de, Merkez Birliği 
mevcuttur. Kefalet Kooperatiflerimizin üst kuruluşları olan Bölge Bir¬ 
likleri ve Merkez Birliği, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 70-79. 
maddelerine göre kurulmuş ve teşkilâtlanmıştır. 

Kooperatifler, Türkiye Halk Bankası ile, şöyle bir sisteme göre 
çalışmaktadır : Bir kooperatifin verdiği meselâ 50 bin liralık kefalet 
kredisini alan bir ortak Bankaya 50 bin liranın % 10'unu yani 5 bin 
lira iştirak sermayesi yatırır. Bu iştirak sermayelerinin toplamı koo¬ 
peratiflerin ortakları lehine vermiş oldukları kefaletin bankaya .karşı 
garantisini oluşturur. Bu paralar Bankaca belli bir hesapta «bloke» 
tutulur. Kooperatiflerin bu bloke sermayeler üzerinde hiç bir tasarruf 
hakkı yoktur. Şimdiye kadar kefalet kooperatiflerinin vermiş olduğu 
kefaletler dolayısiyle, Türkiye Halk Bankasında biriken kooperatif 
bloke sermayeleri 3 milyar 2 milyon liraya gelmiştir. 
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1163 Sayılı Kanunla Bağlantılar : 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 10.5.1969 yılında yürürlüğe gir¬ 
miştir. Birinci maddenin matlabı (KOOPERATİF VE KURULUŞU) 
ibaresini taşımaktadır. 

İkinci maddesinin matlabı (KURULUŞ, MUTEBERLİK ŞARTLARI, 
İSİM KULLANMA YETKİSİ) ibaresini taşımaktadır. 

Üçüncü maddenin başlığı (İZİN VERME TESCİL VE İLÂN) ibare¬ 
sini taşımaktadır. 3. maddenin birinci fıkrası, şöyledir : 

« Anas özleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa 
izin verilmesi halinde, Kooperatif Merkezinin bulunduğu yer ticari si¬ 
ciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân olunacak hususlar şunlardır;» 
şeklinde başlayıp 10 fıkra halinde düzenlenmiştir. 

Bugüne kadar, 1163 sayılı Kanunun (77) nci maddesinin öngördüğü 
Türk Kooperatifçilik Teşkilâtının en üst düzey kuruluşu olması gere¬ 
ken «Türkiye Millî Kooperatifler Birliği» kurulamamıştır. Keza, aynı 
kanunun öngördüğü (DANIŞMA KURULUNU) da, Türkiye Millî Koo¬ 
peratifler Birliği kurulmadığı için kurmak mümkün olmamıştır. 

3.5.1 — Tedbirler : 

1 — Türk Kooperatifçiliğinin en «büyük noksanı» eğitim ve de¬ 
netim meselesine, bugüne kadar yeterince önem verilemeyişidir. Eği¬ 
tim, bilgili yönetimleri ve toplumu meydana getirir. Denetim ise, hem 
kooperatifler camiasına, hem de kamu oyuna güven verir. Bu sebepler¬ 
le; 1163 sayılı Kanun değiştirilirken kooperatifler, eğitim ve denetim 
birliklerine girmeye ve masraflarını güçleri oranında karşılamaya mec¬ 
bur tutulmalıdırlar. Şayet, ayrı bir kuruluşa lüzum görülmez ise, bu 
görevleri, üst kuruluşlara verilmelidir. 

2 — Türkiye’de kooperatifçilik mevzuunda, 5 adet Kanun vardır. 
Bu Kanunlar ele alınarak tek bir Kanun haline getirilmeli ve mevzuat 
esaslı bir şekilde gözden geçirilmelidir. 

3 — Ayrıca çeşitli Bakanlıkların denetim ve gözetiminde bulunan 
kooperatifler, bir Bakanlık çatısı altında toplanmalı ve ülke koopera¬ 
tifçiliği bu çatı altında görüşülmelidir. 

4 — Kooperatiflerde siyaset yapılmaması gereklidir. Bugünkü 
mevzuatımız siyaset yapılmaması için, bütün görevi yönetim ve dene¬ 
tim kurullarına yüklemiştir. Kooperatiflere dışardan siyaset sokma te¬ 
şebbüsleri hakkında, hiç bir tedbir alınmamıştır. 
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